اقتصاد

10
شاخص
خانوارهایپردرآمدو کم درآمد در
کداماستانهاقراردارند؟

نرخ ارز

(سامانهسنا)

سه شنبه  25مرداد 1401
 18محرم .1444شماره ۲1009
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تصویردخلوخرجخانوار

سهمیه  10درصدی دارندگان
خودروهای فرسوده در
قرعه کشی خودرو

رشد  50و  49درصدی درآمد و هزینه ،افزایش سهم خوراکی در سبد هزینه ،افزایش اجاره نشین ها و کاهش ضریب جینی که بهبود
توزیع درآمد را نشان می دهد ،مهم ترین یافته های گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها در  1400است

گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها در
سال گذشته نشان دهنده فاصله بیش از دو
برابری بیشترین درآمد خانوارهای شهری
بین تهران و کم درآمدترین استان هاست .در
نمودار ،میانگین درآمد خانوارهای شهری
در کل کشور با این رقم در استان های تهران
و البرز ،به عنوان پردرآمدترین استان ها،
کرمان و سمنان به عنوان کم درآمدترین
استان ها و استان خراسان رضوی مقایسه
شده است.

اخبار

موج خوش بینی در بازار ارز و طال
سقوط هزار تومانی دالر و  850هزار تومانی
سکهنسبتبههفتهقبل

در پی انتشار اخبار مثبت از مذاکرات برجام ،نرخ
طال و ارز چند روزی است که سیر نزولی در پیش
گرفته است .در این خصوص ،تعقیب نرخ دالر در
بازار آزاد نشان می دهد که این نرخ تا حدود 30
هزارو 120تومانکاهشیافتهاست.ایندرحالی
استکهتااواخرهفتهگذشته،اینرقمحدودهزار
تومان باالتر و در حدود 31هزار و 200تومان بود.
همزمان نرخ دالر توافقی نیز با روند کاهشی روبه
رو شده است .این نرخ که تا اواخر هفته گذشته در
حدود  29هزار و  960تومان بود ،دیروز به حدود
 28هزار و 830تومان رسید.همزمان با افت نرخ
ارزوباتوجهبهاینکهنرخطالیجهانیدرمجموع
در روزهــای اخیر همراه با نوسان و صعود نسبی
بوده،قیمتطالوسکهدرداخلباافتمحسوسی
روبهروشدهاست.برایناساس،نرخهرقطعهسکه
امامی که انتهای هفته قبل به  14میلیون و 935
هزارتومانرسیدهبود،تااواخرساعاتکاریدیروز
بهحدود 14میلیونو 86هزارتومانرسید.ایندر
حالیاستکهنرخسکهدیروزتاحدود 13میلیون
و  980هزار تومان هم افت کرده بود .به موازات،
نرخهرگرمطالی 18عیارنیزازحدودیکمیلیون
و373هزار تومان در پنج شنبه گذشته تا دیروز به
حدودیکمیلیونو 300هزارتومانکاهشیافت.

دستگاه های اجرایی از تصمیمات
اقتصادی خلق الساعه منع شدند
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به
دستگاه های اجرایی چهار محور را درخصوص
افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری اعالم
کرد که بر اساس بند اول آن از این پس دستگاهها
باید از تغییر ناگهانی و بدون اطالعرسانی قبلی
در رویههای اقتصادی خودداری کنند.
به گزارش تسنیم ،محمد دهقان ،معاون حقوقی
ریاست جمهوری به تازگی در بخشنامه ای
به تمامی وزارتخانهها و دستگاه های اجرایی
اعــام کــرده اســت ،در اجــرای مــواد  24و 30
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب
 1390.11.16مجلس شــورای اسالمی با
الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود
امنیت اقتصادی و سرمایه گــذاری و همچنین
اطالع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب
و کار کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند:
 - 1از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی قبلی و
رویههای اقتصادی ،بدون ماده  34قانون مذکور
خودداری کنند.
 - 2هرگونه تغییر سیاست ها مقررات و رویههای
اقتصادی را در زمــان مقتضی قبل از اجــرا به
صــورت شفاف از طریق رسانه هــای گروهی و
تشکل های اقتصادی ذی ربط به اطالع عموم
برسانند.
 - 3پیش نــویــس آیــیــن نــامــه دستورالعمل یا
بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق
بــارگــذاری در تارنمای خــود به اطــاع عموم و
فعاالن اقتصادی برسانند تا فرصت الزم برای
اعالم نظرات عموم با فعاالن اقتصادی و تشکل
ها وجود داشته باشد.
 - 4هرگونه آیین نامه ،بخشنامه و دستورالعمل با
مقررهخودمرتبطبامحیطکسبوکاررابالفاصله
درپایگاهاطالعاتقوانینوقوانینمرتبطبامحیط
کسب و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت
کنند وبهاطالععمومبرسانندوباتوجهبهذیل ماده
 20قانون فوق الذکر که در تاریخ 1401.3.28
الزم االجرا شده است مقررات مربوط به محیط
کسب و کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در
صورتثبتدرپایگاهموضوعاینمادهمیشود.

