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کدام استان ها بیشترین نرخ تورم 
را  دارند؟

مرکز آمار ایران- 
در تیر ماه ١٤٠٠ عدد 
شــاخص کل بــرای 
خانوارهــای کشــور 
به ٣٢٧,٤ رســید که 
نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٩ درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان 
با ١.٤ درصد افزایش اســت. در تیر ماه ١٤٠٠ عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای کشــور به ٣٢٧,٤ 
رســید که نســبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشــور مربوط به استان لرستان با ٥.٩ 
درصد افزایش و کمترین نــرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان سمنان با ١.٤ درصد افزایش است. درصد 
تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ٤٣.٦ 
درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان ایالم )٥٣.٩ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان تهران )٣٧.٧ درصد( است. 
    

سقف اعتبار کارت مرابحه 
۲۰۰میلیونی شد

توسعه ایرانی- 
ســقف پرداختی در 
قالــب کارت اعتباری 
مرابحه به مشــتریان 
بانک ها و موسســات 
اعتباری از ٥٠ میلیون تومان به ٢٠٠ میلیون تومان 
افزایش یافت. بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای 
اعالم کرد که با تصویب کمیســیون اعتباری این 
بانک، بانک ها و موسسات اعتباری می توانند براساس 
ارزیابی و اعتبارسنجی مشــتریان خود، نسبت به 
تخصیص اعتبار تا سقف مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان در 
قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام کنند. بانک مرکزی 
پیش از این در دستورالعمل ابالغی کارت اعتباری 
مرابحه به موسسات اعتباری و بانک ها تاکید کرده بود 
که با توجه به ظرفیت باالی عقد مرابحه و کارت های 
اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیالت برای 
تأمین طیف وسیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز 
آحاد جامعه را شامل می شود، این کارت ها باید به 
تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد فعلی شبکه 
بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه، 
ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در 
زمینه های گوناگون کاالیی و خدماتی، فرآیندهای 
زمانبر و پرهزینه اعطای تســهیالت بانکی کوتاه و 
انحرافات موجود در مصرف تســهیالت با موضوع 

قرارداد به حداقل رسانده شود.
    

کاهش قیمت سیمان با تامین نسبی 
برق واحدهای تولیدی

توسعه ایرانی- 
معاون امــور معادن و 
صنایع معدنی وزارت 
صمت بــا تاکیــد بر 
تاثیرات قطعی برق بر 
قیمت محصوالتی مانند ســیمان و فوالد، تامین 
برق پایدار و مستمر را الزمه تدوام تولید این واحدها 
دانست و از کاهش قیمت سیمان در بازار با تامین 
نسبی برق مورد نیاز صنایع سیمان خبر داد. اسداهلل 
کشاورز در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان تهران 
که به منظور بررسی روند از سر گیری فعالیت این 
کارخانه ) پس از توقف تولید به دلیل قطعی برق( 
انجام گرفت، در خصوص نوسانات قیمت سیمان در 
کشور گفت: شرایط و محدودیت هایی که در تامین 
برق واحدهای تولیدی به خصوص فوالد و سیمان به 
وجود آمد موجب کاهش تولید و عرضه در بازار و در 

نتیجه افزایش قیمت این محصول در کشور شد.
    

قطع آب مشترکین پر مصرف تهرانی 
از دستور کار خارج شد

توســعه ایرانی - با وجود اینکه در روزهای 
گذشته اعالم شد به دلیل افزایش مصرف شهروندان 
تهرانی، آب مشــترکین پرمصــرف قطع خواهد 
شد، دیروز وزارت نیرو اعالم کرد این امر با توجه به 
مشارکت شهروندان از دستور خارج شد. محمدرضا 
بختیاری گفت: اخطارهای متعدد شــرکت آب و 
فاضالب استان تهران از ابتدای تیرماه برای اولین 
بار سبب کاهش مصرف بین مشترکان پرمصرف و 
بدمصرف شده است و امیدواریم این روند در آینده نیز 
تداوم داشته باشد؛ چراکه امسال منابع آبی در شرایط 
نامناســبی هســتند و اگر این همراهی و همدلی 
شهروندان ادامه نداشته باشد، تأمین آب شرب در 

تهران با معضالت عدیده ای مواجه خواهد شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 قیمت خودرو در حالی این روزها با 
افزایش قابل توجهی روبرو شده و رشد 
قیمت اتفاق افتاده است که این بازار یکی 
از رکودی ترین دوره های تاریخی خود را 
پشت سر می گذارد. بسیاری از فعاالن 
بازار ریشه افزایش قیمت خودرو را رشد 

