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 وگو با حسين عبده تبريزيگفت

 تغييرات مديريتي در بازار سهام امري نامعمول نيست

 اي براي تحريك بورس نبايد باشدپردههيچ برنامه پشت

 كند ولي حجم معامالت چراقيمت مسكن تغييري نمي

 نيستبعيد تومان هم چندان  3800دالر 

 

وگو با حسين عبده تبريزي استاد براي گفت بهانه خوبي است: تغييرات در سازمان بورس و اوراق بهادار 24بورس 

برجسته علم مالي و دبيركل پيشين بورس. او كه در بازار سهام به عنوان بنيانگذار بورس نوين و از نگارندگان قانون 

در موقعيت خود را  ،شود، از همان سال ترجيح داد به جاي ورود به امورات اجراييشناخته مي 84بازار سرمايه مصوب 

گاهي كامل به امورات بازار آتري قرار دهد. دكتر عبده به دليل سطح دانش، تسلط و كارشناس اقتصادي عمومي

گيرد. روي كارآمدن حسن روحاني بازار سهام قرار مياندركاران دستمورد مشورت بازيگران و  وارههم ،سرمايه

جنب پل حافظ تقويت كرده بود، اما او ترجيح داد در دفتر را بر صندلي  84تا  82هاي شايعه برگشتن دبيركل سال

وقت در دولت جديد قبول كند، يكي عضويت در حوالي ميدان ونك تنها دو پست غيراجرايي پاره شخصي خود در

 عالي بورس و ديگري مشاور مديريت و تأمين مالي وزير راه و شهرسازي.شوراي

همچنين از  ،پرسيمنشينيم. از او از تغييرات در مديريت بازار سرمايه ميوگو ميدر دفتر دكتر عبده تبريزي با او به گفت

 بخشي به بازار سرمايه.ي كيفيتهاي اقتصادي و نحوهكارهاي جلوگيري از فساد در بخشراه

تعطيل شده است، هاي كوچك و سرپاكردن واحدهاي نيمهاش تجديدساختار شركتمردي كه اين روزها دغدغه

به دنبال  هكم شده و همدانشگاهي و كار توليدي ميان جوانان  فعاليت صنعتياست: تالش براي مشاركت در معتقد 

ممكن است راه ثروتمندشدن مسير در حالي كه لزوماً آن  ؛هستنداز طريق بازارهاي مالي راهي سريع براي ثروتمندشدن 

ده ه؛ كاري كه از عهستندشبه و يكزحمت تغيير كرده و همه دنبال معجزه كسب پول بينوع نگرش جوانان هم نباشد. 

ها مالي شركتبه دهند به بازار سرمايه بروند و گويد دانشجويان كالسش ترجيح ميآيد. ميهيچ اقتصادي برنمي
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(corporate finance )ي مالي را برعهده ها وظيفهكه بخواهند در شركتتر از ايندهند. يعني كمعالقه نشان نمي

اند اگر توليد و خدمتي نباشد، اين غافل ها كار كنند.ها و كارگزاريتأمين سرمايهها، بانكدهند در گيرند، ترجيح مي

اين روزها صنايع از جذب مغزهاي برتر براي  شود.ارزش ميكنيم، بيكاغذهايي كه ما در بازار سرمايه معامله مي

 دهند در بازار سرمايه كار كنند.واحدهاي خود عاجزاند، آن مغزها ترجيح ميتمشيت امور مالي 

داند. دبيركل پيشين كيفيت و توان جذب سرمايه بلندمدت ميارتقاي چاره بورس براي رهايي از مشكالت فعلي را هاو را

قبول. علت عملكرد دولت را قابلداند و ميكشور است، اين روزها را روزهاي سخت شده ساله  65ديگر بورس كه حاال 

برنامگي كامل گويد، بيدهد. ميهاي دو دولت قبل ربط ميحساب و حبابركود حال حاضر در كشور را به رشدهاي بي

ويژه فساد را گسترش داده است كه در صورت هاي انضباطي كشور را بر هم زده و بهآن دولت همه چارچوب

