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بیشترینشکافطبقاتیدر 7سالاخیر

بــراســاس گـ ــزارش مــرکــز آمـ ــار ،ضــریــب جینی کــه بیانگر تــوزیــع عــادالنــه ثـــروت اســت
درسال 97بهبدترینرقمدر 7سالاخیررسید

فاصله  5برابری قیمت مسکن
در مناطق تهران
طبق گزارش بانک مرکزی از قیمت مسکن در
تهران در مردادماه امسال ،اگرچه متوسط نرخ
حدود  13میلیون تومان به ازای هر مترمربع
زیربنای مسکونی بــوده اســت ،امــا در برخی
مناطقمتوسطنرخبهکمتراز 6میلیونتومانو
در برخی مناطق باالشهر به بیش از 28میلیون
تومانهممیرسد.طبقاینگزارش،مناطق،1
 3و 2گران ترین و مناطق  17 ،18و  19ارزان
ترینمناطقپایتختبودهاند.

در حاشیه دولت

همتی :ذخایر اسکناس ارز کشور
در  6سال اخیر بی سابقه است
هادیمحمدی–عبدالناصرهمتیرئیسکلبانک
مرکزی در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به
ذخایر و درآمدهای ارزی ،اظهار کرد :شرایط خوب
است،البتهاگرخوبنبودکهوضعبازارارزاینطور
نبود .شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و با احتیاط
زیــادی ذخایر ارزی را مصرف می کنیم؛ واردات
کاالی اساسی ضروری را داریم و مواد اولیه مورد
نیاز کارخانه ها را تأمین می کنیم .وی تصریح کرد:
ذخایر اسکناسی کشور هم بسیار خوب است ،طی
 5-6سال گذشته این وضعیت بیسابقه است و
خوشبختانهمشکلیدراینزمینهنداریموامیدواریم
روز به روز وضعیت بهتر شود و بتوانیم اقدامات
اساسیبرایرشدوتوسعهکشورانجامدهیم.

دژپسند :قیمت  83قلم کاال
کاهش یافته است
فرهاددژپسندوزیراقتصادوامورداراییدرحاشیه
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار
کرد:درماههایاخیربااقداماتوسیاستهاییکه
دولتاتخاذکرد،خوشبختانهروندافزایشقیمت
متوقفونزولیشد،بهطوریکهتورمماهانهونقطه
بهنقطهازتیرماهروندنزولیپیداکردودرحالادامه
یافتن است .وی با بیان این که امیدواریم این روند
تداوم یابد ،افزود :کاهش نرخ تورم که مورد اشاره
ماقرارمیگیرد،بهمعنایکاهشقیمتهانیست،
البتهدربرخیمواقعباکاهشقیمتهاهممواجه
بودیم .درباره تعداد کاالهایی که به طور مستمر
پایش میشود ،قیمت  ۸۳قلم کاال در هفتههای
گذشته کاهش یافت که نشان می دهد افزایش
قیمتهاکنترلشدهاست.

علل کاهش قیمت خودرو به
روایت وزیر صمت
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جمع
خبرنگاران حوزه دولت گفت :بخشی از خودروها
در ماههای گذشته به دلیل آن که کسری قطعات
داشتند ،قابل عرضه به مشتریان نبودند که طی
ماههای اخیر ،برنامهها و پیگیریهایی صورت
گرفتوبخشعمدهایازاینقطعاتازخارجکشور
وارد شد و همچنان در حال وارد شدن است.وی با
بیان این که همچنین بخشی از قطعات خودروها با
همت قطعهسازان داخلی تأمین شد ،تصریح کرد:
طی دو هفته گذشته عرضه خوبی در زمینه خودرو
داشتیم و حدود ۴۰هزار دستگاه خودرو در این ایام
تکمیلوارائهشد.رحمانیخاطرنشانکرد:عوامل
دیگریچونتغییرمدیرعاملشرکتخودروسازیو
واکنشبازاربهاینمسئلههمدرتعیینقیمتخودرو
تأثیرگذاراست.

گــزارش اخیر مرکز آمــار ایــران از هزینهها و
درآمــدهــای خانوارهای شهری و روستایی
کشوردرسال 97نشانمیدهدضریبجینی
دراینسالبه 0.4393رسیدهکهازسال90
به عنوان اولین سال کامل اجرای هدفمندی
یارانه ها ،بی سابقه است .به عبارت دیگر باید
گفت اکنون اثر مثبت هدفمندی یارانه ها بر
کاهش فاصله طبقاتی که از سال  90شکل
گرفته بــود ،خنثی شده و فاصله طبقاتی در
کشوربهقبلازاینتاریخبازگشتهاست.شایان
ذکر است برای سنجش وضعیت توزیع درآمد
یک جامعه ،از شاخص آمــاری ضریب جینی
استفاده میشود که عدد آن بین صفر (ناظر به
برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی
از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها) است.

