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مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷

مرکــز پژوهشهای مجلس در گزارشــی اعالم کرد :در
شــرایط کنونی بهترین راه حل بــرای جبران قدرت خرید
خانوارها این اســت که کارت یارانه خرید کاالی اساسی در
اختیار آنها قرار گیرد.از میان  ۱۴میلیارد دالر اختصاص داده
شده به کاالهای اساسی در سال  ،۱۳۹۷در حدود  ۳میلیارد
دالر مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود  ۱۱میلیارد دالر
به سایر کاالهای اساســی اختصاص یافته است .از این ۱۱
میلیارد دالر در حدود  ۸.۳میلیارد دالر به واردات گوشــت
قرمز (گاو و گوســاله) ،تخم مرغ ،برنج ،روغن خام ،کنجاله
ســویا ،دانه سویا ،جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت
کاالهای مصرفــی و یا نهادههای دامی و کشــاورزی برای
کاالهای مصرفی هستند .باتوجه به محدودیت منابع ارزی در
سال آینده ،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیشنهاد
کرد :ارز ترجیحی اختصاص یافته به کاالهای اساسی به غیر
از دارو حذف شــده و واردات آنها با ارز نیما انجام شود .در
این میان ،از درآمد ایجاد شده ناشی از اختالف ارز ترجیحی
و نیمایی برای  ۸.۳میلیارد دالر اختصاص یافته به کاالهای
اساســی مصرفی میتوان به عنوان منبعــی برای پرداخت
یارانه به مصرفکنندگان و کمک به رفع مشــکل ســرمایه
در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد .گزیدهای از گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه میآید:بر اســاس اعالم
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷
به بیش از  ۴۷درصد رسید ،در کنار آن رشد اقتصادی منفی
پیشبینی شــده برای ســالهای  ۱۳۹۷و  ،۱۳۹۸کاهش
شــدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.
برآوردها از نرخ فقر نشــان میدهد در حالی که در ســال
 ،۱۳۹۶در حدود  ۱۶درصد از جمعیت کشــور در زیر خط
فقر مطلق قرار داشتهاند ،تا پایان سال  ۱۳۹۷در حدود ۲۳
الی  ۴۰درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی
خانوار در سال  )۱۳۹۷در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و
هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد
یافت .مجموع این مــوارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک
سیاست حمایتی به خصوص از گروههای آسیبپذیر را نشان
میدهد.این در حالی است که از ابتدای سال  ۱۳۹۷تاکنون،
سیاست حمایتی جدیای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل
تنها سیاست یارانهای (و نه حمایتی) اجرا شده ،اختصاص ارز
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی بوده که این سیاست
نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبهرو بوده است.

تورم  ۵۳درصدی کاالهای اساسی

سیاســت اختصاص ارز ترجیحی بــه واردات کاالهای
اساسی از ابتدای ســال  ۱۳۹۷پیگیری شده و در مردادماه
 ۱۳۹۷با معرفی  ۲۵قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی ،ارز
با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این  ۲۵قلم کاال اختصاص
داده شــد.هرچند هدف از اجرای این سیاست ،ثبات قیمت
کاالهای اساســی در بازار بود ،اما افزایش قابل توجه قیمت
کاالهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف
خود باز ماند.برآوردها نشــان میدهد که کاالهای اساسی
موجود در شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIو تولیدکننده
( )PPIاز اسفند  ۱۳۹۶تا بهمن  ۱۳۹۷به ترتیب  ۵۳و ۴۷
درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند .این در حالی است که
رشد کل شاخص کاال (در شــاخص قیمت مصرفکننده)
از اســفند  ۱۳۹۶تا بهمن  ۷۳، ۱۳۹۷درصــد بوده که در
این میان کاالهای غیرمشــمول دریافــت ارز ترجیحی نیز
 ۸۵درصد رشــد قیمت را تجربــه کردهاند.یعنی اختصاص
ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساســی ،توانسته رشد ۵۳
درصدی در مقابل رشــد  ۸۵درصدی برای این کاالها را به
همراه داشــته باشد که این دســتاورد با اختصاص بیش از
 ۱۴میلیارد دالر (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع
ارزی به ســر میبرد) برای واردات مجموع کاالهای اساسی

