
تحریم های  آغاز  با  می گوید  مرکزی  بانک  رئیس کل 
نظر  به  و  تقویت شده  ملی ۲۰درصد  پول  آمریکا،ارزش 
می رسد دخالت بازارساز، منجر به کاهش نرخ ارز شده و 

تالش برای حفظ محدوده قیمتی ادامه دارد.
هیجانات بازار ارز تقریبا فروکش کرده است. دیگر از فعالیت 
پررنگ دالالن در بازار خبری نیست و خریداران هم از جنس 
معامله گران هیجانی نیستند؛ به خصوص آن هایی که از ترس 
نیز  ارز می کردند  به خرید  اقدام  ارزش دارایی های شان  کاهش 
تقریبا خیال شان راحت شده است که بازار ارز، دیگر نوسان جدی 

نخواهد داشت.
به گزارش مهر، در مقابل، به نظر می رسد که دخالت بانک 
مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی کشور در بازار است که  رفتار 
همه گروه های معامله گر را منطقی و خیال همه را راحت کرده 
است که فعال جهش ارزی در کار نیست؛ اگرچه به نظر می رسد 
انتظار این  نباید صرفا به این دستاورد کوتاه مدت امیدوار بود؛ 
است که بانک مرکزی در بلند مدت نیز با سیاست  گذاری دقیق و 
نظارت جدی در بخش های مختلف، بدون دستکاری نرخ و پایین 
نگه داشتن تصنعی قیمت و فشرده کردن فنر نرخ، ثبات بازار 
را همیشگی کند تا چالش جدی چند ماه گذشته در این بازار 

تکرار نشود.
آن طور که طی هفته های گذشته در بازار ارز مشاهده می شود، 
اگرچه نرخ ارز با نوساناتی در تغییر بوده است، اما دامنه این نوسانات 
محدود و معقول به نظر می رسد و همین امر زمینه را برای بروز 
یک رفتار منطقی از معامله گران رقم زده است، به نحوی که به نظر 
می رسد بازار ارز، دیگر برای دالالن جذاب نیست، اگرچه حضور 
نیروهای انتظامی و امنیتی در بازار هم، حضور دالالن را خواه و 
ناخواه محدود کرده است؛ اما به طور قطع، این بازار دیگر برای 
کسب سودهای باال از سوی آن ها مناسب نیست و باید به سمت 
بازار دیگری به غیر از ارز کوچ کنند. در این میان عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی نیز که این آرامش در بازار ارز را دستاوری 
برای خود می داند، از حفظ ارزش پول ملی طی هفته های گذشته 
خبر داده و گفته است: با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا بر 
علیه ایران، بانک مرکزی توانسته با مجموعه تدابیری که به کار 
بسته است، ارزش پولی ملی را حفظ کند، به نحوی که از آغاز این 

تحریم ها؛ ارزش پول ملی ۲۰ درصد تقویت شده است.
اما نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی باید با ابزارهای 
اقتصادی، بازار ارز را کنترل نماید، چراکه تنها پایین نگه داشتن 
نرخ، به تنهایی نمی تواند سیاست موفقی در بازار ارز باشد و دیر 
یا زود، بازار به منطق اقتصادی خود بازخواهد گشت. در این 
میان بسیاری از اقتصاددانان، نگران رفتارهای غیرمنطقی بانک 
مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ ارز هستند و معتقدند آمار و 

ارقامی که در برخی محافل به نقل از معاونان و مدیران بانک 
مرکزی نقل می شود، خیلی نمی تواند ارقام دقیقی با توجه به 
شرایط تورم داخلی و خارجی باشد و بنابراین اگر باز هم قرار بر 
این باشد که نرخ ارز به صورت دستوری کنترل شده و مکانیزم 
منطقی و اقتصادی از آن دور باشد، حتما یک جا، این فنر فشرده 

باز هم رها خواهد شد.
به خصوص اینکه تجربه نشان داده هر ساله در انتهای آذرماه و 
موعد تسویه حساب شرکت های خارجی به مناسبت فرارسیدن 
سال نو میالدی، افزایش نرخ ارز در بازار رقم می  خورد و اگر این 
افزایش نرخ، به صورت منطقی نباشد، حتما و حتما جهش قیمتی 
غیرمنطقی را رقم خواهد زد و مدیریت بانک مرکزی درست در 
بحبوحه همین روزها در بازار ارز باید اثرگذاری خود را نشان دهد. 
سال گذشته در همین روزها بود که نرخ ارز با جهش مواجه شد 
و هیچگاه هم بازار ارز روی آرامش ندید و اکنون چند هفته ای 
است که بانک مرکزی مدعی است بازار ارز را با سیاست های خود، 
کنترل کرده و ارزش پول ملی را باز گردانده است. اما اقتصادی 
بودن این سیاست ها هم بسیار حائز اهمیت است، به نحوی که 

