
در حالي كه سهم سرمايه در گردش 27/7 درصد 
افزاي�ش يافته ب�ا اين ح�ال توليد كنن�دگان بر 
اي�ن باورند كه با توج�ه به افزاي�ش 2/5 برابري 
قيم�ت مواد اولي�ه و افزاي�ش ح�دود 30 تا 35 
درص�دي هزينه هاي ني�روي انس�اني همچنان 
بخش توليد با مشكل جدي مواجه است و مشكل 
س�رمايه در گردش توليد با آمار حل نمي ش�ود. 
تس��هيالت پرداختي بانك ها طي چهار ماهه سال 
1۳9۸ به بخش ه��اي اقتصادي ح��دود 219 هزار 
ميليارد تومان است كه در مقايس��ه با دوره مشابه 
س��ال قبل مبلغ 517/1 هزار ميليارد ريال )معادل 

۳0/9 درصد( افزايش داشته است. 
روابط عمومي بانك مركزي، در گزارشي نشان داد 
دريافت تسهيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي 
طي چهار ماهه س��ال 1۳9۸ مانند رون��د افزايش 
سپرده ها صعودي بوده و سهم تسهيالت پرداختي 
در قالب س��رمايه در گردش در تمامی بخش هاي 
اقتصادي طي چهار ماهه سال جاري مبلغ 1۳0۸/5 
هزار ميليارد ريال معادل 59/۸درصد كل تسهيالت 
پرداختي مي باشد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 2۸۳/۸ هزار ميلي��ارد ريال معادل 27/7 

درصد افزايش داشته است. سهم تسهيالت پرداختي 
باب��ت تأمين س��رمايه در گردش بخ��ش صنعت و 
معدن در چهار ماهه سال جاري معادل 4۸6/۸ هزار 
ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۳7/2 
درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش 
تمامی بخش هاي اقتصادي )مبل��غ 1۳0۸/5 هزار 
ميليارد ريال( مي باشد.  مالحظه مي شود از 602/5 
هزارميليارد ري��ال تس��هيالت پرداختي در بخش 
صنعت و معدن معادل ۸0/۸ درصد آن )مبلغ 4۸6/۸ 
هزار ميليارد ري��ال( در تأمين س��رمايه در گردش 
پرداخت شده اس��ت كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تأمي��ن منابع ب��راي اين بخش توس��ط بانك ها 
در سال جاري مي باش��د.  در اين گزارش همچنين 
به نگران��ي بانك مركزي از ت��ورم و از محل افزايش 
تقاضاي كل اشاره شده و آمده است: همچنان بايد در 
تداوم مسير جاري مالحظات مربوط به كنترل تورم 
را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد 
نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان 
مالي بانك ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت 
س��رمايه بانك ها، كاهش تس��هيالت غيرجاري و 

بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش بهره وري بانك ها در تأمين سرمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها 
و ترغيب بنگاه هاي توليدي به س��مت بازار سرمايه 
به عنوان يك اب��زار مهم در تأمي��ن مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد. 
 هزينه ها 2/5 برابر شده است

در همين ب��اره عليرض��ا عباس��ي، رئي��س اتحاديه 
درودگران و مبل سازان تهران و نايب رئيس اتحاديه 
صادركنندگان مبل در گفت و گو با »جوان« مي گويد: 
»هم اكنون سهم اش��تغال در اين صنف حدود 10 
درصد اس��ت، اما به دليل گران ش��دن بيش از 2/5 
برابري مواد اوليه واحدهاي صنفي توليد به ش��دت 
با كمبود نقدينگي و س��رمايه در گردش مواجهند 
و متأسفانه هر روز شاهد تعديل نيروهاي انساني در 

كارگاه هاي مختلف هستيم.« 
 وي تأكي��د مي كند: »متأس��فانه اصن��اف، تجار و 
بازرگانان در مراجع تصميم  گيري و تصميم س��ازي 
حض��ور ندارن��د و از اي��ن رو تصميم��ات اتخاذي 
گرفتار تصميمات آني، متعارض و غير برنامه ريزي 
شده اي مي شوند كه كارس��از نبوده و به ناچار دائم 

