اقتصاد

چهارشنبه  8خرداد 1398

بازار
کاهش ادامهدار قیمت ارز

ورود دالر به کانال  13هزار تومان

دیروز در حالی قیمت ه��ر دالر آمریکا 300
تومان کاهش پیدا کرد که اغلب کنشگران بازار
ارز شروع فصل تعطیالت مدارس را زمان مناسبی
برای جهش ارزی میدانستند .بر این اساس هر
دالر آمریکا  13هزار و  900تومان ،یورو  15هزار
و  800تومان و پوند انگلس��تان  17هزار و 700
تومان فروخته شد .آنچه از بازار ارز روزهای اخیر
میتوان برداشت کرد حضور مستمر و فعال بانک
مرکزی اس��ت .بانک مرکزی به طور مستقیم از
طریق صرافیهای بانکی و به طور غیرمستقیم از
طریق توزی��ع ارز در بازار مداخله میکند .دلیل
دیگر کاهش ارز خبر ایجاد بازار متشکل ارزی از
زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که
در روزهای گذش��ته رسانهای شد .در هر صورت
یکی از بزرگترین فعاالن بازار ارز یعنی صرافیها
در حال ایجاد این بازار هستند و درک کردهاند با
شروع به کار بازار متشکل ارزی کاهش قیمتها
رخ خواهد داد .به نظر میرسد تشکیل این بازار
تاکنون مورد تایید اکثر فعاالن اقتصادی بوده اما
در این بین بازرگانان همانطور که قابل پیشبینی
ب��ود مدافعان اصلی تعدیل قیمت ارز و ثبات آن
هستند .رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه
ه��ر چه دولت و بانک مرکزی بتوانند فاصله بین
نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را کمتر کنند ،به
نفع اقتصاد ایران است ،گفت :هر چه سیاستگذار
ارزی بتوان��د نرخهای متن��وع را کم کند و اجازه
دهد ارز با مکانیزم بازار پیش برود ،ش��رایط بهتر
خواهد شد اما به هر حال بازار ارز در انتظار حذف
رانتهای ارزی اس��ت .محمود خوانساری افزود:
بان��ک مرکزی باید مدیریت الزم را اعمال کند تا
حباب نرخ ارز از بی��ن رفته و هیجانات بازار کم
شود و از سوی دیگر فرمان به حذف دالر ۴۲۰۰
تومانی بدهد؛ در غیر این صورت اگر بساط دالر
 ۴۲۰۰تومانی همچنان گسترده باشد و کنترل
و نظارتی هم بر ش��یوه هزینهکرد آن نباشد ،جز
اینکه ارز هدر برود و بگیر و ببند در اقتصاد ،فضا
را برای فعاالن اقتصادی ناامن کند ،نتیجه دیگری
ندارد .خوانساری گفت :درباره رفع تعهد ارزی نیز
مشکالتی از سوی صادرکنندگان بر سر راه اجرای
بخشنامه جدید سال  ۹۸مطرح میشود که اگر
نیاز باشد ،با رئیسکل بانک مرکزی در این رابطه
رایزنی خواهیم کرد .در این میان سکه هم دیروز
کاهشی بود .هر سکه بهار آزادی طرح جدید با 50
هزار تومان کاهش  4میلیون و  700هزار تومان،
نیم س��که با  30هزار تومان کاهش  2میلیون و
 650ه��زار تومان و ربع س��که با  20هزار تومان
کاهش یک میلیون و  740هزار تومان معامله شد.

