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ابب شدن فروش انحصاری در ابزار رایانه
رئیـس اتحادیـه فنـاوران رایانـه تهـران گفـت :همچنـان که پیـش از این در بـازار موبایل شـاهد فروش
انحصـاری بودیـم ،مدتـی اسـت ایـن روش در بـازار رایانـه نیز بـاب شـده و واردکننـده ،کاال را به صورت
یکجـا بـه یـک نفـر میفروشـد و در بـازار پخـش نمیکند.
سـیدمهدی میرمهدی رئیـس اتحادیـه فنـاوران رایانـه تهـران در گفتوگو بـا خبرگزاری فـارس ،از باب
شـدن فروش انحصاری در بازار کامپیوتر در پی سـخت شـدن شـرایط واردات کاال خبر داد و گفت :پیش
از این در بازار موبایل شـاهد این روش فروش بودیم که مدتی اسـت در بازار رایانه نیز باب شـده اسـت
و بـه ایـن ترتیـب واردکننـده ،کاال را بـه صـورت یک جا به یک نفر میفروشـد و در بازار پخش نمیکند.
وی گفـت :ایـن روش را صحیـح نمیدانیـم و معتقدیـم  100درصـد ایـراد دارد ،زیـرا کاال باید به صورت
مسـاوی در بـازار پخـش شـود؛ بـه دلیـل اینکـه کاال بـه صورت یـک جا به یـک نفر فروخته میشـود،

دسـت دارنـده کاال بـرای نحـوه و قیمـت فـروش بـاز اسـت زیرا بـا هر قیمتی کـه میتواند میفروشـد و
مصرفکننـده در ایـن رونـد قطعا ضـرر خواهد کرد.
میرمهـدی خاطرنشـان کـرد :در ایـن معاملات خریـدار شـاید نقـد یا نسـیه خرید کرده باشـد و شـاید
حتـی فـروش صـوری باشـد که ایـن موضوعـات از ایرادهـای این روش اسـت.
رئیـس اتحادیـه فناوران رایانه تهران تصریح کرد :در نتیجه سـخت شـدن شـرایط بـازار ،درحالیکه باید
در واردات و تامین کاال رقابت وجود داشـته باشـد ،در فروش کاال رقابت ایجاد شـده اسـت و واردکننده
ترجیـح میدهـد از کاالهـای وارداتی خود ،یک جا سـود بردارد و کنار بنشـیند.
وی تاکیـد کـرد :نظـارت دولـت بـر این مسـئله ضعیف اسـت یا اصال نظارتی نیسـت؛ ایـن روش را اص ً
ال
قبـول نداریـم و امیدواریم با اطالعرسـانی رسـانهها جمع شـود.

واکاوی زمینههای ورود مردم به عرصههای کاذب سرمایه گذاری

منتقل میشود ،نیست.

درصد رشد قیمت در سال  97نسبت به 96

چرا دالل یمشویم؟!

میانگین نرخ سکه

168

میانگین نرخ دالر (بازار آزاد)

166.6

بهایهرمترمربعمسکن(تهران) بیش از  100درصد
رشد حداقل دستمزد کارگران

19.5

معمای رشد بورس در اوج رکود

مـدت هاسـت کـه «داللـی» ،بـه یکـی از بـی درمانتریـن دردهـای اقتصـاد ایران تبدیل شـده اسـت .تقریب ًا پدیـده و بحرانی نیسـت کـه در بازارهای ایـران رخ بدهد و اثـری از نقش
محمد حقگو
مخـرب فعالیتهـای داللـی در آن وجـود نداشـته باشـد .آن چـه ابعـاد ایـن بحرانها را گسـتردهتر میکنـد ،ورود مردم عادی بـه عرصه داللی اسـت .در ماههای اخیر شـاهد این بوده
روزنامهنگار
ایـم کـه مسـئوالن در قبـال ایـن موجهـای مردمـی مخـرب ،عمدتـ ًا روی به توصیـه درمانی میآورند و مـردم را از ورود بـه بازارهایی مثل ارز و طال و سـکه و ...منع میکننـد .البته مردم
هـم بعضـ ًا پویشهـای خودجوشـی بـا عنـوان  #نـه بـه خریـد .. .را تشـکیل میدهند .پویشهایی کـه میتوان گفت پاسـخی موقت به رشـد قیمتها در ایـن بازارهای دالل زده اسـت.
بـا ایـن حـال ،اگـر چـه میتـوان گفـت یـک ریشـه اصلـی ماجـرا در رشـد نقدینگی و تورمهـای مزمن اسـت ،اما به نظر میرسـد موضوع ،ابعـاد عمیق تـری دارد که بایـد آنها را در نـوع مدیریت اقتصادی مسـئوالن
جسـت وجـو کـرد .مدیریتهایـی کـه باعـث کاهـش اعتمـاد مردم بـه نظام تصمیم گیری شـده و آنـان را وادار به اقدام شـخصی در برابـر تالطمهای اقتصـادی میکند.