شوک ارزی در سال گذشته را نیز می توان
مهم ترین عامل در تشدید شکاف طبقاتی در
آن سال دانست .موضوعی که تورم ساالنه26
درصدیرارقمزدودرسالهایاخیربیسابقه
بوده است .در پی این اتفاق و نیز عقب ماندگی
مزدی کارگران و حقوق بگیران از قدرت خرید
سالهایقبل،شکافطبقاتیتشدیدشدواین
قشرهابیشترینآسیبراازبحرانارزیدیدند.
این ها همه در حالی بود که نظام یارانه در کل و
یارانه های کاالیی ،ارزی و نقدی کشور در این
سال شاهد هیچ گونه تغییری از سوی دولت
نبودند تا این رخوت و سستی بیش از پیش بر
دوشکمدرآمدهاسنگینیکندوازسویدیگر
قشرهایدارایسرمایهازمنافعافزایشارزش
داراییهابااهرمنرخارزوتورمبهرهمندشوند.

نبضقیمتکاالهایاساسیدرنیمهتابستانبهروایتمرکزآمار

عقبگرد سبزیجات و برنج ،رشد چای و مرغ

طبق آخرین گــزارش مرکز آمــار ایــران ،طی
مردادماهشاخصقیمتاقالمخوراکیبهطور
متوسط حدود 0.6درصد کاهش یافته است.
با این حال قیمت برخی اقالم مثل بسیاری از
سبزیجات ،به میزان بیشتری کاهش یافته اما
برخی اقــام مثل چــای ،مرغ و گوشت گران
شدهاند.
به گزارش خراسان و طبق گزارش مرکز آمار
ایران از متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق
شهری ،در مردادماه امسال نسبت به تیرماه،
سیب زمینی با 21.2درصد بیشترین کاهش
قیمت را تجربه کــرده اســت .متوسط قیمت
سیب زمینی در تیرماه حدود  7هزار و 100
تومان و در مرداد 6هزار و 150تومان گزارش
شده است .گوجه فرنگی و پیاز هم با  17و 13
درصدکاهش،دررتبههایبعدیقرارگرفتند.

غیرازاین،قیمتقندوشکر،سیبزرد،گوشت
گوساله،برنج(ایرانیوخارجی)وتخممرغهم
کاهشیافتهاست.
در ســوی دیگر ،چــای خارجی با  30درصد
رشد ،بیشترین گرانی را در مــرداد نسبت به
تیرماه داشته است .متوسط قیمت هر بسته
 500گرمی چــای خارجی در کل مناطق
شهریکشور،درتیرماهامسال 38هزارو500
تومانودرمردادماه 50هزارتومانبودهاست.
متوسطقیمتچایدرمردادماه 97حدود26
هزارو 700تومانگزارششدهاست.
بعد از چــای ،مرغ هم که از  12هــزار و 600
تومان در تیرماه به  14هــزار و  500تومان
رسیده است ،در جایگاه دوم از لحاظ بیشترین
افزایشقیمتقراردارد.پرتقال،بیشتر لبنیات
وگوشتگوسفندهمدرمردادماهگرانشدند.

مرکزپژوهشهایمجلس:معامالتقولنامهای
بسترفرارمالیاتیشدهاست
مرکزپژوهشهایمجلساعالمکرد:مالکیت
و معامالت عادی بستری غیرشفاف برای فرار
مالیاتی شده است.به گــزارش فــارس ،مرکز
پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی برای
کنترل فعالیت هــای نامولد در حــوزه زمین
و ملک که بــزرگ ترین و اثرگذارترین بــازار
نامولد کشور است ،پیشنهاد داد :اطالعات
تمامی زمینها و امالک کشور در یک سامانه
متمرکز تجمیع و ثبت شود .از انجام معامالت
با سند عادی (قولنامهای) برای نظم بخشی به
وضعیت مالکیت جلوگیری بهعمل آید .عالوه
بر این با استفاده از مالیاتهای تنظیمی بر
افزایش ارزش زمین و مسکن و ارزش زمین،

