
ساختار بازار وارداتي است

اصالحات گسترده براي قطع 
وابستگي اقتصاد از نفت 

اكبر تركان دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد كش��ور 
با طرح اين س��وال كه چرا كش��ور ما وارداتي است، 
گفت: وارداتي بودن كش��ور مربوط ب��ه مناطق آزاد 
نيس��ت بلكه مربوط به همه جغرافياي ايران است. 
وي ساختار بازار كشور را ساختاري وارداتي تعريف 
كرد و درخصوص طرح افزاي��ش تعداد مناطق آزاد 
)اضافه ش��دن 7 منطقه به مناطق موجود( تصريح 
كرد: مطرح ش��دن چنين طرحي با توجه به شرايط 
اقتصادي موجود پاس��خ اين پرسش را مي طلبد كه 
آيا مناطق موجود براي كشور دستاوردهاي مثبتي 
به دنبال داشته اند يا خير؟ وي ضمن پاسخ به سوال 
طرح شده از سوي خود افزود: آنچه كه تا به امروز در 
مناطق آزاد به دست آمده، ارزشمند است هر چند با 
آن چيزي كه بايد به دست مي آمد، فاصله دارد. وي 
علت را در ش��رايط عمومي كشور دانست و خواستار 

تالش در اين حيطه شد. 

براي بررسي مشكالت عمده كشور به ويژه وابستگي 
بيش از ان��دازه بودجه ج��اري به نف��ت مي توان از 
زواياي مختلف به مس��ائل نگريست. شايد برخي از 
اعداد گوياي بس��ياري از واقعيت هاي اقتصاد ايران 
باش��د، بودجه عمومي كشور در س��ال جاري 294 
هزار ميليارد تومان اس��ت، از اي��ن رقم حدود 104 
هزار ميليارد تومان از محل ماليات ها تامين مي شود. 
در اي��ن ميان نكت��ه اي قابل تامل اس��ت كه بودجه 
جاري كش��ور در س��ال 1395، 213 هزار ميليارد 
تومان است. با توجه به رقم ماليات و در نظر گرفتن 
اين نكته كه اگر تماما اين رقم وصول ش��ود ماليات 
حداكثر 50 درصد هزينه جاري را پوشش مي دهد، 
كه به اين معناست كه حتي براي هزينه هاي جاري 
هنوز ظرفيت اخذ ماليات ايجاد نش��ده است. گرچه 
با توجه به توليد ناخالص مل��ي، دولت امكانات اخذ 
ماليات را فراهم كن��د و جلوي فرار مالياتي را بگيرد 
ش��ايد بتوان اميدوار ب��ود در ميان مدت هزينه هاي 
جاري را از محل ماليات ها تامين ش��ود. اين آرزويي 
است كه حداقل در برنامه هاي پنج ساله توسعه سوم، 
چهارم و پنجم به عنوان قانون به دولت ابالغ ش��ده 

ولي تاكنون عملي نشده است. 
واقعيت اين اس��ت كه دولت در سنوات گذشته، نه 
در دولت يازده��م، بلكه در دوران پيش��ين همواره 
هزينه هاي جاري قوه مجريه به دليل بزرگ ش��دن 
حجم آن س��ير صعودي به خود گرفت��ه، در نتيجه 
وقتي دولت حجيم شده و هزينه هاي جاري آن باال 
مي رود، به اجبار بايد از محل فروش نفت بخش��ي از 
هزينه هاي جاري را پرداخت كند. متاسفانه تركيب 
بودجه عمومي كش��ور به گونه اي است كه حداكثر 
20 تا 25 درصد بودجه صرف عمران كشور مي شود 
و بيش از 70 درصد آن جاري است. لذا اين شعار قطع 
وابس��تگي به نفت يا كاهش اتكا به طالي سياه فقط 
در ش��رايط رونق اقتصادي، در شرايطي كه بتوانيم 
در چند س��ال متوالي به رش��د باالي هشت درصد 
برس��يم مي توان به كاهش اتكا به نفت برسد وگرنه 
با رشدهاي اقتصادي دو تا چهار درصد كه ميانگين 
رشد اقتصادي سال هاي پس از انقالب است نمي توان 
ادعاي كاهش وابستگي به نفت كرد. هر گاه ميانگين 
چند سال رشد اقتصادي بيش از هشت درصد شد، 

مي توان به شعار اقتصاد بدون نفت تحقق بخشيد. 
براي اينكه به رشد اقتصادي مطلوب برسيم، دولت 
بايد س��هم خويش را از اقتصاد كم كن��د. زماني كه 
فاصل��ه بودجه كل كش��ور ب��ا تولي��د ناخالص ملي 
حداكثر 20درصد بيش��تر نيس��ت، نمي ت��وان ادعا 
كرد كه اقتصاد كش��ور دست بخش خصوصي است 
بلكه اقتصاد در دس��ت دولت اس��ت. اگر اين نسبت 
معكوس ش��ود يعن��ي نق��ش دول��ت در اقتصاد به 
20درصد برسد و نقش مردم به 80 درصد، يقينا آن 
روز هم سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي تحقق يافته 
و هم اصل 44 كامل اجرا ش��ده و هم اتكاي دولت به 

