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چنانکـه مستحضـرید هـدف از برگـزاري ایـن عرض سالم و احترام خدمت حضار گرانقدر؛ ضمن  طاهرمحمدي:

ها و تهدیدات موجود در فضاي صـنفی بررسـی و ها، آسیبشجلسات ارائه راهکارهایی در سطح ملی است، تا چال

-وکارهاي سنتی و نحوه تعامل آنها بـا کسـباندیشی شود. در جلسات گذشته به بحث کسبدر این خصوص چاره

گذاري یا آزادسازي آن است. وکار توجه شد. بحث امروز، بحث ضرورت قیمتوکارهاي مجازي و فضاي جدید کسب

گذاري در اقتصاد ما الزم است؟ آیا باید همه کاالها به لحاظ قیمتی آزاد شوند؟ یا اینکه خیر؛ برخی آیا اساساً قیمت

گذاري شوند؟ آیا وضعیت کنـونی کشـور در ایـن خصـوص، کـه اي قیمتکاالها به عنوان کاالهاي اساسی و یارانه

رسد که دسازي قابل حل است؟ به نظر میگذاري یا آزادهند، با قیمتهاي متفاوتی را ارائه میواحدهاي صنفی نرخ

تواند کلیت بحث را شـکل دهـد. بخشی از این مشکالت را باید در ضعف شبکه توزیع جستجو کرد. این موارد می

بینی شده جهت واحدهاي ها نیز کماکان نهادینه نشده است؛ چراکه بودجه پیشهاي ما جهت کنترل قیمتبازرسی

) قانون نظام صنفی تأمین نشده و این واحدها امکانات و ابزارهاي کافی را 72) ماده (7بازرسی و نظارت، در تبصره (

نظـارت و  حـوزه رهاي دیگر کاسته و دشوند از توان اتاق در بخشهاي اصناف مجبور میدر اختیار ندارند. لذا اتاق

 بازرسی نیز هزینه کنند.

گـذاري و ست مشخصی نیست؛ کاالهـاي مشـمول نـرخگذاري در ایران تابع سیامن حیث المجموع، وضعیت نرخ

آقاي نعمـت گذاري ضرورت دارد؟ درصد سود مشخص، در تغییرند. لذا بحث اصلی ما این است که آیا اساساً قیمت

-ئه مـیاي اراهاي زنجیرهزاده، با توجه به اینکه تخفیفات غیرقابل قبولی از سوي برخی واحدها و خصوصاً فروشگاه

ان و تولیدکننـدگکنندگان ي را صادر کردند. این مشکل با توجه به عدم توان سازمان حمایت مصرفاشد، بخشنامه

واگـذار کننـد. لـذا حتـی قیمـت  تشدید شد و به این نتیجه رسیدند که قیمت برخی کاالها را حذف و به واحدها

الها امکان رقابتی نیست. در برخی کا کننده نیز با توجه به غیرواقعی بودن، ما را به خطا برده است. این بازارمصرف

ه در کـ اندآزادسازي قیمت وجود ندارد؛ برخی کاالها کامالً تحت انحصار هستند و یا برخی کاالها اساسی و ضروري

. لذا از این مقدمات گذشته و به سوال اصلی خـود بـازگردیم. آیـا گذاري وضعیت متفاوتی خواهند داشتسیاست

  دوستان نظرات خود در این خصوص را بیان کنند.  یا خیر؟گذاري ضرورت دارد قیمت

 گذاري آنها امري ضروري است. کاالهایی کـهکنم که برخی کاالها استراتژیک هستند و قیمتمن تصور می خزلی:

ند و گذاري شـوکنند، قطعاً باید قیمتاستفاده می نیز از آن و قشر معمولی و ضعیف جامعهاست نیاز عمومی جامعه 

هـا سوبسـید اي است که اگر دولت به آند. هزینه تولید برخی از این اقالم، به گونهدولت باید به آنها یارانه ده یحت

مـت پذیر وجود ندارد. اما امکان آزادسازي قیندهد، امکان رسیدن به نرخ منطقی و قابل قبول از طرف قشر آسیب

 ورتی ندارد، وجود دارد. در برخی کاالها که محل نیاز مردم نیست و خرید آنها ضر

اي براي ورود به بحث، باید توجه شود که بحـث و حتی به عنوان مقدمه در راستاي فرمایش آقاي خزلی شکوهیان:

و  گـذاريقیمت اي ازنمونه ساده این بحث، ، در فقه نیز مطرح شده است. البته»تسعیر«گذاري، تحت عنوان قیمت

-ده است. نظرات فقها در این خصوص جالب توجه است. آیا اسالم در بحـث قیمـتبنا بر اقتضائات بازار آن دوره بو

اند و چندین نظر در این خصـوص وجـود دارد. گذاري بر یک نظر نبودهاي دارد؟ فقها، در بحث قیمتگذاري قاعده

-قیمـت فرمایند کـه مـا اساسـاًاست. ایشان می »مبسوط«شیخ طوسی در کتاب مرحوم یکی از این نظریات، نظر 

دهنـد؛ یعنـی حـاکم گذاري نداریم. مستحضر هستید که فقها بحث تسعیر را در بخش احتکار مورد بحث قرار می

توان این کاال را یابد که فضاي عرضه و تقاضا در بازار را مختل کرده است. آیا میاسالمی به فردي محتکر دست می

یک قید مهم. این قاعده کلی، چه در کتاب شیخ طوسـی و اي کلی وجود دارد و گذاري کرد؟ در اینجا قاعدهقیمت
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تـوان آن نمیطبق قاعده اولیه، ابتدائاً و ، آن است که (ره)حضرت امام »بیع«در کتب فقهاي معاصر، مانند کتاب چه 

اي نزد ایشان رفتند و اشاره کردنـد کـه قیمـت مـواد ، عده(ص). حتی در زمان پیامبر اکرمکردگذاري یمتکاال را ق

گذاري کنند. ایشان فرمودند که قیمت را آزاد بگذارید تا غذایی باال رفته است. لذا از آن حضرت خواستند تا قیمت

البته نبایـد از ایـن  توان به این روایت هم توجه داشت.تنظیم شود. لذا می-بازار خودش خود را تنظیم کند و خود

ازار کنونی را نداشته و یا حتی به بیان برخـی محققـین اصـالً هاي بنکته نیز غافل شد که بازار آن دوره، پیچیدگی

توانـد گـذاري نمـیقیمت استثناء دارد. اینکهیک  قاعده کلی، نبوده است. اما اینموجود بازار به معناي علمی آن 

ا باشد: ما تواند از اینجکننده شود. لذا به نظر من، نقطه شروع ما میاتفاق افتد؛ مگر اینکه موجب اجحاف به مصرف

 کـنم گذاري، که آزادسازي نتواند پاسخگوي نیازهاي بازار باشد. اینکـه عـرض مـیتوانیم بگوییم قیمتزمانی می

، یعنی آزادسازي با تمام شرایط آن. نه اینکه فقط قیمت را آزاد کنیم و بعد بگـوییم پاسخگو باشدآزادسازي نتواند 

لزامات آن. لذا در کنار آزادسازي صحیح، نظام نظارتی صحیح و منـابع گذاري با همه اکه راهگشا نبوده است. قیمت

هاي مختلف نظارتی باید منـابع مـالی مناسـبی داشـته مالی مکفی جهت نظارت بر این واحدها نیاز است. دستگاه

اسـت و ده نیز آمچنینی مواجه نشوند. پس، به نظر بنده، چنانکه در فقه ما باشند تا در عمل با فساد و تخلفات این

-روز و کارآمدي هم هست، و در ادبیات تنظیمی دیگر کشورها نیز مقبول افتاده، قیمـتر من قاعده بسیار بهبه نظ

ه گـذاري اسـتفادگاه راه حل اولیه نیست؛ مگر اینکه در شرایطی قرار گیریم که ناچار شویم از قیمـتگذاري هیچ

 مایت از او. کننده و در جهت حکنیم. البته آن هم به نفع مصرف

یخ نیـز کنند. یکی از آنها نان است؛ چنانکه در تاربرخی اقالم وجود دارند که معضل اجتماعی ایجاد میاما  خزلی:

نـد ها و مشکالت موجود در حوزه نان وجود داشته است. لذا امروزه برخـی کاالهـا مانهاي متعددي از چالشنمونه

ا رنان یک کاالي امنیتی است. آیا در اقالم دیگر نیـز چنـین بحثـی  نان، معضل اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

 داریم؟ 

بله. در عنوان بعدي به طور خاص به کاالهاي مشخص خواهیم پرداخت. اما، آقاي شکوهیان، من هم  طاهرمحمدي:

کـرد یـا حضـرت وجود داشـت کـه بـر بـازار نظـارت مـی »عامل السوق«، آن دورانپذیرم. در بحث شما را می

ا شـما اي رکردند. اما یک نکتـهفروشی برخورد میفروشی و گرانکردند و با کمدر بازار حرکت می (ع)منینامیرالمؤ

سـتفاده توان از فرمایش آقاي خزلی هم ااست. میبوده کنونی متفاوت  بازار و وضعیتفرمودید که بازار آن زمان با 

ي اد اجتماعی و سیاسی هم دارند. شاید بسـیاري از کشـورهاها ابعگیريکرد که در حال حاضر، بسیاري از تصمیم

ر ما کنم که اگدیگر، مشکالت اقتصادي ما در برخی کاالهاي خاص را نداشته باشند. اما من هم به زعم خود فکر می

ارند ن ندشود. حتی در کاالهایی که مردم ضرورتی به استفاده از آها را رها کنیم، جامعه با اضطراب مواجه میقیمت

هاي خـاص بسـیار زیـاد هم این مشکالت کم و بیش وجود خواهد داشت. هزینه ارائه سرویس در برخی رستوران

ثـال، مها که بعضاً انحصاري هستند، زیاد وجود داشت و به عنوان شکال اینجا است؛ اگر مانند این رستورانااست. 

اال برد. توانست قیمت خود را بعتاً این واحد نیز نمیکردند، طبیرستوران دیگر هم ارائه می چندینچنین خدمتی را 

 د. شود که وضعیت انحصاري او موقعیتی خاص براي او بوجود آوردهد، باعث میاما چون خدمتی انحصاري ارائه می

ذکر کردم، دنبال یک نکته بودم. عرض بنده ایـن اسـت. تاریخی را آقاي طاهرمحمدي. اینکه من مثالی  شکوهیان:

ین امـر در اینکه مسـئولتوان با وضعیت کنونی قیاس کرد؛ اما یک نکته بسیار مهم است. بازار آن زمان را نمیابداً 

د؟ یا اینکه قاعـده را نبینگذاري مید؟ آیا قاعده را قیمتن، به کدام قاعده اعتقاد دارگذاريگذاري و سیاستقیمت

گـذاري زادسازي باید به قضیه توجه کنیم، اما اگـر قیمـتد؟ نظر من این است که با نگاه آندانآزادسازي قیمت می



 

٤ 

 

 »اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شمیرانات -یهاي حقوقسلسله نشست«

 گذاري یا آزادسازي قیمت؟)جلسه سوم: (قیمت

 1396بهمن ماه  19مورخ : پنجشنبه 

وقتـی د. وگذاري تمام کاالها منجر شضرورت داشت، حسب ضرورت اقدام به این امر کرد؛ حتی اگر نهایتاً به قیمت

گـذاري و ضـرورت باید قیمت گذاري استکه قاعده اصلی ما آزادسازي قیمت شد، کسی که مدعی ضرورت قیمت

گذاري شوند. این نکته بسیار مهم است کند؛ ولو اینکه بگوید بنا بر این دالیل تمامی کاالها باید قیمتآن را توجیه 

گـذاري بـدانیم، و زاویه دید مسئولین امر را تغییر خواهد داد؛ حال، اگر وضعیت برعکس شود و ما قاعده را قیمت

ادسازي هستند که باید دالیل آزادسازي را بیـان گوید باید دلیل آورد و این طرفداران آزکسی که خالف قاعده می

کنند. لذا هدف من از استفاده از نظرات فقهی آن بود که توجه شود همان قاعده نظام سنتی بازار، در حـال حاضـر 

گذاري گذاري کارآمد است. در حال حاضر، تنها به بحث ضرورت قیمتنیز در کشورهاي پیشرفته یک قاعده قیمت

هاي موجـود جهـت رسد که استثنائات ما و ضرورتیمدانم، اما به نظر ل را بر آزادسازي قیمت میپرداختم. من اص

اي گذاري کنیم. یعنی به گونهگذاري آنقدر زیاد است که نهایتاً مجبور خواهیم شد در بسیاري از کاالها قیمتقیمت

 استثناء عوض شود.   نوسانات بازاري و مشکالت ما در تنظیم بازار باعث شده که جاي اصل و

ن اصل و مبنا و قاعده بر این شد که باید آزادسازي اتفاق افتد؛ حال، هر کسی که ادعـایی خـالف آ طاهرمحمدي:

 گذاري را ثابت کند. دارد، باید دلیل خود را ارائه کند و ضرورت قیمت

ري گـذاهاي قیمتی از این ضرورتتواند یککنم که استراتژیک بودن یک کاال براي جامعه نیز میاضافه می خزلی:

بـا  گذاري کرده و حتی مشکالت تولیدکنندگان این کاال راباشد. لذا دولت باید براي مواقع حساس و ضروري قیمت

ي از مشابه آنچه که در بحث نان بیان شد. در همین برهه باال رفتن قیمت تخم مـرغ، بسـیار یارانه حل کند؛ اعطاي

کننـدگان کردند؛ چون قیمت تخم مرغ باال بـود و فـروش آن بـراي عرضـهامتناع می کنندگان از فروش آنعرضه

شـت. پـس، مقرون به صرفه نبود. لذا اگر دولت به این کاالها یارانه ندهد، امکان تنظیم بازار آنها وجود نخواهـد دا

د داده باید به آنهـا سوبسـیگذاري شوند، کاالهایی که توان سه دسته دانست؛ کاالهایی که باید قیمتکاالها را می

 شود و کاالهایی که باید قیمت آنها آزاد گذاشته شود. 

