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وزیر راه و شهرسازی: 
قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند

تسنیم-وزیر راه و 
شهرسازی ضمن تاکید 
بر لــزوم کاهش قیمت 
مسکن با کاهش نرخ ارز 
گفت: برخــی جریانات 
سودجو برای کاهش قیمت مسکن  سرسختی نشان 
می دهند.  محمد اسالمی در مورد افزایش بی رویه 
قیمت مســکن و پیش بینی در مورد قیمت آن در 
کشور اظهار داشت: بازار کشــور ما متاثر از تهاجم 
جنگ اقتصادی بی دلیل شاهد افزایش قیمت ارز 
بود و در چند روز اخیر شاهد کاهش قیمت ارز بودیم 
اما برخی جریانات سودجو در این زمینه سرسختی 
نشان می دهند. وی با بیان اینکه همانطور که بی دلیل 
قیمت ارز و به طبع آن قیمت مسکن افزایش پیدا 
کرده، با کاهش قیمت دالر قیمت مسکن نیز باید 
کاهش پیدا کند، افزود: قیمت مسکن باید کاهش 
پیدا کند چراکه تحوالت در قیمت ارز باعث شد تا 
معامالت و معادالت در تمامی حوزه ها به هم بریزد. 

    
کاهش ۵۰ درصدی خرید 

لوازم خانگی در بازار
ایرنا- دبیر انجمن 
صنفی توزیع کنندگان 
لوازم خانگــی تهران 
گفــت: ایــن روزهــا 
در مقایســه بــا دو ماه 
گذشته، شــاهد کاهش ۵۰ درصدی خرید لوازم 
خانگی در بازار هســتیم.  اکبر پازوکی افزود: این 
روزها بازار در رکود به سر می برد و به دلیل باال بودن 
قیمت لوازم خانگی، به جز خانواده هایی که به دنبال 
تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود هستند، در عمل 

تقاضایی وجود ندارد. 
    

صدور حواله ۷۰ هزار تنی برای 
روغن صنف و صنعت

ایرانی-   توسعه 
معاون بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از صدور حواله 
۷۰هــزار تنــی روغن 
صنف و صنعت خبر داد. عباس قبادی گفت: حواله 
۷۰ هزار تنــی روغن صنف و صنعــت به بازرگانی 
داخلی ارسال شده و فعاالن صنف و صنعت می توانند 
از روز یکشــنبه ) ۲۵ آبان( روغن مورد نیاز خود را 
تأمین کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه روغن 
مایع خوراکی به میزان فراوان در دسترس مردم قرار 
گرفته، افزود : روند توزیع روغن جامد خوراکی نیز 
آغاز شده و بتدریج فراوانی آن در بازار احساس خواهد 
شد. قبادی توضیح داد: فرآیند رساندن گوجه فرنگی 
به مقدار فراوان از جنوب به سمت بقیه استان ها آغاز 
شده که پیش بینی می شــود تا ۱۰ روز آینده بازار 
گوجه فرنگی هم از نظر قیمت و هم از نظر فراوانی 

به ثبات برسد.
    

شکایت از شرکت های بورسی که تا 
یکشنبه بازارگردان معرفی نکنند

توسعه ایرانی - مدیــر حقوقی بورس تهران 
گفت:اگر شرکت های بورسی تا ۲۵ آبان به تعهدات 
بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق 
بهادار به مراجع قضایی ذی صالح معرفی خواهند 
شــد. مدیر حقوقی بــورس تهــران در نامه ای به 
شرکت های بورسی اعالم کرد پیرو مصوبه ۷ مهر 
ماه هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، در 
صورتی که شرکت های بورســی اقدام به امضای 
قرارداد بازارگردانــی و معرفی صندوق بازارگردان 
تا یکشنبه ۲۵ آبان نکنند، وفق ماده ۵۲ قانون اوراق 

