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افزایش حقوق البه الی قیمت ها گم شد...

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که افزایش دستمزد کارگران در 
آشفته بازار قیمتها گم شده است، گفت: چاره ای نداریم که با وضعیت 

موجود هرچه سریع تر به سمت اصالح ساختار اقتصاد برویم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته کارگر 
از  کلمات  و صریح ترین  شفاف ترین  با  باید  که  است  فرصتی  بهترین 
وضعیت زندگی و کار و معیشت کارگران سخن گفت و از دولت خواست 
به عنوان نماینده حاکمیت از کارگران حمایت جدی داشته باشد. سال ها 
است که نتوانستیم سهمی از منابع کشور را به کارگران اختصاص بدهیم 
و برای رفاه و بهبودی معیشت کارگران برنامه ریزی کنیم. وی با بیان اینکه 
شیوع فقر در جامعه کارگران را زمین گیر می کند، گفت: این مساله و 
مبارزه با فقر زنگ خطری برای مسئوالن کشور به ویژه وزارت کار است 
چون اگر کارگران را باور نداشته باشیم و برای جامعه کار برنامه ریزی نکنیم 

آنها زیر فشار تورم و هزینه ها له می شوند.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی در میان گرانی ها گم شد!

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: با وجود آنکه سال گذشته دستمزد 
با رقم خوبی تصویب شد و پایه حقوق ها افزایش یافت ولی به دلیل آنکه 
رشد فزاینده قیمت ها و تورم را از همین روزهای ابتدای سال شاهد بودیم، 
باعث شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مزد در میان گرانی اقالم و کاالهای 

اساسی گم شود و قدرت خرید کارگران همچنان با کاهش روبه رو باشد.
حاج اسماعیلی افزود: در چنین شرایط چاره ای نداریم که به سمت اصالح 
ساختار اقتصاد حرکت کنیم و دولت این اصالح را رقم بزند و شرایط کار و 

فعالیت کارفرمایان و بنگاه ها در کشور را تسهیل و موانع را برطرف کند.
وی با این اعتقاد که دود تورم به چشم کارگران خواهد رفت، اظهار کرد: 
کارگران اولین گروه هایی هستند که تحت تأثیر تورم و گرانی قرار می گیرند 
و در صورت عدم توجه با فقر و تنگدستی روبه رو می شوند. این جامعه 
بزرگ نیمی از جمعیت کشور را شکل می دهد که با افت قدرت معیشت 
به سرعت به سمت فقر می روند لذا مسئوالنی که در قبال کارگران تعهد و 

تکلیف دارند، باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند.
اختصاص ماهانه سبد کاال به کارگران

این کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم اختصاص سبد کاال به کارگران 
تاکید کرد و گفت: سال گذشته همزمان با آغاز جلسات شورای عالی کار 
تاکید کردیم که نمایندگان کارگری حتماً طی مذاکره با گروه کارفرمایی و 
دولت پیش بینی سبد کاال برای کارگران را در شورا به تصویب برسانند و 
ماهانه بسته حمایتی برای کارگران در نظر بگیرند ولی متأسفانه از این 
موضوع غفلت شد و در شورا مورد توجه قرار نگرفت که با توجه به عدم 
ثبات بازار و نوسان قیمت ها نگرانی نسبت به معیشت خانوارهای کارگری 

همچنان احساس می شود.

احتمال ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
این روزها و در جریان آشفته بازار خودرو، ظاهراً رایزنی های برای ورود 
مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو در حال انجام 

است.
به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که براساس مصوبه هیأت هماهنگی 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  تا  شد  این  بر  قرار  قوا  سه  سران 
تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده 
و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند 

نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند.
در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول 
و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز 
تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمت گذاری 
خوردهای داخلی و البته خودروهای که در بازار آنها انحصاری شده عمل 
کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعالم کند ولی میزان افزایش و 
قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به 
خودروسازان ابالغ شود. اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری 
شده و تعیین قیمت ها بی ضابطه و خارج از چهارچوب مشخصی در حال 
انجام و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، بحث ورود 
شورای رقابت به قیمت گذاری و نظارت بر آن مطرح است. اینکه وضعیت 
شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو چگونه خواهد، موضوعی است که 
پرس جوی آن از برخی از اعضای شورا با این توضیح همراه بود که گرچه 
طی مصوبه، مرجع قیمت گذاری و ابالغ خودرو، شورای رقابت نیست و به 
نهاد دیگری واگذار شده اما این شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمت 
گذاری کنار نرفته است. این در حالی است که گفته می شود شورا در حال 
نامه نگاری و رایزنی های با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو 
و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت گذاری خودرو است و اگر بار دیگر 
به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای 
داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد 
کرد. در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع 
قیمت گذاری خوردهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام 
محصوالت خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن 
برای قیمت گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی 
باالی ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی 
می توان گفت شورای در قیمت گذاری خودورهای باالی ۴۵ میلیون تومان 
دخالتی نداشت. این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای 
قیمت گذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچ گاه رأی به کاهش قیمت خودروها 
نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت معدن صنعت 
تجارت )صمت( مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت 
گذاری های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از سوی دیگر 
در سال های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت 
گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که 
شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ 
درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار می تواند 
باشد و باید بر آن نظارت کند. در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر 
خودروی زیر ۴۵ میلیونی تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمت 
گذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا 
حذف می شد با این وجود گفته های برخی از اعضای شورا حکایت دارد که 
۴۵ میلیون تومان فقط یک مالک بود و می تواند با توجه به شرایط تغییر کند 
و گستره دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری به نحوی دیگر تغییر کند.
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 تقاضا برای ارزهای دیجیتال به علت تحریم ها 20 درصد افزایش یافت

استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها؛ آری یا خیر؟

آمار روایت می کند

تحرک جدی ساخت مسکن در رکود معامالتی

 استفاده از روش های خالقانه برای دور زدن تحریم های 
ظالمانه آمریکا در مبادالت بین المللی توسط فعاالن اقتصادی 
مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها بهره گیری از ارزهای 
دیجیتال است، اما هنوز موانع زیادی پیش روی گسترش این 

مبادالت وجود دارد.
به گزارش روز جمعه گروه اقتصادی ایرنا، ارز دیجیتال با 
»بیت کوین« در سال 2۰۰8 میالدی متولد شد و به سرعت 
گسترش یافت؛ در شرایط کنونی، مزیت این ارز این است که 
تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نبوده و 

به همین دلیل بطور کامل قابل رصد کردن نیستند.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت 
بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن 
نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش 
ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد 
اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند. قابل 
رصدنبودن ارزهای دیجیتال باعث شده است که استفاده از 

این نوع ارزها در شرایطی مانند تحریم کارساز باشد.
برخی کارشناسان در هفته های اخیر و به ویژه تشدید 
تحریم های آمریکا پیشنهاد داده اند که استفاده از این نوع 
ارزها برای مبادالت خارجی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا 
بدین وسیله تحریم ها دور زده شود، اما گروهی دیگر معتقد 
هستند که این نوع ارزها برای دور زدن تحریم ها چندان 

کارساز نیستند و استفاده از آنها محدودیت هایی دارد.
 افزایش 2۰ درصدی تقاضا برای ارزهای دیجیتال به علت 

تحریم ها
»محمد حق وردی« کارشناس بازار مالی در کشور در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره رشد تقاضا برای ارز های 
دیجیتال در کشور اظهار داشت: بر اساس تخمین ها می توان 
گفت حدود 2۰ درصد از افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال 
در هفته های اخیر ناشی از تشدید تحریم ها بوده که جذابیت 
این ارزها را برای برخی فعاالن اقتصادی افزایش داده است، 
اما علت اصلی باال رفتن جذابیت ارزهای دیجتیال رشد قیمت 
این نوع ارزها در بازارهای جهانی و نیز رشد قیمت دالر است.

