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بررسی آمارهای حوزه تجارت خارجی نشان می دهد در 

تجارت
6ماهه امسال، باوجود کاهش حدود 13درصدی وزن 
تجارت خارجی کشور نسبت به 6ماهه پارسال، میانگین 
ارزش آن به واسطه تغییرات قیمت بازارهای جهانی 13.2درصد نسبت 

به  مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.
به  گزارش همشــهری، آخرین اطالعات گمرک ایران، تجارت خارجی 
در 6ماهه 14۰1 را 6۸میلیون  و1۰3هزار تن به ارزش ۵۰میلیارد و2۸2 
میلیون دالر عنوان کرده که 76درصــد وزن و 4۸.2درصد ارزش کل 
تجارت خارجی به صادرات و 24درصد وزن و ۵1.۸درصد از ارزش کل 
تجارت خارجی به واردات کاالیی کشور اختصاص داشته است. بررسی 
آمارها نشان می دهد در 6ماهه امسال، روند وزن و ارزش تجارت خارجی 
معکوس شده و باوجود افت 13درصدی در وزن، با رشد 13.2درصدی 

در ارزش مواجه بوده است.

صادرات به روایت آمار
در نیمه اول ســال  جاری از مجموع 6۸میلیون  و1۰3هزار تن تجارت 
کاالیی کشــور، ۵1میلیون  و7۸3هزار تن کاال بــه ارزش 24میلیارد 
و2۵1میلیون دالر به حوزه صادرات اختصاص داشــته که این میزان 
صادرات از نظر وزن 12.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
داشته، اما به لحاظ ارزش، افزایش 13.3درصدی را نسبت به سال قبل 

تجربه کرده است. بررسی فهرســت کاالهای عمده صادراتی ایران در 
6ماه 14۰1 حاکی از این است که در این بازه زمانی، طبق روال معمول 
کاالهای بر پایه نفت و پتروشیمی، شــاکله اصلی صادرات غیرنفتی را 
تشکیل داده اند؛ به گونه ای که پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، 
گاز طبیعی مایع شــده و پلی اتیلن گرید فیلم، به عنــوان ۵قلم عمده 
کاالهای صادراتی در این دوره ثبت شده اند و در مجموع 26.۵درصد از 
کل ارزش کاالهای صادراتی در این مدت به همین ۵قلم کاال اختصاص 

داشته است. 
همچنین بررسی کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی نیز نشان 
می دهد در این بازه 6ماهه، چین با 7میلیارد و۸42میلیون دالر خرید 
کاال از ایران، عمده ترین مشــتری صادراتی ما بوده و بعد از آن عراق با 
3میلیارد و3۸2میلیون دالر، امارات با 3میلیــارد و112میلیون دالر، 
ترکیه با 2میلیــارد و626میلیون دالر و هند بــا 9۰4میلیون دالر در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند.

نبض واردات غذا
بررسی آمارهای گمرک ایران حاکی از این است که در 6ماهه امسال، 
در این مدت 16میلیون و 32۰هزار تن معــادل 24درصد از مجموع 
تجارت کاالیی ایران به واردات اختصاص داشته و 4قلم از عمده ترین 
اقالم وارداتی نیز مربــوط به نهاده های کشــاورزی مبنای تولید غذا 

بوده و رتبه پنجم نیز به واردات موبایل اختصاص داشــته است. طبق 
آمار گمرک، 26میلیــارد و 31میلیون دالر معــادل ۵1.۸درصد از 
مجموع ارزش تجارت خارجی در این بازه زمانــی مربوط به واردات 
بوده اســت. آمار و ارقام حوزه واردات در نیمه نخست امسال، از نظر 
وزن 14.7درصد کاهش نشــان می دهد، اما از لحاظ ارزش با افزایش 

