اقتصاد

10
شاخص
روایت رسمی از کارنامه زمین
و مسکن در پایان 1400

بر اســاس نتایج طــرح گـــردآوری اطالعات
قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در
زمستان  ،۱۴۰۰نرخ رشد اجاره بها نسبت
به زمستان  60.9 ،۹۹بوده که از نرخ رشد
قیمت زمین و مسکن در بازه زمانی یاد شده
فاصله قابل توجهی دارد.

منبع :اقتصاد آنالین به نقل از مرکز آمار

خبر

خاندوزی :وزارت رفاه خواستار
تمدید اجرای آزمایشی کاالبرگ
الکترونیکی است

هادی محمدی  -سید احسان خاندوزی وزیر
اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه
نشست هیئت دولــت دربــاره اجــرای کاال برگ
تاکید کــرد :دربــاره این موضوع از وزارت رفاه
سوال کنید اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی
کــاالبــرگ الکترونیکی در ســتــاد هماهنگی
دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی داد.
درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله
آزمایشی دیگر انجام شــود تا وقتی در سطح
کشور اجــرا می شــود ،مثل برخی اعتراضات
در اردیبهشت و خــرداد را که به یارانهها شد،
شاهد نباشیم .پس باید منتظر باشیم تا اجرای
آزمایشی آن انجام شــود .تخمینی بــرای زمان
اجرای کاالبرگ الکترونیکی نداریم.

نرخ ارز
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موانعجدی دربرابر اصرار دولت
برای واگذاری خودروسازان
وزیر اقتصاد در شرایطی از مطالبات جدی
رئــیــس جمهور ب ــرای خصوصی ســازی
خودروسازان خبر داده که موانع جدی
در این راه وجود دارد و گرفتن نتیجه مورد
انتظار نیز شرایطی از جمله تعیین تکلیف
زیان انباشته خودروسازان را می طلبد.
وزیر اقتصاد دیروز بر عزم جدی دولت برای
واگذار کردن سهام ایران خودرو و سایپا
تاکید کرد .موضوعی که با موانع مهمی از
جمله ساختار سهام موجود و نیز زیان ده
بودن آن ها روبه روست.
به گزارش ایرنا ،وزیر امور اقتصادی دیروز
در حاشیه نشست هیئت دولــت ،با بیان
ایــن که واگـــذاری سهام ایــران خــودرو و
سایپا یکی از مطالبات جدی رئیس جمهور
اســت ،افــزود :دولــت قصد خالی کردن
شانه از مسئولیت یا کسب درآمــد ندارد
و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت
خودروسازی در سال های آینده است.
به گــزارش خــراســان ،واگـــذاری سهام و
خصوصی سازی واقعی ،یکی از اساسی
ترین اقداماتی است که می تواند برای
اصالح صنعت خودرو انجام شود و اتفاق ًا
سابقه ای نسبت ًا قدیمی نیز داشته است،
به طــوری که در دولــت قبل تالش هایی
در ایــن زمینه انــجــام شــد کــه بــه نتیجه
مطلوب نرسید .در دولــت سیزدهم نیز
رئیس جمهور در قالب هشت فرمانی که
درباره صنعت خودرو در اسفند صادر کرد،
دستور داد که مدیریت دولتی شرکت
های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف
شش ماه به بخش غیردولتی واگذار شود.
در این زمینه اوایل امسال وزیر صمت از
واگــذاری بلوک های  40و  25درصدی
سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و
سایپا به بخش خصوصی به منظور کاهش

نفوذ دولت خبر داد .با این حال ،باید گفت
پیچیدگی هــای مــوجــود ،ایــن رونــد را با
دشواری های خاصی روبه رو کرده است.
برخی از این پیچیدگی ها به طور خالصه
شامل موارد زیر است:
 -1اگر چه بخشی از سهام این شرکت
هــا در اخــتــیــار دولـــت اســت امــا بخشی
دیگر در قالب سهام به اصطالح تودلی
یا خودسهامداری ،ساختاری پیچیده از
نظر مالکیت سهام را رقم زده است.
 -2واگذاری سهام دولت با مشکل وثیقه
بودن این سهام نزد بانک ها مواجه است.
 -3اساس ًا خودروسازان با زیان انباشته
مواجه انــد ،به طــوری که ایــن میزان به
ترتیب برای ایران خودرو و سایپا به  43و
 25هزار میلیارد تومان می رسد .به طور
مشخص تر در این باره ،آمارها حاکی از
آن اســت که فــروش هر دستگاه خــودرو
از خانواده سمند برای ایــران خــودرو در
سال گذشته زیانی حــدود  ۳۶میلیونی
داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه
از خانواده ( X200تیبا ،ساینا و کوییک)
سایپا بیش از  ۱۷میلیون تومان بوده

اســـت .ایــن مسئله را مــیتــوان نتیجه
سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت
خــودرو دانست که از یک طــرف جلوی
افزایش قیمت را نگرفته و از طرف دیگر،
بــازار دونرخی ایجاد کــرده اســت .با این
اوصــاف حتی چندی پیش خبرگزاری
تسنیم به نقل از قربانزاده رئیس سازمان
خصوصی سازی با اشــاره به مانع قیمت
گ ــذاری دســتــوری بــر ســر راه س ــودآوری
خودروسازان بیان کرد ،کدام آدم عاقلی
شرکتی را کــه روزانــــه زی ــان مــی دهــد،
خریداری می کند؟
در پایان باید گفت آن چه مطالبات مردم
از خودروسازان را هم اینک افزایش داده،
ارتقای کیفیت و بهبود نسبی قیمت است،
موضوعیکهبهعنوانمثالدرمقایسهقیمت
خــودروهــای خارجی به پــول ملی بیشتر
آشکار می شود .با این اوصاف اگر خصوصی
سازی صرف ًا به تغییر مالکیت خودروسازان
منجر و زیان انباشته خودروسازان در قالب
مدیریت خصوصی بــه قیمت خــودروهــا
تحمیل شــود ،ایــن مسیر پیچیده نتیجه
مطلوب را به همراه نخواهد داشت.

