
از  بسیاری  که  اخیر  بویژه در سال های  ُخرد  پول  تهیه 
مالی  تبادالت  چرخه  از  خرد  مسکوکات  و  ها  اسکناس 
اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک 
مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای 

تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت 
بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم 
کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون 
پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند 

پول ُخرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود 
پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول ُخرد طلب می کند اما مسافر که از 
دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم 
افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز 

عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های 
شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب 
این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان 
برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد 
از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش 

پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 
درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار 

از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای 
از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب های ضوابط 
پرداخت های ریزمقدار )ُخرد( اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر 
یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی »کیپا« برداشته 
بود، به سرعت پیش نویس مستند »پرداخت بان« را تهیه و به تازگی 
نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعاالن حوزه بانکی و نظام های 
پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات 

خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس 
آنالین گفته می شود که به شخص این امکان را می دهد تا تراکنش 
الکترونیکی انجام دهد؛ که می تواند شامل خرید اقالم از یک فروشگاه 
به صورت آنالین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند 

باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی سیم از طریق 
فناوری ان.اف.سی )NFC( به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون 
در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان 

»کیف پول های موبایلی« نیز شناخته می شوند.

کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از 
طراحی »کیف پول الکترونیک« خبرداد و اعالم کرد که با اجرایی 
از  و  شده  تعامالت  در  نقد  وجه  جایگزین  روش  این  آن،  شدن 

استهالک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار باالیی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک )کیپا( 
ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت »با 
نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی« در دو نوع پول مجازی و 
پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادالت با مبالغ 
ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت 

در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه 
دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی 
اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه 

را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
»ناصر حکیمی« معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره 
معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت 

باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف 
نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.

با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب 
و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه »پرداخت یار« و 

»پرداخت بان« تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص 
»فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران« تهیه شد و اکنون پیش نویس 
مستند »پرداخت بان« تهیه شده و برای اعالم نظر در اختیار فعاالن 

نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای »شخص حقوقی 
است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با 
شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون 
بر  مبتنی  ای  برنامه  درون  های  پرداخت  جمله  از  کارت  حضور 
زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال 

می کند.«
همچنین پرداخت بان »شخص حقوقی است که در چارچوب این 

مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی 
بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.«

و  شده  تهیه  بند  در 14  که  بان  پرداخت  مستند  به  نگاهی 
کیف  اعتبار  تسویه،  و  پرداخت  فرآیندهای  اختیارات،  الزامات، 
پرداخت  برای  را  ریسک  مدیریت  و  انضباطی  مقررات  و  پول 
بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این 
فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می 
بر  مبتنی  »خدمات  فقظ  نهادهای جدید  این  عمل  در  و  شود 
ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش 
های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده 
کیف پول تبادل می شود« ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در 

اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا 

سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.
 سقف تراکنش ها در پرداخت بان

مبلغ هر  و حداکثر  پول  مبلغی هر کیف  بانک مرکزی سقف 
تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت 
بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعالمی بانک مرکزی، 
مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم هستند و باید همه اطالعات هویتی دارندگان کیف پول و 

پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل 
مورد  سرمایه  حداقل  »تامین  ایران«،  در  تجاری  شرکت  »ثبت 
نیاز« که البته هنوز رقم آن اعالم نشده و »نداشتن سوء سابقه در 
نظام قضایی« و »بدهی معوق به نظام بانکی« و »سابقه موثر چک 

برگشتی« برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب 
بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول 

از مشتریان می پذیرند.
 آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟

مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که 
هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک 
مرکزی ابالغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح 

داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت )پی اس پی( اغلب بانک 
های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند 

یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند »پرداخت یار« و »پرداخت بان« دست بانک ها برای 
ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس 
این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک 

صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.