ً
کاملا با فعالیت در
اگـر چـه کارکـرد بازار سـرمایه و فعالیـت در آن،
بازارهـای دیگـر متفـاوت بـوده و حتی رشـد واقعی بـورس منجر به
رشـد اقتصاد هم میشـود ،اما متاسـفانه بخش قابل توجهی از رشـد
چنـد ده هـزار واحدی شـاخص این بازار در ماههای اخیر نیز شـامل
موضـوع «سـرمایه داری» اسـت کـه در متـن بـدان اشـاره کردیـم.
اساسـاً بـورس را نبـض سـنج اقتصاد مینامنـد .با این حـال ،این که
چـرا در فضای رکودی و رشـد منفی حـدود منفی  4درصدی (طبق
برخـی پیـش بینـی ها) ایـن بازار با رشـدهای باال مواجه شـده ،یک
تناقـض مهـم اسـت .پاسـخ این تناقض در این نکته اسـت که رشـد
بـورس ،طـی چنـد مـاه اخیر ،عمدتـاً حاصـل تطبیـق ارزش دارایی
شـرکتها بـا تـورم بـوده و همین موضوع ،رشـد سـودآوری اسـمی
و ارزش سـهام شـرکتها را رقـم زده اسـت .بنابرایـن بـه طـور کلی
سـهامداری در بـازار سـرمایه هـم عرصـه دیگری برای حفـظ ارزش
داراییهـای نقـدی مـردم در شـرایط تورمـی و مصداقـی دیگر برای
ادعای ورشکسـته نشـدن سـرمایه دارها در اقتصاد ایران اسـت.

ریشههای دالیل ،نگاهی از درون میدان

دالیل یا واسطه گری؟

وقتـی از داللـی سـخن میگوییـم ،شـاید مفهوم آن با واسـطه گری
اقتصـادی اشـتباه شـود .در صورتـی کـه ایـن دو ،ماهیـت متفاوتـی
از هـم دارنـد .در علـم بازاریابـی ،واسـطه گـری یکـی از چهـار عامل
اصلـی در بازاریابـی اسـت .بـه ایـن معنا که حلقه اتصـال میان تولید
و مصرف کننده نهایی ،واسـطه اسـت .واسـطه گری نیاز بازار اسـت.
امـا داللـی را شـاید بتوان حالت حادی از واسـطه گـری قلمداد کرد.
جایـی کـه افـرادی ،ورای نیـاز شـبکه توزیـع در بـازار ،میخواهنـد
فاصلـهای بیـن دو حلقـه توزیـع ایجـاد و از ایـن ایجاد فاصله کسـب
سـود کننـد .بدیـن ترتیب نفع شـخصی ،نقـش بسـیار پررنگ تری
نسـبت بـه نفـع اقتصادی جامعـه ایفا خواهـد کرد.
بـا ایـن توصیـف ،دالالن را میتـوان بـه دو طیـف متفـاوت تقسـیم
بنـدی کـرد .گـروه اول آنهایی هسـتند کـه به صورت حرفـهای در
این عرصه فعالیت میکنند و مترصد سـودجویی از نوسـانات بازارها
هسـتند .امـا دسـته دوم مـردم عـادی هسـتند که بروز شـوکهای
قیمتـی ماننـد نـرخ ارز و طلا ،آنـان را مجبور میکند یـا برای حفظ
ارزش پساندازهـای نقـدی خـود یـا بـرای کسـب سـود از فضای به
وجـود آمـده وارد این فعالیتها شـوند.

