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نتيج��ه ي��ك پژوه��ش معتب��ر درب��اره 
قيمتگذاري انرژي در ايران نشان مي دهد 
كه تثبيت چهارس��اله قيمت حامل هاي ان��رژي به ويژه 
بنزين و گازوييل نه تنه��ا منجر به افزاي��ش آلودگي در 
كالنشهرها شده بلكه فقر را گسترش داده و دست دولت 
را براي حمايت از اقشار آس��يب پذير جامعه بسته است.  
اين پژوهش كه به سفارش موسس��ه آموزش و پژوهش 
در مديريت و برنامه ريزي زيرنظر مس��عود نيلي، مشاور 
اقتص��ادي رييس جمهور صورت گرفت��ه تاكيد مي كند 
كه اصرار به تثبيت قيمت ان��رژي در ايران در بلندمدت 
سبب خواهد ش��د تا عالوه بر افزايش مصرف، قاچاق نيز 
افزايش يابد و انواع حامل هاي ان��رژي با قيمت يارانه اي 
بسيار پايين به كشورهاي همجوار قاچاق شود.  با توجه 
به افزايش قيمت ارز و باال رفتن بهاي هر بش��كه نفت در 
بازارهاي جهاني و پيش بيني هاي ص��ورت گرفته براي 
افزايش قيمت نفت ظرف ماه هاي آينده به نظر مي رسد 
ثابت نگه داشتن قيمت انواع سوخت در كشور سبب شده 
تا با توجه به كمبود منابع مالي دول��ت نتواند پروژه هاي 
عمراني خود را به پيش برده و رونق نسبي را ايجاد كند.  از 
آنجا كه تورم تا حدودي به ساحل آرامش رسيده و عمده 
مردم متوجه شده اند كه افزايش سطح عمومي قيمت ها 
يا به عبارت عوامانه تر، گراني، ربط��ي به افزايش قيمت 
ارز يا انرژي ندارد، بهتر اس��ت دولت مقدم��ات الزم را بر 
اساس قوانين باالدستي براي واقعي سازي قيمت انرژي 
فراهم كند.  شايد بهتر باشد تا دولت با توجه به گرفتاري 
نهاد قانونگذاري به ويروس پوپوليس��م، خ��ود را ايزوله 
كرده و با قدرت مسير درس��ت اقتصادي را پيش ببرد و 
صادقانه به مردم بگويد كه قيمت واقعي س��وخت چقدر 
است و با واقعي كردن آن چه تغييرات مثبتي در زندگي 
آنان به وجود خواهد آمد. طبيعي اس��ت ك��ه با نزديك 
شدن به انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي، نمايندگان 
براي جلب نظر مردم مخالفت ش��ديدي با واقعي سازي 
قيمت انرژي كنند كه اين موضوع هنگام بررسي اليحه 
بودجه 97 مش��هود بود. برخي از نمايندگان قوميت گرا 
با درجه اي متف��اوت از پوپوليس��م عمال مان��ع افزايش 
قيمت انرژي ش��دند و اجازه ندادند تا دولت از اين محل 
به منابع جديدي دسترس��ي پيدا كن��د.  موضوع اصالح 

قيمت  حامل هاي انرژي هر ساله به عنوان يكي از مسائل 
بحث برانگيز و مهم در بين سياس��تگذاران و قانونگذاران 
مطرح مي شود. مخالفان افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
مواردي چون فشار بر مردم و به خصوص قشر كم درآمد 
جامعه، عدم وجود زمينه مناس��ب اجتماع��ي، افزايش 
تورم از طريق افزايش هزينه هاي حمل ونقل و همچنين 
باال بردن انتظ��ارات قيمتي آحاد اقتص��ادي كه خود در 
جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان س��رعت رش��د 
قيمت ها عمل مي كند را به عنوان داليلي براي مخالفت 
خود ذكر مي كنند. از طرفي طرفداران سياس��ت اصالح 
يا واقعي س��ازي قيمت ها مواردي مثل مس��ائل محيط 
زيستي، اتالف و سوءتخصيص منابع، مواردي چون فساد 
و قاچاق و... را به عن��وان هزينه هايي كه غيرواقعي بودن 

قيمت ها بر اقتصاد تحميل مي كنند، ذكر مي كنند. 
طبق آمارهاي موجود، ايران از نظر قيمت انرژي بر حسب 
دالر امريكا بعد از كش��ورهاي ونزوئال و تركمنس��تان و 
كويت چهارمين كش��ور دنيا با بنزين ارزان محس��وب 
مي شود. قيمت متوسط بنزين در كل كشورهاي جهان 
حدود س��ه براب��ر و قيمت بنزي��ن در كش��ورهاي غالبا 
توسعه يافته حدود ٥ برابر كشور ما است. همچنين آمارها 
نشان مي دهند كه كش��ور ايران از نظر مصرف بنزين به 
نسبت اندازه كل اقتصاد جزو كشورهاي بسيار پرمصرف 

در جهان قرار مي گيرد. 
بايدها و نبايدهاي بازار انرژي 

بر اس��اس اين پژوهش كه از سوي جمعي اقتصاددانان و 
پژوهش��گران اقتصادي زيرنظر محمدحسين رحمتي، 
اقتص��اددان و عضو هيات علمي صورت گرفت��ه، ايران با 
پرداخت مبلغي معادل 20/76 درصد از توليد ناخالصش 
به ياران��ه بخش ان��رژي باالتري��ن پرداخت��ي را در بين 
كشورهاي دنيا دارد. اين درحالي است كه همين شاخص 
براي كشورهاي ش��يلي، ايتاليا و فيليپين برابر با صفر و 
براي كشور همسايه مان تركيه برابر با 0.02 درصد است. 
از طرفي سياس��ت هاي انگيزش��ي بهبود مصرف انرژي 
همانند سيكل تركيبي و سياست هاي تشويقي، كاهش 
اتالف در شبكه توزيع و انتقال سوخت در ايران نيز بسيار 
كند بوده اس��ت؛ به طوري  كه بين سرانه مصرف انرژي و 

شدت انرژي رابطه مثبتي وجود داشته است. 
با وجود اينكه منابع نفتي س��هم پايين��ي از درآمدهاي 
دولت دارد ولي بالغ بر 87 درصد نوسانات مخارج دولت 

توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضيح داده مي شود 
و 75 درصد كاهش مخارج دولت، توسط كاهش درآمد 
سرانه از صادرات نفت بوده اس��ت. از طرفي تكنولوژي و 
بهره وري در بخش انرژي نيز در طول س��اليان گذش��ته 

بسيار پايين بوده است. 
از اين نظر تقريبا همه بر لزوم اجراي سياس��ت هايي در 
جهت اصالح ش��واهدي كه برخي از آنها ذكر شد را مورد 
تاكيد قرار مي دهند. اختالف در راه حل هايي اس��ت كه 

ميان موافقان و مخالفان اصالح قيمت ها وجود دارد. 
راز موفقيت اصالح قيمت ها

بررس��ي تجربيات كش��ورهاي موفق و ناموفق در زمينه 
اصالحات قيمت انرژي نش��ان مي دهد يك طرح موفق 
در اصالح قيمت ان��رژي بايد واجد اين ويژگي ها باش��د: 
موقتي باشد و پس از دوره گذار بتوان با كمترين هزينه به 
ساختاري مشابه بازار رقابتي در بازار انرژي دست يافت، 
قيمت هاي آينده بر اس��اس قاعده و ي��ك نظام خودكار 
تصحيح شود، به افزايش منابع بودجه دولت منجر شود، 
نظام مالي را در بخش انرژي اصالح كند، ساده و همه فهم 

باشد ، قابليت اجرا داشته باشد. 
اين پژوهش تاكيد مي كند كه چالش اصلي در بحث بازار 
انرژي، حذف مخارج يارانه ها از دوش بودجه دولت است. 
اختصاص درآمد ب��راي يارانه انرژي حماي��ت غيركارا از 
خانوارهاي محروم و صنايع نوپا است. مصرف خانوارهاي 
كم درآمد و صنايع نوظهور از يارانه انرژي بس��يار كمتر از 
خانوارهاي پرمصرف و البته صنايع بزرگ پرمصرف است. 
به عالوه، احتمال دارد منابع مورد نياز براي تامين اهداف 
رفاه اجتماعي، به قدري زياد باشد كه هزينه اضافي براي 

دولت دربرداشته باشد. 
منابع چگونه هزينه شود؟

پژوهش��گران در اين مطالعه عن��وان مي كنند كه هدف 
اساسي دوم سرمايه گذاري بيشتر در بخش انرژي و البته 
هدايت س��رمايه ها به فناوري هاي كم انرژي بر در صنايع 
ديگر اس��ت. اما بايد به اين نكته توجه داش��ت كه جذب 
سرمايه گذاري، تنها با اصالح قيمت محقق نمي شود. به 
عبارت ديگر، اصالح فناوري تابع عوامل زيادي است كه 
بحث اصالح قيمت انرژي يكي از اين عوامل است. لذا بايد 
در يك برنامه جامع به دنبال اين هدف بود. ش��اهد آنكه 
قيمت هاي انرژي در بس��ياري از كش��ورها اصالح شده، 
ولي رسيدن به فناوري روز اتفاق نيفتاده است. بنابراين 

