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-کاالهای ضروری کدامند؟
ــی  ــای حیات ــه نیازه ــود ک ــه میش ــی گفت ــه کاال و خدمات  ب
ــن،  یــک جامعــه را تامیــن میکنــد؛ ماننــد دارو، گنــدم، بنزی
ــا  ــات و... برخــی از دولت ه ــج ،گوشــت،مرغ،تخم مرغ،لبنی برن
ــا قیمــت  ــردم را ب ــه م ــاز عام ــورد نی ــای اساســی و م کاال ه
هــای پاییــن تــر از قیمــت هــای موجــود در بــازار عرضــه مــی 
ــی  ــن م ــی تامی ــای آن را از بودجــه عموم ــاوت به ــد و تف کن
شــود. توســط دولــت بــرای تنظیــم بــازار و تامیــن مایحتــاج 
ــور  ــذاری و بط ــت گ ــرل، قیم ــازی، کنت ــره س ــی ذخی عموم

مســتقیم نظــارت مــی شــود.

-علــت کمبــود و یــا عــدم توزیــع نامناســب 
برخــی کاالهــای ضــروری

دبیــر کانــون صنایــع غذایــی دربــاره مشــکالت تامیــن روغــن 
ــت ۱۴۰۰  ــور در اردیبهش ــی در کش ــوان کاالی اساس ــه عن ب
ــص  ــکل تخصی ــت مش ــی دول ــع زمان ــک مقط ــت: »در ی گف
ارز داشــت، بــه همیــن دلیــل واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
ــت   ــه کشــور کاهــش چشــمگیری داشــت و در نهای ــن ب روغ
ــه شــدت کاهــش داشــت.«  ــازار ب میــزان عرضــه روغــن در ب
مســئوالن اقــدام موثــری بــرای حــل ایــن مشــکل نکــرده انــد، 
هرچنــد بایــد توجــه داشــت کــه در شــرایط کنونــی بــه دلیــل 
ــختگیرانه  ــای س ــت ه ــی و سیاس ــای کرونای ــت ه محدودی
ــی  ــع غذای ــا حــدودی صــادرات صنای کشــورهای همســایه ت
کشــور هــم تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر 
طبــق آمارهــا میــزان مصــرف روغــن نباتــی در کشــور نزدیــک 
ــر  ــرف دیگ ــت، از ط ــن اس ــزار ت ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــه ی ب
ــا  ــال ۹۸ ب ــی در س ــن نبات ــد روغ ــزان تولی ــا می ــق آماره طب
یــک جهــش ۴۰۰ هــزار تنــی از یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار 

ــه  ــن ب ۱۰۰ ت و  میلیــون   ۲ مــرز 
ــید؛  ــی رس ــزار تن ه
ایــن بــه معنای 
لیــد  تو
مــازاد بر 

ــن اســت در شــرایطی  مصــرف کشــور اســت. حــاال ســوال ای
ــوده و در  ــوع ب ــور ممن ــی از کش ــن نبات ــادرات روغ ــه ص ک
کشــور ظرفیــت تولیــد بیــش از نیــاز داخلــی بــود، آیــا بایــد 
در داخــل کشــور بازهــم کمبــود وجــود داشــته باشــد؟ پــس 
ــا  ــن ی ــاق روغ ــئله قاچ ــت؛ مس ــری اس ــای دیگ ــکل ج مش
ــده ای  ــه ع ــتیم ک ــاهد آن هس ــی ش ــت. در حال ــکار اس احت
ــه دنبــال منفعــت خــود هســتند  ــا همــان مافیــا ب ســودجو ی
ــختی  ــه س ــه ب ــن ک ــه روغ ــردم از جمل ــروری م ــالم ض و اق
قــادر بــه تأمیــن آنهــا هســتند آن هــم در شــرایط اقتصــادی 
ــد.  ــی کنن ــکار م ــای خــود احت ــار ه ــی را در انب ســخت کنون
ــر  ــارت ب ــدم نظ ــا ع ــا ب ــه م ــی اســت ک ــا در صورت ــم اینه ه
ــاورزی و وزارت  ــاد کش ــان آن)وزارت جه ــط متولی ــازار توس ب
ــدم  ــازار و ع ــع مناســب در ب ــدم توزی ــن ع صمــت( و همچنی
ــن نشــان از کــم  ــع مواجــه هســتیم؛ کــه ای ــر توزی نظــارت ب
ــرایط  ــردم در ش ــه معیشــت م ــه ب ــی مســئوالن مربوط توجه

ــت. ــی اس ــخت کنون س
ــاهد  ــته بش ــاه گذش ــی دو م ــی یک ــم ط ــرغ ه ــئله م در مس
ــان،  ــزار توم ــی حــدود ۴۰ ه ــه کیلوی ــرغ ب جهــش قیمــت م
ــن  ــاال رفت ــث ب ــد باع ــش تولی ــد کاه ــی معتقدن بودیم.برخ
قیمــت شــده اســت. وزارت صمــت کــه بایــد در برابــر گرانــی 
قیمــت پاســخگو باشــد، بارهــا کاهــش تولیــد را عامــل گرانــی 
ــر اســاس  ــم ب ــاد کشــاورزی ه ــل وزارت جه دانســته در مقاب
ــد  ــده تاکی ــام ش ــای انج ــه  ریزی ه ــداد جوج ــتندات و تع مس
ــی  ــچ کاهش ــته هی ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس ــد، تولی می کن
نداشــته اســت. بایــد در اینجــا بــه چنــد مســئله توجــه کــرد 
اول آنکــه بــاز هــم در اینجــا بــا بــی نظمــی در نظــام توزیــع  
و عــدم نظــارت متولیــان امــر مواجــه هســتیم ؛کــه متاســفانه 
بــاز هــم بــی توجهــی مســئولین از دالیــل اصلــی آن اســت.اما 
بایــد توجــه داشــت کــه خــود مــردم هــم در افزایــش قیمــت 
ــل  ــه دلی ــازار مقصــر هســتند.مردم ب ــود آن در ب ــرغ و کمب م
جــو روانــی نامســاعد از تــرس اینکــه مبــادا مــرغ گــران شــود 
و یــا در بــازار موجــود نباشــد بیــش از حــد نیــاز خــود مــرغ 
ــد و در یخچــال هــای خــود نگهــداری مــی کننــد.  مــی خرن
دوم آنکــه افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز مــردم را بــه ســمت 

ــبب  ــر س ــن ام ــوق داده ؛همی ــرغ س ــت م ــد گوش خری
طمــع مرغــداران شــده تــا بــه امیــد ســود بیشــتر 

ــه  ــا ب ــد و ی ــه نکنن ــازار عرض ــه ب ــرغ را ب م

ــن کار را انجــام دهنــد. ــی ای صــورت قطــره چکان
ســوم آنکــه اســتانداران اجــازه خــروج مــرغ از اســتان هایشــان 
ــل  ــهری مث ــل در کالن ش ــن دلی ــه همی ــد ؛ب ــی دهن را نم
ــای  ــتان ه ــود را از اس ــرغ خ ــاز م ــد نی ــه ۹۵ درص ــران ک ته
همجــوار تامیــن مــی کنــد مســئله کمبــود مــرغ و گرانــی آن 
بــه وجــود مــی آیــد . در کل میتــوان گفــت ناهماهنگــی و بــی 
ــم کاری  ــه از ک ــع و عرضــه ک نظمــی موجــود در نظــام توزی
ــا در  ــه تشــنج ه ــث اینگون ــرد باع ــی گی مســئولین نشــأت م
ــازار مــی شــود.همچنین ســبب ســرگردانی مــردم و ایجــاد  ب

ــاآرام در جامعــه مــی شــود. جــو ن

ــانات  ــر نوس ــی( ب ــطه گری)دالل ــر واس - تاثی
ــازار  ــروری در ب ــام ض ــه اق ــت و عرض قیم
ــت؟ ــا آن چیس ــارزه ب ــت؟راهکارهای مب چیس

امــروزه شــاهد افزایــش قیمــت کاالهــای ضــروری و اساســی 
زندگــی هســتیم 

یکــی از معضــالت و عوامــل تاثیــر گــذار در افزایــش و 
ــازار مــی  ــی کاران در ب نوســانات قیمــت وجــود دالالن و تبان
باشــد ، کــه بــه علــت اقتصــاد رشــد نیافتــه و شــیوه ی ســنتی 
ــد و  ــد تولی ــام من ــبکه ی نظ ــود ش ــارت و نب ــاد و تج اقتص
توزیــع در کشــور ، حضــور ایــن افــراد بیــش از پیــش افزایــش 

یافتــه اســت.
ــه ی  ــوع دالالن فاصل ــه موض ــوط ب ــکالِت مرب ــی از مش یک
ــود دارد  ــون وج ــازار و قان ــه از دالل در ب ــت ک ــی اس تعریف

ــت ، اس
براســاس تعریفــی کــه مــاده ۳۳۵ قانــون تجــارت ارایــه کرده، 
ــام   ــطه انج ــرت واس ــل اج ــه در مقاب ــت ک ــی اس »دالل کس
ــد، طــرف  ــی خواه ــه م ــرای کســی ک ــا ب ــی شــده ی معامالت
معاملــه پیــدا نمایــد، طــرف پیــدا مــی کنــد و قــرارداد داللــی 

تابع مقرراتی است. 
امــا آنچــه کــه مــا امــروز از دالالن میبینیــم فاصلــه ی زیــادی 

بــا تعریــف قانــون دارد .
حضــور ایــن افــراد باعــث اختــالل در نظــام توزیــع و افزایــش 

ــرا قیمــت  ــود چ ــا میش کااله
کــه وقتــی یــک 
اقتصــادی ،  
شــبکه 
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حـــــــــــاِل زاِر بــــــــــــازار



قانونــی  خألهــای  دارای  و  معیــوب  و  نامتــوازن  ی 
و نبــود نظــارت اســت ، از ایــن نبــود نظم اســتفاده ســو میکنند 
ــت  ــر قیم ــد براب ــد و چن ــی میکنن ــع را طوالن ــره توزی و زنجی
اصلــی بــه دســت مصــرف کننــده می رســانند  از ســویی دیگــر 
کاالهــای اولیــه و ضــروری مــردم کــه تحــت حمایــت دولــت 
ــراد  ــن اف ــا وجــود ای ــد مــی شــوند ب ــادل تولی ــا قیمــت متع ب
بــه چنــد برابــر قیمــت اصلــی خــود تبدیــل شــده و بــه دســت 
ــت  ــر اس ــل ذک ــا قاب ــه در اینج ــه ک ــا آنچ ــد ام ــردم می رس م
ــش  ــتار افزای ــه خواس ــدی هســتند ک وجــود شــرکت های تولی

