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ذخیره طالی ایرانی ها بیشتر از ذخایر بانک مرکزی است!

بایگانی9هزارو640میلیاردتومانطالدرخانهها
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مریم ش�کرانی، گ�روه اقتصادی ش�هروند| 
در اقتصللاد، مفهللوم انباشللت طللا را در بانک های 
مرکزی و به عنوان یک پشللتوانه برای پللول ملی هر 
کشوری می شناسند و کمتر کشللوری در دنیا وجود 
دارد که مردم برای سللرمایه گذاری به سللمت خرید 
طا یللا ارز برونللد و از فعالیت های سللازنده اقتصاد یا 
سرمایه گذاری در مسیر تولید و ارزش افزایی استقبال 
نکنند. اما در ایران پس اندازها معموال به شکل  خاص 
ایللران و تا 40 درصد باال می رود تللا ایران هم در زمینه 
سرمایه گذاری جزو کشورهای پیشللرو و برتر در دنیا 
شللود و هم در نوع و روش! این موضوعی اسللت که به 
دالیل متعدد و در دهه های اخیر تشللدید شده است؛ 
هرچند ریشلله ای تاریخی در این حوزه وجللود دارد و 
ایرانیان به داشتن طا بسیار عاقه مند هستند اما در 
سللال های اخیر این جریان پس اندازی مردم در حوزه 
طا، به دلیل شللفاف نبودن وضع اقتصادی کشللور و 
رکود حاکم بر سللایر بازارهای سللرمایه گذاری باعث 
افزایش ذخیره طا شللده است. براسللاس تازه ترین 
گزارش ها میزان طای ذخیره شده در خانه ایرانی ها از 
میزان ذخایر بانک مرکزی کشور هم بیشتر شده و برابر 

با واردات 9ماهه کشور در این حوزه است. 
100 تن طال در خانه های ایرانی 

در این حوزه به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طا و جواهر ایران بیشتر از 100 تن 
طای کشللور در خانه های مردم ایران بایکوت شللده 
است و با این حسللاب، مردم کشور بیشتر از 100 هزار 
کیلوگرم یللا معللادل 100 میلیون گرم طللا ذخیره 
کرده اند. حال اگر با در نظر گرفتللن قیمت 96 هزار و 
400تومانی یللک گرم طا این میللزان ذخیره طا را 
به تومان تبدیللل کنیم می توانیم بگوییللم که ارزش 
طای ذخیره شللده در خانه ایرانی ها حللدود 9 هزار و 
640 میلیارد تومان بایکوت شللده اسللت که به ازای 
جمعیت بیش از 77میلیونی ایرانی ها، سرانه ذخیره هر 

نفر ایرانی را به حدود 1/3 گرم می رساند. 
این موضوع در شللرایطی است که با در نظر گرفتن 

آخرین ترازنامه منتشرشللده از میزان ذخیره طای 
بانللک مرکللزی کشللور می تللوان گفت کلله طای 
ذخیره شده در خانه ایرانی ها بیشللتر از ذخایر طای 
بانک مرکزی کشللور اسللت که حللدود 95 تن بوده 
است. هرچند  ارقام اعامی این حوزه بیشتر محرمانه 
تلقی می شود اما در آستانه آغاز دولت یازدهم محمود 
بهمنی این رقم را حدود 500 تن اعام کرده بود اما در 
دولت جدید بود که این رقم حدود 95 تن اعام شللد 
تا مشخص شود ذخایر کشللور هم در حوزه طا طی 
دولت های قبل کمتر از میزان اعامی بوده اسللت. به 
هر روی نگاهی به آمار واردات طا هم باال بودن میزان 
ذخایر مسکوت طا در خانه ها را باال نشان می دهد اگر 
بدانیم که واردات  سال 87 حدود 186 تن بوده است، 
این میزان ذخیره حدودا به اندازه 9 ماه واردات، طا در 

خانه مردم کشور وجود دارد. 
عدم اطمینان، دلیلی برای ذخیره طال

در این حللوزه، عباداهلل محمدولللی رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا و جواهر ایران به 
مهر گفته است که بیشتر از 100 تن طا در خانه های 

