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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

هنر خوب فهمیدن
راضیه حسینی

رئیس دفتر رئیس جمهوری: »نرخ ارز ۲۵ یا ۲۷ 
هــزار تومــان نیســت/ مــا ایــن کار را کردیــم تــا بتوانیم 

اقتصاد کشور را اداره کنیم.«
  رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری: »نگفتــم دولــت 
کــرده،  گــران  را  ارز 
نــرخ  افزایــش  عامــل 
فشــار  و  تحریم هــا  ارز 
حداکثری بوده است.«

جلســه اول کالس 
»هنر خوب فهمیدن«

عــادی  مــردم  مــا 
فکر می کنیم حرف زدن 
مســئوالن مثل خودمان 
معمولی و بدون زوایای پنهان است. مثالً »دالر را گران 
کردیــم« یــک جملــه بــه ظاهــر کوتــاه اســت امــا معانــی 

بسیاری دارد که دراین جا برای تان توضیح می دهیم:
معنی اصلی: »دالر گران شــد و ما از موهبت این 
گرانــی کمــال اســتفاده را کردیــم. وقتــی ســفره ای بــرای 
دولت و مســئوالن پهن اســت و می شــود از آن استفاده 
کرد چرا دست رد بزنیم و سر سفره بادآورده ننشینیم. 
البته به خاطر ابعاد بزرگ ســفره کســی حال تمیز کردن 
نداشــت و هنــوز هــم پهن مانــده وگرنه مــا خیلی زودتر 
از این ها می خواستیم کل بساط را جمع کنیم و دالر را 
بــه قیمــت قبلی خود برگردانیم، ولی وقتی دیدیم مردم 
کم کــم دارنــد بــه قیمت هــا عــادت می کننــد و دیگر مثل 
قبــل نگــران نیســتند، گفتیم باز هم بنشــینیم.  الزم به 
ذکــر اســت کــه مــا در تمــام مــدت بــه فکــر مــردم بودیم 
و نگــران حال شــان. مــدام می گفتیم این قیمت درســت 
نیست باید تالش کنیم نرخ ارز را پایین بیاوریم و همه 
هــم تأییــد می کردنــد. ما تمــام تالش خودمــان را کردیم 

ولی هنوز نتوانستیم سفره را جمع کنیم.«
برای درک بهتر مثالی دیگر می زنیم

ســفرهای  بلیــت  »پیش فــروش  مســئول:  یــک 
نوروزی آغاز شد«

معنــی اصلــی: »در خانــه بمانیــد. بــه هیــچ وجــه 
مســافرت نروید. کرونا با کســی شوخی ندارد. مسافرت 
در این وضع بی عقلی اســت. شــما مردم واقعاً کرونا را 
جدی نمی گیرید. چرا وقتی ما پیش فروش می گذاریم و 
می گوییــم پذیرای مهمانان نوروزی هســتیم شــما قضیه 
را جــدی می گیریــد و شــال و کاله می کنیــد بــرای ســفر؟ 
بلیت هــا را کــه نمی شــود پیش فــروش نکــرد، خواننــده 
خبر باید عاقل باشد و بفهمد ما با زبان بی زبانی داریم 
می گوییــم نخریــد، ایــن بلیتهــا را نخریــد. چــه کنیــم که 
بیــش از ایــن قــدرت نداریــم و نمی توانیــم یک هــو همــه 

سفرها را لغو کنیم. ولی شما نخرید.«
امیدواریــم بــا ایــن دو مثال کمی موضــوع برای تان 
جــا افتاده باشــد. حاال برای خرید پکیــج کامل کالس ها 
شــویم.  وظیفه شــناس  مســئول  یــک  »چطــور  شــامل 
رســیدن بــه صندلــی ریاســت در یــک هفتــه، هنر خوب 
حــرف زدن و هنــر خــوب دور زدن« شــهریه را به صورت 

دالر با قیمت روز بازار پرداخت کنید.
موفقیت اتفاقی نیست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ششمین جشنواره 
دانش آموزی ابن سینا 

بین المللی برگزار می شود
دانش آمــوزی  جشــنواره  ششــمین  علمــی  دبیــر 
ابن سینا با بیان اینکه ششمین جشنواره دانش آموزی 
ابن ســینا بــه صــورت بین المللــی برگــزار خواهــد شــد، 
 AYSF اعــام کــرد در ایــن دوره جشــنواره بین المللــی
برای اولین بار و با همکاری اتحادیه دانشمندان جوان 