قیمــت فــروش کاالی تولیــدی خــود هســتند و بــه همیــن 
علــت از دالالن اســتفاده می کننــد و کاالهــای خــود را در 
اختیــار ایــن افــراد قــرار می دهنــد تــا از فــروش آن ، هــم 
تولیــد کننــده و هــم فــرد دالل ســود ببــرد . برخــی از ایــن 
شــرکت ها و نهادهــا ،  دولتــی و برخــی خصوصــی هســتند 
کــه بــرای وارد کــردن کاالهــا از ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانــی 
ــرو  ــا آن روب ــا ب ــه م ــه ک ــا آنچ ــد ام ــی کنن ــتفاده م اس
هســتیم ایــن اســت کــه بــا قیمــت بــاال بــه دســت مــردم 

ــا اصــال در دســترس مــردم نمــی باشــد  می رســد و ی
ــا ارز آزاد  امــا ســوال ایــن اســت کــه تفــاوت ارز دولتــی ب

بــه جیــب چــه کســی میــرود؟! 
چــرا محصوالتــی را کــه بــا ارز دولتــی وارد میشــوند را بــا 

ــده می رســانند ؟ ــه دســت مصــرف کنن ارز آزاد ب
ــت  ــه پرداخ ــود ک ــث میش ــراد دالل باع ــور اف  حض

مالیــات بــه تعویــق بیفتــد و زمینــه ســاز احتــکار 
ــد  ــموم می کنن ــازار را مس ــوند و ب ــا میش کااله
ــار  ــا قیمــت پاییــن و انب ــا ب ــد کااله ــا خری و ب
کــردن آن هــا ، زمانــی کــه بــازار دچــار کمبود 
ــاال  ــا قیمــت ب ــع ب ــه توزی آن کاال مــی شــود ب

مــی پردازنــد و بــا ایــن کار باعــث میشــوند کــه 
ــروم  ــروع مح ــی و مش ــود اصل ــده از س تولیدکنن

شــود.  امــا نمیتــوان تمامــی افــراد دالل را از چرخــه ی اقتصــاد 
حــذف کــرد چــرا کــه داللــی نیــز شــغلی اســت کــه در اقتصــاد 
کنونــی کشــور بــه جــزء جدانشــدنی تبدیــل شــده و ایــن افــراد 
بــا حضورشــان در اقتصــاد  نقدینگــی بــه همــراه دارن و باعــث 
ــود  ــه وج ــی ب ــردش مال ــوند و گ ــی ش ــود م ــری از رک جلوگی
ــه کار  ــغول ب ــه مش ــن عرص ــادی در ای ــداد زی ــد و  تع می آورن

ــتغال  ــتند و اش بــه هس زایــی 
بــرای وجــود آمــاده اســت  امــا 
بعــد  بــا  مقابلــه 

منفــی و پیامدهــای مخلــل حضــور دالالن راهکارهایــی وجــود 
. دارد 

بــه دلیــل عــدم وجــود نظــام توزیــع هوشــمند و نبــوده شــبکه 
ــرای  ــتی ب ــع درس ــبکه توزی ــک ش ــد ی ــع بای ــد توزی نظام من
ــی بیشــتر  ــد داخل ــژه کاالهــای تولی ــه وی ــف ب کاالهــای مختل
ــد تعریــف  ــی در ایــن زمینــه ورود پیــدا کردن شــبکه های دالل
شــود و قیمــت مشــخصی را مصــوب کننــد کــه هرگونــه تخلف 
و خروجــی صــورت بگیــرد بــه ســرعت قابــل شناســایی اســت 

و مــی تــوان بــا آن برخــورد قانونــی کــرد
راهــکار بعــدی شــفاف ســازی اطالعــات از تامیــن و تولیــد 
تــا توزیــع کاال بایــد صــورت بگیــرد و برنامــه منظمــی در 
ــش  ــن روش در کاه ــه همی ــود ب ــم ش ــه تنظی ــن زمین ای

قیمــت کاال تاثیــر دارد
راهــکار دیگــر ایجــاد پایــگاه اطــالع رســانی روزانــه قیمــت 
کاالهــا می باشــد کــه قیمــت مصــوب و تمــام شــده کاال 
ــر در  ــت دالالن از تاثی ــا دس ــد ت ــردم برس ــالع م ــه اط ب

قیمــت هــا کوتــاه شــود
ــارت  ــش نظ ــت بخ ــردن و تقوی ــد ک ــام من ــا نظ ــس ب پ
ــور  ــاد کش ــازار و اقتص ــوء آن در ب ــرات س ــوان از اث می ت

ــرد. ــری ک جلوگی

۲

ــر  ــی دیگ ــریه فردای ــم نش ــه هفت در ماهنام     
ــورس در  ب ــازار  ب ــقوط  ــل س ــی عوام ــه بررس ب
ــل  ــد و ده عام ــه ش ــته پرداخت ــال گذش ــک س ی

ــد. ــی گردی ــزش معرف ــن ری ای ــی  اصل
ــازار  ب ــاح  ــدن اص ــی ش ــه فرسایش ب ــه  ــا توج ب
ز  ا 42 درصــد ریــزش در کمتــر  از  بــا بیــش 
از ســهامداران  یــک ســال و لــزوم حمایــت 
ــه  ــر جام ــیده دیگ ــت آن رس ــال وق ــرر، ح متض
ــه  نتیج ــود و  ــانده ش ــخنان پوش ــر س ب ــل  عم
ــاهده  ــورس مش ب ــای کان در  ــری ه ــم گی تصمی

ــردد. گ
بهبــود  جهــت  راهــکار  ده  مقالــه   ایــن  در 
دوبــاره  اعتمــاد  جلــب  و  بــورس  شــرایط 

میگــردد. ارائــه  گــذاران  ســرمایه 

ــرد حقوقی ها 1-مدیریت عملک
هــای  ه  را تریــن  مهــم  ز  ا یکــی  کنونــی  شــرایط  در 
ــرمایه  ــرد، ورود س ران خ ــذا ــرمایه گ ــاد س عتم ا ــب  جل

ــت. ــورس اس ب ر  زا ــا ب ــه  ب ــا  ــی ه ــای کالن حقوق ه
ــش ارزش  ی فزا ا ــع  تب ــه  ب ــای کالن و  ــرمایه ه ورود س
ــاالن  ــرای ورود فع ب ــی  ــانه خوب ــد نش ن ــالت میتوا معام

باشــد. ر  زا ــا ب ــن  ی ا ــه  ب خــرد 
ران حقوقــی و  بــر خریــد و فــروش ســهامدا نظــارت 
ــن  ی ا ــرای  ب ــازمان  ــویقی س ــای تش ــت ه ــال سیاس عم ا
ــرب  ــات مخ م قدا ا ــش  ــبب کاه ران س ــهامدا ز س ا ــف  طی

ــردد.  ر میگ ــازا ب ــد  در رون
ــخص  ــه ش ــود ک ــه نم ــه توج ــن نکت ی ا ــه  ب ــد  ی با ــه  لبت ا
ــد  ــت میکن لی ر فعا ــازا ب ــود در  ــب س ــرای کس ب ــی  حقوق
یــا فــروش میزنــد کــه  بــه خریــد  نــی دســت  و زما

ســود  ز  ا و  شــده  نجــام  ا ر  زا بــا ز  ا جــدی  حمایــت 
باشــد. اطمینــان داشــته  بردنــش 

ز  ا ر  بــازا در  فــروش  2-کنتــرل فشــار 
ناحیــه ســهام عدالــت

ــر  نف ــون  ۵۰ میلی ز  ا ــش  بی ــهامداری  ــه س ب ــه  ــا توج ب
ــان  ن آ ز طــرف  ا ــی  ن ــار هــای هیجا ــوع رفت مــکان  وق ا و 
بینــی رشــد ســهام هــای دولتــی در  پیــش  لــزوم  ،
اطــالع  و  مــدت  بلنــد  و  مــدت  کوتــاه  هــای  بــازه 
نمــودن  تشــریح  همچنیــن   ، مــردم  بــه  آن  رســانی 
ــر  ــای دیگ ر ه ــازا ب ــه  ب ــا  ــهم ه ــن س ی ا ــبی  ــت نس مزی
را  لــت  عدا ســهام  نــی  هیجا فــروش  فشــار  نــد  میتوا

ــد.  ــش ده کاه
ــول  پ ــروج  ــی خ ــه نوع ب ــروش و  ــار ف ــه فش ــی ک م مادا
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ــت  ــوان حرک ــد نمیت ــی کن ی ــت خودنما ل ــهام عدا در س
ــود. نم ــی  بین ــش  ــورس پی ب ــرای  ب را  ــبی  مناس

بانکی 3-کاهش نرخ ســود 
ــد  ن بانکــی میتوا ــرخ ســود  ن قعــی  ــا کاهــش وا ب ــت  دول
ه  ــته و را ــورس گذاش ب ر  زا ــا ب ــر  ب ــی  ــیار مهم ــر بس ث ا
ر  ــوا ر هم ــازا ب ــن  ی ا ــه  ب را  ــرگردان  ــای س ــرمایه ه س

ســازد.
و  درصــد   ۱۰ ز  ا کمتــر  بــه  بانکــی  ســود  کاهــش 
گــذاری  ســرمایه  هــای  صنــدوق  ز  ا پــول  خــروج 
راهــکار  ز  ا بــورس  بــه  تزریــق آن  و  بــت  ثا درآمــد 

میباشــد. صعــود  رونــد  آغــاز  هــای 

4-شــفاف ســازی  درحــوزه سیاســت  
ــی ــای خارج ه

خصــوص  در  مــورد  بــی  حساســیت  متاســفانه 
یــاالت  ا بــات  نتخا ا ننــد  سیاســت هــای خارجــی هما
شــورای  و  روپایــی  ا هــای  کشــور  مــات  قدا ا متحده،
ــن  ی ا ــان  ــی ج ب ــره  ــر پیک ب ــی  ــرات مهلک ثی تا ــت  منی ا
ــه  ــی ک ــی صنایع ــه حت ــه طــوری ک ب ــرد  رد ک ر وا ــازا ب
نداشــتند  سیاســی  مســائل  بــا  نــی  چندا رتباطــی  ا

