
بدون كاهش تورم، ابزار 
قيمت شكست مي خورد

ابزار قيم��ت در اقتصاد كالن زماني كارا 
است كه س��اير متغيرها هم به درستي 
عمل كنند و طبعا اين عرضه و تقاضا است كه قيمت را 
در بازار تعيين مي كند. يكي از ابزارهاي مهم جلوگيري 
از اتالف منابع از يك س��و و از سوي ديگر كنترل قاچاق 
كاال تعيين قيمت واقعي است. اگر كاالهاي خارجي در 
ايران مقرون به صرفه است به دليل مطلوب بودن قيمت 
آنها اس��ت و در مورد كاالهاي ايراني كه صادر مي شوند 
نيز چنين حكمي صدق مي كند. قيمت به توليد كننده و 
مصرف كننده عالمت مي دهد؛ به توليد كننده چگونگي 
توليد را و به مصرف كننده خريد آن كاال را. اين نكته در 
مورد همه كاالها مصداق دارد يعني همه كاالها را مي توان 
با ابزار قيمت سياستگذاري كرد كه مصرف شوند يا خير. 
در خصوص بنزين دو موضوع مهم ديگر مطرح اس��ت، 
يكي كاالهاي داخل كشور است، يعني كاالهايي مانند 
خودرو كيفيت مطلوب را ندارند و به طور ميانگين مصرف 
بنزين خودروهاي ايراني بيش از خارجي است و درنتيجه 
مصرف كننده ايراني به دليل اينكه مجبور است خودروي 
ايراني اس��تفاده كند، الجرم مصرف بنزين بيش��تري 
خواهد داش��ت. عالوه بر اين مصرف كننده ايراني براي 
خودروي خارجي باي��د عوارض 100 درصدي بپردازد، 
بنابراين در ش��رايط فعلي كس��اني كه خودروي ايراني 
اس��تفاده مي كنند هم به لحاظ مصرف باالي سوخت 
مجازات مي شوند و هم به دليل پايين بودن كيفيت بايد 
هزينه بپردازند. در اين جا، اين سياستگذار است كه بايد 
بين جرايمي كه ذكر شد و افزايش قيمت بنزين سياست 
متعادل كننده اي تعيين كند. به نظر مي رسد فقط ابزار 
قيمت نمي تواند سياس��تگذار را به اهدافش برس��اند. 
ممكن است همچنان كه در سال 1389 افزايش قيمت 
س��وخت منجر به كاهش قاچاق بنزين و حتي كاهش 
مصرف بنزين شود اما تاثيري بر خودروساز ندارد و پس 
از چند سال اثرات آن به كلي از بين رفت. راهكار اساسي 
كنترل نرخ تورم و رساندن آن به زير پنج درصد است و 
درماني است كه همه اقتصادهاي دنيا انجام دادند. اگر 
در كشور تورم به زير پنج درصد برسد و حفظ شود، منجر 
به افزايش قدرت خريد خانوار مي شود ولي اگر قيمت ها 
باال رود و دس��تمزدها نيز افزايش يابد، در يك تسلسل 
قرار خواهند گرفت. مردم يك حرف س��اده مي گويند: 
اگر دستمزدها باال نمي رود حداقل قيمت ها باال نرود. يا 
آنكه اگر قيمت ها باال مي رود دستمزد هم به حد مكفي 
افزايش يابد. درنتيجه تورم كم، اين دو مشكل مرتبط با 
يكديگر را حل مي كند. دولت يا سياستگذار همان قدر كه 
افزايش قيمت بنزين را مدنظر دارد بايد افزايش كيفيت 
خودرو به عنوان حقوق مصرف كنندگان و شهروندان را 
مورد توجه قرار دهد كه اگر اين طور باشد افزايش قيمت 
مي تواند در ميان مدت چاره ساز باشد. از اينها كه بگذريم 
ريشه و علت العلل تغييرات قيمت به دليل وجود نرخ تورم 

در اقتصاد ايران است. 

