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عمان جای امارات را برای ایران میگیرد

اخبــــــار

گشایشدرآزادیپولهایبلوکهشدهایراندرژاپن

رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت :گویا در مورد پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن
گشایشهایی ایجاد شده است ،اما چون اطالعات آن را دقیقاً افشا نمیکنند ،در نتیجه
ما هم با حدس و گمان در این زمینه صحبت میکنیم.
بهــرام شــکوری در گفتوگــو با ایلنا درباره ســطح مبــادالت کنونی ایران بــا ژاپن گفت:
سطح مبادالت ایران با ژاپن نسبت به گذشته تغییری نکرده است .ژاپنیها نوعاًشرکای
امریکاییها هستند و سرمایهگذاریهای مشترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریمها
بســیار متأثر هستند .در نتیجه سطح روابط ما هنوز نزدیک به صفر است ،ولی ژاپنیها
امیدوار هستند که برجام به نقطهای برسد تا این روابط گسترش یابد.
وی افزود :قبل از عید نوروز سازمان توسعه تجارت ژاپن جلساتی با اتاق بازرگانی ایران
داشتند که عالقهمند بودند زمینههای همکاری با ایران را مشخص کنند ،بهخصوص با
کمپانیهای متوسطی که در ژاپن وجود دارد .درواقع باید بتوان از االن این بستر را فراهم
کــرد و مقدمــات آن را انجــام داد تا اگر برجام عملیاتی شــد ،مقدمات آن شــکل گرفته
باشد .با توجه به تغییر و تحوالتی که در اتاق ایران بود کمی این موضوع مغفول ماند که
امیدوارم از هفته آینده بتوانیم این مذاکرات را شروع کنیم و استمرار آن موجب شود که
سریعاً بعد از برجام این ارتباط برقرار شود و توسعه یابد.
شکوری درباره نوع مبادالت ایران و ژاپن خاطرنشان کرد :نوعا آنچه که قبالً بیشتر ژاپن
خریدار آن از ایران بود یکســری محصوالت معدنی و در کنار آن یکســری خاویار ،میگو،
محصــوالت غذایــی ،آبمیوهها ،آب انار ،خشــکبار و پســته ایرانــی و فرش بــود .ایران در
حوزههای مختلف میتواند با ژاپن ارتباط داشــته باشد که یکی صنعت توریسم است.
ژاپنیها به تاریخ و آثار باســتانی ایران بســیار عالقهمند هســتند .اگر بتوانیم شرایطی را
مهیا کنیم که توریستهای ژاپنی بتوانند براحتی به ایران بیایند و جاذبههای گردشگری
و تاریخی ایران را ببینند ،میتواند درآمدزایی خوبی برای کشــور داشــته باشد .ایرانیها
هم عالقهمند ســفر به ژاپن هستند ،البته عالقهمندی ژاپنیها بیشتر از ایرانیها است،
چون هزینه ســفر برای ژاپنیها کمتر اســت ،در نتیجه ما میتوانیم توریست خارجی از
ژاپن بیشتر داشته باشیم.
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معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفت گو با «ایران» در تشریح دستاوردهای سفر هیأت تجاری به عمان مطرح کرد

