
در این وضعیت نگرانی مهم مربوط به کسانی است که در 
پیش فروش ماه های اخیر دو خودروساز بزرگ ثبت نام 
کرده اند. آن ها بالتکلیف مانده و نمی دانند که در نهایت 
تحویل  قیمتی  چه  با  را  نام شده خود  ثبت  خودرو های 
خواهند گرفت در قرارداد پیش فروش این خودرو ها قید 

شده که قیمت ها به روز محاسبه خواهند شد.
 یک روز گفته می شود رییس جمهور مخالف افزایش قیمت 
خودرو است، فردا تکذیب می شود. روزی گفته می شود سازمان 
حمایت از مصرف کننده در حال بررسی افزایش قیمت خودرو 
است، فردای آن روز ایران خودرو رسما قیمت های خود را افزایش 
می دهد. تعزیرات می گوید غیر قانونی است، وزیر صنعت می گوید 
یعنی مردم سردرگم  بین مصرف کننده  این  است. در  قانونی 
شده اند و می پرسند واقعا چه خبر است؟، پرسشی که پاسخ دقیقی 

برای آن وجود ندارد.
به گزارش فرارو، پس از چند ماه کش و قوس، بحث و جدل، 
انتشار اخبار و شایعات گوناگون پیرامون افزایش قیمت خودرو 
ناگهان ایران خودرو به صورت رسمی قیمت چهار محصول خود را 
افزایش داد. قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون 
تومان، S.۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ 
۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان 
مشخص شده است. با این اقدام ایران خودرو، عمال افزایش قیمت 

خودرو به صورت رسمی در بازار کلید خورد.
ایران خودرو این محصوالت را هم به صورت فوری و با قیمت 
جدید به فروش گذاشت. ایران خودرو این محصوالت را ۵ درصد 

زیر قیمت حاشیه بازار گذاشت.
اقدام ایران خودرو واکنش های مختلفی داشت عده ای با آن 

مخالفت کردند و عده ای ازآن دفاع کردند.
منتقدان می گویند اقدام ایران خودرو غیر قانونی بوده است چرا 
که سازمان حمایت باید میزان افزایش قیمت خودرو را تعیین 
کند و خودروسازان مجوز تعیین قیمت ندارند. از سوی دیگر این 
خودروسازی می گوید این خودرو ها مشمول قیمت گذاری نیستند 

و لذا افزایش قیمت آن ها غیر قانونی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات سیدیاسر رایگانی معتقد است از آنجا 
که وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت های 
قیمت  بررسی  مشغول  همچنان  سازمان  این  و  کرده  جدید 
خودرو است و هیچ قیمتی را به طور رسمی اعالم نکرده؛ بنابراین 
پیش فروش یاد شده توسط شرکت ایران خودرو وجاهت قانونی 

ندارد و از نظر سازمان تعزیرات مصداق گران فروشی است.
بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودرو های باالی ۴۵ میلیون 
تومان عمال از شمول قیمت گذاری خارج بوده و قیمت آن ها با 

توجه به شرایط بازار تعیین شود.
با وجود اینکه تعزیرات افزایش قیمت خودرو های ایران خودرو را 
غیر قانونی اعالم کرد، اما وزیر صنعت با همین استدالل اعالم کرد 

که افزایش قیمت غیرقانونی نیست.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران 
خودرو به تسنیم گفت که در بحث خودرو، سازمان حمایت و 
خودروسازان مسوول هستند و قطعا درباره افزایش قیمت توضیح 
خواهند داد. او افزود: »نمی توان این قیمت گذاری را غیر قانونی 

دانست، اما باید سازمان حمایت اعالم نظر کند.«
چهار  که  این  بیان  با  حمایت  سازمان  رئیس  تابش  عباس 
خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اعالم کرد: "اگر 
افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز 
سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز 
مجوز افزایش قیمت داده است، اما این موضوع هم به معنای آتش 
به اختیار خودروساز ها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو 
هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق 

نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می کند."
تابش تاکید کرد "سازمان حمایت هیچ گونه مجوز افزایش قیمت 
رسمی و غیر رسمی برای هیچ خودروسازی صادر نکرده است."

