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خبر
شاخص بورس  ۵۷هزار واحد رشد
کرد

ایرنا  -شــاخص کل در بازار بورس دیروز (شنبه) ۵۷
هزار و  ۳۲۵واحد رشــد داشــت کــه در نهایت این
شاخص به رقم یک میلیون و  ۹۶۱هزار واحد رسید.
براســاس معامالت دیروز بیش از  ۱۰میلیارد و ۶۲۱
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷۶
هزار و  ۲۷۴میلیارد ریال داد و ســتد شد .همچنین
شــاخص کل (هم وزن) با یک  ۱۰هزار و  ۹۴۳واحد
افزایش به  ۵۱۸هزار و  ۱۳۴واحد و شــاخص قیمت
(هــم وزن) با هفت هزار و  ۱۸۵واحد رشــد به ۳۴۰
هزار و  ۱۸۲واحد رسیدند .شاخص بازار اول  ۳۶هزار
و چهار واحد و شــاخص بــازار دوم  ۱۳۹هزار و ۹۰۶
واحد افزایش داشــتند .عالوه بــر این در بین تمامی
نمادها ،نماد سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با
پنج هزار و  ۳۰۱واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با
پنج هزار و  ۲۶واحد ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(فارس) بــا چهار هزار و  ۳۳۲واحد ،نماد ملی صنایع
مس ایران (فملی) با ســه هزار و  ۷۳۹واحد ،پاالیش
نفت اصفهان (شــپنا) با دو هزار و  ۷۱واحد ،پاالیش
نفت تهران (شــتران) با دو هزار و  ۹۶واحد و نفت و
گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و  ۹۳۸واحد
بیشترین تاثیر مثبت را بر شــاخص بورس داشتند.
بانک صادرات ایران (وبصادر) با  ۷۰۲واحد ، ،پاالیش
نفت بندرعباس (شبندر) با  ۶۷۴واحد ،بانک تجارت
(وتجارت) با  ۶۵۸واحد ،پتروشــیمی فناوران (شفن)
با  ۴۲۵واحد ،گسترش ســرمایهگذاری ایران خودرو
(خگستر) با  ۳۴۹واحد ،نفت بهران (شبهرن) با ۱۴۳
واحــد ،بانک اقتصاد نوین (ونوین) با  ۱۲۱واحد ،نیرو
محرکه (خمحرکه) با  ۱۱۰واحد ،گروه س .ت.ســعه
صنعتی ایرانیان (وتوصا) با  ۹۹واحد ،بین المللی توسعه
ساختمان (ثاخت) با  ۷۲واحد و سرمایهگذاری مسکن
(ثمسکن) با  ۶۷واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند.
برپایه این گزارش ،دیروز نماد ســرمایهگذاری غدیر،
فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش
نفت بندرعباس ،ملی صنایع مس ایران ،بانک تجرات
و بانک صادرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار
داشــتند .گروه فرآورده نفتی هم در معامالت دیروز
صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه
 ۷۸۱میلیون و  ۶۷۰هزار برگه سهم به ارزش  ۳۸هزار
و  ۳۴۱میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیــش از  ۵۵۹واحد افزایش
داشت و بر روی کانال  ۲۰هزار و  ۲۸۲واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و  ۹۳۵میلیون برگه
سهم به ارزش  ۶۱هزار و  ۹۷۵میلیارد ریال داد و ستد
شد .دیروز نمادهای ســنگ آهن گهرزمین (کگهر)،
هلدینگ صنایع معدنی خاورمینه (میدکو) ،پتروشیمی
تندگویان (شگویا) ،سرمایهگذاری صبا تامین (صبا)،
بانک دی (دی) ،پلیمر آریا ساسول (آریا) ،پتروشیمی
زاگــرس (زاگرس) ،فوالد هرمــزگان جنوب (هرمز)،
سهامی ذوبآهن اصفهان (ذوب) ،گروه توسعه مالی
مهر آیندگان (ومهان) ،گروه ســرمایهگذاری میراث
فرهنگی (ســمگا) ،توســعه مولــد نیروگاهی جهرم
(بجهرم) ،اعتباری ملل (وملل) ،س .توســعه و عمران
اســتان کرمان (کرمان) ،بیمه کوثــر (کوثر) ،نیروگاه
زاگرس کوثر (بزاگرس) و صنایع ماشــینهای اداری
ایران (مادیرا) تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
نماد پتروشیمی مارون (مارون) ،سرمایهگذاری مسکن
تهران (ثتران) ،پاالیش نفت شیراز (شراز) ،داروسازی
سبحان انکولوژی (دســانکو) ،سرمایهگذاری مسکن
الوند (ثالوند) ،مبین وان کیش (اوان) ،سرمایهگذاری آوا
نوین (وآوا) ،سرمایهگذاری مسکن زاینده رود (ثرود)،
توکا رنگ فوالد ســپاهان (شــتوکا) ،شیر پاستوریزه
پگاه فارس (غفارس) تاثیر منفی بر شاخص این بازار
گذاردند.