 3عرصه عمده دالیل در سالهای اخیر

بـا مـروری بـر اتفاقات یکی دو سـال اخیـر اقتصاد کشـور میتوان از
سـه حـوزه ارز و خـودرو و مسـکن بـرای داللی در اقتصاد کشـور نام
بـرد .ویژگـی بـارز این حوزه هـا ،نبود نیاز به تخصص بـرای فعالیت،
عمومی بودن آنها و نیز قابلیت معامله نسـبتاً آسـان آنها نسـبت
به دیگر کاالهاسـت.

ذخیره 30میلیارد دالر ،دالر خانیگ پس از شوک ارزی

به عنوان مثال در سـال گذشـته و در حالی که معلوم نبود معامالت
ارز در کجـای بـازار رخ میدهـد و در نبـود تقاضای واقعی کالن برای
ارز ،نرخهـای بـازار دچـار نوسـان شـد و دالر تـا  19هـزار تومان هم
پیـش رفـت .در ایـن میـان ،هـر چنـد بخشـی از سـیگنالهای نرخ
گذاری در بازار اسـکناس ارز ،به خارج از کشـور مربوط میشـد ،اما
هجـوم مـردم و دالالن بـه بـازار ارز ،بـر تب و تاب این بـازار دامن زد.
در ایـن حـال ،هـر چند بانک مرکزی با طراحی سـازو کارهایی برای
کنتـرل داللـی و نیـز حذف کانالهـای اعالم قیمت ،توانسـت تا حد
زیـادی داللـی در ایـن بـازار را کنتـرل کنـد ،اما یک نتیجـه آن ،این
شـد کـه طبـق برآوردهـا ،مردم اعـم از دالالن ،سـال گذشـته اقدام
بـه نگهـداری  20تـا  30میلیـارد دالر ارز در سیسـتمهای پسانـداز
شـخصی (در اصطلاح خانههـای خـود) کردهانـد و هیـچ تضمینـی
نـدارد کـه ایـن دالرهـا پـس از یک رویـداد مشـابه دیگـر ،وارد بازار
نشـود و بحرانـی دیگر نیافریند.

وقیت مردم خودروهای گران را روی هوا یمزنند

بعـد از غائلـه ارز در سـال گذشـته و کنترلهایی کـه بانک مرکزی و
سـازمان مالیاتـی و دسـتگاه قضایـی در آن حوزه انجـام دادند ،نوبت
بـه خـودرو رسـید .کاالیـی کـه بـه دلیـل خریـد و فروش رسـمی و
نسـبتاً راحـت ،حساسـیتهای بـه مراتـب کمتری نسـبت بـه ارز و
طلا بـرای داللـی داشـته و در عیـن حـال ،بـه دلیـل فضـای تعرفه
واردات و نیـز ضعـف عرضـه تولیـدات داخلی ،همواره مسـتعد داللی
بوده اسـت.
در ماههـا و هفتههـای اخیـر نیـز ،فضـای عرضـه قطـره چکانـی
خودروسـازان ایـن زمینـه را ایجـاد کـرد تـا دالالن بـا انـواع و
اقسـام ترفندهـا قیمـت پرایـد در بـازار را تـا  55میلیـون تومـان
هـم برسـانند .گزارشهایـی کـه به تازگی منتشـر شـد ،نشـان داد
کـه آنهـا چگونـه از فضاهـای مجـازی موجـود در جهت سـیگنال
دهـی غلـط قیمتـی بـه بـازار اسـتفاده میکننـد .بـا ایـن اوصـاف،
رشـد قیمتهـا در ایـن حـوزه نیـز مـردم عـادی را به بـازار خودرو
کشـاند .نمونـه آن طرحهـای فـروش خودروسـازان بـود کـه حتی
بـا محـدود کـردن شـرایط پیـش فروشهـا و نیـز افزایـش قیمـت
رسـمی ،بـاز طرحهـای خودروسـازان توسـط مشـتریانی کـه در
سـالهای اخیـر خـودرو از خودروسـازان نخریدهانـد ،بـه سـرعت
تکمیـل میشـد .البتـه ایـن شـاید پدیده عجیبـی نباشـد ،حافظه
تاریخـی بـازار خـودرو در چند سـال اخیر نیز نشـان داده اسـت که
مـردم روی خـودرو بـه عنـوان یـک دارایـی مطمئن کـه قیمت آن
روز بـه روز باالتـر مـیرود ،حسـاب کردهانـد .همیـن سـه -چهـار
سـال قبـل بـود کـه دولت میخواسـت سیاسـت تحریـک تقاضا را
در ایـن صنعـت ظـرف چنـد ماه اجرایـی کنـد ،کل ظرفیت فروش
 110هـزار خودرویـی ایـن طـرح (و حتـی بیشـتر از آن) ،در کمتر
از یـک هفتـه تکمیل شـد.

