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 سراب »بیت کوین« 
به عنوان محافظ در برابر تورم

ادامه از صفحه یک... مانند دالر، چالش هایی ایجاد می ش��ود. 
در کنار مزایای وسوس��ه برانگیز رمز ارزها مانند عدم تمرکز و 
نقل و انتقال سریع - آسان، این نوع دارایی ها از خطر پذیری 
باال از جمله کاهش شدید نرخ ارزش  و نفوذ هکرها، برخوردار 
می باشند. بیت کوین که پرچم دار رمز ارزها محسوب می شود 
پیش مدتی اس��ت که روند س��قوط را تجربه و همچنین س��ایر 
رمزارزها به پیروی از آن به این وضعیت ناخوشایند دچار شده 
اند. در ماه آوریل 2۰22 ) فروردین – اردیبهشت( که نرخ تورم 
در کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور در حال افزایش 
بود، مردم به دنبال راه هایی برای محافظت از پس انداز خود در 
برابر اثرات کاهش ارزش بودند و ارزهای رمز پایه یک راه حل 
عالی به نظر می رس��ید. در آن زمان حتی از بیت کوین بعنوان 
»ط��ای دیجیت��ال« یاد می ش��د. این موضوع به زمانی بر می 
گردد که طا مهمترین کاالیی بود که مردم برای محافظت از 
دارایی خود در برابر کاهش قدرت خرید پول های ملی، از آن 
استفاده می کردند. اما چرا بیت کوین به عنوان یک محافظ در 
برابر تورم تبلیغ می شود آیا واقعا می تواند ارزش رو به کاهش 
ارزه��ای مل��ی را جب��ران کند؟ به طور خاصه، تورم به افزایش 
قیمت کاالها و خدمات اشاره دارد. وقتی قیمت ها افزایش می 
یابد، قدرت خرید مردم کاهش و در نتیجه برای خرید کاالها یا 
خدماتی که در گذش��ته مبلغ کمتری پرداخت می کردند، پول 
بیشتری مورد نیاز است. طا و اماک بعنوان محافظان سنتی 
در برابر تورم دارای مش��کاتی هس��تند، خطر نگهداری، حمل 
و نقل و ذخیره برای طا و س��رمایه گذاری بس��یار باال برای 
ورود به مستغات، از آنجمله هستند. اما شاید عامل اصلی که 
بی��ت کوی��ن را در برابر تورم پوش��ش می دهد، عرضه محدود 
»واحد« آن اس��ت. زمانی که »ساتوش��ی ناکاموتو« بزرگترین 
ارز رمزنگاری شده جهان را ایجاد کرد، در کد منبع بیت کوین 
محدودیتی ایجاد کرد که گردش آن را به 21 میلیون واحد بیت 
کوین محدود کرد. از آن زمان تاکنون حدود 19 میلیون واحد 
تولید ش��ده اس��ت که تنها 2 میلیون س��که تا سقف 21 میلیون، 
باقی مانده اس��ت. هیچ کس نمی تواند کد منبع بیت کوین را 
برای افزایش عرضه تغییر دهد. برای انجام این کار، یک باک 
چین )دفتر ثبت س��وابق که بین تمام اعضای ش��بکه پخش و 
هم��ه اعض��ا به اطاعات آن دسترس��ی دارند( جدید مورد نیاز 
است. بنابراین، بدون عرضه مازاد، سکه های موجود در نهایت 
کمیاب و باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دارایی 
می شوند. همچنین برخاف طا، بیت کوین بسیار قابل حمل 
است. می توان آن را در عرض چند ثانیه از گوشه ای از جهان 
به گوش��ه ای دیگر منتقل کرد. همچنین برای هر فرد که به 
گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی دارد قابل دستیابی است. 
بیت کوین در س��ال 2۰۰9، زمانی که برای اولین بار به وجود 
آم��د، ارزش آن کمت��ر از 1 س��نت در ه��ر واحد بود اما در نوامبر 
)آبان( س��ال 2۰21 باالترین قیمت خود یعنی۶۷،۵۸2 دالر را 