رخ داده است.عالوه بر عدم تأمین کامل اهداف ،یعنی ثبات
قیمت کاالهای اساسی ،معایب بســیار دیگری نیز متوجه
این سیاست است؛ گسترش فســاد و رانت جویی ،افزایش
شدید تقاضا برای این کاالها (به واسطه رانت زیادی که در
پی دارد) باعث شــده که واردات کاالهای اساسی نسبت به
سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.تضعیف تولید
ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاســت اســت .به
عنوان مثال در خبرها اعالم شــده است که برای اولین بار
طی  ۶سال گذشته ،واردات مرغ صورت گرفته است .یعنی
در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با
تورم ســطح عمومی قیمتها مواجهند ،مرغ وارداتی با ارز
ترجیحــی و با قیمتی پایینتر از مــرغ تولید داخل ،عرضه
خواهد شد.با مقایسه منافع احتمالی و هزینههای اجرای این
سیاست ،پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی اهمیت دارد
و اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کاالیی به عنوان
سیاست جایگزین مناسب به نظر میرسد.

تفاوت معنادار در سهم یارانه ارزی دهک دهم
نسبت به دهک اول

در بخش دیگــری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
آمده اســت که برآورد دقیقی از میــزان یارانه پرداختی به
هر ایرانی وجود نــدارد ولی نگاهی به وضعیت فقر و توزیع

ایرالینهای ایرانی چقدر ارز دولتی گرفتند؟
شــرکتهای هواپیمایی داخلی از ابتدای فروردین
تا نیمه دوم دیماه ســال گذشــته در مجموع ۱۴۰
میلیون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی و  ۱۹۶میلیون دالر ارز
نیمایی دریافت کردند.مقصود اســعدی سامانی -دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی -در گفتوگو با ایسنا،
در مورد میــزان ارز  ۴۲۰۰تومانی و نیمایی پرداخت
شده از سوی بانک مرکزی به شرکتهای هواپیمایی
داخلی از فروردینماه تا نیمه دوم دیماه سال گذشته،
اظهار کرد :با توجه به اینکه بخشی از نیازهای ارزی
شــرکتهای هواپیمایی داخلی توسط بانک مرکزی
تأمین میشــود به همین دلیل درخواستهای مورد
نظر ارائه و در مجموع طی مدت مذکور  ۱۴۰میلیون
دالر ارز دولتی ( ۴۲۰۰تومانی) و  ۱۹۶میلیون دالر ارز
نیمایی به شرکتهای هواپیمایی ایرانی پرداخت شد
که برای برخی از آنها رقم  ۶۴۰۰دالری و برای برخی
نیز مبالغ  ۳۰تا  ۴۰میلیون دالری بوده است.اسعدی
ســامانی ادامه داد :ارز مربوطه از سوی بانک مرکزی
به شــرکتهای هواپیمایی به موارد مختلفی از جمله
هزینه ســوخت ،خدمات فرودگاهــی ،هزینه ناوبری،
هزینه  ،over flyتعمیــر و نگهداری ،حق مأموریت
خلبانان ،هزینههای آموزشــی و مواردی از این دست
تخصیــص مییابد.وی بــا بیان اینکه شــرکتهای

درآمد نشان میدهد که این یارانه پرداختی ،به شکل بهینه
توزیع نشــده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی
روبهرو اســت.به طور ویژه یارانه ارزی که در ســال ۱۳۹۷
توزیع شده است ،یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای
اساســی وارداتی ،نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و
هدررفت منابع را در پی داشته ،بلکه در شناسایی و اصابت
به گروههای هدف نیز دارای ایراد اساســی است.بررسیها
نشان میدهد که حتی با فرض ثبات قیمت کاالهای اساسی
در بازار ،اختصاص یارانه به شــیوه کنونی ،باعث میشود تا
یارانه دهکهای باالیی چندین برابر یارانه دهکهای پایین
درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر
دهک اول یارانه دریافــت میکند.این موضوع از آن جهت
اســت که به طور کلی مصرف دهــک باالی درآمدی بیش
از مصــرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش ،بخش
زیادی از یارانه تخصیص داده شــده ،در اختیار دهک دهم
قرار خواهد گرفت.بر اســاس محاســبات انجام شده یارانه
دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود  ۷۳هزار تومان و
یارانه دهک اول در حدود  ۱۸هزار تومان خواهد بود .این در
حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم
تقسیم میشد ،هر فرد در حدود  ۳۸هزار تومان در ماه یارانه
نقدی دریافت میکرد.