ر گرفتنــد. یــن جــو قــرا ا ثیــر  تا تحــت 
تفاقــات  ا بــه  نســبت  جامعــه  ز  ا یی  حساســیت زدا
ــد  ن ــام میتوا ــون برج ئلی همچ ــا ــور و مس ز کش ا ــارج  خ
ــم دور  ز ه ا را  ــادی  بنی ــاد و  بنی ــی  ب ــای  ــهم ه ه س را
ند. ــوزا ــان نس م توا ــک را  ــر و خش ت ــی  نقل ــه  ب ــازد و  س

ثــرات  ا فــق در برجــام  توا فــق یــا عــدم  توا مســلما 
رد و نمیتــوان  یــران دا ا قتصــاد  ا مثبــت و منفــی در 
لــت  حا کــدام  در  کــه  نمــود  اســتنباط  ینگونــه  ا
ــر  بهت ــورس  ب ــع آن  تب ــه  ب ــران و  ی ا ــاد  قتص ا ــت  وضعی

! ! ! میگــردد
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ــدن دوره  ن ــه گذرا ب ــرد  خ
از فعالیــت آموزشــی قبــل 

هموطنــان  ز  ا بســیاری  نه  متاســفا
ــه علــت عــدم آگاهــی نســبت  ب ــا  م
دســت  هــا  ســهم  اصــالح  بــه 
نــی  هیجا فــروش  و  خریــد  بــه 
کــف  و  ســقف  در 

ــوده،  ب ــد  ــا رش ی ــالح  ــتعد اص ــهم  مس ــه س ــی ک قیمت
ز  ا را  خویــش  ســرمایه  ز  ا اعظمــی  قســمت  و  زده 

دنــد. دســت دا
آســیب  ســبب  هــا  فــروش  و  خریــد  یــن  ا مســلما 
ــت  ــرد و کلی ف ــرمایه  ــه س ب ــران  ــل جب ب قا ــر  ــای غی ه

ر میگــردد. بــازا
ــای  ــدن دوره ه ن ــه گذرا ب ــد  ران جدی ــهامدا ــزام س ل ا
ــل  ر( قب ــازا ب ــهم و  ــی س نشناس ــی)همچون روا آموزش
ــت  لی ــودن فعا ــدود نم ــی و مح ــد بورس ــت ک ز دریاف ا
ــه  ی پا ر  زا ــا ب ــون  ــک همچ ــر ریس پ ــای  ــمت ه در قس
نمونــه  نــد  میتوا نــان  آ ورود  بتــدای  ا در  بــورس  فرا
هــای  ضــرر  ز  ا جلوگیــری  جهــت  مــات  قدا ا ز  ا ای 

باشــد. هنگفــت 
  

شــناخت  جهــت  فضایــی  6-ایجــاد 
بنیــادی هــای  ســهم 

ــق  رشــات دقی ــه گزا ئ ا ر ا نه و  لیا ــا ــی ســود س بین ــش  پی
ــی توســط شــرکت هــای بورســی  ل لیــت هــای ما ز فعا ا
ز ســهم  ا نــع رشــد برخــی  نــد ما بورســی میتوا و فرا
ــه  ب ــول  پ ــان  ــود و جری ــاز ش ــی و ضررس نت را ــای  ه

ــازد. ــر میس رت ــاز هموا ــود س ــای س ــهم ه ــمت س س

ــاعه و  ــن خلق الس نی ــع قوا ــدم وض 7-ع
ــرب مخ

رونــد  بهبــود  در  مــل  عوا رتریــن  تاثیرگذا ز  ا یکــی 
و  شــده  کارشناســی  هــای  نــون  قا بورس،تصویــب 

میباشــد. ای  پلــه 
بــه  خــود  کارشناســی  غیــر  نــون  قا یــک  وضــع 
و  کالن  ســرمایه  خــروج  ســبب  نــد  میتوا تنهایــی 

شــود. نــان  آ شــدن  تماشــاگر 
یــن  ا ز  ا یــی  ــه ها ــه  نمون ب ــه  ل یــن مقا ا ول  ا در شــماره 

اشــاره شــد. ثــار مخــرب آن  آ مــات و  قدا ا
نیــن بســیار خــوب و مفیــد ســازمان بــورس  ز قوا  یکــی ا
نــس  بــه برگــزاری کنفرا ناشــران هــر ســهم  م  لــزا ا
مســتندات  و  دالیــل  عــالم  ا بــرای  خبــری  هــای 
یــن  ا نه  یــی رشــد ســهم میباشــد ولــی متاســفا چرا
ســهم  ســقوط  یــا  اصــالح  یط  شــرا بــرای  نــون  قا

رد. ــدا ن ــود  وج

یــی  ز چرا ا ران اطالعــی  بــه عنــوان مثــال ســهامدا
 ۱۰ ــی  ــودرو ط ــران خ ی ا ــهم  ــدی س ۸۰ درص ــقوط  س
ــا  ی  ۲۰ ــد  ــرای رش ب ــه  ــی ک ــد، در صورت رن ندا ــاه  م
ناشــر  ۵۰ درصــدی ســهمی در طــی مــدت مشخص،
ر کنــد. برگــزا اطــالع رســانی  نــس  میبایســت کنفرا

ــاد  نه ــن  ی ا ران  ــذا ــون گ ن قا ــورس و  ب ز ســازمان  ا ــذا  ل
یــن  ا یــی  ز ســاختار هــای اجرا ا اصــالح در برخــی 

خواســتاریم. را  ســازمان 
 

ر  8-محــدود ســازی فعالیــت در بــازا
ارز هــا رمــز 

ــی  ــدی برخ ــن درص ــد چندی ــذاب و رش نات ج ــا نوس
ز  ا ــیاری  ــاه  بس ــدت کوت ــول م ــا در ط رز ه ا ــز  ز رم ا

ــرد. ر ک ــازا ب ــن  ی ا ــه  ن ا ــا را رو ــرمایه ه س
ــا ،  رز ه ا ــز  ــودن رم نب ــد  ــه مول ب ــه  ــا توج ب ــلما  مس
دیگــر  و  دیــده  آســیب  کشــورمان  تولیــدی  بخــش 
بوســیله  گســترش  و  لــی  ما بــع  منا جــذب  تــوان 
ــد  ه ــی نخوا ــی و حقوق ــخاص حقیق ــای اش ــرمایه ه س

ــت. داش
ینترنتــی  ا پرداخــت  هــای  درگاه  نمــودن  مســدود 
شــدن  ممنــوع  ر،  زا بــا یــن  ا لــی  ما تامیــن  بــرای 
ــمت  ــه س ب ــی  ل ــع ما ب ــت منا ی ــروش و هدا ــد و ف خری
و  منطقــی  رونــد  یــک  شــروع  در  نــد  میتوا بــورس 

باشــد. ر  ثرگــذا ا آور  ســود 

دامنــه  آینــده  تکلیــف  9-تعییــن 
ن ســا نو

ــور  ــول مح ــورس ح ب ــازمان  ــض س ــد ونقی ــار ض اخب
ران  ــهامدا ز س ا ــیاری  ــده بس ــبب ش ــان س ــه نوس من دا
ــف  ــا تکلی ت ــد  نن بدا ــر را ضــروری  تژی صب ــترا کالن اس

ــردد. ــخص گ ــون مش ن قا ــن  ی ا
بــرای  ســازمان  هــای  سیاســت  ســازی  شــفاف 
ر  ــازا ب ــه  ب ا  ر ــاد  عتم ا ــد  ن ــان میتوا ــه نوس من ــده دا آین

. نــد ا د گر بر

ســپرده گــذاری مالیــات نقــل و    -10
ــال در  ــدت یکس ــه م ب ــهام  ــال س نتق ا

ر ــازا ب ــعه  ــدوق توس صن
 ۱۸ حــدود  جــاری  ســال  در  هــا  تخمیــن  طبــق   
ــد و  ــر خری ب ــات  لی ــل ما ز مح ا ــان  ــارد توم ر میلی ــزا ه

ــود. ــه میش ن ــت و خزا ــد دول ی ــهام عا ــروش س ف
در  اول  نقــش  خــود  کــه  کســانی  بــه  پیشــنهاد 
مــوش کــرده  فرا ســقوط شــاخص داشــتند و گویــا 
ــان را  له ش ــا ــن س ــرمایه چندی ــی س ن ــه مردما ــد ک ن ا
ــر  ــال ه ــوده و ح ــورس نم ب رد  ــان وا ی قا آ ــار  عتب ا ــه  ب
ــی  ــده م ــود ش ب نا ــرمایه  ــه س ب ــان  ــم هایش روز چش
ــن اســت  ی ا ــد  بینن ــران نمــی  ــرای جب ب هــی  فتــد و را ا
 ۱۴۰۰ لیــات خریــد فــروش ســهام را در ســال  کــه ما
ــد  ــان نکن ــه ش ــری بودج ــرف کس ص
ــق  ر تزری ــازا ب ــعه  ــدوق توس و در صن

. ینــد نما
ــرای آخــرت خــود  ب ــاید توشــه ای  ش

. . . ــد. ــا کنن مهی



۴

نگاهــــی به مناظره 
اقتصــــــــــادی

 ، حاشیـــــه  از  دوری 
ــرای  ــوب ب ــی خ بدعت

مناظــرات

منــاظره : 
مجادله و بحثـــ با یکدیگر

ــت:  ــده اس ــره آم ــل مناظ ــدا ذی ــه دهخ ــت نام     در لغ
ــم  ــا ه ــص ( ب ــره . ] مُ  َظ / ِظ َر / ِر [ )از ع ، اِم مناظ
ــت  ــت و ماهی ــردن در حقیق ــر ک ــی فک ــردن یعن ــر ک نظ
ــه و  ــاث (. مجادل ــردن . )غی ــث ک ــم بح ــا ه ــزی . ب چی
ــت و  ــر در حقیق ــا یکدیگ ــث ب ــر و بح ــا همدیگ ــزاع ب ن

