
گروه اقتصادی -کارشناس اقتصادی گفت: پنجره واحد دولت الکترونیک سبب تجمیع همه اطالعات می شود و با 
اتصال خدمات بانک مرکزی به این پنجره، شفافیت معنا پیدا خواهد کرد. بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه ها 
مکلف هســتند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه ســازی سامانه ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل 
شوند. یکی از دستگاه هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود، بانک مرکزی است. بر همین اساس معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرد.آقای مهران محرمیان گفت: با همکاری نزدیک وزارت ارتباطات با بانک 
مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که اکنون مراحل 
نهایی بازبینی در حال گذراندن است که ظرف چند روز آینده عملیاتی خواهد شد. او می گوید:این چهار سرویس یکی بحث 
استعالم تمام حساب های یک فرد در همه بانک های کشور است. مورد بعد در خصوص استعالم چک های برگشتی رفع 
سوءاثر نشده است که نشان داده می شود. همچنین اگر یک فردی بابت چک های برگشتی که داشته است حساب هایش 
در شــبکه بانکی مســدود شده باشد آن ها نیز نمایش داده می شوند و مورد آخر نیز لیست تسهیالتی است که فرد از شبکه 
بانکی دریافت کرده  و آن نیز نشــان داده می شــود.آقای حجت اهلل فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها 
به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و مزیت های آن مواردی را بیان کرد.  فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا سبب کاهش هزینه های مردم 

و دستگاه های اجرایی خواهد شد.
به گفته او، پنجره واحد ســبب می شــود همه اطالعات مردم یک جا تجمیع شود و دیگر اطالعات جزیره ای همراه با 
مشکالت خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی های اتصال دستگاه ها 
به پنجره واحد خواهد بود. با اتصال دستگاه ها استعالم ها بسیار تسهیل می شود.او می گوید: خدمات بانک مرکزی از جمله 
مواردیست که با اتصال به پنجره می توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است . 
در کل با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.پایان شهریور آخرین مهلت دستگاه ها برای اتصال کامل به پنجره 
واحد دولت الکترونیک است. بر اساس گفته های آقای زارع پور وزیر ارتباطات در صورت عدم همکاری دستگاه ها برخورد 
الزم از ســوی نهاد های نظارتی همچون دیوان محاســبات صورت خواهد گرفت. حاال باید منتظر ماند و دید که آیا اتصال 
بانک مرکزی در زمان تعیین شده کامل و نهایی می شود و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکند چه برخوردی 

در انتظار آن خواهد بود؟

گروه اقتصادی -طبق اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، واردات طال، پالتین و نقره به صورت خام از عوارض 
گمرکی و مالیات معاف شد.

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم کرد که با توجه به 
مصوبه اخیر مراجع قانونی، واردات طال، پالتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی گمرکی کشور مجاز بوده و 
از پرداخت عوارض گمرکی و هر گونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد 
بررسی قرار نمی گیرد.اعتبار این مصوبه از تاریخ ابالغ یعنی ۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ است.

بانک مرکزی یک گام به اتصال پنجره واحد نزدیک تر شد

واردات طال، پالتین و نقره خام معاف از مالیات و عوارض شد

گروه اقتصــادی - کمیته اقدام 
ارزی در مصوبه ای، مهلت عدم اعمال 
محدودیتهــای تجاری تا پایان آذر ماه 

سال ۱۴۰۱ را تمدید کرد.
کمیته اقــدام ارزی در خصوص 
رفع محدودیت هــای صادرکنندگان 
کاالهای خارج از شمول ایفای تعهدات 
ارزی و آخرین مهلت رفع تعهد ارزی 
صادرات از محل ورود موقت تا پایان 
مهــر ماه ۱۴۰۱ مصوبات تازه ای ابالغ 

کرده است.
در ایــن ابالغیه آمده اســت: ۱. 