مزایای اعطای یارانه نقدی-کاالیی

البته ممکن است سیاســت گذار دغدغه تأمین حداقل
کالری مورد نیاز خانوار را داشــته باشــد؛ هرچند پرداخت
کاالیی نمیتواند به طور کامل متضمن دریافت کالری باشد
و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند،
کاال را با پول نقد معاوضه خواهند کرد ،با این حال تا حدی
میتواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد.
راهحلی که در این زمینه مطرح میشود یارانه نقدی کاالیی
اســت .به طوری کــه کارت یارانه به منظــور خرید کاالی
اساسی در اختیار خانوار قرار میگیرد ،اما پس از مدت زمانی
قابلیت نقدشــوندگی دارد.در این شرایط هرچند نسبت به
روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است ،اما به
لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی
ارجحیت داشــته و از همه مهمتر آنکه از آنجایی که به طور
معمول سیاســت گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد،
این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاست گذار در زمینه
اجرا دارد.

ساخت  400هزار مسکن در دستور کار

هواپیمایی به طور میانگین ،ماهانه  ۵۰میلیون دالر ارز
بــرای تأمین نیازهای خود الزم دارند ،اظهار کرد :این
رقم برای شرکتهای هواپیمایی داخلی در طول سال
که شامل هزینههای جاری آنها میشود  ۶۰۰میلیون
دالر اســت که در صورت عدم تخصیــص رقم مورد
نظر باید از طریــق بازار آزاد نیاز خود را تأمین کنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود :هر ساعت-
صندلی هزینه  ۴۵تــا  ۵۰دالری را دارد و اگر دولت
همراهی ارزی مورد نیاز را با شــرکتهای هواپیمایی
داخلی انجام دهد به طور حتم خدمترســانی بهتری
صــورت میگیرد و اگــر ارز مورد نیاز شــرکتهای
هواپیمایــی داخلی به میزان الزم تأمین نشــود باید
مبالــغ مورد نیاز خــود را از طریق بــازار آزاد تأمین
کنــد که با توجه به باال بودن این نیاز میزان تقاضا در
بــازار افزایش یافته و موجب افزایش قیمتها در بازار
آزاد میشود.اســعدی سامانی با اشاره به اینکه زمان
تخصیص ارز از اهمیت بسیار باالیی برای شرکتهای
هواپیمایی برخوردار است ،خاطرنشان کرد :با توجه به
گران بودن هزینــه قطعات و امکانپذیر نبودن دپوی
قطعات اگر ارز مورد نیاز در زمان مناســب تخصیص
نیابد به طور حتم شــرکتهای هواپیمایی با مشخص
مواجه میشوند.
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معــاون امور مســکن و ســاختمان وزیــر راه و
شهرســازی با تاکید بر اتمام طرح مسکن مهر گفت:
ســاخت  400هزار واحد مسکن در قالب «طرح اقدام
ملی» در کشور برنامه ریزی شده است.به گزارش ایرنا،
مازیار حســینی روز سه شنبه درجلسه شورای تامین
مسکن در سالن امام جواد(ع) استانداری قم ،افزود :با
تکلیف رئیس جمهــوری و تاکید همه اعضای هیات
دولت ،مسکن مهر تا پایان شــهریور ماه سال جاری
باید تکمیل شود.وی درخصوص طرح اقدام ملی گفت:
سهمیه استانها بر اساس نیاز اعالمی آنها تعیین شده
که تاکنون مراحل اولیه  100هزار واحد مسکن از این
تعداد ،در کشــور آغاز شده است.وی با بیان اینکه در
زمینه مســکن کمترین وابستگی را به خارج از کشور
داریم اظهار داشت :زمینه اشتغال با کمترین اعتبار در
حوزه مسکن محقق میشود به گونه ای که به ازای هر
 25میلیون تومان امکان ایجاد یک شغل در این بخش
وجود دارد .حســینی با اشــاره به ایجاد بازار تعهدی
مصالح بــه منظور جلوگیری از کمبود مصالح در بازار
توسط وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ادامه داد:
با این اقــدام ،عالوه بر تثبیت قیمتها امکان تخفیف
برای خرید این مصالح نیــز در قالب طرح اقدام ملی
وجود دارد.وی زمین را مهمترین رکن مسکن سازی