13.1درصدی مواجه بوده است. 
به گزارش همشهری، براساس اطالعات گمرک ایران، ۵قلم اول کاالهای 
وارداتی به کشور در 6ماهه امسال شامل برنج، گندم معمولی، ذرت دامی، 
دانه سویا و گوشی تلفن همراه بوده و در مجموع 2۰.6درصد ارزش کل 
واردات کشور در این مدت به همین ۵قلم عمده از کاالهای وارداتی کشور 
اختصاص داشته است. از سوی دیگر بررسی مبادی عمده واردات ایران 
نیز نشان می دهد در 6ماهه امسال، امارات متحده عربی با 7میلیارد و 
2۰6میلیون دالر در رتبه نخست قرار گرفته اســت و در ادامه چین با 
6میلیارد و۸46میلیون دالر، ترکیه با 2میلیارد و6۸۰میلیون دالر، هند 
با یک میلیارد و3۸۰میلیون دالر و فدراســیون روسیه با ۸76میلیون 
دالر در رتبه های دوم تا پنجم مبادی عمده واردات ایران قرار گرفته اند. 
نکته دیگر اینکه ماحصل تجارت خارجی ایران در 6ماهه امســال، تراز 
تجاری منفی یک میلیارد و7۸۰میلیون دالری بوده که می تواند ناشی 
از گرایش به افزایش واردات کاالهای اساسی و جبران کمبودهای ناشی 

از خشکسالی باشد.

ارزش تجارت خارجی از ۵۰ میلیارد دالر گذشت
باوجود کاهش وزن تجارت خارجی ایران در 6 ماهه امسال، ارزش آن 13.2 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد

قیمت اوراق تسهیالت مسکن نسبت به ابتدای تابستان به طور میانگین 2۵درصد کاهش یافت
کاهش 25درصدی قیمت وام مسکن

به دنبال وقوع رکود در بازار مســکن در اواخر تابستان 

مسکن
قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز در فرابورس به طور 
میانگین با 2۵درصد افت به زیر 1۰۰هزار تومان کاهش 
یافت. این موضوع موجب شد هزینه خرید وام مسکن در آخر تابستان 
نسبت به ابتدای تابستان برای دریافت یک وام 4۸۰میلیون تومانی برای 

زوج های تهرانی 3۵میلیون تومان به طور میانگین کاهش یابد.
به گزارش همشهری، تحوالت بازارمسکن در آخرین ماه تابستان، بازار 
وام مسکن را هم تحت تأثیر قرار داد و منجر به کاهش تقاضا برای خرید 
اوراق تسهیالت مسکن شد، این درحالی است که رشد شدید قیمت ها 
در بازار مسکن در ابتدای تابســتان منجر به افزایش تقاضا برای خرید 
این اوراق شده بود. آنطورکه آمار ها نشان می دهد از ابتدای سال جاری 
قیمت ها در بازار مسکن شروع به رشد کرد و این موضوع به شدت روی 

اوراق تسهیالت مسکن که با نام تسه در فرابورس مبادله می شود، تأثیر 
گذاشت. هم اکنون بیشترین وام به زوج های تهرانی پرداخت می شود که 
می توانند با خرید 96۰برگ از این اوراق 4۸۰میلیون تومان وام دریافت 
کنند. حاال آمار ها نشان می دهد اگر متقاضیان خرید خانه به جای ابتدای 
تابستان در آخر تابستان وام مســکن دریافت می کردند می توانستند 

هزینه های کمتری بپردازند.

افت 25درصدی
آمار ها نشان می دهد قیمت اوراق تسهیالت مسکن در تاریخ های مختلف 
در روز های اخیر نسبت به ابتدای تابســتان به طور میانگین 2۵درصد 
افت کرده و افت قیمت ها در برخی تاریخ ها بــه بیش از 3۰درصد هم 
رسیده، به طور مثال قیمت امتیاز تسهیالت مسکن مهر99 باتوجه به 

نزدیک شدن به زمان انقضای آن تا 32.7درصد افت نیز کرده یا قیمت 
اوراق تسهیالت مســکن فروردین14۰1 که یکی از سررسید های پر 
معامله در اوراق تسهیالت مسکن است 2۸.6درصد پایین آمده است. 
طبق مقررات مهلت استفاده از این اوراق از تاریخ انتشار به مدت 2سال 

تعیین شده است.
تداوم روند نزولی قیمت اوراق تسهیالت مسکن موجب شده قیمت هر 
برگ از این اوراق در تمام تاریخ های این اوراق در مبادالت دیروز به زیر 
1۰۰هزار تومان سقوط کند. قیمت این اوراق در برخی سررسید ها در 
ابتدای تابستان حتی به فراتر از 14۰هزار تومان هم رسیده بود و در نتیجه 

