
 افزایش شکاف میان تقاضا برای ورود به بازار کار و فرصت 
های شغلی موجود، زمینه پیدایش مشاغل کاذب بیشتر، 
سختی بیش از پیش شرایط کار و کم توجهی به حقوق 
کارگران بویژه زنان سرپرست خانوار کم سواد را فراهم می 

سازد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شرایط کنونی اقتصاد ایران 
و عواملی که زمینه ساز آن شده، کار را برای واحدهای تولیدی و 
صنعتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای کارفرمایان سخت 
کرده است. نیاز مردم به ویژه جوانان به برخورداری از یک شغل 
و کسب درآمد ثابت در برخی مواقع به سوء استفاده از نیروی کار 
منجر شده است تا جایی که امروزه کارفرمایانی فقط به پرداخت 
حداقل حقوق اکتفا کرده و حتی از پرداخت حق بیمه نیروی کار 

سر باز می زنند.
از سوی دیگر، امروز حضور پررنگ زنان در بازار کار را شاهدیم؛ 
نه فقط مشاغل واقعی و دائم بلکه این روزها زنان در مشاغل کاذب 

نیز سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.
بخشی از فعالیت بانوان در بازار کار ناشی از فشارهای اقتصادی 
است اما از مهمترین دالیل حضور آنان برای حضور در مشاغل 

کاذب بیکاری همسران، اعتیاد و بی کفایتی مردان خانواده است.
این زنان قصد دارند در تامین معیشت همدوش مردان خود 
فعالیت کنند اما به علم و مهارت خاصی مجهز نیستند و گاهی 
اوقات حتی سواد مناسبی نیز ندارند؛ بنابراین به دستفروشی در 
میادین و خیابان های اصلی شهر، مترو و اتوبوس دست می زنند.

ا این همه، گاهی عرصه خیابان نیز به دلیل مداخله برخی  ب
سازمان ها یا مزاحمت بعضی افراد برای آنان تنگ می شود.

ساعت پنج صبح در پارک سوار آزادی، جایی که مردان بسیاری 
با اتوبوس ها از شهرها و شهرک های اطراف تهران به تهران آمده 
است، با بانویی روبرو می شوم که عمق چین و چروک روی صورت 
و دستانش هر بیننده ای را به این گمان می رساند که او 60 بهار 

را پشت سر گذاشته یا شاید کمی بیشتر.
تالش دارد در هوای گرگ و میش صبحگاهی بساطش را جلو 

پای عابران پهن کند.
بانوی دستفروش به زحمت بساط خود را پهن می کند و از 
درون گونی شلوارهای کردی و زیرپوش های مردانه را در معرض 

دید عابران قرار می دهد.
رفتارش و حتی اجناس و راهی که برای به دست آوردن لقمه 
ای نان انتخاب کرده است، با جنسیت و مشخصه های خلقتش 

تناسب ندارد.
خطوط روی پیشانی و گرفتگی صورتش از رنجی بزرگ حکایت 
می کند؛ برای مصاحبت با او کمی تردید دارم، مبادا جواب رد 

بشنوم.
کنار بساطش می نشینم و قبل از طرح سواالت نیم نگاهی به 
اجناسش انداخته و از او می پرسم »لباس برای بانوان نداری؟« با 

سردی جواب می دهد: کل جنس هام همینه که هست.
می پرسم: االن خیلی زود نیست برای بساط کردن؟ ساعت 5 

صبح مشتری داری؟
جوابش به گالیه از وضع زندگی شخصی ختم می شود.

از او می خواهم چنانچه تمایل دارد پاسخگوی سواالتم باشد؛ می 
گوید بپرس اما اسمم را نمی گویم.

درباره دلیل دستفروشی اش می پرسم؛ »برای خرج زندگی و 
بچه ام«.

48 سال دارد؛ سال هاست همسرش او و پسرش را تنها گذاشته 
اما راجع به دلیل جدایی، حاضر به توضیح نیست.