 . ... يابدهاي مالي و اقتصادي، مشكالت ادامه ميز نظامات در بخشتبعيت اشدن فساد و عدمنكنترل

 كنيد... ؟تغييرات در مديريت بازار سهام را چگونه ارزيابي مي

مديره سازمان بورس و اوراق هاست و براي تحول الزم. خُوب، دوره مأموريت دو عضو هيأتتغيير در ذات سازمان

آقاي دكتر  ،مديرهبود و تغيير آنان الزام قانوني داشت. همزمان با تغييرات در هيأت بهادار مدتي بود كه خاتمه پيدا كرده

به هر حال، . رياست شورا، آقاي وزير، هم موافقت كرده بودند. ندگيري شده بودخواستار كناره مسائليفطانت به دليل 

مديره جديد سازمان بورس و اوراق بهادار بتواند تحرك جديدي در بازار سرمايه ايجاد كند و برخي اميدوارم هيأت

گذاري با درآمد ثابت هاي سرمايهرا حل كند. ببينيد االن ريسك برخي نهادهاي مالي مثل صندوقجاري مشكالت 

 20هاي با درآمد ثابت چگونه سود شده است، صندوق درصد اعالم 15باالرفته است. در شرايطي كه نرخ سود بانكي 

هاي باالي سود ادامه نرخ؟ كندنميها را دنبال هاي بانكها هدف دورزدن نرخآيا منابع آندهند. مي ترباالو درصد 

رزدن كند. بازار سرمايه نبايد با ايجاد امكان دوها و قيمت سهام را تهديد ميبانكي، حيات بازار سرمايه و شركت

 هاي بانكي، تيشه به ريشه خود بزند. نرخ
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فعاليت داشته باشند و كارمند آنجا باشند، بايد به جايگاه و اوراق بهادار خواهند در سازمان بورس به نظرم افرادي كه مي

توانند بخش خصوصي را انتخاب كنند، سهم و موقعيت خود واقف باشند. آنجا نهاد نظارتي بازار سرمايه است. مي

بايد اي دارد؛ كسي كه در آنجاست ها كار ديگر بكنند. اما مقام ناظر، موقعيت حساس و ويژهخريد و فروش كنند و ده

ي اول عشق خدمت به بازار را داشته باشد. در وهله دوم، انتظارات خود را مطابق با شغلي كه انتخاب كرده، در وهله

 تنظيم كند. 

مندان به اي كه عالقهشد؛ در دورهفطانت در زمان سختي مدير بازار سهام دكتر كه ناگفته نماند در مورد تغييرات، البته 

هاي مجدانه توانست بخشي از مشكالت و ابهامات را از سر راه بازار و در اين مدت با پيگيري ،نداين شغل محدود بود

توليدي كابينه از نزديك كار كند. هاي خانهوزارتي او با صنعت اين امكان را پديد آورد كه با وزراي رابطهبردارد. 

 شخصاً براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي دارم.

 ازار سرمايه در سطح جامعه بيشتر شود و مردم بيشتر به آن ورود كنند؟چه كنيم تا نفوذ ب

. در حال اولويت اول نيست. حضور آنان بايد كيفيت داشته باشدمردم به ورود به بورس تشويق بيشتر  در اين برهه،

از نظر ميليون كد سهامداري در بازار سرمايه،  12، چرا كه با حدود كندچيز زيادي را حل نمي ،افزايش تعداد حاضر

كوشش  ،فعال وجود دارد؟ در دوره حاضر داند و چند كاما اين تعداد تا چه حد فعال .قبول استقابل ، وضعتعداد افراد

 .باشدبزارهاي مالي بهبود كيفيت همه اجزا در بازار سرمايه و از جمله ارتقاي كيفي ابايد متمركز بر مديران مي

گير در بازار سرمايه وجود دارد؛ افرادي كه به هر حال بازار را از مسير قدر كه بخواهيد نوساندر حال حاضر آن

هاي گذارياي بلندمدت است تا جريان سرمايهگذار حرفهكنند. بازار نيازمند سرمايهخارج ميمقامات بازار موردنظر 

