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اخبـار اقتصادی

کرونا ۳۸درصدمشاغل
ايرانراتعطيلکرد
نتایج بررســی مرکز آمار ایران نشان
میدهد شــیوع ویروس کرونا موجب
شد فعالیت  ۳۸درصد کسبوکارها در
اسفندماه سال  ۹۸و فروردینماه سال
 ۹۹به طور کامل متوقف شود که البته
این عدد در اریبهشتماه به  ۲۱درصد
کاهش یافت .در اسفند و فروردینماه
فقط  ۲۲درصد کســبوکارها با تمام
ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که
این عدد در اردیبهشت ماه به  ۳۴درصد
بهبود یافت ۴۰.درصد دیگر نمونهها نیز
در اسفند و فروردینماه با حجمی کمتر
از ظرفیت کامل فعالیت کردند که این
عدد در اردیبهشــت ماه به  ۴۵درصد
افزایش یافت.

اسکناس آمریکایی با مانور در مرز  20هزار تومان خبرساز شد

طغيان دوباره دالر

در حال حاضر فروش نفت سقوط داشته و دولت که امیدهای کسری بودجه خود را
به مالیات معطوف کرده بود ،با میهمان ناخوانده کرونا هم مواجه شده است

دالر درگیر هیجان

قيمت۱۹ميليون
تومانیهرمترمربع
مسکنتهران
بر اســاس اعالم دفتر اقتصاد مسکن
وزارت راه و شهرسازی ،متوسط قیمت
مسکن در تهران در خردادماه امسال
به متری  ۱۹میلیون و ۷۰هزار تومان
رسید که رشــد  ۴۲درصد نسبت به
خرداد سال قبل داشته است .گرانترین
منطقه تهران منطقه یک با میانگین
 ۴۲میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۹۰۰تومان
بــود و ارزانترین منطقــه تهران نیز
منطقه  ۱۸بــا متری  ۸میلیون و ۸۰۸
هزار و  ۸۰۰تومان است و منطقه  ۲۰با
میانگین هر متر  ۹میلیون و  ۱۸۲هزار
و  ۶۰۰تومان و منطقه  ۱۷با متوســط
هر متر  ۹میلیــون و  ۵۹۴هزار و ۶۰۰
تومان به ترتیــب ارزانترین مناطق
تهران بودند.

 ۸۰درصدمرزهای
تجاریبازشد
حســین مدرسخیابانی ،سرپرست
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه بحث تامین مــواد اولیه یکی از
اولویتهای این وزارتخانه است ،گفت:
 ۸۰درصد مرزهای تجــاری ایران باز
شده است .او افزود :در ماههای ابتدای
سال شاهد ایجاد شــکاف عمیق در
بحث تجــارت و صــادرات بودیم که
علت آن تنها شــیوع کرونــا ویروس
بود و خوشــبختانه شــرایط امروز به
حالت قبل از شــیوع کرونا بازگشته
و در حــال جبران هســتیم .به گفته
مدرسخیابانی ،در ســال جاری ۴۱
میلیارد دالر هدفگذاری صادرات است.

رشد /2 6درصدی
نقدينگی
عبدالناصر همتــی ،رییس کل بانک
مرکزی ،در یادداشتی نوشت :آخرین
آمار نقدینگی بهرغــم تکالیف قانونی
تنخواه و هزینههــای کرونا در ابتدای
ســال ،حاکی از رشــد  6.2درصدی
نقدینگی تا  15خرداد اســت .با توجه
به اقدامات در دســت اجرا ،پیشبینی
میشود رشد نقدینگی امسال به مراتب
کمتر از رشد سال قبل شود .او تاکید
کرد :پیشبینی رشد اقتصادی منفی 6
درصد توسط صندوق بینالمللی پول
برای سال  99ایران ،در بدبینانهترین
سناریوهای پیشبینی بانک مرکزی
نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه
محاسباتی را که برای رشد سال گذشته
مرتکب شــده بود ،تکرار کــرده و اگر
اشــتباه پیشبینی سال قبل ر اصالح
میکرد ،به عــدد متفاوتتری از آنچه
اعالم کرده است ،دست مییافت.

