
پنجشنبه 10  آذر   1401- 6 جمادی االولی 1444 - 1 دسامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5870  10   اقتصادی

کاهش تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۱
کاهش نرخ تورم تولیدکننده درتابســتان امســال تداوم داشت و براساس 
آخرین داده های مرکز آمار تورم فصلی ۸.۷ درصد، نقطه به نقطه، ۶.۱ درصد 
و ســالیانه ۹.۸ درصد کم شده اســت.نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت 
تمام شــده کاالها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکننده را ارزیابی می کند. 
افزایش نرخ تورم نشــانه باالرفتن هزینه هــا و این افزایش قیمت ها در نهایت 
بر مصرف کننده اثر خواهد گذاشــت.مرکز آمار وضعیت نرخ تورم در تابستان 
امســال را اعالم کرد. بر اساس این گزارش در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص 
قیمت کل تولیدکننده ۶۷۱,۰ می باشد که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
۷٫۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۴۳٫۲ درصد 
و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نســبت به دوره مشابه سال قبل )تورم 

ساالنه( ۳۹٫۹ درصد افزایش داشته است.
در فصل تابســتان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده 
نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( ۷,۱ درصد است که در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل )۱۵٫۸ درصد(، ۸٫۷ واحد درصد کاهش داشــته اســت. 
بــه عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکننــدگان به ازای تولید 
محصوالتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل، 
۷٫۱ درصد افزایش دارد.تابستان امسال بیشترین تورم فصلی با ۱۷٫۵ درصد 
مربوط به گروه »کشــاورزی« و کم ترین تورم فصلی بــا ۲٫۴ درصد مربوط 
بــه گروه »تولید، انتقال و توزیع برق« ثبت شــده اســت. در این فصل گروه 
»صنعت« با نرخ تورم ۲٫۳- درصد مواجه بوده است.در فصل تابستان ۱۴۰۱، 
درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ۴۳,۲ درصد بود که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل )۴۹٫۳ درصد(، ۶٫۱ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان 
۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳٫۲ درصد افزایش دارد.در این فصل 
بیشــترین تورم نقطه به نقطه با ۶۰٫۵ درصد مربوط به گروه »کشاورزی« و 
کمتریــن تورم نقطه به نقطه با ۱۰٫۹ درصد مربوط به گروه »تولید، انتقال و 
توزیع برق« می باشد.در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت 
کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل ۳۹,۹ درصد است که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل )۴۹٫۷ درصد(، ۹٫۸ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار 
فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۹٫۹ درصد 
افزایش دارد.در این فصل بیشترین تورم ساالنه با ۵۸٫۵ درصد مربوط به گروه 
»کشاورزی« و کم ترین تورم ساالنه با ۱۲ درصد مربوط به گروه »تولید، انتقال 

و توزیع برق« می باشد.

قیمت نفت برنت باال رفت
قیمت نفت اوایل معامالت روز چهارشنبه بازار آسیا، تحت تاثیر آماری که 
کاهش ذخایر نفت آمریکا را نشــان داد، صعودی شــد.به گزارش ایسنا، نفت 
برنت با ۶۵ ســنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۸۳ دالر و ۶۸ ســنت در هر 
بشکه رسید. بهای وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۸ سنت معادل ۰.۹ 
درصد افزایش، به ۷۸ دالر و ۸۸ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت سه 
شنبه شب با ۱۶ سنت کاهش و وست تگزاس اینترمدیت با ۹۶ سنت افزایش 

بسته شده بود.
عاملی که در معامالت روز چهارشــنبه از افزایش شاخصهای قیمت نفت 
حمایــت کرد، آمار موسســه امریکن پترولیوم بود کــه از کاهش حدود ۷.۹ 
میلیون بشــکه ای ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ نوامبر، حکایت 
داشت. ذخایر بنزین آمریکا در همین مدت، حدود ۲.۹ میلیون بشکه افزایش 
داشــت و ذخایر سوخت های دیگر شــامل دیزل حدود چهار میلیون بشکه 
افزایش پیدا کرد. آمار رســمی بعدازظهر روز جاری از ســوی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا منتشر می شود.اما بازار به نظاره دیدار آینده اوپک و متحدانش 
معروف به اوپک پالس نشسته است. پنج منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز 
گفتند: اوپک پالس در نشســت روز یکشــنبه احتماال سیاست خود را بدون 
تغییر نگه خواهد داشــت اما دو منبع آگاه دیگر گفتند: کاهش بیشتر تولید 
احتماال بررســی خواهد شد.این گروه همزمان با متاثر شدن تقاضا برای نفت 
از کنــدی اقتصادها و قرنطینه کووید- ۱۹ در چین و همچنین در آســتانه 
اجرای ممنوعیت واردات نفت روســیه به اتحادیه اروپا و فعال شدن مکانیزم 
سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، هفته آینده دیدار می کند.بر اساس 
گــزارش رویترز، در این بین، فاتح بیــرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی به 
رویتــرز گفت: این آژانس انتظار دارد تولید نفت روســیه تا پایان ســه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۳، به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