به گفته رییس سازمان حمایت »سازمان حمایت مسئول برآورد 
قیمت تمام شده خودرو های مشمول قیمت گذاری بوده است که 
این کار را انجام داده و نهایی شده است و این هفته نتیجه این 

بررسی ها به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود.«
در عین حال تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از غیرقانونی 
منصوری  محمدرضا  اند.  گفته  سخن  قیمت ها  افزایش  بودن 
عضو کمیسیون صنایع گفته است: »شرکت های خودروسازی 
نمی توانند بدون مجوز قیمتی را تعیین کنند و احتماالً مسئوالن 
این شرکت ها با این دیدگاه که ما این کار را می کنیم و نهایتاً یک 

مبلغی جریمه می شویم این اقدام را انجام دادند.«
معتقد  اقتصادی مجلس هم  نادری عضو کمیسیون  شهاب 
است: »خودروسازان از موضوع افزایش بیکاری در صنعت خودرو 
که  چرا  کنند  گران  را  خودرو  قیمت  تا  می کنند  سوءاستفاده 

می توانند سایر هزینه ها را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه ایران 
اجرای  و  حمایت  سازمان  سوی  از  قیمت  اعالم  بدون  خودرو 
تعهدات قبلی خود در قبال پیش فروش برخی از محصوالت، اقدام 
به افزایش قیمت و فروش فوری چند محصول کرده است که باید 

این تخلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.«
از  یکی  گذشته  هفته  که  است  این  توجه  جالب  نکات  از 
نمایندگان مجلس مدعی شده بود که رییس جمهور نیز با افزایش 
قیمت خودرو مخالف است، البته این ادعا از سوی وزیر صنعت رد 
شد. رحمانی گفت که رییس جمهور با افزایش قیمت مخالفت 

نکرده است.
بسیاری از منتقدان از خودروسازان انتظار دارند که قیمت ها با 
کیفیت خودرو تولیدی تناسب داشته باشد. با این حال خودروسازان 
کمتر به مسئله کیفیت توجه دارند. در ماه های اخیر خودروسازان 
بار ها خواستار افزایش قیمت های شده اند و تاکید کرده اند که با 
افزایش نرخ دالر قطعه سازان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. 
کمبود قطعه در بازار تولید را کاهش داده و از طرف دیگر صنعت 

خودرو سازی را در آستانه بحران بیکاری قرارداده است.
فشارخودروسازان باعث شد که چند ماهی است بحث افزایش 
نرخ های مطرح می شود. ابتدا شورای رقابت به دنبال تعیین یک 
مکانیزم بود و پس از آن این وظیفه به سازمان حمایت از مصرف 

کننده واگذار شد.
ادامه افزایش قیمت ها

با افزایش قیمت ۴ خودرو ایران خودرو انتظار می رود که سایپا 
نیز قیمت برخی خودرو های خود را گران کند. براساس گزارش ها 

سایپا فعال دست نگه داشته تا ببیند نتیجه کار ایران خودرو چه 
می شود. در واقع سایپا اقدام ایران خودرو را ارزیابی می کند، اما 
پیش بینی می شود که این خودرو سازی نیز تا آخر هفته اقدامی 
مشابه انجام دهد. به ویژه اینکه سایپا در سال جاری ضرر و زیان 

بیشتری نسبت به ایران خودرو متحمل شده است.
از طرف دیگر با توجه به این سازمان حمایت وعده داده که 
تا آخر هفته جاری تکلیف قیمت خودرو را تعیین کند، ناظران 
معتقدند که احتماال همان فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار 

اعمال خواهد شد.
بالتکلیفی خودرو های ثبت نامی

در این وضعیت نگرانی مهم مربوط به کسانی است که در پیش 
فروش ماه های اخیر دو خودروساز بزرگ ثبت نام کرده اند. آن ها 
بالتکلیف مانده و نمی دانند که در نهایت خودرو های ثبت نام شده 
خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت در قرارداد پیش فروش 

این خودرو ها قید شده که قیمت ها به روز محاسبه خواهند شد.
این حال به نظر می رسد خودروساز ها خودرو های داخلی  با 
ثبت نام شده را با افزایش حداقل ۵۰ درصدی در اختیار ثبت نام 

کنندگان قرار دهند.
ایران خودرو به نمایندگی ها نشان می دهد  ابالغ بخشنامه 
بر  خودرو ها  قیمت  افزایش  منتظر  باید  آینده  روز های  طی 
اساس فرمول حاشیه بازار شد و قطعاً افزایش چند ده میلیون 
تومانی قیمت خودرو های داخلی موضوعی نیست که به راحتی 
برای مشتریان قابل هضم باشد و این می تواند روند تازه ای در 

بازار ایجاد کند.

