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ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروههای شغلی
 3و  4در هفته آینده

خبر

رئیــس اتاق اصناف تهران با اشــاره به ادامه تعطیــات کرونایی اصناف گروههای
شغلیسهوچهار،گفت:ازهفتهآیندهصاحبانواحدهایصنفیگروههایشغلی
یک و دو به شــرط رعایت دستورالعملهای بهداشتی میتوانند مغازههای خود
را باز کنند .قاســم نوده فراهانی با اشــاره به تغییر وضعیت شــیوع کرونا در تهران
از قرمــز بــه نارنجی اشــاره کرد و گفت :از شــنبه هفته آینــده ۱۵ ،آذرمــاه صاحبان
واحدهــای صنفــی گروههــای شــغلی  ۱و  ۲به شــرط رعایــت دســتورالعملهای
بهداشتی میتوانند مغازههای خود را باز کنند اما فعالیت گروههای شغلی  ۳و ۴
در تهران همچنان ممنوع است .رئیس اتاق اصناف تهران افزود:مشاغل گروه ۳
شاملبوستانها،مراکزتفریحیومشاغلمشابه،مهدکودکها،تاالرهایپذیرایی
و رستوران ها(شــامل بیرون بر نمی شود) ،آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی،
موزهها ،سینماها و تئاترها ،استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی پر برخورد،
چایخانهها و قهوه خانهها با عرضه مواد دخانی است .وی افزود :گروه  ۴نیز شامل
باشگاههایورزشیوورزشهایپربرخورد ازجملهکشتی،باغوحشوشهربازی،
مراکزآبی،استخرسرپوشیده،باشگاههایورزشیسالنیاست/.اتاقاصنافتهران
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«ایران» از عوامل محرک بر رشد قیمتها گزارش میدهد

مختصات بودجه کارا

بودجه برنامه کوتاهمدت یکســاله اســت .شــاقول
یا تــرازی بــرای ارزیابی میــزان نیل اهــداف کالن در
هرجامعــهای اســت .اهدافــی چون کنترل کســری
بودجــه ،انباشــت ســرمایه و توزیع عادالنــه منابع و
علی دینی ترکمانی امکانات .بودجه هم کارکرد تخصیصــی دارد و هم
اقتصادادان
کارکرد توزیعی .بنابراین ،انتظار میرود که بودجه در
خدمتتخصیصمنابعبهاموریباشدکهبیشترین
بازدهــی اجتماعی را داشــته باشــند .همینطور انتظار میرود کــه بودجه موجب
کاهششکافهایمنطقهایوتوزیععادالنهترامکاناتبشود.
با این اوصاف ،بودجه سال  ۱۴۰۰تا چه حد به این الزامات نزدیک خواهد بود؟
پاسخ بر مبنای تجربه زیست شده مشخص است .هرسال هدفگذاریهایی برای
کاهشکسریبودجهصورتمیگیردولیعمالًکسریافزایشمییابد.چونمنابع
درآمدی محقق نمیشــوند و مصارف بیشتر از حد برآورد شده محقق میشوند.
تخصیص منابع به انباشــت ســرمایه یــا هزینههای تملک ســرمایه رفته رفته ته
کشیده و در برخی از سالها مانند سال گذشته و جاری آنقدر نبوده که حتی جبران
اســتهالک سرمای ه بشود .یعنی سرمایهگذاری خالص منفی شــده است .داستان
سهمبری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است .شکاف میان تهران و چند
کالنشــهر بزرگ با سهم بیشــتر از بودجه و مناطق محروم ســال به سال افزایش
یافته است .بعید است با آمدن بایدن امکان سریعی برای رفع تحریمها و افزایش
صادرات نفت و پوشــش هزینهها از این محل وجود داشــته باشــد .به این اعتبار،
درآمدها در ســال آینده انتظــار نمیرود وضع چندان متفاوتی با ســالجاری پیدا
کند .حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردن ه کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت
بشود ،پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمیتواند آنقدر افزایش یابد که
مصارف افزایش یافته را پوشش دهد .داستان بودجه در اقتصاد ایران تقریباً فرم
واحدی پیدا کرده است .تأمین درآمدهایی برای مصارف مشخص که در چارچوب
اصل «وابســتگی به مســیر گذشــته» خــود را بازتولید میکنند بــدون اینکه کارکرد
تخصیصی و توزیعی مثبت داشــته باشند .نهادها و دســتگاههای زیادی از بودجه
سهممیبرندکهنقشیدرانباشتسرمایهندارندوبازدهیاجتماعیفعالیتشان
صفر یا حتی ممکن اســت منفی باشــد .مادامی که پاشــنه در بودجهریزی چنین
باشد ،نمیتوان انتظاری از یک بودجه متعادل و توسعهگرا داشت .کسری بودجه
افزایشخواهدیافتوشکافهایمنطقهایبیشترخواهدشد.ریشههایمشکالت
بودجــه ،ســاختاری و مرتبط با ســاخت قدرت تو در تو شــکل گرفته اســت .یعنی
بودجه،برخالفتصوررایج،یکامرفنینیستکهبارعایتمالحظاتآن،ازپس
مشکالتبرآمد.بودجه،امریسیاسیاست.مرتبطباساختقدرتاست.مادامی
کهاینساختویژگیهایماهویخودراحفظکند،بودجهنمیتوانددرکارکردهای
تخصیصیوتوزیعیخودخوبعملکند.
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 9گانههای رشد قیمت را بشناسیم!
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