می گوید سواد درست و حسابی ندارد و کاری هم بلد نیست و 
نمی تواند پسر معلولش در خانه تنها بگذارد و به دلیل گرانی اجاره 

خانه، در یک مکان انتظامی ساکن شده است.
هر ماه 250 هزار تومان اجاره پرداخت می کند و با محاسبه 
هزینه خوراک و داروهای فرزندش باید ماهانه 850 هزار تومان 
درآمد داشته باشد، بنابراین غیر از دستفروشی آن هم صبح های 

زود چاره ای ندارد.
وی می گوید: شرایط فرزندم از یک طرف و مزاحمت هایی که 
در طول روز ماموران شهرداری و مدعیان مالکیت در محدوده 
پارک سوار ایجاد می کنند، باعث شده صبح زود برای دستفروشی 

بیایم.
 دستفروشی برای تامین مخارج همسر

فروش کاالهای مختلف داخل مترو آنچنان رونق دارد که یافتن 
سوژه این گزارش، کار چندان دشواری به نظر نمی رسد.

پیرزنی که از شدت درد در ناحیه کمر و زانوها نمی تواند زیاد 
سر پا بایستد، چند کیسه نان شیرین در دست دارد و برای فروش 

آنها به تک تک مسافران مراجعه می کند.
»فاطمه« خود را همسر یک جانباز اعصاب و روان و ساکن 
محدوده پیروزی معرفی می کند و مدعی است دنبال کارهای 
جانبازی همسرش نرفته و برای تامین هزینه های زندگی و دارو 

ناچار به دستفروشی است.
وی اضافه می کند هر قرص نان را یک هزار تومان خریداری 
کرده و به قیمت 2 هزار تومان می فروشد و در پایان روز 100 هزار 
تومان درآمد دارد اما کمر و پاهایش به دلیل ناراحتی و درد هر روز 

یاری نمی کنند تا از خانه بیرون بیاید.
می گوید: سختی کار از یک طرف و ترس از ماموران مترو از 
طرف دیگر همراه با نارضایتی ها از حضور ما برای مزاحمتی که 
ایجاد می شود، خستگی کار را زیاد می کند؛ همکارانی هم که 

اجناس مشابه می فروشند بسیارند.

»چنانچه جای مشخصی برای عرضه کاال باشد، مشکالت کار ما 
کم می شود و راحت تر می توانیم لقمه ای نان حالل در بیاوریم و 

از شر بسیاری از مزاحمت ها در امان باشیم«.
 تعاونی ها به کمک زنان سرپرست خانوار می آیند

زنان دستفروش گالیه دارند؛ هم از فشارهای اقتصادی و هم از 
سختی های بی اندازه ای که در مسیر به دست آوردن نانی حالل 

باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
زنان سرپرست خانوار می کوشند حتی از راه مشاغل کاذب 
درآمدی به دست آورند و زیر بار هزینه های اقتصادی زندگی 
قامت خم نکنند. آنان برای عبور از سختی های روزگار به تدابیر 
حمایتی مناسب نیاز دارند تا بدین ترتیب فقط غم »کم و زیاد 
نان« را داشته باشند و ناچار نباشند بیش از آن فشارهای روانی و 

اجتماعی را تحمل کنند.
آیا برای حل این معضالت می توان چاره ای اندیشید؟

چندی پیش معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گفت و گو با ایرنا بر آسیب هایی که به زنان دستفروش برای 
کسب روزی وارد می شود، تاکید کرد و گفت: زنان کم سواد، بی 
سواد و روستایی بدسرپرست و بی سرپرست برای تامین معاش و 
یافتن شغلی که بتوانند از طریق آن امرارمعاش کنند مورد سوء 

استفاده قرار می گیرند.
زنان  تعاونی  تاسیس  از  این  از  پیش  کالنتری«  حمید  «
دستفروش برای ساماندهی آنان خبر داده و گفته بود: تحقق این 
ایده به همراهی انجمن های مردم نهاد و برخی نهادها از جمله 

شهرداری نیاز دارد.
وی اضافه کرد: ایده تشکیل تعاونی زنان دستفروش می تواند 
مشکالت اجتماعی را برطرف کرده و معضل بیکاری زنان بی 

سرپرست و بدسرپرست را از میان بردارد.
کالنتری یادآوری کرد: زنان کم سواد و بی سواد با قوانین کار 
آشنایی ندارند و معموال از طریق عده ای سودجو با حقوق و 

دستمزد بسیار پایین به بیگاری گرفته می شوند.
وی تاکید کرد »بدون تردید باید از ظرفیت تعاونی ها برای مقابله 
با حل معضل بیکاری زنان دستفروش بدسرپرست و بی سرپرست، 

بهره کافی برد«.
آنگونه که بیست و دوم خردادماه رییس اتاق تعاون ایران گفت، 
نزدیک به 17 میلیون نفر در تعاونی ها عضوند که اگر تعاونی های 
سهام عدالت حفظ شود و مجلس در این زمینه یاری کند این رقم 

به بیش از 50 میلیون نفر می رسد.
البته »حمید کالنتری« معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
یازدهم شهریورماه در گفت و گو با ایرنا سهم تعاون از اقتصاد را 
حدود 6 درصد اعالم کرد؛ در حالی که باید حدود 25 درصد باشد.

