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در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ ارز ۲۳ هزار 
تومان در نظر گرفته شده است

براساس پیگیری های انجام شده کل بودجه سال 
تومان  میلیارد  هزار   ۵۰۰۰ به  مجموع  در   ،۱۴۰۲
نرخ  که  شده  گفته  حال  عین  در  و  است  رسیده 
هزار   ۲۳ آینده  بودجه سال  در الیحه  ارز  تسعیر 

تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ بعد 
است  شده  ارائه  مجلس  به  دوشنبه  روز  ظهر  از 
اما اعالم وصول آن به صورت رسمی رخ نداده 
است پیگیری هایی در خصوص ارقام کالن بودجه 
بودجه  که  شده  گفته  اساس  براین  شد.  انجام 
عمومی دولت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه 
نظر  در  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰۰۰ نیز  شرکت ها 

گرفته شده است.
میلیارد  به ۵۰۰۰ هزار  براین اساس کل بودجه 
حدود  مالیاتی  درآمدهای  است.  رسیده  تومان 
7۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با 
احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به 

8۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰۰۰ مجموع  از 
را  آن  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۰۰ دولت،  عمومی 
می دهد.  تشکیل  دستمزد  و  حقوق  هزینه های 
۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر 
هزینه ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی 
افزایش  این  دقیق  مدل  همچنان  البته  هستیم 
در  که  دید  باید  نهایت  در  و  نیست  مشخص 
گرفته  خصوص  این  در  تصمیمی  چه  مجلس 
نرخ  ابتدایی  پیشنهاد  شنیده ها  براساس  می شود. 
ارز در بودجه ۲6 هزار تومان بوده که مورد موافق 

می رسد  نظر  به  اساس  براین  است.  نگرفته  قرار 
که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته 
نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار 

خواهد داشت.

که  گفت  باید  نیز   ۱۴ تبصره  خصوص  در 
پیگیری ها  اما  است  شده  بودجه  وارد  آن  منابع 
تغییر  که  نیست  قرار  اقدام  این  می دهد  نشان 
را  بودجه  نظم  تنها  و  کند  ایجاد  خصوصی  به 
افزایش خواهد داد. در این بین منابع تبصره ۱۴ 
نظر  در  تومان  میلیارد  هزار   7۰۰ به  نزدیک  نیز 

گرفته شده است.
از  تومان  میلیارد  هزار   7۰۰ اینکه  به  توجه  با 
تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم 

هزینه های حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان تعیین شده، به نظر می رسد که حدود ۳۰۰ 
بازخرید  بحث  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰۰ تا 
نظر  در  کشور  عمرانی  بودجه  همچنین  و  اوراق 

گرفته شده است.
بودجه  الیحه  خصوص  در  که  نکاتی  از  یکی 
سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت 
تغییر قابل توجهی در آن رخ نداده و بخش قابل 
توجهی از رشد درآمدها و هزینه ها مربوط به تورم 

سال جاری است.
از الیحه بودجه ۱۴۰۲  اخبار دریافتی  همچنین 
نشان می دهد دولت برای سال آینده کف حقوق 

کارمندان را 7 میلیون تومان در نظر گرفته است.
این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل 
تومان  میلیون   ۵ حدود  دولت  کارمندان  حقوق 
افزایش  متوسط  ابتدا   ۱۴۰۱ سال  در  است.  بوده 
اما  شد  گنجانده  بودجه  در  درصدی   ۱۰ حقوق 
 ۱۰ مجدد  افزایش  با  دولت  سال  دوم  نیمه  در 
درصدی حقوق ها موافقت کرده و تحت الیحه 
ای جدید اصالحات در پرداخت حقوق کارمندان 

و بازنشستگان اعمال شد.
دولت،  برنامه  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 
افزایش  متوسط  کارکنان  حقوق  افزایش  برای 
از  پیش  است.  شده  گرفته  نظر  در  درصدی   ۲۰
این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به 
افزایش حقوق ۲۰  اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد 
درصدی کارمندان  هستیم، گفته بود: سه سناریو 
شده  لحاظ  افزایش  این  مختلف  مدلهای  برای 
مشخص  افزایش  این  دقیق  مدل  همچنان  است. 
چه  مجلس  در  که  دید  باید  نهایت  در  و  نیست 