به ثبت رساند. اما ارزش بیت کوین و سایر رمز ارزها از ابتدای 
آوریل )فروردین(، رو به کاهش و به حدود 21 هزار دالر سقوط 
کرد. انتظارات افزایش ش��دیدتر نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت 
متح��ده هم��راه با افزایش تورم در بزرگترین اقتصاد جهان نیز 
فش��ار بس��یاری بر دارایی های پر خطر از رمرز ارزها تا س��هام 
وارد کرده است بطوریکه ارزش بازار کریپتو از 3 تریلیون )هزار 
میلیارد( دالر در نوامبر 2۰21 )آبان( به حدود 9۰۰ میلیارد دالر 
کاهش یافته است. اما یکی از موارد مهم که بازار رمز ارزها را 
دچار آش��فتگی بیش��تر کرد، آس��یب به اعتماد صاحبان این نوع 
 )Celsius( دارایی ها بود. یک نمونه از آن، ش��بکه سلس��یوس
بس��تر )پلتفرم( وام دهنده ارزهای دیجیتال، بعلت مش��کات 
نقدینگی در ایاالت متحده، برداش��ت ها و نقل و انتقاالت بین 
حس��اب ها را برای »تثبیت نقدینگی« متوقف و حس��اب 1.۷ 
میلیون مشتری خود را بطور موقت مسدود کرد. برای فهم بهتر 
ذکر یک مثال مفید به فایده است: تصور کنید بانک »ایکس« 
س��پرده هایی را با وعده پرداخت س��ود باال از مش��تریان جذب 
و آن را در قال��ب تس��هیاتی ب��ه متقاضیان واگذار می کند. اما 
زمانی مش��کل آغاز می ش��ود که تسهیات گیرندگان از انجام 
تعه��دات مال��ی خود ناتوان و این مورد به بانک و تعهداتش��ان 
نس��بت به س��پرده گذاران منتقل و در نهایت بانک مجبور به 
منجمد کردن حساب مشتریان می شود. سلسیوس مانند یک 
بانک، سپرده های رمزنگاری شده را از مشتریان ُخرد جمع آوری 
و آن را در ب��ازار ارزه��ای دیجیت��ال ب��ا ارائه خدماتی مانند وام و 
بیمه هزینه می کند. برخاف بانک ها، سلسیوس به مشتریان 
سپرده گذار وعده بازدهی باالیی را می دهد که گاهی به 1۸.۶ 
درصد در س��ال می رس��د. فریب س��ودهای کان، باعث شده 
است که سرمایه گذاران ُخرد دارایی ها را به این شبکه سرازیر 
کنن��د. تحلیلگ��ران رمز ارزها معتقد اند دلیل اقدام سلس��یوس 
برای متوقف کردن حس��اب های مش��تریان، کاهش س��رمایه 
گذاری در رمز ارزها و عدم توان پاس��خگویی سلس��یوس به 
س��پرده گذارانی بود که در بحبوحه رکود گس��ترده بازار ارزهای 
دیجیتال، قصد خروج داشتند. اما مشکات سلسیوس فقط به 
این مورد محدود نمی ش��ود. پلتفرم سلس��یوس پیش مدتی با 
حمله هکرها، ۵4 میلیون دالر بیت کوین را از دست داد. آنچه 
مهم اس��ت اینکه ارزهای رمزنگاری ش��ده واقعیتی غیر قابل 
چش��م پوش��ی در اقتصاد قرن بیس��ت و یکم می باشند. چنانکه 
»کریس��تین الگارد« رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اخیرا 
اظهار داش��ته اس��ت که دارایی های ارز دیجیتال و امور مالی 
غیر متمرکز، ممکن اس��ت به طور بالقوه خطری واقعی برای 
ثب��ات مال��ی ایجاد کنند، وی افزود، اگر ارزهای دیجیتال نقش 
بزرگ تری در اقتصاد گس��ترده تر ایفا کنند، ممکن اس��ت این 
اتفاق بیفتد. راه حل این مهم آن اس��ت که اش��خاص حقیقی با 
آگاهی جامع از نوسانات رمز ارزها و احتیاط کامل به این عرصه 
ورود پیدا کنند و دولت ها به جای پاک کردن صورت مساله و 
نادیده گرفتن موضوع، به سیاس��تگذاری مناس��ب و نظارتگری 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.   