نشانههایتورمیدر
آمارهای پولیمرداد ماه

تازه ترین داده های بانک مرکزی
از تغییر مسیر پایه پولی و نقدینگی
در مرداد حکایت دارد

آمارهای جدید بانک مرکزی از تحوالت مرداد امسال
نشان می دهد که روند نزولی رشد نقدینگی متوقف
شده و روند شاخص های پولی در مسیر صعودی قرار
گرفته است که می تواند آثار تورمی داشته باشد.
به گزارش خراسان ،تازه ترین آمارهای منتشر شده
از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کلی دو
متغیر اصلی پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی در مرداد
امسال نسبت به ماه های اخیر تغییر یافته و صعودی
شده است .بر این اساس ،رشد  12ماهه پایه پولی که
(در هر ماه) از آغاز امسال نزولی شده و در چهار ماهه
امسال از  31.5به  26.2درصد رسیده بود ،به یک باره
تا  30.3درصد در مرداد افزایشی شده است.
از سوی دیگر ،نرخ رشد نقدینگی نیز که روند تقریب ًا
نزولی آن از اسفند سال قبل دیــده می شــود ،برای
چهارمین ماه متوالی در کانال  37درصد درجا زده
و مسیر نزولی خود را ادامه نداده است .البته بانک
مرکزی توضیح داده که در حدود  2.5واحد درصد
از رشد نقدینگی در  12ماه منتهی به پایان مرداد
 ،1401مربوط به اضافه شدن اطالعات حسابداری
بانک مهر اقتصاد به بانک سپه (به واسطه ادغام بانک
های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و در
صورت تعدیل آثار پوشش آماری مذکور ،رشد نقدینگی
در پایان مــرداد امسال نسبت به پایان مــرداد سال
گذشته معادل  35.3درصد خواهد بود.
بــرای روشــن شــدن بیشتر دالیــل ایــن دو موضوع که
می تواند زمینه ساز تورم باشد ،باید منتظر جزئیات
بیشتر از سوی بانک مرکزی بود .با این حال روزنامه
دنیای اقتصاد در تشریح دالیل رشد این دو متغیر پولی
(بدون در نظر گرفتن این که رشد نقدینگی طبق روال
محاسباتی سابق در مرداد به  35.3درصد می رسیده)
به رشد مطالبات بانک ها از بانک مرکزی و استقراض
دولت از این بانک اشاره کرده که به اصطالح موجب
چاپ پول بیشتر بانک مرکزی شده و در نتیجه نبود
تعادل در منابع و مصارف بانک ها و بودجه بار دیگر
فشار جدیدی را به منابع بانک مرکزی وارد کرده است.

بازار خبر

ثبت تورم  ۲رقمی در اتحادیه اروپا
برای نخستین بار
تسنیم -پایگاه خبری یورو استات اعالم کرد،
نرخ تورم ساالنه اتحادیه اروپا در اوت (مرداد)
 2022با  0.3درصد افزایش نسبت به ماه قبل
به  10.1درصد رسید .این برای نخستین بار در
طول تاریخ تاسیس اتحادیه اروپا از سال 1993
است که نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی می
شود .بر اساس این گزارش ،از  27عضو اتحادیه
اروپا  15کشور در اوت امسال با تورم باالی 10
درصد مواجه بوده اند .این کشورها عبارتند از
بلژیک ،اسپانیا ،یونان ،اسلوونی ،کرواسی،
رومانی ،اسلوواکی ،هلند ،لهستان ،بلغارستان،
چک،مجارستان ،لیتوانی ،لتونی و استونی.

تعیین سقف و کف تراکنش
برای تفکیک حساب های شخصی
و تجاری منتفی شد ؟!
تسنیم -خاندوزی درباره اقدام دولت در حوزه
تفکیک حسا بهای شخصی و تجاری گفت:
از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این
اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله
حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 1400
بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده
بود و در سال  1401هیچ حکم قانونی ناظر بر
این که بخواهیم سقف و تعداد گردش را مصوب
کنیم ،وجــود نداشت و آن چه منتشر شــد ،کم
دقتی در خبررسانی بود .بنای دولت در حوزه
تفکیک حسا بهای شخصی و تجاری ،تکیه بر
خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
اطالع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.

قرعه کشی خودرو ماهانه می شود
اقتصاد آنالین -سخنگوی وزارت صمت با بیان
این که تولید خودرو در نیمه دوم سال افزایش ۵۰
درصدیراتجربهخواهدکرد ،گفت:فروشخودرو
درسامانهیکپارچهماهانهخواهدبودودرهرمرحله
 ۱۰۰هزار دستگاه عرضه خواهد شد .قالیباف از
پایانقرعهکشیخودروتاپایانامسالخبرداد.
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