اقتصاد

10
شاخص

شنبه  3آبان1399
 7ربیع االول.1442شماره 20506

رکوردهای جدید تورم

خبر

حباب سکه  ۹۰۰هزار تومان شد

ثبت باالترین رقم تورم ماهانه در  2سال اخیر ،چشم انداز تورم تا پایان سال چگونه خواهد بود ؟

تورم متفاوت دهک های
هفتم تا دهم در مهرماه
پیامد طبیعی جهش تورم کاالهای بادوام،
افزایش نرخ تورم برای دهک های پردرآمد
است .چرا که سهم این کاالها در سبد هزینه
این طیف بیشتر است .با این وصف در مهرماه
امــســال ،همزمان بــا تــورم ماهانه 22/4
درصــدی کاالهای بــادوام ،نرخ تــورم دهک
های هفتم به بعد ،فاصله محسوسی از سایر
دهک ها به خود گرفته و از 6/7برای دهک
هفتم تا 10/6برای دهک دهم رسیده است.

بازار خبر

قیمت های پرنوسان گوشت قرمز
بردبار -قیمت انواع گوشت قرمز در بازار پایتخت
این روزهــا نوسان نشان می دهد و با قیمت های
رسمی مندرج در سایت  ۱۲۴متعلق به سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تفاوتی نزدیک به  ۲۰درصد دارد ،مثال در حالی
کــه حــداقــل قیمت گوشت گوسفندی مخلوط
(یک کیلوگرم)  837هزار ریال و حداکثر قیمت
آن  995هزار ریال در این سایت درج شده است
 ،قیمت آن در اغلب قصابی های پایتخت باالی
۱۰۰تــا ۱۱۰هــزار تومان است.البته این قیمت
برای فراوردههای با کیفیت تر نظیر ران یا راسته
یا گردن گوسفندی بیشتر نیز هست.این مسئله
برای قیمت انواع گوشت گوساله نیز مصداق دارد،
مثال در حالی که هر کیلو گوشت مخلوط گوساله
در یک فروشگاه پروتئینی در میدان راه آهن در
مرکز تهران  ۱۰۵هزار تومان عرضه می شود ،این
قیمت در سایت  ،۱۲۴حداقل  707هزار ریال و
حداکثر 826هزار ریال است .البته قیمت گوشت
چرخکردهمتناسبباکیفیتآناز ۴۰تا۱۰۰هزار
تومان متغیر است.سامانه  ،۱۲۴قیمت هر کیلو
گوشت گوسفند زنده را حداقل  407هزار ریال
و حداکثر 436هزار ریال نوشته است در حالی
که ایــن قیمت در برخی از مجتمع ها و مناطق
کشتارگاهیتهرانبین۴۵تا۵۰هزارتوماناست.

دورجدید دستگیری دالالن ارز
روز گذشته دو مــقــام انتظامی و امنیتی از
دستگیری  143دالل ارزی در دو شهر تهران و
اصفهان خبر دادند .سرهنگ کارآگاه علی ولی
پــور گـــودرزی ،رئیس پلیس امنیت اقتصادی
پایتخت از ورود پلیس بــه معامالت کاغذی
«طالی آب شده» و همچنین دستگیری ۱۰۰
نفر از دالالن ارزی در تهران خبر داد .همچنین
یک مقام آگــاه ،در گفت و گو با فــارس ،گفت:
وزارت اطالعات به تازگی از دستگیری  ۴۳نفر از
اخاللگران بازار ارز در اصفهان خبر داده است.

