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تقابل نوبخت و همتی بر سرمقصر تورم

رشداجار هبهابهرغمشرایطکرونایی

نوبخت در حالی از بدهی  1.2میلیارد دالری بانک مرکزی به دولت سخن گفته که همتی طلب  13میلیاردی بانک مرکزی از دولت را پیش کشیده است

نرخ تورم سالیانه «متوسط قیمت» نهادههای
ساختمانی در سال  99به نرخ  76.4درصد
رسید .این رقم نسبت به باالترین رقم ثبت
شده تا پیش از آن در دهه  ،90حــدود 29
واحد درصد بیشتر است( .منبع :مرکز آمار)

خبر

مسکن ملی به دولت سیزدهم
ارث رسید
پروژه اقدام ملی مسکن که قرار بود دو ساله به اتمام
برسد پس از گذشت  ۲۰ماه به پیشرفت حدود ۲۵
درصد رسیده و قطعا ادامه آن به دولت سیزدهم
واگــذار میشود.به گــزارش ایسنا ،اواســط سال
 98طرح  ۴۰۰هزار واحدی اقدام ملی مسکن در
حالی کلنگ خورد که وزارت راه و شهرسازی وعده
داد دو ساله این پروژه را به اتمام میرساند .بگذریم
از این که طرح در برخی نقاط ماه ها قبل از آن شروع
شده بود اما آن چه تاکنون در مقام عمل رخ داده
افتتاح  ۱۱هزار و  ۵۶۰واحد بوده و خبر آمده که
قرار است ۱۰هزار واحد دیگر به زودی بهرهبرداری
شود .این در حالی است که کمتر از سه ماه به پایان
کار دولت دوازدهم ( ۱۲مرداد) باقیمانده و پروژه
 ۲۵درصد پیشرفت کرده است.برآوردها از قیمت
مسکن ملی هم به دلیل نبود ثبات اقتصادی ،دایم
طی  ۲۰ماه گذشته تغییر کرد .اوایل بیان میشد
کههرمترمسکنملیدو تاسهمیلیونتوماناست.
سپس پاییز سال گذشته سازمان برنامه و بودجه
هزینه ساخت را متری 2.7میلیون تومان اعالم
کــرد.در نهایت پس از حدود  ۲۰ماه اتالف وقت
طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه ،قیمت هر متر
مسکن ملی با رشد حدود  ۸۰درصد به حدود پنج
میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

دعـــوای بــانــک مــرکــزی و ســازمــان
برنامه بر سر رد یا تایید استقراض
دولت از بانک مرکزی با اظهارات
جدید همتی و نوبخت وارد مرحله
جدیدی شد .دعوایی که به نوعی
در بطن آن می توان مقصر تورم را
هم جست وجو کرد  .نوبخت از عدم
تسعیر  1.2میلیارد دالر ناشی از
صادرات نفت به رغم تحویل ارز آن
به بانک مرکزی خبر داد .در مقابل
همتی بحث تحویل  13میلیارد
دالر ارز به بانک مرکزی در دو سال
گذشته بابت خرید کاالهای اساسی
را پیش کشید و اعالم کرد که طبق
ترازنامه بانک مرکزی ،این نهاد از
دولت در مجموع  100هزار میلیارد
تومان طلب دارد  .
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،ن ــرخ تــورم
 12ماهه در حالی در پایان سال
گذشته به  36.4درصــد رسید که
ناترازی در نظام بانکی ،رشد نرخ ارز
و به خصوص کسری بودجه دولت
با استفاده از منابع بانک مرکزی
(یعنی استقراض از این بانک و چاپ

پول) ،سه دلیل عمده ای هستند که
درباره رشد تورم در کشور ما مطرح
می شــود .پیشتر رئیس کل بانک
مرکزی در این خصوص تبدیل منابع
ارزی صــنــدوق توسعه ملی بــرای
جبران کسری بودجه را آن هم در
شرایطی که منابع ارزی صندوق در
دسترس نیست معادل با استقراض
از بانک مرکزی دانسته بود .با این
حال ،نوبخت این را رد کرده و گفته
بود :اساس ًا بخشی از کسری بودجه
دولت به همین دلیل است که منابع
ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل
نمیشود.در دو روز گذشته ،این

تقابل وارد مرحله جدیدی شده و
دو مقام مسئول یاد شده اظهارات
و داده های جدیدی را مطرح کرده
انــد .بــه گـــزارش فــارس و تسنیم،
محمدباقر نوبخت در فضای مجازی
استقراض دولت از بانک مرکزی را
حرف بی اساسی دانست و گفت که
دکتر همتی هم این را تایید می کند.
وی افــزود :طلبکار بــودن دولــت از
بانک مرکزی یک واقعیت است و
ایــن گونه نیست که بانک مرکزی
از پرداخت آن استنکاف کند ،بلکه
تــوان آن را بــرای کنترل نــرخ تورم
ن ــدارد .وی همچنین اظهار کرد:

حتم ًا دکتر همتی تایید می کند
که یک میلیارد و  200میلیون دالر
نــاشــی از صــــادرات نفت از سوی
وزارت نفت به بانک مرکزی واریز
شده و بانک مرکزی نتوانسته است
آن را تبدیل و تسعیر به ریال کند.
اما از سوی دیگر ،اظهارات همتی
رئــیــس کــــل بــانــک مـــرکـــزی در
گفت وگــوی ویــژه خبری دو شب
قبل نشان مــی دهــد کــه موضوع
استقراض دولــت از بانک مرکزی
شاید چندان قابل کتمان نباشد.
وی در خصوص ادعای نوبخت مبنی
بر بدهکار دانستن بانک مرکزی

