
در جريان معامالت روز گذش�ته ب�ورس اوراق 
بهادار تهران ش�اخص كل با افت 208 واحدي 
به ارتفاع 306هزار واحد سقوط كرد، در اين روز 
فشار عرضه خودرويي ها در بازار محسوس بود 
كه شايد اين رويداد به مقوله تغيير بهاي بنزين 
مرتبط باش�د، اما از طرف ديگر صنايع نفتي و 
پااليشي ها نيز تحت تأثير مثبت اين رويداد قرار 
گرفتند كه جاي دارد نهادهاي نظارتي خريدهاي 
سنگين سهام هاي اين گروه ها را طي هفته هاي 
گذشته بررسي كنند تا عده اي از رانت اطالعاتي 
تغيي�ر بهاي س�وخت بهره مند نبوده باش�ند. 
به گزارش »جوان«، شاخص كل بورس تهران در 
ساعات ابتدايي معامالت روزگذشته نزديك به هزار 
واحد رشد كرد و به ارتفاع ۳۰۸هزار واحدي رسيد 
كه گروه هاي نفتي و پااليشي، نقش پررنگي را در 

اين روند افزايشي ايفا كردند،به طوري كه شاخص 
كل براي مدتي حتي بيش از 1۰۰۰ واحد رش��د 
كرد و در آس��تانه ورود به كانال ۳۰9 هزارواحدي 
قرار گرفت، اما فشار عرضه از سوي خودرويي هاي 
بازار همچون »خس��اپا« و »خودرو« رو به فزوني 
گرفت و روند رشد شاخص كل متوقف شد، تا جايي 
كه نماگر در نهايت با اف��ت 2۰۸ واحدي به ارتفاع 

۳۰6هزار و ۸۸۵ واحدي نزول كرد. 
  اث�ر مثبت و منف�ی تعديل به�ای بنزين 

بر صنايع پااليشی و خودرويی
همانطور كه گفته ش��د معامالت بورس تهران در 
فضايي متأثر از خبر تعديل قيمت بنزين كار خود 
را شروع كرد. عده اي كه تصور مي كردند رشد بهاي 
بنزين اثر مثبت بر قيمت س��هام پااليش��گاه هاي 
بورسي دارد، در صف خريد سهم هاي اين صنعت 

نشستند و در نقطه مقابل، ترس از آثار منفي اين 
سياست برصنعت خودرو، س��هام خودروسازان را 
با صف ف��روش مواجه كرد. با اي��ن حال، فروكش 
هيجان اولي��ه در ميان معامله گ��ران نهايتاً منجر 
به عقب نشيني قيمت ها از سقف روزانه و متعاقباً 

برگشت نماگر اصلي بازار به محدوده منفي شد. 
ارزش معامالت كل نيز هزار و 91۸ ميليارد تومان به 
ثبت رسيد كه رقم خوبي ارزيابي مي شود همچنين 
ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم در نماد هاي 
عادي بورس و فرابورس، هزار و6۷1 ميليارد تومان 
به ثبت رسيد كه در مقايسه با آخرين روز معامالتي 
هفته گذشته، با رش��د حدوداً 1۴ درصدي مواجه 
بود. خالص خريد سهام توسط اشخاص حقيقي در 

مجموع به ۵2 ميليارد تومان رسيد. 
در بي��ن گروه هاي صنعت��ي ني��ز باالترين ارزش 

معامالت به ترتيب به خودرو، فرآورده هاي نفتي و 
فلزات اساسي تعلق گرفت. 

بازار سهام نخستين روز هفته را بيشتر از هر مورد 
ديگري متأثر از خبر افزايش نرخ بنزين به خصوص 

در ميان گروه هاي نفتي و پااليشي آغاز كرد. 
همچنين در ميان نمادهاي معامالتي، پااليشي ها 
همچون »ش��بندر«، »شپنا« و »ش��تران« متأثر 
ازافزايش قيمت بنزين و به فرض باالرفتن ارزش 
سهام، از همان س��اعات ابتدايي، بيشترين تأثير 
مثبت را بر شاخص كل داشتند و اين امر را به نوعي 
مي توان مهم ترين رويداد در جريان دادوستدهای 

