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خروج دالالن از بازار مسكن

گزارش یک

رئيس اتحاديه فروش�ندگان پرنده و ماهي تهران گفت :در يكي،
دو ماه آينده مش�كل كمب�ود مرغ برط�رف خواهد ش�د و ديگر
بحث مرغ آزاد و مص�وب نداريم و بازار مرغ تكنرخي ميش�ود.

مهدي يوس��فخاني در گفتوگو با ميزان ،درباره وضعيت بازار مرغ و
تخممرغ گفت :هماكنون مرغ به نرخ مصوب  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان در
واحدهاي صنفي و ميادين ترهبار توزيع ميشود.
رئيس اتحاديه فروش��ندگان پرنده و ماهي تهران گف��ت :در ماههاي
پيش علت گراني مرغ كاهش توليد جوجه يك روزه بود و براي رفع اين
مشكل به توليد جوجه يكروزه و واردات تخممرغ نطفهدار پرداختيم.
هنوز به شرايط عادي بازنگشتهايم ،ولي شرايط رو به بهبود است و در
يكي ،دو ماه آينده مشكل برطرف خواهد شد و ديگر بحث مرغ آزاد و
مصوب نداريم و بازار مرغ تكنرخي ميشود .وي افزود :هماكنون بازار
آزاد نرخ خود را دارد و مرغ با قيمت آزاد تهيه ،كشتار و عرضه ميشود
و در ماههاي آينده كه وضعيت توليد بهتر شود ،قيمتها نيز تكنرخي
خواهد شد.
يوسفخاني با اشاره به وضعيت بازار تخممرغ عنوان کرد :در روزهاي
اخير تخممرغ مقداري افزايش قيمت داش��ته و تا مرز  ۱۹هزار و ۵۰۰
تومان نیز رسيده است .در هفتههاي قبل وضعيت بهتر بود ،حتي تا زير
نرخ مصوب ،يعني  ۱۳هزار تومان هم رسيد.
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران گفت :قيمت تخممرغ
يك ماهرو به افزايش است و نرخ مصوب تخممرغ  ۱۷هزار تومان است،
ولي توليد تخممرغ كم است و بايد بيشتر ش��ود .در يكي دو ماه آينده
مطمئناً وضعيت بهتر ميشود.
 1100تن مرغ منجمد براي جبران كمب�ود توليد داخل وارد
ميشود
همچنين با توجه به پيشبيني كمبود احتمالي ،توليد و عرضه گوشت
مرغ ،كارگروه تنظيم بازار مصوب كرد با افزايش انعقاد قرارداد و تسريع
در خريد و واردات گوشت مرغ منجمد ،براي ترميم ذخاير و تنظيم بازار
انجام شود و واردات تخممرغ نطفهدار براي جوجهريزي صورت گيرد.
به گزارش تسنيم ،بر اساس مصوبه اخير كارگروه تنظيم بازار ،گوشت
مرغ به صورت منجمد با سرعت و حجم بيشتري وارد ميشود .در مصوبه
تنظيم بازار پيشبيني كمبود مرغ شده و در كنار واردات مرغ ،تخممرغ
نطفهدار نيز وارد خواهد شد .هيئت وزيران نيز پيش از اين در مصوبه
مجوز ميزان واردات مرغ با ارز ترجيحي را بيش از دو برابر افزايش داد و
از  50هزار تن به  120هزار تن رساند.
داليل افزايش قيمت تخممرغ
دبير كانون سراسري مرغ تخمگذار گرانفروش��ي در مغازهها و حذف
گلههاي مرغ توس��ط مرغ��داران را دالي��ل افزايش قيم��ت تخممرغ
دانست.
توگو با ايسنا ،در پاسخ به اين سؤال كه چرا قيمت
فرزاد طالكش در گف 
تخممرغ در هفتههاي اخير افزايش داشته است ،گفت :قيمت تخممرغ
در مرغداريها افزايش چنداني نداش��ته و مرغداران همچنان در هر
كيلو تخممرغ  2هزار تومان ضرر ميدهند ،اما اگر در سطح مغازهها با
قيمتهای باال به دست مصرفكنندگان ميرسد ،اين امر گرانفروشي
بوده و ناشي از عدم نظارت و كنترل مؤثر اين واحدهاست.
وي ادامه داد :تا زماني كه تخممرغ بستهبندي و قيمتدار نشود شرايط
به اين ش��كل ادامهدار خواهد بود ،زيرا بيش از  ۳۶۰هزار باب مغازه و
فروشگاه در كشور وجود دارد كه تخممرغ عرضه ميكنند و نظارت بر
اين تعداد مغازه كار بسيار سختي است.
دبير كانون سراسري مرغ تخمگذار اضافه كرد :در حال حاضر بستهبندي
تخممرغ اجباري نيست و برخي از مغازهها به صورت فله اقدام به فروش
تخممرغ ميكنند .فروش فلهای تخممرغ نيز راه را براي افزايش قيمت
باز میگذارد ،در حالي كه اگر تخممرغ الزام به بستهبندي شود و قيمت
آن مشخص شود ،راه سودجويي و گرانفروشي بسته خواهد شد.
وي در بخش ديگري از صحبتهايش به افزايش قيمت مصوب تخممرغ
نيز اشاره كرد و گفت :قيمت مصوب تخممرغ بايد از هر كيلو  ۱۴هزار
تومان به كيلويي  ۱۸هزار تومان برسد ،چراکه فروش هر كيلو تخممرغ
با قيمت  ۱۴هزار تومان براي مرغداران ضرر است و اين ضرر باعث شده
مرغداران اقدام به حذف گلههايشان كنند و توليد نيز كاهش يابد كه
البته جاي نگراني نيست.
طالكش در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا صادرات هم در افزايش قيمت
تخممرغ اثرگذار بوده اس��ت يا خير ،خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر
صادرات باعث افزايش قيمت نشده است و از طرفي در اين بخش مزيت
صادراتي هم نداريم.
........................................................................................................................