آزمون بزرگی را پیش روی بانک مرکزی قرار می دهد تا در انتهای 
سال جاری میالدی هم بتواند از مدیریت بازار ارز، سربلند بیرون 

آید.
بررسی های از بازار ارز طی روز گذشته حکایت از کاهش نرخ 
معقول دارد؛ به نحوی که در بین تعطیلی های آخر هفته و میالد 
حضرت رسول اکرم)ص(، نرخ یورو مسافرتی ۵۰۰ تومان کاهش 
یافت. روز شنبه هر دالر آمریکا در صرافی های غیربانکی ۱۲ هزار 
و ۴۵۰ تومان معامله شده که در صرافی های بانکی این رقم  ۱۲ 
هزار و ۱۵۰ تومان بوده است. یکی از فعاالن بازار ارز گفت: نرخ ها 
در هفته  گذشته در شرایطی رو به کاهش نهاده که به نظر هم 
نمی رسد در هفته های پیش رو هم، خیلی رغبتی برای باال رفتن 

داشته باشد.
او به مداخله بانک مرکزی و تقویت حضور بازارساز در بازار ارز 
اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد که نرخ را تا پایان سال 
جاری میالدی حفظ کند. البته به اعتقاد بانک مرکزی هنوز هم 
این نرخ ها در بازار منطقی نیست و آن ها بر روی محدوده های تک 

رقمی برای نرخ دالر تاکید دارند.

نرخ دالر در  اگرچه  نیز گفت:  ارز  بازار  فعاالن  از  یکی دیگر 
هفته های گذشته روند کاهشی را تجربه کرده است، اما به هر 
حال به نظر می رسد که بانک مرکزی خود اجازه نمی دهد که نرخ 
خارج از محدوده مدنظرش نوسان کند؛ به نحوی که هر زمانی که 
قیمت میل به باال رفتن از بیشینه این محدوده دارد، وارد بازار شده 
و تزریق انجام می دهد و هر زمان که نرخ کمتر از کمینه قیمتی در 
نظر گرفته شده، می شود باز هم دخالت بازارساز را شاهد هستیم.

وی افزود: بانک مرکزی تالش برای حفظ محدوده قیمتی را 
در دستور کار قرار داده است؛ اما به هر حال این حرکت آهسته 
و پیوسته در بازار باید انجام شود تا بتواند برای کنترل نرخ، موثر 

واقع شود.
او گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان نباید نرخ ارز را دستوری 
کاهش دهد، چراکه این فنر دوباره فشرده شده و یک جا باز هم 

برای او دردسرساز می شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که سیاست های ارزی کشور 
طی هفته های پیش رو و با نزدیک شدن به سال نو میالدی، چطور 

بازار ارز ایران را به آرامش می رساند.

اقتصادی 5

عضو هیات مدیره بانک رفاه اعالم کرد

راه اندازی رمز ارزها نوید بخش تغییرات مثبتی در 
نظام پولی

راه اندازی رمز ارزها می تواند نوید بخش تغییرات مثبتی در نظام پولی 
و اقتصادی کشورها تلقی شود.

فرشید فرخ نژاد، عضو هیات مدیره بانک رفاه گفت: بانک رفاه در حوزه 
پدافند غیرعامل اقدامات خوبی داشته است، به نحوی که سامانه های نرم 

افزاری اصلی بانک کاماًل تولید داخل است.
فرشید فرخ نژاد جانشین رئیس کمیته پدافند غیرعامل بانک با اعالم این 
مطلب افزود: سامانه های سخت افزاری و مخابراتی بانک رفاه نیز علی رغم 
استفاده ناگزیر از تجهیزات غیر بومی، پشتیبانی و راهبری آن کاماًل متکی 
نیروهای داخلی بوده و هیچ گونه وابستگی مستقیمی به دانش فنی و  بر 

نیروهای غیر بومی وجود ندارد.
وی با توجه به موقعیت متمایز کشور ما که همواره در معرض تهدیدات 
دشمنان و تحریم های ناعادالنه قرار دارد، توجه به این مهم را بسیار حائز 

اهمیت دانست.