   ربيعي: نمي دانم چرا وقتي ايران تهديد مي شود، 
عده اي در داخل ذوق مي كنند. ايرنا

    توليد نف�ت اوپك از ج�والي افزايش مي يابد. 
رويترز

    وزير انرژي امارات ابراز اميدواري كرد در نيمه 
دوم س�ال جاري ميالدي، فاصله مي�ان عرضه و 

تقاضاي نفت كمتر شود. ايلنا
    معاون عمليات هما تغيير كرد. تسنيم

    كاميون هاي فرسوده 30 برابر آالينده ترند. ايرنا
    بان�ك مركزي قاطعانه رعايت اس�تانداردهاي 

IFRS  را پيگيري كند. مهر
    موديان مالياتي مي توانند با پرداخت ۴0درصد 
بدهي خ�ود، از تقس�يط بدهي مالياتي ت�ا ۶ ماه 

بهره مند شوند. ايلنا
  صن�دوق بين الملل�ي پول: اقتصاد عربس�تان 

امسال وارد ركود مي شود. بلومبرگ

در كابينه خواهم بود اما قطعا وزير ارتباطات نيستم
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در نمايش�گاه الكامپ اعالم كرد: در دولت جديد قطعا در كابينه خواهم بود اما در وزارت ارتباطات نيس�تم. محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ديروز از نمايشگاه 
الكامپ بازديد كرد. وي در اين بازديد اعالم كرد كه در دولت بعدي در وزارت ارتباطات نخواهد بود. واعظي گفت: در دولت بعدي قطعا در كابينه خواهم بود اما در وزارت ارتباطات نيستم. شنيده ها حاكي از آن است 

كه او به عنوان رييس دفتر رييس جمهوري در دولت دوازدهم مشغول به كار مي شود.

در مجم��ع عمومي عادي س��االنه صاحبان س��هام 
عملك��رد و برنامه ه��اي راهبردي اي��ران خودرو در 
زمينه تداوم س��ود آوري، عرضه خودروهاي جديد، 
رهبري بازار، توس��عه ص��ادرات و طراحي پلت فرم 
محصوالت جديد مورد تاييد اكثريت سهامداران قرار 

گرفت.   
به گزارش ايكوپرس، مجمع عمومي عادي س��االنه 
ايران خودرو ب��ا حضور اكثريت س��هامداران ديروز 

برگزار شد. 
در اي��ن جلس��ه دكت��ر محمدرض��ا فيض بخ��ش، 
رييس مجمع ايران خودرو در س��خناني با اش��اره به 
فعاليت هاي انجام شده در گروه صنعتي ايران خودرو، 
توليد س��ال گذشته اين ش��ركت را مطلوب ارزيابي 
كرد و گفت: در چهار س��ال اخي��ر اقدامات خوبي در 
ايران خودرو صورت گرفته ك��ه اميدواريم اين روند 

با حمايت سهامداران همچنان ادامه داشته باشد. 

مدي��ركل دفتر غالت وزارت جهاد كش��اورزي از آغاز 
برداشت برنج در استان هاي شمالي و كاهش تدريجي 
قيمت اين محصول خبر داد و گفت: ممنوعيت واردات 
برنج در فصل برداشت تا سال گذشته چهار ماهه بود اما 
در راستاي تنظيم و كنترل بازار به سه ماه تقليل پيدا 

كرد كه از شهريور ماه اعمال مي شود. 
كاوه خاكسار در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: وضعيت 
توليد و برداش��ت برنج در شاليزارهاي كشور مناسب 
بوده و برداشت آن در استان هاي شمالي آغاز شده است 
كه پيش بيني مي شود با توجه به سطح زير كشت ۶10 
هزار هكتاري شاليزارهاي كشور، امسال دو ميليون و 
100 هزار تن تا دو ميليون و ۲00 هزار تن برنج توليد 
شود. وي افزود: با توجه به ميزان توليد برنج و نياز سه 
ميليون تني برنج در هر س��ال، ساالنه به واردات 800 

هزار تن تا يك ميليون تن برنج نياز داريم .

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردس��تان با اش��اره به اج��راي ط��رح درجه بندي 
جايگاه هاي عرضه فرآورده ه��اي نفتي در نيمه اول 
امسال و تاكيد بر پايش هاي منظم جايگاه هاي عرضه 
س��وخت اين منطقه جهت ارايه خدمات مطلوب به 
همش��هريان و ارتقاي س��طح كيفي و كمي مجاري 
عرضه گفت: هم اكنون ۷۴درصد از جايگاه هاي عرضه 
اين منطقه با كسب شاخص هاي كيفي، رتبه ممتاز را 

به خود اختصاص داده اند. 
فري��دون ياس��مي ب��ا بيان اي��ن مطلب در جلس��ه 
هم انديشي جايگاه داران استان افزود: با اجراي طرح 
درجه بندي جايگاه ها در نيمه اول امسال، ارزيابي ۶۴ 
باب جايگاه سوخت در دستور كار گروه هاي تخصصي 
ارزياب قرار گرفت كه افزايش درجه جايگاه ها با سير 

صعودي خوبي همراه بوده است. 