مردم ایران وجود دارد که الزم است برای بهره برداری از 
این حجم طا بانک مرکزی اقدام به تأسیس بانک طا 
کند. این در شرایطی است که با وجود هشدارهای مکرر 
اقتصاددانان مبنی بر جلوگیری از جریان نقدینگی به 
بازار طا و ارز، به نظر می رسد وضع نامعلوم اقتصادی 
مردم را ناچار به خرید طا و ذخیره آن در خانه هایشان 
کرده است. درحال حاضر سایر بازارهای سرمایه گذاری 
در ایران وضع رکودی را پشت سر می گذارند. کاهش 
سود بانکی و ریزش های مکرر شاخص های بورس در 
ماه های گذشللته و ثبات نسبی و غیرقابل پیش بینی 
بودن وضع دالر، باعث شللده اسللت که مللردم طا را 
مطمئن ترین راه برای حفظ ارزش دارایی خود بدانند. 
نگرانی های مردم کشور برای حفظ ارزش دارایی باعث 
شده است میزان طای ذخیره شده در خانه ها از میزان 

ذخایر بانک مرکزی بیشتر شود. 
ذخایر طالی کشور و بانک طال

بانک مرکزی که با تشدید تحریم ها از افشای میزان 
دقیق ذخایر طای خود خودداری می کرد در  سال 90 
با انتشللار یک رقم عجیب باعث شگفتی شد. محمود 

بهمنی رئیس کل بانک مرکللزی در دوره احمدی نژاد 
اعام کرد میزان ذخایر طای بانک مرکزی در  سال 90 

به 500 تن رسیده است. 
با تغییر دولت، بانک مرکزی ترازنامه جدیدی منتشر 
کرد که نشان می داد میزان ذخیره طای بانک مرکزی 
در  سال 90 تنها 95 تن بوده است. بررسی آمار 10ساله 
از میزان ذخایر طا در این بانک نشان می دهد که این 
رقم در  سللال 81 تنها 41 تن بوده اسللت که با در نظر 
گرفتن میزان تغییرات 10ساله، می توان گفت هر سال 
به طور متوسللط حدود 5 تن به ذخایللر بانک مرکزی 
اضافه شده اسللت. در این میان گمرک نیز از  سال 88 
آمار واردات طا را حذف کرده است اما بررسی آخرین 
آمار رسللمی گمرک نشللان می دهد که در یک دوره 

9ماهه حدود 186 تن طا به کشور وارد شده است. 
از این میان پیشللنهاد تأسللیس بانللک طا نیز 
سال هاسللت که مطرح شللده و حتی بانک مرکزی 
در مقطعی بللا آن موافقت کرده اسللت اما ایجاد این 
بانک تا امروز محقق نشللده اسللت. اولین بار در  سال 
87 خبرگزاری ها نوشتند که بانک مرکزی و هیأت 
وزیران با ایجاد بانک طا و جواهر موافقت کرده اند اما 
از آن زمان تاکنون از ایجاد بانک طا خبری نشللد و 
تنها چند طرح بانکی برای سپرده گذاری طا اعام 
شللد که از آن جمله می توان به طرح سپرده گذاری 
طا در بانک صادرات اشللاره کرد. این درحالی است 
که وضع نامطمئن اقتصادی طللا را بین مردم ایران 
تبدیل به نوعی کاالی سرمایه ای و پس انداز شخصی 
کرده است. مصداق این ادعا تنش در بازار سکه و طا 
در دو سللال گذشللته و در اوج بحران اقتصادی است 
که با هجوم مردم به این بازارها قیمللت طا در بازار 
ایران از روند قیمت ها در بازار جهانی بسللیار جلوتر 
افتاد و نرخ ها به صورت لحظه ای جابه جا شد. درحال 
حاضر نیز با شللفاف نبودن وضع بازار طا در ایران و 
حتی جهان به نظر می رسد مردم کشور راهکار خرید 
و ذخیره طا در خانه هایشان را منطقی ترین گزینه 

دانسته اند. 

گروه اقتصادی شهروند| »مخاطب موردنظر 
در دسترس نیست، تماس شما از طریق پیامک به 
اطاع ایشان خواهد رسید«. این جمله ای است که 
این روزها دارندگان خطوط تلفن همراه از شرکت 
همراه اول می شنوند و در کنار آنتن دهی نامناسب 
و قطعی هللای حیللن مکالمه خطوط همللراه اول 