اقتصاد کالن

 گروه اقتصاد کالن: نقش دس��تگاه قضا و دولت ها در مبارزه با 
فس��اد چه میزان اس��ت؟ منش��اء مبارزه با فساد باید چه نقطه ای 
از دس��تگاه حاکمیت��ی باش��د؟ ب��ه گزارش »تج��ارت«، برخی 
کارشناس��ان معتقدن��د برخ��اف تصور رای��ج در جامعه، نقش 
دولت در مبارزه با مفاس��د اقتصادی به مراتب مهم تر از نقش 
قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می تواند 
موتور ایجاد فس��اد را خاموش کند. اما با این وجود قوای س��ه 
گانه نقش کلیدی در مبارزه با فساد دارند که هر کدام از مسیر 
مخصوص به خود قابل پیگیری است.  بررسی های یک پژوهش 
از کش��ورهای دنیا حاکی از آن اس��ت که برای مقابله با فس��اد، 
تمرکز بر پیشگیری به وسیله اصاح قوانین، اثرات مطلوب تری 
نس��بت به برخورد س��ختگیرانه پس از وقوع جرم داش��ته است. 
این پژوهش با بررس��ی تجارب کش��ورهای ایاالت متحده، کره 
جنوبی، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا، معتقد است که ریشه 
فساد در بخش حاکمیت،  به عنوان تعارضی میان وظایف دولتی 
و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف شده است که وظایف 
آنها را به صورت ناصحیحی تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق این 
یافته ها، در بیش��تر کش��ورها تعارض منافع به جای اینکه ناشی 
از صفات و روحیات افراد باشد ناشی از کارکرد بد دستگاه ها و 
عدم شفافیت در رویه ها است. مطابق بررسی مرکزپژوهش های 
مجلس ایجاد مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای 
دارایی های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت های پسا 
اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت 
سهام به کارگزار ناشناس می تواند به پایان حیرانی دستگاه ها و 
افراد در تعارض منافع کمک کند. ناکارآمدی اقتصادی دولت   ها 
سال هاست که حکومت ها را به تکاپو انداخته است تا با تقویت 
بخش خصوصی یا از طریق خصوصی س��ازی یا بهبود محیط 
کسب وکار، خود را از این ورطه برهانند. در این میان، کشورهای 
مختلف، از ش��یوه   های متفاوتی استفاده کرده   اند. گروهی مانند 
ش��وروی س��ابق با خصوصی   س��ازی صرف از طریق واگذاری 
دارایی   ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بدون ایجاد 
زیرساخت   های الزم   این انتقال مالکیت و پیش از توانمند سازی 
بخش خصوصی واقعی و آماده سازی محیط به این سمت حرکت 
کرده   ان��د ک��ه نتیجه فاجعه بار آن، افزایش پنج برابری تعداد فقرا 

بوده اس��ت. گروهی دیگر از کش��ورها مانند چین، روش دیگر 
یعنی ابتدا بهبود محیط کسب وکار و سپس واگذاری دارایی ها را 
برگزیدند که نتیجه آن، نجات ۵۰۰میلیون نفر )تا سال 2۰۰4( 
از فقر بوده است  عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب 
و کار هم از س��وی بخش خصوصی و هم از س��وی دولت مورد 
انتقاد واقع شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی 
بود که نسبت به بی توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف 
هش��دار م��ی داد؛ اما این بار دولتی ه��ا هم اذعان کردند که این 
قانون به طور کامل اجرایی نش��ده اس��ت. بیش از هفت س��ال از 
تصویب قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار می گذرد. اما 
کارشناس��ان اع��ام کرده اند که ح��دود ۸۰ درصد از این قانون 