اصالح قيمت شرط الزم است و در صورتي كه شرط هاي 
ديگر نيز صورت نگيرند، با افزايش قيمت انرژي اين هدف 
محقق نخواهد ش��د.  همچنين بايد دقت كرد كه هدف 
از اصالح قيمت حامل هاي انرژي، سرمايه گذاري بيشتر 
نيست. اگر سرمايه گذاري بيش از بهينه اقتصادي باشد، 

موجب كاهش رفاه مي شود. 
كاهش فاصله طبقاتي

هدف ديگ��ر از اصالح قيمت ها كاه��ش فاصله طبقاتي 
اس��ت زيرا خانوارهاي پردرآمد سهم بيش��تري از يارانه 
انرژي دارند و اگر اين يارانه در جامعه توزيع ش��ود، قطعا 
وضع افراد فقير بهبود خواهد يافت. هدف اساس��ي ديگر 
كاهش آثار مخرب زيست محيطي است كه يارانه انرژي 
به وجود مي آورد. افزايش رقابت نيز يك هدف است، زيرا 
بازيگران بيش��تري به صنعت انرژي وارد مي شوند. اين 
افراد تازه وارد احتماال افرادي با اس��تعدادهاي بيشترند 
و نيروي انس��اني در صنعت انرژي ايران را ارتقا خواهند 
داد. در نهايت، هدف آخر مي تواند سهولت در پيوستن به 
معاهدات جهاني باشد زيرا نسبت يارانه ها در ايران بسيار 
زياد است. نكته اساسي ديگر حذف قاچاق است كه البته 
مطالعات دقيق زيادي براي آن در دسترس نيست، ولي 

به نظر مي رسد مقدار آن بسيار گسترده است. 
يافته هاي اين پژوهش نش��ان مي دهد ك��ه يارانه انرژي 
يك معض��ل اقتصاد كالن اس��ت. به عب��ارت ديگر ذات 
س��رمايه گذاري در بخ��ش ان��رژي هم��راه با ريس��ك 
قيمت هاي جهاني و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد 
اين ريسك را حذف كند، ريسك مذكور به اقتصاد كالن 
و تمام صنايع ديگر منتقل خواهد شد )از طريق كسري 
بودجه( . لذا بخش��ي از اصالح بازار انرژي آن اس��ت كه 
ريسك قيمت ها به صورت اني به بازار داخلي نيز منتقل 
ش��ود. البته دولت بايد تمهيداتي بينديشد كه نوسانات 
نرخ ارز به كليه صنايع منتقل نش��ود و از همين منظور 
كاهش ريسك نرخ ارز به يك صنعت موجب اعوجاج در 

سياست هاي صنعتي مي شود.
پنج توصيه به سياستگذاران اقتصادي

براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، براي اصالح 
قيمت ها در بازار ان��رژي، مي توان به پنج نكته اساس��ي 
اش��اره كرد كه بايد در زمان اصالحات حتما مورد توجه 
قرار بگيرند. اولين مورد، بحث اصالح س��اختار و قوانين 
بودجه دولت اس��ت. مثال دولت بايد در عوارض و ماليات 

رييس كل بانك مركزي در جمع اعض��اي اتاق بازرگاني 
اس��تان ها و فعاالن اقتصادي با تاكيد بر كارشناسي بودن 
سياس��ت جديد ارزي گفت: بانك مرك��زي در تدوين و 
اجراي سياس��ت تك نرخي كردن ارز ضمن اس��تفاده از 
تجربيات س��ال هاي گذش��ته، تالش مي كند ب��ا اجراي 
صحيح اين سياس��ت، نواقص آن را ب��ه كمترين ميزان 
تقليل دهد و در اين مس��ير لطمه اي ب��ه واردكنندگان 
و فعاالن اقتص��ادي وارد نش��ود. ولي اهلل س��يف در ادامه 
سلسله جلسات بانك مركزي با موضوع تك نرخي كردن 
ارز، با بيان اينكه مديريت منابع و مصارف ارزي كش��ور از 
الزامات شرايط كنوني كشور اس��ت، با بازخواني شرايط 
ارزي گذش��ته و التهابات ايجاد شده گفت: نوسانات اخير 
بازار ارز ناشي و تحت تاثير عوامل غيربنيادين اقتصادي و 
متاثر از فضاسازي سياسي و بين المللي ايجاد شده بود و 
در آن شرايط خاص دولت و ستاد اقتصادي ناگزير به اتخاذ 
تصميمي بود كه به بهترين شكل بازار ارز مديريت شده و 
آرامش به آن بازگردد.  رييس شوراي پول و اعتبار با بيان 
اينكه در گذشته با ايجاد نوسانات ارزي، براي ايجاد تعادل 
در اين بازار سياست تزريق ارز مدنظر قرار مي گرفت، افزود: 
ادامه اين رويه موجب خسران و لطمات بيشتر در زمينه 
تعادل ارزي مي ش��د، بر اين اس��اس تصميم گرفته شد 
باايجاد نظامات جديد و صحيح، رويه هاي گذشته اصالح 
شود و خوشبختانه با استفاده از تجربيات ساليان گذشته، 

سياست جديد تدوين و اجراي آن مدنظر قرار گرفت. 
اجازه نمي دهيم به تجار خسارت وارد شود

سيف با تاكيد مجدد در زمينه توجه به مديريت صحيح 
منابع و مصارف ارزي خاطرنشان كرد: فعاالن اقتصادي 
و واردكنندگان بايد اطمينان داش��ته باش��ند در اجراي 
سياس��ت جديد ارزي، بانك مركزي حامي آنهاس��ت و 
اجازه نخواهد داد به آنها كمترين خس��راني وارد ش��ود، 

ضمن آنكه در اين مسير نيز بانك مركزي به اولويت هاي 
اقتصادي و نيازه��اي كاالهاي اساس��ي و دارويي و مواد 
اوليه توليدكنندگان توجه ويژه اي دارد. وي با اش��اره به 
اينكه تصميم هاي كالن در فضاي اقتصادي كشور بايد 
موجب آرامش و در نتيجه ثبات اقتصادي شود، گفت: در 
گذشته براي فروكش كردن التهابات ارزي و تعادل در بازار 
ارز، مرغوب ترين نوع ارز به بازار وارد مي شد كه متاسفانه 
به داليلي بخش��ي از اين نوع ارز به كاالهاي غيرضروري 
اختصاص مي ياف��ت، اين در ش��رايطي رخ م��ي داد كه 
مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي از الزامات اساس��ي 
كشور بود. بر اين اس��اس با تدوين سياست جديد ارزي 
ضمن تامين نيازهاي ارزي، به بحث آينده نگري و تجهيز 

اقتصادي نيز توجه شده است. 
بي نقص    نيستيم 

س��يف با تاكيد بر آسيب شناس��ي و رصد كامل سياست 
جديد ارزي تاكيد كرد: هيچ اقدامي فارغ از نقص و اشتباه 
نيس��ت ليكن بانك مركزي ب��ا ظرافت و دق��ت كامل در 
تالش است نواقص اين سياس��ت را شناسايي و براي رفع 
آنها چاره انديش��ي كند. رييس كل بان��ك مركزي مويد 
موضوع دقت نظر بانك مركزي در زمينه تدوين سياست 
ارزي را تشكيل جلسات فش��رده و متعدد خواند و گفت: 

بانك مركزي در روزهاي اخير و در ايام تعطيالت رس��مي 
با تشكيل جلسات داخلي و مشترك ضمن بحث و بررسي 
شرايط بازار، اقدام به تدوين دستورالعمل هاي الزم كرده و 

برخي دستورالعمل هاي ديگري نيز در دست اقدام است. 
بخشي از نظم تجارت خارجي از بين رفته است

در اين جلسه همچنين معاون ارزي بانك مركزي ضمن 
تشريح مكانيزم تخصيص و تامين ارز بر اساس سياست 
جديد بانك مركزي گفت: تغيير و تحوالتي در س��اختار 
ارزي كشور در حال رخ دادن اس��ت و اين موضوع نياز به 
تبيين و توضيح دارد. بر اين مبنا بانك مركزي با تشكيل 
جلسات با مس��ووالن ذيربط و فعاالن اقتصادي درصدد 
زدودن ابهامات و پاسخگويي به سواالت است. سيداحمد 
عراقچي با بيان اينكه هدف س��اختار و سياس��ت جديد، 
كنترل نيس��ت بلكه انتظام بخش��ي به تجارت خارجي 
است، گفت: به دليل تحريم هاي ظالمانه به ناچار بخشي 
از نظم تجارت خارجي از بين رفته اس��ت و بر اين اساس 
براي ايجاد نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجي به 
كانال اصلي خويش يعني نظام بانكي، سياس��ت جديد 
تدوين و در حال اجراس��ت. وي با بيان اينكه بعد از ابالغ 
مصوبه هيات دولت در خصوص بازار ارز جلسات فشرده اي 
در بانك مركزي تشكيل شده اس��ت، گفت: از زمان ابالغ 
مصوبه دولت جلساتي با وزارتخانه ها و سازمان ها و فعاالن 
اقتصادي تشكيل شده است تا با ايجاد اشتراك نظر و رفع 
ابهامات ضمن اس��تفاده از تجربيات س��ال هاي گذشته، 
كمترين نوع تغيير در سازوكار تجارت خارجي ايجاد و در 
نهايت ثبات و آرامش در بازار حاصل ش��ود.  عراقچي در 
خصوص تالش بانك مركزي براي رفع نواقص احتمالي 
سياست جديد ارزي گفت: بانك مركزي، با بررسي نواقص 

