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برخــی معامله گــران معتقدند 
اقدامات احتیاطی بانــک مرکزی در 
اولین روز هفته مانعی بر سر راه کاهش 
نرخ ارز و بازگشت کانالی بهای دالر در 

صرافی های بانکی فراهم کرد. 
 دور هشتم مذاکرات وین در حالی 
از نوزدهمین روز بهمن ماه آغاز شده 
است که بسیاری از کارشناسان بر این 
باورند نتیجه نهایی در این دوره حاصل 

خواهد شد .
بــازار ارز اما واکنــش متفاوتی را 
نســبت به موقعیت کنونــی مذاکره 
نشــان می دهد. به عبــارت دیگر در 
حالی که آغاز هشتمین دور مذاکرات 
زمینه را برای کاهش قیمت دالر فراهم 
کرده بود و تغییر کانال را در پی داشت 
اما در نهایت در اولین روز هفته دالر با 
پیشروی در کانال بیست و چهار هزار 
تومان در صرافی های بانکی، به کانال 
مهم بیست و پنج هزار تومان ورود کرد. 
این کانال، کانال حســاس دالر تلقی 

می شود . کانالی که چسبندگی قیمت 
در آن بسیار باالست و کندن از آن برای 
طوالنی مدت در بازار ارز مساله ای مهم 

و قابل تامل ارزیابی می شود .
اخبار رسیده نشان می دهد ادامه 
ایــن روند می توانــد زمینــه را برای 
بازگشت دالر به کانال بیست و هفت 

هزار تومان در بازار آزاد مهیا کند.  
 خبرهای رسیده نشــان می دهد 
تالش ها برای پیشــگیری از سقوط 
قیمت دالر آغاز شــده است به طوری 
که برخی می گوینــد کاهش ناگهانی 
نرخ ارز و نوســان بیــش از پیش دالر 
می تواند زمینه را برای بروز بحران برای 

صادرکنندگان فراهم آورد. 
 قیمت دالر از محدوده کمتر از چهار 
هزار تومان در ســال 1397 به بیش از 
بیست و پنج هزار تومان در شرایط فعلی 
رسیده است. این یکی از عجیب ترین 
و سهمگین ترین جهش ها در اقتصاد 

ایران تلقی می شود .  
دولت ســیزدهم از اولین روزهای 
اســتقرار در پاســتور تالش داشت 

نســبت به مهار قیمت ارز اقدام کند. 
مصاحبه های مکرر مقامــات دولت 
سیزدهم اعم از معاون اول تا وزیر صمت 
همگی نشــان می داد کاهش قیمت 
آرزوی دیرینه این مقامات تلقی می شود 
و هر چند وعده هایی در این زمینه داده 
شــد اما نه تنها آهنگ تند تورم مهار 
نشد بلکه روند رشد قیمت ها در برخی 
اقالم ضروری سفره خانوار نظیر برنج 
و گوشت و ... ســرعت گرفت تا جایی 
که دولت بر آن شد نســبت به عرضه 
الکترونکی کاالها اقدام نماید. از سوی 
دیگر همه حمایت هــا و تالش ها در 
قالب برنامه های ده بندی و پنج بندی 
از بورس نیز بی نتیجه باقی مانده است تا 
سقوط بورس در کنار صعود تورم تاریخ 

ساز گردد. 
 در چنین شرایطی انتظار می رفت 
قیمت دالر در بازار بــا آغاز دور جدید 
مذاکــرات کاهــش یابــد و برخی 
معامله گران بر این اعتقادند که وضعیت 
کنونی ماحصل دخالت بانک مرکزی 
در بازار است تا مبادا قیمت ها روندی 

کاهشی را تجربه کنند و به سقفی کمتر 
از سقف تعیین شــده در بودجه سال 
آینده برسند. در این صورت محاسبات 
اقتصادی دولت سیزدهم زیر عالمت 
سئوال ســنگینی قرار می گیرد و در 
نتیجه بهتر است االکلنگ بازی قیمت ها 
در بازار تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه 
یابد  کف قیمت دالر نیز تحت کنترل 

قرار رفته و مهار شود . 
قیمت دالر در بودجه ســال آینده 
برابر با 23 هزار تومان تعیین شده است. 
از این رو انتظار مــی رود بانک مرکزی 
بر سر راه رسیدن قیمت دالر به رقمی 

