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خبر خوان

سیگنالنزولیقیمتها

تورم

گروه اقتصادی

بعد از آنکه شــتاب تــورم کاهش یافــت ،آمارهای
رســمی نشــان میدهد که تورم شــیب نزولی پیدا
کرده و به این روند ادامه میدهد.
بــا وجود رشــد  3دهــم درصــدی تــورم ماهانه در
بهمــن مــاه امســال ،روند نزولــی تــورم نقطهای و
ســاالنه در یازدهمین ماه ســالجاری ادامه یافت.
پیــش از این نیز روزنامــه ایران با توجه به شــرایط
اقتصادی و بررسی شاخصهای مختلف ،از تداوم
روند کاهشی نرخ تورم خبر داده بود.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم نقطه
بــه نقطــه (نســبت به مدت مشــابه ســال قبل) در
بهمــن ماه به  25درصد رســیده که در مقایســه با
رکورد  52.1درصدی اردیبهشت ماه امسال27.1 ،
درصد کاهش نشان میدهد.
نــرخ تــورم ســاالنه نیــز بــا رســیدن بــه  37درصد
نســبت به نرخ  42.7درصدی شــهریور ماه برابر با
 5.7درصد افت داشته است.
از ابتــدای ســالجاری تــا بهمــن مــاه ،نــرخ تــورم
ماهانــه بســته بــه رخدادهــای اقتصــادی نوســان
باالیی داشــته است که پس از فروردین ماه که نرخ
 4درصــدی را تجربــه کــرد ،باالتریــن تــورم با 3.2
درصــد در آذرماه رقم خــورد که بهدلیــل افزایش
نــرخ بنزین در آبان ماه بود .امــا از خرداد ماه نرخ
تورم نقطهای بهصورت مداوم کاهشی بوده است.
برایــن اســاس پــس از اوج تــورم نقطهای بــا 52.1
درصد در اردیبهشــت ماه امسال این نرخ هرماهه
کاهــش داشــته اســت .بــا یــک فاصلــه چهارماهه
نســبت به تــورم نقطهای ،نــرخ تورم ســاالنه نیز از
مهر ماه رو به کاهش گذاشت .در شهریور ماه تورم
ســاالنه به  42.7درصد رســید کــه باالترین نرخ در
ســالجاری بود که با افــت  5.7درصدی در بهمن
به  37درصد رسیده است.
ëëافزایش  3دهم درصدی نرخ تورم ماهانه
درمیان شــاخصهای مختلــف تورم یعنــی ماهانه،
نقطهای و ساالنه در بهمن  98تنها نرخ تورم ماهانه
رشد داشته است.
دراین ماه تورم  1.1درصد رشــد دارد که در مقایسه با
نرخ  8دهم درصدی دی ماه 3 ،دهم درصد بیشــتر
است.

