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خبر اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی:
 ۲۲ درصد انار جهان در ایران 

تولید می شود
وزیر جهاد کشــاورزی 
گفت: ۲۲ درصد از ســرانه 
تولید محصول انار جهان، 
در ایران تولید می شود. به 
گزارش ایسنا، سید جواد 

ســاداتی نژاد، در افتتاحیه چهاردهمین جشنواره انار 
بادرود، اظهار کرد: ســاالنه حدود ۶ میلیون تُن انار در 
جهان تولید شده که ۱.۳ میلیون تُن آن در ایران تولید 
می شود. وی افزود: از این میزان، بخش عمده آن در فالت 

مرکزی و به خصوص در شهر بادرود به دست می آید.
    

 انتشار اوراق سکه بهار آزادی 
از هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی از انتشــار اوراق سکه بهار 
آزادی از هفته آینده خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، 
علی صالح آبادی گفت: مرحله اول این اوراق با سررسید 
۶ ماهه، در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق 
نیز قیمت روز سکه خواهد بود. وی افزود: اشخاص حقیقی 
و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طال می توانند 
به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، 
در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری 
کنند. رئیس کل بانک مرکزی در ادامــه، از برنامه این 
بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه 
بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
چارچوب این طرح، در بانک مرکــزی در حال تدوین و 

نهایی سازی است.
    

سکه پا به کانال   16 میلیون گذاشت
قیمت ســکه امامی به 
محدوده ۱۶ میلیون رسید. 
ظهر پنجشنبه ۱۲ آبان هر 
قطعه سکه امامی درحالی 
۱۶ میلیون و دو هزار تومان 

فروخته شد که عصر چهارشنبه خرید آن ۱۵ میلیون و 
۹۴۹ هزار تومان تمام می شد. به گزارش فرارو، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز که ظهر پنجشنبه 
۱۵ میلیون و ۴۵ هزار تومان فروخته می شد، در آخرین 
خرید و فروش های عصر چهارشنبه ۱۴ میلیون و ۹۹۵ 
هزار تومان ارزش داشت. قیمت سکه گرمی، اما در نیمه 
نخست معامالت پنجشنبه تغییری نداشت و روی رقم 

سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باقی ماند.
    

ورود قیمت دالر به کانال
 ۳۵ هزار تومان

قیمت دالر عصر پنجشنبه در بازار آزاد بین ۳۴ هزار 
و ۸۰۰ تومان تا ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شــد و در 
آســتانه  ورود به کانال ۳۵ هزار تومان قرار گرفت. این 
درحالی است که نرخ دالر عصر جمعه و در روز تعطیل 
از ۳۵۲۰۰ تومان عبور کرد و بــار دیگر رکورد تازه ای به 

ثبت رساند!. 
    

 بانک ها موظف به پرداخت 1۰ روزه 
وام ازدواج شدند

بانــک مرکــزی در 
بخشــنامه ای خطاب به 
شبکه بانکی بر لزوم تسریع 
در پرداخــت تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج تأکید 

و تصریح کرد: ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به 
پرداخت تســهیالت مزبور اقدام شود. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، در متن بخشنامه یاد شده آمده 
است: بدیهی است، با توجه به ضرورت اجرای قانون و اقدام 
درخصوص اجرای کامل سهمیه ابالغی و کاهش تعداد 
متقاضیان درصف سامانه قرض الحسنه ازدواج، وجّدیت 
این بانک به منظور جلوگیری از افزایش تعداد متقاضیان 
در صف، در صورت عدم اقدام ازســوی آن بانک، تعیین 
شعبه افراد ثبت نام شده راساً از سوی بانک مرکزی مورد 

اقدام قرار خواهد گرفت.
    

مسافران چقدر عوارض خروج از کشور 
پرداخت کردند؟

براســاس عملکــرد 
درآمــدی ســازمان امور 
مالیاتــی در شــش ماه 
نخست سال جاری، بیش 
از ۱۰۸۵ میلیــارد تومان 

عوارض خروج از کشــور دریافت شده است. به گزارش 
ایســنا، برخالف سال های گذشــته در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور برای هر 
نفر مشخص نشد بلکه به طورکلی در بخش درآمدهای 
دولت در بخــش مالیات بر کاالهــا و خدمات عوارض 
خروج مسافر از مرزهای کشــور ۱۵۰۰ میلیارد تومان 

پیش بینی شده بود.