کمتر از این میزان مانع ایجاد کند . 
توافق نزدیک تر از همیشه است؟

گزارش های میدانی از سبزه میدان 
و فردوسی نشان می دهد معامله گران 
ارز خود را مهیای رسیدن شرایط جدید 
کرده انــد البته بســیاری از ناظران و 
کارشناســان ارزی می گویند قیمت 
دالر به واسطه ماندگاری در نرخ های 
باال شــانس کمی را بــرای حضور در 
دامنه نوسانی 23 تا 24 هزار تومان در 

طوالنی مدت خواهد داشــت .  وحید 
شقاقی شهری، کارشــناس اقصادی 
معتقد است وقتی قیمت کاالیی چون 
دالر که دماســنج اقتصاد ایران تلقی 
می شود برای مدتی بیش از شش ماه در 
محدوده ای باقی می ماند، کندن قیمت 
از این رقم بسیار دشوار است و باید در 
نظر داشت که این وضعیت معادالت را 

در بازار دچار مشکل می کند. 
 وی بــا تاکید بــر اینکــه ثبات 
و قابــل پیش بینی بــودن اقتصادی 
مهمتریــن مولفــه برای هــر فعال 
اقتصادی، سرمایه گذار و وارد کننده 
وصادرکننده اســت، گفــت: انتظار 
کاهش یا افزایش نرخ، انتظاری اشتباه 
است و بهتر آن است که به جای ریزش 
شدید یا افزایش شــدید، قیمت دالر 
برای دوره ای طوالنی باثبات شــود. 
البته ثبات قیمت به معنای ثابت ماندن 
نرخ نیســت بلکه به این معناست که 
بهای دالر همپای تورم ریالی رشــد 
کرده و خــود را طبیق دهد چرا که در 
این شرایط امکان فعالیت اقتصادی 

مهیا می شود . 
 وی دستیابی به توافق را قریب الوقوع 
دانســت و گفت: در این راستا انتظار 
می رود که این توافق تاثیر محدودی 
را در بازار به جا بگــذارد چرا که بازار در 
شرایط فعلی به واســطه تورم ریالی و 
حجم نقدینگی با چسبندگی باالیی 
روبروست از سوی دیگر عوامل سیاسی 
نیز احتیاط بازار را افزایش داده و همین 
احتیاط نیز دوباره در چسبندگی باالی 

قیمت موثر است. 
 دستیابی به توافق قطعی است؟

میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین ضمن تأیید از سرگیری ادامه دور 
هشتم مذاکرات وین از روز هشتم فوریه 
)19 بهمن ماه( در پایتخت اتریش گفته 
اســت که مذاکرات ظاهراً در مرحله 

نهایی است.
همچنیــن در ادامه گفته اســت: 
»سند نهایی برای احیای برجام پیش 
نویس شده که تقریبا بیش از 2۰ صفحه 
است. سند نهایی، سندی سیاسی ست 
که می  گوید طرفین چگونه به برجام 

برمی گردند. به محض اینکه به توافق 
برسیم، دوره ای بین یک یا دو ماه برای 
تدارک اجرای توافق خواهیم داشت. 

پس از آن، برجام اجرا می  شود.«
طبق اخبار تاکنون طرفین در زمینه 
نگارش متن و نزدیک کردن دیدگاه ها 
در موضوعات اصلی پیشــرفت قابل 
توجهی داشــته اند. اکنــون از میزان 
پرانتزها و مــوارد اختالفی کاســته 
شــده اســت و در رابطه با دو موضوع 
راســتی آزمایی و تضمین هــا کــه 
در دو هفتــه اخیر مورد بحــث بوده، 
پیشرفت هایی صورت گرفته است. اما 
در حوزه های رفع تحریم ها و اقدامات 
هسته ای هنوز به تصمیمات سیاسی 

طرف ها نیاز است.
در هفته پیش رو همه چشم ها به میز 
اتاق مستطیل شکل هتل کوبورگ است 
که چه شرایطی را برای پرونده بالتکلیف 

برجام رقم می  زند.
هر چه هســت بازار ارز ســیگنال 
مثبت ارائه شده از وین را گرفته است 
اما بازگشت کانالی قیمت را برخی به 
عملکرد بانک مرکزی مرتبط می دانند 
. عملکردی که در تالش است از نوسان 
ناگهانی و ریزش درشت قیمت ممانعت 
به عمل بیــاورد. در این حالت بهترین 
سناریوی پیش رو رســیدن بهای ارز 
به محدوده 23 هــزار تومان و عزیمت 
آن از این محدوده قیمتی است. شاید 
بانک مرکزی برای بدترین سناریو نیز 
چیزی در نظر داشته باشد. باید منتظر 

ماند و دید. 