بهای قطعه در بازار می دانند. 
 رکود بازار خودرو در حدی است که 
بســیاری از فعاالن این بازار بنا بر اعالم 
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران این 
روزها تغییر شغل داده اند اما سرباالیی 
قیمت ها در همین وضعیت ادامه دارد و 
فروشندگان متعدد بازار حاضر به تخفیف 
خودروهای خود بــرای خریداران کم 
تعداد حاضر نیستند؛ چرا که معتقدند 
با توجه به تحوالت نرخ ارز، قیمت ها در 

ماه های آتی روندی افزایشی را تجربه 
خواهد کرد.

نعمت اهلل کاشانی نسب، نایب رئیس  
اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو به 
»توسعه ایرانی« گفت: »وضعیت حاکم 
بر بازار خودرو حداقل در ٢٥ سال اخیر 
بی سابقه است.« وی افزود: »اگر از من 
درباره افزایش قیمت سئوال کنید اظهار 
بی اطالعی می کنــم و می گویم چون 
قیمت ها روند افزایشی دارد، معامالت 
چندانی در بازار صورت نگرفته است.« 
به گفته وی قیمت ها در حقیقت حاصل 
توافق مشتری و فروشنده است چرا که 
در این شرایط چندان معامله ای در بازار 
نیست که وضعیت قیمت ها روشن شود. 

چرا قیمت ها افزایش یافت؟
 میزان افزایــش قیمت خودرو تنها 
در مرداد ماه سال جاری بین سه تا بیش 

از ٣٠ میلیون تومان در برخی خودروها 
بوده است. خودروهای ارزان کف بازار که 
حاال دیگر ارزانی چندان برازنده شــان 
نیســت، نیز در این میان با رشد قیمت 
مواجه شــده اند. ارزان ترین خودروی 
بازار ایران سایپا ١٣٢ است که نزدیک 
بــه ١٢٣ میلیون تومان قیمــت دارد. 
این خودرو پیش تــر در تیرماه قیمتی 
حدود ١٢١ میلیون تومان داشت. این 
ارزان ترین خودروی ایران در سه سال 
اخیر، یعنی در ســال های وقوع بحران 
ارزی در ایران افزایشی بسیار قابل توجه 

را تجربه کرده است. 
 قیمت خودروهایی که در محدوده 
١٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان قرار دارند در 
همین محدوده افزایش قیمت را شاهد 
بوده اند. این کمتریــن افزایش قیمت 
تجربه شده در بازار ایران در ماه های اخیر 

بوده است. خودروهایی نظیر پژو ٢٠٠8 
و خودروهای مونتــاژی تا ٣٠ میلیون 
تومان افزایش قیمت را نیز در این دوره 

شاهد بوده اند.
 فروشــندگان خــودرو در فضای 
مجازی نیز می گویند با توجه به افزایش 
قیمت دالر در بازار، انتظارات تورمی به 
این بازار بازگشت کرده است و تعمیق 
رکود در هفته های اخیر ناشی از همین 

اتفاق بوده است. 
 دالر در روز گذشــته از مرز ٢٦ هزار 
تومان فراتر رفت و همین امر سبب شد 
قیمت طال و سکه و به تبع آن نرخ خودرو 
که رابطه مستقیمی با قیمت ارز در بازار 

دارد، روندی افزایشی را تجربه کند. 
حاال معامله گران در فضای مجازی 
حتــی قیمت هایی باالتــر از نرخ های 
معمول را در بازار اعالم می کنند. این بدان 
جهت است که فضا برای سوار شدن بر 
موج تورم ایجاد شده مهیاتر از قبل است. 

 نرخ تورم افزایش یافت 
 گذشــته از افزایش نرخ ارز، آخرین 
اعالم مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد 
نرخ تورم کل کشــور در تیر ماه ١٤٠٠ 
برابر ٤٤.٢ درصد است که در دهک های 
مختلف هزینه ای در بازه ٤٣.٦ درصد 
برای دهک  ششم تا ٤٩.٩ درصد برای 

دهک دهم نوسان دارد.
این آمار نشــان می دهــد افزایش 
قیمت ارز دور از انتظار نیســت چرا که 
رشد عمومی تورم، طبیعتا رشد قیمت 
اقالم خصوصا اقالم سرمایه ای را در بازار 

به دنبال دارد. 
رفتار مردم عجیب است 

حاال در این فضا که قیمت ها افزایش 
یافته؛  حجم تقاضا با افزایش روبرو شده 
اســت. در این خصوص رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو کرج در واکنش 

