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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

ختورم99بهچهعددیمیرســد؟ نر
]شهروند[ رشد قیمت دالر و خودرو و دستورهای دوباره برای تشدید 
کنترل قیمت ها تعداد زیادی از مردم را نگران کرده است که موج تورمی 
جدیدی برای  سال 99 در راه است. گذشته از تصور مردم کوچه و بازار 
بحث های  البته  و  نقدینگی  رشد  باالتر  ازجمله  درصد  نشانه ها  برخی 
مرتبط با کسری بودجه در  سال 99 وجود دارد که نگرانی مردم را برای رشد 

تورم در  سال 99 جدی تر می کند. 
نقدینگی امسال معادل 28 درصد رشد داشته است. این موضوع 
را فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعالم کرده است و حاال همین موضوع 
28 درصدی  رشد  است.  شده  تورم  رشد  برای  نگرانی  افزایش  موجب 
خ می دهد که در سال های پیش از آن نقدینگی به  طور  نقدینگی در حالی ر

متوسط بین 23 تا 24 درصد رشد داشته است.
 پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصی اش در 
اینستاگرام نوشته است که این مسأله می تواند به منزله رشد تورم تا 
خ 50 و حتی 60 درصد باشد اما سیامک قاسمی، پژوهشگر اقتصاد، این  نر
موضوع را قبول ندارد و به »شهروند« می گوید که تورم در  سال آینده در 
همین سطح امسال یعنی حدود 40 درصد می ماند. او در این باره توضیح 
می دهد که رکود عجیب تقاضا اجازه افزایش شدید قیمت ها را نمی دهد 
و نمی توان از رشد نقدینگی به سرعت به رشد تورم رسید و درواقع این 

مسأله شبیه فنر تورمی برای سال های بعد عمل می کند. 
او معتقد است که ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم تا این حد خطی 
و سریع نیست و مردم نباید نگران باشند که  سال آینده تورم بیشتر از 

اینها رشد کند. 

بودجه99تورمزاست
درباره  ایران،  اقتصاددانان  انجمن  عضو  جاوید،  پرویز 
می گوید:  »شهروند«  به   99 در  سال  تورم  خ  نر از  پیش بینی اش 
که  بودجه ای  تورم زاست؛  بودجه ای  کشور  کل   99 »بودجه  سال 
مقدار  این  از  بیش  و  دارد  کسری  تومان  60 هزار میلیارد  حداقل 
حدودا  درمجموع  و  داشت  خواهیم  را  بودجه  تحقق نیافتن  هم 
تجربه   را  بودجه ای  تحقق نیافتن  و   کسری  تومان  130 هزار میلیارد 
 می کنیم که عوارض تورمی آن حتما در  سال آتی دامنگیر اقتصاد ایران

 خواهد شد.«
او ادامه می دهد: »اگر این روال بودجه، بدون اصالحات در پیش 
گرفته شود، پیش بینی  می شود در کنار عوارض تورمی، سفره مردم 
که  ندارد  وجود  عالیمی  هیچ  واقعا  و  شود  کوچک تر  10 درصد  تا   8

 عکس این را نشان دهد و این امیدواری را ایجاد کند که تورم کاهشی 
خواهد بود.« 

عضو انجمن اقتصاددانان تأکید می کند: »در  سال جاری هم اگر تورم 
تا حدودی در برخی اوقات کاهش پیدا کرده ناشی از فروکش کردن توان 
اقتصادی و قدرت خرید مردم بوده و نه قدرت دستگاه های اقتصادی 
خ تورم و برای  سال آینده هم اگر اوضاع به همین منوال  برای کنترل نر
40 درصدی  تا   30 تورم  ممکن  حالت  خوش بینانه ترین  در  برود  پیش 
پیش بینی می شود و قدرت خرید مردم همچنان کاهشی خواهد بود. 
مگر اینکه نشانه های بهبودی در روابط خارجی ایران و شرایط اقتصادی 

پدیدار شود که فعال این گونه نیست.«

نرختورمجهشندارد
خ تورم   لطفعلی بخشی، اقتصاددان، هم درباره پیش بینی اش از نر
سال 99 به »شهروند« توضیح می دهد: »وضع اقتصادی در  سال آینده 
در  می شود  پیش بینی  و  داشت  نخواهد  امسال  با  چندانی  تفاوت 
خ تورم با دست فرمانی به همین منوال   سال آتی نیز وضع اقتصاد و نر