بــا توجه به پایان مهلت تعیین شــده 
)پایان شــهریور ماه ۱۴۰۱( در مصوبه 
۶۹ کمیته اقــدام ارزی »در خصوص 
رفع محدودیت هــای صادرکنندگان 
کاالهــای خــارج از شــمول ایفای 

تعهدات ارزی )به شرح زیر(«،
- مصوبــه ۶۲ کمیته اقدام ارزی: 
»چنانچه تمام یا بخشی از کاالی وارداتی 
به هر دلیلی از جملــه معیوب بودن، 
فساد، عدم دارا بودن استانداردهای الزم 
و یا انصــراف از خرید کاال، از طریق 
رویه صادرات قطعی از کشور خارج 

شــود، معــادل ارزش کاالی وارداتی 
)کاالی جایگزیــن از محل بند ۲ ماده 
۲۸ آئین نامــه اجرایی قانون مقررات 
صــادرات و واردات( با تأیید اصالت 
پروانه های وارداتی توسط گمرک ایران 
مشمول ایفای تعهدات ارزی حاصل از 

صادرات نمی گردد«
- مصوبــه ۶۷ کمیته اقدام ارزی: 
»چنانچــه کاالیی به منظور تعمیر طی 
اظهارنامه صدور موقت از کشور خارج 
شود و به دلیل عدم قابلیت تعمیر و غیر 
قابل اســتفاده بودن به کشور بازنگردد 

و اظهارنامه صادرات موقت تبدیل به 
صادرات قطعی شــود و یا کاالیی که 
اشــتباهاً تحت رویه صادرات قطعی 
به منظور تعمیر از کشور خارج شود، 
منوط به تأیید مراتب توســط دستگاه 
تخصصــی ذیربط، مشــمول ایفای 

تعهدات ارزی نخواهد بود.«
اعمــال  عــدم  »مهلــت 
محدودیت های تجاری تا پایان آذر ماه 

سال ۱۴۰۱ تمدید شد.«
۲. »با توجــه به ضرورت تعیین 
تکلیــف پروانه هــای صادراتی رفع 

تعهد نشــده ســنوات ۱۳۹۷ لغایت 
۱۴۰۰ بــه صادرکنندگان کاال از محل 
پروانه های ورود موقت که صادرات از 
محــل ورود موقت آنها مربوط به بازه 
زمانی ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷ لغایت 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ اســت و تاکنون 
حسب مصوبه ســی و دومین جلسه 
کمیته اقــدام ارزی مــورخ ۹ خرداد 
سال ۱۴۰۰ نســبت به ارائه اطالعات 
خود به گمــرکات ورود موقت کننده 
اقدام نکرده اند تا پایان مهر ماه ســال 
جاری مهلت داده می شود وفق مصوبه 

مذکور اقدام و موضوع را از گمرکات 
ورود موقت کننده پیگیری کند. بدیهی 
اســت پس از مهلت مزبور از پذیرش 
درخواست های مربوط به بازه زمانی 
یاد شده در گمرکات اجرایی و ارسال 
اطالعــات به بانک مرکزی خودداری 

خواهد شد.
صادرکننــدگان از محــل ورود 
موقت در ۷ ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ 
تــا پایان ســال جاری جهــت اقدام 
 وفق مراتــب فوق مهلــت خواهند 

داشت.«

اقتصادی6
گروه اقتصادی - در روزهای 
گذشته با ابالغی از سمت وزیر نیرو 
سقف قیمت پیشــنهادی انرژی در 
بــازار برق ایران از ۶۴۲ ریال به ازای 
هر کیلووات ســاعت بــه ۸۰۳ ریال 
افزایــش یافت و نــرخ پایه آمادگی 
کمــاکان ۱۸ تومــان بــه ازای هــر 

کیلووات ساعت ثابت ماند.
ضوابط تعیین نرخ سقف 

بازار برق اعالم شود
به گفته سخنگوی صنعت برق 
این افزایش صرفــاً برای خرید برق 
از نیروگاه هــا بــوده و به هیچ عنوان 
تعرفه برق مصرفی مشترکان تغییری 
نخواهد کرد و مصرف کنندگان برق، 
کماکان بر اســاس تعرفه های تعیین 
شده نســبت به پرداخت بهای برق 

مصرفی خود اقدام خواهند کرد.
با این حال این نرخ بسیار مهمی 
بــرای نیروگاه های بخش خصوصی 
بوده است و بر افزایش درآمد انرژی 
نیروگاه ها در بازار و متناســب با آن 
افزایش نرخ در فروش مستقیم تأثیر 
مســتقیمی دارد. با این حال همچنان 
بسیاری از فعاالن صنعت برق نسبت 
به این نرخ و ســاز و کار اعالمی آن 

