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درصد نرخ تورم
در ترکیه

فرآورده غذایی غیراستاندارد
معرفی شد

شرکت حمل و نقلی کاال
لغو پروانه شدند

تورم ترکیه در دوازده ماه منتهی به سپتامبر از
۲۴.۵درصد گذشت.نوسانات اخیر بازار ارز ترکیه از
جمله دالیل اصلی افزایش قیمتها عنوان میشود.
نرخ تورم فعلی در مقایسه با تورم  ۱۷.۹درصدی ماه
اوت امسال رقم قابل توجهی محسوب میشود.

محمودرضاطاهریمدیرکلاستانداردتهرانگفت:پروانه
 ۱۲فرآورده غذایی شامل قندکله ،شکر و برنج بولونی،
قندکله ابراکت و سعید و صابر محمدی ،قندکله یادا،
ن خوراکی گلدن ساین ،ترشی بدر ،آبلیمو دادلی-
روغ 
نوشآگین-دستچین،پاپریکاوچیلیگلهاباطلشد.

 عباسعلیبنیاسدیمدیرکلحقوقیسازمانراهداری
گفت:ازابتدایمهرماهبهپروندهتخلفشرکتهای
حملونقلیجادهایکاالکهالتزامبهاستفادهازکامیونهای
ملکیداشتندرسیدگیوبراساستصمیمصادره،پروانه
فعالیت ۹۵شرکتمتخلفدرسراسرکشورلغوشدهاست.

لیتر آب برای تولید یک پرس برنج
مصرف میشود

بنفشه زهرایی مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و
ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو گفت :برای
تولید یک پرس برنج  ۶۸۰لیتر آب معادل  ۴۵۰بطری
آبمعدنی مصرف میشود ،عالوه بر این برای تولید
هر نان سنگک معادل  ۲۰۰لیتر آب مصرف میشود.
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تأثیر کوتاه مدت افت نرخ دالر بر سایر کاالها

گزیده

ارز ،قیمت  15گروه کاالیی را با خود پایین کشید
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

از روز دوشــنبه هفته گذشته کاهش قیمت
ارز آغــاز شــد .برخیهــا مداخلــه بانــک
مرکزی را عامل کاهش قیمتها میدانند
و برخــی دیگر میگویند بــازار ارز به قیمت
واقعــی خود در حال نزدیک شــدن اســت.
گروهــی هم حکم دادگاه الهه به نفع ایران
را تأثیرگــذار در کاهش قیمت ارز میدانند.
کارشناسانی هم حرکت به سمت  FATFرا
مؤثر در افت قیمت ارز تلقی کردند .با تمام
این نگاهها قیمت ارز با سرعت کاهش پیدا
کــرد و طی چند روز اخیــر از ابتدای صبح تا
آخر شــب مــردم بــرای فــروش ارز خود به
بازارهای خرید و فروش ارز رفتند تا از ضرر و
زیانبیشترخودجلوگیریکنند.
اما واکنــش صرافیهــا و دالالن دالر به این
اتفــاق مثبــت نبــود .آنهــا از خریــد امتناع
کردنــد و در برابر کاهش قیمت ایســتادند.
کرکره صرافیها با آنکه پایین نبود اما درب
ورودی برای خرید و فروش بســته شده بود
و میگفتند تا زمانیکه بازار مشــخص نشود
هیچ فروشــی ندارند .همین امر باعث شد
کــه بانک مرکــزی ورود کند و ارز مــردم را با
قیمت  9هزار و  500تومان بخرد.
بــا وجــود مقاومــت صرافیهــا در برابــر
جلوگیــری از کاهــش قیمــت ارز ،ارز دالر