در حال تغيير است و متأس��فانه عوارض آن را بايد 
توليد كنندگان و كارگران بپردازند.« 

عباسي با اش��اره به كمبود نقدينگي شديد در بين 
كارگاه ها تأكيد مي كند: »قيمت تمام شده محصول 
نهايي به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد بسيار 
باال رفته و كارگاه ه��اي توليد ما به ناچ��ار در حال 
تعديل نيرو هس��تند. فرض كنيد كه كارگاهي 10 
نيروي كار خود را تعديل كند تا بتواند براي س��رپا 
ماندن ۳00 ميليون )معادل حق��وق 10 كارگر در 
طول يكس��ال ( هزينه خود را براي تهيه مواد اوليه 
گران تأمين كند. آيا دولت بهتر نيست كه اين ميزان 
نياز سرمايه در گردش را در اختيار توليدي ها با نرخ 
بهره پايين قرار دهند تا كارگران مشغول كار باشند 

و توليد رونق بگيرد؟« 
وي با اش��اره به محدود كردن تس��هيالت كم بهره 
براي نقاطي خاص و پروژه هايي محدود به خصوص 
در روس��تا ها گفت: »ام��روز صناي��ع قديمي مانند 
درود گران و مبل سازان با مشكالت جدي اي مواجه 
شده اند كه در آن مشكالت هيچ نقشي نداشته اند.« 
وي افزود: »شرايط تحريم و گراني مواد اوليه خواست 
توليد كننده نبوده و لذا در اين باره دولت بايد شرايط و 
تسهيالتي ويژه اي در اين مقطع فراهم كند و فضاي 
كسب و كار را براي كساني كه سال ها سرمايه و عمر 

خود را در اين كار گذاشته اند، قابل تحمل كند.« 
  كمبود سرمايه در گردش مهم ترين مشكل 

توليدكنندگان لوازم خانگي
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي 
نيز در اين باره ب��ا بيان اينكه در ح��ال حاضر در هر 
يك از ان��واع لوازم خانگي دو تا پن��ج قطعه وارداتي 
است، گفت: »با تأمين سرمايه در گردش مورد نياز 
واحدهاي تولي��دي، توليدكنن��دگان داخلي لوازم 
خانگي مي توانند توليد خود را افزايش دهند و بازار 

داخل را به صورت كامل تأمين كنند.« 
طبق آماره��اي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
در س��ال گذش��ته توليد يخچال و فريزر، ماش��ين 
لباسش��ويي و تلويزيون به ترتي��ب 12/7، ۳9/4 و 
۳1 درصد نس��بت به س��ال 1۳96 كاهش داشته و 
توليدكنندگان بارها كمبود س��رمايه در گردش را 

يكي از مهم ترين مشكالت خود عنوان كرده اند.
پيش��تر نيز معاون امور صنايع وزارت صمت اظهار 
داش��ت: »تأمين مواد اوليه مورد ني��از توليد، عرضه 
پايين محصوالت پتروش��يمي و كمبود سرمايه در 
گردش از مشكالت توليدكنندگان صنعت نساجي 
است، در حالي كه با توجه به پتانسيل موجود در زمان 
حاضر بهترين موقع ب��راي افزايش توليدات داخلي 
در اين حوزه ها و حتي هدفگذاري براي صادرات به 

كشورهاي منطقه است.« 
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كمبود نقدينگي توليد با آمار جبران نمي شود 
سهم تسهيالت سرمايه در گردش افزايش 27 درصدی يافت در حالی كه فقط  مواد  اوليه توليد 2/5 برابر شده است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 عراق كانون بازرگاني جهان
ايران همچنان در صدر

رون�د افزايش�ي ص�ادرات اي�ران ب�ه ع�راق ط�ي دو س�ال اخير 
عراق را به ش�ريك تج�اري برت�ر تبديل كرده اس�ت، ب�ا اين حال 
اين س�ؤال مطرح اس�ت كه ابع�اد جايگاه اي�ران و به وي�ژه فاصله 
آن ب�ا ديگ�ر كش�ورهاي فع�ال در ب�ازار ع�راق چگون�ه اس�ت. 
بر اساس برآوردها در نيمه اول سال جاري، ايران در بين كشورهاي رقيب 
باالترين سهم بازار عراق را همچنان از سال گذشته و رقم 10 ميليارد دالر 
تثبيت كرده است و بر اساس برنامه هاي پيش رو و توافق رهبران دو كشور، 