حقوق

نتیجه رها کردن بازار و عدم مدیریت در اقتصاد کالن پرواز قیمتهاست

مرکز آمار :تورم نقطه به نقطه 50درصد شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت در افزایش حقوقها تخلف کرد

«نماین��دگان مجل��س بر
تخلف آشکار دولت در اجرای
قان��ون بودج��ه  98اتفاق نظر
داش��تند که این تخلف بویژه
ب��رای حقوقه��ای  2/5ت��ا
 ۵میلیون تومان محرز تش��خیص داده شد» .به
گزارش تس��نیم ،حمیدرض��ا حاجیبابایی ،عضو
کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س در اینباره
اظهار داش��ت :با توجه به اعتراض نمایندگان به
نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس
در ج��زء «ی» بند الف تبصره  12درباره افزایش
حقوق کارکنان ش��اغل و بازنشسته دولت که در
صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان
مردم تصویب شد ،هیأترئیسه مجلس جلسهای
را تش��کیل داد و قاضیزاده را مأمور پیگیری این
موضوع کرد .حاجیبابایی با اشاره به جلسه مجلس
درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته
دولت افزود :جمعبندی نهایی در جلسه این بود
پیش��نهادی را که ارائه کردی��م در صحن علنی
مجلس قرائت و با رأی نمایندگان مردم تصویب
ش��د؛ یعنی جزء «ی» بند الف تبصره  12قانون
مصوب مجلس ،مالک تصمیمگیری برای افزایش
حقوقها در س��ال  1398اس��ت .وی یادآور شد:
بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر
بودند به سندی اش��اره داشتند که مبنا و مالک
عملکرد دولت قرار گرفته است ،در صورتی که این
سند در مجلس طرح و تصویب نشده و هیچگونه
ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی
مجل��س و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
ب�� ه گفته وی ،دولت با عوض کردن قانون ،خالف
مصوبه پیش��نهادی در مجلس عمل کرده است،
بنابراین قرار شد ضمن ارسال گزارش این جلسه
به هیأترئیس��ه مجل��س ،ظ��رف  10روز دیوان
محاسبات با بررسی احکام صادرشده ،گزارشی را
برای تصمیمگیری در جلسه آینده ارائه کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» :خروجی جلسات دولتیها برای حل مشکالت اقتصادی هیچ بوده است

اسداهلل خسروی :نرخ تورم نقطهای در حالی بیش از
 50درصد و تورم ساالنه  34/2درصد اعالم شده است
که کارشناس��ان و نمایندگان مجلس معتقدند نرخ
واقعی تورم در کشور چه بهصورت ساالنه و چه ماهانه
بیش از این رقمهاس��ت ،چرا که قدرت خرید مردم
بشدت پایین آمده و خیلی از کاالهای اساسی نیز تا
 100درصد افزایش قیمت داش��ته است .به گزارش
«وطنامروز» ،اعالم رقم نرخ تورم از سوی مرکز آمار
یا بانک مرکزی ،با توجه به گرانیهای سرسامآوری که
مردمروزانهلمسمیکنند،دیگربرایکسیقابلقبول
نیست ،زیرا قیمت کاالها و خدمات بهدنبال تغییر نرخ
ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور
به قدری باالرفته که قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه
از لحاظ معیشتی دوره سختی را سپری میکند .هر
چند افزایش نرخ تورم متاثر از عوامل متعدد و مختلفی
است اما بیتوجهی دولت به افزایش قیمتها و عدم
برنامهریزیهای کارشناسانه موجب شده این شاخص
مهم اقتصادی در مسیر صعود قرار گیرد تا نرخ تورم
 12ماهه منتهی به اردیبهش��ت  98به  34/2درصد
برسد .محمدعلی پورمختار ،عضو کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز»
درباره نرخ واقعی تورم کش��ور ب��ا توجه به گرانیها
گفت :زمانی که دولت بازار را به حال خود رها کرده و
کنترلی بر قیمتها به چشم نمیخورد ،بیشک نرخ
تورم واقعی بیش از این رقمهاست که اعالم میشود.
وی با بیان اینکه قیمت خیلی از کاالها در بازار بدون
نطارت نهادهای کنترلکننده ،اختیاری باال میرود،