در  ۴ماه اول امسال صورت گرفت

 ۱۹.۶میلیارد دالر مجموع مبادالت
تجاری کشور

ســخنگوی گمرک اعالم کرد :میزان تجارت خارجی
ایران در  ۴ماه اول امســال به بیش از  ۴۲میلیون تن
و به ارزش  ۱۹میلیارد و  ۶۳۵میلیون دالر رســید که
از این میزان بیش از  ۳۰میلیون تن ســهم صادرات و
حدود  ۱۲میلیون تن ســهم واردات است .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،ســید روح اله لطیفی گفت:
درچهار ماهه نخســت ســال  ۱۳۹۹میزان صادرات
قطعی کاالهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام،
نفت کوره و نفت ســفید و همچنین بدون صادرات از
محل تجارت چمدانی ،بالغ بر  ۳۰میلیون و  ۲۸۵هزار
تــن و به ارزش  ۸میلیــارد و  ۷۱۳میلیون دالر بوده
است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته
حدود  ۴۰درصد کاهش در ارزش دالری داشته است؛
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با بیش از
 ۲۴درصد کاهش به رقم  ۱۰میلیارد و  ۹۲۲میلیون
دالر و بــه وزن  ۱۱میلیون و  ۷۹۳هزار تن رســیده
است .دبیر شــورای اطالع رسانی گمرک افزود :طی
چهار ماهه نخست سال  ،۱۳۹۹عمده مقصد کاالهای
صادراتــی به ترتیب عبارت بوده اند از «چین» با وزن
 ۸میلیون  ۴۶۹هزار تن و به ارزش دو میلیارد و ۴۷۴
میلیون دالر و با ســهم بیــش از  ۲۸درصد« ،عراق»
بــه وزن  ۶میلیون و  ۴۴۶هزار تــن و به ارزش یک
میلیــارد و  ۹۶۵میلیون دالر و با ســهم بیش از ۲۲
درصد« ،امارات متحده عربی» با وزن  ۴میلیون و ۶۲۵
هزار تــن و به ارزش یک میلیارد و  ۲۱۶میلیون دالر
و با ســهم نزدیک به  ۱۴درصد« ،افغانستان» به وزن
دومیلیون و  ۱۱۵هزار تن و به ارزش  ۷۱۳میلیون دالر
و با سهم بیش از  ۸درصد ،و به مقصد «ترکیه» با وزن
 ۸۴۳هزار تن و به ارزش  ۴۰۵میلیون دالر و با سهم
نزدیک به  ۵درصد از کل ارزش صادرات بوده است.