و اشكاالت، بهترين نوع راهكار را پيشنهاد مي كند. 
پايگاه   اطالع رساني دولت

چرا برخ��ي از افراد دوس��ت دارن��د همواره خ��ود را فقير 
و پرمش��كل به دوس��تان و آش��نايان معرفي كنند؟ اين 
روزها اگر پاي درددل افراد فامي��ل، بازاريان و فعاالن بازار 
اقتصادي بنشينيد عمده آنها كسب و كار و زندگي خود را 
در وضعيت قرمز اعالم مي كنند. در همين حال شاهد آن 
هستيم كه در فروشگاه ها صف هاي طوالني براي خريد به 
وجود مي آيد، بيشترين دورريز غذا و ميوه را در دنيا دارند! 
در فصل زمس��تان هندوانه مي خورن��د و در بهار به دنبال 
س��يب مي گردند. عمده ايرانيان كم و بيش از اين نعمات 
بهره مندند اما س��عي بر آن دارند وضعيت خود را بحراني 

نشان دهند؟
اين رفتار در س��فرهاي نوروزي كامال مش��هودتر اس��ت. 
كافيست چند روزي كشور تعطيل شود. آن موقع است كه 
بليت گرفتن به يكي از بزرگ ترين مشكالت كشور تبديل 

شده و جاده ها با ترافيك هاي سنگين روبه رو مي شوند. 
آمارهاي موج��ود در حالي خبر از كاهش مس��افرت هاي 
نوروزي خارجي ايرانيان مي ده��د كه همين آماراز ميزان 
سفرهاي داخلي بيشتر اس��ت. آمارهاي كم و بيش قابل 
استناد نش��ان مي دهد تعداد مس��افران نوروزي ايراني به 
كشورهاي ديگر به چند ده هزار نفر مي رسد كه تنها تركيه 
طبق اعالم خبرگ��زاري آناتولي به ميزان بي��ش از 8 هزار 
نفر از ايرانيان در نوروز 97 بوده اس��ت اين آمار در شريطي 
اس��ت كه فعاالن تورهاي خارجي نوروز 97 را يكي از كم 
رونق ترين نوروزهاي گذش��ته مي خوانند و دليل آن را به 
افزايش هزينه هاي سفر و نوسانات نرخ ارز مرتبط مي دانند.   
البته اين روال مسبوق به سابقه است و طبق گفته مسووالن 
بخش گردش��گري ايران طي 10 الي 15 س��ال گذشته 
ميزان مس��افران خارجي اي��ران روند رو به رش��دي را در 
پيش داشته است و هر سال بر ميزان متقاضيان سفرهاي 
خارجي افزوده شده است. روالي كه تنها به مدد نوسانات 
نرخ ارز در برخي سال ها كمي روال كاهشي يافته و سپس 
مجددا به شرايط قبل بازگشته است. نيم نگاهي به آمارهاي 
موجود از سفرهاي نوروزي نيز نشان مي دهد در حالي كه 
برخي آژانس هاي مس��افري اعالم كرده اند كه بسياري از 
تورهاي شان به دليل نوسانات قيمت ارز در روزهاي پاياني 
اسفند ماه با ريزش مسافر و كنسلي مواجه شده است اما 
طبق گفته مديرعامل شركت فرودگاه امام خميني )ره( 
تعدادپروازهاي خروجي اين ف��رودگاه از 160 پرواز در روز 
در ايام نوروز به 250 پرواز در روز رس��يده است كه بخش 
قابل توجهي از آنها به فرودگاه هاي كش��ورهاي همسايه 
از جمله تركيه، ارمنس��تان، گرجس��تان، امارات و... بوده 
اس��ت.  طبق گزارش اعالم ش��ده از طرف رضا جعفرزاده؛ 
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، با شروع 
سفرهاي نوروزي )24 اس��فند تا 12 فروردين ماه( حدود 
22 هزار و 30 پرواز داخلي و بين المللي انجام ش��ده است. 
اين آمار يعني ح��دود 2 ميليون و 781 ه��زار و 288 نفر، 
براي تعطيالت نوروز 97، بليت هواپيما خريده اند؛ آماري 
كه در مقايسه با سال هاي گذشته نشان مي دهد كه شايد 
س��فرهاي نوروزي به ميزان پيش بيني ش��ده قبلي رشد 
نيافت اما هزينه هاي سفر افزايش قابل توجهي يافته است. 

شرايطي كه اين س��وال را در ذهن متبادر مي كند كه چرا 
ايرانيان سفر به كشورهاي همسايه را به سفرهاي داخلي 
ارجح مي دانند و در انتخاب سفر، نخستين گزينه شان سفر 
به شهرهاي مختلف كشورهاي همسايه است؟ موضوعي 
كه برخ��ي كارشناس��ان آن را جذابيت هاي س��فر به اين 

كشورها و نوع برخورد با گردشگران مي دانند. 
قادري از كارشناس��ان س��ازمان صنايع دس��تي و ميراث 
فرهنگ��ي در عي��ن حال ك��ه حق انتخ��اب نوع س��فر را 
 براي گردش��گران محترم مي ش��مارد، معتقد اس��ت كه: 
»15-10 س��ال اس��ت كه افزايش س��فرهاي خارجي و 
تمايل به سفرهاي خارجي به يكي از مشكالت موجود بر 
سر راه جذب گردشگر داخلي دولت مبدل شده است و هر 
ساله براي جذاب تر كردن گردشگري داخلي تالش هايي 
انجام شده اس��ت اما هنوز هم ارايه خدمات به عنوان يكي 
از اصلي ترين دليل انتخاب مقصد هاي خارجي از س��وي 
گردشگران ايراني شناخته مي شود.« او با تاكيد بر اينكه در 

بررسي هايي كه از سوي يكي از مراكز پژوهشي روي داليل 
افزايش سفرهاي خارجي ايرانيان در سال هاي گذشته نيز 
انجام ش��د، اصلي ترين دليل افزايش تمايل به س��فرهاي 
خارجي ميزان ارائ��ه خدمات و ب��رآورده ش��دن نيازها و 
خواست ها در هتل هاي كشورهاي ديگر عنوان كرده است. 
قادري با مقايسه هزينه هاي س��فرهاي داخلي و خارجي 
ادامه مي دهد: »با وجود اينكه س��فرهاي خارجي به خاطر 
نوسانات قيمت ارز، نرخ ثابتي ندارد و شناور هستند اما به 
دليل انتخاب دريافت خدمات بهتر از س��وي گردشگران و 
توريسم در مقابل پرداخت هزينه، شاهد افزايش سفرهاي 
خارجي هستيم. طبق آماري كه س��ازمان ميراث از تعداد 

گردشگران ايراني در كشورهاي ديگر ارايه كرده است نشان 
مي دهد كه تنها در سال 94، بيش از 6 ميليون و 644 هزار 
نفر از ايراني ها به خارج از كشور س��فر كرده اند. اين آمار در 
شرايطي اس��ت كه در س��ال 93 اين ميزان به 7 ميليون و 
440 هزار نفر و در س��ال 92 به 6 ميلي��ون و 960 هزار نفر 
افزون گشته اس��ت.« او مي افزايد: »اگرچه در سال 94 به 
نسبت سال هاي قبل ش��اهد روال كاهشي به دليل همان 
نوسانات قيمت ارز بوده ايم اما همين روال در سال هاي 95 
و 96 موجب ثبت 9 ميليون س��فر خارجي در س��ال 95 و 
تقريبا همين ميزان در سال 96 شده است.«اين كارشناس 
توريس��م اگر چه موضوعات اقتص��ادي را در كاهش روال 
گردشگران خروجي ايراني موثر مي داند اما تاكيد مي كند: 

»روال ثبت ش��ده از مس��افران ايراني كه به كش��ورهاي 
ديگر س��فر مي كنند نش��ان از ثبت تقاضاي هميش��گي 
براي س��فر هاي خارجي در ش��رايطي دارد كه در كش��ور 
با وجود مزيت هاي گردش��گردي، موفق عم��ل نكرده ايم 
و ش��اهد خروج مبالغ زيادي ارز براي س��فرهاي خارجي 
هس��تيم.«يكي ديگر از موضوعاتي كه قادري، كارشناس 
اقتصاد گردشگري به عنوان دليل حضور سفرهاي خارجي 
عنوان مي كن��د، انگيزه خري��د و تجارت در كن��ار تفريح 
مي داند و مي گويد: »اين تفكر كه با هر توان مادي با س��فر 
به كشورهاي ديگر مي توان كاالي با كيفيت بهتر از داخل 
را تهيه كرد به يكي ديگر از جذابيت هاي سفرهاي خارجي 
براي ايرانيان تبديل ش��ده اس��ت و در اين ميان نمي توان 
تفاوتي بين ميزان درآمد، محل سكونت، نوع زندگي و... هر 
فرد ايراني با ديگري براي سفرهاي خارجي قائل شد چرا كه 