منتقد هستند.
 اختیار فراقانونی به افراد 
خاصی بــرای تعیین نرخ داده 

شده است
در ایــن راســتا، ســیدصادق 
ســندیکای  عضــو  نیکوســپهر، 
شــرکت های تولیدکننده برق گفت: 
طبق دســتورالعمل بنــد ت ماده ۴۸ 
قانــون برنامه ششــم وزارت نیرو 
موظف بــوده ضوابــط تعیین نرخ 
ســقف بــازار و آمادگــی را که به 
صورت ســاالنه یا حتــی بازه های 
کوتاه تــر از ســاالنه را اعالم کند که 
این اتفاق نیافتاده است. وقتی این بند 
دستورالعمل اجرایی نشده عماًل یک 

اختیار فراقانونی به یک ســری افراد 
داده شده که نرخ هایی را در بازه های 
نامنظــم بــا منطق غیر مشــخص و 
شــرایط غیر معلوم اعالم کنند و این 
طور می شــود که در یک سال اعالم 
نکنند و یک ســال اردیبهشت، یک 
سال خرداد و یک سال شهریور اعالم 

شود.
وی با تاکید بر اینکه انتقادی که 
به جلسات هیئت تنظیم غیرعمومی 
بودن این جلســات است، افزود: در 

واقع فضا به گونــه ای نبوده که همه 
کارشناســان در معــرض مباحــث 
و جزئیــات تهیه نرخ هــای هیئت 
تنظیم باشــند. نرخ بــرق یک بحث 
امنیتی نیســت و یک بحــث کاماًل 
کارشناســی اســت و خیلی خوب 
اســت که کارشناسان در معرض این 
محاســبات و منطق آن باشند که هم 
برای پیش بینی سرمایه گذاری و هم 

برای صنایع خوب است.
نیکوســپهر تصریح کرد: با این 

پیش فرض، هیأت تنظیم محاسباتی 
انجام داده و یک جدول شش نرخی 
و شــش جفت نرخ تهیه کرده بود و 
این جدول در جلســه ای که نماینده 
سندیکا حضور داشت تعیین تکلیف 
شد؛ یعنی شش جفت نرخ تعیین شد 
کــه جهت ابالغ برای وزیر ارســال 
شــود و نرخی که االن اعالم شــده، 
هیچ کدام از آن شش تا نیست؛ یعنی 
یک فرایند اشــتباه و غیر شفافی که 
هیأت تنظیم بــرای تعیین نرخ پیش 

گرفتــه بود، وزیر نیرو نیز در اقدامی 
غلــط نرخ دیگری را گذاشــته بود؛ 
یعنی نرخ ۸۰۳ و آمادگی ســال ۱۸۵ 
در هیــچ کدام از آن منطق ها نبود. در 
محاسبات شــش جفت نرخ که در 
خرداد ماه انجام شــد و هیأت تنظیم 
جهت تعیین تکلیف بــه وزیر نیرو 
ارســال کرد حســاب و کتاب ها با 
ســوخت ۱۰ تومانی انجام شده بود. 
در حال حاضر طبق اســتعالماتی که 
انجام شــده به نظر می رسد نرخ ۸۰۳ 
با ســوخت ۲۵ تومانی است؛ یعنی 
بــاز هم یک عملکرد غیر شــفاف و 
عملکردی با نظر شخصِی یک سری 
افراد است. طبق محاسباتی که توسط 
ما انجام شده به نظر می رسد این نرخ 
کم اســت ولی تا مبانی آن ارائه نشود 

قابلیت نظر کارشناسی ندارد.
انتقادی بر ثابت ماندن نرخ 

پایه نیست
این فعال ص نعت برق در پاسخ 
به این که چرا نرخ پایه هشــت سال 
است که ثابت مانده است، گفت: من 
انتقــادی بر ثابت بودن بهای آمادگی 
ندارم؛ چــون هیأت تنظیم بازار برق 
با یک مبنای اقتصادی تعیین می کند 
که چه بخشــی از بهای پرداختی به 
نیروگاه هــا بابت آیتم هــای مربوط 
به آمادگی پرداخت شــود که بیشتر 
ناظر به بازگشــت ســرمایه گذاری 
است و چه بخشــی با توجه به نرخ 
انرژی پرداخت می شــود که ناظر به 
هزینه های متغیر است.وی در رابطه 
بــا این که نــرخ حاضر چــه میزان 
می تواند مشوق ســرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در این صنعت باشد، 
با بیان این که ذیل برنامه ششــم هیچ 
ســرمایه گذاری نســبت به احداث 
نیروگاه و انعقاد قــرارداد با وزارت 
نیرو اقدام نکرده است، تصریح کرد: 
اگر فکــر می کنید بازار بــرق ایران 