اقتصاد
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روایت «همدلی» از حال و روز یکی از مهمترین شاخصهای کالن اقتصادی در ایران و سایر کشورهای جهان

سبقت بیتعارف ایران از تورم دنیا

همدلی| فاطمــه آقاییفرد«:اقتصاد
آمریکا شــکننده شــده»« ،حــال و روز
بازارهایش خوب نیســت»« ،تورم در این
کشــور بیداد میکند»؛ به نظر میرسد،
این نگرانیها بیشــتر با تورم ســه رقمی
جــور درمیآید ،تا یــک رقمی؛ چند روز
پیــش یکی از تحلیلگــران اقتصادی در
حالــی این خبرها را به «همدلی» میداد
کــه بحــران تــورم در داخل کشــور ما
مدتهاســت معیشت را بر اقشار متوسط
و ضعیــف تنگ کــرده و حتــی اعداد و
ارقامــی که از زبان آمارهای رســمی نیز
شنیده میشود با رقم تورم در کشورهای
توسعهیافته تفاوت قابلتوجهی دارد.
در گزارشهــای رســیده از ســایتهای
خارجی در روزهای اخیــر ،رقم تورم در
آمریکا 2درصد اعالم شــده؛ آن هم بعد
از بحــران کرونا ،کشمکشهــای میان
چین و ایاالت متحده یا هزاران حاشــیه
و جنجال سیاســی که بــا قرارگیری در
آستانه انتخابات و بازیهای دونالد ترامپ
ایجاد شده؛ شکننده بودن اقتصاد آمریکا
با چنین اتفاقاتی در حالی مطرح است که
حدود یک ماه پیــش خبرها از نرخ تورم
نزدیــک به صفر درصدی در این کشــور
حکایت میکــرد و حاال به دلیل تحوالت
سیاســی یا مسائل بهداشتی تورم در این
کشور به حدود دو درصد رسیده و صدای
نگرانی تحلیلگران از این موضوع را مدام
میتوان در رســانهها شنید .این در حالی
است که مدتهاست تورم در کشور ما از
مــرز بحرانی هم عبور کرده و بر اســاس
گزارشهــا ایران در لیســت یکی مراکز
پرتورم دنیا جای گرفته است.
هفتم مرداد همین امســال بود که معاون
اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه
تیتر امشب ،اعالم کرد« :قیمت  ۴۷۵کاال
با توجه به نرخ تورم ،با ســرعت متوسط
۲۶درصــد در حال صعود اســت که این
عدد ،ما را در لیســت چهار کشور پرتورم
جهان قرار میدهد».
ایــوب فرامــرزی در این برنامــه افزود:
«این عدد بســیار بزرگی اســت .در این
ماه بهواســطه نوســانات مختلــف ،نرخ
تورم ماهانه به  6/4درصد رســیده است
و درصورت پیشــروی با همین روند ،این
عدد تا پایان ســال میتواند بسیار بزرگ
شود».
مجید ارغندهپور ،ســخنگوی ســازمان
حمایــت ،دیگــر شــرکتکننده در
گفتوگوی فــوق در ادامه به نوع افزایش
قیمتهــا در بــازار اشــاره و تأکید کرد:
«برخــی از این افزایش قیمتها قانونی و
برخی دیگــر غیرقانونی و متأثر از عوامل
مؤثر بر افزایش قیمت بوده است».
این حرف و حدیثها در حالی مطرح شد
که بر اساس گزارشهای مرکز آمار ،سبد
خوراکی در تیر امســال نسبت به خرداد
ســال جاری با رشــد قابلتوجهی همراه
شــده؛ به طوریکه در گروه خوراکیها،
آشــامیدنیها ،دخانیــات ،کاالهای غیر
خوراکی و خدمات بیش از شــش درصد
رشــد قیمتی مشاهده میشود .در چنین
فضایــی حــذف ارز 4200تومانــی از
یکســری کاالهای اساسی نیز قوزباالقوز
شــده و انگار بهانه جدیدی برای افزایش
قیمتها روی کار آمده است.