اندونزی برگزار می شود. 
جشــنواره  دائمــی  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
دبیــر  رشــیدی جهان،  مهــدی  ابن ســینا،  دانش آمــوزی 
علمــی ششــمین جشــنواره دانش آمــوزی ابن ســینا در 
ارتبــاط بــا جزئیــات برگــزاری جشــنواره اظهــار کــرد: ایــن 
برنامــه در محورهــای متنوعــی همچــون نمایشــگاهی از 
دســتاوردها، دست ســازه ها و اختراعــات دانش آمــوزی، 
ســمینارهای علمی، ماراتون  کســب و کار دانش آموزی، 

برنامه نویسی، ایده پردازی و TedTalk برگزار می شود.
همچــون  دوره  ایــن  کــرد:  بیــان  همچنیــن  وی 
دانش آمــوزان  ابن ســینا،  گذشــته جشــنواره  دوره هــای 
تمامــی  و  دوم  و  اول  متوســطه  ابتدایــی،  مقاطــع 
هنرســتان ها و مدارس را تحت پوشــش قرار می دهد، و 
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت نــام در جشــنواره بــه وب ســایت جشــنواره بــه 

آدرس www.ebnesinafestival.com مراجعه کنند.
رشیدی جهان گفت: در مرداد سال ۱۴۰۰ ششمین 
جشــنواره دانش آمــوزی ابن ســینا به صــورت بین المللی 
برگزار خواهد شــد، و در این دوره جشــنواره بین المللی 
AYSF برای اولین بار و با همکاری اتحادیه دانشمندان 

جــوان اندونــزی و حمایــت دانشــگاه ها و ســازمان های 
بین المللی معتبر برگزار می شود.

هزینه آب، برق و گاز 
مدارس دولتی رایگان شد

نمایندگان مجلس شورای اسامی کلیه واحدهای 
آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت 
هزینه هــای آب، بــرق و گاز )در صــورت رعایــت الگــوی 

مصرف( در سال ۱۴۰۰ معاف کردند.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اسالمی در جلسه علنی نوبت صبح روزگذشته ) شنبه( 
مجلــس و در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه 
بودجــه ســال ۱۴۰۰، بنــد هــای ی و ک تبصــره ۹ مــاده 
واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و آن ها 

را به تصویب رساندند.
بــر اســاس بنــد ی تبصــره ۹ الیحــه بودجــه، کلیــه 
واحدهــای آموزشــی دولتــی وزارت آمــوزش و پرورش از 
پرداخــت هزینه هــای آب، بــرق و گاز )در صــورت رعایت 
الگوی مصرف( معاف هســتند. ســقف الگوی مصرف به 
روزشــده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، 
نیــرو و آمــوزش و پــرورش و ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور حداکثر تا ســه ماه پس از ابالغ این قانون تهیه 

و ابالغ می شود.
بــر اســاس بنــد ک تبصره ۹ الیحه، به اســتناد بند 
مــاده)۹۲( قانــون برنامــه ششــم توســعه، وزارت  )پ( 
ورزش و جوانــان و ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 
اســالمی ایــران مکلفنــد درآمدهــای تبلیغاتــی ناشــی از 
پخــش مســابقات ورزشــی را بــه ردیــف درآمدی شــماره 

۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

برگزاری مجدد آزمون 
 رتبه بندی معلمان

در ۱۷ اسفند
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی نیــروی انســانی و امــور 
مجــدد  برگــزاری  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اداری 

آزمون رتبه بندی در روز ۱۷ اسفند خبر داد.
به گزارش ایسنا، یارمحمد حسین بُر در اطالعیه ای 
خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش اســتان ها اعالم 
بــا عنایــت بــه درخواســت همــکاران، آزمــون  کــرد کــه 
رتبه بنــدی، روز یکشــنبه ۱۷ اســفند ۹۹ مجــدداً و بــرای 