به افزایش قیمت خودرو به تجارت نیوز 
گفته است: رفتار مصرف کننده ایرانی 
عجیب است و در زمان افزایش قیمت 
کاال، تقاضا برای آن بیشتر می شود و این 
اتفاق هفته جاری برای خودرو رخ داد و 
با افزایش قیمت، تقاضای خرید خودرو 

نیز افزایش داشت.
حمید کریمی ادامه داد: این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که زمان کاهش قیمت 
خودرو مردم از بازار استقبال نمی کنند. 
به محض افزایش قیمــت تقاضاهای 
متعدد خرید وارد بازار می شود که این 

فرهنگ باید تغییر کند.
پیش از این نیز در بازار ایران افزایش 
قیمت عامل رشــد تقاضا در بازار بوده 
است. در سال گذشته نیز وقتی نرخ دالر 
روندی صعودی را تجربه می کرد نه تنها 
صف های طویلی برابر صرافی های بانکی 
تشکیل می شد بلکه شرایط به گونه ای 
بود که حجم تقاضا روی دور تند افزایش 
قرار گرفته بود .  حاال نیز افزایش بهای 
خودرو در بازار سبب شده است معدود 
خریداران واقعی در کنار سرمایه گذارانی 
که معتقدند قیمت ها در آینده افزایش 

خواهد یافت، وارد بازار شوند. 
دلیل دیگر افزایش قیمت را جدا از 
تورم عمومی و نــرخ ارز باید در ضعیت 
کنونی اقتصاد جســتجو کرد. افزایش 
بهای مــواد اولیــه و هزینه های تولید 
اتفاق مهمی اســت که رخ داده است. 
طبیعی است با رشد بهای قطعه در بازار، 
قیمت خودرو نیز دســتخوش افزایش 
می شود. نکته مهم اینجاست که صنعت 
قطعه سازی نیز مانند سایر صنایع روزانه 
تا ٦ ساعت قطعی برق را تجربه می کند و 
همین امر عاملی شده تا نتوانند به موقع 
سفارشات خود را تولید و تحویل دهد. به 
اعتقاد قطعه سازان،  با قطعی برق  نه تنها 

حداقل ٢٠ درصد به هزینه های تولید 
افزوده شد بلکه از ٣٠ درصد برنامه تولید 

عقب مانده اند.
 آینده بازار خودرو چه خواهد شد؟

 سئوال مهم این جاست که قیمت 
خودرو به کدام ســمت حرکت خواهد 
کرد؟ بسیاری می پرسند قیمت خودرو 
در آینــده بیش از این میــزان افزایش 

خواهد یافت یا خیر؟ 
 کارشناســان معتقدند این اتفاق 
نمی تواند چندان محتمل باشد. مسیر 
افزایش نرخ خودرو همسو با افزایش تورم 
عمومی است و بی تردید قیمت خودرو با 
افزایش جهش وار مواجه نخواهد شد. 
بسیاری مستند عدم افزایش قابل توجه 
نرخ خودرو را البته در قدرت خرید مردم 
جستجو می کنند و معتقدند تا زمانی که 
قدرت خرید مردم تغییر چندانی نکرده 
است، قیمت خودرو نمی تواند بیش از 
این افزایش یابد. هر چه هست اگر حجم 
تولید خودرو در آینده دستخوش افزایش 
شود و خودروسازان قدرت یابند نسبت 
به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، مشکل 
تا حدی برطرف می شود؛ اما اگر وضعیت 
اقتصادی ایران با بحران جدی تر مواجه 
شود، باید پیش بینی ها دستخوش تغییر 

شوند. باید منتظر ماند و دید.  

قطعی برق موجب گرانی قطعه و تغییر فاز بازار خودرو شد

بستری مناسب برای سوار شدن بر موج تورم
نعمت اهلل کاشانی نسب، 

نایب رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: تورم رکودی حاکم 
بر بازار خودرو حداقل در 

25سال اخیر بی سابقه 
است

درحالی که تازه ترین آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش 
قیمت مسکن در تهران و عبور آن از متری ٣٠ میلیون تومان 
طی چهارمین ماه سال جاری دارد، بررسی ها نشان می دهد 
که بیشترین و کمترین متوسط قیمت هر متر خانه متعلق 
به مناطق ١و ١8 بوده اســت که مناطق ٥ و ١٩ نیز به ترتیب 

بیشترین و کمترین تعداد معامالت در این ماه را داشته اند.
براساس آخرین آمارها متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران طی تیر ماه به ٣٠ میلیون و ٤٤ هزار تومان رسیده 
که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ١.٣ و 

٤٣.٧ درصد افزایش یافته است.