میگوینــد حداقل 9عامل باعث شــده تا این
روزها رشــد قیمت دستبردار کاالها نباشد و
ایندرحالیاستکهطیچندوقتاخیرنرخ
ارزکمتریننوسانراداشتهاست.
به اعتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی،
عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا ،افزایــش
نقدینگی ،رشــد نرخ تورم ،انتظــارات تورمی،
کمبود مــواد اولیه ،ضعــف در نظارت کنترل
قیمتها ،صادرات ،بوروکراسیهای پیچیده
و در نهایــت عــدم تعامل بــا تولیدکنندگان،
عواملمحرکرشدقیمتهااست.
برای آنکه رشد سریالی قیمتها متوقف
شــود توصیه میشود که سیاســتگذاران برای
 9مشــکل عنــوان شــده چارهاندیشــی کننــد.
توصیه کاربردی فعاالن اقتصادی این اســت
که سیاستگذاران برای برونرفت از مشکالت
بــرای ثبــات قیمــت ارز تمام ســعی و تالش
خودراانجامدهندوازطرفیبهتولیدکنندگان
داخلیاعتمادکنندودرتمامتصمیمگیریها
نظر بخش خصوصــی را جویا شــوند .درباره
اینکــه چــه موضوعاتــی باعــث میشــود که
قیمــت کاالها بدون در نظر گرفتن قیمت ارز
دستخوش تغییر شــود با فعاالن اقتصادی و
توگویی داشتیم و
کارشناســان اقتصادی گف 
آنها در صحبتهــای خود به مقوله عرضه و
تقاضا اشاره و بارها تأکید کردند که هماهنگی
عرضــه بــا تقاضا تــا میــزان قابل توجهــی از
تنشها کم میکند لــذا دولت با توجه به این
مقوله و همکاری با تولیدکنندگان میتواند از
بزرگتریــن چالش خود یعنــی بحران قیمت
عبورکند.
ëëارز،مقصراصلیگرانینیست
جعفرعبادیعضوهیأتعلمیدانشگاه
تهــران درباره عوامل محرک رشــد قیمتها
در شــرایطی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده
اســت به «ایران» گفت« :نرخ ارز تنها موردی
نیســت کــه موجب رشــد قیمت کاالها شــد؛
عوامــل متعــددی در جریــان قیمتگــذاری
کاالهــا اثرگــذار اســت .یکــی از مهمتریــن
فاکتورهــای اثرگــذار در قیمــت کاال مبحــث
عرضه و تقاضا است .وقتی عرضه و تقاضا در
بازار هماهنگ نباشد طبیعی است که شاهد
رشدقیمتکاالباشیم».
او ادامــه داد« :نکتــه دیگــری کــه باعــث
میشــود قیمــت کاالهــا دســتخوش تغییــر
شــود ،نحوه توزیع کاال اســت؛ زمانی که توزیع
کاال معیوب باشــد و این چرخه بهدرستی کار
نکنــد ،قیمــت کاالها رو بــه گرانی مــیرود که
نمونــه این امــر را میتوان در قیمت گوشــت

