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از طریق تزریق روزانه میلیون ها  بیماری این رنج میبرد.« هلندیبیماری »نفرین نفت یا دهها سال است که اقتصاد ایران از 

عمل  از طریق نرخ ارز )نرخ دالر( ایران بازاری در اقتصاد و درآمده مستمر و مزمن بصورت ایراندالر پول نفت به بازار ارز 

 مقیاسهای با مقایسه ی ایران راه ازدر این مقاله کوشش میشود  و اشتغال میگذارد. ر تولیدمخرب خود را ب تأثیر و میکند

شود تا در پرتو آن بتوان سیاستهای ارزی  برآوردپول نفت باشد مستقل از  و معقول برای ارز که جهانی، نرخی واقعی

در مواردی که آمارهای دقیقی  که این یک بررسی مقدماتی بوده و الزم به یادآوری است برای ایران پیشنهاد کرد. مناسبتری

واقعی و معقول دالر بر مبنای فرضهای مشخص شده ای صورت گرفته که باید آزمون شوند در دسترس نبوده اند، برآورد نرخ 

  و در صورت لزوم تصحیح گردند.

 

 بازار،ارز نفتی به به روشهای مختلف و عمدتاً با تزریق همواره سعی کرده که  دولت ایران، اخیر سال شصت تا هفتادر طول د

 نرخ تورم بسیار باال سیاست علیرغم ننیز ایگذشته طی چهل سال  در نگه دارد.پایین ارزهای خارجی را بصورت تصنعی نرخ 

تولید و به  آن صدماتو  دولتعمل این  و بررسیتورم غیرقابل تصور  اینجا بررسی علل هدف قاطعیت دنبال شده است.با 

، دولت موفقیت نژادو دوره ی احمدی خاتمی دوره ی دوم اواخر در ههیک د حدود ازغیر نیست. البته  کشور در توزیع ثروت

 .هم وجود داشته است (گاهی تا چند برابر نرخ دولتی) ارزتصنعی دولتی یک نرخ آزاد چندانی هم نداشته و همیشه در کنار نرخ 

.[۱] ته استکاری نداش دولتی به نرخ ورده ک ارز تبعیتنرخ آزاد  همواره از  مه نرخ طال  

چون  فقط از دالر صحبت کنیم است؟ بگذاریدکمتر بوده  واقعی آن نشان داد که نرخ تصنعی دالر بمراتب از نرخ  آیا میتوان

 نیز حد معقولی بتوانیم اگر بتوانیم به سوال فوق پاسخ دهیم شاید ، بازار، و دولت عمدتاً نرخ دالر را مد نظر دارند.عامه مردم

کنیم.برآورد نرخ دالر برای   

 دالر رشد غیر قابل باور قیمت مسکن، شدید وتورم  علیرغم نژادی احمدی  خر دورهدر انتهای دوره ی حدوداً ده ساله تا اوا

و بسته شدن دست دولت در  یم هاتحر جدی شدن بااما  .ه داشته شده بودانگوش هزار تومان حدر حول و  بصورت تصنعی

کاماًل اقتصاد از آینده ی که  دارانی درآن زمان سرمایه پیش گرفت. در دالر سیر صعودی اش را رختزریق دالر با بازار، ن

هم  نمودند که به ارز و طال سرمایه هایشان به تبدیلسعی  شده بودندبیمناک ارزش تومان  از سقوطنفت و وابسته به صادرات 

هجوم سرمایه  تقاضا بخاطرباال رفتن  همزمانی مسلماً  .هم قابل انتقال به خارج از کشور باشند شته باشند وای مطمئن تر داآینده

جهش یکباره ی نرخ دالر را در پی داشت. بخاطر تحریم ها دالر در بازار پایین آمدن عرضه یبا  داران به بازار ارز  

در بهار  تومانی ۴۲۰۰نرخ  میتوان نشان داد کهخواهد کرد ولی  تعییننرخ واقعی دالر را نهایت این بازار است که در  مسلماً 

عدم  قیمت واقعی دالر آسان نیست و . برآوردمی داشتانتظار نرخ بسیار باالتری را  هم بایدبهیچوجه منطقی نبوده و  ۱۳۹۷

