
ب«،  »بهزاد.  ص«،  »احسان.  پرونده  به  رسیدگی 
که  الف«  »پیمان.  و  الف«  »مجید  ق«،  »سیدمازن. 
در  هستند،  کشور  ارزی  نظام  در  اخالل  به  متهم 
از شیوه فعالیت  هفته های گذشته دنبال و جزئیاتی 

این صرافان نیز در جلسه دادگاه مطرح شد.
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخالل در نظام ارزی 

کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می شود.
سوم  شعبه  رئیس  مسعودی،  قاضی  شرق،  گزارش  به 
اخاللگران  و  مفسدان  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه 
اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف 
از  نوبت  به  آرا  این  کرد  تأکید  و  داد  خبر  آینده  هفته  تا 
سوی قوه قضائیه اعالم خواهند شد. حجم مالی پرونده ای 
که این صرافان در آن محاکمه می شوند، به ۱۵۱ میلیون 

دالر می رسد.
پرونده ۱۵۰ میلیون دالری

ب«،  »بهزاد.  ص«،  »احسان.  پرونده  به  رسیدگی 
»سیدمازن. ق«، »مجید الف« و »پیمان. الف« که متهم به 
اخالل در نظام ارزی کشور هستند، در هفته های گذشته 
دنبال و جزئیاتی از شیوه فعالیت این صرافان نیز در جلسه 
دادگاه مطرح شد. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به 
این پرونده با اشاره به حجم ۱۵۱  میلیون  و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ 
اعالم کرد: در تحقیقات مشخص شده  پرونده  این  دالری 
است بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا، 
به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه هستند و با 
دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار 
گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان 
قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از 

طریق کارت های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.
این  نماینده دادستان، تحقیقات نشان می دهد  به گفته 
افراد با دراختیارگرفتن کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد 
و با همکاری دالالن، مبالغ اشاره شده را به شکل صوری در 
سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارز ها را خود در 
اختیار گرفته اند. به گفته نماینده دادستان، در این پرونده 
پنج صراف اشاره شده با همین روش از کارت ملی هزارو ۲۸ 

نفر سوءاستفاده کرده اند.
بااین حال، متهمان این پرونده در دفاع از خود گفتند تا 
روز بازداشت حتی یک بار هم از سوی بانک مرکزی اخطار 
دریافت نکرده بودند و وکیل آنان نیز در دفاعیات خود از 
متهمان، دادگاه را فاقد صالحیت رسیدگی به این پرونده 
شکایت  مستلزم  نیز  را  جرائم  این  به  رسیدگی  و  دانست 
بانکی خواند. همچنین وکیل یک متهم دیگر، اتهام اخالل 
را منوط به سوءنیت خواند که به گفته او، در موکلش وجود 
نداشته است. در مقابل، قاضی دادگاه نیز رسیدگی به این 
و  دانسته  انقالب  دادگاه  اختیارات  محدوده  در  را  پرونده 
تأکید کرده بود حجم تخلفات صورت گرفته در این پرونده، 
با توجه به زیانی که به بار آورده اند، شامل صفت عمده برای 

اخالل در نظام ارزی کشور می شود.
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  اقتصاددان  ندری،  کامران 
آن  متهمان  و  ارزی  اخالل  پرونده های  درباره  امام صادق، 
افراد  این  فعالیت  اقتصادی،  نظر  از  می گوید:  »شرق«  به 
عنوان  و  است  بوده  مرکزی  بانک  قوانین  دورزدن  مصداق 
باشد،  معتبر  آن  برای  می تواند  اقتصادی  نظام  در  اخالل 
در  و  بوده  آسیب زا  سطحی  چه  در  اخالل  این  اینکه  اما 

چه  و  گذاشته  ما  اقتصاد  بر  تأثیری  چه  تحریمی  شرایط 
است که  دارد، مسئله ای حقوقی  مجازات  برای  کم وکیفی 
حقوق دانان باید درباره آن صحبت کنند. بااین حال، از نظر 
این  کنم،  اشاره  آن  به  می توانم  که  مهمی  نکته  اقتصادی 
است که اعمال مجرمانه ای مانند اقدامات این افراد، مصداق 
بارز پول شویی است و به طورکلی کسب درآمد نامشروع به 
این شیوه و با دورزدن قوانین و پنهان کردن منشأ آن را باید 