بهادار به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
    

کاهش قیمت گوجه فرنگی به 
۴هزارتومان تا ۲ هفته آینده

ایرانی-  توسعه 
معاون بازرگانی سازمان 
تعاونی روستایی گفت: 
عرضه گسترده گوجه 
در میادین میوه و تره بار 
تهران از پنج شنبه آغاز شده و با افزایش تولید تا دو 
هفته قیمت این محصول به حدود چهار هزار تومان 
می رسد. مرتضی معتمد با اشاره به این که سازمان 
تعاونی روستایی هیچ محدودیتی در خرید گوجه از 
کشاورزان و عرضه این محصول به میادین میوه و تره 
بار ندارد اظهار داشت: تا روز شنبه در تمامی میادین 
تهران گوجه های خریداری شده از کشاورزان که از 
نوع بوشهری هستند با قیمت حدود ۱۱ هزار تومان 
عرضه می شود و تا اواسط هفته آینده نیز در تمامی 
میادین میوه و تره بار کالنشهرها این محصول عرضه 

خواهد شد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 مرز ایران و ارمنستان از بین می رود. 
این جمله را بارها و بارها روزنامه های 
ترکیه در رسانه هایشــان نوشــته اند 
و حــاال خبرها حاکی از آن اســت که 
برمبنای قرارداد صلح بین آذربایجان 
و ارمنســتان، بنا شده است دو منطقه 
آغ دام و اراضی جمهوری آذربایجان در 
منطقه قازاح که تحت کنترل جمهوری 
ارمنســتان بود به آذربایجان واگذار 
شــده و ارمنســتان منطقه کلبجار و 
الچین را هم در هفته هــای آینده به 
جمهوری آذربایجان واگــذار کرده و 
کریدور الچین را نیز تا عرض ۵ کیلومتر 
پشت ســر بگذارد. تامین امنیت این 
کریدور ارتباطی مهم توسط جمهوری 
آذربایجان است. عالوه بر این محورهای 
حمل و نقل جدید برای متصل کردن 
جمهــوری خودمختار نخجــوان به 

مناطق غربی جمهــوری آذربایجان 
ایجاد خواهد شد. نیروهای روس نیز به 
طور کامل بر تمامی این مناطق کنترل 

و نظارت خواهند داشت.
ظاهر ماجرا فقط یک کریدور حمل 
و نقلی است که ارتباط ترکیه با آسیای 
میانه را سهل و ســاده می کند؛ اما این 
توافق عمال به معنی از دست رفتن مرز 
ارمنستان و ایران است و صرف نظر از 
اینکه به لحاظ اســتراتژیک و سیاسی 
به زیان ایران تمام می شــود؛ از لحاظ 
اقتصادی هم قراردادی به زیان ایران 
است. اگر بخواهیم از تمام تهدیدهای 
اســتراتژیکی که این قرارداد متوجه 
ایران می کند، چشم بپوشیم باید گفت 
که ایران با این قرارداد عمال خسارات 
اقتصادی فراوانی متحمل می شــود و 
مزایای بسیار مهم تجاری را در منطقه 
قفقاز از دست می دهد و به سادگی آن 

را به ترکیه و روسیه واگذار می کند. 

چرا مفاد قرارداد صلح ارمنستان 
و آذربایجان به زیان ایران است؟

جنــگ و تنش بیــن جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان سرانجام به 
آتش بسی رســیده است که به هیچ 
عنوان مفادش با منافع ایران سازگار 
نیست. منافعی که به نظر می رسد به 
نوعی فرصت طلبی ترکیه و روسیه 
را در این منطقه اثبات کرده و ایران 
را در این معادله نادیــده گرفته اند. 
حاال بر اســاس این توافق نوار کوتاه 
مرز ارمنســتان و ایران کنترلش را 
به دست آذربایجان می دهد و عمال 
نوار مرزی شمال غرب ایران به دست 
جمهوری آذربایجان می افتد. البته 
در این اتفاق ترکیه اثرگذاری مهمی 

داشته است.
یکپارچگــی مرز شــمال غربی 
ایران بــا جمهــوری آذربایجان و 
البته نیات توسعه طلبانه ترکیه که 

سال های سال اســت به دنبال آن 
بــوده و خیال احیــای امپراطوری 
عثمانــی را در ســر می پرورانــد، 
 ایــن توافقنامــه را به نفــع ترکیه 

کرده است. 
بجز این، ایران با این توافق یکی از 
مهمترین مسیرهای ترانزیتی خود 
را به اروپا از دست می دهد و می تواند 
کشــور را از میلیاردها دالر درآمد 
ارزی محروم کند. در واقع با کنترل 
کامل مرزهای شــمال غربی ایران 
توسط آذربایجان و همسایه شدن آن 
با ترکیه، ترکیه دیگر برای دسترسی 
به این کشور و آسیای میانه نیازی به 

مسیر ترانزیتی ایران ندارد. 
عالوه بر این دسترسی مستقیم 
ترکیــه بــه منطقه قفقــاز موجب 
می شود که ترکیه و روسیه به راحتی 
ایران را از معادالت آینده انرژی در 

این منطقه کنار بگذارند. 