و گزارشات  های داخلی. بهرحال با مراجعه به آمار بمراتب دشوار تر هم میکندآن را  شفافیت و نداشتن آمار و ارقام قابل اعتماد

 اند و در شده مشخصاین فرضیات به روشنی . برآورد نمود دی فرضیاتعدوممبنای  میتوان نرخ واقعی دالر را بر بین المللی

تری حاصل شود.ورد دقیقتا برآشده و در صورت لزوم تصحیح گردند آزمون  بایدصورت دسترسی به آمار دقیقتر   

فرض اول: از قشر بالنسبه کوچک میلیاردرهایی که ثروت نجومی دارند که بگذریم ثروت عمده ی پولدار های ایرانی بصورت 

 داراییهای غیر منقول مانند مسکن و زمین و واحد های تجاری است.

 ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۴یفاصله  این رشد در [.۲] کرده استیا تورم بی سابقه ای را تجربه  ه ی گذشته مسکن رشددر طول چند ده

 که در همین فاصله اینجاستجالب  .رسیده بودنیز  ٪۷۰۰و به  بودهشاید هم بیشتر البته رشد زمین  بوده است. ٪۵۰۰ تقریباً 

بزور تزریق دالر های نفتی  نرخ دولتی دالر (نرخ دالر دولتی و آزاد در چهل سال گذشته در رابطه با در باالمرجع ذکر شده )

بسیار آزاد نیز در این مدت  نرخ دالر .۱۳۹۱در تومان  ۱۲۲۶تا  ۱۳۸۴تومان در  ۹۰۲از  :بسیار پایین نگاه  داشته شده بود

پایین نگاه داشتن دولت در موفقیت  این .۱۳۹۱تومان در  ۱۴۰۰تا  ۴۱۳۸تومان در  ۹۰۴از  است: دولتی بودهنزدیک به دالر 

موفق شد که توهمی را  کشور تولید و اشتغال در به جدیدر عین زدن صدمات بود که  به مدت بسیار طوالنی دالر تصنعی نرخ

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه جا بیندازد که  از کشور چه در داخل کشور و چه در خارجپولدارهای ایرانی در ذهن 

  روی ملک و مسکن. سودآورجایی است برا ی سرمایه گذاری بسیار 



:زیر فرض دیگری نیز بکنیم برآورد تجربی بر مبنای بگذاریدتقریبی مان برای برآورد   

 فرض دوم: حدود ۸۰٪ از پولدارترین های صاحب آپارتمان و خانه و واحد تجاری بسیار گران قیمت در تهران اند.

.[۳]هزار خانوار )ویکی پدیا( گرانترین مسکن ها را دارد  ۱۶۶در تهران منطقه ی شمیرانات با حدود نیم میلیون نفر سکنه و   

نزدیک به با  ۷و  ۶, ۳ ,۲مناطق از  نیمیالاقل  باید شوند وخالصه نمی شمیرانات به  گران قیمت تجاری و واحدهای مساکن

اختصاص ندارند. در  شهربه شمال  تنها گران قیمت واحد های تجاری پدیا( را نیز به آن  اضافه کرد.هزار خانوار )ویکی  ۵۶۰

 اینکه در یک برآورد محافظه  نتیجه مغازه های بسیار گران قیمتی وجود دارند. تهران همه ی نقاط تهران و بخصوص در بازار

 گران قیمت تشکیل میدهند. بسیارامالک و واحد های تجاری  احبانخانواده های صرا  تهران نیم میلیون خانوارکارانه الاقل 

[.۴] شهرهای دیگر نیز رشد باالیی داشته استمسکن در  قیمت  

در طول ده بیست سال  شهریرا نباید دست کم گرفت. گذشته از رشد قیمت امالک در هر  حتی شهرستانهادیگر و  شهرهای

الاقل عده  گذشته، ویال های چند میلیارد تومانی بسیاری نیز در همه جا و بخصوص در نقاط خوش آب و هوا ساخته شده است و

 . باید توجه کرد که در  بسیاری از شهرها هتلهای گران قیمتی نیز وجود دارند.اهل شهرهای نزدیک اند ویالهامالکان این  ای از