روز جاري در نظر گرفت.
از طرف��ي در ميان نمادها بانكي  »وبملت« رش��د 
بيش از يك درصد را پشت سر گذاشت و در نهايت 
نزديك به 6۰۰ ريال رش��د كرد، به عالوه س��اير 
نمادهاي اين گروه همچون»وپارس« و »ونوين« 
نيز افت 1۰۵ واح��دي را بر ش��اخص كل بورس 

تحميل كردند. 
در معامالت اين روز سهام بانك ملت پس از انتشار 
نام��ه اي از اين بان��ك در خصوص انج��ام مراحل 
تجديد ارزيابي دارايي ها با رشد بيش از 2 درصدي 
قيمت مواجه شد. گرچه در ادامه با افزايش فشار 
فروش »وبملت« از س��قف قيمت��ي روزانه عقب 
نشس��ت، گرچه كارشناس��ان بارها بر عدم تأثير 
بنيادي چنين افزايش سرمايه اي بر رويه عملياتي 
شركت ها تأكيد داش��ته اند و همچنين در برخي 
از گروه ها مانند »خودرو« افزايش س��رمايه هاي 
س��نگين احتمالي تنها راه حل موقت براي خروج 
اين شركت ها از مشموليت ماده 1۴1 قانون تجارت 
باشد،  اما همچنان بازار به اين بهانه واكنش نشان 
مي دهد. گفتني است در ميان گروه هاي معامالتي 
بيش��ترين بازدهي با ۴/۷۰ به گروه ذغال س��نگ 
رسيد و همچنين بيشترين زيان هم به نام وسايل 

ارتباطي ثبت شد. 
آيفكس ش��رايط متفاوتي را نسبت به شاخص 
كل پشت سر گذاشت و با رشد كم جان نزديك 
به س��ه واحد توانس��ت تا ارتفاع ۳9۳۵ واحدي 

پيشروي كند. 
ارزش كل معامالت فرابورس 6۵۷ ميليارد تومان 
و ارزش معامالت خرد نيز ۵۴۵ ميليارد تومان به 

ثبت رسيد.

88498433سرويس  اقتصادي4

يک ش��نبه 26 آب��ان 1398 | 19 ربی��ع االول 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5793

نوسان 2000 واحدی شاخص بورس در اولين روز سهميه بندی سوخت

فراز و فرود بورس تهران در يك روز 

ش�ورای عالی هماهنگی اقتصادی س�ران قوا 
تصوي�ب كرد ك�ه درآم�د حاص�ل از افزايش 
قيمت های بنزين به ش�کل كمک های نقدی، 
قابل دريافت، ماهانه و منظم پرداخت می شود. 
نخستين مرحله پرداخت آن هفته آينده خواهد 
بود.  منابع دولتی    خبر داده اند كه منابع مرحله 
اول پرداخت از محل ديگری تأمين شده و ظرف 
10 روز آينده در حس�اب های مردم واريز شود. 
برخی نماين��دگان از احتمال ارائ��ه طرحی برای 
لغو تصميم ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی و 

بازگشت قيمت  ها به قبل خبر داده اند. 
اين در حالی اس��ت كه برنامه ريزی وزرای جهاد 
كش��اورزی و صمت و دس��تگاه های نظارت بر 
بازار  ها اعم از سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان و اتاق اصن��اف ضمن تأكيد بر 
اجرای اين ط��رح بر آماده باش خ��ود در كنترل 
قيمت  ها ب��ه بهانه افزايش قيم��ت بنزين تأكيد 
كرده اند. جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران س��ه قوه روز ش��نبه با حضور اعضا و سران 
سه قوه تشكيل شدو در اين جلسه روی  همكاری 
كليه دستگاه ها و نهادهای كش��ور از اجرای طرح 
 تعديل به��ای بنزين تاكي��د ش��د ، در عين حال 
تأكي��د ش��د ك��ه ب��ا توج��ه ب��ه تأمي��ن منابع، 
كمك ه��اي حمايت��ي و معيش��تي، ماهان��ه، 
ب��دون وقف��ه و به ط��ور منظ��م به ش��كل نقدی 
 ب��ه حس��اب سرپرس��تان خانواره��ا واريز ش��ود. 
در ابتداي  جلس��ه روز گذش��ته س��ران قوا پس از 
ادامه مباحث اصالح س��اختاري بودجه و اصالح و 
مقاوم سازي اقتصاد، وزير كش��ور و رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، گزارش��ي را از روند اجراي مصوبه 

جلسات گذشته سران قوا ارائه كردند. 

