
وزی��ر صنعت معدن و تجارت  كــش در صحبت های اخیر خود به خـط 
این موضوع اش��اره کرده که گران��ی خودرو به ما 
ربطی ندارد و گفته است " گرانی خودرو ارتباطی 
با ب��ه کارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای 
ارزانی خودرو، تولی��د باید افزایش یابد تا با عرضه 

بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند. 
رحمان��ی همچنین با بیان اینک��ه  صنعت خودرو 
مانند هر بخش��ی دیگر مشکالتی دارد، اعالم کرده 
است که وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران 
نیس��ت، اما نباید صنعت خودروس��ازی را تعطیل 
کرد.وی همچنین از انجام طرح ساماندهی خودرو 
خبرداده و هدف از آن رس��یدن به وضعیتی اعالم 
کرده که در ش��أن ملت ایران باش��د و مدعی شده 

که این موضوع به زمان نیاز دارد.
وی همچنین در خصوص نحوه توزیع گوش��ت در 
بازار، خاطرنش��ان کرد: در رابطه با این موضوع از 

وزیر جهادکشاورزی سوال شود.
 در همی��ن راس��تا وزیر جهاد و کش��اورزی براین 
اعتقاد اس��ت که بازار توزیع در دست وزارت جهاد 
نیس��ت و پیرو آن گرانی س��یب زمین��ی به وی و 

وزارتخانه متبوعش ارتباطی ندارد. 
حجتی وزیر جهاد کش��اورزی در پاس��خ به سوالی 
در مورد گرانی سیب زمینی و رشد 200 درصدی 
قیمت س��یب زمینی نسبت به سال گذشته، گفت: 
"توزیع که دس��ت ما نیس��ت. ما بای��د دِر مغازه ها 

بایستیم؟"
وی در ادام��ه توضیحات خود مدعی ش��ده که در 
مقطعی فصل کشت سیب زمینی به دلیل بارش ها با 

تاخیر وارد بازار شده است اما از نظر تولید وضعیت 
خوبی دارد. کما اینکه در ارتباط با نهاده های دامی 
ه��م تولی��د می کنیم و هم تامی��ن می کنیم و هم 

پایش می کنیم که دست تولیدکنندگان برسد.
صحبت های اش��اره ش��ده تنها مربوط به 2 وزیر 
از وزرای کابین��ه دولت دوازدهم اس��ت اما اندکی 
جستجو در س��ایر حوزه ها به صحبت های مشابه 

زیادی از این دست برخواهیم خورد.  

سخنان ضد و نقیض
صحبت ه��ای ضدونقیض و پ��اس کاری های که 
هریک مش��کل پدید آمده را بر گردن دیگری می 
اندازد و برای آنکه شانه از بار مسئولیت خالی کند 
به این بهانه دستاویز می شود که اگر مشکلی هست 
ب��ه عملکرد نامطل��وب وزارت خانه دیگری مربوط 
می ش��ود که همراستا با وزارت خانه تخت امر وی 
در حال فعالیت اس��ت . تم��ام این حرف و حدیث 
ها در حالی از س��وی این متولیان  مطرح می شود 
که این وزرا همه با هم  و درکنار هم اعضای هیات 
دولت را تشکیل می دهند و طبق مفاد اصل سوم 
قانون اساس��ی کش��ور وظایفی همچون پي  ریزي  
اقتصاد  صحیح  و عادالنه  بر طبق  ضوابط اس��المي  
جهت  ایجاد رفاه  و رفع فقر و برطرف  س��اختن  هر 
ن��وع  محرومیت  در زمینه  هاي  تغذیه  و مس��کن  و 
کار و بهداش��ت  و تعمی��م  بیمه   و همچنین تامین  
خودکفایي  در علوم  و فنون  صنعت  و کش��اورزي  و 
ام��ور نظامي  و مانند این م��وارد  در جرگه وظایف 