ورودي آب به سدهاي كشور  ۴۷درصد
كاهش يافت

آخري�ن گ�زارش وضعيت س�دهاي بزرگ كش�ور ت�ا  ۲۸خرداد
 ۱۴۰۰نش�ان ميده�د ،ورودي آب از ابت�داي س�ال آب�ي
تاكن�ون براب�ر ب�ا  ۲۶ميلي�ارد و  ۴۲۰ميلي�ون مترمكع�ب
ب�وده ك�ه نش�ان از كاه�ش  ۴۷درص�دي ورودي س�دها دارد.

به گزارش وزارت نيرو ،در سال آبي  1399-1400از مجموع ظرفيت
 50/5ميليارد مترمكعبي مخازن س��دها ،ح��دود  ۲۷ميليارد و ۵۸۰
ميليون مترمكعب ،معادل  ۵۵درصد مخازن پر شده است .به تبع روند
كاهشي بارشها ،حجم ورودي آب از ابتداي سال آبي 1399-1400
تاكنون برابر با  ۲۶ميليارد و  ۴۲۰ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به
مدت مشابه سال آبي قبل از آن ( ۵۰ميليارد و  ۷۰ميليون مترمكعب)،
بيانگر كاهش  ۴۷درصدي ورودي آب به مخازن سدهاي كشور است.
آخرين وضعيت سدهاي كشور نشان ميدهد كه ميزان ذخاير آب در
مخزن س��دها به  ۲۷ميليارد و  ۵۸۰ميليون مترمكعب رسيده كه در
مقايسه با س��ال آبي  ۳۸( 98-99ميليارد و  ۵۰۰ميليون مترمكعب)
داراي  ۲۸درصد كاهش است.
بر اساس اين آمار ،به تبع ميزان ورودي به سدهاي كشور ،خروجي
آب از س��دها با كاهش مواجه بوده و تا اين مدت  ۲۵ميليارد و ۹۶۰
ميلي��ون مترمكعب خروجي آب از س��دهاي كش��ور انجام ش��ده،
بهگونهاي كه در مقايسه با مدت مشابه س��ال آبي قبل ،كاهش ۳۵
درصدي داشته است.

رئيسجمه�ور ب�ه اعض�اي س�تاد اقتص�ادي دول�ت
دس�تور داد ب�راي ارائ�ه گ�زارش از وضعي�ت اقتص�ادي
كش�ور ب�ه رئيسجمه�ور منتخ�ب اق�دام كنن�د.

سرويس اقتصادي 88498433

هادی غالمحسینی

تكنرخي شدن بازار مرغ در  ۲ماه آينده
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جمله شاخص منتخب سيزدهمين دوره رياست جمهوري ايران مبني بر اينكه «كار و اشتغال از ما ،ازدواج از جوانان»
انتظار افزايش ساخت و ساز مسكن را در آيندهاي نزديك چنان اشاعه دادهاست كه دالالن و سفتهبازان در حال خروج از بازار مسكن هستند

«ازدواج از جوانان ،مس�كن و كار از ما» همين
جمل�ه منتخ�ب س�يزدهمين دوره رياس�ت
جمه�وري اي�ران س�يگنال خ�روج دالالن و
س�فته بازان را از بازار مس�كن كلي�د زد ،زيرا
سياستهاي دولت آتي در حوزه مسكن روي
كاهش نرخ نه�اده اصلي توليد مس�كن يعني
زمين و افزايش س�اخت و ساز مسكن معطوف
شدهاست ،البته نگراني از تخليه حبابقيمت
در بازار مس�كن و همچنين تس�لط ابزارهاي
مالياتي بر زمين و مس�كن دپو ش�ده در صف
داراييهاي اش�خاص حقيق�ي و حقوقي خبر
از ريزش ن�رخ در بازار مس�كن ميده�د ،اين
در حالي اس�ت كه رئيس اتحادي�ه امالك نيز
كاهش نرخ مس�كن در نيمهدوم س�ال 1400را
در رأس پيشبينيهاي خود قرار داده اس�ت.

اگر كم��ي به عق��ب برگردي��م و سياس��تهاي
نامزدهاي رياس��ت جمه��وري 1400را در حوزه
مس��كن مرور كنيم ،همه نامزده��ا روي افزايش
توليد مسكن و كنترل نرخها تأكيد داشتند ،يكي
از جملههاي ش��اخص آيتاهللرئيس��ي به عنوان
منتخب س��يزدهمين دوره رياست جمهوري در
جريان رقابتها و مناظرههاي انتخاباتي خطاب به
جوانان اين بود كه «كار و مس��كن از ما و ازدواج از
جوانان» ،در همين حال ساخت ۴ميليون مسكن
با آورده اوليه صفر ،زمين رايگان و وام ارزان بدون
يكريال بودجه دولتي جزو مش��خصههاي اصلي
طرح مسكن ايشان بود.
افسوس روحاني
يكي از افسوسهاي حسن روحاني در هشتسال
اخير بيتوجهي عباسآخوندي به عنوان شخصي
كه از سال 92تا مهرسال 97سكاندار وزارت راه و
گزارش 2

شهرسازي بود ،به حوزه ساخت و ساز مسكن و به
ويژه احيا و بهس��ازي بافتهاي فرسوده در كشور
بود ،البته اخت�لاف نظر حس��نروحاني با عباس
آخوندي در بخش سياستهاي مسكن در دولت
دوازدهم علني شد ،اما از آنجايي كه در اين سالها
ايران بهطور مج��دد در تحريمهاي اقتصادي قرار
گرفت ،دولت عم ً
ال توجه خ��ود را صرفاً به تأمين
هزينههاي جاري كشور معطوف كرد.
افزايش 10برابري نرخ مسكن
ناكارآمدي سياستهاي حوزه زمين و ساختمان
در دولت حس��ن روحاني هم بازار س��اخت و ساز
مس��كن را به ركود برد و هم اينكه زمينهاي ايجاد
كرد تا متوسط نرخ هر متر مربع مسكن در تهران در
هشتسال از محدوده3ميليون تومان به30ميليون
تومان برسد ،البته كارشناس��ان اقتصادي بر اين
باورند كه نرخ مسكن در سال 99به تأسي از رشد
بازارهاي ارز و سهام و طال جهش كرد و همزمان با
كاهش نرخها در بازارهاي مالي و كااليي ديگر نرخ
مسكن كاهش نيافت از اين رو انتظار كاهش 20
تا40درصدي قيمت مسكن در بين افكار عمومي
وجود دارد.
عملكرد ضعيف عباس آخوندي در حوزه
مسكن
عباس آخوندي به عنوان وزيرراه و شهرسازي دولت
روحاني طي سالهاي 92تا مهرماه ،97فقط منتقد
جدي طرح مسكن مهر بود و يكي از ضعيفترين
كارنامهها را در بعد مس��كن در ميان وزراي ادوار
گذشته دارد ،نكته جالب توجه در دوران مديريت
وي اين بود كه بارها به دلي��ل ضعف مديريتي در
مجلس استيضاح شد و در نهايت نيز استعفا كرد،
با اين مشخصه مهم در دوران مديريتش كه خط