این فعال صنعت ارزهای دیجیتال ادامه داد: معموالً در 
شرایط بی ثباتی اقتصادی و نوسان نرخ ارز افراد بیشتری به 
سراغ کاالهایی می روند که بتوانند ارزش پول خود را حفظ 

کنند که ارز دیجیتال از جمله آنهاست.
وی درباره استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان و فعاالن 
اقتصادی از ارزهای دیجیتال برای نقل و انتقال پول گفت: به 
تازگی برخی از شرکت های فعال به سراغ ما و سایر فعاالن 
صنعت ارز دیجیتال رفته و برای نقل و انتقال پول های خود 

از طریق این نوع ارزها درخواست داشته اند.
 توصیه به بازرگانان برای استفاده از ارزهای دیجیتال با 

ثبات نرخ
فعاالن  به  با توصیه  ارزهای دیجیتال  این فعال صنعت 
اقتصادی گفت: بازرگانان باید توجه داشته باشند که دو نوع 
ارز دیجیتال وجود دارد که دسته نخست مانند ارز بیت کوین 
دارای نوسان بسیار زیادی هستند، اما دسته دوم دارای ثبات 

نرخ هستند که به آنها »استیبل کوین« می گویند.
اظهار  بازرگانان  به  هشدار  با  مالی  بازار  کارشناس  این 
داشت: برخی از فعاالن اقتصادی که می خواستند به طرف 
خارجی خود ارز دیجیتال پرداخت کنند از برخی از ارزهای 
دارای نوسان استفاده کردند که آنها را دچار مشکالتی کرده 

است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال آنها اقدام به ارسال مقدار 
مشخصی بیت کوین به فروشنده کردند اما به یکباره ارزش 
بیت کوین در فاصله چند ساعت، 1۰ یا حتی 2۰ درصد افت 
کرده که باعث شده مبلغی که به پذیرنده رسیده پایین تر 
از مبلغ مورد توافق شده باشد که این موضوع باعث بروز 

اختالفاتی شده است.
حق وردی ادامه داد: برای حل این مشکل توصیه می شود 
که از ارزهای دیجیتال باثبات که بر پایه نرخ دالر ارزش گذاری 

می شوند استفاده شود تا با چنین مشکالتی مواجه نشوند.
 کارمزد پایین علت استقبال فعاالن اقتصادی از ارزهای 

دیجیتال
»معین غفاری« کارشناس ارزهای دیجیتال نیز به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: آشنایی مردم با ارزهای دیجیتال در حال 
افزایش است که این موضوع را در استقبال مردم از خرید این 

ارزها می توان مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال می تواند کمک زیادی به 
نقل و انتقال پول برای مبادالت اقتصادی کند، اظهار داشت: 
برخی شرکت ها برای این هدف به سراغ استفاده از ارزهای 
مجازی رفته اند. این کارشناس ارزهای دیجیتال یادآور شد: از 
جمله مزایای نقل و انتقال پول از طریق ارز های دیجیتال این 
است که کارمزد انتقال بسیار پایین است در حالی که کارمزد 

نقل و انتقال اسکناس و پول های رسمی باالست.
در  سرمایه گذاری  برای  ها  خارجی  استقبال  به  غفاری 
صنعت ارز دیجیتال ایران اشاره کرد و گفت: درخواست های 
زیادی به ویژه توسط چینی ها بدین منظور به طرف های 

ایرانی ارایه شده است.
 قوانین گمرکی اجازه استفاده از ارزهای مجازی را نمی دهد

با وجود تاکید فعاالن ارزهای دیجیتال بر مزایای استفاده 
از این نوع ارزها، مدیره گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده 

پولی و بانکی بانک مرکزی نظر دیگری دارد و می گوید: این 
نوع ارزها نمی تواند در زمان تحریم پاسخگوی نیاز بازرگانان 

باشد.
الکترونیک  بانکداری  گروه  مدیر  امیرشکاری«  »نیما 
با  گو  و  گفت  در  مرکزی  بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده 
و  صادرکنندگان  استقبال  درباره  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار 
واردکنندگان از ارز های دیجیتال برای نقل و انتقال پول در 
زمان تحریم گفت: ارزش مبادالت خارجی ایران ساالنه 7۰ تا 
1۰۰ میلیارد دالر است در حالی که بازار ارز های دیجیتال در 
جهان حدود 3۰۰ میلیون دالر ارزش مبادالتی دارد که حجم 