کافگی این مشترکان را باعث شده است. 
ایللن روزها مشللترکان اپراتللوری که با شللعار 
»هیچکس تنها نیست« فعالیت می کنند در عمل 
تنها مانده انللد و خطوطی را در اختیللار دارند که با 
اختال و مشکل کار می کند و کسی هم پاسخگوی 
این اشکال و زیان های مشترکان نیست! زیرا قطع 
شدن ارتباط حین تماس و بر قراری ارتباط مجدد، 
باعث هدررفت وقت مشللترک و بروز مشللکات 
عصبی و حتی افزایش هزینه مکالمه آنها می شود 
که شاید در جزء اهمیتی نداشللته باشد اما در کل 

رقمی کان را برای این اپراتور رقم می زند. 
درحالی که ایللن اختال از اواخر مرداد شللروع 

شللده، تاکنون هیچ مسللئولی از مردم پوزشللی 
نخواسللته و در انحصللار چند اپراتور مشللخص، 
مشترکان همراه اول مجبور شده اند طی یک ماه 
اخیر با دشواری در دسللترس نبودن طرف مورد 
مکالمه مواجه شللوند. البته آنتن دهی نامناسب 
همللراه اول، موضوع تازه ای نیسللت، امللا این که 
تقریبللا از یک ماه قبللل و بدون اطللاع قبلی این 
اتفاق افتاده و هنوز هم این مشکل رفع نشده است 
جای سللوال و تعجب دارد. البته محمود واعظی 
وزیر ارتباطات چندروز قبل درمراسللم گشایش 
ششمین نمایشگاه برترین های تلفن  همراه، تبلت 
و لوازم جانبی اعام کللرده بود، اختال موجود در 
خطوط تلفن همراه به دلیل تغییرات در سیستم 
این خطوط اسللت و به زودی رفع می شللود؛ البته 
بسللیاری از مشللترکین با مراجعه به دفتر همراه 
اول با این پاسخ مواجه شللدند که تا اطاع ثانوی 
این مشللکل وجود دارد. البته وزیللر ارتباطات به 
موضوع دیگری هم اشللاره کللرده و آن راه اندازی 

اینترنت 3G و 4G است. به گفته وزیر ارتباطات 
دلیل دیگر اختال درخطوط همراه اول راه اندازی 
اینترنت نسل جدید بوده است این درحالیست که 
اینترنت 3G و 4G هنوز به طللور کامل راه اندازی 
نشده و خود این موضوع نیز با موانع بسیار همراه 
است. اکثر مشترکان همراه اول از نامناسب بودن 
امکانات اینترنت همراه اول گایه مند بوده و نسبت 
به کندی و قطع شدن این اینترنت ناراضی هستند. 
در این شرایط جای این سؤال است که مگر همراه 
اول اینترنللت 3G  یا 4G را ارایه کللرده و مردم از 
خدمات آن بهره مند شدند که این شرکت خدمات 
دیگر خود را قطع کرده اسللت یا این که آیا اصوال 
ارایه هر خدمت جدید باید منتج به قطع خدمت 
قبلی باشد. این که مردم عاوه بر صرف هزینه، وقت 
و بروز ناراحتی های عصبی باز هم باید با مشکات 
جدی اختال در خطوط تلفن  همراه مواجه باشند 
در اصل ارایه مناسب خدمات از سوی این اپراتور را 

زیر سؤال می برد. 

اختالل در موبایل ها ادامه دارد
در اواخر هفته گذشته هم حسن رضوانی معاون 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا 
شبکه اینترنت موبایل توسعه پیدا کند و 3G به حالت 
استیبل در بیاید، اختاالت در شبکه اینترنت موبایل 
ادامه دارد از این رو بهتر است مشترکان موبایل های 
خود را روی 3G قرار دهند. به گفته وی اختاالتی 
که در شبکه های اینترنتی موبایل وجود دارد به دلیل 
این است که اپراتورها درحال ارتقای شبکه هستند. 
رضوانی گفت: عموما گوشللی ها روی گزینه اتومات 
هستند و به هنگام ارتقای شبکه، متوجه اختاالت 
می شوند. او گفت: تا زمانی که شبکه ها به حالت ثبات 
نرسیده است، مشترکین می توانند گوشی های خود 
را روی 3G قللرار دهند و زمانی که اپراتور اعام کرد 
که سللرویس های 3G را فعال کرده اسللت و حالت 
ثبات پیدا کرد، مشترکین می توانند گوشی های خود 
را به حالت اتومات یا هرگزینه دیگری قرار دهند و از 

هر شبکه ای استفاده کنند. 

با وجود ادامه اختالل خطوط تلفن همراه، کسی پاسخگوی هزینه مشترکان نیست
مشترکانهمراهاولتنهایند؛هیچکسهمپاسخگونیست!