آخرین بار تکرار می شود.
در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده اســت: همکارانــی 
کــه بــه هردلیــل نتوانســتند در آزمــون شــرکت کننــد 
و یــا نمــره حدنصــاب را نیاورده انــد می تواننــد در ایــن 
آزمون شرکت کنند. در این اطالعیه تاکید شده است 
کــه آزمــون فقــط در یــک مرحلــه برگــزار خواهد شــد و 
حداکثــر نمــره از ۱۰۰ اســت. همچنیــن آزمــون صرفــاً از 
طریــق گوشــی همــراه اجــرا خواهــد شــد و هــر داوطلب 
از هر ســیم کارت فقط ســه بار می تواند اســتفاده کند. 
بدیهــی اســت در صــورت اســتفاده بیشــتر از یــک ســیم 
کارت در هــر آزمــون، نمــرات ثبــت شــده قابــل قبــول 
نخواهــد بــود. بر اســاس اطالعیه مذکــور، همکارانی که 
مشــمول نظام رتبه بندی می شــوند تــا زمانی که تأییدیه 
مقام مســئول خود را نگیرند، اجازه حضور در آزمون را 
نخواهنــد داشــت. این اطالعیــه می افزاید: حداکثر زمان 
برای رفع مشکالت احتمالی )تغییر ابالغ، تکمیل فرم ها 
و ...( تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴ اسفند ۹۹ است. بدیهی 
اســت در روز آزمــون هیچ گونــه تغییــر در سیســتم برای 
متقاضیــان صورت نخواهد گرفت. در پایان اطالعیه نیز 
آمــده اســت: محتــوای آزمــون فقط از طریــق آیکن نظام 
رتبه بنــدی و بــا کیلیک کردن بــر روی »ورود به کالس« 
در اختیــار متقاضیــان قــرار خواهد گرفت. بدیهی اســت 
محتوا و ســواالت موجود در قســمت »بانک سئواالت و 

محتواها« فقط جهت مطالعه بیشتر است. 

اخبـــــــــــــــــار

اعالم میزان مالیاِت حقوق ها 
در سال ۱۴۰۰

نماینــدگان مجلــس نــرخ مالیات بــر درآمد حقوق 
کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعم از حقــوق و مزایا )به 

استثنای قضات( را مشخص کردند.
بــه گــزارش ایلنــا، نماینــدگان در نشســت علنــی 
روزگذشــته مجلس شــورای اســالمی در جریان بررســی 
بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند 
)الف( تبصره ۱۲ ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
براســاس ردیــف ۴ ایــن بنــد آمــده اســت؛ ســقف 
معافیــت مالیاتی موضــوع ماده )۸۴( قانون مالیات های 
مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون 

)۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تعیین می شود.
نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق کارکنــان دولتــی و 
غیردولتــی اعــم از حقــوق و مزایــا )بــه اســتثنای قضــات 
و مشــمولین تبصره هــای )۱( و )۲( مــاده )۸۷( قانــون 
قانــون   )۵( مــاده  رعایــت  بــا  و  مســتقیم  مالیات هــای 
اصالح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی 
)آموزشــی و پژوهشــی( شاغل و بازنشســته دانشگاه ها 
بــا   ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ مصــوب  عالــی  آمــوزش  موسســات  و 
اصالحــات و الحاقــات بعــدی( و کارانــه بــه شــرح زیــر 

می باشد:
۴-۱ نســبت بــه مــازاد چهارصــد و هشــتاد میلیــون 
)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰( ریــال تــا نهصــد و شــصت میلیــون 

)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰( ریال ده درصد )%۱۰(
بــه مــازاد نهصــد و شــصت میلیــون  ۴-۲ نســبت 
)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰( ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل 
میلیون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱( ریال: پانزده درصد )%۱۵(
۴-۳ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل 
میلیــون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱( ریــال تــا دو میلیارد و صد 
و شــصت میلیــون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲( ریــال: بیســت 

درصد )%۲۰(
۴-۴ نســبت بــه مــازاد دو میلیــارد و صــد و شــصت 
و  میلیــارد  دو  تــا  ریــال   )۲  /۱۶۰  /۰۰۰  /۰۰۰( میلیــون 
هشتصد و هشتاد میلیون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲( ریال: 

بیست و پنج درصد )%۲۵(
هشــتصد  و  میلیــارد  دو  مــازاد  بــه  نســبت   ۵-۴
و هشــتاد میلیــون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲( ریــال تــا ســه 
میلیــارد و هشــتصد و چهــل میلیــون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ 

۳( ریال: سی درصد )%۳۰(
۴-۶- نســبت بــه مــازاد ســه میلیــارد و هشــتصد و 
چهــل میلیــون )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳( ریــال: ســی و پنــج 

