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فعالیت بدون تغییر واحدهای بانک ملت 
در ماه مبارک رمضان

ساعت شروع و پایان فعالیت واحدهای بانک ملت در 
ماه مبارک رمضان، طبق روال معمول و بدون هیچگونه 

تغییر خواهد بود.
این بانک با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اعالم 
ک��رد که ش��عب و واحدهای این بان��ک در ماه ضیافت 
الهی، همچ��ون ماه های قبل و ب��دون هیچگونه تغییر 
ساعت ش��روع و پایان کار، به خدمات دهی به مشتریان 
خواهند پرداخت. در عین حال، در صورت ابالغ رسمی 
اس��تانداری ها، فرمانداری ه��ا یا کمیس��یون هماهنگی 
بانک ها و نیاز به تغییر ساعت کار واحدهای بانک در این 

ایام، بانک ملت نیز نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

شعار جدید بانک ایران زمین 
قرعه کش��ی جش��نواره هم��راه بان��ک و پایانه های 
فروش��گاهی بانک ای��ران زمین با حض��ور عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل و مدیران ارشد این بانک و اصحاب 

رسانه برگزار شد.
پورسعید در این مراسم گفت: آنچه که امروز باعث 
سیر صعودی استفاده از خدمات بانک ایران زمین شده 
کیفیت در خدمات اس��ت و برگزاری این جش��نواره و 
اهدای جوایز در واقع نوعی قدردانی از مشتریانی است 
ک��ه به این بانک وفادار بوده ان��د و یا به تازگی به جمع 
مش��تریان بانک ای��ران زمین پیوس��ته اند. وی کیفیت 
خدم��ات و ایج��اد رضایتمن��دی حداکث��ری در میان 
مش��تریان را عامل مهمی برای رس��یدن به اهداف این 
بانک دانس��ت و یکی از اقدامات و اولویت های مهم این 
بان��ک را تحول در حوزه دیجیت��ال عنوان کرد و گفت: 
استراتژی بانک ایران زمین ارائه خدمات نوین در بستر 
فناوری است که آینده نظام بانکی را متحول می کند و 

بانک ایران زمین در این مسیر پیشگام بوده است.
وی ادام��ه داد: بانک ایران زمین از دو س��ال پیش 
اس��تراتژی تحول دیجیتال را برنام��ه ریزی کرد و االن 
ش��اهد هس��تیم بانک های دیگر هم به حوزه دیجیتال 
ورود کرده ان��د و این حرکت همگی قطعا موفقیت ما را 
بیش��تر می کند و نشان از این دارد که جامعه به سمت 
تکنولوژی حرکت می کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نقشه راهی را در حوزه دیجیتال به سیستم بانکی ارسال 
کرده است و برای بانک ایران زمین یک افتخار است که 
بگوییم این بانک دو س��ال است که این راه را آغاز کرده 
است. وی شعار »بانکداری به سبک فردا« را شعار جدید 
بانک ایران زمین معرفی کرد و گفت: بانک ایران زمین 
طبق برنامه ها و اه��داف خود پیش می رود و امیدواریم 

همواره در مسیر توسعه و تعالی گام بردارد.

انتخاب »بله« به عنوان پیام رسان داخلی برتر 
شورای عالی فضای مجازی کشور، پیام رسان بله را 
به عنوان یکی از س��ه پیام رسان داخلی برتر برای انجام 
مکاتبات، ارایه خدمات اداری، تبلیغات و استفاده نهادها 

و موسسات دولتی، عمومی و غیردولتی اعالم کرد.
پیام رسان »بله« به عنوان تنها پیام رسان ارتباطی 
و بانکی کش��ور بیش از س��ه میلیون و 100 هزار کاربر 
عض��و دارد و بیش از 322 هزار گروه و کانال نیز در آن 
فعال هستند. این پیام رسان عالوه بر ارائه همه خدمات 
معمول یک پیام رس��ان از جمله گفت و گو، ایجاد کانال 
و گروه، اس��تفاده از اس��تیکر و بازو )بات(، امکان ارائه 
خدم��ات بانکی از قبی��ل خرید ش��ارژ، عملیات کارت 
ب��ه کارت، پرداخت قبوض خدمات��ی، پرداخت خالفی 
خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور، انجام کار خیر 
و... را نیز داراست. براساس بند 11 مصوبه »سیاست ها 
و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« که در 
ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور به تصویب رسیده 
است، استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای 

مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری ممنوع است.