[.۵] رجوع کنیم آمار جمعیت در شهرهای مختلف ایرانبه  میتوانیم  

های تجاری در تعدادی شهرهای بزرگ مثل اصفهان یا مشهد مسلماً با توجه به جمعیت باال و قیمت نسبتاً گران مسکن و واحد

که از نظر  است رهاییآن خانوا بررسی توجه رویاین  البته در. نسبتاً باالست این شهرها ر درپولدابسیار تعداد خانوارهای 

 بسیار رهایخانوا چنین  تعداد اگر در یک برآورد تجربی. اندثروت با نیم میلیون ثروتمندترین  خانوارهای تهرانی قابل مقایسه 

بیست شهر بعدی که  و در بگیریم هزار۵۱بطور متوسط دارند هفت شهری که باالی یک میلیون نفر جمعیت  را در پولدار

کمتر از ر شهرستانهای دو باالخره  خانوار ۵۰۰ در حدوددارند بمراتب کمتر و  بین سیصد هزار نفر تا یک میلیون نفرجمعیتی 

هزار خانوار در ۱۲۰ حداکثر این برآورد میرسیم که به بگیریم، در مجموع خانوار ۱۰متوسط تنها  نفری بطورسیصد هزار 

این اساس فرض  تهرانی داشته باشند. هایتوانند ثروتی قابل مقایسه با نیم میلیون ثروتمندترین خانوارمیایران شهرهای دیگر 

ثروتمندترین خانوارهای ایرانی در تهران هستند. ٪۸۰ حدود دوم است که  

 نیم میلیون خانوار ثروتمند تهرانی  این یعنی« اعیان»شر ق ثروت تومانی اینتقریبی  برای برآورد راهیآیا  سوال اینجاست که

باال با توجه به تورم بسیار  . البتهی استجواب آر آنرا بر اساس قیمت امالک بگیریمحداقل ثروت باشد و  اگر منظور؟  وجود دارد

قرار دهیم. مآن هنگادر  سقوط ارزش تومان و پیش از ۱۳۹۷بهار  حدود حاسبه رامبنای م بگذاریدو سقوط مداوم ارزش تومان   

 متوسط در مناطق شمالی شهر بمراتب بیشتر است.مترمربع باشد ولی  ۱۰۰تا حداکثر  ۷۵متوسط متراژ مسکن در تهران شاید 

 ،۲۵۶ ، کامرانیهمترمربع ۲۶۱فرمانیه با متوسط شمال تهران براحتی باالی دویست متر مربع است از  متراژ آپارتمانهای

[.۶] مترمربع ۲۱۴تا فرشته ، ۲۳۰زعفرانیه   

 متر مربعی بین الاقل ۱۳۹۷در بهار  مناطق اعیان نشینآپارتمانهای  قیمت کنار،ی به تومان چند ده میلیارد خانه های لوکس

این ثروت  . البتهداشته اند این. خانه های ویالیی و زمین هم بمراتب ارزشی بیش از بوده استت میلیون تومان پانزده تا بیس

امالک دیگری نیز دارند. این خانوارها معموالً و  شودخالصه نمی ویالی مسکونیبهیچوجه به آپارتمان یا خانواده ها   

 ۰۰۴۲و هنگامی که دولت اصرار بر دالر ۱۳۹۷بهار  درتهران  اعیاناین قشر فقط مسکن بینیم که می این حساب ساده با

های تجاری و مغازه های با سرقفلی بسیار اگر واحد است.داشته  ارزش میکرد باالی یک میلیون دالر به نرخ دولتی تومانی

در  تومانی ۴۲۰۰رخ دالر و با احتساب ن ۱۳۹۷در بهار  ایران بگیریم،نظر گران و شهرها و شهرستان های دیگر را نیز در 

 بهیچوجه میشوند دالیلی که در زیر ارائهبه  لیون نفر میلیونر دالری داشته است کهمی یک نزدیک ،یک برآورد محافظه کارانه

از آن  تومان انجام دهیم ولی با توجه به اینکه با دالر زیر هزار ۱۳۸۸برآورد را برای سال الزم نیست که این  .منطقی نیست

، کامالً واضح است که تعداد میلیونرهای تباال نرف (چهار برابر)یعنی  به نسبت دالربازار مسکن بهیچوجه  ۱۳۹۷تا بهار زمان 

