اقتصاد

10
شاخص
تفاوت تا 11درصدی تورم
ماهانهدهکهایکمدرآمدو
ثروتمند

همزمان با رشد شدید قیمت خوراکی ها
در خرداد و از آن جایی که سهم این کاالها
از سبد هزینه خانوارهای کم درآمــد ،باالتر
از خانوارهای پر درآمــد اســت ،توزیع تورم
ماهانه دهک ها وضعیت ویژه ای پیدا کرد به
طوری که تفاوت تورم ماهانه باالترین دهک
با پایین ترین دهــک به بیش از  11درصد
رسید ،دهک اول با رشد  19.5درصدی و
دهک دهم با رشد  8.4درصــدی قیمت ها
نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شدند .تورم
ماهانه کل خانوارها نیز به طور متوسط12.2
درصد شد.

بازار خبر

 ۸۸درصد واحدهای صنفی
مالیاتشان از صفر تا  ۵میلیون
تومان است
تسنیم  -بر اســاس آخرین آمــار سازمان امور
مالیاتی  ۸۸درصد واحدهای صنفی مالیاتشان
از صفر تا  ۵میلیون تومان در ســال اســت .بر
اســاس آخرین آمــار سازمان امــور مالیاتی ،از
حــدود یک میلیون و  685هــزار واحــد صنفی
مالیات  967هزار واحد صنفی صفر ثبتشده
است یعنی بیش از  57درصد اصناف .همچنین
مالیات  519هــزار واحــد صنفی کمتر از 5
میلیون تومان است .یعنی درمجموع  88درصد
واحدهای صنفی بــرای عملکرد سال گذشته
خود ،مالیات صفر یا کمتر از  5میلیون تومان
پرداخت میکنند.

راه اندازی بازار توافقی عرضه و
تقاضای ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت :از هفته گذشته
امــکــان مــعــامــات تــوافــقــی ارز در صرافیها
فراهم شد و از روز سه شنبه نیز در بازار متشکل
ارزی این امکان ایجاد شده است .به گزارش
خبرگزاری تسنیم ،علی صالح آبادی درخصوص
بازار ارز بیان کرد :بانک مرکزی از هفته گذشته
در تعاملی که با کانون صرافیها ،صرافیهای
معتبر و صادرکنندگان داشته به این جمعبندی
رسیده که بــازار توافقی عرضه و تقاضای ارز
راهاندازی شود .وی افزود :از هفته گذشته امکان
معامالت توافقی ارز در صرافیها فراهم شد
و از روز سه شنبه نیز در بازار متشکل ارزی این
امکان ایجاد شده است .زمانی که این امکان در
بازار متشکل ارزی باشد ،چون عرضه و تقاضا در
سامانه مشخص در اختیار صرافیها و بانکها
هم قرار میگیرد ،بالطبع عمق این بازار افزایش
مییابد و پیشبینی این است که صادرکنندگان
متعددی که عالقهمند به وارد کردن ارز به این
سامانه هستند و با ما مذاکراتی هم داشتهاند ،ارز
خود را در این سامانه عرضه کنند .خریداران نیز
میتوانند خریداری کنند و قیمتها در این بازار
براساس مکانیسم عرضه و تقاضا خواهد بود.
وی در پایان افزود :پیش بینی من این است که با
توجه به این امکانی که فراهم شده و طبق گفته
خیل عظیمی از صادرکنندگانی که با ما مذاکره
کردهاند (مبنی بر این که در صورت فراهم شدن
این امکان حاضر هستند منابع قابل توجهی را
عرضه کنند) ،بازار ارز می تواند به آرامش و ثبات
بیشتر برسد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

) 583(276,958

286,727

337,666

41,120

74,902

14,451,200

) 500,000(155,500,000

85,000,000

54,500,000

428,768

-

جهشتورمدرخردادباتغییریارانهخوراکیها

معرفی و تجلیل از برترین شرکت ها
در زمینه مدیریت انرژی

تورم های ماهانه و نقطه ای در حالی در خرداد به  12.2و  52.2درصد رسید که در آن خوراکی ها با رشد قیمت  25.4درصدی
ماهیانه و  81.6درصدی سالیانه محوریت اساسی داشتند .آیا این موج تورمی پایدار خواهد ماند؟