پول شویی دانست.
هنگامی که در کشوری قوانین مبارزه با پول شویی تصویب 
برای مقام اجرائی در نظر می گیرد،  را  می شود و اختیاراتی 
تازه گام اول برای مبارزه با پول شویی برداشته شده است و 
آن  مصادیق  و  شروع  را  خود  کار  می توانند  اجرائی  مقامات 
عناوین  این  کشف  جهت  در  و  کرده  مشخص  یک به یک  را 
و مصادیق و ارجاع آن ها به دستگاه های قضائی اقدام کنند. 
به طورکلی بانک ها به عنوان نوک پیکان مبارزه با پول شویی 
تلقی می شوند؛ زیرا درآمد های نامشروع و آلوده باید از طریق 
بانک ها وارد چرخه اقتصادی شود و به همین دلیل است که 
می بینیم در این پرونده ها موارد متعدد سوءاستفاده از حساب 

بانکی افراد مختلف وجود دارد.
بانک ها وظیفه دارند با استفاده از جدیدترین استاندارد ها 
و فناوری های آزمایش شده و موفق، از سالمت خود در برابر 
این سرمایه ها دفاع کنند و امکان جابه جایی مشکوک پول 
امروز،  جهان  در  ببرند.  بین  از  را  عنوانی  و  شکل  هر  به 
فناوری های نوینی به کمک مسئوالن آمده که می تواند به 
شکل سیستمی و هوشمند ردپای چنین تراکنش هایی را 
شناسایی کند و استفاده از این امکانات فنی در کنار قوانین 
و مقررات شفاف و قاطع، می تواند به اقتصاد ما برای مبارزه 

با پول شویی کمک کند.
اقدامات اخیر بانک مرکزی مثل ایجاد محدودیت و سقف 

مشخص برای تراکنش ها از دستگاه های پوز یا تصمیمی که 
درباره چک های رمزدار گرفته شده است، گام های بدوی و 
ابتدایی مبارزه با پول شویی هستند که اگرچه بسیار مهم، 
را در همین مدت  تأثیر مبارکشان  و  حیاتی و حساس اند 
نیستند  کافی  اما  ببینید،  ارز  بازار  در  می توانید  نیز  کوتاه 
پول شویی  با  مبارزه  دقیق  شکل  به  را  آن ها  نمی توان  و 

محسوب کرد.
این اقتصاددان درباره تأثیر برخورد با مجرمان در دادگاه 
ویژه بر کاهش تخلفات نیز می گوید: بدون شک برخورد با 
مجرمان الزم است و باید انجام شود، اما کفایت نمی کند. 
اینکه به شکل محدود با چند نفر برخورد شود، نمی تواند 
کافی باشد و مقوله مبارزه با پول شویی از آن دسته مقوالتی 
سطح  در  عملیاتی  و  سیستمی  برخورد  نیازمند  که  است 
کالن است. بالطبع در شرایط موجود می توان چند نفر را 
بانکی  کارت  و  کارت ملی  از  سوءاستفاده  با  که  کرد  پیدا 
دیگران قوانین را دور می زنند. برخورد با این ها اگرچه الزم 
است، اما در مقایسه با حجم عظیم فرار مالیاتی، قاچاق و 
سایر معامالتی که با دورزدن قوانین انجام می شوند، نشان 
و دستگاه ها، وضع  قوا  نیازمند هماهنگی همه  ما  می دهد 
برای برخورد  ابزار های جدید  از  قوانین مناسب و استفاده 

سیستمی و جامع با این پدیده هستیم.
این استاد دانشگاه اضافه می کند: اگر امروز از من بپرسند 
مهم ترین اقدامی که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام 
اقدامات  رأس  در  گفت:  خواهم  شک  بدون  چیست؟  شود، 
زمینه  این  در  ما  و  دارد  قرار  پول شویی  با  مبارزه  الزم، 
می بینید،  که  همان طور  و  داریم  نیز  قانونی  خأل  متأسفانه 
است خالف  که مشخص  اقدامات  این  در جرم انگاری  حتی 
قانون و با اهداف سوء انجام شده اند نیز دچار مشکل هستیم.