اجرا نشده است. 
  تجربه ه��ای جهان��ی در مب��ارزه با فس��اد مالی و اقتصاد حاکی 
از آن اس��ت ک��ه بخ��ش عمده ای از تمرک��ز معطوف به نظارت 
دستگاه ها به شیوه پایین به باال بوده است، حال آنکه در ایران 

ش��یوه نظارت عمدتا از باال به پایین طراحی می ش��ود. مطابق 
تجربه های جهانی مس��یر کش��ف فساد باید به شکل حمایت از 
گزارش دهندگان تخلف باش��د، به نحوی که »بس��تر الزم« و 

»انگیزه« گزارش دهندگان برای افشای فساد تقویت شود. 

 � دیدگاه رئیس پارلمان بخش خصوصی
 غامحس��ین ش��افعی رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار 
ک��رد: ن��گاه جدید دس��تگاه قضای��ی بر ریش��ه ها و بنیان های 
شکل گیری فساد است و این رویه باعث امید فعاالن اقتصادی 
به اصاح امور شده است.  قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان 
ش��اخص نظام جمهوری اس��امی ایران، نبض »عدالت« را در 
دس��ت دارد و بار س��نگین احقاق حقوق آحاد جامعه را بر دوش 
می کشد. این نهاد با حراست از قانون اساسی، مردم را به مفهوم 
»عدل« باورمند می کند و احقاق »حق« را برای همه اقش��ار، 
میس��ر می س��ازد. او افزود:  در هفته ای که به نام این ُرکن مهم 

نامگذاری ش��ده، فرصتی شایس��ته برای گرامی داشت اقدامات 
ارزش��مند تاش��گران عرصه عدل و داد و همچنین تجلیل از 
مقام شامخ مجاهد نستوه و اندیشمند جلیل القدر، شهید »سید 
محمد بهش��تی« و س��ایر ش��هدای این عرصه فراهم است. قوه 
قضائیه در سال های اخیر با یک تغییر رویکرد محسوس نسبت به 
فعالیت های اقتصادی، ظرفیت تازه ای را برای تعامل ناگسستنی 
دستگاه قضایی و اقتصاد ایجاد کرد. شافعی تصریح کرد: دستگاه 
قضایی، نقشی سازنده ای را در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی 
ایفا می کند و توجهات خاص و اشراف ریاست محترم قوه قضائیه 
به مس��ائل اقتصادی کش��ور و تاش های این مجموعه برای 
گره گشایی از مشکات بخش تولید و صنعت، موجبات دلگرمی 
فعاالن و بازیگران عرصه اقتصاد را فراهم می آورد.رئیس اتاق 
ای��ران ادام��ه داد:  در این ایام دش��وار ک��ه چالش های مختلفی، 
متاثر از اتفاقات بیرونی و درونی، اقتصاد کشور و خاصه معیشت 
مردم را تحت الشعاع قرار داده، فعاالن اقتصادی، تولیدگران و 
کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی به نقش آفرینی مشغول 
هس��تند. انتظار آن ها نیز همراهی و تس��هیلگری از جانب  قوای 
سه گانه است. خوشبختانه در این زمینه، نگاه همدالنه رئیس 
دستگاه قضایی به حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، برای فعاالن 

این عرصه، امیدآفرین بوده است. 
مقول��ه »فس��ادزدایی« از عرصه ه��ای تصمیم گیری، فرآیند و 
اجرا، یک ضرورت مهم به شمار می آید و نگاه دستگاه قضایی 
به این مس��ائل متمرکز بر ریش��ه ها و بنیان های ش��کل گیری 
این پدیده هاست و همین رویه نیز امیدواری فعاالن اقتصادی 
کش��ور را دو چندان کرده اس��ت. او اضافه کرد: تولیدکنندگان، 
صنعتگران و کارآفرینان، در بزنگاه س��خت تحریم ها، خواستار 
مقابله با خود تحریمی ها هستند و این مهم میسر نمی شود مگر 
آنکه بر ُحسن اجرا و کیفیت اقدام در مورد قوانین مهمی نظیر 
»قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«، 
»قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44« و »قانون بهبود 
مس��تمر محیط کس��ب و کار« نظارت جدی و پیگیرانه صورت 
گیرد. باور داریم که قوانین مذکور اگر در س��نوات گذش��ته به 
شایس��تگی اجرایی می ش��دند، امروز وضعیت متفاوتی را برای 