همزمان با رکوردشکنی نــرخ ارز ،نــرخ تورم
ماهانه مهرماه به  7درصد رسید که دومین تورم
ماهانه باال در دهه 90و باالترین نرخ تورم ماهانه
در دو سال اخیر به شمار می آید .در این ماه،
گروه حمل و نقل که خودرو وزن  30درصدی
در بین کاالهای با دوام دارد ،تورم ماهانه 17
درصدی را به ثبت رساند .همچنین تورم نقطه
به نقطه کاالهای بادوام که ماه قبل به 92درصد
رسیده بود ،در مهرماه رکورد  136/5درصد را
ثبت کرد تا این کاالها نسبت به مهر  ،98رشد
قیمت بیش از دو برابر داشته باشند .در این
شرایط به نظر می رسد روند خودافزا و مستمر
نقدینگی ،به موتور قوی تورمی تبدیل شده و
باید هر چه زودتر چاره ای برای آن اندیشیده
شود.به گــزارش مرکز آمــار ،نرخ تورم به روند
صعودی سریع خود ادامــه داد و دومین نرخ
رشد ماهانه در دهه  90را با رشد  7درصد ثبت
کرد .این یعنی قیمت ها در مهرماه نسبت به
شهریورماه ،به طور متوسط  7درصد افزایش
یافته اند .در این مدت تورم ماهانه کاالهای
خوراکی از  3درصد در شهریور به 5/7و تورم
ماهانه کاالهای غیر خوراکی از  3/9درصد
در شهریور به 7/6درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر این گزارش حاکی از این است که
روند تورم نقطه ای همچنان در حال افزایش
است .به طوری که قیمت کاالها و خدمات در
مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته
به طور متوسط  41/4درصــد افزایش یافته
انــد .بیشترین نرخ تــورم نقطه ای در دو سال
اخیر تا پیش از ایــن ،در مــردادمــاه  98با رقم

 41/6درصد ثبت شده بود .نرخ تورم  12ماه
منتهی به مهرماه نیز طبق این گزارش به27/2
درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن
1/2واحد درصد افزایش را نشان می دهد.
▪رکوردداران گرانی در مهرماه

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که
در گروه عمده «خوراکی ها ،آشامیدنی ها و
دخانیات» ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به
شهریورماه مربوط به گروه «روغن ها و چربی
ها» (کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد)،
گروه «شیر ،پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ و خامه
پاستوریزه) ،گروه «سبزیجات» (فلفل دلمه ای،
کاهو ،نخود ،پیاز و قارچ) و گروه «چای ،قهوه و
سایر نوشیدنی ها» (انواع نوشابه و آب میوه)
بوده است .قیمت این گروه ها به طور متوسط
و به ترتیب 7/6 ،7/7 ،16/2و  7/2درصد

طرح «وان» به جای سهمیه بندی بنزین
دو ماه بعد از اعالم بررسی طرحی با عنوان
«وان» بــرای جامعیت بخشی بــه سهمیه
بندی بنزین و ارائه یارانه ،رئیس کمیسیون
انرژی مجلس از رفع برخی ایرادهای طرح
و قرارگرفتن آن در دستور کار خبر داد.به
گــزارش خــراســان ،فریدون عباسی اواخــر
مردادماه از وصول این طرح توسط مجلس
از برخی نخبگان خبر داد .طبق این طرح
سهم افراد از یارانه بنزین و سایر حامل های
انرژی در قالب وان به سرپرست خانوار اعطا
می شود .فرد می تواند سهمیه وان دریافتی
را طی ماه با مصرف انواع انرژی مصرف کند
یا آن را (یا مازاد آن) در بورس بفروشد و پول
نقد دریافت کند.به گــزارش ایلنا ،فریدون
عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس دیروز
در خصوص ایــن طــرح گفت :طــرح سهمیه
بندی تمام حاملهای انرژی با عنوان طرح
«وان» مخفف واحد انرژی را مجموعهای از
صاحب نظران در بخش انرژی ارائه کردند
و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .وی
افزود :برای رسیدن به مصرف بهینه به جای
آن که صرفا بنزین سهمیهبندی شود باید
اقدام به سهمیه بندی همه حاملهای انرژی
شامل برق ،آب ،گاز ،بنزین ،گازوئیل و نفت
سفید کرد بنابراین بــرای تحقق این ایده،
طرحی جامع با عنوان « وان» آماده شده ،اما
هنوز به مرحله اعالم وصول نرسیده است.

عباسی با بیان این که براساس این طرح به
هر فرد ،مقداری وان داده میشود تصریح
کرد :در واقع یارانهای که دولت میخواهد
به هر فرد بدهد به شکل وان خواهد بود.
وی ادامه داد :اشکاالت طرح اولیه مشخص
شده و پس از بررسی در کمیسیون به شکل
الیحه یا مستقیم اعــام وصــول میشود یا
مجلس به دولت آن را ارائه می کند تا از دولت
به مجلس ارسال شود و در دستور کار قرار
بگیرد.رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به
این سوال که آیا خبر اختصاص ماهانه ۵۰
وان به هر فرد صحت دارد ،افزود :این طرح
در صــورت تصویب اجــرا می شود و مراحل
آزمایشی تا تکمیل فرایند طرح نباید خدشه
ای به جامعه وارد کند و هنوز سهمیه هر فرد
برای هر حامل انرژی مشخص نیست و عدد
 ۵۰وان به عنوان مثال فرضی بوده نه این که
به هر شخصی این میزان تعلق خواهد گرفت.
گفتنی است بسیاری از صاحب نظران نحوه
فعلی تخصیص یارانه به صاحبان خودرو و
سایر مصرف کنندگان سوخت و انــرژی را
غیرعادالنه می دانند .در روش فعلی افراد
فاقد خودرو سهمی از یارانه بنزین ندارند .اما
صاحبان چند خودرو سهم چندبرابر دارند.
همچنین صاحبان چند خانه یا ویالهای
لوکس بهره بسیار بیشتری از یارانه آب و گاز
و برق می برند.

در مهرماه افزایش یافته است .از سوی دیگر
در بین کاالهای غیر خوراکی گروه «حمل و
نقل» (قیمت انواع خودرو) ،با تورم ماهانه 17
درصد ،بیشترین افزایش قیمت را نسبت به
ماه های قبل داشته است .همچنین نرخ تورم
نقطه ای این گروه در مهرماه 109/5درصد
بــوده است که بیشتر ناشی از جهش قیمت
خودروست.
▪چشم انداز تورم چگونه است؟

همان طور که گفته شد ،نرخ تورم ماهانه در
مهرماه ،دومین تورم ماهانه از ابتدای دهه 90
به شمار می رود .پیشتر این رقم در مردادماه
امسال6/4 ،درصد ثبت شده بود .همچنین
بزرگ ترین رشد قیمت ماهانه در این مدت،
مربوط به مهرماه  97اســت .با تامل در این
زمینه می توان گفت وجه اشتراک تورم ماهانه

این سه ماه در جهش نرخ ارز است .به طوری
که در مهرماه  97دالر برای نخستین بار به 19
هزار تومان ،در تیر و مرداد ماه  99به  23هزار
تومان و در مهرماه به  32هزار تومان رسید.
در این میان ،اگر چه تغییرات لحظه ای نرخ
ارز ،به لحاظ بنیادین ،تاثیر بسیار کوتاه مدتی
بر قیمت کاالها نــدارد ،اما به نظر می رسد
تاثیر غیر مستقیم و انتظاری آن ،منجر به رشد
قیمت در بازار کاالها و به خصوص کاالهای
بادوام با ماهیت سرمایه ای شده است .نکته
قابل توجه دیگر در این زمینه ،فضایی است
که رشــد نقدینگی در جامعه بــرای تــورم در
کشور فراهم کرده است .طبق آمارهای بانک
مرکزی در شهریور امسال ،نرخ رشد نقدینگی
به بیش از  36درصــد رسیده اســت .اگر چه
این بانک تاکنون دلیل شفاف رشد نقدینگی
را بیان نکرده اما کارشناسان ،عواملی نظیر
اعطای تسهیالت توسط بانک ها به اشخاص
حقیقی و حقوقی برای فعالیت در بازار سرمایه
و استمهال گسترده تسهیالت بانکی ناشی از
کرونا را دلیل رشد نقدینگی نسبت به مسیر
بلندمدت خود اعالم می کنند .در هر حال
با وجود پیش بینی های قبلی بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم
طی امسال و هدف گــذاری تورم  22درصد
تا پایان ســال ،توسط بانک مرکزی ،به نظر
می رسد تحوالت دو سه ماه اخیر در بازار ارز
باعث شوک جدید تورمی شده است و تنها
مهار رشد نرخ ارز می تواند جلوی افزایش نرخ
تورم را بگیرد.