نفت از بين رفته است. 
در س��ال جاري ق��وه مجري��ه مي توان��د مطالبات 
پيمانكاران را از محل اسناد خزانه كه در سال جاري 
از آن استفاده كرده، ادامه دهد. عالوه بر اين بر اساس 
مصوبات مجلس پروژه هاي نيمه كاره را براي اتمام به 
بخش خصوصي دهد و همچنين بنگاه هاي اقتصادي 
كه به شبه دولتي ها واگذار شده را به بخش خصوصي 
واقع��ي واگذار كن��د. اينها در كوتاه م��دت مي تواند 

بخشي از مشكالت مالي دولت را حل كند. 

    قيم�ت مرغ آم�اده طبخ درعمده فروش�ي در 
كش�تارگاه ۶۰۵۰، توزي�ع در واحده�اي صنفي 
۶۲۰۰وفروش درب واحدهاي صنفي ۶۸۵۰تومان. 

مهر
     انعقاد قرارداد فروش قس�طي مسكن نزديك 
ش�د/ آمادگي ۳ انبوه س�از براي فروش قسطي. 

فارس 
     براي تمركز ناوگان در خدمت رساني به زايران 
عتب�ات؛ پي�ش ف�روش بلي�ت و س�رويس هاي 
دربس�تي از هشتم آذر ممنوع ش�د. وزارت راه و 

شهرسازي 
     ابراز ترديد آژانس بين المللي انرژي نس�بت به 

موفقيت فريز نفتي. رويترز
  آمارعملكرد تجارت ۷ماهه كشور منتشر شد: 
روند رو به رشد واردات از آلمان/ كاالهاي اساسي 

در واردات صدرنشين شدند. گمرك 

هند چهار ماه ديگر قرارداد فرزاد B را امضا مي كند 
دولت هند در بيانيه اي اعالم كرد هند و ايران قصد دارند تا مارس )اسفندماه( قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد B را امضا كنند. كنسرسيومي به رهبري شركت ONGC Videsh كه بازوي سرمايه گذاري خارجي شركت 
نفت و گاز هند است، ميدان گازي فرزاد B را در سال ۲۰۰۸ در آب هاي ايران كشف كرد كه ذخاير آن 1۸/۷۵ تريليون فوت مكعب برآورد مي شود. اين كنسرسيوم به دليل تحريم هاي غربي عليه برنامه هسته اي ايران، قادر 

به دريافت مجوز براي توسعه اين ميدان گازي نبود. اما با امضاي توافق هسته اي كه اوايل امسال اجرايي شد، تحريم ها برداشته شده اند. 

فرمانده ق��رارگاه خاتم االنبيا با اش��اره ب��ه انتقادها از 
قراردادهاي جديد نفتي گفت: براي جمهوري اسالمي 
ننگ اس��ت جوان هاي مستعد و توانمندي هايي كه در 
37 س��ال انقالب پيدا كرده ايم را امروز در زيرمجموعه 
خارجي ها قرار دهيم و آنها ليدر و رهبر كنسرسيوم ها 
باشند. عباداهلل عبداللهي افزود: االن بانك ها 20 درصد 
سود مي دهند در صورتي كه بنگاه هاي اقتصادي سودده 
3 الي 7 درصد از فعاليت هاي خود سود كسب مي كنند. 
بنابراين چگونه انتظار داريم كه مردم س��رمايه خود را 
به س��مت بنگاه هاي اقتصادي روان��ه كنند. همچنين 
مشكل س��رمايه گذاري داريم در حالي كه حدود 1/2 
تريليون دالر س��رمايه نزد مردم وجود دارد. اگر مردم 
بنگاهي را احس��اس كنند كه مطمئن و سودده است 
در آنجا سرمايه گذاري مي كنند همان گونه كه مواردي 
بوده است كه در كمتر از يك دقيقه سهام يك شركت 
به فروش رسيده اس��ت. عبداللهي در مورد استفاده از 
ت��وان داخلي در بخش نفت و انتقادهايي كه به رويكرد 
دول��ت در زمينه تمرك��ز بيش از حد بر ش��ركت هاي 
خارجي مي شود گفت: كسي منكر همكاري و ارتباط 
با خارجي ها نيس��ت همان گونه كه در جامعه نيز ما با 
اطرافيان مان ارتباط داري��م اما اين ارتباط بايد تعريف 
ش��ده و در چارچوب مشخص باش��د و ابتكار عمل در 
دس��ت خودمان باش��د. براي جمهوري اسالمي ننگ 
است جوان هاي مستعد و توانمندي هايي كه در 37 سال 
انقالب پيدا كرده ايم را امروز در زيرمجموعه خارجي ها 
قرار دهيم و آنها ليدر و رهبر كنسرسيوم ها باشند. اين 
قرارگاه آمادگي حضور در پروژه هاي باالدستي نفت را 

دارد و از همه پتانسيل ها مي تواند استفاده كند. 