بدون شک قرار گرفتن بار هزینه زندگی بر دوش بانوان، سنگین 
و طاقت فرساست؛ بنابراین باید از آنان حمایت کرد تا تحمل 

سختی برای آنها کمتر شود.
ضرورت حمایت از بانوان بدسرپرست، بی سرپرست یا آن دسته 
از زنانی که قصد دارند درآمدی مستقل داشته باشند بر کسی 
پوشیده نیست و ایجاد تعاونی زنان دستفروش شاید راهکاری 

مناسبی باشد در این راستا.
اجتماعی  ه گفته »محمد وحدتی هالن« عضو کمیسیون  ب
مجلس شورای اسالمی، امسال شمار زنان سرپرست خانوار سه 
میلیون نفر است که یک میلیون نفر از آنان همسر خود را از 

دست داده اند.
با این همه، تعاونی یاد شده نباید فقط محلی برای تجمیع زنان 
دستفروش باشد؛ بلکه باید پس از شناسایی آنان، تعاونی تولیدی 
از یک سو برای  تا  ایجاد شود  اثبات در زمینه های گوناگون  ب
بانوان بدسرپرست و بی سرپرست فرصت شغلی مناسب و مداوم 
ایجاد شود و از سوی دیگر گامی همسو با اقتصاد مقاومتی برای 
اشتغالزایی مولد و مقابله با دستفروشی که عامل ایجاد اختالل در 

نظام توزیع است، برداشته شود.

اقتصادی 5

هاشمی:

کمبود کاال نداریم؛ مردم را به وحشت نیندازید

نائب رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعالم این که ذخایر و عرضه کاالهای 
اساسی مشکلی ندارد، گفت: نباید با جوسازی، مردم را به خرید بیش از نیاز 
کاالها دعوت کنیم. متاسفانه در مدت اخیر رسانه  ها و صداوسیما با تمرکز 

روی بازار یک کاال عامل ایجاد وحشت از قحطی و کمبود کاال شده اند.
به گزارش ایسنا، در ماه  های اخیر کاهش عرضه و در نتیجه آن، افزایش قیمت  
برخی محصوالت، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است؛ به طوری که کم شدن 
محصوالتی مانند پوشک و محصوالت سلولزی به دلیل کاهش عرضه که در برخی 
موارد به احتکار و در برخی دیگر به کمبود مواد اولیه و مشکل در تولید برمی گردد، 
بازار این محصوالت را داغ کرد و باعث شد که حتی مصرف کنندگان به سمت 

خرید بیش از نیاز خود روی آورند و بر التهاب بازار بیفزایند.
در این باره محمود هاشمی - نائب رئیس اتاق اصناف ایران، رسانه  ها و صداوسیما 
را عامل ایجاد ترس  از قحطی دانست و به ایسنا گفت: برای مثال مسئله پوشک 
تیتر اخبار شد و همه کسانی را که شاید حتی نیازی به این کاال نداشتند را نیز 
نگران کرد. اما این کار درست نیست و جو باید آرام نگه داشته شود تا مردم از نظر 

روانی آرامش داشته باشند.
ذخایر و عرضه کاالهای اساسی مشکلی ندارد

وی در ادامه با تاکید بر این که از نظر ذخایر کاالهای اساسی در استان ها مشکلی 
نداریم، اظهار کرد: تاکنون هیچ موردی مبنی بر این که متقاضی به فروشگاه برود 
و کاالی مورد نیازش را پیدا نکند، وجود نداشته است؛ بنابراین با توجه به این که 
فعال در ذخایر و در عرضه کاالهای اساسی مشکلی نداریم، نباید جو ایجاد کنیم و 

مردم را به خرید بیش از نیازشان تحریک کنیم.
اجازه ندهیم اجناس مان را مفت ببرند

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که اتفاقات مریوان باعث شد دولت 
و ملت هوشیار شوند و اجازه ندهند هر محصولی از کشور خارج شود، گفت: باید 
صادرات کاالهای اساسی را متوقف کنیم و اجازه ندهیم اجناس مان را مفت ببرند.