اولین جلسه هماهنگي تشكیل كمیته 
مشترک بازرگاني ایران و عراق برگزار شد

اولین جلس��ه هماهنگي کمیته مشترک بازرگاني 
ایران و عراق با حضور مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی 
سازمان توس��ه تجارت ایران و نمایندگان دستگاه های 

دولتی مرتبط برگزار شد.
مس��عود کمالی اردکانی اظهار داشت: طی نشست 
هماهنگ��ی کمیت��ه مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق 
مذاکرات الزم با طرف عراقي درخصوص سرمایه گذاري 
مشترک و راه اندازي شهرک هاي صنعتي، تسهیل ترانزیت 
کاال، تسهیل تردد تجار، ساماندهي گردشگري زیارتي و 
سالمت و نیز حل مسایل و مشکالت موجود در تجارت 
با عراق با امضاي اسناد و تفاهمنامه هاي بین دستگاه هاي 
دو طرف صورت خواهد گرفت. وی افزود: صادرات ایران 
به عراق در س��ال 97 با رشد حدود 37 درصد به ارزش 
تقریبي 9 میلیارد دالر رسید و جایگاه ویژه اي به عنوان 

اولین شریک تجاری ایران پیدا کرده است. 
بدیهي است تشکیل این کمیته گام مهمي جهت 
دس��تیابي به هدف توسعه تجاري دو کشور تا مرز20 
میلیارد دالر تا س��ال 1400 خواهد بود. گفتنی است، 
در این جلس��ه، ستاد توس��عه اقتصادی ایران و عراق، 
وزارت امور خارجه، سازمان استاندارد، شرکت سهامی 
نمایش��گاههاي بین المللي، ات��اق بازرگاني ایران، اتاق 

مشترک ایران و عراق، گمرک و... حضور داشتند.

اخبار

تاثیر ارز دولتی بزودی در سفره های مردم 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کل کشور اعالم کرد: در توزیع ارز دولتی به 
کاالهای اساس��ی به نحوی عمل می ش��ود که مردم آثار آن را در سفره هایشان 

احساس کنند.
 محمدباقر نوبخت درباره تاثیر اختصاص ارز دولتی برای کاالی اساس��ی در 

بازار و س��فره مردم گفت: در قانون بودجه سال 98، برای تامین کاالهای اساسی 
اعتبار 14 میلیارد دالری دیده ش��ده اس��ت، اکنون تاثیر این می��زان اعتبار در بازار 

احساس نمی شود. وی ادامه داد: این مورد غیر از مسائلی است که مجلس اعالم کرده و 
اکنون مورد بازبینی قرار گرفته است تا به روشی اقدام شود که مردم آثار این 14 میلیارد 

دالر را در سفره هایشان احساس کنند. 
وی با بیان اینکه این روش در حال بررسی است و به زودی اجرا می شود،افزود:عالوه 

بر این قرار است ارز دولتی به 25 قلم اختصاص پیدا کند.

سبد خانوار 
هیچ بن بستی در بخش آب و برق نداریم 
وزیر نیرو در تشریح شرایط صنعت برق و صنعت آب و فاضالب کشور در شرایط 
تحریمی از دستاوردهای عمده این دو صنعت در سال های تحریم خبر داد و گفت: 
هیچ بن بستی در تأمین تجهیزات و یا اجرای پروژه های آب و برق در هر شرایطی، 

چه تحریمی و چه غیرتحریمی، نداریم.
رضا اردکانیان در پاسخ به اینکه "آیا تحریم ها می تواند توقفی در صنعت آب 

و برق ایران به وجود آورد؟"، اظهار داش��ت: همان گونه که در زمان دفاع مقدس تمام 
هیئ��ت دول��ت و مقامات گوش به فرمان فرماندهی کل ق��وا در تأمین و تجهیز جبهه ها 

بودند، در شرایط کنونی نیز که جبهه اصلی ما اقتصادی است. 
وی تصریح کرد: باید همه مسئوالن و همه بخش های کشور گوش به فرمان فرماندهان 
اقتصادی کشور باشند و از اقداماتی که موجب تضعیف سیاست های اقتصادی می شود، پرهیز 
کنند و بهتر است به جای اینکه منتظر تأثیر عوامل خارجی باشیم و رفتار منفعالنه انجام دهیم. 