ــزی. ــت چی ماهی
ــم  ــوی بازه ــم ش ــور ه ــه متص ــره هرچ ــای مناظ در معن
نوعــی مجادلــه و مباحثــه را در تصــورت مــی آیــد، ایــن 
هــا را گفتــم کــه بگویــم آنچــه در ســاعت ۱۷ روز شــنبه 
ــه جلســه ی پرســش و پاســخ  ۱۵ خــرداد مــاه دیدیــم، ب

ــره! ــا مناظ ــود ت بیشــتر شــبیه ب
ــد  ــز چن ــه ج ــود؟ ب ــه ب ــان چ ــش مجــری در آن می و نق
ــام  ــوی از ج ــدن و گ ــوال خوان ــه س ــی اش ب ــر، باق تذک

ــت! ــا در آوردن گذش ه
برنامه هــای  کاندیداهــا  بــود  ایــن  توقعمــان  و  تصــور 
ــت  ــدود بیس ــه ح ــه ب ــه اینک ــد، ن ــد کنن ــر را نق یکدیگ
ســوال کــه بیــش از ده تــای آن کلــی بــود و بمانــد کــه 
برخــی از پاســخ بــه آن هــم طفــره رفتنــد، پاســخ دهنــد؛ 
البتــه ایــن را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه شــاید چــون 
ــه  ــتند، و ن ــه نداش ــرم برنام ــای محت ــی از کاندیده برخ
ــد  ــرده بودن ــز ک ــان پرهی ــا کارشناس ــورت ب ــا از مش تنه
بلغــور کــردن  و  نافهمــی  بــه  متهــم  را  دیگــری  کــه 
ایــن  از  ســخن کارشناســان میکردنــد، توقعــی بیــش 
ــز  ــان نی ــه خودش ــوط ب ــواالت مرب ــه س ــه ب ــی رود ک نم

ــد. ــخ دهن پاس
ــه  ــا از برنام ــش ه ــان پرس ــرا در می ــا چ ــن ه ــدای ای ج
پــول هــای  آزادســازی  و  تحریــم  دربــاره  کاندیداهــا 
ــه  ــرری ک ــر و ض ــورهای دیگ ــان در کش ــده م ــه ش بلوک
ــان  ــه آب ــرد و آن فاجع ــه اقتصــاد کشــور وارد ک ــا ب کرون
دیگــر  ســوال  هــزاران  و  آن،  اقتصــادی  مبانــی  و   ۹۸

ــورد؟ ــم نخ ــه چش ــزی ب چی
مناظــره اگــر مناظــره اســت توقــع بــه چالــش کشــیدن و 
بــه چالــش کشــاندن در آن مــی رود نــه اینکــه بنشــینند 
ــی  ــه حت ــده ای ک ــن ش ــش تعیی ــواالتی از پی ــه س و ب
مشــخص نیســت چــه کســی آن هــا را طــرح کــرده 

ــد!  ــخ دهن پاس
ــه پرســش  باشــد کــه در آینــده شــاهد مناظــره باشــیم ن

و پاســخ

و مــن اهلل توفیق

    فضــای امــروِز مناظــره اول کــه در بــاب اقتصــاد بــود       
ــد  ــود. کلی ــن مســئله ب ــی در ای ــی دو گفتمان ــال فضای کام
واژه »برنامــه« خــط جدایــی بیــن کاندیداهــای ایــن 

ــود. ــه ب برنام
ســعید جلیلــی یکــی از محــوری تریــن برنامــه هــای 
ــون  ــادی چ ــف اقتص ــائل مختل ــون مس ــادی را پیرام اقتص
ــادرات و  ــورم، ص ــی، ت ــی و مال ــاورزی، پول ــت، کش صنع

ــرد ــان ک ــتغال را بی ــد و اش تولی
تریــن  عمــده  از  یکــی  را  »وان«  طــرح  میتــوان  کــه 
مــوارد آن بیــان کــرد. صحبــت هــای جلیلــی نشــان داد 
ــرای ــت ب ــه داش ــی برنام ــناخت کاف ــا ش ــوان ب ــه میت ک

مشــکالت امروز کشور.
شــخِص  دومیــن  عنــوان  بــه  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
بــودن میدانــی  کــه  داد  نشــان  مناظــره  ایــن  بابرنامــه 

ــد حــالل مشــکالت باشــد  ــودن میتوان و  گفتمــان ســاز ب
و مــردم را امیــدوار بــه حــل مســائل کنــد. کــِف میــدان 
بــودن رئیســی در بازگشــایی و رفــع موانــع تولیــد و 
ــت.  ــر اس ــه او مدی ــان داد ک ــادر، نش ــای م ــه ه کارخان
مدیــری شــاخص در جهــت رفــع موانــع بــا برنامــه هــای 

مــدّون.
کــه  بــود  نامــزدی  دیگــر  زاده هاشــمی هــم  قاضــی 
برنامــه هایــش توانســت توجهــات را جلــب کنــد و نشــان 
دهــد کــه میتوانــد در عرصــه هایــی توانمنــد باشــد. امــا 
بیــان  در  مهرعلیــزاده  و محســن  ناصرهمتــی  رویکــرد 
ــال  ــع مشــکالت اقتصــادی کام ــه هایشــان جهــت رف برنام
هماننــد مســیری بــود کــه دوستانشــان در حــزب اصــالح 
ــتفاده از  ــا اس ــر دو ب ــد. ه ــرده بودن ــری ک ــان پیگی طلب
ــالح  ــردم آذربایجان،اص ــون خاتمی،م ــی چ ــدواژه های کلی

و  طلبی،پوششــی 
ســازی  اجمــاع  در  ســعی  روحانــی  از  جویــی  برائــت 
ــد در  ــد دی ــه بای ــتند ک ــود را داش ــر خ ــپ ب ــف چ طی
ــا  ــی رود ی ــاال م ــه سویشــان ب ــال ب ــدی اقب مناظــرات بع
ــه  ــت آن ک ــد گف ــی بای ــه از همت ــم ک ــه ای ه ــر. نکت خی
ــدی  ــرات احم ــد مناظ ــال همانن ــی او کام ــر مناظرات رویک

ــود. ــژاد ب ن

ــات  ــوع انتخاب ــن موض ــم تری ــه مه ــره، ب ــن مناظ     اولی
ــه  ــور ک ــت. همانط ــاره داش ــاد اش ــی اقتص ــه یعن و  جامع
رهبــر انقــالب هــم فرمودنــد: اولویــت برنامــه نامــزد 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــادی باش ــکالت اقتص ــل مش ــد ح ــا بای ه
ــن  ــره ، همی ــن مناظ ــد تری ــر بازدی ــاید پ ــه ش ــد ک میرس

ــد. ــره اول باش مناظ
ــی زاده  ــاب قاض ــز جن ــه ج ــا ب ــدا ه ــام کاندی ــا تم تقریب
ــکالت  ــان، مش ــه اقتصادیش ــان برنام ــل از بی ــمی، قب هاش
شــدند؛  یــادآور  را  قبــل  دولــت  هــای  ناکارآمــدی  و 

ــد. ــان پرداختن ــکار هایش ــان راه ــه بی ــپس ب س
ــر  ۴ در براب ــه  ــک جبه ــت ی ــار میرف ــه انتظ ــور ک همانط
ــرف  ــک ط ــی ی ــد. یعن ــی کردن ــف آرای ــم ص ــل ه ۲ مقاب
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و رضای ــی، زاکان ــی، جلیل ــان رئیس آقای
و  مهرعلیــزاده  آقایــان  و  موجــود  وضــع  منتقدیــن 
ــای   ــود. آق ــع موج ــران وض ــه گ ــوان توجی ــه عن ــی ب همت
ــاید  ــل ش ــور حداق ــالف تص ــر خ ــمی ب ــی زاده هاش قاض
ــه صــورت یــک نامــزد کامــال مســتقل  در ایــن مناظــره ب
ــتند  ــوم داش ــن مفه ــای ای ــر الق ــعی ب ــد و س ــل کردن عم
ــیه  ــزار از حاش ــی، بی ــزد فراجناح ــک نام ــان ی ــه ایش ک
ــط  ــه فق ــتند ک ــرا هس ــه گ ــب، و برنام ــت و تخری و تهم
روی کار خــودش تمرکــز مــی کنــد کــه البتــه بایــد 
دیــد کــه در مناظــرات بعــدی هــم اینگونــه خواهــد 
ــت. ــد اس ــورد بعی ــن م ــن ای ــر م ــه نظ ــه ب ــر ک ــا خی ــود ی ب

ــن مناظــره قطــع شــدن  ــب توجــه ای ــکات جال یکــی از ن
ــر خــالف  ــا ب ــود ت ــن هــای نامزدهــا ب ــه میکروف ســر ثانی
ــش صحبــت  ــچ کــس بیشــتر از زمان ــی، هی مناظــرات قبل

ــود. ــن کار، کار صحیحــی ب ــه نظــر مــن ای نکنــد کــه ب
ــال۹۶،  ــره س ــالف مناظ ــر خ ــن ب ــره همچنی ــن مناظ ای
ــد  ــازی ش ــیه س ــب و حاش ــت و تخری ــیر تهم ــر اس کمت
ــه ســعی داشــتند  ــد ک ــی بودن ــاز نامزدهای ــه ب ــد ک هرچن
ــد.  ــه ســوال، حــرف خودشــان را بزنن ــه جــای پاســخ ب ب
ــه ایــن نکتــه هــم توجــه کنیــم کــه موضــوع  ــد ب امــا بای
ــات سیاســی و فرهنگــی جــا  ــر از موضوع اقتصــادی، کمت
بــرای بحــث هــای حاشــیه ای و تخریــب و توهیــن و 
عــوام فریــب دارد و بایــد منتظــر دو مناظــره بعــدی 
ــیم. ــات باش ــرات و انتخاب ــور مناظ ــدن تن ــر ش ــرای داغ ت ب

امیرحسین زنبق امیر منصوری حکیمه امینی



بـــــــازار پر التهاب مســــ   ـــکن )2(

برای بهبود وضع آشفته مسکن باید چه کاری انجام دهیم ؟

ــکن روی  ــوزه مس ــد در ح ــی بای ــاق اساس  دو اتف
بدهــد :

یــک اینکــه مــا بایــد عرضــه را بــه انــدازه کافــی 
داشــته باشــیم .