دانست و گفت :ابالغیه ای به استانهای مختلف کشور
ارســال و روشهای قانونی واگذاری زمین اعالم شده
اســت.وی با بیان اینکه امکان واگــذاری زمین برای
شــهرکهای تخصصی وجود دارد ،گفت :استفاده از
فناوریهای نوین برای ساخت صنعتی مسکن از جمله
اولویتهای وزارت راه برای احداث مسکن جدید است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی،
با بیان اینکه ایران در فناوری نوین مصالح ساختمانی
از جمله بتن از جمله کشــورهای پیشرفته دنیاست،
گفت :در طرح توســعه حرم حضــرت معصومه(س)
از فناوریهای نوین و با کیفیت بتن اســتفاده شد و
در این زمینه جمهوری اســامی از نظر علمی ،فنی و
تولیدی در این زمینه به خودکفایی کامل رسیده است.
حســینی ،با بیان اینکه به دنبال ایجاد ساختمانهای
چند طبقه نیســتیم گفت :بیشترین طرحهای تعریف
شــده در قالب طرح اقدام ملــی به صورت ویالیی در
نظر گرفته شــده اســت که بیشــترین نزدیکی را با
فرهنــگ ایرانی اســامی دارد.وی ادامه داد :توجه به
پیاده روهای بزرگ برای دوچرخه سواری و پیاده روی
در طراحیهای جدید شهری از جمله برنامههای مورد
تاکید این وزارت خانه در قالب طرح جدید مسکن در
کشور است.

تورم  ۸۰درصدی هزین ه تولید مرغ و تخممرغ
تورم در بخشهای تولیدی محصوالت مرغداری صنعتی در زمستان گذشته
نســبت به فصل مشابه  ۱۳۹۶تا مرز  ۸۰درصد رسیده است.بررسی آمار مرکز
آمار در رابطه با شــاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریهای صنعتی
کشــور در زمستان  ١٣٩٧نشــان میدهد که شاخص کل قیمت تولیدکننده
محصوالت مرغداریهای صنعتی کشــور در زمســتان ســال  ١٣٩٧به عدد
 ۵۳۶.۲۴رسید که  ١٣.٩٦درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و
 ٧٩.٣٨درصد نســبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ،افزایش
داشته اســت.جزئیات این طرح حاکی از است که شاخص قیمت تولیدکننده
محصوالت مرغداریهای صنعتی در استانها نسبت به فصل قبل با افزایش و
کاهش روبرو بوده است؛ به طوری که بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط
به استانهای خراسان شمالی با  ۴۴.۲۵و ایالم با  ۴۳.۶۷درصد است.همچنین
تمام استانها نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش قیمت داشتهاند؛ استان
گیالن با  ٢١١.٤١درصد افزایش ،بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به فصل
مشابه سال قبل تجربه کرده است.

افزایش ده درصدی تولید چای درجه یک در کشور
رییس سازمان چای کشــور گفت :به رغم تاخیر 10روزه در آغاز برداشت
برگ ســبز چای تولید چای خشک درجه یک امسال حدود 10درصد افزایش
یافت.به گزارش ایســنا ،حبیب جهانســاز گفت :از نهم اردیبهشت آغاز چین
برگ ســبز چای تا امروز 7هزار تن چای خشــک با کیفیت در 160کارخانه
چایسازی گیالن و مازندران تولید شده است.وی افزود :این مقدار چای خشک
از  32هزار تن برگ ســبز چای خریداری شــده از چایکاران شــمال کشور
استحصال شد.جهانساز با بیان اینکه  99درصد برگ سبز چای خریداری شده
درجه یک است ،ادامه داد :شرایط مناسب آب و هوایی ،توجه دولت به صنعت
چــای با پرداخت وام به زراعی ،افزایش رغبت چایکاران برای تولید با افزایش
قیمت خرید تضمینی برگ ســبز چای ،دقت چایکاران در برداشــت و همت
کارخانه داران در تولید باعث شــد تا به رغم تاخیر 10روزه در آغاز برداشــت
برگ ســبز چای تولید چای خشک درجه یک امسال حدود 10درصد افزایش
یابد.رییس ســازمان چای کشــور تصریح کرد :ممتاز ،شکسته ،قلم ،باروتی و
خاک از رقم های مهم چای خشک تولیدی در شمال ایران است.