عرضهبیشاز ۲هزارقلمکاالیلوازمخانگیبهبازار
بدونافزایشقیمت

معاون وزیر صمت از آغاز طرح مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی حوزه لوازم
خانگــی خبــر داد و گفــت ۲ :هــزار و  ۲۰۰قلم کاال به بازار ارائهشــده که بیشــتر
آنها بیش از یکســال اســت که با همراهی تولیدکنندگان و تشکلها افزایش
قیمت نداشتهاند.
بــه گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجــارت« ،محمدمهدی برادران» در
هشــتمین نشســت ســتاد «مبارزه با کاالهــای قاچاق و تقلبی» که به ریاســت
وزیــر صمــت برگزار شــد ،با اشــاره به پیشــرفت  ۶۱درصــدی پروژه مبــارزه با
کاالی قاچاق و تقلبی لوازمیدکی و قطعات خودرو ،افزود :استانهای تهران،
همدان ،هرمزگان و مرکزی بیشترین همکاری را با این طرح داشتند.
وی ،همراهی خوب تولیدکنندگان و رشد شاخصها در حوزه ثبت شناسه
و فاکتور را مورد توجه قرار داد و گفت :ثبت فاکتور قطعات خودرو در سامانه
جامع تجارت تا  ۳۱اردیبهشــتماه رشــد  ۱۰درصدی داشته است که نشان از
این همراهی و روند مثبت طرح دارد.
 ۱۵خرداد ،حداکثر زمان دریافت کد شناسه و کد رهگیری
رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز وزارت صمــت تصریــح کرد۱۵ :
خردادمــاه حداکثــر زمانــی اســت کــه واحدهــای تولیــدی بایــد بــه طــرح کد
شناســه کاال بپیوندند و از این تاریخ به بعد تولید کاالهایی که کد شناســه و کد
رهگیــری ندارند ،باید متوقف شــود .برادران ،همچنین از اســتانها خواســت
که واحدهای تولیدی را برای پیوســتن به این طرح فعال کرده و همچنین به
واحدهای بدون مجوز ،مجوزهای الزم را ارائه دهند.
اجرایی شدن مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کاال
وی ادامــه داد :مرحله دوم طرح مبــارزه با قاچاق کاال از این هفته اجرایی
شده است و در این مرحله وارد حوزه لوازمخانگی شدهایم ،سطح اول مبارزه
با قاچاق کاال در حوزه قطعات یدکی خودرو بود که پیشرفت خوبی در حدود
 ۶۱درصد داشته است و تداوم دارد .معاون صنایع عمومی وزارت صمت ،با
یادآوری اینکه با همراهی انجمن تخصصی لوازمخانگی زیرســاختهایی از
پیش برای این موضوع فراهمشــده بود ،تأکید کرد :بیشــتر محصوالت دارای
کد شناســه و کد رهگیری هســتند و تولیدات داخلی نیز رصد میشوند ،اکنون
با کمک رســانهها باید همراهی مــردم را افزایش دهیم که با افزایش کیفیت
تولیــدات داخلی و تمهیدات انجامشــده این موضوع نیز انجام خواهد شــد.
بــرادران تصریحکرد :روند روبه رشــد تولیــد لوازمخانگــی در ماههای اخیر با
اجــرای طرح مبارزه با قاچــاق کاال افزایش خواهد داشــت و به موفقیتهای
بیشتری خواهیم رسید.
همچنین «محســن شکرالهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری
وزارت صمت نیز در گزارشــی از پیشــرفت  ۳۳درصدی پروژه مبارزه با کاالی
قاچاق و تقلبی لوازمخانگی خبر داد.

http://irannewspaper.ir

صادرات ایران به عمان امسال به یک میلیارد دالر می رسد
مذاکره در مورد  15سند همکاری با عمان
 ارائه اطالعات تخصصی بازار عمان به تجار ایرانی
 رفع موانع تجارت در سه بخش حمل و نقل ،پولی و بیمهای
گروه اقتصادی /بهدنبال تأکیدات دولت
بر توسعه همکاری با کشورهای همسایه
و منطقــه ،رئیس جمهور کشــورمان در
رأس هیأتــی بلندپایــه بــه عمــان ســفر
می کند.
ســفری کــه دســتاوردهای اقتصــادی
بســیاری بــرای ایــران بهدنبــال دارد.
درهمین خصوص علیرضا پیمان پاک،
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان
توگــو بــا
توســعه تجــارت ایــران درگف 
«ایــران» اعتقــاد دارد که این ســفر نقطه
عطف جدی در روابط فیمابین دو کشور
بــا تمرکز بر جایگاه ژئوپلیتیکی عمان در
توگو
منطقــه خواهد بــود .وی دراین گف 
با ارائه گزارشــی از ســفر هیأت تجاری به
عمــان پیش از ســفر رئیس جمهــور و با
تأکید بر عزم ایران و عمان برای توســعه
روابط تجــاری ،مهمترین دســتاوردهای
این سفر را تشریح کرده است.
ظرفیتهای توسعه مراودات تجاری
و اقتصادی با عمان چیست؟
عمــان بــه عنــوان همســایه نزدیک
در منطقــه دارای ظرفیتهــای باالیــی
بــرای توســعه روابــط تجــاری اســت،
متأســفانه بــه واســطه عــدم توجــه بــه
زمینههــا و فرصتهــای تجــاری ،ایــن
کشــور در مقایسه با کشــورهای همجوار
خــود همچــون امــارات متحــده عربی،
چنــدان نقــش ویــژهای را در تجــارت
ایــران طــی ســالهای اخیــر ایفــا نکرده
اســت .ظرفیتهای بســیار باالیی برای
تجــارت ایــران و عمان وجــود دارد ،تراز
تجاری این کشــور نشان میدهد ،عمان
 ۱۷میلیــارد دالر واردات و  ۳۲میلیــارد
دالر صــادرات دارد و بــا  ۱۶کشــور دنیا از
جملــه امریــکا ،اتحادیــه اروپــا و برخی
کشــورهای آفریقایی تجــارت آزاد دارد.
این کشــور همچنین با شــبه قــاره هند و
پاکســتان دارای تعرفه ترجیحی است و
میتواند دروازه ورود به کشورهای ثالث
و استفاده از فرصت صادرات مجدد و...
برای ایران باشــد .عمــان عضو اتحادیه
عرب است و تجارت آزاد با این کشورها
دارد ،ســرمایهگذاران ،تجــار و حتــی
مقامات عمانی نسبت به شراکت برای
احداث خطوط تولید کاال با کشــورهایی
مانند ایران تمایل دارند.
عمانیهــا بــر ایــن باورنــد کــه در
اتحادیــه عــرب جریان تجــارت به ضرر
آنهاســت؛ به نحوی که بیشــتر ورود کاال
از ایــن اتحادیــه را دارنــد تــا صــادرات.
بنابراین به دنبــال ایجاد خطوط تولید،
ایجــاد صنعت و اســتفاده از مزیتهای
رقابتی بــرای صادرات به اتحادیه عرب