تصمیمی در این خصوص گرفته می شود

اقتصاد

 جزئیات برخی از بندهای بودجه سال ۱4۰۲
یکشنبه 11  دی 1401      شماره  6444      سال بیست و پنجم 

خودرو تا مهر سال آینده 
ارزان نمی شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
در  نرخ خودرو  افزایش  بر  موثر  عوامل  درباره 
واردات  در  دولت  تعلل  گفت:  اخیر،  روز های 
مجلس  بین  موضوع  این  پاسکاری  و  خودرو 
نوسانات  دولت،  بخش  و  اسالمی  شورای 
ارزی، کمبود عرضه خودرو، ناتوانی در اصالح 
نوسانات ارزی به نحوی که نقدینگی به سمت 
بازار ارز نرود و در نهایت مهندسی غلط دولت 
در  خودرو  عرضه  سبک  به  خودرو  بازار  در 
است  دولت  اشتباه  اقدامات  جمله  از  بورس، 
که موجب شکل گیری چالش های کنونی بازار 

خودرو شده است.
وی افزود: خودرو سازان در شرایط ضرردهی 
وضعیت  اکنون  که  است  حالی  در  این  بودند، 
هدف  با  دولت  است.  مطلوب  آن ها  سوددهی 
قیمت  اختالف  کاهش  و  داللی  بخش  حذف 
در  خودرو  عرضه  به  اقدام  بازار،  و  کارخانه 
بورس کرد. از آنجایی که نمی توان بخش داللی 
محدود  عرضه  با  کرد،  کامل حذف  طور  به  را 
قیمت  افزایش  شاهد  تنها  بورس،  در  خودرو 
برخی خودرو ها بودیم. در حقیقت ما خودرو در 
بورس عرضه نکردیم بلکه خودرو را به مزایده 

گذاشتیم.
در  خودرو  عرضه  اینکه  به  اشاره  با  دادفر 
ادامه  است،  مطلق  انحصار  حقیقت  در  بورس 
داد: اکنون می توان گفت خودرو ساز ها از حالت 
خودرو ها  که  چرا  شدند  خارج  بودن  ده  زیان 

تقریبا با نرخ آزاد عرضه می شوند.
در  واردکنندگان خودرو  انجمن  دبیر  گفته  به 
منطقی  به صورت  واردات خودرو  که  صورتی 
کاهش  شاهد  می توان  شود،  انجام  ثبات  با  و 
حدود  تا  داخلی  تولیدکنندگان  هزینه های 
عملیاتی  اقدام  این  گواه  باشیم.  درصد   ۲۵

صورت های مالی این شرکت ها است.
بار ها مطرح شده است  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
که شورای سیاست گذاری صنعت خودرو باید 
باالترین نهاد تصمیم ساز در بازار خودرو باشد، 
تصریح کرد: تصمیم گیری درباره یک بازار باید 
به صورت یکپارچه انجام شود. در صورتی که 
باشد می توان شاهد  منطقی  به صورت  واردات 
کاهش قیمت این کاال باشیم. البته دولت باید با 
استفاده از اهرم های اقتصادی - مالی هزینه های 
اهرم ها  این  جمله  از  دهد.  کاهش  را  سربار 
دولت  پنهانی  خاص  حمایت های  به  می توان 
اشاره کرد. دولت باید از صنعت خودرو خارج 
بنگاه  بجای  باید  نیز  خودروسازان  البته  شود. 

داری، صاحب فناوری باشند.
درصدی   ۲۵ کاهش  با  اینکه  بیان  با  دادفر 
کاهش  شاهد  می توان  خودروسازان،  هزینه 
باشیم،  داخلی  خودرو های  قیمت  درصدی   ۲۵
اظهار داشت: در صورتی که به صورت ایده آل 
بین همه نهاد های تصمیم گیر هماهنگی وجود 
داشته باشد، شاید تا پایان اسفند ماه امسال شاهد 
واردات ۲۰ هزار دستگاه خودرو باشیم. این در 
 ۱۰۰ را  واردات  سقف  دولت  که  است  حالی 
ترتیب  این  به  است.  کرده  تعیین  دستگاه  هزار 
می توان گفت حداقل تا پایان نیمه نخست سال 
اثرگذار خودرو  آینده شاهد واردات گسترده و 
نیستیم؛ بنابراین خبری از کاهش قیمت خودرو 

تا مهر ماه سال آینده نیست.