البته بماند کــه ارز 4200تومانی همان
سیاستی اســت که بود و نبودش هر دو
به یک اندازه کار دســت معیشــت اقشار
مختلف و حتی مســئوالن میدهد و در
هــر دو صورت تاوان بــاال رفتن قیمتها
را ،این مردم هســتند که باید در نهایت
بپردازند .مثــا همین دیروز بود که وزیر
اسبق صنعت ،معدن و تجارت در اینباره
گفت« :من خبــر ارز  ۴۲۰۰تومانی را از
تلویزیون شــنیدم؛ بر ســر خودم زدم و
گفتم این باعث میشــود ارز گران شود،
باعث میشود بروکراسی ایجاد شود.
فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر
مــا بزند ،ما زودتر بــه مقابله آن برویم».
این در حالی اســت که ایسنا مینویسد:
«افزایش قیمــت و تورم برنج خارجی در
حالی اتفــاق میافتد که جــزو کاالهای
اساسی بوده که تا همین ابتدای امسال در
لیست دریافتکنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی
قرار داشت ،اما از اواخر اردیبهشتماه ارز
دولتی آن حذف و واردات با نرخ ســامانه
نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸هزار
تومان میرســد انجام میشــود که خود
میتوانــد از عوامل افزایــش قیمت برنج
خارجی باشد و رشــد  ۲۶۰۰تومانی آن
در کیلو در فاصله خرداد تا تیرماه مشهود
است»؛ به همین سادگی ،یکی با شنیدن
ارز دولتی بر سرش میزند و بعد از مدتی
خبر حذف همین ارز بهانه تازهای میشود

برای افزایش قیمــت برنج؛ همان کاالیی
که بخش مهمی از ســبد خوراکی اقشار
مختلف جامعه را تشکیل میدهد و معلوم
نیســت در کنار هزینه اینروزهای مردم
که با فشار کرونا بیشتر هم شده ،چگونه
میتواند جایــگاه قبلی خــود را در این
سفرهها حفظ کند.
ماهانه  3میلیون و  600هزار تومان
برای حداقلهای یک زندگی
طبق گزارش مرکز آمار و دادههای مرکز
پژوهشهای مجلس ،اگر هزینه خوراکی
به کل هزینهها تعمیــم یابد ،با توجه به
اینکه ســهم خوراکیهــا ۳۱/۸درصد از
کل ســبد مصرف دهک ســوم است ،هر
خانوار کشور در ماه گذشته ،حداقل نیاز
به ســه میلیون و  ۶۰۰هزار تومان داشته
تا بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند.
بر اســاس این گزارش ،خانوارهای کشور
برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت
حداقل بایــد بیش از یک میلیون و ۸۰۰
هزار تومان برای خوراکیها هزین ه کنند.
امــا برای دهکهــای پایین و طبقات
محرومتــر این عــدد پایینتر اســت و
نمیتوان سبد وزارت بهداشت را بهعنوان
کــف زندگــی در نظــر گرفــت .کالری
مصرفشــده در دهــک ســوم(مرز خط
فقر) در حدود  ۱۹۳۴کالری در روز بوده
اســت .اگر این عدد مبنا قرار بگیرد ،هر
خانــوار برای تامیــن حداقلهای زندگی
نیاز به حداقل یــک میلیون و ۱۵۰هزار
تومان خواهد داشت .اگر هزینه خوراکی
به کل هزینهها تعمیــم یابد ،با توجه به
اینکه ســهم خوراکیهــا ۳۱/۸درصد از
کل ســبد مصرف دهک ســوم است ،هر
خانوار کشور در ماه گذشته ،حداقل نیاز
به ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان داشــته تا
بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند.
باال رفتن تورم و فشاری کمسابقه
بر مردم عادی
بحران تورم دو رقمی همین دیروز بود
که صــدای رئیس اتــاق بازرگانی تهران
را هــم درآورد .چند روز بعــد از اینکه
مرکــز آمار نرخ تــورم کشــور را حدود
26درصــد اعالم کــرد و از افزایش بیش
از 6درصدی ســطح عمومی قیمتها یاد
کرد ،مسعود خوانساری در واکنش به این
آمار در صفحه شخصی خود به خطرناک
بودن روند فعلی نرخ تورم اشــاره کرد و
نوشت«:با باال رفتن تورم ماهانه ،فشاری
کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است».