خبر

خبر كوتاه

انتقاد خاتم االنبيا از 
قرارداد هاي نفتي 

كالننگاه روزسرخط خبرها
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رشد نقدينگي 
كه در اين سه 
سال با نرخي 

نزديك ۳۰ 
درصد و پايه 

پولي با نرخي 
نزديك 1۵ 

درصد رشد 
داشته اند، تورم 

را تا سرحد 
۲۰درصد و 
 حتي بيشتر
 باال مي برد

نرخ سود، 
نقدينگي را 
افزايش داد

وقتي يك نفر س�پرده اي 
در بانك�ي دارد و بان�ك 
به آن س�پرده ۲۵ درصد 
سود مي دهد، ۲۵ درصد 
به حجم س�پرده رسوب 
ش�ده در بانك ها افزوده 
مي ش�ود كه به معناي آن 
است كه در پايان سال ۲۵ 
درصد به ن�رخ نقدينگي 
در كشور افزوده مي شود. 
شبه پول به س�پرده هاي 
بانك�ي بلندم�دت گفته 
مي ش�ود ك�ه در بانك ها 
وج�ود دارند و نرخ س�ود 
به آنها تعلق مي گيرد و با 
توجه به اينكه نرخ س�ود 
بانكي در اي�ران كماكان 
ن�رخ باالي�ي اس�ت، اگر 
دول�ت هي�چ اقدامي هم 
انجام ندهد به اندازه نرخ 
سود س�پرده هر سال به 
نقدينگي در كشور افزوده 

مي شود.

 س��اده انگاري اس��ت اگر 
روي ت��ورم تك رقم��ي و 
پايداري اش حس��اب كنيم. بايد آمارها را 
دقيق تر نگاه كرد. اتفاقي كه در سه سال 
گذشته براي نقدينگي و پايه پولي افتاده 
و آنچه در بازار ارز با سياست تثبيت نرخ ها 
دنبال ش��ده، از آينده اي خبر مي دهد كه 
دو رقمي ش��دن نرخ تورم نتيجه محتوم 

آن است. 
تاكيد هر ماهه بان��ك مركزي بر كاهش 
نرخ ت��ورم چندان دوام نخواهد داش��ت 
چرا كه به زودي با اجراي يكسان س��ازي 
نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي ش��ود. يكي 
از مهم ترين داليل نگاه داش��تن اين فنر 
در س��ال هاي اخير، كنترل نرخ ارز بود و 
همين سياس��ت تثبيت نرخ ارز هم لنگر 
نرخ تورم شد. ركود عمق پيدا كرده در اين 
سال ها هم ديگر لنگر رشد قيمت ها شد. 
اگر اين عوامل جبر ش��ده وجود نداشت، 
رش��د نقدينگي كه در اين س��ه س��ال با 
نرخ��ي نزديك 30 درص��د و پايه پولي با 
نرخي نزديك 15 درصد رشد داشته اند، 
تورم را تا سر حد 20 درصد و حتي بيشتر 

باال مي برد. 
ام��روز كه درب��اره نرخ ت��ورم تك رقمي 
صحب��ت مي كني��م، به ص��ورت موازي 
سياس��ت هاي انبس��اطي پول��ي دنبال 

مي ش��ود. به اين معني كه بانك مركزي 
دس��ت بانك ها را ب��راي تزري��ق پول به 
اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم 
مساوي است با رشد قيمت ها با يك فاصله 
زماني شش تا 9 ماهه. بنابراين در صورتي 
كه اقتصاد امسال تكاني بخورد و رونق را 
به چش��م ببيند، مي توان انتظار افزايش 

دوباره قيمت ها را داشت. 
مس��ووالن پولي اين واقعيت ها را بهتر از 
هر فرد ديگ��ري مي دانند كه بايد منتظر 
رش��د دوباره قيمت ها باش��ند ام��ا مانور 
تبليغات��ي هنوز مانع مي ش��ود كه اعالم 
واقعيت ها را در برنامه خود بگنجانند و با 
هر تدبيري شده سعي در كش دادن تورم 

تك رقمي دارند. 
با وجود تالش ه��اي بي امان اما نرخ تورم 
نقطه به نقطه به خوبي نشان مي دهد كه 
ت��ورم در حال افزايش اس��ت. در جدول 
آورده ش��ده در متن، به خوبي مش��اهده 
مي شود كه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل چطور با افزايش همراه 
شده اس��ت. اين اتفاق مي تواند به زودي 

تورم دو رقمي را به بار آورد. 

