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گزارش

مبلغ تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین 
ماه ســال جاری به بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به مهر 
ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۵۹ و ۹.۳۱ درصد رشد داشته است.بر 
اســاس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد 
تراکنش های انجام شده شاپرک در آبان ماه سال جاری به ۳۷۳۲ میلیون عدد 
رسیده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد که نسبت به مهر ماه معادل ۰.۵۹ درصد در تعداد و ۹.۳۱ درصد رشد 
در ارزش ریالی داشته است.البته، تعداد و مبلغ تراکنش های در مقایسه با سال 
قبل نیز ۱۳.۷۷ و ۱۵.۴۵ درصد رشد داشته و رشد اسمی ماهانه تراکنش های 
شــاپرک در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۹.۳۱ درصد بوده 
است.در آبان ماه ۱۴۰۱، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام 
شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲.۷۴ درصد بوده و این در حالی است 
که کارت خوان های فروشگاهی ۹۲.۴۶ درصد از کل تراکنش های انجام شده را 
به خود اختصاص داده اند.از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۹.۵۷ درصد مربوط 
بــه خرید کاال و خدمات، ۶.۲۷ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شــارژ 
تلفن همراه و معادل ۴.۱۶ درصد مربوط به مانده گیری بوده اســت.همچنین، 
از مجمــوع کل تراکنش های انجام شــده در آبان ماه معادل ۹۳ درصد موفق و 

هفت درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، 
۹۹.۹۹ درصد موفق بوده اســت.اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده 
در ایــن مــاه، ۱.۱۸ درصد به دلیل خطای پذیرندگــی، ۰.۰۹ درصد به دلیل 
خطای شــاپرکی، ۱۰.۶۹ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۳۷ درصد 
به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۷ درصد به علت خطای کســب وکار بوده است.بر 
اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در آبان ماه 
ســال جاری نیز ۱۲.۸۸ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۴ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رســمی در آبان ماه سال جاری، ابزار پذیرش موبایلی با 
۸۱۵ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخســت قرار می گیرد 
و کارتخوان فروشــگاهی با ۳۷۷ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش اینترنتی با 
۲۹۷ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان های بعدی قرار می گیرند.
البته، کارتخوان های فروشــگاهی با ســهم ۹۲.۴۶ درصدی بیشــترین تعداد 
تراکنش را در بین ســایر ابزارهای پذیرش داشــته است که ابزارهای پذیرش 
اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفته اند.افزون بر این، متوســط تراکنش هر 
ابزار پذیرش شــاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۷۸ تراکنش است که این تعداد 
نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۱.۵۴ واحدی )۲.۹۷درصدی( را 

تجربه کرده است. همچنین، بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به 
کارت خوان فروشــگاهی بوده است.در بخش دیگری از آمار منتشر شده توسط 
شــاپرک، مجموع مبلغ تراکنش های هر ابزار پذیرش شــاپرکی و سرانه مبلغ 
تراکنش ها مشخص شده اســت. به گونه ای که ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد 
۶۰۳ هــزار و ۴۰۲ ابــزار فعال و با مجموع مبلغ تراکنــش ۱۱۴ هزار میلیارد 
تومان، ســرانه مبلغی تراکنش هر ابزار اینترنتی بــه رقم ۱۸.۹ میلیارد تومان 
را به ثبت رســانده است.همچنین، در ابزار پذیرش موبایلی بیش از ۱۲۵ هزار 
ابزار فعال سیستمی بوده اســت که این تعداد، مجموعا ۱۳۷۰ میلیارد تومان 
تومان تراکنش داشــته اند.این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنش های هر 
ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان بوده است. در نهایت، در 
ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش ها ۶۵۵ هزار میلیارد 
تومان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۱۷ 
عدد ابزار کارتخوان فروشــگاهی است که ســرانه مبلغ تراکنش هر کارتخوان 
فروشگاهی نیز به رقم هفت میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.عالوه بر 
این، بررسی اطالعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هریک از ابزارهای پذیرش 
نشان می دهد در آبان ماه امسال،  با ابزار پذیرش اینترنتی به طور متوسط ۶.۳۷ 
میلیون ریال مبلغ هر تراکنش بوده اســت.با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم 
به عدد ۰.۱۳ میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز 

متوسط مبلغ هر تراکنش ۱.۹۰ میلیون ریال بوده است.