هستند و این بهترین فرصت برای ایران
است.
حجم تجارت با عمان چقدر است؟
در سال گذشــته تجارت با عمان 70
درصــد ارتقــا پیدا کــرد ،بــا  ۷۲۰میلیون
دالر صــادرات و  ۶۰۰میلیــون دالر
واردات ،تجــارت بــا ایــن کشــور بــه رقم
 1.3میلیــارد دالر رســید ،امــا ایــن رقــم
در مقایســه با تجارت ۱۵میلیارد دالری
بــا امــارات ،بهرغــم کمتریــن حمایــت
مقامات و مســئوالن این کشــور ،چندان
قابل توجه نیست.
فرصت بسیار مناســبی برای ارتقای
روابــط تجــاری با عمــان در حال حاضر
فراهم شــده است ،تمام وزرای عمانی،
مقامــات و شــرکتهای این کشــور طی
چنــد ماهــی کــه از دولــت ســیزدهم
گذشــته ،در جلســات مختلــف اعــام
آمادگی و اســتقبال باالیی برای توســعه
روابط تجــاری کردهاند .طــی این مدت
دولــت توجــه ویــژهای داشــته و اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان هم
فعــال بودهانــد و تجــار بــا ظرفیتهای
تجارت عمان آشــنا شــدند و ارتباطاتی
برقرار شــد .نهایتاً شاهد رشد حدود ۷۰
درصدی روابط تجاری بودیم.
در ســال جدید نیز صادرات به کشور
عمــان رشــد قابــل توجهــی داشــته ،به
نحــوی کــه در فروردیــن مــاه صــادرات
ایــران بــه عمــان تقریبــاً  ۸۰میلیــون
دالر بــوده کــه اگر ایــن روند ادامــه یابد،
صــادرات بــه این کشــور از یــک میلیارد
دالر خواهد گذشت.
برای رفع موانع تجــارت با عمان چه
اقداماتی انجام شده است؟
چنــد مســأله و مشــکل در تجــارت
بــا عمــان وجــود دارد ،یکــی از موانــع
زیرســاختهای حمــل و نقل اســت که
طی سفر مقدماتی به عمان قبل از سفر
رئیــس جمهــور ،برخی مســائل مطرح
و ســازوکارهای فنــی در ایــن خصــوص
طراحــی شــد .در مــورد مســائل بانکی،
روشهای توسعه بازار ،ارتباط تجار و...
نیز مذاکرات و برنامهریزیهایی صورت
گرفت.
موانع موجود در تجارت دو کشور در
ســه بخش اســت؛ اصلیتریــن موضوع
که ساز و کار آن انجام شده عدم اشراف
و اطــاع تجــار دو کشــور از ظرفیتهای
موجود است.
بهنظر میرســد تجــار ایرانی تصویر
درســتی از فرصتهــای تجــاری عمان
ندارنــد؛ در این خصوص اتاق مشــترک
بازرگانــی فعالتــر شــده ،چندیــن