دکل
قیمت های فعلی خودرو را دالالن به بازار تحمیل كرده اند

رئیس کمیس��یون ویژه تولید ملی با اشاره به واقعی نبودن قیمت های فعلی 
خ��ودرو در بازار گفت: قیمت های فعلی خودرو را جریان داللی و واس��طه ای به 

بازار تحمیل کرده است.
حمیدرضا فوالدگر در حاش��یه نشست کمیسیون ویژه تولید ملی با سازمان ملی 

استاندارد گفت: در کمیسیون صنایع بحث ساماندهی صنعت خودرو  بررسی شد و با این 
طرح ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن این صنعت مدنظر قرار گرفته و بر این عقیده ایم تا 

وقتی این صنعت از حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصالح نشود مشکالتش ادامه دارد.
 وی گفت: خرید و فروش های صوری با قیمت های تصنعی در برخی بنگاه ها صورت 
می گیرد تا اینگونه جلوه داده شود که این قیمت ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به 
بازار تحمیل شود. این مشکالت گاهی در قیمت خودرو رخ می نماید و گاهی در خدمات 

پس از فروش که نیاز به اصالح ساختاری است.

اتول

ادامه از صفحه اول
بعد از گرانی پیاز و صیفی جات و تخم مرغ و البته 
لبنیات در حال حاضر براساس آخرین امار و مستندات 
موجود قیمت کاالهایی همچون برنج، گوشت قرمز، 
خرما و حتی تن ماهی نیز با رش��د قابل توجه مواجه 
بوده و پیرو آن متولیان مربوطه به جای اینکه بیابند 
چه عاملی سبب گرانی این کاالها شده مدام از دالیلی 

توجیه برای بروز چنین اقدامی دم می زنند. 

توجیه گرانی
 بررسی ها حکایت از رشد 30 درصدی قیمت 
خرما دارد ب��ه این ترتیب که برخی متولیان دلیل 
گران��ی چنین محصول��ی را ص��ادرات خرما اعالم 
کرده و می گویند؛ از آغاز سال جاری تاکنون شاهد 
افزای��ش قیمت در برخ��ی از کاال ها هس��تیم که 
مهمترین آن مربوط به برنج و خرما اس��ت و پس 
از عید نوروز قیمت خرما 30 درصد گران ش��ده و 
این میزان افزایش قیمت، در برابر قیمت  های سال 

قبل که اصال قابل مقایسه نیست.
به گفته این فعاالن بازار مهمترین علت افزایش 
قیمت خرما صادرات آن به اوکراین،عراق و روس��یه 
است اما همه داستان این نیست چراکه سایر کاالها 
مانن��د برنج، ماکارون��ی، تن ماه��ی و... هم چنین 
وضعیت��ی دارند به این ترتیب که ت��ا پیش از عید 
نوروز قیمت هر قوطی کنسرو ماهی به قیمت حدود 
8 ت��ا 9 هزار تومان عرضه می ش��د، اما اکنون اغلب 
کارخانه ها کنسرو ماهی را به قیمت 15 هزار و اندی 
عرض��ه می کنند و در موارد قیمت عرضه هر قوطی 
کنسرو ماهی 14 هزار تومان و در موارد اندکی هم 
هر قوطی کنس��رو ماهی به قیم��ت 17 یا 18 هزار 

تومان عرضه می شود.
از سوی دیگر ماکارونی طبق اعالم متولیان رشد 
70 درصدی را تجربه کرده اس��ت به این ترتیب که 
طی چند روز گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان، 