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از وضعیت
شــاخــص قیمت هــا نــشــان مــی ده ــد کــه در
خــردادمــاه ،همزمان با اجــرای طرح مردمی
سازی یارانه های ارز  4200و نیز رشد قیمت
هــای جهانی خــوراکــی هــا ،تــورم ماهانه کل
کاالها و نیز کاالهای خوراکی به ترتیب به ارقام
 12.2و  25.4درصد رسیده که حداقل از سال
 91تاکنون بی سابقه است .همزمان تورم نقطه
ای کل کاالها و خوراکی ها نیز به ارتفاع 52.5
و  81.6درصد صعود کرد.
▪رکورد شکنی تورم ماهانه

به گزارش خراسان ،حذف یارانه برخی اقالم
غذایی مانند نهاده های دامی (مرتبط با لبنیات
و تخم مرغ و  ،)...آرد ،روغن و ارائه مستقیم آن
به مــردم در قالب مردمی ســازی یارانه ها در
شرایطی در یکی دو ماه اخیر رخ داده که برخی
از این کاالها از رشد قیمت های جهانی نیز تاثیر
گرفته و رشد قیمت مضاعفی پیدا کرده اند .با
این اوصاف در خردادماه ،رشد ماهانه قیمت ها
رکورد زد و از  3.5درصد در اردیبهشت ماه به
 12.2درصد رسید .رقمی که حداقل در 10
سال گذشته (از سال  91تاکنون) بی سابقه
است .در این میان افزایش قیمت خوراکی ها
نقش قابل توجهی داشته است به طوری که نرخ
تورم ماهانه خوراکی ها با رسیدن به رقم 25.4
درصد به باالترین میزان خود طی دهه های
اخیر صعود کرد .این میزان در اردیبهشت ماه،

 3.3درصد ثبت شده بود .این داده ها نشان می
دهد که نرخ تورم ماهانه کاالهای غیر خوراکی
نیز نسبت به رقم مشابه در اردیبهشت ماه،
افزایشی بوده و از  3.7درصد به  4.4درصد
رسیده است.
مرکز آمار ،در بیان مصادیق رشد باالی تورم
ماهانه ،اشاره کرده که در گروه عمده «خوراکی
ها ،آشامیدنی ها و دخانیات» ،بیشترین افزایش
ماهانه قیمت مربوط به گروه «روغن و چربی ها»
(روغن نباتی جامد و روغن مایع) ،گروه «لبنیات
و تخم مــرغ» (انــواع شیر ،ماست ،پنیر و تخم
مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»
(مــرغ ماشینی ،سوسیس و کالباس) بوده
است .در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» نیز گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ
و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) ،گروه
«مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه
«بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و
خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت
را نسبت به ماه قبل داشته اند.
▪تورم نقطه ای هم رکورد زد

همزمان با رکــوردزنــی تــورم ماهانه که بنا بر
گــزارش اقتصادآنالین رکــورد پس از انقالب
را شکسته است ،نرخ تورم نقطه ای نیز شاهد
رکورد جدیدی در خرداد بود .بر این اساس،
تورم نقطه ای کل کاالها (رشد شاخص قیمت
ها در خــرداد امسال نسبت به خــرداد سال