گفت :اکثر کارخانهه��ا و مراکز تولید ،قیمت کاال یا
محصوالت خود را  20ت��ا  30درصد افزایش دادهاند
و در پاس��خ به مش��تریان میگویند نرخ مواد اولیه و
هزینههای تولید گران شده اس��ت .پورمختار افزود:
زمانی دستگاههای دولتی فروشندگان را ملزم به نصب
برچسب قیمت روی کاالها میکردند اما اکنون ضعف
دستگاههای نظارتی موجب شده قیمتها در بازار باال
و پایین شود .عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به اینکه چرا مجلس با داشتن توان
و ابزاره��ای قانونی به عنوان نماین��ده ملت ،دولت را
ملزم به س��اماندهی بازار و ساماندهی اقتصاد کشور
نمیکند؟ افزود :کمیس��یونهای تخصصی مجلس
با برگزاری جلس��ات متعدد و دع��وت از نمایندگان
دولت همواره بر حل مشکالت اقتصادی کشور تاکید
دارند اما متاس��فانه در عمل خروجی خاصی از سوی
مس��ؤوالن اجرایی دولت آنگونه که به حل مشکالت

نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت  1398برابر  34/2درصد است که
در دهکهای مختلف هزینهای در بازه  33/7درصد برای دهک اول
تا  36/6درصد برای دهک دهم نوسان دارد .محدوده تغییرات تورم
 12ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین
 47/3درصد برای دهک اول تا  52/4درصد برای دهک دهم است.

مردم و اقتصاد کشور منجر شود ،در این جلسات به
چشم نمیخورد .وی اضافه کرد :برخی ناکارآمدیها و
ناتوانیهای دستگاههای دولتی در اداره امور اقتصادی
کش��ور موجب میش��ود وزیر یا مع��اون وزیر برای
پاس��خگویی به مجلس فراخوانده شوند اما خیلی از
نمایندگان مجلس به جای حمای��ت از مردم و حل
مشکالت آنها متاسفانه با دولتیها همراه میشوند و
حتی در رایگیری برای استیضاح ،واسطه میشوند
تا فالن وزیر برکنار نش��ود .پورمخت��ار افزود :مراجع
آماری هر از چندگاهی نرخ تورم را اعالم میکنند اما
از آنجایی که مردم با افزایش قیمت کاالها و خدمات
در ب��ازار مواجهند و گرانی و تورم باال را بخوبی لمس
میکنند ،بنابراین چنی��ن آمارهایی برای آنها قابل
اعتماد نیست .عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای
اسالمی میانگین رش��د قیمتها در بازار را بیش از
 30درص��د عنوان کرد و افزود :البته افزایش قیمت

همچنین در گروه عم�ده «کاالهای غیرخوراک�ی و خدمات» بین
 23درصد برای دهک اول تا  33/2درصد برای دهک دهم اس�ت.
به گزارش «وطنامروز» ،بررس�ی فاصل تورمی دهکهای درآمدی
در اردیبهش�ت  98گویای آن است که تورم نقطهای (شاخص کل)
از  52/2درص�د برای دهک اول تا  55/9درصد برای دهک دهم در

بررسی فاصله تورمی دهکهای درآمدی در اردیبهشت ( 98درصد)

خیل��ی از کاالها در بازار طی چند ماه اخیر به بیش
از  100درصد نیز رس��یده است ،بنابراین مسؤوالن
دولتی باید پاسخگوی این گرانیها و عدم مدیریت
در بازار ش��وند ،نه اینکه بیتفاوت از کنار مشکالت
مردم بگذرند .پورمختار به تصویب اختصاص  14هزار
میلیارد تومان از سوی مجلس برای واردات کاالهای
اساسی با هدف جلوگیری از افزایش سطح قیمتها
در بازار اش��اره کرد و افزود :با تصویب چنین رقمی
نباید کاالهای اساس��ی در بازار گران شود اما اکنون
میبینیم این کاالها به نرخ ارز دولتی وارد و با نرخ ارز
آزاد و با قیمت گران بهدست مردم میرسد .همچنین
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در
گفتوگو با «وطنام��روز» درباره اع�لام رقم 34/2
درصدی تورم ساالنه و بیش از  50درصدی نقطهای،
گفت :دولت براحتی میتواند قیمت کاالهای اساسی
س��بد مصرف خانوار را برای تعیین رقم تورم تغییر
دهد .با این وجود وقتی قیمت کاالهای سبد مصرف
خانوار به بی��ش از  30درصد افزایش یافته و قیمت
خیلی از کاالها در بازار بش��دت باال رفته است ،دچار
تردی��د در رقم نرخ تورم اعالمی میش��ویم .مهدی
تقوی با بیان اینکه قدرت خرید مردم طی یک سال
اخیر بشدت پایین آمده است و نظارت چندانی بر بازار
به چشم نمیخورد ،افزود :دولت به جای حمایت از
مردم در این شرایط سخت اقتصادی ،وعده بیعمل
به بازنشستگان و کارمندان خود داد ،چرا که قرار بود
در س��ال جاری  20درصد به حقوق شاغالن افزوده
شود اما فقط  10درصد افزایش یافته است.