بخش مالي تا گيري صرف. بايد در بخش واقعي اقتصاد چيزي خلق شود ل شود، و نه نوسانبازار به جرياني بلندمدت بد

اقتصاد معنا و مفهوم پيدا كند. بايد بخش واقعي اقتصاد بتواند منابعي را بلندمدت دريافت كند تا امكان خلق ارزش پيدا 

چرا كه  حركت شود،هاي پروژه صندوق ويژهو بهگذاري هاي سرمايهبه سمت صندوقشد توصيه كند. به همين دليل، 

ها و فرار از نه ابزاري جهت دورزدن نرختأمين مالي باشد، تواند ابزار ها در ذات خود مياين صندوقبسياري از اشكال 
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هاي ها با نرخهاي ثابت در بانكاين صندوقبخش عمده منابع متأسفانه در حال حاضر نرخ بهره مصوب نظام بانكي. 

و مردم را به  ،را داشته باشند هاها بايد تركيب مناسبي از داراييحالي كه صندوقشود، در گذاري ميردهباالتر سپ

تنها زماني كه صندوق شوند بايد بر اين موضوع واقف گذاران هم ميسرمايهتر عادت دهند. گذاري بلندمدتسرمايه

درصد  20هاي با نرخ صندوقامروزه تر را بپذيرند. بيشريسكي ها داد كه آنخواهد هاي بانكي سودي بيشتر از سپرده

به عمالً هم ها شود صندوق بزرگ شود و منابع آنهاي باال باعث مياين نرخاند. كردهمنابع جمعباال وجود دارد كه  و

است  غير از اين؟ توانند داشته باشندها چه تأثيري در وضعيت كلي بازار مياست. اين صندوقبانكي تبديل شده سپرده 

گذاران اي از سرمايهمالحظهدر صورتي كه تعداد قابلبه عالوه،  ؟كنندگذاري در سهام دور ميكه مردم را از سرمايه

 20ها حتي قادر به پرداخت بگيرند، برخي صندوقها از صندوقهاي بزرگ تصميم به دريافت وجوه خود صندوق

 كننده اين وجوه، اين منابع را در اختيار ندارند.دريافت يهارا كه بانكخود نيستند؛ چدرصد از كل وجوه دريافتي 

هاي خود را هم باال گاه به حيثيت بازار سرمايه خدشه وارد خواهد شد. همچنين، بازار سرمايه بايد كيفيت تأمين ماليآن

هاست. اگر اين ي كمتر از بانكهزينه شود بازار سرمايه مرجعي براي تأمين مالي مطمئن باادعا مي ببرد، به اين معني كه

در براي تأمين مالي به بازار سرمايه رجوع كنند. واقعيت آن است كه كه شوند ها تشويق نميادعا ثابت نشود، شركت

بايد اين وضعيت مي نظام بانكي است. يهاتر از هزينههاي تأمين مالي بازار سرمايه در ايران گرانهزينه ،شرايط امروز

 ر كند.تغيي

هاي مختلف در بازار از طرفي بازار بدهي هم بايد كيفيت پيدا كند. اوراق بدهي دولتي و با تعهدات دولتي به نرخ

رعايت تعادل عدم كارايي بازار است. عدمهاي بهره و ريختن ساختار نرخهمبررسد كه معناي آن سرمايه به فروش مي

هاي كارايي به زيرساختاز عدمشود. بخشي معناست كه ابتدائيات بازار هم رعايت نمي نبين ريسك و بازده به آ

درصد باعث شد تا نرخ واقعي كشف نشود. پس بهترين  18با نرخ اخير ي اوراق خزانه گردد. مثالً عرضهمعامالتي برمي

كه كيفيت ابزارهاي مالي و كارايي  آن است ،كه بازار سرمايه واقعاً ضريب نفوذ بيشتري داشته باشدكار براي اين

 اي شود.ها باال برود تا بازار حرفهزيرساخت
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 هايي در بازار سرمايه وجود دارد، شما چه نظري داريد؟در حال حاضر برخي معتقدند دستكاري

