اقتصاد

۱۴
تورم

با ثبت نرخ  42درصدی در شهریور

تورمساالنهپساز 16ماهنزولیشد
همان طور که انتظار می رفــت ،رونــد تــورم کشور
معکوس شــده و ایــن موضوع در تــورم ساالنه هم
منعکس شده است .طبق گزارش مرکز آمار ایران،
تورمساالنهکلکشوربعدازثبترقمکمسابقه42.7
درصدیدرشهریورماه( 12ماههمنتهیبهشهریور
 ،)98در انتهای مهرماه با  0.7درصد افت به 42
درصدکاهشیافتتاپساز 16ماه،ایننرخنیزروند
نزولیبهخودبگیرد.تورمنقطهبهنقطه(هرماهنسبت
به ماه مشابه سال قبل) که پیشتر (از خردادماه 98
و بعد از ثبت رکــورد  52.1درصــد در اردیبهشت
ماه) نزولی شده بود نیز در مهرماه باز هم افت کرد
و با کاهش  6.7درصدی به  28.3درصد رسید .به
طورطبیعیچندماهبعدازنزولیشدنتورمنقطهبه
نقطه،تورمکلهمنزولیمیشود.
▪تداومروندنزولیقیمتخوراکیها

با این حال تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل)،
که طی مرداد و شهریور مقدار محدود  0.6و 0.5
درصــد را ثبت کــرده بود در مهرماه رشد کرد و به
 1.7درصد رسید .علت اصلی این رشد ،افزایش
قیمت کاالهای غیرخوراکی به میزان  3.1درصد
بود .با این حال روند نزولی متوسط قیمت کاالهای
خوراکیهمچنانادامهیافت.تورمماهانهکاالهای
خوراکی در هفت ماه گذشته از امسال تنها در دو
ماه (فروردین و تیرماه) مثبت بود و در دیگر ماه ها
قیمتهادرمقایسهباماهقبلنزولیبود.درمهرماه
نیز تورم ماهانه خوراکی ها یک درصد منفی شد.
که بدان معنی است قیمت خوراکی ها در مهرماه
نسبت به شهریورماه به طور متوسط یک درصد افت
کرده است .تورم به تفکیک دهک های درآمدی نیز
نشانمیدهدکهبیشترینکاهشتورمخوراکیها
برای دهک اول و همزمان بیشترین افزایش قیمت
کاالهایغیرخوراکینیزبرایهمیندهکرخداده
است .به این ترتیب که تورم ماهانه خوراکی ها برای
دهک اول منفی  1.3و برای دهک دهم منفی یک
بودهاست.ازطرفی تورمکاالهایغیرخوراکیبرای
دهکاول 3.8درصدوبرایدهکدهم 2.5درصد
بودهاستیعنیدهکفقیرازمحلکاالهایخوراکی
اندکی ارزانی احساس کرده اما از جهت کاالهای
غیرخوراکیتحتفشارمضاعفقرارگرفتهاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 1/000(112.500

125.500

141.634

16.732

30.820

3.959.070

) 350/000( 38.800.000

شورایعالیقضاییحذفاسنادرسمیازمعامالتملکیراکلیدزد

قولنامهحذفمیشود

شورایعالیقضاییحذفاسنادعادی
(قولنامه) را از معامالت ملکی کلید زد
و دوسازمانزیرمجموعهخودرامکلف
کرد تا در صورت نیاز به قانون در این
زمینه ،بهتهیهالیحهبرایحذفاسناد
عادی از چرخه معامالت ملکی اقدام
کنند.اقدامیکهدرصورتنهاییشدن
آنوتبدیلشدنبهقانون،موجبازبین
رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش
تا  50درصــدی دعــاوی قضایی می
شود و بساط پرونده های کالهبرداری
در فــروش زمین و مسکن و واگــذاری
غیرقانونییکملکبهچندنفربرچیده
می شــود .به گــزارش تسنیم ،مصوبه
اخیر شــورای عالی قضایی مبنی بر
برنامهریزیبرایحذفاسنادعادیاز
چرخهمعامالتملکیرامیتوانمنشأ
تحولبزرگیدرسیستمقضاییوحتی
اقتصادیکشوربیانکرد.
▪رتبه نامناسب ایران در شاخص
حقوق مالکیت