دولت  قرار داده شده است.
 از س��وی دیگ��ر در ط��ول ماههای اخیر ش��اهد 

گرانی های چندی��ن و چند باره محصوالت لبنی 
در کل کشور و افزایش قیمت نان در برخی نقاط 
کش��ور بوده ایم  و این در حالی است که متولیان 
مربوط��ه با  پ��اس کاری ه��ا و انداختن توپ در 
زمین یکدیگر ه��ر روز دیگری را به عنوان مقصر 
معرف��ی می کنن��د. یک روز  اتحادیه ، س��ازمان 
حمای��ت  از مص��رف کنن��دگان را متهم می کند 
و روز دیگ��ر  وزارتخانه های  مربوطه بروز چنین 
ش��رایطی را ب��ه ناهماهنگی این دو نهاد نس��بت 
م��ی دهند و دس��ت آخر وقتی  تم��ام این ارگان 
ه��ای یاد ش��ده با هم در یکجا  جمع می ش��وند 
و با حجم س��واالت  متعددی درخصوص صحبت 
ه��ای ضد و نقیض��ی که تا پی��ش ازآن گفته اند  
روب��رو می ش��وند از وجود ی��ک دالالن بزرگ و 
به قولی س��لطان در آن حوزه خب��ر می دهند و 
بدین ترتیب پروسه یافت پاسخ برای یافتن دلیل 
اصلی مش��کالت وارد  فاز دیگری می شود  و این 
روند همینطور پیش می رفته  و دس��ت آخر هم 
مش��خص نمی شود اگر این دالالن یا سلطان این 
گون��ه توانس��ته تاخت و تاز کند وب��ازار را چنین 
ملتهب کند نظارت ها و مدیریت ها به چه نحوی 
ب��وده که این افراد این گونه بازار را به هم ریخته 

و س��ودجویی کرده اند.

بار مسئولیت بی صاحب
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی در بروز چنین در 
ش��رایط کنونی که خود متولی��ان هم اذعان دارند 
ش��رایط بح��ران اقتصادی و فش��ارهای ناش��ی از 
تحریم است به این نکته اشاره می کنند که بخش 
اعظم این مش��کالت از همین متناقض گویی ها و 
نپذیرفتن بار مس��ئولیت از سوی متولیان مربوطه  
نش��ات می گیرد و اگر این مسئولیت ها و تعهدات 
از ابتدای امر مس��یر درستی را طی کند و قوانین 
موجود به ش��کل درس��ت ومصوب اجرا شود قطعا 
مش��کالتی از این دس��ت در کش��ور کمتر از این 

خواهد بود.
در ای��ن زمینه طهماس��ب مظاهری وزیر س��ابق 
اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی  
بروز چنی��ن گرانی و تورم را ناش��ی از تصمیمات 
نادرس��ت طی سال های متمادی  دانسته و معتقد 
اس��ت  آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده حاصل 
آن بی مباالتی ها و بی دقتی هایی است که دولت 
در دوازده س��ال اخیر انجام داده اس��ت . به اعتقاد 
وی نقدینگی درابتدای کار دولت یازدهم یک سوم 
پایان دولت بود به ای��ن ترتیب  که وقتی روحانی 
دولت را تحویل گرفت نقدینگی ۶00 هزار میلیارد 
تومان ب��ود و در آخر دولت ه��زار و ۵00 میلیارد 
تومان شد یعنی دو و نیم برابر، در واقع طی چهار 
سال ۱۵0 درصد رش��د داشتیم. وی با بیان اینکه 
این ۱۵0 درصد رش��د نقدینگی طی چهار س��ال 
درشرایطی بوده است که رشد اقتصادی حدود ۱0 
درصد بوده اس��ت می گوید:بااین وجود این اتفاق 
باعث شده تا  ارزش ریال کم شودو اصال این طور 
نیس��ت که دالر گران باعث شد که ارزش ریال کم 
شود، اصال این طور نیست که دالر گران شده بلکه 

ری��ال به دلیل چاپ پ��ول و افزایش نقدینگی کم 
ارزش شده است.

به اعتقاد مظاهری تقاضای اضافه ناشی از افزایش 
نقدینگی اس��ت ونکته تکمیل کننده موضوع این 
اس��ت که وقتی همچین خطای سیاس��ت گذاری 
اتف��اق م��ی افت��د و نقدینگی تبدیل ب��ه تقاضای 
کاال و خدمات می ش��ود دیگر این تقاضای کاال و 
خدمات عادی و حالت طبیعی بازار نیس��ت، روزی 
که تقاضای اضافه بر نی��از معمولی و روزمره برای 
حفظ و باالبردن ارزش دارایی وارد بازار می ش��ود 
باعث رش��د انفجاری قیمت ها خواهد شد، اتفاقی 
که در حال حاضر ش��اهد آن هس��تیم. وزیر اسبق 
اقتصاد و دارایی در پایان راه خروج از این وضعیت 
را هم سطح شدن رشد نقدینگی با رشد تولید ملی 
می داند و معتقد اس��ت در ح��ال حاضر تقاضایی 
که وارد بازار ش��ده است بیش از حد نیاز است که 
علت گرانی های اخیر اس��ت و راه حلش این است 
که دولت با تصمیمات منطقی و معقول نس��بت به 
کاهش رشد نقدینگی اقدام کند به طوری که رشد 