پاییــن آمــد و به  10هــزار تومان هم رســید.
رونــد کاهشــی قیمــت ارز هم توانســت در
ســایر بازارها هم اثر خــود را بر جای بگذارد
و ضمــن کاهــش قیمتهــا باعــث شــود
انبارهــای احتــکار کاال خالــی شــود .پیغــام
دیگــری کــه کاهــش قیمــت ارز داشــت
جلوگیــری از خریدهــای هیجانــی مــردم
است .بخصوص افرادی که ضررهای چند
میلیونی در خرید ارز داشتند .در این گزارش
 15گروه کاالیی که بواسطه قیمت ارز کاهش
داشتند آمده است.
خودرو:کاهــش قیمت دالر بــه این کاغذ با
ارزش خالصه نشــد ،ســایر بخشها هم از
آن تبعیــت کردنــد تــا حداقل مــردم توان
خرید کاالها را داشته باشند .اولین حوزهای
کــه از کاهــش قیمــت دالر ،تأثیــر پذیرفت
خــودرو بــود .قیمــت خودروهــای خارجی
حدود  100میلیــون تومان و داخلی بین 15
تا  20میلیون تومان ارزانتر شد .هر چند که
انتظــار مردم کاهش بیشــتر قیمتها بود.
با توجه به رشــد قیمتهــا ،کاهش صورت
گرفته نتوانســت مــردم را صاحــب خودرو
کند .آن هــم خودروهایی که خودروســازان
بایســتی از رده خــارج میکردنــد .در ایــن
حــوزه به خاطــر مقاومت نمایشــگاه داران
و خیلــی از کســانیکه بــرای کســب ســود در
حوزه خودرو ســرمایهگذاری کردند ،قیمت
خــودرو نتوانســت بــه قیمتهــای واقعی
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ت در همه بازارهــا ،برندگان و
سالهاســت که نوســانات قیم 
بازنــدگان فراوانــی را از خــود به جــا میگذارد .طی ســالهای
یادداشت
بعــد از انقالب بهدلیل عــدم برنامهریزی بلند مــدت و عدم
ثبات متغیرهای اقتصادی ســرمایههای ســرگردان به انگیزه
داریوشصارمی
ســوداگری و گاه بــرای حفظ ارزش دارایــی ،از مبدأ بانکها به
ســوی بازارهای طــا ،مســکن ،ارز ،بــورس ،اتومبیــل در حال
جابهجاییاست.متأسفانهسرمایههایسرگردانمورداشارهنهتنهادرجهتتولید
به کار گرفته نمیشــوند بلکه بهدلیل سیاستهای نادرســت باهجوم به بازارهای
مختلف التهابات جبرانناپذیری را به جامعه تحمیل میکنند .بیشــک بازار ارز
بهدلیل زود بازده بودن و همچنین امکان فعالیت بسیاری از سرمایهگذاران حتی
با سرمایه اندک ،از جذابیت خاصی برخوردار بوده است .از سویی نوسانات قیمتی
در این بازار خیلی سریع آثار خود را به سطح عمومیقیمتها تحمیل میکند .طی
چند روز گذشــته کاهش شــدید نرخ دالر موجی از نگرانی را در میان دارندگان دالر
بویژه آنهاییکه با نرخ باالی  ۱۵هزار تومان اقدام به خرید کردهاند ایجاد کرد است.
کاهش یکباره قیمت دالر ،بازندگان فراوانی را در حوالی میدان فردوسی سردرگم
کــرده اســت .مبهم بودن فضــای پیــش رو در روزهــا و هفتههای آینــده بعضی از
صرافیها را بر آن داشت که از هرگونه خرید وفروش دالر خودداری نمایند ،کاهش
نرخ دالر فعاالن بازار ارز را بر آن داشت که دالیل منطقیای برای این کاهش بیابند
تا با ارزیابی آن دالیل ،پیشبینی قابل اتکایی از قیمتها در روزهای آینده داشــته
باشند .کارشناسان و فعاالن بازار ارز بر این باورند که نرخ ارز از درجه حساسیت بسیار
باالیی نسبت به اخبار و وقایع مختلف ،برخوردار است ،اگر بپذیریم که بازار ملتهب
ارز نســبت به اخبار و رویدادهای سیاســی واکنش قابل مالحظهای نشان میدهد،
آنگاه میتوان دالیل ذیل را برای کاهش نرخ دالر در روزها گذشته برشمرد.
)۱قرارداد نفتی ایران با اروپا)۲ ،تأســیس ســازوکار بانکی خاص برای نقل و انتقال
مالی میان ایران و اروپا )۳اعدام دو تن از «اخاللگران بازار ارز»
بهنظر میرسد دالیل فوق انگیزه کافی را برای ایجاد یک شوک روانی در جهت کاهش
نرخ دالر فراهم نموده اســت .همزمان با موارد ذکر شــده ،تزریق احتمالی ارز به بازار
نیز میتواند تأثیرات شوک روانی را مضاعف نماید .در چنین شرایطی سازوکار انتظار
