اقتصاد

14
بازار خبر

حمایت باهنر از رئیس سابق
سازمان خصوصیسازی

فارس  -محمدرضا باهنر ،دبیرکل جامعه
اسالمیمهندسینازعملکردپوریحسینی
در سازمان خصوصیسازی حمایت کرد و
گفت :باید به مدیران در اجــرای خصوصی
سازی جرئت بدهیم .سوال میشود چه شد
که او را دستگیر کردند .مقام معظم رهبری
میگویدبانکهابنگاهدارینکنندونیروهای
مسلح فعالیتهای اقتصادی خود را کنار
بگذارندووقتیبنگاههاواگذارمیکنند،بعد ًا
رئیس خصوصیسازی را میگیرند که چرا
 15سال قبل فالنجا را واگذار کردید و او را
عزلوبعددستگیرکردند.

 ۲۴۰میلیون کارت بانکی
بدون استفاده در دست مردم
ایرنا -شمار کــارتهــای بانکی در تیرماه
به بیش از  ۳۴۱میلیون کــارت رسیده که
تنها  ۱۰۱میلیون و  ۲۵۳هزار کارت دارای
تراکنش در شبکه پرداخت بــوده که نشان
میدهدبیشترکارتهایصادرشده(معادل
 ۲۳۹میلیون و  ۷۵۰هــزار کـــارت) فاقد
تراکنش وبدوناستفادهماندهاند.

فعالیت  ۱۶فروند شناور
صیادی به علت تخلف لغو شد
ایرنا  -رئیس سازمان شیالت ایران گفت:
مــجــوز صید  ۱۶فــرونــد کشتی و شناور
صیادی غیرایرانی به دلیل تخلف از ضوابط
صید فانوس ماهیان لغو و ابطال شد.

شناسایی  ۳۶۰گلوگاه فساد
در بدنه وزارت صمت
ایرنا  -مدیرکل دفتر بازرسی وزارت صنعت،
معدنوتجارتازشناسایی۳۶۰گلوگاهفساد
در بدنه این وزارتخانه خبر داد .اکبر صادقی
درمصاحبهبارادیوافزود:برایمثالدرحوزه
ثبتسفارشکاال،صدورپروانههاوغیرهفساد
وجودداردکهمستعدایجادفساداست.

نرخ ارز
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شاخص

رشد  19درصدی درآمد و هزینه خانوار در سال  97با وجود تورم  27درصدی از کاهش رفاه مردم حکایت دارد
تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایــران از وضعیت
دخل و خرج خانوارها در سال 97نشان می دهد
که در این سال نیز روند بهبود و افزایش مازاد
درآمد خانوارها به سیاق چند سال اخیر ادامه
یافته است .با این حال ،افزایش بسیار کمتر از
نرخ تورم هزینه ها ،این پیام را در خود دارد که
خانوارها به کنترل نسبت ًا شدید هزینه های خود
اقدام کرده اند که به منزله کاهش رفاه خانوارها
محسوب می شود.
مرکز آمار ایران تازه ترین نتایج بررسی هزینه -
درآمد خانوارها را که مربوط به سال  97است،
منتشر کرد .این بررسی که حاصل آمارگیری
از بیش از  20هزار خانوار در نقاط شهری و 18
هزار خانوار در مناطق روستایی است ،نشان می
دهد که متوسط هزینه خالص ساالنه خانوارهای
شهری به  39میلیون و  322هزار تومان رسیده
است .این رقم که میزان ماهانه آن سه میلیون
و  270هــزار تومان می شــود ،نسبت به سال
قبل از آن یعنی  19.3 ،1396درصد رشد را
نشان می دهد .با تامل در این آمارها می توان
به رفتار مصرفی خانوارها در سال  97پی برد.

سالی که توفان تورم ارزی ،بازارهای کشور را
در نوردید .بدین ترتیب مقایسه رشد 19.3
درصــدی هزینه هــای خــانــوار با رشــد متوسط
 26.9قیمت ها (تــورم) در سال  97حاکی از
این است که خانوارها مقدار مصرف خود را تا حد
زیادی کاهش داده اند تا به رغم تورم ،هزینه های
شان کاهش یابد .این گزارش در بخش دیگری،
درآمد ساالنه یک خانوار شهری را  43میلیون و
 490هزار تومان برآورد کرده است که در هر ماه،

مالیات

سه میلیون و  624هزار تومان می شود .این رقم
نسبت به سال قبل 18.6 ،درصد رشد داشته که
کمتر از رشد هزینه های یک خانوار شهری است.
از منظری دیگر ،مقایسه آمار درآمد هزینه خانوار

در سال  97با  96مبین این نکته است که به رغم
رشد بیشتر هزینه ها نسبت به درآمدها ،روند
رو به رشد افزایش مازاد بودجه ساالنه خانوار
در سال های اخیر ادامه یافته ،به طوری که به
عنوان مثال از سه میلیون و  800هزار تومان در
سال  ،96به چهار میلیون و  100هزار تومان در
سال  97رسیده است .به نظر می رسد بخشی از
این مسئله را می توان با روش آمارگیری انجام
شده توضیح داد .به عنوان مثال ،در این طرح
برای خانوارهای مالک مسکن ،اجاره فرضی
واحد مسکونی به حساب درآمد آن ها گذاشته
می شــود .عــاوه بر این باید منتظر ماند و آمار
بودجه خانوار به تفکیک دهک ها را هم دید ،چرا
که ممکن است این مازاد بودجه ناشی از رشد
درآمدهای خانوارهای دهک های باال باشد که
از رشد قیمت ها منتفع می شوند.