نرخ تورم نقطه به نقطه رو به افزايش 
بانك مركزي روز گذش��ته خب��ر داد كه 
ن��رخ ت��ورم در مهرماه س��ال ج��اري به 
8/7 درصد رس��يد، حال آنك��ه اين نرخ 
در ش��هريورماه 8/8 درص��د ب��ود و اين 

خب��ر مويد كاهش 0/1 درصدي ش��يب 
افزايش قيمت ها اس��ت. اما بررسي نرخ 
تورم نقطه ب��ه نقطه از اتفاق ديگري خبر 
مي دهد. روند رش��د تورم نقطه به نقطه 
 نش��ان مي دهد روزه��اي آرام مي تواند 

به پايان برسد. 
ن��رخ تورم نقطه ب��ه نقطه از خ��رداد ماه 
افزاي��ش پيدا ك��رده كه اي��ن امر حاكي 
از ش��تاب افزايش قيمت ها اس��ت. تورم 
نقطه ب��ه نقطه، رون��د افزاي��ش قيمت 
در ماه مش��خص س��ال جاري نسبت به 
ماه مشابه س��ال گذشته اس��ت و بر اين 
اساس همان طور كه در جدول زير ديده 
مي ش��ود از خردادم��اه اين ن��رخ آرام به 
س��مت افزايش ميل كرد. ب��ه بيان ديگر 
بررس��ي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور 
مي ش��ود اگر برنامه و مديريت درستي بر 
بخش پولي كشور و ديگر بخش هاي كالن 
اقتصاد اعمال نش��ود، دوره رونق، تورمي 
افسارگسيخته را به همراه مي آورد و يكي 
از دو دس��تاورد مهم دولت يازدهم بر باد 

خواهد رفت

ضعف عملكرد بانك مركزي در 
كنترل نرخ سود، پايه گذار انبساط 

نقدينگي شد
يك��ي از مهم ترين داليلي ك��ه منجر به 
افزايش نقدينگي در س��ال هاي گذشته 
ش��د، ن��رخ ب��االي س��ود بانكي اس��ت. 

بانك هاي كشور به اين دليل كه بسياري 
از منابع آنها قفل و غير قابل مبادله شده 
بود، به همي��ن دليل اقدام ب��ه پرداخت 
سودهاي باال كردند. همچنين در دولت 
گذش��ته هم چون درآمد ارزي باال بود و 
اين موضوع، رشد قابل توجه دارايي هاي 
خارجي به افزايش نقدينگي دامن زد، در 
كنار استقراض دولت، افزايش نقدينگي 

را به گونه اي چشمگير باال برد. 
بخش زيادي از رش��د نقدينگي البته به 
نح��وه خرج كردن دولت ب��از مي گردد و 
اين رويه تاكنون اصالح نش��ده است. در 
دولت يازدهم وضعيت به نحو ديگري رقم 
خورد. در اين سه سال نقدينگي رشد قابل 
توجهي داش��ت، حال آنك��ه دارايي هاي 
خارجي و درآمدهاي ارزي رشد نكردند. 
بانك ها ب��ه اين دليل كه ام��كان مبادله 
درص��د باالي��ي از دارايي ه��اي خ��ود را 
نداش��تند، مجبور شدند نرخ سود بااليي 
بپردازند تا منابع به اصطالح رسوب شده 
از بانك ها خارج نشوند. اين روند به رشد 
ش��به پول در قياس با حج��م پول منجر 
شد. اين رويه سبب مي شود در پايان سال 
نقدينگ��ي باال برود؛ به بي��ان ديگر وقتي 
يك نفر س��پرده اي در بانكي دارد و بانك 
به آن س��پرده 25 درصد س��ود مي دهد، 
25 درصد به حجم س��پرده رسوب شده 
در بانك ها افزوده مي ش��ود كه به معناي 
آن اس��ت كه در پايان سال 25 درصد به 

نرخ نقدينگي در كش��ور افزوده مي شود. 
شبه پول به سپرده هاي بانكي بلندمدت 
گفته مي شود كه در بانك ها وجود دارند 
و نرخ سود به آنها تعلق مي گيرد و با توجه 
به اينكه نرخ سود بانكي در ايران كماكان 
نرخ بااليي اس��ت، اگر دولت هيچ اقدامي 
هم انجام ندهد به اندازه نرخ سود سپرده 
هر س��ال به نقدينگي در كش��ور افزوده 
مي ش��ود. هر چن��د بايد در نظر داش��ت 
كه بخش مهم��ي از نقدينگي در ايران به 
شكل شبه پول )سپرده هاي غيرجاري( 
وج��ود دارد و كنترل اي��ن بخش يكي از 
راهكاره��اي اصلي مقابله ب��ا نقدينگي و 

تورم متعاقب آن است. 
وقتي اين واقعيت را بدانيم كه نرخ س��ود 
مي توان��د هر س��ال به حج��م نقدينگي 
كش��ور اضاف��ه كن��د آن وق��ت تخل��ف 
بانك ها در س��رپيچي از اج��راي كاهش 
نرخ س��ود مي تواند مفهوم دقيق تري در 
اين مبحث داش��ته باشد. بانك ها اگرچه 
طبق دس��تور ش��وراي پول و اعتبار بايد 
ن��رخ س��ود س��پرده ها را ب��ه 15 درصد 
برس��انند اما ب��ا دور زدن قواني��ن و مفاد 
حين قرارداد ب��راي جلوگيري از خروج 
سپرده ها از بانك شان، دست به پرداخت 
سودهاي غيرمتعارف مي زنند. پرداخت 
س��ودهاي 18 و حتي ب��االي 20 درصد 
 به مفه��وم 20 درصد رش��د نقدينگي از 

همين محل است. 