ول است.غیر معق کامالً  همانگونه که خواهیم دیداز مرز دو میلیون نفر هم میگذشته است که  ۱۳۸۸ دالری ایران در  

ثروت  .[۷] بیاندازیم میالدی ۲۰۱۷ در سال  در گزارش ثروت جهان میلیونرهابگذارید نگاهی به توزیع ثروت در دنیا و آمار  

افزایش قیمت مسکن نیز میگردد و ذکر شده است که  شانمسکونی شامل تمام دارایی هایشان منجمله منزل  افراد در این گزارش

  .تعداد میلیونرها در بعضی از کشورها مانند استرالیا بوده استیکی از علل افزایش 

 دالر آمریکایی میلیون)با ثروتی بیشتر از یک  های همه ی دنیا «میلیونر»نفر  میلیون ۳۶نزدیک به  از ٪۴۳آمریکا به تنهایی 

 ۲۰کمی بیشتر از ی کشور های دنیا  بقیهها در میلیونرمجموع تعداد را در خود جای داده است.  (نیز میشود میلیاردرهاکه شامل 

ژاپن، انگلستان، آلمان، ترتیب  بعد از آمریکا به ها را میلیونر بیشتر .میشود شانتکل جمعی ٪۳/۰ از که کمترنفر است میلیون 

بیشتر )یعنی  ٪۱و تایوان هم سهمی بیش از کانادا، کره ی جنوبی، ایتالیا، استرالیا، عالوه بر این کشورها،  .دارندفرانسه، و چین 

سهم کشورها از  ۳-۳)جدول  طبق این گزارش بر میالدی داشته اند. ۲۰۱۷در سال میلیونرهای دنیا را  هزار نفر( از ۳۵۰از 



 .استشده  برآورد (هزار نفر ۳۵یا تقریباً  درصد دهمیک یعنی تقریب جدول ) میلیونرهای ایران کمتر از تعداد دنیا( میلیونرهای

 کل میلیونرهای دنیا ٪۲/۰حدود هزار نفر یعنی  ۷۹هزار نفر و  ۶۹به ترتیب  عربستان سعودی و اماراتسهم برای مقایسه، 

است که نباید انتظار بهرحال واضح  ذکر میکند که کیفیت داده های مربوط به ایران پایین است. البته گزارش اند. شدهمحاسبه 

با  و مثالً  گیرد غیر معقول قرار رتبه ای کامالً  در از نظر تعداد میلیونر ها مقایسه با دیگر کشور های دنیادر  ایران که داشت

د.باشاول دنیا از نظر تعداد میلیونرها جزو ده کشور  میلیونریک میلیون نفر   

 نرخ واقعی دالر چقدر است؟ 

این  هم برعالوه بر مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و حتی روانی  میکند و تعیینمسلماً بازار است که نرخ واقعی دالر را  این

باید چند باشد تا تعداد ببینیم نرخ دالر  در روشی غیر متعارف بد نیستاما برای کامل شدن بررسی مان  .گذارند می تأثیرامر 

بماند.در حد معقولی یلیون دالر ایرانی های با ثروت بیش از یک م  

تعداد فوق گزارش   ۳-۱و  ۳-۳های  جدول .کنیم ایران پیدابرای تعداد میلیونرهای  معقول و مناسبیتدا اجازه بدهید که حد اب

یک روش ساده ی محاسبه این است که  .میدهند ارائه رااین کشور ها  بزرگسالجمعیت میلیونرهای کشور ها و   

فرض سوم: تعداد میلیونرهای ایران را میتوان از روی متوسط تعداد میلیونرها بر تعداد بزرگساالن کشورهای مشابه محاسبه 

 کرد.

محاسبه مستثنی از این  را کانادا، و ژاپن که شرایط کامالً متفاوتی دارندآمریکا، کشورهای اروپایی،  بایدکم کردن خطا  برای

بیست برای ترتیب به این  برآورد مان معقول تر شود.باید حذف شوند تا العاده باالیشان چین و هند هم به علت جمعیت فوق کنیم.