تصویبطرحدوفوریتیساماندهی
اجاره مسکندرمجلس

قالیباف:مصوباتسرانقوا،طرحفعلیمجلسوطرحپیشنهادیوزارتراهدر
خصوصاجارهبهایمسکنتبدیلبهقانونجامعوتاپایانزمستانتصویبشود
مجلسباکلیاتطرحدوفوریتیکنترلوسامان
دهیاجارهبهایمسکنموافقتکرد.طرحیکه
دوبندنخستآنبامصوبهاخیرشورایهماهنگی
اقتصادی قوا دربــاره تعیین سقف اجــاره بها و
محدودکردنمالکاندربیرونکردنمستاجران
یکسان است اما فراتر از آن تغییراتی در فعالیت
و نرخ خدمات دفاتر مشاوران امــاک ایجاد و
به مالکان منصف مشوق هایی بــرای ساخت
مسکن ارائــه می کند.به گــزارش خبرگزاری
خانه ملت ،نمایندگان در نشست علنی دیروز
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح
دوفوریتی کنترل و سامان دهــی اجــاره بهای
امالک مسکونی ،کلیات این طرح را با 114رأی
موافق 97 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع از 224
نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.علی
خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور
استفاده از ظرفیت سامانه امالک و اسکان برای
مواجههباسهمیلیونمسکناحتکارشدهرایادآور
شد و دربــاره مشاوران امالک نیز گفت :به این
دلیل که سود مشاوران امالک در افزایش قیمت
قرار داده شده است ،بنابراین ما در این طرح به
دنبال این هستیم که این دو را مجزا کنیم  ،به
طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آن
هاسودتعلقگیرد،یعنیمشاورینامالکتنهادر
ماهبهدنبالانعقاددوقراردادنباشند،بلکهتعداد
باالی قرارداد آن ها را به سود برساند ،ضمن این
که تحرک آن ها را نیز افزایش دهد و تالش کنند
باقیمتپایینعرضهوتقاضارابههممتصلکنند.
ویاستفادهازظرفیتپلتفرمهایجدیدوشرکت
هایدانشبنیانبرایساماندهیبازاراجارهبها
و همچنین مشوق هایی برای موجران منصف از
قبیلارائهتسهیالتبانکیبلندمدتوکمبهرهبه
منظور بازسازی امالک شان را از جمله جزئیات
این طرح دانست و گفت :همچنین ظرفیت های
مالیاتی بــرای اشخاصی که باالتر از نرخ های
معمول اقــدام به اجــاره دادن امــاک شان می
کنند،نیزدرنظرگرفتهشدهاست.پسازتصویب

این طرح ،رئیس مجلس با اشاره به تصمیمات
جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا ،اعالم
کردکهبخشیازطرحفعلیمجلسدراینشورابه
تصویبرسیدهکهبرایناساس،کمیسیونعمران
میتواند این مصوبات را به همراه طرح فعلی
مجلس و طرح پیشنهادی وزارت راه درخصوص
اجارهبهای مسکن بررسی کند تا قانون جامعی
تاپایانزمستاندراینخصوصتصویبشود.وی
بااشارهبهتصویبطرحجهشتولیدمسکنبرای
ساخت چهار میلیون مسکن و همچنین مصوبه
مجلسدرخصوصمالیاتبرخانههایخالیکه
باعث می شود دو میلیون خانه احتکاری مجبور
به ورود به بــازار مسکن شوند ،گفت :البته من
تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی می
دهم که باید سامانه مالکیتی درست می شد ،اما
عمال بعد از یک سال توانسته ایم تعداد چند صد
خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کنیم و
مالیات دریافت شود که رویم نمی شود بگویم از
آنچندصدهزار خانهخالی چقدرتعیینتکلیف
شده است ،بنابراین به نظر می رسد وزارت راه و
شهرسازی باید جدی تر این بحث را عملی کند
که بر خانه های خالی تأثیر داشته باشد.رئیس
مجلس اظهار کرد :نکته بعدی که باید تکمیل
کنیم ،تصمیمات افزایش  25و  20درصدی
اجارهبهادردورانکرونابودکهدوسالانجامشد
و با حساب امسال ،سه سال شد .باید بپذیریم که
این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضایی
گرفتهشدکهتصمیمدقیقینیستوخیلیجاها
مشکالت اجتماعی ایجاد می کند که متوجه آن
هستیم،ازاینروبهنظرمیرسدمجلسبایدگام
دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با
پر کردن جای خالی این زنجیره ،مشکل را حل
میکند.

