معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

ثبتنام مجردها برای خانهدار شدن آغاز شد
«هدف از ایجاد امکان
مریم یادگاری  /گروه اقتصاد
 M.Yadegari@gmail.comبــرای ثبتنــام
مجردها در نهضت
ملی مسکن ،ترغیب به ازدواج آنهاست» .معاون مسکن و ساختمان
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفت :کسانی که میخواهند
ازدواج کنند ،اما مشــکل تأمین مســکن دارند ،دولت این فضا را

اقتصاد

خبر روز


برایشان فراهم میکند تا خانهدار شوند .محمود زاده با تاکید بر اینکه
ورود افراد مجرد در طرح جهش تولید و تأمین مســکن از ساعت
دوازده  ۲۰دی ۱۴۰۰ ،آغاز و ثبتنام از مردان مجرد باالی  ۲۳سال
در سامانه این طرح به نشــانی  saman.mrud.irقابل انجام است،
اذعان داشــت :به مدت یک ماه تا  ۲۰بهمن این طرح ادامه خواهد
داشت .البته مردان مجرد در زمان تحویل واحدها باید متأهل شده

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

در  ۴۰سال گذشته همواره
کسری بودجه داشتهایم
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یلدا توکلی  /گروه اقتصاد
tavakoli.yalda11@gmail.com

دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی این است که در
صورت رخ دادن چنین کاری  ۷درصد به تورم اضافه
شده و درغیر این صورت با باقی ماندن ارز ترجیحی
تورم  ۲۸درصد بیشتر میشود و دولت به دنبال نرخ
تورم کمتراســت ،اما اینکه این طرح به چه صورت
اجرایی شود بسیار مهم است.
همه چیز در خصوص ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی در واقع سیاستی برای
کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش
قیمت کاالهای اساســی نسبت به ســایر کاالها و
جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشــور و همچنین
جبران رفاه از دست رفته بخشی از جامعه است ،در
واقع بروز جهش ارزی در اواخر سال  ۱۳۹۶و افزایش
قیمتها طی سالهای  ۱۳۹۷تا  ،۱۳۹۹موجب شد
تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط
جامعه در تأمین نیازهای اساسی ،سیاست تخصیص
ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی را برای واردات کاالهای
اساسی به ویژه اقالم غذایی (از قبیل گندم ،جو ،برنج،
گوشت قرمز و سفید ،روغن نباتی ،تخم مرغ و )...در
نظر بگیرد .با این رویکرد دولت سیاست اختصاص
ارز با نرخ ترجیحی از مردادمــاه   ۱۳۹۷را با تعیین
 ۲۵قلم کاال به عنوان کاالهای اساسی در نظر گرفت
که از همان ابتدا با مخالفتهای کارشناسی مراجع
متعدد روبهرو بود .با این حال این سیاســت تا سال
 ۹۹هم اجرا شــد .هرچند برخی گروههای کاالیی
مانند گوشت قرمز ،کره و برخی حبوبات از فهرست
کاالهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند،
اما با وجود هزینههای باالیی که اجرای این سیاست
در پی داشــت ،تخصیص ارز با نــرخ  ۴۲۰۰تومان
متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری
جایگزین آن شــد .به گونهای که در الیحه بودجه
ســال  ۱۳۹۹در حدود  ۱۰و نیم میلیــارد دالر ارز

شفافسازی درباره یک عدد مهم که مجلس و دولت را رو در رو کرد؛

ارز ترجیحی آری یا نه؟!

برای اختصاص به کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی
پیشبینی شــد .البته اختصاص ارز ترجیحی برای
واردات کاالهای اساسی با نرخ  ۴۲۰۰تومان به ازای
هر دالر ،از ابتدای سال   ۱۳۹۷هزینههای بسیاری
برای کشور در برداشته است.
احتمال به وجود آمدن تورم در آینده
هرچند تخصیــص ارز ترجیحی به واردات
کاالهای اساســی از منظر دیگر موجــب افزایش
دسترســی دهکهای درآمدی پاییــن جامعه به
کاالهای اساسی است و این اســتدالل میتواند تا
حدودی درســت و قابل قبول باشد ،اما نکته بسیار
مهمی که در این اســتدالل مغفول است ،وضعیت
درآمدهــای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشــور در
شــرایط فعلی و به خصوص ســالهای آتی است.
اقتصاد ایران بین ســالهای  ۱۳۹۷تــا  ۱۳۹۹با