همچنین، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود ٥.١ 
هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ٠.٦ کاهش داشته است. 
در این میان، بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و 
تعداد معامالت انجام شده در مناطق ٢٢ گانه شهر تهران نشان 
می دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ٦٢ میلیون و ٣١ هزار 
تومان در منطقه یک و کمترین آن با ١٣ میلیون و ٤٤٢ هزار 

تومان در منطقه ١8 بوده است.
همچنین، در سومین ماه ســال در مناطق یک و هجده 
 تهران به ترتیــب معــادل ٢٩٤ و ١٢٢ فقــره خانه معامله

 شده است. 

از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در مناطق ٢، ٣، 
٤ و ٥ تهران به ترتیب معادل ٤٧ میلیــون و ٣٧٤ هزار و ٦٠٠ 
تومان، ٥8 میلیون و ٦٣٦ هزار و ٥٠٠ تومان، ٣٠ میلیون و ٧٣٥ 
هزار و ٥٠٠ تومان و ٣٧ میلیون و ٧٩٣ هزار و ٧٠٠ تومان است.

تعداد معامــالت انجام شــده در هر یــک از مناطق باال 

 نیز به ترتیب معــادل ٤8٧، ١٩٥، ٣٦١ و ٧٣١ فقره اســت.
همچنین، در مناطق ٦، ٧، 8 و ٩ تهران نیز هر متر خانه به ترتیب 
معادل ٤٥ میلیون و 8٣٣ هزار و ٧٠٠ تومان، ٢٩ میلیون و ٢٩ 
هزار و ٩٠٠ تومان، ٢٧ میلیون و 8٠٥ هزار و ٣٠٠ تومان و ٢٠ 
میلیون و ٩8٩ هزار و ٢٠٠ تومان معامله می شود که در هر یک 
از این مناطق طی چهارمین ماه سال به میزان ١8٥، ٢8٥، ٢٥٢ 

و ١٠8 فقره خانه معامله شده است.
عالوه براین، هــر متر خانه در مناطــق ١٠، ١١، ١٢ و ١٣ 
شهر تهران به قیمت ٢٠ میلیون و 8٤ هزار و 8٠٠ تومان، ٢٠ 
میلیون و ٥٤٤ هزار تومان، ١8 میلیون و ٢٦ هزار و ٥٠٠ تومان 
و ٢٧ میلیون و 8٧٤ هزار و ٥٠٠ تومان فروخته شده که در هر 
یک از آن ها به تعداد ٥٢٥، ٢٣٩، ١٤١ و ١٣٩ فقره خانه معامله 

شده است.

خانه در کدام مناطق تهران ارزان شد؟

گفت وگو

خبر

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: طبق آمار منتشره 
گمرک، تراز تجاری کشــور کماکان منفی اســت، البته رقم 
بزرگی نیست و به نظر می رســد با توجه به رشد ٦٥ درصدی 
صادرات در مقابل رشد ٣٥ درصدی واردات، در صورت ادامه این 
روند، در ماه های آینده قطعا تراز تجاری نیز مثبت خواهد شد. 
محمد الهوتی در گفتگو با ایلنا در مورد آمار منتشره گمرک 
مبنی بر افزایش ٦٥ درصدی صادرات در چهار ماهه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به 
دلیل شرایط کرونایی در ٤ ماهه نخست سال صادرات تقریبا 
متوقف شده بود، بنابراین بخشی از رشد صادرات امسال به علت 

مشکالت کرونایی در سال گذشته است.
وی افزود: از طرف دیگر مصوبات اخیر در جهت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات کمی دغدغه صادرکنندگان در این بخش 
را مرتفع کرد. البته هنوز در اجرا با مشکالتی روبرو است یا به 

کندی انجام می شود اما به هرحال همراهی با صادرکنندگان 
در رفع تعهدات ارزی سال های ٩٧، ٩8 و ٩٩ و همچنین تعیین 
تکلیف تعهدات ارزی ١٤٠٠ سیگنال مثبتی بود که به حوزه 
صادرات داده شــد. الهوتی با اشاره به منفی بودن تراز تجاری 
کشور گفت: طبق آمار منتشــره گمرک، تراز تجاری کشور 
کماکان منفی است. البته رقم بزرگی نیست و به نظر می رسد با 
توجه به رشد ٦٥ درصدی صادرات در مقابل رشد ٣٥ درصدی 
واردات -در صورت ادامه این روند- در ماه های آینده قطعا تراز 
تجاری نیز مثبت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ 
ارز طی چند روز گذشته، می تواند عامل محرکی برای صادرات 
بیشتر باشد. بنابراین پیش بینی می شود روند صادراتی کشور 
رو به رشد خواهد بود و اگر حمایت های الزم صورت بگیرد، قطعا 

