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 158 هزار مهارت آموز فنی 
در 9 ماهه امسال شاغل شدند

 تعیین قیمت بلیت هواپیما 
به ستاد تنظیم بازار واگذار شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت و گو با »ایران« :رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه  ای کشور در گفت و گو با »ایران«:

صفحه 8 را بخوانید 

12

صفحه 10 را بخوانید 14

 تثبیت قیمت 1۰ کاالی اساسی 
تا پایان رمضان 1۴۰۲

براساس مصوبه ابالغ شده دولت به وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد

قیمت برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی تا پایان رمضان ثابت خواهد ماند
9

 بانک مرکزی نرخ گذاری ارز را 
از دالالن گرفت

گزارش »ایران« از آثار سیاست جدید ارزی در نخستین روز اجرا

 نرخ دالر روز گذشته در اولین روز اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، هزار تومان کاهش یافت
 کارشناسان می گویند دالر از فردا با ریزش های بعدی مواجه می شود

سیاست جدید بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز باشد و به نوعی به یک نرخ گذار تبدیل شود

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد

نفع ۲۷5۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودروی بورسی
یارانه نان پابرجاست

ســخنگوی اقتصــادی دولــت از پابرجــا 
ماندن یارانه نان در ســال آینده خبر داد 
و اعــام کرد: امروز بیش از 2 هزار و 750 
میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر 
از قیمــت خرید در بازار آزاد اســت و این 
پــول در جیب مــردم باقی مانده اســت. 
زمانبنــدی  پــی  در  هــم  صمــت  وزارت 
منظــم بــرای عرضــه خــودرو در بورس 

کاالست.
بــه گزارش ایســنا، احســان خاندوزی 
ســخنگوی اقتصــادی دولــت و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی روز گذشــته در ابتدای 
نشســت خبــری هفتگــی بــا نماینــدگان 
دنبــال  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  رســانه ها 
شفاف ســازی در بودجــه کشــور و اصاح 
ســاختار هســتیم، اظهــار کــرد: افزایــش 
میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه 
سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه 
۱۴0۱ نبــود و بعــد از اصاح قانون اضافه 
شــد، رقمــی را بــه عنــوان هزینــه جاری 
اضافــه کــرده که بایــد در مقایســه اعداد 
الیحه با اعداد قانون بودجه این دقت را 

در نظر داشته باشیم.
ë  دولــت بــه دنبــال افزایــش هزینه ها و

انبساط بودجه نیست
وی تأکید کرد: احســاس اینکه دولت 
افزایــش  ســمت  بــه  حرکــت  حــال  در 
هزینه ها و انبساط بودجه است، ناشی از 
سوء برداشت هاســت. چون در شرایطی 
هســتیم که اولویت اصلــی دولت کنترل 
کســری بودجــه، کنترل رشــد نقدینگی و 
ایجاد ثبات در بازار دارایی هاســت که در 

مجموع به مهار تورم کمک کند.
خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی های 
الیحــه بودجــه ۱۴02 گفت: ســقفی برای 
تســهیات تکلیفــی شــبکه بانکــی برای 
اولین بــار در الیحــه بودجــه ســال آینــده 
مجلــس  امیدواریــم  کــه  شــده  تعییــن 
همراهــی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این 
امر کمک می کند بــه اینکه رابطه دولت 
با شبکه بانکی کشــور و میزان فشاری که 
از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های 

بانکی وارد شود کاهش یابد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامه 
داد: در زمینــه طرح هــای عمرانــی هــم 
اســتفاده از ابــزار مالی درون ســالی که به 
مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای سال 
کمک می کنــد و هم ســهم و ضریبی که 
استان های محروم تر کشور در هزینه های 

عمرانی ســال آینــده دارنــد، قابل توجه 
است.

خانــدوزی افزود: درخصوص اســتان 
لرستان ۱۱0 درصد، سیستان و بلوچستان 
۱0۹ درصد، کرمان ۱0۱ درصد و کهگیلویه 
از  مــواردی  و  بویراحمــد ۱2۳ درصــد  و 
این دســت جــزو هدف گیری هــای توزیع 