اقتصادی 5

تبعات بودجه عمرانی کمتر از نرخ تورم رسمی

افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۸ 
بسیار کمتر از نرخ فعلی تورم )۱۸.۴ درصد( است؛ امری که می تواند عالوه 
بر ایجاد مشکالت مختلف در حوزه عمرانی کشور باعث ایجاد مسائلی در 

حوزه اشتغال هم بشود.
به گزارش ایسنا، بودجه سال آینده )1398( به دلیل مسائل خاص اقتصادی 
و وجود شرایط تورمی از یک سو و فشار بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت از 
سوی دیگر به یکی از سخت ترین بودجه ها تبدیل شده است. در چنین شرایطی 
چیزی که ضروری به نظر می رسد استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود 

در منابع بودجه است.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر کشور با آن رو به رو 
باشد مساله بیکاری است که خود می تواند تبعات اقتصادی و البته اجتماعی زیادی 
را به دنبال داشته باشد. یکی از مهم ترین فاکتورهایی که در بودجه تاحدود زیادی 
با اشتغال سروکار دارد و می تواند باعث ایجاد اشتغال شود یا حداقل جلوی بیکاری 

بیشتر را بگیرد، بودجه فعالیت های عمرانی است.
در این باره لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در 
گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت های عمرانی در 
بودجه سال آینده گفت: با توجه به وضعیت تورمی و امکان رشد 30 درصدی تورم 
در سال آینده، بودجه عمرانی باید بیشتر از اینها افزایش پیدا می کرد چرا که در 

غیر این صورت این مساله می تواند باعث رکود در این فعالیت ها شود.
این استاد دانشگاه همچنین با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی نقش مهمی در رشد 
اقتصادی می تواند ایفا کند گفت: بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که می تواند 
مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش 
وسیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش 
آن با توجه به تورم می تواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. حداقل رقمی 

که دولت می توانست برای این حوزه تعیین کند 90 هزار میلیارد تومان است.
با این همه نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پرداخت 
یارانه در سال آینده به صورت استانی انجام می شود اظهار کرد: در توزیع استانی 
یارانه نقدی هر آنچه استان ها بتوانند صرفه جویی کرده و به طور هدفمند و به 
اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن را می توانند برای پروژه های عمرانی خود بکار 

بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.
نوبخت همچنین گفته است که دولت به منظور حمایت از زیرساخت های تولید 
و اشتغال اهدافی را تعریف کرده که می توان از جمله آن به افزایش بودجه عمرانی 

اشاره کرد که برای سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

جدیدترین قیمت سکه و طال
امروز قیمت طال و سکه باافزایش قیمت مواجه شد که به گفته رییس 
اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران، دلیل آن، افزایش 
نرخ جهانی طال و تغییرات در بازار نفت اوپک بوده است که امیدواریم به 
زودی نوسانات جهانی به پایان رسیده و آرامش به بازار سکه و طال برگردد.
به گزارش ایسنا، روند قیمت طال و سکه طی امروز و روزهای گذشته، عکس دو 
هفته اخیر است و افزایش قیمت ها مجددا به چشم می خورد، به گونه ای که به گفته 
ابراهیم محمد ولی - رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر -، قیمت سکه تمام 
بهار طرح جدید و طرح قدیم به ترتیب سه میلیون و 9۶1 هزار تومان و سه میلیون 
و 800 هزار تومان است. وی در گفت وگو با ایسنا افزود: نیم سکه، دو میلیون و 981 
هزار تومان، ربع سکه، یک میلیون و 1۵1 هزار تومان و سکه یک گرمی، ۶۵4 هزار 
تومان به فروش می رسد. محمد ولی ادامه داد: قیمت هر گرم طالی 18 عیار و هر 
مثقال طالی آب شده 1۷ عیار به ترتیب 3۵4 هزار و 400 تومان و یک میلیون و 
۵3۵ هزار تومان است. هم چنین هر انس طالی جهانی نیز به 1248 دالر رسید که 