استان مرکزی
در نشست انجمن صنفی کارکنان مخابرات منطقه مرکزی با مدیر منطقه تاکید شد؛

حسن همکاری و تعامالت سازنده برای رفع مشکالت همکاران و تحقق مطالبات
رضوان داوودی جم  /گروه استانها اعضای انجمــن صنفی تازه
تأســیس کارکنان مخابرات
News.arak93@gmail.com
منطقه مرکزی با مدیر منطقه
دیدار کردند .علیرضا لطفی ضمن تبریک تشکیل انجمن صنفی کارکنان
مخابرات منطقه مرکزی تاکید کرد :با حسن همکاری و تعامالت سازنده
درحیطه قوانین و مقررات ،شــرکت نهایت سعی وتالش خود را برای رفع

مشــکالت همــکاران وتحقــق مطالبــات آنــان بــه کار خواهــد
گرفت.
در ادامه این نشست اعضای انجمن صنفی کارکنان منطقه مرکزی ضمن
تشکر از حمایتهای مدیر منطقه و توجه ویژه ایشان به رفع موانع پیش روی
سازمان به بیان نقطه نظرات همکاران در آستانه بازنشستگی وهمچنین
کارگزاران روستایی پرداختند.

همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام گرفت؛

بازدید مدیرعامل و فرمانده بسیج شرکت گاز استان مرکزی
از خانوادههای معظم شهدای شهر «هندودر»

مدیرعامل و فرمانده بســیج
نسل فردا  /گروه استانها
شرکت گاز استان مرکزی از
news@ naslefarda.net
خانواد ههای معظم شهدای
شــهر «هندودر» بازدید به عمــل آوردنــد .همزمان با ایــام فاطمیه
وگرامیداشت دومین سالروز شهادت الگوی اخالص و عمل سردار حاج
قاسم ســلیمانی ،طی مراسمی با حضور ســمیعی مدیرعامل ،سرهنگ
عسگری جانشین ســپاه روح ا ...استان ،ســروان عبدی فرمانده حوزه

مقاومت بسیج شــهید رجایی ادارات کل اســتانداری مرکزی ،سرایی
فرمانده بســیج و داودآبــادی رئیس اداره گاز شهرســتان شــازند از
خانوادههــای معظــم شــهدای شــهر هنــدودر بازدیــد بــه عمل
آمد.
محمدسرایی فرمانده پایگاه بسیج قائم آل محمد(عج) این شرکت گفت:
هدف از بازدیدها تقدیر و تشکر از مجاهدتهای پاسداران این کشور است
و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا وظیفه امروز ما ست.

دیدار قائم مقام مدیرعامل و سرپرست دفتر حراست شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با خانواده شهید سعید مجیدی؛

شهدا صادقانه زندگی و خالصانه با خدا معامله کردند

مهدی حسینیپور قائم مقام
نسل فردا  /گروه استانها
مدیرعامــل شــرکت آب و
news@ naslefarda.net
فاضالب اســتان مرکزی به
همراه سیدمحمدجواد موسوینژاد سرپرست دفتر حراست این شرکت با
خانواده شهید مدافع حرم «سعید مجیدی» ،برادر همکار گرامی در شرکت آب
و فاضالب ،سبحان مجیدی دیدار کردند .در این دیدار که با حضور فاطمه
قاسمی مسئول هماهنگی امور ایثارگران این شــرکت برگزار شد ،مهدی
حسینیپور ضمن ادای احترام به این شهید ،خطاب به خانواده وی بیان کرد:
شهدا همانگونه که صادقانه زندگی کردند ،خالصانه با خدا هم معامله کردند و

جان عزیزشان که بزرگترین سرمایه هر انسانی است را برای حفظ شرف اسالم
و دفاع ازحریم اهل بیت(ع) و امنیت مســلمانان فدا کردنــد .در این دیدار
همچنین سیدمحمدجواد موسوینژاد سرپرست دفتر حراست شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی با بیان اینکه وجود پر برکت این شهید که متعلق به
خانواده صنعت آب و فاضالب است برای ما افتخاربزرگی است و بار مسئولیتی
که این شهدا بر عهده هریک ازما گذاشتند بسیار سنگین است و امیدواریم
فردای قیامت شرمنده شهدا نباشیم .دراین دیدار همسر شهید سعید مجیدی
ضمن اشاره به اخالق اســامی و روحیات ارزشمند شهید ،خاطراتی از این
شهید بزرگوار نقل کردند.