دو اینکه عرضه به خوبی توزیع شود .

   عرضــه و تقاضــا  یــک مســئله ســاده اقتصــادی اســت کــه 
ــا قیمــت  ــرار باشــد ت ــد بیــن ایــن دو تعــادل برق همیشــه بای
دچــار نوســان نشــود امــا آیــا مــا بــه چــه میــزان عرضــه نیــاز 
ــد ســالی یــک میلیــون  ــار نشــان میدهــد کــه بای ــم؟ آم داری
مســکن در کشــور ســاخته بشــود امــا مــا در بهتریــن حالــت 
شــاهد ســاخت ۴۰۰ هــزار مســکن بــوده ایــم کــه در ایــن چند 

ســال بایــد کمبــود ســال هــای قبــل را جبــران کنیــم .
ــال  ــی س ــازه زمان ــه، در ب ــام گرفت ــای انج ــاس برآورده براس
۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۵ نیــاز ســاالنه ی کشــور بــه مســکن ۱ 
ــا  ــر ب میلیــون و ۶۰۰ هــزار واحــد اســت کــه در مجمــوع براب
۲۴/۵ میلیــون واحــد خواهــد بــود. ایــن بــرآورد بــا احتســاب 
ــوار در ســال هــای  تقاضاهــای حاصــل از افزایــش تعــداد خان
ــاوم و  ــه مق ــای نیم ــت ه ــازی باف ــازی و بازس ــده ، نوس آین
ــی  ــود فعل ــران کمب ــن جب ــی و همچنی ــی و آت ــوده فعل فرس
بــازار مســکن، محاســبه شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال دربــاره 
ــم  ــاخص تراک ــه ش ــوان ب ــکن، میت ــازار مس ــی ب ــود فعل کمب
ــار  ــق آم ــه طب ــرد ک ــاره ک ــکونی اش ــد مس ــوار در واح خان
ــوار  ــون خان ــه ازای هــر۲۴/۱ میلی سرشــماری ســال ۱۳۹۵، ب
ــود دارد.  ــور وج ــد مســکونی در کش ــون واح ــط۲۲/۸ میلی فق
درحالــی شــاخص تراکــم خانــوار در واحــد مســکونی در ایــران 
ــن  ــی آن ۰/۹ تعیی ــتاندارد جهان ــه اس ــت ک ــدود۱/۰۶ اس ح
شــده کــه براســاس ایــن اســتاندارد حــدود ۹/۳ میلیــون واحــد 
مســکن کمبــود وجــود دارد. بــا وجــود نیــاز ســاالنه۱/۶میلیون 
ــار وزارت راه  ــد مســکن در کشــور، براســاس آم واحــدی تولی
ــازه ســال هــای ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۵ بــه طــور  و شهرســازی در ب
ــکن  ــاخت مس ــه س ــزار پروان ــط ۵۷۰ ه ــاالنه فق ــن س میانگی
ــی  ــای اساس ــازار کااله ــت ب ــت. در مدیری ــده اس ــادر ش ص
نمــی تــوان صرفــا بــر مبنــای حجــم تقاضــای صــورت گرفتــه 
تصمیــم گیــری کــرد؛ چراکــه بخــش درخــور توجهــی از مردم 
ممکــن اســت بــه دلیــل ناتوانــی اقتصــادی، متقاضــی آن کاال 
ــت  ــه و حمای ــتگذاری عادالن ــرای سیاس ــع ب ــند. در واق نباش
ــار  ــه اقش ــی هم ــای حقیق ــاز ه ــد نی ــار مســتضعف بای از اقش
شناســایی و براســاس آن برنامــه ریــزی شــود. دربــاره مســکن 
نیــز ایــن ویژگــی صــادق اســت و بخــش زیــادی از تقاضــا در 
ایــن بخــش برگرفتــه از نیــاز واقعــی و مصرفــی اقشــار جامعــه 
نیســت؛ بــه عنــوان مثــال در فاصلــه بیــن دو سرشــماری مرکز 
آمــار در ســالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ تعــداد خانــوار هــای جدیــد 
ــون  ــهری( ۱/۰۴ میلی ــق ش ــی )در مناط ــکن ملک دارای مس

افزایــش داشــته درحالــی کــه تعــداد واحدهــای اضافــه شــده 
بــه موجــودی مســکن شــهری از ۳ / ۳ میلیــون واحــد گــزارش 
شــده اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه فقــط ۳۰ درصــد 
تقاضــای مســکن در ایــن بــازار مصرفــی بــوده و مابقــی توســط 
ــت.  ــده اس ــداری ش ــک، خری ــد مل ــان چن ــا صاحب دالالن و ی
ایــن مســئله نشــان دهنــده آن اســت کــه مــا االرقــم عرضــه 
کافــی بایــد دســت دالالن را هــم از ایــن بــازار پــر ســود کوتــاه 
ــه  ــال مســکن ب کنیــم خالصــه اگــر میخواهیــم مســکن دو ب
ــادل  ــه تع ــا ب ــه و تقاض ــد اول عرض ــن بای ــرواز کن ــی پ خوب
برســند و دیگــر اینکــه جلــوی تقاضــای ســوداگران بــا راهــکار 

ــه هــای خالــی گرفتــه شــود . ــر خان هایــی مثــل مالیــات ب

امــا بــرای اینکــه بتوانیــم ســاالنه 1 میلیــون و 600 
ــم  ــد کنی ــور تولی ــکونی در کش ــد مس ــزار واح ه

بایــد چــه اقداماتــی را انجــام دهیــم ؟
یکــی از راهــکار هایــی کــه باعــث افزایــش ســاخت خانــه در 
ــار  ــرد در اختی ــاال میب ــکن را ب ــد مس ــود و تولی ــور میش کش
گذاشــتن زمیــن رایــگان اســت ؛ زمیــن بایــد مالکیتیــش بــرای 
دولــت باشــد نــه مــردم بــا ایــن امــر هــم هزینــه هــای ســاخت 
کــم میشــود و هــم اجــازه ســوداگری تــا مقــدار زیــادی گرفتــه 
ــاال  ــه بشــود قیمــت آن ب میشــود ؛هــر وقــت در زمیــن معامل

میــرود .
مســکن مهــر ایــده خوبــی در ایــن زمینــه بــود کــه اجــازه های 
۹۹ ســاله گرفتــه میشــد ؛در دنیــا ایــن امــر مرســوم اســت و 
اســتفاده میشــود کــه باعــث گرفتــن عــوارض از زمیــن میشــود 
و در نهایــت باعــث پاییــن آمــدن قیمــت زمیــن میشــود امــا 
ــر ایــن اســت ایــن طــرح بــه طــور کامــل  ایــن امــر منــوت ب

اجــرا شــود یعنــی اجــاره هــر مــاه گرفتــه شــود .
ــد  ــدی درآم ــع ج ــی از مناب ــا یک ــور م ــن در کش ــث زمی بح
ــی  ــا نظارت ــر آنه ــت ؛ ب ــی اس ــای حکومت ــاد ه ــت و نه دول
ــن داران  ــن زمی ــزرگ تری ــه ب ــا را ب ــه و آنه ــورت نگرفت ص
ــد  تبدیــل کــرده اســت .معمــوال اطــراف شــهر هــارا بســته ان
و جلــوی توســعه متصــل شــهری را گرفتــه انــد و ایــن یعنــی 
ــران مشــکل  ــا در ای ــه م ــی ک ــازی میشــود در حال ــم س تراک
زمیــن نداریــم و میتوانیــم شــهر هــا را توســعه دهیــم ام ایــن 

کار صــورت نمیگیــرد و نتیجــه اش 
ــی  ــی و حکومت ــای دولت ــاد ه ــود نه س
اســت  قالبــا در کشــور مــا در مناطقــی 
کــه مــا مشــکل زمیــن نــدای دارد 
ــدگاه  ــن دی تراکــم ســازی میشــود و ای
ــر تفکــر  دیدگاهــی غربــی اســت کــه ب
ــا  ــت . م ــرده اس ــه ک ــئولیت رخن مس

ــت  ــم کــه در جاهایــی دول در مســکن مهــر شــاهد ایــن بودی
نمیتوانســت زمیــن را از ایــن نهــاد هــا بگیــرد و بخاطــر همیــن 
مســکن مهــر در برخــی شــهر هــا در خــارج از شــهر ســاخته 
شــد مثــل پردیــس ، اینکــه میگوینــد مســکن مهــر در بیابــان 
هــا ســاخته شــده اســت واقعیــت نــدارد در حقیقــت اگــر ایــن 
مشــکالت نبــود و طــرح مســکن مهــر اجرایــی میشــد و دوام 

ــود . ــر ب ــی بهت ــدا میکــرد وضــع مســکن خیل پی
ــن  ــا و باالرفت ــه ه ــش هزین ــث کاه ــه باع ــری ک ــش دیگ بخ
رونــد ســاخت مســکن میشــود بحــث مجــوز هــا و تســهیالت 
اســت کــه بحثــی جــدی اســت کــه اگــر ســازمان دهــی بشــود 
ــد  ــهیالت میتوان ــری تس ــد؛ یکس ــی رخ میده ــات خوب اتفاق
ــدی  ــه کار تولی ــی ک ــه کس ــال اینک ــد مث ــر باش ــی موث خیل
ــاد و عــوارض زمیــن باشــد  ــات زی ــر مالی ــد درگی میکنــد نبای
.بحــث تســهیالت هــم مســئله مهمــی اســت کــه یــک طــرف 
ــا دادن وام هــای ســاخت  ــک هــا تشــکیل میدهــد ب آن را بان
ــا دالل  ــور عموم ــا در کش ــک ه ــه بان ــی ک ــم در حال و امثاله
ــد و بنــگاه داری میکننــد ؛ خــود آنهــا هــول دینــگ  شــده ان
هــای بــزرک ســاخت و ســاز دارنــد .مقــام معظــم رهبــری در 
ــا  ــت صراحت ــا هیئــت دول ســال ۹۷ در یکــی از جلساتشــان ب
فرمودنــد کــه جلــوی بنــگاه داری بانــک هــا بایــد گرفتــه شــود 
و ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه مــا بــا مشــکل بزرگــی رو به 
رو هســتیم ؛ بانــک هــا بــه جــای آنکــه وام ســاخت بدهنــد و تا 
ــه دار شــوند خودشــان  ــر خان مــردم هرچــه بهتــر و راحــت ت
نقــش مهمــی در بــاال رفتــن قیمــت مســکن دارنــد و بــا بــاال 