بگیرد،  در این باره صورت  باید  که  اقداماتی  درباره  ندری 

استفاده  زمینه  این  در  دنیا  تجربیات  از  باید  ما  می گوید: 
این سمت  به  منطقه هم  و می بینیم که کشور های  کنیم 
این  در  خوبی  اقدامات  هم  عراق  حتی  و  کرده اند  حرکت 
مجموعه  به تازگی  امارات  کشور  است.  داده  انجام  حوزه 
اقداماتی را با بهره گیری از این تجربیات انجام داد که البته 
باعث قطع ارتباط صرافی های ایرانی با امارات هم شد. در 
این زمینه باید دقت کنیم که ما قانون مبارزه با پول شویی 
اما در  نظر گرفته ایم،  برای آن در  داریم و سازوکاری هم 
عملیاتی کردن آن توفیق چندانی به دست نیاورده ایم و حل 
این مشکل نیازمند هماهنگی دستگاه های مختلف و جدیت 

برای برخورد با فساد است.
نکته مهم دیگر، تربیت افرادی است که بتوانند در مبارزه 
اوفک  که  می بینید  شما  کنند.  کمک  ما  به  پول شویی  با 
داده  افزایش  نفر  به ۴۰۰  نفر  از ۴۰  را  کارمندانش  تعداد 
انجام  برای دورزدن تحریم ها  ایران  بتواند معامالتی که  تا 
تربیت  چقدر  می دهد  نشان  این  کند.  شناسایی  می دهد، 
واحد  برای  آن ها  سازماندهی  و  متخصص  انسانی  نیروی 
مبارزه با پول شویی الزامی و حیاتی است. همچنین به این 
نکته باید توجه کنید که مصادیق پول شویی ممکن است در 
هر کشوری با کشور های دیگر متفاوت باشد و صرف انتقال 
به ما کمک کند؛ چون  از کشوری دیگر نمی تواند  قوانین 
ممکن است در کشور های دیگر، مصادیقی برای پول شویی 
یا  ندارد  مصداق  ما  کشور  در  که  باشد  داشته  وجود 
مصادیقی در اقتصاد ما وجود داشته باشد که نمونه خارجی 
ندارند؛ بنابراین این یک کار ایستا نیست و واحد مبارزه با 
و  پیگیری  را  موضوع  این  کامل  پویایی  با  باید  پول شویی 
رصد کند. در این صورت است که می توانیم امیدوار باشیم 
را  موجود  قوانین  به راحتی  نتوانند  افراد سودجو  آینده  در 

دور بزنند و به کسب درآمد از این طریق بپردازند.

اقتصادی 5

از سوی تولیدکنندگان به وزارت صنعت ارائه شد:

درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت الستیک

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر از درخواست تولیدکنندگان الستیک 
مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای سبک و سنگین خبر داد و 
اعالم کرد: این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و 

منتظر اعالم نتیجه نهایی در این زمینه هستیم.
مصطفی تنها در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت تمام شده مواد 
اولیه برای تولیدکنندگان انواع الستیک اعم از تایرهای سنگین و سبک، اظهار 
کرد: افزایش قیمت تمام شده به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه و نهاده های 
تولید موجب شد درخواست افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصوالت تایری اعم از 
سبک و سنگین را همراه با مستندات الزم به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان ارائه کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تایرهای سنگین با نظارت ستاد تنظیم بازار 
توزیع می شود و تایرهای سبک هم با ارائه  مدارک الزم از سوی خریداران توسط 

نمایندگی های فروش الستیک عرضه می شود.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با بیان این که درخواست افزایش قیمت 
الستیک در مرحله کارشناسی مورد تایید قرار گرفته و در انتظار اعالم نتیجه نهایی 
در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: درخواست خود را به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردیم و پس از بررسی های 
الزم این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و در انتظار 

اعالم نتیجه هستیم.
تنها با اشاره به این که علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات 
الستیک، بعضا مجبور هستیم مواد اولیه مورد نیاز خود را با استفاده از ارز آزاد وارد 
کنیم، خاطرنشان کرد: در مواردی واردات با ارز تخصیص یافته، امکان پذیر نیست 

و تولیدکنندگان مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد کنند.
گفتنی است، مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی انواع الستیک به صورت پلکانی 
از خردادماه سال جاری صادر شد، اما انواع الستیک خودروهای سنگین در سطح 
بازار با قیمتی بیش از سه برابر و الستیک خودروهای سبک با افزایشی ۵۰ تا 
۶۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب به فروش می رسید که در برهه ای شرایط بازار 
الستیک را دچار چالش کرد و با در نظر گرفتن تدابیر مختلفی از جمله امکان ثبت 
سفارش تایر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابالغ کاهش تعرفه واردات الستیک خودروهای 

سنگین به گمرکات، شاهد بهبود نسبی اوضاع بودیم.