خرید  ۱۰۰۰تن خرمای بم برای تنظیم بازار ماه رمضان

رئیس ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و تولیدکننــدگان از خرید یک
هــزار تن خرمای بم به منظــور تنظیم بازار مصرف خرمــای روزهداران خبر
داد.به گــزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عبــاس تابش در جمع تجار
و تولیدکنندگان خرمای شــرق استان کرمان گفت :بهمنظور تنظیم بازار و با
همکاری تولیدکنندگان بیش از یک هزار تن خرما به قیمت هر کیلو  ۲۳هزار
تومان به اضافه هزینه حمل خریداری شــده اســت تا این محصول بتواند در
سفره روزهداران قرار گیرد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از انجام مذاکره
بــا تولیدکنندگان و تجار بم خبر داد و ضمن تقدیر از کســبه و اتاق اصناف
تهران افزود :مقرر شــد بدون افزایش قیمت ،خرمای رطب مضافتی را در بازار
تهران به دســت مصرفکنندگان نهایی برسانیم.عباس تابش تصریح کرد :در
صورت تأمین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای ماه رمضان هیچ ممنوعیتی
بــر صادرات خرما وجود ندارد.تابش از ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان به عنوان تنها متولی کارشناســی قیمت در کشــور نام برد و
افزود :دو نوع افزایــش قیمت وجود دارد یکی مربوط به گرانی کاال و دیگری
گران فروشــی کاال که سازمان حمایت مسئول بخش دوم این موضوع است و
گرانی کاال بهدلیل عدم تأمین بهاندازه محصول در بازار بوجود میآید.

واردات در نخستین ماه سال
 7.7درصد کاهش یافت
سرپرست سازمان توســعه تجارت ،اعالم کرد :در فروردین ماه امسال 2.3
میلیارد دالر کاال به کشــور وارد شد که نســبت به مدت مشابه پارسال7.7 ،
درصد کاهش داشته است.به گزارش ایرنا« ،محمدرضا مودودی» در چهارمین
جلســه شورای راهبردی توســعه صادرات غیرنفتی با اشــاره به آمار تجارت
خارجی کشــور در فروردین  ،98گفت :صادرات غیرنفتی با احتســاب کاال و
میعانات گازی دو میلیارد و  547میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشابه
ســال قبل از نظر ارزشی منفی  18درصد کاهش داشته است.طبق اعالم این
مقام مســئول ،ارزش صادرات غیرنفتی در این زمان بدون احتساب میعانات
دو میلیارد و  200میلیون دالر بوده است.به گفته مودودی تجارت کل کشور
در این بازه زمانی  13.5درصد کاهش داشته و تراز تجاری  213میلیون دالر
مثبت بوده است.سرپرست ســازمان توسعه تجارت بیشترین افت صادرات را
مربوط به بخش میعانات گازی با حدود  22درصد کاهش دانســت و گفت :در
عمده بخشها به لحاظ ارزش صادرات افت محسوسی داشتهایم.
بازار