کاهش نرخ فعال میشــود .دارندگان دالرهای خانگی از ترس زیان بیشــتر شروع به
عرضه دالرهای خود میکنند؛ طبیعتاًعرضه دالر ،قیمتها را کاهش میدهد .تزریق
ارز بیشتر ،کاهش نرخ را سرعت میبخشد ،عدهای نیز بدبینانه نوسانات را از ابتدای
سالجاری مدیریت شده پنداشته و بر این باورند که تشکالتی منسجم بهدلیل اهداف
خاص اقتصادی قیمتها را مدیریت میکند .دلیل نوسانات نرخ ارز هر آنچه باشد،
ســؤاالت مهمــی را در ذهن فعالین حوزه ارز خصوصــاً دارندگان دالرهای خانگی که
بهدلیل زیانهای ناشی از کاهش حاضر به فروش در قیمتهای جدید نیستند ایجاد
نموده است)۱.آیا تداوم کاهش قیمت دالر همچنان ادامه دارد؟)۲چنانچه عرضه
و تقاضــای واقعــی قیمت ارزهای مختلــف را تعیین میکند ،نرخ واقعــی دالر بر
اساس واقعیتهای اقتصاد ایران چه میزان است؟ در پاسخ به سؤال اول ،عدهای
از کارشناســان اقتصادی براین عقیده هستند که در نقطهای روند کاهشی متوقف
میشــود .سرمایهگذاران بازار ارز دســت به ارزیابی مجدد شرایط میزنند .آنها اگر
به این باور برسند که اثر اخبار و رویدادهای مذکور بیش از آن چیزی بوده است که
آنان تصور میکردند ،سازوکار انتظارات در جهت عکس فعال میشود و در نتیجه
نرخ ارز دوباره روند صعودی را عالوه بر کوتاه کردن دست رانتخواران از منابع ارزی
کشور امنیت سرمایهگذاری را که از اصول اولیه رشد و توسعه است را به همراه دارد.
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آن برســد .امــا کارشناســان حــوزه خــودرو
میگویند با کاهش قیمت دالر ،افت قیمت
خودرو حتی با مقاومت گروههای مختلف
و البتــه خودروســازان ارزانتــر خواهد شــد
لذا ســرمایهگذاری در ایــن حوزه دیگر هیچ
سودی نخواهد داشت.
لوازمیدکیخودرو :بازار دیگری که بسرعت
از کاهــش قیمــت دالر اثــر پذیرفــت ،لوازم
یدکــی خــودرو بــود .قیمــت لــوازم یدکــی
خودرو به یکباره با کاهش  15تا  20درصدی
روبــهرو شــد و خیلــی از فروشــندگانی کــه
حاضــر نبودند قطعات یدکی بفروشــند از
روز چهارشــنبه به صف فروشندگان اضافه
شــدند و میخواهند از موجــودی انبارهای
خودبکاهند.
طــاوســکه :مــوج «کاهــش قیمــت دالر»
در مــورد طال هــم اتفاق افتــاد .هرگرم طال
که خــودش را برای  600هــزار تومان آماده
میکرددرآخرینساعتخریدوفروشروز
پنجشــنبه به کانال  300هزار بازگشت .بازار
طــای ایران برخــاف بازارهای جهانی کار
میکند ،طــی دو هفته اخیر قیمت جهانی
طال روند کاهشی داشت و در مقاطعی هم
ثابــت ماند اما در ایران به خاطر خریدهای
باالی مردم با هدف کسب سود قیمت طال
روزانــه باال میرفت .خیلی از طال فروشــان
رســیدن قیمــت هــر گــرم طــا بــه کانــال
 300هــزار را دور از دســترس میدانســتند
و مــردم را تشــویق بــه خریــد میکردند اما
گویــا پیشبینی آنها هــم درســت از آب در
نیامد و قیمتها روند کاهشی خود را حفظ
کرده اســت .قیمت سکه هم از قیمت طال
تبعیت کرد و به واقعی شــدن قیمتها در
حال حرکت است.
مســکن :بازار مســکن هــم بهصــورت غیر
مســتقیم توانســت اثــری نصــف و نیمــه
از کاهــش قیمــت ارز داشــته باشــد .بــه
گفته مشــاوران امــاک صاحــب خانهها و
فروشــندگانی که حاضر نبودنــد حتی یک
میلیون تومان از قیمت ودیعه یا اجاره کم
کنند از روز پنجشــنبه به خواســته مشتریان
خود پاســخ مثبت دادند و حاضر شــدند با
تخفیــف پای میــز قــرارداد اجــاره و فروش
بنشینند.
دخانیــات :حــوزه دیگــری کــه بــا ســرعت
توانست کاهش قیمت را تجربه کند سیگار
بــود .ایــن کاالی پــر تقاضــا کــه گرانــیاش
دغدغــه خیلیهــا شــده بــود 15 ،درصــد
کاهــش یافت و این احتمال وجــود دارد که
افت قیمت ســیگار که افزایــش بیش از 30
درصد داشت ،بیشتر شود.
آهنآالت :بازار آهنآالت هم از قیمت دالر