طبــق ایــن گــزارش ،تــورم ماهانــه خوراکیهــا و
آشــامیدنیها نیــز در بهمــن افزایش داشــته اســت.
درحالــی کــه در دی ماه تورم ماهانــه این گروه منفی
 3دهم درصد ثبت شده در بهمن به  8دهم درصد
رسیده که نشان دهنده رشد  1.1درصدی است .با این
حــال تورم مــواد غیرخوراکی دراین مــاه افت  2دهم
درصــدی را تجربه کرده و از  1.4درصد دی ماه به 1.2
درصد در بهمن کاهش یافته است.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم ماهانــه بــرای
خانوارهــای شــهری  1.2درصــد اســت که نســبت به
مــاه قبــل 0.3 ،واحــد درصــد افزایش داشــته اســت.
همچنیــن این نــرخ بــرای خانوارهای روســتایی 0.7
درصد بوده که نســبت بــه ماه قبــل  0.2واحد درصد
افزایش داشته است.
ëëافت  4.3درصدی تورم نقطهای خوراکیها
در بهمن ماه امسال نرخ تورم نقطهای به  25درصد
رســیده که  1.3درصد نســبت به نرخ  26.3درصدی
دی ماه کاهش داشــته اســت .اما این افت برای مواد
خوراکی و آشــامیدنی بیشتر اســت .در حالی که تورم
ایــن گــروه در دی مــاه  24درصــد بــوده در بهمن ماه
بــه  19.7درصــد رســیده کــه  4.3درصــد افت نشــان
میدهد .اما تورم نقطهای بــرای گروه غیرخوراکیها
یک دهم درصد بیشتر شده است .براین اساس نرخ
 27.4درصدی دی ماه به  27.5درصد رسیده است.
منظــور از نــرخ تــورم نقطــهای ،درصــد تغییــر عــدد
شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نــرخ تــورم نقطــهای در بهمــن مــاه  98بــه عــدد 25
درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور
میانگین  25درصد بیشتر از بهمن  97برای خرید یک
«مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم نقطــهای بــرای
خانوارهای شهری  25.1درصد است که نسبت به ماه
قبل  1.1واحد درصد کاهش داشــته اســت .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روســتایی  24.4درصد بوده
که نســبت به ماه قبل  2.6واحد درصد کاهش داشته
است.
ëëتورم ساالنه به  37درصد رسید
منظــور از نــرخ تورم ســاالنه ،درصد تغییــر میانگین
اعــداد شــاخص قیمــت در یک ســال منتهــی به ماه
جاری ،نســبت به دوره مشــابه قبل از آن اســت .نرخ
تــورم ســاالنه بهمــن مــاه امســال بــرای خانوارهــای

کشــور بــه  37درصد رســیده که نســبت به مــاه قبل،
 1.6واحد درصد کاهش نشــان میدهد .تورم ســاالنه
بــرای کاالهای خوراکی نیز افت  4.2درصدی داشــته
اســت .در دی ماه نرخ این گــروه  52.1درصد بوده که
در بهمــن بــه  47.9درصد کاهش یافته اســت .برای
کاالهای غیرخوراکی نیز تورم به  32.3درصد رسیده
که نســبت به نرخ  32.9درصدی  6دهم درصد افت
نشان میدهد.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم ســاالنه بــرای
خانوارهــای شــهری  36.5درصــد اســت که نســبت
بــه مــاه قبــل  1.5واحد درصد کاهش داشــته اســت.
همچنیــن این نــرخ بــرای خانوارهای روســتایی 40.1
درصــد بوده که نســبت بــه ماه قبــل  2.1واحد درصد
کاهش داشته است.
 ëëسبزیجات و خودرو رکورددار رشد قیمت
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط
بــه گــروه «ســبزیجات» (پیــاز ،بادمجــان و فلفــل
دلمــه) اســت .در گروه عمده «کاالهــای غیر خوراکی
و خدمــات» ،گــروه «حمــل ونقــل» (انــواع اتومبیــل
سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل
داشت هاند.
همچنین متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی
خانوارها و گروه «گوشت قرمز ،سفید و فرآورده آنها»
(گوشــت گاو ،گوشــت گوســفند) نســبت به ماه قبل،
کاهــش قیمــت داشــته اســت.دامنه تغییــرات نــرخ
تورم ســاالنه در بهمن ماه بــرای دهکهای مختلف
هزینــهای از  36.3درصــد بــرای دهک اول تــا 38.9
درصد برای دهک دهم است.
تحلیلگران بر این باور هســتند کاهش نوســانات نرخ
ارز ،بازگشــت ثبــات بــه بــازار ،تعدیــل قــدرت خرید
مردم ،کنتــرل تقاضای داخلی و سیاســتهای پولی
ضدتورمــی میتوانــد بــه صــورت مؤثــری در کاهش
شــتاب تورم در فاز اول و همچنین نزولی شــدن نرخ
تورم در فــاز دوم بروز پیدا کند .پیشبینیها حکایت
از آن داردنرخ تورم نقطه نقطه نســبت به ســال قبل
همچنــان رونــد نزولــی داشــته باشــد .هفته گذشــته
رئیس کل بانک مرکزی که نرخ تورم به زیر  20درصد
کاهش یابد .روند نزولی تورم نقطه به نقطه در آینده
منجر به کاهش نرخ تورم به صورت میانگین ساالنه
خواهد شد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی ،در واکنــش بــه قــرار
گرفتــن ایــران در لیســت ســیاه  FATFبــار دیگر
تأکیــد کــرد کــه چنیــن وقایعــی ،مشــکلی برای
تجــارت خارجــی ایــران و ثبــات نــرخ ارز ایجــاد
نخواهــد کــرد .بهگــزارش تســنیم ،عبدالناصــر
همتی نوشــت :بار دیگر ،دشــمنی امریکا و رژیم
اشــغالگر قدس با مردم ایران ،خــود را درقالب
مخالفت با توصیه کارشناســان مجموعهFATF
در مــورد گامهایــی که ایــران در زمینــه عمل به
تعهــدات خود در مــورد مبــارزه با تأمیــن مالی
تروریســم و پولشــویی انجــام داده اســت نشــان
داد .وی افــزود :ایــن رفتار سیاســى و غیــر فنى از
تابســتان  ١٣٩٥تا امروز ادامه داشــته اســت .گاه
بهصــورت بهانــه جوییهای غیر فنــى درجریان
مجمع FATFتوسط نماینده امریکا و کشورهای
هــم پیمانــش وگاه نیــز بهصــورت تــاش برای
اخالل در گزارشهای کارشناسى .درحالی که در
تمــام بیانیههای مجمع گروه ویــژه اقدام مالی،
مشــخص بود که کشور ما گامهای بلندی در این
مسیر برداشته است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی تأکیــد کــرد :مــردم
عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت
تحریمهــای ظالمانــه و فشــارحداکثری ،نظــام
پولی و مالی کشــورمان توانســته است ارتباطات
تحریمناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا ،خارج
از چارچــوب ،FATFبرقرار کند کــه تا حد زیادی
تهدیدهــای ناشــی ازســنگاندازی و دشــمنی
امریــکا را مهار کرده اســت .بانــک مرکزی نیز ،با
همراهی ســایر بخشــهای اقتصادی ،مسیرخود