با امضای تفاهمنامه ای سه جانبه صورت گرفت

اعطای ۳ میلیون تومان وام قرض الحسنه به 
دانشجویان توسط بانک ملت

بانک ملت، سازمان حج و زیارت و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، 
تفاهمنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن به دانشجویان برای اعزام 
به عتبات عالیات تا سه میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه اعطا 

می شود.
طبق تفاهمنامه ای سه جانبه که به امضای  محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت، حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت و محمدرضا فقیهی رییس 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان رسیده است، هر دانشجو برای اعزام هوایی 
به عتبات عالیات از ۳۰ میلیون ریال و برای اعزام زمینی از ۲۰ میلیون ریال 

تسهیالت قرض الحسنه این بانک بهره مند خواهد شد.
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضا و تبادل این تفاهمنامه، 
را  کرد: خدا  اظهار  اکرم)ص(،  پیامبر  میالد  و  هفته وحدت  آغاز  تبریک  با 
شاکریم که باز هم این توفیق را به بانک ملت اعطا کرد که در کار معنوی 
اعزام دانشجویان به عتبات عالیات مشارکت داشته باشد و با ارائه خدمات به 

زائران، از خیر و برکت این کار بزرگ بهره مند شود.

عضو هیات مدیره بانک صادرات اعالم کرد

اقدام بانک صادرات نسبت به اعطای تسهیالت در 
بازار بین بانکی

پیگیری  با جدیت  ایران  بانک صادرات  نقدینگی در  مدیریت صحیح 
می شود و در سال جاری این بانک کمتر با کسری نقدینگی روبه رو بوده 

است.
غالم سوری، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران در تبیین ساختار مالی 
شامل  نقدینگی  کنترل  راستای  در  انجام شده  تمهیدات  گفت:  بانک،  این 
زمان بندی بازپرداخت بدهی ها به بانک مرکزی با یک برنامه گسترده، فروش 
و  بانکی  فعالیت های  افزایش حجم  مطالبات،  وصول  مازاد،  اموال  و  دارایی 
جاری  سال  در  به نحوی که  است  بوده  بانکی  بین  خزانه داری  فعالیت های 
صادرات  بانک  اوقات  بیشتر  در  شدیم.  روبه رو  نقدینگی  کمبود  با  به ندرت 

نسبت به اعطای تسهیالت در بازار بین بانکی اقدام کرده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان های 
خراسان رضوی و شمالی سفر می کند

حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن به 
اتفاق هیات همراه به استان های خراسان رضوی و شمالی سفر خواهد 

كرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن، وی در این سفر كه 
با  گیرد  می  صورت  شده  یاد  های  استان  صنایع  وضعیت  بررسی  منظور  به 
صنعتگران این استان ها دیدار و از چند واحد صنعتی بازدید خواهد كرد. رفع 
موانع موجود در راستای بسط توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در استان های یاد 
شده از اهداف سفر حسین مهری به استان های خراسان رضوی و شمالی است.

از سوی بانک مسکن انجام شد

 پرداخت 50 هزار فقره تسهیالت مسکن
در مهر ماه

مجموع تسهیالت منعقد شده و اعطایی از سوی بانک مسکن در هفت 
ماه نخست سال جاری معادل 35.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته افزایش یافت.
به گزارش هیبنا، بانک مسکن در هفت ماهه نخست امسال رقمی بالغ ۱۰ 
هزار و 8۴9میلیارد و ۳7۵ میلیون و ۳۰۰هزار تومان به متقاضیان سراسر کشور 

تسهیالت پرداخت کرد.
گزارش عملکرد تسهیالت منعقد شده و اعطایی بانک مسکن طی هفت ماهه 
نخست امسال نشان می دهد: کل تسهیالت منعقد شده و اعطایی طی هفت 
ماهه سال جاری معادل ۱۰ هزار و 8۴9 میلیارد و ۳7۵ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان بوده که در مقایسه با مبالغ منعقد شده و اعطایی طی دوره مشابه سال 
گذشته معادل ۳۵.7 درصد رشد را نشان می دهد. در هفت ماه ابتدایی سال 
به متقاضیان  بانک مسکن  از سوی  جاری ۲9۳ هزار و ۳۵۱ فقره تسهیالت 
سراسر کشور پرداخت شد این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال 
بوده است.  گذشته حجم تسهیالت پرداختی معادل ۱98 هزار و ۴79 فقره 
ارزش کل تسهیالت پرداخت شده در هفت ماهه ابتدایی سال 96 معادل 7 هزار 

