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عملکرد یکساله خزانه داری 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در کتابی تحت عنوان 
"گ��زارش اهم عملک��رد و دس��تاوردهای وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی" مهم ترین سیاس��ت ها و برنامه 
های عملیات��ی و اجرایی معاونت ها و س��ازمان های 
تابعه را از ش��هریور ماه 1397 لغایت مرداد ماه 1398 

منتشر کرده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، اولین 
بخ��ش از این کت��اب تحت عن��وان "خزان��ه داری و 
مدیری��ت مالی دولت" به این ش��رح اس��ت:حرکت به 
س��مت اس��تقرار یک نظ��ام یکپارچ��ه مدیریت مالی 
در بدنه دول��ت به عنوان یک��ی از موضوعات مهم در 
کش��ورهای مختلف مورد تاکید بوده است. نظام مند 
نم��ودن مدیری��ت نقدینگی دارایی ه��ا و بدهی های 
دولت، هوشمند س��ازی عملیات مالی دولت و تامین 
مالی دولت از طریق انتش��ار اوراق و تهاتر بدهی ها از 
جمله مهم ترین راهبرده��ای وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در یک سال گذشته بود. 
اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی 

و دستاوردها
1- نظام مند نمودن مدیریت بدهی های دولت 

2- هوشمند سازی عملیات مالی دولت 
3- تامین مالی دولت با انتشار اوراق و تهاتر بدهی ها 

4- مدیریت دارایی های دولت

167هزار گره گشایی در بانک کارگشایی 
فقط در 5 ماه ابتدای سال

بان��ک کارگش��ایی به منظ��ور رفع نیازه��ای فوری و 
ض��روری متقاضیان، بیش از یک هزار و 700 میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه در پنج ماه ابتدای سال 

جاری پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک کارگشایی 
از واحدهای تابعه این بانک می باشد که جهت نیازهای 
ضروری متقاضیان در ازای ترهین طالآالت، تسهیالت 
قرض الحس��نه اعطا می کند.این بانک در مدت مذکور 
تعداد 167 هزار و 990 فقره تسهیالت قرض الحسنه به 
ارزش بالغ بر یک هزار و 721 میلیارد ریال به متقاضیان 
تخصیص داده است.همچنین تعداد 27 هزار و 566 فقره 
تس��هیالت جعاله به ارزش دو هزار و 293 میلیارد ریال 
پرداخت شده است.بانک کارگشایی در سال گذشته نیز 
تعداد 507 هزار و 636 فقره تسهیالت قرض الحسنه به 
ارزش بیش از پنج هزار و 173 میلیارد ریال و تعداد 66 
هزار و 871 فقره تس��هیالت جعاله به ارزش پنج هزار و 

453 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

سطح یک توانگری مالی بیمه ما در رتبه 
بندی بیمه مرکزی

ب��ا تایی��د بیمه مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران، 
ش��رکت بیمه"ما" برای هشتمین س��ال متوالی، رتبه 
یک توانگ��ری مالی را با نس��بت 174 درصد به خود 
اختص��اص داد.به گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، 
ب��ا توجه به اعمال مدیریت صحیح ریس��ک از س��وی 
ش��رکت بیمه ما، نس��بت توانگری مالی این شرکت از 
س��وی بیمه مرکزی 174 درصد و در سطح یک اعالم 
ش��د.بر اس��اس نامه بیمه مرکزی، در اج��رای ماده 6 
آیین نامه نحوه محاس��به و نظارت ب��ر توانگری مالی 
موسس��ات بیمه، حسب بررس��ی و کنترل انجام شده 
درباره توانگری مالی ش��رکت بیمه ما، نسبت توانگری 
مال��ی 174 درصد و س��طح ی��ک، م��ورد تایید بیمه 

مرکزی قرار گرفته است

مهلت سه ماهه برای بخشودگی سود و 
جرایم برخی تسهیالت بانک مسکن

بانک مسکن در راس��تای اجرای ماده )2( تبصره 35 
قانون اصالح قانون بودجه سال 1395، طرح بخشودگی 
سود و جرایم تسهیالت مش��مول اولویت های ابالغی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مدت سه ماه 