را در جهــت بــر آورده ســاختن نیازهــای تجاری
کشــور ،بــدون وقفــه انجــام خواهــد داد .همتــی
افــزود :عملکرد بانــک مرکزی در طول یکســال
گذشــته ایــن اطمینان خاطــر را نزد مــردم عزیز
ایجــاد کرده اســت که چنیــن وقایعی ،مشــکلی
برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد
نخواهد کرد.
همچنیــن رئیــس دفتر رئیس جمهــوری درباره
نتیجــه جلســه  FATFدر خصوص ایــران اظهار
کرد :براســاس آنچه تــا االن به من اعالم شــده،
عمــاً از تعلیقــی کــه در آن قرار داشــتیم خارج
میشــویم و بــه شــرایطی کــه در گذشــته بودیم
بازمیگردیــم و شــرایط از آن چــه امروز هســت،
بدتر میشــود ،اما براساس آخرین اخبار ،اکشن
پلنی که در گذشــته وجود داشــته همچنان باقی
میماند و همچنین برخی بندهایی که ما اعتقاد
داشــتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد
مانــد .به گــزارش «انتخــاب» ،محمــود واعظی
در حاشــیه بازدیــد رئیسجمهــوری از ســتاد
انتخابات کشــور تصریح کرد :وضعیت جدیدی
کــه پیش خواهد آمد ممکن اســت فشــار اندکی
بــر تالشهای دولــت بگذارنــد اما فشــار اصلی
زمانــی ایجاد میشــود کــه تحریمها برداشــته و
روابط بانکی ما با دنیا برقرار میشود؛ وضعیتی
کــه امــروز رقم میخورد در آن روز خود را نشــان
خواهد داد .آنچه دولت بر آن اصرار داشــت این
بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به
وجــود بیاوریم کــه محدودیتهــای جدیدی به
همراه دارد.