عادالنه منابع منطقه ای است.
ë  کاهش نــرخ مالیات برای شــرکت های

تولیدی
وی تأکید کــرد: در مورد درآمد نفتی، 
دولــت تاش کــرد بیش برآورد نداشــته 
باشــد و عــدد واقع بینانــه ای را در نظــر 
بگیــرد. همچنیــن در مــورد بخش تولید 
هم برای دومین ســال پیاپی کاهش نرخ 
مالیات بر شرکت های تولیدی را مصوب 
کردیــم که امیدواریم مجلــس هم آن را 
تأییــد کند. ســخنگوی اقتصــادی دولت 
بــا بیــان اینکــه عدالــت در پرداخت هــا، 
بــازار  و  خــرد  ســهامداران  از  حمایــت 
ســرمایه و واگــذاری امــوال مــازاد هم در 
الیحــه بودجــه ســال آینــده مــورد تأکید 
هفته هــای  در  کــرد:  اظهــار  دارد،  قــرار 
آینــده شــاهد بهره بــرداری از مجموعــه 
پروژه هایــی هســتیم کــه از دهــه فجــر تا 
پیش از پایان ســال رونمایی می شــود. از 
جملــه آغاز بهره برداری از پاالیشــگاه ۱۴ 
پارس جنوبی که ظرفیت فــرآوری گاز را 
به حدود ۵۶ میلیــون مترمکعب در روز 
می رســاند و آغــاز بهره بــرداری از اولیــن 
ســکوی تولید فاز ۱۱ پــارس جنوبی که ۱2 
میلیــون مترمکعــب گاز خــام در روز را 

تولید می کند.
خانــدوزی افــزود: طــرح جمــع آوری 
گازهــای همــراه نیــز بــه طــور رســمی تا 
پایــان ســال بــه بهره بــرداری می رســد. 
طرح تثبیــت ظرفیت پاالیشــگاه آبادان 
هم در دســتور کار است که امسال افتتاح 
می شــود و ظرفیــت جدید پاالیشــی 2۱0 

هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی افزود: 
طرح تکمیل پاالیشگاه اصفهان با هدف 
تولید گازوئیــل کم گوگرد و گازرســانی به 
روســتاهای جدید و بهره برداری رســمی 
بــه  ایرانشــهر  لولــه گاز  از خــط  بخشــی 

چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
خاندوزی با اشــاره بــه بهره برداری از 
طرح های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه 
فجــر و تــا پایان ســال، طرح هــای جدید 

آبرســانی  و  ســدها  آبگیــری  نیروگاهــی 
بــه روســتاها در دســتور کار قــرار دارد که 
جزئیات آن را اطاع رسانی خواهیم کرد. 
بیش از 700 کیلومتر مسیر بزرگراهی هم 

به بهره برداری می رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره 
بــه عرضه خــودرو در بورس اظهــار کرد: 
این امر یک ســازکار اســت و دولت برای 
تأمیــن منفعت مــردم در ایــن زمینه دو 
اقدام را در دســتور کار داشته است؛ یکی 
اقدامــات ناظــر به حــوزه عرضــه و یکی 
اقدامــات ناظــر بــه کوتــاه  کــردن دســت 
دالالن از این عرصه بود. وی یادآور شــد: 
یکی از راه های کوتاه  کردن دست دالالن، 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال اســت که 
آمارها نشــان می دهد از روش های قبلی 
مؤثرتر اســت . اگر کارشناســان اقتصادی 
دهنــد،  ارائــه  هــم  دیگــری  روش هــای 

استقبال می کنیم.
خانــدوزی تأکیــد کــرد: امــروز بیــش 
از 27۵0 میلیــارد تومــان قیمــت خریــد 
خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد 
اســت و این میزان در جیــب مردم باقی 
مانــده اســت. وزارت صمت هــم در پی 
زمانبنــدی منظم برای عرضه خودرو در 

بورس کاالست.
ë  روزانــه ۵۰۰۰ تــن آرد یارانــه ای بــه نــان

تبدیل نمی شود!
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره 
با اجــرای فــاز اول طرح هوشمندســازی 
یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح 
مشخص شــد روزانه حداقل ۵000 تن از 
2۱ هزار تــن آرد یارانه ای از شــبکه توزیع 
خارج می شود و به نان تبدیل نمی شود. 
شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول 
طرح است که متأسفانه با شیطنت های 
سیاســت زده ای، به عنــوان نقطه ضعف 

دولت معرفی شد.
ë یارانه نان حذف نمی شود 

دوم  فــاز  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
به صورت تدریجــی جلوی این هدررفت 
گرفتــه خواهد شــد، تصریح کــرد: دولت 
ســیزدهم یارانــه نــان را حــذف نخواهد 
 کــرد؛ یارانه نان از 70 هزار میلیارد تومان 
در قانــون بودجــه امســال بــه ۱0۴ هــزار 
پیشــنهادی  الیحــه  در  تومــان  میلیــارد 

بودجه ۱۴02 افزایش یافته است.
خانــدوزی بــا یــادآوری اینکــه در فــاز 
اول اجرای این طــرح بیش از ۹۸ درصد 