مذاکرات اوپک پالس
 درباره کاهش بیشتر تولید نفت

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند انتظار می رود اوپک و متحدانش در نشست 
آتی خود، کاهش بیشتر تولید نفت را بررسی کنند.به گزارش ایسنا، عربستان 
ســعودی و شــرکایش در اوپک پالس ماه میالدی گذشته با تصویب کاهش 
هدف تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز، بــازار نفت را غافلگیر کرده 
و باعث واکنش شــدید دولت آمریکا شــدند. با این حال، قیمتها از آن زمان 
کاهش پیدا کرده و ســه شــنبه هفته جاری نفت برنت برای مدت کوتاهی 
در بــازار لندن به ۸۰ دالر در هر بشــکه نــزول کرد.نمایندگان اوپک پالس 
کــه تاکنون می گفتند برای ارزیابی تاثیر این کاهش عرضه بر بازارهای نفت، 
دست نگه خواهند داشــت، اکنون می گویند کاهش تولید ممکن است یکی 
از گزینه های مورد بررســی باشــد. مذاکرات در اوپک پالس پیش از نشست 
رســمی چهارم دسامبر، هنوز رسما آغاز نشده است.ریاض یک سیگنال واضح 
غیرمعمول به بازار ارســال کرده است. شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی، هفته گذشته اظهار کرد: اوپک پالس آماده است با 
کاهش بیشــتر عرضه در صورت لزوم به منظور متوازن کردن عرضه و تقاضا، 
مداخله کند.آمریتا ســن، تحلیلگر ارشــد و یکی از موسسان شرکت مشاوره 
انرژی اســپکتس در این باره گفت: احتماال اوپــک پالس بین تمدید اجرای 
کاهش تولید یا کاهش بیشــتر تولید انتخاب خواهد کرد. آنها همواره مراقب 
عرضه و تقاضا هستند.از میان ۱۶ تحلیلگر و معامله گر که در نظرسنجی هفته 
جاری بلومبرگ شرکت کردند، ۱۰ نفر کاهش بیشتر عرضه اوپک پالس بین 

۲۵۰ هزار تا دو میلیون بشکه در روز را پیش بینی کردند.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
ارزش بیت کوین روز چهارشــنبه در شــمارش معکوس سخنرانی جروم 
پــاول، رئیس فدرال رزرو افزایش یافت زیرا انتظارات برای ســرعت پایین تر 
افزایــش نرخ بهره در ایاالت متحده تقویت شــد.به گزارش ایســنا به نقل از 
کریپتو، بزرگترین توکن تا ۳.۷ درصد افزایش یافت و در ســاعت ۱۰:۴۱ در 
سنگاپور با ارزش حدود ۱۷هزار و ۰۱۰ دالر معامله شد که باالترین سطح در 
دو هفتــه اخیر بود. اتر نیز بیش از چهار درصد صعود کرد و بایننس کوین و 

دوج کوین نیز جهش کردند.
تشــدید ســریع سیاســت های پولی فدرال رزرو، عامل اصلی رکود ۶۳ 
درصدی در شاخص دارایی های دیجیتال برتر در سال جاری بوده است.پس 
از سقوط صرافی اف تی ایکس در اوایل این ماه، بازارهای رمزارز نسبتاً سریع 
واکنش نشــان دادند و نگرانی هایی وجود دارد که ممکن اســت با گسترش 
سرایت ناشــی از فروپاشی در بخش دارایی های دیجیتال، نوسانات بیشتری 
در پیش باشــد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۸۵۲.۸۹ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۷ 

درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضــر ۳۸.۰۱ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱۰ درصد افزایش داشــته است.حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۴۶.۰۸ میلیارد دالر است که 
۱.۷۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال 
حاضر ۲.۸۱ میلیارد دالر اســت که ۶.۱۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۴۳.۵۶ میلیارد 
دالر اســت که ۹۴.۵۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 

است.