گزیده خوانی

 راه اندازی خط مس�تقیم کش�تیرانی بین 
ای�ران- قطر |ولی اهلل افخمی راد، رئیس سللازمان 
توسللعه تجارت با بیان این که از ابتدای  سال جاری 
تاکنون 75 دستگاه خودروی با قدرت بیش از ۲500 
سی سی وارد کشور شده است، گفت:  خط مستقیم 

کشتیرانی بین ایران و قطر راه  اندازی می شود.  

 ابزارهای پول�ی و کنترل نقدینگی | پیمان 
قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که 
رشللد نقدینگی در 4ماه اول امسللال از محل رشد 
ضریب فزاینده بوده و پایه پولی رشللد منفی داشته 
اسللت،  گفت: به همیللن دلیل بانک مرکللزی فعًا 
از ابزارهللای پولی برای کنترل نقدینگی اسللتفاده 
نمی کند. او افزود: رشللد نقدینگی در 4 ماه ابتدای  
سال جاری از محل رشللد ضریب فزاینده پولی بوده 

و پایه پولی در این مدت کاهش یافته است. 

برگه هایی که به مردم دادند سهام عدالت 
نبود| علی اشرف عبداهلل پوری حسینی، معاون وزیر 
اقتصاد با بیان این که پیش نویس الیحه سهام عدالت 
در وزارت اقتصللاد نهایی شللده و در دولت به الیحه 
تبدیل خواهد شللد، گفت: برگه های ثبت نام سهام 
عدالت فعاً فاقد ارزش بوده و با مشخص شدن تعداد 
و سهام شرکت ها، امکان ارزش گذاری دارند. او افزود: 
آنچه می تواند دارایی ارزش باشد، برگه سهام است، 
بنابراین چیزی که اکنون در دست مردم قرار گرفته، 

برگه های ثبت نامی است.  

   یارانه شهریور شنبه آینده واریز می شود

   وزیر کار:  کاهش تعرفه حق بیمه کارگران 
شاغل در مسکن مهر

   افزایش 20 درصدی نیاز به آب در جهان 
تا 2030

   اختصاص 8 میلیارد دالر از محل صندوق 
توسعه ملی به بحران بی آبی 

   ندیمی: مجلس به تسویه بدهی ۴0 هزار 
میلیاردی با تسعیر نرخ ارز رأی نمی دهد

   معاون وزیر:  طرح جامع مسکن چند روز 
دیگر رونمایی می شود

   سازمان بهره وری:  افت بهره وری انرژی 
بخش صنعت در سال های اخیر

   عضو اتاق تهران:  با ورود داعش بخشی
| از بازار عراق را از دست دادیم

   رویترز: اعالم آمادگی روسیه برای 
صادرات ۵00 میلیون دالری گندم به ایران

   اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی تهران: 
کاهش قیمت میوه در آینده نزدیک