نمایشــگاه تجاری برگزار شــده ،چندین
هیــأت تجاری به این کشــور ســفر کرده،
مرکز تجاری نیز قرار اســت در این کشور
تأســیس شــود و در این زمینه جا دارد از
اتاق مشــترک به عنوان الگوی ارتباطی
مناســب بخــش خصوصــی و دولت که
در این زمینه همکاری کرد ،تشکر کنیم.
اولیــن موضــوع شــناخت بــازار و
توســعه بازار است .ســامانهای را دولت
عمــان طراحــی کرده کــه قرار اســت به
ســامانههای داخلــی متصل شــود؛ این
ســامانه شــامل اطالعــات بازرگانــان،
ســوابق ،فعالیتهــا و تجــار معتمــد
عمانی اســت .این اطالعــات در اختیار
تجار ایرانی نیز قرار میگیرد تا بر اساس
اطالعــات دقیــق و تخصصــی در ایــن
حوزه اقدام به تجارت کنند.
طبــق گفتــه فعــاالن اقتصــادی ،در
زمینــه حمــل و نقل نیــز موانعــی وجود
دارد؟
بلــه ،دومیــن مانــع در تجــارت بــا
عمــان موضــوع حمــل و نقل اســت که
اکثــر تجار مشــکل دارند ،در ایــن زمینه
مقرر شــد بنــادر ویــژهای بــرای حمل و
نقل تجــار ایرانــی اختصاص پیــدا کند.
در ایــن زمینــه جلســات مفصلــی را بــا
کشــتیرانی ایــن کشــور داشــتیم و مقــرر
شــد بــا کشــتیرانیهای ایــران ارتبــاط
مستقیم برقرار کرده و مشکالت موجود
را مرتفــع کننــد .کارگــروه حمــل و نقــل
نیز که توســط ســلطان عمان احیا شــد،
گام بســیار خوبی اســت.در حال حاضر
اکثــر تجار بــا لنج کاالی خــود را به بنادر
این کشــور ارســال میکنند کــه منجر به
افزایش هزینه میشود و امکان افزایش
حجم تجارت را فراهم نمیکند .ارتباط
مســتقیم در ایــن زمینــه اولیــن گزینــه
اســت که میتوانــد به تجار کمــک کند.
ســرمایهگذاری طــرف عمانــی در بنــدر
چابهــار ،از جملــه مــواردی بــود کــه بــا
طــرف عمانــی در مورد آن رایزنی شــد.
پروازهایــی نیز شــکل گرفتــه و به برخی
پروازهــا مجوز داده شــد که هم در حوزه
حمل و نقل و هم در رفت و آمد تجار و
ارتباطات کمک شایان توجهی میکند.
در زمینه انتقال پول چطور؟
از  100میلیــارد دالر تجــارت خارجی
ایــران در ســال گذشــته 90 ،درصــد آن
خارج از سیســتم بانکی صــورت گرفت
اســت؛ بنابراین راههــای مختلفی برای
انتقــال پول وجود دارد کــه ما در امارات
و سایر کشــورها از آن استفاده میکنیم.
بــا بانکهــا و صرافیهــای عمــان هــم
کار میکنیــم و ایــن موضــوع را بــه آنها