نوع تفكر ميان همه يكسان است.«
خ�روج بي�ش از 2.7 ميلي�اردالر ارز ب�راي س�فر 

خارجي 
 اين گزارش آمارهاي نوروز 97 از كاهش مقطعي سفرهاي 
خارجي خبر مي دهد اما ثبت آمار 9 ميليون سفر ايراني به 
كشورهاي ديگر مخصوصا كشورهاي تركيه، آذربايجان، 
ارمنستان و گرجستان حكايت از كس��ب درآمدي خاص 
براي اين كشورها فقط از ورود گردش��گران ايراني دارد به 
گونه اي كه در گزارشي كه روزنامه هاي ترك زبان از كسب 
درآمد دولت تركيه از مس��افران ايراني منتشر كرده است 
نش��ان مي دهد كه اين كشور در س��ال 2017 تنها از ورود 
ايرانيان درآمدي معادل 2.45 ميليارد دالر داش��ته است. 
بدين ترتيب تركيه اصلي ترين مقصد گردشگري خارجي 
ايرانيان در سال گذشته ميالدي بوده است.  همين گزارش 
پيش بيني كرده كه روند افزايش س��فرهاي گردش��گري 
ايرانيان به تركيه در سال 2018 ميالدي نيز ادامه يابد و به 
ويژه شهرهاي تركيه در ماه مارس، يعني ايام تعطيالت نوروز 
شاهد حضور پر تعداد گردش��گران ايراني باشد. بر اساس 
آمارهاي وزارت گردش��گري تركيه، تعداد كل گردشگران 
ورودي به اين كشور در سال 2017 ميالدي با 27.8 درصد 
رشد به 32.4 ميليون نفر رسيده است. ايراني ها در مجموع 
7.7 درص��د از كل مس��افران ورودي به تركي��ه را به خود 
اختصاص داده اند و بعد از روس ها )14.6 درصد( و آلماني ها 

)11.1 درصد( در رتبه سوم جاي گرفته اند.

در جلسه فعاالن اقتصادي با مسووالن بانك مركزي  عنوان شد

انتظام بخشي به تجارت خارجي؛ هدف ارز تك نرخي

دريافتي به صورت ش��فاف عمل كند. يارانه يعني هزينه 
براي دولت و هزينه يعني افزايش كسري بودجه كه خود 
آثار مخربي دربرخواهد داشت. نكته دوم موضوع اقتصاد 
سياس��ي اصالحات اس��ت كه در اين راه بايد تمهيدات 
خاصي را مدنظر داش��ت ك��ه مهم ترين آن��ان عبارتند 
از: اجراي اصالحات در س��ال اول دولت جديد، در زمان 
اصالح قيمت ها به قان��ون هدفمندي يارانه ها اس��تناد 
ش��ود، مبالغ دريافتي به بانك هاي بهينه سازي انرژي و 
زير ساخت ها واريز ش��ود. مذاكره با بازندگان و برندگان 
اصالح قيمت ها؛ از طرفي در زمان اصالحات از گروه هاي 
مختلف سياس��ي نيز حمايت ش��ود تا بلك��ه در جريان 
اصالحات بين اين گروه ها منازعاتي صورت نگيرد. بحث 
سوم، اطالع رساني و ايجاد پويش مناسب در زمان اجراي 
اصالحات اس��ت. مانند مذاكره با برن��دگان و بازندگان، 
تشريح وظيفه رسانه ملي و اس��تفاده هدفمند از ابزار آن 
در جهت همياري در اجراي اصالحات. چاپ گزارش هاي 
علمي و عملكردي و درنهايت حمايت از مناظره و بحث 
عمومي. عمل بعدي كه بس��يار مهم نيز هس��ت، بحث 
حمايت از قشر فقير است. در اين راستا نيز بايد اقداماتي 
صورت بگيرد كه از جمله اين اقدامات مي توان به طراحي 
نظ��ام جامع حمايتي هدفمن��د، نظام حماي��ت كوتاه و 
بلندمدت، نظام شناس��ايي افراد مورد ني��از و در نهايت 

اصالح سالمت با تمركز بر فقرا اشاره كرد. 
موانع و راهكارهاي اصالح قيمت

 ب��ه اعتق��اد اقتصادداناني كه اي��ن پژوهش را ب��ه انجام 
رسانيده اند براي دوره هاي افزايش قيمت بايد به دو نكته 
اشاره كرد: اولين مورد، اينكه اصالح قيمت ها به صورت 
پيوسته در طول ماه صورت بگيرد و ثانيا دولت بايد به اين 
موضوع توجه كند كه تغييرات ش��ديد داراي هزينه ضد 
رفاهي بااليي براي مصرف كننده است. دولت بايد موانع 
عدم استمرار اين اصالح را شناسايي كرده و راهكارهاي 
مناس��ب را نيز به كارگيرد. از جمله اين موانع و راهكارها 
مي توان به مالحظات سياسي اش��اره كرد دولت بايد از 
طرح اصالح يارانه ها سياست زدايي كند و با تشكيل نهاد 
مستقل تنظيم بازار، مس��ووليت قيمت گذاري را تعيين 
كند. همچنين؛ در اين حالت بايد قيمت هاي داخلي به 
صورت خودكار با قيمت هاي جهاني تنظيم شوند. نشان 
دادن قيمت هاي واقعي به مردم در ابتداي طرح، راهكار 

مناسبي به نظر مي رسد.

6 روز از تصمي��م ارزي دول��ت و بان��ك مرك��زي براي 
تك نرخي ش��دن ارز در ب��ازار ايران مي گ��ذرد و كم كم 
بازار در حال خوگيري به روال جديد اس��ت. حاال ديگر 
ماجراهاي خريد و دپوي ارز در حال فروكش كردن است 
و بازار ارز شرايط عادي تري را پشت سر مي گذارد. به نظر 
مي رسد بعد از اين بايد شاهد تغيير و تحوالتي باشيم كه 
قيمت تعيين شده در قالب ارز تك نرخي روي كاالهاي 
وابسته به ارز خواهد گذاش��ت. كاالهايي كه دولت براي 
آنها درحال پرداخت يارانه است و حاال با افزايش قيمت 
دالر اين يارانه هم كمي دس��تخوش تغيير مي ش��ود.  
مي گويند دولت ساالنه بيش از 80 هزار ميليارد تومان 
براي سوخت در كشور يارانه پرداخت مي كند. رقمي كه 
معادل يك چهارم بودجه ساالنه كشور است. البته اين 
رقم با ارز مبادله اي 3700 توماني بوده است و حاال بعد از 
ارز 4200 توماني تك نرخي اين اعداد كمي دستخوش 
تغيير خواهند ش��د. برخي مديران نفتي قيمت واقعي 
بنزين معمولي و بنزين سوپر در كشور را به ترتيب 2 هزار 
تومان و 2 هزار و 50 توم��ان در هر ليتر عنوان مي كنند 
كه در حال حاضر با يارانه اختصاص يافته دولتي بنزين 
معمولي هزار تومان و بنزين سوپر با قيمت 1200 تومان 
عرضه مي ش��ود.  زماني قرار بود طبق قانون توس��عه اي 
كشور ساالنه قيمت بنزين افزايش اندكي يافته تا قيمت 
بنزين در داخل كشور معادل قيمت بنزين در فوب خليج 

فارس ش��ود اما اين روال با مخالفت نمايندگان مجلس 
هفتم و اجراي تثبيت قيمت ها متوقف ش��د تا اينكه در 
بزرگ ترين جراحي اقتصادي و اجراي طرح هدفمندي 
يارانه ها موضوع افزايش قيمت سوخت به نحوي ديگري 
استارت زده شد تا شايد روزي قيمت بنزين كه با مصرف 
لجام گسيخته اي رو به رو شده بود با افزايش قيمت كمي 
متعادل ش��ود و البته از ميزان قاچاق آن به كش��ورهاي 
همس��ايه كه بنزي��ن گران��ي را مص��رف مي كنند نيز 
جلوگيري شود.   با اجراي اين طرح هرساله دولت با مجوز 
مجلسي ها قيمت بنزين را اندكي افزايش داد اما چندي 
اس��ت كه با مخالفت مجلس��ي به دنبال تبعات تورمي 
افزايش قيمت سوخت، قيمت بنزين در كشور ثابت مانده 
و حاال دولت مجبور است در كنار يارانه هاي نقدي كه قرار 
بود از منابع آن از محل هدفمندي يارانه و افزايش قيمت 

سوخت تامين شود؛ يارانه سوخت را نيز پرداخت كند. 
فوب و فراموشي قيمت سوخت 

پيش از اين و زماني كه بحث افزايش قيمت سوخت در 
كشور مطرح شد. براي كنترل مصرف سوخت در داخل 
و البته جلوگي��ري از افزايش روزانه قاچاق س��وخت به 
كشورهاي همسايه مقرر شد تا قيمت سوخت در داخل 
كشور به حدي افزايش يابد كه با قيمت بنزين در فوب 
خليج فارس همخواني داشته باشد و دولت براي كاهش 
فشارهاي تورمي اين افزايش قيمت نيز موافقت كرد تا 