ارقام به میلیون تومان در سال
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۹۲

۹۳

۹۴
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۳9.3

مازاد بودجه خانوار

0.3

-0.2

0.7

1.6

3.3

3.8

4.1

مسکن

نظام مالیاتی کشور به سرعت دیجیتالی می شود

عقبگرد قیمت مسکن در تهران پس از  16ماه صعود

صابر -رئیس کل سازمان امورمالیاتی با اشاره به نیاز کشور به اداره شدن از طریق مالیات در شرایط
تحریمکنونیگفت:نظاممالیاتیکشوربهسرعتبهسمتدیجیتالیشدنپیشمیرود.بهگزارش
خراسان،دکترامیدعلیپارسادرهمایشهماندیشیوقانونمندسازیحوزهفناوریاطالعاتکهعصر
یکشنبهبههمتتشکلهایمردمیکشور،شرکتماریاتلوانجمنواردکنندگانتلفنهمراهدراتاق
بازرگانیبرگزارشد،بااشارهبهاینکهدرکشورهایپیشرفتههرانسانیازشروعبهکارتامرگدارای
یکپروندهمالیاتیاست،گفت:نظاممالیاتیکشوربههمینمنظوربهسرعتبهسمتدیجیتالیشدن
ومبناشدنریزدادههاپیشمیرودکهکلیاتریزدادههادراختیارسازمانامورمالیاتیقرارمیگیرد.
پارسامقابلهبافرارمالیاتیراازدیگروظایفاینسازمانبرشمردوگفت:فرارمالیاتیخطقرمزوجرم
است،یعنیفقطمشمولجریمهنمیشودبلکهپایقوهقضاییهنیزبهمیانمیآید.

طبقآخرینآمارمنتشرشدهازمعامالتمسکندرپایتخت،میزانمعامالتبهکمترینحدششسال
اخیررسید.قیمتنیزکهازفروردین 97بهبعدطی 15ماهبهطورمداومرشدکردهبود،درمردادماه
نزولی شد .به گزارش مهر ،بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
میانگینهرمترمربعمسکندرتهران ۱۳میلیونو ۱۸۰هزارتومانبرآوردشدهاست.
براساساینگزارشدرمردادماهامسالسههزارو ۳۶۸فقرهمعاملهمسکنبهثبترسیدکهکمترین
تعدادمعامالتظرفششسالاخیربهشماررفتهوحتیازتعدادمعامالتفروردینماهنیزکهمعموال
بهدلیلتعطیالت،کمترینمیزانمعامالتمسکندراینماهثبتمیشود،کمتربودهاست.بنابراعالم
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال گذشته ۱۳هزار و۱۲۰
فقرهمعاملهمسکنثبتشدکهرشدمنفی 74.3رانسبتبهسالگذشتهشاهدبودهایم.

همتی :امیدها به بهبود
شرایط اقتصادی نسبت به
 6ماه قبل به شدت افزایش
یافته است

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به
ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و کاهش تدریجی
نرخ تورم نوشت :ثبات بازار قطع ًا به معنای توقف
یا کاهش قیمت ها و رفــع فشار اقتصادی در
طبقات متوسط درآمدی و پایین جامعه نیست.

بنابراین حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین
باید با جدیت پیگیری شود .وی افزود :در کنار
برنامهریزیهای دولت و با توجه به اخبار واصله
از گوشه و کنار کشور در تالش برای رونق تولید
ملی ،امید به بهبود شرایط به شدت نسبت به

شش مــاه پیش فزونی یافته اســت .همچنین
تالشها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی
از صادرات نفت و فراوردههای نفتی و مهم تر از
همه صادرات غیرنفتی به روشهای مختلف در
حال گسترش است.

افتمتفاوتاینروزهاینرخارز
نرخ دالر پس از آن که در 26تیرماه امسال
در ساعاتی به پایین ترین نرخ کف چند ماه
اخیر یعنی 11هزار و  230تومان رسیده
بود،دیروزنیزبههمینحدودنزدیکشدو
تاپایانوقتیعنیحدودساعت،17رکورد
 11هزار و  300تومان را ثبت کرد .نکته
قابل تامل در خصوص افت این روزهای
نرخ ارز ،ثبات ،نوسان اندک و شیب نزولی
مالیم قیمت دالر است که امکان پایداری
بیشترآنرادرآیندهنیزافزایشمیدهد.

تجارت

فرش قرمز برای تجار فرش

حسین بردبار :بیست و هشتمین نمایشگاه
فرش دست باف ایــران دیــروز درحالی با
حــضــور وزیـــر صــنــعــت ،مــعــدن و تــجــارت
کشورمان گشایش یافت که به گفته رئیس
مرکز ملی فرش ایران حضور  17سفیر از
کشورهای مختلف و بیش از  800شرکت
در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی
تهران بی سابقه است .به گزارش خراسان؛
رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
در پاسخ بــه پرسش خبرنگار مــا دربــاره
استقبال دیگر کشورها از این نمایشگاه
گفت :شما حضور سفیران و تجار را در این
جا دیدید و درطــول بــرگــزاری نمایشگاه
نیز خواهید دید ،به نظرم امسال استقبال
بیشتر از سال های قبل بوده است و حتی
برخی از سفیران می گفتند که آمــده ایم
فرش بخریم .دست پاک ،رئیس مرکز ملی
فرش ایران نیز درحاشیه این نمایشگاه در
گفت وگو با خبرنگار ما افزود :در نمایشگاه
امسال  ،بیش از صد تاجر فرش از کشورهای
اروپایی ،آمریکایی و آسیایی حضور یافته
اند تا برای خرید فرش با شرکت ها و کارگاه
های تولیدی فرش قرارداد امضا کنند.