ديتاسنتر ملی آسياتك در مساحتی به بزرگی  بيش 
از 900 مترمربع در برج ميالد تهران صبح ديروز 31 

تيرماه  139۶ افتتاح شد.
اين مراسم با سخنرانی مهندس مهدی چمران رييس 
ش��ورای ش��هر تهران، دكتر عميديان مع��اون وزير 
ارتباطات و رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويی، مهندس يوس��فی زاده مديرعامل شركت 
انتف��ال داده های آس��ياتك، مهن��دس درويش پور  
مديرعامل برج ميالد و با حضور جمعی از خانواده های 
شهدای هسته ای، مقامات كشوری و دست اندركاران 

صنايع  IT و مخابراتی برگزار شد.
در ابتدای مراس��م دكتر درويش پور، مديرعامل برج 
ميالد ضمن تش��ريح وضعيت فوق العاده مناس��ب 
برج ميالد برای راه اندازی ديتاس��نتر ملی آسياتك 
بر اين نكته تاكيد كرد كه برج ميالد شش��مين برج 
بلند مخابراتی دنيا و مستحكم ترين سازه مخابراتی 
كشور است و  از ظرفيت بسيار مناسبی برای ميزبانی 

ديتاسنتر آسياتك برخوردار است.

اختتاميه س��ومين روي��داد هم آفريني هم��راه اول با 
مش��اركت دانشگاه ش��يراز، روز چهارشنبه ۲8 تيرماه 
در ش��يراز برگزار ش��د. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، سومين رويداد از مجموعه 
رويدادهاي هم آفريني همراه اول چهارشنبه ۲8 تيرماه 
با حضور دكتر حميدرضا نيكوفر قائم مقام مديرعامل 
همراه اول، مهندس بهمن آصف��ي مديركل نوآوري و 
توسعه كسب و كار همراه اول، مهندس خسرو سلجوقي 
عضو هيات عامل سازمان فناوري اطالعات ايران، دكتر 
ابراهيم گشتاسبي راد رييس دانشگاه شيراز، صاحبان 
ايده ش��ركت كننده در س��ومين روي��داد هم آفريني، 
جمعي از مديران همراه اول و مسووالن دانشگاه شيراز 
در تاالر خوارزمي دانش��گاه ش��يراز برگزار شد. در اين 
مراسم نيكوفر قائم مقام مديرعامل همراه اول با اشاره 
به نقش هم��راه اول در حماي��ت از كارآفريني، گفت: 
هم اكنون همراه اول با همكاري شركت »حركت اول« 
به عنوان س��رمايه گذار و شركت هاي »هاب« در نقش 
شتاب دهنده در دانشگاه هاي مختلف، به ايده پردازان 
دانشگاهي كمك مي كند تا بتوانند ارزش آفريني كرده 
و ايده هاي خود را اجرايي كنند. وي همچنين به تحوالت 
در اكوسيستم تلفن همراه و خدمات ديجيتال و ظهور 
هوش شناختي و موج آينده فناوري اشاره كرد. در ادامه 
گشتاسبي راد رييس دانشگاه شيراز در سخنان خود به 
اهميت نوآوري و كارآفريني اش��اره و از پتانسيل باالي 
دانشگاه شيراز براي رشد و ارتقاي نوآوري و كارآفريني 
ياد كرد. در پايان مهندس نيك محمدي رييس كميته 
داوران اين همايش، گزارشي از مراحل برگزاري رويداد 
و اهداف هم آفريني، معياره��اي داوري و نحوه ارزيابي 
تيم ها ارايه ك��رد و گفت: در اين روي��داد 1۲۴ طرح از 
تيم هاي شركت كننده، در موضوعات »اينترنت اشيا«، 
»تحليل داده ها«، »فين تك «و »گردشگري«، دريافت 
شده بود كه از ميان ۲3 طرح داوري شده، سرانجام، ۴ 
طرح برتر كميته داوران برگزيده شد. گفتني است در 
سومين رويداد هم آفريني همراه اول تيم هاي »آبياري 
هوشمند بوسيلهIoT« و »آفريار« به ترتيب رتبه اول و 
دوم و تيم هاي »استند هوشمند تعاملي« و »طراحي و 
توسعه نرم افزارهاي كاربردي كنترل اشياي هوشمند« 
به دليل نزديكي امتياز به عنوان تيم هاي س��وم معرفي 
شدند. همچنين در پايان مراسم، جوايز تيم هاي برگزيده 
شامل 1۵ ميليون تومان براي تيم اول، 10 ميليون تومان 
براي تيم دوم و ۵ ميليون تومان براي هر يك از دو تيم 