پیش بینی قیمت ۸۹ دالری 
نفت در سال ۲۰۲۳

به گزارش رویترز، در شرایطی که تیره شدن 
به  ابتال  موارد  افزایش  و  دنیا  اقتصاد  دورنمای 
و  می کند  تهدید  را  تقاضا  رشد  در چین  کرونا 
روسیه  تحریم های  اثر  در  عرضه  کاهش  تأثیر 
افزایش   ۲۰۲۳ در  نفت  ،قیمت  کرده  خنثی  را 

چندانی نخواهد داشت.
 نظرسنجی از ۳۰ اقتصاددان و تحلیلگر نشان 
می دهد متوسط قیمت نفت خام برنت در ۲۰۲۳ 
برابر با 89.۳7 دالر خواهد بود، یعنی ۴.6 درصد 
پایین تر از 9۳ دالر و 6۵ سنتی که در ماه نوامبر 
پیش بینی شده بود. متوسط قیمت نفت در ۲۰۲۲ 

برابر با 99 دالر در هر بشکه بود.
 تخمین زده می شود متوسط قیمت نفت خام 
 8۴ و  دالر   8۴ با  برابر   ۲۰۲۳ در  هم  آمریکا 
این رقم قباًل 87 دالر و 8۰ سنت  باشد.  سنت 

پیش بینی شده بود.
 اقتصاددان ها انتظار دارند اقتصاد دنیا در اوایل 
۲۰۲۳ به خاطر تأثیرات تورم باال و افزایش نرخ 

بهره بانک های مرکزی وارد رکود شود.
از  بیش از ۱۵ درصد  برنت  نفت خام  قیمت   
اوایل نوامبر کاهش یافته و حدود 8۴ دالر در هر 
بشکه در روز جمعه معامله شد. افزایش موارد 
تقاضای  رشد  دورنمای  در چین  کرونا  به  ابتال 
نفت در بزرگ ترین واردکننده نفت خام دنیا را 

پایین آورده است.
رشد  نفت  تقاضای  می گویند  تحلیلگران  اکثر 
قابل توجهی در نیمه دوم ۲۰۲۳ خواهد داشت و 
دلیل آن برداشته شدن محدودیت های کرونایی 
در چین و سیاست های آسان تر پولی بانک های 

مرکزی خواهد بود.
می دهد  نشان  اقتصاددان ها  این  از  نظرسنجی 
بسیار  نفت روسیه  علیه  تحریم های غرب  تأثیر 
عرضه  هفته  این  در  مسکو  بود.  خواهد  ناچیز 
که  را  کشورهایی  به  نفتی  محصوالت  و  نفت 
مدت  به  هستند  تعیین شده  قیمت  موافق سقف 

۵ ماه از اول فوریه ممنوع کرد.

سالی  را   ۲۰۲۳ سال  پول  المللی  بین  صندوق 
همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده 
بسیاری  دارد  انتظار  المللی  بین  نهاد  این  است. 
سال  این  در  ایران  اقتصاد  کالن  شاخص های  از 

وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
پول  المللی  بین  صندوق  بینی  پیش  اساس  بر 
اقتصاد ایران در این سال 9۱ میلیارد دالر بزرگتر 
خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک هزار 
و 7۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید. تولید ناخالص 
داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که 
میلیارد   ۵99 و  یک هزار  از  بیش   ۲۰۲۲ سال  در 
و  به یک هزار  در سال ۲۰۲۳  برآورد شده،  دالر 

69۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
داخلی سرانه  ناخالص  تولید  ترتیب،  به همین 
ایران بر اساس شاخص قدرت خرید 86۵ دالر 
افزایش خواهد یافت و از ۱8 هزار و 66۳ دالر 
در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱9 هزار و ۵۲8 دالر در 

سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
 ۲ متوسط  به طور   ۲۰۲۳ سال  در  ایران  اقتصاد 
درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱ 
چهارمین   ۲۰۲۳ سال   ،۲۰۱9 سال  در  درصدی 
رشد  ایران  اقتصاد  که  بود  خواهد  متوالی  سال 
ایران در سال های  مثبت را تجربه خواهد کرد. 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.7 

درصد و سه  درصد داشته است.
ایران در  بینی شده است بخش غیرنفتی  پیش 
و  شود  مواجه  درصدی   ۲ رشد  با   ۲۰۲۳ سال 
 ۲.۱ به  نیز  سال  این  در  ایران  نفتی  بخش  رشد 

درصد برسد.
و  تولید  دارد  انتظار  پول  المللی  بین  صندوق 
ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو  نفت  صادرات 
در  ایران  نفت  تولید  گزارش  این  باشد.  رشد  به 
در  بشکه  هزار   ۵8۰ و  میلیون   ۲ را   ۲۰۲۲ سال 
روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال 
۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه ای به ۲ میلیون و 
6۲۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در 
سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیون و ۴6۰ هزار بشکه 
در روز نفت بوده و پیش بینی شده است این رقم 
به معادل چهار میلیون و 6۰۰ هزار بشکه در روز 
نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه 

در روز افزایش خواهد داشت.
صادرات اعالم شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ 
مواجه خواهد شد و  بشکه ای  با رشد ۴۰ هزار 
به   ۲۰۲۲ سال  در  روز  در  بشکه  هزار   8۵۰ از 
یافت.  افزایش خواهد  89۰ هزار بشکه در روز 
صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه 
 ۳۳۰ معادل  به   ۲۰۲۲ سال  در  نفت  روز  در 
هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش 

خواهد یافت.

 ۲۰۲۳ سال  برای  ایران  اقتصاد  در  تورم  نرخ 
که  است  شده  بینی  پیش  درصد   ۴۰ بر  افزون 
این رقم نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ 

افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد 
نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر 
به ۴7.۵  نقدینگی که در سال ۲۰۲۲  شود. رشد 
درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۴۵.6 درصد 

کاهش خواهد یافت.
به   ۲۰۲۳ سال  در  ایران  دولت  بودجه  کسری 
خواهد  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   6 معادل 
 ۴.۲ بودجه  کسری  از  رقم  این  البته  که  رسید 

درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است.
آن  از  قبل  سال  به  نسبت  دولت  درآمدهای 
در  ایران  دولت  درآمد  داشت.  نخواهد  تغییری 
ناخالص  تولید  درصد   8.۳ معادل   ۲۰۲۳ سال 
این رقم نسبت  بینی شده است که  داخلی پیش 
به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین 
حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود 
و از معادل 7.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در 
ناخالص  تولید  به معادل 7.۵ درصد  سال ۲۰۲۲ 

داخلی در سال ۲۰۲۳ می رسد.
کاهش   ۲۰۲۳ سال  در  دولت  ناخالص  بدهی 
ناخالص  بدهی  یافت.  خواهد  توجهی  قابل 
دولت ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش 
یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل 
۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است این 
روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی 
ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.9 

درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
در  ایران  جاری  حساب های  تراز  گزارش  این 
سال ۲۰۲۳ را ۳۰.۲ میلیارد دالر پیش بینی کرده 
سال  در  ایران  جاری  های  حساب  تراز  است. 
۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دالر برآورد شده است.
ذخایر  دارد  انتظار  پول  المللی  بین  صندوق 
از  بیش   ۲۰۲۳ سال  در  ایران  دسترس  در  ارزی 
۱۱.۴ میلیارد دالر افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد 
دالر برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 
است.  برآورد شده  میلیارد دالر   ۳۰.8 نیز   ۲۰۲۲
این نهاد بین المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از 
۱۲۰ میلیارد دالر اعالم کرده اما مدعی است ایران 
به دلیل تحریم های آمریکا فقط به بخش کوچکی 

از این ذخایر دسترسی دارد.
پول،  المللی  بین  صندوق  برآورد  اساس  بر 
نیم  معادل   ۲۰۲۲ سال  در  ایران  خارجی  بدهی 
بینی  پیش  و  بوده  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
در  تغییر  بدون  سال ۲۰۲۳  در  رقم  این  می شود 

همین سطح باقی بماند.