 حذف ایران 
از معادالت انرژی قفقاز

جمهوری آذربایجــان پیش از این 
تالش کرده بود که بــا خط لوله نفتی 
باکو- تفلیس- جیهان نفت جمهوری 
آذربایجان را از طریق خاک این کشور 
و گرجستان به بندر جیهان ترکیه در 
ســاحل دریای مدیترانه انتقال دهد و 
حاال با این توافقنامه جدید این اتفاق با 

سهولت بیشتری انجام می شود. 
اما چرا این خط لولــه انرژی مهم 
اســت و برای افتتاحیه آن که چیزی 
حدود ۱۵ سال پیش بوده است سران 
4۵ کشــور جهان حضور دارند؟ علت 
این اســت که از این پس، کشورهای 
آســیای میانه و قفقاز می توانند بدون 
اینکه به روسیه و ایران نیاز داشته باشند 
نفت خود را به هر جای دنیا که خواستند 
صادر و مکان تحویل نفت خام خود را 
بندر جیحان در کناره دریای مدیترانه 
انتخاب کنند. به همین دلیل است که 
امریکا هم برای توســعه این خط لوله 
از هیچ کوششــی دریغ نکرده است و 
کشورهای اروپایی هم عالقه فراوانی به 

احداث این خط لوله داشته اند. 
این خط لوله در واقع می تواند کاری 
کند که تا مدت هــا، اروپایی ها نگرانی 
چندانی در مورد دسترسی به نفت خام 
نداشته باشند. این اتفاق می تواند درآمد 
سرشــاری از ترانزیت انــرژی نصیب 

ترکیه کند. 
از این گذشــته مرز کوتــاه ایران و 
ارمنســتان مزایای اقتصادی فراوانی 
برای ایران دارد. حاال ایران و ارمنستان 
در این توافقنامه تماس مستقیم خود 
را از دست داده اند و ارمنستان یکی از 
مهمترین شرکای اقتصادی ایران است 
و همزمان با قرارداد تهاتر برق و گاز، از 
حضور ایران در پروژه های جاده سازی 
در نقاط مختلف این کشور بهره برداری 
می کرد.  ارمنستان حیاتی ترین قطعه 
از طرح کریدور شمال – جنوب برای 
اتصــال خلیج فارس به دریای ســیاه 
و کشــورهای منطقه قفقاز و آسیای 

میانه است و با این توافقنامه عمال ایران 
مزیت این کریدور ترانزیتی را از دست 
می دهد. همچنین اتصــال نخجوان 
»قره باغ« آذربایجــان منجر به از بین 
رفتن مرز زمینی ایران و ارمنستان شده 
و به این ترتیب کنتــرل کامل تجارت 
ایران در منطقه قفقاز به دست ترکیه 
و روسیه می افتد. این موضوع در حالی 
رخ می دهد که ارمنســتان یک مسیر 
ترانزیت جایگزین بــرای ایران بود تا 
برای تبادل و انتقال کاال به اروپا صرفا به 

ترکیه وابسته نباشد.
با این اتفاق اما دست باالی تجارت 
و ترانزیت ایــران و اروپا نصیب ترکیه 
شده اســت و این کشور تعیین کننده 

معادالت ترانزیتی خواهد شد. 
در این میان روســیه نیــز از این 
تحوالت تــازه کامال نفع برده اســت. 
روسیه در سال ۲۰۱3 مانع اجرای طرح 
صادرات گاز ایران به ارمنستان شده بود 
تا بتواند وابســتگی ایروان به مسکو را 
تضمین کند و در نهایت مالکیت این 
خط لوله انتقال گاز به شرکت گاز پروم 

روسیه واگذار شد. 
بجز ایــن ایران در زمینه توســعه 
راه ابریشــم که در واقع احیاکننده راه 
ابریشم قدیم اســت و چین را به بازار 
سراسر جهان با ساده ترین و کوتاه ترین 
راه های ممکن متصل می کند؛ نقش 
مهمی ایفا می کــرد؛  اما با اتفاق جدید 
مزیت ترانزیتی ایران در راه ابریشم از 
بین رفته و ترکیه به راحتی جایگزین 

آن می شود. 

