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بانک از داش��تن این وجوه محروم شده و برای اینکه
بتواند پاسخگوی مشتریان خود باشند از منابع بانک
مرکزی استفاده میکنند.
مستخدمین حسینی در ادامه عنوان کرد :اما در هر
دورهای اگر این اضافه برداش��تها افزایش پیدا کند
نشاندهنده ضعف عملکرد بانکهاست ،به عبارتی
بیش از جذب س��پردهها تس��هیالت و وام دادهاند.
یعنی این تصویری است که از اضافه برداشت بانکها
وجود دارد.
این کارش��ناس مس��ائل پولی و بانکی با بیان اینکه
درحالحاض��ر منابع بانکها به می��زان 1400هزار
میلی��ارد تومان برای س��پردههای تم��ام بانکها و
موسس��ات اعتباری است ،خاطرنش��ان کرد :از این
میزان  50درصد آن در بانکها فریز ش��ده و بخشی
مربوط به افرادی اس��ت که تس��هیالت گرفتهاند و
قسمتیدیگرمربوطبهبدهیدولتاستکهنتوانسته
است بپردازد .در نتیجه میزان منابع مورد نیاز بانکها
متناسب با ش��رایط اقتصادی نیست و بانکها برای
ایجاد شرایط از بانک مرکزی قرض میکنند تا بتوانند
منابع را تامین کنند و اعطای تسهیالت کنند.
وی در ادامه افزود :بر این اس��اس تعدادی از بانکها
اخیرا گواهی س��پرده منتشر کردند تا بتوانند منابع
خود را تامین کنند که بخش��ی از آن انتشار گواهی
سپرده است که بانک مرکزی به بانکها مجوز داده
و بخشی از آن استفاده از منابع بانک مرکزی است.
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افتتاح حساب در بانکها
محدود شد

ایبنا :مدیر اداره مطالع��ات و مقررات بانکی
بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح حساب
اش��خاص حقیقی خبر داد و گفت :براساس
بخشنامه بانک مرکزی ،اشخاص حقیقی تنها
میتوانند  ۶حساب در هر بانک افتتاح کنند.
حمیدرض��ا غنیآب��ادی در خص��وص
محدودیته��ای در نظر گرفته ش��ده برای
تعداد حسابهای یک فرد در بانک و مؤسسه
اعتباریاظهارکرد:بهموجبایندستورالعمل
ه��ر فرد در هر بان��ک و یا مؤسس��ه اعتباری
میتواند یک حس��اب جاری مشترک و یک
حس��اب جاری انفرادی ،یک حس��اب کوتاه
مدت عادی مشترک و حس��اب کوتاه مدت
عادی انفرادی ،یک حس��اب قرضالحس��نه
مشترک و یک حساب قرضالحسنه انفرادی
داشته باشد .بر همین اساس هر فرد حقیقی
میتواند در هر بانک  6حساب افتتاح کند.
او ادام��ه داد :البته ش��رایط افتتاح حس��اب
س��رمایهگذاری بلند مدت متفاوت اس��ت و
مشمولایندستورالعملنمیشود.ویبابیان
اینکه ،هم اکنون این بخشنامه در بانکها در
حال اجرایی شدن است ،اظهارکرد :به عنوان
مثال اگر اشخاص حقیقی در بانکها حساب
کوتاه مدت عادی داش��ته باشند دیگر در آن
بانک نمیتوانند حساب مشابه افتتاح کنند.
غنیآب��ادی گفت که ،این دس��تورالعمل در
راستای کاهش تعداد حسابها است.
مدیرعاملشركتمعدنیوصنعتیچادرملو:

شیرینسازی و انتقال آب
خلیج فارس به مرکز

مدیرعامل شركت معدنی و صنعتی چادرملو
گفت :طرح شیرینس��ازی و انتقال آب خلیج
فارس ب��ه مناطق مرکزی ای��ران با جدیت در
حال اجراست .محمود نوریان پس از نشست
كمیس��یون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر
اجرای سیاس��تهای كلی اصل  44و بررسی
راههای تأمین مالی ط��رح انتقال آب از خلیج
فارس ،درب��اره اتمام پروژه و رس��یدن آب به
چادرملو تصریح كرد :رسیدن آب به چادرملو
نیازمند زمانی بیشتر نسبت به گلگهر و مس
سرچشمه است .با توجه به این موضوع امیدوار
هستیم در سال  98آب به گلگهر و در فاز سوم
به معدن چادرملو برسد .وی با اشاره به تأمین
مالی این پروژه بیان كرد :براساس تعهدی كه
داریم تا ام��روز از  1500میلیارد تومان حدود
 950میلیارد توم��ان را تأمین كردهایم ،البته
كس��ری زیادی هم وجود دارد كه س��همی از
آن برای بانكها مشخص شده که در قالب وام
آن را پرداخت کنن��د .تأمین مالی ارزی هم از
صندوق توسعه ملی تأمین شده است .نوریان
با یادآوری اینکه چادرملو در ش��ركت انتقال
آب ،س��هم  22و  0.3درصدی در اختیار دارد،
گفت :خوشبختانه تا امروز مشكلی در اجرای
پروژه نبوده و كار با س��رعت در حال اجراست.
مدیرعاملشركتمعدنیوصنعتیچادرملودر
پاسخ به این پرسش كه اجرای این پروژه تا چه
اندازهدرنرختمامشدهمحصولتاثیرگذاراست،
گفت :با توجه به كمبود آب و روند افزایش نرخ
آن ،اجرای این پ��روژه به طور كامل اقتصادی
است و تأثیر منفی بر نرخ تمام شده محصوالت
نخواهد داش��ت .نوریان در پاسخ به پرسشی
درخصوص مهمترین چالشهای توس��عه در
بخش صنعت س��نگ آهن و معدنکاری ایران
گفت :بخش اعظم مش��کالت ما داخلی است
و انتظار داریم نهادهای دولتی و قانونگذاری با
درک صحیح مشکالت و شرایط فعلی بخش
معدن ،برای حل آنها چارهاندیشی کنند.

واردات  20هزار تن
تخممرغ برای تنظیم بازار
ایرنا :دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به واردات
 20هزار تن تخممرغ برای تنظیم بازار گفت:
ش��یوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
موجب کمبود مرغ و تخممرغ ش��د .محسن
بهرامی ارض اقدس افزود :ش��یوع آنفلوانزای
مرغیموجبشدتاباوجودممنوعیتصادرات
و همه اقدامهایی که در این زمینه انجام شد،
شاهد کاهش عرضه مرغ و تخممرغ باشیم .این
مقام مسئول با اعالم اینکه مجوز ورود  20هزار
تن تخممرغ به کشور صادر شده است ،اظهار
کرد :بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و
بخشی دیگر وارد شده است و کمبود تخممرغ
در کشور با این میزان واردات جبران میشود.

عکس :محمدمحسنیفر
 /مهر

افزایش  4برابری بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی

رشد بدهی
بانکها به
بانک مرکزی
افزایشی بوده
و تا ۱۱۲هزار
میلیارد
تومان پیش
رفته است،
بانکهای
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رکورددار این
بدهی هستند