حقوق دوم۱۶۵۰کارگرفوالدامروز واریز می شود

تسویه۲ماه حقوق تاآخرهفته
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با اشاره به واریز دومین 
حقوق معوق ۱۶۵۰ کارگر دیپلمه گروه ملی فوالد در روز جاری، از تسویه 

حقوق دوم تمام کارگران این شرکت تا پایان هفته خبرداد.
کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تسویه مطالبات 
معوق ۳ هزار کارگر شاغل در گروه ملی فوالد اهواز، با بیان اینکه کارگران زیردیپلم 
این شرکت، چهارشنبه هفته گذشته ۲ ماه حقوق معوق خود را دریافت کردند، اظهار 
داشت: همچنین در روز پنجشنبه کارگران دیپلمه این شرکت یک ماه از حقوق 
معوق خود را دریافت کردند و کارگران لیسانس به باال نیز در روز شنبه یک ماه از 

مطالبات معوق خود را دریافت کردند.
نماینده ویژه وزیر کار در امور رسیدگی به وضعیت کارگران هفت تپه و گروه ملی 
فوالد گفت: امروز، دوازدهم آذرماه نیز دومین حقوق معوق تمام کارگران دیپلم به 

تعداد۱۶۵۰ نفر پرداخت خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه تمام کارگران لیسانس به باالی گروه ملی فوالد تا پایان 
هفته جاری حقوق دوم خود را دریافت خواهند کرد، افزود: به این ترتیب دو ماه از 

مطالبات معوق کارگران این شرکت در این هفته تسویه خواهد شد.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار تاکید کرد: دسته بندی انجام شده 

برای پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فوالد توسط کارفرما صورت گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت کار همچنین درباره کارگران شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه نیز با تاکید بر اینکه حسب تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیگیری مطالبات قانونی کارگران هفت تپه و گروه ملی فوالد تا حصول نتیجه ادامه 
می یابد، گفت: کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دیروز به کارگاه مراجعه و 

نسبت به بازگشایی خطوط تولید اقدام کردند.
وی گفت: امید است با استقرار مدیر تام االختیار جدید در کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه، کارگران با این مدیریت کمال همکاری را به عمل آورند تا با بازسازی، 
تعمیرات و اصالح ساختاری کارگاه و برداشت نیشکر و استحصال شکر، سریعا مابقی 

معوقات قانونی خود را دریافت کنند.

صدور مجوز جذب دانشجو در مراکز منوط به ایجاد 
فضای کار است

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: صدور مجوز 
جذب دانشجو در مراکز علمی کاربردی منوط به ایجاد فضای کار است.

به گزارش ایسنا منطقه لرستان، دکتر پیش بین در جمع دبیران شورای تعامل 
مراکز علمی کاربردی این استان، اظهار کرد: خوشبختانه لرستان ظرفیت های خوبی 
دارد که باید از آن ها بهره برد و از این پتانسیل ها در جهت ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی ادامه داد: دبیران شورای تعامل باید سخنگوی دانشجویان باشند و دغدغه های 
آنان را پیگیری کنند که خوشبختانه در مراکز علمی کاربردی لرستان شاهد این 

قضیه هستیم.
کاربردی  علمی  دانشگاه  دانشجویان  می خواهیم  ما  کرد:  تصریح  پیش بین 
نشانه ضعف مسئولین  بیفتد،  اتفاق  این قضیه  اگر خالف  و  باشند  مطالبه گر 

دانشگاه است.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی با بیان این که برای اولین بار در 
دوره گذشته اساتید این دانشگاه از طریق فراخوان جذب شدند، افزود: ۴۸ هزار نفر 
در آن فراخوان شرکت کردند و ۸ هزار نفر از آنان در پروسه جذب، گزینش شدند و 