سوم بود كه به برگزيدگان اهدا شد.
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توليد سه محصول جديد 
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پولي- بانكينگاه روزسرخط خبرها
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اقتصاد 
بانك محور ايران

اقتص�اد  در  بانك ه�ا 
ايران ب�ه دلي�ل نقايص 
ب�ازار س�رمايه، نق�ش 
تجهي�ز  در  كلي�دي 
ب�ه س�مت  س�پرده ها 
مصارف س�رمايه گذاري 
دارن�د. در واقع مي توان 
در  را  بانك�ي  بخ�ش 
اقتص�اد ايران مهم ترين 
مج�راي ارتباط�ي ميان 
عرضه و تقاض�اي منابع 
پولي دانس�ت ب�ه حدي 
ك�ه هرگونه نقص�ان در 
س�اختار اي�ن بخ�ش و 
عملك�رد  ناكارآم�دي 
ب�روز  زمينه ه�اي  آن 
اخت�الل در بخش ه�اي 
فراه�م ني�ز  را   ديگ�ر 

 مي كند.

بانك ه��ا نزدي��ك خ��ط 
بحرانند. اما شكنندگي اي 
ك��ه از س��ال هاي 138۷ تاكن��ون رخ 
داده و بانك ه��ا را به مرز بح��ران نزديك 
ك��رده اس��ت تحت چن��د عامل اس��ت 
زمان��ي گذش��ته  ك��ه در دوره ه��اي 

 وجود نداشت.
 به گزارش روند، ش��ش عام��ل بحران زا 
يعن��ي رش��د ب��االي اعتب��ارات اعطايي 
بانك ها، رش��د ب��االي بده��ي بانك ها به 
بان��ك مرك��زي، گس��ترش موسس��ات 
اعتباري غيربانكي، بحران ارزي، تشديد 
تحريم ه��اي اقتصادي و مال��ي و كاهش 
ارتباطات بين المللي بانك ها عواملي است 
 كه بانك ها را در دوره مورد اشاره به بحران 

نزديك كرده است. 
بانك ها در اقتصاد اي��ران به دليل نقايص 
بازار س��رمايه، نقش كلي��دي در تجهيز 
سپرده ها به سمت مصارف سرمايه گذاري 
دارن��د. در واق��ع مي توان بخ��ش بانكي 
را در اقتص��اد اي��ران مهم تري��ن مجراي 
ارتباطي مي��ان عرضه و تقاض��اي منابع 
پولي دانست به حدي كه هرگونه نقصان 
در س��اختار اي��ن بخ��ش و ناكارآم��دي 
عملك��رد آن زمينه ه��اي ب��روز اختالل 
 در بخش ه��اي ديگ��ر را ني��ز فراه��م

 مي كند. 

 چهار مرحله شكنندگي
در نظام بانكي

بررس��ي س��اختار نظام بانكي در اقتصاد 
ايران در دهه هاي اخير نش��ان مي دهد؛ 
اين نظام در ط��ول زمان مراحل متفاوتي 
را به لحاظ س��اختار حاك��م از رقابتي به 
انحصاري گذرانده اس��ت. ش��بكه بانكي 
در پيش از انقالب در س��ال 13۵۷ داراي 
ساختار مديريتي دولتي و خصوصي بوده 
و پس از انقالب به علت مش��كالت ايجاد 
ش��ده، تمام بانك هاي كشور ملي شده و 
در مالكيت دولت درآمده است. سپس با 
تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا 
در سال 13۶۲ ساختار تجهيز و تخصيص 
منابع در اين سيستم دچار تغيير اساسي 
ش��ده اس��ت. به دلي��ل وق��وع جنگ در 
س��ال هاي 13۵9 ت��ا 13۶۷ و تبعات آن 
و ضرورت بازسازي آس��يب هاي ناشي از 
آن، مداخالت دولت در سيس��تم تامين 
و تخصيص مناب��ع به تدريج گس��ترش 
يافته است. در تدوين و اجراي برنامه هاي 
توسعه اقتصادي كشور كه از سال 13۶8 
به بعد ش��روع شده اس��ت؛ تعيين سقف 
تسهيالت بانكي، اولويت بندي در اعطاي 
تسهيالت به بخش ها و مناطق مورد تاكيد 
قرار گرفته اس��ت. ضمن آنكه تعيين نرخ 
دستوري س��ودهاي بانكي توسط دولت 
و محدود بودن ابزارهاي سياس��ت پولي 
بانك مرك��زي در دوران پس از انقالب به 