درصد )%۳۵(

وزیربهداشــت بــا اعــام اینکــه واکســن 
همزمان از سیســتم تی تک و ســامانه ســیب 
توزیــع می شــود تاکیــد کــرد کــه بــرای توزیــع 
مراقبــت  خیلــی  بایــد  دانشــگاه ها  واکســن، 
کننــد. بــا فشــار، خواهــش و تمنــا، جایــی را 
بــا کســی عــوض نکننــد و اگر هر اســتانی در 
ایــن زمینــه تخلــف کنــد، قطعا بــا آن برخورد 
محکمی خواهد شد. به شدت مراقب باشید 
که رانت برای کسی در تزریق واکسن، ایجاد 

نشود.
وزارت  عمومــی  روابــط  اعــالم  بنابــر 
ســتاد  جلســه  در  نمکــی  ســعید  بهداشــت، 
دانشگاهی مقابله با کرونا در قم، اظهار کرد: 
هــر ویــروس جهش یافتــه ای در منطقــه ای از 
کشــور شــکل بگیرد چون تنوع ژنتیکی زیاد و 
متفاوتــی داریــم و هر اســتان ایران بــه اندازه 
یک کشور اروپایی است، تنوع ژنتیکی کشور 
می توانند بستری برای جهش ویروس باشند.
وی افــزود: بایــد همــواره درون مرزهــا، 
منتظر جهش ویروس باشیم. اولین گامی که 
در دانشــگاه های علوم پزشــکی باید برداشــته 
شــود، حساس بودن روی هر جهش جدید از 
ویروس است و باید بالفاصله موارد مشکوک 
را بررســی و تغییــر رفتــار ویــروس را از نظــر 
بیماری زایــی، ســرعت انتقــال و میــزان مرگ و 

میــر بیمــاران، رصــد کــرده و مرتبــا نمونه ها را 
برای NGS ارسال کنند.

وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: بایــد حتمــا 
تعداد تســت ها بازهــم افزایش پیدا کند. غیر 
از افــرادی کــه بــا بیمــاران در ارتبــاط بوده اند، 
می توانیم از جمعیت عادی هم تست بگیریم 
و البته باید به ســراغ جمعیت های پرریســک 
ماننــد پادگان ها، زندان ها، ســرای ســالمندان 
و آسایشــگاه ها و مراکــز تجمــع و کارخانجــات 
برویم و دوره ای تســت های تشــخیصی سریع 
بــرای آنها انجام شــود، اگــر در بین آنها موارد 
 PCR مثبتی تشخیص داده شد، حتما باید با
دوبــاره آزمایــش شــود و نبایــد اجــازه داد کــه 

کلونی بیماری، شکل بگیرد. 
نمکــی افــزود: انگلیس یکی از قوی ترین 
زیرســاخت های ســالمت را دارد و علــت زانــو 
زدن آنها این است که سرعت گرفتاری با این 
واریانــت جدید، به مراتب از آهنگ قدم هایی 
که نظام بهداشــتی و درمانی می تواند بردارد، 
تندتر اســت. نباید بگذاریــم کانون های آلوده 
صــورت  در  بپیوندنــد.  همدیگــر  بــه  بیمــاری 
مشــاهده موارد مثبت، باید با شــدت عمل با 
آن برخورد شود و حتما باید بیماران ایزوله و 
قرنطینه شوند و افراد با سابقه تماس با آنها 

رهگیری شوند. 

وی تاکیــد کــرد: محکــم بــر روی اجــرای 
پروتکل هــا بایســتید و از هیــچ کــس بــه جــز 
خــدا، نهراســید. وقتــی رهبــر معظــم انقالب، 
پروتکل هــا،  رعایــت  بــه  فــرد  پایبندتریــن 
رئیس جمهــوری و رئیــس قــوه قضاییه متعهد 
به رعایت پروتکل ها هستند، اجازه نمی دهیم 