اقدامات احتیاطی بانک مرکزی پِس پرده نقش آفرینی می کند؟

االکلنگ بازی دالر با اخبار وین 
هر چه هست بازار ارز 

سیگنال مثبت ارائه شده 
از وین را گرفته است اما 
بازگشت کانالی قیمت 

دیروز را برخی به عملکرد 
بانک مرکزی مرتبط 

می دانند. عملکردی که 
در تالش است از نوسان 
ناگهانی و ریزش درشت 

قیمت ممانعت به عمل 
بیاورد  

خبر

کارشناس و پژوهشــگر اقتصاد شهری گفت: فساد موجود 
باعث شده تِن بازار مسکن را قانقاریا بگیرد و شدت این بیماری 
در بخش مسکن باعث شده پای اقتصاد ایران هم قطع شود که 
این بیماری خود را در سال  95 نشــان داد؛ در دوره ای که تعداد 
واحدهای مسکونی خالی از ســکنه به بیش از 2 میلیون واحد 
رسیده بود اما همچنان شاهد افزایش قابل توجه بهای مسکن 
بودیم، به طوری که در برخی از سال ها به 1۰۰درصد هم رسیده 
اســت.کمال اطهاری در گفت وگو با ایلنا درباره عوامل موثر در 
افزایش 5۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن 
که از سوی بانک مرکزی اعالم شده، اظهار داشت: رویکرد دولت ها 
نسبت به بحث مسکن یک رویکرد ناقص است. بازار مسکن در 
ایران یک سیستم رانتی و کامال انحصار رانتی دارد و این سیستم 
رانتی از 15 سال پیش بر بازار مسکن حاکم شده که ریشه آن به 
آغاز تراکم فروشی در کشور برمی گردد، این اقدام یک انحراف 

بزرگ در اقتصاد بازار و در چارچوب بازار نئوکالسیک بود.
وی با بیان اینکه رانت در بازار مســکن از تراکم فروشی آغاز 
شد و آثار خود را از 15 سال گذشته در این بازار نشان داد، افزود: 
قانون شهری را فروختند، قیمت زمین را به یک نرخ رانتی تبدیل 
کردند و به این تبدیل مسکن در یک دور، سوداگری رانتی افتاد 
در صورتی که اکثریت جامعه درآمد رانتی نداشته و ندارند، این 
روند به تدریج کل بازار مسکن را کج  کارکرد و فاسد کرد و به کل 
اقتصاد سرایت کرد چرا که این سیستم رانتی باعث افزایش نرخ 

سود بانکی شد و دست بخش مولد از وام های بانکی کوتاه ماند.
رانت مسکن از تراکم فروشی آغاز شد

کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری با بیان اینکه رانت مسکن 
از تراکم فروشی آغاز شد و به تدریج کل بازار را فرا گرفت اضافه کرد: 
امروز با نرخ تورم 5۰ درصدی اعــالم می کنند که هزینه خانوار 
کارگری به 9 میلیون تومان رسیده است و 5۰ درصد از این هزینه 

9 میلیون تومانی به هزینه های مسکن اختصاص پیدا می کند که 
این عدد برای خانوارهای جوان بیشتر است. حال می گویند برای 
بهبود شرایط خانوار کارگری باید دستمزد و حقوق خانوار افزایش 
یابد اما اصول اقتصاد می گوید باید جلوی تورم گرفته شود و نرخ 
تورم را کاهش دهیم.اطهاری با اشاره به نبود سیاست های مسکن 
اجتماعی بیان کرد: مسکن مهر به عنوان طرح بزرگ دولتی برای 
اجرای مسکن حمایتی حتی نتوانست خانوار متوسط را هم در بر 
بگیرد و امروز شاهد این هستیم که یک نفر 3۰۰۰ مسکن مهر را 
خریداری کرده است. از سوی دیگر تنها 6 تا 9 درصد خانوار ساکن 
سکونتگاه های غیررسمی توانستند در طرح بزرگ مسکن مهر 
ثبت نام کنند و معتقدم مسکن مهر از هدف خود بسیار دور بود 

و این انحراف سالیان سال در طرح های حمایتی دیده می شود.
دولت عامل تورم مسکن است

اطهاری با تاکید بر اینکه عامل تورم مسکن، دولت است و نه 
مردم، گفت: دولت عامل افزایش قیمت مسکن است چرا که ریشه 
این تورم در تراکم  فروشی و افزایش رانت در این بازار بوده است و 