 پیش برود.«
ح  او ادامه می دهد: »از یک سو بحث رکود اقتصادی در کشور مطر
است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم که در کنار این 
دو دولت برای  سال 99 دولت یک بودجه انبساطی تدوین کرده است 
که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می کنند و بر این اساس به 
نظر نمی رسد تورم در  سال آینده بیش از  سال جاری باشد و پیش بینی 
می شود تورم  سال 99 حدود 30 تا 40 درصد تورمی که در  سال 98 تجربه 

شد، باقی  بماند و افزایش محسوسی نداشته باشد.«
چون  را  دیگری  موارد  نباید  اما  همه  این  »با  می کند:  تأکید  بخشی 
افزایش پایه پولی که دولت برای  سال 99 در نظر دارد، دست کم  گرفت، 
به این سبب که چنین مواردی منتهی به افزایش تورم می شوند و به 
همین سبب هم کاهش تورمی که در برخی ماه های  سال جاری به سبب 
خ نمود با چنین مواردی جبران  عمیق شدن رکود و کاهش قدرت خرید ر

خواهد شد و اوج تورمی  سال جاری در  سال آتی نیز تجربه خواهد شد.« 
در این شرایط و در مجموع نظرات کارشناسی به نظر می رسد که اگر 
در  غیرمنتظره ای  اتفاق  و  ندهد  خ  ر کشور  سیاسی  شرایط  در  تغییری 
خ تورم کاهشی نخواهد بود. در عین حال شوک قیمتی  پیش نباشد، نر
خ تورم  سال آینده شوک دوباره را تجربه  دوباره در راه نیست و درواقع نر

نمی کند و رقم تورم در همین حدود  سال 98 خواهد بود. 

گذشته از تصور مردم 
کوچه و بازار برخی نشانه ها 
ازجمله  درصد باالتر رشد 
نقدینگی و البته بحث های 
مرتبط با کسری بودجه 
در  سال 99 وجود دارد که 
نگرانی مردم را برای رشد 
تورم در  سال 99 جدی تر 
می کند.نقدینگی امسال 
معادل 28 درصد رشد 
ع  داشته است. این موضو
را فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصاد اعالم کرده است و 
ع موجب  حاال همین موضو
افزایش نگرانی برای رشد 
تورم شده است

گزیده اخبار

بورس

اقتصاد جهان

جــــهــانـــــی بــازار

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1565.43

17.54

54.17

55.13

طال بــازار

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

5107000

5060000

2610000

1600000

928000

521300

تـابـلوی قـیـمـت

ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان( بــازار

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

13605

15120

18229

3849

مـــــــرور

وزیر اقتصاد: دشمن تالش می کند سرمایه گذاران 
خارجی،  سرمایه های خود را وارد ایران نکنند

کانادا  مقیم  ایرانی  شهروند  یک  نیوز:  گلوبال   
آمریکا  به اتهام دور زدن تحریم ها علیه ایران در 

دستگیر شده است
نفتی:  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت   
معلوالنی که سهمیه بنزین دریافت نکرده اند، به 

بنیاد معلوالن مراجعه کنند
 وزارت نیرو:   مسدود بودن راه ها، برق رسانی را در 

گیالن کند کرد
 وزیر صنعت: ارزش معادن کشور 22 میلیارد دالر 

است

جهش 11 هزار و 927 واحدی بورس
بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص  ]شهروند[ 
تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه 23 بهمن با 
افزایش 11 هزار و 927 واحد به رقم 459 هزار و 79 
واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن 3 هزار و 
603 واحد افزایش یافته و به رقم 148 هزار و 930 واحد 
رسید و شاخص قیمت با معیار وزنی- ارزشی 3هزار 
و 182 واحد رشد کرده و به 122 هزار و 505 واحد رسید. 
همچنین شاخص قیمت با معیار هم وزن 2هزار و 
403 واحد رشد کرده و به رقم 99 هزار و 326 واحد 
رسید. در پایان معامالت روز چهارشنبه شاخص 
آزاد شناور با افزایش 14 هزار و 598 واحد به رقم 
557 هزار و 734 واحد رسید. همچنین شاخص 
بازار اول بورس با افزایش 8 هزار و 805 واحد به رقم 
بازار دوم  330 هزار و 953 واحد رسید و شاخص 
رقم  به  واحد   645 و  23 هزار  افزایش  با  بورس 

945 هزار و 805 واحد رسید.