 رئیس اتحادیه بنکداران می گوید هر 
چند قیمت اقالم اساسی در بازار کاهش 
یافته اما همزمــان خرید مردم نیز کم 
شده است. این مولفه از سوی بسیاری 
از ناظران بازار تایید می شــود. برخی 
معتقدند اتفاقا یکــی از دالیل ریزش 
قیمت ها کاهش تقاضاست چرا که افت 
قدرت خرید، ســبب شده است تقاضا 
کم شــود و در نتیجه قیمت پایین تر از 

گذشته بایستد. 
در روزهای گذشــته اعالم شد که 
نرخ تورم ســاالنه مهر ماه ۱۴۰۱ برای 
خانوارهای کشور به ۴۲.۹ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 
نشان دهنده افزایش ۰.۸ واحد درصد 
است.  بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ 
تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری 
و روســتایی به ترتیب ۴۲.۳ درصد و 
۴۶.۲ درصد است که برای خانوارهای 
شهری ۰.۸ واحد درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد 

افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه امسال 
به عدد ۴۸.۶ درصد رسیده و در مقایسه 
با ماه قبــل ۱.۱ واحــد درصد کاهش 
یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با کاهش ۴.٧ واحد درصدی 

به ٧۰.٧ درصد رسیده و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ٧.۰ 
واحد درصدی به ۳۶.۱ درصد رسیده 

است.
این در حالی اســت که نــرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴٧.٧ 
درصد اســت که نســبت به ماه قبل 
۰.٧ واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ بــرای خانوارهای 
روستایی ۵۳.۲ درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل ۳.۱ واحــد درصد کاهش 

داشته است.

تغییرات قیمت ها در مهر ماه
در گــروه عمــده »خوراکی هــا، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نســبت به مــاه قبل 
مربوط به گروه »میوه و خشــکبار« و 
گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
)مرغ ماشینی( اســت. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکــی و خدمات«، 
گروه »آموزش« )شــهریه مدارس و 
دانشگاه ها( و اجاره بها بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنیــن در مــاه جــاری گروه 
»روغن ها و چربی هــا« )روغن نباتی 
جامد و روغن مایع( نسبت به ماه قبل 

کاهش قیمت داشته است.
در ماه هــای گذشــته قیمــت 
خوراکی هــا و مواد غذایــی رکورددار 

نرخ ها در بــازار بوده اند به طوری که در 
یک سال گذشته قیمت این اقالم بین 
۳۰۰ تا بیــش از ۴۰۰ درصد افزایش 

یافته است. 
افزایش قیمت موادغذایی سبب شده 
تا بسیاری از مردم به ویژه اقشار ضعیف 
و متوســط جامعه در تامین مایحتاج 
خانواده دچار مشکالت فراوانی شوند و 
علیرغم وفور مواد غذایی در بازار قادر به 

خرید نباشند. 

بررسی ها نشان می دهد حداقل در 
۴ ماهه اخیر بازار مواد غذایی در رکود 
ســنگینی فرو رود و این شرایط سبب 
شده تا عمده فروشان و بنکداران از نبود 

مشتری در بازار گالیه داشته باشند. 
این شرایط در حالی رخ داده که در 
دهه های گذشته بسیاری از خانوارهای 
ایرانی ترجیح می دادند که در دو نوبت 
شش ماهه نسبت به خرید عمده مواد 
غذایی اقدام کنند اما تحت تاثیر افزایش 
قیمت ها در یک دهه گذشته و جهش 
نرخ ها در ســال های اخیر این ســنت 
ایرانیان تقریبا به دست فراموشی سپرده 
شده و کمتر کسی قادر است حتی برای 
خرید موادغذایی و مایحتاج ۲ تا ۳ ماهه 

خانواده اقدام کند. 
همان طــور که ذکر شــد بــازار 
عمده فروشان و بنکداران مواد غذایی 
وارد فاز خواب خرسی شده و بعید به نظر 
می رسد حتی با وجود ادعای کاهش ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی نرخ ها، کســی رغبت و 

توانی برای خرید داشته باشد. 