شرایطی داشته که سیگنال تشویق به 
سرمایه گذاران  برای  سرمایه گذاری 
ارسال کند این فکر صددرصد غلط 
است و به اندازه ای نرخ ها پایین تر از 
حد انتظار و رفتار شــرکت مدیریت 
شبکه یک طرفه است که اگر هم قرار 
است ســرمایه گذاری برای ورود به 
عرصه ســرمایه گذاری در تولید برق 
اقدام کند، این در واقع قرارداد خرید 
تضمینی اســت که چنین ســیگنالی 
را ارســال می کند و نه بــازار برق؛ 
پــس وقتی چنین کارکــردی ندارد، 
بی معنی اســت. در دنیــا این اتفاق 
می افتــد؛ یعنی خروجــی بازار یک 
نرخ رقابتی است و بر اساس شرایط 

مختلفی که به وجود می آید می تواند 
سرمایه گذاران را برای مناسب بودن 
یا مناســب نبودن سرمایه گذاری در 
هر حــوزه ای آگاه کند. در کشــور 
ما چنین کارکردی بــرای بازار برق 
نمی بینم. بدتــر از روش برخورد با 
نرخ ها روش برخورد سلیقه ای است 
کــه هر مقامی هر طــور و هر زمانی 
که دلش می خواهد بدون مشــخص 
کردن مبانی اقتصادی نرخ اعالم کند 
و طبیعتاً ورود به چنین بازاری اصاًل 
قابل اعتماد نیست و ریسک ورود به 

این بازار خیلی باالست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با 
رویه و سیاستگذارهای کنونی، امکان 
انتقال صحیح معامالت از بازار برق 

به بورس انرژی، چنان که مســئوالن 
مدعی آن هســتند، فراهــم خواهد 
شــد یا خیر، اظهار داشت: با این که 
مسئوالن دولتی صنعت برق این روند 
را بــه عنوان یک فرایند طبیعی انتقال 
معامالت از بازار به بورس می دانند، 
ما آن را طبیعی نمی دانیم بلکه نامش 
را دســتوری می گذاریــم. چرا که 
بــرای نیل به صرفــاً چنین نتیجه ای 
می توانســتند کار را راحت تــر و با 
یک اطالعیه کل رقابت ها را در بازار 
برق کنســل کنند تــا خرید را با یک 
نرخ دستوری انجام دهند. نهایتاً هم 
با »دســتور« می توانند همه معامالت 
را بــه بورس انتقال دهند و بازار برق 

را هم تعطیل کننــد! اگر منظور یک 
انتقال طبیعی اســت بایــد دو بازار 
یعنی بازارهای موازی در دســترس 
همه بازیگران بازار باشــد و هر کدام 
بر اساس طبیعت خود انتخاب کنند 
که چه بخشــی از معامالتشان را در 
کجا انجام دهند. ســرکوب قیمت ها 
در بازار با تعییــن قوانین یک طرفه، 
تعیین شرایط تبعیض آمیز در قرارداد 
خرید بــرق از جمله عــدم پردات 
خســارت تأخیر به فروشــندگان، 
دســتکاری در بــورس و قرار دادن 
یک سری الزامات در آن، مانند آنچه 
بــا مصوبه ۳۴۸ هیــأت تنظیم بازار 
برق صــورت گرفت و نیروگاه ها را 
ملزم به عرضه درصــدی فزاینده از 

برق تولیــدی در بورس کرده اند، به 
طــوری که در صورت عدم اقدام در 
این بــاره به عنوان تبیه بهای آمادگی 
به ان ها پرداخت نمی شود، در حالی 
که چنین برخوردی به نظر می رسد با 
»قانون تسهیل رقابت و منع انحصار« 

مطابقت ندارد.
نرخ های بــورس از روی 
قیمت هــای بازار بــرق تعیین 

می شود
نیکوســپهر ادامه داد: نرخ های 
بازارها با نسبتی به همدیگر مرتبطند 
و نمی توان گفت بازار بورس و بازار 
برق به هم ارتباطی ندارند؛ کما این که 
همین االن متوجه می شوید نرخ های 

بورس با نســبتی از روی قیمت های 
بازار تعیین می شــود و تا حد خوبی 
می تــوان این ارتباط را دید. اگر قرار 
باشــد این ارتباط خــارج از رابطه 
معقولش شکل بگیرد، عماًل آربیتراژ 
)بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو 
یا چند بازار برای کسب سود( است 
و امکان دارد افــرادی بتوانند از این 
موضوع سوءاستفاده کنند. این که به 
صورت دستی و با اعمال نظر شخصی 
مناســبات یک بازار با رفتارهایی بر 
خالف قواعد بازار و رقابت سرکوب 
شــود، بعید می دانم به بازار دیگری 
کمک کند، در واقع با چنین رویه ای 
 هم آن بــازار و هم بازار دوم خراب 

می شود.