ن قوانين اندركارادستدرصد  60اي هاي فساد را محدود كرد. زماني كه در عرصهبراي كنترل فساد بايد نخست زمينه

گسترده باشد،  هاي الزم را انجام دهد. اگر فساد خيليتواند كنترلكنند، مقام ناظر نميكنند و تخلف ميرا رعايت نمي

اقدام مقام ناظر در چنين شرايطي به  .ي زيادي درگير آن باشند، مقام ناظر به دشواري بتواند چيزي را حل كندو عده

كار اصلي شود. راهكنار گذاشته ميهاي مختلف، مقام مسؤول به دليل البينهايتاً  انجامد وهاي گسترده ميدرگيري

اي كه نظام كنترل ي تخلف را محدود كند. مثالً در دورهكه زمينه هايي بيابيمراهبراي حل اين مشكل آن است كه 

هم كاري خانه مربوطه( ت)وزاراي گشود شده بود و ناظر هاي گستردهرانت براي قيمت سيمان حاكم بود، عرصه

نظام دو چنين، در بحث ارز اگر هم .كنترل شده استها، اكنون فساد قابلشدن قيمتآزاداز اما، پس  .توانست بكندنمي

 كنترل خواهد شد.اصالح شود، تخلف هم قابلنرخي 

هاي راهظارت مقام ناظر، بايد ي نا تخلفي وجود داشته باشد، با اصالح فرايند و نحوهيدر بازار سرمايه هم اگر فساد 

و صحيح انجام ها با قدرت اي بايد در جاي خود قرار گيرند تا نظارتجستجو كرد. ابتدا اشخاص حرفهمقابله با آن را 

جا هم است. اينو محدودشدن كنترل قابلحتماً تر در دسترس است، اما حيطه آن شود. امكان به صفررساندن فساد كم

 رسيم. در بخش نظارت، به تقويت كيفيت نياز است.ث قبلي يعني باالبردن كيفيت ميالبته باز به بح

تواند سود صورت كند، و ميها را قبل از مجمع بررسي ميهاي مالي بانكبه عنوان مثال، وقتي بانك مركزي صورت

دارد. زماني كه مديران بانك از ها آن گزارشها را به شدت تغيير دهد، اين نشان از نبود كيفيت مطلوب سودوزيان آن

ها هاي مالي بانك آنپذيرند صورتكند، اين بدآن معناست كه ميدفاع تواند نمياند، هايي كه تهيه كردهاين صورت

 ها را با نظارت خود باال برد.بانك مركزي در تالش است كيفيت آن صورتو كيفيت نازل دارد، 

ها از اين قاعده مستثني نيست. اگر با دهد. بورس هم مانند بانكچهره نشان مي خورد، فسادزماني كه نظامات برهم مي

ها بسيار بهتر است. بورس برقراري نظامات دقيق فاصله داريم، پس بايد شاهد فساد هم باشيم. البته، وضع بورس از بانك
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هاي فاخر بخش خصوصي به بازار بايد به دنبال اين باشد كه كيفيت را ارتقا دهد و شرايط را براي ورود شركتمي

 هاست. براي آنو عاري از فساد و تخلف سرمايه آماده كند، و اين در گرو ايجاد فضاي امن 

 

 شاخص بورس چقدر در بازار سرمايه و در كل اقتصاد مهم است و آيا شاخص اهميت بااليي دارد؟

از طريق بازار سرمايه تقويت شود، و به شاخص موردعالقه تر شود و تأمين مالي توجه به شاخص بايد باز هم كمرنگ

تر بخش واقعي تر شده است و شاخص بورس وضع ضعيفاقتصاد ايران در حال تغيير بوده و متأسفانه ضعيفبدل شود. 

 نداريم. آندهد، و انتظاري غير از اين نيز از اقتصاد را نشان مي

گذارد، و تبلور آن در بازار سرمايه را از طريق موضوع بر اقتصاد تأثير ميهاي توليد نازل است و اين وري در بخشبهره

نسبي مزيت از ديد اقتصاد كالن ها بينم كه در آنهايي ميوري پايين را حتي در حوزهبهرهبينيم. شاخص ميحركات 

والت عربستان و قطر صحموجود دارد: براي محصوالت بندي دو طبقهشود گفته ميي پتروشيمي . مثالً در حوزهداريم

محصوالت ساير توليدكنندگان و از جمله ايران. اين وضعيت البته بايد تغيير كند. شود و كه كيفيت بهتر تلقي مي

بايد ارتقا يابد. بورس آينه اقتصاد است و وضع موجود را حداقل اين روزها كيفيت محصوالت و خدمات ايراني مي

 دهد. خوبي نشان ميبه

تري صنايع را تأمين مالي كنند. با نرخ جاري تورم، نرخ تسهيالت و بهره هاي پايينبايد با قيمتازارهاي مالي ميالبته، ب

د، ضمن ندرصد را ندار 18بانكي بايد كاهش يابد. با توجه به ركود جاري، صنايع توليدي توان پرداخت سودهاي حتي 

 10ي بانكي نرخ سود سپردهدر شرايط فعلي درصد بود. به نظرم،  25 هاي تأمين مالي بيش ازكه تا اين اواخر هزينهاين

 آيد.درصد معقول به نظر مي 15درصد و نرخ تسهيالت 

قبول است؟ اساساً نظام بانكي در حال ها قابلهاي بانك مركزي براي اعطاي وام به بانكآيا نرخ

 حاضر در چه وضعيتي است؟

ها در حد امكان به بانك مركزي رجوع ها تعيين كرده تا بانكوجوه به بانكبانك مركزي نرخ بااليي براي اعطاي 

 به تأمين مالي از بانك مركزي رو آورند. نكنند، و فقط در زمان اضطرار
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مدت از ها در شرايط عادي اقتصادي قرار دارند، سالمت مالي دارند، اما در برخي موارد خاص در كوتاهبرخي بانك

مدت را هم دارند. اما برخي ديگر از سر عجز به سراغ در كوتاه كنند و توان بازپرداختاخذ ميبانك مركزي منابعي 

 تر را ممكن كنند.روند تا ادامه حيات خود براي مدتي طوالنيمنابع بانك مركزي مي

براي نجات مالي بايد از يكديگر تمييز داده شود. منابع بانك مركزي براي تسهيل نقدينگي است، نه اين دو مراجعه مي

اصالحات ساختاري داند خود قرار داده و ميها. بانك مركزي تجديدساختار نظام بانكي را در دستور كار بانك

مورد تأكيد مجدد هم موضوع ها مشكالت بسيار دارند، ضرورت دارد. همين ها در شرايط جاري كه بانكبانك

هاي انداز مردم به سمت بانككي بايد صورت پذيرد تا پساست. تجديدساختار نظام بانقرار گرفته جمهور رئيس

تحت نظام  ،هااي تعطيلي يا ادغام برخي بانكهبانك مركزي تا حدي توانسته تغييراتي را اعمال كند. راه .مطمئن برود

ها دهو تقويت صندوق تضمين سپر ،هاهاي قانوني نسبت به وضعيت خوب يا بد بانكها، تعديل سپردهدرآوردن بانك

 بايد با قدرت دنبال شود.مي

كنيد؟ آيا بازار بيني ميماهه پاياني دولت تدبير و اميد چطور پيش10وضعيت بورس و اقتصاد را در 

 را تحريك خواهند كرد!؟

مدت سياسي، د است دولت دست به ايجاد حباب بزند و براي كسب امتياز كوتاهيهيچ دليلي وجود ندارد و بسيار بع 

 ي كشور داشته است.هاي اقتصاد ايجاد كند. دولت سه راه براي ادارهتصنعي در بخشتحركات 

 ي توسعه در چارچوب روال قبلي پس از موفقيت برجام.ادامه 

 .اصالحات دروني در مرزهاي بسته و بدون برجام 

 .تحقق برجام و انجام اصالحات اقتصادي اصولي 

 تخاب كرد.ترين مورد است اندولت گزينه سوم را كه سخت 

رغم شده، شاهد آن هستم كه بهدر اين سه سال، با توجه به شرايط كشور در حال حاضر، پس از اقدامات گسترده انجام