رویداد

 2بانک خصوصی  52هزار میلیارد تومان
به بانک مرکزی بدهکارند

جامعه فردا :هرچند از سرعت رشد بدهی بانکها
به بانک مرکزی کاس��ته ش��ده ،همچنان میزان آن
افزایش��ی بوده و تا ۱۱۲هزار میلی��ارد تومان پیش
رفته است .بانکهای خصوصی رکورددار این بدهی
هستند .براساس خبر ایسنا ،بانکها طی سالهای
اخیر و تحت ش��رایطی برداش��ت از بانک مرکزی را
افزایش دادند ،بهطوریکه طی دوسال گذشته و از
مهرماه سال  ۱۳۹۴تا مهرماه سال جاری این رقم از
 ۸۵هزار میلیارد به ۱۱۲هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است که نشاندهنده رشد  ۲۷هزار میلیاردی
برداش��ت از بانک مرکزی است .در این بین تنگنای
اعتباری بانکها ،تس��هیالت تکلیف��ی و الزام برای
پرداخت در پروژههایی که در آن مش��ارکت دارند از
عوامل رشد این بدهی بهش��مار میرود که البته در
این بین برخی بانکها بیانضباطی بیشتری دارند.
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد
که از بدهی حدود ۱۱۲هزار میلیاردی موجود بیش
از  ۱۱هزار میلی��ارد تومان به بانکهای تجاری۴۸ ،

هزار میلی��ارد تومان به بانکه��ای تخصصی و بالغ
ب��ر  ۵۲هزارمیلیارد تومان ب��ه بانکهای خصوصی
اختصاصدارد.دربینمجموعهبانکهااینبانکهای
خصوصی هستند که درحالحاضر بیشترین میزان
بدهی را داش��ته و ب��ا افزای��ش قابلتوجهی همراه
هس��تند ،بهطوریکه بدهی آنها از حدود  ۱۳هزار
میلی��ارد تومان در مهرماه س��ال  ۱۳۹۴به  ۵۲هزار
میلیارد تومان در س��ال جاری افزایش یافته است.
این بدهی در مهرماه امس��ال نسبت به مهرماه سال
گذشته تا  ۱۳۵درصد رشد دارد .این درحالی است
که در سال گذشته نس��بت به سال  ۱۳۹۴رشد ۶۵
درصدی ثبت ش��ده بود که در مجموع نشاندهنده
افزایش سرعت رشد بدهکاری بانکهای خصوصی
به بانک مرکزی است.
شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی

در این زمینه حیدر مستخدمینحس��ینی ،معاون
اسبق بانک مرکزی طی گفتوگویی با «جامعه فردا»

با اعالم این نکته که اضافه برداشت از بانکها بحث
تازهای نیست و در شرایط مختلف اقتصادی این امر
مورد استفاده قرار گرفته است ،اظهار داشت :در یک
دورهای در زمان ریاست دکتر مظاهری مبحثی تحت
عنوان سهقفله و ششقفله مطرح شد که براساس آن
بانک مرکزی اجازه نداد بانکها چکهایشان را پاس
کنند .در واقع در آن زمان در خزانه بانک مرکزی قفل
شد و هیچ بانکی اجازه برداشت نداشت.
وی در ادامه افزود :در اصل چکهایی که بانک های
تجاری و تخصص��ی میدهند ،بانک مرکزی مجبور
است که آنها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی پاس
کند زیرا با این کار اعتبار بانک مرکزی و بانکها حفظ
میشود اما در این زمینه جرایمی را متوجه بانکها
میکند ،از جمله ن��رخ  34درصد بود که در چندماه
گذشته براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار
آن را ب��ه  18درص��د کاهش دادن��د و درصورتیکه
بانکها نزد بانک مرکزی وثیقه میگذاش��تند این
جریمه به نرخ  16درصد هم میرسد.

مستخدمینحس��ینی تصریح کرد :این نوع فرآیند
زمانی عینیت پیدا میکن��د که قبل از آن بانکها با
بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و موافقت آن را برای
گرفتن خط اعتباری اخذ کنند .تنها در این صورت
استکهبااعالمدالیلکمبودمنابعمیتوانندموافقت
بانکمرکزیرابرایاجازهبرداشتتایکسقفمعین
بهدست آورند .اما بانکهایی که قبل از مصوبه اضافه
برداشت داشتند قطعاً نرخهای جریمهشان کاهش
پیدا نمیکند زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی عطف به
ماسبق نمیشود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی یادآور شد :اما چرا
اضافه برداشت صورت میگیرد ،یک بخش از آن به
این دلیل است که بخشی از منابع بانکها قفل شده
است .یعنی در ش��رایط رکود در بخش ساختمان یا
بدهیهایی که دولت به بانکها داشته یا برجسازان و
تولیدکنندگان و خدماتدهندگانی که از بانکها وام
گرفتهاند،اینمبالغمحبوسشدهاستونتوانستهاند
مبالغ مورد نظر را به بانکها بپردازند .بر این اساس