شیب مالیم کاهش مستمر قیمت ها 
در بازار بنکداران و عمده فروشان 

رضــا کنگــری، رئیــس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو 
با »توســعه ایرانی«می گوید: هر چند 
۴ ماه گذشــته قیمت مــواد غذایی و 
کاالهای اساسی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

کاهش یافته اما میزان فروش این اقالم 
نیز به دلیل کاهش شدید قدرت خرید 

مردم افت کرده است . 

تب برنج کمی کاهش یافت
وی درباره قیمت برنــج گفت: در 
ماه های اخیر و با توجه به برداشت برنج و 
نزدیکی زمان برداشت برنج های کشت 
دوم، از قیمــت این محصــول در بازار 
کاسته شده اســت و نسبت به ماه های 

قبل از قیمت برنج کاسته شده است. 
کنگری درباره قیمــت انواع برنج 
ایرانی در بازار توضیح داد: هرکیلو برنج 
درجه یک و مرغوب ایرانی در ۳-۴ ماه 
اخیر با قیمتی بیــن ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار 
تومان به فروش می رسید اما اکنون با 
نرخ کیلویی ۹۰ تا ۱۱۰ و حداکثر ۱۱۵ 
هزار تومان عرضه می شود و با توجه به 
عرضه برنج های کشــت دوم قیمت ها 

روند نزولی دارند. 
به گفته این مسئول، برنج ندا در بازار 
عمده فروشان به نرخ کیلویی ۴۰ تا ۴۵ 
هزار تومان و برنج فجر بین ۶۱ تا ۶۳ هزار 
تومان فروخته می شود و برنج درجه یک 
هاشمی به عنوان مرغوب ترین نوع برنج 
با قیمتی حداکثر کیلویی۱۰۰ تا  ۱۱۰ 
هزار تومان قابل خریداری است. قیمت 
برنج های خارجی در ماه های گذشته 

تغییر نکرده است. 
وی درباره قیمت روغن در ۳ ماهه 
اخیر توضیح می دهد: قیمت روغن در 
۳ ماهه اخیر روند کاهشی طی کرده به 
طوری که تا پیش از این روغن ۵ کیلویی 
به نرخ ۴۰۰ هزار تومان عرضه می شد 
اما اکنون قیمت روغن بــه ۲۹۵ هزار 
تومان کاهش یافته اســت. روغن های 
یک لیتری ۶۵ تا ۶۸هــزار تومان بود 
که اکنون بــا نرخ ۵۵ هــزار تومان در 

عمده فروشی ها عرضه می شود.

 بازار نسبت به سال قبل 
راکدتر شده است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
تهــران تصریح کرد: بــازار تاحدودی 
راکد است و در چند ماه گذشته قیمت 
کاالهای اساسی نزولی شده است و بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ محصوالتی مانند 
روغن، برنج، رب و تن ماهی... کاســته 
شده است و حتی این روند ادامه دارد. 
اکنون به دلیل کاهــش نرخ ها و وجود 

کاالهای ذخیره و دپو شده در انبارهای 
بنکداران و عمده فروشان موادغذایی، 
 ســبب شــده تا شــاهد رکود در این 

بازار باشیم. 
وی ادامه داد: در مجموع ۳ تا ۴ ماه 
اخیر شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰درصدی 
قیمت انواع موادغذایی در بازار بوده ایم 
اما به دلیل عرضه فــراوان کاالها و در 
مقابل کاهش تقاضا؛ شــاهد رکود در 

بازار هستیم . 
کنگری تاکید کرد: در بازار کاالهای 
اساســی به وفور یافت می شــود؛ در 
حالی که قبال و به دلیل کمبود کاال؛ مردم 
برای خرید به بازار هجــوم می آوردند 
اما اکنون این مســاله اصال مشــاهده 
نمی شود و با وجود عرضه فراوان کاال، 
بازار نسبت به ســال قبل راکدتر شده 

است. 
وی درباره تاثیر حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در این بازار بیان کرد:  با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی 
و مابه التفاوت آن سبب افزایش طبیعی 
قیمت ها در بازار شد؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، بازار خود را با ارز نیمایی تطبیق 

داد و تنظیم کرد. 
رئیس اتحادیــه بنکــداران مواد 
غذایی تهران گفت: در گذشته به دلیل 
اینکه قیمت ها روزانه افزایش می یافته 
خانواده ها بــرای مقابله با تورم ترجیح 
می دادند به صورت عمده خرید کنند 
اما اکنون چنین نیســت و خریدهای 