تولید ملی با رشد نقدینگی برابر شود.
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درآمد ارزی ۱.۴ میلیارد دالری ایران از 
صدور نیروی کار 

بان��ک جهانی اع��الم کرد درآمد ارزی ای��ران از محل 
صدور نیروی کار در س��ال 20۱۸ به ۱.۴ میلیارد دالر 
رس��ید و ایران رتبه هشتم منطقه را از این نظر کسب 

کرد.
 بانک جهانی در گزارش��ی از درآمد ارزی کش��ورها با 
صدور نیروی کار به خارج در س��ال 20۱۸ اعالم کرد 
کش��ورهای جهان در این س��ال ۵29 میلیارد دالر از 
این محل درآمد کس��ب کردند. پیش بینی شده است 
این رقم در س��ال 20۱9 با رش��د ۴ درصدی به ۵۵0 

میلیارد دالر برسد.
بر اس��اس ای��ن گزارش درآم��د ارزی ای��ران از محل 
صدور نیروی کار در سال 20۱۸ به ۱ میلیارد و ۴00 
میلیون دالر رس��یده و ایران در رتبه هشتم در منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا از نظر میزان جذب درآمد 

ارزی از صدور نیروی کار قرار گرفته است.
در ای��ن منطقه، مصر با درآم��د 2۸.9 میلیارد دالری 
در رتبه نخس��ت قرار گرفته و مراکش با 7.۴ میلیارد 
دالر، لبنان با 7.2 میلی��ارد دالر، یمن با 3.۴ میلیارد 
دالر، فلسطین با 2.۶ میلیارد دالر، تونس با 2 میلیارد 
دالر، و الجزای��ر با ۱.9 میلیارد دالر به ترتیب در رتبه 
های دوم تا هفتم از این نظر قرار گرفته اند. عراق نیز 
ب��ا ۱.۱ میلی��ارد دالر پس از ای��ران در رتبه نهم قرار 

گرفته است.
میان کش��ورهای جهان، هند رتبه نخس��ت را از این 
نظر به خ��ود اختصاص داده اس��ت. درآمد ارزی این 
کش��ور از محل صدور نیروی کار در سال 20۱۸ بالغ 
بر 7۸.۶ میلیارد دالر اعالم ش��ده است. چین با ۶7.۴ 
میلیارد دالر و مکزیک با 3۵.7 میلیارد دالر به ترتیب 
رتبه های دوم و س��وم را از این نظر به خود اختصاص 

داده اند.  تسنیم

کاهش نرخ ارز با بازار متشکل ارزی
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: بازار متشکل 
ارزی ب��ا کش��ف واقعی قیمت ها موج��ب کاهش نرخ 

ارز می شود.
 رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با درخواس��ت راه اندازی بازار متشکل ارزی، 
گفت: این بازار در واقع یک محل عمده فروشی نقدی 
اسکناس در تهران اس��ت که بستر معامالت رو در رو 
در آن وجود دارد و کاماًل ش��فاف ب��وده و تأمین نیاز 

ارزی برای معامالت صرافی ها صورت می گیرد.
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی، با اش��اره به نقش 
آفرین��ی دالالن در دوبی، س��لیمانیه و ه��رات و تاثیر 
آن در بازار ارزی ایران، افزود: با تش��کیل بازار متشکل 
ارزی نرخ گذاری از دوبی به تهران منتقل می ش��ود، 
البته فرآیند ای��ن انتقال به مرور زمان رخ داده و یک 
ش��به انجام نمی ش��ود و امکانپذیر نیست. ایجاد بازار 

متشکل ارزی از نوسان و التهاب در بازار می کاهد.
وی ادامه داد: تش��کیل بازار متش��کل ارزی می تواند 
مزایای زیادی برای اقتصاد داشته باشد و سبب قانون 
مندتر شدن بازار شود تا از ایجاد عرضه و تقاضای غیر 
واقع��ی جلوگیری کند، چراکه اگ��ر در عرضه و تقاضا 
تعادل ایجاد نشود مشکالت کنونی اقتصاد کشور رفع 

نمی شود.
زارع با بیان اینکه با ایجاد بازار متشکل ارزی از نوسان 
و التهاب در بازار کاس��ته می شود، تاکید کرد: تمامی 
فعاالن بازار متشکل ارزی، بانک ها و صرافی های مجاز 
بان��ک مرکزی هس��تند و ای��ن بانک ب��ر فعالیت آنها 
نظارت داش��ته و دیگر صرافی ی��ا بانکی نمی تواند ارز 
خود را با قیمت باالی��ی برای فروش بگذارد و التهاب 

در بازار ایجاد کند.  خانه ملت

بازدهی بورس بیش از ۲۳۰ درصد است
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ا بیان اینکه بازده��ی بورس بیش از 
230 درصد اس��ت گفت: باید ب��ه نقش این نهاد مهم 
اقتصادی در کنترل نقدینگی و هدایت منابع به بخش 

مولد اقتصاد توجه کرد.
 یاسر فالح گفت: بازار سرمایه در حال حاضر از شرایط 
مطلوبی برخوردار اس��ت و ش��اخص بورس تهران به 
عنوان یک نماگر مهم اقتصادی طی دو س��ال گذشته 
قله ه��ای تاریخی را فتح و رکورد های جدیدی را ثبت 
کرده اس��ت، س��ودآوری و صورت های مالی شرکت ها 
نیز بیانگر این است که شرکت های حاضر در بورس و 

فرابورس از شرایط بسیار خوبی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه تیرماه سال 9۵ شاخص کل، در کانال 
7۴ هزار واحدی قرار داش��ت و اکنون در آستانه ورود 
به کانال 2۵0 هزار واحدی اس��ت، افزود: آمار نش��ان 
می دهد بازدهی بورس بیش از 230 درصد اس��ت، با 
این حال عالوه بر بازدهی مطلوب بازار سرمایه باید به 
نق��ش این نهاد مهم اقتص��ادی در کنترل نقدینگی و 

هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد توجه کرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار ادامه داد: با وجود ش��رایط مطلوب، ما 
همچنان به فرهنگ سازی و بسط مفاهیم بورسی نیاز 
داریم و قطعا رس��انه های جمعی مهمترین ابزار برای 

رسیدن به این هدف هستند. میزان 

اخبار

رفع انحصار از وکالت؛ بزودی 
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار با اشاره به ورود هیات مقررات زدایی 
به مجوزهای کاری انحصارگرا، گفت: در صورت قطعی شدن حکم دیوان عدالت، 

انحصار در مشاغل و کالت از بین خواهد رفت.
عل��ی فی��روزی در خصوص اینکه آیا دفتر ملی بهبود فضای کس��ب و کار به 

موضوع انحصارزدایی از برخی مشاغل در کشور نیز ورود می کند، اظهار داشت: پای 
مجوز هر جا که باز می ش��ود همراه با خود فس��اد می آورد؛ درواقع مهم نیست که این 

مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه ها مثل نظام 
مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و… و یا دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایجاد شغل نباید در انحصار باشد، به کانون وکال اشاره کرد و گفت: 
ما مجوز کانون وکال را به عنوان مجوز شناختیم و در هیأت مقررات زدایی اعالم کردیم 

که کانون وکال باید این موضوع را مجوز اعالم کند.  مهر 

تدوین منشور تحرک بخشی حوزه تعاون 
وزیر کار با بیان اینکه منشور تحرک بخشی حوزه تعاون تدوین می شود 

،گفت:وجود دو بانک و نیز نظامات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی می تواند به توسعه و گسترش بخش تعاون کمک کند.

 محمد شریعتمداری، در خصوص ویژگی های نظام اقتصادی کشور گفت: 
بخش تعاون یکی از حوزه هایی است که می تواند بار اقتصاد کشورا به دوش 

بکشد. چراکه این بخش اقتصاد محورو عادالنه است و نظام مندی های عدالت 
خواهانه در بخش تعاون کاماًل مشهود است.وی افزود: وجود دو بانک و نیز نظامات 
موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به توسعه و گسترش بخش 

تعاون کمک کند.شریعتمداری همچنین اصالح برخی از قوانین و مصوبات را به منظور 
تحرک بخشی به حوزه تعاون، مورد تاکید قرار داد و گفت: چنانچه معاونت تعاون 

منشور تحرک بخشی به حوزه تعاون را تدوین نماید از آن حمایت خواهم کرد. 

