
 نگراني رؤسای اسبق 
و كنونی بانك مركزي از تشدید تورم

 تنخواه 56هزارمیلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه 500هزارمیلیارد تومانی 
و بدهی های برجای مانده از دولت دوازدهم می تواند تورم 44درصدی کنونی را تشدید کند
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وضعيت نارنجي منابع آبي 
مدیرعام�ل ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان ته�ران گف�ت: 
ه�ر ی�ک درج�ه افزای�ش دم�اي ه�وا، 60 ت�ا ۷0 میلی�ون لیتر 
داد.  افزای�ش خواه�د  ته�ران  در  را  مص�رف آب ش�رب 
به گزارش صدا و سيما، محمد رضا بختياري، مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران با اشاره به اينكه وضعيت منابع آبي تهران نارنجي 
است، افزود: امسال هوا بسيار گرم است و در شهر تهران دو تا سه درجه 

در مقايسه با سال گذشته در تهران افزايش دما اتفاق افتاده است. 
وي گفت: از ابتداي س��ال تاكنون بيش از ۴۳۵ ميليون مترمكعب آب 
شرب در شهر تهران مصرف شده است كه اين رقم نشان مي دهد، به طور 
متوس��ط مصرف آب ش��رب در تهران، هيچ روزي كمتر از ۳ ميليون 

مترمكعب نبوده است. 
مديرعامل آبفاي استان تهران با بيان اينكه هم اكنون مصرف آب شرب 
در تهران معادل ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار مترمكعب است، ادامه داد: صنعت 
آب روزهاي سختي را سپري مي كند و البته ما با همه ظرفيت درحال 
فعاليت و تزريق آب به شبكه هستيم، اما تا امروز در شهر تهران حتي 

يك ساعت نيز قطعي آب نداشتيم. 
بختياري گفت: هم اكنون مخازن سدهاي تهران ۷۰۰ ميليون مترمكعب 
آب ذخيره كرد، اين درحالي اس��ت كه در مدت مش��ابه سال گذشته 
يك ميليارد و ۸۰  ميلي��ون مترمكعب آب در مخ��ازن پنج گانه تهران 

ذخيره آب بود. 
........................................................................................................................

 پهلوگيري 5كشتي كاالي اساسي 
در بندرشهيد رجایي

پای�ان  ت�ا  پنج فرون�د کش�تي حام�ل کااله�اي اساس�ي 
مردادم�اه در بن�در ش�هید رجای�ي پهل�و خواهن�د گرف�ت. 
به گزارش مه��ر به نق��ل از گمرك اي��ران، پنج  فروند كش��تي حامل 
كاالهاي اساسي به ميزان ۲۵۵ هزار و ۸۰۰ تن تا پايان مردادماه در بندر 

شهيد رجايي پهلو خواهند گرفت. 
با پهلو گيري ۲۵  فروند كشتي طي مدت ياد شده بيش از يك ميليون 
و ۱۰۷ هزار تن انواع كاالهاي اساس��ي در بندر ش��هيد رجايي تخليه 
شده است. تخليه اين ميزان كاالي اساس��ي در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل از رشد ۱۴ درصدي برخوردار بوده است. 
........................................................................................................................

آخرین موجودي اسكناس و سكه   در كشور 
طب�ق آخری�ن اع�ام بان�ک مرک�زي، ت�ا پای�ان خ�رداد 
امس�ال، مع�ادل ۷۱ ه�زار و 500 میلی�ارد توم�ان از ان�واع 
اس�ت.  ب�وده  م�ردم  اختی�ار  در  س�كه ها  و  اس�كناس 
به گزارش ايسنا، تا پايان خردادماه امسال، حدود ۸۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد 
تومان اسكناس و مسكوك در گردش بوده كه اين رقم در قياس با پايان 

سال قبل ۰/۸درصد رشد دارد. 
همچنين از ۸۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد اس��كناس و مسكوك موجود در 
شبكه بانكي ۷۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در دست مردم در گردش 
است كه اين مبلغ نسبت به پايان سال گذشته معادل ۲/۷درصد افت 