 آقاي ملکی، شما هم نظرتان را بفرمایید.  طاهرمحمدي:

-گـذاري مـیوسیالیستی دارد؛ یعنی در آن قیمتاقتصاد ما تقریباً حدود چهل سال است که قالبی شبه س ملکی:

کنیم، داریم از نهادهاي گذاري استفاده میه از نهادهایی مانند برند و قیمتتی ککاالها قیمت دارند. وق اًشود و غالب

خواهیم قیمت را آزاد رسد اول باید به این نکته توجه شود که چرا میزنیم. به نظر میداري حرف میاقتصاد سرمایه

یوه پـیش رفتـه اسـت. کنیم. چون این کار تبعات زیادي دارد. به هر حال، چهل سال است که وضعیت بـدین شـ

منـد نیسـتیم؛ کنند، نهادهایی را دارند که ما از آن بهـرهکشورهایی که در حال حاضر بر مبناي قیمت آزاد کار می

کنیم که ما قیمت یک دسـتمال ترین نهاد هم همان نهاد رقابت است؛ یا نهاد شناختن اصل مالکیت. فرض میاصلی

ایم؟ چقدر شرایط را گیري رقباي بازاري فراهم کردهدر شرایط را براي شکلداریم. ما چقکاغذي را از روي آن برمی

فروش بتواند رقیب داشته باشد؛ یا اینکه او در محل خود انحصار دارد؟ ما تا زمانی که ایم که یک میوهتسهیل کرده

ب را هم از روي کـاال تواند ایفاي نقش کند. اگر برچسگذاري به خودي خود نمیمشکل انحصار را حل نکنیم، قیمت

تـوان او را ملـزم کـرد تـا کنند. نمیگذارد. مانند حال حاضر که چنین میبرداریم، آن فروشنده قیمت خود را می

قیمت را پایین آورد. آزادسازي قیمت در اصل براي آن است که در بازار براي تعیین قیمت رقابت شکل گیـرد. مـا 

مالحظه در بازار تسهیل شده است؟  و نوآوري ایم؟ چقدر ایجاد کارآفرینیهاین شرایط را چقدر در کشور ایجاد کرد

گیرد. ما قبل از آنکه بخـواهیم قیمـت را آزاد شود که بدلیل عدم وجود رقابت، نوآوري اصیل در بازار شکل نمیمی

تراسـت. بـه وان آنتـیریکا، بحثی داریم تحت عنـکنیم، باید بتوانیم جایگزینی را براي این نهاد ایجاد کنیم. در آم
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دهند تا کنند، اما به رقباي او فرصت میکند، آن را محدود نمیمحض اینکه شرکتی سهم بازاري زیادي را کسب می

خـواهیم قیمـت را آزاد کنـیم و دیگـر کنیم؟ لذا سوال محوري این است که چرا میوارد بازار شوند. ما چه کار می

کننـد؛ در بحـث گـذاري مـیگران قیمـتهاي چندگانه داریم؟ تنظیماستهاي مختلف، سیاینکه چرا ما در حوزه

توجیهی ندارد و باید این موضوع در اسناد باالدستی حل  هااینترنت، در بحث خودرو و مانند آن. این تعدد سیاست

-ت، در حـوزهاي دیگر اسـها اتفاق افتد و اگر وضعیت به گونهشود. اگر بنا است آزادسازي شود، باید در همه حوزه

ه هم بحث کارآفرینی و رقابت اسـت. تـا زمـانی کـه مسأل یننکنیم. دوم اجرامتفاوتی را هاي هاي مختلف سیاست

 گذاري موفق نخواهیم بود. داري را ندانیم، در بحث قیمتهاي اقتصاد سرمایهرقابت ایجاد نشود، و مؤلفه

فـق باید عرض کنم که با برخی از فرمایشات ایشان موا هاي آقاي ملکیدر پاسخ یا شاید نقد به صحبت ادریسیان:

-ي میگذارگران و رگوالتورهایی داریم که قیمتنیستم. در سایر کشورها، هم در آمریکا و هم در انگلستان، تنظیم

ابـت ض حقوق رقاین به منزله نقاند که دیگران توان رقابت ندارند، وکارها به حدي رسیدهکنند. اینکه برخی کسب

کـه نبایـد برخـی  شـودتکلیف میبه شرکت  شود ومی تعیینهاي ضدرقابتی رویه ،تراستست. در حقوق آنتینی

ذاري گـآن است که جلوي انحصار را بگیرد. نه اینکه اگر ما قیمـت نیز گذاريقیمتهدف از اقدامات را انجام دهد. 

 نظام بازار آزاد است.  بادر تقابل ایم و این روش در دنیا منسوخ شده یا کنیم از دنیا عقب ماندهمی

فیت بـه گوید که این محصول را با این کیوظیفه رگوالتور در دنیا مشخص است. رگوالتور در ایران دقیقاً می ملکی:

-شود، امـا نمـیاین مبلغ بفروش؛ خصوصاً در بحث اینترنت. درست است. در دیگر کشورها کف و سقف تعیین می

د با فالن گوید که فالن خودرو را بایاین قیمت بفروشی. یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند که دقیقاً باید به

بـا  کند. زیرا بسیاري از خودروهـاي بـا کیفیـتها ایجاد انحصار میدرصد وارد کنی. این دقیقاً براي برخی شرکت

الی مـیک ابزار دقیق براي تأمین  بحث تأمین مالی است. بورس آمریکا ،ه سومشود. مسألعوارض باال وارد کشور می

وکارهاي کوچـک کنند و برخی کسبوکارهاي نوپا حمایت میتراست، از کسبکارآفرینی است. لذا در حقوق آنتی

 گذاري هر چند ابزار است، اما هـدف نیسـت. بایـد علـتدهند. در نهایت، بحث قیمترا نیز مورد حمایت قرار می

داري گرا مشخص باشد. اگر نفهمیم که چرا به سـمت سـرمایهیک اقتصاد راست گرا بهچپ رجوع ما از یک اقتصاد

-رویم، موفقیتی ایجاد نخواهد داشت. اگر رویه یکسان در صنایع مختلف نداشته باشیم، مردم دچار مشکل مـیمی

 شوند. 

شود، بایـد اشـاره  تر بحث کنم. براي اینکه وضعیت کنونی کشور تبییناگر اجازه بدهید من قدري کلی ادریسیان:

ت. مورد دوم بحـث تسـهیل شود. یکی جلوگیري از انحصار اسگذاري اصوالً براي سه هدف انجام میکنم که قیمت

فهوم تفکیـک قائـل و سوم هم تضمین دسترسی به یک سري کاالها و خدمات است. باید بین چند م رقابت است؛

گذاري به این معنی نیست که گفته شود قیمت ت. قیمتر آزاد اسگذاري است. یکی بحث بازاشد. یکی بحث قیمت

توانـد آزاد هاي متفاوتی دارد. وقتی بازار به هر دلیلی نمـیگذاري مدلاالیی مشخص مبلغ مشخصی است. قیمتک

تواند طبق اصول رقابت، جلوي انحصار را بگیرد و به عرضه و تقاضا به درستی پاسخ دهـد، بـه باشد و خودش نمی

گـذاري هـا نیـاز بـه قیمـتکنند. من معتقدم که در بازار ایران، در بسیاري از حوزهذاري حرکت میگمت قیمتس

گذاري کامالً آزاد است و یک م است. این نیست که در دنیا قیمتشود. این روند هم در دنیا کامالً مرسواحساس می

اي آل است که ما به نقطهدیگر. این ایدهدهد و سوپرمارکت دیگر به قیمتی سوپرمارکت کاالیی را به یک قیمت می

هـاي تواند با شرکتبرسیم که تقاضا قیمت را مشخص کند. در همین کشور خودمان. اگر شرکتی وارد شود، آیا می

هاي قدیمی انحصـار تواند رقابت کند. چون شرکتکنم روشن است که شرکت نوپا نمیفکر میقدیمی رقابت کند؟ 
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ند با رقبـا وارد رقابـت شـود. توااند. لذا یک شرکت کوچک چگونه میازار را در دست گرفتهچندگانه دارند و این ب

-گذاري تنها به این معنی نیست که قیمت کاال به میزان مشخصی است و قیمت دقیقی براي آن تعیـین مـیقیمت

-دستورالعمل نـرخشود. این روش در دنیا روشی منسوخ است. قیمت گذاري مدل دارد. بخش دوم آن است که ما 

را داریم که دستورالعملی علمی است و مبنـا دارد و بـر روي آن مطالعـه شـده  1391گذاري کاال و خدمات مصوب 

گذاري توجه شده است، اما کماکان براي ما روشن نیست که قرار گرفتن کاالهاي مختلـف هاي قیمتاست. به مدل

انـد. در ها قـرار دادهبندي کاالها را بر اساس آن مدلا اولویتهاي خاص بر چه مبنایی بوده است؟ لذبنديدر دسته

دنیا چند مدل قیمت گذاري عمده داریم. در همه جاي دنیا. در انگلستان، اتحادیه اروپا و ... . دو مدل عمده در دنیا 

 بحـث نـرخ) اسـت و یکـی هـم Price Capوجود دارد که بیشترین رغبت بر آنها است. یکی مدل سقف قیمت (

توانید براي آن کاال بگذاریـد ). در مدل سقف قیمت، یک سقفی براي قیمتی که شما میRate of returnبازگشت (

شود. این روش مزایایی دارد و معایبی هم دارد که در ادامه ارائـه خـواهم کـرد. مـدل دوم نـرخ در نظر گرفته می

شود و سـودي جهت تولید آن کاال محاسبه می بازگشت است. نرخ بازگشت به این معنی است که هزینه تمام شده

قیمت تمام شـده شود. خب یک واحد با تواند براي آن کاال در نظر گیرد، مشخص میهم که واحد عرضه کننده می

تواند بر همین مبنا درصدي سود لحاظ کند. واحد دیگري هم با قیمـت تمـام شـده کند و میتولید میکاال کمتري 

هـا تواند براي کاالهاي تولیدي خود لحاظ کند. هر کدام از ایـنکه او هم همین درصد را می کندبیشتري تولید می

شود که تولیدکننـدگان کیفیـت کنیم، باعث میمعایب و مزایایی دارند. وقتی ما از روش نرخ بازگشت استفاده می

گیرند و البته قیمـت کاالهـا بیشتري می کاالهاي خود را باالتر برده تا هزینه تمام شده آنها هم باالتر رود؛ لذا سود

اي است تـا تولیدکننـده تـا شود، این یک انگیزههم باالتر خواهد بود. اما در مقابل، وقتی سقف قیمت گذاشته می

تواند قیمت تمام شده را پایین آورد، تا بتواند از سقف قیمت تعیین شده بیشتر فاصله گرفتـه و سـود جایی که می

-دهد. شما یک سقف قیمتی داریـد و مـیگذاري بیشتري را میند. سقف قیمت، انعطاف قیمتبیشتري دریافت ک

توانید در آن بازي کنید. حال بسته به اینکه شما بخواهید چقدر رقابت کنید، کاالهاي با کیفیـت متفـاوتی تولیـد 

ایـن  1اریـم. اولویـت را د 1391گـذاري مصـوب خواهید کرد. اما همانطوري که اشاره شد، مـا دسـتورالعمل نـرخ

پردازد که مربوط به شرایط خاص آن زمـان گذاري مستقیم میگذاریم. چون به بحث قیمتدستورالعمل را کنار می

 هاي دوم و سوم متمرکز کرد. شده است. لذا باید بحث را در اولویتگذاري میبوده و بصورت مستقیم قیمت

د بـه هـا آزاد شـوگذاري انجام شود یا قیمـتاین نکته که آیا قیمت اگر موافق باشید، ابتدائاً بر سر طاهرمحمدي:

 بندي برسیم، و بعد وارد این موضوع شویم. جمع

-گذاري باید لحاظ شود. حتی در بـازار آزاد هـم قیمـتخواهم این را بگویم که اصول قیمتدر کل می ادریسیان:

ارد کـه ه در آنها رقابت کامل وجود دمگر در کاالهایی کدهد. گذاري الزم است. در همه جاي دنیا این اتفاق رخ می

ابـزاري  گذاري را داریـم و در واقـعبه نظر من واقعاً زیاد نیست. بر اساس تحقیقات من، ما در تمام دنیا بحث قیمت

 است براي توسعه رقابت. 

صنفی مقیم آنجا صـحبت شود که قدري ریزتر بحث شود. در بسیاري از کشورها که ما با فعالین می طاهرمحمدي:

 یـن امکـان وجـوداید. اساساً اتر از بقیه بفروشید واقعاً برندهگویند که اگر شما بتوانید کاالیی را گرانکنیم، میمی

-ز شما مـیتوانند در بازار باقی بمانند. لذا اندارد. آنقدر رقابت شدید است که فقط افراد قدرتمند در آن حوزه می

 شکافید و وارد مباحث شوید. خواهم بحث را قدري ب
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د طوري که شما فرمودید، امکان فروش این کاالها به باالتر از قیمـت عمـومی و رقـابتی آن وجـوهمان ادریسیان:

ه کـگوید آن کسـی آید و میمی گذاري همین است.ندارد؛ مگر آنکه قدرت بازاري آنها خیلی زیاد باشد. کار قیمت

تند. فروشـان هسـها خیلی از اوقات تابع عمدهفروشگیرم. طبیعتاً خردهرا هم میقدرت بازاري دارد، من جلوي او 

-فروشان هسـتند کـه مـیفروشان سوق دارد. یعنی این عمدهگذاري هم در بیشتر مواقع به سمت عمدهلذا قیمت

ا ران هم شـمارند. در ایتوانند بر قیمت بازار اثرگذارند. در دنیا هم بیشتر کشورها به سمت بازار آزاد و رقابت میل د

ري توانید یک آب معدنی را به قیمتی بیشتر بفروشید. چون اشخاص این آب معدنی را از واحدهاي دیگر خریدانمی

گوینـد گذارنـد کـه مـیخواهند کرد. در دنیا این مقیاس بسیار بزرگتر است. اما به هر حال یک سقف قیمتی مـی

ازي یا جوري بکنید که قیمت فروش کاال، از آن سقف قیمتی باالتر رود. فروشان. شما حق ندارید جوري بازي عمده

 کنید، از هزینه تمام شده خیلی  انحراف داشته باشد. کنید که سودي که کسب می

دهد؟ پس آن موضوع رقابت و کیفیت تولیـد کـه از آیا همین اتفاق براي تولیدکنندگان هم رخ می طاهرمحمدي:

 شود؟ رود چگونه حل میبین می

خ یا مـدل نـردر نظر گرفته شود،  سقف قیمتها هستم. اگر مدل ده در حال حاضر در مقام بیان مدلبن ادریسیان:

یاسـتی کنـیم، سها را نگاه میها و بخشنامهکند. وقتی دستورالعملبازگشت، وضعیت متفاوتی را در بازار ایجاد می