آن هزینه تامین مالی مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.
محاسبات موجود نشــان می دهد با توجه به کاهش قیمت وام مسکن 
هزینه دریافت وام مســکن برای یک زوج تهرانی که مشمول دریافت 
بیشترین میزان وام هستند به طور میانگین تا 3۵میلیون تومان کاهش 
یافته است. طبق این اطالعات زوج های تهرانی باید در ابتدای تابستان 
برای دریافت یک وام 4۸۰میلیون تومانی بین 13۰ تا 13۵میلیون تومان 
پرداخت می کردند که این میزان هم اکنون به 93 تا 96میلیون تومان 
رسیده که نشان می دهد هزینه تامین مالی مسکن به شکل قابل توجهی 

کاهش یافته است.
به نظر می رسد این روند نزولی قیمت اوراق تسهیالت مسکن تحت تأثیر 
رکود در بازار مسکن اتفاق افتاده زیرا طبق داده های میدانی، بازار مسکن 
در اواخر تابستان به دلیل کاهش تقاضا با رکود مواجه شده است. آمارها 
نشان می دهد قیمت ها در بازار مسکن در ماه های تیر و مرداد به اوج خود 
رسیده بود اما در شهریور ماه روند رشد قیمت ها تا حدودی متوقف شده 
است. طبق اطالعات مرکز آمار ایران قیمت هر مترمربع مسکن در شهر 
تهران در تیر ماه امسال با ۸.3درصد رشد به 44میلیون و۸4۰هزار تومان 
و در مرداد ماه با 1.۸درصد افزایش به 4۵میلیون  و14۸هزار تومان رسیده 
بود اما تازه ترین برآورد ها حاکی اســت باتوجه به رکود شکل گرفته در 
بازار مسکن قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران در شهریورماه به طور 
میانگین در محدوده 4۵میلیون  و۵۰۰هزار تومان باقی مانده است. انتظار 
می رود درصورت تداوم رکود در نیمه دوم سال تقاضا برای خرید اوراق 
تسهیالت مسکن نیز کاهش یابد و این موضوع به افت بیشتر قیمت این 

اوراق در نیمه دوم سال منجر شود.

مرکز آمار ایران اعالم کرد:
تورم باالی 70درصدی خوراکی ها 

در 27استان
مرکز آمار ایران می گوید: در شهریورماه امسال نرخ تورم نقطه 
به نقطه گــروه کاالهای خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
در 27اســتان کشــور باالی 7۰درصد بوده و فقط استان های 
بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان نرخ تورم کمتر از 

7۰درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها را تجربه کرده اند.
به گزارش همشــهری، تازه ترین گزارش رســمی مرکز آمار 
نشان می دهد در آخرین ماه از تابستان 14۰1نرخ تورم باالی 
۸۰درصدی خوراکی ها و آشــامیدنی ها در استان های لرستان 
۸9.6درصد، خراسان شمالی، ۸7درصد، سمنان ۸3.9درصد، 
آذربایجــان غربی ۸3.1درصــد، همدان ۸2.4درصــد، البرز 
۸2.1درصد، قزویــن ۸2.1درصد، گیــالن ۸2درصد، اردبیل 
۸1.۵درصد، کرمانشاه ۸1.4درصد و گلستان ۸1.1درصد به ثبت 
رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کاالهای خوراکی ها و 
آشامیدنی ها به اضافه دخانیات در استان هایی چون آذربایجان 
شرقی، هرمزگان، کرمان، کردســتان، سیستان و بلوچستان، 
ایالم، خراســان رضوی و مازندران هم بین 7۵تا ۸۰درصد در 
نوســان بوده و به گفته مرکز آمار 19اســتان ایران در شهریور 
امسال نرخ تورم نقطه به نقطه باالتر از میانگین کشوری به میزان 
7۵.4درصد را تجربه کرده اند و تنها اســتان های چهارمحال و 
بختیاری، مرکزی، یزد، تهران، قم، خوزستان، خراسان جنوبی، 
اصفهان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشــهر نرخ 
تورم کمتر از میانگین کشوری در حوزه کاالهای خوراکی ها و 
آشامیدنی ها را تجربه کرده اند. این گزارش نشان می دهد شکاف 
نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها بین استان بوشهر با کمترین 
نرخ به میزان 62.۵درصد و اســتان لرســتان با ۸9.6درصد به 

27.1درصد رسیده است.

