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راه طی شده تأثیر اقتصاد بر سیاست

اقتصاددانان چگونه تصمیم ساز شدند
صفحه 10

کسریبودجهکشورهاینفتخیزدر2020ونمایانشدنشکنندگیبودجهها

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

گزارش

در شرایط جنگ اقتصادی ،تأمین کاالهای
اساسی اولویت دولت بوده است

استراتژی 2021؛ کاهش هزینهها

رئیس کل بانک مرکزی :رشد اقتصادی کشور مثبت شد

صفحه 8

ســال  2020میالدی حدود دو هفته دیگر تمام میشــود .ســالی که به خاطر شــیوع
ویــروس کرونا و اعمــال محدودیتهای تــردد ،قیمت نفت به کــف  11.26دالر در
بشــکه رســید؛ حتــی در  20آوریل طی یک اتفاق بیســابقه قیمــت معامالت آتی
شاخص نفتی غرب تگزاس  WTIبه منفی  40دالر در بشکه سقوط کرد .در نهایت
تــا ایــن لحظه میانگین قیمت هر بشــکه نفت خام در – 2020شــاخص برنت -به
 39.23دالر در بشــکه رســیده اســت و این مسأله کشــورهای نفتی را با بحرانهای
جدی کســری بودجه ،افزایش ســطح بدهی به نســبت تولید ناخالص داخلی و در
نهایت بحرانهای مالی مواجه کرده است و میتوان گفت که کسری بودجه 2020
برخــی از تولیدکننــدگان نفت خام در نوع خــود تاریخی خواهد بود .برای بررســی
این مســأله میتوان به نقطه ســر به ســری قیمت نفت در بودجه کشــورها (fiscal
 )breakeven priceنگاهی انداخت.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،اگرچه قیمت نفت مورد نیاز برای تراز
کردن بودجه اکثر کشورهای نفتی نسبت به سالهای اخیر کاهشی بوده اما به سبب
افت قیمت نفت کشورها با کسری بودجه قابل توجهی در  2020میالدی مواجهند
و این کسری به سال  2021نیز انتقال خواهد یافت.
صفحه  9را بخوانید

اعالم جزئیات ثبت نام جدید وام کرونا

اخبار

بر اســاس مصوبه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا ،مشــاغل و کســب و کارهای حوزه
ورزشی و فرهنگ و هنر تا پایان دی ماه برای ثبت نام وام کرونا مهلت دارند.
بر این اســاس ،متقاضیان تا پایان ماه آینــده باید به بانکهای عامل مراجعه
کنند و بانکهای عامل نیز موظفند تســهیالت را تا پایان اســفندماه اختصاص
دهند .شــاغلین این حوزه از جمله ناشــرین ،کتابفروشــان ،فعــاالن واحدهای
تولید سمعی و بصری و مراکز فرهنگی که در این مقوله جای دارند ،میتوانند
برمبنــای دســتورالعملی کــه پیشــنهاد آن را وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
مطــرح کــرده و در کارگــروه اقتصــادی بــه تصویــب رســیده ،از این تســهیالت
استفاده کنند/.ایسنا

نوسازی  50درصد مسکن روستاییان مازندران

علیرضا قلینژاد ،معاون بهســازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
مازندران گفت ۵۰ :درصد از مسکن نوسازی شده روستاییان این استان در هفت
سال اخیر به سرانجام رسیده است.
بر این اســاس ،در مجموع از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در سال  ۹۲تاکنون
 ۸۰هزار واحد مســکن روستایی در مازندران با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و
نظارت مشاوران فنی بنیاد مسکن نوسازی شده است/.ایرنا

صادرات  ۳میلیارد دالر گاز در بودجه ۱۴۰۰

مــژگان خانلو ،ســخنگوی بودجــه  ۱۴۰۰گفت :عمــده صادرات خالــص گاز ایران
به کشــورهای ترکیه و عراق انجام میشــود و بر اساس الیحه بودجه درآمد ارزی
 2.9میلیارد دالری از خالص صادرات گاز برای ســال آتی لحاظ شــده است .رقم
 3میلیــارد دالری حاصــل از خالــص صــادرات گاز مربــوط بــه کل صــادرات این
محصول بوده و  47.5درصد ســهم دولت و  52.5درصد ســهم صندوق توسعه
ملی و شرکت گاز است/.تسنیم

وزیر اقتصاد :دولت جای خالی صنعت بیمه را پر کرد

وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی با بیان
اینکــه پرتفــوی صنعــت بیمــه بــه
 ۴۳هــزار میلیارد تومان رســید ،گفت:
صنعت بیمه به ســمت رقابتی شدن
در نرخها پیش رود.
فرهــاد دژپســند طــی ســخنانی در
همایش بیمه و توســعه اظهار داشت:
امســال در واقع به نوعی ســعی شــده
اســت ایــن زاویه دیــد از صنعت بیمه
را گشــوده نگــه داریــم کــه صنعــت
بیمه یک صنعت ایســتا نیســت و این
تحوالت
صنعت میتواند متناســب با
ِ
اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی ،خود
را به روز و بهنگام نماید.
وزیر اقتصــاد افزود :وقتی که بحث
ویروس کرونا مطرح میشــود ،حضور
و ظهــور صنعت بیمــه در این عرصه،
هــم ضــرورت پیــدا میکنــد و هــم
واقعیت بیرونی مییابد.
دژپســند افــزود :ایــن ویــروس
بهصــورت گســترده و عمیــق نــه تنهــا