خوبي مشهود است. همچنين در دو دهه 
اخير فراهم ش��دن زمينه قانوني فعاليت 
بانك ه��اي خصوصي در كش��ور يعني از 
س��ال 13۷9 به بعد مشاهده مي شود كه 
اين مساله به گسترش فعاليت بانك هاي 
خصوصي در تجهيز و تخصيص منابع در 
بازار پول كش��ور منجر شده است. با ابالغ 
بند »ج« سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي و ال��زام انجام واگ��ذاري در اين 
صنعت، ش��بكه بانكي شرايط رقابتي تر را 

تجربه كرده است. 
به طور كلي مهم ترين ويژگي هاي حاكم 
بر ساختار بانكي موجود كشور را مي توان 
به چند مورد خالصه كرد؛ نخس��ت آنكه 
س��هم بااليي از بازار نظام بانكي كشور در 
اختيار بانك هاي دولتي و شبه دولتي و در 
نتيجه مديريت دولتي است. دوم تجهيز 
و تخصيص مناب��ع در چارچوب عمليات 
بانكداري بدون ربا انجام مي ش��ود. سوم 
نرخ س��ود بانكي ب��ه ص��ورت متمركز و 
دستوري براي شبكه بانكي توسط شوراي 
پول و اعتبار مشخص مي شود. چهارم به 
دليل ات��كاي دولت ب��ه درآمدهاي نفتي 
و قاعده مند نب��ودن رفتار مال��ي دولت، 
سياس��ت هاي مالي بر سياست هاي پولي 
تسلط دارند. پنجم دولت زيان بانك هاي 
دولتي را جبران كرده و مانع ورشكستگي 
بانك ها مي شود و شش��م موانع قانوني و 
مقرراتي و ساختاري قابل مالحظه اي در 

نظام بانكي وجود دارد. 
پرس��ش مهمي ك��ه در مقاط��ع زماني 
حس��اس مطرح اس��ت اينكه حاكميت 
چگون��ه از ب��روز اي��ن بح��ران مي تواند 
جلوگي��ري كند؟ براي پاس��خ به آن بايد 
دانس��ت در اي��ن دوره ه��ا، متغيره��اي 
كالن اقتصادي چه روندي داش��ته و چه 
سياست ها و شرايطي بر بانك هاي كشور 

حاكم بوده است.
 براي تجزيه و تحليل ش��رايط اقتصادي 
كشور در مقاطع ش��كنندگي باالي نظام 
بانكي، دس��ته بندي زمان هاي شناسايي 
ش��ده توس��ط ش��اخص مورد بررسي به 
تفس��ير آن كم��ك مي كن��د. از ابتداي 
انقالب تاكن��ون تحوالت قابل توجهي در 
اقتصاد كشور مشاهده مي شود. تحوالتي 
همچون وقوع انقالب، ملي شدن بانك ها، 
بروز جنگ، دوران بازسازي، يكسان سازي 
نرخ ارز، خصوصي شدن بانك هاي كشور 
و ممنوعيت استقراض مستقيم دولت از 

بانك مركزي. 
در تحلي��ل علل ب��اال بودن ش��كنندگي 
نظام بانكي در ايران دكتر محمد نادعلي 
پژوهش��گر بان��ك مرك��زي ب��ه عواملي 
همچون دولتي بودن نظ��ام بانكي وعزم 
قانونگذار به در اختيار گذاشتن تسهيالتي 
براي اشتغال و افزايش توليد، تبعات ناشي 
از هشت س��ال جنگ تحميلي و ضرورت 
بازسازي آس��يب هاي ناشي از آن، تعيين 

س��قف تس��هيالت بانكي در برنامه هاي 
توس��عه كش��ور، الزام بانك ها به حمايت 
از بخش هاي مختل��ف اقتصادي در قالب 
اعطاي تس��هيالت تكليف��ي و ترجيحي، 
تمدي��د تس��هيالت بانك ه��ا و نظاير آن 

اشاره مي كند. 
بانك ها نيز براي تامين مالي كمبودهاي 
خود به بانك مرك��زي مراجعه كرده و در 
قالب اعتبارات اعطاي��ي از بانك مركزي 
كه در بيشتر موارد در قالب اضافه برداشت 
اتفاق مي افتد؛ تسهيالت دريافت مي كنند. 
از آنجا كه بازار بين بانكي در كشور عمق 
الزم را نداشته و هنوز به جايگاه واقعي خود 
نرسيده اس��ت؛ بنابراين اغلب تقاضاهاي 
بانك ها متوج��ه بانك مركزي بوده كه در 
نتيجه اين امر، بانك ها ناگزير به دريافت 

اعتبارات از بانك مركزي مي شوند. 