جذابیت سفتهبازی در این بازار کاهش یابد.
بازوی کارشناسی مجلس در توضیح ضرورت
جلوگیریازمعامالتعادی(قولنامهای)اعالم
کرد« :انجام معامالت قولنامه ای بدون انتقال
سندرسمی،یکیازراهکارهایفرارازپرداخت
مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است.
شکل دیگر معامالت غیرشفاهی که اکنون
بسترفرارمالیاتیاست،معاملهوکالتنامهای
است.درایننوعمعامالت،خریداربهجایاین
کهملکرابهنامخودشبزندیکوکالتفروش
از فروشنده می گیر د و بعد از مدتی به شخص
دیگری می فروشد .بهاینترتیب هیچ ردی از
شخصواسطثبتنمیشود».

نیم سکه

ربع سکه

12.900.000 20.900.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

95.011

95.555

بیاعتناییوزارتصمتبهانتقادرئیسجمهور
درباره 1.5برابرشدنقیمتسبوس

روحانیخطاببهرحمانی:
«چرابیدقتیمیشود؟»

چندی پیش بود که در راستای تشکیل معاونت
بازرگانی وزارت صمت ،قانون انتزاع نیز لغو شد.
بااینحال،باگذشتزمانکوتاهیازاینرویداد،
آسیب های این تغییر ساختار غیر کارشناسی
بیشتر نمایان می شود که نمونه آن را می توان در
قیمت گذاری سبوس گندم دید .موضوعی که
اعتراض وزیر کشاورزی به رئیس جمهور را در پی
داشتوهماینکهامشرئیسجمهوردرذیلاین
نامهخطاببهوزیرصمتمنتشرشدهکه«چرابی
دقتیمیشود؟»
ماجرا از این قــرار است که پس از این که وزیر
صمتمسئولکارگروهآردونانشد،عم ً
القانون
انتزاعیاتمرکزوظایفبخشکشاورزیدروزارت
جهاد کشاورزی را لغو کرد .بدین ترتیب بخشی
از حمایت هایی که وزارت جهاد کشاورزی از
کشاورزان در خصوص تنظیم بازار می کرد ،کم
رنگودربرخیمواردحذفشد.موضوعقیمت
گذاری سبوس یکی از مصادیق این مسئله بود.
قیمتسبوسبادرخواستآردسازانوپیشنهاد
وزارت صمت در ستاد تنظیم بازار در چند ماه
اخیر،دوبارگرانشدهاست.بهطوریکهقیمت
مصوب هر کیلوگرم سبوس که در سال گذشته
 525تومان بود ،در اواخر سال  96به یک باره
به  840تومان و پس از آن به  1250تومان در
کارخانه افزایش یافت .رقمی که رشد 150
درصــدی را نشان می دهد و البته تا رسیدن
سبوس به دســت دامـــداران حــدود  1500تا
 1600تومان می شود .در واقع ،به گفته ولی
زاده رئیس اتحادیه صنعت دام پروری کشور،
وزارت صمت به بهانه ارزان نگه داشتن قیمت
نان،نرخسبوس(بهعنوانضایعاتکارخانههای
آرد)راافزایشدادتاافزایشهزینههایکارخانه

آرد را جبران کند .با این حال به نظر می رسد
وزیر صمت به تاثیرات بعدی افزایش قیمت این
محصول بر هزینه دامداران و در نتیجه افزایش
قیمت لبنیات در کشور بی توجه بوده و عالوه
بر این باعث افزایش ورود نان به دامداریها و
مرغداریها بهویژه در جوامع روستایی شده
است .یعنی مشاهده شده هر روستایی روزانه
تا  30عدد نان می خرد که بدیهی است برای
مصرفخانوارنبودهاست.درنتیجهدرشرایطی
که قیمت هر کیلوگرم نان در روستاهای کشور،
 1200تومانوارزشغذاییاینمحصولبرای
دام 5،برابرسبوساست،قیمتهرکیلوسبوس
 1250تومان تعیین شده که از یک کیلو نان،
بیشتراست!
در هر حال ،مجموع این اقدامات اعتراض وزیر
جهاد را برانگیخت .در روزهای اخیر نیز نامه ای
ازسویویکهدرتاریخ 2شهریورماهصادرشده،
منتشرشدکهدرآنخطاببهرئیسجمهوراظهار
کردهاست:بهرغمدرخواستاینوزارتمبنیبر
کانلمیکنکردنافزایشقیمتسبوسودستور
حضرتعالی به وزارت صنعت ،کارگروه تنظیم
بازار مجدد قیمت سبوس را همان مبلغ ۱۲۵۰
تومانتصویبکردهودرمرحلهابالغقراردارد.
حجتیدرایننامهتصریحکردهاستکهافزایش
قیمتسبوستاثیرمستقیمیبرقیمتگوشتو
شیرخواهدداشتواینشائبهرادراذهانعمومی
ایجادخواهدکردکهدولتقیمتکاالهاییرانیز
کهدراختیاردارد،افزایشمیدهد.
بایدمنتظرماندودیدباتصویرنامهایکههماینک
ازواکنشمنفیرئیسجمهوردرباره«بیدقتی»
های صورت گرفته منتشر شده و نیز مستندات
موجود،اینرویهغلطچگونهاصالحخواهدشد.