نانوایی هــای کشــور مجهز به مکانیســم 
رصد هوشــمند توزیع آرد شــدند، اظهار 
کــرد: ۵۸ هــزار نانوایــی در شــهرها و ۱۸ 
هزار نانوایی در روســتاها به این سیســتم 
مجهــز شــده اند. امیــدوارم فــاز دوم این 
طــرح تا پایــان ســال در تمام ۳۱ اســتان 
کشــور اجــرا شــود. وی افــزود: بنابرایــن 
خبــری از آزادســازی قیمــت نــان وجود 
ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه 
نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت 
تخصیص آرد بــه نانوایان نیز در مرحله 

دوم برداشته خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره 
به میــزان افزایش حقوق کارکنان دولت 
برای ســال آینــده اظهــار کــرد: در الیحه 
۱۴02 ضریــب میانگیــن افزایش حقوق 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بیــن ۱۵ تــا 2۵ 
درصد خواهد بود که به تناسب رده های 
حقوقــی، رویکــرد توازن و ایجــاد عدالت 
را رعایــت می کنیم. ما برای اینکه میزان 
پیشــنهادی افزایــش حقوق در کشــور به 
تــورم دامــن نزنــد تــاش کردیــم اندازه 
حداکثــر میــزان افزایشــی کــه در دخــل 
دولت و درآمد بودجه ممکن است را در 

حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
ë وضع منابع ارزی کشور خوب است

ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره 
به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت 
ایــن بــازار تأکید کرد: بنا بــه اعام رئیس 
منابــع  وضعیــت  مرکــزی،  بانــک  کل 
ارزی کشــور خوب اســت. حتی به جهت 
کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت 
مطلوبــی داریــم و بیــش از ۸0 درصــد 
رســمی  بــازار  در  کشــور  ارزی  نیازهــای 
یعنی ســامانه نیما و بازار متشــکل برای 

اسکناس ارزی تأمین می شود.
ë  الکترونیکــی کاالبــرگ  طــرح  اجــرای 

منتظر نهایی شدن بودجه
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین 
درباره اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی 
در اســتان ها گفــت: تأمیــن منابــع مالی 
الزم در این زمینه توســط سازمان برنامه 
و بودجــه انجــام می گیــرد و بــرای ســال 
آینده پیش بینی های الزم نیز شده است؛ 
اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده 
نداشــتیم به همین رونــد پیش خواهیم 
رفت. پــس تا زمان نهایی  شــدن بودجه 
سال آینده نمی توانیم اظهارنظر قطعی 

در این زمینه داشته باشیم.

 هایما و الماری
 ۲۰۰ میلیون زیر قیمت بازار معامله شد

»ایران« از تداوم عرضه خودرو در بورس کاال گزارش می دهد

کارشناس بازار سرمایه: اظهارنظرهای اخیر شورای رقابت بازار را ملتهب کرد
گــروه اقتصادی/ عرضه خودرو در بــورس کاال دیروز 
با ۳050 خودرو از طرف ســه شــرکت ایــران خودرو، 
صنایع اتومبیل ســازی فردا و مجتمع صنعتی آرین 
پــارس موتــور ادامه یافــت و این خودروها در شــش 
نوبت و از طریق انجام حراج کشــف قیمت شــدند.
بنــا به اعام قبلی شــرکت بــورس کاالی ایــران، روز 

سه شــنبه، شــرکت صنایــع اتومبیل ســازی فــردا بــا 
۳00 دســتگاه خودروی T5 اتوماتیک مشــکی و 200 
دســتگاه T5 اتوماتیــک ســفید بــه بــازار آمــد که در 
مجمــوع دو نوبــت معامله صــورت گرفته شــده در 
بــازار، این خودرو در محــدوده قیمت پایه خریداری 
نشــان   T5 خــودروی  معامــات  آمــار  نداشــت.  

می دهد، این خودرو با قیمت پایه یک میلیارد و ۱74 
میلیــون تومان در بازار عرضه شــده بــود که تنها ۳۱ 
تقاضــا در این قیمت برای رنگ مشــکی و ۱۹ تقاضا 
برای رنگ سفید روی تابلوD معامات نقش بست.
عدم استقبال خریداران از این خودرو در قیمت پایه 

در حالی است ....

 بی محلی چین به امریکا 
در ماجرای خرید نفت از ایران

گزارش »ایران« از دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت

امریکا هم به دلیل ریسک افزایش قیمت نفت و امنیت عرضه جهان حاضر نیست تحریم های خود علیه شرکت های 
چینی را که در این مبادالت تجاری سهم دارند اعمال کند

برخی رسانه های خارجی با انتشار اخبار دروغ درباره محدودیت های تجار ایرانی در عراق،  به دنبال اختالل در بازار ارز ایران هستند

 فعاالن اقتصادی و تجار فعال ایرانی در بازار عراق در گفت وگو با »ایران«: 
مشکالت پیش آمده با عراق موقتی است و قطعاً دولت ها به تفاهمی که منجر به تسهیل تجارت شود، خواهند رسید

تجارت عادی با عراق