بدهی بانکها نسبت به سال قبل37درصد
کمتر شده است

با این وجود از س��رعت رشد بدهی بانکها در مدت
اخیر تا حدی کاسته شده است بهگونهای که مقایسه
روند رش��د از این حکایت دارد که بدهی بانکهای
تجاریدرمهرماه ۱۳۹۵نسبتبهمهرماهسال۱۳۹۴
رشد  ۱۱.۸درصدی داش��ته ،ولی در سال جاری در
مهرماه در مقایس��ه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷
درصد کمتر شده اس��ت .در مورد بدهی بانکهای
تخصصی نیز باید گف��ت که در مهرماه امس��ال به
همین میزان در س��ال قبل  ۱۶درصد کاهش دارد،
درحالیکه در همین مقایسه در سال گذشته رشد
 ۴.۴درصدی داشته است.
اما با توجه به اینکه بدهی بانکها رو به افزایش رفته
و به آن جریمه  ۳۴درصدی تعلق میگیرد در س��ال
جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی
تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانکها کرد
و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل
کرده و طبق ش��رایطی با سود  ۱۸درصد تسویه کند.
حتی قرار شد سود تعلق گرفته به بانکهایی که وثیقه
ق��رار میدهند ،آنها حدود  ۱۶درصد باش��د .آنطور
که میرمحمد صادقی ،مدیرکل اداره اطالعات بانک
مرکزی ،اعالم کرده است در ساماندهی اضافه برداشت
بانکهاحدودهشتبانکمطرحهستندکهعمدهآنها
مشمول اصل ،۴۴بانکهای دولتی و دو مورد هم بانک
خصوصی هستند ،بنابراین برای سایر بانکها اضافه
برداش��ت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان
جریمه ۳۴درص��دی را پرداخت کنند که عمده آنها
بانکهایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته
ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.

ادعای اشتغالزایی با افزایش قیمت حاملهای انرژی؛

گرانی بنزین ،شوک رشد بیکاری را چندبرابر میکند؟

گزارش
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نگاه

جامعه فردا :در حالی که دولتمردان سعی دارند افزایش قیمت
حاملهای انرژی را با بحث اشتغالزایی برای بیش از یک میلیون
جوان بیکار توجیه کنند ،گ��زارش ویژه مرکز پژوهشها در این
زمینه از بی��کاری ۴۸۰هزار نفری یاد میکند ،ضمن اینکه بانک
جهانی نیز افزایش قیمت سوخت را سبب افزایش بیکاری میداند.
این در حالی اس��ت که پی��ش از این نیز فرش��اد مومنی در یک
هشدار نس��بت به افزایش  50درصدی قیمت بنزین اعالم کرد
که کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از
مشاغل را به دنبال دارد و بین  ٣٨٠تا  ٤٠٠هزار فرصت شغلی با
افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
دور باطل اختصاص بودجه اشتغال از محل افزایش قیمت
حاملهای انرژی