اقتصاد کشور شاهد بودیم.

»تجارت« نقش دستگاه قضا و دولت را در مقابله با فساد بررسی کرد

سرچشمه مبارزه با فساد اقتصادی

سرمقاله

بازار سهام جان دوباره گرفت
 گروه اقتصاد کالن:    در حالی که کاهش قیمت نفت، نگرانی های مربوط به تورم را کاهش 
می دهد، سهام های آسیایی با رشد وال استریت تقویت شدند. به گزارش ایسنا و به نقل 
از بیزنس، پس از اینکه ارزش وال استریت در پایان هفته گذشته با کاهش قیمت نفت به 
شدت بازگشت و ترس از تورم طوالنی مدت و همراهی آن با انقباض تهاجمی فدرال رزرو 
را کاهش داد، ارزش س��هام آس��یا روز دوش��نبه افزایش یافت. در حالی که س��رمایه گذاران 
به ارزیابی چش��م انداز افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده و احتمال رکود اقتصادی ادامه 
می دهند، بازدهی خزانه داری پایین ماند و دالر نزدیک به پایین ترین س��طح در بیش از 

یک هفته گذشته قرار گرفت. نیکی ژاپن 1.۰4 درصد افزایش یافت و معیار استرالیا 1.۶9 
درصد جهش کرد. چیپ های آبی چین  ۰.۵4درصد و ش��اخص هنگ کنگ 1.4۶ درصد 
رش��د کرد. کوس��پی کره جنوبی 1.۶۵ درصد افزایش یافت. گس��ترده ترین شاخص سهام 
آسیا و اقیانوسیه ام اس سی آی 1.31 درصد صعودی شد. با این حال، با بازگشایی مجدد 
این بازارها، معامات آتی س��هام ایاالت متحده به کاهش ۰.2۵ درصدی اش��اره دارد. در 
روز جمعه، اس اندپی ۵۰۰ بیش از 3 درصد رشد کرد و به رشد تقریبا یک درصدی در روز 
پنجشنبه افزود. راب کارنل، اقتصاددان ارشد آسیا گفت: »ما پایان مناسبی در این هفته برای 

بازارهای ایاالت متحده داشتیم و فکر می کنم این صحنه اصلی روز دوشنبه در آسیا خواهد 
بود«. نفت خام در معامات پرنوسان روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازار با نگرانی هایی مبنی 
بر اینکه کندی اقتصاد جهانی می تواند تقاضا را در مقابل نگرانی ها در مورد از دست رفتن 
عرضه روسیه در بحبوحه تحریم ها بر سر درگیری اوکراین کاهش دهد، دست و پنجه نرم 
می کند. هر دو قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از یک دالر 
کاهش یافتند اما قیمت  نفت خام برنت با کاهش 34 سنت به 112.۷۸ دالر در هر بشکه 

و وست تگزاس اینترمدیت با 4۵ سنت کاهش به 1۰۷.1۷ دالر رسید.  