او بــا انجام مقایســهای میان نرخ تورم
در اقتصــاد ایران و ســایر کشــورها نیز
نوشت«:تورم ماهانه ایران از تورم ساالنه
کشورهای دیگر باالتر رفته است.
در شــرایطی که نــرخ تورم تیــر ماه،
6/4درصد اعالم شده ،نرخ تورم یک ساله
بســیاری از کشــورهای در حال توسعه
کمتر از سه درصد است».
خوانســاری به این موضوع نیز اشــاره
کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه ،باالترین
نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال
گذشته بوده است.
این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده
که بانــک مرکزی ابراز امیــدواری کرده
اســت که ظرف یک ســال ،نرخ تورم در
اقتصاد ایــران به 22درصد برســد؛ این

حاکی از آن اســت کــه دولت به صورت
غیرمســتقیم از بانک مرکزی استقراض
میکند و به پولی کردن کســری بودجه
روی مــیآورد که آثار تورمــی به دنبال
خواهد داشت».
ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصــادی
افزود«:هرچند کســری بودجه دولت به
ارقام باالیی دســت یافته ،اما این رقم در
مقایســه با تولید ناخالص داخلی ایران به
نسبت سایر کشــورها به اندازهای نیست
کــه بتواند اقتصاد را تا ایــن اندازه دچار
مشکل کند».

وعــده در حالی از مدتها پیش روی کار
آمده که به گفته کارشناســان حتی اگر
تورم ۲۲درصدی که رئیس بانک مرکزی
وعده داده محقق شــود ،بــاز هم یکی از
باالترین تورمهای دنیا را خواهیم داشت.
روند صعودی تورم در حالی هر روز سفره
دهکهای درآمدی پاییــن را کوچکتر
میکند که بر اساس گزارشهای رسمی
و غیر رســمی ،فشــار اقتصــادی روی
شانههای اقشــار ضعیف فاصله زیادی با
آنچــه که مرکز آمار اعــام میکند دارد
و اگــر تعارفات را کنار بگذاریم ،اینروزها
افزایش نرخ دالر و کاالهای اساسی ،فقرا
دالر؛ باال رفتن هزینه تولید و اقشار
را فقیرتر و افــراد مرفه را ثروتمندتر هم
ضعیفی که باید خسارت بدهند
کرده است.
فرهــاد طهماســبی عضو کمیســیون
فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته دستمزد
شــوراهای اســامی ،در اینبــاره به نود صنایع و معادن مجلــس ،نیز در اینباره
اقتصــادی گفت«:فاصله و شــکاف بین میگوید«:رشد افسارگسیخته نرخ ارز در
دهکهای درآمدی بســیار بیشتر از آن هفتههای اخیر موجب شــد هزینه تولید
چیزی اســت که مرکز آمــار ایران اعالم کاالهــا به ویژه کاالهایی که تولید آنها به
میکند و همه هم آن را میبینیم و نیازی واردات مواد اولیه وابســته است ،افزایش
یابد که این امر بیانگر تاثیر زیاد نرخ دالر
نیست که من بگویم.
همه مــا میبینیم و در روز آن را لمس بر هزینههای تولید است».
وی بیان کرد« :اگرچه رشــد نرخ ارز بر
میکنیــم و علت آن مشــخص و مبین
است» .وی افزود«:سرکوب و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای تولیدی تاثیرگذار
افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که اســت اما نظارت بر بازار یکی از الزامات
کشیده میشود و حقوق اجتماعیای که کنونی کشور است زیرا بهای برخی کاالها
هر دستمزدبگیری اعم از کارگر ،کارمند علیرغــم اینکه مواد اولیــه آنها از داخل
و کســبه باید از آن برخوردار باشد ،علت تامین شــده در هفتههای اخیر افزایش
چشمگیری یافته است».