اعتباري مسكن مهر براي دو دهه در اختيار بانك
دولتي و تخصصي مسكن قرار گرفت ،اما همچنان
گفته ميشود كه مسكن مهر به اتمام نرسيده است.
بيتوجهي به حوزه مس��كن طي هشتسال اخير
تاجايي ادامه يافته كه س��هم تس��هيالت مسكن
از منابع بانكي به حداقل ممكن رسيدهاس��ت ،در
صورتي كه جا دارد حداقل 200هزار ميلياردتومان
منابع به حوزه ساخت و توليد مسكن اختصاص يابد،
به هر ترتيب از روزهاي تيره و تار بخش مسكن طي
هشتسال گذشته كه بگذريم ،خوشبختانه دولتي
بر سر كار خواهد آمد كه پيشاپيش توجه ويژهاي به
حوزه توليد و كاهش نرخ مسكن دارد.
پيشبيني افت قيمت مسكن با آغاز به كار
دولت سيزدهم
بررسيهاي ميداني از س��طح بنگاههاي مشاوران
امالك و همچنين فضاي مجازي بيانگر آن است
كه در كن��ار افزايش فايلهاي فروش مس��كن ،با
وجوديكه صاحب ملك نرخه��اي را پايين آورده
اس��ت ،از لفظ ارائه تخفيف به خري��دار واقعي نيز
استفاده ميكنند .فعاالن بازار ملك بر اين باورند كه
بازارهاي موازي ملك همگي دچار كاهش قيمت
ش��دهاند و انتظار براي ري��زش قيمتها همزمان
با آغاز دولت س��يزدهم در بين اف��كار عمومي باال
گرفتهاس��ت ،از اين انتظار كاهش قيمت مسكن
بيشك نرخ را در بازار با تعديل منفي مواجه خواهد
كرد ،البته ابزارهاي مالياتي هم در كمين بازار است
كه مالكان ب��زرگ ترجيح ميدهن��د ،ملكهاي
اضافي را از سبد داراييهاي خود خالي كنند.
يكي از مش��كالت بازار مس��كن اين است كه هم
قدرت خريد در بازار كم اس��ت و هم اينكه انتظار
براي كاهش قيمت موجب شدهاست تا خريداران

تا تخليه حباب قيمتي مسكن خريدهاي خود را
به تأخير بيندازن��د ،از اين رو تحليلگران معتقدند
نيمهدوم سال جاري همزمان با آغاز به كار دولت
سيزدهم و عملياتي شدن طرحهاي مسكنسازي
در اين دولت نرخ مسكن كاهش قابل مالحظهاي
يابد .در همين باره رئيس اتحاديه مشاوران امالك
در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه آيتاهلل رئيسي
قاطعيت و پشتكار دارد كه با اين دو ويژگي ميتوان
به آينده خوب اقتصاد كشور اميدوار بود ،تصريح
كرد :با توج��ه به اينكه مس��كن دغدغ��ه دولت
س��یزدهم اس��ت و بارها بر حل آن تأكي��د كرده،
ميتوانيم پيشبيني كنيم در ش��شماه دوم سال
با افت قيمت مسكن مواجه خواهيم شد .مصطفی
قلیخسروی اضافه كرد :از سوي دیگر به دليل نوع
نگاه رئيسجمهور سيزدهم ،ایشان قطعاً از بخش
خصوصي براي اداره امور بهره ميبرد و اين مسئله
به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
ساخت  4ميليون مسكن
با آورده اوليه صفر و زمين رايگان
عضو سابق ش��وراي عالي مس��كن با بيان اينكه
بخش مسكن هيچ وابس��تگيای به خارج ندارد و
تمام نهادههاي ساختماني در كشور توليد ميشود،
اظهار كرد:مس��كن لكوموتيو و پيش��ران اقتصاد
است .با توجه به نياز كشور وكمبودهاي چند ساله
اخير نياز است ساخت و سازها با اجراي طرحهاي
قوي تقويت شود .افشين پروينپور با بيان اينكه
ساخت مسكن ميتواند رشد اقتصادی را دو برابر
كند ،افزود :يك تيم تخصصي و پژوهشي در حوزه
اقتصاد و مسكن حدود هفتماه است روي طرحي
كار ميكند كه ارتق��ا يافته و تقويت ش��ده طرح
مس��كن مهر اس��ت و هم اكنون به عنوان يكي از
برنامههاي اصلي دولت مردمي آيتاهللرئيس��ي
در دس��تور كار ايش��ان قرار دارد .وي تأكيد كرد:
راه حل رفع مشكل مسكن در كشور ايجاد نهضت
مسكنسازي است ،اصول طرح مذكور همان اصول
مسكن مهر است ،يعني زمين رايگان ،وام ساخت
ارزانقيمت و بهكارگيري ظرفيت بخش خصوصي
براي ساخت مسكن.
وي با ابراز اينكه اش��كاالت مس��كن مهر در اين
طرح جديد برطرف ميشود تا تكرار نشود ،تصريح
كرد :نظام اجرايي كش��ور تجربه چنين طرحي را
نداشت ،در مجموع اين طرح نمره قبولي را گرفته
است ،حاال بماند برخي مسئوالن سابق با نيتهاي
شوم بخش مسكن و اقتصاد كشور را به خاك سياه
نشاندند.
وي اضاف��ه ك��رد :در طرح جديد قرار اس��ت طي
چهارسال آينده 4ميليون واحد مسكوني ساخته
شود؛ براي تأمين مالي اين طرح از منابع بانكي با
طراحي يك تيم مالي خيلي قوي اقدام خواهد شد.
در تهيه اين طرح فرض را بر اين گرفتهايم كه ايران
تا 100سال ديگر تحريم است و امريكا ما را تحري م
خواهد كرد .عضو س��ابق ش��وراي عالي مسكن با
بیان اینکه شهرداريها مسئول اجراي اين طرح
هس��تند ،گفت :در طرح مسكن مهر شهرداريها
عملك��رد خوبي نداش��تند ،ولي در ط��رح جديد
شهرداريها مسئول هستند .در بحث زيرساختها
نيز مسائل را با توسعهگرایی حل ميكنيم.