گزارش 

بازار انرژی

ارز دیجیتال

وزیر نفت گفت: خوشبختانه ما در سال گذشته و امسال 
در رابطــه با وصول طلب ها خــود در بحث صادرات گاز به 
عراق موفق شــدیم همه معوقات را بگیریم.به گزارش ایلنا، 
جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت با حضور 
در جمع خبرنگاران عنوان کرد: خوشبختانه با شروع دولت 
سیزدهم وزارت نفت از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده 
کرد و با یک دیپلماســی قوی انرژی با خیلی از کشــورها 
از جملــه آمریکای التین طی این مدت قراردادهای فروش 
نفت را داشــتیم و هم بحث پاالیشگاه های فراسرزمینی را 
در دســتور کار قرار دادیم و خوشبختانه در این حوزه فکر 
می کنم وزارت نفت عملکرد خوبی داشــته اســت.وی در 
پاســخ به سوالی درباره سفر نخســت وزیر عراق به ایران و 
همکاری های دو کشور در حوزه انرژی، گفت: خوشبختانه 
ما در سال گذشته و امسال در رابطه با وصول طلب ها خود 
در بحث صادرات گاز به عراق موفق شــدیم همه معوقات 

را بگیریم.
وزیر نفت یادآور شــد: ســال گذشــته نزدیک به یک 
میلیارد یورو از معوقات و امســال نزدیک یک و شش دهم 
و تقریباً طلب های ما همه به روز اســت و مشکلی نداریم.

اوجی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال هم صادرات گاز 
به عراق نسبت به سال گذشته یک و نیم میلیارد متر مکعب 
بیشتر بوده است حجم میزان صادرات دقیق االن در ذهنم 
نیســت ولی می دانم که این میزان نسبت به سال گذشته 
بیشــتر شده است و هیچ گونه بدهی معوقی با دولت عراق 

نداریم.
کاهش وزن و ارزش صادرات

 ایران به عراق
همچنین رئیس هیئت مدیــره اتحادیه صادر کنندگان 
فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: درحال حاضر 
قرارداد چهار میلیارد دالری در حوزه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی با کشور عراق منعقد شده و امکان افزایش این 

رقم نیز وجود دارد و می توان بخشــی از کســری صادرات 
موجود را در حوزه خدمات فنی و مهندســی، آتی، تولید و 

درمان جبران کرد.
سید حمید حســینی در گفت گو با ایسنا، با بیان اینکه 
بر اســاس آمار هشــت ماهه اوضاع مناسبی در صادرات به 
عراق نداریم، اظهار کــرد: درحال حاضر میزان صادرات به 
عراق به جز برق چهار میلیار و ۷۰۰ دالر است درحالی که 
سال گذشته طی هشت ماه این عدد ۶ میلیارد و ۱۰۰ دالر 
بود، و اکنون میزان صادرات یک میلیارد ۴۰۰ دالر کمتر از 
ســال گذشته است، در واقع هم از نظر ارزشی و هم از نظر 

وزنی میزان صادرات کاهش یافته اســت.وی با بیان اینکه 
با این وجودپیش بینی می شود باتوجه به اینکه شوک هایی 
که در بازار به دلیل مواد غذایی ایجاد شده و بالتکلیفی که 
برای تشکیل دولت عراق وجود داشت و حجم واردات عراق 
افزایش یابد و  طی چهار ماه آینده بتوانیم بخشــی از این 
کســری را جبران کنیم، گفت: پیش بینی تا طی این چهار 
ماه دوباره صادرات به هشــت تا ۹ میلیارد دالر همیشگی 

برسد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران ادامــه داد: اگر در پروژه های 

موجود بحث نیروی انســانی و خدمات فنی و مهندسی را 
توســعه دهیم و یا امکاناتی داده شود که از محل آن ایران 
در عراق در بحث مســکن سازی اقداماتی انجام دهد هنوز 
امکان این وجود دارد که کســری صادرات را جبران کنیم 
در غیر این صورت با عوارضی که روی آب کشاورزی بسته 
شده و از آن طرف مشکالتی که در حوزه مواد غذایی داریم 
و هیچ صادراتی در حوزه فراورده های نفتی نیز وجود ندارد 