به گزارش خراسان ،شاید باورکردنی
نباشد کــه بخش بــزرگــی از دعــاوی

طرحملیمسکن
سرعتگرفت

ثبت نام در  10استان
از نیمه آبان و فراهم
شدن مقدمات نوسازی
بافت فرسوده در 5شهر

حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده
فراگیریعنیاسنادعادیداشتهباشد.
همانقولنامههاییکهحتیدردادگاه
هاقابلیتاستناددارند.بهطوریکهبه
گزارش مهر ،هر فرد به راحتی با ارائه
یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل
تر از سند رسمی و دو شاهد ،بر اساس
قوانین می تواند حتی اسناد رسمی را
باطلکند!بهاینترتیبپایههاینظام
حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد
تهدید قرار می گیرد .طبق آمار بانک

جهانی ،ایــران در حوزه حقوق ثبتی
( )Registering Propertyدر سال
 ،۲۰۱۸از میان  ۱۲۸کشور ،رتبه
 90را دارد و در زیرشاخه صیانت از
مالکیت فیزیکی امــوال دارای رتبه
 91اســت امــا مشکل تنها به ایــن جا
ختم نمی شود .به رغم پیشرفت های
حاصل شــده در دستگاه قضا برای
رسیدگی به دعاوی مردم ،همچنان
نارضایتی مــردم از فرایند طوالنی
دادرسی وجود دارد.

روز گذشته اظهارات  ۳مقام مسئول در بخش
مسکن نشان داد که اجــرای طــرح ملی مسکن
سرعت گرفته است .اوایل شهریورماه امسال بود
که طرح ملی مسکن در استان کرمان به صورت
آزمایشی آغاز به کار کرد .با این حال ،دیروز تسنیم
به نقل از سرپرست معاونت مسکن وزارت راه از آغاز
ثبت نام این طرح در  10استان کشور ،از نیمه آبان
ماه امسال خبر داد و گفت :با فراهم شدن شرایط
الزم ،استان های دیگر نیز به مرور در فرایند ثبت نام
قرار می گیرند .طبق اظهارات محمود محمودزاده
چهار شرط اصلی متقاضیان ثبتنام مسکن ملی

نیم سکه

ربع سکه

12.100.000 20.000.000

▪ ۳۰تــا  ۵۰درص ــد پــرونــدههــای
قضاییمربوطبهدعاویامالکاست

جالب است بدانیم که طبق اظهارات
تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور در  15اسفند
 ،94منشأ حداقل 50درصد از پرونده
های حقوقی کشور در معامالت عادی
واختالفاتمالیبودهاست.همچنین
طبق اظــهــارات فــاح رئیس کانون
سردفتران قزوین در  31تیرماه ،94
 60درصد دعاوی دادگستری مربوط
به دعاوی امالک بوده که حدود 90
درصــد دعــاوی امــاک نیز مستند به
اسناد عــادی بــوده انــد.ایــن شلوغی
دادگــاه ها ،دودش به چشم خود قوه
قضاییه هم رفته است .به طوری که
برخی بــرآوردهــا در سال های اخیر
حاکی از این است در صورتی که تنها
پرونده هــای اسناد عــادی از چرخه
قضایی حذف شوند ،بین  30تا 50
درصد از پرونده های قضایی کم شده
کهمعادلصرفهجوییساالنهچندصد
میلیاردتومانیدرهزینههایدادرسی
است.جدا از دردسرهای اسناد عادی
برای قوه قضاییه ،می توان انواع جرم
های مبتنی بر این اسناد را به وضوح
در جامعه مشاهده کرد .تعدد پرونده
های زمین خواری یکی از آن هاست
جایی که به موازات آن ،اسناد عادی به
ابزاری برای فروش یک ملک به چند

عبارتند از :تأهل ،نداشتن مالکیت خصوصی،
داشــتــن سابقه سکونت در شهر مــورد تقاضا و
استفاده نکردن از امکانات دولتی از قبیل زمین،
آپارتمان یا تسهیالت ویژه یارانهدار .در این حال،
دیروز وزیر راه و شهرسازی به جزئیات دیگری از
طرح ملی مسکن اشاره کرد .به گزارش فارس،
اسالمی با بیان این که حدود  180هزار واحد از
این طرح در کشور در شرایط پیشرفت قرار دارد،
اظهار کرد :در ماه گذشته ثبت نام در شهر کرمان
آغاز شد و درگام دوم اجرای این طرح  ،ثبتنام
در استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد.