۷۷۰ هزار میلیارد تومان تراکنش های شاپرک در یک ماه

رشد ۷۷ درصدی خرید خانه با عمر باالی ۲۰ سال 
میزان معامالت خانه هایی با ۲۰ ســال ساخت شهر تهران در آبان ماه امسال 
یک هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی گزارش شده است که در مقایسه با سال گذشته 
۷۷.۴ درصد رشد داشته است.به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش 
خود وضعیت خرید و فروش خانه در مناطق مختلف شهر تهران را منتشر کرد.

براســاس این آمار متوسط قیمت خرید و فروش مسکن شهر تهران در آبان ماه 
امســال برابر ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که در مقایسه با سال گذشته 
۴۵.۹ درصد رشــد داشت.با توجه به افزایش قیمت مسکن در کالن شهر تهران 
تقاضا برای خرید خانه های با عمر بنای باال رونق یافته است. بررسی آمارها نشان 
می دهد که هشت هزار و پنج معامله در شهر تهران انجام شده که ۲ هزار و ۲۷۱ 
مورد مربوط به خانه های با پنج ســال ساخت و یک هزار و ۴۴۵ مورد مربوط به 
خانه های ۶ ســاخت تا ۱۰ ســال عمر بنا است که در مقایسه با سال گذشته به 
ترتیب ۲.۷ درصد و ۱۳.۴ کاهش یافته اســت.با وجود کاهش تقاضا برای خرید 
خانه های با عمر بنای کم تر و قیمت باال، تقاضا برای واحدهای مســکونی با عمر 
۱۱ تا ۱۵ ســال و بیش از ۲۰ ســال افزایش قابل توجهی داشته است.بر اساس 
گزارش بانک مرکزی یک هزار و ۲۷۷ خانه با عمر ۱۱ تا ۱۵ ســال در آبان ماه 
امسال معامله شدند که در مقایسه با سال گذشته ۲۳.۱ درصد شد داشته است. 
همچنین معامله خانه هایی با ۲۰ سال ساخت در آبان ماه امسال رشد چشمگیری 
داشته اســت و از ۹۳۰ عدد معامله به یک هزار و ۶۵۰ مورد رسیده است یعنی 

۷۷.۴ درصد رشد که رقم قابل توجهی است.

کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار
وزیر جهادکشــاورزی با اشــاره به اهمیت خاک و حفاظت از خاک در کشور 
گفت: طرح های زیادی از جمله کاشــت یک میلیارد نهال برای حفاظت از خاک 
در دســتور کار داریم.به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد در مراسمی که به 
مناسبت روز جهانی خاک برگزار شد با بیان اینکه در کره زمین  هیچ داشته ای 
عزیزتر از خاک نیســت و اگر قرار باشد باالترین  صیانت را در کره زمین داشته 
باشــیم باید از خاک باشد، گفت: برای تشکیل یک سانتی متر خاک حاصلخیز 
۷۰۰سال زمان نیاز است و در مقیاس زمینی خاک تجدید ناپذیر است و باید در 
حفاظت از آن دقت بسیاری شود.وی ادامه داد:اراضی شیبدار بسیاری داریم و با 
سیالب هایی نیز در طول سال مواجهیم. بنابراین وظیفه  سازمان منابع طبیعی 
است که اقداماتی را در راستای حفاظت از خاک، آبخیزداری و آبخوانداری انجام 
دهد.وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد: در ســاختار  معاونت آب و خاک باید به 
بخش  خاک بیشــتر توجه شــود.وی تصریح کرد:برنامه هفتم توسعه در دست 
نگارش و تدوین اســت و باید نگاه ویژه ای به بخش خاک در این برنامه داشــته 
باشــیم. در بخش تخصیص  اعتبار نیز  نگاه دولت مثبت است.ســاداتی نژاد با 
اشــاره به اینکه باید ساالنه  ۱۰ میلیون هکتار آبخیزداری در کشور انجام دهیم، 
گفــت: این اقدامــات باعث حفظ منابع خاکی و آبی و کاهش فرســایش خاک 
خواهد شــد.وی در ادامه افزود: در بحث صیانت و حفاظت از خاک طرح کاشت 
یک میلیارد نهال را در دســتور کار داریم و تالش می کنیم با این حرکت جدید 

اقداماتی در راستای حفاظت از خاک انجام دهیم.