ساالنه درصدي س��وخت را گران كند و حتي زماني نيز 
برخي با دستاويز قرار دادن كاهش قيمت نفت به عنوان 
ماده اوليه تهي��ه بنزين خواهان توق��ف افزايش قيمت 
ش��دند و عنوان كردند كه قيمت سوخت با قيمت فوب 
همخواني دارد و ديگر دليلي براي افزايش قيمت سوخت 
وجود ندارد و در آن روزها كه قيمت نفت به بشكه اي 42 
دالر رسيده بود عقب نش��يني از افزايش قيمت سوخت 
مبناي منطقي يافت تا اينكه قيمت نفت در بازار جهاني 
مجددا روال افزايش��ي خود را در پيش گرفت.  در حال 
حاضر و بنا به اعالم س��ايت گلوبال پتروپرايس؛ قيمت 
هر ليتر بنزين در فوب خليج فارس 52 سنت است كه با 
محاسبه ارز تك نرخي شده 4200 تومان قيمت هر ليتر 
بنزين در خليج فارس تقريبا 2200 تومان خواهد بود و 
اين يعني دولت هم اكنون براي هر ليتر بنزين مصرفي 
داخلي هزار و 200 تومان يارانه مي دهد. رقمي كه پيش 
از تك نرخي ش��دن ارز براي هر ليت��ر بنزين نزديك به 
900 تومان بود و هم اكنون با افزايش قيمت بار يارانه اي 
بيشتري بر دوش دولت گذاشته است. البته پيش از اين و 
در زماني كه قيمت، نفت در بازار جهاني كاهش يافته بود 

به 30 سنت نيز رسيد. 
 االكلنگ توليد و مصرف 

اين پرداخت يارانه اي س��وخت دولت در ش��رايطي 
اس��ت كه هم اكنون نيز با همه طرح هاي توسعه اي 

كه از س��وي نفتي ها ب��راي توليد بنزي��ن در داخل 
كش��ور انجام ش��ده هنوز هم ميزان مصرف و توليد 
بنزين در كش��ور به تعادل نرسيده است و همچنان 
مصرف از توليد بيشتر است و دولت در كنار يارانه اي 
كه مي دهد براي پاس��خگويي به مصرف س��وختي 
كه ايرانيان به هوا دود مي كنن��د بايد مبالغي را هم 
صرف خريد از خارج از كشور كند تا به تعادل توليد 
و مصرف در داخل برس��يم. البته مس��ووالن نفتي 
قول داده اند تا با ورود فازهاي خليج فارس در توليد 
بنزين به صورت صددرصد خودكفا خواهيم ش��د و 
شايد صادر كننده نيز شويم. در حال حاضر مصرف 
بنزين در كش��ور 80.3 ميليون ليتر در روز اس��ت و 
ميزان توليد بنزين داخلي 77.4 ميليون ليتر است 
كه قرار است در سال 97 به 87.7 ميليون ليتر برسد؛ 
روالي كه با توجه به قيمت ارز بيش از هميش��ه نياز 
به واقعي ش��دن قيمت س��وخت رابه ذهن متبادر 
مي سازد و رويكردي كه در كشورهاي همسايه نيز 
طي سال هاي گذش��ته و با تداوم افزايش مصرف و 
قيمت فوب پياده سازي ش��ده است، موجب شده تا 
بعد از ونزوئال ايران در ليست ارزان ترين عرضه كننده 
بنزين جهان شناخته شود. و بعيد به نظر مي رسد با 
اين روال توليد و مصرف دولت تاب و توان پرداخت 
يارانه س��وخت را همچون روال گذشته داشته باشد 

ارز و سوختي كه بايد واقعي شود 

فرزان  خدادادي

»اعتماد« نتايج يك پژوهش معتبر درباره اصالح قيمت انرژي را بررسي كرد 

 ثابت ماندن قيمت بنزين و گازوييل چه اثرات مخربي 
بر رفاه،  محيط زيست و رونق اقتصادي دارد؟  

 فصل افزايش قيمت بنزين

 مريم   نبي پور 

» اعتماد « چرايي انتخاب مقاصد خارجي براي سفرهاي نوروزي را بررسي كرد

معماي سفر خارجي ايرانيان 
نوس��انات ن��رخ ارز در روزهاي اخي��ر باعث جلب نرگس  رسولي

توجه مردم ش��ده اس��ت. جداي از عل��ل و عوامل 
اين نوس��انات، مي توان از منظ��ري متفاوت به اين 
پديده ظاهرا اقتصادي توجه ك��رد. نرخ ارز در كنار 
شاخص هاي ديگري مثل نرخ تورم يا تراز تجاري، 
از جمله عالئم هش��داردهنده و به نوعي »نشانگر« 
اقتصادي هس��تند. به اين معني كه براي بررس��ي 
وضعيت اقتصاد مي توان حال و روز اين نش��انگرها 
را نگاه كرد. ارزش اين نش��انگرها به اين اس��ت كه 
خالصه اي از وضعيت يك پديده پيچيده و بس��يار 
بزرگ مثل اقتص��اد را به صورت س��ريع و خالصه 
ش��ده به ما مي گويند. درس��ت مثل درجه حرارت 
بدن انسان يا فش��ار خون كه نشان دهنده وضعيت 
سالمت ما است. باال يا پايين بودن فشار خون به ما 
هش��دار مي دهد كه وضعيت غيرعادي است و بايد 

به فكر چاره بود.
 اهميت اين نش��انگرهاي ساده در س��رعت انتقال 
اطالع��ات و فشرده س��ازي مفاهي��م و داده ها نيز 
هست. همه افراد نمي توانند هزاران صفحه گزارش 
اقتص��ادي و آماري را بخوانند ام��ا چك كردن نرخ 
ارز در ابتداي روز مثل گرفتن فشار خون،  سريعا به 
ما مي گويد كه حال اقتصاد چگونه اس��ت. دانش و 
سواد الزم براي فهميدن و تفسير اين نشانگرها نيز 
ساده اس��ت و تقريبا همه از آن سر درمي آورند.  اما 
همانقدر كه اين نشانگرها مهم هستند، دستكاري 
آنها خطرناك است. دستكاري عمدي و غيراصولي 
نرخ ارز مثل دس��تكاري آمپر بنزين ماش��ين است 
يا از آن بدتر دستكاري دس��تگاه اندازه گيري فشار 
خون براي آنكه خودمان را گ��ول بزنيم كه حال ما 
خوب است و مريض نيس��تيم!  نكته مهم آنكه اگر 
از باال به مس��ائل نگاه كنيم و در جهان اقتصاد گير 
نكنيم، نشانگر نرخ ارز فقط وضعيت اقتصاد را به ما 

گزارش نمي دهد.
 بلكه نشان از حال و روز دگر عضوهاي جامعه مثل 
سياست و فرهنگ هم دارد. زيرا فرهنگ و سياست 
و اقتصاد به يكديگر گره خ��ورده و در حقيقت يك 
چيز واحد هس��تند و از هم جدا نيس��تند. بنابراين 
نرخ ارز نش��ان مي دهد ك��ه اوضاع در سياس��ت و 

فرهنگ چگونه است. 
باال و پايين شدن شديد آمپر ارز، نشان از تغييرات 
شديد و تالطم در عرصه سياست دارد. براي درك 
بهتر اين موض��وع بايد عكس قضي��ه را تصور كرد. 
يعني تصور كنيد ك��ه صراف��ان و معامله گران ارز 
چگونه به تحوالت سياس��ي توجه مي كنند و مثال 

س��خنراني فالن مق��ام را با دقت گ��وش مي دهند 
)س��ريال آق��اي دالر را در خاط��ر آوري��د(. هدف 
آنها چيس��ت؟ آنها مي خواهند ببينن��د كه حال و 
روز سياس��ت چگونه اس��ت. زيرا سياس��ت سريعا 
بر اقتصاد )و ن��رخ ارز( اث��ر مي گ��ذارد. در نتيجه 
عكس آن هم صادق اس��ت و نرخ ارز نش��ان دهنده 
وضعيت سياست هم هس��ت. تالطم نرخ ارز نشان 
از تالطم در سياس��ت دارد و بدين معني است كه 
سياس��ت نمي تواند آرامش را به اقتصاد بازگرداند. 
يا اينكه اقتصاد از سياس��ت هراس دارد و نمي تواند 
رفتارهاي سياس��ي و تصميمات را پيش بيني كند 
و اين هراس را آمپر ارز خيلي ف��وري به ما گزارش 
مي دهد.  ازس��وي ديگر اقتصاد و سياس��ت ارتباط 
نزديكي ب��ا فرهن��گ دارن��د. يعني اگر سياس��ت 
نتوانس��ته آرامش را به اقتص��اد بازگرداند احتماال 
عدم آرامش در عرصه سياس��ت هم ب��ه علت نبود 
آرامش در حوزه فرهنگ است. جدال ها و دعواهاي 
سياس��ي ريش��ه در تفاوت و تضاد در عقايد و افكار 

دارد. 
هر گ��روه و جناحي براي خ��ود مناف��ع و اصول و 
مرامي دارد و وقتي اين اصول ب��ا اصول ديگران در 
تضاد ش��ديد قرار مي گيرد و يك گروه فكر مي كند 
كه بايد به راس��ت رفت و گروه ديگ��ر فكر مي كند 
بايد به چپ رفت و بقيه را ه��م وادار به اين كار كرد 
)چون از ديد آنها خي��ر عموم در آن اس��ت( آنگاه 
جدال آغاز مي ش��ود. ح��اال اينجا هرق��در هم يك 
گروه فرياد بزند كه اص��ال ما به اين فكر و س��ليقه 
شما اعتقاد نداريم باز هم فايده ندارد. چون گروه ها 
هر يك طبق س��ليقه و عقايد خ��ود عمل مي كنند 
و وقتي اين س��اليق بيش از حد متفاوت ش��د، آن 
وقت نمي توان انتظار داش��ت كه وف��اق و وحدت 
پديد آيد.  وقت��ي آمپرهاي اقتص��ادي بيش از حد 
باال و پايين مي ش��ود، به ما مي گويد كه تضادهاي 
فكري و سياس��ت هاي متفاوت و ناهماهنگ به اوج 

رسيده است.
 البته تفس��ير اين ارتباط دش��وار اس��ت و در واقع 
فهميدن ي��ا خوان��دن آمپ��ر ارز در اينج��ا نياز به 
س��واد و دانش خاصي دارد. اما در هر حال آمپر ارز 
حداقل يك دي��د كلي و خالصه به م��ا مي دهد كه 
شبيه يك اش��اره كوچك ولي ارزش��مند است.  در 
نهايت اينكه، ارزش اين نشانگرها را بايد درك كرد 
و قدر اطالعات فشرده آنها را بايد دانست. البته آنها 
فقط به ما اشاره مي كنند و ما مي توانيم اين اشارات 
را درك كنيم يا اينك��ه آنها را نبيني��م يا اصال كل 
آمپر را از كار بيندازيم و خطر بي اطالعي را به جان 

بخريم!

