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ذینفعــان چــک میتواننــد از ایــن
پــس «اعالمیــه عــدم ثبــت برگــه
چک در ســامانه صیــاد» را در قبال
چکهای ثبتنشده در این سامانه
از شــعب بانکها درخواست کنند.
به گزارش بانک مرکزی ،این بانک
با صدور بخشنامهای شعب شبکه
بانکی را مکلف به صدور «اعالمیه
عــدم ثبــت برگه چک در ســامانه صیــاد» کرد .در بخشــنامه  11مــرداد ماه
جــاری بانــک مرکزی آمده اســت :ایــن اعالمیه بدون درج «کــد رهگیری»
و در قالب و شــکلی متمایــز از گواهینامههای مرســوم عدم پرداخت چک
اســت و صرفاً مؤید و متضمــن عدم امکان اقــدام روی چک بهدلیل ثبت
نشــدن چک در ســامانه صیاد اســت .در این زمینه و با هــدف جلوگیری از
بــروز مشــکالت آتی ،هموطنــان گرامی باید توجه داشــته باشــند از تحویل
برگ چک ثبتنشــده در ســامانه صیــاد اجتناب کنند و حتمــاً همزمان با
انجام معامله و تحویل برگ چک ،از ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد
با اســتفاده از شــیوههای مختلف اســتعالم اطمینان حاصل کــرده و تأیید
دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان شهریور

بــا مصوبــه کمیتــه اقــدام ارزی ،مهلــت رفــع تعهــد ارزی ســال 1400
صادرکننــدگان تــا پایــان شــهریورماه ســالجاری تمدید شــد .بــه گزارش
کنفدراســیون صــادرات ایران ،بر اســاس مصوبــه  83کمیته اقــدام ارزی،
مهلــت رفــع تعهــد ارزی ســال  1400صادرکننــدگان تــا آخــر شــهریورماه
ســالجاری تمدید شــد .همچنیــن ،بر اســاس مصوبه قبلــی ،مهلت رفع
تعهد ارزی صادرات ســالهای  98و  99تنها تا پایان مرداد ماه سالجاری
امکانپذیر خواهد بود .شایان ذکر است مهلتهای اعالمی به هیچ عنوان
ن تقاضا میشــود بــه منظور
قابــل تمدیــد نخواهــد بــود و از صادرکننــدگا 
جلوگیری از مشــکالت بعدی نســبت به رفع تعهــد در زمانهای اعالمی،
اقدام الزم را به عمل آورند.
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«ایران» از بهبود شــاخصهای توزیع درآمد در سالهای اخیر گزارش میدهد

حذف شرط کارت پایان خدمت برای وام فرزندآوری

اجرای بخشــنامه تعیین وضعیت سربازی برای پرداخت وام فرزندآوری
با دســتور رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد .به گزارش پژوهشکده پولی
و بانکــی بانــک مرکــزی ،بــا ابالغ بخشــنامه اخیــر مبنی بر مشــروط بودن
ارائه تســهیالت فرزندآوری به افراد ذکور به اســتعالم وضعیت مشموالن
از ســازمان نظــام وظیفه (حســب بند (ب) ماده  ۱۰قانــون خدمت وظیفه
عمومــی) ،رئیــس کل بانــک مرکــزی دســتور داد ضمــن توقــف اجــرای
بخشنامه مذکور ،هماهنگی الزم با سازمان نظام وظیفه عمومی بهمنظور
تســهیل در پرداخت وام یادشــده به متقاضیان انجام شود .مقرر شد تا با
قید تســریع ،موضــوع در کمیســیونهای تخصصی بانک مرکزی بررســی
شده و پس از هماهنگی الزم با سازمان نظام وظیفه ،بخشنامه اصالحی،
جهــت اجــرا به شــبکه بانکــی ابالغ شــود .پیش از ایــن و از ســال  ۱۳۹۵بر
اســاس هماهنگیهــای انجام شــده بین بانــک مرکزی و ســازمان وظیفه
عمومی ،پرداخت تســهیالت ازدواج و بیماریهای خاص از مفاد ماده ۱۰
قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بود.
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کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