نسبت به روز گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران گفت: در حال حاضر 
با تغییراتی که در بازار نفت و کشورهای عضو اوپک افتاد که مقرر شد تا تولید نفت 
کاهش یابد، شنیده شده که کشورهایی مانند چین و روسیه در حال تبدیل ذخایر 
خود به طال هستند و از همین رو نیز قیمت اونس جهانی طال با افزایش رو به رو 
شده است و روی بازار داخلی طال و سکه ایران نیز اثر گذاشته است اما امیدواریم با 
پایان یافتن خرید این دو کشور و حل شدن دیگر تغییر و تحوالت در بازار جهانی 
نرخ اونس جهانی به ثبات برسد و بازار طال و سکه ایران نیز به آرامش خود برگردد.

دغدغه راه آهن تامین واگن برای صادرات است
مدیرکل راه آهن خراسان گفت: دغدغه راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
تامین واگن مسقف برای صادرکنندگان کاال به آسیای مرکزی به ویژه 

فعاالن اقتصادی خراسان رضوی است.
»محمدهادی ضیایی مهر« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنوز 
صادرکنندگان خراسانی تناژ بار صادراتی خود را اعالم نکرده اند اما بر اساس آمار 
پارسال و سوابق موجود، صادرکنندگان در این مقطع زمانی به 200 واگن مسقف 

برای ارسال کاالهای صادراتی خود به کشورهای آسیای مرکزی نیاز دارند.
وی ادامه داد: به طور معمول واگن های ترانزیتی در مسیر برگشت از ایران خالی 
هستند و از آنها برای ارسال بار صادراتی استفاده می شود. صادرات ریلی نیازمند 
واگن مسقف است و واگن های ترانزیتی از کشورهای آسیای مرکزی به مقصد 
بندرعباس حامل کود و یا محصوالت فله کشاورزی هستند بنابراین نمی توان در 

بازگشت بار صادراتی را در آنها بارگیری کرد.
مدیرکل راه آهن خراسان مساله تامین واگن را وابسته به رایزنیهای خارجی و 
کشوری ذکر و بیان کرد: شرکت راه آهن پیگیر است تا با اقداماتی نظیر تعرفه 
تشویقی، شرکتهای فورواردی فعال در حمل و نقل ترانزیت ریلی در حوزه آسیای 
مرکزی را ترغیب به استفاده ازواگن مسقف کند تا بتوان در مسیر بازگشت از این 
واگنها در صادرات کاال به کشورهای آسیای مرکزی استفاده شود. وی گفت: استفاده 
از واگنهای مسقف از سوی شرکتهای حمل و نقل ریلی برای حمل گوگرد و یا نهاده 
های دامی مستلزم تامین هزینه بسته بندی و بارگیری آنان است که باید با تنظیم 
تعرفه ها، به نوعی هزینه های برای این شرکتها جبران شود. ضیایی مهر به موضوع 
واگذاری مسئولیت تامین واگن توسط فعاالن اقتصادی و تجار خراسان از کشورهای 
آسیای مرکزی نیز اشاره و بیان کرد: فعال این گزینه در خصوص تامین واگن در 
اولویت راه آهن جمهوری اسالمی نیست و در صورتی که تامین واگن مسقف از 

طریق ترانزیت تامین نشود ممکن است مجموعه به سراغ این روش برود.
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احتمال ساخت آزادراه در چابهار
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه به ظرفیت باالیی که بندر چاربهار در توسعه حمل و نقل جنوب شرق ایران ایجاد می کند، قطعا می توان به ساخت یک پروژه ی آزاد راهی در این بندر فکر کرد. هر چند در حال حاضر 

طرحی برای ساخت آن نهایی نشده است. شهرام آدم نژاد در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: در طول روزهای گذشته و در جریان سفری که به همراه رئیس سازمان بنادر به چابهار داشتیم آنچه بیشترین خودنمایی را می کرد، زیر ساخت ها و 
فعالیت هایی بود که چابهار درمنطقه جنوب شرق ایران ایجاد کرده و در طول ماه های گذشته توانسته بخش های مختلف اقتصادی در این منطقه را بیش از پیش فعال کند.