نوسان بوده اس�ت .از س�وی دیگر تورم نقطهای گروه خوراکیها،
آش�امیدنیها و دخانیات از  76/7درصد ب�رای دهک اول تا 85/8
درصد برای دهک دهم و تورم نقطهای گروه کاالهای غیرخوراکی و
خدمات نیز از  33درصد برای دهک اول تا  49/3درصد برای دهک
دهم در نوسان بوده است.

تدوین الیحه مالیات بر عایدی
امالک ،طال ،ارز و خودرو

شاخص و نرخ تورم دهکهای هزینهای در اردیبهشت 98

شاخص کل خوراکیها و دخانیات کاالهای غیرخوراکی و خدمات

تورم ساالنه (درصد)

عدد شاخص

دهکها

تورم نقطهای

تورم نقطهای

تورم نقطهای

عنوان

کل

دهک اول

52/2

76/7

33

دهک اول

173/6

207/1

دهک دوم

53/6

77/7

35/7

دهک دوم

175/4

210/3

151/1

دهک سوم

53/1

78/8

36/2

دهک سوم

175/2

212/7

152

خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات کاالهای غیرخوراکی و خدمات

کل

خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات کاالهای غیرخوراکی و خدمات

148

33/7

47/3

23

34/8

48/8

24/7

34/9

49/8

25/3

دهک چهارم

53

79/8

36/4

دهک چهارم

175/2

214/4

152/5

34/8

50/2

25/6

دهک پنجم

52/7

80/7

37/2

دهک پنجم

174/9

215/8

153/6

34/8

50/5

26/1

دهک ششم

52/2

81/1

37/5

دهک ششم

174/4

216/5

154/3

34/6

50/7

26/5

دهک هفتم

53

81/9

39/8

دهک هفتم

175/5

217/6

157/2

35/2

51

28

دهک هشتم

53/1

83/4

40/9

دهک هشتم

175/6

219/6

158/8

35/3

51/5

28/8

دهک نهم

53/8

83/5

43/7

دهک نهم

176/3

219/9

162/2

35/6

51

30/3

دهک دهم

55/9

85/8

49/3

دهک دهم

178/1

222/9

168/8

36/6

52/4

33/2

کل کشور

52/1

82/6

39/9

کل کشور

173/5

218/0

156/8

34/2

51/2

27/5

رئیس ش��ورای رقابت ب��ا بیان
خودرو
اینکه در حال حاضر بازار خودرو
آش��فته بوده و از حالت تعادل خارج ش��ده است،
گف��ت :درصددیم در نخس��تین جلس��ه خود در
هفته آینده با برگزاری کمیت��های این موضوع را
ب��ه صورت جدی در دس��تور کار قرار دهیم .رضا
شیوا در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به نامه اخیر
سازمان بازرسی کل کشور به اسحاق جهانگیری
مبنی بر لغو مصوبه س��تاد تنظیم بازار و بازگشت

مالیات

جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو
شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو اظهار
داشت :این نامه در پاسخ به شکایت شورای رقابت
درباره برداش��ت نادرست از ماده  3مصوبه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی قوا اعالم شده است .شیوا
با اعالم اینکه در ش��کایت ارسالی به بازرسی کل
کشور  2نکته را مطرح کردیم ،افزود :نخست درباره