داشته است. 
بر اين اس��اس، معادل 9ه��زارو۳6۰ ميليارد تومان از اس��كناس و 
سكه هاي موجود در بانك ها قرار دارد، اما موجودي اسكناس و سكه 
در بانك مركزي به هزارو۲6۰ ميليارد تومان مي رس��د كه كاهش 
۲۰ ميلياردي نسبت به اس��فند س��ال قبل دارد و از اين موجودي 
اسكناس و س��كه در بانك مركزي، هر زمان كه الزم باشد بنابر نياز 

بازار تزريق خواهد شد. 
........................................................................................................................

 بسياري از اقالم از سبد مصرف مردم 
حذف شده است

دبی�ر اتحادی�ه بنك�داران م�واد غذای�ي ته�ران گف�ت: 
ب�ه دلی�ل افزای�ش ش�دید قیم�ت کااله�ا، بس�یاري از 
محص�والت از س�بد غذای�ي م�ردم حذف ش�ده ک�ه نمونه 
آن جایگزی�ن ش�دن ماکارون�ي ب�ه ج�اي برن�ج اس�ت. 
قاسمعلي حس��ني در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در حال 
حاضر به دليل افزايش قيمت هاي افسارگس��يخته كاالها، به 
ويژه كاالهاي خوراكي، تقاضا به ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
وي افزود: با قيمت آزاد همه كاالها در بازار موجود هس��تند 
و كمبودي نداري��م، اما با قيمت هاي دولت��ي، كاالها فراواني 
ندارند. حسنی ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون در پنج كاالي 
پرمصرف افزايش قيمت شديدي را شاهد بوديم، به طوري كه 
در سطح بنكداري برنج ۱۵درصد، روغن ۳۵ درصد، شكر 9۰ 
درصد، محصوالت س��لولزي ۲۰ درصد و حبوبات ۳۵ درصد 
گران تر شده اس��ت. وی گفت: در حال حاضر برنج ايراني بين 
۲۷ تا ۳۷هزار تومان و برنج خارجي بين ۱9 تا ۲۴ هزار تومان 
به فروش مي رس��د كه همين امر موجب شده تقاضا به سمت 
ماكاروني افزايش يابد و م��ردم اين محصول را جايگزين برنج 

كنند. 
حسنی اظهار داشت: دولت سيزدهم بايد فكري اساسي براي سفره 
معيش��ت مردم كند، چراكه اين وضعيت قيمت ها موجب كوچك 
شدن سفره مردم و بسياري از كاالها از س��بد غذايي مردم حذف 

شده است.

 بازگشت دوباره بورس 
به كانال یك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد

ش�د  باع�ث  س�رمایه  ب�ازار  در  صع�ودي  رون�د  ادام�ه 
ش�اخص کل ب�ورس دوب�اره بتوان�د بع�د از ح�دود هش�ت 
م�اه وارد کان�ال ی�ک میلی�ون و 400 ه�زار واح�د ش�ود. 
به گزارش ايسنا، شاخص كل بورس روز گذشته با ۳۰ هزار و ۴۱6 واحد 
افزايش به رقم يك ميليون و ۴۰6 هزار واحد رسيد. شاخص كل با معيار 
هم وزن هم ۲هزارو۵۷۵ واحد افزايش يافت و رقم ۴۰۳ هزار ۲۵6واحد 
را ثبت كرد. معامله گران اين بازار ۸۴۱ هزار معامله به ارزش ۷۳هزار و 

۸۴۸ ميليارد ريال انجام دادند. 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، ملي صنايع مس ايران، سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي، توس��عه معادن و صنايع معدني خاورميانه، معدني و 
صنعتي گل گهر و معدني و صنعتي چادرملو نس��بت به س��اير نمادها 
بيش��ترين تأثير مثبت را روي بورس گذاشتند. شاخص كل فرابورس 
هم توانست با ۲۸۱ واحد افزايش وارد كانال ۲۰ هزار واحد شود و رقم 
۲۰هزار و ۱9۳ واحد را ثبت كرد. معامله گران اين بازار ۴۳۷ هزار معامله 