نمی توان به بازگشت صادرات امیدوار بود.
به گفته حســینی، بنزین گازوئیــل و انواع محصوالت 
پتروشیمی به این کشــور صادر می شــد اما اکنون میزان 
صادرات صفر شــده و بازار را از دست داده ایم و احتماال در 
زمستان نیز بازار گاز را از دست خواهیم داد و توان صادرات 
برای ما کاهش پیدا می کند و این موارد باعث می شــود که 

نتوانیم به عدد و رقم باال دست یابیم.
وی با اشاره به بازار صنعت نفت ایران در عراق، گفت: در 
دوران کرونا ســال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ روزانه ۱۵ میلیون لیتر 
بنزیــن به عراق صادر می کردیــم، ۳ میلیارد دالر صادرات 
فراورده نفتی به عراق داشــتیم که اکنون باتوجه به اینکه 
خودمان دچار کســری هستیم عمال بازار عراق را در بحث 
فراورده نفتی از دســت داده ایم، فراورده نفتی، پتروشیمی، 
مصالح ساختمانی و مواد غذایی را به عراق صادر می کردیم 
که از این چهار مورد دو مورد دچار مشــکل شده و اکنون 
فقط مصالح ساختمانی و پتروشــیمی به این کشور  صادر 

می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های 
نفــت، گاز و پتروشــیمی ایران با بیان اینکــه عراق دیگر 
نمی تواند روی فراورده نفتی و محصوالت کشــاورزی ایران 
حســاب باز کند، گفت: با توجه به کمبود آب و خشکسالی 
که و عوارضی که دولت در بخش کشاورزی وضع کرده است، 
احتماال دیگر مازادی برای صادرات وجود نداشته باشد، لذا 
باید وارد حوزه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری شویم.

وزیر نفت:

همه طلب های گازی خود از عراق را گرفتیم
امکان افزایش صادرات چهار میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق

رئیس کل بانــک مرکزی گفــت: پیش بینی می کنیم 
وضعیــت مطلوبی در تامین منابــع ارزی در ماه های آینده 
داشــته باشیم.به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: کنترل رشد 
نقدینگی از اولویت های بانک مرکزی است در همین راستا 
رشد ترازنامه بانک ها در محدوده ای که شورای پول و اعتبار 
تعیین کرده است، کنترل می شود. بانک ها هم در این زمینه 
حرکت می کنند تا رشــد نقدینگی در مســیری که بانک 
مرکزی تعیین کرده اســت، اتفاق بیفتد. یکی از راهکارها 
برای تامین مالی غیرتورمی برای تولید داریم این اســت که 
بتوانیم از ابزارهای جایگزین اســتفاده کنیم که یکی از این 

گام ها انتشار اوراق گام است که حجم انتشار آن از ۴۵ هزار 
میلیارد تومان عبور کرده اســت. تالش می کنیم این اوراق 
در خود زنجیره تامنی جابجا شــود و کمتر به بازار سرمایه 
وارد شــود.وی در ادامه با بیان اینکه سه نوع صندوق را در 
هیات عامل بانک مرکزی تصویب کردیم، افزود: یکی از این 
صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی 
بوکه بانک ها می توانند آن را تاسیس کنند. صندوق زمین و 

ساختمان و صندوق امالک و مستغالت را بانک ها می توانند 
راه اندازی کنند.رئیس بانک مرکزی خبر داد: دارندگان کارت 
بازرگانی فعال و معتبر با شــروط بانک مرکزی می توانند تا 
حداکثر سه برابر نسبت به افرادی که در بازار متشکل ارزی، 
ارز خریداری می کنند،  از ارز بیشتری برخوردار شوند. این 
تصمیم گیری در راستای کمک به فعاالن اقتصادی است که 
به اسکناس ارزی نیاز دارند. با توجه به افزایش عرضه ارز در 