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

71.900

72.990

نفرنیزتبدیلمیشود.رواجسکونتگاه
هایغیررسمیونیزچالشبرسرمهم
ترینابزاربرنامهریزیمنطقهاییعنی
کاداستر نیز از دیگر آسیب های اسناد
عادیاست.کاداستر،سامانهایاست
کهحدودجغرافیاییاراضیوامالکرا
به مالکیت آنها متصل میکند و ابزار
مهمی برای پیشرفت کشورها و برنامه
ریــزی در حــوزه هایی نظیر مسکن،
کــشــاورزی و  ...محسوب میشود.
اما این سامانه در ایران به علت همان
اعتبار معامالت غیررسمی یا قولنامه
ای ،امکان پیاده ســازی پیدا نکرده
است.البته در این میان نباید زوایای
دیگر این پدیده را نیز نادیده گرفت.
جایی که به عنوان مثال انگیزه بخشی
از مردم برای استفاده از این اسناد،
نداشتن تــوان پرداخت هزینه های
ثبت رسمی برای تبادالت اقتصادی
است .به نظر میرسد دو ابهام عمده
مــردم باید در تصمیم نهایی دربــاره
ایــن طــرح رفــع شــود .نخست تعیین
تکلیف قولنامههایی که نوشته شده
است که طبیعتا قولنامهها تا تاریخ
مشخصی معتبر خواهد بــود .عالوه
بر این بــرای امالکی که اکنون فاقد
سند رسمی است و سند قولنامهای
دارد نیز باید فرصتی در نظر گرفت تا
احرازمالکیت،سند رسمیبرایآنها
صادر شود.

دیروز همچنین معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت
بازآفرینی شهری ،از آغاز طرح اقدام ملی مسکن
در پنج شهر محدوده هدف بازآفرینی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد پژمان افزود :هماکنون
عملیات آمادهسازی در شهرهایی از جمله چابهار،
زاهدان ،اهواز ،خرمآباد و مشهد شروع شده که در
مشهد پیشرفت کار بسیار باالست و به حدود  ۴۰تا
 ۵۰درصد میرسد .به طور کلی در آینده نزدیک
 ۲۵هزار واحد را آغاز میکنیم .وی رقم تسهیالت
ساخت در این طرح را  ۱۰۰میلیون تومان با نرخ
 ۱۸درصد اعالم کرد.

شاخص

چرا تورم در روستاها باالتر از
شهر است؟

در حالی که تورم ساالنه کل کشور به 42درصد
کاهش یافته ،تورم شهری اندکی کمتر از این
مقدار ( 41.3درصــد) و تورم روستایی بسیار
باالتر( 46.3دصد) است .علت این اختالف
را باید در سهم باالتر کاالهای خوراکی در سبد
خانوارروستاییوتورمتقریبادوبرابریکاالهای
خوراکینسبتبهغیرخوراکیجستوجوکرد
کهدرنمودارفوقنشاندادهشدهاست.

ارز

ادامه روند نزولی نرخ ارز
پس از پالس همتی
دالر به کانال  ۱۰هزار تومان نزدیک شد
با گذشت سه روز پس از صحبت های همتی در
جمع اعضای اتاق بازرگانی که ضمن مخالفت با
درخواست برخی صادرکنندگان برای افزایش
نرخ ارز ،از کاهش تقاضا برای ارز در سامانه نیما
خبر داده و اعالم کرده بود که صادرکنندگان باید
نرخ ارز را کاهش دهند ،قیمت دالر در بازار آزاد
کاهش یافت.قیمت دالر که طی هفته گذشته در
محدوده  11400تا  11500تومان در نوسان
بود ،صبح روز یک شنبه پس از نشست رئیس کل
بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ،روند نزولی خود
را آغاز کرد و در پایان روز یک شنبه به 11370
تومان رسید .سپس در پایان روزهــای دوشنبه و
سه شنبه به ترتیب به  11320و  11280تومان
کاهش یافت و در پایان روز چهارشنبه به 11180
تومان رسید.