کسی بخواهد پروتکل ها را بشکند. 
وزیــر بهداشــت یــادآور شــد: اگــر جایــی 
قصــور می کننــد و پروتکل هــا را می شــکنند، 
ایستادگی کنید و کوتاه نیایید چون تاوان آن 
را بایــد مــا و همــکاران مــان در بیمارســتان ها 
و مراکــز بهداشــتی و درمانــی بپردازیــم. حتما 
مراکز ۱۶ ساعته و منتخب را فعال نگه دارید. 
را  بیمارســتان ها  کــرد:  تصریــح  نمکــی 
آماده تــر کنیــد و دلخوش نباشــید. منحنی های 
ثابت در استان ها برای بنده که بدبین هستم، 
از  همیشــه  چــون  نیســت؛  دلخوش کننــده 
روز اول، بدتریــن وضعیــت را در نظــر گرفتــم. 
خودمــان را بــرای بدتریــن روز آمــاده کردیم که 
ســربلند باشــیم و بیماران ما آواره و ســرگردان 
نشدند. خودتان را برای یک طوفان آماده کنید. 
خوش بیــن بــه اینکه وضع همینگونــه می ماند، 
نیستم و معتقدم که یک طوفان سنگین را در 

راه داریم و باید برای آن آماده بود. 
واکســن،  توزیــع  بــرای  گفــت:  وی 

دانشــگاه ها باید خیلی مراقبت کنند، واکسن 
همزمــان از سیســتم تی تــک و ســامانه ســیب 
توزیع می شــود. امیدواریم با کمک دوســتان، 
اکثــر گروه های آســیب پذیر را تا آخر اســفند، 
واکســینه کنیــم. طبــق آنچــه در ســند ملــی 
عمــل  بایــد  آمــده،  کوویــد۱۹  واکسیناســیون 
کنیــد. بــا فشــار، خواهــش و تمنا، جایــی را با 
کســی عــوض نکنید و اگر هر اســتانی بفهمم 
در ایــن زمینــه تخلــف شــده، قطعــا برخــورد 
محکمــی خواهیــم کــرد و بــه شــدت مراقــب 
باشید که رانت برای کسی در تزریق واکسن، 

ایجاد نشود.
نمکــی افــزود: کمیتــه ای در دانشــگاه ها 
از متخصصــان رشــته های مختلــف  متشــکل 
بایــد بــرای رصــد وضــع اثربخشــی و عــوارض 

احتمالی واکسن تشکیل شود.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اقدامات 
وزارت بهداشت در مدیریت کووید۱۹ از زمان 
اعــالم ایــن ویــروس در ووهان چین آغاز شــد 
اما با اعالم مواردی از ابتال به این ویروس در 
قم و در سایر شهرها، کار اصلی ما آغاز شد. 
خیلی هــا می گفتنــد از قبــل از اعــالم کرونا در 
کشــور، این ویروس در ایران وجود داشــته و 
اتهاماتی مانند پنهان کاری، ندیدن و یا نگفتن 

موارد ابتال را مطرح کردند. 

یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن معتقد 
اســت در مقطــع کنونــی کاهــش معامــات 
وجــود دارد امــا رکــود نیســت. رکــود را بایــد 
کــرد،  بررســی  بلندمــدت  شــاخص  یــک  در 
در حالــی کــه همــواره طی ۵۰ ســال گذشــته 
تقاضــای مســکن بیــش از تولیــد بــوده و در 
سال ۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می یابد؛ سال 
آینــده بخــش مســکن در هــر چهــار شــاخص 
معامــات، قیمــت، تولید و ســرمایه گذاری با 

رشد مواجه خواهد شد .
بیت هللا ســتاریان در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: کاهش مقطعی معامالت در بازار 
مسکن را اصال نمی توان به عنوان رکود تلقی 
کــرد. بازار مســکن در خواب کوتــاه مدت قرار 
دارد و بــا وجــود آنکــه در تهــران حــدود ۲۰۰۰ 
معامله مسکن در بهمن منعقد شده صحبت 
از رکــود تحلیــل عجوالنه ای اســت. مــا دیدیم 
کــه طــی یــک ســال بــا وجــود بیمــاری کرونا و 
رکود اقتصادی در ایران و تمام جهان، مسکن 
در تهــران بــا حــدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
مواجــه شــد. معامــالت نیــز بــا وجــود آنکــه از 
آبــان مــاه به علت انتخابــات آمریکا به یکباره 
افت کرد، در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال 
قبل ۲۳ درصد افزایش یافت. این یعنی ورود 