اقتصادی 5

طی آبان ماه سال جاری محقق شد

 رکورد تولید آهن اسفنجی
فوالد سپیددشت

فوالد سپیددشت با تولید 63 هزار و 45 تن آهن اسفنجی در آبان 
سال جاری، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد. پیشرفت فیزیکی 

واحد فوالدسازی این مجموعه بیش از 70درصد اعالم شده است.
این  اسفنجی  آهن  تولید  قبلی  رکورد  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجموعه در اسفند سال گذشته ۶2 هزار تن اعالم شد که با توجه به میزان 

تولید آبان ماه این واحد، رکورد جدیدی در بین هفت طرح فوالدی است.
پیشرفت  با  شرکت  این  فوالدسازی  پروژه  توسعه،  دوم  فاز  در  همچنین 

فیزیکی ۷۱ درصدی پیشگام طرح های هفت گانه استانی است.
است.  آغاز شده  واحد  این  تجهیزات  برخی  عملیات نصب  در حال حاضر 
بیش از نیمی از تجهیزات پروژه از کشورهای اروپایی و چین وارد سایت شده 
 Ladle Turret ، Tundish است و طی ماه های اخیر، تجهیزاتی همچون
Car (ماشینی در سیستم ریخته گری( جرثقیل های ۸۰ تن سالن ریخته 
و  فشرده  هوای  و  اکسیژن  تولید  آبرسانی،  واحد  به  مربوط  تجهیزات  گری، 

مخازن مواد اولیه نصب شده است.

تعیین تکلیف سه هزار میلیارد ریال از امالک مازاد 
بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای امسال

بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری تعداد 312 مورد از 
امالک و شرکت های مازاد تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.

 ۱2۴ تعداد  مذکور  مدت  در  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به   
مورد مزایده از سوی این بانک در راستای اجرای سیاست های خروج از بنگاه 
داری بانک ها، برگزار شد که 2۴۸ مورد از امالک بانک در این مزایده ها به 

فروش رسیده اند.
اقاله  از طریق  مورد  و ۳۱  مذاکره  از طریق  امالک  از  مورد  همچنین ۳۳ 
تعیین تکلیف شدند که ارزش ریالی این امالک در مجموع به بیش از سه 

هزار و ۴۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال می رسد.

انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت و دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تفاهم نامه همکاری میان بانک ملت و دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف افزایش تعامالت فی ما 

بین به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای  
محمد بیگدلی مدیرعامل این بانک و مرتضی بانک مشاور رئیس جمهوری و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسید، سطح 
همکاری های متقابل و مراودات بانکی طرفین افزایش خواهد یافت و بانک 
ملت به دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت های 
معرفی شده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، خدمات ویژه ارائه خواهد 

داد.
مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی در این جلسه از بانک ملت به عنوان یک بانک خوب و فعال 
در کشور نام برد و اظهار امیدواری کرد که امضای این تفاهم نامه بتواند منشا 
خیر و برکت برای دو طرف شود و همکاری های فی ما بین را در راستای 

رونق اقتصاد در مناطق آزاد، گسترش دهد.

بازدید مدیر شعب موسسه اعتباری کوثر از بنیاد خیریه 
معلولین

مدیر شعب شرق استان تهران به همراه جمعی از کارکنان به مناسبت 
روز جهانی معلولین با مدیر عامل بنیاد خیریه معلولین ایرانیان دیدار 

و گفت وگو کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، قاسم شیرکوند مدیر شعب 
شرق استان تهران ضمن تشکر از اقدامات و فعالیت های این بنیاد در راستای 
کار خدمات  در  که  کسانی  گفت:  معلوالن  به  و خدمت رسانی  زایی  اشتغال 
رسانی به معلولین فعالیت می نمایند افرادی جهادگرند که هدفشان کسب 
با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه خدمت رسانی به  رضایت الهی است. وی 
معلوالن اظهار داشت: تالش برای رفع مشکالت روزمره معلوالن سبب التیام 

درد، رنج و کاستی ها و حضور پر رنگ آنها در جامعه می شود.

اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن ابالغ کرد

 بخشودگی سود تسهیالت بدهکاران
بانک مسکن

تسهیالت  اصل  از  باقی مانده  نقدی  و  جا  یک  تسویه  صورت  در 
تسهیالت  اصل  اینکه  به  مشروط  غیرجاری،  بدهی  دارای  مشتریان 
تا  آنها حداکثر  قرارداد  و  بوده  تومان  میلیون   100 تا سقف  دریافتی 
پایان سال 1395 به سرفصل مطالبات غیر جاری انتقال یافته باشد، 

سود تسهیالت به همراه جرایم متعلقه مورد بخشودگی قرار گیرد. 
بر اساس اعالم اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن، در صورت 
بدهی  دارای  مشتریان  تسهیالت  اصل  از  باقیمانده  نقدی  و  جا  یک  تسویه 
سود  مرکزی،  بانک  ابالغی  اولویت های  و  ضوابط  چارچوب  در  غیرجاری 
به  مشروط  گیرد،  قرار  بخشودگی  مورد  متعلقه  جرایم  همراه  به  تسهیالت 
اینکه اصل تسهیالت دریافتی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بوده و قرارداد آنها 
حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ به سرفصل مطالبات غیر جاری انتقال یافته باشد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران :

صورت های مالی ٩ ماهه بانک صادرات قطعًا بهتر 
خواهند بود

درآمدهای  مطالباتی،  اهداف  سال  پایان  تا  باقی مانده  هفته   ١٦ در 
غیرمشاع، مباحث درآمد و مطالبات مشکوک الوصول بانک صادرات 

باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
بانک  ایران، در جمع کارکنان  بانک صادرات  حجت اله صیدی، مدیرعامل 
در استان فارس با اشاره به اینکه اجرای برنامه تدوین شده و همت کارکنان، 
موجب شده تا این بانک به سمت کاهش زیان قدم بردارد، اعالم کرد: گزارش 
حسابرسی ٩ ماهه ای که به سازمان بورس ارائه خواهد شد، قطعاً از گزارش 
شش ماهه بهتر خواهد بود و با تداوم این روند، سال ١٣٩٨ را با سود خواهیم 

بست.

دوشنبه / 19 آذر 1397 / شماره 298

قدردانی استاندار خراسان جنوبی از رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات 
استاندار خراسان جنوبی از رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات به خاطر تالش ها و اقدامات ارزنده در پیگیری و انجام امور مربوط به کارگروه تخصصی اشتغال استان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای محمد 

مهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی مراتب تشکر خود را با اهدا لوح به آقای رستگارمقدم رئیس شعبه بیرجند ابالغ کرده است.

سرانجام قیمت خودرو

تائید، تکذیب، بالتکلیفی؛ در بازار خودرو چه خبر است؟
اخبار

پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

نرخ ارز غیرواقعی در بازار
 بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی، آن هم با شیب مالیم را آغاز 
کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار 

می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.
پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در 2 
مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دالیل اقتصادی داشته 
باشد، ناشی از فضاسازی رسانه ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس 
زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود. در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ 
رعایت سقف ۵۰  الزام  آن  اثر گذاشت که نخستین  بازار  بر  داد، چند تصمیم 
میلیون تومانی در تراکنش های پایانه های فروشگاهی بود که سبب شد گردش 
پول به ویژه در مواردی که دالالن با استفاده از کارتخوان های خارج شده از کشور 

ارز می فروشند، مختل شود. 
همچون  همسایه  کشورهای  در  تنها  نه  کارتخوان ها  این  ایرنا،  گزارش  به 
عراق و افغانستان استفاده می شدند، بلکه دالالن آنها را حتی به آمریکا، کانادا 
کشور  از  سرمایه  فرآیند خروج  اینکه  نتیجه  بودند؛  برده  اروپایی  کشورهای  و 
انجام  ایرانی به سهولت  از رومینگ روی سیمکارت های  با استفاده  به راحتی و 
می شد. اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای 
چک های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی 
صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد. با وجود همه 
این تالش ها، هنوز نرخ ها در بازار راضی کننده نیست هرچند که دالر آمریکا در 

محدوده ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی جا خوش کرده اند.
رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان بر این باور است که اکنون بازار ارز به 
آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم گیری نهادهای موثر 

است تا مردم و فعاالن اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.
اقتصادی  فعاالن  اما  باشد  راضی کننده  برای صادرکنندگان  نرخ ها  این  شاید 
به ویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی دانند و همان طور که مسئوالن 
اقتصادی دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می شود، به 