   رئیس بنیاد مسکن: 20 هزار واحد مسکونی 
روستایی نوسازی می شوند

   معاون سازمان هواپیمایی:  مذاکره برای 
افزایش پروازهای عبوری از ایران

   10هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح
 در شهر جدید پردیس

بدون شرح

قاچاقماهیانخاویاری
ازصیدمجازآنپیشیگرفت

19 شهریور 1386| موافقت اوپک با افزایش  
500 هزاربشکه اي تولید نفت

19 ش�هریور 1387| قاچللاق ماهیللان  
خاویاري خزر از صید مجاز آن بیشتر شده است

19 ش�هریور 1388| ارتقللاي 5رتبلله اي  
جایگاه ایران در فضاي کسب وکار

19 شهریور 1389| ایران در رتبه 69 قدرت  
رقابت اقتصادي جهان

19 شهریور 1390| بازگشت حباب به بازار  
سکه

19 ش�هریور 1391| توافق جدیللد ایران و  
پاکستان برای تهاتر کاال با ریال و روپیه

19 ش�هریور 1392| واردات دارو در 5 ماه  
نخست امسال 9 درصد افزایش یافت

اقتصاد در چنین روزی

اتفاق روز

خبری از تهاتر کاال و نفت ایران و روسیه نیست

زنگنه:درصادراتگازهمه»دبه«
درمیآورندازجملهروسیه

گروه اقتصادی ش�هروند| در حاشللیه اجاس 
کمیسیون مشللترک اقتصادی ایران و روسیه، نواک 
وزیر انرژی روسللیه با تأکید بر این کلله روابط ایران و 
روسللیه شللرایط برد - برد را خواهد داشت، تصریح 
کرد: توافق مشخصی در زمینه تهاتر کاال با نفت بین 
دو کشللور صورت نگرفته اسللت. او افزود:  یادداشت 
تفاهمی درباره همکاری های بازرگانی بین دو کشور 
به امضا رسللیده که درواقع یک سللند کلی است.  به 
گفته او اما تاکنون توافق مشللخصی در زمینه تهاتر 
کاال و نفت بین ایران و روسللیه صورت نگرفته است. 
او درخصوص ناامنی توپولف ها گفت: ما آمار سقوط 
هواپیمای توپولوف را در ایران نداریم اما هواپیماهای 
توپولوف مطمئن ترین هواپیماها هستند. توپولوف ها 
طی 30 سال گذشته در قلمرو روسیه پرواز می کردند 
و اطاعات دیگری دارم که براساس آن مطمئن ترین 
هواپیماهللا توپولوف ها هسللتند.  زنگنه درخصوص 
این که چرا بیشللتر محور مذاکرات ایران و روسللیه 
صادرات محصوالت کشللاورزی و غذایی بوده، گفت:  
ایران بیشتر از این چیزی برای ارایه نداشت.  زنگنه در 
ادامه با تأکید بر این که دبه جزءالینفک قراردادهای 
صادرات گاز با خط لوله اسللت، گفت:  روس ها نیز در 
صللادرات گاز دبه درمی آورند. وی با اشللاره به این که 
نباید از دبه در قراردادهای صادرات گاز عصبی شللد، 
اظهار کرد:  باید برای دفاع از شکایت های احتمالی از 
قراردادهای گازی تجهیز شد و به درستی دفاع کرد تا 

بتوان به منافع دست یافت.

نوبخت:  متولدان جدید یارانه می گیرند

ممنوعیتوارداتخودرو
توسطورزشکارانوجزایرنشینان

گروه اقتصادی ش�هروند| محمدباقر نوبخت، 
سللخنگوی دولت با اشللاره به مصوبات امروز هیأت 
دولت اظهارداشت: یکی از مصوبات ممنوعیت واردات 
خودروهای سواری با حجم باالی ۲500 سی سی بود، 
البته در مواردی تصویب نامه هایی درباره واردات این 
خودروها برای افراد خاص به عنوان نوعی مساعدت یا 
برای کمک به ساکنان جزایر ایرانی وجود داشت. وی 
ادامه داد:  از سوی دیگر با توجه به ممنوعیت واردات 
آن یک روش دیگر نیز برای واردات اینگونه خودروها 
اسللتفاده می شللد؛ در ابتدا این خودروهللا متروکه 
می شللدند و متروکه ها طبق قوانین امکان واردات به 
کشور را داشتند که در جلسه هیأت دولت نیز این راه 
بسته شد و اینگونه تصویب شد که کاالهای متروکه 
حتما باید مرجوع شوند. نوبخت ادامه داد:  درخصوص 
تصویب نامه هایی که در مورد واردات خودرو به عنوان 
کمک به قهرمانان یا افراد جزایر ایرانی داده می شللد 
به طور معمول این اجازه ها واگذار می شللد و اینگونه 
خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارف که ما در سطح 
جامعه می بینیم از همین طریق وارد می شدند اما با 
تصویب دولت واردات اینگونه خودروها از مناطق آزاد 
نیز به داخل کشور ممنوع شد. او افزود: با این حال در 
مورد متولدینی که به جمع ما اضافه شللده  اند در ماه 
جاری نسبت به پرداخت یارانه اقدام خواهد شد و هیچ 
مشکلی در این رابطه وجود ندارد و تأکید دولت نیز بر 
همین مسأله است. سخنگوی دولت درباره نرخ گذاری 
خودرو گفت:  من تصور می کردم که پرونده این مسأله 
بسته شللده اسللت. همان طور که می دانید دولت با 
افزایش قیمت خودرو مخالف است اما مکانیزم تعیین 
قیمت خودرو در شللورای رقابت تعیین می شود. او با 
اشللاره به کاهش 3 درصللدی قیمت خللودرو افزود: 
این کاهش نیز به طور حتم از سللوی شللرکت های 
خودروسازی با توجه به عدم رضایت دولت از افزایش 
قیمت خودرو صورت گرفته اما همه کاالها و اقتصاد 
در دست دولت نیست، ما هم از افزایش قیمت کاالها 
در بازار ناخرسللندیم اما تاش می کنیم در کاالهایی 