تبعیت و به ســمت کاهش قیمت حرکت
کــرد .قیمــت محصــوالت فــوالدی از روز
سهشنبه کاهش 10درصدی یافت و فعاالن
ایــن صنف خوشــبین بــه ادامــه ایــن روند
هستند .بازاریان میگویند با کاهش قیمت
بازارشــان از رکــود خــارج میشــود و دیگــر
صنفی به خود ا جازه احتکار و گرانفروشــی
نمیدهد.
موتورســیکلت :قیمــت موتورســیکلت
طی یکماه اخیر بشــدت افزایــش پیدا کرد.
بهعنوان مثال ،موتوری که اوایل سالجاری
 12میلیون تومان بود حدود سه هفته پیش
از قیمــت  26میلیون تومــان هم عبور کرد.
حــال قیمــت ایــن موتورســیکلت طــی دو
روز کاری یعنی چهارشــنبه و پنجشــنبه 20
میلیون تومان شــد .یکــی از معضالت این
حــوزه احتکار بــود که به گفته فروشــندگان
موتــور ســیکلت از روز پنجشــنبه فــروش
موتورهای احتکاری آغاز شــده است و اکثر
موتورهــا بیــش از  4میلیون تومــان ارزانتر
شده است.
مواد غذایــی :خیلی از تولیدکننــدگان مواد
غذایی قصد داشتند از هفته جاری قیمت
انــواع محصــوالت خــود را بــه خاطر رشــد
قیمت بســتهبندی گران کننــد ولی کاهش
قیمــت ارز و بهبــود فراینــد ارز در ســامانه
نیما باعث شــد که تولیدکنندگان بهدنبال
افزایش قیمتها نباشــند و به قیمتهای
فعلــی رضایــت بدهنــد .در خیلــی از مواد
غذایــی بــه غیــر از کاالهای اساســی کــه ارز
دولتی دریافت میکنند ،قرار بود قیمتها
بین  10تا  15درصد گران شود.
مواد شــوینده :تولیدکنندگان مواد شوینده
هــم تصمیم گرفتند از رشــد قیمت پرهیز
کنند و تا مشخص شدن قیمت دالر ،قیمت
نهایــی محصوالت خود را گــران نکنند .لذا
افت قیمت دالر برای این حوزه هم بســیار
کارسازبود.
الســتیک خودرو :قیمت الســتیک خودرو
هــم طی چند وقــت اخیر بشــدت افزایش
یافت .در حالی که رشــد تولیــد  10درصدی
در این حوزه اتفاق افتاد و به جهت کاهش
تولیــد خودرو 2.5 ،میلیون حلقه الســتیک
بیشــتر وارد بــازار شــد قیمــت الســتیک
خودروهــای ســواری و ســنگین از ســوی
توزیعکنندگانافزایشیافت.حالباکاهش
قیمــت ارز ،الســتیک خــودرو هــم از روز
چهارشنبه در مسیر کاهش قرار گرفته است
و به اذعان اتحادیه این حوزه کاهش قیمت
 14درصدی اتفاق افتاده است.
محصوالتســلولزی :یکی از کاالهایی که با
افزایش قیمــت ارز ،گران شــد محصوالت