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق  :

ضوابط تعیین نرخ سقف بازار برق 
اعالم شود

عضو سندیکای شرکت های تولید کننده برق با تأکید بر اینکه وزارت نیرو وظیفه دارد ضوابط تعیین نرخ سقف 
بازار برق را اعالم کند، گفت: در حال حاضر نرخ هایی با منطق غیرمشخص و شرایط مبهم اعالم می شود.

گروه اقتصــادی - کش دار  
شــدن پرداخــت وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن روســتایی هم به از 
دســت رفتن فصل گرما منجر شد، 
هم رکود ســاخت و ســاز را در پی 
داشــت، هم هزینه هــا را باال برد و 
هم مــردم را کالفه کــرد. حاال هم 
شــنیده می شــود شــرط و شروط 
 بعضی از بانک ها غوز باالغوز شده 

است.
شــاید باورش سخت باشد اما  
بعد از ۱۰ مــاه از تصویب افزایش 

تسهیالت ساخت مسکن روستایی 
از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، هنوز 
کســانی که به بانــک برای دریافت 
این  وام مراجعه می کنند با جمله ی 
»بخشنامه به دست ما نرسیده است« 

مواجه می شوند.
حکایــت وام ۲۰۰ میلیــون 
تومانی مســکن روستایی به داستان 
هزار و یک شــب تبدیل شــد. هر 
هفته گفتند هفتــه ی دیگر، هفته ی 
بعــد گفتند ماه دیگر، ماه بعد گفتند 
هفته ی دیگر. دســت آخر هم اعالم 

کردند یارانه این وام ۴۰ هزار میلیارد 
تومان می شــود و پرداخت آن پایه 
پولی را باال می بــرد. به قول نیکزاد 
ـ رییس بنیاد مســکن، وام را ندادید 
پایــه پولی هم باال رفــت. باالخره 
۱۵ شــهریور ۱۴۰۱ بانک مرکزی 
اعالم کــرد که ضوابــط پرداخت 
وام مسکن روســتایی را به بانک ها 

فرســتاده و ۹ بانک شامل صادرات، 
ملت، مســکن، تجارت، ملی، سپه، 
رفاه کارگران، کشــاورزی و پست 
 بانک مکلف بــه پرداخت این وام 

هستند.
معــاون بنیاد مســکن هم در 
ایــن خصوص به ایســنا گفت که 
»بانک های عامل باید به واحدهای 

اســتانی خود ســهمیه ها را اعالم 
کننــد که این فرآینــد احتماال یکی 
دو روز طــول می کشــد«. از آن 
یکــی دو روز هم ۱۰ روز گذشــته 
 اما سیســتم بانکی ککــش نگزیده 

است!
محمــد مخبر ـ معــاون اول 
رییس جمهور بر تســریع پرداخت 

وام مســکن روستایی تاکید کرد. اما 
بر اساس ضوابط پرداخت تسهیالت 
مسکن روســتایی، پرداخت یارانه 
ســود از محل صندوق ملی مسکن 
وزارت راه و شهرســازی تامیــن 
می شود اما اعالم نشده این صندوق 

خالی است یا پر.
البته پرداخت وام شروع نشده 

از گوشه و کنار، سنگ اندازی برخی 
بانک هــا به گوش می رســد. بنا به 
گفته عبدالجالل ایریـ  ســخنگوی 
کمیســیون عمران مجلس، یکی از 
شروط اخذ وام، ارائه سند مسکونی 
است، در حالی که عموم واحدهای 
 روســتایی فاقــد ســند رســمی 

هستنند.  
اما حتی اگر وام هم بیاید دیگر 
نمی توان فصل گرمــا را برگرداند، 
تــورم مصالح ســاختمانی در ۱۰ 
ماه گذشــته را دور زد یا مشکالت 

اقتصادی برخی روستاییان را جبران 
کرد.