تواننـد پیش گرفته شده است و معتقدم که اصناف هـم مـیکه در سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینترنت در 

 فروشان را به طور خاص تحت تنظیم قرار دهیم. چـون سـازوکار ایـنمدنظر قرار دهند، این است که بیاییم عمده

فتـه گکنید، در اولویت سوم فقط آمده و فروشان متفاوت است. وقتی به دستورالعمل نگاه میفروشان با خردهعمده

بلـغ فروش هستید نرخ سود شما فالن متواند اینقدر باشد. اما اگر خردهفروش هستید، نرخ سود شما میهاگر عمد

سیاستی مناسب را در پـیش گرفـت کـه  1396است. به نظر من این کافی نیست. سازمان تنظیم مقررات در سال 

ر نظر را رعایت کنند. مجازات جدا د و موقعیت مسلط در بازار دارند، باید این اصولفروش هستند افرادي که عمده

ت آن گیرد. چون وضعیگذاري متفاوتی را در نظر میکند. مدل قیمتتري را اعمال میگیرانهگیرد. نظارت سختمی

-طوري که اصـناف ایـن ظرفیـت را دارنـد و عمـدهفروش تفاوت دارد. لذا پیشنهاد من این است که همانبا خرده

دا فروشـی جـفروشی را از ضابطه خـردهماً تحت تنظیم قرار دارند، ما نیز ضابطه عمدهفروشان توأفروشان و خرده

 . شرایط آن را هم تبیین کنیم. کنیم

 گذاري مختلفی داریم و باید بنا به وضعیت خاص کشورمان یا واحدهاي صنفی خـاص،هاي قیمتما مدل ادریسیان:

گـران  دهد که بسـیار، خدماتی را ارائه ي صنفیتورانی یا واحدکنیم. اما اگر رساز آن مدل که بهینه است استفاده 

 د. کنتواند از آن خرید ناي که توان خرید ندارد، میکنندهمصرف. شودمیاست، به عنوان یک واحد لوکس شناخته 

اگـر شخصـی بـه  کند.خرید می توان خودآقاي ادریسیان. من اعتقاد دارم که هر کسی با توجه به  طاهرمحمدي:

رود. اما بـه هاي آن مشخص است نمیاي که لوکس است و قیمتلحاظ درآمدي ضعیف است، هیچ وقت سراغ مغازه

 هـاي بسـیار زیـادي را در نظـرو قیمت کنیم. اینکه یک رستوران خاص بیایدهر حال، ما در یک جامعه زندگی می

پـذیرم ییم اگر نداري خرید نکن، من این را م، به هر حال اقشار مختلفی در جامعه وجود دارند. اینکه ما بگویگیرد

ري گـذاخواهد قیمـترقیب داشته باشد، تا نتواند هر طور که میچند  اما به شرط آنکه این واحد انحصاري نباشد.

هـم  اي است که اگر این رستوران یا واحد صنفی قیمت کاال و خدمات خود را دو برابـربه گونه کنونی کند. وضعیت

ن کند. ما در مباحـث خودمـا. این در حقیقت دارد اجحاف میبه این واحد مراجعه خواهد کردمشتري کند، باز هم 

   جایی اجحاف را مطرح کردیم. جایی که اجحاف است ما باید وارد عمل شویم.  
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کـه یـک  ااي دیگر است. نگاه ما باید عدالت محور هم باشد. من با رقابت موافقم، امـا در اینجـانصافی مقولهاما بی

 دهد، رقیبی ندارد. هاي بسیار گزافی ارائه میرستوران واحد وجود دارد و قیمت

 چه اجباري بر آن مشتري تحمیل شده که از این رستوران خاص خرید کند؟  امیر امینیان:

 هیچ اجباري وجود ندارد.  طاهرمحمدي:

ث رقیب این رستوران بخصوص هسـتند. لـذا بحـها دقیقاً. این ارتباطی به رقابت ندارد. همه رستوران ادریسیان:

 طور که عـرضرقابت و عدالت دو بحث مجزا است. این مثال و توضیح به نظر من با یکدیگر هماهنگ نیستند. همان

فرمایید بحث عدالت است، ایـن ها، رقیب این رستوران بخصوص هستند. یک زمان شما میکردم، تمامی رستوران

گذارند و یا از سایر راهکارهـا بـراي تحقـق عـدالت ب، بیایند و سقف قیمت یث عدالتیک مقوله مجزا است؛ از ح

ان وجـود رسد این مقوله را باید از بحث رقابت جدا کرد. وقتی تقاضا براي این رسـتوراستفاده کنند. اما به نظر می

را  قابـت هسـتیم و ایـن فضـادهد. لذا در این مورد هم ما شاهد ردارد، این رستوران هم به فعالیت خود ادامه می

 دانیم. انحصاري نمی

هاي دیگر رقیب این رستوران اي را عرض کنم. به نظر من رستورانمن در مورد همین موضوع یک نکته شکوهیان:

ما زمـانی ایـن  ،عریفی که ما در نشست قبلی داشتیمکند، نیستند. با توجه به تبخصوص که خدمتی خاص ارائه می

دهیم که این رستوران یا همان کاال را دهد، و یا جانشـین نزدیـک آن ها را در یک بازار قرار مینواحدها و رستورا

دهد و یا هر رستوران دیگـري کـه تحـت عنـوان کاال را ارائه کند. اگر این رستوران که خدمت بخصوصی ارائه می

فعلی هم ارائـه کنـد، آیـا مـردم بـه شود، اگر قیمت کاالي خود را دو برابر قیمت هاي لوکس شناخته میرستوران

اي دارد و بخاطر آن خصیصه کنم که این خدمت، یک خصیصهکنند؟ من احساس میهاي دیگر مراجعه میرستوران

خواهم بر همین فرض رستوران متمرکز شوم. آقاي ملکی به نظـرم اشـاره یابد. من نمیخودش، چنین امکانی را می

-ایم و تحت آن برند خرید میخص است. در هر جایی که ما برندي را شکل دادهخوبی داشتند. بحث برند بسیار شا

کنـد. مـا هاي معامله را کـم مـیکنیم، وضعیت متفاوتی داریم. چون آن برند، دارد به نوعی نقص اطالعات و هزینه

ایسـه آن بـا بینیم لب تاپی برند خاصی را دارد، خاطرمان جمع است. لذا نیـازي نیسـت کـه وارد مقوقتی که می

کند، با یک سوم قیمت. حـال، کاالهاي دیگر شویم. همان لب تاپ را با همان مشخصات یک شرکت دیگر تولید می

. اینجـا رسـتوران به نظر من، فروشندگان بالقوه، رقیب بالقوه آن رستوران خاص خواهند بـودافتد؟ چه اتفاقی می

فـروش و یـا از رستوران چه کرده که توانسته به این حجم  نگیرد که ایرقیب بالقوه در ذهنش این نکته شکل می

شود و بـه وارد عمل میقیمت باال برسد؟ براي اینکه این رستوران هم بتواند بخشی از سود آن بازار را کسب کند، 

فـر گیرند. مجـدداً ن. حاال در بازار، دو رستوران ارائه کننده چنین خدمتی متمایز شکل میگرددآن بازار ملحق می

شود. تقریباً در سایر بازارها هم ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. به عنوان مثال، شـرکت کوکـا دیگري هم وارد می

کوال آن صالحیت و انحصار سابق خود را ندارد. االن اگر قیمت را باال برد، ممکن است شما از پپسی خرید کنید. اما 

. البتـه بـه بردبهره میانحصارش  ازابه دسترسی نداشت، در زمان خودش که کسی به تکنولوژي خاص آن نوع نوش

نظر من این انحصار مفید و مثبت بود. به نظر من ضرورتاً نباید جلوي انحصار را گرفت. اتفاقاً توجه به برند هم خیلی 

. اگر کند تا بتواند اعتمادي را حاصل کندمهم است. براي بوجود آمدن یک برند، صاحب آن، سالیان سال هزینه می

هم باید تحـت  ،کنندقیمتی را عرضه میهاي گرانبدین شکل پیش رویم، برخی از تولیدکنندگان پوشاك که لباس

رسـد هاي قیمتی قرار گیرند که این نکته به نظر من چندان پسندیده نیست. به نظر مـیگذاري و محدودیتقیمت
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وع خود با یک خصیصه منحصر به فرد، بازار را جـدا این تولیدکننده پوشاك و این رستوران بخصوص، هر کدام در ن

 کردند. 

بـت توانیم جداي از روانشناسی رفتاري مردم ایران مالحظه کنیم. من چنـدان بـه رقاما این مباحث را نمی خزلی:

 ه شـدهکنم. این کاال در بازار شـناختاعتقادي ندارم. من سالیان سال است که از یک نوع خاص از کاال استفاده می

ه، بـه گذارد. اما سایر تولیدکنندگان کاالهـاي مشـابمیبر آن کاال یک قیمت باالتري را  تولیدکننده آن هم است و

ند دانمی آنها ند.آورتناسب قیمت این کاال باال می، قیمت کاالهاي خود را به یت از آن و با یک بازه قیمتی خاصتبع

. بـه تر خرید خواهند کردنها نزدیک باشد، مردم از شرکت معروفکه اگر هم قیمت با این شرکت شوند و یا فاصله آ

یگـر دنوعی توافقی از قبل وجود دارد. آیا امکان دارد که یک شرکت تولید نوشابه قیمت خود را باال برد و شـرکت 

و  ولیدکنندگانت کنند. لذا بازار رقابتی در ایران، با توجه به رفتارها از قبل با هم توافق میافزایش قیمت ندهد؟ این

کند ري میالقلم کتابی دارند که رفتار ایرانیان را از زمان صفویه پیگیکنندگان وجود ندارد. آقاي دکتر سریعمصرف

 خیـز تغییـر رفتـارتا زمان حال. این رفتار مخصوص ما ایرانیان است. بعد از گران شدن نفت، کل کشورهاي نفـت

 نوئی شکل گرفت. دادند. به نوعی گفتند که اقتصاد کازی

 هـاي مختلـف مشـاهده کنیـد. برخـیتوانید در بخـشبنابراین، نوع رفتارها تغییر کرد. همین نوع رفتارها را می

راي و چندصدهزار تومانی دارند و این غیر از مبلغی است که شما بـ هاي بسیار گرانا هستند که وروديهرستوران

. در جـایی ا به نظر من نباید چندان بحث را بر این رفتارها متمرکز کردپردازید. اماستفاده از غذاي آن رستوران می

ین واحدها کند. لذا نباید زیاد بر اشود. کسی که توان خرید ندارد، به این مراکز مراجعه نمیبستنی طال فروخته می

بهداشتی  است و به لحاظ مانور داد. به نظر من باید این طبقه را کنار گذاشت. جایی که به لحاظ کیفیت بسیار پایین

رفتـار  در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد و طبیعتاً  قیمت بسیار کمی هم دارد، آن را هم نباید در نظر گرفـت. لـذا

تخـم  ایرانیان در برابر رقابت را نباید مغفول گذاشت. از دوستانی که در آمریکا بودند سوال کردم؛ گفتنـد قیمـت

. چند ورودي چند روز قبل تفاوت دارد. کره ورودي امروز با روزهاي قبل تفاوت داردمرغی که ورودي امروز است با 

-مـیشود، تمام کاالها را به همان قیمت جدیـد ندرصد کاسبان ما، امروز که کاالي قبلی با قیمت جدیدي وارد می

 زنند؟ بنابراین، خصوصیات رفتاري ایرانیان بسیار مهم است. 

گذاري یک سري دیگـر گذاري شود و سراغ قیمتن است که یک سري کاالها قیمتپس نظر شما ای طاهرمحمدي:

 از کاالها نرویم. آقاي سازگاري، شما هم موضوع خود را مطرح بفرمایید. 

در مورد این مباحثی که  یلی زودتر این نکته را متذکر شوم.خواستم خمن در خالل صحبت دوستان می سازگاري:

ري کنیم یا آزاد بگذاریم، به مسأله صنوف ارائه کننده کاالها و خدمات خاص ورود کنیم گذامطرح شد، اینکه قیمت

ها بسیار زیاد است. چرا یک هتل در یک جاي توانیم مصداق به مصداق بررسی کنیم. از این مثالها را نمییا نه، این

رد کـه مبنـاي آن را بایـد روشـن دهد؟ این یک تفاوتی داخاص، قیمت خود را چند ده برابر قیمت هتلی دیگر می

کنیم؟ آن مبنا هم این است کـه مـا از دولـت چـه کنیم. اول باید مشخص شود که داریم با چه مبنایی صحبت می

اي که آقاي ملکی فرمودند. ما از دولت انتظار یک دولت راسـت اقتصـادي را اي را انتظار داریم؟ همان نکتهکارویژه

تظار یک دولت چپ اقتصادي را داریم (سوسیال)؟ ما در کشور خودمان که به هیچ یـک داریم (لیبرال)؟ یا اینکه ان

خواهـد از از این موارد اعتقاد نداریم و یک اقتصاد اسالمی است که ما بدان معتقدیم. اینکه یک شخص خودش می

وارد شویم و بگـوییم  م آن شخصیک رستوران خاص خرید کند و مبلغ هنگفتی را بپردازد، آیا ما باید به عنوان قیّ

توانیم بدین شکل ورود کنیم یا خیر؟ این که چنین اتفاقی نباید رخ دهد که شما چنین مبلغی را پرداخت کنید. می
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توان بـه یسوال را باید با استفاده از نظریه دولت و اعتقاد ما بدان توضیح دهیم. پس بدون روشن شدن این مبنا نم

خواهد مبلغ گزافی را بابت یک کـاال گوید که اگر شخصی مییف راست اقتصادي میالیه طمسأله ورود کرد. منتهی

انـدازي چنـین گوید که اساساً مـن اجـازه راهیا خدمت بپردازد، اشکالی ندارد. منتهی الیه طیف چپ اقتصادي می

شود، ورود صی مید که چون بحث بسیار جزئی و تخصاین بین باز هم دیدگاهی وجود داردهم. در رستورانی را نمی

گردد که آقاي شکوهیان اشاره کردند. اینکه مبنـاي مـا چیسـت؟ ایـن بحـث اي برمیکنم. این به همان نکتهنمی

و بحـران  50اي دارد که ما از همان دهه زمینهروانشناسی رفتاري که آقاي خزلی اشاره کردند، به نظر من یک پیش