کمی از آن متعلق به ایران است.
وی ادامه داد: به همین دلیل مشخص می شود که سهم 
بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار مبادالت خارجی ایران 
بسیار پایین است به همین دلیل نمی تواند سهم چشمگیری 

در مبادالت خارجی ایران داشته باشد.
استفاده  در  که  دیگری  مشکل  داد:  ادامه  امیرشکاری 
از ارزهای دیجیتال برای صادرات و واردات وجود دارد این 
است که بر اساس قانون، واردکنندگان و صادرکنندگان باید 
اظهارنامه خود را به گمرک و نهادهای ذیربط ارائه دهند و 
اسناد مرتبط را ارایه کنند که چه مقدار دالر یا ارز خارجی 
را برای خرید واریز کردند، اما چنین امکانی در بیت کوین 
و سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مدیر گروه بانکداری 
الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: 
اکنون پذیرفتنی نیست که یک واردکننده به گمرک اظهار کند 
که پول خرید محصول را به بیت کوین پرداخت کرده است؛ 

گمرک به هیچ وجه آن را نمی پذیرد.
امیرشکاری با بیان اینکه شاید واردات و صادرات به صورت 
خرد و کوچک و قاچاق از طریق بیت کوین امکان پذیر باشد، 
ادامه داد: صادرکنندگان و واردکنندگان کوچکی که مثالً پول 

مربوط به خرید و فروش خود را با چمدان جابجا می کنند 
می توانند از طریق بیت کوین، نقل و انتقال پول مورد نیاز 
خود را انجام دهند که همان طور که اشاره شد مربوط به 

مبادالت کوچک است.
مدیره گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی گفت: اکنون قانون اجازه نمی دهد که کاالیی 
را وارد کنیم که سند گمرکی آن بر اساس پرداخت بیت کوین 

صادر شده باشد.
وی اظهار داشت: مشکل دیگری که اکنون در استفاده از 
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان اطالعات تجاری 
وجود دارد این است که نهادهای رگوالتوری بین المللی و 
از جمله اروپایی بسیار نسبت به مبادالت از طریق ارزهای 

دیجیتال حساس شده اند.
امیرشکاری یادآور شد: شاید در دوره قبلی تحریم ها یعنی 
سال های 2۰11 تا 2۰1۵ امکان پذیر بود که به راحتی از ارزهای 
دیجیتال استفاده کنند، زیرا نهادهای اروپایی و بین المللی 
واکنشی نسبت به آن نداشتند، اما اکنون شرایط تغییر کرده 

است.
مدیره گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی گفت: به عنوان مثال اکنون شماری از کشورها 
برخی از کیف های پول های ارزهای دیجیتال را بلوکه کرده 
اند و حتی شماری از کشورها استفاده از برخی از این ارزها 
را ممنوع کردند به همین دلیل استفاده از آنها برای دور زدن 

تحریم ها شاید چندان کارساز نباشد.
امیرشکاری اظهار داشت: نکته دیگری که باید بدان توجه 
داشت این است که ارزهای دیجیتال صرفاً یک ابزار انتقال 
پول و پرداخت هستند، اما تحریم های جدید آمریکا، فروش 
کاال به ایران را نیز ممنوع کرده اند، یعنی اینکه اصالً شرکت 
خارجی نمی تواند کاال و محصول را به ایران بفروشد و بحث 

انتقال پول آن، موضوع دیگری است.
 ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی

ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به 
شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده 
و  ساماندهی  در صورت  کارشناسان،  نظر  به  است؛  شده 
های  فرصت  دیجیتال،  ارزهای  از  استفاده  قانونمند شدن 
بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای 

کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و 
معامالت آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد 
و بازرگانان خواهند توانست از بسترهای فراهم شده بهترین 

استفاده را برای دور زدن تحریم ها کنند.
مشکالت  به  توجه  با  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی 
تبادالت مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت 
الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره 
گرفت، اما باید بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط همراهی 

بیشتری کرده و اقدام به بسترسازی کنند.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد 
اما با توجه به مشکالت پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال 
از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و 

انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای 
دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک 
این  درباره  بزودی  شود  می  گفته  البته  که  است  مرکزی 

ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.