درباره تــورم زا بودن ۴۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مســکن روستایی نظر دادن 
شــاید کار چندان سختی نباشد. اما 
شــاید هیچ کس به اندازه ی آن فرد 
روستایی که به امید دریافت این وام با 
چک و قرض، خانه ی خود را ساخته 
و حاال موعد چک اش فرا رســیده 
 تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده 

است.

کش دار شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی؛

یک لحظه خودمان را جای روستاییان بگذاریم

نرخ هــای بازارها با نســبتی به همدیگر مرتبطنــد و نمی توان گفت بــازار بورس و 
بــازار بــرق به هم ارتباطی ندارنــد؛ کما این که همین االن متوجه می شــوید نرخ های 
بــورس با نســبتی از روی قیمت های بازار تعیین می شــود و تا حــد خوبی می توان 
ایــن ارتباط را دید. اگر قرار باشــد این ارتباط خارج از رابطه معقولش شــکل بگیرد، 
عمــالً آربیتــراژ )بهره گرفتــن از تفاوت قیمــت بین دو یــا چند بازار برای کســب 
ســود( اســت و امکان دارد افــرادی بتواننــد از این موضــوع سوءاســتفاده کنند.

تمدید مهلت عدم اعمال محدودیتهای تجاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱
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گروه اقتصادی - پس از شوک 
تورمی، تقاضا برای خرید کاالهایی 
به شــدت کاهش یافــت و در بازه 
زمانی شــاهد آن بودیــم که قیمت 
فــروش برخی از کاالهــا به کمتر از 
قیمت نهایی تمام شــده رســید اما 
اتفاقی که افتاده این اســت که برخی 
از تولیدکنندگان و فروشــندگان از 
این بازار کناره گیری کردند و عرضه 
محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر 
از تقاضا رســید و بــاز هم قیمت ها 

افزایش پیدا کردند.
علی حیدری دربــاره گزارش 
اخیر بانک جهانی از ســه برابر شدن 
فقــر مطلق در ایــران و اینکه آیا این 
آمــار نهادهــای بین المللــی قابل 
اســتناد هستند، اظهار داشت: عموما 
تحلیل های  ســازمان های بین المللی 
براساس اطالعات و داده هایی است 
که نهادهای معتبر داخلی ایران منتشر 
می کننــد. به عبــارت دیگر گزارش 
بانک جهانی از رشــد فقر مطلق در 
ایران منتشر کرده این گزارش حاصل 
از اطالعــات و آمارهایی اســت که 
توســط مرجع رســمی کشورمان 
 مانند مرکز آمار به انتشــار رســیده   

است.
وی ادامه داد: اساســا نهادهای 
بین المللــی از خــود داده یا آماری 
را منتشــر نمی کنند بلکه اطالعات 
منتشر شده از ســوی مرجع رسمی 

در یک کشــور را مورد تحلیل قرار 
می دهند و نتایــج تحلیل های خود 
را منتشــر می کنند. البته این تحلیل 
و نتایج آن براساس داده های گذشته 
بوده و معموال درباره این دســت از 
موضوعات، پیش بینی از آینده ارایه 

نمی شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: 
البتــه انتشــار و ارائه برخــی از این 
آمار و داده ها از ســوی مرجع رسمی 
در ایــران بــه نهادهــای بین المللی 
الزام آور اســت و در برخی از موارد 
هم این گزارش های منتشــر شــده 
از نهادهــای بیــن المللــی حاصل 
 دسترسی عمومی به آمارهای منتشر 

بوده  است.
حیدری با بیان اینکه از فقر مطلق 
یک تعریف مشخص و استاندارد در 
نهادهای بین المللی و ســازمان های 
جهانــی وجــود دارد و ســه برابر 
شــدن فقر مطلق در یک بازه زمانی 
مشــخص در ایران موضوع عجیبی 
نیســت و کامال منطقی است، افزود: 
روند رشد فقر مطلق در ایران طبیعی 
اســت چراکه عموما در کشــوری 
کــه در یــک روند فزاینــده تورمی 
بلندمــدت قرار گرفته، توزیع درآمد 
و ثروت معکوس عمل می کند یعنی 
عدالت درباره ثروت و درآمد برقرار 
 نیســت و این جریان حاصل از تورم 

است.