دولت در تمام این سال ها جلوی تراکم فروشی را نگرفت.
وی با اشاره به وضعیت بازار اجاره یادآور شد: آغاز رشد اسکان 
در سکونتگاه های غیررســمی با افزایش اجاره بها در شهرهای 

بزرگ بود. پیش از این میزان حاشیه نشینی و یا اسکان غیررسمی 
در محالت فرودست یا بافت فرسوده 5 درصد جمعیت شهری بود 
که این عدد امروز به 3۰ درصد رسیده و این آمار و ارقام به اندازه 

کافی وضعیت بازار اجاره بها در کشور را نشان می دهند.
کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری ادامه داد: البته افزایش 
قیمت اجاره بها در سکونتگاه های غیررسمی هم خود را نشان 
داده به طوری که یک واحد 3۰ متری بــه 2 واحد 14 متری و 
16 متری تبدیل شده و ما این موضوع را در خاک سفید تهران 
می بینیم که این در حالی است که در یک مسکن مطلوب سرانه 

اسکان هر نفر حداقل 12 متر است.

پژوهشگر اقتصاد شهری:

اقتصاد مسکن ایران قانقاریا گرفته است

ایمان ربیعی 

خبر اقتصادی

عرضه برنج طارم هم اینترنتی شد
ر  و مشــا مهر- 
وزیر جهاد کشاورزی 
از توزیــع گســترده 
گوشت تنظیم بازاری 
در میادین میوه و تره 
بار خبــر داد و گفت: 

برنج طارم هم به قیمت مناسب اینترنتی عرضه می 
شود.مشاور وزیر جهاد کشــاورزی از توزیع گوشت 
منجمد تولید داخل در سامانه بازرگام خبر داد و گفت 
هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله 99 هزار و ۸۰۰ 
تومان و گوشت بره کیلویی 1۰5 هزار تومان در سامانه 
بازرگام در بسته های 4کیلوگرمی به فروش می رود.
وی افزود: وزیر جهاد کشــاورزی دستور داده که در 
روزهای آینده گوشت قرمز در بسته های کمتری نیز 
عرضه شود تا مردم به راحتی بتوانند خریداری کنند.
به گفته رضازاده از امروز توزیع گوشت در میادین میوه 
و تره بار هم آغاز شده است هر کیلو گوساله الشه 1۰۰ 
هزار تومان، گوساله گرم بسته بندی درجه یک 14۰ 
هزار تومان، گوساله چرخ کرده درجه یک 12۰ هزار 
تومان، گوشت منجمد گوســاله بسته بندی شده 
12۰,۰۰۰ تومان و گوشت گوسفندی گرم الشه ای 

116 هزار و 9۰۰ تومان عرضه می شود.
    

۳۲میلیون نفر یارانه 
۱۰۰هزارتومانی گرفتند

تسنیم- پیگیری ها از ســازمان هدفمندی 
یارانه ها حاکی از تخصیص یارانه 1۰۰هزارتومانی 
به 32میلیون نفر است، این درحالی است که ابهامات 
جدی در خصــوص شــاخص های دهک بندی 
مشموالن دریافت یارانه ایجاد شده است که بایستی 

وزات کار در این خصوص شفاف سازی کند.
ســازمان هدفمندی یارانه ها در این خصوص 
تأکید دارد: لیست این چهار دهک به همراه مشموالن 
تحت نظر کمیته امداد و بهزیستی از سوی وزارت 
تعاون تهیه شــده است و بر اســاس لیست وزارت 
کار، تعــاون و رفاه اجتماعی که با دســتور رئیس 
جمهور برای ســازمان هدفمندی یارانه ها ارسال 
شد بر اساس آن پرداختی ها را انجام دادیم.گفتنی 
است، تعداد کل خانوارها 24,4 میلیون واحد است 
که خانواده های یارانه بگیر ۸1 درصد یا معادل 7۸ 
میلیون نفر هستند. خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد نیز 12,7 درصد کل خانوارهای کشور هستند. 

    
وزیر اقتصاد:

 سال آینده تورم بسیار کمتری را 
تجربه خواهیم کرد

تسنیم- وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت 
در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی 
است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه 
خواهیم کرد.سید احسان خاندوزی گفت: در سال 
14۰۰ در چهارمین ســال متوالی به جهت رشد 
قیمت ها قرار داشتیم، که االن هم وضعیت نامطلوبی 
را داریم.وزیــر امور اقتصاد و دارایــی با بیان اینکه 
پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ ســال اخیر 
چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، اضافه کرد: 
متأسفانه سختی این مشکالت و تورم بر دوش مردم 
و زندگی آنها قرار گرفت که بخشــی از آن به خاطر 
تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها 

در مسائل دیرینه اقتصادی بود.
    