، متوسط  میشونداسترالیا، کره ی جنوبی، و تایوان نیز و سه کشور باقی مانده که شامل کشورهایی با سهم باالی میلیونرها مانند 

میلیون بزرگسال  ایرانی  ۵۷نزدیک  بهمیشود که با توجه  ٪۴۳/۰ تقریباً  و نه کل جمعیت() به جمعیت بزرگسال یلیونرهاتعداد م

 ٪۴۳/۰ضریب پایین نبودن  از اطمینانبرای  د.شونفر برآورد می هزار ۲۴۵ در حدودتعداد میلیونرهای ایران ( ۳-۱جدول )

این ضریب  ترکیه و مالزی از آن هم پایینتر است. برایو بوده  ٪۳۱/۰ عربستان سعودیضریب فوق برای متذکر شد که  میتوان

برای  بیشتر است.مانند کره ی جنوبی  کشوریو یا  جمعیت مانند کویت و قطر و سنگاپور ثروتمند ولی کمفقط برای کشورهای 

ذکر شده در کشور  ۴۶ یفوق هیچ کشوری را حذف نکنیم و همه  ضریب حساب کردنبرای  اگر نیست بدانید که بدمقایسه 

گزارش که شامل کشور   ۴۶مجموعه ی  بزرگساالن برایمیلیونر ها به تعداد  تعداد کلنسبت  گزارش را در نظر بگیریم،

کنیم،  استفاده برای ایران ٪۶۱/۰ حتی اگر از ضریبمیشود.  ٪۶۱/۰آمریکا بدون کشور ۴۵برای  و ٪۰/۱ میباشد آمریکا نیز

و بنابراین  در نتیجه ی برآورد نخواهد داشت توجهیقابل فقط حدود صدهزار نفر بیشتر خواهد بود و تغییر تعداد میلیونر ها 

ادامه میدهیم. ٪۴۳/۰برآورد را با همان ضریب معقول تر    

تا تعداد میلیونر ها را در این حد معقول نگاه  برآورد کرد دالرخی برای نر میلیونرهای ایرانی میتوان معقول حال با داشتن تعداد

نرخ در تهران باشند پس الزم است که برآورد کنیم  میلیونر نفر هزار ۲۴۵ این از ٪۸۰تقریباً باید  بنا بر دومین فرضمان، .دارد

با توجه به  .شود بیشتر از یک میلیون دالر (از این تعداد بیشتر )و نههزار نفر تهرانی  ۲۰۰دالر باید چند باشد تا فقط ثروت 

دالری که به دست خواهد آمد بسیار باال خواهد بود.که نرخ  باید انتظار داشتهای کالن میلیارد تومانی ثروت  

در مورد  مطابق توضیحات قبلیکه داشته باشید در نظر بگیرید « میلیونر» دویست هزاربرای اینکه درک بهتری از این  

 ۱۶۶تمام و این گروه  جزو این قشر میباشند منطقه ی شمیرانات خانوارهای سرپرستان فقط نیمی از ثروتمند ترین تهران، قاعدتاً 

.این منطقه را در بر نمیگیرد هزار خانوار  

 هرم توزیع ثروت باالیثروت در  ارائه دهیم.گروه  اینفقط میتوانیم یک برآورد تجربی از ثروت ، آمار دقیقبه علت نداشتن 

 اینثروت  منزل مسکونی تنها جزیی از بهرحال مسلم است که که برآورد آنرا سخت تر میکند. بطور تصاعدی باال میرود ایران

خوش آب و هوا و  منطقه ایداشتن ویالیی در  و واحد تجاری یا مغازه، خانه یا آپارتمان لوکس مسکونی عالوه بر است. افراد

گزارشات حاکی از   معمول است. بسیارطبقه ی ثروتمند یک یا دو ملک یا آپارتمان سرمایه ای اجاره داده شده یا خالی برای این 

[.۸] دارداز سکنه  خالیمسکونی هزار واحد  ۴۹۰ آنست که تهران  

افراد قسمتی از ثروت این طال و ارز خارجی و چند خودرو نیز  مثل کی و همچنین دارایی های منقولکالن بانسپرده های 

.[۹( ]میلیارد تومان ۶/۲متوسط )میرود  سپرده گذاران ٪۵/۲ بدر جیبانکی  سود ٪۸۵ شد.بامی  

ه طور خالصه:ب  

فرض چهارم: حداقل دارایی میلیونرهای دالری تهران از این قرار است: خانه یا آپارتمان مسکونی + واحد تجاری یا مغازه + 