به ارزش ۳۰هزار و ۲6۸ ميليارد ريال انجام دادند. 
پليمر آريا ساس��ول، س��نگ آهن گوهرزمين، پتروش��يمي زاگرس، 
پتروش��يمي مارون، پتروش��يمي تندگويان و بيمه تجارت نو نسبت 
 به س��اير نمادها بيش��ترين تأثير مثبت را روي فرابورس گذاش��تند. 

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد
........................................................................................................................

جزئيات ممنوعيت پروازي روز پنج شنبه
س�خنگوي س�ازمان هواپیمای�ي کش�وري اع�ام ک�رد: مانند 
مراس�م تنفی�ذ ب�راي مراس�م تحلی�ف ریاس�ت جمه�وري 
نی�ز ب�ه م�دت 2 س�اعت و ۳0 دقیق�ه ممنوعی�ت پ�رواز در 
فرودگاه ه�اي ته�ران و اط�راف پایتخ�ت اعم�ال خواهد ش�د. 
محمدحسن ذيبخش در گفت وگو با ايسنا، درباره جزئيات اعمال ممنوعيت 
پروازي ويژه مراسم تحليف رياست جمهوري اظهار كرد: روز پنج شنبه ۱۴ 
مرداد ماه از ساعت۱6:۳۰ تا ساعت ۱9 ممنوعيت پروازي براي فرودگاه هاي 
اس��تان تهران از جمله مهرآباد، پيام، امام خمين��ي و آزادي قزوين اجرا 
مي شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اعمال ممنوعيت ها مشكلي در 
پروازهاي ديگر به وجود نخواهد آورد، افزود: نوتام )دستورالعمل( مربوطه را 
پنجم مرداد ماه براي همه شركت هاي هواپيمايي ارسال كرده ايم تا با رعايت 

اين محدوديت، پروازهاي خود را برنامه ريزي كنند. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه فرودگاه هاي مذكور 
در اين ساعات بسته خواهند شد، گفت: بعيد است با توجه به اعالم قبلي 
تأخيري در پروازهاي روز پنج شنبه داشته باشيم، اما مسلماً اگر تأخيري در 
پروازهاي فردا به وجود بيايد كه احتمال آن بسيار كم است، از قبل به اطالع 
مسافران رسيده و برنامه ريزي هاي الزم از سوي شركت هاي هواپيمايي 
انجام شده است. سازمان هواپيمايي كشوري ممنوعيت دو ساعته پرواز در 
فرودگاه هاي مذكور را براي مراسم تنفيذ رياست جمهوري در روز سه شنبه 

هفته جاري از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اعالم و اعمال كرده بود. 
........................................................................................................................

 قيمت سكه 
به ۱۱ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان رسيد

قیمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جدید روز چهارشنبه ۱۳ 
مرداد ۱400 در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و 2۷0 هزار تومان رسید. 
به گزارش خبرنگار مهر، قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ ميليون 
و ۲۷۰هزار تومان رس��يد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز ۱۰ ميليون و ۷۵ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۷۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه ۳ميليون و 6۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان است. قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱ هزار 
و ۸۱۳ دالر و ۴۳ س��نت و قيمت هر گرم طالي ۱۸عيار در بازار تهران 

يك ميليون و 9۱ هزار و ۴۵۸ تومان است. 
........................................................................................................................