گذاري براي ما جـذاب بـوده و بـه قـول آن دوران دارد. این قیمت اقتصادي آن دوران شاهد آن بودیم و ریشه در

سال هـم بازسـازي  9، 8سال جنگ بود،  8انقالب را داشتیم،  57ما در سال ». زیر زبان ما مزه کرده است«عامیانه 

عـد از پس از جنگ بود، یک برهه کوتاهی یک آرامش و ثبات اقتصادي آمد و دوباره ما ده سال تحریم بودیم، االن ب

-شود که ما تا حدودي به نظریات اقتصادي توجه کنیم، سیاسـتسال، تازه این ظرفیت دارد در کشور ایجاد می 40

صحبت کردند کـه تنهـا در شـرایط  (ص)اکرم گذاري به سمت آزادسازي را داشته باشیم. آقاي شکوهیان از پیامبر

کردم. در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا، اي میگذاري شود و اصل بر آزادسازي باشد. من مطالعهخاصی قیمت

باشند و  شود. این طور نیست که به صورت پیش فرض کاالهایی وجود داشتهگذاري میفقط در چنین فرضی قیمت

طـور کـه یابد. همـانگذاري ضرورت میگذاري کنیم. در مواقعی، بحران وجود دارد و قیمتما همواره آنها را قیمت

خواهم عرض کنم که ما نسخه خـود را تنهـا بـراي ه کردند، االن ما در وضعیت وفور بازار هستیم. میدوستان اشار

را خاطرمان هست. در مواقعی بحران لبنیـات در  91، 90اي همیشگی ارائه کنیم. سال شرایط کنونی نپیچیم. نسخه

ي، کاالي شوینده خیلی ضرورت ندارد کشور وجود داشت. بحران لوازم شوینده در کشور اتفاق افتاد. در حالت عاد

قط در همین زمـان بحـران بایـد ف لذاگذاري شود. اما آنجا براي یک کاالي اولویت سوم بحران ایجاد شد. که قیمت

گذاري شود، چندان به نظر من صـحیح نیسـت. بـا گذاري شود و اگر براي همیشه بخواهد در این کاال قیمتقیمت

-خواهم از قوانین بحث کنم. ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، بحث قیمتبیشتر می توجه به حوزه مطالعاتی من،

طبق مطالعات ) قانون برنامه پنجم. اما 102) و (101قانون برنامه چهارم و مواد ( )39( گذاري را داشتیم. بند (ج) ماده

داخته نشد. در مـورد دلیـل آن تفکـر گذاري پر، نه در احکام دائمی و نه در برنامه ششم، به بحث قیمتبعمل آمده

. حس کردم که قوه مقننه ما هم به این درك رسیده اسـت بوده استدلیل آن همین مسأله اخیر  ،به نظر منکردم. 

که االن وقت حرکت کردن به سمت آزادسازي اقتصادي است و این خیلی مثبت است. عرض من این است که پیش 

 سته نیست. فرض داشتن در این مسأله چندان شای

دارد  ضـرورت نه بر این است که آزادسازي اتفاق افتد. اما در برخی مواقع،بله. نگاه دولت و قوه مقنّ طاهرمحمدي:

 گذاري شوند. که براي تنظیم بازار، یک سري کاالها قیمت

 سال با اقتصاد کوپنی و اقتصاد نیمه سوسیال سر کردیم.  انديسی و  ما سازگاري:

 کرد. شرایط ایجاب می چون طاهرمحمدي:

 احی انجام شود. درست است؛ اما یک جا باید این نوع اقدامات متوقف شود. یک جا باید این جرّ سازگاري:

 کنم. اما لوازم آن وجود ندارد. جراحی و ضرورت آن را من هم تأیید می طاهرمحمدي:

ایـن  گرفتن ذیل گروه سوم دستورالعمل اسـت، اي را اضافه کنم. اگر منظور از آزادسازي، قرارمن نکته ادریسیان:

 گذاري است. آزادسازي نیست. این هم نوعی قیمت
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گروه سوم سقف را تعیین کرده و تا یک جا این حد مشخص شده است. بحث مـا رهاسـازي کامـل  طاهرمحمدي:

 اي که تابع شرایط عرضه و تقاضا شود. مخالفتی با بیان شما ندارد. است؛ به گونه

ها، کـاري بسـیار همین بحث سوبسیدي که در اوایل جلسه اشاره شد. همین بحث هدفمند کردن یارانه ي:سازگار

درستی براي آن پـیش بینـی نشـده  یشیوه اجرایچون آورد؟ علمی بوده است. چرا در جامعه ما بحران بوجود می

اشت. دستم اقتصاد کوپنی را خواهیم بد همین سیاألن باشید که إلیاست. اگر بخواهیم با این دید پیش رویم، مطمئ

د نیمـه االبد همـین سیسـتم اقتصـاپردازي نکنیم، توابعش را در نظر نگیریم، إلیاي شروع نکنیم، ایدهاگر از نقطه

کنند، ماننـد هدفمنـدي ماند؛ چون هیچ کس جرأت ریسک ندارد. ریسکی هم که میسوسیال و کوپنی ما باقی می

عی شود. این یک نکته. بحث نظـارت هـم سـیی مناسبی نداشته باشد، تبدیل به بحران میها، اگر شیوه اجرایارانه

داد: آزادسـازي، سوبسـید دادن و کنم که در قسمت بعدي در مورد آن صحبت کنم. این اتفاقات داشت رخ میمی

یط م. اما در شـراگذاري مستقیم موافق نیستگذاري مستقیم. بنا بر نکاتی که من عرض کردم، خیلی با قیمتقیمت

عـات، نظر نیستم؛ اما در اثر برخی مطالکنم. من در این حوزه صاحبخاصی، سوبسید دادن و آزادسازي را دنبال می

ریت کنم. چطور این مسأله باید مـدینظر اشخاصی مانند آقاي دکتر پژویان (رییس سابق شوراي رقابت) را بیان می

ی در سازي کاالي اساسی داشته باشد. در مقاطعیریت بحران را با ذخیرهبینی و مدشود؟ دولت باید این قدرت پیش

سـال  شود. درشود. خیلی از کاالهاي دیگر هم امنیتی میکشور ما این اتفاق رخ داد. فرمودید بحث نان امنیتی می

اي که خود آقـ رسید. این چیزي بودو در اوج تحریم بانک مرکزي، ذخیره کاالي اساسی ما داشت به پایان می 1390

یر ، ما سه روز ذخیره کاالي اساسی داشتیم. در سـتاد تـدابندگفتند که وقتی دولت را تحویل گرفتروحانی هم می

ویژه اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی مصوب شد، و از صندوق توسعه ملی براي ذخیره کـاالي اساسـی برداشـت 

 هاي آن وجود داشته باشد. یعنی مـا بحـران تخـم مـرغ رازمینهشد. این کار، کار خوبی است. به شرط آنکه پیش

بـه  بینی داشـته باشـیم کـهدهد، باید پیشبینی کنیم. وقتی در جایی از دنیا بحران آنفوالنزاي مرغی رخ میپیش

بـا آن  کشور ما هم خواهد رسید. ما کاالي اساسی را ذخیره کنیم، که وقتی بحران قیمت ایجاد شد، با پرکردن بازار

ز ایـن اگردد. دولت اگر چنین مدیریتی داشته باشد، دیگر ابله شود. بنابراین، این موضوع به مدیریت دولت برمیمق

-داشـتیم. بحـث قیمـت مشکالتیهاي موجود چنین دهد. ما هم البته بنا به شرایط و بحرانرخ نمی دست اتفاقات

 شویم، بدیهی است کـه بایـد بـهوضعیت خارج میرود. وقتی ما از این گذاري تا شوراي عالی امنیت ملی پیش می

 مقتضیات زمان هم توجه کنیم. 

 شویم. تخم مرغ نشان داد که از بحران و وضعیت سابق خارج نمی خزلی:

ایـد بینی نکرد و کارکرد آن اجرا نشد. این شیوه درستی نیسـت و مـا نببله. بخاطر اینکه دولت ما پیش سازگاري:

 توجیه کنیم. این وظیفه دولت است.  کارکردهاي این چنینی را

بینی صحیحی داشته باشند، چنـین گردد به دولتمردان که اگر بتوانند پیشدرست است. این موضوع برمی خزلی:

 مشکالتی رخ نخواهد داد. حال در گستره ایران چه باید کرد؟ 

خواهد و هـم سـازوکاري یدایی ممطالعات ج هممادامی که ما در مقطع بخواهیم مدیریت بحران کنیم،  سازگاري:

طوري که آقاي طاهرمحمدي فرمودند، ما یک نگاه کالن ملی داریم. در نتیجه اسـتدالالت مـن هـم بـه جدا. همان

گـذاري قیمـتبـه قائل شود. ما بصورت پیش فرض، نسبت به هیچ کاالیی همان نتیجه آقاي شکوهیان منتهی می

 یم. گذاري کنان در کاالیی خاص بوجود آمد، بیاییم براي آن کاال قیمت. اصل ما آزادسازي است. وقتی بحرنیستیم
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 زاده. شما هم نظراتتان را بفرمایید. آقاي حبیب طاهرمحمدي:

من چند نکته داشتم. اما قبل از آن گریز کوچکی به همان بحث رسـتوران خاصـی داشـته باشـم کـه  زاده:حبیب

وجود  کند. به نظر من انحصار جاییباالیی را هم براي خود تعیین می هاي بسیاردهد و قیمتخدمتی خاص ارائه می

ا رکشش باشد؛ یعنی مردم در هر صورت نسبت به آن استقبال نشان دهند. من مورد این رستوران دارد که کاال کم

مـا در رنـد. ادانم؛ به این دلیل که مردم ضرورتی براي رفتن به آن رستوران ندامانند آقاي ادریسیان انحصاري نمی

-مـیی نهواپیمای خوبی باشد. به عنوان مثال، یک شرکتحوزه هواپیمایی شاید ما با این بحث مواجه شویم و مثال 

کشـش اسـت. لـوازمی کـه مـردم خدمات هواپیمایی جزو کاالهاي کم تعیین کند.را  تواند هر قیمتی که خواست

شـته اال اگر در این فرض، تنها یک ارائه کننده وجود دابصورت روزمره با آن درگیر هستند چنین وضعیتی دارد. ح

عنـی گویند. انحصار به معناي یکی بودن نیست. انحصار به ایـن مباشد و تعیین قیمت کند، به این فرض انحصار می

ه . بین کننداست که یکی باشد، یا دوتا یا سه تا باشد. آنها در کاالهایی که مردم بدان نیاز دارند بخواهند قیمت تعی

فت، هایی که صورت گردانم. در بین همه این بحثهمین خاطر من بحث این رستوران را با این توجیه انحصاري نمی

 گذاري شود یا خیر؟ صحبت آقـاي ملکـی بیشـتر ازمن اگر بخواهم به همان سوال اصلی برگردم که آیا باید قیمت

یاسی مـا ما الگوي اقتصادي داریم یا نه؟ الگوي اقتصاد س باقی مباحث براي من جذاب بود. بدین معنی که آیا اساساً

ه کنیـد، را نگا 44، اقتصاد ما کامالً چپی و با تکیه بر مداخله دولت شد. اگر شما اصل 1357چیست؟ با انقالب سال 

زمان  بینید که چه چیزي ذیل آن نیست؟ بانک، بیمه، حمل و نقل و ... همه و همه به دولت واگذار شده است. درمی

. در جنگ، کامالً اقتصاد چپی بود. دوران آقاي هاشمی رفسنجانی اقتصاد به سمت لیبرال و اقتصاد آزاد حرکت کرد

 ومحـوري نژاد مباحث عدالت دروان آقاي خاتمی ترکیبی از این دو مدل اقتصادي و باز هم در دوران آقاي احمدي

رد. مـا کـهایی از یک رویکرد اقتصادي را مالحظه توان رگهمی. لذا در تمام این دوران، حتی نتعادل و ... مطرح شد

مـا  باید یک الگوي اقتصادي داشته باشیم و بر اساس آن حرف از آزادي قیمت بزنیم. اگر مدل اقتصادي مورد قبول

و حتی  کنیمها را بیشتر میدهیم و در موارد خاصی نظارتاقتصاد لیبرال است، اصل را بر آزاد بودن قیمت قرار می

شـود و شویم قدري مداخالت بیشـتر مـیکنیم. وارد اقتصاد سوسیالیستی میگذاري استفاده میاالمکان از قیمت

هـا بـر توان یک خط مشی پیدا کرد که تمـامی دولـتهایی که وجود داشتند، نمیقس علی هذا. لذا در این دولت

کنیـد کـه مبنـا آمریکـا شـما مشـاهده مـی هاي ریاست جمهورياساس آن حرکت کرده باشند. در تمامی دوره

قتصـادي آن کنند؛ البته لیبرالیسم صور مختلفی دارد و منظور ما بعد اریزي میلیبرالیسم است، و بر آن مبنا برنامه

 کنند. ما چون الگوي خاصی نـداریم،هاي چپ هم مبناي آنها سوسیالیسم است و بر آن مبنا حرکت میاست. دولت

 نداشته باشـد. حـال، ایـن موضـوع را ايشایسته خروجی گذاري یا آزادسازي آنهایمتبحث از قبه نظر من، شاید 

گو را خواهد این الکنیم که الگوي اقتصادي هم داریم. چه کسی میهاي دولت. فرض میبگذارید در کنار ناکارآمدي

هد شد. به عنوان مثـال، یـک هدایت کند و بر آن نظارت کند؟ وقتی دولت ناکارآمد است مشکالت بیشتر هم خوا

 کند. ها آزاد شود؛ روز بعد رییس محترم جمهور اجراي آن را متوقف میشود که قیمتروز بخشنامه می

بخشی از الگوي کلی ترسیم شد. اختالفی در یک مسأله نزد امام مطـرح شـد و  (ره)البته زمان حضرت امام خزلی:

ار کنید. نگذارید اینقدر دولتی شـود. مباحـث خصوصـی بـه بخـش ایشان فرمودند که کار مردم را به مردم واگذ

ها را واگذار کنید. ما انقالب اسالمی داریم. این انقالب اسـالمی مـا یـک مالکیـت خصوصی واگذار شود. مسئولیت

خواهد. چرا تـا بـه حـال ایـن گذاري میمشروع دارد. حال، چگونه باید این امر به مرحله اجرا درآید؟ این سیاست
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است؟ یا بحران بوده یا کشور گریبانگیر مشکالت عدیده بوده است. بسیاري از اندیشمندان ما هـم  تفاق رخ ندادها