نــتــایــج تـــازه تــریــن بــررســی ه ــای مــرکــز آمــار
درخصوص هزینه و درآمد خانوارها نشان می
دهــد که درآمــد ،هزینه و پس انــداز خانوارها
در سال گذشته به ترتیب بیش از  48 ،50و
 63درصد افزایش یافته است که این موضوع،
انقباضمصرفیخانوارهانسبتبهرشددرآمدرا
نشانمیدهد.طبقاینبررسیسهمخوراکی
ها در سبد هزینه خانوارها افزایش یافته که یک
زنگ خطر برای معیشت خانوارها محسوب می
شود .با این حال ،این آمارها نکته مثبت مهمی
نیز دارد .براساس این گزارش ،تغییرات ضریب
جینینشانمیدهدکهنابرابریدرآمدیدربین
خانوارهاکاهشیافتهاست.بهگزارشخراسان،
تــازه ترین گــزارش مرکز آمــار ایــران از وضعیت
معیشتایرانیاننشانمیدهدکهمتوسطهزینه
(ناخالص) هر خانوار شهری در سال گذشته با
رشد 48.9درصدیبهساالنه 94میلیونو135
هزار تومان معادل ماهانه  7میلیون و  708هزار
تومان رسیده ،در حالی که درآمد این خانوارها
با رشدی معادل  50.5درصدبه  112میلیون
و  421هزار تومان در سال معادل  9میلیون و
 368هزار تومان در ماه افزایش یافته است .در
نتیجه می توان گفت هر خانوار شهری در سال
گذشته  18میلیون و  920هزار تومان (معادل
ماهانه یک میلیون و  660هزار تومان) از درآمد
خود را پس انداز کرده است.با این اوصاف جدول
خالصههزینهدرآمدخانوارهایشهرینشانمی
دهد که خانوارهای شهری احتما ًال به دلیل رشد
قیمت کاالهای با دوام تالش خود برای پس انداز
رابیشترکردهاندبهطوریکهبرخالفرشد50.5
درصدیدرآمدو 48.9درصدیهزینه،پسانداز
خودرا 58.9درصدافزایشدادهاند.
▪سبقترشدهزینههایخوراکیازغیر
خوراکی

در شرایطی که در بیشتر ماه های گذشته (به
طور مشخص از ابتدای سال  1400تاکنون)
نرخ تورم ماهانه کاالهای خوراکی از کاالهای
غیر خوراکی بیشتر بوده ،به نظر می رسد این
موضوعتاثیرخودرابررشدهزینههایخوراکی
خانوارها نیز گذاشته اســت .به خصوص این
که این کاالها عمدت ًا به دلیل ضــروری بودن،
قابل حذف از سبد مصرفی خانوار نیستند .بر
این اســاس ،مشاهده می شود که رشد هزینه
ناخالص کاالهای خوراکی خانوارهای شهری
درسالگذشته 53،درصدبودهوهزینهخالص
کاالهای غیر خوراکی کمتر از آن یعنی 46.7
درصدافزایشیافتهاست.

متوسط هزینه خالص ماهانه خانوار
متوسطپساندازماهانهخانوار

تسنیم  -وزیـــر صنعت ،مــعــدن و تــجــارت از
اختصاص ۱۰درصدازخودروهایقابلعرضهدر
قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده خبر
داد .سیدرضا فاطمی امین افزود :به دلیل فراهم
نبودن زیرساخت ها از ماه آینده این قانون اجرا
میشود و سهم دارندگان خودروهای فرسوده
که در دو قرعه کشی قبل برنده نشده اند در قرعه
کشی پیش رو محفوظ است.

قیمت نفت  3.5دالر
کاهش یافت
فارس  -قیمت نفت در معامالت دیــروز 3.49
دالر کــاهــش یــافــت و بشکهای  94.66دالر
فروخته شد.به گزارش رویترز ،قیمت نفت برای
دومین روز متوالی کاهش یافت زیرا آمارهای
اقتصادی چین به عنوان دومین واردکننده
بزرگ نفت در جهان ،نگرانی درخصوص تقاضا
برای نفت را شعلهور کرده است.