 رشد ۱۰ شاخص کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و 
چین نوسانات نرخ ارز را به بیماری مزمن اقتصاد 
اقتصاد  در  غلط  زمینه های  افزود:  و  کرد  تشبیه 

وجود دارد که باعث دالرریزه شدن آن می شود.
وی با بیان اینکه نبض اقتصاد در ایران با فروش 
آزادانه  فروش  کرد:  تصریح  می شود،  زده  نفت 
نفت برای ما ثبات نسبی در نرخ ارز را به همراه 
درآمدهای  است  ناچار  دولت  چراکه  می آورد؛ 
تا  کند  به ریال  تبدیل  بازار عرضه و  به  را  ارزی 

مخارج ریالی اش تامین شود.
کشوری را نمی توان در دنیا پیدا کرد که در ۲ تا 
۳ دهه متوالی تورم دو رقمی را تجربه کند؛ شاید 
در یک کشور تورم ۳ تا ۵ سال حاکم شود اما بعد 
از مدتی آن را سامان می دهد اما در ایران تورم دو 
رقمی به یک روال تبدیل شده است و ما به آن 

عادت کردیم.
رشد  نرخ  بین  هماهنگی  عدم  باعث  تورم 
اقتصادی و ارزش پول می شود؛ تورم باعث شده 
ما  روی  پیش  همواره  ارز  نرخ  معضل  که  است 
قرار بگیرد و این بیماری زمینه ای با یک ویروس 
جدید می تواند به شکل حادی نمود و بروز عینی 
گاهی  و  تحریم  ویروس  این  گاهی  کند،  پیدا 

بی ثباتی های اجتماعی است.
کافی  بازار  به  دولت  ارزی  درآمدهای  تزریق 
نیست همچنین به راحتی نیز منتقل نمی شود. نباید 
فراموش کرد که سرمایه »ترسو« است و زمانی که 
کشور  به بی ثباتی می رسد بازار میل به خرید ارز 
پیدا می کند از این رو این تنش ها نخست درخیابان 
در  می دهد.  نشان  را  خود  استانبول  و  فردوسی 
دولت ها  و  شد  تکرار  رویه  این  دولت ها  همه 
اعالم می کنند که ارز نیمایی یا همان ارز حاصل 
از صادرات موجود است اما متقاضی برای خرید 

آن وجود ندارد.
همچنین دارندگان پس اندازهای خرد می خواهند 
پول خود را تبدیل به کاالیی که ارزش آن کمتر 
سکه  و  طال  خودرو،  مسکن،  یعنی  می کند  افت 
در  شود.  پول خود حفظ  ارزش  اینگونه  تا  کنند 
سرمایه  خروج  به  میل  اجتماعی  بی ثباتی  شرایط 
افزایش پیدا می کند و تقاضا اضافی به بازار تحمیل 
موسم  در  همواره  ما  دیگر  سوی  از  می شود؛ 
ماه های آذر و دی افزایش نرخ ارز داریم چراکه 
همزمان با آغاز سال جدید میالدی می شود. همه 
این عوامل دست به دست هم می دهد که روزانه 

نرخ ارز در ایران باال برود.
بانک مرکزی در شرایط آچمز  در حال حاضر 

است و توان ارزپاشی هم ندارد و با دنبال کردن  
سیاست تعیین نرخ  پایین تر از نرخ آزاد، نمی تواند 
در  مرکزی  بانک  اگر  کند.  کنترل  را  بازار  این 
شرایط عادی و بحران های حاد بخواهد وارد بازار 
شود باید با نرخ باالتر اقدام به خرید ارز کند که 

بتواند ارزهای دست مردم را جمع آوری کند.