برداشت ۲۰۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی

معــاون رئیس جمهوری اعالم کرد :اعتبار
 ۲۰هزار میلیارد ریالی دیگر توســط شورای
عالی ســه قــوه بــرای برداشــت از صندوق
توسعهملیتصویبشدهاستکهمیتوان
از آن بــرای حفظ اشــتغال موجود ،احیای
بافت فرسوده ،تقویتبخشگردشگری در
استانها استفاده کرد که این پول هماینک
موجود اســت و ربطی بهخزانــه ،مالیات و
تحریمندارد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر نوبخــت
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،در نشست
شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین،
اظهــار کــرد :در نیمــه اول امســال نســبت
به مدت مشــابه ســال گذشته شــاهد رشد
۴۰۰درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی
بود هایم.

وی افزود :طبق برنامهریزی صورت گرفته
قول مساعد خواهیم داد که تمام مطالبات
 ۱۲۶هزار میلیارد ریالی گندمکاران در خرید
تضمینــی گنــدم را تا پایان مهرماه تســویه
کنیــم که البته این میزان پرداختی نســبت
به مدت مشــابه ســالهای گذشته یک ماه
جلوتراست.
نوبخــت خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود
تبلیغــات دشــمن ،وضعیت ذخایــر ارزی
و پولــی در کشــور مناســب اســت و تاکنــون
بــا وجود تحریمهــا و فشــارهای اقتصادی
همــه یارانههــا حتــی بــدون تأخیــر یــک
روزه پرداخت شــده اســت .معــاون رئیس
جمهوری ادامــه داد :در پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان دولت هم تاکنون مشکلی
نداشــتیم و تا شهریور ماه امســال ۳۶هزار