خبر

محدودیت های بازارمتشکل ارزی
از نظر یک کارشناس بانکی
قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت :احتمال
مداخلهمستقیمومدیریتدولتدرصورتافزایش
نرخها،کشفنکردنریسکهایمترتببرفعالیت
بازارمذکوربهدلیلنبودبازارهایمشابهوتجربیات
جهانی و محدودیت فعالیت بازار به معامالت نقدی
ازریسکهایبازارمتشکلمعامالتارزیاست.
محمدرضا مروجی با تاکید براین که نبود امکان
معامله دیگر ارزهــای جهانی(به جز دالر و یــورو) و
احتمال افزوده شدن نرخ جدید در بازار (نرخ بازار
متشکلمشابهتجربیاتقبلیازقبیلنرخنیما،سناو
)...ازدیگرریسکهایبازارمتشکلمعامالتارزی
است،افزود:نبودشفافیتدرنحوهتحویلاسکناس
ارزمتعاقبانجاممعامله(معاملهفیزیکی(چمدانی)
اسکناسدردنیامنسوخشدهاست)واحتمالکاهش
منابع(اسکناسارز)بازارمتشکلباعنایتبهکاهش
درآمدهای نفتی به عنوان اصلیترین منبع تامین
اسکناس و همچنین تحریم سایر حوزههای ارز آور
نظیرپتروشیمی،فلزاتسنگینومعادننیزازدیگر
ریسکهاست.
ویاظهارکرد:کشفنرخواقعیارزبراساسفرمول
عرضه و تقاضا (کاهش نوسانات و حــذف حباب
قیمتی) ،جداسازی نحوه محاسبه و اعالم نرخ ارز از
بازار کشورهای همسایه ( از قبیل درهم در امارات،
دالردرعراق)،حذفنرخهایدستوریودسترسی
آزاد همه صرافیها به اسکناس ارز (حذف رانت
صرافیهای منتخب) از جمله اهداف بازار متشکل
معامالتارزیاست.
قائممقامموسسهاعتباریمللبابیاناینکهحذف
مداخالت دولت و بانک مرکزی از طریق مسیرهای
موازیوامکانمداخلهمنظم،عاریازفسادپیوسته،
حذف تدریجی سیستم چند نرخی( از قبیل نرخ
ارز بانکی ،نیما ،سنا و  )...از اهداف بازار متشکل
ارز است ،افزود :ایجاد مرجع رسمی اعالم نرخ ارز و
تابلویمعامالتیمستقل،ایجادشفافیتاطالعاتی
و معامالتی ،کاهش هزینههای معامالتی و تسهیل
تسویه عملیات و حذف بازارهای فرعی و کاهش
داللــی و واسطهگری در بــازار نیز از دیگر اهداف
تشکیلاینبازاراست.ویتصریحکرد:بازارمتشکل
معامالتارزبرایساماندهیوتوسعهبازارشفاف،
منصفانه ،کارا و ایجاد تسهیالت و تمهیدات الزم
برایخریدوفروشارزدربازارثانویهوانجامعملیات
بازاربازتاسیسشد.ویاظهارکرد:فازاولصرفابه
معامالتنقدیارز(اسکناسدالر)محدوداست.
مروجی با تاکید براین که بازار کارگزار محور بوده و
دسترسی به بازار صرفا برای کارگزاران (صرافیها
وبانکها)مجازخواهدبود،گفت:عملیاتمدیریت
بــازار توسط تشکلی خود انتظام (شرکت سهامی
مدیریت بــازار متشکل معامالت ارزی) مطابق با
دستورالعملمصوببانکمرکزیصورتمیگیرد.