ایجاد فاصله طبقاتی است».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
رئیــس کمیته دســتمزد شــوراهای
اســامی کار گفت« :وقتی تورمهای دو افزود«:بــا تعیین تکلیــف وزیر صنعت،
رقمی و سه رقمی داریم دولتها تصمیم معدن و تجــارت متولی بازار مشــخص
میگیرند که با مهار دســتمزدها تا جایی شده و پاســخگویی بهتر میشــود زیرا
که میتوانند تــورم را مدیریت کنند ،اما سرپرست نمیتواند برنامه بلندمدتی برای
در کشــورهای دیگر وظایف دولت را هم ساماندهی بازار و کاهش قیمتها داشته
فراموش نمیکنند ،حقوقهای اجتماعی باشد».
با چنین اتفاقاتی اســت که زمزمههای
مــردم را هــم در نظر میگیرنــد ،یعنی
بازار را مرتبط با نرخ تورم و ســبد خانوار ونزوئالیی شــدن اقتصاد ایــران در میان
مدیریت میکنند ،اما اینجا بدین شــکل گروهی مطرح و به یکــی از نگرانیهای
اقتصاد کشــور بدل شــده اســت .چرا
نیست».
قصه تــورم در حالی پاشــنه آشــیل کــه ونزوئال نمونه کشــوری اســت که
اقتصاد شــده که همزمان اظهارنظرهای زندگــی مردمانــش به فالکت کشــانده
مختلفــی درباره علت ایــن اتفاق مطرح شــد و این کشــور به اصول اولیه اقتصاد
میشود و بســیاری از تحلیلگران دلیل اعتنایــی ندارد .حســین عباســی ،یکی
اصلــی افزایش افسارگســیخته قیمتها از کارشناســان اقتصــادی در اینباره در
را به نرخ دالر نســبت میدهند .حسین یادداشتی مینویســد«:در ونزوئال گمان
مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت صمت بردند میتوانند برای مردم کشورشــان،
در اینبــاره میگوید« :بخــش عمدهای به خصوص بــرای خانوادههای کمدرآمد،
از کاالها تحت تاثیر شــاخصهای کالن رفاهی بیهزینه و برای خودشان حمایتی
اقتصاد مثل نرخ ارز ،نرخ تورم و دستمزد بیانتها بخرند.
نتیجه آن شــد که امروز مردم ونزوئال،
هستند ،ضمن اینکه وفور و فراوانی کاال
به خصــوص کمدرآمدتریــن گروهها ،از
هم وجود دارد.
بنابرایــن افزایش قیمتــی که در حال تامین نان شبشــان هم عاجزند و دولت
حاضر در همه کاالها شاهد هستیم متاثر هم کاری نمیتواند بکند».
خبرآنالیــن دربــاره ایــن نگرانیهــا
از شــاخصهای کالن اقتصادی اســت و
اگر جلــو تغییرات طبیعی قیمت متاثر از مینویسد ،در حال حاضر موتور نقدینگی
افزایش قیمت عوامــل تولید را بگیریم و با قدرت هرچه تمامتــر به پیش میرود
دســتوری برخورد کنیم ،یعنی در سال و آمارهای جدید هم گواه رشد بیسابقه
پایــه پولــی در فصل بهار امســال بود و
جهش تولید جلو تولید را میگیریم».
ایــن در حالــی اســت که بــه گفته شوکهای قیمتی ،دیگر ثباتی برای باقی
کارشناســان اقتصادی افزایش پایه پولی بازارها نگذاشته است.
تحلیلگران اقتصــادی معتقدند اگرچه
به دلیل اســتقراض از بانــک مرکزی در
در شــرایط فعلی نمیتوان مدعی شــد
ایجاد این وضعیت موثر است.