تشکیل ۵ هزار پرونده تخلفاتی 
در حوزه کاالهای اساسی در تهران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تشکیل بالغ بر ۵ هزار پرونده 
تخلفاتی به ارزش ریالی یک هزار میلیارد ریال خبر داد.به گزارش سازمان جهاد 
کشاورزی استان تهران، »جبرئیل برادری« از ۳۷ هزار و ۷۵۶ بازرسی از ابتدای 
امسال تا ۱۲ آذرماه خبر داد و گفت: با اجرای این بازرسی ها از تمام صنوف عرضه 
کاالهای اساسی ۵ هزار و ۲۸۸ پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی یک هزار میلیارد 
و ۷۴ میلیون ریال برای متخلفین تشــکیل شــده است و به تعزیرات حکومتی 
ارسال شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: این 
بازرســی ها از مرغ فروشی ها، روند توزیع عمده مرغ منجمد، نانوایی ها، واحدهای 
عرضه برنج، روغن و سایر کاالهای اساســی صورت گرفته است.برادری از ادامه 
بازرســی های مســتمر در ســطح تهران به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف، 
فروش خارج از شــبکه، کم فروشی خبر داد و افزود: بازرسان جهاد کشاورزی و 
بسیج اصناف به طور روزانه بازار را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می دهند.وی 
خاطرنشــان کرد: شهروندان گرامی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
آن را به شــماره ۱۲۴ اطالع دهند تا مطابق قانون با واحد متخلف برخورد الزم 

صورت گیرد.

رشد ۳۰۰درصدی مبادالت اقتصادی 
ایران و تاجیکستان 

وزیر نیرو گفت: سطح مبادالت اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۲ 
نسبت به سال قبل، رشــد ۳۰۰ درصدی داشته است.به گزارش ایرنا، علی اکبر 
محرابیان در مراسم افتتاح پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و تاجیکستان افزود: امید می رود در سایه همکاری های دوجانبه 
این رشــد در ماه ها و ســال های آینده تداوم یابد.وی ادامه داد: سطح مبادالت 
اقتصادی بین دو کشــور در سال ۲۰۱۳ از رشد بیشــتری برخوردار بود که در 
ســال های بعد از آن کاهش یافته است.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امسال شاهد 
رشد مبادالت هستیم که انتظار می رود این رشد ادامه یابد.محرابیان گفت: برای 
تداوم این رشــد هیات های اقتصادی بین دو کشــور باید فعال تر شوند.وی نکته 
بارز پانزدهمین اجالس را حضور یک هیات از عالی رتبه ترین مقام های دو کشور 
در آن دانســت که از بخش های مختلف آب، انرژی، فرهنگی و غیر استوزیر نیرو 
ابراز امیدواری کرد در پایان اجالس به توافق های مهمی دست یابیممحرابیان بر 
فعال تر شــدن بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی دو 

طرف می توانند به توسعه روابط کمک کنند.

افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس 
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با چهار هزار و ۲۳۵ 
واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا، 
شاخص هم وزن با ۴۸۲ واحد افزایش به ۴۱۴ هزار و ۵۷۴ واحد و شاخص قیمت 
با ۲۸۷ واحد رشد به ۲۴۶ هزار و ۸۴۵ واحد رسید.شاخص بازار اول، چهار هزار 
و ۹۱۵ واحد و شــاخص بازار دوم، ۲ هــزار و ۹۱۱ واحد کاهش را ثبت کردند.
روز دوشنبه در معامالت بورس تهران، بیش از پنج میلیارد و ۷۱۳ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۹ میلیارد ریال معامله شد.همچنین 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۳۹۶ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 
۲۴۲ واحــد، ذوب آهن اصفهان )ذوب( با ۱۸۷ واحد، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( 
با ۱۳۶ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۱۲۰ واحد، صنعتی زر ماکارون 
)غــزر( با ۸۰ واحد و صنعت غذایی کورش )غکورش( با ۵۱ واحد تاثیر مثبت بر 
شــاخص بورس داشت.در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۸۶۴ واحد، 
توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با ۶۸۰ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( ۴۰۰ واحد، بانک پاســارگاد )وپاســار( با ۳۸۹ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۳۳۲ واحد و ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با ۲۹۴ واحد 

تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پایه این گزارش، روز دوشــنبه نماد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا(، ذوب آهن صفهــان )ذوب(، بانک تجارت )وتجــارت( و پاالیش نفت 
بندرعباس )شــبندر( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه خودرو هم در 
معامالت روز دوشــنبه صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون برگه ســهم به ارزش چهار هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال 
دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۱۵ واحد کاهش داشت و به ۱۸ 