صدور پروانه قانونی برای استخراج کنندگان بیت کوین
وزیر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه استخراج رمز 
ارز در ایران ندارد اما در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن است 
در این حوزه فعال بوده باشند. محمد جواد جهرمی آذری افزود: قبل از اینکه 

ایران برای استخراج کنندگان رمز ارز جذاب باشد بخش زیادی از استخراج 
رمز ارز در چین صورت می گرفت که اکنون به سمت ایران تغییر پیدا کرده 

است.وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران وجود 
ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.وی  تاکید کرد قیمت برق 

در ایران با قیمت جهانی آن قابل قیاس نیست هزینه هر کیلووات ساعت برق صنعتی 
در برخی از کشورهای اروپایی 20 سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد 

باالیی است هم اکنون نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا ۱0 سنت است. 
 فارس 

س
فار

جرایم تعزیراتی بازدارنده نیست
تداوم افزایش خودسرانه 

قیمت لبنیات
20 روز از مجوز س��تاد تنظیم بازار برای  افزای��ش نرخ لبنیات میگ��ذرد که برخی بــــازار روز
برندها دوباره اقدام به افزایش خودس��رانه قیمت کرده اند یکی 
از ای��ن برندها 700 تومان بیش��تر از قیمت مصوب برچس��ب 

زده است.
 در حالی که ستاد تنظیم بازار در چهلمین جلسه خود قیمت 
ان��واع ش��یر و لبنیات را حدود 20 درص��د افزایش داد در این 
می��ان یک برند لبنی ظاهراً به این قیمت ها و به قانون پایبند 

نیس��تند به تازگی و به طور خودس��رانه قیمت های جدیدی 
را  روی بطری های ش��یر ح��ک کرده که 700 تومان بیش از 

قیمت مصوب است.
 برن��د لبن��ی  معروف»ک« بطری ش��یر 3 درصد  چربی را به 
قیمت ۶000 تومان برچس��ب زده در حالی که بر اساس اعالم 
س��تاد تنظیم بازاردر 22 خرداد امس��ال قیمت هر بطری شیر 

سه درصد چربی ۵300 تومان اعالم شده بود.
     افزای��ش خودس��رانه 700 تومان��ی قیم��ت در یک بطری 
ش��یر حاکی از ب��ی توجهی ش��رکت های لبنی ب��ه قوانین و 
مصوبات باالدس��تی است که این موضوع در سال های گذشته 
بارها و بارها از س��وی آنها تکرار شده و با همین ترفند قیمت 

محصوالت لبنی را افزایش داده اند.
ع��الوه بر این ها ظاه��راً صنایع لبنی قان��ون بازدارنده این در 

مقاب��ل خود نمی بین��د، پرونده های��ی که س��ازمان تعزیرات 
حکومتی در برخی مواقع برای آنها تشکیل می دهد در حدی 
نب��وده ک��ه بتواند جلوی آنها را بگیرد ش��گرد صنایع لبنی در 
س��الهای گذشته بر همین پاشنه چرخیده که ابتدا آنها قیمت 
را خودشان افزایش داده اند و پس از آن با توجیه های مختلف 

مسئوالن را برای افزایش دادن قیمت مجاب کردند.
پرسش اینجاست که آیا افزایش 20 درصدی برای کارخانه های 
لبنیقانع کننده نبود که در کمتر از 20 روز به طور خودسرانه 

به افزایش قیمت دست زده اند؟
افزایش قیمت محصوالت لبنی صدای قش��ر متوسط جامعه را 
در آورده اس��ت. آنها توان خرید با قیمت باال را ندارند به ویژه 
اینکه ش��یر و لبنیات یک محصول ضروری و اساس��ی به ویژه 

برای کودکان و نوجوانان در حال رشد است.