هاشمی افزود: گرانی ارز باعث شده صادرات اجناس در بنادر آزاد و مرزها به 
نفع همسایگان شود.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته فرماندار مریوان اعالم کرد که به طور ثابت روزانه 
1100 نفر برای خرید از مرز باشماق وارد مریوان می شوند و حجم زیادی از 
کاالهای اساسی شان را از مریوان تامین می کنند؛ به طوری که کاالهای اساسی 
زندگی در مریوان نایاب شده است که در این راستا دولت خروج کاال از این مرز 

را ممنوع اعالم کرد.

نمایندگان درباره افزایش قیمت سیگار چه نظری دارند؟
از اوایل سال جاری قیمت سیگارهای داخلی و خارجی دستخوش تغییرات 
شدید شد و هر روز به یک قیمت به دست مصرف کننده رسیده است. این 
در حالی است که این افزایش قیمت توسط دالل ها صورت گرفته و سود آن 

به جیب آنها رفته است.
یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات مجلس درباره افزایش 
قیمت سیگار داخلی گفت: شاید اگر به کارخانه بروید و پرس و جو کنید، کارخانه 
می گوید مثال همان قیمت 2000 تومان می فروشیم. این مسئله نشان دهنده این 
است که افزایش قیمت سیگار ناشی از داللی است. اینکه این کار را چه کسانی انجام 
می دهند مسئله ای است که باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، دادستانی باید 

ورود کند و دالالن دانه درشت را دستگیر کند.
محمدرضا منصوری عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات مجلس 
شورای اسالمی درباره افزایش قیمت سیگار داخلی اظهار کرد: بخشی از مواد مصرف 
شده در سیگار وارداتی است اما اینقدر  افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد. در 
کشورهای خارجی هم قیمت سیگار را گران می کنند اما مابه التفاوت گرانی آن را 
برای سالمتی افراد هزینه می کنند یعنی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند اما 
در ایران افزایش قیمت سیگار ناشی از داللی است. منصوری افزود: متاسفانه تعزیرات 
در این زمینه خوب فعالیت نمی کند. شاید نیرو کم دارد. اگر تعزیرات برخورد جدی 
کند، مثال برای فروشندگان سیگار جریمه سنگین ببرد، این اتفاق ها نمی افتد. االن 
این مسئله وظیفه تعزیرات است و باید وارد عمل شود. اگر آن زمان که افزایش قیمت 
اندک بود، برخوردی صورت می گرفت، افراد ترس از خطا کردنشان بیشتر می شد. 
من احساس می کنم شدت و حدت برخورد قوه قضاییه نه تنها در بحث سیگار بلکه 

در همه انواع داللی کاال باید افزایش یابد.
دادستانی باید ورود کند و دالالن دانه درشت را دستگیر کند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در همه جای دنیا اگر 
شخصی مالیاتش را پرداخت نکند، بعدها حتی اگر پزشک باشد به زندان می رود 
یعنی حتی ترس از خطا یا خالف باعث می شود خود او قانون را رعایت کند اما در 

اینجا چنین ترسی وجود ندارد.
نماینده ساوه گفت: اگر شاید به کارخانه سیگار در ایران بروید، همان قیمت مثال 
2000 تومان می فروشیم این نشان دهنده این است که افزایش قیمت سیگار ناشی 
از داللی است. اینکه این کار را چه کسانی انجام می دهند مسئله ای است که باید 
مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد و دادستانی باید ورود کند و دالالن دانه درشت را 
دستگیر کند. وی در پایان درباره کمیته تحقیق و تفحص دخانیات که در آذر ۹6 
تشکیل شده بود، اظهار کرد: مدیرعامل آن کمیته پس از مدتی عوض شد. افرادی که 
در آن کمیته عضو بودند، همچون نماینده اصفهان و دیگران جلسات و تحقیقات و 
تفحصاتی داشتند اما به عقیده من به طور کلی، در زمان فعلی تحقیق و تفحص برای 
این گونه داللی ها چندان جوابگو نیست. دستگاه هایی مثل سازمان بازرسی، تعزیرات 