توضیــح دادیــم کــه فرایندهــا و راههای
مختلفی برای حل این مشــکل و انتقال
پول وجود دارد.
مــا راههــا را برای طرفهــای عمانی
ف عمانــی نیــز از
تشــریح کردیــم و طــر 
ایــن موضــوع اطمینان حاصــل کرد که
ما مدلها را آمــاده میکنیم تا پولها را
بهراحتی انتقال دهیم.
مشکل تضمین در روابط بین بانکی و
بیمه حل شده است؟
مــا در بحث تضمیــن در روابط بین
بانکــی ایــران و عمــان بــر مبنــای ســاز
ی در حــال کار
و کارهــای شــبه ســوئیفت 
هســتیم که خارج از ارزهــای دالر و یورو
تضامینی را تعریــف میکند .همچنین
با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت
و اعتبــار عمــان فضــای بیمــه ایجــاد
میکنیم که تاجــر ایرانی و عمانی برای
تجــارت از ایــن بیمــه و اعتبارســنجی
استفاده کند و بیمهنامه صادر شود.
مذاکــرات بــا عمــان چــه نتیجــهای
خواهد داشت؟
بــا عزم ایــران و عمان برای توســعه
روابــط تجــاری ،ایــن ســفر نقطه عطف
جــدی در روابــط فی مابین بــا تمرکز بر
جایگاه ژئوپلیتیکی کشــور عمان خواهد
بــود۱۵ .ســند با عمــان مذاکره شــده که
 ۹ســند آن تــا بــه امــروز قطعی شــده و
همکاران روی اســناد دیگر کار میکنند،
بحــث اســتاندارد ،قرنطینه کشــاورزی،
اســناد توســعه تجــاری ،حمــل و نقــل
و لجســتیک و اســناد مرتبــط بــا حــوزه
سیاسی در حال بررسی است و در آینده
شش ســند دیگر آن نیز به مرور قطعی
خواهد شد.
ایــن اســناد چــه زمانــی عملیاتــی
میشود؟
مهمتریــن نکتــهای کــه مقامــات

عمانــی روی آن اصــرار و البته شــخص
رئیــس جمهور نیز روی آن تأکید دارند،
این است که دو طرف از اسناد عبور کرده
و وارد فضای عملیاتی و اجرایی شــوند.
این اســناد صرفــاً چهارچــوب قانونی را
مشخص میکند و باید وارد فضای اجرا
شد .یکی از موضوعاتی که در کمیسیون
مشــترک با طرف عمانی توافق کردیم،
ایــن اســت کــه کارگــروه پایش ایجــاد و
مرتب موضوعات را پایش کنیم.
این پایش دو ویژگی دارد؛ ابتدا اینکه
بررســی میشــود در توافقاتی که انجام
شــده آیــا بــه اعــداد و ارقــام مــورد نظر
دست یافتیم و آیا روال ایجاد شده روال
مناسبی است یا خیر و وزیر صمت ایران
بــه عنوان رئیس کمیســیون مشــترک و
وزیر صنعت و تجارت عمان ،با نگاه به
پایشهای صورت گرفته و اسناد بررسی
میکنند که آیا اهداف مورد نظر محقق
شــده یــا خیــر و در صورت عــدم تحقق
پیگیریهای الزم صورت خواهد گرفت.
امیدواریم با عــزم جدی دو طرف از
شرایط و فرصت پیش آمده به بهترین
نحو ممکن استفاده شود ،در مذاکرات و
دیدارهای دو روزه به عمان ،دســتورات
خوبی صادر شد؛ بحث قرارداد صندوق
ضمانــت صــادرات بــا کردیــت عمان،
از ســرگیری فعالیــت کارگروه مشــترک
حمــل و نقــل دریایــی کــه مدتهــا بود
فعالیتــی نداشــت و با دســتور ســلطان
عمــان فعالیــت خــود را از ســر گرفتــه
است ،رایزنی شد.
امیدواریــم در کنار مســائل ارتباطی
دوجانبه ،نگاه و توجه ویژهای به احیای
کریــدور شــمال -جنــوب کــه میتوانــد
میلیاردهــا دالر درآمــد و رونــق بــرای
حمــل و نقل و گمرکات ایــران به دنبال
داشته باشد ،صورت گیرد.