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی:

صدوهفتادمین سالروز شهادت امیرکبیر برگزار میشود
مدیــرکل میرا ثفرهنگــی،
نسل فردا  /گروه استانها
گردشــگری و صنایعدســتی
news@ naslefarda.net
استان مرکزی از برگزاری مراسم
صدوهفتادمین ســالروز شهادت امیرکبیر با حضور اســتاندار مرکزی خبر داد.
مصطفی مرزبان گفت :ویژه برنامه صدوهفتادمین سالگرد شهادت امیرکبیر به
اهتمام هیئت امنای خانه امیرکبیر ،شورای روستای هزاوه و با همکاری اداره کل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اســتانداری مرکزی و شــهرداری اراک برگزار شــد .مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با اشاره به حضور یکی از نوادگان امیرکبیر
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رئیس اتاق بازرگانــی تهران میگوید :در طول
چهار دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه
مواجه بوده و دولتها برای جبران آن دست در
جیب مردم کردهاند .مســعود خوانســاری در
مراســم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان
تهران اظهار کرد :بررســی عملکرد بودجه در
طول  ۴۰ســال گذشته نشــان میدهد که ما
همواره درآمدمان از هزینههایمان پایینتر بوده
است .تحت تأثیر این شرایط دولتها همواره با
کسری بودجه مواجه بودهاند و همین موضوع
باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها برای حفظ
آمار صادراتی خود ارزش پول ملیشان را پایین
نگه میدارند ،توضیح داد :کشوری مانند چین
در طول سالهای گذشته با استفاده از همین
شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را به دست آورده
است .ترکیه نیز هرچند با مشکالت اقتصادی
مواجه شده اما با استفاده از کاهش ارزش پول
ملی صادرات خود را افزایش داده است .رئیس
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :ما از سال ۱۳۶۷
که ارزش پول ملیمان کاهش پیدا کرد تا امروز
نه تنها از ایــن فرصت اســتفاده نکردهایم که
حتی بــرای صادرکنندگان مشــکالتی نیز به
وجود آوردهایم .متاســفانه دولت ما با توجه به
درآمدهای نفتی ،خــود را از بخش خصوصی
بینیاز میداند و همین موضوع بستر بسیاری
از مشکالت اقتصادی را به وجود آورده است.
خوانساری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی
حد فاصل سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲بیان کرد:
ما در این سالها حدودا ً ۷۰۰میلیارد دالر درآمد
ارزی داشتهایم و بیشترین آمار واردات کشور نیز
به همین دوره اختصاص دارد.

باشند .وی یاد آور شــد :افرادی که نامنویسی میکنند اگر تا زمان
تحویل واحد ازدواج نکرده باشند طبیعی است که نمیتوانند از مزایا
و خدمات دولتی این طرح استفاده کنند؛ بنابراین افراد واجد شرایط
دیگری در اولویت دریافــت واحد مذکور قــرار میگیرند .اما اگر
متقاضی برای آن واحد وجود نداشت ،با قیمت روز به ثبتنام کننده
اولیه واگذار میشود .وی گفت :در زمان شروع نامنویسی افراد مجرد،
شیوهنامه ثبتنام را با جزئیات کامل در سایت قرار میدهیم .در این
شیوهنامه به طور دقیق ،شرایط و موضوعات مختلف ثبتنام توضیح
داده شده اســت .محمودزاده افزود :این طرح صرفاً شامل آقایان

مجرد باالی  ۲۳سال میشــود و حداقل سن مجاز برای خانمهای
خودسرپرســت طبق قانون  ۳۵ســال اســت .معاون وزیر راه و
شهرسازی همچنین از بازگشایی  ۶۶۰شــهر دیگر برای ثبتنام
تمامی اقشار اعم از متأهل و مجرد در این مرحله خبر داد و گفت:
بدین ترتیــب از امروز در تمامی شــهرهای کشــور ثبتنام برای
واحدهای طرح نهضت ملی مسکن انجام میشــود .محمودزاده
خاطرنشان کرد :در مرحله اول ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن که
از  ۱۹فروردین ،آغاز شد ،در  ۴۶۰شهر بازگشایی که در ادامه به ۷۲۰
شهر افزایش پیدا کرد.