کووید  19مدت طوالنی مرزهای ایران با
کشورهای همســایه را بست و صادرات
متوقف شد .این در شــرایطی رخ داد که
کرونــا هزینههای درمانی ســنگینی به
اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
دولت در مواجهه با این شــرایط سخت و
پیچیده مصارف ارزی را بســیار محدود
کرد .ریزش تقاضای ســفر بــه خارج از
کشور در کنار بخشنامههای متعدد برای
ممنوعیــت واردات برخــی از انواع کاال
و حــاال حذف ارز  4هــزار و  200تومانی
بســیاری از کاالهای اساســی از جمله
محدودیتهای مصارف ارزی است .با این
وجود به نظر میرسد که این محدودیتها
هــم نتوانســته گــرهای از چالشهای
اقتصادی امســال را باز کند و هر دالر به
مرز  20هزار تومان رسیده است.

کارشناسان
میگویند
مردم نگران
افت ارزش
ریال و
استهالک
سرمایه و
داراییهای
نقدیشان
هستند و به
همین دلیل
تصمیم به
تبدیل ریال
به دالر و یا
سهام بورس
و یا کاالهایی
مانند طال
و مسکن
گرفتهاند

دالر این روزها خبرســازی
گـزارش میکند .قیمت هر اسکناس
یک دالری در صرافی ملی تا
اواخر هفته در محدوده  19هزار تومان در
نوسان بود و گاهی به مرز  20هزار تومان
هم نزدیک شــد .رکوردشــکنی دالر در
شــرایطی رخ داده که عبدالناصر همتی،
رییس بانک مرکزی در دوم بهمنماه سال
 98به صداوسیما گفته بود ذخایر ارزی ما
نسبت به یک دهه گذشته بیسابقه است،
اما این مقــدار را وارد بازار نخواهیم کرد،
زیرا این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه
بانک مرکزی است .او حاال با سرکشی ارز
بار دیگر در قاب تلویزیون ظاهر شــده و
گفته نوسانات فعلی بازار ارز ،شوکهای
گذرا و موقتی است .البته او تاکید کرده که
ت
اگر احساس شود این نوسانات بلندمد 
شده حتما بانک مرکزی مداخله میکند.
حســن روحانی ،رییسجمهــوری هم
بــه دالر  20هزار تومانی واکنش نشــان
داده و در نشست ســتاد اقتصادی دولت
خواستار افزایش فشــار بانک مرکزی بر
صادرکنندگانی شد که ارز خود را به ایران
برنمیگردانند .او البته توضیح داد که نقل
و انتقال ارز به کشور به دلیل تحریمهای
آمریکا بسیار دشوار شده و شرایط ناشی

از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن
برخی از مرزها ،واردات را هم دچار مشکل
کرده است.

کانالشکنی دالر زودتر
از پیشبینی کارشناسان

دالر پرونده ســال  98را با قیمت  15هزار
تومان بست .اســکناس آمریکایی پیش از
این شــوکهای بزرگی را در بهمنماه از
سر گذراند و در حالی که تا بهمنماه روی
کانال  13هزار تومان نوسان میکرد ،پس از
بازگشت ایران به لیست سیاه ( )FATFسیر
صعودی به خود گرفت و تا  15هزار تومان
رسید .به جز این ،اواخر بهمن سال گذشته
ورود ویروس عالمگیر کرونــا به ایران به
صورت رسمی اعالم شد .اگر معادله تحریم
سنگین ایران را کنار این ماجراها بگذاریم،
تقریبا میشــد پیشبینی کرد که دالر در
سال  99چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.
گرچه مدیران کابینه حســن روحانی این
شرایط را کتمان نکردند و فرهاد دژپسند،
وزیر اقتصاد به صراحت اعالم کرد که سال
 99یکی از ســختترین سالهای معاصر
برای اقتصاد ایران اســت .کارشناسان و
فعاالن اقتصاد هم درباره چشمانداز قیمت
دالر در ســال جاری به رســانهها گفتند

که اســکناس آمریکایی تا  17یا  18هزار
تومان میرسد .مسعود خوانساری ،رییس
اتاق بازرگانی ،صنایــع و معادن تهران در
یکی از صبحانههای کاری پارلمان بخش
خصوصی گفته بود کــه دالر به  17هزار
تومان میرسد .البته اغلب آنها این قیمت
را برای نیمه دوم سال  99پیشبینی کرده
بودند .ارز پرحاشیه بازار ایران اما زودتر از
پیشبینی کارشناســان و فعاالن اقتصاد
کانالهای قیمتی را یکییکی صعود کرد و
حاال با رسیدن به مرز  20هزار تومان دوباره
در صدر اخبار رسانهها قرار گرفته است.

افزایش فشار بر ذخایر ارزی

دالیــل افزایــش قیمــت دالر از نظــر
کارشناســان کموبیش به یکدیگر شبیه
است .آنها در گفتوگوهایی که با رسانهها
داشتهاند ،معتقدند که ذخایر ارزی کشور
زیر فشــار اســت .در حال حاضر فروش
نفت سقوط داشــته و دولت که امیدهای
کسری بودجه خود را به مالیات معطوف
کرده بود با میهمان ناخوانده کرونا مواجه
شده است .کرونا بسیاری از کسبوکارها
را به تعطیلــی و تعدیل نیرو کشــانده و
همین مساله امکان تحقق تمام درآمدهای
مالیاتی را به حاشیه برده است .از آن سمت

در این بین عبدالناصر همتی ،رییس بانک
مرکزی نسبت به مدیران کابینه روحانی
نگاه خوشــبینانهتری نسبت به وضعیت
بــازار ارز دارد .او بارهــا گفتــه که بانک
مرکزی ابزار کنترل بازار را در اختیار دارد
و قیمت دالر را در بدترین شــرایط مهار
کرده است .او هماکنون در واکنش به دالر
 20هزار تومانی هم معتقد اســت که این
مساله فقط نوسانات مقطعی است .البته
برخی از کارشناســان نیز با او هم عقیده
هستند .کامران ندری ،کارشناس بانکی در
گفتوگو با تجارت نیوز گفته که شرایط
حاکم بر بازار دالر احساســی و هیجانی
است و از انتظارات تورمی مردم سرچشمه
میگیرد .در هفته گذشته شورای حکام
آژانس اتمی قطعنامــهای علیه ایران به
تصویب رساند که این دسته از کارشناسان
صعود دالر را به ایــن ماجرا و در مجموع
انتظار تورمی جامعه مربــوط میدانند.
غالب کارشناســان اما نظری نزدیکتر به
مدیران اقتصادی کابینه روحانی دارند و
معتقدند که تحریم ذخایر ارزی کشور را
زیر فشار گذاشته است .آنها به رایزنیهای
بانک مرکزی با عــراق و کرهجنوبی برای
تسویه طلب ارزی ایران اشاره میکنند و
آن را مصداقی برای فشار بر ذخایر ارزی
میدانند .به جز این دولت حاال تاکید کرده
که ارزهای صادراتی باید به کشور برگردند
تا بتوان بازار سرکش را مهار کرد.

صف مردم نگران از افت ریال

عالوه بر این دالیل ،کارشناسان میگویند
که افزایش قیمــت دالر و طال انگیزههای
خریــد را بین مردم تقویت کرده اســت.
آنها میگویند که مردم نگران افت ارزش
ریال و استهالک ســرمایه و داراییهای
نقدیشان هستند و به همین دلیل تصمیم
به تبدیل ریال به دالر و یا ســهام بورس و
یا کاالهایی مانند طال و مسکن گرفتهاند.
آنها همچنین معتقدنــد که کاهش نرخ

سود بانکی در شرایط فعلی تصمیم چندان
درستی نبوده و در حالی که تورم  35تا 40
درصد و حتی باالتر اســت ،بانک مرکزی
نباید نرخ ســود بانکی را کاهش میداد،
چون این اتفاق منجر به خروج نقدینگی از
بانکها به سمت بازارهای واسطهای مانند
طال و ارز میشود .همچنین کاهش سود
بانکی در شرایط ابرتورم موجب میشود
که تقاضای دریافــت وام بانکی تحریک
شود و خلق پول و در نتیجه افزایش تورم
رخ دهد.

ارزهای صادراتی تا تیر ماه به
ایران برمیگردد

عبدالناصر همتی ،رییس بانک مرکزی که
بار دیگر با خبرســازی دالر در ساختمان
جامجم حاضر شــده ،بــه بخش خبری
ســاعت  21شــبکه اول گفته اســت که
اتفاقاتی در دو ماهه اول سال به خاطر کرونا
افتاد و از نظر ارزشی نیز برخی از کاالهای
صادراتی ما مانند نفت و پتروشیمی دچار
مشکل شــدهاند .همچنین بعد از اینکه
مرزها باز شــد و ورود کاال به کشورهای
طرف تجاری راه افتاد ،طبیعی بود که تراز
نبودن بین عرضه و تقاضای ارز در بازار به
وجود آید که همه این موارد و جو روانی که
بعد از تصمیم آژانس انرژی اتمی و صدور
قطعنامــه علیه ایران ایجاد شــد ،عوامل
برهم خوردن بازار بود .همتی تاکید کرده
که این شوکها گذرا است و علت آن این
است که قیمت ارز در ســامانه نیما مهم
اســت که تجارت کشــور در آنجا صورت
میگیرد .میانگین قیمت ارز در ســامانه
نیما زیــر  ۱۶هزار تومان اســت و اکنون
نزدیک  ۱۲۰میلیــون دالر تامین ارز در
نیما صورت گرفته اســت .البته رقمی که
همتی برای تامین ارز ســامانه نیما اعالم
کرده ،رقم ناچیزی اســت اما او در ادامه
به رقمهای بزرگتری اشــاره کرده و گفته
است که در دو ســال گذشته  72میلیارد
دالر صادرات انجام شــده که  45میلیارد
دالر آن بازگشــته امــا  27میلیارد دالر
دیگر هنوز برنگشته و صادرکنندگان باید
تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات را به
کشــور بازگردانند .او در ادامه گفته است
که بــه صادرکنندگان بــرای برگرداندن
ارز صادراتیشان به کشــور سختگیری
میشود .همتی همچنین درباره جزییات
این ســختگیریها نیز گفتــه که وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت اعــام کرده
صادرکنندگانی که ارزشــان را نیاوردند
دیگر کارت بازرگانی نمیگیرند .دومین
ابــزار این اســت که شــورای هماهنگی
اقتصادی اجازه داده تخلفات به قوه قضاییه
ارجاع شود و اینها ابزارهایی است که وجود
دارد .با این حال بایــد دید که بازار ارز در
روزهای آینده چه سرنوشتی پیدا میکند
و آیا مدیران اقتصادی کشــور میتوانند
التهابات آن را مهار کنند؟

بازنشستگی روی خط التهاب

حقوق بازنشستهها کفاف هزینههای زندگیشان را میدهد؟
امسال حقوق بازنشستگان
گزارش تامیناجتماعــی  26درصد
افزایش داشت و تا آخرتیرماه
رقم افزایش حقوق ماههای گذشته واریز
میشود.
اکبر شــوکت ،عضو هیاتامنای سازمان
تامیناجتماعی با اعالم این خبر به تسنیم
گفته اســت به طور میانگیــن  ۴۰۰هزار
تومان به حقوق حداقلبگیرها واریز شده و
مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشتماه نیز با
حقوق تیرماه در پایان تیر واریز خواهد شد.
شوکت گفته است که مزایای جانبی حق
مســکن و بن نیز به حقوق بازنشستگان
اضافه میشــود که باید ابتدا هیات دولت
موافقت کند و سپس در جلسه هیاتامنا
مطرح میشود.
او با اشاره به اینکه حق مسکن  ۳۰۰هزار

تومان و حق بــن  ۴۰۰هزار تومان خواهد
بود ،گفت :باید منتظر باشیم و ببینیم که
از این مزایا نیز حق بیمه کسر خواهد شد
یا خیر .اگر کسر نشود عالوه بر  ۴۰۰هزار
تومان افزایش اولیه حدود  ۷۰۰هزار تومان
نیز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد
شــد و در صورت کسر حق بیمه مبلغی از
آن کسر میشود.
این موضوع در شــرایطی رخ میدهد که
در هفته گذشته مرکز آمار ایران متوسط
درآمــد و هزینه خانوار ایرانی را در ســال
 98منتشــر کرد .بر اساس این گزارش در
سال  98متوسط درآمد ساالنه خانوارهای
شــهری به  5میلیون و  410هزار تومان و
متوسط هزینه خانوار شهری به  4میلیون و
 740هزار تومان رسیده است .این در حالی
است که دولت میگوید که میانگین حقوق

بازنشستگان در سال  99حدود  4میلیون
تومان شده است.
عقب ماندن حقوق بازنشســتگان ایران از
هزینهها دالیل متعددی دارد که مهمترین
آن ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
است که حاال به عنوان یکی از  6ابرچالش
کشور به شمار میآید.
نظام بازنشستگی ایران نظام گستردهای
اســت که از چهار صندوق بزرگ و حدود
 14صندوق کوچک تشــكيل شده است؛
بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان
صندوق تاميناجتماعی و قدیمیترین آنها
نيز صندوق بازنشســتگی کشوری است.
این صندوقها جمعا بيش از  55ميليون
نفر را تحت پوشــش خود دارند که حدود
 69درصد جمعيت کشور را دربرمیگیرد.
در اغلب کشورهای توسعهیافته ،بزرگترین

بنيادهای اقتصادی غيربانكــی از منابع
نظامهای بازنشستگی ناشی میشوند .در
حقيقت منابع و داراییهای صندوقهای
بازنشســتگی بســياری از کشــورهای
توســعهیافته ،نيروی محرکه اقتصاد آن
کشورها محسوب میشود.
به عنــوان مثــال داراییهــای صندوق
بازنشســتگی هلند در حدود  171درصد
از تولید ناخالص داخلی ( )GDPآن کشور
در سال  2018بوده است .این در شرایطی
است که بر اساس آخرین گزارش موجود
از معاونت اقتصــادی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ارزش دارایی صندوقهای
بازنشســتگی در ایران به زحمت به  ۳۰تا
 ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی میرسد.
صندوقهای بازنشستگی در ایران به دالیل
مشــترکی از جمله تحــوالت جمعیتی،

افزایش امید به زندگی ،ســالمند شــدن
جمعیت زیر پوشش ،باال بودن نرخ حوادث،
سوانح و بیماریهای شغلی ،شیوه مدیریت
و راهبری صندوق ،ناکارآمدی سیاستهای
سرمایهگذاری و عوامل مشابه دچار چالش
شدهاند ،به طوری که تعداد بازنشستگان
و مستمریبگیران این صندوقها به نحو
چشمگیری افزایش یافته است.
در سال  95نسبت پشتیبانی صندوقهای
بازنشستگی کشــوری و لشکری (نسبت
بیمهشدگان اصلی به مستمریبگیران) به
حدود  0/9رســید .این به آن معناست که
به ازای هر  10نفر مستمریبگیر ،حدود 9
نفر حق بیمه میپردازند .این در حالی است
که نسبت پشتیبانی در حالت سربهسری
نزدیک به عدد  5و در حالت مطلوب نزدیک
به  7است.