هزار و ۶۴۰ واحد رسید.
در ایــن بازار بیــش از پنج میلیارد و ۶۱۱ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی 
دادوستد شــد و تعداد دفعات معامالت روزگذشته فرابورس بیش از ۲۰۸ هزار 
و ۳۴۲ نوبــت بود.تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، شــرکت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، پویا زرکان آق دره )فزر(، شــرکت ســرمایه گذاری توسعه گوهران امید 
)گوهــران(، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک )گدنا( و کشــتیرانی دریای خزر 
)حخزر( با تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس همراه بودند.همچنین آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان )فغدیر(، پتروشــیمی زاگــرس )زاگرس(، صنعتی مینو )غصینو(، 
فرابورس ایران )فرابورس(، پاالیش نفت الوان )شــاوان(، بانک دی )دی(، زغال 
سنگ پرورده طبس )کزغال( و بهمن دیزل )خدیزل( تاثیر منفی بر این شاخص 

داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

رئیس اسبق اتحادیه طال و سکه با بیان این که قیمت ها 
در بازار رکورد زد، گفت: دو عامل افزایشــی نرخ ارز و اونس 
جهانی طال را در بازار داشتیم که موجب باال رفتن قیمت ها 
شده اســت.رکورد قیمت ها در بازار طال زده شد و دوشنبه 
هــر گرم طالی ۱۸عیار وارد کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان شــد. در بازار سکه نیز ســکه بهار آزادی، نیم سکه و 
ربع سکه کانال جدید قیمتی را تجربه کردند، به طوری که 
ســکه بهار آزادی در بازار با قیمــت ۱۷ میلیون و ۸۵ هزار 
تومان، نیم ســکه ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان و ربع سکه ۷ 
میلیون و ۲۰ هزار تومان بــه فروش رفت.در همین رابطه، 
محمد کشتی آرای، رئیس اســبق اتحادیه طال و جواهر در 
گفت وگــو با خبرگزاری خبرآنالین درباره وضعیت بازار طال 
و ســکه گفت: روزگذشته با توجه به این که دوشنبه است و 
بعد از تعطیلی بازارهای جهانی، اونس جهانی در شروع کار 
با ۱۱ دالر افزایش همراه بود و نوسانات معمول ارز نیز وجود 
دارد.وی افزود: این دو عامل افزایشــی باعث شــد که امروز 
قیمت طال و سکه نســبت به روز یکشنبه با افزایش همراه 
باشد و قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار به کانال یک میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان صعود کرد که می توان گفت رکورد جدید 
قیمتی اســت.رئیس اسبق اتحادیه طال و سکه تصریح کرد: 
قیمت ســکه نیز دوشنبه به ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 
رسیده که نســبت به روز قبل با افزایش همراه بوده است.
کشــتی آرای عنوان کرد: در مجموع دو عامل افزایشی نرخ 
ارز و اونس جهانی طال را در بازار دیروز داشــتیم که موجب 
باال رفتن قیمت ها شده است. به این ترتیب، قیمت هر گرم 
طالی ۱۸عیار به یک میلیون و ۶۰۸ هزار تومان رســید که 
یک رکورد جدید قیمت اســت.وی در پاسخ به این پرسش 
کــه آیا قیمت طال در کانال جدید می ماند یا به کانال قبلی 
برمی گردد؟ متذکر شــد: تا این لحظه که طال به این قیمت 
رســیده اســت، اما امکان دارد که تا پایان معامالت روز با 
تعدیل قیمتی همراه شود، ولی به نظر می رسد که قیمت ها 

در همین سطح باقی بماند.

حباب سکه بزرگ تر شد
رئیس اسبق اتحادیه طال و ســکه با بیان این که حباب 
ســکه در روز دوشنبه نسبت به روز قبل با ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش همراه بود، گفت: حباب ســکه در روز یکشــنبه در 
محــدوده ۲ میلیون تومان بــود، ولی در حال حاضر حباب 
ســکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.کشتی آرای افزود: 
دلیل بزرگ شــدن حباب سکه این است که وقتی قیمت ها 
افزایــش پیدا می کند، قســمتی از افزایش قیمت هیجانی 
می شود و این موضوع باعث باال رفتن حباب سکه می شود. 
همان طور که دیدیم، این اتفاق هم افتاد.رئیس اسبق اتحادیه 
طال و ســکه در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خبرآنالین 