به دولــت ،به دو نکته اشــاره کرد و
گفت :حتم ًا (رئیس سازمان برنامه
و بودجه) شوخی کردند .دولت به
بانک مرکزی بدهکار است و بانک
مــرکــزی در دو ســال گذشته 13
میلیارد دالر ارز بابت خرید کاالی
اساسی به دولت داده است ،مقام
معظم رهبری هم فرمودند ،بدهی
دولت به بانک مرکزی باید در مدت
سه سال پرداخت شود و در ترازنامه
بانک مرکزی هم بیش از  100هزار
میلیارد تومان از دولت طلب داریم
که مربوط به این دولت هم نیست.
از دولتهای گذشته باقی مانده
است.
در مجموع به نظر می رسد این دو
مقام مسئول اگرچه اظهاراتشان
درباره رد یا تایید یک موضوع یعنی
استقراض دولــت از بانک مرکزی
است ،اما دربــاره این که این اقدام
در چه بازه زمانی اتفاق افتاده یا این
که هم اینک و در نهایت خالص تراز
بدهی دولــت به بانک مرکزی چه
میزان است ،صحبتی نکرده اند.

چراغ سبز بورس بازان به تصمیمات جدید
دوشنبه شاخص کل بــورس بعد از چند روز
عقبگرد دوباره مثبت شد .تصمیمات جدید
در خصوص دامنه نوسان ،انتظار برای اجرایی
شدن مصوبات هفت گانه سازمان بــورس و
وضعیت خوب بازارهای جهانی منجر به بهبود
تقاضا در بازار سرمایه و رشد قیمت در برخی
نمادها شد.
به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل بورس
حدود پنج هزار واحد رشد کرد .گروه فلزات
اساسی ،سرمایه گذاری  ،شیمیایی جزو گروه

هایی بودند که رشد مناسبی را تجربه کردند.
بانکی ها هم عمدتا مثبت و متعادل بودند.
خودروسازان هم به مدار مثبت بازگشتند.
البته نمادهای کوچک تــر همچنان صف
فروش دارند.
یک شنبه شب خبر از تصمیم جدید مبنی بر
بازگشت دامنه نوسان به روال قبل منتشر شد.
دیروز سازمان بورس با انتشار اطالعیه ای این
موضوع را رسما اعالم کرد و توضیح داد که از
شنبه هفته آینده دامنه نوسان مثبت منفی 5

درصد خواهد بود و حجم مبنا هم در بورس
 1.5میلیارد تومان است .این دو تصمیم به
طور قطع به افزایش نقد شوندگی سهام منجر
خواهد شد.اما این که چه اثری بر روند بازار
داشته باشد مشخص نیست .در معامالت
دیــروز ،بــورس بــازان به این تصمیمات چراغ
سبز نشان دادند و قیمت ها در نمادهای بزرگ
رشد کــرد .باید ببینیم در ادامــه چه اتفاقی
خواهد افتاد.
عــاوه بر تصمیمات جدید ،رشد قیمت ها

بازار خبر

در بازارهای جهانی در ابتدای هفته جدید
میالدی نیز از عوامل موثر بر بازار بوده است.
دیروز نمادهای بزرگ فلزی مثل ملی مس و
فوالد مبارکه و ذوب آهن نزدیک به صف خرید
معامله شدند .عالوه بر رخدادهای جدید که
منجر به بهبود تقاضا در بورس شد ،از نظر
فنی نیز محدوده یک میلیون و  150هزار
واحــد محدوده حمایتی شاخص محسوب
می شود که می تواند جزو عوامل بهبود تقاضا
شمرده شود.

مهر  -بازار اجار ه بها بدون توجه به مصوبات ستاد
کرونا شاهد رشد نرخهاست با وجود این در برخی
محالت تهران می توان با ودیعه  ۱۵۰میلیون
تومانی ،فایل های اجاره نسبتا مناسب پیدا کرد.
به گفته تعدادی از مشاوران امالک ،اجاره بها در
برخی محلههای گران قیمت تهران  ۷۰تا ۱۰۰
درصد نسبت به بهار و تابستان سال گذشته و در
برخی محلههای ارزان قیمت تر ۳۰،تا ۵۰درصد
رشد داشته است .این در حالی است که سقف
افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی ،بر
اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران
 ۲۵درصد است.

کدام کاالها با کاهش نرخ ارز،
ارزان نمیشود؟
ایسنا  -ترکمانی ،عضو هیئت علمی موسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد است
در اثر کاهش نرخ ارز قیمت کاالهایی کاهش می
یابد که مانند خودرو یا ملک و مستغالت حالت
بورسی دارند ،اما قیمت کاالهایی مثل خوراکی
و پوشاک کاهش نمییابد ،بلکه تنها سرعت رشد
قیمت آن ها کمتر میشود.

گرانی بیسروصدای نان در تهران
تسنیم  -در حالی برخی نانوایان در سطح شهر
تهران نرخهای خود را تا حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد
باال بردهاند که سازمان تعزیرات در این باره اقدام
مؤثری انجام نداده است .اتحادیه صنف نانوایان،
با توجه به افزایش نیافتن قیمت نان در دوسال
اخیر ،خواستار باال رفتن نرخ فروش نان شده است.

وزارت صمت :میوه های دپو شده
برای دالالن بوده است
تسنیم  -وزارت صمت اعالم کرد :میوه های
دپو شده اصال مرتبط با طرح تنظیم بازار شب
عید نبوده و صرف ًا ناشی از منفعت طلبی برخی
از واسطه گران بازار بوده که با عرضه نکردن در
زمان افزایش تقاضا ،قصد ایجاد تنش در بازار
را داشتند.