بازار متشکل ارزی، این افراد می توانند از این امکان استفاده 
کنند.صالح  آبادی با اشاره به اینکه منابع ارزی ما هم رو به 
بهبود است، گفت: وضعیت ما مستمرا بهبود می یابد. در آبان 
ماه نســبت به مهرماه، فروش های نفتی ما رشد بسیار قابل 
توجهی داشته است.حجم عرضه های ما در بازار نیما نسبت 
به گذشــته گسترش پیدا کرده است و پیش بینی می کنیم 
وضعیــت مطلوبی در تامین منابــع ارزی در ماه های آینده 
داشته باشــیم.وی همچنین گفت: بیش از میلیون و ۳۰۰ 
هزار تسهیالت در زمینه ازدواج ،فرزندآوری و ودیعه مسکن 
در هشت ماه امسال پرداخت شده است. مجموع پرداخت ها 

حدودا ۱۰۰ همت بوده است.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی خاطر نشان کرد: نانوا 
۸۵ درصد هزینــه تولید را پرداخت می کنــد برای اینکه 
بتواند هزینه ها خود را جبران کند به ناچار کم فروشــی و یا 
گران فروشی می کنند. اتحادیه مخالف چنین اقداماتی است 
اما بعد از بررســی اوضاع متوجه می شــود که چاره ای جز 
این ندارد؛ از ســوی دیگر جریمه های سنگین ۳۰ تا ۱۰۰ 
میلیونی برای نانوایان در نظــر گرفته اند که این جریمه ها 
نیز بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تالش دارد برای جبران 
این جریمه هــا از جیب مصرف کنندگان هزینه کند.محمد 
سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به 
این پرسش که برخی مشاهدات میدانی حاکی از این مهم 
است که تعدادی از نانوایان اقدام به جمع آوری دستگاه های 
پز هوشــمند کردند آیا این خبــر را تایید می کنید؟ گفت: 
گزارشــی از جمع آوری دستگاه ها پز از ســوی نانوایان به 
اتحادیه داده نشده است؛ اما این دستگاه ها پشتیبانی قوی 
ندارند و برای تعمیر دستگاه نانوا حداقل باید ۲۴ ساعت یا 
حتی ۲ روز منتظر بماند که دستگاه سرویس و به روز شود، 
همین مســائل باعث شده است که نانوایان تمایل چندانی 

برای اســتفاده از این دستگاه ها از خود نشان ندهند.وی با 
بیان اینکه برخی از نانوایان دستگاه های پز قدیمی را تحویل 
دادند، گفت: تعدادی از نانوایان دســتگاه های پز قدیمی را 
حفظ کردند تا در صورت بروز مشکل در دستگاه های جدید 
بتوانند از آنها اســتفاده کنند چراکه در شرایط فعلی کمتر 
شخصی پول نقد همراه خود دارد.این فعال صنفی با اشاره 
به مشــکالت دستگاه های پز هوشمند، گفت: دستگاه هایی 
که به اینترنت متصل هستند مشکالت جدی دارند و قطع 
و وصل شــدن آنها زمان بر است از سوی دیگر دستگاه های 
سیمی نیز جوابگو نیســتند.به گفته رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنگکی؛ هوشــمند کردن نانوایان یــک کار ملی بود و 
نباید تنها به یک شــرکت واگذار می شد؛ بانک سپه برای 
جلو بــردن کار باید از همکاری چند شــرکت دیگر بهره 
می گرفت و اینگونه پشــتیبانی آن قوی تر می شــد. برخی 

از نانوایان به اتحادیه مراجعه می کنند که پشــتیبانی برای 
آنها رول نمی آورد.سلیمانی با بیان اینکه مرحله دوم طرح 
هوشمندسازی نانوایان اجرایی نشده است، گفت: این طرح 
همچنان در مرحله اول اســت و هنوز برای مسئوالن محرز 
نشده اســت که نانوا چقدر فروش دارد؟ ۸۰ نانوا سنگکی 
و بیش از ۱۰۰ نانوا ســنتی در تهــران هنوز مجهز به این 
دستگاه نشــده اند؛ اجرای این طرح به این مرحله نرسیده 
اســت که هر نانوا در ماه چند کیســه آرد مصرف می کند.