دیگر )تا پایان آذر ماه 98( در دستور کار قرار داد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بانک مس��کن – هیبنا، بر 
اس��اس دس��تورالعمل اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی 
تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 بانک 
مس��کن امکان بخشودگی س��ود و جرایم برخی از انواع 
تسهیالت بانکی که پیش از پایان سال 1395 سررسید 
شده اند پیدا کرده است.بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد 
ش��ده مشتریان بانک مس��کن درصورت قرار گرفتن در 
هریک از اولویت های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی 
باقیمانده از اصل تسهیالت مشمول بخشودگی سود قبل 
و بعد از سررسید و تمام وجه التزام های متعلقه خواهند 
گردید.1- تسهیالت یارانه اي مورد حمایت دولت براي 
حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایي و همچنین اشخصا 
حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقس��اط 
تسهیالت زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی 

گردیده است )تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت(
2- آس��یب دیدگان ناش��ي از زلزله بم که قبل از وقوع 
زلزله تس��هیالت دریاف��ت نموده ان��د )موضوع مصوبه 
ش��ماره 135720/ت51502 ه� م��ورخ 12/11/93 
هیات محت��رم وزیران( تا س��قف یک میلی��ارد ریال 
تس��هیالت.3-  کلیه پرونده هایي که از س��وی بانک 
مس��کن اقدام حقوقی صورت گرفته اس��ت، تا سقف 

500 میلیون ریال تسهیالت.

اخبار

ساالنه ۴5۰هزار مورد بازرسی از کارگاه های کشور درسال 
  مدیرکل بازرس��ی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: س��االنه 450 هزار 

مورد بازرسی از یک میلیون و 300 هزار کارگاه سراسر کشور انجام می شود.
علی مظفری با اشاره به اینکه 14 میلیون نیروی کار تحت پوشش قانون کار در 
کشور وجود دارد افزود: این افراد در یک 1 میلیون و300 هزار کارگاه در سطح 

کشور مشغول فعالیت هستند.
وی تصری��ح کرد: 36 ه��زار و 600 کارگاه باالی 50 نفر و 138 هزار کارگاه بین 11 

تا 50 نفر کارگر در آنها مش��غول به کارند و در یک میلیون کارگاه نیز کمتر از 10 نفر 
فعالیت دارند که نش��ان می دهد تعداد کارگاه های کوچک مقیاس در کش��ور بیش  از 
س��ایر کارگاه ها اس��ت. مظفری با اشاره به بازرسی س��االنه 450 هزار از این کارگاه ها 
گفت:  این بازرسی ها منجر به صدور ابالغیه های متفاوت در موضوع نقایص ایمنی کار 

برای کارفرمایان می شود.  مهر 

واردات 1۹میلیارد دالر کاالی اساسی 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نیمه نخس��ت سال جاری علی رغم تحریم های 
بی سابقه دش��منان، بیش از 19میلیارد دالر به منظور واردات کاالهای اساسی و 

ضروری تولید و مصرف تأمین ارز انجام شده است.
عبدالناصر همتی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور 

در شرایط تحریم گفت: خوشبختانه دشمنان به هدف اصلی خود یعنی فروپاشی 
اقتصادی کشور نرسیدند.

 همتی تصریح کرد: در نیمه اول سال علی رغم کاهش درآمدهای نفتی، به منظور واردات 
کاالها به کش��ور، بیش از 19 میلیارد دالر تأمین ارز انجام ش��ده که از این میزان حدود 
11 میلیارد دالر مربوط به صادرات غیرنفتی اس��ت. همچنین حدود 8 میلیارد دالر نیز 
برای واردات دارو و کاالهای اساس��ی توس��ط بانک مرکزی تأمین ش��ده و بانک مرکزی 

به دنبال ثبات و برنامه ریزی برای افزایش رفاه مردم است.  بانک مرکزی

پیگیری برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار با اش��اره به پیش��نهاد برای تأس��یس بانک 
تعاونی س��هامی عام گفت:قوانین بانک و بیمه خاص است.در حال پیگیری برای 

تأسیس بانک تعاونی سهامی عام هستیم.
محمد جعفر کبیری ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 

ایجاد بانک تعاونی سهامی عام گفت:در حال مذاکره در قالب نظارت هوشمند برای 
ایجاد تعاونی های اعتبار روستایی در حال انجام است.  وی از پیشنهاد برای تأسیس 