و 996 میلیارد و ۵6 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

بسیج باید عامل تحکیم وحدت میان مردم باشد
مدیرعامل بانک دی در جلسه شورای بسیج پایگاه 9 دی به نقش بسیج 

در تحکیم وحدت و ممانعت از تفرقه در جامعه، تاکید کرد.
قربانی،  محمدرضا  دی؛  بانک  تبلیغات  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
دی، ضمن  پایگاه 9  بسیج  شورای  جلسه  در  با حضور  دی  بانک  مدیرعامل 
تبریک سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی)ره( و آغاز هفته 
بسیج و تقارن آن با هفته وحدت گفت: بسیج، صدای صالبت، سمبل صبوری، 

اسوه صالحان و آموزگار صابران است.
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با تایید و یا بدون تایید پیامکی

سقف تراکنش های خود را با »بام« تعیین کنید
سقف تراکنش های بین بانکی از سامانه »بام« قابل تغییر است. انتقال وجه درون بانکی، بین بانکی و بین حساب های خود در سامانه »بام« با تایید و یا بدون تایید پیامکی قابل انجام است. در این سامانه سقف مبلغ تراکنش بین بانکی با تایید 

پیامکی 15۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده، اما تا سقف سه میلیارد ریال قابل افزایش است.

بازار ارز برای دالالن جذاب نیست

دخالت بازارساز وتالش برای حفظ نرخ
اخبار

یک صادرکننده:

بازگشت ارز صادراتی در سه ماه منطقی نیست
ایران،  بازرگانی  اتاق  اعضای کمیسیون توسعه صادرات  از  به گفته یکی 
بخشنامه جدید درباره برگشت  ارز حاصل از صادرات، نه  تنها مشکالت را 
حل نکرد بلکه ابهامات را بیشتر کرده است؛ چراکه با وجود محدودیت در 
حوزه بانکی و انتقال ارز، در نظر گرفتن مبنای سه ماه برای برگشت ارز به 
جای مبنای سال مالی نشان از این دارد که مسئوالن از مسائل صادرات ناآگاه 

هستند.
 به گزارش ایسنا، طبق بخشنامه صادر شده در روز ۲8 آبان ماه از سوی بانک 
مرکزی، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در 
چهار قالب هستند. به گفته فعاالن حوزه بازرگانی، صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی 
مبنی بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، شرایط برای 

صادرکنندگان را سخت تر کرده است.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره 
به این که بانک مرکزی بخشنامه  اخیر را جایگزین بخشنامه ۲۲ فروردین ماه سال 
جاری کرده است، اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات را بیشتر کرده است. بر این اساس 
صادرات زیر یک میلیون یورو معاف از پیمان سپاری، بین یک میلیون یورو تا سه 
میلیون یورو مکلف به بازگشت  ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، بین سه میلیون یورو 
تا ۱۰ میلیون یورو موظف به بازگشت 7۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ۱۰ میلیون 
یورو مکلف به بازگشت و عرضه 9۰ درصد ارز صادراتی در بازه سه ماهه در سامانه 
نیما شده است. این که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه سه ماهه صورت گیرد، 
نه بر مبنای سال مالی، ابهاماتی را ایجاد و شرایط را برای صادرکننده دشوار می کند. 
این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیران از مسائل صادرات آن طور که باید و شاید 

اطالع ندارند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این که در 

شرایط خاصی که در حوزه بانکی  نیز با شدیدترین محدودیت ها روبرو هستیم و امکان 
انتقال ارز وجود ندارد، چرا اصرار می شود که برگشت ارز باید سه ماهه صورت گیرد؟ 

لذا بایستی سال مالی جایگزین مبنای سه ماهه باشد.
صالحی با یادآوری این که پیمان سپاری ارزی و تعهد صادرکننده برای بازگشت ارز، 
موضوعی است که در گذشته هم تجربه موفقی به همراه نداشته است گفت: البته بارها 
نیز به این موضوع  اشاره شده است، اما در جلسات اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
با رئیس کل بانک مرکزی، درخواست بخش خصوصی مبنی بر تغییر در نحوه بازگشت 
ارزهای حاصل از صادرات نادیده گرفته شد. تصمیماتی همچون بخشنامه پیمان سپاری 
ارزی، مواردی هستند که منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می شود. 
زمانی که جلساتی با مسئوالن برگزار و قول هایی برای رفع محدودیت ها داده می شود 

اما در عمل اتفاقی رخ نمی دهد، فعاالن را ناامید و مشکالت را تشدید می کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: هرچه جلوتر می رویم، به 
دلیل نداشتن سیاست های درست ارزی، مشکالت بزرگ تری در فضای کسب و کار و 
شرایط اقتصادی کشور به  ویژه در حوزه صادرات ایجاد می شود که البته برای حل این 
مشکالت راه حلی نیز ارائه نمی شود. صالحی با بیان این که رویکرد جدید ارائه شده، 
اعتماد و رابطه بخش خصوصی و دولت را تحت  تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: 
لذا باید به سوی  اعتمادسازی و شفافیت حرکت کنیم. متاسفانه در صف های ثبت 
سفارش، تعداد زیادی سفارش  ثبت شده دیده می شود که بعضا ضروری هم نیستند.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: چند نرخی 
بودن ارز امکان ایجاد رانت را فراهم کرده است. این که ارز صادراتی با نرخ نیمایی 
انجام اما در بازار به قیمت آزاد فروخته شود، زمینه ساز رانت شده که بسیار نگران کننده 
است. اگر با همین نگاه  و شیوه ، تصمیم گیری ها ادامه یابد، کسب و کار داخلی با مشکل 

مواجه خواهد شد.

افزایش قیمت کاالهای اساسی موجب شد تا در 
ماه های اخیر سفره خانوار کارمندان و کارگران 
در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل توجهی 
نقدی  حمایت  دلیل،  همین  به  باشد  داشته 
قرار  دولت  کار  دستور  در  آنان  از  غیرنقدی  و 

گرفته است.
نمایندگان کارگری در  بررسی های  ایرنا،  به گزارش 
شورای عالی کار حکایت از این داشت که حداقل فاصله 
براساس  خانوار  سبد  هزینه  با  کارگران  حقوق  میان 
قیمت های جدید کاالها دستکم 8۰۰ هزار تومان است.

کار  عالی  در شورای  کارگری  نماینده  علی خدایی، 
پیش از این در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: این میزان 
پوشش  دولت  و  کارفرمایان  توسط  باید  مابه التفاوت 
را  معیشتی  حداقل  های  بتوانند  کارگران  تا  شود  داده 
و  خرید  قدرت  بردن  باال  دنبال  به  ما  باشند.  داشته 
بهبود شرایط معیشت کارگران با افزایش نقدی حقوق 
و دستمزد آنان یا احیای ستاد بن کارگری هستیم، اما 
و  حقوق  افزایش  مسئولیت  هنوز  دولت  و  کارفرمایان 
دستمزد کارگران را نپذیرفته اند. محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات حمایت 
مرحله  در  گفت:  حمایتی  بسته  توزیع  و  کارگران  از 
نخست اجرای طرح حمایتی بیش از ۱۱ میلیون نفر 

با اعتباری که به کارت  از اقشار آسیب پذیر می توانند 
بسته های  می شوند  واریز  خانوار  سرپرست  بانکی 
مشمول  دوم  مرحله  کنند.  دریافت  را  خود  حمایتی 
کارگران و بازنشستگان می شود، همه کارگران دائمی و 
فصلی می  توانند از بسته حمایتی استفاده کنند. مرحله 
سوم اجرای طرح حمایتی مربوط به کارگران است که 
این امر به صورت افزایش نقدی حقوق و دستمزد آنان 

انجام می شود.
احمد میدری، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار 
واریز  با  از کارمندان  افزود: حمایت  اجتماعی  رفاه  و 
مبلغ۲۰۰ هزار تومانی به حساب آن ها انجام می شود. 
آسیب پذیر  اقشار  و  کارگران  برای  که  اعتباری  البته 
با  شده  درنظرگرفته  حمایتی  بسته  تخصیص  برای 
توجه به جمعیت خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان 
است، اما به کارمندان با هر بعد خانواری رقم ۲۰۰ 

هزار تومان پرداخت خواهد شد.
نوسان  از  ناشی  که  قیمت ها  جهش  به  توجه  با 
افزایش  است شاهد  اخیر  ماه های  در  مالی  بازارهای 
هستیم،  خانوارها  هزینه  و  دریافتی  حقوق  فاصله 
بنابراین برای جلوگیری از کوچک شدن سبد خانوار 
دولت گام هایی را برای حمایت از این اقشار برداشته 

است.

کارگران و کارمندان زیر پوشش چتر حمایت نقدی و کاالیی دولت