در این برنامه افزود :این مراسم شامل برنامههای متنوع از جمله رونمایی از کتاب
«هزاوه خاستگاه امیران» ،اجرای ورزش باستانی ،اجرای موسیقی سنتی ،سخنرانی
استاندار مرکزی برگزار خواهد شد .مرزبان افزود :میرزا محمدتقیخان فراهانی
مشهور به امیرکبیر ،یکی از صدراعظمهای دربار ناصری است که با وجود اندک
زمان صدارت که به چهار سال نمیرسد توانست تحولی عظیم در ایران ایجاد کند
و ثروت و عزت کشور را که به کام استعمار و استکبار جهانی رفته بود نجات داد .مرد
تمام قامت تاریخ ایران در چهار سال صدارت درخشانش منشأ خدمات زیادی در
کشور شد که نام و آوازه او تاکنون به گوش و چشم میرسد .او ادامه داد :امیرکبیر
یکی از رجال نامدار ایران بود که نقش مهمی در مبارزه با استعمار انگلیس داشت.

شوک ارزی ناشــی از انباشــت نقدینگی قبلی در
کنار تحریمها مواجه بود که باعث افزایش شــدید
شــاخص قیمت مصرف کننده هم شد .باید در نظر
داشــت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده
و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید
ناخالص داخلی ،درآمدهای داخلی و خارجی دولت
را کاهــش داده و در نتیجه بودجه با کســری قابل
توجهی روبهروســت .لذا این گونه به نظر میرسد
که  کســری بودجه اصلیترین عامل فزاینده «پایه
پولی» و درنتیجه تورم در آینده میشود که تأثیر آن
بر گروههای آسیبپذیر به مراتب بیشتر از افزایش
قیمت کاالهای اساسی اســت .در اقتصاد تورمی،
قیمت دارایــی گروههای بــاالی درآمدی افزایش
مییابد و این درحالی است که گروههای پایین روز به
روز با افزایش هزینهها مواجه هستند.

یادداشت

مجلس فیالبداهه نمیتواند برای این
امر تصمیم بگیرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در
جریان بررسی کلیات الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱به
صحبتهای رئیسجمهور درباره مخالفت مجلس با
الیحه حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد و اظهار
کرد :ارز ترجیحی موضوع مهمی اســت و معیشت
مردم را مــورد توجه قرار میدهــد ،همانطور که
اشاره شد در بودجه  ،۱۴۰۰هشت میلیارد دالر برای
ارز ترجیحی پیشبینی شد و به دولت اختیار داده
بود که سیاستهای جبرانی خود را برای پرداخت
یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم
این پول را پرداخت کند .وی اضافــه کرد :از طرف
دیگر بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در شش یا
هفت ماه اول سال هزینه شده بود .دولت جدید هم
سه ،چهار ماه بعد از شروع کارش الیحه دو فوریتی
(حذف ارز ترجیحی) را به مجلس شورای اسالمی
ارائه کرد و در ایــن میان توقع دولــت این بود که
مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف  ۴۸ساعت
تصمیمگیری کند و قطعاً مجلس فیالبداهه و ۴۸
ســاعته نمیتواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد،
لذا مجلس به این فوریت رأی نداد اما کمیسیون این
موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد.
قالیباف ادامه داد :اگر واقعاً این بحث خوب بود دولت
باید الیحه اصالحیه بودجه میداد که این کار را انجام
نداد .رئیس مجلس شورای اسالمی در جمعبندی
گفت :امروز مجلس شورای اسالمی و دولت بر این
موضوع تاکید دارند که معیشــت مردم اولویت اول
اســت ،اگر مجلس در کلیات به جمعبندی رسید
در جزئیات هماهنگی با دولت خواهد داشــت .به
مردم اطمینان میدهیم که دغدغه اول ما معیشت
مردم اســت درباره ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۱
هم توجه ما به معیشــت مردم با اولویت محرومان
خواهد بود.