نقدينگي 3هزارو 600هزار ميلياردي و تورم  52درصدي
مشکل بزرگ دولت سيزدهم

رش�د نقدينگي در ۱۲ماه�ه منتهي ب�ه پايان
ارديبهشت سال جاری به 38/8درصد و حجم
نقدينگي در پاي�ان دومينماه س�ال جاري به
۳هزارو 601هزار ميليارد تومان رس�يده است.

دولت س��يزدهم در حالي ط��ي كمت��ر از دو ماه
آينده س��كان قوه مجريه را در دست ميگيرد كه
شاخصهاي اقتصادي حال و روز خوبي ندارند .به
اذعان بانك مركزي تنها در ارديبهشتماه پايه پولي
۶درصد رشد داشتهاس��ت! به عبارت ديگر دولت
روحاني اقتصاد را با نقدينگي و تورم نجومي تحويل
رئيسي خواهد داد و بازارهاي تورم زده ،چشم انتظار
اقدامات مؤثر جهت سامان يافتن هستند.
كمت��ر از 45روز تا پايان كار دول��ت روحاني باقي
ت س��یزدهم بايد از نيمهدوم مردادماه
مانده و دول 
رسماً اداره امور كشور را برعهده گيرد ،اما همانطور
كه در ايام انتخابات هم مطرح شد ،نبايد از وضعيت
ش��اخصهاي اقتص��ادي و دس��تاوردهاي دولت
روحان��ي در هشتس��ال گذش��ته و تأثي��ر آن بر
سياستهاي اقتصادي آتي غافل شد.
به باور كارشناس��ان اقتص��ادي ،ميراثي كه دولت
روحاني ب��راي دولت س��یزدهم برج��ا ميگذارد
بسيار س��خت اس��ت و اين س��ختي عميقاً تحت
تأثير دو اش��تباه ارز 4هزارو200توماني و تصميم
بنزيني است.
با اين حال ام��ا نميتوان بهراحت��ي از كنار تورم و
نقدينگي نجومي ،افت چشمگير ارزش پول ملي
و گرانيهاي بيس��ابقه كاالها و خدمات در دولت
روحاني عبور كرد و ضروري است كه تيم اقتصادي
آقايرئيسي با برنامهريزي دقيق گامي براي مهار
غول تورم و نقدينگي بردارد تا از فشارهاي اقتصادي
بر مردم نيز كاسته شود.
همزمان با اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري و
نزديك شدن به روزهاي پاياني دولت روحاني ،بانك
مركزي تازهترين گزارش از تحوالت اقتصاد كالن را
منتشر و اعالم كرد كه رشد نقطه به نقطه نقدينگي

در ارديبهشت ماه38/8 ،درصد شده است .بنابراين
حجم نقدينگي در ارديبهشتسال جاري به 3هزار
و 601هزار ميليارد تومان رسيدهاست ،همچنين
رش��د ماهانه اين متغير تورم س��از در ارديبهشت
3/2درصد اعالم شده كه معادل افزايشي به ارزش
112هزارميليارد تومان است.
نكته مهم اما در اين گزارش ،رش��د 6درصدي پايه
پولي آنهم فقط در يك ماه است .پايه پولي در پايان
ارديبهشت با  6درصد افزايش نسبت به فروردين ،به
حجم بالغ بر 489هزار ميليارد تومان رسيده است،
به بيان ديگر در ماه مذك��ور بالغ بر 28هزار ميليارد
تومان پول توس��ط بانك مركزي چاپ شده است.
رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي در ارديبهشت ماه
نيز حدود 30/6درصد اعالم شده ،اين رشد ماهانه
در 14ماه گذشته بيسابقه بوده است!
بانك مركزي در توجيه افزايش چشمگير پايه پولي
در ارديبهشتماه اعالم كرده كه اين افزايش ناشي از
افزايش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس

قانون بودجه سال 1400بوده است.
با احتس��اب وضعيت رش��د نقدينگي در ماههاي
گذش��ته و در خوشبينانهترين حال��ت اگر فرض
كنيم نقدينگي در ش��شماهه اول امسال حدود
15درصد رشد كند ،نقدينگي در طول هشتساله
دولت روحاني به 3هزار و 993هزار و 103ميليارد
تومان ميرسد كه اين آمار بيانگر افزايش حدودي
6/8درصدي حجم نقدينگي در مقايسه با ابتداي
روي كار آم��دن دول��ت روحاني در ش��هريور92
(نقدينگي  587هزار و 296ميليارد توماني) است.
نقدينگي از ۳ه�زارو 600ه�زار ميليارد
گذشت
به گزارش تسنيم ،حجم نقدينگي در پايان سال91
براب��ر 460هزارميليارد تومان بودهاس��ت ،ولي به
لطف سياس��تهاي اقتص��ادي دول��ت روحاني،
نقدينگي در پايان ارديبهشتسال 1400به 3هزار
و 601هزارميليارد تومان افزايش يافته است.
حج��م نقدينگ��ي در دول��ت احمد ين��ژاد از

دستور روحاني به ستاد اقتصادي دولت
براي همكاري با رئيس جمهور منتخب

68هزارميليارد تومان در پايان سال 83به 460هزار
ميلياردتومان در پايان س��ال 91رس��يد و رش��د
570درصدي را تجربه كرد و در دولت خاتمي هم
حجم نقدينگي از 11هزارو 655ميليارد تومان در
پايان س��ال 75به 68هزار ميليارد تومان در پايان
سال 83رس��يد كه رش��د 486درصدي را نشان
ميدهد .جالب است كه حجم نقدينگي در دولت
هاشمي رفسنجاني هم تقريباً بهاندازه دولت حسن
روحاني افزيش يافته اس��ت با فاصله بسيار ناچيز؛
نقدينگي هزارو568ميليارد توماني در پايان سال
 67به 11هزارو655ميليارد تومان در پايان سال75
رسيد كه رشد 643/3درصد داشته است.
در دوران جنگ ه��م نقدينگي كمترين رش��د را
داشته و از 450ميلياردتومان در پايان سال 59به
هزارو568ميليارد تومان در س��ال 67رسید كه از
رشد 248درصدي خبر ميدهد.
يكي از مهمترين عوامل ايجاد تورم ساختاري در
اقتصاد اي��ران كه به كاهش ق��درت خريد مردم و
فقر معيشتي منجر شده است ،افزايش بيضابطه
نقدينگي است كه بهدليل عدم هدايت آن بهسمت
توليد ،از بازارهاي سفتهبازي سر در ميآورد و منجر
به رشد سطح عمومي قيمتها ميشود .نرخ تورم
در سالهاي اخير به ارقام بسيار باال رسيده و حتي
ركورد 75ساله را هم شكسته اس��ت ،با اين حال
اما دولت روحاني دليل افزايش چش��مگير تورم را
تحري م و محدوديته��اي ارزي اعالم ميكند ،آن
هم درحالي كه آمارها بيانگر تورم 52درصدي در
ماههاي نخست سال 1400است!
بنابراي��ن ميراثي كه در حوزه پول��ي از روحاني به
دولت سیزدهم ميرسد ،تورم بيش از 52درصدي،
نقدينگي بيش از 3هزارو 600ه��زار ميلياردي و
پايه پولي 489هزار ميلياردي است ،البته اين آمار
فع ً
ال براي دوماه نخست س��ال 1400است و بايد
ديد كه متغيرهاي پولي تا پايان دولت روحاني چه
ركوردهايي را به ثبت خواهد رساند.

به گزارش پارسينه ،دويستوسيوچهارمين جلسه ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست رئيسجمهور برگزار شد و
در اين جلسه حجتاالسالم حس��ن روحاني ضمن آرزوي موفقيت
ب��راي رئيسجمهور منتخ��ب از س��تاد اقتصادي دولت خواس��ت
گزارشهاي الزم از وضعيت اقتصادي كش��ور و اقدامات انجام شده
را به رئيسجمه��ور منتخب ارائه كنند .در ابتداي اين جلس��ه وزير
نفت گزارشي از عملكرد فروش نفت در دوران تشديد تحريم و جنگ
اقتصادي ارائه كرد.
براساس اين گزارش از سال  ۹۷با خروج يكجانبه امريكا از برجام و آغاز
جنگ اقتصادي ترامپ عليه ملت ايران با اعمال سياست ارعاب و تهديد
دولت امريكا مشتريان نفتي كشورمان ،تقاضاي خود را كاهش دادند و
اين كاهش درآمد بر تمام بخشها از جمله بودجه دولت تأثير گذاشت.
در سال  ۹۹عالوه بر تحريمهاي امريكا و شرايط خاص پاندمي كرونا،
پايين آمدن قيمت نفت ،كاهش درآمد دولت را تشديد كرد ،به نحوي
كه در مجموع در سه سال جنگ اقتصادي ،درآمد نفتي كشور بيش از
100ميليارد دالر كاهش يافت.
براس��اس اين گزارش ،دولت تدبير و اميد در اين ش��رايط تالش
كرد در كنار اس��تفاده از روشهاي غيرمتع��ارف در فروش نفت و
فرآوردههاي نفتي ،وابس��تگي به نفت را در بودجه كش��ور كاهش
دهد تا آنجا كه وابس��تگي  ۴۲درصدي بودجه ب��ه نفت در ابتداي
دولت تدبير و اميد در اليحه بودجه سال  ۹۹به كمتر از  ۱۰درصد
رسيد و براي نخستين بار در كشور ،بودجه بدون اتكا به درآمدهاي
نفتي تدوين شد.
رئيسجمهور با تأكيد ب��ر اينكه اولويت دولت تأمي��ن ارز كاالهاي
اساسي و دارو جهت افزايش رفاه عمومي و حمايت از اقشار آسيبپذير
جامعه بوده است ،گفت :همه تالش دولت بر آن بوده كه با مقاومت
در برابر تحريم صددرصدي دش��منان ايران ،درآمد ارزي الزم براي
تأمين كاالهاي اساس��ي و ضروري و حفظ و ارتقاي توليد كش��ور را
فراهم کنیم.
روحان��ي اف��زود :كارنام��ه موفقي��ت دول��ت در اي��ن نب��رد نابرابر با
تحريمكنندگان قابل مالحظه است .در همين راستا ،كنترل نوسانات
بازار داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي اساسي و نرخ تورم
در كشور و همچنين ايجاد رفاه نس��بي در جامعه از مهمترين اهداف
دولت بوده است.
رئيسجمهور اظهار داشت :در سازوكار پيش��نهادي دولت براي سال
 ،۱۴۰۰تأمين كاالهاي اساسي ،افزايش رفاه عمومي محور اصلي است
و با تخصيص منابع ارزي الزم در يك حركت نظاممند ،تأمين ،توليد و
توزيع در كشور در مسير بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.
........................................................................................................................

تباني شركتهاي هواپيمايي
براي افزايش 40درصدي قيمت بليت

در حال�ي ش�ركتهاي هواپيماي�ي بهط�ور هماهن�گ اق�دام
ب�ه افزاي�ش ح�دود ۴۰درص�دي قيم�ت بلي�ت پروازه�اي
داخل�ي كرد هان�د ك�ه س�خنگوي س�ازمان هواپيماي�ي
از برخ�ورد ب�ا ايرالينه�اي متخل�ف خب�ر داده اس�ت.