سلولزی بود .پوشــک بچه  30هزار تومانی
به بــاالی  95هــزار تومان رســید و از طرفی
بــه خاطــر نرســیدن مــواد اولیــه مــردم بــا
کمبود محصوالت ســلولزی در بازار مواجه
شــدند .حال در شــرایط جدید قیمــت ارز،
تولیدکنندگانبهفکرکاهشقیمتهستند.
قیمتهایی کــه بین  2تــا  2.5برابر گرانتر
شده است.
تلفــن همــراه :تلفــن همــراه هــم از دیگــر
کاالهایی بود که به کاهش قیمت ارز واکنش
مثبــت نشــان داد .قیمت انــواع موبایل در
بــازار بیــن  20تا  25درصد ارزان شــد .ســیر
افزایش قیمت تلفن همراه برای خیلیها
بــاور کردنی نبود .در بازار خرید یک گوشــی
هوشــمند بــا قیمــت یــک میلیــون تومان
دور از دســترس شــده بود و خیلیها ســراغ
بــازار دســت دومها رفتند .از هفته گذشــته
قیمت تلفن همراه مســیر کاهشــی خود را
حفظ کرده و به اعتقاد فعاالن بازار کاهش
قیمتهامتوقفنمیشود.
میــوه و صیفــی جــات :قیمــت میــوه و
صیفی جات هم با آنکه ارتباط مســتقیم با
دالر ندارد اما کاهش یافت .به طور متوســط
قیمــت هر کیلو میــوه بین هــزار تا  2هــزار و
500تومان ارزانتر شد و قیمت صیفی جات
هم در مقایســه با هفتههای قبل معقولتر
شــد .بهعنــوان مثــال گوجــه فرنگــی  6هزار
تومانی بــه  3هزار و  200تومان رســید .البته
ممنوعیت صادرات ســیب زمینــی و گوجه
فرنگی هم در کاهش قیمتها بیاثر نبود.
دارو و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی :قیمت
داروهــای آزاد مانند تقویتیها (مشــمول
ارز مبادلــهای نشــدند) و لــوازم آرایشــی و
بهداشــتی هم در قیمت خود ایستادند و
توزیعکنندگانقیمتهاراتغییریندادند.
البتــه پخشکننــدگان ایــن حــوزه اذعــان
داشــتند که اگــر کاهش قیمــت دالر ادامه
داشته باشد یا قیمت دالر در حدود10هزار
تومــان باقــی بمانــد ،قیمتهــا تغییری
نخواهــد کرد و دیگــر مردم بــا اوج گرفتن
قیمتهــا در این بخــش مواجه نخواهند
شد.
لوازم خانگی :تولیدکننــدگان لوازم خانگی
هم که قرار بود از امروز(شــنبه) قیمتهای
خودراباالببرند دستنگه داشتندومعلوم
نیســت که در روزهای آینده چه تصمیمی
خواهنــد گرفت .فعاالن بــازار امین حضور
میگویند :تولیدکنندگانی کــه عرضه لوازم
خانگــی به بــازار را متوقــف کرده یــا برخی
با هــدف افزایش قیمت به ســمت احتکار
رفته بودند ،از روز پنجشنبه زمزمه افزایش
عرضه را در بازار مطرح کردند.

میلیــارد ریــال از پــاداش بازنشســتگی
فرهنگیان پرداخت شده است .وی اضافه
کــرد :پرداخت پاداش بازنشســتگی ســایر
دانشــگاهها از جمله علوم پزشــکی نیز در
دستور کار قرار دارد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد:
با توجه به تحریمها و تکانههایی که وجود
دارد بایــد پذیرفــت کــه اقتصــاد کشــور در
وضعیــت دشــواری قرار دارد کــه با تالش،
ســرعت و سیاســتهای ســنجیده از ایــن
شرایط عبور خواهیم کرد.
نوبخــت تصریــح کــرد :قطعاً بایــد تالش
بیشــتر در بانــک مرکــزی مبنی بر شــرایط
مطلوب در زمینه وضعیت بــازار ارز و پول
ایجاد شود که امیدواریم در آینده نه چندان
دور به این هدف دست یابیم.