کاهش ورودی آب به
سدهای تهران

محمــد شــهریاری ،مدیــر دفتــر
بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی
و برقابــی شــرکت آب منطقــهای تهــران
گفــت :ورودی آب بــه ســدهای تهران ۱۰
درصد کاهش یافته است .از ابتدای سال
جــاری آبی تــا  ٢١آذرمــاه ســال  ،٩٩رقم
 ١٦٤میلیون مترمکعب بوده اســت ،این
میــزان ورودی آب به ســدهای تهران در
مدت مشــابه سال گذشــته  ١٨٣میلیون
مترمکعب بود/.مهر

افت  11هزار واحدی
شاخص بورس

شــاخص بــورس و اوراق بهادار تهــران در
معامــات روز گذشــته بــا اُفت بیــش از ۱۱
هــزار و  ۷۰۰واحــدی به پله یــک میلیون و
 ۵۱۵هــزار واحدی رســید.در معامالت روز
گذشــته تعــداد  ۱.۸۹۸هــزار ســهم اوراق
بهادار بــه ارزش  ۱۵۳هــزار و  ۳۰۴میلیارد
ریــال در بیــش از  ۱۲هــزار و  ۶۹۴نوبــت
معامالتی داد و ســتد شــد .بر این اســاس
شــاخص قیمــت (وزنی-ارزشــی) ۳۰۵۹
واحــد ،شــاخص بــازار اول  ۱۲۴۰۶واحــد،
شاخص آزاد شناور  ۱۸۹۲۶واحد ،شاخص
بــازار دوم  ۱۰۰۷۴واحــد ،شــاخص قیمت
(هم وزن)  ۵۳۷واحد ،شــاخص کل (هم
وزن)  ۸۲۰واحد اُفت کردند /.میزان

جامعــه و اقتصــاد مــا بلکــه اقتصاد و
جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده
اســت .در ابتدای راه بواسطه تعریفی
از رشــته فعالیتهــای جدید بیمهای،
دولتها ورود پیدا کردند و جای خالی
صنعــت بیمــه را پر کردند ،امــا اگر در
ایــن مــورد ســابقهای وجــود داشــت و
صنعــت بیمــه بــا آمادگی بیشــتری با
موضوع مواجه میشــد ،میتوانســت
تدابیــر و تصمیماتــی اتخــاذ کنــد کــه
حضــور دولــت را بــه حداقــل ممکــن
کاهش دهد.
وزیــر اقتصــاد در ادامــه بــا اشــاره
بــه حادثــه خیز بــودن برخــی مناطق
کشــورمان گفــت :بارهــا ایــن موضوع
را در همیــن دوره کوتــاه عرض کردم؛
متأســفانه ایــران در نــواری قــرار دارد
کــه حادثــه خیزی آن بســیار باالســت
و حــوادث طبیعــی متأســفانه یکــی
پــس از دیگری ،اعم از ســیل یــا زلزله
یا ســرمازدگی مفرط اتفــاق میافتد و

مواجهه با هر یک از این حوادث و بالیا
هزینههــای زیــادی بــر کشــور تحمیل
میکنــد ،هرچنــد دولــت بهصــورت
محــوری ،تکیه گاه تأمین مالی اســت.
وی افــزود :به همین دلیــل ،قانونگذار
به دولت اجازه داده اســت سه درصد
از وجــوه عمومی را بــرای تأمین مالی
مقابله با این بحرانها استفاده کند.
دژپســند تصریح کرد :اگر مناطقی
کــه در نــوار ســیل خیــز یــا نــوار زلزلــه
قــرار دارنــد ،متناســب بــا واحدهــای
مســکونی و فعالیتهــای اقتصــادی،
تجاری مســتقر در نقــاط مذکور ،بیمه
مربــوط را انجــام میدادنــد ،در زمان
وقــوع حــوادث ،بســیاری از نگرانیهــا
موضوعیت نداشت.
وزیــر اقتصــاد گفــت :بــه نظــر من
شــاید قبــاً صنعــت بیمــه ،چنــدان
متوجه این موضوع نبود بلکه از اوایل
دهــه  ۸۰موضــوع تشــکیل صنــدوق
بیمه حوادث را مورد توجه قرار داد.