طي روزهاي اخير شركتهاي هواپيمايي در اقدامي هماهنگ اقدام به
افزايش حدود 40درصدي قيمت پروازهاي داخلي كردهاند .مشخص
نيست دليل اين اقدام غيرقانوني ايرالينها ،آنهم همزمان با انتخابات
رياستجمهوري چه بوده است .برخي فعاالن بازار حملونقل هوايي
كشور ميگويند سود شركتهاي هواپيمايي داخلي حدود  50درصد
است ،حال با اين وضعيت بهنظر ميرسد آناليز قيمت ارائهشده از سوي
ايرالينها مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش تسنيم ،محمدحسن ذيبخش با اشاره به افزايش قيمت بليت
هواپيما اظهار داش��ت :سازمان هواپيمايي كش��وري با افزايش قيمت
بليت كام ً
ال مخالف است و ايرالينها بايد قيمتها را به نرخهاي قبلي
بازگردانند .در صورت ض��رورت افزايش قيمت ،این موضوع حتماً بايد
در شورايعالي هواپيمايي مطرح شود و با نظر وزير راه و شهرسازي در
اينباره تصميمگيري صورت گيرد.
وي اف��زود :در زم��ان حاض��ر هيچكدام از اي��ن مراحل طي نش��ده و
شركتهاي هواپيمايي بدون هماهنگي با س��ازمان هواپيمايي اقدام
به افزايش قيمت كردهاند .س��ازمان هواپيمايي حتماً برخورد الزم را
با ايرالينهاي متخلف خواهد داش��ت .موض��وع افزايش قيمت بدون
هماهنگي اتفاقي نامبارك است و در اين ش��رايط نبايد انجام ميشد.
ضرورت دارد مخالفت سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به اين افزايش
قيمت از سوي رسانهها هم اطالعرساني شود.
........................................................................................................................

جو آرام فضاي سياسي كشور نرخ ارز را
كاهش داد

در ب�ازار داخل�ي ب�ا توج�ه ب�ه ج�و آرام فض�اي سياس�ي
كش�ور ن�رخ ارز ب�ا كاه�ش مواج�ه ش�د و همي�ن موض�وع
باع�ث ش�د به�اي س�كه و طلا كاه�ش پي�دا كن�د.

محمد كشتيآراي ،كارشناس بازار س��كه و طال در خصوص وضعيت
ديروز بازار طالي كش��ور در گفتوگو با پارس��ينه گفت :در بازار روز
يكشنبه بهاي جهاني طال يكهزار و  ۷۶۵دالر و قيمت هر اونس نقره
هم  ۲۵دالر و  ۹۰س��نت بود .در بازار داخلي با توجه به جو آرام فضاي
سياسي كشور نرخ ارز با كاهش مواجه شد و همين موضوع باعث شد
بهاي سكه و طال كاهش پيدا كند.
كارشناس بازار سكه و طال افزود :در بازار ديروز سكه طرح قديم با قيمت
 ۱۰ميليون تومان ،سكه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۲۵۰هزار تومان و
نيمسكه هم با قيمت  ۵ميليون و  ۵۰۰تومان داد و ستد شد .ربعسكه
نیز با قيمت  ۳ميليون و  ۵۵۰هزار تومان و س��كههاي يك گرمي هم
با قيمت ۲ميليون و  ۲۵۰هزار تومان خريد و فروش شد .كشتيآراي
گفت :هر مثقال طالي آب شده  ۱۷عيار با قيمت  ۴ميليون و  ۴۲۰هزار
تومان و يك گرم طالي  ۱۸عيار هم با قيمت يك ميليون و  ۲۰تومان
معامله شد.
وي افزود :يك گرم طالي  ۲۰عيار با قيمت ی��ک ميليون و  ۱۳۳هزار
تومان ،يك گرم طالي  ۲۱عيار با یک ميليون و  ۱۹۰هزار تومان ،يك
گرم طالي  ۲۲عيار با یک ميليون و  ۲۴۶هزار تومان و يك گرم طالي
 ۲۴عيار با قيمت ی��ک ميليون و ۳۶۰هزار تومان قيمتگذاري ش��د.
اين فعال بازار طالي و جواهر كشور گفت :حباب سكه در حال حاضر
 ۲۲۰هزار تومان است .همچنین نرخ دالر در بازار آزاد  ۲۳هزار و ۷۰۰
تومان است.