که مربوط به دولت است افزایشی نداشته باشیم. 
 یارانه بگیران هر ماه

 8۵ تا 120 هزار نفر بیشتر می شوند
اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها 
نیز در این رابطه گفت: متولدان جدید نیاز به ثبت نام 
در سللامانه رفاهی ندارند.  او افزود:  مشللموالن یارانه 
نقدی متولدانی هستند که سرپرسللت آنها در حال 
حاضر در سللایت رفاهی ثبت نام کرده و یارانه نقدی 
دریافت می کند، به فرزندان افرادی که در حال حاضر 
یارانه نقللدی دریافت نمی کنند، نیللز تعلق نخواهد 
گرفت. وی با بیان این که از این به بعد هر ماه به صورت 
خودکار آمللار متولدان جدید در فهرسللت پرداخت 
یارانه نقدی قرار می گیرد به فارس گفت: این موضوع 
جزو سیاست های نظام و دولت بوده و برای متولدان 
جدید از این پس یارانه نقدی پرداخت خواهد شللد. 
ایزدی گفت:  معموال ماهانه بین 85 تا 1۲0 هزار متولد 

جدید به یارانه بگیران کشور نقدی اضافه می شود. 

گزارش 2

   طالی مسکوت در منازل به اندازه 9 ماه واردات طالست 

عدد خبر

مجتبی قاسمی مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت 
از تشکیل بیش از ۲700 پرونده تخلف از واحدهای صنفی 
طی سه ماهه اول امسللال خبر داد و گفت: در همین مدت 
ارزش تخلفاتی این واحدهای صنفی بیش از 10 میلیارد و 

357 میلیون و 118 هزار تومان بوده است. 

محمدرضا رضازاده مدیرعامل شللرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران گفت: طرح »داریللان« در مطالعه های اولیه 
سدی بزرگ با حجم مخزن یک میلیارد مترمکعب پیشنهاد 
شده بود که این شرکت به  منظور احترام به عقاید دینی مردم 
و حفظ آثار تاریخی منطقه، 50متر ارتفاع سد را کاهش داد. 

غامرضا مصطفی پور، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران از عید سعید فطر 
تاکنون به بیش از ۲0 هزار نفر از جوانان تسللهیات ازدواج 
پرداخت کرده است. این بانک به طور متوسط روزانه به  هزار 

و 163 نفر وام ازدواج پرداخت می کند. 

واردات برنج در پنج ماهه نخسللت  سال جاری نسبت به 
مدت مشابه  سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته 
اسللت. در این مدت 611 هزار تن برنج به کشللور وارد شده 
که ارزشی برابر 764 میلیون دالر داشته است. واردات برنج 

3/47 درصد از کل واردات کشور را شامل می شود. 
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کاهشوارداتبرنجهرروزوامازدواجمیگیرندازارتفاعیکسدکمشدتخلفاتبهاریواحدهایصنفی

گروه اقتصادی ش�هروند| یک سللالی می شود 
که آهنگ نرخ تورم در کشللور کند شده و رفته رفته 
به عقب برمی گردد. پس از جهللش ناگهانی تورم در 
سللال های 91 و 9۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه را به 
باالی 45 درصد نیز رسللاند، آرامشی که طی ماه های 
اخیر از عدم افزایش نرخ تورم ایجاد شللده برای مردم 
خوشللایند اسللت. بنابراین گزارش هایی که از سوی 
مرکز آمار ایران و بانک مرکللزی از یکی از مهم ترین 
شللاخص های اقتصادی کشللور منتشللر می شود 
مشخص شده که روند نزولی تورم در کشور ادامه دارد. 
هرچند این شاخص همچنان به رشد خود نسبت 
به ماه های قبل ادامه می دهد ولی از شدت صعود آن 
کاسته شده است به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه 

در مناطق شهری به 14/7 درصد رسیده است. 
این موضوع درحالی رخ داده اسللت که بسللیاری 
معتقدند کاهش رشد تورم و تورم نقطه به نقطه به کف 
خود رسیده است و در صورتی که دولت مراقب ادامه 
راه خود نباشد، احتمال بازگشت تورم وجود دارد. به 
هر سللو، حاال یک هفته پس از اعام نرخ تورم مرداد 