 زنگ خطر كاهش نهاده هاي دامي 
به صدا درآمد

عضو هیئ�ت مدی�ره اتحادی�ه واردکنن�دگان نهاده ه�اي دام و 
طی�ور ایران ب�ا بیان اینك�ه زنگ خط�ر کاهش نهاده ه�اي دامي 
به ص�دا درآمده اس�ت، گف�ت: جابه جای�ي دول�ت و بي توجهي 
ب�ه جری�ان مس�تمر تأمی�ن نهاده ه�اي تولی�د باع�ث توق�ف 
ی�ک ماه�ه تأمی�ن ارز واردات نهاده ه�اي دام�ي ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، محمد مه��دي نهاوندي گف��ت: جابه جايي دولت و 
بي توجهي به جريان مستمر تأمين نهاده هاي توليد باعث توقف يك ماهه 
تأمين ارز واردات نهاده هاي دامي شده است. عضو هيئت مديره اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران اظهار كرد: اين واقعيت و شرايط 
موجود مدت ها قبل از سوي اتحاديه پيش بيني و به مراجع ذي ربط نيز 
گزارش شده بود. وي افزود: متأسفانه  بي عملي و كندي دست اندركاران از 
يكسو و همزماني با تغييرات دولت باعث تشديد كمبودها و كاهش جريان 
ورود نهاده هاي دامي ذرت به كشور شده است. عضو هيئت مديره اتحاديه 
واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طيور ايران تصريح ك��رد: اين وضعيت با 
وجود پيش بيني افزايش قابل توجه قيمت هاي جهاني در نيمه دوم سال 
جاري و آثار خشكسالي چشم انداز شرايط بسيار سختي را برای مسئوالن 

و مردم ايجاد كرده كه كاماًل قابل پيشگيري بود.

چندي پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزي 
نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کاال در 
کشور ابراز نگراني کرد و حاال رئیس کل کنوني 
بانک مرکزي نیز ب�ا بیان اینكه حجم کس�ري 
بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد 
تومان در قالب تنخواه  گردان ب�ه دولت، علت 
اصلي رش�د پایه پولي در س�ه ماهه اول س�ال 
جاري بوده اس�ت، تأکی�د کرد: ب�دون رعایت 
جدي انضباط مالي در ش�رایط کنوني، کنترل 

رش�د پایه پولي و نقدینگي امكانپذیر نیست. 
آتش تورم از گور كس��ري بودجه بلند مي ش��ود و 
قدرت خريد را بيش از پيش مي س��وزاند. با توجه 
ب��ه اينكه بودجه س��ال جاري ب��ا پيش فرض رفع 
تحريم ها و گشايش ارزي و نفتي تنظيم شده است 
و با گذشت پنج ماه از سال هنوز وضعيت برجام در 
هاله اي از ابهام قرار دارد، به نظر مي رس��د بودجه 

۱۴۰۰ محل اصالح دارد. 
برخي از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند، دولت 

دوازده��م در ماه ه��اي ابتداي��ي س��ال از اغل��ب 
ظرفيت هايي كه متعلق به كل سال بوده، استفاده 
كرده است، از اين رو شرايط درآمدي در نيمه دوم 
س��ال امكان دارد محدودتر ش��ود، به طور نمونه 
بهره گيري از تنخواه ۵6هزار ميليارد توماني و اخذ 
ماليات ها در نيمه ابتدايي سال امكان درآمدزايي را 
در نيمه دوم سال محدود تر مي كند. عالوه بر اين 
دولت وعده هايي را هم ب��راي افزايش هزينه هاي 
جاري در حوزه همسان س��ازي حقوق به برخي از 

اقشار داده كه اين نيز مي تواند براي دولت سيزدهم 
ايجاد چالش كند. 