س��رانه مصرف ش��یر در کش��ور نصف میانگین جهانی اس��ت 
متوس��ط مصرف ش��یر در ای��ران ۸0 لیتر اس��ت در حالی که 
میانگی��ن این رق��م در جهان ۱۶0 لیتر و در بین کش��ورهای 
اروپایی و آمریکایی 300 تا ۴00 لیتر و در برخی از کشورها تا 
۵00 لیتر است در بسیاری از کشورها مصرف لبنیات به عنوان 
شاخص توس��عه یافتگی و سالمت به حساب می آید کشورها 
تالش می کنند با کاهش قیمت و یا پرداخت یارانه مصرف این 

محصول اساسی را باال ببرند.
 ای��ن روزها ب��ا افزایش قیمت ها در همه اجن��اس، اما لبنیات 
پیش��تازتر اس��ت و هر روز با نرخ بیش��تری عرضه می شود آیا 
گرانی هر روزه لبنیات با س��المتی م��ردم مغایرت ندارد؟ چرا 
نظارت��ی بر لبنیاتی ها نیس��ت که قیمت واح��دی را در عرضه 

محصوالت خود ارائه دهند.  فارس

سیاست روز دالیل مشکالت كنونی اقتصاد را بررسی می كند؛

 ردیابی مقصران گرانی 

انتظ��ار  در  مس��کن  ب��ازار  خونه به  راهکاره��ای اصول��ی به حل خونه 
مش��کالت از طری��ق راه های اصول��ی، گاهی جای 
خود را به »توسل به ابزار پول پاشی« می دهد؛ این  
روی��ه چالش برانگی��ز در حال س��رایت ب��ه حوزه 
مس��کن است.دس��تگاه های متولی به جای اتخاذ 
روش ه��ای اصولی ب��رای حل دائمی مش��کالت، 
جهت کاس��تن از بار فشار افکار عمومی، به ابزاری 
متوس��ل می ش��وند که علیرغم ظاهر ج��ذاب، به 
تش��دید چالش ها در آن حوزه و افزایش مشکالت 

جامعه هدف منجر می شود.
این روزها فش��ار افکار عمومی به دولت برای 
مه��ار نرخ های نجوم��ی اجاره بها، دول��ت را برآن 
داشته تا با اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، 
از ش��دت انتقادات بکاهد اما در ش��رایطی که بازار 
اجاره بها تابعی از بازار خرید و فروش مسکن است، 
دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات 

بر عایدی سرمایه را تعیین تکلیف نمی کند.
این در حالی اس��ت که ش��واهد نشان می دهد 
وزارتخانه متولی بازار مسکن چندان روی خوشی به 
این طرح نشان نداده و وزارتخانه دیگری که مسئول 
بهبود فضای اقتصاد کشور اس��ت، مشتاق ورود به 
سیاس��ت گذاری بازار مس��کن شده اس��ت. فرهاد 
دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی دو هفته قبل 
از طراحی پیشنهاد جدیدی برای راه اندازی صندوق 
رهن و اجاره برای اعطای تسهیالت به مستأجران با 

هدف ساماندهی بازار اجاره بها خبر داد.

 دژپسند و خودداری 
از بیان جزئیات صندوق رهن و اجاره

وی چند روز بعد از آن در حاشیه نشست هیئت 
دولت جزئیات بیشتری از این طرح به خبرنگاران 
ارائه کرد و اظهار داش��ت: ما تالش می کنیم رابطه 
بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی 
کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده 

و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه قرار اس��ت وامی از 
این صندوق به مس��تأجر داده ش��ود ولی مبلغ آن 
به موجر پرداخت می شود، گفت: این وام با نرخی 

بسیار متمایز که االن معادل سازی می شود تسویه 
خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. 

این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد: قرار نیست از فردای راه 
اندازی صندوق رهن و اجاره همه صاحب 

خانه شوند
با این ح��ال محمدعلی دهقان دهنوی معاون 
اقتص��ادی وزیر اقتص��اد دو روز قبل درب��اره ارائه 
این پیش��نهاد به صورت الیحه از س��وی دولت به 
مجلس گفت: این برنامه صرفاً پیش��نهادی اس��ت 
که به رئیس جمهور داده خواهد شد و قرار نیست 

الیحه ای برای آن تنظیم شود.
وی ن��ام این برنام��ه وزارت اقتصاد را صندوق 
رهن و اجاره نامید و ادامه داد: قرار نیست از فردای 

تأسیس این صندوق همه مردم خانه دار شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، از دیگر شرایط این 
تسهیالت این است که مس��تأجر صرفاً به پرداخت 
اقساط این وام که به عنوان ودیعه مسکن )پول پیش( 
به موجر یا صاحب خانه داده می شود، می پردازد و از 

پرداخت اجاره بها خالصی خواهد یافت.