 ها نگذشتند. که ترور شدند. مرحوم بهشتی هم که ساده از کنار بحث تعاونی

سـتنباط اهـا ازي قیمتواگذار کردن امور مردم به مردم، لزوماً از دل آن اقتصاد لیبرال و آزاد و آزادس زاده:حبیب

هـم در ) 44(را تصـویب کردنـد. اصـل  1368و  1358قانون اساسی سال  (ره)شود. از سوي دیگر، حضرت امامنمی

 با نگاهی چپ تدوین شده است.  )44(همین قانون لحاظ شده است. اصل 

 آیا نوعیشود که می ها بحثرهبري تصویب کردند، امروزه در دانشگاهمقام معظم هاي کلی که سیاست سازگاري:

با خود این اصل مطابق نیسـت.  )44(هاي کلی اصل سیاست شود یا خیر؟محسوب میتجدیدنظر در قانون اساسی 

قـاي آکـه  )4( من اعتقاد دارم که به مصلحت بوده که این اتفاق بیافتد و ایشان دقیقاً به درستی عمل کردند. اصل

قوانینی کـه در کشـور اسـت و حتـی  شرعی به کل اصول و مقررات و وازینگوید که مشکوهیان اشاره کردند، می

 قانون اساسی، حکومت دارد. یعنی شرع بر قانون اساسی هم تقدم دارد. در واقع، شوراي نگهبان بـه نـوعی شـاید

نی رگا، که بازالیحه دولتی کردن بازرگانی خارجیدر مقام تطبیق اند. را خالف موازین شرعی اعالم کرده) 44(اصل 

ن در حالیکـه بـه اذعـا ، شوراي نگهبان این مصوبه را خالف شرع دانستند.دادمنحصر به دولت قرار میخارجی را 

 دین معنی است کـه شـوراياین تلویحاً ب است؛ بوده قانون اساسی) 44(اصل منطبق بر  الیحهاین شوراي محترم، 

شـرع  خالف )44(د بود. لذا از نظر برخی فقها، اصل گوییم، معتقتفکري که ما به آن راست اقتصادي می نگهبان، به

 خالف آن آزادي تجارتی است که در صدر اسالم وجود داشته است.  است؛

ن گـذاري و آزادسـازي چنـدانداریم، بحث کردن از قیمت بله. بحث کلی من این بود که وقتی ما الگو زاده:حبیب

هـا، تز حد آکادمیک نشود، معتقدم که قانون و مقررات و سیاسمفید فایده نخواهد بود. اما براي اینکه بحث بیش ا

 ال که بایدباید معطوف به واقعیت شوند. قانون باید آنچه را که در واقع وجود دارد، تنظیم کند. آیا پاسخ به این سو

داد. باید  ه پاسختوان اینگونپذیر است؟ به نظر من نمیها آزاد شود، با بله یا خیر امکانگذاري بشود یا قیمتقیمت

پیچیم. باي براي این زمان گیري کنیم. لذا باید نسخههاي مختلف توجه کنیم و معطوف بدان تصمیمابتدائاً به بخش

، یـا در ها را آزاد کنیمتوانیم قدري قیمتقانونی براي این زمان وضع کنیم. حال، بررسی شود که در کدام حوزه می

 رات مخربی دارد؟ ها آزادسازي قیمت اثکدام حوزه

 بخش شما بفرمایید. آقاي تسلی طاهرمحمدي:

. ما یک لجام گسیختگی داریم؛ از یک طـرف شـما زاده به نکات مدنظر توجهاتی داشتندآقاي حبیب بخش:تسلی

دهد با ریاست خودشان که قیمت لپـه نژاد ستاد بحران تشکیل میآید در زمان آقاي احمديبینید که دولت میمی

کنـد. بینیم که گوشت و مرغ و تخم مرغ افسارگسیخته حرکـت مـیود و لوبیا را تنظیم کند؛ در این دولت میو نخ

برنـامگی اسـت. آقـاي ها نوعی بیشود. اینشود. موکول به گذشت زمان میها اکتفا میفقط به یک سري مصاحبه

ر داشته باشیم. دنیا رصد شـود. ایـن یـک بینی کنیم؛ اتاق فکسازگاري حرف درستی زدند؛ ما باید بحران را پیش

گذاري. فرمایش آقاي خزلی به نظر توان بصورت مطلق گفت که آزاد شود یا قیمتنکته. نکته دوم این است که نمی

توان در مورد معاش مردم بی حساب و کتـاب من کامل است. برخی کاالها با عموم مردم در ارتباط است. واقعاً نمی

اي که حتـی منجـر بـه گونهشود. به مرغ، جامعه ملتهب میافزایش قیمت نان، مرغ و تخم با که بینیدوارد شد. می

بسیار ضعیف است. چه اقالمی شناسی دولت جامعهرسد که از این جنبه . به نظر میشوندتغییر تصمیمات دولت می

هـاي قیمتـی قـرار رت و محـدودیتزا باشد؟ این کاالها باید شناسایی شوند و تحت نظاتواند بحراندر جامعه می

دولت اسـت  درایتگیرند. اینکه یک واحد خاص (همان مثال رستوران) بتواند قیمت هنگفتی را دریافت کند، این 
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کنـد، کاالهـاي گذاري مالیاتی کند و با مالیاتی که از این بخش دریافـت مـیکه بر آن بخش از درآمد فرد سیاست

ی در آنجا باید سوبسید دهد. شخصی که کاالي بسیار گرانـی به قول آقاي خزل را ساماندهی کند.ضروري و اساسی 

کنـیم کند، طبیعتاً درآمد بیشتري هم دارد و توان پرداخت مالیات بیشتر را هم دارد. یا مالحظه میرا خریداري می

ها باشـند ن فروشگاهکند. عیبی ندارد. ایبرابر قیمت معمول بازار عرضه می که فروشگاهی، گوشت با قیمت چندین

کند. اما باید بیش از باقی مردم مالیات دهد و براي آنان خرج کنـد. از ایـن و در توان هر کسی که هست خرید می

طرف هم نباید به عنوان دولتی اسالمی فضا را باز بگذاریم تا بی عدالتی و اجحاف شکل گیرد. چون ممکـن اسـت 

رد، محروم شوند. لذا نباید بخشی از یک سري امکانات محـروم کنـیم و برخی مردم از برخی امکاناتی که وجود دا

بـراي همـه  ها باید در این حوزه برنامه داشته باشند. بخشی از کاالها رابخش دیگر را کامالً آزاد بگذاریم. لذا دولت

هـا و از برخـی هزینـهتواند د تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، با قیمت نازل. یک بخشی هم میمردم تأمین کنن

را امضا کردنـد. آنچـه  )44(پاي اصل  (ره)امام حضرت خریدهاي افراد توانمند تأمین شود. یک نکته دیگر هم اینکه

اختالف نظر داشته باشند. اشکالی ندارد. عرض آخرم این است کـه  فقهاکه ایشان حکم کردند، ممکن است برخی 

نویس اولیه که مصوب شـد و بـه شـوراي ردن این اصل بود. در پیش، مطلق ک)44(اشکال شوراي نگهبان بر اصل 

درصد بـه بخـش خصوصـی واگـذار  تواند صدنگهبان ارائه شد، گفته شده بود که فالن فعالیت مانند مخابرات، می

عد بازرگانی خارجی هم به همین منوال. به این دلیل که دولت نبایـد تمـام سـهم شود. این را اشکال کردند. حتی بُ

 خود را واگذار کند.

  آقاي امینیان، شما هم نظراتتان را ارائه فرمایید.  طاهرمحمدي:

اضـر حها این بود که اوالً من در بازار هستم. قبـل از آنکـه در جلسـه برداشت من از همه این بحث جواد امینیان:

ن واد غذایی هستند کـه چنـدیشوم، با چند نفر از افراد خبره در این کار صحبت داشتم. از کاسبان قدیمی صنف م

یـا ؟ هـا موافقیـدبا آزادسازي قیمتسال است در این حوزه فعالیت دارند. از آنها نظر خواستم. سوال کردم که آیا 

ارید. امـا ها را برندشود و به قوت خود باقی باشد؟ همه آنها باتفاق گفتند که قیمت بر روي کاال نصبها اینکه قیمت

ارتی ی دغدغه اصلی آنها بود. بحث آنها این بود که از همان سطح تولید و درب کارخانه نظنظارت و مشکالت نظارت

 نشـیند، بـا ایـن همـهشود؛ حتی نظارت پیش از تولید. اصالً این کشاورزي که یک سال پاي مزرعه میاعمال نمی

یش سته، تمـام آن بـار را پـآید و هنوز به بار ننشکشت، یک دالل می در زمانحوادثی که ممکن است اتفاق افتد، 

ن هم بـا شود. مآید، باید نظارت شود که با چه قیمتی به آنجا تحویل داده میکند. باري که به کارخانه میخرید می

است  ام، اعتقاد بر اینهایی گرفتههمه این احوال، ضمن اینکه خودم هم واحد صنفی دارم و از سایرین هم مشورت

رت شود. اما دغدغه اصلی بر مسأله نظـاادسازي قیمت موجب بروز آشفتگی در بازار میکه نرخ باقی باشد؛ چون آز

 بدي دارد؛ هر کسـی سـعیبسیار اي به شایستگی وجود ندارد. بازار وضعیت بوده است. این نظارت در هیچ مرحله

ود تـا رفـروش  به ر بازارکند، به نحوي باید دکند تا به نحوي کاالي خود را عرضه کند. هرچه کارخانه تولید میمی

 چرخ کارخانه بچرخد. 

 پس، آقاي امینیان. شما با آزادسازي قیمت مخالفید.  طاهرمحمدي:

گذاري گویند که نرخبله. تا جایی که من از اعضاي صنف مشورت گرفتم و نظر آنها را جویا شدم، می امینیان:جواد 

تواند به خوبی نقشی را ایفا کند. چراکه در حال ن نظارت نمیگذاري هم بدوها نظارت شود. قیمتباشد، اما بر قیمت

هاي کنیم که با قیمترغم اینکه برچسب قیمت بر بسیاري از کاالها الصاق شده است، اما مالحظه میحاضر هم علی
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دارد؛ بـه  واقعی فاصله زیادي دارند. لذا برخی اقالم، قیمت نهایی کارخانه با قیمت مواد خام آن فاصله بسیار زیادي

 عنوان مثال، خیار شور. 

 گذاري شود؟ پذیرید که براي تمامی کاالها قیمتآیا شما می خزلی:

هاي خاصی که خـدماتی خـاص همه اجناس خیر. فقط کاالهاي اساسی. در مورد صنوف یا رستوران جواد امینیان:

-عالیتفاست. نباید بر این صنوف و چنین  گیرند، بحثی نداریم. آنها درصدشان کمدهند و مبالغ گزافی میارائه می

 هایی تکیه کنیم. 

رسـد کـه یـک گذاري باشد و نظارت هم باشد، به نظر میفرمایید قیمتآقاي امینیان. اینکه شما می بخش:تسلی

 کند، چنانکه در عمل هـم بسـیارآید و از جنسی تقلبی استفاده میکند. اینکه شخص میجایی تناقضی ایجاد می

حصـیل تخواهد سود بیشـتري را شود. میهاي او تأمین نمیکند؟ چون هزینهافتد. چرا این کار را میتفاق میاین ا

سـتفاده اخواهید از فالن کاال تولید کنید، باید از این ماده اولیه مرغـوب هـم گوید که اگر شما میکند. نظارت می

آن  لیه مرغوب هم بسیار دشوار است و قیمـت تمـام شـدهکنید. براي تولیدکننده، تولید کاالي به صرفه با مواد او

یمـت تمـام رود و اگر ما از یک طرف به استفاده از مواد اولیه مرغوب الزام کنیم و از طرف دیگـر، قکاال هم باال می

خـالف  ارهايتواند آن کاال را بفروشد. لذا به همین کشده پایینی را براي آن کاال در نظر گیریم، اصالً فروشنده نمی

الهـا را تواند تولید کنـد. بعضـی کاگیرد و اساساً دیگر نمیشود. نظارت جلوي این کار را میو متقلبانه متوسل می

هـا ینخواهد تولید شود یا شیر، که جزو ارزاق روزمره مردم است، اتوان بدین شکل مراقبت کرد. وقتی پنیر میمی

سوبسید دهد؛ چون امکان رقابت بسیار سخت اسـت. امـا اگـر  درست است. هم باید نظارت شود و هم باید دولت

ه شویم. لذا عرض مـن ایـن اسـت کـبخواهیم باز بگذاریم و بعد نظارت کنیم، قدري به نظر من با تناقض مواجه می

 گذاري کرد. توان همه چیز را قیمتنمی

 بندي شود. زاده. شما هم اگر موضوعی دارید بفرمایید تا جمعآقاي لطفعلی طاهرمحمدي:

امالً گـذاري و آزاد کـاي، کاالهـاي مشـمول قیمـتبندي اقالم یارانهمن با نظر آقاي خزلی با تقسیم زاده:لطفعلی

سـت کـه ها قرار گیرد، نظر شخصی من آن اموافقم. ولی اینکه بیاییم بپردازیم که کدام کاال باید مشمول این دسته

ده کنـیم قیمت آنها آزاد شده، روند آن به چه شکل بوده است. از آن استفابررسی کنیم که بازار آن کاالهایی را که 

ایی کـه اگر بخواهد آزادسازي اتفاق افتد، ببینـیم کاالهـ گذاري در مورد سایر کاالها. به عنوان مثال،براي سیاست

ین ت رقابتی تعیـها بصورقیمت آنها آزاد شده مثل بلیط هواپیما، در عمل چگونه بوده است. طبیعی است که قیمت

. شـودهاي بسیار نازلی بلیط تهیه مـیو در فصول خلوت با قیمت هاي چندین برابرول پرتردد، قیمتشده و در فص

کاالهـاي  اي را استنباط کرد که براي آزادسازيتوان یک نتیجهتوان از کاالهایی که قیمت آنها آزاد شده میلذا می

 دیگر هم از آن استفاده شود. 