عالقه مندی اتریخی به مسکن و عارضه 2.6
میلیون خانه خایل!

مسکن هم یکی دیگر از کاالهایی است که از دیرباز به شدت برای
فعالیتهای داللی جذاب بوده است .مسکن بر خالف دیگر کاالها
مانند خودرو ،طال و ارز ،امکان سرقت سریع نداشته و همین،
ضریب امنیت نگهداری آن در بلندمدت را افزایش میدهد.
از سـوی دیگـر ،بـروز تورمهـای طوالنـی مـدت در اقتصـاد ایـران،
همیشـه این را برای مالکان مسـکن تضمین کرده اسـت که قیمت
مسـکن نـه تنهـا پاییـن آمدنـی نیسـت ،بلکه دیـر یا زود نسـبت به
شـوکهای قیمتـی بـازار حتمـاً واکنـش نشـان خواهـد داد .رشـد
 100درصـدی قیمـت مسـکن در یـک سـال گذشـته ،نمونـه بـارز
این مسـئله اسـت.
از سـوی دیگـر در سـالهای اخیـر محدودیـت عرضـه در قبـال

تقاضـای رو بـه رشـد هـرم جمعیتـی بـه رشـد قیمـت آن کمک
کـرده اسـت .اینهـا همـه علاوه بـر معافیتهـای مالیاتـی در
حـوزه مسـکن اسـت .بـه طوری کـه در فقدان اجـرای «مالیات بر
مجمـوع درآمـد» ،تملـک واحدهـای کوچـک متراژ بـه تنهایی از
مالیـات معـاف اسـت .بـا ایـن حـال ،ممکن اسـت افـرادی یک یا
چنـد واحـد کوچک متـراژ را تصاحب کنند و بـا توجه به معافیت
مالیاتـی تـک تـک آن هـا ،در مجمـوع از پرداخـت مالیـات معاف
شـوند .شـرایط کنونـی بـه گونهای اسـت که معافیتهای مشـابه
بـرای اجـاره واحدهای مسـکونی نیـز وجـود دارد .بدین ترتیب و
در شـرایطی کـه برخـی دالالن تـا یک صـد منزل کوچـک متراژ
را احتـکار میکننـد ،برآوردهـا حاکی از آن اسـت که تعداد منازل
مسـکونی خالـی در کشـور بـه  2.6میلیـون واحـد (معـادل 11
درصـد کل خانههـای موجود کشـور) رسـیده اسـت.