 سابقه اعطای وام ودیعه مسکن
در سال های گذشته

گفتن��ی اس��ت تنه��ا وام ودیعه مس��کنی که 
زیرس��اخت قانونی دارد و در قانون برنامه شش��م 
توس��عه در بخش بافت فرس��وده و همچنین آئین 
نامه اجرایی آن مصوب هیئت وزیران و ستاد ملی 
بازآفرینی شهری وارد شده، وام 20 میلیون تومانی 
ودیعه مسکن برای مالکان بافت های فرسوده است 
که برای رفع مشکل شرعی و شبهه ربوی آن، جز 
تسهیالت مشارکت در ساخت محسوب نمی شود.

بلکه یک تسهیالت کوتاه مدت بوده که به عنوان 
قرض الحسنه به مالک واحد مسکونِی مشمول دریافت 
تسهیالت نوسازی مس��کن برای یافتن واحد جدید تا 

زمان تکمیل ساخت و ساز به مدت دو سال داده شده و 
پس از آن، بانک عامل، کل این تسهیالت را یکجا دریافت 

می کند. این نوع قانون تاکنون اجرایی نشده است.
همچنین در ح��ال حاضر در برخی از بانک ها 
وام قرض الحس��نه ودیعه مسکن داده می شود که 
با توجه به اینکه رقم آن کمتر از ۵ میلیون تومان 
است، با اس��تقبال خوبی از سوی مستأجران روبه 

رو نمی شود.

 ۶ ایراد اساسی کارشناسان
 به برنامه صندوق رهن و اجاره

 کارشناس��ان چند ایراد مهم به این طرح وارد 
دانسته اند:نخس��ت آنکه مشخص نیست منابع این 

تسهیالت قرار است از چه منابعی تأمین شود.
دوم، اگ��ر دولت یا بانک ها ی��ا بانک تخصصی 
بخش مس��کن منابع دیگ��ری غی��ر ازمنابعی که 
ب��ه عنوان وام خرید یا س��اخت مس��کن پرداخت 
می کند، در اختیار دارد، چرا به افزایش سقف این 

نوع وام ها اقدام نمی کنند؟
سوم، اگر قرار است این تسهیالت یارانه ای بوده 
و با نرخ س��ود پایین داده شود، آیا مشمول افزایش 
پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک ها، برداشت 
از منابع بانک مرکزی، انتشار پول بدون پشتوانه و 

نهایتاً ازدیاد نقدینگی و تورم نخواهد شد؟
چهارم، آیا این اقدام منجر به افزایش بیش از 
پیش نرخ اجاره بها و ودیعه مس��کن نخواهد شد؟ 
و موجران با این استدالل که »حاال که دولت قرار 
اس��ت ودیعه را وام بدهد، ودیع��ه را باالتر بگوییم 
هم مش��کلی پیش نخواهد آمد«، اقدام به باالبردن 

بیشتر ودیعه نخواهند کرد؟
پن��ج، آیا فکری ب��رای دور زدن این برنامه از 
س��وی برخی مش��اوران امالک و سوءاستفاده آنها 
از کد رهگیری ش��ده اس��ت تا به عقد قراردادهای 
صوری اجاره مس��کن و دریافت تس��هیالت ارزان 
قیمت از محل این قراردادهای صوری برای سفته 

بازی در بازار مسکن اقدام کنند؟
ششم، یکی از مهمترین نقدهایی که از سوی 
کارشناس��ان به این برنامه وارد است، این است که 
اگر دستگاه سیاست گذار در حوزه مسکن، وزارت 
راه و شهرس��ازی اس��ت، علت اص��رار ورود وزارت 
اقتصاد به بخش مس��کن و موضوع ساماندهی بازار 
اجاره علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با آن 

و بروز موازی کاری میان دستگاه ها چیست؟

عضو هیئت رئیسه مجلس:
 وام دادن به مستأجران پول پاشی است

س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می عضو 
هیئت رئیس��ه مجلس درب��اره این طرح گفت: وام 
دادن به مستأجران روشی اشتباه است. ما مدیرانی 
داریم که ساده ترین راهی که به ذهنشان می رسد، 
خرج کردن پول اس��ت. پ��ول را از جایی به جای 