مرکز آمار :ضریب جینی از  0/40در پایان ســال  99به  0/38در پایان امسال خواهد رسید

بررسیشاخصهایتوزیعدرآمدنشاندهنده
بهبود قابل توجه شکاف طبقاتی در دولت
سیزدهم است .درحالی که از سال 1393
ضریب جینی ،مدام رو به وخامت گذاشته
است ،در نخستین سال فعالیت دولت
سیزدهم یعنی سال  ،1400ضریب جینی
بهبود محسوسی داشته است به طوری که
این ضریب از  0.4006در سال  1399به
 0.3938درسالگذشتهبهبودیافتهاست.
براســاس بــرآورد مرکــز آمار ایــران ،در
ســال جاری نیز بــه دلیل اجرای سیاســت
اصــاح ارز ترجیحــی و مردمــی ســازی
یارانههــا ،شــاهد تــداوم رونــد بهبــود این
شاخص هستیم .براین اساس برآوردهای
مرکــز آمــار ایران نشــان میدهــد ضریب
جینی از  0.3938سال گذشته به 0.3831
در سال جاری ارتقا خواهد یافت.
ëëبهبــود قابل توجه شــاخصها در دولت
سیزدهم
درابتــدای دهه  1390ضریب جینی به
 0.3700ارتقــا یافتــه بــود که در ســالهای
 1391و  1392نیــز ایــن روند ادامه یافت به
گونهای که در ســال  1392این شــاخص به
 0.3650رسید .اما در سال  1393هر ساله
ضریب جینی به ســمت نابرابری بیشــتر
حرکت کرد .دراین ســال ضریب جینی به
 0.3788تنــزل کــرد .در ســال  1394هــم
این شــاخص به  0.3851و در ســال 1395
به  0.3900رســید .با تــداوم این وضعیت
در ســال  1396ضریــب جینــی کل کشــور
بــه  0.3981و در ســال  1397با رســیدن به
 0.4093بــه باالتریــن رقــم در دهــه 1390
رسید .هرچند در سال  1398این شاخص
اندکی بهبود یافت و به  0.3992رسید ،اما
دوباره در سال  1399به  0.4006بازگشت.
امــا تحــوالت اقتصــادی و اصــاح
سیاستهای اقتصادی همزمان با آغاز به
کار دولت ســیزدهم موجب شــد تا دوباره
ضریبجینیبهعنوانمهمترینشاخص
نشــان دهنده برابری توزیع درآمد ،بهبود

یابــد .همــان گونه که اشــاره شــد در ســال
گذشته این شاخص به  0.3938رسید که
در مقایســه با شــاخص ســال  1399بهبود
قابــل توجهی را نشــان میدهد .در همین
زمینه مرکــز آمار ایران براســاس برآوردی
که از تأثیر سیاســت اصالح ارز ترجیحی بر
هزینه خانوار داشــت ،ضریب جینی سال
جــاری را نیــز  0.3831اعــام کــرد که این
عدد هم نسبت به سالهای گذشته بهبود
قابل لمسی را نمایان میکند.
با توجه به یارانه معیشتی پرداختی به
خانوارهــا که بــرای دهکهای اول تا ســوم
ماهانه ٤٠٠هزار تومان و دهکهای چهارم
تا نهم ماهانه ٣٠٠هزار تومان است ضمن
اینکــه درآمدهــای دهکهــای درآمــدی
پایینجامعهافزایشیافتهاست،برخالف
ســالهای گذشته ســهم ثروتمندان نیز از
توزیع درآمد کمتر شــده اســت و به همین
دلیل فاصله طبقاتی کاهش و نابرابریها
بهبــود یافته اســت .در کنار ضریب جینی
کل کشور ،بررسی ضریب جینی در مناطق
شــهری و روســتایی نیــز رونــد بهبــود این
شاخصها در سالهای  1400و سال جاری
را تأیید میکند .در مناطق شهری ضریب
جینــی از  0.3652ســال  95بــه 0.3822
درســال  97افزایش داشــته و روند کاهشی
از ســال  )0.3747 ( 98آغــاز شــده اســت
و به  0.3691درســال  1400رســیده اســت.
تأثیــر افزایــش قیمــت و تورم ایجاد شــده
روی دهکهــای مختلــف موجب کاهش
ضریب جینــی به عــدد  0.3669درســال
 1401شده است.
همچنیــن درمناطــق روســتایی ،روند
افزایشــی ضریــب جینــی کــه از ســال 95
( )0.3538شــروع شــده بود تا سال 1400
( )0.3814ادامــه یافته و با پرداخت یارانه
نقــدی بــه  9دهــک درآمــدی روســتایی
ضریــب جینــی بــه عــدد  0.3660خواهد
رســید .تأثیــر افزایــش قیمــت و تــورم
ایجــاد شــده روی دهکهــای مختلــف
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موجــب کاهــش ضریــب جینــی بــه عدد
 0.3512شده است.
براساس گزارش مرکزآمار ایران ،در کل
کشور سهم دهک اول درآمدی از سال 95
تــا  1400رونــدی نزولی داشــته و وضعیت
اقتصادی کــم درآمدتریــن خانوارها بدتر
شده اســت .با پرداخت یارانه نقدی سهم
خانوارهای دهک اول بیشــتر شــده و حتی
بیشــتر از این ســهم در ســال  95اســت که
وضعیت مشــابه تغییــرات ســهم درآمد
در دهــک اول در مابقی دهکها نیز قابل
مشــاهده اســت .بــا افزایــش قیمتهــا و
تــورم موجــود در دهــک اول ســهم هزینه
خانوارهــای دهــک اول بیشــتر شــده و بــه
 2.39درصد در سال  1401رسیده که بیشتر
از این سهم در سال  95است.
در دهــک دهــم در ســالهای  95تــا
 ،1400سهم دهک تا سال  99تقریباً روندی
صعودی نشان میدهد (ثروتمندترشدن
پردرآمدهــا) .در ســال  1400ایــن ســهم
دوبــاره کاهش یافته و به کمتر از ســال 95
نزول کرده اســت .با عــدم پرداخت یارانه
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به خانوارهای دهک دهم ،کاهش بیشتر از
قبل نیز شده است .با افزایش قیمتها در
سال  1401و تورم موجود در این دهک این
سهم مجدداًکاهش یافته و به کمتر از سال
 95نــزول کرده اســت .در مناطق شــهری
ســهم دهــک اول در ســال  1401نســبت
بــه ســال  1400افزایــش یافتــه ولــی هنــوز
به این ســهم در ســال  95نرســیده اســت.
بنابراین ،ســهم دهک دهم در ســال 1401
نســبت بــه  1400کاهــش نشــان میدهد.
ســهم ایــن دهــک در ســال  1401بــه دلیل
افزایــش قیمتهــا و متفاوت بــودن تورم
بیــن دهکهــا از ســال  95هم کمترشــده
اســت .از اطالعــات به دســت آمــده برای
دهک اول و دهم میتوان نتیجه گرفت که
کاهش ضریب جینی در سال 1401به دلیل
بهبود وضعیت کم درآمدها و بدتر شــدن
وضعیت پردرآمدها رخ داده است.
 ëëبازگشت سهم کم درآمدها به وضعیت
سال95
همچنین گزارشهای مرکز آمار ایران
نشــان میدهد ،ســهم درآمدی  20درصد
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کــم هزینهتریــن از کل هزینه در کل کشــور
و مناطــق شــهری و روســتایی در محدوده
مشــابهی قرار دارد .در کل کشور این سهم
از  6.1درصــد درســال  95بــه  5.9درصــد
درســال  1400کاهــش یافتــه اســت .تأثیــر
حــذف ارز ترجیحــی کــه موجــب افزایش
قیمتها شــده ،این ســهم را در سال 1401
بــه  6.2درصــد افزایــش داده اســت کــه
این ســهم در بیــن ســالهای  95الی 1401
بیشتریناست.
عالوه بر این ،در مناطق شــهری سهم
هزینــه  20درصــد کــم هزینهتریــن درکل
هزینــه از  6.7درصــد در ســال  95بــه 6.5
درصــد در ســال  1400کاهش یافته اســت.
بــر اثر افزایش قیمتهای ناشــی از حذف
ارز ترجیحــی ایــن ســهم در ســال 1401
افزایــش یافتــه و بــه  6.7درصد ســال 95
رسیده است .نکته قابل توجه آن است که
مقدارها بر اساس سال  1400ثابت در نظر
گرفته شــده بودند و بنابرایــن این افزایش
ســهم هزینــه در ســال  1401فقــط بــر اثــر
افزایش قیمتها رخ داده است.