93 در مناطق شهری، مرکز آمار ایران شاخص تورم 
در مناطق روسللتایی را نیز منتشر کرد تا معلوم شود 
افت قابل توجه رشد این شاخص در روستاها رخ داده 
است. چراکه همواره نرخ تورم در مناطق روستایی از 
مناطق شهری بیشتر است این درحالی است که نرخ 
تورم روسللتاها در مردادماه در تعدادی از شاخص ها 
از مناطق شهری نیز کمتر شللده است. آمارها نشان 
می دهللد درحالی که تورم نقطه به نقطه شللهرها در 
این ماه 14/7 درصد بوده این شللاخص در روسللتاها 
به 1۲/7 درصد رسللیده است. در گروه خوراکی ها نیز 
نرخ تورم به 6/6 درصد رسیده درحالی که این شاخص 
در شهرها 8/6 درصد اعام شده اسللت. در نرخ تورم 
1۲ماهه نیز فاصله ها میان شللهر و روسللتا کم شده 
است. در مناطق شهری نرخ تورم ۲۲/3 درصد اعام 
شده است ولی این شاخص در روستاها به ۲3/3 درصد 

رسیده است. 
افت 2/۵ درصدی تورم روستایی

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد همانند نرخ 
تورم مناطق شهری در مرداد امسال، این شاخص در 

مناطق روستایی نیز با کاهش محسوسی همراه بوده 
اسللت. بنا بر این گزارش نرخ تورم 1۲ماهه روستایی 
در مرداد 93 به ۲3/3 درصد رسیده که نسبت به نرخ 
۲5/8 درصدی ماه گذشته )تیر93( ۲/5 درصد کاهش 

یافته است. 
در گروه خوراکی ها، آشللامیدنی ها و دخانیات نیز 
درحالی که نرخ تورم 1۲ماهه در تیرماه ۲7/1 درصد 
گزارش شده بود این شللاخص در مرداد با 3/6 درصد 
کاهش بلله ۲3/5 درصد رسللیده اسللت. همچنین 
نرخ تورم گللروه خدمللات و کاالهللای غیرخوراکی 
از ۲4/7 درصللد در تیر بلله ۲3/1 درصد رسللیده که 

نشان دهنده افت 1/6 درصدی آن است. 
در نرخ تورم نقطه به نقطه که تغییر تورم را نسبت 
به ماه مشابه  سللال گذشللته ارزیابی می کند نیز در 
مقایسه با تیرماه نرخ تورم افت کرده است. به طوری که 
در شاخص کل این نرخ به 1۲/7 رسیده که نسبت به 
تیرماه 0/6 درصد کمتر شده است. در گروه خوراکی ها 
نیز بللدون هیچ تغییری 6/6 درصد شللده اسللت. در 
گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمللات هم نرخ تورم 

از 19/۲ درصد در تیرماه به 18/1 درصد رسللیده که 
1/1 درصد افت نشان می دهد. 

از سللوی دیگر در مقایسلله میزان تغییللر ماهانه 
نرخ تورم در مرداد نسللبت به ماه قبل آن نیز شللاهد 
کاهش نرخ هسللتیم. بنابراین درحالی که شللاخص 
کل در تیرماه ۲/۲ درصد افزایللش یافته در مردادماه 
این افزایللش به 1/3 درصد رسللیده کلله 0/9 درصد 
کمتر شده اسللت. در گروه خوراکی ها نیز شاهد افت 
0/8 درصدی میزان رشللد تورم هستیم به طوری که 
رشللد ۲/6 درصدی تللورم ایللن گللروه در تیرماه به 
1/8 درصد در مرداد رسللیده اسللت. گروه خدمات و 
کاالهللای غیرخوراکی هم درحالی که میزان رشللد 
تورم آن در تیرماه 1/9 درصد بللوده این رقم در مرداد 
به 0/9 درصد رسیده که گویای کاهش یک درصدی 

رشد تورم است. 
طبق گزارش مرکز آمار شاخص کل بر مبنای  سال 
پایه 1390 در مردادماه  سللال 1393 عدد ۲0۲/4 را 
نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1/3 درصد افزایش 

داشته است. 

با افت 2/۵درصدی تورم روستایی فاصله با شهرها به یک درصد رسید

نزدیکی نرخ تورم شهر و روستا 

رز
ویت

: ر
س

عک
  