ارز و خطر يكسان سازي نرخ آن
ثبات نرخ ارز و كاهش جهاني نرخ كاالها 
و كاه��ش واردات ه��م از ديگ��ر عواملي 
بودند كه در س��ال گذش��ته نرخ تورم را 
پايين نگه داشتند. همان طور كه چندي 
پي��ش در روزنام��ه اعتماد به آن اش��اره 
شد، ش��كاف ميان كاالهاي قابل تجارت 
و غيرقابل تج��ارت حاكي از اين اس��ت 
كه كاالهاي��ي كه ام��كان واردات دارند، 
ارزان تر از كاالها و خدماتي چون مسكن 
 هس��تند كه س��اخت داخلي آن تنها راه 

جبران نياز است. 
در اين ميان ثابت بودن نرخ ارز و كنترل 
روند افزايشي آن س��بب شد تا نرخ تورم 
از يك حد معين��ي باالتر نرود. با توجه به 
اينكه وعده داده ش��ده ن��رخ ارز تا پايان 
س��ال ج��اري تك نرخي ش��ود و در اين 
م��دت بان��ك مركزي در جه��ت كاهش 
آن از هي��چ كوشش��ي فروگ��ذار نكرده، 
اين رويه مي توان��د روندي معكوس طي 
كند، به اين معنا كه با تك رقمي ش��دن 
نرخ ارز، افزايش قيمت دالر آغاز ش��ود و 
حباب هايي كه در اين مدت ايجاد ش��ده 
بتركد و قيمت كاالهاي قابل تجارت هم 
رش��د ناگهاني را تجربه كنند. همان طور 
كه پيش تر گفته ش��د نرخ تورم كاالهاي 
غيرقابل تج��ارت در ايران بي��ش از 13 
درص��د اس��ت در حال��ي كه ن��رخ تورم 
كاالهاي قابل تجارت تورم پنج درصدي 
داش��ته و اي��ن ام��ر نش��ان مي دهد كه 
يكسان س��ازي نرخ ارز مي تواند تمام اين 

رشته ها را پنبه كند. 

اميرعباس آذرم وند

توس��عه  برنام��ه شش��م 
ميان م��دت  برنام��ه  ي��ا 
توس��عه اي كش��ور با چند ه��دف خاص 
نوشته شد؛ اين روزها مجلس در بررسي 
جزييات آن، اع��دادي را هر روز رونمايي 
مي كن��د. عدد ب��زرگ يك ه��زار و 350 
ه��زار ميليارد توم��ان كه رقمي بس��يار 
بيشتر از نقدينگي كنوني كشور )1099 
ه��زار ميليارد تومان( اس��ت. قرار ش��ده 
ظرف مدت پنج س��ال از م��ردم و فعاالن 
اقتصادي به عنوان ماليات گرفته ش��ود. 
رقم پيش بيني ش��ده ب��راي درآمدهاي 
ماليات��ي 2/5 براب��ر درآمدي اس��ت كه 
بناست از محل فروش نفت و فرآورده هاي 

آن به دست آيد. 
اگر هيچ يك از وعده هاي مس��ووالن هم 
محقق نشده باشد، اين وعده كه تكيه بر 
نفت كم شده و هزينه هاي جاري كشور از 
ماليات هاي به دست آمده تامين مي شود، 
به خوبي جامه عمل پوش��انده اس��ت. نه 
تنها در بودجه سه سال پياپي يعني 93، 
94 و 95 اي��ن هدف نزدي��ك به واقعيت 
شد؛ بلكه در س��ال هاي آينده پيش بيني 
ش��ده نفت كامال به حاشيه برود و فعاالن 
اقتصادي و مصرف كنندگان، هزينه هاي 
كش��ور را تامين كنند. در برنامه شش��م 
توس��عه آمده اس��ت در مجم��وع 540 
هزار ميليارد تومان فروش نفت داش��ته 
باش��يم، در حالي كه رق��م در نظر گرفته 
ش��ده براي ماليات، 2/5 برابر درآمد نفت 

است. اين سياست در شرايطي در برنامه 
شش��م گنجانده ش��ده كه در پنج س��ال 
اخير اقتصاد ايران به شدت كوچك شده 
و فع��االن اقتصادي با مش��كالت زيادي 
دس��ت و پنجه نرم كرده اند. نه تنها ركود 
مسبب رخوت در كسب و كار شده، بلكه 
در بخش مصرف هم ك��ه ديگر به عنوان 
يك پرداخت كنن��ده بزرگ ماليات تحت 
عنوان ارزش افزوده شناخته مي شود، هم 
ركود و رخوت فراوان ديده مي شود. كافي 
است به جداول ميزان مصرف كه از سوي 
بانك مركزي منتش��ر مي شود را نگاهي 
بيندازي��م. 30 درص��د كاه��ش مصرف 
طي هشت سال نشان مي دهد كه چقدر 
مردم در سبد هزينه هاي شان تحت تاثير 

افزايش قيمت ها تجديد نظر كرده اند. 