 هشت میلیارد دالر ضرر روزانه
 سوخت  کثیف

]ایسنا[ صلح سبز در گزارشی اعالم کرد که 
آلودگی هوای ناشی از سوزاندن سوخت های 
ضرر  روز  در  دالر  هشت میلیارد  فسیلی 
گزارش  براساس  دارد.  همراه  به  اقتصادی 
بلومبرگ این رقم معادل حدود 3.3 درصد از 
تریلیون  یا 2.9  ناخالص داخلی جهانی  تولید 
 ، با 900 میلیارد دالر دالر در  سال است. چین 
آمریکا با 600 میلیارد دالر و هند با 150 میلیارد 
اقتصادی  هزینه  باالترین  سال  در  ضرر  دالر 
آلودگی فزاینده هوا را متحمل می شوند.طبق 
از  برخی  تالش  وجود  با   ، سبز صلح  گزارش 
منابع  از  استفاده  برای  شرکت ها  و  کشورها 
 ، پاک تر سوخت های  و  تجدیدپذیر  انرژی 
آلودگی هوا همچنان به میلیون ها نفر آسیب 
گاز  و  نفت  زغال سنگ،  سوزاندن  می زند. 
هر  و  شده  سالمتی  مشکالت  ایجاد  باعث 
در  نفر  4.5 میلیون  زودهنگام  مرگ  به   سال 
سراسر جهان منجر می شود و 40 هزار کودک 
در  قرارگرفتن  دلیل  به  سالگی  پنج  از  پیش 
معرض ذرات غبار کوچک تر از 2.5 میکرومتر 

جان خود را از دست می دهند.

 حقوق چه کسانی
 معاف از مالیات می شود؟

]خبرآنالین[ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق معلوالن ابالغ شد که براساس آن حقوق و 
مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد 
شدید 50 درصد  خیلی  و  شدید  معلولیت  دارای 
معاف از مالیات می شود. براساس این آیین نامه 
اجرایی، 50 درصد حقوق، مزایا و دستمزد مشمول 
مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا 
خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری 
یا بیمارستان نگهداری شوند، از پرداخت مالیات 

معاف است.

آغاز مقابله با قاچاق لوازم خانگی 
صنفی  انجمن  سخنگوی  ]ایسنا[ 
تولیدکنندگان لوازم خانگی اعالم کرد: »اجرای 
از  شناسه  بدون  کاالهای  با  برخورد  ح  طر
چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه از سوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شده، درحال انجام 
است و در مرحله نخست آن  هایپرمارکت ها و 
می شود.«   بررسی  بزرگ  فروشگاه های 
محمدرضا غزنوی با اعالم این موضوع گفت: 
ح،  طر این  اجرای  نخست  مرحله  »در 
بررسی  بزرگ  فروشگاه های  و  هایپرمارکت ها 
می شود. برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تنش، 
ح  ح پله پله اجرا می شود .البته اجرای طر این طر
برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه نیازمند 
سایر  و  بازار  تولیدکنندگان،  همکاری 
ح شروع شده  دستگاه هاست. اجرای این طر
است، اما با احتیاط و برنامه ریزی خاصی پیش 
می رود، چراکه مانند برخی از کارهای دیگر امکان 
اجرای یک شبه آن وجود ندارد.« غزنوی در پاسخ 
ج  در به  تولیدکنندگان  از  تعداد  چه  اینکه  به 
گفت:   کردند،  اقدام  خود  کاالهای  بر  شناسه 
ح به نفع تولیدکنندگان است و  »اجرای این طر
ج کردند، اما در  تقریبا همه شناسه های کاال را در
مواردی ممکن است دسترسی تولیدکنندگان 
شده  مواجه  مشکالتی  با  شناسه ها  این  به 
باشد که این مسأله استثناست و برای همه 