افزایش قیمت بلیت هواپیما با دستور 
مجلس و سازمان امور مالیاتی

ایلنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
در خصوص اضافه شــدن مالیات بر ارزش افزوده 
به نرخ بلیت پروازهای داخلــی گفت: این افزایش 
مبلغ بر اســاس تصویب مجلس شورای اسالمی و 
ابالغ سازمان مالیاتی کشور است.میر اکبر رضوی 
درباره برخی اظهار نظرها در خصوص افزایش نرخ 
بلیت توسط شــرکت های هواپیمایی گفت: پس 
از صدور مجوز ســتاد ملی  مقابله با کرونا مبنی بر 
حذف محدودیت 6۰ درصدی پذیرش مســافر در 
آذر ماه سال جاری و متعاقبا تصویب شورای عالی 
هواپیمایی کشــوری مبنی بر کاهــش نرخ بلیت 
هواپیما، شــرکتهای هواپیمایی اقدام به کاهش 

متوسط  15 درصدی نرخ بلیت پرواز کرده است. 
    

منوی این رستوران از َشر 
تغییرات در امان است!

برترین هــا- 
تصویــری از منوی 
رســتوران آ اس پ 
در فضــای مجازی 
انتشار یافته که نشان 
می دهد این رستوران 

کامال از ریــال عبور کرده و بــرای در امان ماندن از 
تغییرات قیمت، منوی خود را به دالر منتشر کرده 

است.

بر اســاس تابلوی معامالت بورس دیروز، 
شاخص کل بورس تهران در اولین روز هفته با 
ثبت افت 3۸واحدی به محدوده یک  میلیون 
و 2۸4هزار واحد صعود کرد و شــاخص هم 

وزن ۰.۰2درصد رشد داشت.
پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است 
با توجه به پایداری بازار در کانال نزولی باشد. 
میثم رادپور، استاد دانشگاه و کارشناس 

بازارهای مالی، در خصــوص عملکرد دولت 
در این مدت به قرن نو گفت: بررســی عملکر 
دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است 
و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیســت و 
رویکرد حاکمیت به طــور جدی بر عملکرد 
دولت سایه انداخته است. زمانی که عملکرد 
دولت را بررسی می کنیم باید به این موضوع 
نیز توجه کنیم که ما دامنه نوســان زیادی 
نداریم که روســای جمهــور و دولت ها را با 

یکدیگر مقایسه کنیم چراکه بخش مهمی از 
عملکرد دولت تحت تاثیر رویکردی است که 
حاکمیت نسبت به سیاست خارجی، اقتصاد 
و فرهنــگ در پیش گرفته اســت، به عنوان 
مثال ما توســط حاکمیت انتخــاب کردیم 
که تحریمها را به جان بخریم و در مقابل آنها 
ایستادگی کنیم.وی معتد است کارنامه دولت 
سیزدهم در بازار سرمایه نیز تاکنون درخشان 
نبوده اســت؛ آمارهای حاکی از آن است که 

شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و 375 
هزار واحدی به کانال یک میلیون و 2۸5 هزار 

واحدی بازگشته است. 
به گفته وی از ابتدای ســال تاکنون، 51 
هزار و 1۸2 میلیارد تومان خروج پول از بازار 
سرمایه توسط حقیقی ها صورت گرفته است.
رادپور در ادامه گفت: دولت نمی تواند کار 
جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد 
و تنها می تواند پول چاپ کند، نقدینگی به 

دست آورد، سهام بخرد و قیمت ها را باال ببرد 
و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه 
این اتفاق را سایر مردم می دهند؛ در ایاالت 
متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد 
و بانک مرکزی آمریــکا در مقادیر هنگفت 
شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین 
آورد و قیمت دارایی های ســرمایهای را باال 
برد و در یک ســال و نیم گذشته این کشور 
رشــد 35 تا 4۰ درصدی نقدینگی را تجربه 
کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در 
معرض تورم باالی 4۰ درصد است این انتظار 
از دولت نمــی رود آن هم دولتــی که خود 
کســری بودجه 4۰۰ تا 5۰۰ هزار میلیارد 

تومانی دارد.

آمار هولناک خروج نقدینگی از بازار سرمایه

حقیقی ها 5۱ هزارمیلیارد تومان از بورس بردند