در تازهتری��ن انتق��اد به این تصمی��م دولت ،عض��و کانون عالی
کارفرمایان پیش��نهاد کرده است که دولت به جای تأمین اعتبار
برای ایجاد اش��تغال از محل افزایش قیمت گاز و بنزین در حوزه
قانونگذاری ،موانع بزرگ کس��ب و کار اقدامات جدی و عاجل
را برای بازگرداندن شرایط عادی به تولید کشور صورت دهد.
علیاصغر آهنیها ،عضو هیأت مدی��ره کانون عالی انجمنهای
صنفی کارفرمایی کشور ،درباره نحوه تعیین بودجه دولت برای
اشتغالزایی در س��ال  ،97به «فارس» توضیح داد :اینکه دولت
بخواه��د از محل افزای��ش قیمت حاملهای ان��رژی و باال بردن
هزینههای تولید ،منابعی را برای اشتغال ایجاد کند اشتباه است،
چرا که با وجود رکود شدید اقتصادی حاکم بر بازار انجام این کار
نوعی دور باطل است.
او اف��زود :تغییرات ناگهانی در قیمت حامله��ای انرژی و ایجاد
ش��رایطی که منجر به ش��دیدتر ش��دن اوضاع کارفرمایان شود
موجب میش��ود که سیاس��تهای دولت در حوزه اشتغالزایی
معکوس شود .آهنیها معتقد است که هماکنون میزان درآمد و

هزینه خانوارها با یکدیگ��ر همخوانی ندارد و با افزایش قیمتها
مردم بیشتر از گذشته تحت فشار خواهند بود.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی
کشور با تأکید بر اینکه کنترل واردات و یافتن بازارهای صادراتی
از جمله مواردی اس��ت که باید برای ایجاد اش��تغال مورد توجه
باش��د ،گفت :دولت باید به جای بخار کردن منابع کش��ور تحت
عناوین بودجههای اشتغالزایی به فعال کردن مجدد واحدهای
تولیدی بپردازد و این موضوع قطعا با ایجاد زیرساختهای صحیح
امکانپذیر خواهد بود.
آهنیها ب��ا بیان اینکه اکن��ون در عمده بخشه��ای تولیدی با
یک مش��ت ماشینآالت و س��وله مواجه هس��تیم ،گفت :وقتی
سیاس��تگذاری صحیحی در کاه��ش رکود اقتص��ادی انجام
نمیشود نمیتوان انتظار ایجاد تحرک را در بخشهای مختلف
اقتصادی داشت.
او گفت :یکی از بخشهای مهم مسکنسازی و عمرانی است که
بیش از صد صنعت با آن مرتبط اس��ت .اما با این وجود باز هم با
انجام یکسری اقدام غیرکارشناسی تولید کشور را غیراقتصادی
میکنند.
این عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی
کشور در پایان تصریح کرد :بودجه پیشنهادی دولت برای ایجاد
اشتغال بعید اس��ت که بتواند کاری برای اشتغال کشور کند و تا
زمانی که چرخههای صنعت به واسطه اقدامات دقیق و منطقی
از جمله اصالح نظام بانکی صورت نپذیرد ،نمیتوان انتظار ایجاد
اشتغال داشت.
اشتغالزایی برای  1میلیون نفر با افزایش حاملهای انرژی

موضع نه چندان خوب کارشناسان و فعاالن اقتصادی به افزایش
قیمت حاملهای انرژی برای تأمین اعتبار ایجاد اشتغال و شوکی
که این رشد به اشتغالزایی وارد میکند درحالی است که پیش از

این رئیسجمهور در بخشی از سخنرانی اخیر خود در این زمینه
اعالم کرده بود که ما در بودجه س��ال بعد هی��چ چیزی را گران
نمیکنیم ،مگر اینکه بگوییم این پول کجا صرف میش��ود؛ اگر
شما قبول داشتید انجام میدهیم .شما در انتخابات به ما گفتید
اولویت یک ما اشتغال جوانان است ،در حال حاضر ،قیمت بنزین و
گازوئیل باالتر از نصف قیمت گازول جهانی نخواهد بود .ما شرایط
زندگی مردم را میدانیم ،اما اگر پولی از مردم گرفته ش��ود صرفا
برای اشتغال جوانان خواهد بود.
نوبخت نیز هفته گذش��ته در گردهمایی دانشجویی با اشاره به
اینکه در هر خانه 3بیکار داریم گفته بود که برای ایجاد یک میلیون
فرصت شغلی نیاز به افزایش قیمت حاملهای سوخت داریم.
مخالفت بازوی پژوهشی مجلس