کامران ندری در اینباره به نود اقتصادی خطر ونزوئالیی شــدن اقتصــاد ایران را
گفت« :دولــت همواره ادعا میکند که از تهدید میکند ،اما با تشدید تورم و رشد
منابع بانک مرکزی برای جبران کســری فزاینده نقدینگی ،شرایط بسیار دشواری
بودجــه اســتفاده نمیکند اما شــواهد پیش روی آن قرار دارد.

خبر
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس:

هیچ رانت و فسادی در ماجرای قیر
یارانهای متوجه نمایندگان نیست

ایرنا -عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی گفت :کل مبلغ قیر یارانه ای  ۴هزار میلیارد
تومان است که از محل جابجایی طرحهای عمرانی
تامین میشــود و از این بابت هیچ فســاد و رانتی
متوجه نمایندگان نیست« .جعفر قادری» روز شنبه
در گفتوگو با ایرنا با اشاره به بررسی طرح دو فوریت
بند به تبصره  ۱قانون بودجه در ســال  ۹۹که قرار
است این هفته در دستور کار نمایندگان مجلس قرار
گیرد ،بیان داشــت :بر اساس این طرح یک میلیون
تن قیر در اختیار پروژههای عمرانی که مشکل تهیه
قیر دارند و قرار اســت به بهره برداری برسند ،قرار
میگیرد .نماینده مردم شــیراز گفت :در سالهای
گذشــته هم معموال در بودجه مبلغی را برای تامین
قیر در نظر میگرفتند امسال هم پیش بینی شده تا
با مقدار کمتری قیر برای طرحهای عمرانی در اختیار
نهادها گذاشته شــود کلیات این طرح مصوب شده
و جزئیات آن این هفته در دســتور کار نمایندگان
مجلس قرار میگیرد .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس بیان اینکه هیچ گونه فسادی در
قیر یارانهای متوجه نمایندگان نیست ،اظهار داشت:
کل مبلغ قیر یارانهای  ۴هزار میلیارد تومان است که
از محل جابجایی طرحهای عمرانی تامین میشــود
و قرار اســت این قیر در اختیار دستگاه اجرایی قرار
گذاشته شود و در اختیار نمایندگان نیست که ادعای
ایجاد رانت در آن باشــد .قادری اســتقالل بودجه و
اقتصاد از درآمدهای نفتی را از اهداف اصالح ساختار
بودجه دانست و ادامه داد :افزایش درآمدهای مالیاتی،
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ،کاهش
هزینههای جاری و رشد سهم پروژههای عمرانی از
بودجه ،رعایت عدالت اجتماعی و منطقه ای در توزیع
اعتبارات بودجه و واگذاری پروژههای عمرانی به بخش
غیردولتی را از جمله اهداف اصالح ســاختار بودجه
است .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات با
بیان اینکه بودجه باید سیاست تمرکززدایی را دنبال
کند ،تصریح کرد :با اصالح ساختار بودجه اعتبارات
موجــود به پروژههایی اختصاص مییابد که بازدهی
باالیی داشته باشند .ضمن اینکه هزینه شرکتهای
دولتی نیز تعیین تکلیف میشود.

تپش بازار مسکن در چهار منطقه تهران

تیرماه  ۱۳۹۹در حالی شاهد افزایش ۱۹۳درصدی
ساالنه و  ۳۰درصدی ماهانه معامالت در شهر تهران
بودیم که چهار منطقه  ۲ ،۴ ،۵و  ۱۰از بین مناطق
 ۲۲گانــه ۴۰.۶درصد معامالت را به خود اختصاص
دادند و البته شاهد جهش چندانی در مقیاس باالتر
از میانگین قیمت شهر در این مناطق نبودیم.
به گزارش ایســنا ،بازار مسکن شهر تهران در تیرماه
 ۱۳۹۹تغییر معامالت و قیمت را نســبت به خرداد
امسال و تیر ماه پارسال تجربه کرد .متوسط قیمت
حدودا ً ۲۱میلیون تومانی شــد که رشد  ۵۷درصد
نسبت به سال قبل و افزایش ۱۰درصد را نشان داد.