برآوردها از منابع اختصاص یافته به بخش مسکن کل 
کشور حاکی از آن است با این که رشد ۴۶1 درصدی برای 
دریافت تسهیالت ساخت و ساز در سال گذشته دیده 
تنها 23 درصد  برای وام خرید مسکن  تقاضا  می شود، 

افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، با بروز نشانه های رشد قیمت مسکن 
تسهیالت  دریافت  برای  تقاضا   13۹7 سال  ابتدای  در 
ساخت مسکن نیز افزایش یافت. با این که سهم بخش 
مسکن از تسهیالت بانکی در سال 13۹7 حدود نصف 
بخش صنعت و یک سوم بخش خدمات بود، آمار گویای 
آن است که وام های اختصاص یافته به بخش مسکن 1۰1 
درصد افزایش یافته که علت اصلی آن به تحرک ساخت و 

ساز مربوط می شود.

طبق آن چه بانک مرکزی اعالم کرده از 773 هزار و 727 
مییارد تومان تسهیالت پرداختی به شش بخش اقتصادی 
در سال 13۹7 سهم بخش مسکن و ساختمان 1۰3 هزار 
برای بخش  این رقم  بوده است.  تومان  میلیارد  و 733 
صنعت و معدن 2۰8 هزار و ۹33 میلیارد تومان، بخش 
خدمات 28۹ هزار و 2۴۰ میلیارد تومان، بخش بازرگانی 
112 هزار و ۵8۶ میلیارد تومان، بخش کشاورزی ۵8 هزار 
و ۴۹1 میلیارد تومان و بخش متفرقه 7۴3 میلیارد تومان 

بوده است.
 13۹۶ سال  اول  نیمه  و   13۹۵ سال  دوم  نیمه  از 
دیده  مسکن  ساخت  و  معامالت  رونق  از  نشانه هایی 
نیمه دوم سال 13۹۶  ارزی در  البته جهش  می شد که 

بخش فروش را مجدداً وارد رکود کرد.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سال 13۹7 بالغ بر 
8 هزار و ۶۴2 میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد مسکن 
و ساختمان اختصاص یافته که در مقایسه با رقم 8 هزار 
و ۶۵۹ میلیارد تومان سال 13۹۶ بالغ بر ۴۶1 درصد رشد 

نشان می دهد.
تسهیالت تأمین سرمایه در گردش برای بخش مسکن 
در سال 13۹7 نیز 1۴ هزار و ۶17 میلیارد تومان بوده که 
نسبت به مبلغ 1۰ هزار و 28۰ میلیارد تومان سال 13۹۶ 
بالغ بر ۴3 درصد افزایش یافته است. وام تعمیر نیز در 
سال گذشته 8 هزار و 28۶ میلیارد تومان بوده که نسبت 
به سال قبل از آن با رقم ۶ هزار و 377 میلیارد تومان 
3۰ درصد افزایش یافته است. تسهیالت توسعه نیز سال 
از آن 1,۶8۵  گذشته 2,38۶ میلیارد تومان و سال قبل 

میلیارد تومان بود. هم چنین سال 13۹7 تسهیالت خرید 
کاالی شخصی در بخش مسکن و ساختمان 1,۰۴7 میلیارد 
تومان بود. سال 13۹۶ تسهیالت خرید کاالی شخصی 
1,177 میلیارد تومان بوده است. سایر وام ها در بخش 
مسکن نیز در سال گذشته 2,733 میلیارد تومان و در 

سال قبل از آن 1,7۴2 میلیارد تومان گزارش شده است.
اما نکته قابل تأمل به تسهیالت خرید مسکن مربوط 
می شود. در سال 13۹7 بالغ بر 2۶ هزار و 2۰ میلیارد تومان 
تسهیالت خرید به بخش مسکن اختصاص یافت. در سال 
13۹۶ تسهیالت خرید مسکن 21 هزار و 821 میلیارد تومان 
بوده که آمار نشان می دهد به میزان ۴۶1 درصدی که وام 
ایجاد مسکن جهش داشته، تسهیالت خرید رشد نکرده و 

تنها 23 درصد افزایش یافته است.