رفتــن آن ســود میکننــد .
در ســال گذشــته بانــک هــا حــدود ۷ درصــد بــرای مســکن وام 
ــد  ــون بای ــر اســاس قان ــی کــه ب ــد در حال و تســهیالت داده ان
ــکن  ــه مس ــود را در زمین ــهیالت خ ــد از تس ــاالنه ۲۰ درص س
بدهنــد ایــن نشــان میدهــد کــه بانــک هــا در خدمــت تولیــد 
ــدول  ــود ع ــی خ ــف اصل ــی از وظای ــتند و از یک ــکن نیس مس

کــرده انــد .
پــس اولیــن راهــکار کاهــش هزینــه هــا بــود کــه مفصــل در 
مــوردش صحبــت کردیــم راهکار 

بعــدی:
تبدیــل واســطه مالکیتــی بــه 

۵



مدیریتــی اســت .حــاال ایــن یعنــی چــه ؟
یعنــی اینکــه زمیــن هــا بایــد بــه مــردم برســد و ســازنده هــای 
مســکن فقــط در ســاخت پــروژه فعالیــت داشــته باشــند و نباید 
مالــک زمیــن باشــند .بایــد فقــط ســازنده باشــند و فقــط ســود 
ــع  ــد منب ــن نبای ــت زمی ــی قیم ــد یعن ــود را بگیرن ــاخت خ س
درآمــد ســازنده هــا باشــد چــون باعــث اختــالل در قیمــت هــا 
میشــود ؛ بــا ایــن امــر هــم کیفیــت ســاخت بــاال میــرود و هــم 

در بــاال رفتــن قیمــت زمیــن موثــر نیســت .
راهــکار بعــدی وام ســاخت اســت ؛ کــه مختصــرا بــه آن 
ــد تســهیالت  ــا بای ــک ه ــه    بان ــن اســت ک ــه شــد ای پرداخت
ــند  ــد باش ــوق تولی ــد و مش ــاال ببرن ــاخت  را ب ــود در وام س خ
؛درحالــی کــه میشــود بــه دهــک هــای پاییــن وام ســاخت داد 
ــه  ــود ک ــان میش ــگان در اختیارش ــن رای ــرار دادن زمی ــا ق و ب
خانــه دار بشــوند و بعــد از چنــد ســال کــه قســط وام هــا تمــام 

ــام خودشــان بشــود . ــا ن ــه ب شــد خان

ــی  ــه راه کار های ــا چ ــئله تقاض ــرای مس ــا ب ام
دارد؟ وجــود 

بررســی هــا نشــان میدهــد کــه از هــر ۱۰ نفــر کــه متقاضــی 
خریــد مســکن هســتند حــدودا ۸ نفــر دنبــال ســود بیشــر 
از خریــد و فــروش خــود هســتند و از داللــی در ایــن بــازار 
اشــفته ســود هــای هنگفتــی میکننــد امــا فقــط ۲ نفــر از 
ــن  ــرای مصــرف هســتند .ای ــد ب ــر خری ــه فک ــان ب متقاضی
مســئله ی داللــی در تمــام دنیــا وجــود دارد و فقــط 
مربــوط بــه ایــران نیســت امــا همیــن دنیــا ایــن موضــوع را 
کنتــرل کــرده انــد .بــا چــه روشــی؟ بــا ابــزار هــای مالیاتــی 
بــا ایــن مســئله برخــورد کــرده انــد ؛مالیــات بــر خانــه 

هــای خالــی از ایــن جملــه راهــکار هــا اســت .
 اینکار به چه  صورت انجام میگیرد ؟

ــدم  ــی و ع ــای خال ــه ه ــود خان ــه وج ــه اول  اینک نکت

ــتر از  ــود بیش ــب س ــدف کس ــا ه ــا در بازار)ب ــه ی ان ه عرض
محــل افزایــش قیمــت هــا( یکــی از چالــش هــای مهــم بــازار 
ــد  ــون واح ــدود ۲/۶ میلی ــر، ح ــال حاض ــت. در ح ــکن اس مس
ــادل ۲۵۰  ــه مع ــن زده شــده ک ــی در کشــور تخمی ــه خال خان
ــل  ــت. دلی ــتفاده اس ــدون اس ــد و ب ــرمایه راک ــارد دالر س میلی
ــی در  ــت ناتوان ــن وضعی ــرل ای ــت در کنت ــی دول ــی ناتوان اصل
ــرای  ــت ب ــزار دول ــت. اب ــا اس ــن واحده ــق ای ــایی دقی شناس
شناســایی ایــن واحدهــای ســامانه ملــی امالک و اســکان اســت 
ــان  ــالمی در جری ــورای اس ــس ش ــاه ۱۳۹۴ مجل ــه در تیرم ک
اصــالح قانــون مالیاتهــای مســتقیم، فرصتــی شــش ماهــه بــه 
ــد و  ــامانه را ایجــاد کن ــن س ــا ای وزارت راه و شهرســازی داد ت
در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار دهــد. بــا وجــود ایــن، 
در زمــان مســئولیت آقــای آخونــدی ایــن ســامانه ایجــاد نشــد 
. ایــن ســامانه قــرار اســت اطالعــات کلیــه مالــکان و ســاکنان 
ــی را چــه  ــل و انتقال ــه نق ــالک مســکونی، تجــاری و هرگون ام
ــه صــورت اســناد عــادی،  ــه صــورت اســناد رســمی و چــه ب ب

ثبــت و ضبــط کنــد.
ــات از  ــذ مالی ــهیل اخ ــامانه تس ــن س ــرد ای ــن کارک ــم تری مه
ــای  ــه ه ــت خان ــت. وضعی ــکنه اس ــی از س ــای خال ــه ه خان
ــوط  ــای مرب ــات ســازمان ه ــا اســتفاده از اطالع ــد ب ــی بای خال
ــازمان  ــهرداری و س ــالک، ش ــناد و ام ــت اس ــد اداره ی ثب مانن
امــور مالیاتــی مشــخص و براســاس آن، مالیــات از خانــه هــای 
ــور،  ــکان کش ــالک و اس ــی ام ــامانه مل ــود. س ــذ ش ــی اخ خال
ــات  ــوزه مالی ــون در ح ــه قان ــی ک ــق و حقوق ــر ح ــم از نظ ه
بــرای دولــت تعییــن کــرده و هــم از نظــر ایجــاد شــفافیت در 
وضعیــت زمیــن و مســکن کشــور بــا هــدف کنتــرل ســوداگری 

ر  ــد د ــی توان ــت و م ــت اس ــش، دارای اهمی ــن بخ ای
ــی موجــود و  ــه هــای خال ــه کاهــش تعــداد خان ب

ــد. ــازار کمــک نمای ــه ب ــا ب عرضــه آنه
نکتــه دوم اینکــه در ایــن قانــون گنجانــده شــده،    

ــر  ــات ب ــرخ مالی ــدن ن ــر ش ــث موث بح
ــر  ــال اگ ــت .مث ــی اس ــای خال ــه ه خان
ــاه در  ــر ۴ م ــاری اگ ــه ۱میلی ــک خان ی
ســال خالــی باشــد بایــد ســال اول ۵۰ 

ــات بدهــد و ســال هــای بعــدی بیشــتر  ــون حــدودا مالی میلی
ــر  ــد ب ــی مســمم باش ــور مالیات ــازمان ام ــر س ــه اگ میشــود .ک
ایــن راهــکار میتوانــد خیلــی موثــر باشــد . بــا ایــن اتفــاق دیگــر 
ــه  ــی ارزد ک ــی نم ــای حکومت ــازمان ه ــا و س ــک ه ــرای بان ب
خانــه هــای خالــی خــود را نگــه دارنــد  چــون اگــر بیــش از ۵ 
خانــه خالــی داشــته باشــند ایــن نــرخ مالیــات دوبرابــر میشــود 
ــی شــوند . ــه زودی اجرای ــا ب ــه ه ــن برنام ــم همــه ای ــه امیدواری ک

نکتــه آخــر اینکــه مــا بــه عنــوان دانشــجو چــه 
ــرای بهبــود وضــع موجــود  کار هایــی میتوانیــم ب

انجــام دهیــم ؟
ــه  ــری و مطالب ــام داد ؛ اوال پیگ ــود انج ــدی میش ــد کار ج چن
ــن ،  ــرای عرضــه زمی ــی ب ــی و حاکمیت ــای دولت از دســتگاه ه
چــون آنهــا باالخــره بایــد زمیــن را بدهنــد تــا ســاخت و ســاز 

ــرد. ــن کار صــورت نمیگی ــودن زمیــن ای ــرد و ب صــورت بگی
دومــا مطالبــه از دولــت یعنــی وزارت راه و شــهر ســازی صــورت 
بگیــرد ؛یعنــی اینکــه برنامــه شــما بــرای ســاخت ۱میلیــون و 
۶۰۰ هــزار واحــد در ســال جدیــد چیســت و شــما چــه برنامــه 
ــم  ــس ه ــای مجل ــده ه ــن را میشــود از نماین ــد ای ــی داری های

پیگیــری کــرد .
ســوما نکتــه ای کــه از همــه مهــم تــر اســت اخــذ مالیــات بــر 
خانــه هــای خالــی اســت کــه طبــق قانــون بایــد اجــرا میشــد 
ولــی همچنــان کاری صــورت نگرفتــه در حالــی کــه ســازمان 
امــور مالیاتــی بایــد یکــی از مهــم تریــن ارگان هــای اجــرا کنند 
اقتصــاد مقاومتــی در کشــور باشــد .و ایــن کار زحمــت مضاعــف 
میخواهــد کــه حــق مــردم از ســرمایه داران و نهــاد هایــی کــه 
ــود ؛در  ــه ش ــد گرفت ــرده ان ــاد ک ــالل ایج ــش اخت ــن بخ در ای
ــه انگلیــس اســت ســرمایه  ــا ک ــن کشــور دنی ســرمایه دار تری
داران بــرای خانــه هــای لوکسشــان مالیــات میدهنــد امــا آیــا 
در ایــران ایــن چنیــن اســت ؟خیــر ؛ االن مســکن بــه بهشــت 
ــت در  ــده اس ــل ش ــرمایه داران تبدی دالالن و س
ــت ســرمایه داران  ــرای اجــرای عدال ــی کــه ب حال
ــد و  ــان را بدهن ــی الکچریش ــه زندگ ــد هزین بای
ــه صــورت بگیــرد ؛ســازمان  ایــن کار بایــد قاطعان
امــور مالیاتــی بایــد جــدی کار کنــد تــا بتــوان 
عــزت را بــه کشــور برگردانــد و هرچــه زود تــر 
بــرای محرومــان مســکن مناســب فراهــم کــرد 

.
کار دانشــجو کاری موثــر اســت و بایــد از 
ــف برنامــه و  مســئولین در بخــش هــای مختل
ــکار  ــد این ــا میتوان ــه قطع ــد ک ــکار بخواهن راه
هــا وضــع اشــفته مســکن را بهبــود بخشــد و 

ــانند . ــات برس ــه ثب آن را ب
انءشااهلل تعالی .