معامالت نیز بــا  ۱۴هزار و  ۴۷فقره به حالت نرمال
برگشــت و از جهش  ۱۹۳درصد نســبت به تیرماه
پارسال و افزایش  ۳۰درصد نسبت به خرداد امسال
حکایت داشــت .از نمایههای معنی دار معامالت در
تیر ماه میتوان به رشد ساالنه باالی  ۲۰۰درصدی
خرید و فروش در مناطق  ۱۳ ،۱۱ ،۱۰ ،۷ ،۶ ،۵ ،۳و
 ۲۲اشاره کرد .در منطقه  ۱۳معامالت رشد سالیانه
 ۳۱۴درصد داشت در حالی که در این لیست مناطق
 ۱۳ ،۱۱ ،۶و  ۲۲جــزو  ۱۰منطقه پر تقاضای تهران
محسوب نمیشوند.
منطقه  ۱۹پیشتاز تورم
در خصــوص کارنامه بازار از نظر قیمت نیز باالترین
نرخ رشد ساالنه به منطقه  ۱۹تعلق داشت که البته
با توجــه به تعداد پایین معامالت در منطقه  ۱۹که
بــا  ۸۰فقره قرارداد خرید و فــروش در تیرماه تنها
منطقه ای بود که دارای تعداد معامالت کمتر از ۱۰۰
فقره بوده است تغییرات قیمتی نیز به همان نسبت
اهمیت خود را از دست میدهد .بر این اساس رشد
 ۶۶درصدی ساالنه قیمت در منطقه  ۶با  ۵۶۹معامله
در تیرماه  ۱۳۹۹میتواند قابل توجه باشد.
حدود ۷۳درصد معامالت در  ۱۰منطقه شهر
از طرف دیگر باالترین تعداد معامالت به میزان ۷۳.۱
درصد به ترتیب در مناطق ،۱ ،۷ ،۱۴ ،۱۰ ،۲ ،۴ ،۵
 ۳ ،۸و  ۱۵انجام شد ۴۰.۶ .درصد قراردادهای خرید و
فروش تنها در چهار منطقه  ۲ ،۴ ،۵و  ۱۰منعقد شده
اســت .منطقه  ۵با  ۱۴.۹درصد از معامالت کماکان
پیشتاز تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در
تهران اســت .سهم مناطق  ۲ ،۴و  ۱۰نیز به ترتیب
 ۸.۷درصــد  ۸.۶درصد و  ۸.۴درصــد از کل تعداد
معامالت شهر تهران بوده اســت .نرخ رشد سالیانه
قیمت در این مناطق نیــز به ترتیب  ۵۵ ،۶۲ ،۶۰و
 ۴۸درصد بود .نکته دیگر اینکه هم اکنون فقط دو
منطقه از شهر تهران شامل  ۱۸و  ۱۹دارای میانگین
قیمت مسکن کمتر از  ۱۰میلیون تومان در هر متر
مربع هســتند در حالیکه تیرماه سال گذشته تعداد
مناطقی که قیمت مسکن در آنجا کمتر از متری ۱۰
میلیون تومان بود به  ۱۰منطقه میرســید .از طرف
دیگر با اینکه نرخ رشــد سالیانه قیمت  ۵۷درصد
بوده است ،شاخص بیشترین تقاضا بر اساس ارزش
هر واحد مســکونی رشــد  ۸۸را نشان میدهد .تیر
ماه سال قبل واحدهای  ۳۰۰تا  ۴۵۰میلیون تومان
باالترین تقاضا را در شهر تهران داشتند در حالی که
تیرماه سال جاری این رتبه به واحدهای  ۶۰۰تا ۸۵۰
میلیون تومان رسید .تغییر دیگر میتواند به رشد ۲
واحد درصدی خانههای باالی  ۱۰۰متر نســبت به
سال گذشته مربوط باشد.