کنترل نوار مرزی ایران و ارمنستان به دست آذربایجان افتاد

خسارت اقتصادی سنگین قرارداد صلح قره باغ برای ایران 
روسیه در سال 2۰13 مانع 
اجرای طرح صادرات گاز 

ایران به ارمنستان شده بود 
تا بتواند وابستگی ایروان 
به مسکو را تضمین کند و 

درنهایت مالکیت این خط 
لوله انتقال گاز به شرکت گاز 

پروم روسیه واگذار شد

 به گفته نایب رییس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران، در 
طول یک هفته اخیر بازار سکه و طال داخلی، عالوه بر کاهش 
حدود ۸۰ دالری هر اونس جهانــی، در داخل نیز همچنان 
تاثیر نوسانات کاهشــی نرخ ارز مشهود بوده است که سبب 
شده قیمت سکه در طول یک هفته اخیر کاهشی ۸۰۰ هزار 

تومانی داشته باشد
. به گزارش ایسنا،محمد کشتی آرای، در رابطه با تغییرات 
یک هفته اخیر بازار داخلی سکه و طال، اظهار کرد: با توجه به 
تحوالت سیاسی-اقتصادی آمریکا، در هفته ای که گذشت، 
شاهد نوسان کاهشی قیمت جهانی طال را داشته ایم. در حالی 
که در قیمت های جهانی هر اونس طال تا ۱۹۶4 دالر رسیده 
بود، در طول یک هفته اخیر به ۱۸۸۰ دالر رســید و کاهش 
۸۰ دالری را تجربه کرد و همانطور که پیش بینی شده بود، 

آرامشی بود که در این زمینه اتفاق افتاده بود. اگرچه تحوالت 
سیاسی به ســمت بحران در آمریکا پیش می رفت، طبیعتا 
قیمت های جهانی طال افزایشــی بود اما با آرامشی که فعال 
ایجاد شده است، قیمت انس جهانی کاهشی بوده است. نایب 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخلی نیز 
قیمت سکه و طال همچنان تحت تاثیر نرخ ارز نیز بوده است. 

در حالی که قیمت جهانی طال کاهش پیدا کرد، نوسانات 
نرخ ارز تعیین کننده بود. در طول هفته ای که گذشت، با توجه 
به نوسانات کاهشی نرخ ارز، می توان گفت که به طور متوسط 
قیمت سکه نوســان ۸۰۰ هزار تومانی داشت و در حالی که 
در ابتدای هفته گذشته در محدوده ۱3 میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومانی قرار گرفته بود، هفته را با قیمت ۱3 میلیون تومان به 
پایان رساند. وی افزود: در مجموع باتوجه به اتفاقاتی که در 

بازار داخلی رخ داد و معامالت فیزیکی و کاغذی طال ممنوع 
شــد و تعدادی از معامله گران این حوزه و افرادی که موجب 
اختالالت ارزی و اختالل در قیمت سکه و طال بودند، دستگیر 
شدند، ســطح معامالت در روزهای پایانی هفته در بازار به 
شدت کاهش پیدا کرد و روزهای پایانی هفته، قیمت سکه رو 

به کاهش پیش رفت که این کاهش چشمگیر نیز بود. 

دیروز هر قطعه سکه حدودا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دارای حباب است که البته 
نسبت به ابتدای هفته، کاهش یافته است. نایب رییس اتحادیه 
طال و جواهر تهران، ضمن تاکید براینکه در مجموع بازار سکه و 
طال داخلی در یک هفته اخیر روندی نزولی در قیمت ها داشته 
اســت، در رابطه با آخرین قیمت های معامالتی سکه و طال، 
گفت: در حال حاضر قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار طرح 
جدید ۱3 میلیون تومان و سکه تمام طرح قدیم ۱۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان اســت. هر قطعه نیم سکه هفت میلیون و 
۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
و سکه های یک گرمی دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان قیمت 
دارند. این مقام صنفی افــزود: همچنین هر مثقال طال پنج 
میلیون و 3۰۰ هزار تومــان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک 
میلیون و ۲۲3 هزار و ۵۰۰ تومــان قیمت دارند. همچنین 
آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز ۱۸۷۲ دالر است. 