رشد 70 درصدی را شاهد بوده است. 
 در این بین ام��ا کره وضعیت جالب تری دارد 
دال ب��ر اینکه متولیان باره��ا و بارها از جلوگیری 
ب��رای افزای��ش قیمت آن صبحت ب��ه میان آورده 
بودن��د اما نه تنها چنین نش��د که البته رش��د 2 
براب��ری را ه��م در برخی محص��والت لبنی مانند 
کرده آن هم در آس��تانه ماه مبارک رمضان شاهد 
خواهی��م بود. ای��ن موضوع را فع��االن این بازار به 
واس��طه ح��ذف دالر 4200 تومانی نوی��د داده اند 
و اع��الم کرده اند ت��ا پیش از ای��ن واردات کره از 
کشور های نیوزلند، استرالیا، هلند، آلمان و فرانسه 
و با ارز دولتی صورت می گرفت و اخیرا اعالم شده 
که دالر 4200 تومانی به این کاال تعلق نمی گیرد 

در نتیج��ه قیمت ک��ره نیز افزایش ت��ا دو برابری 
خواهد داشت. این افراد البته رشد دستمزد و سایر 
موارد مانند تورم را هم در این امر دخیل دانسته و 
مدعی هس��تند برآیند تمام این موارد تبعات رشد 

قیمتی را همراه خواهد داشت. 

پیدا كنید پرتقال فروش را؟
در این بین با توجه به رشد قیمتی که در تمام 
کاالها شاهد هستیم و با درنظر گرفتن این نکته که 
این وضعیت یک شبه پدید نیامده و به نظر می رسد 
مدت دار باشد سوال اصلی آن است که مسبب بروز 

چنین شرایطی چه کسی یا چه نهاد و یا چه ارگانی 
است که هر روز شرایط نامطلوب تر از قبل می شود.

ت��ا پیش از ای��ن برای هر ن��وع گرانی و کمبود 
محص��والت غذایی متولی��ان همواره ب��ر این طبل 
می کوبیدندک��ه این اتفاق ماحص��ل رخنه دالالن و 

س��ودجویان و یا حتی احتکارکنندگان اس��ت و در 
پاره ای از موارد هم مدع��ی بودند که روند صادرات 
چنین شرایطی را برای گران تر شدن کاالها رقم زده 
است حال سوال اصلی و اساسی این است که در بین 
این همه اتفاق چه کسی باید ناظر بر بازار و یا روند 
صادرات کاالها می بود تا به گونه ای عمل شود تا در 
گام اول نیاز داخل تامین شود و درگام دوم به واسطه 

کسب درآمد ارزی مسیر صادرات تسهیل شود. 
سوال دیگر و شاید اصلی ترین سوال در این بین 
آن اس��ت که وقتی دالالن و سودجویان یک بازار را 
هدف قرار می دهند متولیان امر به چه ش��کلی باید 
رفتار کنند تا بتوانند به نحو مطلوب دست این افراد 
را از کاالهایی که حداقل در س��فره معیشتی مردم 
قرار دارد کوتاه شود و آیا متولیان آنگونه که گفته و 
ادعا کرده اند کوشیده اند تا این قبیل افراد را به سزای 
اعمال خود برسانند تا درس عبرتی برای سایرین اعم 
از سایر محتکران، دالالن و حتی گران فروشان شود.

بررسی شرایط کنونی بازار کاالهایی که معیشت 
م��ردم درگیر آن اس��ت ب��ه خوبی نش��ان می دهد 
که پاس��خ تمام س��واالت یاد ش��ده منف��ی بوده و 
دس��ت اندرکاران نه تنها اقدامات ضرب العجلی برای 
این موارد نداشته اند بلکه در پاره ای از موارد به قدری 
جرایمی ناچیز و خرد لحاظ کرده اند که سودجویان و 
دالالن در مقایسه با سودی که از این قبیل اقدامات 
کس��ب می کردند؛ بسیار به صرفه و قابل قبول بوده 

که این روند کاری خود را ادامه دهند. 

نظارت نمایشی 
مبحث بعدی اما پاسخگویی به این سوال است 
که اگر دولت نتوانسته بازار را آن طور که باید متعادل 
کند و تاکنون برنامه جدی و منطقی برای ثبات بازار 
ارایه و اجرا نکرده است چطور می توان امیدوار بود که 
فعاالن و تجار به نحوی عمل کنند که سبد معیشتی 
مردم آن هم در ماه مبارک رمضان دچار کاس��تی و 
نیستی محصوالت نشود و نتیجه آن شده که تا ثریا 
این مسیر کج خواهد رفت. کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصادی با بررسی این شرایط بر این اعتقادند که اگر 
دولت از گام ابتدایی مانع از هنوز گران فروشی شود و 
قبل از هر اقدامی خود را به عنوان دولت مکلف کند 
تا خدمات ارزان تری به مردم ارایه شود قطعا پیرو آن 
می توان از س��ایر فعاالن عرصه های اقتصادی انتظار 
داشت تا رعایت انصاف و عدالت را در مورد کاالهای 
مختلف به خصوص کاالهایی که سر سفره مردم قرار 
دارد داش��ته باشند؛ در غیر این صورت وقتی مجری 
اصلی خود پایه گران فروشی را بنا می دهد و در کنارآن 
چوب نظارتی نمایشی دارد نمی توان انتظاری غیر از 

این شرایط در اقتصاد و معیشت جامعه داشت. 

–

mdf

–

–

–

mdf

–

–

بررسی سیاست روز از ریشه های اصلی گرانی کاالهای اساسی؛

بذر گرانی بازار در دست دولت

از  تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
برنامه های این سازمان برای مقابله با گران فروشی 

در ماه رمضان خبر داد.
محمدعلی اسفنانی درباره برنامه های تعزیرات 
برای مبارزه با گران فروشی و احتکار در ماه مبارک 
رمضان، گفت: ما هرساله طرحی برای ماه رمضان 
داریم و امسال هم به همان وضعیت اجرا می شود 
اما امسال شرایط اقتصادی خاص است و شاهد 
افزایش قیمت برخی کاالها بودیم. برخی کاالها را 
از قبل عید کنترل کردیم مانند مرغ و گوشت و 
تا پایان ماه رمضان هم شاهد افزایش قیمت این 

کاالها نخواهیم بود.
قیمت  افزایش  علت  درباره  اسفنانی 
ماکارونی و خرما، اظهار داشت: هرکدام اینها باید 

موردی برسی شود، قرار بود اتحادیه برای خرما 
یک قیمتی را مشخص کند و اگر آن قیمت اعالم 
خرید  فاکتور  وگرنه  بود  خواهد  همان  مبنا  شد، 
فروشنده ها مبنای ما است که حداکثر باید با ده 
گرانفروشی  مازادش  و  بفروشند  سود  درصد 

است و باید برخورد شود. 
همچون  ماکارونی  مورد  در  افزود:  وی 
 1900 تا  گندم  تضمینی  خرید  قیمت  امسال 
مستقیم  که  کارخانه هایی  یافته،  افزایش  تومان 
قیمت  به  درصد   36 تا  می کردند  مصرف  آرد 

که  است  قیمتی  این  کردند.  اضافه  کاالهایشان 
ماه  تا  امیدواریم  و  کرده  اعالم  حمایت  سازمان 
نظارتمان  باشیم،  رمضان موضوع خاصی نداشته 
حلیم  فروشندگان  مانند  اقالم  فروش  مراکز  بر 
و  مرغ  و  گوشت  فروشندگان  و  کبابی ها  آش،  و 
قنادی ها را ادامه می دهیم. قیمت زولبیا و بامیه 
هم کیلویی 20 هزارتومان اعالم شده و باالتر از 
این قیمت گران فروشی است و برخورد می شود. 
بر  مبنی  گزارشی  آیا  اینکه  درباره  اسفنانی 
یا خیر، گفت: گزارشی  احتکار کاال گزارش شده 
داشتیم که دو انبار حبوبات احتکار شده و بعد از 
اعزام نیروهای سازمان تعزیرات مشاهده شد که 
در سامانه انبارها موجوی شان اعالم شده و چیزی 

تحت عنوان احتکار نداشتیم.
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 برنامه های از جنس مقابله
وشی با گران فر