در حالي كه چندي پيش عبدالناصر همتي، رئيس 
كل پيش��ين بانك مركزي با اش��اره به فشار ماليه 
و كس��ري بودجه به منابع بانك مرك��زي و خلق 
نقدينگي بدون پشتوانه و همچنين چالش تأمين 
ارز ب��راي واردات كاالهاي ض��روري از الزام تغيير 
سياست هاي پولي و مالي سخن گفته و نسبت به 
افزايش ش��ديد تورم و همچنين كمبود كاال ابراز 
نگراني ك��رده بود، حاال رئي��س كل بانك مركزي 
كنوني نيز از الزام رعايت جدي انضباط مالي براي 
كنترل رش��د پايه پولي و نقدينگي و تورم سخن 

گفته است. 
اكبر كميجاني در نشس��ت دوره اي با مديران ارشد 
شبكه بانكي، شرايط خاص اقتصادي كشور از سال 
۱۳9۷ تاكنون را ناشي از تحريم ها و كسري بودجه 
دولت دانست كه بالطبع به رشد نقدينگي، تورم و نرخ 
ارز منتج شده است. به گفته وي، رشد نقدينگي در 
۱۲ ماهه منتهي به پايان خرداد ماه سال جاري ۳9/۴ 
درصد بوده است كه نسبت به رشد دوره مشابه سال 
قبل ۵/۲ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين 
نقدينگي در پايان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان 
سال گذشته 6/6 درصد افزايش يافته است كه دليل 
عمده اين امر استفاده دولت از منابع بانك مركزي در 
چارچوب مصوبات قانون��ي و در قالب تنخواه گردان 

عمومي به ميزان ۵6 هزار ميليارد تومان است. 
به گفته رئيس كل بانك مركزي، بانك مركزي 
در چارچوب عمليات بازار باز و در جهت مديريت 
نقدينگي و هدايت نرخ س��ود ب��ازار بين بانكي 
حول نرخ سياستي )هدف(، با توجه به افزايش 
ذخاير مازاد بانك ها و كاهش نرخ س��ود در بازار 
بين بانكي، از نيمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاكنون 
موضع خود را بر جذب نقدينگي در اين بازار قرار 
داده و به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق 
بازخريد معكوس مبادرت ك��رده، به طوري كه 
در نتيجه اين اق��دام تا حدود زيادي از ش��دت 
رشد نقدينگي كاس��ته ش��ده و به هدايت نرخ 
س��ود در بازار بين بانكي به سمت نرخ سياستي 
)جلوگيري از افت شديد نرخ و فاصله آن از نرخ 

سياستي( كمك شده است.  
بودجه سال۱۴۰۰ با كسري نزديك به ۵۰۰ هزار 
ميليارد تومان روبه رو است كه اين رويداد مي تواند 
انضباط بخش پولي را به ه��م بزند و تورم را بيش 
از پيش افزايش دهد. در عين حال رش��د تورم و 
عقب ماندگي سود سپرده بانكي از تورم مي تواند 
به خروج نقدينگي از بانك به بازارهايي چون ارز، 
طال و سكه منتج شود. از اين رو اگر سياست هاي 
مالي تغيير نكند بخش پول و بانك مي تواند عالوه 
بر خلق تورم زمينه ساز نوسان هاي شديد ديگري 

در اقتصاد شود. 
گفتني است، تورم نقطه به نقطه هم اكنون حدود 
۴۴ درصد است و اين در حالي است كه طي سه سال 
گذشته نيز تورم موجب ش��ده سرانه درآمد خانوار 
كاهش يابد. بدين ترتيب تشديد مجدد تورم و ايجاد 
نوسان در بازارها مي تواند جمعيت بيشتري از مردم 
را به زير خط فقر هدايت كن��د. ايجاد اصالحيه در 
بودجه سال جاري شايد اولين گام براي مهار بخشي 

از تورم در اقتصاد ايران باشد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