روزهای ترسناک بازار رمزارز تمامی ندارد؛

هماوردی خرسها و گاوها

بازار رمزارز روزهای جالبی را پشت سر میگذارد .بیتکوین روز
نوشین رواقی  /گروه ایران
 ۱۹دیماه از ســطحی عبور کرد که برای بسیاری یک سطح
news@ naslefarda.net
کلیدی محسوب میشد و دقیقاً رفتاری از خود نشان داد که در
شهریورماه (سپتامبر  )۲۰۲۱قبل از حرکت به سمت باالترین قیمتش یعنی  ۶۹هزار دالر ،از خود نشان داده
بود.
دادههای آماری نشــان میدهند که پولبک قیمت جفت ارز «بیتکوین/دالر» از سطح قیمتی ۴۰٫۷۰۰
دالر است و میتواند متعاقباً از  ۴۲هزار دالر هم عبور کند .شاید این رفتار بیتکوین برای بعضیها هیجان
چندانی نداشته باشد ،اما برای بعضی دیگر یادآور حرکت قیمت بیتکوین در شهریور ماه است؛ یعنی زمانی
که قیمت  ۴۰٫۷۰۰دالر سکوی پرتابی شد برای بیتکوین و هفت هفته بعد به باالترین قیمت تاریخ خود،
یعنی  ۶۹هزار دالر رسید.
البته در عین حال ،اظهارنظرها در مورد سیاستهای سختگیرانه اقتصادی فدرال رزرو آمریکا هنوز ادامه دارد
و تاثیرات آن روی بازار کریپتو را نباید نادیده گرفت .شباهت دیگری که در نمودار قیمتی بیتکوین میتوان
مشاهده کرد ،جایگاه قیمتی بیتکوین دقیقاً در یک سال گذشته است .اما تفاوت مهمی که این روزها وجود
دارد ،احساسات بازار است.
گاوهای در حال ترس و خرسهای بازار در وضعیت طمع
احسان عاشوری در این باره در گفتوگویی با ایســنا در این خصوص گفته که سال گذشته همین
روزها ،شاخص ترس و طمع که نشاندهنده احساسات بازار است ،عدد  ۹۳را نشان میداد؛ احساسات بازار
در وضعیت طمع شدید قرار داشت و همه چیز حاکی از ثبت رکورد جدید برای بیتکوین بود .اما شنبه این
هفته ،شاخص ترس و طمع عدد  ۱۰را ثبت کرد ،یعنی ترس شدید ،دقیقاً نقطه مقابل احساسات بازار در زمان
مشابه سال گذشته است .این عدد نشان میدهد که گاوهای بازار یا همان خریداران در حال ترس هستند و
خرسهای بازار یا همان فروشندههای بازار در وضعیت طمع.
گردش روزانه کل بازار رمز ارز دنیا  ۵۳هزار و  ۱۵۰میلیارد دالر
این وضعیت به شدت اغوا کننده در حالی اســت که ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود  ۳۵۰میلیارد
معادل یک و نیم تریلیون دالر با گردش روزانه  ۵۳هزار و  ۱۵۰میلیارد دالر تخمین زده میشود.
در همین رابطه عضو کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظامصنفی رایانهای کشور اظهار کرد :با توجه
به رقم باالی معامالت رمزارزها ،نباید از این بازار جدید غافل بمانیم ،میتوان گفت از بازار یک و نیم تریلیون
دالری رمز ارزها ،بیتکوین به تنهایی  ۵۷درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.
علی پاک باختگان زنجانی افزود :میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵میلیارد دالر و در ایران۱.۱ ،
میلیارد دالر (در شرایط غیررسمی فعلی) است .وی ادامه داد :در حال حاضر از حدود  ۳۲۴هزار بیتکوین
استخراجی ساالنه دنیا  ۱۹۵۰۰بیتکوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج میشود و بهتر آن است با
بررسی جوانب و فرصتهای این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره الزم را کسب کرد.
رئیس هیئت مدیره خانه بالکچین ایران در عین حال بیان کرد :متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود
بازار سازمان یافته ،عموم مردم به دلیل عدم بهرهمندی از دانش الزم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای
بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی ،با انجام خریدهای اینترنتی
دچار خسارت یا حتی به طور ناخواسته درگیر جرائم پولشویی میشوند ،از این حیث الزم است ضمن تعیین
متولی ،به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.
رئیس هیئت مدیره خانه بالکچین ایران ،برضرورت فرهنگسازی و آموزش عالقهمندان و حتی مسئوالن
از این حوزه تاکید کرد.
وی با اشاره به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی مبنی راهاندازی رمزارز ملی در آیندهای نزدیک اظهار کرد:
موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعملهای
مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راهاندازی خواهد شد ولی به جای این کار بهتر
است که به کارهای کالن در سطح بینالمللی توجه بیشتری داشته باشیم.
عضو کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشــور در عین حال بیان کرد :قرار است
در منطقه آزاد کیش ،با توجه به تجــارت و قابلیتهای موجود این جزیره ،تولید رمــزارز ملی به زودی به
مرحله اجرا درآید که در بخشهایی غیر از ماینینگ چون ایجاد صرافی و اســتفاده از کیف پول دیجیتال،
همچنین خدمات جانبی رمزارزها ،در کنار کنترلها و راهاندازی رمزارز ملی در این جزیره شکل عملیاتی
به خود گیرد.