آمپر ارز
در ش��رايط حال حاضر و با توجه 
ب��ه اينك��ه قيم��ت ارز از س��وي 
دول��ت تك نرخي ش��ده اس��ت 
منطقي اس��ت ك��ه با توج��ه به 
الزامات قانوني كه در زمان اجراي 
قانون هدفمن��دي يارانه ها مورد 
توجه و ابالغ ق��رار گرفت قيمت 
فرآورده هاي نفتي هر چه بيشتر به قيمت هاي فوب خليج 
فارس نزديك ش��ود تا دولت از اين محل يارانه كمتري را 
پرداخت كند. البت��ه در زمان اجراي ط��رح هدفمندي 
يارانه ها قرار بود كه قيمت سوخت نه يك باره كه به صورت 
پلكاني افزايش يابد و به 90 تا 95 درصد قيمت س��وخت 
در فوب خليج فارس برسد كه متاسفانه اين روال قانوني 
روي نداد و هر بار بنا به توجيهاتي كه نمايندگان مجلس 
 و برخي كارشناسان داش��تند اين روال برنامه ريزي شده 
اجرايي نشد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در اين سال ها 
قيمت ارز نيز ثابت نماند و دس��تخوش تغييرات زيادي 
شد موجب شد تا به دليل تاثيرات تورمي افزايش قيمت 
سوخت قيمت فرآورده هاي نفتي در يكي دو سال گذشته 
ثابت بماند تا شوك ناش��ي از افزايش قيمت ارز و سوخت 
تورمي را به جامعه تحميل نكند و اين امر موجب ش��د تا 

هيچگاه قيمت س��وخت در ايران ب��ه قيمت فوب خليج 
فارس نرسد. اما در شرايط فعلي كه دولت پذيرفته است 
تا قيمت ارز را افزايش داده و به قيمت ثابت 4200 تومان 
برساند مي توان مجددا بحث بازنگري در قيمت سوخت 
را به صورت منطقي مطرح كرد. چ��را كه اين تاخيرها در 
اجراي واقعي شدن قيمت سوخت مي تواند در آينده فشار 
بيشتري را به جامعه وارد كند.  البته تجربه هاي قبلي نشان 
داده است كه دولت ها همواره منتظر فرصت هاي مناسب 
هستند تا تصميم هاي خود را اتخاذ كنند تا خود را از زير 
بار فشاري كه به دوش مي كش��ند خالص كنند. همين 
تجربه ها نش��ان داده هر بار كه پنجره اي براي دولت ها باز 
شده پيشنهادات پرش قيمتي از س��وي دولت ها مطرح 
شده است كه فشار مضاعفي را به جامعه تحميل مي كند 
و همين تصميم��ات منجر به تقويت تورم هم مي ش��ود 
بنابراين از نظر منطقي پيش��نهادات آني و يك دفعه اي 
دولت ها به صرفه اقتصاد نيس��ت و بهتر اس��ت زماني كه 
دولت فرصتي براي اجراي پلكاني و منطقي افزايش قيمت 
فرآورده هاي نفتي يافته است تصميمي براي بازنگري در 
قيمت فرآورده هاي نفتي را اجرايي كند تا هم فشار تورمي 
كمتري به جامعه تحميل ش��ود و هم م��ردم راحت تر با 

افزايش قيمت اين حامل ها كنار بيايند. 

فرصت مناسب دولت براي بازنگري قيمت سوخت 

مهران امير معيني 

چرا كه از اين پ��س دولت بايد بي��ش از 80 هزار 
ميليارد توماني كه تاكنون براي س��وخت يارانه 

پرداخت مي كرد، يارانه بدهد. 
بنزين در ايران و ديگر همسايه ها

س��ايت globalpetrolprices كه نرخ بنزين در 
كشورهاي جهان را منتش��ر مي كند، قيمت واقعي 
بنزين را در حال حاضر 52 س��نت يعني نزديك به 
2200 تومان در هر ليتر اعالم مي كند. تفاوت قيمت 
خرده فروشي كش��ورهاي مختلف به سياست هاي 
يارانه اي و مالياتي كشورها باز مي گردد. در واقع همه 
كشورها به قيمت هاي يكس��ان بنزين در بازارهاي 
جهاني دسترسي دارند اما بعد از آن تصميم  مي گيرند 
كه با لحاظ كردن يارانه آن را ارزان تر يا با اخذ ماليات 
آن را گران تر به دست مصرف كننده نهايي برسانند.  
ايران با نرخ 1000 تومان معادل 8/ 23 س��نت براي 
بنزين معمولي و نرخ 1200 تومان معادل 28 سنت 
براي بنزين س��وپر س��ومين بنزين ارزان دنيا را در 
داخل كشور توزيع مي كند.  نيم نگاهي به كشورهاي 
همسايه هم نش��ان مي دهد ايران ارزان ترين بنزين 
را در بين همس��ايه هايش دارد و اين خود زمينه اي 
است براي ايجاد قاچاق به اين كشورها. اين گزارش 
نش��ان مي دهد كه بنزين در ام��ارات 1800 تومان، 
افغانستان، پاكستان و آذربايجان 2500 تومان، عراق 
2900 تومان، ارمنستان 3500 تومان و تركيه 5000 

تومان به فروش مي رسد. 

آنچه در اين گزارش مي خوانيد: 
  اعتراض جامع�ه به افزاي�ش قيمت هاي 

انرژي چگونه مديريت شود؟
  به هن�گام افزاي�ش ش�ديد قيمت هاي 
جهاني نفت قيمت بنزين و گازوييل چگونه 

تغيير يابند؟
  مالحظ�ات سياس�ي دول�ت در افزايش 

قيمت انرژي چه مواردي هستند؟
  افزاي�ش قيم�ت حامل هاي ان�رژي چه 
تاثيري بر رف�اه مردم و كاهش فقر ش�ديد 

مي گذارد؟
 اگ�ر سياس�تگذاران اقتصادي ب�ه دنبال 
واقعي س�ازي قيمت ان�رژي حركت كنند 
رونق اقتص�ادي و پروژه هاي عمراني به چه 

صورت به راه مي افتد؟

چكيده

 غوغ��اي بازار دالر اين بار هم موقتا تس��كين ش��د؛ 
تس��كيني ش��ايد به مراتب پرهزينه تر از هر درمان 
ديگري. به راس��تي تبعات اين فراز و فرود در قيمت 
ارز به همين مس��ائلي ك��ه عموم م��ردم مي بينند 
ختم مي شود؟ انتظارات تورمي كه به سبب همين 
افزايش قيمت دالر و تورم ارزي ايجاد شده است با 
توجه به عدم ثباتي كه پرچم آن را برافراش��ته است 
نيز بايد بررسي شود. يادمان نرود كه آنچه به سبب 
اين افزايش ه��اي مكرر در قيم��ت ارز دارد گريبان 

اقتصاد ما را مي گيرد چيزي بيشتر از اينها است. 
مگر نه اينكه وضعيت متغيره��اي كالن اقتصادي 
قرار اس��ت نمايانگ��ر حال و ه��واي حاك��م بر اين 
بخش باش��ند، اگ��ر چنين اس��ت ك��ه حقيقتا هم 
هس��ت اين ت��ب دالر با ثب��ات اقتصاد كش��ور چه 
كرده اس��ت؟ موضوعي كه نمي ت��وان از ارزش آن 
به راحت��ي گذش��ت و اعتبارش از س��خن هايي كه 
آق��اي جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهوري در 
روزهاي اخي��ر مطرح كرده بود هويدا اس��ت.  آنچه 
اين روزها بيش��تر از قيمت دارو و كمب��ود ارز براي 
دانش��جويان خارجي و... بايد در اولويت باشد ايجاد 
همين محيط باثبات اس��ت. همين كم بودن دامنه 
نوس��ان ها در اقتص��اد اس��ت كه از طري��ق كاهش 
نااطميناني در محيط اقتصادي مي تواند در پيشبرد 