در بازار مل�ک و خ�ودرو عمًا خب�ري از خرید و ف�روش کاال 
نیس�ت و در عمل اش�خاصي که پول الزم هس�تند و یا اینكه 
چش�م انداز آتي اقتصاد را حداقل در بازارهاي مذکور منهاي 
ت�ورم انتظاري تص�ور مي کنن�د ترجیح مي دهند ب�ا تخفیف 
کاالي خ�ود را نقد کنن�د، با این ح�ال در ح�وزه خودروهاي 
صف�ر و همچنی�ن واحده�اي مس�كوني نو س�از و لوک�س 
ش�اهد افزایش نرخ هاي پیش�نهادي هس�تیم ک�ه برخي از 
کارشناس�ان دلیل این اتفاق را بدهي ه�ا و هزینه هاي جاري 
س�نگین صاحبان صنع�ت خ�ودرو و ملک عن�وان مي کنند. 
وقتي ت��ورم عمومي ب��اال مي رود هم��ه اصناف انتظ��ار دارند قيمت 
محصوالتش��ان افزاي��ش پيدا كن��د در صورتي كه چني��ن انتظاري 
بيجا ست، زيرا هر چقدر هم كه هزينه هاي توليد محصول نيز افزايش 
يافته باشد و يا اينكه بازارها بخواهند از بازار رقيب در افزايش قيمت جا 
نمانند، در نهايت اين عرضه و تقاضا و بازار است كه كشف نرخ مي كند، 
زيرا وقتي شخصي بخواهد كااليي را بفروشد بايد به بازار رجوع كند و 

ببيند بازار اين كاال را با چه نرخي خريداري مي كند. 
در اقتصاد ايران اغلب فعاالن اقتصادي براي خ��ود صنف و انجمن و 
گروه و كانون و اتحاديه تشكيل داده اند و در برخي از مواقع رفاقت هاي 
شبه انحصاري جاي رقابت سالم بر سر افزايش كيفيت و كاهش قيمت 
را گرفته است، از اين رو گاهي اخبار مرتبط با افزايش قيمت يك كاال 
همانند مسكن و يا خودرو با آنچه كه در بازار مي گذرد، متفاوت است. 
به طور نمونه در حالي اين روزها خبر از افزايش متوس��ط نرخ مسكن 
در تهران و يا افزايش نرخ خودرو به گوش مي رسد كه آنچه كه در بازار 
مي گذرد كاهش قيمت اين كاالهاس��ت و نه افزايش قيمت، اما چون 
گاهاً اصناف و اتحاديه و س��هامداران عمده صنايع مذكور دستي هم 
در عالم رس��انه و خبر دارند تالش مي كنند تورم انتظاري را در بازار 
محصوالتشان حفظ كنند، اما تورم هاي خبري و انتظاري تا يك جايي 

با ابزار رسانه قابل حفظ است و در آخر حقيقت بازار نمايان مي شود. 
بررسي هاي ميداني اين رسانه از س��طح بازار مسكن نشان از آن دارد 
كه به زبان عاميانه قيمت ها شل كرده اس��ت دليل اين اتفاق نيز اين 

است كه مالكان تصور مي كنند دولت سيزدهم روي افزايش ساخت 
و ساز مسكن و كنترل تورم بازار مسكن برنامه و تمركز ويژه اي دارد ، 
بدين ترتيب برخي از مالكان ترجيح داده اند با ارائه تخفيف هاي ويژه 
كاالي خود را نق��د و در بازارهاي ديگري ورود كنن��د، البته كاهش 
قدرت خريد مردم و ركود بازار ، احتمال توسعه صنعتي سازي مسكن 
ارزان قيمت و ورود ابزارهاي مالياتي به بازار مسكن نيز در اين رويداد 

بي تأثير نيست. 
در اين ميان چون بازار مس��كن تهران به ش��يوه خاصي گزارشگري 
آماري مي شود، گاهي گزارش هاي استخراجي سامانه ثبت معامالت 
امالك و مستغالت و همچنين مركزآمار و بانك مركزي و وزارت راه و 
شهرسازي نمي تواند حقيقت موجود در كل و يا بخشي از بازار مسكن 
كشور را با آمار و ارقام و نمودار به تصوير بكشد، به همين دليل در همان 
زماني كه مراكزآماري خبر از افزايش متوسط نرخ مسكن مي دهند، 