با توافقاتی که به آن اشاره شد ،حجم
تجــارت دو کشــور چــه میــزان افزایــش
مییابد؟
در چشــمانداز  ۱۴۰۱افزایــش بیــش
از یــک میلیــارد دالر بــرای تجــارت بــا
عمان در نظر گرفته شــده بــود ،با توجه
به مذاکرات صــورت گرفته و رفع برخی
چالشهــا ،بنــا داریم این هدفگــذاری را
بــه 1.5میلیارد دالر ارتقــا دهیم و تمرکز
بــرای این افزایش خــارج از برنامه ،روی
محصــوالت دانشبنیــان و تجهیــزات
صنعتی پیچیدهتــر و کاالها با پیچیدگی
فنی باالتر است.
در حــال حاضــر تجــارت کشــورمان
 ۱۰۰میلیــارد دالر ثبــت شــده و در نظــر
داریــم از فرصــت پیــش آمده اســتفاده
کنیم و بخشی از ظرفیت وارداتی از بنادر
امــارات را بــه عمــان منتقل کنیــم که با
نظام تهاتر و هدفگــذاری و برنامهریزی
صورت گرفته منجر به افزایش صادرات
و تجــارت کشــور شــود .کاالهــای صــادر
شــده به عمان عبارت اســت از مصالح
ساختمانی ،برخی مشتقات پتروشیمی،
محصوالت دانشبنیان ،میــوه و ترهبار،
محصــوالت حــوزه صنایع غذایــی که با
رویکرد صادرات بــه اتحادیه عرب آن را
افزایش خواهیم داد.
با توجــه به تأکیــد ویژه مقــام معظم
رهبری بــر حــوزه دانشبنیانهــا ،در این
بخشچهاتفاقاتیخواهدافتاد؟
بخــش خصوصــی عمــان بــه دنبال
ایــن اســت کــه در حــوزه دانشبنیــان و
پزشــکی ســاختار خــود را احیا کنــد و در
ایــن خصــوص شــناخت بســیار خوبــی
از توانمندیهــای کشــورمان در حــوزه
دانشبنیــان دارد .در ایــن زمینــه بحث
تولیــد دارو ،تجهیــز بیمارســتانهای
عمــان بــه تجهیــزات فناورانــه ،صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی ،انتقــال
دانــش در حوزههــای پیچیــده ماننــد
توربینهــا و ترانســفورماتور بــا مقامات
عمانــی مذاکــره و بــا اســتقبال روبــهرو
شــد .مــا بهدنبــال افزایــش صــادرات
در حوزههــای دانشبنیــان و صنایــع
پیشــرفته و تجهیــزات صنعتی هســتیم
و ســعی میکنیــم فراتــر از برنامــه آن
را دنبــال کنیــم .همچنیــن درخصوص
فرصتهای موجود در زمینه گردشگری
و توریســم ســامت ،مقامــات عمانــی
بســیار عالقهمنــد بودنــد از ظرفیــت
کشــورمان در این زمینه اســتفاده کنند و
دولت برنامــه دارد با رفــع برخی موانع
و ناهماهنگیهــا و مدیریــت مناســب
بهترین خدمات با باالترین کیفیت را در
زمینه توریسم درمانی به گردشگران این
کشور ارائه دهد.
این موارد در سفر مقدماتی به عمان
مورد بحث قرار گرفت و جمعبندی شد
و امیدواریــم در ســفر رئیــس جمهور به
عمان ،این موارد با سلطان عمان نهایی
و دستورات الزم صادر شود.