۶ علی شاه چراغی ، محمدمتین فریدونی ، محمد مرادی
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      روزهــای کرونایــی،و بــی رحمــی مــوج هــای پشــت ســرهم 
کرونــا باعــث شــد کــه نظــام پزشــکی کشــور اهمیــت بیشــتری 
پیــدا کنــد و مدیریــت صحیــح آن دغدغــه جمعیــت بیشــتری 
از مــردم ایــران شود.شــاید کمــی توانســتیم خودمــان را جــای 
ــم کــه عزیزانشــان در بســتر بیمــاری هســتند  کســانی بگذاری
و قلــب هایشــان آکنــده از درد اســت.بند بنــد وجودشــان 
ــن حــال پزشــکانی کــه  ــد و در عی ــاد مــی زن ســالمتی را فری
فکــر حســاب بانکــی تنهــا دارایــی شــان اســت،غصه گرفتــاری 
هــای مالــی را گــوارای وجــود بیمــاران خــود مــی کنند!بعضــی 
ــفانه  ــه متاس ــا ک ــه م ــرده ی جامع ــل ک ــر تحصی ــن قش از ای
ــیده  ــم کش ــان ن ــگار سوادش ــت، ان ــمار اس ــی ش ــان ب تعدادش
اســت! و نمــی تواننــد از چشــم هــای بیمارشــان بخواننــد:درد 
ــای  ــگاه ه ــده در آزمایش ــی ش ــب خال ــت،درد جی ــی نیس یک
ــفره ای  ــا و س ــی ج ــای ب ــش ه ــرای آزمای ــرارداد ب ــرف ق ط
ــد  ــی شــود و بن ــر م ــرروز کوچــک و کوچــک ت ــه ه اســت ک
ــان  ــی کند،هم ــفره را آب م ــای دور آن س ــود آدم ه ــد وج بن
ــته  ــه در آن نوش ــه ای ک ــد زیربرگ ــی زنی ــر م ــه مه ــگام ک هن
ــای  ــه ه ــر از هزین ــی غی ــچ دلیل ــدون هی ــده:اتاق عمل....ب ش
هنگفــت عمــل هــای جراحــی کــه بــه حســابتان واریــز 
ــرار  ــان ببرد،تک ــه خوابت ــرای اینک ــم ب ــا ه ــب ه ــی شود...ش م
میکنید:زحمــت کشــیده ایــم و بــه اینجــا رســیده ایم!آری!یــادم 
ــع  ــار جم ــا گرفت ــن روزه ــه ای ــوری ک ــر رنج ــه کارگ ــود ک نب
آوری پــول بــرای هزینــه عمــل پــاره تنــش است،ســال هــا زیــر 
بــاد کولــر خوابیــده و گــذران عمــر کــرده اســت..!بی شــک تــا 
آخــر عمــر قــدردان زحمــات پزشــکانی هســتیم کــه بــا تمــام 
ــانی  ــای انس ــال ارزش ه ــن ح ــع ســالمت و در عی ــوان مداف ت
ــده  ــن ش ــانیت عجی ــرف و انس ــه اخالق،ش ــتند.عزیزانی ک هس
ــت.اما  ــان اس ــه ای ش ــار حرف ــی در رفت ــان و متجل ــا روحش ب
دســت از مطالبــه گــری بــرای سیســتم نظارتــی محکــم تــر و 
ــا  ــر بارویکــرد بیمــار محــوری برنخواهیــم داشــت ت مناســب ت
ــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری جامــه عمــل بپوشــانیم کــه  ب
فرمودند:بــا هدایــت و مدیریــت حجــم ســرمایه زیــادی کــه وارد 
ــم بیمــاران جــز بیمــاری   ــن عرصــه شــده اســت،کاری کنی ای

ــج دیگــری نداشــته باشــند.... رن

    هــم اکنــون کــه دولــت در مقابــل تامیــن منابــع مســتاصل 
مانــده ،بیمــه هــای درمــان ورشکســته شــده اند،کیفیــت درمان 
کمتــر شــده اســت،مصرف القایــی افزایــش یافتــه و قــدر مطلــق 
پرداخــت مــردم از جیــب بیشــتر شــده اســت،نظام پرداخــت در 
ــی عدالتــی در پرداخــت  ــت ب ــه عل ــواده حاکمیــت ب بیــن خان
پزشــکان و ســایر حقــوق بگیــران بــا مشــکالت جــدی مواجــه 

شــده اســت و کارکنــان بخــش همــه ناراضــی انــد.
هــر وزیــری کــه مــی ایــد تعرفــه رشــته خــود را بیشــتر مــی 
ــر مراکــز تعییــن  ــر خــالف نظــر معتب ــد .جهــت اطــالع، ب کن
متــداول  در جهان،تعرفــه  نســبی خدمــات  ارزش  کننــده 
ــع طــول میکشــد  ــک رب ــن جراحــی چشــم کــه حــدود ی تری
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــن ش ــد تعیی ــدود ۱۳ واح ــان ح در جه
تعرفــه در ایــران بــا دخــل و تصــرف غیرکارشناســی مســئولین 
ــتر از  ــم بیش ــد.این رق ــی باش ــد م ــی واح ــش از س ذینفع،بی
تعرفــه بعضــی اعمــال جراحــی یــک ســاعت ســایر رشــته هــا 
مــی باشد)هشــت برابــر ( بدیهــی اســت ایــن تبعیــض توســط 

ــت. ــه نیس ــکان پذیرفت پزش
مســئولین وزرات بهداشــت بــا هشــدارهای بســیج دانشــجویی 

ــه  ــا گذشــت حــدود ن ــا ب ــد ام ــزی را دادن ــول حــذف زیرمی ق
مــاه از اجــرای ایــن گام وزیــر بهداشــت اقــرار بــه عــدم تمکیــن 
پزشــکان از تعرفــه هــای مصــوب و ناکارامــدی افزایــش تعرفــه 
ــکی را  ــام پزش ــازمان نظ ــود و س ــزی نم ــذف زیرمی ــا در ح ه
ــاد  ــل بنی ــر عام ــداد کرد.مدی ــا قلم ــامانی ه ــن نابس ــر ای مقص
بیمــاری هــای خــاص مــی گویــد کــه طــرح تحــول ســالمت 
ــه  ــاران خــاص نداشــته اســت ب ــرای بیم ــی ب ــر مثبت ــچ اث هی
ــز دشــوارتر کــرده  ــن بیمــاران را نی عــالوه اینکــه وضعیــت ای

اســت.

    ســاختار مدیریــت ســالمت اگــر در مســیر الهــی و حکمــت 
قــرار گیــرد طبــق کالم وحــی مجریــان ان در نزدیــک تریــن راه 
رســیدن بــه اعــال علییــن هســتند و چنانچــه بــه عنــوان ابــزار 
ــع  شــود ،  ســوء اســتفاده فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی واق
ــا  ــت و ب ــتعماری اس ــام ره ، اس ــرت ام ــش حض ــق فرمای مطاب

چالــش هــای ذیــل همــراه اســت:
ــه و  ــده ســبک زندگــی ناســالم در امــر تغذی ــات خزن   ۱-القائ
رفتــار هــای تندرســتی بیمــاری هــای واگیــر دار را در ســنین 
ــالم را  ــل س ــتمرار نس ــترش داده ، اس ــد و گس ــی، تولی جوان

ــد . ــی نمای ــل م مخت
  ۲-بــروز و گســترش بیمــاری ای غیــر واگیــر در ســنین جوانی 
ــدی و  ــی ، تولی ــت علم ــزه فعالی ــوان و انگی ــه ت ــالوه براینک ع
اقتصــادی را بــه شــدت کاهــش مــی دهــد بلکــه هزینــه هــای 
غیــر قابــل تامینــی را بــرای جامعــه  ایجــاد مــی کنــد و تعــادل 
ــش  ــت را در بخ ــی و عدال ــت ،کارای ــارف ،کیفی ــا مص ــع ب مناب

تحــت الشــعاع قرارمــی دهــد.
ــان  ــان ، درم ــوژی در جه ــم و تکنول ــریع عل ــرفت س   ۳-پیش
ــن  ــی ثروتمندتری ــه حت ــرد ک ــد ک ــران خواه ــدری گ ــه ق را ب
ــاس  ــاز براس ــورد نی ــع م ــن مناب ــه تامی ــادر ب ــز ق ــورها نی کش
ــن واقعیــت  ــه ای ــه البت ــود ک ــد  ب ــه هــای علمــی نخواهن یافت
تلــخ، دلچســب تریــن طعمــه بــرای مافیــای جهانــی اســت کــه 
ــت  ــا را از مســیر سیاســی و اقتصــادی مدیری ــن کاســتی ه ای
نمایــد و تعدیــل جمعیــت جهانبــه اســتثنای جامعــه یهــود را 

ــق ســازد. محق
  ۴-در نهایــت فقر،دسترســی بــه خدمــات درمانــی در مقایســه 
بــا جوامــع چپاولگــر جهانــی از آن برخوردارند،تحمــل درد 
ــواده  ــه در خان ــج عزیزانشــان ک ــردم و رن جســمی و روحــی م
عــذاب مــی کشــند باعــث عمیــق تریــن آســیبهای اجتماعــی 
ــا ســایر کمبودهــا متفــاوت است،شــده و موجــب  بــروز  کــه ب
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــاد جامع ــن آح ــی در بی ــر نارضایت حداکث
مــرور رعایــت مرزهــای اعتقادی،اخالقــی و فرهنگــی را درهــم 
شکســته ،آناراشــی و بــی نظمــی را در کشــور حاکــم مــی کنــد 