که چرا سیاســت های دولت برای کنترل بازار تاکنون موثر 
نیفتاده است، عنوان کرد: بعضی از مسایل اقتصادی شاخص 
دارد و عامل بیرونی یا عاملی که بگوییم دست کسی در کار 
باشد، نیست.کشتی آرای افزود: زمانی که قیمت اونس جهانی 
طال افزایش پیدا می کند، ارتباطی به دولت یا بانک مرکزی 
ندارد. قیمت جهانی طــال تحت تاثیر عوامل اقتصادی خود 
اســت و وقتی با افزایش همراه می شود، خود به خود روی 

بازار طالی ایران اثر می گذارد.
وی تصریح کرد: البته قیمت ارز در اختیار دولت و بانک 
مرکزی است و آن ها هم با شاخص های خود، قیمت را تحت 
مدیریت و کنترل قرار می دهند. اگر هم تا االن بانک مرکزی 

کنترل ها را نداشــت، به طور مسلم قیمت ها خیلی بیشتر 
می شد.رئیس اسبق اتحادیه طال و سکه عنوان کرد: در حال 
حاضر بانک مرکزی قیمت ها را تحت کنترل دارد و به همین 
دلیل هم امــروز می بینیم که قیمت دالر افزایش آن چنانی 
نداشته است. اما عامل قیمت جهانی طال باعث شد که قیمت 

طال و سکه در بازار ایران افزایش یابد.
آیا دوباره قیمت ها سقوط می کند؟

کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که در دوره ای قیمت 
سکه به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت، اما پس از آن دوباره 
در برهه ای شاهد بودیم که قیمت سکه تا سطح ۱۰ میلیون 
تومان هم پایین آمد. با توجه به این که ســکه هم اکنون در 
مرز ۱۸ میلیون تومــان قرار گرفته، آیا می توان امیدوار بود 
که دوباره شاهد ریزش قیمت سکه همچون گذشته باشیم؟ 
گفت: آن زمان که این اتفاق افتاد، قیمت اونس جهانی طال 
تا کانال ۲ هزار دالر رفته بود، اما پس از آن ۴۰۰ دالر کاهش 
پیــدا کرد و به کانال یک هــزار و ۶۰۰ دالر آمد.وی افزود: 
در حال حاضر این شرایط قابل پیش بینی نیست. هم اکنون 
قیمت اونس چهانی در محدوده یک هزار و ۸۰۰ دالر است 
و به نظر می رســد اونس طال فعال این کانال را حفظ کند.
رئیس اســبق اتحادیه طال و ســکه تصریح کرد: اتفاقی که 
افتاده، این اســت که ســکه هم اکنون به رقم ۱۷ میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته اســت کــه این رقم، رکورد 
جدید قیمتی است. یعنی تاکنون یک چنین قیمتی را برای 

یک قطعه سکه نداشتیم.
کشتی آرای با بیان این که دیروز قیمت ها رکورد جدیدی 
را داشــتند، عنوان کرد: روز دوشنبه قیمت هر گرم طالی 
۱۸عیــار یک میلیون و ۶۰۸ هزار تومان شــده اســت.وی 
در پاســخ به این پرســش که چه زمانی این قیمت ها ثابت 
می مانــد؟ گفت: هیچ وقت این قیمت هــا ثابت نخواهد بود. 
این نوســانات جزئی از بازار اســت و این اتفاقات در مسایل 
اقتصادی وجود دارد و ممکن اســت هر کاالی دیگری هم 

دچار این نوسانات شود.

یک کارشــناس اقتصادی گفت: دولت بودجه که ندارد، 
در نتیجه مجبور می شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش 
نقدینگی در سه ماهه آخر سال احتماال معادل ۲۳ درصد 
نیمه اول هم بشــود. در این شــرایط من احتمال می دهم 
که تورم امســال به ۵۰ درصد برســد.احمد حاتمی یزدی، 
اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین در پاســخ 
به این پرســش که گزارش ها نشان می دهد که رکورد ۱۰ 
ساله چاپ پول شکسته شده است. این اتفاق چه پیامی را 
برای اقتصاد ایران دارد؟ گفت: پیام این اتفاق، تورم است.