منافع شخصی بر همه چیز می چربد
۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور برنمی گردد!

بازگشت 1۰ میلیارد دالر از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات ارزی به کشور 
اتفاقی است که وزیر اقتصاد اخیراً از آن خبر داده است؛ مسأله ای که ضرورت 
حساسیت بیشتر به مقوله صادرات آن هم در این شرایط خاص اقتصادی 

کشور را بار دیگر به سیاست گذاران گوشزد می کند.
صادرات،  از  حاصل  ارزی  درآمدهای  بازگشت  عدم  ایسنا،  گزارش  به 
مسأله ای است که فرهاد دژپسند در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه با 

کارآفرینان داشت از آن گالیه کرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی تنها 1۰ میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است. دژپسند در این 
نشست با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دالری صادرکنندگان 
در سال گذشته فقط 1۰ میلیارد دالر آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان 
گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی 
که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می دانید اگر نصف 

این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می شد چه اتفاقی می افتاد؟
منابع ملی هم با صادرات پر می کشند

اما مساله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور 
چیست؟ واقعیت این است که حتی در صادرات محصوالت صنعتی به خارج 
از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه های 
دولتی را مصرف می کنند. انرژی یارانه ای، نیروی کار ارزان و معافیت های 
مالیاتی از جمله اصلی ترین تسهیالتی هستند که تولیدکنندگان در تولید 

محصوالت صنعتی از آن استفاده می کنند.
در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نسبت به پول های 

برای  ممکن  گزینه  سودآورترین  صادرات  است،  داشته  کاهش  خارجی 
تولیدکنندگان است، چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه های تولیدشان با ریال 
است اما درآمدهای صادراتی شان با دالری محاسبه می شود که حاال هر واحد 

آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است.
بسیار  کشاورزی  خام  محصوالت  صادرات  و  داللی  مورد  در  قضیه  این 
سودآورتر هم می شود. کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات 
سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون اینکه حتی کمترین ریسکی 

را بابت تولید آن متحمل می شوند به کشورهای دیگر صادر می کنند.

صیفی جات؛ قوت غالب معاش فقرا
در بین سبد صادرات محصوالت کشاورزی عالوه بر میوه ها اقالمی چون 
سیب زمین، پیاز و گوجه هم جایگاه خاصی دارند و همانطور که در روزهای 
گذشته شاهد بوده ایم روی قیمت این محصوالت در داخل هم بسیار تأثیرگذار 
بوده است؛ محصوالتی که عمدتاً قوت غالب طبقات ضعیف تر و حتی متوسط 

را تشکیل می دهند.
دژپسند در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش 
خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته در طول این 
ماه ها حدود هشت میلیارد دالر از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این 

رقم ۶.۵ میلیارد دالر مربوط به پتروشیمی ها و عرصه های فوالدی می شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصوالت 
پتروشیمی ها و فوالدی ها بوده است و سایر حوزه ها مانند صادرات مواد غذایی 

کمترین ارزآوری را داشته اند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس طرح دوباره این پرسش ضروری به نظر 
می رسد که در شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از اقشار کم درآمد در تأمین 
معاش خود با مشکالتی مواجه هستند، آیا صادرات مواد غذایی و محصوالت 
کشاورزی مورد نیاز در داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که 7۵ درصد 
ارز صادراتی به کشور بازنمی گردد و از آن 2۵ درصدی هم که برگشته بیش 
از ۶۵ درصد مربوط به مواد شبه خام معدنی مانند محصوالت پتروشیمی 
و فوالدی بوده است. سوالی که به نظر می رسد قبل از هر منبعی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم گر این حوزه باید پاسخگوی 

آن باشد.

روزنامه صبح ایران