در حالی دولت حسن روحانی قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای
ایجاد شغل را دارد که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
هم چندی پیش با انتشار گزارشی ،از وجود تناقض در طرح دولت
خب��ر داد و اعالم کرد افزایش قیمت ان��رژی میتواند به کاهش
 ۳۶۰تا  ۴۸۰هزار نفری اش��تغال منجر شود .مرکز پژوهشهای
مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت:
«با توجه به آث��ار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش
قیمت حاملهای انرژی این سیاس��ت ق��دری متناقض بهنظر
میرسد ،بهعالوه نس��بت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی
دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟ همچنین محور
قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آییننامه و
غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است».
در این گزارش آمده اس��ت :براس��اس مفاد تبصره «  »18الیحه
بودجه  1397به دولت اجازه داده خواهد شد که بهمنظور اجرای
برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی ،بتواند از محل
افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال  1397نسبت به قیمت

این حاملها در ابتدای س��ال  1396منابعی به دست آورد و این
منابع را تا سقف  174هزار میلیارد ریال بهشکل وجوه ادارهشده یا
یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت بانکی
در جهت حمایت از طرحهای تولید ،اش��تغال و آموزش و کمک
به کارورزی جوانان دانشآموخته دانشگاهی پرداخت کند.
ضمن اینکه رقم  174هزار میلیارد ریال که قرار اس��ت از افزایش
قیمت حاملهای انرژی در سال  1397به دست آید میتواند طی
س��ناریوهای گوناگون محقق شود .براساس محاسبات انجامشده
تحق��ق این رقم میتوان��د از طریق افزایش حداق��ل  20درصدی
قیمت هم��ه حاملها انجام پذی��رد .البته ممکن اس��ت برخی از
حاملها از جمله بنزین و نفتگاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت
داشته باشند .هر یک از س��ناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی
بر اقتصاد کالن و رفاه اقش��ار مختلف مردم خواهد گذاش��ت .لذا
تصمیمگیری در این رابطه باید با توجه به این مالحظات انجام گیرد.
اس��تداللی که معموال درباره ضرورت افزایش قیمت حاملهای
انرژی بیان میشود مصرف نابهینه و لزوم اصالح الگوی مصرف
این حاملها در بخش مصرف خانگی و بخش تولید است .این در
حالی است که استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای
انرژی برای مصارفی غیر از این موضوع محل مناقشه است.
مرک��ز پژوهشه��ای مجلس تصریح ک��رد :در تبص��ره « »18
الیح��ه بودجه س��ال  1397اعتبارات��ی برای اش��تغالزایی در
نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در مجم��وع  674ه��زار میلیارد
ری��ال ب��رای س��ال  1397جه��ت طرحه��ای اش��تغالزایی
اختص��اص یاب��د .با توج��ه ب��ه اختص��اص منابع قاب��ل توجه
برای موضوع اش��تغال در الیحه بودجه س��ال  1397الزم است
این مه��م بهدقت مورد بررس��ی ق��رار گرفته و ضمن بررس��ی
آث��ار اقتص��اد کالن افزایش قیم��ت حاملها (بهعن��وان یکی
از مناب��ع پیشبینیش��ده برای ایج��اد اش��تغال) ضمانتهای
اجرایی کافی برای تحقق اشتغال موردنظر دیده شود.

تورم کاالهای صادراتی به  12.1درصد رسید
گزارش بانک مرکزی از ش��اخص قیمت کاالهای
صادراتی نشان میدهد .میانگین نرخ این کاالها
در مهر سالجاری نسبت به مهر سال گذشته 22
درصد رشد کرده است.
بهگ��زارش اتاق بازرگان��ی ایران،گ��زارش بانک
مرکزی از ش��اخص قیم��ت کااله��ای صادراتی
نش��ان میدهد ک��ه در  12م��اه منته��ی به مهر
س��الجاری نرخ تورم این بخش به  12.1درصد
رس��ید .ای��ن ش��اخص در  12م��اه منته��ی به
ش��هریورماه  1396نس��بت به  12ماه منتهی به
شهریورماه س��ال گذشته معادل  9.7درصد رشد
داشته است.
میانگین قیمت کااله��ای صادراتی در ایران طی
مهرماه س��الجاری نسبت به ماه قبل معادل 4.7
درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ در حال��ی که این