بانک تعاونی سهامی عام خبر داد و گفت:بانکی در مقیاس بانک توسعه تعاون نمی تواند 
پاسخگوی نیازهای این بخش باشد. در این زمینه به تازگی پیشنهاداتی ارائه کردیم و در 
حال مذاکره هس��تیم. کبیری درباره آخرین وضعیت مذاکره برای تأس��یس بانک تعاونی 
سهامی عام گفت:در دنیا تأمین مالی خرد یکی از بهترین روش های تأمین مالی است، ما 

هم در این زمینه مذاکرات خود را برای تأمین مالی خرد شروع کردیم.  تسنیم 

بانک مرکزی طبقه بندی بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار 
نیس��ت فهرست بانکهای »خوب« و »بد« فعال اطالع رسانی 
ش��ود اما س��پرده گذاران معتقدن��د که این اطالع رس��انی، 

راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.
عملکرد بانکها طی س��ال های گذشته از جمله دغدغه های 
اصل��ی سیاس��تگذاران پول��ی و ارزی کش��ور بوده اس��ت. 
واقعیت آن اس��ت که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی 
تامی��ن مالی اقتصاد را بر دوش می کش��د، ام��ا هنوز هم با 
استانداردهای دنیا در حوزه بانکداری فاصله بسیاری داشته 
و حتی در حوزه نظارت و تدوین صورتهای مالی نیز، اگرچه 
تالش شده تا گام هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای 
روز جهانی بردارد، اما این فاصله زیاد همچنان زیاد است. 

در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاس��تگذار پولی و ارزی 
کشور، در دوره های مختلف زمانی تالش کرد تا رتبه بندی بانکها 
را در دس��تور کار قرار دهد و شاخص هایی برای آن طراحی و 
اجرا کند، اما هر بار به دالیلی نامعلوم، این رتبه بندی ها به کنار 
گذاشته شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و 

طبیعت بنگاهداری آنها می طلبید، بازگشتند.
آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه بندی و رتبه بندی 
بانکها گام های جدی برداش��ت، زمان ریاست ولی اهلل سیف 
بود ک��ه در آن دوران، معاونت نظ��ارت بانک مرکزی مامور 

شد تا سیس��تمی را برای رتبه بندی بانکها طراحی کند. در 
واق��ع، اداره کل نظارت بر بانکها و موسس��ات اعتباری بانک 
مرکزی باید ش��رایطی را فراهم می کرد تا بانکها بر اس��اس 
اس��تانداردهای تعریف شده از س��وی بانک مرکزی حرکت 
کرده و در چارچوب های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین 
نرخ س��ود س��پرده ها برای س��پرده گذاران، ورود به مسائل 
بنگاهداری یا نظای��ر آن حرکت نمایند.اما این رتبه بندی به 
سرانجام مشخصی نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی 
ترجی��ح داده تا در مورد آن صحبتی به می��ان نیاورد. پس 
هنوز هم س��هامداران و س��پرده گذاران بانکها نمی دانند که 

کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می گیرند.
یک مقام مس��ئول در نظام بانکی گفت: طبقه بندی بانکها در 
حال انجام است و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک 
مرکزی فعال اجازه اطالع رسانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در 
حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، پیگیری 
می ش��ود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته می شود. وی 
افزود: بنا بر نقشه راهی که برای رتبه بندی بانکها در نظر گرفته 
شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکالت مرتبط با آنها 
از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به 
مسائل، مش��کالت و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش 

خاصی در نظر گرفته شده است. مهر 

از سوی بانک مرکزی آغاز شد؛
»خوب ها«و»بدها« در نظام بانکی

سخنگوی س��تاد حذف یارانه با تشریح نحوه راه اندازی این 
س��تاد گفت: س��تاد تبصره 14 رئیس نداشته اما دستگاهها 
به صورت هماهنگ وظای��ف خود را ایفا می کنند، همچنین 
بع��د از حذف مرحل��ه اول تع��دادی از یارانه بگی��ران، نرخ 

اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از 10درصد بوده است.
حس��ین میرزایی با بیان اینکه، یک مطالبه ملی برای حذف 
یارانه نقدی افراد ثروتمند شکل گرفته و تکلیف قانونی نیز برای 
این موضوع در تبصره 14 قانون بودجه گنجانده شده، گفت: 
بع��د از تصویب تبصره 14 قانون بودجه در مجلس، آیین نامه 
اجرایی آن در دولت مصوب شده و نقش دستگاه های مختلف 

برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان مشخص شده است.
به گفته میرزایی، وظایف دستگاههای مختلف از جمله سازمان 
هدفمندی یارانه ها و وزارت کار در این س��تاد مشخص شده 
اس��ت، بر این اساس، فرایند شناسایی خانوارهای ثروتمند با 
وزارت کار، اطالع رسانی به عهده وزارت ارتباطات، ساماندهی 
مراجعات مردم با وزارت کش��ور و دفاتر پیش��خوان دولتی و 
در نهای��ت واریز، قطع یا برقراری مجدد یارانه نقدی به عهده 

سازمان هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
این مقام مس��ئول در پاسخ به س��ؤالی درباره نحوه تشکیل 
س��تاد تبصره 14 و ابهامات مطرح ش��ده، گفت: نمایندگان 
دستگاه ها از جمله سازمان هدفمندی در جلسات این ستاد 

حاضر ش��ده اند. میرزایی ادامه داد: سخنگوی ستاد نیز طی 
هماهنگی صورت گرفته بین ش��ورای اطالع رس��انی دولت و 
وزارت کار انتخاب ش��ده اس��ت. وی افزود، ستاد تبصره 14 
قانون بودجه با هدف هماهنگی بین دستگاههای مورد اشاره 
تشکیل ش��ده و در حال حاضر در این ستاد فردی به عنوان 
رئیس حضور ندارد. این مقام مس��ئول با بیان اینکه "در یک 
روز ب��ا چند هزار تم��اس مردمی برای شفاف س��ازی طرح 
ح��ذف یارانه ها مواجه بوده ای��م"،  گفت: بعد از قطع دور اول 
یارانه افراد متمول، یک س��ری اشکال و اختالل در سازمان 
هدفمندی یارانه ها ایجاد شده بود که با همراهی این سازمان 

مجدداً پیامک به تعدادی از خانوارها ارسال شد.
وی با ابراز اینکه ستاد تبصره 14 رئیس نداشته اما دستگاهها 
به صورت هماهنگ وظایف خ��ود را ایفا می کنند، گفت که 
همچنی��ن بعد از حذف مرحله اول تعدادی از یارانه بگیران، 
نرخ اعتراض در دفاتر پیش��خوان کمت��ر از 10 درصد بوده 
اس��ت. میرزایی ب��ا اعالم اینکه هم اکنون س��ه تیم پایش و 
نظارت برای اجرای حذف یارانه ثروتمندان و پاسخگویی به 
مردم در ستاد تشکیل شده است، گفت: در موضوع سازمان 
هدفمندی نیز یک مش��کل فنی ایجاد ش��ده بود و سازمان 
هدفمن��دی یارانه ها نیز هم��کاری الزم را در این خصوص 

اعمال کرد تا از این مرحله نیز عبور کنیم. تسنیم 

سخنگوی ستاد حذف یارانه مطرح کرد؛
 پیش بینی ۷هزار میلیارد تومان صرفه جویی

گزارش
ط��ی روزهای اخی��ر اخبار ضد و نقیض بس��یاری در خصوص 
افزای��ش قیمت بنزین و به تبع آن قیم��ت حامل های انرژی 
در رس��انه های مختلف منتشر شده که برآیند آنها نتیجه ای 
جز گرانی دوباره بنزین ندارد اما  متولیان همواره می کوش��ند 
ت��ا با به کارگیری ادبیات خاص خ��ود طوری وانمود کنند که 
اگ��ر اقدام خود را عملیاتی و بنزین را گران کردند؛جایی برای 
انتق��اد و متهم کردن آنها به تناقض گویی باقی نماند ،غافل از 
آنکه حرف ها و صحبت های ارایه ش��ده  از س��وی این دست 
اندرکاران و مطالب ارایه شده از سوی آنها در ماههای ابتدایی 

سال سندی محکم بر دوگانه گویی این افراد است. 