ëëمخالفت شــورای رقابت بــا واگذاری
تگذاریخودرو
قیم 
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن
قطعهســازی از مخالفت شورای رقابت
بــا واگــذاری قیمتگــذاری خــودرو بــه
ســتاد تنظیم بازار خبــر داد.محمدرضا
نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کــرد :در جلســهای کــه هفتــه گذشــته
بــا حضــور وزیــر کشــور و مدیــران ارشــد
خودروســازان و قطعهســازان بــا هــدف
بررسی مشکالت این صنایع برگزار شد،
رئیسسازمانحمایتمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده
وظیفــه قیمتگــذاری خــودرو به ســتاد
تنظیــم بــازار واگذار شــود .البتــه رئیس
شــورای رقابــت کــه در جلســه حضــور
داشــت با این موضوع مخالفت و اظهار
کرد که در صورت تحقق این موضوع ،به
دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
ëëآخوندی:سازماننظاممهندسینباید
واردعملیاتپولیشود
وزیــر راه و شهرســازی گفــت :ســازمان
نظــام مهندســی در حالی بــه عملیات
پولی بین بهره بردار خدمات مهندسی
و ارائــه دهندگان این خدمت وارد شــده
بود که باید بهعنوان ســازمانی حرفهای
در پــی اعتــای فنــاوری مهندســی در
کشــور باشــد .بهگــزارش ایرنــا« ،عباس
آخونــدی» افــزود :ایــن ســازمان بهطور
مســتقیم با زندگی مردم سر و کار دارد و
حوزه فعالیت آن از ســاخت و ساز خانه
تاساختمانهایعمومیگستردهاست.
ëëحجم مخازن ســدها 19درصد کاهش
یافتهاست
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع
آب ایــران گفــت :ســال آبــی  97-98را
در شــرایطی آغــاز میکنیــم کــه حجــم
مخازن ســدهای کشور  19درصد کاهش
یافتــه اســت.بهگزارش ایرنــا« ،محمــد
حاج رســولیها» روز جمعه در نشست
خبــری کــه در حاشــیه چهاردهمیــن
نمایشــگاه صنعت آب و تأسیسات آب
و فاضالب برگزار شــد ،افــزود :موجودی
مخازن در اول ســال آبی  ،97-98افزون
بــر  19میلیارد و  810میلیون مترمکعب
اســت در حالــی که مدت مشــابه ســال
گذشته حدود 23میلیارد و 320میلیون
مترمکعببود.
ëëنوساناتارز،بازارمسکنراتحتتأثیر
قرارداد
مدیرکل اقتصــادی بانک مرکزی گفت:
اتفاقــات کالن اقتصــادی و نوســانات
ارزی کــه بهدنبال خروج امریکا از برجام
رخ داد ،بــازار مســکن را نیز متالطم کرد
و در شــهریور امسال نســبت به شهریور
پارســال شــاهد افزایــش  74درصــدی
قیمت مســکن بودیم.بهگزارش وزارت
راه و شهرســازی« ،ابوالفضــل اکرمــی»
افــزود :افزایــش نــرخ ارز ،افزایش بهای
مصالــح و افزایش قیمت مســکن را در
پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت
خرید هســتیم و افق پیــش رو نامعلوم
اســت .وی بــا بیان اینکــه اکنــون با افت
معامالت مسکن روبهرو هستیم ،گفت:
قیمتتمامشدهمسکنبشدتدرحال
افزایــش اســت ،گرچــه ســاختمانهای
تکمیل شــده رشــد خوبی داشــتهاند اما
ســاختمانهایی که تــازه در حــال تولید
هســتند ،از فصــل اول ســال  ۹۶تاکنون،
افت و رشد منفی دارند و آمارها چندان
مطلوبنیست.
ëëتوافقمحرمانهعربستانوروسیهبرای
باالبردنتولیدنفت
منابــع آگاه مدعــی شــدند روســیه و
عربستانسعودیدرسپتامبریکتوافق
محرمانهبرایافزایشتولیدنفتومهار
افزایش قیمتها انجام دادند و پیش از
نشست تولیدکنندگان در الجزایر ،امریکا
را مطلــع کردند .بهگزارش ایســنا ،چهار
منبــع آگاه به رویترز اظهــار کردند خالد
الفالح ،وزیر انرژی عربســتان سعودی و
الکســاندر نــواک ،همتای روســی وی در
مجموعه دیدارهایی توافق کردند تولید
نفــت را در فاصلــه ســپتامبر تا دســامبر
افزایش دهند .در آن زمان قیمت نفت
نزدیک بــه  ۸۰دالر در هر بشــکه بود اما
اکنــون بــه بــاالی  ۸۵دالر در هــر بشــکه
رسیدهاست.