اعطای  ۲۰۰متر زمین و وام برای
ساخت مسکن

▪افزایشتعداداجارهنشینها

گــزارش مرکز آمــار در بخشی دیگر ،تغییرات
مصرف لوازم عمده زندگی خانوارها در سال
 1400را نیز نشان می دهد .طبق این داده
ها ،درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از
خودروی شخصی ،فریزر ،یخچال ،جاروبرقی،
ماشین لباس شویی و ماشین ظــرف شویی
افزایش یافته ،در حالی که ایــن میزان برای
کاالهای دوچرخه ،تلویزیون رنگی ،یخچال
فریزر،اجاقگازومایکروویوکاهشیبودهاست.
مصرف موتورسیکلت نیز از این منظر تغییری
نکردهاست.
تغییرات نحوه تصرف مسکن نیز از دیگر داده
های قابل توجهی است که در گزارش مرکز
آمــار به آن اشــاره شده اســت .بر این اساس،
درصد خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی
در ســال  0.1 ،1400واحــد افــت و درصد
خانوارهای دارای مسکن اجاری در آن سال
 0.25واحــد افــزایــش یافته اســت .در سال
گذشته  23.16درصد خانوارهای شهری
دارای مسکن اجاری و  68.34درصد دارای
مسکن ملکی بوده اند.
▪عالمتمنفیرشدسهمخوراکیها

در تحلیل داده های هزینه و درآمد خانوار ،از
رشد سهم هزینه های خوراکی به عنوان یک
نشانه منفی یاد می شود چرا که بیانگر این
است که خانوارها سهم بیشتری از سبد هزینه
خود را به کاالهای ضروری اختصاص داده اند.
کاالهایی که اساس ًا با افزایش درآمد ،سهم آن
ها در سبد هزینه ها کاهش می یابد .با این

جدول درآمد ،هزینه و پس انداز خانوارهای شهری در دو سال گذشته
متوسط درآمد ماهانه خانوار

بازار خبر

۱۳۹۹

۱۴۰۰

درصد رشد

۹,۳۶۸,۴۷۵ ۶,۲۲۳,۰۳۳

۵۰.۵

۱,660,000 1.044,767

58.9

۷,708,475 ۵,178,267

۴۸.9

مهر -رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت:
در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد۲۰۰ ،
متر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور
پروانه به مردم اعطا میشود تا خود به ساخت
مسکن اقدام کنند.

سرقت از خودروهای وارداتی
در گمرک و بنادر!

اوصــاف ،داده های اخیر مرکز آمار حاکی از
این است که سهم خوراکی ها در سبد هزینه
خانوار از  26درصد در سال  ،1399به 27
درصد در سال  1400رسیده است و در سوی
مقابل سهم هزینه های غیر خوراکی نیز یک
درصد کم شده است .همچنین این داده ها
سهم مسکن ،سوخت و روشنایی از سبد هزینه
خانوار را  36درصد نشان می دهد .در حالی
که در سال  ،99این رقم  37درصد بوده است.
▪کاهشامیدوارکنندهضریبجینیدر
شهرها

بــا وجــود ایــن ،نکته قابل تامل درخصوص
درآمد و هزینه خانوار در سال گذشته ،کاهش
ضریب جینی است .این ضریب که رقمی بین
صفر و یک دارد ،در کمترین مقدار یعنی صفر
به معنای توزیع کام ً
ال برابر درآمد یا ثروت و
در بیشترین مقدار خود یعنی یک ،به معنای
نابرابری مطلق توزیع درآمد در جامعه است.
بر این اســاس ،مالحظه می شود که ضریب
جینی در کل کشور بهبود یافته و از 0.4006
به  0.3938رسیده است .عامل این بهبود
درآمــد ،به بهبود درآمــد در نقاط شهری بر
می گردد که در این مناطق ضریب جینی از

 0.3835به  0.3757کاهش یافته است .در
عین حال ،در مناطق روستایی وضعیت توزیع
درآمد بدتر شده و ضریب جینی در این مناطق
از  0.3590به  0.3594افزایش یافته است.

ایسنا  -اعــام برخی واردکنندگان و البته
تایید مسئوالن مربوط از به سرقت رفتن قطعات
خودروهای وارداتــی که در گمرک و بنادر قرار
دارد ،حکایت دارد؛ آن طــور کــه مدیر عامل
سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی
خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری
از قطعات آن ها به سرقت رفته است.