این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش که چرا نان ها 
کیفیت سابق را ندارند و یک روز بعد از پخت نمی توان آنها 
را مصرف کرد؟ گفت: کیفیت نــان به آردی که نانوا از آن 
برای پخت اســتفاده می کند ارتباط مستقیم دارد؛ نانوایان 
یک واحد تولیدی هستند؛ البته در بررسی کیفیت نان باید 
عوامل دیگر را در نظر داشــت، نرخ نامه نانوایان مربوط به 

۱۴۰۰ است و نانوایانی که آرد نوع یک دریافت می کنند ۱۵ 
درصد ونوع دو ۱۰ درصد مابه التفاوت را دریافت می کند که 
این مبلغ نمی تواند هزینه نانوایان را تقبل کند.وی ادامه داد: 
نانوا ۸۵ درصد هزینه تولید را پرداخت می کند برای اینکه 
بتواند هزینه ها خود را جبران کند به ناچار یا کم فروشی و یا 
گران فروشی می کند. اتحادیه مخالف چنین اقداماتی است 
اما بعد از بررســی اوضاع متوجه می شــود که چاره ای جز 
این ندارد؛ از ســوی دیگر جریمه های سنگین ۳۰ تا ۱۰۰ 
میلیونی برای نانوایان در نظر گرفته اند که این جریمه ها نیز 
بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تالش دارد برای جبران این 
جریمه ها از جیب مصرف کنندگان هزینه کند.ســلیمانی با 
تاکید بر این نکته که باید شرایطی فراهم شود که نانوا سالم 
کار کند، گفت: تا زمانی که نانوا نتواند هزینه هایش را تامین 
کند چنین عکس العمل هایی از سوی نانوایان اجتناب ناپذیر 
است.رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میانگین پخت نان در 
روز برای نانوایان را حدود ۸ کیسه دانست و افزود: اتحادیه 
مخالف فروش نان با قیمت های غیرمتعارف اســت اما باید 

نرخ نامه نیز اصالح شود.

طبق اعالم مرکز آمار در بررســی قیمــت خوراکی ها 
در بین گروه های مختلف طی آبان ماه بیشــترین افزایش 
قیمــت مربوط بــه گوجه فرنگی و پیاز بوده و بیشــترین 
کاهــش قیمــت را پرتقال و بادمجان نســبت به ماه قبل 
داشته اند.در آبان ماه ۱۴۰۱ تغییرات متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب برای گروه های مختلف کاالهای خوراکی 
در مناطق شهری کشور بررســی شد که بر اساس آن در 
گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها، اقالم ماهی 
قزل آال با ۲,۷ درصد، کنســرو ماهــی تن با ۲.۲ درصد و 
گوشت گوســفند با ۲.۱ درصد بیشترین افزایش قیمت و 
مرغ ماشــینی با ۰.۵- درصد بیشــترین کاهش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گــروه نان و غالت، رشــته آش با ۲,۷ درصد و برنج 
ایرانی درجه یک با ۲.۰ درصد بیشــترین افزایش قیمت و 
ماکارونی با ۰.۲- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند.در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، 
بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر 
خشک با ۵,۷ درصد و خامه پاستوریزه با ۱.۴ درصد است. 
همچنین بیشــترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی 
جامد با ۱.۹- درصد و روغن مایع با ۰.۷- درصد بوده است.

در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به لیمو ترش با ۷,۸ درصد و هندوانه با ۶.۱ 
درصد است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ۱۶.۵- درصد و انار با 
۶.۹- درصد است.در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گوجه فرنگی با 
۱۶,۶ درصد و پیاز با ۱۵.۵ درصد و بیشترین کاهش قیمت 
مربوط به بادمجان با ۷.۸- درصد و کدو سبز با ۵.۵- درصد 
است.در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها، 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به چای 
بسته ای خارجی با ۲,۱ درصد و سس مایونز با ۱.۹ درصد 
و بیشــترین کاهش قیمت مربوط به شکر با ۰.۹- درصد و 

قند با ۰.۱- درصد است.
سه کاالیی که کمترین رشد قیمت را 

در مهرماه داشتند
نتایــج یک پژوهش از مقایســه متوســط قیمت اقالم 
خوراکی در مهرماه نشــان می دهد که در هشــت قلم از 
کاالهای خوراکی تغییرات منفی است و بیشترین کاهش 
در قیمت ها مربوط به سیب و پرتقال و روغن نباتی جامد 
بوده است.به گزارش ایســنا، تامین غذا و خوراک همواره 

یکی از نیازهای اولیه بشر بوده و بر این اساس هرچه قیمت 
اقالم غذایی در بازار مشمول تغییر شود تقاضا نسبت به آن 
همچنان وجود دارد زیرا حیات انسانها به این دسته کاالها 
وابســته اســت، از این هرگونه تغییر قیمتی در بازار اقالم 
مصرفی غذایی بر زندگی آحاد مختلف جامعه اثرمی گذارد 