فعلی  شرایط  در  ارز  بحران  حریری؛  گفته  به 
یک  و  است  مجهولی  چند  معادله  یک  حاصل 
شخص نمی تواند آن را مدیریت کند. برای عبور 
از این بحران نیاز به یک سیاست گذار ارزی مقتدر 
با اختیارات کامل هستیم که علم کافی در زمینه 
این  در  بتواند  و  باشد  داشته  مالی  و  پولی  بازار 

شرایط بهترین تصمیم را بگیرد.
بازار ارز به جای می رسد که خود به خود کنترل 
هر  و  است  شده  کاال  ارز  امروز  چراکه  می شود 
کاالی در بازار به نقطه ای می رسد که دیگر کشش 

قیمتی ندارد و خریداری برای آن وجود ندارد. 
رسیدن بازار ارز به این نقطه نمی تواند مدیریت 
در  باد  و  بارندگی  مانند  و  اطالق شود  ارز  بازار 
برنامه ای  دولت  که  می ماند  هوا  آلودگی  زمان 
تنها  و  ندارند  هوا  و  آب  شرایط  بهبود  برای 
اراده ای برای  مترصد نزوالت آسمانی است. من 
سیاست گذاری قابل اجرا برای بازار ارز در دولت 
ندیدم و به نظر می رسد قیمت همچنان رو به جلو 
باشد و تا آنجا قیمت ها جلو می رود که یکسری از 
متقاضیان به صورت طبیعی بنا به منطق یا احساس 

از این بازار خارج می شوند.
قیمت مواد اولیه باال می رود و حتی اگر قیمت ها 
با  ما  می رود  بین  از  آینده  از  اطمینان  نرود  باال 
اطمینان  فروشندگان  که  هستیم  مواجه  مقوله ای 
ندارد که اگر کاالی خود را بفروشند می تواند با 
همان نرخی که فروختند کاال را خریداری و آن 

را جایگزین کند؟

کاهش خرید به توزیع، سپس به تولید می رسد 
بی ثباتی  و  ناامنی  این  و  متوقف می شود  تولید  و 
لطمه  تولید  به  می شود  باعث  نهایت  در  فکری 
وارد شود؛ در شرایط فعلی ما به ناچار  به گرانی 
به  گرانی  و  است  مصرف  ضرر  به  که  می رسیم 

تجارت لطمه می زند و عامل تورم می شود.
این  اصلی  بازنده های  ثابت  درآمد  دارندگان 
و حتی شخصی  می شوند  تورم محسوب  چرخه 
که ۵۰ میلیون درآمد داشته باشد کیفیت زندگی اش 
مصرف کننده  دیگر  عبارت  به  می کند  پیدا  تقلیل 

است که تاوان می دهد.
لطمه  تورم  از  اقتصاد  دست اندرکاران  تمامی 
از  مالیات  ناعادالنه  دریافت  نوعی  تورم  می بیند. 
کسبه  و  دارند  ثابت  درآمد  که  است  اشخاصی 
خرد، دستمزدبگیران و طبقه متوسط در این میان 
که  هستند  مردمی  اصلی  بازنده  می بیند.  آسیب 
ثروتی ندارند اما شخصی که ملک و ثروت دارد 
که  افرادی  می رود.  باال  تورم  با  ثروت اش  ارزش 
درآمد ثابت ماهیانه دارد در این میان آب می شوند 
و اجاره نشین ها بیش از طیف دیگر آسیب می بیند 
 ۲ آن  ارزش  که  خانه ای  یک  اجاره  باید  چراکه 

میلیارد شده است را پرداخت کنند.
دولت به شکل نظری در این میان نقشی ندارد اما 
فرض بگیرید دولتی هزار دالر دارد و می خواهد با 
این عدد حقوق یک سال کارکنان خود را پرداخت 
اگر با دالر ۳۰ تومانی آن بفروشند توان پرداخت 
حقوق کارکنان برایش ایجاد نمی شود  اما اگر دالر 
را ۴۰ هزار تومان بفروشد توان مالی اش افزایش 

پیدا می کند.
اینجا این پرسش مطرح است که آیا دولت این 
دولت  هیچ  است،  روشن  پاسخ  می خواهد؟  را 
از سوی  اما  تایید نمی کند  را  این موضوع  عاقلی 
دیگر شواهدی نشان می دهد که دولت می خواهد 
اما مدرکی  کند  از دست مردم جمع  را  نقدینگی 
وجود ندارد که بتوان ثابت کرد دولت در این میان 

نقشی ایفا می کند.
در  را   تحریم ها  یعنی  بیرونی  عامل  نمی توان 
از سال  به خصوص  کرد؛  انکار  این شرایط  ایجاد 
۲۰۱7 میالدی اثر آن شدیدتر شد چراکه تحریم ها 
در  این  گذاشته  دست  ما  نفت  فروش  نحوه  بر 
حالیست که نفت نقطه قوت اقتصاد ما محسوب 
می شود. همچنین هزینه های که تجار برای تجارت 
از  می کنند  پرداخت  تحریم  شرایط  در  خارجی 
ثروت ملی ما کم می کند و دست بال سیاست گذار 

ارزی در سال های اخیر تنگ  شده است.