مصمم به تحقق تجارت 20 ميليارد دالر مي باشد. 
جمهوري اسالمي ايران در حاضر با صادرات انواع كاال و محصوالت غذايي، 
كشاورزي، صنعتي، خدمات فني و مهندسي و نيز گاز و برق عمده ترين 

تأمين كننده نيازهاي بازار عراق است. 
رايزن بازرگاني ايران در عراق در پاس��خ به س��ؤال ايرنا با اش��اره به روند 
افزايش فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي مختلف در عراق طي سال 2019 
گفت: به طور عمده 20 كش��ور به عنوان بازيگران صحنه اقتصادي عراق 
هستند كه عمدتاً با رويكرد مشاركت، توس��عه و سرمايه گذاري فعاليت 
و تالش سازماندهي ش��ده اي را براي كسب س��هم بازار دنبال مي كنند.  
ناصر بهزاد اظهار داشت: اين كشورها به سه بخش قابل تقسيم هستند. 
كشورهايي كه طي دو سال اخير به طور متوسط 20 درصد سهم بازار عراق 
را كسب كردند كه شامل ايران، تركيه و چين است، به گونه اي كه در حال 
حاضر مجموعاً نزديك به 60 درصد از مشاركت با عراق در بخش هاي كاال 

و خدمات راهبري را بر عهده دارند. 
وي افزود: كش��ورهايي مثل كويت، اردن، عربستان س��عودي، امارات با 
سهمي كمتر از 10 درصد و كش��ورهايي نظير هند، امريكا، كره جنوبي، 
ژاپن، آلمان و سوريه 5 تا 10 درصد سهم بازار عراق را به خود اختصاص 
داده اند.  رايزن بازرگاني ايران در عراق همچنين به حضور كش��ورهايي 
مانند سوئيس، سوئد، لبنان، سريالنكا، برزيل و اندونزي در محيط تجاري 
عراق اشاره كرد و گفت: حوزه بهداش��ت، محيط زيست، دارو و خدمات 
پزشكي، ساخت گذرگاه ها، انرژي خورشيدي، صنعت و معدن، تحقيقات 
راهبردي، آم��وزش، س��رمايه گذاري در پروژه هاي پتروش��يمي و گاز، 

كشاورزي از جمله محورهاي مهم ورود ساير كشورهاست. 

 جهش بيش از يک درصدي قيمت جهاني طال
 با حمله به تأسيسات نفتي 

حمله به تأسيسات نفتي عربستان سعودي باعث شد نگراني ها در مورد 
تأمين عرضه نفت جهان تشديد شده و با پناه  آوردن سرمايه گذاران 
به س�رمايه هاي امن، قيم�ت طال بي�ش از يك درص�د جهش كند. 
به گزارش سي ان بي سي، حمله به تأسيسات نفتي عربستان سعودي و باال 
رفتن تنش هاي خاورميانه، باعث شد نگراني ها در مورد تأمين عرضه نفت 
جهان تشديد شده و با پناه  آوردن س��رمايه گذاران به سرمايه هاي امن، 

قيمت طال بيش از يك درصد جهش كرد. 
ديروز قيمت خريد نقدي هر اونس طال، اسپات گلد، 1/27 درصد جهش 
كرد و به1507/40 دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا 

هم 0/۸۳ درصد رشد كرد و به 1512/1 دالر رسيد. 
قيمت خريد نقدي هر اونس نقره هم 2/96 درصد جهش كرد و به 17/94 

دالر رسيد.