نرخ های حقیقی ارز نزدیک تر است.
یورو  فروش هفتگی  نشان می دهد که متوسط  ارز  نظارت  به سامانه  نگاهی 
در سنا حدود ۱۳ هزار تومان و دالر آمریکا نزدیک ۱۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده 
اما در سامانه نیما که حواله های ارزی جابه جا می شود، متوسط هفتگی فروش 
حدود یورو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نیما هشت هزار و ۸۰۰ تومان است. با این 
حال نگاهی به نرخ های روزانه حواله ها در نیما نشان می دهد که بهای یورو و دالر 
در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود ۹۶۰۰ تومان و دالر ۹۸۰۰تومان 

فروخته می شود.
اختالف قیمت میان بازار و نیما پر می شود؟

با وجود روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز 
اختالف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ ها در سامانه سنا و نیما از 
اختالف سه هزار تومانی هر یورو و ۱۴۰۰ تومانی هر دالر حکایت دارد اما پرسش 

اینکه چگونه می توان این فاصله را کمتر کرد.
هفته گذشته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از دالیل 
نیما  به  توسط صادرکنندگان  افزایش عرضه  را  ارز  آزاد  بازار  در  نرخ ها  کاهش 
دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم بندی صادرکنندگان، این روند بهتر 

شود.

دبیرکل کانون صرافان نیز می گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن 
صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که ساالنه کمتر از یک میلیون 
یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته 
به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری ارز خود 

را بفروشند.
با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب 
ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختالف نظر صادرکنندگان و بانک 
مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه های خود سعی کرده با طبقه 
بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب 

با صادرات غیرنفتی کشور نیست.
پول صادرات غیرنفتی کجاست؟

بانک مرکزی می گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما تاکنون یعنی در 
هفت ماه و نیم گذشته معادل ۶.۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کاالها و خدمات 
مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصوالت برقی، الکترونیکی و 
مخابراتی با ۱.۳۵۳ میلیون یورو و ماشین  آالت، تجهیزات و قطعات خودروسازان 

با ۱.2۰۵ میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه 
امسال ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دالر کاالی غیرنفتی از کشور صادر شده و در 

مقابل 2۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دالر وارد کشور شده است.
از آنجا که آمار گمرک مجموع کاالهای وارداتی با هر نرخی است و کاالهای 
دارند،  واردات  در  باالیی  سهم  سویا  لوبیای  و  برنج  دامی،  ذرت  شامل  اساسی 
می توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط 
بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت 

از آنها انتظار دارد، عمل نکرده اند.
به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی 
حدود 2۷ درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و 
البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی ها که ۳۳ درصد از ارزش 

صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته اند.
با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام 
می شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، 

در ماه های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ های متعادل تر داشت.
دولت  و  حاکمیت  آیا  که  رابطه  این  در  مرکزی  بانک  در  مسئول  مقام  یک 
کنونی  نرخ های  گفت:  است،  راضی  ارز  بازار  در  کنونی  نرخ های  و  آرامش  به 
راضی کننده نیست اما می توان امیدوار بود که با سیاست گذاری های انجام شده، 

در آینده وضعیت بهتر شود.
غفلت از بازار شفاف ارز 

هرچند این روزها فعاالن ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان های ارزی خرسندند 
اما همگی بر رساندن نرخ ها به نقطه تعادلی در بازار تاکید دارند؛ یعنی نرخ ها 
از  اعم  ارز  بازار  در  موثر  فعاالن  همه  مشارکت  با  و  رقابتی  شفاف،  فضایی  در 
صرافی ها، صادرکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی شکل بگیرد. در این رابطه برخی 
کشورهای همسایه تجربه های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی 
عراق در بازار حراج ارز است که معامالت به صورت شفاف انجام می  شود؛ همتی 

نیز در هفته های پیشین وعده راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی 
را به فعاالن اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد. در چنین شرایطی 
است که می توان کشف قیمت ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی 
تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه می گوید: ایجاد شفافیت در 
بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ 

سال است که احساس می شود.
رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف 
قیمت است که با متعادل کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه 
اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دالالن تعیین شود. دبیرکل کانون صرافان 
ایرانیان اظهار کرد: اراده خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و 
بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی و دولتی برای راه اندازی این 
بازار تالش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک 

مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار کرد: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز مداخله ای، ارز 
دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و همه چیز در بستر یک نظام 

یکپارچه شکل می گیرد.
به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع 
شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر 

ساماندهی می شود.
در  صادرکنندگان  همکاری  بازار،  این  راه اندازی  لوازم  از  یکی  حال  این  با 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ ها با توجه به سبد منابع 

ارزی کشور مدیریت شود.