فقيرتر شده و بودجه خانوار از  80و  70ي كشور نسبت به دههدر اين دولت، اكنون شده هاي انجامحجم باالي تالش
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صالحات ساختاري اصلي انجام شده توسط دولت يعني كنترل تورم تمام دهد. اجز يكسال افت نشان ميبه 86سال 

و براي گذار از باال بوده قدر حجم مشكالت اقتصادي دهد كه چههاي گذشته را عيان ساخته و نشان ميمشكالت سال

 تا اصالحات اقتصادي در دست دولت به بار بنشيند.داريم نياز به تحمل شرايط سخت  ،اين مرحله

كنند. در گذشته به نفر كار مي 36نفر در سن كار فقط  100درصد است، يعني از هر  36نرخ مشاركت در اقتصاد فعالً 

و بانكداري  ساختمانيو خدماتي، در دولت قبل فقط بخش  همه صنايع توليدياز اي جاي توجه به طيف گسترده

ها شرايط فعلي اقتصاد را . اين غفلته استاقتصاد شد هايتوسعه يافته و نتيجه آن كاهش ارزش افزوده در ساير بخش

سخت كرده است. برخي از دولت توقع دارند تا دوباره حباب ايجاد كند تا رونق تصنعي ايجاد شود كه البته دولت بايد 

 مواجهه شود.اقتصادي خود در برابر اين امر مقاومت كند. كشور ناچار است با واقعيت اوضاع 

رو داشت و البته توليد و اشتغال هاي پيشكنيم و نبايد توقع اتفاق خاصي براي ماهرا تجربه ميتي اكنون دوره باثبا

 بخشي تصنعي و خاصي براي بورس داشته باشد.كنم دولت برنامه تحركيابد، اما فكر نميمقداري بهبود مي

 ر اقتصاد كشور بگذارد؟شد تأثير خود را ببيني ميطور كه پيشبه نظر شما چرا برجام نتوانسته آن

 70ها موفق بوده است و توانسته تا به نظر بنده با برجام بسيار سياسي برخورد شده است. برجام در بسياري از حوزه

موانع،  %30هاي بزرگ است. در صورت رفع آن ماند مربوط به بانكدرصد باقي 30درصد به اهداف خود برسد، و 

هاي عربستان هم غافل نباشيد كه خود به هاي مختلف ايجاد خواهد شد. از البيدر بخش باز هم بهتريالبته گسترش 

المللي را هاي بيننقل و شركتوهاي حملهاي بزرگ، شركتد بانكتهديد بزرگي بدل شده، چرا كه در برخي موار

كند و يا ديگر با آن خطوط يهاي بانكي خود را برداشت مكند كه در صورت عقد قرارداد با ايران، سپردهتهديد مي

 كند.ها كار نميكشتيراني و شركت

با قوانين  بانكداري در كشور مادر بعد ديگر، نظام بانكي جاري ايران هم چندان آمادگي كار با دنيا را ندارد. مقررات 

بانك ايراني ساده هم  (LCيك اعتبار اسنادي )به بعد انطباق ندارد. مثالً، امروز براي گشايش  2002هاي المللي سالبين

بانك كارگزار بانك ايراني از بانك ايراني توقع  الملل نيست.موردانتظار مقررات بينتعهدات ي پاسخگويي به ادهمآ
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هاي مختلف مواجه نيستند. مثالً مشتري ايراني دارد كه تعهد كند جنس موضوع معامله و مشتري ايراني با محدوديت

تواند چنين تعهدي خُوب بانك ايراني نمي است.وكمال پرداخت كرده تمامليات خود را مايعني پولشويي نكرده و 

 بدهد.

كند. المللي را از انجام معامله با ايران نگران ميهاي بزرگ بينعامل ديگر هم وجود فساد مالي است كه برخي شركت

منافع دهد، و اين كار به دليل به خطرافتادن  ها را حذف كند و معامالت مستقيم انجامكند واسطهالبته دولت تالش مي

قطعاً وضعي امروز اقتصادي ايران اوضاع اعتراضاتي را باعث شده است. به هر حال، باور كنيد اگر برجام نبود، اي، عده

 .تشداميهمانند ونزوئال 

 آيا اجراي برنامه رونق مسكن به كاهش ركود كمك خواهد كرد؟

دهد، هم تأثير قرار ميهاي ساختماني نقش مؤثري در اقتصاد ايران دارد، چرا كه هم اشتغال را سخت تحتقطعاً فعاليت

. رقم اشتغال در يابدميها صنعت ديگر تسرّي دهبه ارزش افزوده بااليي در توليد ملي دارد، و هم زنجيره فعاليت آن 

ه كه رقم بسيار بااليي بوده است و در دوره فعلي كه با ركود شديد درصد بود16بخش مسكن در دولت قبلي قريب به 

 اي از اين سطح اشتغال كاسته شده است.در بخش مسكن روبرو هستيم، بخش عمده

هم توسعه آن هاي درگير با ها و بخشدر ده سال اخير، چون بخش مسكن و ساختمان توسعه يافته، فعاليت شركت

اند. با ركود فعلي، كاهش تقاضا و اشباع بازار، نه كردههاي توليدي خود اقدام عه ظرفيتبه توسها شركت داشته و آن

است. به با ساختمان بالاستفاده افتاده هاي مرتبط هاي تمام آن بخشهاي خود بخش ساختماني، بلكه ظرفيتتنها ظرفيت

مدت خريد كنند و توانند با اقساط طوالنيهر حال، براي تحرك در اين عرصه، بازار رهن بايد توسعه يابد تا مردم ب

نك مسكن رخ داده و ابزارهاي رهني افزايش يافته، شاهد اندك رونقي بارونق نسبي ايجاد شود. با اتفاقاتي كه در 

 شود، اما قيمت مسكن لزوماً تغيير خاصي نخواهد داشت. خواهيم بود، و وضع تقاضا و حجم معامالت بهتر مي

 مانده از دولت فعلي رونق پيدا كند؟هاي باقيد كه بازار مسكن در ماهكنياساساً فكر مي
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اي ندارم. اما با توجه به متغيرهاي موجود و با افزايش حجم بينياگر منظور از رونق رشد قيمت است، خير. چنين پيش

ير معامالت مسكن اندكي اعتبارات رهني اعطايي بانك مسكن، معامالت بايد از ركود خارج شود. البته در چند هفته اخ

گذاري و سوداگري. به دليل افزايش مبلغ تسهيالت رهني، البته، مسكن مصرفي و نه مسكن سرمايه ؛رونق داشته است

دادن، مسكن توانند واحدهاي مسكوني موردنظر را بخرند، تبديل به احسن كنند و يا براي اجارهتر ميمردم حاال آسان

انداز و رو، به وسيله پستواند بكند و از اينمقطع فعلي رشد زيادي نميدر به لحاظ قيمتي  تهيه كنند. ولي بازار مسكن

گذاري بدل نخواهد شد؛ چيزي كه لزوماً مورد عالقه وزارت راه و شهرسازي هم نيست. اين وزارت به دنبال سرمايه

 عين حال توسعه بازار اجاره در كشور شدن مردم و درخانهرواج بازرگاني در اين بخش نيست، بلكه به دنبال صاحب

 . است

 كنيد؟ميوضعيت دالر تا آخر دولت را چگونه ارزيابي 

مانده عمر دولت ايجاب نكند، افزايش قيمت هاي باقيدر صورتي كه اقتصاد سياسي ايران سركوب قيمت دالر را در ماه

ن نرخي كه دالر را تحويل ايعني دولت با هم تومان بعيد نيست، 3ر800هاي آغازين دولت يازدهم يعني تا سطح ماه

 .تحويل دهدگرفته، با همان نرخ هم 

 