 همچنين رحماني فضلي،  وزير كشور گزارشي را 
درباره مصوبه مديريت مصرف سوخت و همين طور 
طرح حمايت از معيشت اقشار كم درآمد ارائه كرد. 
در اين جلسه   از همه دستگاه ها و نهادهاي كشور 
خواسته شد براي اجراي موفق اين طرح و تحقق 

اهداف آن، همكاري كنند. 
ايج��اد عدالت اجتماع��ي، برخوردار ش��دن 6۰ 
ميليون ايراني با تأكي��د بر خانوارهاي كم درآمد، 
مبارزه با قاچاق سوخت، كاهش رانت، مديريت 
مصرف و مقاوم س��ازي اقتص��اد، از جمله اهداف 

اين طرح است. 
  حمايت دادستان از اجرای طرح

مع��اون رئي��س ق��وه قضائي��ه و دادس��تان 
كل كش��ور در اي��ن جلس��ه تأكي��د كردن��د 
ك��ه ق��وه قضائي��ه ب��راي اج��راي اي��ن طرح 
 ب��ه ط��ور كام��ل هم��كاري خواه��د ك��رد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز در اين جلسه 

با اش��اره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه 
س��ران قوا، خواهان مش��اركت همه دستگاه ها 

براي اجراي موفق اين طرح شد. 
  تأكيد بر منظم بودن پرداخت ها 

در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا تأكيد شد با توجه به تأمين منابع، اين 
كمك هاي حمايتي و معيش��تي، ماهانه، بدون 
وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابر 
اين پرداخت هاي آبان م��اه از هفته آينده آغاز 

خواهد شد. 
همچنين با اشاره به س��هميه بندي هايي كه در 
حوزه حمل و نق��ل انجام گرفت��ه در كنار عدم 
افزايش به��اي گازوئي��ل، عنوان ش��د كه اين 
اقدامات براي كنترل قيمت ه��اي حمل و نقل 
كافي اس��ت، اما در عين حال چنانچه اقدامات 
ديگري نياز باش��د، آن اقدامات انج��ام خواهد 

گرفت. 

 تأكيد بر كاهش هزينه های جاری دولت و 
مولد سازی دارايی های تحت اختيار

در ادامه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، بحث مديريت متمركز با مولدسازي هاي 
دارايي ه��اي دول��ت از ام��الك، س��اختمان ها و 
بهينه سازي استفاده و جلوگيري از افزايش هزينه، 
پيگيري شد و تصميم گيري در باره اين موضوع به 

جلسه آتي شورا موكول شد. 
براس��اس مباحثي كه در اين جلس��ه انجام شد، 
هرگونه اس��تفاده از امالك و دارايي هاي دولتي و 
شركت هاي دولتي تحت نظارت و مديريت هدفمند 
قرار مي گيرد و نس��بت به واگذاري ام��وال مازاد و 

تخصيص به اعتبارات عمراني، اقدام خواهد شد. 
كوچك س��ازي دولت، افزايش اعتب��ارات بخش 
اش��تغال و توليد، جلوگيري از گسترده تر شدن 
دولت و كمك به بودجه هاي عمراني از جمله فوايد 

اين طرح عنوان شد.
  حمايت از خانوارها نقدی خواهد بود

س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد، بسته حمايتي 
دولت به ص��ورت ريالي به حس��اب ياران��ه نقدي 
سرپرستان خانوار واريز ش��ده و هيچ گونه طرحي 
مبني بر اس��تفاده با محدوديت خريد كاال و اعتبار 
ريالي وج��ود ن��دارد.   همچنين اف��رادي كه به هر 
دليل يارانه نق��دي آنها قطع شده اس��ت مي توانند 
براي اعتراض به س��امانه وزارت رفاه مراجعه كرده 
و اعتراض خود را ثبت كنند. بعد از بررسي مجدد و 
تأييد از سوي وزارت رفاه يارانه نقدي اين افراد نيز 
برقرار خواهد شد. به گفته مسئوالن سازمان برنامه 
اگر فرايند بررسي و احراز شرايط دريافت يارانه نقدي 
بيش از يك ماه نيز طول بكشد مبلغ واريز نشده در 

ماه هاي قبلي به حساب فرد واريز خواهد شد. 