ريسك عدم تحقق درآمد نفتي 
اگرچ��ه دول��ت مي خواه��د 540 هزار 
ميلي��ارد توم��ان از مح��ل اي��ن كاالي 
سرمايه اي به دست آورد، اما بايد در نظر 
داشت چندان نمي توان روي اين ميزان 
درآمد هم حساب كرد. نفت و فروش آن 
تحت تاثير عوامل برون زاس��ت. يعني به 
قيمت جهاني و ميزان خريد بازار جهاني 
وابس��ته اس��ت. به همين دلي��ل ميزان 
هدف گذاري ش��ده ب��راي درآمد نفتي با 
ريس��ك عدم تحقق مواجه اس��ت. ورود 
بودجه هاي س��نواتي به بحث نرخ تبديل 
دالر به ريال باعث شده تا تضمين نرخ ارز 
تابع سياستگذاري بودجه اي بشود و اين 
رابطه ميان سياس��ت بودجه اي و متغير 

ارزي، موجب دنباله روي سياس��ت هاي 
ارزي از سياس��ت هاي بودج��ه دول��ت 
ش��ده اس��ت. اين اتفاق اش��كاالتي را به 

همراه دارد.
 در س��ه دهه گذش��ته دولت ه��ا همواره 
هن��گام مواجهه با كاه��ش منابع حاصل 
از نف��ت كه به دليل كاه��ش قيمت نفت 
يا محدوديت هاي صادراتي ايجاد ش��ده، 
از طري��ق افزايش ن��رخ ارز و در حقيقت 
كاهش ارزش پ��ول ملي بودج��ه را تراز 
كرده اند. به اين ترتي��ب به جاي محدود 
كردن مصارف يا برنامه ريزي براي افزايش 
منابع غيرنفتي هميش��ه س��اده ترين راه 
انتخاب شده اس��ت. تازه ترين نمونه آن 
دو برابر شدن قيمت محاس��باتي ارز در 
تنظي��م بودجه س��ال 1392 ب��ه دنبال 
كاهش 50درصدي صادرات نفت در اثر 

تحريم ها بود. 

آسيب هاي تثبيت نرخ ارز
تثبي��ت ن��رخ ارز در بودج��ه، ب��ه معني 
تداخ��ل سياس��ت  مال��ي و ارزي و متاثر 
شدن تصميم گيري هاي ارزي از سياست 
مالي دولت است. چنين امري آسيب هاي 
جدي بر تراز تجاري كشور و ايجاد رانت از 
طريق ايجاد شكاف ميان نرخ ارز رسمي 
يا تثبيتي با نرخ ارز در بازار غيررسمي يا 

آزاد خواهد داشت. 
با توجه ب��ه اينكه خري��دار نهايي ارز در 
كش��ور بانك مركزي اس��ت، تثبيت نرخ 
ارز در بودجه و هدفگذاري منابع ريالي از 
محل درآمده��اي ارزي نفتي با مبنا قرار 

دادن چنين نرخي، در صورت عدم فروش 
ارزهاي نفتي در بازار به هر دليلي و رسوب 
ارزهاي تبديل ش��ده به ريال در ترازنامه 
بانك مركزي، سياست پولي و نقدينگي 
كش��ور از ارتباط ارز با بودج��ه نيز متاثر 
شده و در نتيجه مي تواند تبعات منفي بر 
اقتصاد كشور داشته باشد. يك نكته مهم 
اينكه اين موضوع فقط مختص زمان وفور 
منابع ارزي نيست بلكه در حال حاضر كه 
بخشي از منابع ارزي در دسترس نيست 
به دليل نياز خزانه به ريال به بانك مركزي 
ممكن است وارد شود تا معادل ريالي اين 
ارزها را به خزانه واريز و در مقابل با خريد 
صوري ارز از دول��ت، خالص دارايي هاي 

خارجي بانك مركزي افزايش يابد. 