برنامه ريزي هاي بلندمدت موثر باشد.
  دردنياي اقتص��اد و به روايت تحقيق ه��ا و از همه 
مهم تر گواه ش��واهد، از جمله عواملي كه به عنوان 
پارامترهاي تعيين كننده ميزان ثبات در يك كشور 
مطرح مي ش��ود نس��بت كس��ري بودجه به توليد 
ناخالص داخلي، نرخ ت��ورم، تغييرات درصدي نرخ 
واقعي ارز و انحراف معيار رش��د رابطه مبادله است.  
در اقتصاد ما در كنار تك نرخي ك��ردن تورم، آنچه 
مي تواند به نوعي نش��انگر اصل��ي آرامش درمحيط 
كس��ب وكار باش��د از بين رفتن بازارهاي چندگانه 

ارزي است. 
حذف ب��ازار ارز مبادله اي و به نوعي س��هميه بندي 
ك��ردن آن ش��ايد در كوتاه مدت از طريق پوش��ش 
دادن تقاضاي واقعي موثر باشد اما آيا در بلندمدت 
اين ش��رايط تك��رار نمي ش��ود؟  آيا اي��ن حركت 
سياستگذار كه ارز را فقط به اقش��ار خاصي عرضه 
مي كند مي توان��د در جه��ت ايجاد ثب��ات در بازار 
پاس��خگو باش��د؟ حال آنكه مي دانيم كم نيستند 
افرادي كه در اي��ن چارچوب تعيين ش��ده از طرف 
دولت قادر به دريافت ارز درخواستي خود نيستند.  
يادمان باشد كه آنچه دولت اعمال كرده است شايد 
بخش��ي از تقاضاهاي س��فته بازي كه ب��ه بازارهاي 
س��ياه رونق مي داد را كاهش دهد ولي اين سياست 
بر بخش��ي ديگر از اي��ن تقاضاكننده ها فش��ار وارد 
خواهد كرد و اين هم��ان عاملي اس��ت كه مجددا 
خبر از عدم ثبات هاي آين��ده خواهد داد و البته آثار 
اقتصادي متفاوتي را ب��ر بخش هاي مختلف اقتصاد 
خواهد گذاش��ت.   ثبات اقتص��ادي از طريق فراهم 

كردن بستر مناسب و كم تالطم مي تواند با هدايت 
س��رمايه هاي بخش خصوصي به فعاليت هاي مولد 
نقش موثري بر رشد اقتصاد داش��ته باشد. آنچه در 
شرايط كنوني مطرح اس��ت خبر از نااطميناني و در 
پي  آن ت��رس از واقعي نبودن قيمت ها اس��ت و اين 
يعني بازهم بي ثباتي در آينده.  برخي پژوهش هاي 
اقتصادي آن دس��ته از پارامتره��اي كالني كه قرار 
اس��ت به عنوان نماينده هاي اقتص��اد امن معرفي 
ش��وند را وضعيت ش��اخص كل بورس، نرخ س��ود 
بانك��ي بلندمدت و ن��رخ ت��ورم معرف��ي كرده اند. 
ش��اخص كل بورس كش��ور طي روزهاي گذش��ته 
به س��بب تنش هايي كه در بخش   ارزي ايجاد شده 
بود شاهد نزول و كاهش بود كه البته شرايط حاكم 
نيز چنين رفتاري مي طلبي��د.  چنين تصميم هاي 
كالني كه به طور شتابزده در برابر شوك ها از طرف 
دولت اتخاذ مي ش��ود اي��ن بي ثباتي ها را تش��ديد 
خواهد كرد، هرچند نمي ت��وان از تاثير تاخيري كه 
بانك مرك��زي در اتخاذ همين سياس��ت نه چندان 
كاراي خود گرفت چش��م پوش��يد.  تاكنون هرجا 
ك��ه از بي ثباتي ه��اي اقتص��اد انتقاد مي ش��د پاي 
سياس��ت هاي مالي دولت وس��ط ب��ود و از كاهش 
هزينه ه��اي آن و مديري��ت صحيح مناب��ع انتقاد 
مي ش��د اما اين بار بحث سياس��ت هاي پولي دولت 
اس��ت. تا وقتي ك��ه دولت به چنين سياس��ت هاي 
نادرستي كه نه تنها جو اقتصاد را آرام نمي كند بلكه 
پرتالطم تر از قبل مي سازد ادامه مي دهد نمي توان 
به ايجاد ثب��ات در اقتصاد اميدوار ب��ود.  رگ خواب 
اقتصاد ما همين ايجاد ثبات است و متاسفانه مقام 
سياس��تگذار ما تا ابرو را درس��ت مي كند به يكباره 
چش��م ها را نش��انه  مي رود. اي��ن نااطميناني هاي 
موجود در محيط نه تنها مش��كلي را حل نمي كند 
بلك��ه دارد ارزش تورم تك رقم��ي را از بين مي برد.     
اين حقيق��ت ك��ه سياس��ت هاي دول��ت، به طور 
مس��تقل از منفعت بانك مركزي اتخاذ نمي ش��ود 
غيرقابل انكار است، تبعات اين عدم استقالل را ما در 
ماهيت بسياري از سياست هاي مالي و پولي دولت 
ديده ايم، بايد ديد اين بار اين سياست با بدنه اقتصاد 
كش��ور چه خواهد كرد.  در اقتصاد كش��ور به علت 
تسلط سياست هاي مالي دولت، سياست هاي ارزي 
و پولي تحت تاثير آن قرار مي گيرن��د و لذا تا زماني 
كه دولت سياس��ت هاي بودجه اي خود را در جهت 
متوازن س��ازي بودجه خ��ود پيش نگي��رد همواره 
شاهد انتقال اين نابساماني ها از كانال بودجه دولت 
به بدنه اقتصاد خواهيم بود.  بايد ديد سياس��تي كه 
شايد در ش��رايط كنوني بهترين تصميم بوده است 
در آينده به چه سمت وس��ويي مي رود. استمرار در 
سياس��ت هاي درس��ت و كارا از طرف دولت و بانك 
مركزي همانقدر بايد در دس��تور كار قرار بگيرد كه 
كنار گذاش��تن سياس��ت هاي اين چنيني بايد. اگر 
بتوان از ش��رايط كنوني به گونه اي خارج شد كه رد 
پاي اين خط مشي براي آينده در اقتصاد نماند قطعا 
عمل قابل تقديري از طرف مقام سياستگذار اتخاذ 

شده است. 

ناگفته هاي دالر    
يادداشت

 قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: 
سايپا باهدف شتاب بيش��تر در امر توليد و دستيابي به 
برنامه بزرگ خود درسال جاري، پرداخت طلب هاي مالي 
شركت هاي قطعه ساز زنجيره تامين را با سرعت بيشتري 
انجام خواه��د داد.  به گ��زارش س��ايپانيوز، محمدرضا 
هنري كيا با اش��اره به بازديد هفته گذشته مديران ارشد 
گروه خودروسازي س��ايپا از چند مجموعه قطعه سازي 
زنجيره تامين افزود: در بازديد از ش��ركت هاي قطعه ساز 
و ديدار با مديران آنها، تس��ريع در پرداخت مطالبات اين 
شركت ها با هدف پاس��خگويي به نياز سايپا در امر توليد 
مورد بررسي قرار گرفت و اين گروه تصميم دارد سياست 
سال گذش��ته خود در اين امر را با قدرت بيشتري دنبال 
كند. به گفته وي س��ايپا س��ال گذش��ته بيش از 6 هزار 
ميليارد ريال از طلب  قطعه سازان را با يك برنامه مبتكرانه 
و همكاري ش��بكه بانكي كش��ور پرداخت كرده است و 
امس��ال هم اين روند را با جديت دنبال خواهد كرد. پس 
از اجراي اين طرح توس��ط مديريت ارش��د سايپا، توليد 
خودرو در اين گ��روه افزايش چش��مگيري يافت و اين 
گروه توانس��ت تمام ركورده��اي قبلي خ��ود در زمينه 
توليد روزان��ه، هفتگي و ماهيان��ه را جابه جا كند؛ ضمن 
اينكه گروه سايپا هدف توليد خود در سال 96 كه تعداد 
666 هزار و 666 دس��تگاه خودرو بود را نيز محقق كرد.  
هنري كيا به وج��ود توانمندي ها و قابليت ه��اي فراوان 
صنعت قطعه سازي كشور اش��اره كرد و افزود: سايپا در 
يك برنامه جديد ت��الش مي كند، اين ش��ركت ها را در 
زمينه انتقال فناوري هاي توليد قطعات جديد و پيشرفته 

ياري ك��رده و زمينه مش��اركت آنها در برنامه توس��عه 
محصول را فراهم كند. قائم مقام ارش��د مديرعامل گروه 
خودروس��ازي س��ايپا همچنين به اصرار سايپا مبني بر 
مشاركت قطعه سازان داخلي در برنامه توليد محصوالت 
آينده گروه اشاره كرد و آن را سياس��ت اصولي سايپا در 
زمينه حفظ اش��تغال كارگران ايراني و حمايت از توليد 
داخلي دانست. هنري كيا با بيان اينكه توليد هر خودروي 
خارجي در سايپا به تدريج، به داخلي سازي 50 درصدي 
خواهد رس��يد، افزود: بس��ياري از طرف هاي خارجي در 
مذاكرات، به دنبال توليد كامل قطعات خودروهاي خود 
در س��اير نقاط جهان و مونتاژ اين محص��والت در ايران 
هس��تند كه ما با پايبندي روي اصول خود، با اين برنامه 
مخالفيم و خواستار مش��اركت قطعه س��ازان ايراني در 
توليد اين خودروها هس��تيم. گفتني اس��ت مديرعامل 
گروه خودروسازي سايپا هفته گذشته به همراه جمعي 
از مديران ارش��د اين گروه ضمن بازديد از چند ش��ركت 
قطعه س��ازي در اس��تان خراس��ان رض��وي در جريان 

توانمندي ها و قابليت هاي اين شركت ها قرار گرفت. 