ــدازی اســت. کــه عامــل حــذف انقــالب اســالمی و بران

بــه لطــف الهــی دســتاوردهای بخــش ســالمت بعــد از 
ــت  ــدی اس ــام در ح ــت نظ ــردم و حمای ــت م ــا هم ــالب ب انق
کــه پاســخگوی کلیــه نیازهــای ایــن بخــش مــی باشــد ولــی 
در ســاختار مدیریــت موجــود از کیفیت،کارایــی و عدالــت 
ــه تنهــا مــردم بلکــه حتــی  برخــوردار نیســت و شــهد آن را ن

ــد. ــیده ان ــم نچش ــات ه ــه خدم ــدگان فرهیخت ــه دهن ارائ
در ابتــدای دهــه هشــتاد،تحقیقات گســترده ای توســط وزارت 
ــق  ــورهای موف ــران کش ــب نظ ــوت از صاح ــا دع ــت ب بهداش
ــورها  ــه آن کش ــیار ب ــی بس ــان داخل ــزام کارشناس ــز اع و نی

انجــام شــد کــه اغلــب نتایــج مفیــد آن تحقیقــات در برنامــه 
ــا  ــن ب ــن قوانی ــد و ای ــل گردی ــون تبدی ــه قان پنجــم توســعه ب
بهــره گیــری از سیاســت هــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــد ک ــب ش ــددا تصوی ــعه مج ــم توس ــه شش ــون برنام در قان
ــک از  ــچ ی ــا هی ــوز تقریب ــط هن ــئولین ذیرب ــر مس ــق نظ طب
قوانیــن مصــوب مذکــور اجــرا نشــده اســت.علت آن اســت کــه 
ــالمت،ملی و  ــده س ــت پیچی ــق ،مدیری ــای موف ــور ه در کش
فرابخشــی اســت درحالیکــه در کشــور مــا عمــال صنفــی اســت 
ــا تعــارض منافــع مواجــه اســت.اگر انشــااله  ــه طورکامــل ب و ب
ســاختار مدیریــت بخــش حداقــل بــه منظــور حفظــس شــان 
ــق روش  ــه طب ــروه پزشــکی ک ــه ارزشــمند گ ــت جامع و منزل
کشــورهای موفــق پزشــک نبایــد در مســائل مالــی در مقابــل 
ــی  ــی یعن ــاز حیات ــود،اولین نی ــالح ش ــاران قرارگیرد،اص بیم
ــت.)چراکه  ــان اس ــر درم ــگیریی ب ــن پیش ــرار گرفت ــت ق الوی
ــود(  ــد ب ــدر نخواه ــده مق ــان در آین ــای درم ــه ه ــن هزین تامی
ــای  ــه و رفتاره ــی در امرتغذی ــل حاضــر ســبک زندگ و در حال

ــت. ــاری اس ــل بیم ــن عام ــتی موثرتری تندرس
ــق اجــرای  ــت در بخــش از طری ــت و عدال ایجــاد کارایی،کیفی
ــا حــذف تعــارض منافــع از مســیر  قوانیــن اســت کــه صرفــا ب
ملــی و فرابخشــی شــدن مدیریــت بخــش میســر مــی شــود.

خوشــبختانه در فرهنــگ ملــی و بومــی مــا غنــی تریــن منابــع 
علمــی تجربــه شــده جهــت حاکمیــت پیشــگیری در دســترس 
اســت کــه هنــوز مــورد توجــه قــرار نگرفتــه زیــرا درمانگــران 
ــت  ــرای تقوی ــزه الزم را ب ــری انگی ــه ای و فط ــاظ حرف ــه لح ب

ــد. پیشــگیری ندارن

شعری طریقت منفرد



     رهبر انقالب در عید قربان سال ۹۹ با گالیه از روند افزایش نرخ ارز، نکاتی را در مورد تحریم اقتصادی و بازار ارز مطرح و یادآورشدند: اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصأل قابل قبول نیست و  
البته در گزارشاتی که دریافت کرده ام این ماجرا بیش از اینکه دالیل اقتصادی داشته باشد دالیل امنیتی و سیاسی دارد.

    در این رابطه ذکر چند نکته الزم است اوال، توجه مسووالن ارشد نظام از مقام رهبری تا رییس جمهور، وزرا، کارشناسان و مسووالن رده های مختلف اجرایی کشور به موضوع بازار ارز نشان دهنده اهمیت 
این بازار و اثر آن بر معیشت مردم و سایر بازارها و دارایی ها از جمله بورس، بازارهای دارایی مثل مسکن و خودرو، لوازم خانگی، تولید داخلی، تجارت خارجی و صادرات و واردات، و کل اقتصاد ایران است و 

به همین دلیل نه تنها تورم و قیمت کاالهای مصرفی و کاالهای معیشتی مورد نیاز مردم و تولید، صادرات و واردات بالفاصله از نرخ ارز اثر می پذیرد بلکه حتی ارزیابی قیمت دارایی هایی مانند سهام، مسکن و 
زمین نیز متاثر از نرخ ارز است و متاسفانه لنگر نرخ ارز به عنوان عامل ایجاد تعادل در کل اقتصاد و بازارها پذیرفته شده و صاحبان دارایی، سهام، مسکن و زمین و... قیمت دارایی خود را با دالر می سنجند و 

انتظار دارند که قیمت سهام کارخانه ها، زمین و ملک و ساختمان، موجودی انبار و ماشین آالت نیز به دالر سنجیده شود و معادل ریالی آن را طلب می کنند. در حالی که مالک ارزیابی قیمت سهام و مسکن و 
کاالهای دیگر باید پول ملی باشد نه پول خارجی. 

همین موضوع موجب شده که نقدینگی و قیمت کاالها و دارایی ها نیز با شتاب بیشتری افزایش یابد زیرا وقتی در ۱۰ سال اخیر قیمت دالر ۹ برابر شده ولی نقدینگی ۶ برابر شده و قیمت سهام نیز کمتر از 
دالر رشد کرده است به این معناست که حاال باید سهام و نقدینگی با رشد بیشتری خود را به دالر برسانند و احتماال چند وقت دیگر باید قیمت مسکن و سایر کاالهای مصرفی مردم نیز باید رشد بیشتری 

داشته باشد تا خود را به دالر برساند.
بعد از نوسانات اخیر قیمت ارز، نقدینگی نیز از رشد ۲۳ درصدی سال ۹۷ و قبل از آن به رشد ۳۴ درصدی یکسال منتهی به خرداد ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر، همه شاخص ها و قیمت ها و حتی نقدینگی 

و تورم به دنبال ایجاد تعادل قیمتی و رشد شاخص ها براساس دالر هستند تا خود را با دالر متعادل کنند. در حالی که لنگر ثبات و تعادل بازارها باید پول ملی ایران و تولید داخلی باشد. باید این تصور اشتباه 
را از بین ببریم زیرا نمی توان به دنبال افزایش قیمت دالر که به خاطر تحریم ایجاد شده، همه شاخص ها و قیمت ها و نقدینگی و... را چند برابر کنیم تا متناسب با دالر باشد. 

این موضوع نشان می دهد که تورم ساختاری ۴۰ سال اخیر، عمال همه بازارها را به دالر مرتبط کرده است. در حالی که ذخایر ارزی ایران و درآمد صادراتی کشور بسیار کمتر از ارزش تولید ناخالص داخلی، 
سرمایه گذاری ها و امکانات و ثروت کشور است . در نتیجه همین مسائل باعث می شود که نرخ ارز افزایش بیشتری داشته باشد و قیمت دارایی ها و کاالها دایم روبه افزایش باشد. براین اساس دولت و مسووالن 
کشور باید موضوع بهبود فضای کسب وکار، رشد بهره وری و کارایی را در دستور کار قرار دهند تا با رشد تولید و ثروت کشور، ارزش پول ملی حفظ شود و دولت به جای کسری بودجه و استقراض از بانک و 
رشد نقدینگی، از دریافت مالیات ها مخارج خود را تامین کند و به جای وابستگی کشور به واردات ودالر، مبنای ارزش دارایی ها و سنجش قیمت ها تولید و بهره وری کشور و پول ملی باشد نه دالر. به عبارت 
دیگر باید مبنای قیمت گذاری یا سنجش قیمت کاالها تغییر کند و نباید مالک دالر باشد و برای تحقق این هدف، باید فضای کسب وکار ایران به قدرت جذاب و با نشاط باشد که قیمت دالر کاهش داشته 

باشد نه افزایش. 
براین اساس دولت و نظام باید راهکار بهبود فضای کسب وکار و تولید و حفظ ارزش پول ملی را از طریق بهبود روابط بین المللی، عضویت ایران در کنوانسیون های FATF، و استاندارد سازی بخش ها و نهادهای 

اقتصادی مانند بانک ها دنبال کند تا با کاهش رانت و فرصت های بادآورده و سوداگری در بورس و ارز و طال و مسکن و خودرو و... زمینه رشد تولید و بهره وری و حفظ ارزش پول ملی فراهم شود و وابستگی به 
دالر کاهش یابد و قیمت ماست و اجاره خانه و کرایه تاکسی را با دالر نسنجیم بلکه با پول خودمان بسنجیم. 

نکته دوم موضوع التهاب و نوسان بازار ارز است که تنها دالیل اقتصادی ندارد و دالیل امنیتی و سیاسی نیز روی این بازار حساس مالی و پولی اثرگذار است. براین اساس، الزم است که نهادهای مختلف 
همکاری الزم را با بانک مرکزی داشته باشند و تنها از بانک مرکزی و دولت انتظار نداشته باشیم که بازار ارز را به ثبات برساند. زیرا برای ایجاد تعادل نسبی در عرضه و تقاضا، و پذیرش افزایش نرخ ارز 

متناسب با تورم و به صورت تدریجی باید هماهنگی های الزم انجام شود.

راه های ارتباط با ما:

@eco_pol_basij @eco.pol.live
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محمدصادق ملکی تبار