قيمت مسكن در بازار شل كرده است. 
در اين ميان برخي از كارشناسان اقتصادي مي گويند مسكن به كاالي 
دپو شده بسياري از بنگاه ها تبديل شده است و صاحبان خانه هاي خالي 
به جهت بدهي ها و هزينه هاي جاري سنگين چاره اي جز بازار گرمي 
براي افزايش نرخ در بازار ملك نمي بينند به ويژه آنكه روي تورم آتي اين 
محصول آنقدر حساب باز كرده  اند كه ماهانه از محل بدهي ، هزينه هاي 

سنگين جاري نگهداري اين محصول را متقبل مي شوند. 
از سوي ديگر در بازار خودرو نيز شاهد شكاف بين قيمت خودروهاي 
صفر و كم كاركرده هستيم، توليد كنندگان خودرو با داليل ساختاري و 
مديريتي گرفتار هزينه هاي جانبي هستند كه اين هزينه ها را به قيمت 
محصوالت خود مي افزايند از نظر بازار و مصرف كننده حجم هزينه هاي 
غير عملياتي خودرو آنقدر رشد يافته است كه اعمال اين هزينه ها به 
قيمت محصول،  نرخ ها را به شكل بسيار غير متعارف و غير قابل قبول 
افزايش داده است، از همين رو كافي اس��ت يك قطب جديد در بازار 
خودروی كش��ور ورود كند، حال اين قطب مي تواند واردات يا توليد 

داخل باشد، ولي در عمل زمينه ساز كاهش نرخ خودرو است. 
ش��ايد برخي از مالكان خودروهاي كم كاركرده متوجه ش��ده اند كه 

موضوع قط��ب س��وم خودروس��ازي و واردات خ��ودرو كمي جدي 
شده است، زيرا برخالف افزايش نرخ خودروي صفر شاهد ارائه تخفيف 
روي خودروهاي كم كاركرده هستيم، نكته جالب اين است كه همانند 
بازار ملك بازار خودرو نيز در ركود به سر مي برد و اين نشان از آن دارد 

كه فعاًل بازارهاي فوق مورد توجه مردم نيست. 
به گزارش تسنيم، نوسانات نرخ ارز توقف فروش فوري خودرو توسط 
خودروس��ازان به همراه قطعي ب��رق كه توليد قطع��ات را تاحدودي 
با مشكالت روبه رو كرده اس��ت، عاملي شده تا ش��رايط ركودي بازار 
خريد و فروش خودرو تش��ديد و حتي قيمت بسياري از خودروهاي 
داخلي با افزايش قيمت روبه رو شود. درحال حاضر اكثر فروشندگان 
خودرو معتقدند بازار راكد است، اما افزايش نرخ ارز و ورود آن به كانال 
۲۵ هزارتوماني عاملي شده تا هم خودروهاي كاركرده خارجي و هم 
خودروهاي داخلي رشد قيمت را تجربه كنند. به اعتقاد فروشندگان 
خودرو هر زمان كه عرضه خودرو در بازار كاه��ش پيدا مي كند بازار 
شاهد شوك قيمتي است. به نظر مي رسد دولت جديد بايد فكر اساسي 
براي بازار خودرو كند، به نحوي كه با افزايش عرضه ش��كاف قيمتي 

برطرف شده و روند قيمتگذاري خودرو نيز اصالح شود. 
  خودرو

 در ب��ازار ديروز خري��د و فروش خودرو متأس��فانه خ��ودروي پرايد 
۱۱۱ از ۱۴۲ ميلي��ون توم��ان گذش��ت، همچنين پراي��د ۱۳۱ نيز 
۱۳۸ ميليون تومان قيمتگذاري ش��د. همچنين پژو ۲۰6 تيپ دو با 
قيمت ۲۲۰ ميليون تومان، پژو ۲۰6 تيپ پنج ۲۷۵ ميليون تومان، پژو 
پارس سال ۲۵۴ ميليون تومان، دنا معمولي ۳۱۰  ميليون تومان، تيبا 
دو ۱۵۰ ميليون تومان، تيبا صندوق��دار ۱۳۸ ميليون تومان، كوئيك 