قوه قضاییه، باید وارد شوند و با تخلف برخورد شود.
از دستگاه های نظارتی پیگیری کنید

هم چنین رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با ایسنا 
پیرامون همین موضوع اظهار کرد: شما باید این مسئله را از دستگاه های نظارتی 
پیگیری کنید و ما نیز قطعا پیگیری می کنیم. افزایش قیمت سیگار یا ناشی از افزایش 
عوارض و مالیات است یا ناشی از افزایش قیمت کارخانه است که پی از طی مراحل 
قانونی صورت می گیرد و منطقی است  در غیر این صورت هرنوع افزایش قیمت 

غیرمنطقی است و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
علیزاده در پاسخ به این سوأل که آیا می توان گفت که چون فروشندگان قیمت 
سیگار را پاک می کنند، افزایش قیمت سیگار ناشی از داللی است؟ گفت: متأسفانه 
در بازار همیشه، نه تنها برای سیگار که برای بسیاری از کاالهای دیگر نیز تعدادی 
فرصت طلب، دالل و واسطه وجود دارد. ما ان شاءاهلل سعی می کنیم موضوع سیگار را 
در برنامه کمیسیون قرار دهیم، از مسئوالن ذی ریط دعوت کرده تا مشخص شود که 
افزایش قیمت ناشی از چیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: 
سابقا در مورد فوالد و پتروشیمی و بورس که مشکالت نظارتی وجود داشت، جلسه 
گذاشتیم و بررسی کردیم، اصالحاتی هم از طرف وزارتخانه انجام شده و روندی رو به 

رشد دارد. بنده بحث سیگار را اعالم می کنم تا در برنامه قرار دهند.
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کاهش نرخ مرغ در بازار
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش قیمت مرغ به کمتر از 9 هزارتومان در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی، به 89۰۰ تومان رسیده است. مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش قیمت مرغ به زیر 9 

هزارتومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی، به 89۰۰ تومان رسیده است. وی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را در عمده فروشی درب کشتارگاه 79۰۰   تومان و توزیع درب واحدهای صنفی، 81۰۰ تومان 
عنوان کرد.  یوسف خانی، قیمت خرده فروشی مرغ شمال را  8۵۰۰ تومان ونرخ  عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن را 83۰۰ تومان اعالم کرد.

 شکاف میان تقاضا برای ورود به بازار کار، فرصتی برای پیدایش مشاغل کاذب بیشتر

بانوان دستفروش چشم انتظار ساماندهی در قالب تعاونی
اخبار

 بازدهی فرابورس در نیمه نخست امسال به 71 درصد رسید
شاخص کل فرابورس در نیمه نخست امسال در جایگاه یک هزار و 879 

واحدی قرار گرفت و بازدهی آن به 71 درصد افزایش یافت.
به گزارش یکشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار، معامله گران بازارهای فرابورس ایران 
در 6 ماهه نخست امسال 5۹ هزار و 165 میلیون ورقه بهادار را به ارزش افزون بر 368 

هزار میلیارد دست به دست کردند.
در نیمه نخست پارسال حدود 41 هزار و 88۹ میلیون اوراق بهادار به ارزش بیش از 

203 هزار میلیارد ریال معامله شده بود.
معامله گران بازار ابزارهای نوین مالی در این مدت به جابجایی یک هزار و 3۹0 
میلیون ورقه به ارزش 236 هزار میلیارد ریال اقدام کردند که حاکی از رشد 66 
درصدی حجم و افزایش 118 درصدی معامالت نسبت به مدت مشابه پارسال است.

 معامالت شهریورماه
بازار فرابورس ایران در 20 روز کاری آخرین ماه تابستان میزبان مبادله 18 هزار و 
884 میلیون ورقه بهادار به ارزش 105 هزار و 530 میلیارد ریال بود که رشد 281 
درصدی حجم و افزایش 176 درصدی ارزش مبادالت را نسبت به شهریورماه سال 

13۹6 نشان می  دهد.
معامله گران اوراق در مجموع تابلوهای اوراق بدهی، تسهیالت مسکن و صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در شهریور 325 میلیون ورقه را به ارزش 55 هزار و 345 
میلیارد ریال مبادله کردند که حجم این مبادالت نسبت به شهریورماه سال 13۹6 
کاهش 18 درصدی را تجربه کرد اما ارزش این معامالت افزایش 100 درصدی را به 