 باخت تجار زعفران
 به قاچاقچيان در يک رقابت ناسالم

عضو شوراي ملي زعفران گفت: قاچاقچيان زعفران ايراني را نصف 
قيمت واقعي در بازار صادراتي مي فروشند، اين امر موجب باخت 
تجار زعفران به قاچاقچيان در يك رقابت ناسالم شده كه نتيجه آن 
كاهش صادرات رسمي كشور است، اما او نگفت چرا بايد صادركننده 
س�ودي در حدود 40 درصد را براي خود متصور باشد، در حالي كه 
بهترين نوع زعف�ران هم اكنون در حدود 6 ميليون تومان اس�ت. 
به گزارش جوان، علي حس��يني با اش��اره به كاهش 10 تني صادرات 
زعفران در س��ه ماهه نخست سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته اظهار كرد: مهم ترين دليل كاهش صادرات رسمي زعفران ايران 

رونق قاچاق اين محصول ارزشمند از كشور است. 
وي ادامه داد: بر اس��اس اعالم گمرك در سه ماهه نخست سال  جاري 
ميزان صادرات زعفران از كش��ور كم��ي بيش از 40 تن بوده اس��ت، 
در حالي كه ميزان صادرات اين محصول در همين بازه زماني در س��ال 

گذشته بيش از 50 تن بود. 
حسيني كاهش 15 درصدي صادرات زعفران در سه ماهه نخست سال 

جاري را هشداري جدي براي آينده بازار اين محصول دانست. 
به گفته وي؛  قاچاقچيان زعفران ما را نصف قيمت واقعي آن به مشتريان 
خارجي مي فروشند كه موجب باخت تجار زعفران به قاچاقچيان در يك 

رقابت ناسالم در بازار صادراتي شده است. 
اما اين مسئول اشاره نكرده كه چرا بايد قاچاقچيان قيمت كاال را به نصف 
قيمت صادركنندگان بفروشند، به نظر مي رسد زياده خواهي هاي برخي 
صادركننده ها و كنترل قيمت زعفران در بازارهاي داخلي عامل اصلي 
اين موضوع باشد و در هر صورت كشاورز در بهره نبردن صادركنندگان 

از سود هاي بيشتر منتفع نيستند. 
حسيني گفت: قيمت واقعي هر كيلوگرم زعفران ايراني در بازار جهاني 
هزار دالر است و قاچاقچيان آن را حدود 600 دالر به فروش مي رسانند 
كه اين به معناي اختالف قيمت باالي اين محصول در خريد از كشاورز 

و صادرات است كه با نگاهي ساده اين اختالف 40 درصد است!
البته وي دليل رون��ق قاچاق زعفران و خروج اي��ن محصول از مبادي 

غير رسمي را وادار ساختن تجار به تعهد ارزي عنوان كرده است 
حسيني گفت: تجار زعفران مجبور هستند براي صادرات هر كيلوگرم 
زعفران هزار دالر تعهد ارزي دهند، اين در حالي است كه براي نقل و 

انتقال 100 دالر با مشكالت زيادي روبه رو هستند. 
اين عضو ش��وراي ملي زعفران پيش بيني كرد ميزان توليد زعفران در 

سال زراعي پيش رو افزايش داشته و به مرز 500 تن برسد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

دولت س�االنه به ازاي هر ايران�ي مبلغي بالغ 
بر 11 ميلي�ون و 200 هزار توم�ان يارانه پنهان 
پرداخ�ت مي كند ك�ه ب�راي درك بزرگي آن 
كافي است با رقم نزديك به 550 هزار توماني 
ميزان يارانه نق�دي پرداختي مقايس�ه كرد. 
 به گزارش مشرق و براس��اس گزارشي كه اخيراً 
توس��ط مركز آمار ايران از هزينه و درآمد خانوار 
در سال 1۳97 منتشر شده، متوسط درآمد يك 
خانوار شهري ايراني يا همان سرانه GNI در سال 
1۳97 بيش از 4۳ ميليون تومان بود. اين گزارش 
حاكي از آن است كه متوسط درآمد ساالنه  يك 
خانوار ش��هري به 4۳ ميليون و 400 هزار تومان 