-ا قیمـتگذاري را داشـته باشـیم؛ بـبندي، ما باید اصل عدم قیمتکنم به عنوان جمعمن فکر می دي:طاهرمحم

گ مصرف، شرایطی که ممکن است در مقاطع مختلف بوجود آید، نروانشناسی جامعه و فرهگذاري. یعنی بر حسب 

تعیین کننده و اثرگذار است. وقتـی  گذاري. با همان پارامترهایی کهاصل را بر آزادسازي بگذاریم، اما توأم با قیمت

گذاري مرغ و تخم مرغ تمرکز کـرد و ایـن ورود حاکمیـت در آنفوالنزاي مرغی شیوع پیدا کرد، باید بر بحث قیمت

بطـور کلـی در  هات و به شخصه با آزادسازي قیمتتنظیم بازار غیرقابل اجتناب است. برداشت شخصی من این اس

ها نداریم. حال، در بحث نظارت، حـرف دارم و هاي الزم را در بسیاري از حوزهاختکشور مخالفم. چون ما آن زیرس

هاي نظارتی ما از زمان تدوین اولین قانون نظام صنفی تا کنـون، پویـا و هاي نظارت را تغییر دهیم. روشباید روش
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در رقابـت بـا واحـدهاي کافی نبوده است و دایره تخلفات ارتکابی روز به روز در حال گسترش است. موضوعی که 

هـاي اما ادامه مباحث را با تمرکز بیشتر بـر بحـث بخشـنامهپذیر خواهند کرد. صنفی مجازي، صنوف ما را آسیب

 صادره پی خواهیم گرفت. 

 

 ها  هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در آزادسازي قیمتارزیابی سیاست

ا قرار هتفاق نظر وجود دارد که باید اصل بر آزادسازي قیمتبندي شد، تقریباً این اهمانطوري که در بخش اول جمع

مـان هاي مختلفی داشت باشد؛ یک زتواند مؤلفهگذاري میگذاري اتفاق افتد. قیمتگیرد و در مواقع ضروري قیمت

م هـ دهد که تعادل بازار را بـرشرایط بحرانی است. یک زمان نیاز به تنظیم بازار است. گاهی حوادث قهري رخ می

ا تـخـواهیم گذاري انجام پذیرد. حـال، از دوسـتان مـیزند. لذا در این مواقع باید تا زمان رفع ضرورت، قیمتمی

ند هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اختیارشان قرار گرفته است، ارائه کننظراتشان را در خصوص بخشنامه

اي که مرکـز اصـناف در خصـوص ر اساس بخشنامهقابل مشاهده است). ب 1(شرح این بخشنامه در پیوست شماره 

اد، گیري شوراي اقتصگذاري صادر کرده است، الزم به توضیح است که این بخشنامه، بیان کرده که تا تصمیمقیمت

ها، نـان شود؛ به غیر از مشاورین امالك، توقفگاهگذاري، به اولویت سوم منتقل میگروه اول و دوم دستورالعمل نرخ

هاي راهنمـایی و راننـدگی. لـذا هاي اتومبیل و خدمات آموزشگاهه حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهحجیم، نیم

 باقی موارد تابع اولویت سوم هستند. یک نکته را هم باید اضافه کنم که در کاالهـاي مشـمول اولویـت سـوم، مـا

شـود و در نهایـت مقـدار سـود  هـا محاسـبهرا داریم و حداکثر قیمت ارائه شده است. یعنی هزینـه ییپارامترها

د خواهیم این مقررات را مور. حال، میه شدن بر قیمت کاال استمشخصی هم که حداکثر آن تعیین شده قابل اضاف

 کنیم. نقد و بررسی قرار دهیم. آقاي ادریسیان، از فرمایشات شما استفاده می

که بر روي آن فکر شده است. در بخش اول  ، دستورالعملی است1391من معتقدم که دستورالعمل سال  ادریسیان:

گذاري استفاده شده است؛ هم سقف قیمت، هم نرخ بازگشت هاي رایج جهان براي قیمتهم عرض کردم که از مدل

گذاري مستقیم. گروه کاالیی دوم در این دستورالعمل، بر مبناي سقف قیمت اسـت؛ و گـروه سـوم بـر و هم قیمت

ها هم مزایا و معایبی دارد. اینکه همه کاالها به سمت گروه سوم رود، به غیـر از از اینمبناي نرخ بازگشت. هر کدام 

گـذاري هـا قیمـتکنم. ضمناً هر دوي این مدلچند قلم کاالي خاص، حداقل، من دلیلی براي این کار مالحظه نمی

کاالهـا، دلیـل آن بـر مـن  است و هیچ کدام آزادسازي نیست. اما اینکه چرا چنین مدلی را پسندیدند، براي همه

پوشیده است. اما پیشنهاد من این است، این دو مدل، هر دو قابل دفاع هستند و هر دو مزایا و معـایبی دارنـد. بـه 

هـاي مختلـف حضـور نظر من این دو مدل هر دو باید باشد؛ اما در حقیقت، اعضاي بازارهاي مختلف، اعضاي صنف

باالي قیمت تمام شده سود کنند بهتر است، یا اینکه ذیل مدل سقف  اگر درصديارائه نظر کنند که آیا  پیدا کنند و

قیمت قرار گیرند؟ پاسخ به این سوال، صنف به صنف متفاوت است. چرا همه این کاالها باید ذیل گروه سـوم قـرار 

هند، قطعاً براي آنهـا ها اگر سقف قیمت را مدنظر قرار دکنم. من معتقدم که بعضی از اینگیرند، من دلیلی پیدا نمی

ساز تدوین این بخشنامه توجه کنیم. بهتر است. البته این نظر شخصی من است. ما باید به مبناي کارشناسی زمینه

شود، یک پیوستی دارنـد؛ مـثالً در گر تهیه میدانم در انگلستان، هر دستورالعملی که از سوي نهادهاي تنظیممی

-ستورالعمل بر این مبنا تدوین شده است و این در دسترس عموم قـرار مـیدهند که این دچند صفحه گزارش می

کنند و اگـر اظهـارنظر آنهـا درسـت آیند در خصوص آن اظهارنظر میکنند و میگیرد. مخاطبین آن را مطالعه می

ظهارنظر توان در این خصوص اباشد، باید مدنظر قرار داده شود. لذا چون بخشنامه فوق چنین سندي را ندارد، نمی
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کرد. اما نظر من این است که عالوه بر اینکه عمده فروشی و خرده فروشی باید بنا بر مقتضیات خـود دسـتورالعمل 

 يکنم که باید هر دوبخشنامه مزبور، اوالً پیشنهاد می و 1391در مورد خاص دستورالعمل اي داشته باشند، جداگانه

هایی که دارنـد، بایـد بـر اسـاس ایـن مـوارد ف، بر اساس ویژگیمختل معتبر باشند، کمااینکه صنوفها این مدل

د و به آنها گفته شود که این دو مدل وجود دارد؛ ببینیم آنهـا کـدام ساماندهی شوند. از صنوف مختلف دعوت شو

هاي وزارتخانـه تطبیـق داده شـود. در نهایـت نظرات آنها گرفته شود و با سیاستدهند؟ نفطهمدل را ترجیح می

 گیري شود که ذیل کدام یک از این دو دسته قرار گیرد؟ متصمی

-بندي جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که آزادسازي باشد اما در شرایط خاصی قیمـتبا توجه به جمع ملکی:

شـود و بـاز کنم، عمالً آزادسازي مشاهده نمیهایی که من مالحظه میگذاري صورت گیرد. اما با توجه به بخشنامه

گذاري در چه سطحی باید اتفاق افتد بسـیار مهـم اسـت. اوالً چـرا بایـد گذاري است. بحث اینکه قیمتیمتهم ق

کـه در اینجـا بـدان  )Cost plus(گذاري به شیوه گوید؟ ثانیاً قیمتاي باشد که دولت میگذاري من به گونهقیمت

شـود. اي است که به ندرت از آن استفاده مـیهاشاره شده است، اگر بخواهیم با نگاه بازاري بدان توجه کنیم، شیو

تومان عرضه کنـی. فـرض کنیـد کـه  100گوییم که شما باید این کاال را به مصرف کننده چون به فرض مثال ما می

قیمت تمام شده آن دویست تومان شود. به مصرف کننده ارتباطی ندارد. اگر بخواهید به آن قیمت کـاال را عرضـه 

عرضه خود را به نحوي ساماندهی کنید که به همان قیمت مقرر دست پیدا کنید. اینجا است کـه  کنید، باید زنجیره

تواند کاالیی رقابتی را عرضه کند. اما اگر گفته شود که شما به عنوان آید و میهزینه تمام شده این واحد پایین می

عرضه کنید، این روش بسیار سنتی است و توانید بیست درصد بیشتر از قیمت تمام شده خود آن کاال را مثال، می

اي را مشاهده نخواهید کرد؛ همانند آنچـه در وري هزینهشود و شما اساساً در آن بهرهخالقیتی در آن مشاهده نمی

دالر.  10000دالر یا  1000خواهید کاالي لوکسی را خریداري کنید، صنعت خودروسازي ما معمول است. گاهی شما می

مهم است. به عنوان مثال، آقاي اسـتیو جـابز  شود و زنجیره ارزش آن همگذاري میاین کاال قیمت در دنیا بر روي

کند که چرا من باید نیروي کار خود را از آمریکا کند و توجیه میحتی تا سطح ریاست جمهوري آمریکا صحبت می

کند و وري نگاه میست که دارد به بهرهبه چین ببرم؟ در قبال آن چه چیزي را براي تو خواهم آورد؟ این یک نگاه ا

نباید باشد. لزومی ندارد که من فقط بیسـت ) Cost Plus (کنیم، لزوماًارزشی که ایجاد می گوید که آن زنجیرهمی

تواند به من بگوید که چقدر بفروش؟ ممکـن اسـت درصد سود کنم، ممکن است هشتاد درصد سود برم. دولت نمی

را کاهش دهم و به سود بیشتري دست یابم. اما اینکه شما به آن فرد صنفی بگوییـد کـه من هزینه تمام شده خود 

شما باید هزینه تمام شده خود را محاسبه کنی و مقداري هم به عنوان سود برداري. این واحـد صـنفی چـرا بایـد 

- سود آن کمتر مـیهاي خود را کاهش دهد، اتفاقاًهاي خود را کاهش دهد؟ هرچقدر این واحد صنفی هزینههزینه

هزار تومان باشـد،  100کنید. اگر هزینه تمام شده آن کاال شود. چون دارید سود آن را بصورت درصدي محاسبه می

 50هزار تومان فروخت و بیست هزار تومان سود دریافت کرد. اما اگر هزینه تمام شـده آن کـاال  120توان آن را می

هزار تومان سود دریافت کرد (بـا احتسـاب سـود  10ار تومان فروخت و تنها هز 60توان آن را هزار تومان شود، می

بیست درصد). بنابراین، این شخص انگیزه خواهد داشت تا کاالهاي تولیدي خود را با هزینه تمـام شـده بیشـتري 

بـراي  دهد. یعنی این شیوه صـحیحیور کردن آن زنجیره را کاهش میعرضه کند. نوآوري در زنجیره ارزش و بهره

-شود که فالن کاال را باید به فالن قیمت بسازید. لذا نگاه دنیـا بـه بحـث قیمـتگذاري نیست. لذا گفته میقیمت

ایم کـه هاي اقتصادي گفتهگذاري، متفاوت با نگاه ما است. پس دو نکته: اوالً ما قیمت را آزاد نکردیم و فقط به بنگاه

گـذاري هاي نـوین قیمـتهایی که ما اشاره کردیم، ناظر بر شیوهشیوه گذاري کنید. دوم اینکهبه فالن شیوه قیمت
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خواهیم رقابت بـاال رود و دانیم که چیست؟ اگر مینیست. باز هم همان سوال قبلی است. ما علت آزادسازي را نمی

کند. یعنـی ها به سمت نوآوري حرکت اي استفاده کنیم که زنجیره ارزش شرکتنوآوري افزایش یابد، باید از شیوه

آید و خودرویی را در کنار میلیون عرضه کنید. هیونداي می 20را به قیمت  206خودرو بگوییم که شما باید به ایران

گذاریم و آن خودرو را از بازار رقـابتی خـارج میلیون قیمت دارد. بنابراین، ما یک تعرفه می 25دهد که آن قرار می

دهد. لذا در بسیاري از مـواردي کـه لی هم هر کاري را که بخواهد انجام میکنیم، لذا کارخانه خودروسازي داخمی

گذاري شیوه صحیحی نیست؛ چون کسـی سـود ها نابجا است. این شیوه قیمتشود، این حمایتتعرفه هم داده می

خواهـد برد که هزینه بیشتري را انجام داده باشد. به همین جهت الزم است که حداقل اگر حاکمیت میبیشتري می

 کننده باشد. گذاري انتخاب شود که به رقابت بیانجامد و به نفع مصرفاي از قیمتگذاري کند، شیوهقیمت

 بسیارعالی. آقاي سازگاري، شما هم نظراتتان را بفرمایید.  طاهرمحمدي:

ینکه در حـال اي شود. یکی اکنم در قالب سوال مطرح کنم تا طرح مسألهمن دو بحث دارم که سعی می سازگاري:

فروشی وجود دارد که کمیسیون هیأت عالی نظارت آن را بـه فروشی و خردهحاضر جدولی براي تعیین سود عمده

هـاي نظـارتی کـه آقـاي تصویب رسانده است. آیا اساساً امکان نظارت بر چنین چیزي وجود دارد؟ آن زیرساخت

ساسـاً گـذاري انجام شود، واقعا با این مکـانیزم مقـرراتگذاري اامینیان فرمودند که اصناف انتظار دارند که قیمت

آیـا  کند،گذاري میگذار وقتی مقرراتگذار است. مقرراتوجود دارد؟ البته این موضوع در حیطه اختیارات مقررات

ه به کنم که خأل نظارتی جدي وجود دارد. براي من مصرف کنندواقعاً به فکر نظارت بر آن هم هست؟ االن تصور می

توانند در مورد کاالهـاي مختلـف ایـن شود؟ حتی خود واحدهاي صنفی هم نمیچه صورت این درصدها احراز می

 ضرایب بعضاً پیچیده را اعمال کنند. 

وزیـع ت. اساساً نظام دهندهم به مصرف کننده ارائه نمیبسیاري از فروشندگان ما اساساً فاکتوري را  طاهرمحمدي:

ا ها در کشور کمی است و کیفی نیست. از مجلس سنا تها ضعف داریم. بازرسیبازرسیصحیحی وجود ندارد. ما در 

 کنون، تخلفات صنفی سیر نزولی نداشته و صعودي بوده است. 