ثبت رساند.
دادوستد اوراق بدهی در شهریور به 60 میلیون ورقه به ارزش نزدیک به 50 هزار 

میلیارد ریال رسید که بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
ارزش مبادالت اوراق تسهیالت مسکن )تسه( نسبت به شهریورماه پارسال 14 
درصد کاهش یافت. خریداران و فروشندگان این اوراق در شهریورماه یک میلیون و 

650 هزار ورقه تسه را به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال مبادله کردند.
جذابیت گروه فلزات اساسی

رصد جدول ارزش معامالت خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروه های 
صنعت حاکی از آن است که در میان صنایع فرابورسی، گروه فلزات اساسی با ارزش 

هشت هزار و ۹3۹ میلیارد ریالی یعنی 18 درصد از سهم کل، رتبه نخست را دارد.
رتبه های دوم تا پنجم نیز به ترتیب در اختیار گروه های محصوالت شیمیایی، 
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، پیمانکاری صنعتی و انبوه سازی، امالک 

و مستغالت است.

میانگین نرخ تورم در نیمه نخست امسال 9 درصد است 
که براساس محاسبات نسبت به مدت مشابه پارسال 1.7۵ 
درصد و در مقایسه با نرخ تورم سال 139۵ نیز ۰.3۵ درصد 

رشد دارد.
به گزارش ایرنا، سال ۹7 با نرخ تورم تک رقمی )8.1( درصد 
شروع شد و با وجود تغییرات نرخ ارز که از پایان فروردین ماه 

شاهد آن بودیم، این نرخ تک رقمی ادامه داشت و در پنجمین 
ماه سال 1.6 درصد رشد به ۹.7 درصد رسید و در آخرین نرخ 
تورمی که مرکز آمار برای شهریور ماه ارائه کرده این نرخ به 11.3 

درصد رسید.
بررسی نرخ تورم 6 ماهه نخست 13۹6 نیز نشان می دهد که 
میانگین این نرخ تک رقمی و برابر 7.25 درصد بود. فروردین 

پارسال نرخ تورم 7 بود و پس از آن در ماه های آینده تنها 0.4 
درصد رشد و در نهایت در شهریورماه به 7.4 درصد رسید.

اخیر  با 2 سال  تورم سال 13۹5  نرخ  گزارش  این  راساس  ب
متفاوت بود و در حالی که که نرخ تورمی 2 رقمی )10.6 درصد( 
شروع شده بود، در خردادماه با یک درصد کاهش تک رقمی شد 
و این سیر نزولی ادامه داشت. میانگین نرخ تورم 6 ماهه نخست 

سال 13۹5 به عدد ۹.35 درصد رسیده بود.
 نرخ تورم شهریور 11.3 درصد شد

مرکز آمار نرخ تورم آخرین ماه تابستان امسال را 11.3 درصد 
اعالم کرد که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد رشد داشت؛ در شهریور 
ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل )١٠٠=١٣٩٥( به 134.6 رسید که 

نسبت به ماه قبل 5.4 درصد افزایش نشان می دهد.
تغییر شاخص کل شهریور ۹6 نسبت به ماه مشابه پارسال 25.7 
درصد است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 25.7 درصد 
بیشتر از شهریور پارسال برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات 
یکسان هزینه کردند و همچنین نسبت به مردادماه نیز 6.4 واحد 

درصد افزایش داشت.
برابر این گزارش شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به مردادماه 6.4 درصد و در گروه 

عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« پنج درصد افزایش نشان 
می دهد.

درصد تغییرات قیمت شهریور امسال نسبت به شهریورماه 
١٣٩٦ برای »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 36.1 و 21.7 درصد است.
 افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در شهریورماه 
امسال به عدد 134.4 رسید که نسبت به ماه قبل 5.3 درصد 

رشد داشت.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 25.7 
درصد است که نسبت به ماه قبل )1۹.4 درصد( 6.3 واحد درصد 

افزایش داشت.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در شهریوماه 
امسال به عدد 135.5 رسید که نسبت به ماه قبل 5.8 درصد 

افزایش داشت.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 26.1 
درصد است که نسبت به مردادماه )18.8 درصد( 7.3 واحد درصد 

رشد داشت.

 متوسط نرخ تورم نیمه نخست امسال 9 درصد است