عمده نداریم.
وی درباره تاکید دولتمردان نسبت 
به بازگشت نرخ ها به شهریور ۱۴۰۰ و 
این سوال که آیا می توان انتظار داشت 
تا پایان سال نرخ ها به آن دوره بازگردد 
یا خیر؛ تصریح کرد: نیازمند مدیریت 
در زمینه عرضه کاال هســتیم و ادامه 
این رونــد منجر به کاهــش قیمت ها 

خواهد شد. 
کنگری در پاسخ به این پرسش که 
آیا می توان انتظار داشت وضعیت سبد 
معیشت و سفره مردم در ماه های آتی 
بهتر شود؛ عنوان کرد: شرایط تاحدودی 
سخت تر شــده و حقوق و دستمزدها 
واقعا پاسخگو نیست و به اعتقاد بنده اگر 
عرضه کاال بیشتر شود؛ ثبات نرخ ها رخ 
می دهد و تحت تاثیر تثبیت نرخ ها افراد 
جامعه می توانند هزینه های خانوار را 

نسبت به درآمد مدیریت کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران در گفت وگو با »توسعه ایرانی« مطرح کرد:

کاهش محسوس تقاضا در بازار در پی  افت قدرت خرید مردم

مهرنوش حیدری

رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی تهران در 

گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«می گوید: هر چند 
4 ماه گذشته قیمت مواد 

غذایی و کاالهای اساسی 
بین 10 تا 15 درصد کاهش 
یافته اما میزان فروش این 

اقالم نیز به دلیل کاهش 
شدید قدرت خرید مردم 

افت کرده است 

ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعالم کــرده که 
محدودیتــی در پروازهای ایران به قطر نیســت، اما به 
نظر می رسد تماشــاگران ایرانی تاکنون آنطور که باید 
از بازی ها اســتقبال نکرده و کمبود تقاضا باعث شــده 
شهرهای پروازی کاهش یابد. پروازهای آتی هم مشروط 

به درخواست های متقاضیان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شــدن به مسابقات جام 
جهانی فوتبال، اخبار این تورنمنت خبری هم بیشــتر 
شنیده می شود و حاال با گذشــت چند ماه از زمانی که 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی روش های مختلف را 
برای سفر از ایران به قطر اعالم کرده بودند، حاال به نظر 
می رسد کمبود تقاضا در این زمینه باعث شده روش های 

پیشنهادی به تعداد محدودی پرواز کاهش یابد.
در حالی که در ماه های گذشته اعالم شده بود مقرر 
شــده تا پروازهایی از شــهرهای تهران، کیش، شیراز، 
اصفهان، مشهد و الر به قطر برای تماشاگران ایرانی در 
نظر گرفته شــود، اکنون اعالم شــده که این پروازها از 
مبداهای تهران، شــیراز، الر و المرد انجام می شود، در 
حالی که پروازهای شیراز و الر جزو پروازهای همیشگی 

ایران به قطر اســت. پیش از این هم حســن خوشخو، 
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری- درباره 
اضافه شــدن ایرالین های دیگر به جــز ایران ایر برای 
پروازهای جام جهانی، گفته بود: اینطور به نظر می رسد 
که تقاضا برای بلیت روی سیســتم ها مشهود نیست و 
هنوز تب حضور در جام جهانی داغ نشــده است، اما ما 
به عنوان سازمان هواپیمایی کشــوری برای پروازهای 
 هر شــهری که ایرالین ها درخواســت دهنــد، هیچ 

محدودیتی نداریم. 
البته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی، درباره اینکه با حضور در کیش چطور می توان 
برای تماشای بازی ها به قطر رفت، هم گفته بود: امکان 
پروازهای شاتل از کیش به قطر وجود دارد تا در صورت 
تقاضا به صورت محدود با ۱۵۰ مســافر، هر یک ساعت 
یک پرواز به دوحه انجام شــود؛  البتــه در حال حاضر 
ترمینال خارجی این جزیره هم پاسخگوی دو هواپیمای 
 همزمان نیســت و امکانات زیرســاخت هایش آماده 

نشده است.
محمد محمدی بخش، رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، نیز به تازگی درباره پروازهــای جام جهانی 
گفت که ۸۴ پرواز ایران ایر و ۱۹۸ قطر ایرویز از شــش 
شهر ایران هماهنگ شــده که مبداهای کیش، المرد و 
تهران با ایران ایر و مبداهای مشــهد، اصفهان و کیش با 

قطر ایرویز خواهد بود.
با وجود این و در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری 
اظهار کرده که محدودیتــی در پروازهای ایران به قطر 
نیســت، به نظر می رسد تماشــاگران ایرانی آنطور که 
باید از بازی ها استقبال نکرده و کمبود تقاضا باعث شده 

شهرهای پروازی کاهش یابد.