یارانه نقدی بنزین از هفته آینده
سران قوا تأكيد كردند با توجه به تأمين منابع كمک هاي حمايتي و معيشتي، ماهانه و بدون وقفه پرداخت خواهد شد

   اقتصاد کالن
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تحليل معاون وزير از آينده بازار مسکن
قيمت مسكن بايد رو به نزول حركت كند

مع�اون مس�کن و س�اختمان وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا بي�ان 
اينک�ه متقاضي�ان مس�کن منتظ�ر هس�تند قيم�ت مس�کن 
ب�ه پايين ترين حد خود برس�د ت�ا بتواند اق�دام به خري�د كنند، 
گفت: ب�ازار مس�کن با اي�ن طرح هاي�ي ك�ه در حال اجراس�ت، 
بايد رو به ن�زول قيمت حركت كند و قيمت ها مناس�ب تر ش�ود. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاس��خ به اين 
سؤال كه از آينده بازار مس��كن چه تحليلي داريد، گفت: بخش مسكن 
تابع بازارهاي ديگر است و بازارهاي ديگر تأثير مستقيم و غيرمستقيمي 
بر بازار مس��كن مي گذارند، اما اگر به بازار مسكن منفرد نگاه شود بازار 
مسكن با اين طرح هايي كه در حال اجراس��ت، بايد رو به نزول قيمت 

حركت كند و قيمت ها مناسب تر شود. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال 
كه ثبات قيمت ها باعث اقدام متقاضيان براي خريد مسكن خواهد شد، 
گفت: طبيعي است كه متقاضيان مسكن منتظر هستند قيمت مسكن 
به پايين ترين حد خود برسد تا بتوانند اقدام به خريد مسكن كنند. به هر 

حال رشد قيمت مسكن ناشي از التهاب ساير بازارها است. 
محمودزاده در پاس��خ به اين س��ؤال كه توليد مسكن نس��بت به آن 
پيش بيني كه طرح جامع مسكن در خصوص توليد مسكن انجام داده 
كمتر است، گفت: آن 9۰۰ هزار مس��كن را كه قرار نيست فقط دولت 
بسازد، اما اين طرح اقدام ملي مس��كن كه آغاز شده است با طرح هاي 

قبلي از لحاظ امكانات قابل مقايسه نيست. 
وي ادامه داد: بازار مسكن و صنعت س��اختمان كه يك صنعت پيشرو 
است، اگر راه بيفتد روي اقتصاد و اشتغال كش��ور تأثير مستقيم دارد، 
بنابراين تالش ما رونق اقتصادي اس��ت كه يكي از اهداف بزرگ طرح 

اقدام ملي مسكن كه نفع آن براي مردم است،  رونق اقتصادي است. 
........................................................................................................................

  گرانفروشي بليت هواپيما  
مشمول پيگرد قانوني است

گف�ت:  كش�وري  هواپيماي�ي  س�ازمان  رئي�س 
نمي كن�د.  تغيي�ر  هواي�ي  س�فرهاي  بلي�ت  ن�رخ 
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي 
كشوري، علي عابدزاده در پاسخ به زمزمه هايي مبني بر افزايش احتمالي 
نرخ بليت هواپيما همزمان با افزايش نرخ سوخت بنزين اظهار  داشت: 
شركت هاي هواپيمايي همگام با سياس��ت هاي دولت برنامه اي براي 

افزايش نرخ خدمات خود ندارند. 
رئيس سازمان هواپيمايي كش��وري افزود: اولويت بخش حمل و نقل 
هوايي ارائه خدمت به مردم اس��ت و همه تالش صنعت اين اس��ت كه 
هزينه ها را مديريت كرده تا قيمت خدمات حمل و نقل هوايي افزايش 

نيابد. 
عابدزاده تصريح كرد: جدول نرخ پروازهاي داخلي با تعيين حداكثر نرخ 
مجاز به تفكيك مسيرهاي پروازي منتشر شده و در اختيار عموم قرار 
دارد و هر گونه عدول از س��قف نرخي مشخص شده تخلف محسوب و 

مشمول پيگرد قانوني خواهد بود. 
........................................................................................................................

هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت
  تشكيل وزارت بازرگاني 

خالف سياست  هاي كلي است
عضو هيئت عالي نظارت مجمع تش�خيص مصلح�ت نظام گفت: 
هيئت عالی نظارت با اكثريت آرا به اين نتيجه رس�يد كه تشکيل 
وزارت بازرگان�ی ب�ر خ�الف سياس�ت های كل�ی ابالغی اس�ت. 
س��يد مصطفي ميرس��ليم عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در گفت وگو با »فارس« درباره نظ��ر اين هيئت درباره 
مصوبه تشكيل وزارت بازرگاني گفت: هيئت عالی نظارت با اكثريت آرا 
به اين نتيجه رسيد كه تشكيل وزارت بازرگانی بر خالف سياست های 

كلی ابالغی است. 
ميرسليم با اشاره به اينكه در كشور ما تفكيك و ادغام بازرگانی از صنعت 
بيش از 1۰ بار رخ داده است و اخيراً نيز دولت بيش از يك بار تالش كرده 
كه بازرگانی را از صنعت و معدن جدا كند، ولی موفق نشده است، اظهار 
داشت: به نظر اين جانب به ويژه در ش��رايط امروز كه ضرورت اجرای 
سياست های اقتصاد مقاومتی برای نجات دادن كشور از آثار و تبعات 
تحريم های ظالمانه و نيز س��وء مديريت داخلی بر همگان واضح شده، 
الزم است تكليف توليد باكيفيت داخلي و صادرات به صورت هماهنگ 
انجام گيرد و گرايش به واردات مس��تقاًل نتواند توليد داخل را به ركود 

بكشاند. 
وي افزود: ما در چهل سال گذشته ش��اهد غلبه گرايش به واردات به 
ويژه به دليل سرازير ش��دن دالرهای نفتی بوده ايم و من خود شاهد 
بوده ام كه براثر توطئه واردكنندگان حت��ی مديران فداكار و خدومی 
كه به توليد داخلی اصالت می دادند، دس��تگير و زندانی شدند! همان 
نوع فشارها باز در صدد بودند كه با جدا كردن وزارت بازرگانی به نوعی 
استقالل تصميم گيری برای واردات برس��ند و در نهايت با نفوذي كه 
واردكنندگان دارند، توليد داخلی را تضعيف كنند؛ الحمدهلل جلو اين 
اقدام به موقع گرفته ش��د و اميدواريم وزارت صم��ت بتواند با اقتدار 
و همه جانبه نگری مصلحت ها و منافع كش��ور را ب��ا ايجاد هماهنگی 
دقيق و مداوم بين توليد با كيفيت داخل��ی و تأمين از خارج در موارد 

اضطراری برقرار كند.

  گزارش   یک

پشت معامالت دهها ميليارد توماني 
مسكن هاي لوكس چه كساني هستند ؟

خانه اي در محله درختي واقع در سعادت آباد با ۵2۳ متر مربع متراژ و 
ارزشي بالغ بر ۳۳ ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان، لقب گران ترين خانه 
را در معامالت مهرماه 1۳9۸، به خود اختصاص داده اس��ت. از سوي 
ديگر خانه اي ۳۴۷ متري در محله امامزاده قاسم با قيمت متري ۷1 
ميليون و 9۵۰ هزار تومان ركورد گران ترين خانه را از نظر قيمت هر 

متر مربع كسب كرد. 
به گزارش »ايس��نا«، مهرماه امس��ال محله بلوار دري��ا در منطقه 2 
بيش��ترين ارزش معام��الت، محله جنت آب��اد جنوب��ي در منطقه ۵ 
بيشترين تعداد قراردادهاي خريد و فروش و محله سرتخت در منطقه 
2۰ باالترين ميزان رشد ساالنه قيمت مس��كن شهر تهران را به خود 