سرمقاله
ادامه از صفحه یک...
سفره مردم و زندگی روزهمره آنان محل آزمون
وخطای تئوریهای اقتصادی نیســت .طبیعتاً
تصمیمات صرفاً مبتنی بر روشهای آکادمیک
و نظریههای اقتصادی (البته اگر به صورت جامع
و مانع و درصورت فراهم بودن بســتر مناسب،
پیادهسازی و دقیق اجرا شــود منتج به نتیجه
خواهد شد) بدون در نظر گرفتن آمادهسازی بستر
مناسب و بومیسازی این نظریهها ،نه تنها مفید
فایده نخواهد بود بلکه آسیبهای پیدا وپنهان
بســیاری را چه در کوتاه مــدت وچه بلندمدت
در بر خواهد داشت وجامعه را متشنج و آبستن
حوادث ناگوار خواهد کرد .شــکاف اقتصادی یا
همان فاصله طبقاتی زیاد جامعه انسانی را دچار
گسست اجتماعی و فرهنگی و فاصله گرفتن از
آرمانها و اهداف ملی و فرار مغزها (چه ازحیث
علمی ،ورزشــی و هنری و )...خواهد کرد .بحث
در خصوص گسســت اجتماعی را به علت عدم
تخصــص وا میگذارم و امیداورم کارشناســان
امر با درایت بر این موضوع احاطه داشته باشند
و راهکارهای مربــوط را به مســئوالن امر ارائه
کنند .روش مواجهه با شــکاف اقتصادی از نگاه
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متفاوت اما در
نهایت در یک راستا قرار میگیرد.
کاهش درآمد سرانه خانوار با کاهش توان خرید به
صورت کلی از یک سو و دستهبندی کاالهای مورد
نیاز خانوار با عناوینی همچون کاالهای اساسی و
غیراساسی یا اولیه و ثانویه از سویی دیگر که در
اصل بیانگر یک موضوع اســت ،مواجه خواهیم
شد .این نوع رفتار سرپرســتان خانوار تا جایی
انتخابگرایانه و از روی میــل و رغبت و از یک
نقطهای به بعد اجباری وآزاردهنده خواهد بود
و در نهایت در صورت ادامهدار بودن این روند در
درازمدت حس کرامت انسانی افراد تحتالشعاع
قرار خواهــد گرفت که آثار وتبعــات نامطلوب
فردی و اجتماعی آن را با نگاهی گذرا به مباحث
وآمارهای موجود در این زمینه میتوان به وضوح
مالحظه کرد .ایجاد و افزایش شکاف اقتصادی و
افزایش نابرابری درآمد سرانه به تغییر میزان ونوع
ذائقه انتخابی مصرفکننده منتج و تولید کننده
مجبور خواهد شــد تولیدات خود را بر اســاس
تقاضای موجود در بازار هماهنگ کند زیرا در غیر
این صورت تولید کاالی فاقد تقاضا و مطلوبیت
مقرون به صرفه نخواهد بود .کوچک شدن سبد
خانوار ،صنایع تولیدی را با مشکل مواجه خواهد
کرد .یکی از مهمترین سیاســتهای هر دولتی
درجهان امــروزی که عامه مردم با آن دســت
وپنجه نرم میکنند سیاستها و خطمشی کالن
اقتصادی (انبســاطی ،انقباضی ،مبتنی بر بازار
و )...و روشهای اجرایــی مورد نظر در خصوص
رسیدن به این اهداف و برنامههاست که کشور