مهمترین چالش های اقتصادی ایران چیست؟حمل یکسره در مرزهای ایران با عراق ضروری است
 عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران، برقراری حمل یکس��ره در مرزهای ایران عراق را 
ضروری می داند و می گوید: روند کنونی مبادالت، به افزایش هزینه های صادرات، 
کاهش کیفیت محصول و شلوغی و نابسامانی مرزها منجر شده است. رئیس اتاق 
کرمانشاه، تخصیص اعتبارات بیشتر به حوزه تجارت را خواستار شد و گفت: برقراری 
حمل یکسره در مرزهای ایران و عراق به عنوان مطالبه مهم بخش خصوصی در 
سفر رئیس جمهور به کرمانشاه مطرح خواهد شد. کیوان کاشفی در هفتاد و هشتمین 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با محوریت 

حوزه تجارت خارجی برگزار ش��د، از افق روش��ن صادرات به عراق حداقل برای 1۰ س��ال آینده خبر داد و افزود: بر 
اساس اطاعات بانک جهانی، عراق به عنوان کشور همسایه در فاصله 2۰۰ کیلومتری ما یکی از قطب های در حال 
پیشرفت اقتصادی جهان است و ساالنه نزدیک به 14۰ میلیارد دالر نفت می فروشد. وی معتقد است: مجموع این 
موارد نش��ان می دهد بازار عظیمی را برای چند س��ال آینده در کش��ور عراق داریم که باید برای اس��تفاده حداکثری از 
این بازار برنامه ریزی داشته باشیم. وی سپس از چالش های مهم پیش روی صادرات هم یاد کرد که رفع تعهدات 
ارزی از مهم ترین آن ها بود و تأکید کرد: مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی و برخی دیگر از سیاست هایی که علیه 

حوزه صادرات اعمال می شود، باعث شده برخی از بازرگانان ما از رده خارج شوند. 

 نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در تشریح مهمترین چالشهای اقتصادی گفت: 
قفل مشکل تورم با 4 کلید اصاح بخش مالی، اصاح نظام مالیاتی، اصاح بازار 
پول و بازار سرمایه باز خواهد شد. به گزارش تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس 
انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: مشخص نبودن پارادیم حاکم بر اقتصاد جاری 
در کشور و درک نه چندان علمی از روابط اقتصادی از اساسی ترین چالشهای حاضر 
است. این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه مهمترین مشکات اقتصادی ایران 
را تورم، بیکاری و مس��کن برمی ش��مارد و برای حل هر یک راهکارهایی ارائه می 

کند که در ارتباط با مشکل بخش مسکن بر 12 راهکار تأکید دارد. به گمانم مهم ترین چالش اقتصادی کشور قبل 
از آنکه در حوزه مقادیر کمی باشد در حوزه زیرساخت فکری و رفتار مدیریتی در حوزه اقتصاد باشد. به طور مشخص 
باید گفت متغیرهای اقتصادی در مسیر تعادل یا بی ثباتی، بیش از هرچیز تابعی از نوع نگاه و پارادایم اقتصادی حاکم 
بر جامعه باش��د. تا جایی که تاریخ اقتصادی نش��ان می دهد از زمان اوج یکباره قیمت نفت، درآمد سرش��ار ارزی روانه 
بودجه داخلی و از طریق تسعیر، تورم ساختاری خودساخته موسوم به تب هلندی در کشور تزریق شده است؛ تورمی 
ناش��ی از  افرایش پایه پولی که موجب ش��کل گیری طبقه ذینفعان در حین ایجاد درآمد حق الضرب برای دولت از 

یک سو و ذوب شدن دایمی قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر شده از سوی دیگر شده است. 

 گروه اقتصاد کالن:    طبق گزارش های رس��می افزایش 
هزینه برای خانوارها در 9 دهک به باالی ۵۰ درصد رسیده 
که برای دهک اول به عنوان کم درآمدترین ، ۶4 درصد بوده 
است. به گزارش ایسنا، اعام گزارش تورم برای خردادماه 
امسال بیانگر آثار حذف ارز 42۰۰ تومانی از واردات کاالی 
اساسی و تغییر روند پرداخت یارانه از واردکننده به مصرف 
کننده بود. این گزارش نش��ان داد که رکوردهای تازه ای 
در شاخص تورم طی چندین سال گذشته ثبت شده است؛ 
ب��ه ط��وری ک��ه تورم ماهانه به 12.2 درصد رس��ید که این 
نرخ قابل توجه بود. همچنین تورم نقطه به نقطه )افزایش 
هزینه نسبت به ماه مشابه سال قبل( با افزایش حدود 13 
درصدی به ۵2.۵ درصد رسید و تورم ساالنه که چندماهی 
در دور کاهشی قرار داشت در نرخ 39.4 درصد ثبت شد. اما 
بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با روند 

تغیی��ر قیمت و افزایش هزینه در 
بین تمامی دهک های هزینه ای 
به غیر از دهک دهم، از تورم بیش 
از ۵۰ درصد بین آنها حکایت دارد. 
این در حالی است که تورم نقطه به 
نقطه در دهک ها نش��ان می دهد 
ک��ه در ده��ک اول ۶4 ، دوم ۶1 ، 
س��وم ۵۸.3 ، چهارم ۵۶.9، پنجم 

۵۵.2 ، شش��م ۵4.1 ، هفتم ۵2.۸ ، دهک هش��تم ۵1.2 و 
دهک نهم ۵۰.4 درصد هزینه ها نس��بت به خرداد پارس��ال 

افزایش داشته است. 
تورم نقطه به نقطه برای دهک دهم که پردرآمدترین دهک 
است از افزایش کمترین نسبت به سایر دهک ها برخوردار 
بوده و 49 درصد گزارش شده است. بر این اساس افزایش 

هزینه برای دهک اول 1۵ درصد 
بیش��تر از دهک دهم بوده است. 
در مقایس��ه با اردیبهشت ماه سال 
جاری، تورم نقطه ای برای دهک 
اول 23 درصد رش��د داش��ته و از 
41.2 به ۶4 درصد رس��یده است. 
این در حالی است که برای دهک 
دهم این افزایش هزینه کمتر  در 
حدود هش��ت درصد بوده اس��ت؛ به طوری که از 41.2 به 
49 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. تورم س��االنه نیز برای 
دهک اول 42.۷ و در روندی کاهش��ی برای دهک س��وم 

3۸.3 درصد ثبت شده است. 
براین اس��اس فاصله تورمی دهک ها به حدود 4.4 درصد 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل یک درصد رش��د کرده است. 

در این رابطه یادآور می ش��ود که ش��اخص تورم بر اس��اس 
دهک ه��ای هزین��ه ای در 1۰ دهک تقس��یم می ش��ود که 
دهک دهم پردرآمدترین و دهک اول کم درآمدترین این 
تقسیم بندی است. افراد و خانوارهای مختلف ترکیب سبد 
مصرفی متفاوتی نس��بت به میزان درآمد خود دارند، ش��اید 
تغییرات قیمت برای همه یکس��ان باش��د ولی تاثیرگذاری 
آن برای افراد مختلف،  متفاوت است که در تورم دهک ها 
این اختاف نمایان می ش��ود. بر این اس��اس،  تغییر تورم 
دهک ه��ا  بس��تگی ب��ه ترکیب درآم��د و اینکه در ماه مورد 
نظر،  کدام کاال افزایش قیمت بیش��تری داش��ته،  متفاوت 
است، مثا وقتی خوراکی ها افزایش بیشتری داشته باشند، 
برای دهک های پایین تر، تورم باالتری دارد ولی در برخی 
کاالهای دیگر متفاوت خواهد بود مثل اتفاقی که در خرداد 

ماه امسال رخ داده است.