طبقه بندي معضالت در سه اليه مهم
به طور كلي معضالت مربوط به شكنندگي 
نظ��ام بانك��ي را مي ت��وان در س��ه اليه 
طبقه بندي كرد. اليه نخس��ت معضالت 
بنيادي��ن اس��ت ك��ه از جنس مس��ائل 
س��اختاري و نه��ادي اس��ت. الي��ه دوم 
تنگن��اي اعتب��اري بانك ه��ا ب��وده و به 
كاهش درآمدزايي دارايي ها منجر ش��ده 
اس��ت. اليه س��وم نيز معضل افت جريان 
نقد بانك هاس��ت كه در قالب افت نسبت 
تسهيالت اعطايي به سپرده ها، نرخ باالي 
سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي 
نمايان شده اس��ت. بر اين اساس نادعلي 
اص��الح نظام بانكي با ه��دف رفع معضل 
شكنندگي باالي بانك ها را در دو مرحله 

پيشنهاد مي دهد.
 مرحله نخست شامل حل معضل جريان 
نق��د و انجم��اد دارايي ه��ا، س��اماندهي 
بدهي ه��اي دول��ت و افزايش س��رمايه 
بانك ها باش��د. در اين مرحله الزم اس��ت 
اقدام��ات ف��وري انجام ش��ده و اقدامات 
اولي��ه اصالحات بنيادين ب��ه اين ترتيب 
اجرا شود: دس��ته بندي بانك ها و نظارت 
بر رفت��ار بانك هاي مش��كل دار، انتظام 
بخش��ي بازار پول با ساماندهي موسسات 
غيرمجاز، افزايش س��رمايه بانك ها، حل 
و فصل مطالبات غيرجاري بانك ها، ادغام 
اصالح و بازسازي، تصفيه و انحالل بانك ها 
و موسسات اعتباري، ارتقاي نظارت موثر 
بر فعاليت بانك ها و ساماندهي بدهي هاي 
دولت به شبكه بانكي در قالب اوراق بدهي 

و نظاير آن. 
پس از اجراي مرحله نخس��ت و دستيابي 
به اهداف تعيين ش��ده در اين زمينه، در 
مرحله دوم برنامه كامل اصالح ساختاري 
و نهادي نظام بانكي اجرا شود. در مجموع 
اقدام فوري پيش روي سياست گذار براي 
سالم س��ازي فضاي بازارهاي پولي و مالي 
ورود به فرآيند اصالح بخش مالي، تجديد 
س��اختار بازار پول، بازنگري اساس��ي در 
س��اختار ترازنامه اي بانك هاي كش��ور و 

سالم سازي تركيب آن است. 

گروه اقتصادي

مديرعام��ل ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
در حال��ي كه جمعه ش��ب در مصاحبه با 
صدا و سيما اعالم كرده بود با روند كنوني 
افزايش مصرف بنزين چاره اي جز افزايش 
قيمت و س��هميه بندي دوباره نمي ماند، 
روز گذش��ته عنوان كرد كه تاكنون هيچ 
تصميم��ي در خصوص س��هميه بندي يا 
افزايش قيمت بنزين اتخاذ نش��ده است. 
با اين وجود گفته هاي او در صدا و س��يما 
حاكي از اين اس��ت كه سناريوي افزايش 
قيمت و سهميه بندي همچنان روي ميز 
است. اين سناريو در دولت احمدي نژاد در 
راس��تاي جلوگيري از قاچاق سوخت به 
اجرا در آمد و درنتيجه آن، قيمت هر ليتر 
بنزين 10 برابر افزايش يافت ولي همچنان 

قاچاق و مصرف آن رو به افزايش است. 
منصور رياحي، مديرعامل ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده هاي نفتي، جمعه ش��ب 
در يك برنامه تلويزيون��ي گفت: »ميزان 
مصرف بنزين در فروردين 9۶ در مقايسه 
با فروردين پارس��ال هش��ت درصد رشد 
داش��ت، اين آمار در ارديبهش��ت ماه در 
مقايسه با مدت مش��ابه در سال قبل 8/۶ 
درصد افزايش داش��ته است. در خرداد به 
علت مصادف بودن با ماه مبارك رمضان 
اين رشد مصرف ۴/۷ درصد بود اما مصرف 
بنزين در تيرماه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته 1۲/۶ درصد رشد را نشان 