ترین های تورم شهریور
براساس برآورد مرکز آمار در شهریور امسال شاخص کل قیمت 
مصرف کننده برای خانوارهای کشور براساس سال پایه 139۵به 
عدد ۵2۵،4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2درصد افزایش نشان 
می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان لرستان با 3.3درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان مرکزی با 7دهم درصد بوده است. همچنین 
میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال در کل ایران 
49.7درصد محاسبه و اعالم شده که باالترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط در استان آذربایجان غربی )۵7.9درصد( و کمترین 
هم در استان بوشهر )44.6درصد( ثبت شده است. شاخص دیگر 
نرخ تورم ساالنه است که در شــهریور به 42.1درصد رسیده و 
باالترین فشــار تورم ساالنه در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
)47.9درصد( و کمترین هم در استان خوزستان )37.9درصد( 

ثبت شده است.

نوسان تورم شهری
نرخ تورم ماهانه مناطق شهری ایران در شهریور امسال 2.2درصد 
بوده و شهروندان ســاکن استان لرستان با فشــار ماهانه تورم 
3.2درصدی به عنوان باالترین و شــهروندان ســاکن استان 
مرکزی با فشــار تورم 6دهم درصدی به عنوان کمترین مواجه 
بوده اند. به گفته مرکز آمار، شهرنشینان ایرانی در شهریور امسال 
برای یک سبد کاالهای مصرفی یکســان 4۸.4درصد بیشتر 
از شهریور امســال تجربه کرده اند و باالترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه را شهرنشینان اســتان اردبیل با ۵6.۵درصد و کمترین 
را شهرنشینان استان بوشــهر با 41.3درصد تجربه و احساس 
کرده اند. طبق این گزارش نرخ تورم ساالنه منتهی به شهریور 
14۰1در نقاط شهری 41.۵درصد بوده که باالترین نرخ تورم در 
استان مازندران با 46.9درصد و کمترین در استان سیستان و 

بلوچستان 36.9درصد ثبت شده است.

نبض تورم روستایی
تنها نهاد رسمی منتشر کننده و حسابگر شاخص تورم می گوید: 
سرعت نرخ تورم ماهانه در نقاط روستایی ایران در شهریورماه 
2.2درصد بوده و روستاییان ساکن استان زنجان نظاره گر رشد 
ماهانه تورم به میزان 4.3درصد)بیشــترین( و روستانشینان 
ساکن استان های کرمان و ســمنان هم شاهد تورم ماهانه یک 
درصد)کمترین( بوده اند و جالب اینکه روســتایی های استان 

گیالن با تورم ماهانه منفی 3دهم درصدی مواجه بوده اند.
مرکز آمــار ایران اعالم کــرده که نرخ تورم نقطــه به نقطه در 
روستاهای کشور طی شهریور امســال به ۵6.3درصد رسیده 
و بیشترین فشــار تورم را ســاکنان روســتاهای هرمزگان با 
64.9درصد و کمترین فشار را ساکنان روستاهای استان یزد با 
47درصد تجربه و تحمل کرده اند. این گزارش می افزاید: نرخ تورم 
ساالنه روستایی در آخرین ماه تابستان امسال 4۵.3درصد بوده 
و باالترین تورم ساالنه روستایی در استان قزوین با ۵۰.9درصد 

و کمترین هم در استان همدان با 3۸.1درصد ثبت شده است.

این داستان تکراری است
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر واگذاری 
اموال مازاد بانک ها تأکید کرد. در جلسه ای 
بین او و مدیران عامل ۵بانک ملی ایران، 
سپه، تجارت، صادرات و ملت درباره موانع و 
چالش های پیش روی فروش امالک مازاد، وجود برخی ابهامات 
در نحوه ارزیابی امالک توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
یا قوه قضاییه، بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و هرگونه 
تغییر به منظور تسهیل در فروش امالک گفت وگو شد. در عین 
حال وزیر اقتصاد پس از شنیدن گزارش مدیران عامل بانک های 
حاضر در نشست پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد را تکلیف 
قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم وزارت اقتصاد از 
بانک ها خواند که در سند تحول اقتصادی دولت نیز مورد تأکید 