مجوز تدریس دریافت کردند.
وی افزود: سوابق و مدارک شرکت کنندگان در فراخوان جذب مدرسی که در 
سال جاری و اخیرا اعالم شد، در حال بررسی است تا افراد دارای صالحیت بتوانند 

در این دانشگاه تدریس کنند.
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نوبخت: اگر مجلس تشکیل جلسه هم ندهد بودجه ۱۵ آذر ارائه می شود
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد الیحه بودجه سال آینده در هر صورت پنج شنبه به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت تاکید دارد که دولت الیحه بودجه سال ۱۳9۸ را در موعد قانونی در ۱۵ آذر ماه به 

مجلس تقدیم می کند. وی گفت که در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، الیحه همان روز به مجلس ارسال می شود.

حکم قطعی ۵ صراف متخلف هفته آینده صادر خواهد شد

پول شویی ۱۵۰ میلیون دالری
اخبار

گوجه فرنگی و ممنوعیتی که نتوانست ترمز گرانی اش را بکشد
گوجه فرنگی یکی از محصوالت کشاورزی پرمصرف است که از سویی 
دومین محصول صادراتی کشاورزی به شمار رفته و از سوی دیگر قیمت 
ممنوعیت  و  محدودیت  می رسد  نظر  به  می شود.  گران تر  روز  هر  آن 

صادرات این محصول هم نتوانسته ترمز گرانی آن را بکشد.
به دنبال نوسانات ارزی ماه های اخیر، گوجه فرنگی هم همچون دیگر محصوالت 
کشاورزی با افزایش قابل توجه صادرات مواجه شد و کار به جایی رسید که در 
پی کمبود در بازار داخلی و گرانی بیش از حد آن که تا کیلویی حدود ۷۰۰۰ 
هم در بازار فروخته می شد، دولت مصوبه ای ابالغ کرد که تا اطالع ثانوی صادرات 

گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز را ممنوع اعالم کرد.
در این رابطه غالمرضا تقوی - مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و 
قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: در حال حاضر ساالنه پنج 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی در فضای باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضای 
گلخانه ای تولید می شود و با توجه به این که در شش ماهه نخست امسال افزایش 
سه برابری صادرات گوجه فرنگی نسبت به نیمه نخست سال گذشته را داشتیم و 
همین عامل سبب افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی شده است، صادرات 
بهترین  از  یکی  آن  تبصره های  به  توجه  با  که  ممنوع شد  ثانوی  اطالع  تا  آن 

ابالغیه های دولت در این زمینه بوده است.
وی افزود: با توجه به این که نباید بازار خارجی هیچ محصولی با مخاطره مواجه 
شود، در این ابالغیه نیز به این نکته توجه شده و صادرات تولیدات گلخانه ای 
که رقم چندانی نسبت به تولیدات این محصول در فضای باز نیست، آزاد اعالم 
شده است که از سویی به تضمین بازارهای خارجی کمک می کند، از سوی دیگر 

نیز کشاورزان و بهره برداران را به کشت و تولید گوجه فرنگی و دیگر محصوالت 
سبزی و سیفی در فضای گلخانه ای ترغیب کرده و نهایتا توسعه گلخانه ها در 

کشور را تسریع می کند.
این  که  می دهد  نشان  رسمی  آمارهای  آخرین  به  نگاهی  شرایط  این  در 
ممنوعیت هم نتوانست التیامی برای آرامش بازار و کاهش قیمت گوجه فرنگی 

باشد چرا که با وجود ارزانی مقطعی، دوباره قیمت این محصول باال رفته است.
آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقالم خوراکی در 
سطح شهر تهران در هفته منتهی به دوم آذر ماه امسال نشان می دهد که هر 
کیلوگرم گوجه فرنگی به صورت میانگین ۶۱۰۲ تومان فروخته شده است که 
نسبت به هفته قبل از این بررسی ۱۴.۲ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل 
۳۷.۳ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل نیز ۵۳.۲ درصد افزایش قیمت 
داشته است و این اعداد و ارقام و درصدها گویای این مسئله است که هنوز نه 
تنها تغییری در قیمت این محصول ایجاد نشده بلکه گوجه فرنگی همچنان روند 

