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مرکز آمار ایران از تغییرات قدرت خرید خانوارهای کشــور در تیرماه خبر داد

تکلیف نحوه پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن
در شورای فقهی بانک مرکزی

گــروه اقتصادی  /مرکــز آمار ایــران روز گذشــته چند
گــزارش دربــاره وضعیــت قیمتهــا ،نــرخ تــورم و
تغییرات قدرت خریــد دهکهای مختلف جامعه
و همینطور تورم تولیدکنندگان دو بخش اقتصادی
منتشر کرد.
در گزارشهــای ایــن مرکــز چند نمــای مختلف
از اقتصــاد خانوارهای ایرانــی و بنگاههای اقتصادی
بــه چشــم میخورد که شــاید بتــوان مهمترین آنها
را چنیــن بــه تصویر کشــید« :در تیرمــاه 1399؛ تورم
نقطــهای بــه  26.9درصــد رســید .تــورم نقطــهای
بــرای بخش خوراکی ها ،آشــامیدنی هــا و دخانیات
 21درصــد و بــرای بخــش کاالهــای غیــر خوراکــی و
خدمات  29.8درصد بود .بر اساس اعداد مربوط به
تــورم در میان دهکهای مختلف هزینهای ،فاصله
تورمــی دهکهــا در این ماه به  ٤.٧درصد رســید که
نســبت به مــاه قبــل ( ٤.٢درصــد)  ٠.5واحد درصد
افزایش داشته اســت .فاصله تورمی در گروه عمده
«خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیات» نســبت به
مــاه قبــل  ٠.٩واحد درصــد کاهش و در گــروه عمده
«کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» نســبت بــه ماه
قبل  ٠.١واحــد درصد افزایش نشــان میدهد .تورم
نقطــهای دهکهــا همــان تغییــر در قــدرت خریــد
خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال
قبل را نشــان میدهــد .در عین حال ،وقتــی آمارها
را به تفکیک اســتانها بررســی میکنیم ،بیشــترین
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان هرمزگان
( ٣٢.٠درصــد) و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان
آذربایجــان غربــی ( ٢١.٤درصد) اســت .اما شــرایط
تورمی بــرای تولیدکننده بخشهــای خدماتی بهتر
شــده اســت .بــه طوری کــه مرکز ملــی آمار ایــران از
کاهــش  ۱.۴درصــدی میانگین تــورم تولیدکننده در
بخشهای خدمات در چهار فصل منتهی به فصل
بهار ( ١٣٩٩تورم ساالنه) خبر میدهد».
آنچه گفته شــد ،یک نمای کلــی از وضعیت تیر
امســال بــود .امــا در یک بررســی جزئیتــر میتوان
دریافت که در تیرماه دقیقاًچه تغییراتی در قیمتها
بــرای گروههــای مختلف جامعــه و در مقیاسهای
نقطهای ،ماهانه و فصلی رخ داده است.
ëëپایینترین نرخ تورم ماهانه در ایالم
همانطور که اشاره شد ،بیشترین نرخ تورم نقطه
به نقطه مربوط به اســتان هرمــزگان ( ٣٢.٠درصد)

و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان آذربایجــان غربی
( ٢١.٤درصد) است.
براساس گزارش مرکز آمار در تیرماه  ١٣٩٩عدد
شــاخص کل برای خانوارهــای کشــور ()١٣٩٥=١٠٠
به  ٢٢٧.٩رســید که نســبت بــه ماه قبــل  ٦.٤درصد
افزایش نشان میدهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای
کشور مربوط به استان اردبیل با  ٨.٢درصد افزایش
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایالم با
 ٣.٩درصد افزایش است .درصد تغییر شاخص کل
نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای کشور  ٢٦.٩درصد است.
نــرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به تیــر ماه ١٣٩٩
بــرای خانوارهای کشــور به عدد  ٢٦.٤درصد رســید.
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه (ساالنه) مربوط به
استان هرمزگان ( ٣١.٤درصد) و کمترین آن مربوط
به استان آذربایجان غربی ( ٢٢.٥درصد) است.
 ٦.٥ëëدرصد افزایش تورم شهرنشینان
در تیــر مــاه  ١٣٩٩عــدد شــاخص کل بــرای
خانوارهــای شــهری ( )١٣٩٥=١٠٠به  ٢٢٦.٧رســید
که نســبت بــه ماه قبــل  ٦.٥درصــد افزایش نشــان
میدهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای
شــهری مربــوط بــه اســتان اردبیــل بــا  ٨.٥درصــد
افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه
اســتان یــزد بــا  ٣.٨درصــد افزایــش اســت .درصد
تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشــابه سال قبل
(تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور
 ٢٧.٠درصــد اســت .بیشــترین نــرخ تــورم نقطه به
نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان
( ٣٢.٨درصــد) و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان
آذربایجان غربی ( ٢١.٠درصد) است.
نــرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به تیــر ماه ١٣٩٩
برای خانوارهای شــهری به عدد  ٢٦.٤درصد رسید.
بیشــترین نرخ تــورم دوازده ماهه مربوط به اســتان
هرمــزگان ( ٣١.٠درصــد) و کمتریــن آن مربــوط به
استان فارس ( ٢٢.٩درصد) است.
 ٥.٩ëëدرصدافزایشتورمخانوارهایروستایی
در تیــر مــاه  ١٣٩٩عــدد شــاخص کل بــرای
خانوارهــای روســتایی ( )١٣٩٥=١٠٠عــدد  ٢٣٤.٩را
نشــان میدهــد که نســبت به مــاه قبــل  ٥.٩درصد

افزایش داشته است .در این ماه بیشترین نرخ تورم
ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان
بــا  ٨.٧درصــد افزایش و کمترین نــرخ تورم ماهانه
مربوط به استان ایالم با  ٢.٩درصد افزایش است.
درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه
مشــابه ســال قبــل (تــورم نقطــه بــه نقطــه) بــرای
خانوارهای روســتایی  ٢٥.٩درصد اســت .بیشــترین
نــرخ تورم نقطــه به نقطه مربوط به اســتان همدان
( ٣٢.٠درصــد) و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان
خوزســتان ( ١٩.٣درصــد) اســت .نرخ تــورم دوازده
ماهــه منتهــی بــه تیــر مــاه  ١٣٩٩بــرای خانوارهای
روســتایی به عدد  ٢٦.٤درصد رســید .بیشترین نرخ
تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٣
درصــد) و کمتریــن آن مربوط به اســتان آذربایجان
غربی ( ٢١.٢درصد) است.
ëëوضعیتقدرتخریددهکهایاولتادهم
در ایــن گــزارش در خصــوص وضعیــت قــدرت
خریــد دهکهــای اول تــا دهــم آمــده اســت کــه
شــاخص تورم نشــان دهنده تغییرات قدرت خرید
خانوارهاســت و معمــوالً بــرای دهکهــای اول
کمدرآمدتریــن گــروه و دهــک دهــم پردرآمدترین
گــروه از خانوادههــا متفــاوت اســت .بــر ایــن مبنــا،
محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در گــروه
عمــده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بین
 ٢٢.٩درصــد بــرای دهک اول تــا  ٢٤.٤درصــد برای

دهک نهم بوده است.
نــرخ تــورم کل کشــور در تیــر مــاه  ١٣٩٩برابــر
 ٢٦.٤درصــد بود که در دهکهای مختلف هزینهای
در بــازه  ٢٤.٢درصد بــرای دهک اول تا  ٢٨.٩درصد
برای دهــک دهم نوســان دارد .محــدوده تغییرات
تــورم دوازده ماهــه در گــروه عمــده «خوراکیهــا،
آشــامیدنیها و دخانیــات» بیــن  ٢٢.٩درصــد برای
دهــک اول تــا  ٢٤.٤درصــد برای دهک نهم اســت.
همچنیــن اطــاع مذکــور در مــورد گــروه عمــده
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بین  ٢٥.٥درصد
بــرای دهــک اول تــا  ٣٠.١درصــد بــرای دهک دهم
است.
برمبنــای گــزارش آذرمــاه  1398مرکــز آمــار از
بررســی گزارشهــای بودجــه خانــوار؛ خانوادههای
دهــک اول ،بــا احتســاب تورم نســبت به ســال ،۹۷
ماهانــه یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومــان درآمد دارند
و از ایــن رقــم یــک میلیــون تومــان هزینــه خانواده
میشــود .امــا در دهــک دهــم ،خانوارهــا در مــاه
رقمــی حــدود  ۱۱میلیــون و  ۷۹۰هــزار تومــان پــول
خــرج میکنند کــه  ۱۰میلیــون تومــان آن مربوط به
هزینههــای غیرخوراکی و حــدود یک میلیون و ۷۹۰
هزار تومان آن مربوط به هزینههای خوراکی است.
ëëتورم تولیدکننده بخشهای خدمات در ایران برای
فصلبهار١٣٩٩
امــا در گزارشــی دیگــر از شــاخص قیمــت

تولیدکننــده بخش خدمــات میخوانیــم .بر مبنای
گــزارش این مرکز ،در بخشهــای خدمات کمترین
نرخ مربوط به بخش «خدمات مســتغالت ،اجاره و
فعالیتهای کسب و کار» ( ١٥.٧درصد) و بیشترین
نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتــور ســیکلت و کاالهــای شــخصی و خانگــی»
( ٣٥.٦درصد) است.
در همین حال ،تغییرات میانگین شــاخص کل
قیمــت تولیدکننــده بخشهــای خدمــات در چهار
فصل منتهی به فصل بهار ( ١٣٩٩تورم ســاالنه) به
 ٢٧.٦درصــد رســید که نســبت به همیــن اطالع در
فصــل قبــل ( ١.٤ )٢٩.٠واحــد درصد کاهش نشــان
میدهد .در فصل مورد بررسی ،در میان بخشهای
خدمــات در کشــور ،کمترین تورم ســاالنه مربوط به
بخش «خدمات مســتغالت ،اجــاره و فعالیتهای
کسب و کار» ( ١٦.٣درصد) و بیشترین آن مربوط به
بخش «هتل و رستوران «( ٤١.٩درصد) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای
خدمــات کل کشــور نســبت بــه فصل مشــابه ســال
قبل (تــورم نقطه به نقطه) در فصل بهــار  ١٣٩٩به
 ٢٦.٦درصد رســید که در مقایسه با همین اطالع در
فصــل قبل ( ١.٠ )٢٥.٦واحد درصد افزایش داشــته
اســت .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توســط
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان
در داخــل کشــور ،در فصــل بهــار  ١٣٩٩نســبت بــه
فصــل بهــار  ٢٦.٦ ،١٣٩٨درصــد افزایــش دارد.
در بخشهــای خدمــات کمتریــن نــرخ مربــوط بــه
بخش «خدمات مســتغالت ،اجــاره و فعالیتهای
کسبوکار» ( ١٥.٧درصد) و بیشترین نرخ مربوط به
بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت
و کاالهای شخصی و خانگی» ( ٣٥.٦درصد) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای
خدمــات کل کشــور نســبت بــه فصــل قبــل (تــورم
فصلــی) در فصــل بهــار  ١٣٩٩به  ٦.٧درصد رســید
که در مقایســه بــا همین اطالع در فصــل قبل ()٤.١
 ٢.٦واحد درصد افزایش دارد .کمترین تورم فصلی
بــه ترتیب مربوط به بخشهای «آمــوزش ( »)١.٨و
«خدمات مســتغالت ،اجاره و فعالیتهای کســب
و کار» ( ٥.٠درصــد) اســت .بیشــترین تــورم فصلی
تولیــد نیــز مربــوط بــه «واســطه گریهــای مالــی»
( ١٤.٥درصد) است.

اخبــــار

جغرافیای نرخ تورم در کشور

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :با توجه به حضور شــورای فقهی در
بانک مرکزی ،نحوه پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با توجه به
نظر این شــورا تعیین تکلیف خواهد شد.محمد اسالمی ،ضمن
تشــریح موارد مرتبط با بررســی فقهی نحوه پرداخت تسهیالت
ودیعه مســکن ،عنــوان کــرد :منظور مــن از بررســی فقهی نحوه
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن در شورای فقهی بانک مرکزی
این نبود که این تسهیالت بررسی شده است.
وزیــر راه و شهرســازی ،در بیــان تعییــن وضعیــت فقهــی ایــن
تسهیالت گفت :با توجه به حضور شورای فقهی در بانک مرکزی،
نحوه پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با توجه به نظر این شورا
تعیین تکلیف خواهد شد/.فارس

قدردانی از مشترکان کم مصرف تابستانی و زمستانی

وزیــر نیــرو بیان داشــت با تصویــب هیأت دولــت ،عالوه بــر اینکه از
مشترکان کم مصرف فصل تابستان تجلیل میشود ،از مشترکان کم
مصرف زمستان نیز قدردانی به عمل میآید.
رضا اردکانیان صبح دیروز در حاشــیه جلســه هیأت دولت در جمع
خبرنگاران افزود :در ســال گذشــته  ۱۰۶میلیارد تومان برای تشــویق
مشــترکان خــوش مصرف هزینه شــد .امســال هم برای این دســت
از مشــترکان ،الگوهای تشــویقی در نظر گرفته شــده ضمــن اینکه با
تصویب هیأت وزیران از مشترکان خوشمصرف فصل زمستان هم،
تقدیر میشود.
وی گفت :پیشبینی میشــود فصل زمســتان ســردی در پیش باشد
و در همیــن راســتا از مشــترکانی کــه در مصــرف بــرق دســتگاههای
گرمایشی بهینه عمل کنند پاداش در نظر گرفته شده است.
وزیــر نیرو افــزود:در حال گذراندن آخرین روزهای گرم و شــدیداً گرم
تابســتان هســتیم و در این مدت شــاهد همکاری بســیار گــرم مردم
بــا وزارت نیــرو بودیــم .به طوری که اوج بار امســال نســبت به ســال
گذشــته بیش از یک درصد افزایش نداشــت .این در حالی اســت که
در ســالهای قبــل اوج بار افزایش حــدود  ۵درصد داشــت و مجبور
میشــدیم چند هزار مگاوات سرمایهگذاری بیشــتر برای عبور از اوج
بار داشته باشیم.
اردکانیــان اضافه کرد :بهدلیل همکاری بســیار خــوب صنایع بزرگ
و بخشهای تولید ،میزان انرژی عرضه شــده امســال نیز نســبت به
سال گذشته افزایش  ۱۰درصد داشته و اینها یعنی هم اوج بار کاهش
پیدا کرده و هم میزان انرژی تولیدی بیشتر شده است و این موضوع
در ســال جهش تولید بســیار دلگرمکننده اســت و به همین دلیل از
همراهی و همدلی مصرفکنندگان با وزارت نیرو تشکر میکنیم.
وی با اشاره به اینکه جمع پروژههای پویش «الف ب ایران» که افتتاح
شده به  ۴۶پروژه با سرمایهگذاری  ۱۴هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسیده
و  ۲۰۴پروژه باقیمانده با سرمایهگذاری  ۳۵هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
هم تا پایان سال تکمیل و افتتاح میشود ،گفت :به این ترتیب وعده
 ۲۵۰پروژه و  ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعت آب و برق
محقق میشود /.خبرگزاری صدا و سیما