و معیشت آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راســتای وظایف 
ذاتی خود مبنی بر برقراری و توسعه رفاه در سطح جامعه 
و با ورود به بحث پرداخــت یارانه نقدی و تعیین و توزیع 
بسته های حمایتی مختلف در این خصوص مشارکت داشته 
و آگاهی از آمارهای تورم، تغییرات قیمت اقالم خوراکی و... 
می تواند در برنامه ریزی ها و تصمیم ســازی ها مفید واقع 
شود.بر این اســاس مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، بــا توجه به اهمیت موضوع رفاه و معیشــت، 
گزارشــی درخصوص تحلیل آماری تغییرات قیمت اقالم 
خوراکی درخانوارهای شــهری ارائه کرده است.به موجب 
این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در مهر 
ماه مهر ۱۴۰۱ نســبت به ماه قبــل از آن به گونه ای بوده 
که بیشــترین افزایش قیمت در کاالهای منتخب مربوط 
به تخم مرغ ماشــینی، مرغ ماشــینی و موز بوده اســت.

البته در ۸ قلم از کاالهــای منتخب، تغییرات منفی بوده 
و بیشــترین کاهش قیمت ها مربوط به ســه کاالی سیب 
و پرتقال و روغن نباتی جامد بوده است.مقایســه متوسط 
قیمت اقالم خوراکی در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه 
ســال گذشته نیز نشان می دهد که در ۷ قلم حدود ۲۳.۳ 
درصد از کاالهای منتخب تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد 
بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقالم روغن مایع، روغن 
نباتی جامد و ســیب زمینی مشاهده شده است. پرتقال با 
۱۷ درصد، گوجه فرنگی بــا ۲۸.۶ درصد و چای خارجی 
بســته ای با ۲۸.۹ درصد کمترین میزان رشد قیمتها را به 

خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا،  بر اســاس نتایج این گزارش متوسط 
قیمــت حدود ۹۰ درصد اقالم منتخــب نظیر برنج ایرانی 
درجه یــک، برنج خارجی درجه یک، ماکارونی، گوشــت 
گاو یا گوســاله، ماهی قزل آال، شــیر و ماست پاستوریزه، 
لوبیا چیتی،  قند و شکر، رب گوجه فرنگی و چای خارجی 
بسته ای نیازمند مداخله مستقیم در بازار به منظور کاهش 
قیمتها و متوســط قیمــت اقالم خوراکی همچون شــیر 
خشــک،  گوشت گوســفند و گوجه فرنگی مستلزم برنامه 

ریزی خاص برای کنترل قیمت ها هستند.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

 وضعیت ارزی کشور در ماه های آینده

دستگاه های پوز نانوایان پشتیبانی قوی ندارند

 جریمه های ۳۰ تا ۱۰۰ میلیونی نانوایان متخلف

کدام خوراکی ها بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته اند؟

خرید گوشت قرمز و سفید سخت تر شد

صــادرات گاز ایران به ترکیه در دهمین ماه ســال 
جاری میالدی ۷۰ درصد رشــد کــرد و کل مبادالت 
تجاری دو کشور از ابتدای این سال به بیش از ۵ میلیارد 
دالر رسید.به گزارش ایرنا، اداره آمار اروپا )یورواستات( 
اعالم کرد ایران در دهمین ماه ســال جاری میالدی 
۶۷۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعــی به ترکیه صادر 
کرده اســت که این رقم نســبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد ۷۰ درصدی داشته اســت. ایران در اکتبر 
سال قبل ۳۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه 
صادر کرده بود.کل واردات گاز طبیعی ترکیه در اکتبر 
امســال بالغ بر ۳۲۳۸ میلیون مترمکعب بوده که ۲۱ 
درصد از این رقم شامل گاز وارداتی ترکیه از ایران بوده 
است.بر اســاس این گزارش ایران در ۱۰ماهه ژانویه تا 
اکتبر ســال جاری میالدی ۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون 
مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. صادرات گاز 
ایران به ترکیه در این دوره تغییر محسوسی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نداشته است. ترکیه در ۱۰ماهه 
ســال قبل ۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون مترمکعب گاز از 
ایــران وارد کرده بود.این گزارش در حالی اســت که 