وی افزود: تورم طی ۱۰ ســال گذشــته همیشه ناشی از 
افزایش نقدینگی بوده اســت. وقتی نقدینگی افزایش پیدا 
کند، اگر تولید به همان نســبت رشــد نداشته باشد، در 
نهایت قیمت ها باال می رود.حاتمی یزدی ادامه داد: در واقع 
حجم زیادی نقدینگی در جامعه وجود داشته باشد و مردم 
با این پول بروند خرید کنند؛ در صورتی که تولید کاال در 

کشــور یا واردات کاال افزایش نیافته باشد. در نتیجه مقدار 
زیادی پول در پی خرید مقدار کمی کاالســت. این اتفاق 
باعث افزایش نرخ تورم می شــود.این کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد: در این شرایط، تورم ۴۰ درصدی امسال امکان 
دارد به عددهای باالتر هم برســد.در پاسخ به این پرسش 
که در شــرایط کنونی پیش بینی چه نــرخ تورمی وجود 

دارد؟ عنوان کرد: به طور معمول افزایش نقدینگی در سه 
ماهه آخر ســال اوج می گیرد؛ آن هم به دلیل این که آخر 
ســال می خواهند حقوق و عیدی کارمندان بازنشستگان و 
کارگران را پرداخت کنند و هزینه ها افزایش پیدا می کند.
وی متذکر شــد: دولت بودجه که ندارد، در نتیجه مجبور 
می شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه 
ماهه آخر ســال احتماال معــادل ۲۳ درصد نیمه اول هم 
بشود. در این شرایط من احتمال می دهم که تورم امسال 

به ۵۰ درصد برسد.

سرپرست ســتاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
اظهار داشت: با افزایش قیمت ها دیگر اسقاط کامیون برای 
افــراد صرفه اقتصــادی ندارد، در حالی کــه چندی پیش 
قیمت ها حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود امروز به بیش از یک 
میلیارد تومان رسیده  است .علیرضا احمدی در گفت وگو با 
ایلنا درباره جزییات موافقت مجلس با حذف شــرط گواهی 
اسقاط برای واردات و ترخیص کامیون های سه سال کارکرده 
و کمتر، اظهار داشت:   گواهی اسقاط به صورت کلی حذف 
نشده  و هنوز شرط ترخیص کامیون های وارداتی و نوسازی 
ناوگان است، اما برای تسهیل امور چند اقدام صورت گرفت و 
پیشنهاداتی داده شد که در صحن علنی مجلس هم تصویب 

شد به شورای نگهبان رفت.
وی ادامه داد: بخشی از کامیون ها تولید داخل هستند و 
در طرح نوسازی برای کامیون های تولید داخل قانون اعالم 
کرده که در صورت عدم گواهی اسقاط، متقاضیان می توانند 
۱.۵ درصد ارزش این کامیون ها را به صندوق در نظر گرفته 
شده در وزارت صمت واریز کنند. بنابراین از این پس اجرای 
شــرط حذف یک کامیون به ازای تولید ۴ دستگاه کامیون 
اجباری نخواهد بود. طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت 

خودرو باید به ازای هر تولید هر ۴ وســیله نقلیه یک وسیله 
نقلیه کارکرده و فرسوده از رده خارج شود که با این شرایط 
این الزام حذف می شود.سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل 
و سوخت کشور با اشاره به حذف این شرط برای کامیون ها 
گفــت: اما در بخش واردات خودرو، که مجوز واردات آن در 
ماده ۴ قانون ســاماندهی صنعت خودرو داده شــده قرار بر 
این بود که براســاس آیین نامــه اجرایی تبصره ۷ ماده ۱۰ 
این قانون مشخص شود که چه تعداد گواهی ارائه دهند. در 
حال حاضر مصرف سوخت این دست از خودروها در چرخه 
ترکیبی، تا ســقف ۸ گواهی برای واردات یک وسیله نقلیه 
الزام شده  اســت. طبق مصوبه اخیر مجلس درمورد واردات 
خودروهای سنگین از جمله کامیون، کامیونت و کشنده قرار 
بر این شــد که به جای گواهی اسقاط، متقاضیان ۵ درصد 
ارزش خودروی سنگین وارداتی را به صندوق وزارت صمت 

واریز کند.
احمدی با تاکید براینکه البته قانون عطف به ما ســبق 
نمی شــود، گفت: در بند دیگر از تبصره های این قانون آمده 
اســت که کشــنده ای که تا تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۱ وارد 
کشور شــده و دارای قبض انبار بوده، در صورت عدم قبض 