نیست.«

گندم با ارز 4200 تومانی وارد می شود
]تسنیم[ مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی 
گفت: »قیمت 3هزارو500 تومانی گندم وارداتی 
صحت ندارد، زیرا این محصول با ارز 4هزارو200 
سیف  یزدان  می شود.«  وارد  کشور  به  تومانی 
گندم  تومانی   500 و  3 هزار  قیمت  درخصوص 
خ ارز آزاد محاسبه  وارداتی گفت: »این قیمت با نر
از  شده است، درحالی که حدود 14 میلیارد دالر 
ارزی که امروز به کشور تزریق می شود، از محل ارز 
4 هزار و 200 تومانی تأمین شده است. قیمت کل 
کاال های اساسی در دنیا از ماه سپتامبر تاکنون 
افزایش یافته و قیمت گندم وارداتی بین 215 تا 
درخصوص  سیف  است.«  تن  هر  در  یورو   250
اینکه آیا قیمت گندم وارداتی گران تر یا ارزان تر از 
کاالی  خصوص  »در  افزود:  است،  داخلی  گندم 
خ ارز وجود  وارداتی، متغیر بسیار مهمی به نام نر
خ ارز کشور را میانگینی از 4 هزار و 200  دارد. اگر نر

تومان و 12 هزار تومان بازار بگیریم.«

از  برخی  دوباره  ثبت نام  امکان  ]شهروند[ 
این  شد.  فراهم  ملی  مسکن  حذف شدگان 
از افراد کسانی هستند که معتقدند با  دسته 
مهر  مسکن  وام  یا  مسکن  وام  از  آنکه  وجود 
فهرست  در  آنها  اسم  اما  نکرده اند،  استفاده 
حاال  است.  نبوده  ملی  مسکن  مشموالن 
این  تقاضای  دوباره  ثبت  برای  تازه ای  امکان 

افراد مهیا شده است. 
در همین زمینه محمود محمودزاده، معاون 
راه وشهرسازی  وزارت  ساختمان  و  مسکن 
ح  طر ردشدگان  از  دسته  آن  که  است  گفته 
قرمز  آنها  »ج«  فرم  بی جهت  که  مسکن  ملی 
ادارات  به  حضوری  مراجعه  با  می توانند  بوده، 

راه وشهرسازی، ثبت نام خود را تثبیت کنند.

چهکسانیمیتواننددوبارهثبتنامکنند؟
ح ملی مسکن از 18 آبان  دور اول ثبت نام طر
آغاز شد و در 30 آذرماه به اتمام رسید. اسامی 

در  مسکونی  واحد  دریافت  شرایط  واجدان 
این مرحله از ثبت نام در 14 بهمن ماه از ُطُرق 
میان،  این  در  که  شد  اعالم  آنها  به  پیامک 
تعدادی از متقاضیان به دلیل دارانبودن شرط 
استفاده  یا  مسکن  تسهیالت  دریافت  عدم 
ثبت نام  یا  مسکن  بخش  دولتی  امکانات  از 
وزارت  سامانه  در  که  مهر  مسکن  ح  طر در 
راه و شهرسازی به فرم »ج« مشهور است، جزو 
آنکه  حال  نشدند.  شناخته  شرایط  واجدان 
ح مسکن مهر  بخشی از این افراد اگرچه در طر
انصراف  آن  ادامه  اما در  کرده بودند،  ثبت نام 
داده و از دریافت واحد مسکونی یا تسهیالت 
مسکن منصرف شده بودند که این انصراف 
نشده  ج  در راه وشهرسازی  وزارت  سامانه  در 

است. 
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه وشهرسازی، این افراد می توانند در بازه زمانی 
مراجعه  با  اسفندماه  سال جاری  دهم  تا  یکم 

استان ها  راه وشهرسازی  ادارات  به  حضوری 
مستندات  ارایه  و  مربوط  شهرستان های  و 
»ج«  فرم  سبزشدن  به  نسبت  خود،  مدارک  و 
ملی  ح  طر ادامه  در  و  کرده  حاصل  اطمینان 

مسکن حضور داشته باشند.
خ می دهد که محمد  این موضوع درحالی ر
اسالمی، وزیر راه وشهرسازی اعالم کرده است 
ثبت نام کنندگان  40 درصد  حدود  چیزی  که 
برای  و  نبوده اند  شرایط  واجد  ملی  مسکن 
جایگزینی این افراد از اسفندماه ثبت نام دوباره 
ملی  مسکن  برای  که  افرادی  می شود.  انجام 
و  وام  هیچ گونه  از  قبال  باید  می کنند،  ثبت نام 
و  باشند  نکرده  استفاده  مسکن  تسهیالت 
تومان  یک میلیون  حداقل  پرداخت  توانایی 
اقساط ماهانه را داشته باشند و عالوه بر این، 
خانه  فاقد  و  باشند  داشته  35 سال  حداقل 
یک سوم  میزان  به  بتوانند  همچنین  باشند. 

قیمت خانه آورده اولیه داشته باشند. 
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