مي دهد.«
پخ��ش  مل��ي  ش��ركت  مديرعام��ل 
فرآورده هاي نفتي گف��ت: »در تيرماه به 
دليل آغاز فصل مس��افرت ها و با توجه به 

افزايش مصرف بنزين روزانه 8۴ ميليون 
ليتر بنزين مصرف مي شود كه در مقايسه 
با تير سال گذشته 10 ميليون ليتر بيشتر 
اس��ت. هم اكنون ب��راي تامي��ن بنزين 
مصرفي مشكلي نداريم اما قطعا اين روند 
تا حدي مي تواند پيش برود چون عالوه بر 
استفاده كامل از توان داخلي ما هم اكنون 
از بخشي از ذخاير و واردات براي تامين اين 
مقدار بنزين اس��تفاده مي كنيم. چنانچه 
نتواني��م روند صعودي مص��رف بنزين را 
كنترل كنيم دولت و مجلس بايد مصوباتي 
درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندي 
داشته باش��ند و ما به عنوان مجري تنها 

اجراكننده سياست ها هستيم.«
رياحي اضاف��ه ك��رد: »با اينك��ه اكنون 
پاس��خگوي نيازه��اي كش��ور هس��تيم 
ام��ا چنانچه م��ورد خاصي پي��ش بيايد 
مديريت كالن كش��ور در اين زمينه بايد 
تصميم گي��ري كن��د. دولت اكن��ون در 
قبال سوخت يارانه س��نگيني مي پردازد 
در صورت��ي كه قيمت س��وخت بس��يار 
باالتر از اين نرخ هاس��ت و اين موضوع كار 

كارشناسي مي خواهد.«
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي مهم ترين دالي��ل افزايش مصرف 
بنزي��ن را اينگونه معرفي ك��رد: »داليل 
متع��ددي درباره افزاي��ش مصرف داريم 
كه يك��ي از اصلي ترين آنها افزايش توليد 
خودرو اس��ت. در س��ال گذش��ته چيزي 
ح��دود يك ميلي��ون و 3۴0 هزار خودرو 
در كشور توليد شد كه در مقايسه با سال 
9۴ حدود 38 درصد رش��د داشته است. 
در توليد موتوس��يكلت هم س��ال 9۵ در 

مقايس��ه با سال 9۴ با رش��دي حدود ۶3 
درصد روب��ه رو بودي��م و از ۴۵3 هزار به 
۷3۷ هزار دس��تگاه موتوسيكلت افزايش 
يافت. در س��ال 9۵ در مقايسه با سال 9۴ 
واردات خ��ودرو حدود ۲1 درصد رش��د 

داشته است.«
وي يكي ديگ��ر از داليل باال بودن مصرف 
س��وخت را ب��اال ب��ودن عمر بخش��ي از 
خودروها دانست و گفت: »اين خودروها 
عالوه ب��ر مصرف زياد بنزي��ن آاليندگي 
زيادي نيز توليد مي كنن��د. البته قيمت 
بنزين دو سال است كه ثابت مانده و ارزاني 
بنزين باعث ش��ده اس��ت به نوعي شاهد 

افزايش بي رويه مصرف بنزين باشيم.«
ي��ك روز پس از اين اظه��ارات و در حالي 
كه تصور مي ش��د افزايش قيمت بنزين و 
سهميه بندي دوباره آن تبديل به سناريوي 
محتمل دول��ت در ماه هاي آينده تا پايان 
سال است، رياحي گفته هاي خود را اصالح 

كرد و به شايعات پايان داد. 
منصور رياح��ي در گفت وگو ب��ا فارس با 
اش��اره به احتمال افزاي��ش قيمت بنزين 
يا س��هميه بندي با توجه به روند فزاينده 
افزايش مصرف در ماه ه��اي اخير گفت: 
»ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

مجري مصوبات مجلس و دولت است.«
پخ��ش  مل��ي  ش��ركت  مديرعام��ل 
فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه هرگز 
ما نمي تواني��م پيش��نهاد دهنده چنين 
مواردي به دولت يا مجلس باشيم، تصريح 
كرد: »ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي تنه��ا مجري قان��ون اس��ت و هر 
تصميمي كه از سوي مجلس و دولت اتخاذ 