افزایش هزینه برای پردرآمدها و کم درآمدها چقدر است؟

نقش فناوری ها  در توسعه مناطق آزاد
ادام�ه از صفحه یک... تس��هیل تولی��د صادرات و خدمات کاال ، 
تامی��ن نیازه��ای ض��روری و منابع مالی از خارج با هدف تامین 
رشد پویا ، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی  و دستیابی به 
اهداف س��ند چش��م انداز 2۰ساله« است که قطعا این سیاست، 
نقش مناطق آزاد کش��ور را بس��یار برجسته تر می کند. همچنین 
در ماده  ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده که این مناطق 
منحصرا براساس قانون خود اداره می شوند و هیچ قانون دیگری 
ب��ر آنه��ا اث��ر ندارد چراکه این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی 
و گمرکی کش��ور هس��تند . طبق مدل های اقتصاد کش��ورهای 
پیش��رفته جهان، قانونی که در مناطق آزاد جاری اس��ت، مسلما 
با قانون س��رزمین اصلی کش��ور بسیار متفاوت است، در همین 
راستا مشوق ها و مزیت هایی در قانون مترقی مناطق آزاد ایران 
دیده ش��ده که معافیت مالیاتی هم ازجمله آنها اس��ت .  براساس 

ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اش��خاص حقیقی و 
حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی مشغول 
هستند  براساس هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 
بهره برداری ثبت ش��ده در مجوز، به مدت 2۰ س��ال از پرداخت 
مالیات بردرآمد و دارایی،)موضوع قانون مالیات های مستقیم( 
معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال هم تابع مقررات 
مالیات��ی خواهن��د بود. مطابق با این قانون، مزیتی برای فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته ش��ده تا س��رمایه گذاران 
خارجی و داخلی مش��وق س��رمایه گذاری و توسعه اشتغال را در 
این مناطق داش��ته باش��ند و درآمدهایی از آنجا کسب کنند. هم 
مناط��ق آزاد و ه��م مناط��ق همجوار و در نهایت GDP کلی که 
از این موضوع حاصل می ش��ود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری 
کشور کمک می کند. اینها یکسری قوانین و دستورالعمل های 

باالدس��تی هس��تند که باید به عنوان فصل الخطاب مورد توجه 
هم��گان ق��رار گی��رد. ام��ا آن چیزی که ما ب��رای پیوند اقتصاد 
مل��ی ب��ا اقتصاد بین المللی درنظر می گیریم ، همین مناطق آزاد 
است که برای تسهیل در امور و سهولت در ایجاد کسب و کار 
به وجود آمده ا ند  . البته که مناطق آزاد در ایران بافاصله پس از 
اتمام جنگ تحمیلی و در دوران س��ازندگی که کش��ور به لحاظ 
مالی در مضیقه بود، تاس��یس ش��دند بنابراین مناطق آزادی که 
در ای��ران ایج��اد ش��دند از حداقل های امکان��ات بی بهره بودند 
در نتیجه س��ازمان های مناطق آزاد مجبور ش��دند برای ایجاد 
زیرس��اخت ها، به منابع به دس��ت آمده از محل س��رمایه گذاران 
اکتفا کنند البته باید تاکید داشت که دولت هم در این زمینه کار 
بزرگی انجام نداد. به طور مثال در سالی که منطقه آزاد جبل علی 
به وجود آمده، دولت دبی نزدیک به 13میلیارد دالر برای ایجاد 

زیرساخت های آن سرمایه گذاری کرد. حال آیا می توان این را 
با منطقه آزاد قشم که همزمان با جبل علی ایجاد شده، مقایسه 
کرد که چه مقدار سرمایه گذاری برای زیرساخت توسط دولت 
مرک��زی در ای��ن منطق��ه صورت گرفته اس��ت؟ از لحاظ بحث 
معافیت مالیاتی اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد 
کشورهای همسایه مقایسه کنیم، باید بگویم که در گرجستان 
س��ه منطقه آزاد با معافیت مالیاتی مادام العمر ایجاد ش��ده است. 
آذربایج��ان ه��م ی��ک منطقه آزاد با 1۰س��ال معافیت مالیاتی 
بدون قید و شرط دارد. همچنین ارمنستان با سه منطقه آزاد و 
با یک منطقه آزاد جدید 2۵سال معافیت مالیاتی و تاجیکستان 
4 منطقه آزاد با ۵۰ سال معافیت مالیاتی دارد و جالب این است 
ک��ه تقریب��ا قانون مناطق آزاد این کش��ورها را از قانون مناطق 

آزاد ایران کپی کرده اند.

یادداشت