ماده  3مصوبه شورای عالی اقتصادی کشور نکاتی
را اعالم و عنوان کردیم بر اس��اس ماده  58قانون
اصل  44شورای رقابت باید به بازارهای انحصاری
ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمتگذاری آنها
را تعیی��ن کند .وی با بی��ان اینکه در حال حاضر
بازار خودرو آش��فته بوده و از حالت تعادل خارج

شده اس��ت ،تصریح کرد :باید دالیل این موضوع
به صورت جدی مورد بررس��ی قرار گیرد .البته ما
از یک طرف با مش��کالت تولید و از س��وی دیگر
با تقاضای کاذب در بازار روبهرو هس��تیم .ش��یوا
تصریح ک��رد :ما نامههای دیگ��ری نیز به مراجع
مختلف ارسال کرده بودیم که فقط پاسخ بازرسی
کل کشور مطرح است .البته شورای رقابت معطل
پاس��خ نامهها نمینشیند و با تش��کیل کارگروه
موضوع قیمت خود را بررسی خواهد کرد.

منبع:مرکزآمارایران

جهش  ۵۶۰۰واحدی بورس

ش��اخص بورس در جریان معام�لات دیروز
بازار س��رمایه با رش��د  ۵۶۷۹واحدی مواجه شد.
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه ،تعداد  4میلیارد و  747میلیون سهم
و حقتقدم بهارزش یکهزار و  670میلیارد تومان
در  341هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و
شاخص بورس با رش��د  5679واحدی در ارتفاع
 223هزار و  253واحد قرار گرفت .ش��اخصهای
اصلی بازار س��رمایه هم روز مثبتی را پش��ت سر
گذاش��تند ب ه طوری که ش��اخص قیمت 1620
واحد ،کل (هموزن)  1102واحد ،قیمت (هموزن)
شاخص بازار

 762واحد ،آزاد شناور  7220واحد و
اول  4367واحد و شاخص بازار دوم  10455واحد
رشد را بهثبت رساندند .بر اساس این گزارش ،در
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد
و 126میلیون ورقه بهارزش  627میلیارد تومان
در  165هزار نوبت ،آیفکس  71واحد رشد کرد و
در ارتفاع 2787واحد قرار گرفت.

وطن امروز
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سازمان مالیاتی هماکنون در
حال بررس��ی وض��ع مالیات
بر عایدی س��رمایه در حوزه
ام�لاک ،ط�لا ،ارز و خودرو
اس��ت .به گزارش خانه ملت،
محمدقاس��م پناهی ،سرپرست س��ازمان امور
مالیاتی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات
ب��ر عایدی س��رمایه در کمیس��یون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :سازمان
امور مالیاتی هماکنون روی موضوع مالیات بر
عایدی س��رمایه کار کارشناسی انجام میدهد
و در ح��وزه ام�لاک ،ط�لا ،ارز و خ��ودرو این
مالی��ات میتواند وضع ش��ود ،البته با توجه به
س��اختار اجرایی کش��ور ،فرهنگ اجتماعی و
زیرساختهای اطالعاتی میتوان تصمیم گرفت
این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند .وی با تاکید
بر اینکه اگر در اجرای هر قانونی زمینه اجرایی و
فرهنگ اجتماعی آن دیده نشود شاید در اجرا با
مشکل مواجه شود ،افزود :سازمان امور مالیاتی
با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر
عایدی سرمایه موافق بود اما دستگاههای دیگر
مخالفت و عنوان کردند این طرح پخته نیست
و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.
پناهی ابراز امیدواری کرد بزودی الیحه مالیات
بر عایدی سرمایه تدوین شود و گفت :در حال
حاضر بررسیهای الزم صورت میگیرد تا روی
مابقی بازارها و داراییها جز مسکن این مالیات
وضع شود تا الیحه آن به صورت کلی ارائه شود.