در ایران هیچ«رسمایه» داری ورشکسته
منیشود

نتیجـه تورمهـای مزمـن در اقتصـاد ایـران چیـزی جز عقـب ماندن
قـدرت اقتصـادی اقشـار مـزد و حقـوق بگیـر و در مقابـل رشـد
«سـرمایه» دارهـا نبـوده و همیـن موضـوع ،یکـی از دالیـل اصلـی
گرایـش مـردم بهاندوختـن کاالهای با ماهیت سـرمایهای و سـرمایه
گذاری اسـت.
البتـه در ایـن جـا منظـور از «سـرمایه دار» ،آنهایـی نیسـتند کـه
ثروتهـای کالن دارنـد .بلکـه هـر آن کـس کـه ابـزار و کاالیـی
سـرمایهای غیـر از پـول نقـد ریالـی بـرای معاملـه دارد ،در شـرایط
تورمهـای مزمـن و حاد ،جزو طبقه سـرمایه دار محسـوب میشـود!
حتـی گاهـی ممکن اسـت برخـی کاالهـای مصرفی هـم در اقتصاد
و در شـرایط تورمـی ،نقـش سـرمایهای بـه خـود بگیرنـد .دامنه این
کاالهـا میتوانـد تـا کـم ارزشتریـن کاالهـای مصرفـی در شـرایط
معمولـی نیز کشـیده شـود.
بدیـن ترتیـب میتوان مشـاهده کرد که ارزش دارایی سـرمایه دارها
در شـرایط تورمی ،در حالی به سـرعت با تورم تطبیق داده میشـود،
کـه قـدرت خریـد مـزد و حقوق بگیران فاقـد این انعطاف اسـت .در
تورمهـای بـاال« ،سـرمایه دارهـا» میتواننـد به راحتی تولید ناشـی
از سـرمایه خـود را بـه نـرخ روز بفروشـند و از تـورم و ورشکسـتگی
در امـان بماننـد ،یـا در نهایـت بـا فـروش دارایی سـرمایهای خود به
نـرخ روز ،تـا حـد زیـادی ضـرر ناشـی از تـورم بر قـدرت خرید خود
را جبـران کنند.
در جـدول ،متوسـط رشـد قیمـت در برخی بازارهای کاالیی کشـور
آمده اسـت .به وضوح پیداسـت که رشـد حتی تا  40و  50درصدی
دریافتی کارگران متناسـب با رشـد بیش از  160درصدی قیمت در
بازارهایـی همچـون ارز و طلا کـه تـورم آن به راحتی بـه خریداران

باید گفت عمده
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حال اگر شرایط،
تورم حاد باشد ،این
سرمایه گذاری به
سوی داراییهای
نقدتر و پر اقبالتر
کشیده خواهد شد