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

پرداخت مطالبه هاي قطعه سازان شتاب مي گيرد   

اخبار   بنگاه ها

سيدياسر جاللي

تفاضل تورم ري��ال و دالر در همان دوره به طور متوس��ط 
به بيش از 18 درصد رس��يده ب��ود. در آن زم��ان با وجود 
تمايل دولت، تثبيت ن��رخ ارز دوامي نيافت و افزايش نرخ 
ارز از س��ال 1390 آغاز ش��د و در س��ال 1391 با جهش 
شديد مواجه شد. طي سال هاي 1393 تا 1396 نيز اين 
چرخه تكرار ش��د و روند كاهش نرخ ارز حقيقي تا پاييز 
1396 ادامه يافت. در اين دوره نيز عواملي مانند انباشت 
شكاف بين تورم داخل و خارج، كاهش نرخ سپرده بانكي 
در تابستان س��ال گذش��ته و اثرگذاري عامل انتظارات و 
هجوم س��وداگران به بازار ارز، نرخ ارز را در زمستان سال 
گذشته با جهش مواجه كرد. جهش اخير نرخ ارز طبيعتا 
هم بر افزايش نرخ ت��ورم تاثير خواهد گذاش��ت و هم به 
واسطه ايجاد انحراف نقدينگي از سرمايه گذاري به سمت 
سوداگري، بر كاهش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در 
دوره هاي بعد تاثير خواهد گذاش��ت. در چارچوب جديد 
سياست هاي ارزي، نرخ ارز با حمايت دولت تثبيت شده 

و مقررات سختي براي مديريت منابع ارزي در نظر گرفته 
شده است. با اين حال براي پايداري و كارايي سياست هاي 
ارزي، اين مساله بسيار حايز اهميت است كه زمينه هاي 
جهش ارز در آينده كاهش يابد. همان طور كه گفته شد، 
مهم ترين عامل اقتصادي بي ثباتي ن��رخ ارز، تورم مزمن 
اقتصاد ايران اس��ت و كاه��ش تورم مزمن نيز مس��تلزم 
اصالحاتي مانن��د افزايش انضباط مالي و ت��وازن بودجه 
دولت، استقالل بانك مركزي، اصالح ساختار نظام بانكي 
و مديريت مناسب درآمدهاي نفتي و نظاير آن است. عالوه 
بر ضرورت كنترل تورم، موفقيت دولت در سياست هاي 
ارزي، مستلزم اقداماتي مانند رفع انحصار خريد ارز نفتي 
توسط بانك مركزي، استفاده از ظرفيت بازار بورس براي 
افزايش شفافيت و كارايي بازار ارز، پايبند بودن به الزامات 
رژيم ارزي ش��ناور و اجتناب از تثبيت نرخ ارز اسمي و در 
نهايت رفع تدريجي برخي محدوديت هاي وضع ش��ده 

فعلي به دنبال برقراري آرامش در بازار ارز است.

اين نگاه خواس��ته و ناخواس��ته سال هاس��ت بيش از 
اينكه تامين كننده منافع ملي ايران باشد، روابط تهران 
و آنكارا را به گون��ه اي هدايت كرده ك��ه بيش از اينكه 
خروجي روابط برد- برد باشد، معادله آن به نفع آنكارا 
بوده اس��ت. در اين راستا نگاهي به س��طوح روابط در 
اغلب حوزه ها و اظهارات طرفي��ن ايراني و تركيه اي در 
مقاطع مختلف، بيانگر تسلط اين نگاه بوده است. البته 
اين رويكرد هر دو جناح اصولگ��را و اصالح طلب بوده 
كه پرداخت به آن از حوصله اين يادداش��ت دور است. 
در حالي كه حمايت ه��اي تركيه در ظه��ور و تقويت 
داعش امري مس��جل در داخل تركيه بوده و اسناد آن 
توسط حزب جمهوريخواه در مجلس تركيه ارايه و در 
رسانه ها بارها منتشر شده و براي غرب، مسكو، بغداد، 
دمشق و... نيز روشن بوده است، در داخل ايران هميشه 
برخي به آن به ديده ترديد مي نگريس��تند. مشاركت 
تركيه در گفت وگو هاي س��وچي و آنكارا بيش از آنكه 
حاصل تغيير ذهنيت در نگاه به داعش، رقابت با ايران، 
اختالف نظر با امريكا و... باش��د، حاصل تغيير رفتار به 
هدف تغيير موقعيت بوده و هس��ت. اظه��ارات رجب 
طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه مبني بر نگاه آنكارا 
به امريكا به عنوان متحد، به روسيه به عنوان شريك و 
ايران به عنوان كش��ور همكار، به ان��دازه كافي اهداف 
تركيه در روابط خود با اين كشورها را روشن مي سازد. 
تركيه ديروز نيز بر سقوط بش��ار اسد، رييس جمهور 
سوريه تاكيد داشت و امروز نيز خواس��تار بركناري او 
است. تركيه همان كشور حامي داعش است كه شرايط 
را درك كرده و گام هاي خود را منطبق با آن برمي دارد. 

تصرف عفرين حاصل اين تغيي��ر رفتار و بهره گيري از 
موقعيت ها است. حمايت تركيه از عمليات امريكا را در 
داخل كشور برخي برنتابيده و با الفاظ خارج از عرف آن 
را تحليل كرده اند، اين در حالي است كه تركيه همان 
اس��ت كه بود و اين ما بوديم ك��ه در برخي تحليل ها 
بيراه رفتي��م. تركيه بيش از نهصد كيلومتر با س��وريه 
مرز مشترك داشته و با معضل جدي كردي در داخل 
مواجه است. ظهور اقليم ديگر كردي و پيوند طبيعي 
آن با كردهاي تركيه مي تواند پايان تركيه باشد. تركيه 
با توجه به ش��رايط و ضرورت ها ب��راي تامين تماميت 
ارضي و منافع خود با ش��يطان نيز پيم��ان همكاري 
مي بندد. نگاه اخالقي به صحنه سياست و قايل بودن 
به مردي و نامردي در معادالت سياس��ي، حاصل نگاه 
ساده انديشانه اي است كه محاسبات معادالت زميني 
را، در آس��مان ها مي جويد. تركيه خود را اس��ير نگاه 
ايدئولوژيك نكرده و هر كجا منافع او تامين شود همانجا 
خواهد بود. شركت در روند سوچي و حمايت از حمله 
امريكا تبلور اين نگاه اس��ت. نكته آخر آنكه نه تنها راه 
آنكارا و در اين ميان مس��كو، از تهران جدا است، بلكه 
در نقطه نهايي، بغداد نيز ميان انتخاب ايران و امريكا، 
واش��نگتن را برگزيده و جبهه مقاومت نيز در شرايط 
خاص س��ازش خواهد كرد. ايران بايد ت��الش كند از 
دام انزواي جهاني و غربت منطقه اي خارج ش��ده و اگر 
نمي تواند شرايط را تغيير دهد، براي ماندگاري ايران، 
ذهنيت منتهي به بن بس��ت هاي استراتژيك را تغيير 
دهد. نبايد به آن سو برويم كه تصميمات سخت را در 

شرايط دشوار بگيريم. 

موفقيت سياست هاي ارزي

تركيه و عمليات عليه سوريه 

ادامه از صفحه اول

ثب�ت آم�ار 9 ميلي�ون س�فر ايران�ي به 
كش�ورهاي ديگر مخصوصا كش�ورهاي 
تركيه، آذربايجان، ارمنستان و گرجستان 
حكاي�ت از كس�ب درآمدي خ�اص براي 
اين كش�ورها فق�ط از ورود گردش�گران 
ايراني دارد به گونه اي كه در گزارش�ي كه 
روزنامه ه�اي ترك زبان از كس�ب درآمد 
دولت تركيه از مس�افران ايراني منتش�ر 
كرده است، نش�ان مي دهد كه اين كشور 
در س�ال 2017 تنه�ا از ورود ايراني�ان 
درآمدي معادل 2.45 ميليارد دالر داشته 

است. 

 تعداد گردشگران خروجي سال 

7 ميليون و 805 هزار و 723 نفر 1389

7  ميليون و 764 هزار و 449 نفر 1390
6  ميليون و 558 هزار و 103 نفر 1391
6  ميليون و 959 هزار و 321نفر 1392
7 ميليون و 447 هزار و 147 نفر 1393
6 ميليون و 644 هزار و 38 نفر 1394

9 ميليون و 196هزار و 140 نفر 1395
8 ميليون و 483 هزار و 317 نفر1396 )9 ماهه (

اصغر خمسه/ مهر