ره تـر در نظـر گیـریم، طبیعتـاً دایـبله. تخلف انگاري زیاد شده است و هر چه ما دایره تخلف را وسیع سازگاري:

ست ا. لذا این یک نکته است که شما هم بخوبی بدان اشاره کردید. نکته بعدي این شودتر میمتخلفین هم گسترده

یزان ها (مو گفته شده است که بر اساس این شاخص ها مورد اشاره قرار گرفتهویتکه در دستورالعمل منطق این اول

بندي صورت گرفتـه ماین تقسی ها)سهم کاال، تعداد واحدهاي صنفی، میزان عرضه، ضرورت نظارت، میزان شکایت

اصـناف و مرکـز  8/6/96 مـورخ 133903/60تعیین است. اگر بخواهیم منطق بخشـنامه شـماره . این منطق است

قلم کاال  هاي فوق، فقط این پنجگوییم که از بین کاالهاي مختلف، با توجه به شاخصرا استنباط کنیم، میبازرگانان 

ن اند، مشخص است. سوال من این اسـت کـه همـیقلم کاال تعیین شده در اولویت قرار دارند. اینکه چطور این پنج

دارد کـه شود؟ در واقع، انگار شفافیتی وجود نـ، اعمال میاندقالمی که در این نامه اشاره شدهها چگونه بر اشاخص

اري گـذها آنقدر جدي بوده که باعث شده کاال مشـمول قیمـتمثالً در عرصه نان حجیم، کدام یک از این شاخص

ها در خصوص آرایشگري، حمل و نقل شهري یا قالیشویی وجود نداشته است. این هم شود. در حالیکه این شاخص

 نکته دومی بود که براي من محل ابهام بود. 

قبلی را براي شما  1ما کاالهاي بسیار مهمی داریم که مردم مجبور به استفاده از آن هستند. اولویت  طاهرمحمدي:

هاي اتومبیـل، ؛ شیرینی، زولبیا، بامیه، آرایشگر زنانه، مردانه، پنچرگیري و تعویض روغن، مکانیسینکنمقرائت می

حمل و نقل شهري، خدمات خشکشویی، مشاور امالك، اتومبیـل کرایـه و آژانـس، تـاالر و پـذیرایی، پارکینـگ، 
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تومبیـل، قالیشـویی، وانـت بـار، هاي اتأسیسات فنی، تعمیر موتور سیکلت و خدمات تعمیر، نان حجیم، نمایشگاه

هاي رانندگی. این مـوارد نشانی، خدمات ساختمانی بطور کلی، خدمات آموزشگاهپیک موتوري، شارژ کپسول آتش

قـرار دادنـد. مـن بـه  1اند. در بین این کاالها و خدمات، پنج قلم را جدا کردند و در اولویت شناخته شده 1اولویت 

کنم. اما آرایشگري زنانه و مردانه از احتیاجات ضروري اسـت. تمـام جامعـه بـه میخیلی از این موضوعات ورود ن

آرایشگر نیازمندند. چطور آرایشگري را مدنظر قرار ندادند، آمدند و نان حجیم و نمایشگاه اتومبیل را ذکر کردنـد. 

بـه راحتـی امکـان دارد در پـذیر نیسـت. ها در ایران اصالً امکاناز منظر بسیاري از حقوقدانان، آزادسازي قیمت

ها را باال برند. چه ابـزاري قـانونی اسـت کـه بتـوان ایـن اي از صنوف تبانی کنند و قیمتاي، عدهبازارهاي منطقه

اشخاص را مجاب کرد؟ در همه جاي این دستورالعمل گفته شده است که خود واحد صنفی باید نرخ خود را تعیـین 

ورود کند. لذا تنها امکان اتحادیه آن است که بررسی کند که آیـا نرخـی کـه کند؛ جایی اشاره نکرده که اتحادیه 

تـوان بحـث واحد صنفی در نظر گرفته، با آنالیزهاي قیمتی همخوانی دارد یا خیـر؟ اگـر همخـوانی نداشـت، مـی

نظـارتی  ایم. در حالیکـه در بحـثگرانفروشی را هم در دستور کار قرار داد. یعنی عمالً به واحدهاي صنفی سپرده

شود کمی است. زیرا ما به لحاظ توانمندي، سـازوکارها و منـابع هایی که میواقعاً با مشکل مواجهیم. تمامی گزارش

مالی و انسانی وضعیت مناسبی نداریم. دسترسی شما به نهادهاي نظارتی چقدر است؟ آیا تعداد بازرسان ما کـافی 

الزم هم نیست. چـرا در قـانون اصـالح  هاينظارتانجام امکان  هاي ما کیفی نیست. عمالًاست؟ پس، عمالً نظارت

اي رفت و واحد صـنفی فـاکتورش را ارائـه براي عدم ارائه فاکتور جریمه تعیین کردند؟ گفتند اگر بازرس به مغازه

 کنـد. خیلـی از مبـاديکرد و در حال حاضر هم نمـینکرد، همین امر خود تخلف باشد. لذا کسی فاکتور ارائه نمی

تر کرد. ما در همین حـوزه هاي نظارت را باید سهلکنند. لذا روشعمده فروشی هم رسماً به شما فاکتوري ارائه نمی

ایم مشتري را ناظر بر واحد صنفی کنیم. حال، سوالی دیگر. آیا اساساً شمیرانات، از طریق فضاي مجازي سعی کرده

هـا مانند گوشت و اقالمی این چنینی بـر خـدمات رسـتورانتوانند نظارت کنند؟ قیمت محصوالتی ها میاتحادیه

توانند بـر رعایـت ضـوابط ها میاثرگذار است. در حالیکه قیمت این اقالم دائماً در حال تغییر است. چطور اتحادیه

 اند. ما یک چالش بزرگـیگذاري نظارت کنند؟ البته اصل برائت را هم نباید غافل شویم. نگوییم که همه متخلفنرخ

 داریم که چگونه راستی آزمایی کنیم؟ 

ي اجراي درست این نظارت، بستگی به میزان آگاهی مشتري هم دارد. از طرف دیگر، آیا ما بر روي واحدها خزلی:

ریق طایم؟ لذا آن چند درصد واحدهاي صنفی که با این فضا آشنایی ندارند هم باید از صنفی کار فرهنگی هم کرده

 هی یابند. ها آگاها و بحثدرس

 آقاي حبیب زاده شما هم بفرمایید.  طاهرمحمدي:

توان گفت که بنا بر اجماع این جمع، آزادسازي خوب است. براي چه کسی باید این گـزاره را تقریباً می زاده:حبیب

طرح کنیم؟ مخاطبین ما چه کسانی هستند؟ آقاي امینیان فرمودند که با توجه به کسب نظـر از برخـی از اعضـاي 

بخـش بـه نکتـه گذاري باقی بماند و نظارت را بیشتر کنیم. آقاي تسلیصنف خودشان، نظر آنها این بوده که قیمت

تر تهیه کنـد و خوبی اشاره کردند. اگر ما نظارت را بیشتر کنیم، اگر براي فرد به صرفه نباشد که مواد اولیه را گران

خوریم، باید بـراي آنهـا توجیـه وقتی در اینجا به تعارض برمیجنس را با کیفیت تولید کند، تقلب خواهد کرد. لذا 

شـود. ، به نتایج مثبتی منجر میرعایت شودالزامات آن کنیم که آزادسازي قیمت بنابر این دالیل خوب است و اگر 

اما این ها آزاد است و باید الزاماتی رعایت شود. قهري به واحدهاي صنفی امر کنیم که قیمت به صورت توانیمما می

ل خوب است و نتـایج مثبـت آن روش چندان شایسته نیست و باید اصناف را توجیه کنیم که آزادسازي به چه دلی
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هایی را براي واحدهاي صنفی تشریح کنـیم تـا واحدهاي صنفی چیست؟ بعد از بحث از آزادسازي، باید مدلبراي 

قدم شوند تا ایـن م دسته از اصناف بهتر است که پیشگذاري براي آنها بهتر است؟ کداآنها ببینند کدام مدل قیمت

 ها بسیار مهم است. بنديآزادسازي را بپذیرند؟ کدام کارآمدي بیشتري دارد؟ این دسته

 فرمایید.بآقاي شکوهیان. شما هم نظرتان را  طاهرمحمدي:

از  22/5/96 مـورخ 119359/60شـماره  کنم. بخشـنامهها متمرکز میمن عرایضم را بیشتر بر بخشنامه شکوهیان:

هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نقدهاي متعددي بر آن قابـل طـرح اسـت. ترین بخشنامهجمله ضعیف

گـذاري این بخشنامه به چند جهت محل نقد است: اوالً عنوان این بخشنامه ایراد دارد و در عنـوان آن بـه قیمـت

را در نظر دارد. ما هیچ جـاي قـانون نظـام صـنفی، آزادسـازي اشاره شده است، در حالیکه موضوع آن آزادسازي 

ها را آزاد کنند. دوم اینکه قبل از توانستند رأساً قیمتنداشتیم و اینها بدون ابطال مصوبات هیأت عالی نظارت نمی

بهتر است در مورد یک کاالي خاص این وضعیت را بررسـی و ارزیـابی کنـیم و آن را در یـک  ،اعمال یک سیاست

است کـه اگـر  که ارائه شده است، به قدري جامع امعه نمونه محک بزنیم. حال، چه اتفاقی افتاده است؟ فهرستیج

شما به یک سوپرمارکت مراجعه کنید شاید صد یا دویست قلم از کاالهاي آن را شامل شود: بیسکوئیت، شـیرینی، 

دهد. انواع چیپس مغازه را به خود اختصاص میقلم از کاالهاي یک  40تا  30کیک و شکالت. همین اقالم به راحتی 

و اسنک، محصوالت صنایع سلولزي و بهداشتی و البته بخشنامه بعدي را هم اگر در نظر  قرار دهیم، اقالمی به ایـن 

اند: محصوالت کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا، عسل. وقتی ما تمـام کاالهـا را بخشنامه سابق الحاق شده

شویم. باز هم من باید به مبناي کلی که اشـاره کنیم، با مشکالتی مواجه میایی از فهرست خارج میبدون هیچ مبن

شدند. آیا گذاري میشد رجوع کنم، اصل را بر آزادسازي قرار دادیم، اما همه این کاالها روزي بنا بر ضرورتی قیمت

اي فته است؟ توجیه صدور چنین بخشنامهنه پشت این آزادسازيضرورت خود را از دست داده است؟ آیا توجیهی 

از کاالهـا بـا  انـد کـه یـک سـرياي بود. آنها مالحظه کردهرهیجهاي زنمراجعه دوستان به فروشگاهبه نظر بنده، 

شود کـه آن کند که مگر این کاالها با چه مبلغی تولید میشود. این سوال ایجاد میعرضه می تخفیفاتی بسیار زیاد

حترم هم آمده و دلیلـی بـر درصد تخفیف دهد؟ در واقع همین عرض بنده در بخشنامه وزیر م 90تواند شخص می

اي که امکـان به گونه«کند در خط پایانی اشاره می 2/8/1396مورخ   173464/60 شماره است. بخشنامه این مدعا

وده کـه چطـور ایـن واحـدها یعنی دغدغه آنها این ب». هاي پنجاه درصدي به باال وجود نداشته باشدارائه تخفیف

قدر تخفیف دهند؟ لذا به جاي اینکه مسأله طرح و حل شود، صورت مسأله پـاك شـده اند به یک کاال اینتوانسته

. حال جالب است. مجـدداً بـه همـان بخشـنامه ابتـدائی نندگذاري نکتولیدي، اصالً قیمت هاياست. گفتند واحد

بـا «کنـد؛ به عبارتی اشـاره مـی 22/5/1396مورخ  119359/60 رهشما بخشنامه عه کنیم. صفحه دوم همینمراج

و در این عبارت یعنی چه؟ اگر قیمت رقابتی است که آن واحـد در حـداقل قیمـت ممکـن ». حداقل قیمت رقابتی

بینی نشده است. لذا بـه براین، ابزاري نظارتی هم پیش. عالوهکندعرضه میرقابت با سایرین کاال و خدمات خود را 

اي دارند که هاي تولیدکننده دغدغهو به دو نکته توجه نشده است. شرکت رسد که صورت مسأله پاك شدهمیظر ن

هاي چندماهه این مبالغ را دریافت کنند. غالـب گردد. لذا مجبورند با چکفروشند، اما پول آن بازنمیکاالیی را می

-هاي زنجیرهبرخی خریداران آنها مانند فروشگاهاما ت. خریداران آنها چنین وضعیتی دارند و خرید آنها نقدي نیس

گذارند که تعادلی از این دو وضعیت ها قیمتی میخریداري کنند. لذا شرکتکاالها را توانند با شرایط بهتري اي می

درصـد خریـداران مـن  90گویـد کـه را براي آنها پوشش دهد و متضرر نشوند. به عنوان مثال، تولیدکننـده مـی

کنند. پس باید بـه درصد هم نقدي خرید می 10کند؛ ان با چک است و بعد از چند ماه وجه آن بازگشت میخریدش
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قیمتی بفروشد که تأخیر آن خریداران غیرنقدي هم در این محاسبه لحاظ شود. در واقع همان بحث فقهی لألجـل 

تـوان تمـام مشـکالت را در ده و نمیبو هاي تولیدکنندگانقسطٌ من الثمن. لذا مشکل ما فقط بخشی از سودجویی

گذاري آنها خالصه کرد. ضمن اینکه اگر با مشکلی در این خصوص مواجه هستیم، این مشـکل بایـد در نحوه قیمت

 گذاري واحدهاي تولیدي حل شود. سطح قیمت

 کننـدید میخرها را پیشهاي آتی برخی شرکتاي محصوالت ماههاي زنجیرهبله. برخی از فروشگاه طاهرمحمدي:

أله هاي آن محصوالت براي آنها بسیار کمتر از واحدهاي دیگر خواهد بود. قبول دارم که داشتند صورت مسو قیمت

ري گـذاکردند، اما به نظر من این بخشنامه خوب بود. صورت مسأله این بود که سازمان حمایت در قیمترا پاك می

قیمتی  اياجراي وظایف خود کارآمدي نداشت. بنابراین، هر کارخانه ها موفق نبوده است. عمالً درتولیدات کارخانه

ت داریم؛ هر کسی هـر چقـدر کـه توانسـها را بر میرا لحاظ کرده است. اما این بخشنامه آمد و گفت که ما قیمت

 ها بشکند؟ شد که قیمتبفروشد. حال، آیا این بخشنامه باعث نمی

رائـه افتد. جالب است که مثالی را از برخی اتفاقات عملی خدمت شما انمیخیر. به هیچ وجه این اتفاق  شکوهیان:

ز اي بسیار جالب و متنـاقض دارد. مـن ایـن بخشـنامه را در یکـی اکنم. اتحادیه نانوایان سنگکی تهران بخشنامه

سـتید و هآزادپز  ها آزاد شده است و شما هممالحظه کردم؛ ابتدائاً در این بخشنامه اشاره شده که قیمت هانانوایی

یمت نـان توانید قها آزاد شده و شما هم آزادپز هستید، پس میقیمت نان را آزاد کنید. لذا با توجه به اینکه قیمت

وان نتیجـه گذاري اتحادیه به چه معنا است؟ نهایتاً من به عنرا پانصد تومان باال برید. اگر آزادسازي است، پس نرخ

ر گـذاري شـود، مگـدر این بخش از جلسه جمع کنم: اصل بر این است که نباید قیمتباید عرض اولم را با عرایضم 

ا مـآنکه ضرورت وجود داشته باشد؛ اینجا باید این جمله را ادامه دهم که در مورد تمامی کاالهـا در حـال حاضـر 

یم، نه سیستم گذاري صحیحی دارضرورت داریم. بخاطر اینکه نه سیستم نظارت کارآمدي داریم، نه سیستم قیمت

 کننده درستیقانون رسیدگی به تخلفات درستی داریم، نه سیستم رقابتی درستی داریم، نه نظام حمایت از مصرف

اي بسیار غیرکارشناسی بوده اسـت و بـه لحـاظ حقـوقی و اقتصـادي داریم. لذا به نظر من صدور چنین بخشنامه

 اي است. متضمن ایرادات عدیده

کنـد کـه گذاري است، اما ضرورت ایجـاب مـیاصل بر قیمت ه نظر دارم. درست است.من یک نقط طاهرمحمدي:

کنـیم.  گذاري کنیم. اما من یک پرانتز باز کنم. این ضرورت را در دو دسته ذکررحال حاضر تمامی کاالها را قیمتد

شـکایت محـور  گذاري شوند و تحت نظارت باشـند؛ امـا کاالهـاي غیرضـروريیک، کاالهاي اساسی الزاماً قیمت

رف دیگر باید حقـوق کسـبه را هـم در نظـر طرسیدگی شود. یعنی صرفاً نباید نظارت محور باشد. چون ما از یک 

گیریم. وضعیت رکود اقتصادي از پارامترهایی است که ما باید مدنظر قرار دهـیم. عـدم تغییـر فصـل در سـالیان 

اي، عـواملی هاي زنجیـرهاي و همچنین فروشگاهبکههاي بازاریابی شوکارهاي مجازي و شرکتگذشته، رشد کسب

 وکارهاي سـنتی بوجـود آیـد. بیـاییمدهند تا مشکالت و تنگناهایی براي کسبهستند که دست به دست هم می

 و، کفش و سایر مواردي که عرضه در بازار به میزان کافی وجود دارد بگوییم برخی صنوف مثل فروشندگان پوشاك

 ها را بر شکایت خریداران متمرکز کنیم. ها را آزاد گذاریم و نظارتیم قیمتفراوانی دارد، بیای

خرم. به کجا باید شـکایت کـنم؟ شکایت محوري به کجا؟ به عنوان مثال، من در تهران کفشی گران می شکوهیان:

 پردازند. هاي صنفی، به این تخلفات میهاي نظارتی تشکلآنها به پشتوانه ناکار آمدي

وب یا پذیرم. ما باید سازوکارهاي نظارتی را نهادینه کنیم که اگر یک اتحادیه خمن این حرف را نمی دي:طاهرمحم

 دیگري بد بود، همه مجبور باشند فرآیند خاصی را طی کنند. یعنی این مشکل را با سازوکار حل کنیم. 
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ت د. ممکن اسنگذاري دارز به قیمتمن در خروجی عرایضم اشاره کردم که همه کاالها در حال حاضر نیا شکوهیان:

سوالی مطرح شود که چرا اساساً ما این همه بر روي این موضوع بحث کردیم؟ پس فایده چنین مبـاحثی چیسـت؟ 

کار گذاري کنـیم و سـازوبینیم، باید به سمت این اصل حرکت کنیم و براي آن قاعدهوقتی ما اصل را آزادسازي می

 طراحی کنیم. 

 کنم آقاي شکوهیان. آقاي امینیان شما هم نقطه نظراتتان را بفرمایید. ز شما تشکر میمن ا طاهرمحمدي:

ت به سمت آزادسـازي برداشت خود من هم این است که همان طور که آقاي شکوهیان فرمودند، نیّ جواد امینیان:

ا بـب اسـت؛ یکـی اولویـت گذاري به دو شیوه واجـباشد، زمان آن بستگی به موقعیت بازار و اقتصاد دارد؛ اما نرخ

ها و توان تمرکز را بر شکایتکند. دوم اینکه میکاالهاي اساسی و ضروري باشد. چون این موضوع بحران ایجاد می

همان شکایت محوري گذاشت. در نهایت هم باید مجدداً به نظارت اشاره کنم. نظـارت هـم در کارخانـه و هـم در 

 . مراحل مختلف توزیع اهمیت فراوانی دارد

در خدمت شما هستیم. بحث نظارت را به نظـر  بخشتسلیجناب امینیان. آقاي  بسیار سپاسگزارم طاهرمحمدي:

حـدهاي توانید به وامن کنار بگذاریم؛ چون نیاز به بحثی مجزا دارد. یک سري اقالم قیمت تمام شده دارد. شما نمی

 یک قیمتی از تولیدکننده خریـده اسـت و بـر اسـاسصنفی بگویید که چرا قیمت این کاال باال است؟ این واحد با 

ه ه بـرساند. اما برخی کاالها بـه صـورت فلّـکارخانه به فروش می ي آن یا قیمت تمام شده آن برايهمان قیمت رو

ده درسـتی شـرسند؛ مثل لپه یا نخود یا ... . یا برخی لوازم جانبی موبایل. بنابراین، این اقالم قیمت تمام فروش می

الیی را توانید با آن فروشگاه برخورد کنید که چـرا کـاو امکان نظارت بر آنها بسیار سخت است. اما شما می ندارند

؟ لـذا توان کرد؟ مبناي محاسبه قیمتی ما چیست. اما با این واحد چه میاست باالتر از قیمت مصرف کننده فروخته

توانـد فـاکتور ار مهم است. مصـرف کننـده نمـیبه نظر من برچسب قیمت در شناسایی و برخورد با تخلفات بسی

ارند و دبخواهد. نه تمام مصرف کنندگان توانایی بررسی و محاسبه قیمت منطقی و قانونی آن کاال از روي فاکتور را 

 کند. نه اساساً فروشنده فاکتوري به او ارائه می

نگ، مقطعی پیش آمـد د. در زمان جخی مقدمات هم لحاظ شوکنم. نیاز است که برمختصراً عرض می بخش:تسلی

که رانندگان اتوبوسرانی اعتصاب کردند. مسافر نبردند و حمل و نقل شهري دچـار مشـکل شـد. شـهید چمـران 

هاي ارتش را در خیابان آورد و در خیابان پخش کرد تا مسافرکشی کنند. بعد از آن ریـیس شـرکت واحـد اتوبوس

به سامانه حمل و نقـل کمـک  بوسی هم کهها را داریم، هر مینیاتوبوس گفت که براي آنکه چنین اتفاقی رخ ندهد،

ها حتی آنهایی که فرسوده بودنـد، بـه سـامانه اضـافه بوسکرد، مبلغی را براي آن در نظر گرفتند. تمامی مینیمی

ل، سـامانه ها ایجاد شد. حـابوسشدند. این امر به مرور زمان به یک معضل بدل شد و مشکالتی از سوي این مینی

خواهد در این مسیر قرار گیرد و فعالیت کند، باید فالن مبلغ را به ما بدهد. گفتند حمل و نقل گفت که هر کسی می

-کنیم و مسافر هم براي شما در این مسیرها فراهم است. لذا هر کسی که مـیکه ما داریم براي شما ایجاد شغل می

خواهیم یک ما در قانون نظام صنفی همواره می ارا هم به ما بدهد. لذ خواهد در این خطوط فعالیت کند، باید مبلغی

یم خود این افراد کارها را در دست بگیرند. لذا دولت ها و مقررات را بیشتر کنیم. بگذارطناب اضافه کنیم و برخورد

کنـیم. نتیجـه فه میها اضاگذاري کند و اتاق اصناف هم باید نظارت کند. اما ما فقط بر این محدودیتباید سیاست

گذارنـد؛ نـه هم آن شده است که در هیچ کدام از موارد موفق نیستیم. به عنوان مثـال، بـراي شـیر قیمتـی مـی

تولیدکننده از آن راضی است. نه فروشنده جزء از آن راضی است. نه خریدار از آن راضی است. خب این چـه نـوع 

شود. چون خـود ایـن از طرف واحدها به مصرف کنندگان وارد میگذاري است؟ لذا تمامی این فشارها نهایتاً قیمت
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 رسـد کـه بایـدمی . به نظراندبا مقررات دست و پاگیري مواجهد و نکند در جاهاي مختلفی هزینه مینواحدها دار

ي اي داشته باشد. تعریـف نهادهـاقدري وارد این فضا شویم و دست اصناف را بازگذاریم. نظارت ما هم باید سامانه

مختلف از نظارت متفاوت است. اداره صنعت یک برداشت از نظارت دارد؛ اتاق یک برداشت و اتحادیه هم به همـین 

ایم به یـک رویـه صورت. پراکندگی عجیبی در این زمینه شکل گرفته است. لذا در طی این سالیان هنوز نتوانسته

گیـرد، تمـامی تصـمیمات اعتراضـی شـکل مـی. هر روز مشکل و اعتراض داریم. جایی هم کـه برسیمقابل قبول 

دهنده عملکرد ضعیف است. به نظر من باید قدري دست اصـناف بازگذاشـته ها نشانریزد. اینحاکمیتی به هم می

کند. اتاق اصناف و اتحادیه به عنوان خط وسط بین بخش خصوصـی هایی که حاکمیت تعریف میشود؛ با خط مشی

د؛ تکالیف مشخص باشد؛ ناظران مختلف در نباش ی مشخصد که داراي چارچوبنکن و دولتی نظارت دقیقی را اعمال

 ها، تصاویر مختلفی را ارائه نکنند. سطح شهرستان

و  بخش. برداشت من از فرمایشات شما این بود که نظارت را ارتقا دهیمکنم از آقاي تسلیتشکر می طاهرمحمدي:

زاده کنیم که حقوق هر دو طرف حفظ شود. ظـاهراً آقـاي حبیـب از طرف دیگر به مرور به سمت آزادسازي حرکت

 خواهند مطرح کنند. بحثی را می

اري کـبخش ارائه کردند؛ خصوصاً در آن بخشی که به موازيبله. بسیار فرمایشات جالبی را آقاي تسلی زاده:حبیب

ندگان، کنایت از تولیدکنندگان و مصرفاشاره داشتند. نهادهاي ناظر ما بسیار متعددند. به عنوان مثال، سازمان حم

در کـار  وکنند که دیگري باید نظـارت کنـد ها هم فکر میها، اتاق اصناف و ... . همه اینتعزیرات، اتحادیهسازمان 

ی بـود کنند. به نظر من این نکته بسیار دقیقـکنند و یا هیچ کدام نظارت نمیهم نظارت می خود موفق نیست. یا با

 و باید به تعریف واحدي در این خصوص دست یافت.  که اشاره شد

رت توان به وزیر محترم پیشنهاد کرد، با توجه به اینکه تنظیم بازار از وظـایف بسـیار مهـم وزامی طاهرمحمدي:

آنجـا  هاي نظارتی متعدد را دراي جامع مطرح است، بیایند شبکهمتبوع است و سامانه اصناف نیز به عنوان سامانه

ر ایـن دهاي نظارتی متعدد (به عنوان مثال سامانه تعزیـرات) توان پیشنهاد کرد که سامانهی کنند. لذا میسامانده

ابد که تواند به تخلفات صنفی اختصاص یسامانه دیده شود یا ارتباطی میان آنها ایجاد شود. یک بخش از سامانه می

 آن نقش خود را ایفا کنند. نهادهاي ناظر بتوانند این سامانه را مدیریت هم کرده و در 

اق به اتـ شخصییت فرآیندها است. فرض کنید اي را باید در آخر اضافه کرد و این نکته شفافیک نکته زاده:حبیب

د بـه داند که بایـخواهد از مغازه خود فک پلمب کند. آیا این شخص میکند. میاصناف یا فالن اتحادیه مراجعه می

ها هم چنین وضعیتی دارد. شخص باید بداند که براي طـرح شـکایت بایـد بـه کجـا کجا مراجعه کند. بحث نظارت

بـه رفـع  تواندمراجعه کند؟ لذا سایت این نهادها باید تمامی نیازهاي مراجعین را در خود ببینند و این مورد هم می

 مشکالت موجود در ساختارهاي نظارتی کمک کند. 

بندي خالصـه نکـات و نتـایج حاصـل از کنم. به عنوان جمعر میاز تمامی حاضرین در جلسه تشک طاهرمحمدي:

 گردد: جلسه به شرح ذیل ارائه می

و  ستها اهاي تنظیمی کشورهاي توسعه یافته، اصل بر آزادسازي قیمتهاي فقه اقتصادي و یافته. بر اساس آموزه1

  باید به این سمت حرکت کرد. 

گذاري در این خصوص بایـد گذاري یا سیاستاست و دولت براي قیمتگذاري کاالها و خدمات خالف اصل . قیمت2

 ادله توجیهی ارائه کند. 
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 گـذاريگذاري، سازوکارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قیمت. با توجه به استثنائی بودن قیمت3

 ها صورت پذیرد. هاي الزم جهت آزادسازي قیمتدهد، باید با لحاظ فراهم ساختن زیرساختانجام می

هاي آزادسازي قیمت است کـه البتـه از نقـاط ضـعف هاي نظارتی جامع، از مهمترین زیرساخت. تدوین سیاست4

 شود. هاي صنفی نیز محسوب میجدي تشکل

فروشان از جمله رویکردهـایی اسـت کـه فروشان و خردهگذاري متفاوت جهت عمدههاي قیمت. تدوین سیاست5

  ها ضروري است. گذاري و یا آزادسازي قیمتقیمت توجه بدان در بحث

  

 

  

 