مي رسد كه 1۸/6 درصد افزايش داشته است. 
اگر به طور ميانگين نرخ هر دالر را ۸ هزار تومان 
در س��ال 1۳97 در نظر بگيريم، در مدت مورد 
اشاره متوس��ط درآمد هر خانوار شهري برابر 5 
هزار و ۳75 دالر بوده كه به طور متوسط ماهانه 
اين رقم براي ه��ر خانواده قريب ب��ه 450 دالر 
مي شود. بانك جهاني هم اين ش��اخص را براي 
سال 2017 در ايران 5 هزار و 470 دالر گزارش 

كرده است. 
مقايس��ه اين رقم با آنچه در ساير كشورها وجود 
دارد نشان از فاصله زياد درآمد مردم ايران با ساير 
كشورهاس��ت، به طوري كه بانك جهاني س��رانه 
GNI را براي امريكا در سال 201۸ برابر 62/۸50 
و براي اتحاديه اروپا در سال 201۸ برابر ۳5/۳59 
 GNI گزارش كرده است. ميانگين ميزان سرانه
در ساير كشورها نيز ساالنه 100/11 دالر گزارش 

شده است. 

  ميزان افزايش س�رانه خان�وار در ايران 
پس از انقالب

درآمده��ا با ش��اخص يكس��ان و واح��د دالر در 
كشورهاي مختلف بررسي مي ش��وند، اما ميزان 
رفاه در كش��ورها فقط تابع سرانه GNI نيست، 
بلكه قيمت نهاي��ي كاالهاي هر كش��ور در كنار 
ميزان متوس��ط درآمد هر خانوار، ميزان رفاه را 
مشخص مي كند.  شاخص سرانه GNI بر اساس 
قدرت خريد، نس��بت درآمد و قيمت كاالها را در 
يك كشور نشان مي دهد كه شاخص خوبي براي 
سنجش رفاه كشورهاست. اين شاخص براي ايران 
از نظر بانك جهاني برابر 21/050 دالر است يعني 

حدود چهار برابر متوسط درآمد خانوارها. 
اين بدان معناست كه قيمت نهايي كاالها در ايران 
چهار برابر ارزان تر از كشور مبناست. اين شاخص 
از نظر بانك جهاني براي امري��كا و اتحاديه اروپا 

معادل 6۳/۳90 و 44/270 است. 
  دولت چگونه قدرت خريد م�ردم را باال 

مي برد؟
دولت ايران ساالنه بيش از 900 هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهان پرداخت مي كند كه 600 هزار ميليارد 
آن مربوط به يارانه پنهان انرژي است كه به دليل 
دسترس��ي به نفت و گاز ارزان، آن را با قيمت هاي 
بس��يار كم به مصرف كنندگان مي فروشد. مبناي 

اين رفتار، »كاهش هزينه« است. 
به عبارت ديگر دولت س��االنه به ازاي هر ايراني 
مبلغي بالغ بر 11 ميليون و 200 هزار تومان يارانه 
پنهان پرداخت مي كند كه براي درك بزرگي آن 
كافي اس��ت با رقم نزديك ب��ه 550 هزار توماني 

ميزان يارانه نقدي پرداختي مقايسه كرد. 
  بخشي از يارانه هاي پنهان در كشور

در واقع دولت ب��ا نگرفتن هزينه ه��اي واقعي از 
مردم، رفاه آنها را با درآمد ثابت 5 هزار و ۳75 دالر 
باال مي برد. از طرفي درآمد دولت از طريق صادرات 
انرژي تأمين مي شود و نياز چنداني به درآمدهاي 
فروش داخل انرژي ندارد، اما اگر درآمد صادرات 
انرژي به دليل تحريم يا پايان يافتن ارزش منابع 
نفت و گاز كاهش يابد، دولت مجبوراس��ت مانند 
ساير كش��ورها، قيمت گذاري واقعي براي انرژي 

انجام دهد. 
به همين دليل كارشناس��ان توصي��ه مي كنند 
كه دولت به جاي تخفيف روي كاالها، سياس��ت 
»افزايش درآمد« خانواره��اي ايراني را در پيش 
بگيرد تا خانوارها بتوانند چ��ه در ايران و چه در 
س��اير نقاط دنيا، قدرت خريد باال داشته باشند. 
اين مهم جز با ح��ذف تدريجي ياران��ه پنهان و 
تخصيص آن در مسير توس��عه پايدار اقتصادي 

امكانپذير نيست. 
الزم اس��ت كه درآمد مردم از طريق بسترسازي 
مناسب اقتصاد توسط دولت افزايش يابد تا مردم 
توان پرداخت هزينه هاي واقعي را داشته باشند و 
كل اقتصاد ايران به سمت قيمت ها و درآمدهاي 

بين المللي نزديك شود. 