نرخ تورم اردیبهشت ماه به  38.7درصد رسید

تداوم روند نزولی تورم ساالنه برای هفتمین ماه

گــروه اقتصــادی /در دومیــن ماه ســال
جــاری هم روند نزولی نرخ تورم ســاالنه
حفــظ شــد و تــداوم یافــت .درواقــع از
مهرماه امســال کــه تورم ســاالنه کاهش
یافــت ،بــه مــدت هفــت مــاه ایــن روند
حفظ شده است .طبق تازهترین گزارش
مرکزآمــار ایــران ،در اردیبهشــت مــاه
امســال ،با وجودی که نرخ تورم ماهانه و
نقطهای افزایش یافته اما تورم ساالنه با
افت  4دهم درصدی مواجه شده است.
 افت تورم ماهانه خوراکیها
براســاس ایــن گــزارش ،نــرخ تــورم
ماهانه اردیبهشــت  ١٤٠١بــه  ٣,٥درصد
رســیده که در مقایســه بــا فروردیــن ماه
 ٠.٢واحــد درصد افزایش داشــته اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه تــورم ماهانــه
بــرای گروههــای عمــده «خوراکیهــا،
آشــامیدنیها و دخانیــات» افت داشــته
اســت .به طــوری که این شــاخص از 4.9
درصــد در فروردیــن بــه  3.3درصــد در
اردیبهشــت رســیده کــه نشــان دهنــده
کاهــش  1.6درصدی اســت .بــا این حال
تــورم ماهانــه «کاالهــای غیرخوراکــی و
خدمات» با  ٣.٧درصد نســبت به تورم
 2.5درصــدی فروردیــن رشــد داشــته
اســت .طبــق اطالعات مرکز آمــار ایران،
نــرخ تــورم ماهانــه بــرای خانوارهــای
شــهری  ٣,٧درصد اســت که نســبت به
ماه قبل  ٠.٥واحد درصد افزایش داشته
است.
همچنیــن این نرخ بــرای خانوارهای
روســتایی  ٢.٨درصد بوده که نســبت به
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مــاه قبل  ١.٢واحد درصد کاهش داشــته
است.
افزایش تورم نقطهای
نــرخ تــورم نقطــهای در اردیبهشــت
مــاه امســال بــه عــدد  ٣٩,٣درصــد
رســیده اســت؛ یعنــی خانوارهای کشــور
بــه طــور میانگیــن  ٣٩.٣درصــد بیشــتر
از اردیبهشــت  ١٤٠٠بــرای خریــد یــک
«مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان»
هزینــه کردهانــد .نــرخ تــورم نقطــهای
اردیبهشــت مــاه  ١٤٠١در مقایســه با ماه
قبــل  ٣,٧واحــد درصــد افزایــش یافتــه
اســت .نرخ تــورم نقطــهای گــروه عمده
«خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات»
بــا افزایــش  ٦واحــد درصــدی بــه ٤٩.٤
درصــد و گــروه «کاالهــای غیرخوراکــی و
خدمات» با افزایش  ٢.٧واحد درصدی
بــه  ٣٤.٠درصــد رســیده اســت .ایــن در
حالی اســت که نرخ تــورم نقطهای برای
خانوارهــای شــهری  ٣٩,٢درصد اســت

که نســبت به مــاه قبــل  ٤.٠واحد درصد
افزایش داشــته است .همچنین این نرخ
بــرای خانوارهــای روســتایی  ٤٠.١درصد
بــوده که نســبت بــه مــاه قبــل  ٢.٩واحد
درصد افزایش داشته است.
کاهش نــرخ تورم ســاالنه خانوارهای
کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه ،میباشد.
نرخ تورم ســاالنه اردیبهشــت ماه یعنی
درصــد تغییــر میانگین اعداد شــاخص
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،
نســبت به دوره مشــابه قبل از آن؛ برای
خانوارهای کشور به  ٣٨,٧درصد رسیده
که نســبت بــه ماه قبــل  ٠,٥واحد درصد
کاهــش نشــان میدهــد .عــاوه بــر این،
تورم ســاالنه خوراکیها هم کاهشی بوده
اســت به گونهای که تورم  49.9درصدی
فروردین به  49.2درصد در اردیبهشــت
رســیده اســت .همچنیــن تــورم ســاالنه
مواد غیرخوراکی و خدمات نیز با افت 4

دهم درصدی از  33.7درصد نخستین
مــاه ســال بــه  33.3درصــد در دومیــن
ماه ســال رســیده اســت .همچنیــن نرخ
تــورم ســاالنه بــرای خانوارهــای شــهری
و روســتایی بــه ترتیــب  ٣٨,٣درصــد و
 ٤٠.٨درصد اســت که بــرای خانوارهای
شــهری  ٠,٤واحد درصد کاهــش و برای
خانوارهــای روســتایی  ٠.٨واحــد درصد
کاهش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گــروه عمــده «خوراکیهــا،
آشــامیدنیها و دخانیــات» بیشــترین
افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه قبــل
مربــوط بــه گــروه «روغــن و چربیهــا»
(روغــن نباتی جامد و روغن مایع) ،گروه
«قنــد و شــکر و شــیرینی» (قنــد ،شــکر و
نبات) و گروه «نان و غالت» (نان باگت،
ماکارونی و رشته آش) میباشد.
در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی
و خدمــات» گــروه «حمــل و نقــل»
(انــواع کرایه) ،گــروه «هتل و رســتوران»
(ســاندویچ و انواع غذاهای سرو شده در
رســتوران) و گــروه «بهداشــت و درمان»
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شــاخص قیمت در
دهکهای هزینهای
دامنــه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در
اردیبهشــت مــاه  ١٤٠١بــرای دهکهــای
مختلــف هزینــهای از  ٣٧,٧درصد برای
دهک نهــم تــا  ٤١.٢درصد بــرای دهک
اول است.