وی در ادامــه گفــت :در فرآینــد
و رفــت و برگشــتهایی کــه صــورت
گرفــت ،ســرانجام الیحــه مربــوط بــه
مجلــس شــورای اســامی رفــت تا در
مجلس تصویب بشــود کــه در نهایت
ایــن الیحــه در آذر مــاه ســال  ۱۳۹۹به
تصویب رسید و ابالغ شد.
وزیــر اقتصــاد در ادامــه گفــت:
هنگامی که در عید ســال  ۱۳۹۸ســیل
خانمــان برانــداز ،تعــداد زیــادی از
اســتانهای کشــور را در بــر گرفــت؛ در
دولــت ایــن نکتــه را مطــرح کــردم که
اگــر ایــن صنــدوق را زودتــر تشــکیل
داده بودیم و میتوانســتیم واحدهای
مســکونی و بنگاههــای اقتصــادی
مســتقر در محل را بیمــه کنیم ،االن با
چنین فشاری مواجه نبودیم.
دژپســند افــزود :بــا راهانــدازی این
صنــدوق ،مشــارکت کامــل صــورت
میگیــرد و یــک نــوع تضمیــن ایجــاد
میشود /.بیمه مرکزی

اوراق سلف بازار مسکن بزودی رونمایی میشود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت
راه و شهرســازی گفــت :معامــات
اوراق ســلف مســکن کــه بــه فروش
متری مســکن شــهرت یافته بزودی
در بورس کاالی ایران آغاز میشود.
پروانه اصالنی گفت :با کمک این
ابــزار مالــی بــورس کاال ،ارزش تمام
شده ساخت یک واحد یا یک پروژه،
تبدیــل بــه ورقههای کوچــک بهادار
میشــود و در بــازار توســط انبوهســاز
عرضه میشــود .در این بــازار مردم
میتوانند به منظور حفظ ارزش پول
خود در مقابل تورم ،اوراق مسکن از
بورس کاال خریداری کنند.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن
بــا حضــور در شــبکه خبــر گفــت:
بــازار ســرمایه فضــای مناســب و
ابــزار مناســب بــرای تأمیــن مالــی
بخــش مســکن اســت .بدیــن معنــا
ســرمایههای خــردی کــه در اقتصاد
میچرخــد و ســرگردان اســت
میتواننــد بهعنــوان تأمینکننــده
منابــع ســاخت در خدمــت تولیــد
مســکن قــرار گیرنــد یــا در خدمــت
تقاضا برای تجهیــزات قدرت خرید
متقاضــی باشــند .از ایــن نظــر هیچ
راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار
ســرمایه در بخش مسکن و حل و باز

کردن گره تأمین مالی بخش مسکن
اســتفاده شود که در هفتههای آتی از
این موضوع رونمایی میشود.
وی در خصــوص پیشبینــی
قیمــت مســکن اظهــار داشــت :تــا
متغیرهای اثرگذار در قیمت مسکن
شناســایی نشــود و از آنهــا اطمینــان
حاصــل نکنیــم ،نمیتوانیــم راجــع
بــه اقتصــاد مســکن بویــژه تحــوالت
قیمت مسکن اظهارنظر کنیم.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن
افــزود :اگــر اتفاقاتــی کــه افتــاده بــه
همیــن روال پیش بــرود ،بدین معنا
کــه انتظــارات تورمــی و نقدینگــی
کنترل شود و قیمت ارز نوسان جدی
پیــدا نکند ،بخش مســکن ثبات پیدا
میکنــد و در این شــرایط شــاید روند
کاهشی همسو با نرخ ارز را نیز شاهد
باشیم.
اصالنــی خاطرنشــان کــرد:
شوکهایی که در نرخ ارز رخ میدهد
همراســتا با شــوکهایی است که در
نرخ مسکن اتفاق میافتد و به شکل
واقعــی میتوانیــم نشــان بدهیم که
قیمــت مســکن بــا یــک دوره تأخیر
همــان رفتارهــای نــرخ ارز را در بازار
تکــرار میکنــد .بنابرایــن پیشبینــی
بــازار مســکن متأثر از نوســانات نرخ

ارز اســت .اگــر وضعیــت متغیرهای
مؤثــر بــر بخــش مســکن بــه همیــن
روال باشــد و شــاهد رونــد کاهشــی
در نــرخ ارز باشــیم ،حتمــاً قیمــت
مســکن در کوتاهمدت ثابت اســت و
در بلندمدت میتواند کاهشی باشد.
اصالنی در پاســخ به این پرســش که
در پنج ســال گذشــته قیمت مسکن
چنــد برابــر شــده اســت؟ ،گفــت:
قیمت مســکن در پنج ســال گذشته
بیــش از  ۲۰۰برابــر افزایش یافته که
این افزایش قیمتها در کالنشهرها
و بویژه تهران بســیار زیاد بوده است.
همانطــور کــه ایــن افزایــش قیمت
در ســایر زمینههــا از جنــس دارایی و
کاالهای مصرفی نیز رخ داد.
اصالنــی یــادآور شــد :تا بــه حال
فقــط قیمتهــای شــهر تهــران
بهعنــوان قیمــت مبنــا بــرای بخش
مســکن محاســبه و اعــام میشــد.
در آمــاری که به تازگی منتشــر شــده
اســت ،آمــار خریــد و فــروش هــر
مترمربع واحد مســکونی در مناطق
یک و سه شهر تهران از آمار متوسط
میانگیــن قیمــت مســکن خــارج
شــده اســت و بــا ایــن کار  ۱۰میلیون
کاهــش قیمت داشــتیم /.وزارت راه
و شهرسازی