پیش بینی یک فعال صنفی از وضعیت قیمت طال و سکه

خبر

 متوسط درآمد و هزینه ســالیانه خانوارهای 
شهری در سال ۹۸ به ترتیب ۵4.۱ و 4۷.4 میلیون 
تومان بود که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۲۰ درصد 

رشد داشته است.   
به گزارش »توســعه ایرانی«، بــررســــی 
هـزینــه  و درآمد خانــوار )بودجه  خانوار( با هدف 
ارزیابی  وضعیت هــزینــه ها و در آمد خانوارها 
انجام می شود. شناسایی الگوها و عادات مصرفی 
خانوار و مطالعه در مورد رونــد تغییرات آنها در 
اثر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی اثرات 
اقتصادی و اجتماعی برنامه های دولت در وضع 
زندگی خانوار ها از نظر ترکیب هزینه های مصرفی 
آنها، محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا، میل نهایی 
به مصرف و میل نهایی به پــس انداز در جامعه از 
مهمترین اهداف بررسی بودجه خانوار است. مرکز 

آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون در سالنامه 
آماری گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوار 
شهری و روستایی در سال گذشته را منتشر کرد. 
براساس این گزارش سال گذشته هر خانوار شهری 
۵4 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد کسب و 4۷ 
میلیون و 43۷ هزارتومان هزینه کرده است. خانوار 
روستایی نیز  برابر ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان 
درآمد داشته و ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان خرج 
کرده است. درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۸ 
نسبت به ســال قبل آن ۲4 درصد و هزینه ها ۲۰ 

درصد رشد داشت. 
 استان های دارای

 بیشترین و کمترین درآمد
سال گذشته به طور متوسط کارفرمایان ۷۹ 
میلیون و ۲۶۰ هزارتومان درآمد کســب کردند 

و مزد بگیــر خصوصی )کارگــر( در مجموع 4۷ 
میلیون و ۷۲3 هزارتومان در یک ســال حقوق 
گرفتند. بررســی جداول نشان می دهد چنانچه 
سال گذشته دو نفر در یک خانواده شاغل بودند 
مجموع درآمد آنها به طور میانگین در سراســر 
کشــور معادل ۸۰ میلیون و ۲۰3 هــزار تومان 
بوده است. خانوارهای ساکن پایتخت در سال ۹۸ 
باالترین درآمد را داشتند؛ ۸۱ میلیون و 3۱۷ هزار 
تومان متوسط درآمد خانوار بوده است. البته در 
تهران میزان هزینه خانوار نیز در مقایسه با سایر 
استان ها قابل توجه است )۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار 
تومان هزینه خانوار شهری در سال ۹۸ بود(. خانوار 
کرمانی ها نیز با 34 میلیــون و 33۸ هزار تومان 
درآمد و 3۶ میلیون و ۵3۵ هــزار تومان هزینه، 

کمترین دخل و خرج را داشتند. 

 دهک های درآمدی سال گذشته 
چه قدر درآمد داشتند؟ 

اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ 
درآمد و مصرف به ۱۰ رتبه تقسیم بندی می کنند 
و هریک از این رتبه هــا را دهک می نامند. دهک 
اول نشان دهنده ۱۰ درصد از خانوارهایی است 
که کمترین هزینه ســاالنه را داشته اند. بنابراین 
می توان گفت که ایــن دســته از خانوارها جزو 

فقیرترین اقشار جامعه محســوب می شوند. در 
نقطه مقابل دهک دهم، ۱۰ درصد از خانوارهایی 
را نشان می دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه 
ساالنه خود کرده اند، لذا این دسته از خانوارها از 
مرفه ترین اقشار جامعه هســتند. براساس آمار 
وزارت تعاون، متوسط درآمد سالیانه دهک اول 
در ســال ۹۸ برابر ۱3 میلیون و ۱۰۵ هزار تومان 

و دهک دهم ۱43 میلیون و ۸۲3 هزار تومان بود.
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فاصله ۱۰ برابری درآمد دهک اول با دهم