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق 
اصناف ایران با تأکید بر اینکه کاالهای اساسی و 
اقالم پرمصرف ماه رمضان به وفور در بازار وجود 
دارد، از درخواست واردات بیشتر شکر به دولت 

همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.
ابراهیم درستی با اشاره به فرارسیدن ماه 
اتاق اصناف کشور  برنامه ریزی  و  مبارک رمضان 
به خصوص  ماه  این  پرمصرف  اقالم  توزیع  برای 
حال  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  اساسی  اقالم 
حاضر هیچ کمبودی در بازار به خصوص در اقالم 
و کاالهای اساسی وجود ندارد و برنامه ریزی الزم 
ماه  در  پرمصرف  اقالم  تقاضای  افزایش  برای 
و...  خرما  روغن،  شکر،  جمله  از  رمضان  مبارک 

انجام شده است.
ماه  در  شده  سعی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
رمضان، قیمت انواع کاالهای مورد نیاز خانوارها 
رمضان  مبارک  ماه  در  داد:  ادامه  شود  کنترل 
تشدید  کاالها  برخی  برای  تقاضا  آنکه  علی رغم 
کنترل  قیمت ها  که  کرد  خواهیم  سعی  می شود، 

شود و کاالها و اقالم مصرفی با قیمت متعادل به 
دست مصرف کنندگان برسد.

قیمت  چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
برخی اقالم اساسی در بازار با قیمت های اعالمی 
مردم  و  است  متفاوت  دولتی  مسئوالن  از سوی 
مصوب  نرخ  از  گران تر  را  اقالم  این  مجبورند 
نظر  زیر  شکر  موضوع  گفت:  کنند  خریداری 
ما  و  دارد  قرار  کشاورزی  جهاد  وزارت  مجموعه 
وزیر  با  که  جلسه ای  در  و  خود  جلسات  در  هم 
کنترل  برای  کردیم  درخواست  داشتیم  کشور 
بازار  در  کمبود  هرگونه  از  جلوگیری  و  قیمت ها 
ماه رمضان، شکر بیشتری به کشور وارد شود تا 

به وفور در بازار عرضه و توزیع شود.
درستی با اشاره به اینکه مدیریت برخی اقالم 
مدیریت  و  است  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط 
وزارت  در  کاال  توزیع  فرایند  از  دیگر  بخشی 
کنونی  در شرایط  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 

دشمنی  و  هستیم  اقتصادی  جنگ  درگیر  ما  که 
بر هیچ کس  برخی کشورهای دیگر هم  و  آمریکا 
پوشیده نیست، الزم است تا مدیران میانی نیز با 
دلسوزی بیشتر و با صدور بخشنامه های متعدد، 

باعث التهاب در بازار نشوند.
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  نماینده 
هماهنگی های  با  البته  گفت:  ایران  اصناف  اتاق 
انجام شده، ان شاءاهلل اقالم پرمصرف ماه رمضان 
با قیمت متعادل به دست مصرف کنندگان خواهد 
رسید و هیچ مشکلی از نظر کمبود کاال در بازار 
عرضه  به وفور  اساسی  کاالهای  و  ندارد  وجود 

خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اصناف، نقشی در گرانی 
کاالها ندارند گفت: باید بپذیریم که قیمت برخی 
از کاالها به قیمت ارز وابسته است و دلیل برخی 
از این گرانی ها نیز همین امر است؛ این در حالی 
رمضان  مبارک  ماه  در  کشور  اصناف  که  است 
به واسطه اعتقاداتشان بیش از هر زمان دیگری 

با مردم و مصرف کنندگان همکاری دارند.  

نمای نزدیک

یم  کمبودی در بازار ماه رمضان ندار

بازی ارزی واردکنندگان ادامه دارد؛
بازصادرات کاالهای وارداتی با ارز ارزان!

عدم بازگش��ت 75 درصد از ارز صادراتی به  ت ر کش��ور، مساله ای اس��ت که یک اقتصاددان تج����ا
برای بررس��ی ریشه ای آن به دخالت دولت در اقتصاد پرداخته و 
معتقد اس��ت زمان��ی که یارانه  پرداخت می ش��ود، هیچ تضمینی 
نیس��ت این یارانه به حوزه های برنامه ریزی ش��ده برسد. از سوی 
دیگر بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده است، چراکه 
برخی کاالهای وارداتی با ارز ارزان به کشورهای دیگر بازصادرات 

می شوند!
عدم بازگش��ت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله ای 
است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مشترکی که نهم 
اردیبهشت ماه سال جاری با کارآفرینان داشت، از آن خبر داد. به 

گفته دژپسند، از مجموع 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط 
10 میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است.

اما چرا بازگش��ت ارز توس��ط صادرکنندگانی که محصوالت 
خودش��ان را صادر می کنند برای جامعه به مس��اله تبدیل ش��ده 
اس��ت؟ مس��اله در واقع در میزان یارانه و تسهیالتی است که این 
اقش��ار از دولت می گیرند. انواع معافیت ه��ای مالیاتی، صادراتی، 
گمرکی، انرژی و حتی آب و انرژی ارزان برای تولید مواردی است 
که دولت به تولیدکنندگان می دهد و در عوض حاال که به ارز نیاز 

دارد از آنها انتظار دارد که پول هایشان را به کشور برگردانند.
در این رابطه امیرحس��ین خالقی با بیان اینکه به جنگ بازار 
رفتن نتیجه ای جز شکس��ت ندارد، اظه��ار کرد: زمانی که دولت 
در اقتص��اد دخالت می کند ه��ر اندازه هم که نظ��ارت و کنترل 
وجود داش��ته باش��د باز هم فضاهایی برای سوءاس��تفاده و فساد 
به وجود می آید. برای مثال دولت هرچقدر س��عی کند کاالیی را 

ارزان تر کند باعث کاهش عرضه آن کاال و در نهایت کاهش تولید 
می شود، ضمن اینکه فضایی نیز برای داللی ایجاد می شود.

این اقتصاددان با اشاره به بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات 
به کشور در این باره اظهار کرد: همانطور که از قبل هم پیش بینی 
می شد برگرداندن ارزهای صادراتی با مشکل مواجه شد، علت هم 
این است که در اقتصاد چیزی به نام خوش نیتی یا منافع همگانی 
وجود ندارد. آنچه اقتصاد را پیش می برد صرفاً محاس��به هزینه و 

فایده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بازی واردکنندگان با ن��رخ ارز هنوز تمام 
نشده اس��ت، از باز صادرات برخی کاالهای وارداتی به کشورهای 
دیگر س��خن گفت و اظهار کرد: زمانی که یارانه ای از سوی دولت 
به اقتصاد تزریق می شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این یارانه 

به حوزه های برنامه ریزی شده اصابت کند.
خالقی به دیگر تأثیرات منفی دادن یارانه در اقتصاد هم اشاره 

کرد و گفت: برای مثال طبق برخی برآوردها توریس��ت هایی که 
به کشور می آیند تا چند روز هیچ بازدهی مثبت اقتصادی ندارند 
علت آن هم وجود یارانه های گوناگونی است که در اقتصاد کشور 

وجود دارد و طبعاً توریست ها هم از آن بهره مند می شوند.
وی در مورد حذف یارانه های پنهان هم پیشنهاد کرد تا این 
یارانه ه��ا در قالب مبالغ نقدی ب��ه خانواده های طبقات ضعیف تر 
پرداخت ش��ود، چرا که در غیر این صورت نمی توان مطمئن بود 

که یارانه ها به دست طبقات ضعیف تر برسد.
مخالفان دخالت دولت در اقتصاد معتقدند که بازار دستورپذیر 
نیس��ت و باید اجازه داد از طریق سازوکارهای مستقل خودش به 
تعادل برسد. اتفاقات یک سال گذشته در ایران و دخالت پررنگ 
دول��ت در بازارهای کاالیی و مالی مختل��ف و بدتر کردن اوضاع 
نشان داد که دخالت دولت در اقتصاد نتیجه خوبی ندارد و در این 

مورد حق با منتقدان بازار دستوری بوده است.  ایسنا