شاخص در شهریور سالجاری نسبت به ماه قبل
معادل  3.7درصد رشد کرده بود.
این شاخص در مهرماه س��الجاری نسبت به ماه
مشابه سال گذشته معادل 22درصد رشد داشته
درحالیکه شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه
سال قبل این ش��اخص معادل  16.2درصد رشد
داشت.
رش��د ش��اخص بهای کاالهای صادراتی ایران در
هفت ماه اول س��الجاری نس��بت به دوره مشابه
س��ال قبل معادل  15.3درصد بوده در حالی که
این ش��اخص در شش ماه اول امس��ال نسبت به
دوره مشابه سال گذشته معادل  14.2درصد رشد
کرده بود .بشترین رش��د افزایش قیمت کاالهای
صادراتی ایران در مهرماه س��الجاری نس��بت به
ماه قبل بی��ن  15زیرمجموعه از گروههای اصلی

متعلق به گروه وس��ایل نقلیه زمینی و تجهیزات
ترابری است که رشدی معادل  19درصد را تجربه
داده اس��ت .همچنین در میان گروه اصلی ،گروه
انواع کفش کمترین رشد شاخص بهای کاالهای
صادراتی را مع��ادل  1.3درصد به خود اختصاص
داده است.
ت��ورم کااله��ای صادرات��ی در محص��والت
پتروش��یمی زیرمجموعه گ��روه اختصاصی طی
مهر س��الجاری نس��بت به ماه قبل معادل 7.8
درصد ب��وده اس��ت؛ درحالیک��ه افزایش قیمت
کاالهای صادرات��ی در این بخش نس��بت به ماه
مش��ابه س��ال قبل معادل  30.1درص��د برآورد
شده است.
در ماه مورد بررسی ،ترقی شاخص بهای برخی از
اقالم مانند پروپان مایعش��ده معادل  7.4درصد،

بوتان مایعشده معادل  7.1درصد ،روغن صنعتی
 2.2درص��د ،م��وم پارافین  4.5درصد ،س��یمان
 1.5درص��د ،قی��ر  2.2درصد و کنس��انتره مس
 0.5درصد س��بب ش��د تا ش��اخص قیمت گروه
محصوالت معدنی به میزان  5.0درصد نسبت به
ماه قبل افزایش یابد .در مقایسه با ماه مشابه سال
گذش��ته ،ش��اخص قیمت گروه مزبور برابر 26.6
درصد افزایش داشت.
محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در م��اه م��ورد بررس��ی ،ش��اخص قیم��ت گروه
محص��والت صنایع ش��یمیایی و صنایع وابس��ته
با افزایش��ی مع��ادل  8.0درصد مواجه ش��د .این
افزایش بیش��تر تحت تأثیر ترقی ش��اخص بهای
تع��دادی از اقالم بهویژه متانول ب��ه میزان 19.5

درصد ،آمونیاک  4.1درصد ،استیرن  2.2درصد،
ک��ود اوره  1.0درصد ،اکس��ید مولیب��دن 17.6
درصد و پودره��ا و مایعات ش��وینده معادل 2.2
درصد بوده اس��ت .ش��اخص بهای گ��روه مذکور
نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  36.0درصد
افزایش یافت.
مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه ،ترقی شاخص بهای اقالمی مانند فرش
پشمی دس��تباف و فرش ماشینی هرکدام معادل
 2.2درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد
نس��جی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه قبل
معادل  2.1درصد افزایش یابد .شاخص بهای گروه
مزبور به میزان  13.0درصد باالتر از عدد شاخص
ماه مشابه سال قبل بود.