انبار مشــمول قانون اخیر و واریز ۵ درصد ارزش خودروی 
وارداتی به صندوق می شــوند.وی درباره میزان کامیون های 
ترخیص شده از گمرکات اظهار داشت: به طور حدودی برای 
واردات ۲۶ هزار دســتگاه کامیون درخواست ثبت سفارش 
شــده که ۱۸ هزار ثبت ســفارش تایید شده و از این تعداد 
۱۲ هزار مورد دارای قبض انبار و اظهارنامه گمرکی هستند. 
همچنین از این تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه کامیون وارداتی 
شــماره گذاری شده و در این فرایند ۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه 
کامیون از رده خارج شــدند. در واقع به میزان کامیون هایی 
که از شــروع طرح تا به امروز شماره گذاری شدند، کامیون 
اسقاط شده  است.سرپرست ســتاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت کشــور تاکید کرد: اما موضوع مهم این بوده که با 
افزایش قیمت ها دیگر اســقاط کامیون بــرای افراد صرفه 
اقتصادی نــدارد، در حالی که چندی پیش قیمت ها حدود 
۳۰۰ میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان 
رســیده  است .وی درباره حواله فروشی در بازار آزاد و اینکه 
افراد دیگری غیر از رانندگان بــه این کامیون های وارداتی 
دسترســی پیدا کردند، گفت: زمانی که آیین نامه این قانون 
نوشته و تدوین شد، چهار گروه را برای واردات کامیون های 

۳ ســال کار کرده اروپایی معرفی کردند که از این ۴ گروه، 
یک گــروه رانندگان کامیــون بودند و تجار هــم از دیگر 
گروه هــای مجاز برای واردات کامیون بودنــد و افراد دارای 
کارت بازرگانــی امکان واردات را داشــتند. تولیدکنندگان 
خودرو در داخل کشور و شرکت های بین المللی حمل و نقلی 
از دیگــر گروه های مجاز بودند. به همین دلیل امروز افرادی 
جزء رانندگان کامیون امکان خرید این کامیون های وارداتی 
را دارند.احمدی ادامه داد: این مجوز فروش در نهایت عمدتا 
به عنوان حق العمل کار به شرکت های حمل و نقلی می رسد 
چراکه رانندگان امکان جستجو و ورود به بازار کامیون های 
سه سال کار کرده و کمتر در بازار اروپایی را ندارد و معموال 
این شرکت های بین المللی حمل و نقلی به این موضوعات 
ورود می کنند و واســط می شوند.سرپرست ستاد مدیریت 
حمل و نقل و ســوخت کشــور درباره گرانفروشی حواله و 
کامیون های وارداتی در بازار و دسترســی گران تر رانندگان 
بــه این خودروها تاکید کرد: موضوع این اســت که در این 
بخش برخی از حقوق رانندگان تضعیف شد چراکه مسلط 
به مسائل حقوقی نیستند و از این جهت عده ای در این بازار 

سود میلیاردی کسب کردند.

رکورد قیمت سکه زده شد

بازار داغ سکه و طال در روز های سرد پاییزی

پیش بینی یک اقتصاددان از نرخ تورم تا پایان سال

تورم به ۵۰ درصد می رسد؟

سرپرست ستاد حمل و نقل تشریح کرد

جزئیات حذف شرط گواهی اسقاط برای واردات کامیون

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد خاطر 
نشــان کرد: صنعت فوالد روزانه حدود ۴۰ میلیون متر 
مکعب گاز مصــرف می کند که متاســفانه امروز این 
عدد محدود به ۱۵ میلیون متر مکعب شــده یعنی گاز 
مورد نیاز صنعت فوالد به یک ســوم رسیده است.رضا 
شهرستانی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تاثیر کمبود 
گاز در تولید فوالد، گفت: صنعت فوالد روزانه حدود ۴۰ 
میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که متاســفانه 
امروز این عدد محدود به ۱۵ میلیون متر مکعب شــده 
یعنی گاز مورد نیاز صنعت فوالد به یک ســوم رسیده 

است.
وی بــا بیان اینکه در بخــش طویل یعنی میلگرد، 
تیر آهن و گندله مازاد داریــم، گفت: وزارت صمت از 
فعاالن بخش خصوصی درخواست کرد که ۱۵ میلیون 
متر مکعب گاز را در بخش هــای مختلف تولید فوالد 
تقسیم کنند؛ از این رو بخش قابل توجهی از این گاز را  
به بخش احیا که مصرف گاز باالیی نیاز دارد تخصیص 
دادیم و بخشــی از آن را به ورق منتقل کردیم.وی در 
پاســخ به این پرســش که چند درصد کاهش تولید 
خواهیم داشــت؟ تصریح کرد: نمی توان آمار کلی ارائه 