گرانی و افزایش قیمت خود را ادامه می دهد.
این  که  است  مسئله  این  گویای  نیز  صادراتی  آمارهای  به  نگاهی  البته 
قیمت ها چندان هم بی  راه نیست و ارتباط مستقیمی با صادرات گوجه فرنگی 
دارد، چرا که این محصول دومین رتبه را در میان محصوالت عمده صادراتی 
از ۴۲۵ هزار و  امسال بیش  تنها در هفت ماهه  و  در بخش کشاورزی دارد 
از  به کشورهای مختلف صادر شده است که ۴۱.۴۴ درصد  از آن  ۱۳۰ تن 
نظر وزنی و ۷۰.۴۸ درصد از نظر ارزشی رشد را نسبت به همین بازه زمانی 

در سال گذشته نشان می دهد.

کاهش مداوم نرخ ارز در هفته های گذشته به گونه ای بوده 
که قیمت  دالر با دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته و 
تا حدود ۱۱ هزار تومان پایین آمده است؛ امری که معاون 
اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از علل آن را، کاهش تقاضا 

برای ورود کاالهای قاچاق ارزیابی می کند.
به گزارش ایسنا، از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی 
نمی گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان 
تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل  شروع شد و 
مختلفی از تاثیر تحریم ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در 
اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان مطرح شد. اما اکنون نرخ ارز 
فاصله زیادی با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته 

است؛ امری که علل زیادی می توان برای آن برشمرد.
در  مرکزی  بانک  ارزی  اسبق  معاون  سیدعلی،  کمال  سید 

گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته های 
گذشته به عوامل این مساله اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی ترین 
عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته بازها )یعنی آنهایی 
که ارز را به قیمت پایین تر خریداری و به قیمتی باالتر به فروش 
می رسانند( از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک 
مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور مخصوصا از حوزه های خارج 

از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.
کاهش قاچاق کاال تقاضا برای خرید ارز را کم کرده است

وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و 
اظهار کرد: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر باال رفت تا دیگر 
ورود کاالهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت 
قاچاقچیان کاال دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت 
نمی کنند. در نتیجه در هفته های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز 

از بازار )به منظور واردات کاالی قاچاق( بسیار کمتر شده است؛ 
به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کاالی قاچاق از ۱۵ 
میلیارد دالر در سال های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دالر 

کاهش پیدا کرده است.
سیدعلی به نحوه  تعامل بانک مرکزی با صرافی  ها هم اشاره 
کر و آن را یکی از عوامل ساماندهی بازار ارز و در نهایت کاهش 
قیمت ارز ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوانیم ارز را در حدود همان 
۸۰۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسانیم آنها می توانند مواد اولیه 
ارزان تری را تهیه کنند و کار خود را رونق دهند. در چنین شرایطی 
دیگر استقبال نسبت به کاالهای خارجی بسیار کمتر خواهد شد.

رکود هم در کاهش نرخ ارز بی تاثیر نیست
سیدعلی با اشاره به ایجاد شرایط رکود در اقتصاد آن را یکی 
از عوامل کاهش انجام معامالت در کشور ارزیابی کرد و گفت  که 

بسیاری از فعاالن منتظر هستند تا ببینند تکلیف قیمت ارز در 
نهایت چه خواهد بود تا برآن اساس تصمیم گیری کنند.

به گزارش ایسنا، یورو مسافرتی امروز در بانک ها حدود ۱۳ هزار 
و ۱۰۰ تومان عرضه می شود که نسبت به آخرین روز هفته گذشته 

حدود ۷۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است.
همچنین تا روز ۱۱ آذر نرخ خرید دالر با کاهش نسبت به روز 
گذشته در شعب ارزی بانک ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان است. از 
سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک ها نیز نسبت به 
چهارشنبه هفته گذشته کاهش قیمت داشته و بانک ها امروز هر 
یورو را ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان خریداری می کنند. نرخ خرید هر 
پوند انگلیس نیز در بانک ها ۱۴ هزار و ۲۳۵ تومان اعالم شده است. 
چهارشنبه هفته گذشته نرخ خرید دالر در بانک ها ۱۱ هزار و ۷۷۳ 

تومان و یورو ۱۳ هزار و ۲۹۶ تومان بوده است.

معاون اسبق بانک مرکزی پاسخ داد:

چرا نرخ ارز کاهشی شد؟