ورود به آزادراه تهران -شمال از ششم اسفند

آزادراه

معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد
گفت :مســکن اولیهــا و خانههای
نوساز از مالیات معاف میشوند.
محمدعلــی دهقــان در خصــوص
الیحــه پیشــنهادی وزارت اقتصــاد
بــرای دریافــت مالیــات بــر عایدی
ســرمایه مســکن اظهارداشــت:
پیشــنهاد وزارت اقتصــاد بــرای
اصــاح قانــون فعلــی مالیــات بــر
عایدی سرمایه است ،این پیشنهاد
هنــوز در ابتــدای مراحــل بررســی
قــرار دارد و در ادامــه این روند باید
در دولــت مورد بررســی قــرار گیرد
و پــس از آن در مجلــس بررســی
خواهد شد /.تسنیم

رئیسکل بانک مرکزی :مشکلی برای تجارت خارجی
و نرخ ارز ایجاد نمیشود
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افت  27درصدی تورم نقطهای نسبت به اردیبهشت ماه امسال

توزیع گسترده برنج هندی
با نرخ  ۸هزار تومان

معــاون وزیــر صنعــت ،قیمــت
مصــوب هــر کیلوگــرم برنــج
پاکســتانی را  ۸۹۰۰تومــان و برنج
هنــدی را  ۸هزار تومان عنوان کرد
و گفــت :برنــج در مراکــز مطمئن
عرضــه از جملــه میادیــن میــوه و
ترهبــار و فروشــگاههای زنجیرهای
توزیــع میشــود .عبــاس تابش با
بیــان اینکــه تمــام کاالهــای مورد
نیاز شــب عید مردم و ماه مبارک
رمضــان را به انــدازه کافی عرضه
خواهیــم کرد و حتی مــازاد بر نیاز
مردم در این دو مقطع پرتقاضای
ســال ،تــدارک دیده شــده اســت،
افــزود :جای هیــچ نگرانــی وجود
نــدارد ،چراکه وفــور کاال در کشــور
بیسابقه است .وی اظهار داشت:
به لحاظ تأمین کاال مشکلی وجود
نــدارد و همزمان با آن ،رصد بازار
را برای حفظ آرامش موجود بازار
و اســتمرار ایــن آرامــش صــورت
خواهیم داد؛ ضمن اینکه نظارت
و بازرســی نیــز مســتمر خواهــد
بود که امیدواریم امســال شــرایط
خوبــی بــرای پایــان ســال و ایــام
مــاه مبــارک رمضــان مــردم رقم
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مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حملونقل گفــت :براســاس هماهنگی صــورت گرفته
شــش اســفندماه به صورت رســمی منطقه یــک آزادراه تهران-شــمال افتتاح میشــود .خیــراهلل خادمی
درباره افتتاح منطقه یک آزادراه تهران-شــمال افزود :بر اســاس مصوبه و شــرایط قراردادی میان وزارت
راه و شهرســازی (شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حملونقل) با بنیاد مســتضعفان ۶۰ ،درصد مبلغ
ســرمایهگذاری بابت عوارضی از ســوی دولت پذیرفته شده که در غیر این صورت مبلغ عوارضی به حدود
 ۱۰۰هزار تومان میرســید .مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حملونقل کشور با بیان اینکه
«قــرار بــود ۴۰درصــد هزینههــای آزادراه از محل اخــذ عوارضی تأمین شــود» گفت :مبلــغ عوارضی برای
منطقه یک حدود  ۴۰هزار تومان در نظر گرفته شد ،اما وزارت راه و شهرسازی در چارچوب تسهیل شرایط
تردد از این آزادراه روشهای مختلف برای کاهش هزینه عوارضی را به کار گرفته است که پس از دستیابی
به نتایج مورد نظر رقم نهایی اعالم میشود /.وزارت راه