قرار گرفته است.
انتظار می رود بانک ها به جای نشســتن در اتاق های در بسته 
و ارائه گزارش، اســتدالل ها و مســتندات خــود در ارتباط با 
موانع حقوقی و اجرایی واگذاری اموال مازاد را منتشــر کنند 
و کارشناســان و خبرگان به ارزیابی کم و کیــف آن بپردازند. 
بدیهی اســت اصرار وزیر اقتصاد بر تکلیف قانونی تا زمانی که 
موانع برداشته نشــود و راه فروش این دارایی ها هموار نباشد، 
این داستان تکراری باز هم در آینده تکرار خواهد شد. چنان که 
وزیران پیشین و روسای کل بانک مرکزی در گذشته هم بر این 
مسئله تأکید داشته و حتی مطالبه روسای جمهور پیشین هم 
بوده است. بدیهی است وقتی یک روش واگذاری و فروش این 
اموال مازاد جواب نمی دهد بهتر است که دولت و مجلس به فکر 
استفاده از روش های جایگزین باشند. وقتی یک قانون زمینه 
اجرا ندارد یا عملکرد آن مطلوب نیســت، اصرار بر آن منطقی 

نیست و باید قانون را اصالح کرد.

 کاهش قیمت 
بعضی از کاالهای اساسی 

بیشتر کاالهای اساسی بعد از جهش قیمتی که در اردیبهشت 
ماه داشتند 3ماه تابستان را با ثبات قیمت یا روند کاهشی پشت 
سر گذاشتند. مرغ و تخم مرغ البته استثنا بودند؛ تولید این دو 
کاال بعد از افت تقاضا کاهش یافت و به رشد قیمت در شهریور 
انجامید اما دیگر اقالم اساســی مثل گوشــت قرمز و برنج در 
خرده فروشی ها نوسان قیمت کمی داشتند و روغن و قند و شکر 
تا حدودی ارزان شــدند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی سه شنبه شــب در برنامه ای خبری از کاهش 
قیمت برخی کاالهای اساسی طی 2ماه گذشته خبر داد و گفت: 
انجمن صنایع روغن به کاهش قیمــت روغن و عرضه این کاال 
پایین تر از نرخ مصوب اقدام کرده اســت. محمد قربانی کاهش 
قیمت روغن های خوراکی را 1۰ درصد و روغن صنف و صنعت 

را 1۵ درصد اعالم کرد.
به گفته  او، قیمت شکر نیز در کارخانه نرخ مصوب 1۸ هزار تومان 
و قیمت فله شکر حدود 2۰ هزار تومان است. معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: اگر شکر بسته بندی 
شود 2 هزار و ۵۰۰ تومان تا 3 هزار تومان برای فرآیند بسته بندی 
که دارد، قیمت آن افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه همه طبق 
قانون موظف هســتند قیمت مصرف کننــده را روي کاال درج 
کنند و همزمان ناظران بازار نیز بر این رویه نظارت دارند. رئیس 
اتحادیه بنکــداران مواد غذایی نیز در ایــن برنامه ضمن تایید 
کاهش قیمت روغن گفت: حلب روغن جامد ۵ کیلویی که 2ماه 
قبل 4۰۰ هزار تومان بود 29۵ هزار تومان شده است و روغن مایع 

9۰۰ گرمی که 6۸ هزار تومان بوده ۵۵ هزار تومان شده است.
به گفته رضــا کنگری، برنــج ایرانی نیــز در 2ماه گذشــته 
1۰ تا 1۵ درصد کاهش قیمت داشــته و بار جدید برنج قیمت 
4۰ الی 4۵ هزار تومانی دارد. او قیمت برنج ایرانی اعالی ایرانی را 

از 9۰ هزار تومان تا 11۵هزار تومان در بازار اعالم کرد. 

اختیار هم بدهید
  خبر: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از 
تصویب واگذاری بخشی از ســهام دولت در برخی 
بانک ها و شــرکت های دولتی به افراد فاقد ســهام 
عدالت که تحت پوشــش ســازمان های حمایتی 
کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، 