سهم هر ايراني از يارانه پنهان چقدر است؟ 
تنفس مصنوعي دولت به جيب مردم

سرنوشت نامعلوم صندوق اجاره و رهن مسکن
طي چن�د ماه گذش�ته مس�ئوالن طرح�ي پيش�نهاد كرده اند كه 
تس�هيالتي از صندوق اج�اره و رهن پرداخت ش�ود ك�ه البته اين 
صندوق هنوز تأس�يس نش�ده و س�ازمان متولي آن نيز مش�خص 
نيس�ت و وزي�ر راه و شهرس�ازي ني�ز از آن اطالع�ي ن�دارد. 
به گزارش ميزان، قيمت مسكن طي چند ماه اخير با افزايش چشمگيري 
روبه رو شده و اين امر كاهش قدرت خريد متقاضيان واقعي را در بازار به 
دنبال داشته به عالوه اين اوج گيري نرخ واحد هاي مسكوني بر اجاره بها نيز 
تأثيرگذار بوده تا جايي كه در برخي از مناطق شاهد افزايش 50 درصدي 

نرخ اجاره بها هستيم. 
اين افزايش نرخ اجاره بها موجب شده تا مستأجران به اطراف و حاشيه شهر ها 
سوق پيدا كنند و با اين وجود شاهد بيشتر شدن تعداد واحد هاي خالي از 

سكنه هس��تيم.  در اين ميان دولت براي كنترل بازار اجاره بها و كمك به 
مس��تأجران براي تهيه وديعه طرح پرداخت وام به مستأجران را طي دو 
ماه اخير مطرح كرد تا ش��ايد بتواند با اين روش كمكي به تأمين مسكن 
مستأجران كند.  حال با نزديك شدن به پايان تابستان و زمان نقل و انتقال 
مستأجران خبري از پرداخت اين تسهيالت به مستأجران نيست و طي 
چند روز اخير اناركي، مديرعامل بانك مسكن درباره پرداخت تسهيالت 
به مستأجران گفته بود: اين طرح به پايان تابستان نمي رسد، چراكه پس 
از بررسي بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار نيز بايد آن را تصويب كرده 
و زمان بر خواهد بود.  در اين رابطه احمد رضا س��رحدي، كارشناس بازار 
مسكن در گفت وگو با خبرگزاري ميزان با اش��اره به كارساز نبودن ارائه 
تسهيالت براي تأمين اجاره بها گفت: مسئوالن طرحي پيشنهاد كرده اند 

كه تسهيالتي از صندوق اجاره و رهن پرداخت شود كه البته اين صندوق 
هنوز تأسيس نشده و سازمان متولي آن نيز مشخص نيست و وزير راه و 
شهرسازي نيز از آن اطالعي ندارد. همچنين معلوم نيست اين منابع قرار 
است از كجا تأمين شود يا اينكه چقدر اين صندوق منابع در اختيار خواهد 
داشت و چند نفر مي توانند از آن اس��تفاده كنند تا صاحب خانه اجاره اي 
شوند. اينها در حالي است كه مشكالت زيادي در اين زمينه وجود دارد از 
جمله اينكه بنگاه هاي امالك، اجاره ها را سال به سال معين مي كنند و هر 
سال قيمت اجاره ها باالتر مي رود و در صورتي كه توافقي نيز بين موجر و 
مستأجر براي پرداخت اجاره برقرار شود تا بخواهد شخصي اين تسهيالت 
را بگيرد در هزارتوي مقررات بانكي آنقدر زمان تلف مي شود كه موجر ملك 

خود را به ديگري اجاره مي دهد. 

   گزارش 2

   مسکن