می تواند کمک  کننده و افزایش دهنده باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: با توجه به 

بازارهای هدف صادراتی و وارداتی اعالمی، دو کشور اروپایی 
آلمان و سوییس به بازارهای وارداتی ما اضافه شده اند. همچنین 
در بین بازارهای صادراتی، ترکیه رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده است. این موارد نشان می دهد که تغییراتی در روابط رخ 

داده و روند واردات از کشورهای اروپایی بهتر شده است.
وی با اشاره به خروج هند از٥ شریک اول تجاری ایران بیان 
کرد: نکته قابل توجه دیگر، خروج هند از میان ٥ کشور اول در 
بین شرکای تجاری ایران است. هند در سال های گذشته جزو 
شرکای اول تجاری ما بود اما بعد از تحریم های آمریکا، هند به 
مرور از میان ٥ کشــور هدف صادراتی و وارداتی ما خارج شد 
و ترکیــه در بخش صادرات و همچنین آلمان و ســوییس در 
بخش واردات جایگزین این کشور شدند. این موضوع می تواند 
نویددهنده این نکته باشــد که کاالهــای وارداتی از کیفیت 

مطلوب تری برخوردار شده اند.
الهوتــی در ادامه افــزود: رشــد واردات می تواند مربوط 
بــه گشــایش های ارزی و همچنیــن مصوبــات شــورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا باشد. بســیاری از کاالهایی 
که در گمرکات رســوب کرده بودند با این مصوبات ترخیص 

 شــدند؛ از همین روی واردات نیز رشــد بیشــتری داشت. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات کشور در حوزه 
IT گفت: به دلیل اینکه هنوز اظهارنامه های صادراتی تعریف 
خاصی برای صادرات در حوزه IT وجود ندارد و از آنجا که نوع 
صادرات در این حوزه به شکلی است که کاالیی در میان نیست 
و عمال صادرات خدمات صورت می گیرد، نمی توان آمار دقیقی 
از صادرات در حوزه IT اعالم کرد. گرچه توافقاتی در خصوص 
چگونگی اظهار صادراتی فی مابین دســتگاه های اجرایی و 

فدراسیون مربوطه در شرف انجام است.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی احراز برنامه 
روان ســازی اقتصاد را از جمله دستاوردهای 

خود اعالم و ابــراز امیدواری کــرد که وزیر 
اقتصاد دولت سیزدهم به این موضوع اهتمام 

بورزد.
به گزارش ایســنا، فرهاد دژپســند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، در حاشــیه آخرین 
جلسه هیئت وزیران دولت دوازدهم در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه شرایط 

اقتصاد به گونه ای اســت که حتی امیدواری 
بســیاری وجود دارد، درباره عملکرد خود در 
دولت دوازدهم ادامه داد: برنامه های اقتصادی 
با توجه به مجموعه شرایط در یک بازه زمانی 
کوتاه قابل اجرا نیســت؛ می دانید که من در 
میانه مسیر دولت دوازدهم وارد دولت شدم، 
با این حــال یکی از موضوعاتــی که در راس 

برنامه های من بود و پیگیری هم کردم موضوع 
اقتصاد هوشمند بود که در این زمینه گامهای 

خوبی برداشته و نقشه راه تبیین شد.
وی تاکیــد کــرد: در این مســیر هنوز با 
شــرایط مطلوب فاصله داریم و باید فاصله را 
با اقدامات جدی رفع کنیــم، امیدوارم وزیر 
اقتصــاد دولت ســیزدهم در ایــن خصوص 

اهتمام بورزد به این کار؛ چراکه روان ســازی 
 فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری از 

فواید آن است.
وزیر اقتصاد خاطر نشــان کــرد: اجرای 
طرح اقتصاد هوشمند موجب کاهش فساد و 
افزایش شفافیت می شود و نقش قابل توجهی 

در بهبود روابط اقتصادی ایران و خارج دارد.

محمد الهوتی در گفت وگو با ایلنا خبر داد:

خروج هند از لیست 5 شریک اول تجاری ایران 

دژپسند: امیدوارم وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به روان سازی اقتصاد اهتمام بورزد