خبر داد.
  نقد: واگذاری بخشــی از سهام دولت در برخی 
بانک ها و شــرکت ها به افراد فاقد سهام عدالت که 
تحت پوشش ســازمان های حمایتی کمیته امداد، 
بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند به تصویب 
رســیده و با این مصوبه افرادی که تحت پوشــش 
این نهادهــای حمایتی بوده و فاقد ســهام عدالت 
هستند، مشمول سهام عدالت می شوند. طبق اعالم 
سخنگوی دولت، شــرکت های انتخاب شده برای 
سهام عدالت مشموالن جدید، بانک ها و شرکت ها 
سودده و از لحاظ اقتصادی مناسب هستند و بخشی 
از سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت، 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهام عدالت به افراد 
اشاره شده، واگذار خواهد شد. نکته قابل توجه این 
است که سهامداران سهام عدالت با وجود جمعیت 
بسیار زیاد و سهم باالی آنها در ترکیب سهامداری 
شرکت های واگذار شده، اختیاری در اداره شرکت ها 
ندارند و عموما افرادی با فرایندی غیرشفاف به عنوان 
نماینده این جمعیت در هیأت مدیره شرکت ها حاضر 
می شــوند. باید دید بعد از حل مشکل جاماندگان 
سهام عدالت، برای اختیار این سهامداران بر دارایی 

خود نیز تدبیری اندیشیده می شود یا نه؟

چهره روز

خبر

نقد خبر

گزارش

خریداران کاال از ایراناقالم عمده صادراتی فروشندگان کاال به ایراناقالم عمده وارداتی

برنج
1.218.۰۰۰.۰۰۰ دالر

چین
7.842.۰۰۰.۰۰۰ دالر

امارات
7.2۰6.۰۰۰.۰۰۰ دالر

پروپانمایعشده
2.۰17.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ذرتدامی
1.171.۰۰۰.۰۰۰ دالر

امارات
3.112.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ترکیه
2.68۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر

بوتانمایعشده
1.16۵.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گندممعمولی
1.191.۰۰۰.۰۰۰  دالر

عراق
3.382.۰۰۰.۰۰۰  دالر

چین
6.846.۰۰۰.۰۰۰  دالر

متانول
1.33۵.۰۰۰.۰۰۰  دالر

دانهسویا
92۵.۰۰۰.۰۰۰ دالر

ترکیه
2.626.۰۰۰.۰۰۰ دالر

هند
1.38۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر

پلیاتیلنگریدفیلم
976.۰۰۰.۰۰۰ دالر

هند
9۰4.۰۰۰.۰۰۰ دالر

روسیه
876.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گازطبیعیمایعشده
977.۰۰۰.۰۰۰ دالر

گوشیتلفن
867.۰۰۰.۰۰۰ دالر

نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در شهریور 1401

میزان کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن در تابستان - ارقام به ریال

قیمت آخر نام 
تابستان

قیمت اول 
هزینه وام مسکن زوجین درصدتغییرتابستان

تهران - ابتداي تابستان
هزینه وام مسکن زوجین 

تفاوت تامین ماليتهران - آخر تابستان

385784640-28.61347268800961484160-10015461403405امتیاز تسهیالت مسکن سال1401
354529920-27.51291049280936519360-9755411344843امتیاز تسهیالت مسکن آبان99
347834880-26.61305288960957454080-9973481359676امتیاز تسهیالت مسکن دی99
344837760-26.71291377600946539840-9859791345185امتیاز تسهیالت مسکن آذر99

339646080-26.51283025600943379520-9826871336485امتیاز تسهیالت مسکن شهریور1400
445710720-32.71363480320917769600-9560101420292امتیاز تسهیالت مسکن مهر99

305535360-24.41253637120948101760-9876061305872امتیاز تسهیالت مسکن مرداد 1400
368865600-28.11311199680942334080-9815981365833امتیاز تسهیالت مسکن مهر1400
315586560-25.11259114880943528320-9828421311578امتیاز تسهیالت مسکن آذر 1400
365192640-28.11301836800936644160-9756711356080امتیاز تسهیالت مسکن تیر1400

352000320-27.31290091200938090880-9771781343845امتیاز تسهیالت مسکن خرداد1400
333258240-26.11277957760944699520-9840621331206امتیاز تسهیالتمسکن اردیبهشت1400

344636160-26.61294383360949747200-9893201348316امتیاز تسهیالت مسکن بهمن 1400
318946560-25.01276072320957125760-9970061329242امتیاز تسهیالت مسکن سال1400

343368000-26.71284731520941363520-9805871338262امتیاز تسهیالت مسکن بهمن99
375981120-28.51320122880944141760-9834811375128امتیاز تسهیالت مسکن فروردین1400

343460160-26.31304578560961118400-10011651358936امتیاز تسهیالت مسکن آبان1400
288865920-23.31237665600948799680-9883331289235امتیاز تسهیالت مسکن دی1400