اختصاص دادند. 
 اما از نظر قيمت كل، خانه اي در محله درختي واقع در س��عادت آباد 
با ۵2۳ متر مربع متراژ و ارزش��ي بالغ بر ۳۳ ميلي��ارد و 2۰۰ ميليون 
تومان، لقب گران ترين خانه را به خود اختصاص داده اس��ت. از سوي 
ديگر خانه اي ۳۴۷ متري در محله امامزاده قاسم با قيمت متري ۷1 
ميليون و 9۵۰ هزار تومان ركورد گرانتري��ن خانه را از نظر قيمت هر 

متر مربع كسب كرد. 
  منطقه 2 كانون ارزش معامالت در بازار مسکن

آمار به دست آمده از سامانه آماري كليد نشان مي دهد پنج محله اي كه 
بيشترين ارزش معامالت را به خود اختصاص داده اند، به ترتيب بلوار 
دريا با 1۵۰ ميليارد و ۳۵۷ ميليون تومان طي ۳6 معامله، سعادت آباد 
با 1۳1 ميليارد و ۳61 ميليون تومان طي ۳1 خريد و فروش، كاشانك 
با ۷9 ميليارد و6۸۰ ميليون تومان در1۷ معامله و امامزاده قاس��م و 
امانيه به ترتيب ب��ا ۷6 ميليارد و ۴1۷ ميلي��ون و ۷2 ميليارد و ۴۳۵ 
ميليون تومان با 1۰ و 1۷ مورد خريد و فروش ملكي، باالترين ميزان 

ارزش قيمت را از آن خود كردند. 
اما اگر بخواهيم ميزان تورم به وجود آمده در بازار مسكن را به درستي 
درك كنيم، كافي است ارزش و تعداد معامالت رخ داده را با همين بازه 
زماني در سال گذشته مقايسه كنيم. گزارش بانك مركزي، خبر از نصف 
شدن تعداد معامالت مي دهد، اما اين كاهش كمي، ارزش معامالت را 

كاهش نداده؛ حتي در برخي مناطق افزايش هم داشته است. 
س��ال گذش��ته بلوار دريا 6۸ مورد معامالتي را با ارزش 1۵1 ميليارد و 
۵۰۷ ميلي��ون تومان ثبت كرد و محله س��عادت آباد ني��ز طي ۷۳ مورد 
خريد و فروش 2۴9 ميليارد و 921 ميليون توم��ان در ارزش معامالت 

را رقم زده بود. 
كاش��انك نيز به همين نس��بت ۵۰ درصد كاهش را تجربه كرده و با 
۳6 مورد خريد و فروش به ارزش 129 ميليارد و 6۰۳ ميليون تومان، 

مهرماه سال گذشته را پشت سرگذاشت. 
درهمين راستا محله امامزاده قاسم 1۰۷ ميليارد و ۸2۰ ميليون تومان 
طي 2۷ مورد معامالتي و امانيه با 1۳2 ميليارد و 61۴ ميليون تومان 
در ۵۴ مورد خريد وفروش كه تفاوت قيمتي بيش از سه برابر نسبت به 

مهرماه امسال داشته، هفتمين ماه سال پيش را پشت سر گذاشتند. 
 اين آمار به صراحت افزايش قيمت مس��كن و كاهش تعداد معامالت را 
نشان مي دهد و بايد ديد پشت معامالت دهها ميليارد توماني در مناطق 
باال شهر چه كساني هس��تند،  زيرا مراكز آماري بر پايه همين معامالت 
اشخاص ثروتمند كه شايد به بانك ها نيز متصل باشند اقدام به استخراج 
آمارهاي تغييرات قيمت مسكن و تسري اين تغييرات به كل بازار مسكن 
مي كنند بر همين اساس اس��ت كه مي بينيم در ركود معامالت قيمت 
مسكن پيوسته رش��د مي يابد و گويا نظارتي هم بر معامالت خاص كه 

منجر به رشد قيمت ها مي شود هم نيست.