کرد چراکه تولید در واحدهای مختلف متفاوت اســت؛ 
تولید آهن اســفنجی که ماده اولیه تولید فوالد است 
۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این آمار نشــان دهنده 
این اســت که قیمت ها ۱۰ تا ۲۰ درصــد در این بازه 
زمانی افزایش پیدا کرده است.به گفته عضو هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد؛ احتمال اینکه بعد از این 
بحران گذر کنیم قیمت ها مانند سابق شود وجود دارد، 
امــا  در این میان قیمت نرخ ارز و بازارهای جهانی نیز 
تعیین کننده است و به نظر می رسد که بازار قیمت ها 
تا ۴ ماه آینده رو به باال باشد.شهرســتانی با بیان اینکه 
قیمت آهن اسفنجی باالتر از بازار صادراتی است، گفت: 
بیماری کرونا در چین باعث شده است که اقتصاد آنها 
قفل شــود؛ همچنین جنگ روسیه و اوکراین تورم در 
دنیا را افزایش داده اســت و برخی از کشورها بهره های 
بانکی را افزایش دادنــد، از این رو در دنیا اقتصاد رو به 
پایین و مصرف کاهش پیدا کرده اســت.وی با اشــاره 
تعطیلی کارخانه هــای تولیدی، اذعان کرد: تعداد قابل 
توجهی از کارخانه هــای کوچک تعطیل کردند چراکه 
تولید آهن اسفنجی با قیمت ۱۰ هزار تومان و شمش 

زیر ۱۳ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد.

هشــتمین یارانه پس از جراحــی اقتصادی دولت 
در اردیبهشــت ماه طبق روال هر ماهه بیســتم آذرماه 
پرداخت خواهد شــد؛ آن هم بــا این تفاوت که با یک 
اســتان یارانه جدید تعلق نخواهــد گرفت.آن طور که 
مقامات دولتی اعالم کرده اند، اجرای آزمایشــی طرح 
کاالبرگ در اســتان هرمزگان آغاز شــده و در صورت 
موفقیت آمیز بودن آن، طرح کاالبرگ را در کل کشــور 
اجرا خواهد شــد.به نظر می رســید یارانه آذرماه و به 
عبارتی یارانه ای با طعم یلدا، آخرین یارانه نقدی باشد 
کــه مردم دریافت می کنند و بعــد از این یارانه، مردم 
سراسر کشور مجبور به دریافت کاالبرگ هستند.اگرچه 
دولت چندان با پرداخت کاالبرگ موافق نیست و بیشتر 
مدافع پرداخت یارانه نقدی است. حتی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هم گفته بود که سال آینده دولت یارانه 
۴۰۰ هزار تومانی پرداخــت می کند.اما محمدرضا پور 
ابراهیمــی، نماینده مجلــس در گفتگویی اعالم کرده 
پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد و زمان اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی در سطح کشور به سال آینده 
موکول شــد.این نماینده مجلس تاکید کرده که علت 
عــدم توزیع کاالبرگ یا همان کوپــن الکترونیک این 

است که زیرســاخت های اجرای کاالبرگ الکترونیکی 
در کشــور مهیا نیســت و برای همین پرداخت یارانه 
نقدی ادامه دارد.در این شــرایط، بنا بــه گزارش ها از 
اردبیهشت ماه امســال تاکنون، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر به جمع یارانه بگیران اضافه شــدند.البته ســازمان 
هدفمندی یارانه ها در اطالعیه اخیر خود اعالم کرده که 
کل افراد محذوف اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۹۳۰ 
هــزار نفر بودند که از این تعداد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر در سامانه حمایت درخواست بازبینی ثبت کردند. 
از این تعداد ۳ میلیون نفر در دهک های درآمدی ۱ـ۹ 
شناخته شــدند و مجدداً یارانه ایشان برقرار و معوقات 
یارانه به حساب سرپرســت خانوار واریز شد.در همین 
رابطه، حسینی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه اعالم 
کرده؛ با توجه به آنکه دهک بندی خانوار توسط وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شــده است؛ بنابراین 
مســئوالن این وزارتخانه در جریان موضوع هســتند.
او تصریح کرده؛ افــرادی که به دهک اعالمی اعتراض 
دارند، همچنان می توانند از طریق ســایت وزارت رفاه 
درخواســت بازبینی و بررسی دهند، چنانچه جز دهک 

یک تا ۹ قرار گیرند، مشمول یارانه می شوند.

خبر جدید درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانیتعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های کوچک فوالد