قرمز دید .مســأله بعــدی که میتــوان به آن
پرداخت ،کمبود تولید یک کاال اســت .زمانی
کهنیازمصرفازطریقداخلووارداتتأمین
نشود (مانند مرغ) به ســرعت کمبود آن کاال
احساسمیشودلذاقبلازبروزچنیناتفاقی
باید کاالهایموردنیازومصرفیمردمتأمین
شود».
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران
خاطرنشــان کــرد« :برخیهــا هرگونــه تغییر
قیمــت کاال را مربوط به قیمــت ارز میدانند
و به همین علت به ســایر موارد اثرگذار توجه
نمیکننــد ،بدین جهت تحلیلهــای ناقص
بــه دســت میآیــد؛ اگــر میخواهیم بــازار به
ثبات نســبی برســد باید تمام عوامل اثرگذار
بــر قیمتهــا را احصا کنیــم .البتــه این گفته
بدان معنا نیســت که نرخ ارز سهمی در رشد
قیمتهــا ندارد ،منتهی نــرخ ارز تمام فاکتور
گرانییککاالنیست».
او یادآور شــد« :فاکتور دیگری که میتواند
باعث گرانی شــود ،نقدینگی است .زمانی که
حجم نقدینگــی افزایش پیدا میکنــد ،تورم
ســیر صعودی به خود میگیرد و در اثر رشــد
نرخ تــورم ،قیمــت کاالها بــاال مــیرود .برای
اینکــه اثرات چنین امری در بازار خنثی شــود
بهتراستکهساختاربازاراصالحشود».عضو
هیأت علمی دانشــگاه تهــران صحبتهای
خود را اینگونه جمعبندی کرد که در موضوع
قیمــت ما با دو مفهــوم خاص و عــام روبهرو
هســتیم .موضوع عام همان رشــد نقدینگی
است که به آن پرداخته شد .لذا ضرورت دارد
کهدولتدراینمقولهمطالعاتجامعداشته
باشــد و با فرمولهــای علمی نقدینگــی را از
سطح بازار دور کند و اجازه ندهد نقدینگیها
ســرگردان بماننــد .موضوعــات خــاص هــم
در مــورد اتفاقهــای خاص و یــک کاال صدق
میکند .به عنوان مثال زمانی که تولید مرغ به
علت کمبود خوراک طیور کاهش یافته است
باید به صورت خاص برای حل آن اقدام کرد
تا قیمت این کاال افزایشــی نشــود .بر اســاس
گزارش مرکز آمار ،تورم مصرف کننده در ماه
آبان 5.2درصد بوده که تورم گروه خوراکیها
 ۱۳درصــد و غیرخوراکی هــا 1.6درصد اعالم
شــده اســت .همچنین آمارهای منتشر شده
نشــان میدهد اغلب خوراکیهایــی که تورم
نقطــه بــه نقطــه بــاالی صددرصــد را ثبــت
کردهاند ،در گروه سبزیجات ،میوهها ،حبوبات
وبرنجخارجیهستند.
ëëسیاستگذارانبرایآرامشاقتصادیتعامل
داشتهباشند
یونس ژائله سعدآباد عضو اتاق بازرگانی
ایران درباره اینکه عوامل محرک رشد قیمت

جعفر عبادی عضو
هیأت علمی دانشگاه
تهران :برخیها
هرگونه تغییر قیمت
کاال را مربوط به
قیمت ارز میدانند و به همین علت
به سایر موارد اثرگذار توجه نمیکنند،
بدین جهت تحلیلهای ناقص به
دست میآید؛ اگر میخواهیم بازار
به ثبات نسبی برسد باید تمام عوامل
اثرگذار بر قیمتها را احصا کنیم

یونس ژائله سعدآباد
عضو اتاق بازرگانی
ایران :در زمینه کاالهای
اساسی و اقالمی که
در سفره مردم سهم
بسزایی دارند پیشنهاد میشود که تولید
قراردادی در دستور کار دولت قرار گیرد،
بر این اساس تولیدکننده از فروش خود
اطمینان پیدا میکند و از طرفی دولت
هم با ذخایر مناسب میتواند بازار و
مقوله عرضه و تقاضا را هماهنگ کند

امراهللامینیعضوهیأت
علمیدانشگاهعالمه:
زمانیبازاررامیتوانبه
سمتآزادسازیرهاکرد
کهرقابتیباشدوعوامل
اثرگذاربرتولیدکمتریننقشراداشته
باشند.بندههمقبولدارمکهحضوردولت
دربازاراشتباهاستولیدرمقطعفعلیکه
کشورباتحریمروبهرواست،احتمالدارد
نرخارزبانوسانمواجهشود یاوارداتمواد
اولیهباچالشهایجدیهمراهباشد

کاالها چیست و چه راهکارهایی برای مهار آن
پیشنهادمیشودبه«ایران»گفت«:مهمترین
علتی که در رشــد قیمت کاالها اثرگذار است،
عرضــه و تقاضــا اســت؛ عرضــه و تقاضا چه
در کاال و چــه در ارز همخوانــی نداشــته باشــد
طبیعی اســت کــه قیمتها متأثر میشــود.
این قانون بــازار اســت و هیچکس نمیتواند
آن را نفی کند .بارها مشاهده شده که در زمان
کاهش تقاضا برای خرید ارز ،قیمت آن ســیر
نزولــی داشــته اســت .بنابراین تجربه نشــان
میدهــد که سیاســتگذاران بایــد تمام تالش
خــود را بــرای هماهنگــی عرضــه و تقاضا در
تمامبخشهاداشتهباشند».اوادامهداد«:در
زمینه کاالهای اساســی و اقالمی که در ســفره
مردم سهم بســزایی دارند پیشنهاد میشود
کــه تولید قــراردادی در دســتور کار دولت قرار
گیرد ،بر این اساس تولیدکننده از فروش خود
اطمینان پیدا میکند و از طرفی دولت هم با
ذخایر مناســب میتواند بازار و مقوله عرضه
و تقاضا را هماهنگ کند .در بازارهای جهانی
هم چنین مقولهای وجــود دارد و دولتها در
زمینه کاالهای اســتراتژیک چنین قــراردادی
را دنبال میکنند ».عضــو اتاق بازرگانی ایران
خاطرنشــان کــرد« :یکی دیگــر از مباحثی که
بیــان آن ضــروری اســت ،بوروکراســیهای
پیچیده است .بوروکراسیهای شدید و اتخاذ

تصمیمهای متعدد و متناقض ســبب شده
کهبرخیازتولیدکنندگانوواردکنندگانناامید
از فعالیــت اقتصادی خود شــوند .اگر این امر
شیوع بیشــتری پیدا کند تولید صدمه خواهد
دید و حتی نیازهای وارداتی تأمین نمیشود.
در این زمان بهطور قطع شاهد بحران عرضه
و تقاضــا خواهیم بود .برای جلوگیــری از بروز
چنیــن مقولهای توصیــه میکنم کــه قوانین
تسهیل شــود و جلوی پای فعاالن اقتصادی
سنگانداختهنشود».
او گفت« :در تمام کشــورها شرایط برای
تولیــد و واردات مــواد اولیــه بســیار ســهل و
آســان اســت امــا در ایــران از ســالهای دور
تولیدکننــدگان بــا چالشهــای متعــددی
روبــهرو هســتند .نکته دیگــر کــه میتواند از
عواملمحرکرشدقیمتهاباشدصادرات
است؛ از اینرو باید تأکید کنم که تولید مازاد
بایستیصادرشوداگرچنینموضوعیمورد
توجه نباشــد و بخشــی از تولید که مورد نیاز
بازار داخل اســت صادر شود ،قیمت آن کاال
در کشور گران میشود ».عضو اتاق بازرگانی
ایران با اشــاره به اینکه بــازار ،تولیدکنندگان
و صادرکننــدگان و تمام فعــاالن اقتصادی
نیازمند آرامش و امنیت اقتصادی هستند،
اظهــار داشــت« :زمانی میتوان بــه آرامش
و امنیت اقتصادی رســید که سیاســتگذاران