تحمیل هزینه های زیاد برای شبکه پولی کشور

نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها می شود؟
اخبار

هشدار یک کارشناس

مشاغل زیرزمینی بازار را تسخیر خواهند کرد!
یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: اگر دولت فکری برای ایجاد 
مشاغل پایدار نکند تا چند سال دیگر مشاغل زیرزمینی و غیر رسمی در 

کشور به سرعت گسترش می یابند و بازارها را تسخیر خواهند کرد.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی ساماندهی مشاغل غیرسمی در 
کشور، اظهار کرد: مشاغل زیرپله ای یا زیرزمینی، مشاغلی با ساعات کار کمتر در کنار 
شغل اصلی افراد است که عمدتاتحت تاثیر وضعیت اقتصاد کشور درجامعه گسترش 

می یابد.
وی ادامه داد: افرادی که شغل دومشان دستفروشی یا اصطالحا بساطی است صرفا 
به دلیل مشکالت مالی و هزینه های سنگین زندگی است که به این کار دست می زنند.

لبافی افزود: دستفروشی و مشاغل کاذب در سال های آینده رو به گسترش خواهد 
رفت و نشانه های آن نیز هم اکنون در گوشه و کنار شهر، متروها و پارک ها دیده 
می شود، لذا دولت باید به سمت مشاغل پایدار و ایجاد شغل های ارزان و کم هزینه 
برود در غیر این صورت با رشد روزافزون و افزایش سریع این گونه شغل ها تا چند سال 

آینده روبه رو خواهیم شد که بازار کار را قبضه خواهند کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی 
گفت:طرح توسعه اشتغال روستایی فی نفسه خوب است و از این جهت که به ماندگاری 
در روستاها و جلوگیری از مهاجرت کمک می کند، ارزشمند است ولی آیا با توجه به 
شرایط جوی و نبود آب و خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور،  هزینه کردن در 

روستاها جواب می دهد؟

وی ادامه داد: وزارت کار به عنوان مجری این طرح به جای مدیران استانی که به 
آنها آمار و ارقام داده می شود باید با دست اندرکاران اصلی و مجریان طرح جلسه 
بگذارد و مشکالت اجرایی طرح را بررسی و آسیب شناسی کند و مجریان طرح به 
وزارت کار پاسخ بدهند که گره های کور و مشکالت پیش روی اجرای طرح چیست؟ 
مشاغل با ساعات کمتر است که عمدتا در کنار شغل اصلی فرد و مشاغل با ساعات 
کمتر در کنار مشاغل اصلی  در حوزه مشاغل خانگی تعریف کردیم و چقدر از این 

طرح موفقیت داشته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی درعین حال دلیل گسترش مشاغل غیر رسمی در 
کشور را تنها وضعیت اقتصادی ندانست و گفت: سخت گیری های مالیاتی و بیمه ای 
هم در این زمینه اثرگذار است؛ مجوزهایی که برای مشاغل مختلف باید گرفته شود، 
هزینه های سربار ناشی از عوارض شهرداری، داشتن مجوز اصناف و پروانه کسب و 
کار و قیمت حامل های انرژی همه عواملی است که باعث شده افراد دارای مشاغل 
غیررسمی خود را به دردسر نیاندازند و به جای ایجاد یک واحد صنفی در کنار خیابان 

بساط کرده جنس خود را بی دغدغه بفروشند.
لبافی در پایان با تاکید ایجاد مشاغل ارزان توسط دولت و در اختیار قرار دادن 
زمین های بالاستفاده دستگاه ها و سازمان ها به فروشندگان سیار را در ساماندهی و 

نظارت بر مشاغل غیررسمی و رونق بازار کار موثر خواند.
به گزارش ایسنا، برابر آیین نامه اجرایی ماده )1۶( قانون بهبود مستمر فضای 
کسب وکار شهرداری ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان 

کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کاالهای 
تولیدی، با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های 
مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت 

روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.

شاخص بهای کاالهای صادراتی ایران در ۱2 ماهه منتهی 
به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه پیش از آن ۱۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران از شاخص 
بهای کاالهای صادراتی ایران، این شاخص در مهرماه سال جاری 
نسبت به شهریور ماه 1۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به مهر 

ماه سال گذشته نیز افزایش 282.2 درصدی را نشان می دهد.
همچنین شاخص بهای این کاالها در هفت ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵0.1 درصد افزایش را 
نشان می دهد و از سوی دیگر این شاخص در 12 ماهه منتهی 
به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 100 

درصد افزایش را تجربه کرده است.
به عبارت دیگر می توان گفت که نرخ تورم کاالهای صادراتی 
ایران در مهرماه سال جاری به 100 درصد رسیده و از طرف دیگر 

تورم نقطه به نقطه نیز در این کاالها برابر 282.2 درصد است.
محصوالت  بهای  شاخص  همچنین  گزارش،  این  اساس  بر 
حیوانی صادراتی ایران در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش 
از آن 1۵.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2۶۵.۷ 

درصد بوده است.
محصوالت نباتی

محصوالت نباتی نیز در این مدت نسبت به ماه پیش از آن 19.8 
درصد افزایش قیمت صادراتی داشته اند که تغییرات شاخص بهای 
آن ها در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 282.۷ درصد 

افزایشی بوده است.
افزایش شاخص بهای این گروه در ماه مذکور، بیشتر مربوط 
به افزایش شاخص بهای برخی اقالم از جمله پسته با افزایش 
2۷.۶ درصدی، کشمش و سبزه با افزایش 11.۷ درصدی، زعفران 
با افزایش 9.3 درصدی، پودر عصاره شیرین بیان با افزایش 1۶.4 

درصدی، خرما با افزایش پنج درصدی و مغز بادام با افزایش 1۶.4 
درصدی بوده است.

چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی نیز نسبت به شهریور ماه 
سال جاری 1۵.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2۵3.4 

درصد افزایش را نشان می دهد.
توتون  و  نوشابه ها  غذایی،  صنایع  محصوالت  بهای  شاخص 
در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن 1۶.2 درصد 
افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که شاخص بهای 
این محصوالت نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2۵۵.1 درصد 

افزایش داشته است.
محصوالت معدنی

در ماه مورد بررسی، افزایش شاخص بهای برخی از اقالم مانند 
پروپان مایع شده معادل 2۶.1 درصد، بوتان مایع شده 20.۷ درصد، 
سیمان 1۷.8 درصد، کنسانتره مس 1۶.4 درصد، قیر 19.2 درصد، 
روغن صنعتی ۶.9 درصد، موم پارافین 12.۶ درصد، روغن موتور 
۷.1 درصد، پودر باریت و پودر بنتونیت هر یک برابر 1۶.4 درصد 
سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصوالت معدنی به میزان 19.8 

درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته باشد.
شاخص قیمت این گروه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 

2۷۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش، شاخص قیمت گروه محصوالت صنایع 
شیمیایی و صنایع وابسته با افزایشی معادل 1۷.۷ درصد مواجه 
شد که این افزایش بیشتر تحت تاثیر باال رفتن شاخص بهای 
تعدادی از اقالم به ویژه متانول برابر 1۶.4 درصد، کود اوره 18.۶ 
درصد، استیرن 1۶.4 درصد، آمونیاک 19.۵ درصد، منو اتیلن 
گالیکول 23.۷ درصد، پودرها و مایعات شوینده 1۷.3 درصد، 
دودسیل بنزین 1۶.3 درصد، سود کاستیک و چسب هر یک برابر 

1۶.4 درصد، اکسید مولیبدن 1۵.۷ درصد، ضد زنگ 1۶.4 درصد، 
شامپو 1۶.1 درصد، صابون 1۶.4 درصد، کریستال مالمین 1۶.۶ 
درصد و اسپری رنگ و رنگ های ساختمانی هر کدام برابر 1۶.4 

درصد بود.
شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 

3۵0.۷ درصد افزایش یافته است.
مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آن

در مهر ماه سال جاری شاخص بهای گروه پالستیک و کائوچو 
و مصنوعات آن ها نسبت به ماه قبل از آن معادل 13.9 درصد 
افزایش داشته و این افزایش بیشتر ناشی از باال رفتن شاخص 
قیمت پلی اتیلن سبک به میزان 13.۶ درصد، پلی اتیلن سنگین 
12.8 درصد، شیلنگ پالستیکی 1۶.4 درصد، الستیک رویی 
موتورسیکلت و پلی وینیل کلراید 1۶.4 درصد، پلی استایرن 24.1 
درصد و پلی کربنات و آلکید رزین هر کدام به میزان 1۶.4 درصد 

بود.
شاخص بهای این گروه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 

2۵۵.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه، افزایش شاخص بهای اقالمی مانند فرش پشمی 
گونی  درصد،  معادل 1۶.4  هریک  ماشینی  فرش  و  دست باف 
پروپیلن 2۷.2 درصد، موکت، پوشاک نوزاد و پارچه تورباف هر 
یک برابر 1۶.4 درصد و الیاف پلی استر 11.2 درصد موجب شد تا 
شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به 

ماه قبل به میزان 1۶.۵ درصد افزایش یابد.
شاخص بهای گروه مذکور معادل 1۶۷.9 درصد باالتر از عدد 

شاخص ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
فلزات معمولی و مصنوعات آن ها

و  معمولی  فلزات  گروه  بهای  شاخص  بررسی،  مورد  ماه  در 

مصنوعات آن ها نسبت به ماه قبل به میزان 1۶.4 درصد افزایش 
قیمت  شاخص  باالرفتن  اثر  در  عمدتا  مذکور  افزایش  داشت. 
برخی از اقالم به ویژه آهن کالف گرم معادل 1۵ درصد، شمش 
آلومینیوم و شمش روی هر یک برابر 1۶.4 درصد، تیرآهن 2۶.۶ 
درصد، انواع لوله گالوانیزه و شمش سرب هر کدام به میزان 1۶.4 

درصد فرومولیبدن 1۷.۶ درصد و میلگرد 1۶.4 درصد بود.
شاخص قیمت این گروه نیز نسبت به مهرماه سال گذشته 

2۶8.2 درصد رشد کرده است.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای گروه های پوست و چرم و 
محصوالت چرمی 1۶.4 درصد نسبت به ماه قبل و 2۵۵ درصد 
نسبت به مهر ماه سال گذشته، چوب و اشیای چوبی 1۵.2 درصد 
نسبت به شهریور ماه سال جاری و 234.۷ درصد نسبت به ما 
مشابه سال قبل و انواع کفش 1۶.2 درصد نسبت به ماه پیش از آن 

و 2۵8.3 درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.
و  معمولی  فلزات  سنگ،  انواع  از  شده  ساخته  مصنوعات 
مصنوعات آن ها، ماشین  آالت مکانیکی و ادوات برقی و وسایل 
نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری به ترتیب 13.4 درصد، 1۶.4 
درصد، 1۶.4 درصد و 1۶ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش 

شاخص بها را داشته است.
این گروه ها همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز به ترتیب 
با افزایش شاخص بهای 2۶۶.۶ درصدی، 2۶8.2 درصدی، 2۷0.9 

درصدی و 288.4 درصدی داشته اند.
شاخص بهای کاالهای صادراتی ایران یکی از انواع شاخص های 
قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کاالهای صادراتی 
غیرنفتی را نشان می دهد و با توجه به اینکه در جریان بررسی این 
تغییرات، قیمت ارزی کاالهای صادراتی به ریال تبدیل می شود، 
و  محصوال ت  قیمت  تغییرات  از  ناشی  شاخص  این  تغییرات 

نوسانات نرخ ارز است.

تورم کاالهای صادراتی ایران ۱۰۰ درصد شد