سرمایه به بازار مسکن.
وی افــزود: حــاال به دلیــل بحث برجام و 
نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت جمهوری، 
مقداری خرید و فروش مســکن کاهش یافته 
و ممکــن اســت تــا اردیبهشــت و خــرداد ایــن 
روند حاکم باشــد اما پایدار نیســت. معتقدم 
در سال آینده در هر چهار شاخص معامالت، 
قیمــت، ســاخت و ســاز و ســرمایه گذاری در 
بخــش مســکن بــا افزایــش مواجه می شــویم. 
اشــتباه  بــرای حــوزه مســکن  مــا  برنامه هــای 
بوده و هنوز هم مشــکل را رفع نکرده ایم.۵۰ 
ســال مساله مسکن را کوچک شمرده ایم و با 
تحلیل هــای کوتــاه مدت خواســتیم آن را حل 

کنیم.
ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن بــا بیان 
اینکــه آثاری از رکود بــازار یا افت قیمت خانه 
برای ســال آینده نمی بینم، گفت: علت اینکه 
فعــال بخــش مســکن وارد رکــود شــده کامــال 
مشــخص است. مسکن در حال حاضر سعی 
می کنــد در یــک فضــای باثبــات حرکــت کنــد؛ 
زیــرا معمــوال تاثیــرات روانــی خیلــی در ایــن 
حــوزه تاثیر می گــذارد و هم اکنون تحت تاثیر 
مسائل سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر غالب 
تولیدکنندگان مســکن، خرد هستند و تحلیل 
بلندمــدت ندارنــد؛ چــرا کــه بخش مســکن در 
ایران یک ســاختار متشــکل نیست و هیچگاه 
دولت ها خرده سازندگان را در یک تشکیالت 
بزرگ قرار نداده اند. در واقع بسترهای ایجاد 
ســاختار در بخش مســکن فراهم نیست و به 
همین دلیل دائما شاهد مقاطع رونق و رکود 

در این حوزه هستیم.
بعضــی  کــرد:  خاطرنشــان  ســتاریان 
وقت هــا کــه قیمت هــا جهــش می کنــد، برخی 
مسئوالن دو تا مصاحبه می کنند با این تصور 
کــه دارنــد بــه بخــش مســکن کمــک می کنند. 
مثــال مــی گوینــد فعــال خانــه نخریــد تــا ارزان 
شــود امــا بــا ایــن صحبــت بــه تولیــد مســکن 
هــم ضربــه وارد می کنند؛ زیــرا تولیدکنندگان 
خرد تحلیل خاصی از اقتصاد مســکن ندارند. 
می خواهند زود سرمایه را بیاورند ۱۰ تا ۲۰ تا 
واحــد احــداث کنند و بروند. هیچ وقت هم در 
طول ۵۰ سال نیامدیم اینها را متشکل کنیم. 
ساخت و ساز راکد می شود و معامالت پایین 
می آیــد. امــا جالب اســت کــه در مقطــع رکود 
قیمت ها باال می رود؛ زیرا در دوره ای که رکود 
معامالتی بوده، تولید مسکن خوابیده است.
ایــران  اینکــه دولت هــا در  بیــان  بــا  وی 
همیشــه جــدا از بخــش خصوصــی بوده انــد، 
و  دارد  را  خــود  برنامه ریــزی  دولــت  گفــت: 
اقتصاد مســکن و ســاختمان رها شــده است؛ 

از نقدینگــی کشــور در  کــه نیمــی  در حالــی 
بخش ســاختمان است و جمعیت انبوهی در 
ایــن حــوزه کار می کننــد. درواقع ما در کشــور 
دو اقتصاد بزرگ داریم که یکی نفت و دیگری 
ســاختمان اســت. هرکــس در هــر شــغلی بــه 
بــه صنعــت  غیرمســتقیم  یــا  طــور مســتقیم 

ساختمان مربوط است.
مســکن،  اقتصــاد  کارشــناس  ایــن 
گنجشــکی  بــه  را  ایــران  در  ســرمایه گذاران 
تشــبیه کرد که با پرتاب یک سنگ پر می زنند 
اما در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود 
معمــوال  بلندمــدت  برنامه ریــزی  و  ســاختار 
اهــداف بزرگتــری دنبــال می شــود. بــه همیــن 
دلیل بازارهای اقتصادی از جمله مسکن مثل 

کشور ما متالطم نیست.
ســتاریان بــا بیــان ایــن ادعــا کــه بعضــی 
دســت اندرکاران و مســئوالن مرتبــط با بخش 
مســکن مطالعــه عمیقی ندارنــد گفت: بخش 
دولتــی مــا اساســا اطالعاتــی از حــوزه بخــش 
مســکن ندارد. یک بار برای حمایت از خریدار 
درصــد   ۹۵ حــدود  و  می زننــد  حرف هایــی 
بعــد  می کننــد.  ســرکوب  را  تولیدکننــدگان 
بــرای جبــران مافــات، حمایت هــای تشــویقی 
می گذارنــد، یک دفعــه قیمت هــا بــاال مــی رود. 
طــی ۵۰ ســال گذشــته از قبــل انقــالب هیــچ 
قیمــت  افزایــش  مســکن  انــدازه  بــه  کاالیــی 
نداشــته اســت. طال و ارز یک دهم مســکن با 
افزایــش قیمــت مواجــه شــدند. هر مســئولی 
می آیــد یــک ایــده می دهد، معاونــش هم یک 
طــرح جلویــش می گــذارد. بعــد مــی بینیم که 
بعــد از هشــت ســال مشــکل مســکن دســت 
نخــورده باقــی مانــده اســت. ســال ۱۳۵۸ بــا 
معضــل مســکن مواجــه بودیــم و هنــوز هــم 
و  اقتصــادی  علمــی،  بخشــهای  در  هســتیم. 
تکنولــوژی پیشــرفت داشــتیم امــا مشــکالت 

بخش مسکن الینحل باقی مانده است.
وی تصریح کرد: به جای آنکه متقاضیان 

را از مافیــای مســکن بترســانیم ســازندگان را 
در یــک ســاختار تشــکیالتی، منســجم کنیــم 
و برنامــه بلندمــدت بریزیــم. در حــال حاضــر 
تولیدکننــده ای کــه ۲۰ واحــد می ســازد، وقتی 
شــما حــرف از رکــود می زنیــد ســرمایه اش را 
بیرون می برد. بعد که شــما وعده یا احساس 
رونق و توســعه می دهید با حرص و ولع وارد 
بازار مســکن می شــود. این چرخــه دائم ادامه 

یافته و کسی به آن توجه نمی کند.
دربــاره  مســکن  بــازار  کارشــناس  ایــن 
ســال  در  بــازار  ایــن  وضعیــت  از  پیش بینــی 
بخــش  کــه  عنــوان کســی  بــه  گفــت:  آینــده 
مســکن را در ۴۰ ســال گذشــته مطالعه کرده 
می گویــم رکــود و رونــق در یک مــاه تاثیری در 
بخش مســکن نخواهد داشــت. ما برای ســال 
۱۴۰۰ رونــق اقتصــادی را در ایــران و بــه طــور 
کلــی شــرق جهــان پیش بینــی می کنیــم. البته 
منظور توســعه آرمانی نیســت، بلکه توســعه 
نسبت به سال های قبل است. اگر این اتفاق 
بیفتــد قطعا مســکن بــا رونق تولیــد، افزایش 
می شــود.  مواجــه  قیمــت  رشــد  و  معامــالت 
ایــن افزایــش قیمــت تــا زمانــی کــه بــه نظــام 
تعــادل تولیــد برســیم ادامــه می یابــد و البتــه 
ممکــن اســت در ماه هایی مثــل زمان فعلی با 

ریزنوسان مواجه شود.
ســتاریان در بیان راهکار مشــکالت بازار 
توســعه یافته  کشــورهای  در  گفــت:  مســکن 
یــک  در  ســاختمانی  بــزرگ  شــرکت های 
تــا  تولیــد  فرآینــد  تمــام  منســجم  تشــکیالت 
عرضــه را بــر عهــده دارنــد و از ابزارهــای مالی 
مثــل بانــک و بــورس اســتفاده می کنند. حتی 
زیرســاخت های شــهری و فضاهــای خدماتــی 
توســط ایــن شــرکت ها ایجاد می شــود. دولت 
هم با ابزارهای مالیاتی جلوی احتکار مســکن 
را می گیــرد. در واقــع تولیــد و عرضــه در یــک 
فرآینــد متــوازن حرکــت می کنــد و بــه همیــن 

دلیل بازار مسکن کنترل می شود.

وزیر بهداشت: مراقب باشید رانت واکسن 
برای کسی ایجاد نشود
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در خواب کوتاه به سر می برد