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی اداره آمار ترکیه 
نیز نشــان می دهد مبادالت تجاری این کشور با ایران 
در ۱۰ ماهه سال جاری میالدی ۲۱ درصد رشد داشته 
است.ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه های ژانویه 
تا اکتبــر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳۹ میلیــارد دالر بوده در 
مدت مشابه ســال جاری میالدی به ۵.۳ میلیارد دالر 
افزایش یافته است.بر اساس این گزارش صادرات ترکیه 
به ایران در ماه های ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ با افزایش ۱۱ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
و به ۲.۴۹ میلیارد دالر رســیده است. ترکیه در ژانویه 
تا اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۲۳ میلیارد دالر کاال به ایران 
صادر کرده بود.همچنین ترکیه در ۱۰ماهه نخســت 
ســال جاری میالدی ۲.۸۱ میلیارد دالر کاال از ایران 
وارد کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد ۳۰ درصدی داشته است. ترکیه در ماه های 
ژانویه تا اکتبر ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۱۶ میلیارد دالر 
کاال از ایــران وارد کرده بود.تراز تجاری ایران با ترکیه 
در ۱۰ماهه سال جاری میالدی به میزان ۳۲۰ میلیون 

دالر به نفع ایران بوده است.

در حال حاضر ســقف تســهیالت پــروژه نهضت 
ملی مســکن در شهرســتان های اســتان تهران ۳۰۰ 
میلیون تومان اســت که با توجه به رشد قیمت مصالح 
ساختمانی کفاف تکمیل طرح ها را نمی دهد و به همین 
دلیل ســازندگان خواســتار این هســتند تا مبلغ وام 
۴۵۰ میلیون تومان شــود.به گزارش ایسنا، وام ساخت 
واحدهای نهضت ملی مســکن در شــهر تهران ۴۵۰ 
میلیون و در ۴۸ شهرســتان این استان ۳۰۰ میلیون 
تومان اســت. این در حالی اســت که در شــهر تهران 
پــروژه دولتی وجود ندارد و اگر افرادی تمایل داشــته 
باشند می توانند از امتیاز طرح نهضت ملی مسکن برای 
پروژه های خودمالک در شــهر تهران استفاده کنند.در 
واقع سقف تسهیالت طرح های نهضت ملی مسکن در 
اســتان تهران ۳۰۰ میلیون تومان است که با توجه به 
تورم مصالح ساختمانی، این رقم برای تکمیل واحدها 
کافی نیســت.مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران 
تعداد واحدهای خودمالک استان تهران که از تسهیالت 
نهضت ملی  مســکن  اســتفاده می کنند را ۵۳ هزار و 
۲۱۴ واحد با میانگین پیشرفت ۵۳ درصد عنوان کرده 

اســت. در بخش پروژه های دولتی نیز ظاهرا ۲۱ هزار 
واحد نهضت ملی مسکن در استان تهران به مرحله ی 
فونداسیون رسیده که جمع واحدهای در حال ساخت را 
به حدود ۷۳ هزار واحد می رساند.با این حال بررسی های 
میدانی نشان می دهد به دلیل افزایش قیمت سیمان، 
فوالد و یونولیت، عمده طرح های نهضت ملی مســکن 
اســتان تهران در هفته های اخیر دچار کندی در اجرا 
شده اند. از طرف دیگر پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت 
از ۳۰۰ به ۴۵۰ میلیون داده شده اما هنوز بانک مرکزی 
موافقت خود را با این افزایش اعالم نکرده اســت.ایرج 
رهبر ـ ســازنده یکی از پروژه های نهضت ملی مسکن 
در استان تهران با بیان این که پرداخت متمم در برخی 
مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت ملی مسکن 
به ازای هر واحد در کالنشهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان 
است، اما هنوز وام ما ۳۰۰ میلیون است و پرداخت ۱۵۰ 
میلیون تومان محقق نشده اســت. البته در شهرهای 
جدید که بعضا کیلومترها از تهران دور هســتند ۴۵۰ 
میلیون تومان پرداخت می شــود اما در شهرهایی مثل 
اسالمشهر و شهریار شکل اجرایی به خود نگرفته است.

شهرهای استان تهران در انتظار وام ۴۵۰ میلیون تومانیرشد ۷۰ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه