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران
 افزايش قيمت طال 

ربطی به قيمت بنزين ندارد
را  ارز  ن�رخ  جه�ش  ط�ال  اتحادي�ه  رئي�س  اول  ناي�ب 
اصلي تري�ن عام�ل افزاي�ش قيم�ت ط�ال و س�که عن�وان كرد 
و گفت: رش�د بهاي بنزي�ن تأثيري بر قيم�ت طال و س�که ندارد. 
مسعود يزداني، نايب اول رئيس اتحاديه طال درباره افزايش قيمت طال 
و سكه اظهار كرد: قيمت طال به بهاي ارز و طالي جهاني بستگي دارد و 
عوامل ديگر بر قيمت آن تأثيري ندارد، طي چند روز گذشته نيز با رشد 
نرخ ارز و ايجاد تقاضاي مجدد با پايان يافتن م��اه صفر و خروج بازار از 

ركود، در بازار طال شاهد افزايش قيمت طال و سكه هستيم. 
قيمت طال همگام با جهش ۳۰۰توماني نرخ ارز به گرمي ۴1۵هزار تومان 
رسيد كه نسبت به معامالت روز پنج شنبه، قيمت طال ۵هزار تومان گران 
شده است. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام طرح امامي در بازار امروز 
چهار ميليون و 9۵هزار تومان اس��ت كه در مقايسه با پنج شنبه هفته 

گذشته حدود ۴۰هزار تومان افزايش يافته است. 
يزداني در ادامه بر بي تأثير بودن افزايش قيمت بنزين بر روند بازار طال 
تأكيد كرد و افزود: اين عامل تأثيري بر قيمت طال و سكه ندارد و تنها با 

افزايش مجدد قيمت ارز مردم وارد بازار طال شده اند. 
وي ادامه داد: اميدواريم بانك مركزي با تدبير خود مجدداً به بازار طال 
و ارز ورود كند تا مانند سال گذشته ش��اهد التهاب و جهش بي منطق 

قيمت ها نباشيم. 
نايب رئيس اتحاديه طال درباره وضعيت قيمت طال و سكه تا پايان اين 
هفته تصريح كرد: پيش بيني ما اين است كه همين روند آرام صعودي 

قيمت طال و سكه تا پايان هفته ادامه داشته باشد. 
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تا پايان آذرماه معتبر است:
 4 رقم آخر كد ملي

 پيش فرض رمز كارت سوخت
طب�ق اع�الم ش�ركت مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي نفت�ي 
اي�ران چه�ار رق�م آخ�ر ك�د مل�ي، ت�ا پاي�ان آذرم�اه ب�ه 
اس�ت.  معتب�ر  س�وخت  كارت  رم�ز  پيش ف�رض   عن�وان 
به گزارش »ايسنا«، از روز شنبه، 2۵ آبان ماه تا پايان روز شنبه، سي ام 
آذر ماه، چهار رقم آخر سمت راست كد ملي شخصي كه نام او در پشت 
كارت سوخت درج شده اس��ت، به عنوان رمز كارت سوخت شخصي، 
عالوه بر رمز جاري كارت سوخت معتبر است. همچنين طبق اعالم اين 
شركت، كساني كه كارت سوخت خودروي خود را دريافت نكرده اند، 
سهميه ماهانه آنها تا شش ماه در كارتشان ذخيره مي شود. اگر شخصي 
كارت س��وخت خودروي خود را دريافت نكرده است، به راحتي حتي 
همين امروز مي تواند به دفاتر پليس +1۰ مراجعه و درخواس��ت خود 

را اعالم كند. 
كارت س��وخت درخواس��ت كنندگان طبق گفته مدي��ر برنامه ريزي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به سرعت تحويل مي شود 
و سهميه بنزين ماهانه آنها در كارتشان ذخيره مي شود و نگراني از اين 
بابت وجود ندارد. به گفته شهرام رضايي افرادي كه درخواست كارت 
هوشمند سوخت خودروي خود را داده  و دريافت نكرده اند، مي توانند 
در سايت POST. IR يا EPOLICE. IR پيگيري كنند كه كارت 

سوخت خودروي آنها در كدام باجه پستي است. 