اســامی عزیزمان نیز از این قاعده مســتثنی
نخواهد بود.
اصول علم اقتصاد ،اصولی واضح ،معین ،مشخص
و مبتنی بر چارچوبی خاص هستند که در تمام
نقاط به یک شکل بیان میشــوند .تفاوتهای
موجود در اقتصاد حاکم بر کشورها به تفاوت نوع
نگاهها وخطمشیهای اجرایی به این علم با توجه
به ایدئولوژیها ،پتانســیلها و چشماندازهای
ترســیمی آن کشــورها مربوط میشــود .تیم
اقتصادی هر دولتی باید با برنامه ،متحد ،همصدا،
منسجم و دارای روشها و اهداف واحد و بدون
تردید با فرماندهی واحد برای رسیدن به اهداف
و شعارهای مطرح شده باشــد .چندصدایی در
یک تیــم اقتصــادی آن هم از نــوع روشهای
اجرایــی کام ً
ال مختلــف و متضــاد چیزی جز
فرصتسوزی و هدررفت منابع را در بر نخواهد
داشــت .عرصه اقتصاد ملی کشور عرصه آزمون
وخطا نیست.
پیادهسازی تئوریهای اقتصادی ،فراهم کردن
مقدمات و بسترســازی ابتدایی را الزم دارد که
چیدمان و به کارگیری صحیــح آنها میتواند
باعث شــکوفایی اقتصادی و در نهایت افزایش
درآمد ســرانه و کاهش ضریب جینی و در یک
کالم افزایــش رفاه عمومی و نزدیک شــدن به
تحقق شــعار عدالت اجتماعی که مورد تاکید
مسئوالن محترم ارشد کشور است را فراهم سازد.
عرصه اقتصاد عرصه تصمیمات آنی بدون پشتوانه
علمی و بدون در نظر گرفتن نکات مثبت ومنفی
و تأثیر بر تولید و مصرف و در نظر گرفتن اسناد
باالدستی وچشماندازهای ترسیمی و برنامههای
توسعه تدوین شــده نیست .ســفره مردم را با
سخنان نسنجیده دســتخوش تنش کردن با
جراحی اقتصادی کام ً
ال متفاوت است.
در شرایط کنونی که با نوسانات بازار ارز و ادامه
روند افزایش افســار گســیخته نرخ تورم ،رشد
نقدینگی ،کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت
خرید مواجه هســتیم ،بدون تردید هم زمان یا
حتی خیلی زودتر از آن که برای مصرف کنندگان
ناگوار باشد برای تولید کنندگان ناگوارتر خواهد
بود زیرا بازخوردهای منفی بازار را تولیدکنندگان
زودتر از مصرفکنندگان دریافت میکنند .رفع
موانع تولید در بسیاری از موارد در گرو رفع موانع
قدرت خرید (درآمد خانوار) اســت .بازار عرصه
عرضه و تقاضاست و واکنش بازار به این امر کام ً
ال
طبیعی است نه دستوری .اقتصاد (قیمتگذاری)
دســتوری امری مغفول و بیحاصل است .بازار
را باید بــا ابزار خودش کنترل کرد .باشــد که با
برنامهریزیهای مدون میدانی و اجرایی شاهد
شــکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشــور عزیز
اسالمیمان و همچنین افزایش رفاه هموطنان
شریفمان باشیم که با تالش و برنامهریزی مدون
مبتنی بر واقعیات میدانــی امری قابل تحصیل
است.