 موضع گیری وزیر نفت 
7  آذرماه س��ال 97  بود که بیژن زنگن��ه وزیر نفت دولت در 
حاشیه جلسه  هیات دولت مدعی شد که » فعال بحث سهمیه 
بندی مطرح نیست و اعداد و ارقامی که در مورد سهمیه بندی 

بنزین اعالم می شود، درست نیست.«
وی تاکید کرد:»هنوز در مرحله ثبت نام کارت سوخت هستیم 
و وقتی این مرحله تمام شد، تاریخ اجرای طرح تحویل بنزین 
با کارت س��وخت را اعالم می کنیم. فعال بحث س��همیه بندی 
مطرح نیس��ت، بلکه بحث استفاده از کارت سوخت در تحویل 

بنزین مطرح است.«
این گفته های زنگنه درس��ت در تاری��خ 10 بهمن ماه97  به 
ش��کل دیگری عنوان ش��د به این ترتیب که زنگنه مجدد در 
حاش��یه هیات دول��ت ؛با بیان اینکه هیچ��گاه مخالف افزایش 
قیمت بنزین نبوده ام این نکته کلیدی را عنوان کرد که» جز 
افزایش قیمت و یا س��همیه بن��دی راه دیگری وجود ندارد« . 
البته وی در پاس��خ به این سوال که در صورت افزایش قیمت 
تا چه میزان این رقم منطقی است اینگونه پاسخ داد ؛تا جایی 
که مردم بتوانند تحمل کنند.  این داس��تان تایید و تکذیب ها 
تا شروع سال جدید ادامه داشت تا اینکه مجلس نیز نسبت به 
این مساله واکنش نشان داد و با اعالم مخالفت خود این نکته 

را مطرح کرد که تا پایان سال 98 بنزین گران نمی شود. 
 این موضوع به این مخالفت بسنده نشد و مجددا زمزمه های 
مختلفی همراس��تا با اجباری ش��دن استفاده از کارت سوخت 
مطرح ش��د تا اینکه اعالم یکباره  یک خبر از اجباری ش��دن 
کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین داستان صف های طویل 
در پمپ بنزین ها را تکار کرد و دست آخر کار به جایی رسید 
ک��ه وزارت نف��ت و ش��رکت پاالیش و پخ��ش در بیانیه ای از 

تکذیب این مهم خبر دادند. 
این اقدام متولیان در ش��رایطی صورت گرفت که تا پیش ازآن 
و به گفته جایگاه داران  قیمت های جدید روی سیستم های 
جای��گاه های پم��پ بنزین نصب و برنامه ریزی ش��ده بود. اما 
انتش��ار بدون هماهنگی خب��ر درکنار تورم های س��ربه فلک 
کش��یده در کش��ور کار را به جایی رساند که  دولت مجبور به 

عقب نشینی دراین زمینه شد .  

آستانه تحمل مردم ؛حد گرانی بنزین 
ف��راز و فرود گرانی بنزین و یا س��هیهمه بن��دی آن همچنان  
داس��تانی دنبال��ه دار بود تا اینک��ه  در تاریخ 8 ش��هریور ماه 
س��الجاری زنگنه  ب��ا بیان اینکه درباره س��همیه بندی دوباره 
بنزین گفت: »هنوز تصمیمی در زمینه قیمت حامل های انرژی 
اتخاذ و ابالغ نش��ده است؛ اما در صورت سهمیه بندی، بنزین 
دونرخی خواهد ش��د.« البته نکته جالب در صحبت هایآن روز 
زنگن��ه آن ب��ود که وی به طور کلی منکر تمام س��خنان خود 
در مورد حذف کارت س��وخت ش��د و اینگون��ه عنوان کردکه 
»کارت س��وخت هیچ وقت حذف نش��ده اس��ت بلکه از کارت 
سوخت جایگاه داران استفاده شده است و تا زمانی که سهمیه 
بندی بنزین وجود نداش��ته باشد مردم کارت سوخت را جدی 

نخواهند گرفت «
 ای��ن گفته های زنگنه درحالی مطرح ش��د که دولت یازدهم 
با ت��ک نرخی کردن بنزین، عماًل کارت س��وخت را از کارایی 
انداخت و آنرا حذف کرد. بی ش��ک یکی از مخالفان سرسخت 
کارت س��وخت، وزیر نفت بود و استدالل زنگنه در مخالفت با 
کارت سوخت این بود که می گفت کارت سوخت یعنی بنزین 

دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد ایجاد می کند.
بیژن زنگنه همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده 
عقب ماندگی ایران اس��ت. زنگنه تیرماه سال 95 در گفتگو با 
یکی از رس��انه ها گفته بود:»کاری که هیچ کس در دنیا انجام 
نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن ش��ک کنیم و 
بر عک��س، کاری که در همه جای دنیا انجام می ش��ود را اگر 
انجام ندادیم نیز باید به آن ش��ک کنیم.«وزیر نفت همچنین 
معتقد بود کارت س��وخت اگر خوب بود در کش��ورهای دیگر 

انجام می شد.
در تاریخ 20 ش��هریور ماه س��الجاری ربیعی سخنگوی دولت  
از  گام بع��دی  دولت در بحث بنزین خبر دادو گفت:»کاهش 
دادن بنزین بدون کارت است که در حال حاضر 30 لیتر است 

و بعدا 15 لیتر می شود.«

تصمیم نهایی نشده 
 و ب��ه ای��ن ترتیب مه��ر تایید دیگ��ری بر گران��ی بنزین زده 
ش��د. این تناقض گویی ها و بازی باکلمات توس��ط متولیان و 
تصمیم گیران تا آنجا ادامه داشت که هفته گذشته و همزمان 
با برگزاری نمایش��گاه ایران پالس��ت ،وزیر نف��ت  این نکته را 
مط��رح کرد که » هنوز تصمیم برای افزایش قیمت حامل های 
انرژی نهایی نش��ده اس��ت.« وزیر نفت در پاس��خ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا تصمیم ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی به وزارت نفت ابالغ شده 

است، گفت: هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
 هرچن��د گفت��ه های زنگنه ب��ه گونه ای در رس��انه ها عنوان 
ش��دکه بنزی��ن گران نمی ش��ود  اما با گذش��ت تنها یک روز 
از انتش��ار این خب��ر  اداره کل روابط عموم��ی وزارت نفت با 
انتش��ار اطالعیه ای  این خبر را برداش��ت نادرس��ت رسانه ها 
خواند واعالم کرد: »در پی برداش��ت نادرس��ت برخی رسانه ها 
از س��خنان دیروز )یکشنبه، 31 شهریورماه( بیژن زنگنه، وزیر 
نفت در حاش��یه آیین گشایش رس��می سیزدهمین نمایشگاه 
ایران پالس��ت، درباره قیمت بنزین به آگاهی می رس��اند، وزیر 

نفت در پاس��خ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا 
تصمیم ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش قیمت 
حامل های انرژی به وزارت نفت ابالغ ش��ده است؟ اظهار کرد: 

»هنوز تصمیمی نهایی نشده است.«
 حال که همچنان دولت در گیر و دار اعالم گرانی بنزین باقی 
مانده و ش��رایط تورمی کش��ور اجازه چنین تصمیمی را به یو 
نمی دهد ،متولیان و دس��ت انمدرکاران برآن شدند تا نسبت 
ب��ه آماده کردن اذهان عموم��ی در این خصوص اقدام کنند و 
جالب تر اینکه این رسالت بر دوش رسانه های دولتی و وابسته 
به دولت قرار داده ش��ده اس��ت. روز گذش��ته خبرگزاری ایرنا 
در مطلبی با عنوان »اص��الح قیمت حامل های انرژی، بعد از 
تعیین تکلیف یارانه ی خانوارها « نخستین زمزمه های مجدد 
از برنامه دولت در این خصوص را منتشر کرد.  مطلب یاد شده 
با این مضمون ش��روع ش��ده بود که » ضرورت اصالح قیمت 
حام��ل های انرژی امری اجتناب ناپذیر به ش��مار می رود اما  
بدون در نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی کشور و به ویژه تعیین 
تکلیف یارانه ها و سهم دهک های درآمدی پایین ممکن است 
تبعات منفی زیادی در بر داش��ته باش��د. درگزارش یاد ش��ده 
این نکته مطرح ش��ده بود که » مصرف زیاد انرژی هزینه های 
زی��ادی را در قالب یارانه ه��ا به بودجه کش��ور و در نتیجه به 
دولت تحمیل می کند. در این مورد بر اساس آمارهای سازمان 
برنامه و بودجه رقم کل یارانه های آش��کار و پنهان 900 هزار 
میلیارد تومان در س��ال  است. حدود 600 هزار میلیارد تومان 
آن ب��ه حوزه انرژی و نفت و مش��تقات آن اختصاص یافته که 
215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین اس��ت. همچنین، 
برآوردهای انجام ش��ده نش��ان می دهد که در سال جاری نیز 
مجم��وع یارانه آش��کار و پنهان به 890 ه��زار میلیارد تومان 
خواهد رس��ید. «همچنین اینگونه عنوان ش��ده بود که »طبق 
آخری��ن آمارهای موجود میانگین رش��د مصرف جهانی انرژی 
دنیا از س��ال 2006 ت��ا 2016 حدود 1.7 درصد بوده اس��ت. 
ام��ا میانگین مصرف ای��ران، در این دوره زمانی حدود دو برابر 

میانگین جهانی، یعنی 3.2 درصد بوده است. «

فقر انرژی یا معیشتی 
در گزارش یاد ش��ده به نقل از کارشناس��ان آمده بود ؛»میزان 
مصرف انرژی با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. 
یعنی کش��ورهایی که رش��د اقتصادی باالت��ری دارند مصرف 
انرژی ش��ان نیز بیشتر است. اما این قضیه نمی تواند در مورد 
کشور ما صادق باشد زیرا علیرغم رشد میانگین مصرف انرژی،  
نه تنها رش��د اقتصادی به تناسب آن افزایش نیافته که کاهش 
هم یافته است.« فارغ از این مساله که تا چه اندازه رشد قیمت 
انرژی در توس��عه اقتصادکش��ور اثر دارد ام��ا نکته قابل توجه 
درگزارش منتش��ر شده آن بود که  راهکار اصلی در جلوگیری 
از مصرف بی رویه بنزین  و مش��کالت ناش��ی از آن  را اصالح 
قیم��ت حامل های انرژی عنوان کرده بود که الحق و االنصاف 
نکته قابل تاملی بود اما در صورتیکه شرایط اقتصادی کشور تا 

یان حد پر التهاب و نگران کننده نباشد. 
به ب��اور نگارنده مطل��ب ؛موضوع اصالح قیمت ها به ش��دت 
به سرنوش��ت یارانه ها و به ویژه تعیی��ن دهک های درآمدی 
مختلف و حذف دهک های باالی درآمدی گره خورده است و 
هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی باید بعد از شناسایی 
دهک ه��ای پایین درآمدی و افزایش یاران��ه پرداختی آن ها 
انجام ش��ود تا خانواده ه��ای درون این دهک ها توان و قدرت 
خرید الزم انرژی را داش��ته باشن و به عبارتی دچار فقر انرژی 
نشوند اگرچه فقر انرژی دراین گزارش اینگونه تعبیر شده بود 
که »برآوردها نش��ان می دهد که  در حالت کلی، وقتی هزینه 
انرژی به بی��ش از 10 درصد بودجه خانوار برس��د، خانوار در 
وضعی��ت فقر انرژی قرار می گیرد. اگر هزینه انرژی به بیش از 
15 درصد بودجه خانوار برس��د، خانوار در وضعیت فقر جدی 
ان��رژی ق��رار می گیرد. بنابر ای��ن، باید با حمای��ت خانوارهای 
ضعیف از نظر درآمدی سهم هزینه انرژی در بودجه آنها کمتر 
از مقادیر فوق باش��د تا در وضعیت فقر انرژی قرار نگیرند.« اما 
به بارو کارشناس��ان اقتصادی فقر معیشتی به مراتب سخت تر 
از فقرانرژی است و بیش از همه این موارد باید مدنظر متولیان 

و دست اندکاران تصمیم ساز باید قرار گیرد. 

گرانی بنز ین گام بعدی حذف 
یارانه پردرآمدها 

سیاست روز تناقض گویی متولیان در افزایش قیمت حامل های انرژی را بررسی میکند؛