گزارش

ثبات در بازار آزاد ارز

رشد بیسروصدای اجاره خانه در تهران
واســطههای ملکی از افزایش  ۱۰تا  ۴۰درصدی نرخهای پیشنهادی اجاره
در اردیبهشــت ماه خبر میدهند؛ گزارشهای میدانی هم گویای آن است که
عدم تناســب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها ،این اقشار را اجبارا به اولویتهای
بعدی سوق داده اســت.به گزارش ایسنا ،با نزدیک شدن به فصل جابهجایی،
قیمتهای پیشــنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته اســت .با
اینکه کارشناسان میگویند توان مالی مستأجران ،پارامتر مهمتری نسبت به
قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجارهبها محسوب میشود ،گزارشها
از رشــد نرخ اجاره حکایت دارد .البته گفته میشود مالکانی که آپارتمانهای
خــود را که باالتر از نرخ اجاره مناطق عرضه میکنند از شــانس پایینی برای
یافتن مســتأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابهجایی را از دست بدهند.
بر اساس اظهارات دفاتر امالک به دنبال رشد  ۱۰۰درصدی قیمت مسکن ،از
عید به بعد موجران  ۱۰تا  ۴۰درصد اجارهها را باال بردهاند .یکی از کارشناسان
دفاتر امــاک واقع در منطقه  ۸تهران میگوید :نرخ اجاره در هفتههای اخیر
افزایش یافته و این التهاب در واحدهای نوســاز محسوستر است.گزارشهای
میدانی نشان میدهد به دلیل باال رفتن نرخ اجاره ،شاهد نوعی تغییر رفتار در
این بازار هســتیم؛ نقل مکان اجارهنشینها به خانههای متناسب با استطاعت
مالی از فصل جابهجایی سال قبل کلید خورد و بنا به گفته واسطههای ملکی،
این روند امسال شدت بیشــتری به خود گرفته است .یک خانم جوان که در
منطقه ولنجک اجارهنشین است میگوید سال قبل ماهیانه سه میلیون تومان
اجاره پرداخت میکردم ولی امسال صاحبخانه گفته باید ماهی هشت میلیون
تومان پرداخت کنی ،به همین دلیل قصد دارم به منطقهای که توان پرداخت

داشته باشم نقل مکان کنم .مشاوران امالک میگویند موضوعاتی از این دست
را به طور روزانه شاهد هستند .حرکت به سمت خانههای کوچکتر ،قدیمیتر
و محلههای ضعیفتر ،مهمترین ویژگی بازار اجاره در هفتههای اخیر است.در
هفتههای اخیر التهاب اجارهبها در آپارتمانهای لوکس ،نوســاز و بزرگ متراژ
شــمال شهر ،بیشتر از دیگر مناطق دیده میشــود .با این حال به دلیل عدم
موفقیت بسیاری از مالکان در فروش این واحدها پیشبینی میشود در فصل
جابهجایی وارد بازار اجاره شــوند و ممکن است به تعادل قیمتی کمک کنند.
با اینکه اجاره بها نســبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده ،اما
رقمهای کنونی هم با توان مالی بســیاری از مستأجران تناسب ندارد .از سال
گذشــته گزارشهایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجارهنشین به شهرهای اطراف
تهران شنیده میشــد و پیشبینی کارشناسان این است امسال هم این روند
ادامه پیدا کند .بر اساس آمار از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵استانهای البرز ،گیالن
و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشتهاند؛ برخی به قصد خرید و برخی
دیگر به قصد اجاره .کرج ،گرمدره ،شــهریار ،مالرد ،فردیس ،اندیشه ،پردیس،
پرند و هشتگرد مقاصد اجارهنشینها عنوان میشود.در بسیاری از کشورهای
توســعه یافته ،تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه حل
بــرای کنترل بازار اجاره بها در دســتور کار قرار دارد .در ایران نیز از ســال
 ۱۳۹۲طرح مسکن اســتیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح شده اما به
دلیل عدم اختصاص بودجه کافی ،شــکلی عملیاتی به خود نگرفت و میتوان
گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد .ســاز و کار آن
هم کام ً
ال سنتی و توســط مالکان مدیریت میشود.در روزهای اخیر سیستم

بانکی بســتهای را در دســتور کار خود قرار داده که طبــق اعالم مدیرعامل
بانک مســکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بســته توجه شده است.
رحیمی انارکی درباره گروههای اجارهنشــین بیان کرده :با توجه به شــرایط
موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از ســوی مستأجران ،برای اولین
بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین
کرد.در شــرایط طبیعی ،قیمت مســکن مهمترین عامل تعیین نرخ اجاره بها
عنوان میشــود .با این وجود بررسیها نشان میدهد عواملی همچون کاهش
یا افزایش نرخ سود بانکی ،مقایسه بازده سرمایهگذاری در بخش اجاره نسبت
به فروش آپارتمان ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری و توان خرید اقشــار اجارهنشین در
نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است .امسال با توجه به کاهش نرخ سود
بانکی ،تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح میدهند که
اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند .از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه
سطوح اقتصادی ،توان مســتأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است.
کارشناسان معتقدند منحنی رشــد اجاره بها با قدرت پرداخت اجارهنشینها
رابط ه مستقیم دارد.

 ۷۵درصد ارز صادراتی به کشور برنگشته است

بازی دو سر سود صادرکنندگان با دالرهای نیما
عدم بازگشــت  ۷۵درصد ارز صادراتی ،موضوعی است
که از ســوی مســئوالن وزارت اقتصاد طی روزهای اخیر
اظهار و تایید شــده است که به گفته یک اقتصاددان ،در
این میــان صادرکنندگان از یک طرف مــواد اولیه تولید
را بــا دالر  ۱۰هزار تومانی ســامانه نیما وارد میکنند اما
حاضر نیستند درآمدهای صادراتی خود را به سامانه نیما
برگردانند.
مســاله فرارهای ارزی صادرکنندگان ،اولین بار توسط
فرهاد دژپســند  -وزیر امور اقتصادی و دارایی  -در اواخر
سال گذشته و در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش
خصوصی مطرح شد .او در این نشست گفت که «بر اساس
آخرین ارزیابیهای صورت گرفته در طول این ماهها حدود
هشــت میلیارد دالر از ارز صادراتی به کشور بازگشته که
از این رقم  ۶.۵میلیارد دالر آن مربوط به پتروشیمیها و
عرصههای فوالدی میشود».دژپسند همچنین در جلسه
مشترکی که نهم اردیبهشت امسال با کارآفرینان داشت،

دوباره این موضوع را مطرح کرد و گفت که از مجموع ۴۰
میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی فقط  ۱۰میلیارد دالر آن
به کشور بازگشته است.

چرا بازگشت دالرهای صادراتی مساله است؟

امــا چــرا بازگشــت ارز توســط صادرکنندگانی که
محصوالت خودشــان را صادر میکنند حاال مســاله شده
است؟ مساله اصلی در واقع به صادرکنندگان برنمیگردد،
بلکه در واقع مســاله میزان یارانه و تســهیالتی است که
این اقشــار از دولت میگیرند.انواع معافیتهای مالیاتی،
صادراتــی ،گمرکی ،انرژی و حتی آب و انرژی ارزان برای
تولید مواردی است که دولت به تولیدکنندگان میدهد و
در عــوض حاال که در این شــرایط خاص اقتصادی به ارز
نیاز دارد از آنها انتظار دارد که پولهایشــان را به کشــور
برگرداننــد .در اینباره یک اقتصاددان به شــرح آنچه در
ماجرای فرار ارزی اتفاق افتاده است میپردازد.
از طرح بانک مرکزی استقبال نمیشود

افشین خانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آمارهای
ارائه شده توســط وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰
میلیــارد دالر از صادرات ارزی ،در این بــاره اظهار کرد:
بانک مرکزی با ارســال ابالغیه بــه صادرکنندگان اعالم
کرد که میتوانند از ارزهــای صادراتی خود برای واردات
اقالم مورد نیاز خود یا ســایر واردکنندگان استفاده کنند.
با این حال تا به حال صادرکنندگان از این طرح استقبال
نکردهاند.این اقتصاددان با اشاره به استفاده صادرکنندگان
از دالر  ۱۰هزار تومانی ســامانه نیما بــرای واردات مواد
اولیه و سایر عوامل تولید اضافه کرد :از طرف دیگر همین
صادرکنندگان امید دارند کــه ارزهای حاصل از صادرات
خود را به نرخ ســامانه سنا بفروشــند یا اگر قرار است به
نــرخ بازار ثانویه آن را عرضه کنند بــا واردکنندگان وارد
مذاکره شوند.

اظهارنامهها شفاف است

او با بیــان اینکه صادرکنندگان تمایل دارند ارزشــان

را در یــک بازار توافقی بفروشــند ،اظهار کــرد :احتمال
میرود صادرکنندگان منتظر تشــکیل بازار متشکل ارزی
هســتند تا اتفاقات آن بــازار را رصد کنند و ببینند که بر
مبنای آن اخباری که ارائه شــده است آیا صادرکنندگان
امــکان چانهزنی دارنــد یا نه؟خانی همچنین به شــفاف
بودن اطالعــات مربوط بــه حجم صادرات انجام شــده
توســط صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت که بر اساس
اظهارنامههای صادراتی که وجود دارد مشــخص است که
هر صادرکننده چقدر صادرات انجام داده اســت و چقدر
باید ارز به کشور برگرداند.
پیش از این نیز مشــاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای
برخــی از صادرکنندگان کــه مدعی بازگشــت ارزهای
صادراتــی خود در قالب کاال و مواد اولیه هســتند ،گفته
بــود که « ۳۰میلیارد دالر از مجموع  ۴۰میلیارد دالر ارز
حاصــل از صادرات ،نه به صورت کاال و نه به هیچ صورت
دیگری وارد کشور نشده است».

ثبات در بازار روزگذشــته ارز حاکم شد به طوری که هر اسکناس دالر 14
هزار و  850تومان قیمتگذاری شــد ،هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح
جدیــد نیز به ارزش پنج میلیون و  45هزار تومان به فروش رســید.بنابر این
گزارش،میانگین بهای هر یورو روز دوشــنبه در ســامانه سنا  16هزار و 833
تومان و هر دالر  14هزار و  934تومان بود.همچنین حواله فروش در ســامانه
نیمــا برای هر یورو  11هزار و  544تومان و هر حواله دالر به نرخ  11هزار و
 260تومان فروخته شد.
همچنین بازار طال و مســکوکات طال در روز سه شــنبه تحت تاثیر رشد
قیمــت اونس جهانی طال قرار داشــت .بهای اونس جهانــی طال در بازارهای
جهانی با رشــدی قابل توجه به رقم یک هزار و  297دالر صعود کرد.ســاعت
 14بازار آزاد تهران ،هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح جدید پنج میلیون
و  45هزار تومان ارزش داشــت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
چهار میلیون و  850هزار تومان فروخته شد.
نیم ســکه نیز  2میلیون و  820هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و 820
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و  20هزار تومان ارزشگذاری
شــد.همچنین در بــازار آزاد تهران هر گرم طالی خــام  18عیار 461 ،هزار
تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز یک میلیون و  999هزار تومان تعیین
قیمت شد.
بورس

شاخص بورس سبز ماند
شــاخص کل در بازار بورس در روز سهشنبه ســه هزار و  994واحد رشد
داشــت که در نهایت این شــاخص به رقم  211هزار و  746واحد رسید .به
گزارش ایرنا ،در معامالت روزگذشــته پنج میلیارد و  219میلیون سهم ،حق
تقــدم و اوراق بهادار به ارزش  14هزار و  75میلیارد ریال در  284هزار نوبت
داد و ســتد شد .همچنین شاخص کل (هم وزن) با هزار و  348واحد افزایش
به  45هزار و  231واحد و شــاخص قیمت (هم وزن) با  937واحد افزایش به
 31هزار و  437واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با چهار هزار و  872واحد افزایش به رقم  237هزار
و  300واحد رسید ،شاخص بازار اول دو هزار و 881واحد و شاخص بازار دوم
هشــت هزار و  238واحد افزایش داشــتند.در بین همه نمادها ،پاالیش نفت
اصفهان (شپنا) با  243واحد ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با  217واحد،
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس (فارس) با  212واحد ،بانک ملت (وبملت) با
 202واحد ،فوالد مبارکه اصفهــان (فوالد) با  199واحد ،پاالیش نفت تهران
(شــتران) با  158واحد ،فوالد خراسان (فخاس) با  135واحد بیشترین تاثیر
مثبت را بر شاخص کل داشتند.در مقابل پتروشیمی پردیس (شپدیس) با 72
واحد ،پتروشیمی جم (جم) با  31واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی) با 16
واحد و ســیمان فارس و خوزستان (سفارس) با  14واحد از جمله گروههایی
بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
در بین نمادهای دیروز نماد بانک تجارت ،بانک ملت ،سایپا ،ایران خودرو،
گروه مپنا ( ســهامی عام) ،پــارس خودرو و فوالد مبارکــه اصفهان در گروه
نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه بانکیها در معامالت دیروز صدرنشین
برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه یک میلیارد و  451میلیون برگه
سهم به ارزش دو هزار و  297میلیارد ریال داد و ستد شد.