دنده اي ۱۵9 ميليون تومان به فروش رسيد. 
عالوه ب��ر اين راناپ��الس ۲۵۵ ميلي��ون تومان، پ��ژو ۲۰۰۸ با قيمت 
9۱۵ ميلي��ون توم��ان، پ��ژو ۴۰۵ جي ال ايك��س دوگان��ه س��وز 
۲۲۵ ميليون تومان، سمند اي اف س��ون ۲۴۵ ميليون تومان، سمند 
ال ايكس ۲۲۵ ميليون تومان، س��اينا دنده اي ۱۵۰ ميليون تومان، دنا 

توربو پالس دنده اي ۴۱۰ ميليون تومان به فروش رسيد.

بي توجهي مردم به افزايش نرخ در بازار راكد ملك و خودرو
برخي کمپاني ها روي افزایش نرخ مسكن و خودرو حساب باز کرده اند زیرا بابت تولید و نگهداري محصوالت فوق هزینه هاي سنگیني را از محل 

بدهي متقبل مي شوند، اما باید بدانند که بازار مصرفي این محصوالت بسیار تخریب و بخش سرمایه اش نیز اشباع شده است
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نماینزدیک

 تصميم گيری 
در مورد ارز ترجيحی 

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي گفت: دولت هرچه 
سریعتر تكلیف نرخ ارز ترجیحي 

را مشخص کند. 
محمدرض��ا پورابراهيم��ي اف��زود: 
نوس��انات و بي ثبات��ي قيمت ه��ا در 
بازار هاي مختل��ف، يكي از مهم ترين 

نگراني هاي مردم و فعاالن اقتصادي در زمان حاضر است. 
به رغم پرداخت ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساس��ي از 
ابتداي سال ۱۳99 تورم س��االنه روند صعودي گرفته است و 
تورم ماهانه ني��ز در تيرماه ۱۳99 به باالترين س��طح خود از 
آبان ماه ۱۳9۷ رسيد. او كسري بودجه امسال )۱۴۰۰( دولت 
را بين ۴۰۰ تا ۴۵۰ ه��زار ميليارد تومان اع��الم كرد و گفت: 
تاكنون هيچگونه اصالح س��اختار بودجه سنواتي در دولت 
گذشته انجام نشده است. وي گفت: دولت بايد مابه التفاوت 
نرخ ارز ترجيحي ب��ا نرخ بازار ارز را محاس��به كند و به روش 

معقول به مردم بازگرداند.

نماینزدیک

 درمان اقتصاد بيمار كشور 
نباید شتاب زده باشد

کارشناس مسائل اقتصادي با بیان 
این که دولت جدید براي اصاح امور 
اقتصادي ابتدا تش�خیص درس�ت 
بدهد س�پس اقدام مناس�ب کند، 
گفت: نباید در درمان اقتصاد بیمار 
کشور تعجیل و یكجانبه نگري کرد. 
محمد خوش چهره اقتصاد كش��ور را 
بيمار خواند و گفت: درك صحيح مفاهيم مش��كالت بسيار مهم 
است. اقتصاد كش��ور از مش��كالتي مانند تورم و توزيع نامناسب 

ثروت رنج مي برد. 
وي اف��زود: نباي��د در درم��ان اقتص��اد بيم��ار كش��ور تعجيل و 
يكجانبه نگري كرد. درمان درد اقتصاد امروز را بايد از چهار دوره 

دولت گذشته جست وجو كرد. 
خوش چهره شباهت هاي چهار دوره دولت هاي گذشته را وابستگي 
به »خام فروشي نفت« و »واردات« كاال اعالم كرد و گفت: دولت ها 
يكي پس از ديگري در اين دو قلم ركورد شكس��تند. حاصل اين 

عملكرد آسيب پذيري اقتصاد و تأثير تحريم هاست.