ویالی ییالقی + یکی دو ملک یا آپارتمان سرمایه ای اجاره داده شده یا خالی + سپرده بانکی یا سهام + چند خودرو + طال، ارز 

 خارجی، و دیگر دارایی های منقول



میلیارد تومان باشد. واحد  ۴قبل الاقل  قسمتهای توضیحاتیا آپارتمان مسکونی مطابق  خانه ارزش میتوان انتظار داشت که

امالک و آپارتمانهای سرمایه ای لزوماً در آن حد گران نیستند ولی  تجاری درخور این افراد هم اگر گرانتر نباشد ارزانتر نیست.

میلیارد  ۵/۲ترتیب. سپرده ی بانکی در حد متوسط ذکر شده ین میلیارد تومان کمتر نخواهند بود. خانه ی ییالقی هم به هم ۲از 

کارانه محافظه این محاسبه ی نسبتاً  یک میلیارد تومان. الاقلاموال منقول ، طال، ارز خارجی، و خودرو هم در مجموع تومان. 

ورد میکند.برآمیلیارد تومان  ۵/۱۷حد  در ۱۳۹۷بهار  را در ثروتمند ترین تهرانحداقل ثروت دویست هزار   

هزار و پانصد  ۱۷حد  در  ۱۳۹۷بهار  را در معقول دالر نرخ بودن،تومان برای میلیونر دالری  میلیارد ۵/۱۷داشتن حداقل  

های به باالی ده هزار تومان چندان هم عجیب نبوده است و باید انتظار نرخ نرخ دالربا این حساب جهش  برآورد میکند. تومان

 به تورم دالربه نسبت اختالف تورم در ایران و بوده و  ۱۳۹۷مربوط به بهار  این نرخاضح است که و  باالتر را نیز داشت.

درصدی برای دالر  ۳تا  ۲حدود یران و برای ا درصدی ۳۰تورم حدود  به این معنی که اگر پیش بینی خواهد رفتمرور باالتر 

رسید. هزار تومان خواهد ۲۲حدود  به درست باشد نرخ معقول دالر در پایان سال جاری  

میتواند باعث درمان بیماری  معقول فوق ا حدبرداشتن از پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ دالر و اجازه دادن به باالرفتن آن ت دست

یک بررسی  این یادآوری میشود کهمجدداً  .بخشد بهبود را توزیع ثروت را رونق داده وهلندی اقتصاد کشور شده و تولید 

تصحیح گردند.که باید آزمون شوند و در صورت لزوم   ی استا مشخص شدهفرضهای  بر مبنایمقدماتی     

* * * * * * 

سال گذشته ۴۰دالر دولتی و آزاد در  [ نرخ۱]  

http://modiriatefarda.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=160 

رشد قیمت مسکن [۲]  

https://www.isna.ir/news/97021709083/قیمت-مسکن-طی-۲۵-سال-۱۰۶-برابر-شد 

تهرانهای گران قیمت در  [ مسکن۳]  

https://www.isna.ir/news/97010901768/خانه-در-تهران-متری-چند 

https://www.eghtesadnews.com/-بخش-مسکن-170650/17-قیمت-آپارتمان-های-متر-به-باال-در-مناطق-مختلف

 تهران-جدول

http://iranfile.ir/search/خرید_بر_اساس_متراژ 

مسکن در شهرهای ایران[ قیمت ۴]  

https://melkradar.com/blog//وضعیت-مسکن-در-31-استان-کشور-جدول 

هرهای ایرانش [ آمار جمعیت۵]  

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/فهرست_شهرهای_ایران_بر_پایه_جمعیت 

[ متراژ مسکن در شمال تهران۶]  

https://www.isna.ir/news/94051206981/کوچکترین-و-بزرگترین-آپارتمان-های-تهران-کجا-هستند 

۲۰۱۷ در سال جهان ثروت [ گزارش۷]  

https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-

2017-201711.html 

[ واحد های مسکونی خالی در تهران۸]  

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-مسکن-عمران-18/3353046-طرح-جدید-برای-خانه-های-خالی 

بانکی [ توزیع سود۹]  

https://www.alef.ir/news/3970427051.html?show=text 
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