پيشنهاد جداسازي نفت از بودجه
تجربه سال هاي تثبيت نرخ ارز از طريق 
بودجه دولت در كشور، آسيب هاي وارده 
زيادي به اقتصاد كشور را نشان مي دهد. 
به همين دليل كارشناس��ان پيش��نهاد 
مي دهند مناب��ع حاصل از فروش نفت به 
عنوان يك منبع ريال��ي از منابع بودجه 
عمومي دولت خارج ش��ده و ب��ه عنوان 
كس��ري بودجه دولت نش��ان داده شود. 
بر اس��اس اين پيشنهاد شركت ملي نفت 
ايران، مكلف مي ش��ود منابع سهم دولت 
از منابع حاصل از نفت را نيز به حس��اب 
صندوق توس��عه ملي ن��زد بانك مركزي 
واريز كرده و به دولت اجازه داده مي شود 
تا س��قف معيني از صندوق توسعه ملي 
استقراض كند. صندوق توسعه ملي وجوه 

ريالي استقراضي دولت را از محل فروش 
ارزهاي واريزي شركت ملي نفت ايران از 
طريق بانك مركزي با حفظ سهم صندوق 
توسعه ملي، در بازار ارز به فروش رسانده و 
وجوه حاصله را به حساب خزانه داري كل 
واريز مي كند. چنانچه وجوه ريالي حاصله 
از فروش ارز با حفظ سهم صندوق توسعه 
ملي، سقف مذكور را پوشش ندهد دولت 
مكلف اس��ت براي تامين مالي كس��ري 
حاصله، اليح��ه اصالحيه يا متمم بودجه 
را با لحاظ روش هاي پيش��نهادي تامين 
مالي ازجمله كاه��ش هزينه ها، افزايش 
فروش اوراق مشاركت و خزانه اسالمي يا 
استقراض بيش��تر از صندوق توسعه ملي 

به مجلس ارايه كند. 
در س��ال هاي برنامه شش��م، تمام سهم 
دول��ت از مح��ل ص��ادرات نف��ت خام و 
ميعانات به حس��اب ذخي��ره ارزي واريز 
ش��ده و به دولت اج��ازه داده مي ش��ود 
هر ساله كس��ري ناش��ي از مابه التفاوت 
درآمدهاي غيرنفتي و س��قف اعتبارات 
مذكور در بند 1 را از محل منابع حس��اب 
ذخيره ارزي به صورت ريالي طبق بند 4 

برداشت كند. 
تبديل ارزهاي حس��اب ذخيره ارزي به 
ري��ال با ن��رخ روز ارز انجام خواهد ش��د. 
بانك مركزي موظف اس��ت، نرخ ارز را با 
توجه به ش��رايط اقتصاد كالن به صورت 
ش��ناور مديريت ش��ده تعيي��ن كند به 
نحوي ك��ه فاصله بين ن��رخ ارز بازار آزاد 
و ن��رخ ارز اعالمي بان��ك مركزي بيش از 

5 درصد نباشد. 

مردم1350هزارميلياردتومانمالياتميدهند
برنامه پنج سال آينده دولت براي تامين درآمدهايش چيست

توسعه

گروه اقتصادي

سيدحسين ميرافضلي، مديرعامل پتروشيمي جم 
از خام فروشي LPG ايران به چين خبر داد و گفت: 
ميانگين قيمت LPG صادراتي ايران به چين 350 
 LPG دالر در هر تن است، اما محصوالتي كه چين با
ايران توليد مي كند ه��ر تن 1100 تا 1800 دالر به 
ايران و ديگر كش��ورهاي جهان فروخته مي شود. ما 
خام فروشي هاي متعددي به كشورهاي ديگر داريم 
ك��ه از جمله مقصد هاي بزرگ خام فروش��ي ايران، 
كشور چين است. وي افزود: در صنعت پتروشيمي، 
مهم تري��ن محصولي كه به صورت خام فروش��ي به 
چين صادر مي كنيم، LPG  است كه در حال حاضر 
حدود 5 ميليون ت��ن صادرات LPG به چين داريم 
و اي��ن رقم احتماال تا پايان س��ال ب��ه 8 ميليون تن 
مي رس��د. ميرافضلي با بيان اينكه »قيمت صادرات 
 LPG يكس��ان نيس��ت اما ميانگين قيمت LPG
صادراتي ايران به چين 350 دالر در هر تن است«، 
گفت: محصوالت��ي كه چين با LPG اي��ران توليد 
مي كند هر تن 1100 تا 1800 دالر به ايران و ديگر 
كشورهاي جهان فروخته مي شود. با اين حساب سود 
كشور چين از فروش فرآورده هاي حاصل از توليد 5 
ميليون تن LPG ايران حداق��ل 4 ميليارد دالر در 

سال ارزيابي مي شود. 

سود ميليارد دالري 
خام فروشي LPG به چيني ها 

فنر تورم به زودي آزاد مي شود
بازبيني سه سال سياستگذاري پولي بانك مركزي

تورم نقطه به نقطه دو واحد درصد افزايش  يافت

ميزان سال
نقدينگي

درصد رشد 
نقدينگي

درصد رشد پايه پولي
پايه پولي

1۳9۲۶۳9۵/۵۳۸/۸11۸4/9۲1/4
1۳9۳۷۸۲۳/۸۲۲/۳1۳11/۵1۰/۷
1۳941۰1۷۲/9۳۰1۵۳۵/۷1۷/1

۲4۳9۲/۲91/14۰۳۲/149/۲مجموع
منبع: بانك مركزي/ ارقام به هزار ميليارد ريال است

پول
مرداد 93 

)رقم( 
مرداد 94 

)رقم( 
مرداد 95 

)رقم( 
مرداد 94 

نسبت به 
مرداد 93 

)درصد( 

مرداد 95 نسبت 
به مرداد 94 

)درصد( 

۲/9۲9/۷-11۷۰/911۳۷/۰14۷4/9شبه پول
۵۷4۰/9۷۳۷1/۰9۵1۷/1-۲۸/4۲9/1

منبع: بانك مركزي/ ارقام به هزار ميليارد ريال است

تورم نقطه به نقطهتورمماه
1۰/4۷/۳ارديبهشت

9/۷۶/۸خرداد
9/۲۸/1تير

۸/99/4مرداد
۸/۸9/۵شهريور

۸/۷9/۳مهر

مهري جمشيد/ اعتماد

 طبق اعالم الكس��ا، س��ايت اينترنت��ي بانك ملت، 
پربازديدترين س��ايت نظام بانكي كش��ور محسوب 
مي ش��ود. به گزارش رواب��ط عمومي بان��ك ملت و 
بر اس��اس رتبه بندي س��ايت الكس��ا، رتبه س��ايت 
اينترنتي اين بانك در ايران 11 و در دنيا 941 اعالم 
شده اس��ت كه بهترين رتبه در بين سايت هاي نظام 
بانكي كش��ور به شمار مي رود. بر اساس اين گزارش، 
www. س��ايت اينترنت��ي بانك مل��ت به نش��اني

bankmellat.ir با فاصله زياد نسبت به سايت هاي 
بانكي دوم و س��وم، در صدر س��ايت هاي نظام بانكي 
كشور ايستاده اس��ت. الكسا، وب س��ايت اينترنتي 
است كه سرويس هاي آناليني از جمله رتبه بندي وب 
سايت هاي اينترنتي را در اختيار كاربران قرار مي دهد. 

علي اش��رف افخمي، رييس هيات مديره و مديرعامل 
بانك صنع��ت و معدن در ديدار با مصطفي س��االري، 
استاندار بوش��هر گفت: بانك صنعت و معدن بر اساس 
تجربه 60 ساله خود، آگاهانه و به روش علمي از صنايع 
كشور حمايت مي كند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بانك صنعت و معدن، افخمي در اين ديدار كه با حضور 
مديران دس��تگاه هاي دولتي و اداري استان برگزار شد 
با اعالم اين مطلب افزود: اين بانك براساس يك برنامه 
توسعه اي و جامع نگر از صنايع كوچك، متوسط و بزرگ 
حمايت ك��رده و بر اس��اس راهبردهاي خ��ود به طور 
همه جانبه در خدمت صنايع خواهد بود. وي با اش��اره 
به سرمايه گذاري هاي بانك صنعت و معدن در صنايع 
فوالد، پتروشيمي، راه آهن و نيروگاه تصريح كرد: استان 
بوشهر به خاطر موقعيت سوق الجيشي براي اين بانك از 
اهميت زيادي برخوردار است و اين بانك تمام توان خود 
را براي راه اندازي و به بهره برداري رس��اندن طرح هاي 

صنعتي و توليدي استان به كار مي گيرد. 

چهارمين همايش پيش��رفت و توس��عه علمي كشور، 
با حض��ور وزير علوم و وزير كش��ور، توس��ط ش��وراي 
انجمن ه��اي علمي اي��ران و با حماي��ت وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، بانك پاس��ارگاد، دانشگاه خاتم و 
انجمن هاي علمي، در تاريخ 3 آبان 1395 برگزار شد. 

به گزارش روابط  عمومي بانك  پاسارگاد، اين همايش 
با حضور دكتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، 
دكتر رحماني فضلي وزير كشور، دكتر مجيد قاسمي 
رييس شوراي انجمن هاي علمي و رييس دانشگاه خاتم، 
رييسان و اعضاي انجمن هاي علمي، استادان برجسته 
دانشگاه ها و دانشجويان، در محل دانشگاه خاتم برگزار 
شد. در اين همايش محورهاي اش��تغال و كارآفريني 
فارغ التحصيالن، همگرايي دولت ، صنعت و دانش��گاه 
در پيشرفت و توسعه كشور و نقش بخش خصوصي در 
توسعه كيفي و كمي پژوهش و آموزش عالي، در قالب 
سخنراني ، ارايه مقاله و برگزاري نشست هاي تخصصي 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين در پايان 

همايش، از انجمن هاي برتر تقدير شد. 

ويژه

سايت بانك ملت، پربازديد ترين 
سايت نظام بانكي

بانك صنعت  آگاهانه و علمي 
از صنايع حمايت مي كند

 چهارمين همايش پيشرفت 
و توسعه علمي كشور

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي


