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شاخص
رشد حدود  2برابری
قیمت سبزی در یک سال

بررسی رشد قیمت گروه خوراکی ها در مهر
امسال نسبت به مهر ســال گذشته نشان
مــی دهــد کــه ایــن کــاالهــا بــه طــور متوسط
 61/3درصد گران تر شده اند .در این میان
سبزیجات با رشد  90/7درصدی رکورددار
بیشترین افزایش قیمت و «نان و غالت» با
رشد  45درصدی رکورددار کمترین افزایش
قیمت بوده اند( .منبع داده ها :مرکز آمار)

خبر
رئیسسازمانبرنامهوبودجهاعالمکرد:

بازپرداخت  480هزار میلیارد
تومان اوراق بدهی تا  4سال

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :به رغم آن
که ماهانه  ۱۰هزار میلیارد تومان اقساط اوراق
سررسید شده بدهی سال های قبل را می دهیم
اما اجازه رشد پایه پولی را ندادهایم .به این ترتیب
با توجه به اظهارات میرکاظمی دولت باید ساالنه
 120هزار و طی چهار سال  480هزار میلیارد
تومان اوراق بدهی سررسید شده را بازپرداخت
کند .به گزارش مهر ،سیدمسعود میرکاظمی در
همایش روز ملی آمار افزود :ما در این دو ماه ایجاد
ثبات را پیگیری کردهایم به رغم این که ماهانه۱۰
هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید اقساط
اوراقبدهیسالهایگذشتهراپرداختکنیماما
اجازهندادیمپایهپولیافزایشیابد.

دوشنبه  3آبان 1400
 1۸ربیع االول .144۳شماره 2078۳

نشانههایمثبتتورمیپساز13ماه
ترمز نرخ تورم در مهرماه کشیده شد و تورم نقطه ای به کف  13ماهه سقوط کرد

داده های تورمی مهرماه نشانه های مثبتی از
توقف سیر صعودی نرخ تورم را آشکار میکند.
موضوعی که با توقف استقراض تــور مزای
دولت از بانک مرکزی برای دومین ماه پیاپی
همخوانی دارد .هر چند هنوز نرخ تــورم در
سطوح کم سابقه خود یعنی  45/4درصد
قرار دارد .طبق این داده ها ،تورم ماهانه در
مهرماه با محوریت افت تورم ماهانه کاالهای
غیر خوراکی ،با  0/2واحد درصد افت مواجه
شد و به  3/7درصد رسید .همزمان نیز تورم
نقطه ای در کف  13ماهه خود قرار گرفت.
به گزارش خراسان ،تازه ترین داده های مرکز
آمار از روند قیمت های مصرف کننده در کشور
نشان می دهد که در ماه گذشته ،آهنگ ماهانه
رشد تورم کندتر شده و از  3/9در شهریور ،به
3/7درصــد در مهرماه رسیده است .در این
میان ،نرخ تورم ماهانه خوراکی ها همچنان
در سطح  5درصد ثابت مانده ،اما تورم ماهانه
کــاالهــای غیر خــوراکــی از  3/3درصــد در
شهریور به  3درصد در مهرماه رسیده است.
گــزارش مرکز آمــار در بیان تغییرات ماهانه
قیمت هــا در گـــروه هــای مختلف کاالیی
نشان می دهد :در گروه عمده «خوراکی ها،

آشامیدنی ها و دخانیات» ،بیشترین افزایش
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه
و خشکبار» (مــوز ،انگور و طالبی) با 12/2
درصد بوده و پس از آن گروه های «لبنیات و
تخم مرغ» (تخم مرغ ،پنیر و ماست پاستوریزه)،
و «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی ،سس
گوجه فرنگی) قرارداشته اند .در گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نیز گروه
«آموزش» (انواع شهریه های مراکز آموزشی)

وعده های ادامه دار وزیر صمت درباره خودرو
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت ضمن تکرار
برخی وعــده هــای قبلی دربـــاره خ ــودرو از
کاهشی شدن روند قیمت خودرو در بازار تا
پایان سال خبر داد.
به گــزارش فــارس ،سید رضا فاطمی امین
پس از بــازدیــد از خط تولید خ ــودروی تارا
اتوماتیک اظهار کــرد :تا پایان سال حدود
 ۱۰۰هــزار دستگاه خــودرو بیش از برنامه
پیش بینی شــده تولید خواهد شــد ،ضمن
ایــن کــه ســال آیــنــده تولید خـــودرو توسط
خودروسازان به بیش از یک میلیون و 600
هزار دستگاه خواهد رسید که در آن مقطع
دیگر قرعه کشی برای خودرو نخواهیم داشت
و قیمتها نیز کاهش مییابد .وی اضافه کرد:
از مدیران خودروسازی خواستهایم که در

کوتا ه ترین زمان ،کیفیت خودروهای تولیدی
خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان را به
دست آورند.
فاطمی امین افزود :خودرو ظرفیت صادرات
نیز دارد که سازمان توسعه تجارت با شناسایی
ظرفیتها ،صادرات در این حوزه را از سال
آینده با قدرت و جدیت بیشتری در دستور
کار قرار میدهد.
وی در بـــاره صــــادرات خـــودرو نیز گفت:
صــــادرات خــــودرو بــه ســه شکل صـــادرات
خودروی کامل ،صادرات قطعات و راهاندازی
خط تولید در کشور هدف صادراتی است.
وزیر صمت گفت :خط تولید خودرو در چند
کشور در حال فعال سازی است که تا پایان
سال یکی از خطوط فعال خواهد شد.

با تورم قابل مالحظه ماهانه  13/5درصدی
رکورددار رشد قیمت است .گروه های «هتل
و رستوران» (غذاهای سروشده در رستوران)
و «مسکن ،آب ،برق و گاز» (متوسط قیمت یک
کیلووات برق ،یک متر مکعب آب و اجاره بها)
نیز در رده های بعدی بیشترین افزایش قیمت
نسبت به شهریورماه قرار گرفتهاند.
به نظر می رسد تالش دولت برای صفر کردن
استقراض از بانک مــرکــزی کــه رقــم آن در

خروج از رکود با رشد مثبت در 4فصل متوالی
رئیس کل بانک مرکزی اعــام کرد که ایران
از رکــود خــارج شــده اســت .ایــن اظــهــارات که
بازتابهایزیادیداشتباصحبتهایمعاون
وی تکمیل شد که گفت :با توجه به رشد مثبت
در چهار فصل متوالی تابستان ،پاییز و زمستان
 99و بهار امسال ،اقتصاد ایران از رکود خارج
شدهاست.بهگزارشبانکمرکزی،علیصالح
آبادی در جلسهای آنالین با حضور مدیرعامل
صندوقبینالمللیپول،وزیراناقتصاد،روسای
کلبانکهایمرکزیوروسایموسساتمالی
منطقهای حوزه «مناپ» (آسیای جنوب غربی
و شمال آفریقا) که به صــورت مجازی برگزار
شد ،افزود :آخرین آمارهای منتشر شده حاکی
از رشد 6/2درصــدی تولید ناخالص داخلی
ایراندرفصلدومسال ۲۰۲۱است.ویگفت:

جزئیات جدید از طرح جهش تولید مسکن
معاون وزیــر راه جزئیات جدیدی را از طرح
جهش ملی مسکن اعالم کرد که بر اساس آن،
از متقاضیان واجد شرایط در پنج مرحله وجه
دریافت می شود .محمودزاده با بیان این که
پیشبینیمیشودساختواحدهایاینطرح
حدود  30درصد نسبت به بازار ارزان تر تمام
شود ،از نرخ های هوشمند سود تسهیالت در
این طرح به تناسب دهک درآمدی متقاضیان
خبرداد.بهگزارشخبرگزاریمهرمحمودزاده
معاون وزیر راه در باره چگونگی پرداخت مبالغ
در طرح نهضت ملی مسکن گفت :بر اساس

ما ههای ابتدایی امسال به بیش از  55هزار
میلیارد تومان رسیده بــود ،در حــال نتیجه
دادن است.
همزمان با افت تورم ماهانه ،آمارهای تورم
مهرماه از رســیــدن نــرخ ت ــورم نقطه ای به
کمترین میزان خود در  13ماه اخیر یعنی
39/2درصــد حکایت دارنــد .تورم نقطه ای
به میزان رشد شاخص قیمت ها در یک ماه
نسبت به ماه مشابه سال قبل اطالق می شود.
دلیل اصلی افت تورم نقطه ای را می توان در
باالبودن تورم ماهانه قیمت ها در مهرسال
گذشته دانست .در آن ماه نرخ تورم ماهانه به
تنهایی به  7درصد رسید و این رقم به همراه
تورم های مثبت ماهانه که در ادامه رخ داد،
موجب شد در  12ماه گذشته ،شاخص قیمت
ها رشــد بیش از  40درصــد را نسبت به ماه
مشابه سال قبل خود تجربه کند.
داده های مرکز آمار همچنین نشان می دهد
نرخ تورم مهرماه که به میزان افزایش قیمت
در  12ماه منتهی به مهر  1400در مقایسه با
موقعیت مشابه در سال گذشته داللت دارد،
پس از  13ماه با افت مواجه شده و به 45/4
درصد رسیده است.

برنامهریزیها واجــدان شرایط باید در پنج
مرحله واریــز وجه داشته باشند و تسهیالتی
که به نام متقاضیان است به حساب مسدودی
متقاضیان واریز خواهد شد .از آن محل نیز در
اختیارسازندگانقرارمیگیردتاپروژهراشروع
وتمامکنندوتحویلمتقاضیانبدهند.
محمودزاده در باره تسهیالت این طرح اعالم
ک ــرد :در ایــن ط ــرح ،ب ــرای اولــیــن بــار میزان
تسهیالت و سود تسهیالت به شکل هوشمند و
باتوجهبهتوانمخاطبتنظیمشدهاست.بدین
معنابرایدهکهایمختلفازجملهدهکاول

بخشغیرنفتیدرهماندوره4/7درصدرشد
کرده و نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران
به طور قابل توجهی از رکــود خــارج شده و به
سمتبهبودحرکتکردهاست.درهمینحال
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی
در گفتوگو با ایلنا در توضیح اظهارات صالح
آبــادی گفت :وقتی اقتصاد کشوری دو فصل
متوالی رشد مثبت داشته باشد ،میگوییم از
رکودخارجشدهاست .درایرانهم ازفصلدوم
سال ۹۹تافصلاولسال ۱۴۰۰بهطورمستمر
رشداقتصادیمثبتراشاهدبودهایم .درفصل
تابستان  ۹۹رشد اقتصادی 3/5درصد ،پاییز
ســال گذشته رشــد  ۳درصــد و زمستان رشد
5/4درصدودربهارامسالنیزرشد6/2درصد
رادرکشورتجربهکردیم.
تاسوم،حدود۸۰درصدقیمتتمامشدهمسکن
راتسهیالتدراختیارمتقاضیانقرارمیدهیم.
همچنین برای این دهک ها تسهیالت با پایین
ترین نرخ سود ممکن یعنی  5درصد پرداخت
می شود .برای دهکهای متوسط نیز این رقم
تا حداکثر  ۱۲درصد خواهد بود .وی در باره
قیمت تمام شده واحدهای مسکن نهضت ملی
مسکن،گفت:هماکنونرقمیکهبرایساخت
یک میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده۴ ،
میلیوناست.تالشدولتایناستبامدیریتی
که در حوزه مصالح و خدمات انجام میدهد،
ساخت واحدهای طرح جهش تولید مسکن
نزدیک به ۳۰درصد نسبت به قیمت بازار برای
متقاضیانارزانترتمامخواهدشد.

بازار خبر

درآمدارزیحیرتآورترکیه
ازفروشخانهبهخارجیها
دنیای بــورس  -طبق اعــام دولــت ترکیه بین
سالهای  ۲۰۱۷تا  2020بیش از  ۷۰۰۰تبعه
خارجی با خرید مسکن در این کشور موفق به
دریافت شهروندی شده اند که بیشترین میزان
فــروش خانه به اتباع ایــرانــی ،عراقی ،روســی و
افغانستانی بــوده اســت .در ســال گذشته اتباع
خارجی  5/7میلیارد دالر در بخش مسکن این
کشورسرمایهگذاریکردهاند.

تعیینقیمت 31هزارتومانی
بازارمرغرامتعادلکرد
تسنیم -همزمان با تعیین نرخ  31هزار تومانی
مرغ ،قیمت این محصول در بازار آزاد نیز کاهش
یافتهاست بهطوریکهدرمحدوده ۳۳تا ۳۴هزار
تومان به فروش می رسد .نرخ قبلی مرغ براساس
مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلو  25هزار تومان
بود ،این در حالی است که قیمت مرغ در ماه های
گذشتهاز 40هزارتومانعبورکردهبود.

احتمالتمدیدخوداظهاری
سامانهامالکتاآخرسال
مهر-درحالیکهبراساسمصوبهستادملیمقابله
با کرونا ،فعالیت سامانه امالک و اسکان کشور تا
پایانمهرتمدیدشدهبود،معاونوزیرراهازاحتمال
تمدید خوداظهاری در این سامانه تا آخر سال خبر
داد .با این حال ،اخذ مالیات از خانه های خالی
معطلتمدیدخوداظهاری نخواهدبود.

شنیدههایفارسازمحکومیت
 10میلیارددالریایراندربخش
دومپروندهکرسنت!
خبرگزاری فــارس در گزارشی مدعی شد که
اصل مبلغ جریمه بخش اول پرونده کرسنت
2/4میلیارد دالر بوده است نه  607میلیون
دالر .همچنین این خبرگزاری از شنیده ها درباره
محکومیت  10میلیارد دالری کشورمان در
بخش دوم پرونده خبر داده است.

دلیلافتتا 50درصدی
سهامعدالتدربرخیاستانها
فارس -امینیخواه رئیس هیئت مدیره کانون
شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با بیان
این که ارزش سهام عدالت در برخی استانها
حدود  50درصد کاهش یافته است ،افزود :یکی
از دالیل عمده این کاهش این است که با این که
طبق مصوبه سازمان بورس 2هزار میلیارد تومان
از منابع شرکتهای سرمایهگذاری مربوط به
سهامعدالتبرداشتهودرصندوقتوسعهوتثبیت
بازار واریز شد اما متأسفانه بازارگردانی سهام
عدالت انجام نشده و یکی از دالیل ریزش سهام
عدالت استانی همین عدم بازاریابی این سهام
توسط صندوق توسعه بازار است که باعث زیان
سهامداران عدالت شده است.