همچنیــن درمناطــق روســتایی رونــد
تغییرات این شــاخص مشــابه کل کشــور
اســت .از ســهم  7.3درصــد ســال  95بــه
 6.7درصــد در ســال  1400کاهــش یافته و
بــا پرداخــت یارانه نقــدی بــه  6.3درصد
افزایــش یافتــه اســت .علیرغــم افزایــش
قیمتها ،هنوز این سهم به سهم سال 95
نرسیده است (درســال  1401به  7افزایش
یافتهاست).
درکل کشــور ســهم هزینــه  20درصــد
پرهزینــه تریــن در کل هزینــه در ســال 95
نزدیــک بــه  46.7درصــد اســت و بعد از
نوســانات مکــرر در ســالهای  96الــی 99
مجــدداً در ســال  1400بــه  46.7درصــد
رسیده است .با افزایش قیمتها در سال
 1401این شــاخص به  45.9درصد کاهش
یافتــه اســت .میتــوان گفــت در دوره 95
الــی  1401ایــن شــاخص در ســال  1401در
کمترین میزان خود قــرار دارد .در مناطق
شــهری روند کامل مشــابه کل کشور بوده
اســت .در سال  95این سهم  45.5درصد
اســت .افزایش قیمتها بر اثــر حذف ارز
ترجیحــی موجــب شــده که ســهم 45.3
درصد ســال  1400به  44.6درصد در سال
 1401کاهــش یابد که این رقم از ســال 95
هم کمتر اســت .در مناطق روستایی روند
تغییرات در دوره مورد بررســی نوســانات
زیــادی دارد .غالــب رونــد تغییــرات از
ســال  95تــا  1400بــه ســمت افزایش این
شــاخص اســت که با افزایــش قیمتها،
ســهم درآمد  20درصــد پردرآمدترین در
کل درآمــد  43.4درصد خواهــد بود که از
ســال  1400کمتر و از سال  95بیشتر است.
همچنان که کمکهای چند برابری برای
دهکهــای پاییــن درآمــدی (تا ســه برابر
یارانــه نقدی در بعضــی مناطق) موجب
بهبود نسبی توزیع درآمد درسال  98شده
بود ،بــا پرداخت یارانه نقــدی به  9دهک
درآمدی ،دوباره شــاهد این بهبود در سال
 1401خواهیم بود.