این کارشــناس اقتصادی تاکید 
کــرد: در جریان تورم های با نرخ باال 
شاهد پدیده ای مالیات تورمی هستیم 
و در این جریــان ثروت و درآمد از 
طبقات پایین جامعه به طبقات باالی 
جامعه ســوق پیدا می کنــد و هیچ 
اراده ای هــم در این جریان دخدالت 
ندارد و امکان اینکه جلوی آن گرفته 
شود هم نیست و تنها ابزار جلوگیری 
از وقــوع این پدیده و فزاینده، کنترل 

نرخ تورم است.
وی ادامــه داد: وقتــی افزایش 
نرخ تورم در کشــور و جامعه ای در 
بلندمدت ادامه داشــته باشد، به دلیل 
اینکــه در این جامعه سیاســت های 
جبرانی وجود ندارد و اساســا امکان 
اجرای سیاســت های جبرانی هم در 
این اقتصاد مســیر نیست، به تدریج 
فقر بــه لحــاظ جمعیــت و دامنه 
افزایش پیدا کرده و جامعه به سمت 
دو قطبــی شــدن حرکــت می کند. 
شــکل گیری ایــن پدیــده در این 
فضای اقتصادی کامال طبیعی اســت 
 و اگر غیــر از این بود، جای تعجب 

داشت.
حیــدری دربــاره پرداخــت 
مالیات تورمی از ســوی دهک های 
کــم درآمد، اظهار داشــت: در یک 
جریان تورمــی قیمت های برخی از 
اقالم هفتــه به هفته یا مــاه به ماه و 
فصل به فصل تغییر می کند و جریان 

رشــد قیمت ها به لحاظ واقعی شدن 
قیمت ناشی از عرضه و تقاضا در یک 
بازه زمانی مشخص بهط ور پیوسته 
با یک شــیب به ســمت باال حرکت 
می کند اما همزمان درآمدهای اقشار 
حقوق بگیردر یک بــازه زمانی یک 
ساله متناســب با نرخ تورم، حرکت 
نمی کند. این در حالی اســت که در 
مــدت زمان همین یک ســاله تورم 
ممکن اســت چند ده درصد تغییر و 
از قــدرت خرید این حقوق و درآمد 
کــم کند و وقتی ایــن اتفاق در یک 
بازه زمانی بلندمدت ادامه دار باشــد، 
کســانی که تحت این شــرایط قرار 
می گیرنــد به تدریج فقیــر و فقیرتر 

می شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به اعالم کاهشــی شــدن روند نرخ 
تورم از سوی وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی تاکید کرد: ادعا شده که شدت 
تورم کاهش پیدا کرده  است یعنی اگر 
امروز نرخ تورم ۴۰ درصد اســت که 
سال گذشته نرخ تورم ۶۰ درصد بود 
یعنــی اگر به قیمــت یک کاالیی در 
سال گذشــته ۶۰ درصد اضافه شده 
بود امروز به آن قیمت با احتســاب 
افزایــش ۶۰ درصــدی، ۴۰ درصد 
اضافه شــده است. باید توجه داشت 
که ایــن موضوع بــه معنای کاهش 
قیمت ها نیست چراکه کاهش قیمت 
یعنــی تورم منفی که تا کنون در هیچ 

کاالیی شاهد تورم منفی نبوده ایم.
وی بــا تاکید بــر اینکه عامل 
موثر در کاهش شدت تورم، کاهش 
تقاضا بوده اســت، ادامه داد: پس از 
شــوک تورمی، تقاضــا برای خرید 
کاالهایی به شدت کاهش یافت و در 
بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت 
فــروش برخی از کاالهــا به کمتر از 
قیمت نهایی تمام شــده رســید اما 
اتفاقی که افتاده این اســت که برخی 
از تولیدکنندگان و فروشــندگان از 
این بازار کناره گیری کردند و عرضه 
محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر 
از تقاضا رســید و بــاز هم  قیمت ها 

افزایش پیدا کردند. 
حیــدری گفــت: در ادامه اثر 
افزایش قیمت واقعــی بر روی این 
کاالهــا خواهیم دیــد و آرام آرام که 
اثر شــوک ناشی از افزایش قیمت ها 
بر روی عرضه و تقاضا خنثی شــد، 
بــه تدریج دوبــاره رونــد تورمی 
حاکــم خواهــد شــد و از این رو 
 کاهش شــدت تورم هــم ماندگار 

نیست.

حیدری کارشناس اقتصادی:

برخی تولیدکنندگان از بازار کناره گیری کردند