رشـد زمینههـای داللـی در شـرایط کنونی ،ارتباط زیادی با شـرایط
اقتصـاد کالن از جملـه رشـد نقدینگـی دارد .مـدت هاسـت کـه
کارشناسـان درباره بروز تورمهای بزرگ ناشـی از کارکرد نامناسـب
نظـام پولـی و بانکـی کشـور هشـدار دادهانـد .بـا توجـه بـه ایـن که
قیمتهـا و سـمت و سـوی آن هـا ،عامـل اصلـی حرکت سـرمایهها
در اقتصـاد اسـت ،بنابرایـن نقدینگـی موجـود ،به عنوان زمینه سـاز
اصلـی فعالیتهـای سـوداگرانه در اقتصـاد ایـران بـه شـمار میرود.
امـا اگـر از ایـن سـطح عبـور کنیـم و بـه الیههـای زیریـن اقتصـاد
وارد شـویم ،بایـد گفـت عمـده انگیـزه افـراد بـرای داللـی (از قبیل
سـودجویی یـا حفـظ ارزش دارایـی و )...حـول موضـوع «سـرمایه
گـذاری» میچرخـد .مـردم در جایـی سـرمایههای خـود را وارد
میکننـد کـه احسـاس کننـد امنیـت آن بیشـتر حفـظ شـده و به
بازدهـی بیشـتری منتهـی خواهد شـد .حال اگر شـرایط ،تـورم حاد
باشـد ،ایـن سـرمایه گذاری به سـوی داراییهای نقدتـر و پر اقبالتر
کشـیده خواهـد شـد .بـا ایـن توصیـف ،میتـوان دالیل زیـر را برای
ایـن پدیـده اقتصـاد کنونـی ایران بر شـمرد:
 -1ضعـف مفـرط ابزارهـای کنتـرل اقتصـادی بـرای ناامـن کـردن
فضـای داللـی :وجـه تمایـز آن چه در اقتصاد ایـران در زمینه داللی
رخ میدهـد با کشـورهای پیشـرو ،ضعف قابل توجـه کنترل جریان
درآمـد اشـخاص در اقتصـاد و بـه ویـژه داللی اسـت .در کشـورهای
پیشـرو ،نظام جامع مالیاتی ،به سـهولت ،ارتباط درآمدی اشـخاص،
سـطح درآمـد آن ها ،مشـروعیت فعالیت اقتصـادی فعاالن اقتصاد و
سـهم مالیـات و یارانـه ای ،کـه آنهـا از اقتصـاد میبرند ،مشـخص
میکنـد .در حالـی که به نظر میرسـد همین یـک چالش اقتصادی
که دسـتخوش سیاسـی کاری دولت و مسـئوالن در سـالهای اخیر
شـده ،فضـای گسـتردهای را برای ایجـاد انواع ناترازیهـا در اقتصاد
کشـور رقم زده اسـت .در حالی پس از بحران ارزی سـال گذشـته،
بانـک مرکـزی و نظـام مالیاتـی همکاریهایـی را بـرای شناسـایی
دالالن عمـده در بازارهـای ارز و سـکه و ...انجـام دادهانـد کـه معلوم
نیسـت چـرا ایـن اقدام برای شناسـایی دیگر سـطوح واسـطه گری،
پـی ریـزی یک سیسـتم شـفاف برای شناسـایی درآمد اشـخاص و
نیـز پیگیـری سیاسـتهای حمایتـی در کشـور ابتـر مانـده اسـت.
براسـاس برخـی برآوردهـا ،اقتصـاد زیرزمینـی هم اینک سـهم 36
درصـد اقتصـاد کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .از سـوی
دیگـر آمارهـای سـازمان مالیاتـی حاکی از این اسـت کـه هم اینک
 40هـزار میلیـارد تومـان فـرار مالیاتـی در کشـور وجـود دارد .این
آمارهـا جـدای از ضعـف نظـام مالیاتی بـرای تعریف و پیاده سـازی
پایههـای مالیاتـی جدیـد اسـت .بـه طـوری کـه مالیات بـر مجموع
درآمـد و نیـز مالیـات بـر عایـدی سـرمایه ،دو ابـزار مهـم کنترلـی
هسـتند کـه تاکنـون دولـت بـه رغـم منافـع آشـکار ،از پیگیـری و
اجـرای آنها اسـتنکاف کرده اسـت.
 -2ضعف سیسـتم دولت در برقراری امنیت سـرمایه گذاری مفید:
بـه نظـر میرسـد در شـرایطی کـه مطابـق بـا گزارشهای رسـمی،
فضـای امنیـت سـرمایه گذاری مفید مطلوب نیسـت ،مـردم مجبور
شـدهاند در سـالهای اخیـر و بـرای حفـظ ارزش دارایی هـا ،خود به
میدانهـای سـرمایه گـذاری اعـم از مفیـد و غیـر مفید وارد شـوند.
طبـق گـزارش مرکز پژوهشهای مجلس امنیت سـرمایه گذاری در
تابسـتان  97نسـبت به بهار سـال گذشـته ،بدتر شده اسـت .این در
حالـی اسـت که طبـق نظر فعـاالن اقتصادی ،نقش مسـتقیم دولت
در بـروز ایـن وضعیـت قابـل توجـه اسـت .در ایـن گـزارش ،فعاالن
اقتصـادی ،عمـل مسـئوالن بـه وعـده هـا ،اعمـال نفـوذ و تبانـی در
معامالت ادارات حکومتی و نیز میزان شـیوع و رشـوه در ادارات ،در
کنار میزان حمایت مسـئوالن اسـتانی از داوطلبان سـرمایه گذاری،
را از جملـه مهمتریـن تهدیـد کنندههـای امنیت سـرمایه گذاری در
کشور برشمردهاند.
 -3سیاسـتهایی که عم ً
ال مشـوق داللی میشـوند :سـوای دو عامل
فـوق ،سیاسـتهای دولـت کـه بـه غلط بـرای حمایت از بـازار انجام
ً
عملا داللـی را تقویـت میکنـد ،درد مضاعـف ایـن
میشـود ،امـا
روزهـای اقتصـاد ماسـت .سیاسـت ارز عمومـی  4200تومانـی برای
واردات کـه منجـر بـه هجـوم دالالن و واسـطهها بـرای بهـره مندی
از رانـت آن شـد نمونـه آن بـه شـمار مـیرود .در حالـی دولت برای
کنتـرل قیمتهـا در کل اقتصـاد ایران ،اقدام به عرضـه ارز ارزان کرد
که سیسـتمهای بازرگانی و بانکی ،منافذ قابل توجهی را برای سـوء
اسـتفاده در اختیـار دالالن و سـودجویان قـرار مـیداد .در نهایت نیز
ایـن سیاسـت در شـکل ابتدایـی خود ،پـس از خسـارتهای عظیم،
سـودجوییهای گسـترده و بـروز داللیهـای بزرگ در اقتصـاد ایران
به کنار گذاشته شد  .