سازمان هواپیمایی کشور درباره پرواز ایران به قطر

پرواز هست، تقاضا نیست

خبر

معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: برای بستن 
پرونده مسکن مهر و اتمام این پروژه در شهرهای جدید به ۲۳ 

هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
علیرضا جعفری، مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای 
جدید در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن 
مهر باقی مانده اظهار داشت: در شهرهای جدید پروژه های 
مسکن مهر و اقدام ملی مسکن عقب  ماندگی قابل توجهی 
داشــتند به طوریکه که در برخی از پروژه های ملی مسکن 

شاهد پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصد بودیم. 
وی ادامه داد: عالوه بر این، پروژه مسکن مهر با مشکالتی 
در حوزه زیرساخت ها و تاسیسات مواجه بودند که باید این 
مشکالت زیرساختی رفع می شدند و امکان تحویل واحد با 
مشکالت زیرساختی و تاسیساتی وجود نداشت.  معاون وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه امروز با مدیریت تامین منابع 
در شهرهای جدید به دنبال کسری اعتبارات از محل تهاتر 
هستیم، گفت: برای بســتن پرونده مسکن مهر و اتمام این 
پروژه در شهرهای جدید به ۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم. 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: در دولت 
سیزدهم طرح اقدام ملی به پروژه نهضت ملی مسکن متصل 

شــد و در پروژه نهضت ملی مســکن در کنار بحث ساخت 
مسکن، به دنبال این هستیم که در زمان تحویل واحد، احداث 
و تحویل زیرساخت ها و رسانه های خدماتی را در دستور کار 
داشته باشیم تا متقاضیان هم از زیست شخصی و هم زیست 

اجتماعی با کیفیت خوبی برخوردار باشند. 
جعفری درباره میزان مسکن مهر باقیمانده در شهرهای 
جدید اظهار داشت: ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای 
جدید باقی مانده بود که در طول یکســال گذشته ۱۰ هزار 
واحد آن را تحویل دادیم و ۵۰ هزار واحد مســکن مهر باقی 
مانده اما موضوع مهم این است که برخی از واحد های تحویل 
شده با نواقصی مواجه اند که باید این نواقص را برطرف کنیم. 

وی با بیان اینکه از ۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده 
۴۰ هزار واحد مربوط به شهر جدید پردیس بوده  است، گفت: 
تالش بر این است که تا پایان سال ۲۰ هزار واحد مسکن مهر 
باقی مانده از پردیس را تا پایان سال تحویل دهیم و از این رو به 

اعتبارات از محل صندوق ملی مسکن نیازمندیم . 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: البته ساخت حدود ۳ 
هزار مسکن مهر در پردیس در سال ۹۸ آغاز شده که این تعداد 

واحد از عقب ماندگی قابل توجهی مواجه هستند.
جعفری درباره اجرای گام دوم نهضت ملی مســکن در 
شهرهای جدید گفت: گام اول را با ساخت ۱۰۰ هزار واحد 
مســکونی آغاز کرده ایم که در بحث آماده سازی زمین به 
پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و در بخش ساخت مسکن هم در 
گام اول به پیشرفت فیزیکی بیش از  ۱۰ درصد رسیده ایم و روز 
چهارشنبه ۱۱ آبان ماه هم علمیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد در 
قالب گام دوم را آغاز کردیم. باید توجه داشت که پروژه نهضت 
ملی مســکن پروژه متقاضی محور است و براساس شرایط 
متقاضی و اینکه چه تعداد به مرحله افتتاح حســاب برای 
دریافت تسهیالت رسیده اند، واحدها به مرحله اجرا می رسند.

گفت وگو

معاون وزیر راه و شهرسازی:

برای بستن پرونده مسکن مهر ۲۳ هزار میلیارد تومان می خواهیم