بانک مرکزی در شرایط آچمز است

قیمت مسکن موجب کاهش خرید و  افزایش 
با توجه  بازار سرمایه شده است  این  فروش در 
رکود  دچار  پیش  مدت ها  مسکن  بازار  اینکه  به 
تورمی شده بود. با رشد قیمت ارز بازار مسکن 
در کما رفتالبته بازارهای موازی بازار مسکن هم 

از حالت رقابت خارج شدند
از  فروشندگان  تا  باعث شده  قیمت ها  افزایش 
انتظار  معامالت غیر قطعی خودداری کنند و در 
رشد قیمت ها بمانند در واقع با افزایش نرخ ارز 
این  در  و  کرد  تغییر  مسکن  بازار  در  انتظارات 
مسکونی  واحدهای  معامالت  تعداد  کوتاه  مدت 
کاسته شده است و مالکان ترجیح می دهند تا با 

خریداران واقعی معامله کنند.
بنا به گفته کارشناسان تعداد معامالت امالک به 
شدت کاهش پیدا کرده است و هرچند که شرایط 
تورمی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا 

این بازار به یکباره در رکود برود.
و  خرید  سایت های  در  موجود  بررسی های 
وجود  با  دارد  توقف  از  نشان  مسکن  فروش 
این بی تحرکی در بازار مسکن تهران و اصفهان 
شهرهای گرانی هستند که ملک فروش نمی رود 
با توجه به اینکه خریداران امید داشتند که وضع 
بازار مسکن نسبت به سال گذشته بهتر شود اما 
روز به روز این امیدواری کم و کم تر شده است

از  وزیر جدید صحبت هایی  اینکه  به  توجه  با 
افزایش تولید و متناسب سازی عرضه و تقاضا را 

بیان کرده است باید منتظر ماند تا نابه سامانی ها 
تمام شود البته از سوی دیگر نرخ ارز هم باید در 
نظر گرفته شود چرا که نرخ ارز تأثیر مستقیم بر 
این  منتظر  این حال  با  است  داشته  مسکن  بازار 
هستیم تا ببینیم ساخت یک میلیون مسکن انجام 
بازار حکم فرما  می شود تا روزنه امیدی در این 

شود.
حوزه مسکن یک حوزه عرضه و تقاضا است 
یعنی باید تولید باشد که ارزانی به همراه باشد تا 
وقتی که یک طرفه زنجیره یعنی تولید کار نکند 
این زنجیره با مشکل رو به رو خواهد بود زمانی 
که در بازار مسکن تقاضا باشد، تولید نباشد، قطعًا 
می شود.  تورم  و  قیمت  افزایش  اصلی  بازیگر 
صورت  معامالت  آینده  ماه های  در  رو  ازاین 
نبوده  دقیق  ارزیابی  مور  که  آمارهایی  و  نگرفته 
بود. خواهیم  قیمت  افزایش  شاهد  هم  باز  اند 
عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان گفت: تبعات 
رکود و تورم در حوزه مسکن، تولید و تقاضا در 
این بخش را نامتناسب کرده و قیمت مسکن به 
زمانی  تا  روند  این  و  یافته  افزایش  عجیبی  نحو 
افزایش نداشته باشد وضعیت قیمت ها  که تولید 

بحرانی تر خواهد شد.
بخش  این  در  گذاری  سرمایه  باید  نهایت  در 
شود  برطرف  مسکن  مشکل  این  تا  شود  انجام 
ایجاد  تولیدی  گذاری  سرمایه  بدون  که  چرا 

نخواهد شد.

بازار مسکن در کما