تایید طرح تهاتر نفت با کاال توسط روحانی
وزیر نفت از موافقت رئیس جمهور با طرح تهاتر
از طریق واردات کاال در ازای صادرات نفت خبر
داد .به این ترتیب طرحی که در نشست رئیس
مجلسباچندمقاماقتصادیدولتمطرحشده
بود و روز چهارشنبه اجرای آن توسط رئیس
کل بانک مرکزی اطالع رسانی شد ،به گفته
وزیر نفت ،مورد موافقت رئیس جمهور نیز قرار

گرفته است.بیژن زنگنه وزیر نفت در نشستی
مشترک با وزیــران صنعت ،معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با
اشــاره به موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد
وزارتنفتبرایایجادپنجرهایواحدبهمنظور
واردات کاال از طریق صادرات نفت ،اعالم کرد
«از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز میکنیم».

ایسنا  -به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران ،به رغم افزایش حدود ۱۷دالری نرخ اونس
طال در بازارهای جهانی در طول هفته اخیر ،به
دلیل باز شدن کانا لهای عرضه ارز و کاهش
نرخ آن در داخل ،سکه و طال نیز روند نزولی در
قیمتها پیش گرفته و حباب سکه را تا  ۹۰۰هزار
تومان کاهش داده است .این در حالی است که
حباب سکه تا دو میلیون تومان نیز پیش رفته بود.

 ۳برابر شدن تقاضای سرمایه ای
برای نقره در جهان
فارس  -یک مؤسسه اعالم کرد :در  9ماه نخست
سال  2020تقاضای سرمایهای بــرای نقره در
جهاننسبتبهمدتمشابهسالگذشتهوبهخاطر
بحران کرونا سه برابر شده است .این مؤسسه در
گــزارش خود میگوید :به طور کلی این مسئله
نشاندهنده نقش نقره به عنوان یک دارایی ایمن
و همچنین به عنوان رقیبی برای طالست چرا که
برخی سهامداران و سرمایهگذاران انتظار دارند
که عملکرد نقره بهتر از طال باشد.

ممنوعیت واردات برنج لغو شد
مهر  -معاون گمرک با بیان ایــن که از امــروز
ممنوعیت واردات برنج برداشته شد ،افزود :بیش
از  ۲۰۰هزار تن برنج در گمرکات انبار شده که
امید است طی روزهای آینده با صدور کد رهگیری
بانک ،ترخیص شوند .جمال ارونقی اظهار کرد:
از اول آبان ماه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار
ممنوعیت فصلی برنج برداشته میشود.

رکود به خرده فروشی بازگشت
ایسنا  -گــزارش شهریور مــاه شامخ (شاخص
مدیران خرید) نشاندهنده بازگشت به شرایط
رکود به بخش خرده فروشی است .عدد شامخ کل
پایینتر از  ،۵۰مفهوم رکود را دارد .مرور این عدد
در ماههای گذشته نشان میدهد عدد شامخ کل
که در خرداد  50/89و در تیرماه  37/50بود،
در مرداد به  51/19افزایش یافت ،اما در شهریور
بار دیگر کاهش یافت و به عدد  38/78رسید .