دیگر منتقل کرده و به دست مردم می دهند.
وی با بیان اینکه پول پاشی سم و زهر مضاعفی 
برای اقتصاد ایران در ش��رایط تحریم است، افزود: 
پولپاش��ی در این شرایط اقتصادی موجب افزایش 
تورم خواهد ش��د. دولت باید راهکارهای شفافیت 
در بازار، نظارت بر بازار و افزایش عرضه واحدهای 

استیجاری را در دستور کار قرار دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: این کار 
مانند 20 میلیارد دالری است که آقای جهانگیری 
ب��ا قیمت ۴.200 تومان ب��ه ثروتمندان داد تا کاال 

وارد کنند اما هیچ وقت به کشور بازنگشت.

 مدیر اعتبارات بانک مسکن: 
وام رهن مسکن شبهه شرعی و ربوی دارد

محمدحس��ن علمداری، مدیر اعتبارات بانک 
عامل بخش مس��کن درباره صندوق رهن و اجاره 
اظهار داش��ت: م��ا در بانک عامل بخش مس��کن 
پیشنهادهای خود را برای این طرح ارائه کرده ایم. 

ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد درباره وام ودیعه 
مس��کن و صندوق رهن و اجاره هیچ مذاکره ای با 

بانک عامل بخش مسکن نداشته است.
به گفته علمداری، وام رهن مس��کن مش��کل 
شرعی دارد و قرار است بانک مرکزی مشکل شرعی 

آن را در شورای فقهی بررسی و رفع کند تا راه حلی 
برای آن پیدا کنیم. وی یادآور ش��د: در حال حاضر 
وام ودیعه مس��کن قرض الحسنه داریم که مشکل 
ش��رعی و ربوی ندارد اما رقم آن بسیار پایین است. 
باید وام جدید در قالب تس��هیالت داده شود تا رقم 
باالتری بتوانی��م در قالب وام ودیعه پرداخت کنیم. 
رقم وام ودیعه مسکن قرض الحسنه ای که در حال 
حاضر در شبکه بانکی پرداخت می شود، کمتر از ۵ 

میلیون تومان است که اثرگذاری ندارد.

مدیرعامل سابق بانک مسکن: هویت 
حقوقی »صندوق« رهن و اجاره چیست؟

محدهاشم بت ش��کن، مدیرعامل سابق بانک 
عامل بخش مس��کن در درباره راه اندازی صندوق 
رهن و اجاره تصریح کرد: اوالً قرار است کدام بانک 
در این طرح وام بدهد؟ ثانیاً رقم آن چقدر اس��ت؟ 
ثالثاً قرار اس��ت وام را در برابر چه کاالیی بدهد که 

در رهن بانک برود؟
وی ادامه داد: بانک عامل بخش مسکن معموالً 
در برابر خرید یا ساخت مسکن تسهیالت می دهد 
اما در این طرح قرار اس��ت چه رهینه ای به رهن 
بانک برود؟ قباًل وام قرض الحس��نه ودیعه مسکن 

در ارقام بسیار کمی داده می شد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی 
گفت: معلوم نیست وقتی صحبت از صندوق می شود، 
صندوق به معنای ش��خصیت حقوقی است که تحت 
عنوان صندوق های سرمایه گذاری از سازمان بورس و 
اوراق بهادار مجوز می گیرد. یا اینکه این صندوق قرار 
اس��ت مانند صندوق های بانکی باشد که شخصیت و 
هویت حقوقی مستقلی مانند صندوق پس انداز مسکن 

یکم ندارند؛ بلکه نوعی از حساب پس انداز هستند.
وی اظهار داش��ت: نوع دیگری از صندوق مانند 
صن��دوق حمل و نقل یا صن��دوق ضمانت صادرات 
هم داریم که نیازمند قانونگذاری جدید اس��ت مثاًل 
صندوق حمل و نقل ذیل قانون برنامه ششم توسعه 
فعالیت می کند و منابع آن پیش بینی شده است. بت 
شکن تأکید کرد: وقتی برنامه شفاهی ارائه می شود، 
امکان نقد آن وجود ندارد. همچنین به نظر می رسد 
ای��ن طرح امکان ایجاد رانت برای برخی مش��اوران 

امالک و سو استفاده از آن را به وجود می آورد.

بازار مسکن چشم انتظار است؛

تیغ منتقدان علیه وام رهن