بــا تولیدکننــدگان تعامــل داشــته باشــند و
برخوردهای قهریه را کنار بگذارند .اینگونه
رفتارهــا در حوزه اقتصاد جــواب نمیدهد.
اگر فشارها بیشتر شود تولیدکننده مجبور به
تعطیلی بنگاه صنعتی خود میشود و این
امر دوباره فشــار مضاعف بر تولید و زنجیره
تأمینکاالواردمیکند».
او در نهایت از سیاستگذاران خواست که
برای تعادل و حتی ثبات بخشــی به قیمت
کاالهــا ،عوامــل تأثیرگذار بــر تولید کمرنگ
شود.
ëëنرخ تورم ،انتظارات تورمــی و کمبود مواد
اولیهمشکالتقیمت
امراهللامینیعضوهیأتعلمیدانشگاه
عالمه هم درباره اینکه با وجود ثبات نسبی
قیمت ارز ،قیمت کاالها رو به افزایش است
و چــه عواملــی در این روند اثرگذار اســت به
«ایران» گفت« :درســت اســت که طی چند
وقت اخیر قیمت ارز ثابت بوده و یا حداقل
نوسان را داشته است اما قیمتهای فعلی
متأثــر از قیمــت گذشــته ارز اســت .در واقع
رشدامروزقیمتها،معلولافزایشیکماه
الــی دو ماه پیش نرخ ارز اســت؛ روزهایی که
قیمــت ارز از  30هزار تومــان فراتر رفت ».او
ادامــه داد« :وقتــی قیمــت ارز افزایــش پیدا
میکنــد به فعاالن اقتصادی ســیگنال داده

میشــود که مواد اولیه خریــداری کنند تا در
آینده با گرانی بیشــتری مواجه نشوند ،حال
کهقیمتارزکاهشداشتهاست،تولیدکننده
مجبور اســت با قیمتی که خرید انجام داده
کاالی خود را تولید کند .وقتی چنین اتفافی
رخدهدتعدیلقیمتبسیارسختوزمانبر
خواهدبود».
عضو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمه با
بیان اینکه نرخ ارز ،انتظارات تورمی و کمبود
مــواد اولیه دالیل اصلی رشــد قیمت کاالها
اســت ،گفت« :وقتی مشــکالت عنوان شده
برطرف و عوامل منفی اثرگذار بر روند تولید
کمرنگ شود ،به مرور میتوان شاهد کاهش
قیمتهــا بــود .در این جریــان یک موضوع
مهم وجود دارد و آن چســبندگی قیمتها
به سقف است .در علم اقتصاد عنوان شده
زمانی که چســبندگی قیمتها رخ میدهد
تعدیل آن بســیار زمانبر خواهد بود .زمانی
مردم شــاهد کاهش قیمــت کاالها خواهند
بود که فعاالن اقتصــادی به این اطمینان و
پیشبینی برســند که ثبات نــرخ ارز ماندگار
اســت ،ولــی هــر گونــه شــک و شــبهه اجازه
کاهشقیمتهارانمیدهد».
او تصریــح کرد« :موضــوع دیگری که در
رشد قیمتها اثرگذار است ،چالش کنترل،
هماهنگــی و نظارت بــر بازار توســط دولت
اســت .اگــر دولــت وظایــف محوله خــود را
بدرستیانجامدهد،قیمتباسیرصعودی
رشدپیدانمیکند».
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه
خاطرنشــان کــرد« :در شــرایطی کــه دولت
در نظــارت بر قیمتها موفق عمل نکرده،
برخیها صحبت از رهاســازی بازار میکنند
و اعتقــاد دارنــد که اگــر بازار بــه صورت کلی
رها شــود جلوی رشــد قیمتهــا هم گرفته
خواهد شــد امــا با اطمینان میگویــم که در
مقطع فعلی حرکت به این ســمت بســیار
اشتباه است .زمانی بازار را میتوان به سمت
آزادســازی رها کرد که رقابتی باشد و عوامل
اثرگــذار بــر تولیــد کمتریــن نقش را داشــته
باشند .بنده هم قبول دارم که حضور دولت
در بازار اشــتباه اســت ولــی در مقطع فعلی
که کشــور بــا تحریم روبــهرو اســت ،احتمال
دارد نرخ ارز با نوســان مواجه شود یا واردات
مواد اولیه با چالشهای جدی همراه باشد،
رهاسازیبازارمانندیکسمعملمیکند».
او تأکید کــرد« :زمانی دولت میتواند بازار را
براساس عرضه و تقاضا کنترل کند که تولید
کاالها در شرایطی رقابتی باشد ،وقتی چنین
مزیتــی وجود نــدارد باید دولت تــا حدودی
دخالتکند».