گذشته) به  52.5درصــد رسید که الاقــل از
سال  91تاکنون بی سابقه است .تورم نقطه
ای خوراکی ها نیز با جهش  81.6درصدی
روبــه رو شد که از خــرداد  98تاکنون سابقه
نداشته است.
داده های تورمی خردادماه همچنین نشان می
دهدکهنرختورمکل(میانگین 12ماههشاخص
قیمت ها منتهی به ماه مدنظر نسبت به دوره
مشابهسالقبل)از 38.7درصددراردیبهشت،

به 39.4درصددرخردادرسیدهاست.
در مجموع به نظر می رسد ثبت آمارهای تورمی
فوق در نتیجه رشد قیمت های جهانی و به
خصوص طرح بی سابقه حذف و مردمی سازی
یارانه ارز  ،4200اجتناب ناپذیر بــوده و به
احتمال زیاد ،نرخ تورم ماهانه در تیرماه ،وضع
متفاوتی نسبت به خردادماه خواهد داشت .هر
چند تورم نقطه ای کاالهای خوراکی همچنان
باال خواهد ماند.

جدول خالصه آمارهای مهم تورمی خردادماه
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۸۱.۶

199.8
47.3

گوشت قرمز و گوشت ماکیان

19.7

مبلمان و لوازم خانگی

6.1

بهداشت و درمان

6

هتل و رستوران

اخبار

19.2

تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو ،از اولویت خارج شد
مهر  -وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد :طرح «واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی» از
موضوع
اولویت خارج شده است .سید احسان خاندوزی گفت :به دلیل این که در دولت چند
ِ
تصمیم گیری اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فع ً
ال از اولویت خارج شده است تا دولت درباره
سیاستهای اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شود؛ بنابراین فع ً
ال اولویت
تصمیم گیری و سیاست گذاری برای این طرح وجود ندارد.

حسین بردبار :همایش هفتمین دوره جایزه
ملی مدیریت انرژی با معرفی و تجلیل از برترین
شرکت ها در زمینه مدیریت و مصرف بهینه
انرژی و رتبه بندی  25شرکت برتر از میان 150
شرکت و نهاد فعال در این حوزه دیروز با حضور
جمعی از فعاالن حوزه انرژی کشور برگزار شد.
به گــزارش خراسان ،دکتر کیانی بختیاری،
رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزایش بهره
وری ،ارتقای سودآوری ،ایجاد رقابت بین بنگاه
ها و آشنایی با روندهای جدید از جمله تغییرات
فناورانه در راستای صرفه جویی و مصرف بهینه
انرژی را از جمله اهداف این همایش برشمرد.
وی همچنین در حاشیه این همایش در گفت
وگو با خراسان و صداوسیما با بیان این که در
هفت دوره ای که تاکنون جایزه ملی مدیریت
انرژی را برگزار کرده ایم  ،بسیاری از بنگاه ها
به صورت پایدار در این برنامه شرکت کرده و
آمــوزش های الزم را فرا گرفته اند ،افــزود :به
همین دلیل شاهد گزارش های صرفه جویی
و بهره وری خوبی هستیم به ویــژه در شرایط
سخت کشور که بحران های انرژی و آب و برق و
فرسودگی نیروگاه ها را داریم  ،راهکارهای بین
المللی در این همایش ارائه و تبادل نظر می شود
که کشورهایی با شرایط مشابه ما برای برون
رفت از این مشکالت چه فناوری هایی را به کار
برده اند ،چه تصمیمات مدیریتی اتخاذ کرده و
چه روش های جدید را به کار گرفته اند .به گفته
دکتر کیانی ،ایــن همایش در ادبیات صرفه
جویی و مدیریت انرژی جای خود را باز کرده
است و در آن به بنگاه ها یاد می دهند که چگونه
باید مدیریت انرژی کنند و درنهایت آن ها را رتبه
بندی می کنند .وی با یادآوری این که در کشور
ما به دلیل وفور منابع ،انرژی به صورت تاریخی
با قیمت پایین و یارانه باال توزیع می شده است،
ادامــه داد :متاسفانه این موضوع در فرهنگ
مــردم نیز رســوخ کــرده و تغییر مواضع در این
خصوص مشکل است ولی کار این همایش ها
این است که یاد بدهند چگونه فرهنگ مصرف
گرایی را کنار بگذاریم و به سمت بهره وری
بیشتر پیش برویم.