شود اجرا خواهد كرد و ما پيشنهاد دهنده 
نيس��تيم. تا كنون ني��ز چنين بحث هايي 
مطرح نشده است و در قانون بودجه سال 
9۶ نيز افزايش قيمت يا سهميه بندي نيز 
نيامده است. قيمت فعلي بنزين در هر ليتر 
1000 تومان است و بنزين بدون سهميه 

به متقاضيان عرضه خواهد شد.«

افزايش قيمت؛ سناريويي كه شايد 
تكرار شود

در روزهاي گذشته مصرف بنزين به روزانه 
8۴ ميليون ليتر رس��يد. مص��رف بنزين از 
ابتداي س��ال 9۶ به يك باره افزايش يافته 
اس��ت و به گفته مس��ووالن ش��ركت ملي 
پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي پايين 
نيامده و در اين حد مانده است. اين آمارها در 
كنار ارقامي كه رياحي از آنها پرده برداشت 
نشان مي دهد كه وضعيت مصرف بنزين به 
شكل نگران كننده اي افزايش داشته است. 
در اين شرايط كشور نياز به واردات روزانه 1۲ 
ميليون ليتر بنزين دارد كه اين رقم در ماه به 
3۶0 ميليون ليتر مي رسد. اين امر در حالي 
رخ مي دهد كه طرح هدفمن��دي يارانه ها 
براي مقابل��ه با افزايش مص��رف، واردات و 
قاچاق س��وخت به اجرا در آمد و بسيار زود 
مش��خص ش��د اين طرح حداقل در بحث 

بنزين با شكست مواجه خواهد شد. 
بر اساس اين طرح قيمت بنزين آزاد بايد 
مع��ادل قيمت فوب خليج فارس باش��د. 
در حال حاضر قيمت ف��وب خليج فارس 
1۵00 تا 1۷00 تومان اس��ت، درنتيجه 
قيمت بنزين آزاد در ايران نهايتا مي تواند 
ب��ه 1۷00 تومان برس��د، با اي��ن رقم نيز 

همچنان قاچاق بنزي��ن به صرفه خواهد 
بود؛ چ��را كه هر ليتر بنزين در همس��ايه 
غربي ايران، تركي��ه، ۶ هزار تومان قيمت 
دارد كه نش��انگر آن اس��ت حتي اگر ۷0 
درصد بر قيمت س��وخت افزوده ش��ود، 
باز هم تركيه اي ها مشتري بنزين قاچاق 
خواهند بود. درنتيجه به نظر مي رسد اين 
س��ناريو شانس��ي براي پيروزي نخواهد 
داش��ت و تنه��ا راه مقابله ب��ا قاچاق كاال 
افزاي��ش اش��تغال در مناط��ق م��رزي و 
سختگيري هاي بيش��تر نسبت به قاچاق 

كاال است. 
از زاويه اقتصاد سياس��ي، طرح��ي كه با 
افزايش قيمت قصد كنترل مصرف را دارد، 
همواره مورد انتقادات كارشناس��ان قرار 
داشته است. مخالفان اين طرح باور دارند 
مصرف را قبل از هر چيز نياز تعيين مي كند 
و در ش��رايطي كه يك جامعه نيازي ويژه 
به كاالي��ي دارد افزايش قيمت مصرف آن 
كاال را كاهش نمي دهد بلكه سفره خانوار 
را كوچك مي كن��د. در مورد بنزين ضعف 
خطوط حمل و نقل شهري و عمومي سبب 
استفاده بيشتر و بيشتر مردم از لوازم نقليه 
شخصي مي شود. با كاهش هزينه حمل و 
نقل عمومي و كارآمد تر شدن آن مي توان 
اميدوار بود كه با فرهنگ س��ازي مصرف 
بنزين خودروهاي ش��خصي كاهش يابد. 
حال آنك��ه افزايش قيمت ه��ر اندازه كه 
اعمال ش��ود، مصرف بنزي��ن چندان كم 
نخواهد ش��د و احتماال به كاهش مصرف 
لبنيات، گوشت و ديگر كاالهاي خوراكي 
منجر مي شود. نتايجي مشابه آنچه پس از 

طرح هدفمندي يارانه ها رخ داد.

فعال قصد افزايش قيمت نداريم
آب پاكي مديرعامل شركت ملي پخش بر زمزمه افزايش قيمت بنزين

بنزين

دانيال شايگان/ اعتماد

عبور بانك ها از خط بحران
بررسي »اعتماد« از ۷ پيشنهاد نجات شبكه بانكي كشور

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي


