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در گفت و گوی «مردمساالری آنالین» با حیدر مستخدمین حسینی بررسی شد

نرخ ارز در ایران به کدام سمت میرود؟
کجای دنیا نرخ ارز خود را به بازار سپرده که ما هم بسپاریم؟
سید مسعود آریادوست

«پیشبینی نرخ ارز برای آینده کار سختی است .اما اگر
مدیریت توسط دولت صورت بگیرد ،با برنامههای انسجام
یافته میتواند نرخ ارز را تحت قالب مشــخصی قرار بدهد
که از نوسانات تند خودداری شود .اصوال برای اداره کشور
و اداره بنگاههــای اقتصادی به تثبیت نیاز داریم .البته من
نمیگویم نرخ ارز باید تثبیت شــود ،باید شرایط با ثباتی
برای این مســاله فراهم شود؛ یعنی همان شرایطی که در
سال  81تا  90وجود داشت ».این بخشی از سخنان حیدر
مستخدمین حسینی ،استاد دانشــگاه و کارشناس حوزه
بازار ارز و سرمایه است .این استاد دانشگاه در گفتوگوی
تفصیلی با «مردمســاالری آنالین» ،تاریخچهای مســتند
از اوضــاع نرخ ارز در طول  17ســال اخیــر را پیش روی
ما قرار داد؛ یعنی از زمــان دولت اصالحات تا بهامروز .در
ایــن گزارش به خوبی میبینیم که «وفاق ملی» به معنای
صحیح آن چگونه در عالم سیاست ایجاد میشود و چگونه
در رفتار اقتصادی و در نهایت در بازار تاثیر خود را نشــان
میدهد .مستخدمین حســینی معتقد است که اکنون تا
حد کمی این وفاق هر چند شکننده در حوزه ارز به وجود
آمده است .اما آیا این اوضاع ادامه دار خواهد بود؟ آیا نرخ
ارز افزایش خواهد یافت و به  20هزار تومان خواهد رسید؟
اگر نرخ ارز برایتان مهم است ،گفتوگوی «مردمساالری
آنالین» با مستخدمین حسینی را بخوانید:
از چه زمانی نرخ ارز در کشور روند تعادلی به خود
گرفت و یکسان ســازی نرخ ارز چه تاثیری در این
امر داشت؟
از سال  81که نرخ ارز در مقطعی منجر به رانت و فساد
در حوزه اقتصادی شــده بود و در تولید هم ســوتاثیراتی
ایجــاد کرده بود ،بــه جهت یک وفاق ملــی که از طریق
ســه قوه ،جهت یکسان ســازی نرخ ارز ایجاد شده بود و
همچنین به دلیل تهیه گزارش کارشناسی ،روندی متعادل
به خود گرفت .این آرامش در واقع مدیون یکسانســازی
ِ
مدیریت
«شاخص
نرخ ارز بود .از آن زمان به بعد ارز را در
ِ
شناور شده» قرار دادند .در حقیقت نرخ ارز مقولهای نیست
که به بازار و اقتصاد رقابتی کشــانده شــود .در آن مقطع،
یکسانسازی نرخ ارز صورت گرفت؛ چراکه نکته اصلی این
بود که عمدهی ارز در اختیار دولت است؛ دولت فروش نفت
و صادرات برخی از مشتقات نفتی را در دست دارد .لذا این
دولت اســت که میتواند موجب ایجاد رانت و فسادشود.
بنابراین تصمیمی که ســران سه قوه وقت و کارشناسان و
اساتید دانشگاهی گرفتند این بود که تا زمانیکه تعدد نرخ
ارز وجــود دارد ،نمیتوان از حذف رانت و فســاد صحبت
کرد .به همین جهت وفاقی بر این اســاس شکل گرفت و
تا ســال  90این وفاق تداوم داشت .هر ساله نیز بر مبنای
مدیریت شناور شده مقداری نرخ ارز متعادل میشد .البته
این افزایش اثر چندانی روی تورم و ساختار اقتصاد نداشت.
در ســال  90اما اتفاق دیگــری رخ داد .اتفاقی که عامل
رشد نرخ ارز شد .کســانی که به دنبال بر هم زدن اوضاع
اقتصــادی و ایجاد درآمد و رانت بودند ،شــرایطی را مهیا
کردند که در این شــرایط ،دولت وقت و بانک مرکزی نیز
به آنها کمک کردند .آنها از طریق دو عاملی که در احتیار
دولت بود (یعنی ضرب سکه و نرخ ارز) ورود پیدا کردند و
درآن مقطع ارز کمتری را به بازار تزریق کردند .این عامل
در نهایت منجر شــد که تاثیری بر نرخ ارز گذاشته شود.
همچنین بحث مربوط به تزریق ســک ه نیز مطرح شد .لذا
تزریق سکه به حالت طبیعی و سابق خود دیگر انجام نشد.
ایــن دو عامل همراه با انتظاراتی کــه از اقتصاد وجود
داشت ،بعد از بحث هدفمندی یارانهها و تخصیص یارانه
به عموم مردم که یکباره به ســطوح مختلف جامعه تزریق
شــد ،مجموعا بر نقدینگــی تاثیر گذاشــت .این افزایش
نقدینگی در کنار عدم عرضه مناســب ارز و سکه به بازار،
موجب افزایش نرخ آنها شــد .نقدینگی ایجاد شده به نوبه
خود به ســمت تهیه ارز و ســکه هدایت گردید .در نتیجه
موجب بر هم زدن نرخ ارز و ســکه و نهایتا برهم خوردن
ارزش پول ملی و کاهش شــدید ارزش آن شد .دولت نیز
برای تامین بخشــی از درآمدهای خود از این بابت ،شروع
به کســب درآمد کرد .این اوضاع مربــوط به دوران آقای
احمدینژاد بود .این مساله تعمدی بود .البته این سیاست
در دولت آقای روحانی هم ادامهدار شد.
یعنی میتوانیم بگوییم دولــت روحانی در این
مورد جا پای دولت احمدینژاد گذاشت؟
بله .دولت فعلی تعدیل برنامههای اقتصادی را در دستور
کار خــود قرار نداد .متاســفانه انتظاری که کارشناســان
اقتصادی در حوزه تحوالت اقتصادی داشتند در دولت آقای
روحانــی رخ نداد .نه در توزیع یارانهها دولت آقای روحانی
قدم برداشــت و نه حتی آمادگی الزم در اجرای تغییرات
در توزیع یارانهها را داشــت .همچنین از سیاســتهایی که
منجر به کاهش نرخ پول ملی شــده بــود ،فاصله نگرفت.
دولت آقــای روحانی چندان از محل درآمدی که از دولت
قبل برای او به جای مانده بود هم ناخرسند نبود .به همین
جهت به فکر حفظ این مسیر بود و آرام آرام این جهت را با
تبعیت از همان سیاستهای دولت قبل علی الرغم انتقاداتی
که به دولت قبل داشــت ،تداوم بخشید .نتیجه این مساله
هم مشخص بود .همه دیدیم که چه اتفاقی رخ داد.

نقدینگی در این دوران چه وضعیتی داشت و چه
تغییراتی در میزان آن حاصل شد؟
از زمان ســر کار آمدن دولت آقــای احمدی نژاد تا به
امروز  13سال میگذرد .نقدینگی در این سالها  25برابر
شده است .این واژهای افسانهای و باور نکردنی است .دولت
آقای احمدینژاد تقریبا با  70هزار میلیارد تومان نقدینگی

در حــال حاضر هم دولت هیچ تمایلی ندارد که از نرخ
دالر  3هــزار یا  4هزار یا  5هزار تومانی صحبت کند .آنها
ســخن از نرخ  8تا  9هزار تومانــی دالر میگویند .منتها
وقتی نرخ ارز دراین مسیر قرار گرفت اتفاقات و اعتراضاتی
نیز رخ داد .رسانههای خارجی و مباحث حوزههای سیاسی
دست به دست هم دادند و بازار را تخریب کردند .تبلیغات
به ســمت نرخ ارز و سکه رفت و برنامههای منسجمی در
این خصوص رخ داد و نهایتا شرایط به گونه ای پیش رفت
که تامین نرخ ارز حتی با عرضه ارز و سکه درست نمیشد.
جامعــه در آن مقطع به برنامههای دولت خوشبین نبود؛
چرا که وعدههای دولت پیشتر تحقق نیافته بود.
به طور کلی چه عواملــی را در افزایش نرخ ارز
موثر میدانید؟
عدم اصالح سود بانکی ،عدم اصالح فضای کسب و کار
و عدم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و عدم اشتغال
مورد نیاز با ارایه طرحهای اشــتغالزا ،در واقع عواملی بود
که منجر شــد تا نرخ ارز بیش از بیش افزایش یابد .همین
سیاســتها منجر به «سلطانسازی» در کشور شد .وقتی
نقدینگی در اختیار یک گروه خاصی قرار بگیرد این اتفاق
رخ میدهــد .من به عنــوان یک دانشــگاهی ،اگر میزان
نقدینگیام  25برابر میشــد ،آیا اکنون مشکلی داشتم؟

دولت از فروردین امسال نرخ ارز را  4هزار
و  200تومــان اعالم کــرد .ولی یک صفحه
گزارش در این خصــوص ارائه نمیکند که
چرا نرخ ارز باید این میزان باشــد؟ این یک
سیاستگذاری کامال اشتباه بود که تبعات آن
به خوبی دیده میشــود .ذخایر ارز و طالی
کشــور اینگونه هدر رفت 60 .تن طال در این
راه هزینه شــد .چه کسی باید پاسخ بدهد؟
دولتیها اکنون نظارت بر سیاستها را هم از
دست دادهاند .از گوشت مرغ تا شیر و لبنیات
و میوه ...روز به روز در حال افزایش قیمت
پیشــبینی نرخ ارز برای آینده کار سختی
هستند .قیمتها به صورت بیدر و پیکر در
است .اما اگر مدیریت توسط دولت صورت
حال افزایش است .دولت انگار وظایف خود
بگیرد ،با برنامههای انسجام یافته میتواند
را کنار گذاشته است
نرخ ارز را تحت قالب مشخصی قرار بدهد که
جاری کشــور ،ســکان دولت را در اختیار گرفت .این رقم از نوسانات تند خودداری شود .اصوال برای
در حال حاضر به باالی هــزار و  700هزار میلیارد تومان اداره کشور و اداره بنگاههای اقتصادی به
رسیده است؛ یعنی به بیش از  25برابر افزایش پیدا کرده تثبیت نیاز داریم .البته من نمیگویم نرخ ارز
است .این افزایش نقدنیگی اگر در تولید مینشست اتفاقی
رخ نمــیداد .اگر درآمد مردم هم در طول این  13ســال باید تثبیت شود ،باید شرایط با ثباتی برای
 25برابر شــده بود ،هیچ مشکلی نبود .حداقل سطح فقر این مساله فراهم شود؛ یعنی همان شرایطی
و رفاه در همان وضعیت باقی میماند .اما متاسفانه توزیع
که در ســال  81تا  90وجود داشت .مردم در
ناعادالنه نقدینگی موجب شد طبقه سوم جامعه به شدت
از طبقه خود سقوط کند و به جرگه فقیرتر جامعه و حتی آن زمان برای ســرمایهگذاری ارز خریداری
زیر خط فقر هدایت شود .این نقدینگی موجود در اختیار نمیکردند .وقتی ایــن مدیریت از بین رفت،
کمتر از  10درصد آحاد جامعه قرار گرفته اســت .در واقع
این قشر اســت که در اقتصاد ،تعیین کننده شدهاند .این نتیجه حاصله در افزایــش نرخ ارز خواهد
بخــش از جامعه هر وقت تصمیم بگیرنــد وارد بازار ارز و بود .اگر شــرایط تغییر پیدا نکند و شاهد
ســکه و خودرو و لوازم خانگی و سایر داراییهای فیزیکی تغییرات اساسی نباشــیم ،مسیر نرخ ارز
دیگر میشوند و اینگونه ثبات اقتصادی را به هم میزنند.
از اواخر ســال  94بود که زمزمه اصالح نرخ ارز مجددا تغییر پیدا میکند
مطرح شــد .این موضوع چه تاثیــری در نرخ ارز
داشت؟
از آن زمــان در برخی مقاطع نــرخ ارز افزایش یافت و
به بهانههایــی مثل اربعین ،دولــت و بانک مرکزی علت
افزایــش نرخ ارز را زیارت اعالم میکردند .حتی وقتی ماه
ژانویه میشد ،ســفرهای خارجی را دلیل افزایش نرخ ارز
میدانستند .نهایتا نوروز را هم دلیل دیگر افزایش نرخ ارز
مطرح میکردند .در صورتی که تمام این عوامل در اختیار
دولت و بانک مرکزی بوده و هر دو از قبل اطالع داشتند و
برای این موضوع (افزایش نرخ ارز) برنامهریزی میکردند.
مگر ســفرهای اربعین یا نوروز و ژانویه چه میزان از ارز را
جــذب خود میکرد که نرخ ارز را اینگونه افزایش میداد؟
دولت روحانی نیز مثل دولت احمدینژاد دســت به جیب
مردم کرد .این روند در واقعیت شــکل گرفت و در همین
چند سال گذشته و در نیمه دوم سال به خاطر اینکه دولت
منابع مالی نداشته اســت و بدون برنامهریزی عمل کرد،
میزان ارز بازار را به مقدار کمتری تزریق کرد و در نتیجه
نرخ ارز را افزایش داد.

هرکســی اگر به این میزان نقدینگی در اختیار داشــت،
اکنون دیگر در زندگیاش مشکلی نبود .مشکل این است
که کارگرها با حداقلترین حقوق بازهم حقوق معوقه دارند.
در هیــچ دورهای از دوران اقتصــادی کشــور ،میزان
ســرمایهگذاری به میزان این چند ســال کاهش نداشته
اســت .نقدینگی در بخشهای ســرمایهداری ننشست .با
این اوصاف شغلی هم ایجاد نمیشود .از طرفی پایینترین
ســطح تولید اشتغال را دارا هســتیم .در مجموع شرایط
اقتصادی بــه گونهای رقم خورده کــه عامل اصلی آن به
وظیفــه ذاتی دولت در یک سیاســتگذاری باز میگردد.
تضعیف جدی سیاستگذاری و عدم نظارت بر سیاستها،
خود از جمله وظایف تضعیف شدهی کلیدی دولت است.
دولت از فروردین امســال نرخ ارز را  4هزار و  200تومان
اعالم کرد .ولــی یک صفحه گزارش در این خصوص ارائه
نمیکنــد که چرا نرخ ارز باید این میزان باشــد؟ این یک
سیاستگذاری کامال اشتباه بود که تبعات آن به خوبی دیده
میشــود .ذخایر ارز و طالی کشور اینگونه هدر رفت60 .

تن طال در این راه هزینه شد .چه کسی باید پاسخ بدهد؟
دولتیها اکنون نظارت بر سیاستها را هم از دست دادهاند.
از گوشــت مرغ تا شــیر و لبنیات و میوه ...روز به روز در
حال افزایش قیمت هســتند .قیمتهــا به صورت بیدر و
پیکر در حال افزایش اســت .دولت انــگار وظایف خود را
کنار گذاشته است.
دلیل کاهش نرخ ارز پس از مقطعی سیر صعودی
چه بود؟
در ایــن خصوص مجددا یک نوع وفــاق به وجود آمد.
عواملی دست به دست هم داد و وفاقی بین سه قوه ایجاد
شد .همانطور که از سال  81نیز همه آمادگی پیدا کردند تا
نرخ ارز کاهش یابد .در حال حاضر نیز هیچکس نرخ دالر
را در مــرز  18تا  19هزار تومــان نمیبیند .همینطور که
جهت افزایش نرخ با بســترهای دولت بوده ،کاهش آن نیز
توسط بسترهای دولت صورت گرفت و با هماهنگی سران
ســه قوه و اعمال مدیریت دولت بر آن ،نرخ ارز در واقع در
یک بســتر آرامتری قرار گرفته است .حتی زمینه آرامتر و
کاهش بیشتر آنهم وجود دارد؛ چراکه قدرت شکل گیری
نرخ ارز در اختیار دولت است .بخش خصوص در واقع سهم
چندانی در شکل گیری این نرخ ندارد.
من شــخصا یکی از کســانی بودم که در سالهای قبل
و اواخــر دولــت دوم آقای خاتمی این موضــوع را مطرح
میکردم که باید بورس ارز را تشکل بدهیم و همه بازیگران
نــرخ ارز در این بازار حضور پیدا کنند .اصوال تزریق درآمد
حاصل از نفت به بودجه را در یکبازه زمانی  5ســاله باید
حذف کنیــم و ارزی که حاصل از کار و تالش اســت در
بودجــه و اقتصاد تزریق کنیم .ارز حاصــل از نفت را باید
در زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی قرار دهیم؛
نه اینکه ایــن ارز حاصل از فروش نفت را برای هزینههای
جاری قرار بدهیم .در زمان آقای روحانی هزینههای دولت
چهار برابر شده است .چرا باید اینگونه باشد؟
ماشه افزایش نرخ ارز چه زمانی چکیده میشود؟
در حــال حاضر دولت بــازار را مدیریــت میکند .اگر
دولت از این مدیریت دســت بردارد ،شک نکنید که بازار
ارز مجددا تعادل خود را از دســت میدهد و شاهد درهم
ریختن شــرایط موجود خواهیم بود .کسانی که میگویند
ارز را باید به بازار ســپرد ،باید گفت کــه ما دیگر بازار به
مفهوم کالسیک نداریم .کجای دنیا نرخ ارز خود را به بازار
ســپرده که ما هم بسپاریم؟ اینها بحثهای انحرافی است
که در اقتصاد خواندهایم .نکتهای که در این خصوص گفته
میشود این اســت که به شرط یکسان بودن همه عوامل،
اگر عرضه را کم کنیم ،در واقع شاهد افزایش نرخ خواهیم
شد .در حال حاضر شرایط اقتصاد آزاد در ایران اصال وجود
نــدارد .کجای اقتصاد ما رقابتی اســت تا نرخ ارز را هم در
بازار رقابتی تعیین کنیم؟ نــرخ بازار خودرو را نگاه کنید.
اکنون چندماه اســت که درگیر تعیین قیمت هستند .آیا
این بازار رقابتی است؟ آیا تعیین قیمت شده است؟ همین
عدم تصمیمگیری مناســب شرایط را به گونهای در آورده
که قیمتها بســیار عجیب شده است .برای کاالهای دیگر
نیز اوضاع به همین صورت است.
پیشبینی نرخ ارز برای آینده کار سختی است .اما اگر
مدیریت توسط دولت صورت بگیرد ،با برنامههای انسجام
یافته میتواند نرخ ارز را تحت قالب مشــخصی قرار بدهد
که از نوسانات تند خودداری شود .اصوال برای اداره کشور
و اداره بنگاههــای اقتصادی به تثبیت نیاز داریم .البته من
نمیگویم نرخ ارز باید تثبیت شــود ،باید شرایط با ثباتی
برای این مســاله فراهم شــود؛ یعنی همان شرایطی که
در ســال  81تا  90وجود داشــت .مردم در آن زمان برای
سرمایهگذاری ارز خریداری نمیکردند .وقتی این مدیریت
از بیــن رفت ،نتیجــه حاصله در افزایش نــرخ ارز خواهد
بود .اگر شــرایط تغییر پیدا نکند و شاهد تغییرات اساسی
نباشیم ،مسیر نرخ ارز مجددا تغییر پیدا میکند.
به هر حال اگر دولت به مساله نرخ ارز به صورت جدی
ورود پیدا نکند و این قضیه را رها کند بازار ارز مســیرش
تغییر میکند .مشخصا وقتی شرایط روانی به وجود میآید،
وقتی شــرایط عدم تثبیت در فضای کســب و کار با 600
متغیــ ِر مانع وجــود دارد و رفع هم نمیشــود ،وقتی که
اصالح نظام بانکی صورت نگرفته اســت ،این به مثابه یک
اقتصاد فئودالی تعبیر خواهد شــد که در هر منطقهای به
یک صورت میتواند تجلی یابد .در این شــرایط نرخ ارز را
نمیتوان دارای ســقف تصور کرد .کســانی که این میزان
نقدینگی را در اختیــار دارند ،میتوانند هر زمینهای را در
این ابزار فراهم کنند .اکنون نظام بانکی باید اصالح شــود
و فضای کســب و کار از محدودیتها خارج شــود .آقای
جهانگیری در اســفند سال گذشــته گفتند که ما 1400
دســتورالعمل برای مانع ایجاد کردن فضای کســب و کار
داریم! همچنین وزارت اقتصــاد در زمان آقای طیبنیا از
 600متغیر مانع فضای کسب و کار سخن گفت .آیا در این
فضــا میتوان کار با ثبات و تولیدی راهاندازی کرد؟ اکنون
فعالیتهای اقتصادی در ایران ،غالبا فعالیتهای غیر مولد و
فسادزا هستند .اگر این شرایط اصالح نشود نرخ ارز مجددا
افزایش خواهد یافت و به مسیر پیشین خود باز میگردد و
بحران ارزی مجدد آغاز میشود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران:

چرا اصرار داریم صادرکننده ،واردات کند؟
چند مــاه پس از آغــاز اجــرای دســتورالعمل ارزی
بانک مرکــزی حاال این بار برای بهبود شــرایط اقتصادی
صادرکنندگان تصمیمات جدیدی گرفتهاند که واردات در
ازای ارز حاصل از صادرات ،بخشی از آن است.
به گــزارش ایســنا ،در طول ماههای گذشــته یکی از
اصلیترین دغدغههایی کــه همزمان ذهن دولت و فعاالن
بخش خصوصی را به خود مشغول کرده ،موضوع چگونگی
بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
هرچنــد طبــق دســتورالعمل آبانماه بانــک مرکزی
صادرکنندگان بسته به قرار گرفتن در گروه صادرکنندگان
بزرگ تا کوچک باید الاقل بخشــی از ســرمایه حاصل از
صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و پس از آن از طریق
فرآیندهای پیشبینی شده به فروش این ارزها اقدام کنند،
اما در این مســیر دو اختالفنظــر و ابهام بزرگ باقیمانده
است .یکی از آنها مربوط به چگونگی بازگشت ارز است.
برخی از صادرکنندگان معتقدند باتوجه شرایط تحریم
و دشــواری وارد کردن ارز به ایران آنها لزوما نمیتوانند در
زمانبندی مدنظر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به
کشور بازگردانند.
از ســوی دیگر نیز هر یــک از اعضای اتــاق بازرگانی

معتقدنــد که معافیت یک میلیون دالری صادرکنندگان از
وارد کردن ارزشــان به ســامانه نیما به نوعی دشوار کردن
شــرایط صادرکنندگان بزرگ اســت ،زیرا در رقمهای باال
این معافیت یک میلیون دالری نمیتواند چندان تاثیرگذار
باشد.
هرچند در جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی وزیر اقتصاد وعده داد که با تشکیل یک کارگروه
جدید مشــکالت فعاالن بخش خصوصی بررسی شده و در
صورت لزوم تغییراتی در دســتورالعمل فعلی صورت گیرد،
اما بانک مرکزی نیز اخیرا امکانی را به صادرکنندگان داده
که میتواند یک گزینه جدید پیشروی آنها قرار دهد.
براســاس این دســتورالعمل صادرکنندگان میتوانند
ارز حاصــل از صادرات خود را معطــوف به واردات کنند و
تنها چگونگی اجرای این فرآیند را در ســامانه نیما اطالع
داده و به ثبت برســانند ،موضوعی که هرچند در نگاه کلی
میتوانست برای بعضی از فعاالن این عرصه مثبت باشد ،اما
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نظری
جز این دارد.
عدنان موسیپور در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :اینکه
ما توقع داشــته باشیم هر صادرکنندهای لزوما شرایط الزم

برای واردات را نیز داشته باشد از واقعیتها به دور است ،اما
به نظر میرسد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی صادرکننده
را به واردات تشــویق میکند که هدف این مساله مشخص
نیست.
وی بــا بیان اینکــه لزوما دو حــوزه واردات و صادرات
ارتباطی با یکدیگر ندارنــد ،توضیح داد :ما تعدادی زیادی
صادرکننده داریم که از سالها پیش به شکل تخصصی در
این حوزه فعالیت کردهاند و با توجه به اینکه مواد اولیهشان
را نیــز از داخل تامین میکننــد ،لزوما ارتباطی با خارج از
کشور نداشتند.
رییس کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
ادامه داد :در کنار آن واردکنندگان ما نیز وضعیتی مشخص
دارند و قطعا بــا برنامهریزی طوالنی و عبــور از چالشها
جایگاه خاص خود را خواهند داشــت ،از اینرو نمیتوان به
این فکر کرد که صادرکنندگان از امکان در نظر گرفته شده
استفاده خواهند کرد.
موســیپور بــا اشــاره به شــرایط ســخت پیشروی
صادرکنندگان ایرانی ،اظهار کرد :در شــرایط فعلی هرچند
تغییر نــرخ ارز میتواند به عنوان فرصتی برای گســترش
صادرات در نظر گرفته شــود ،اما تحریمها محدودیتهایی

را نیــز ایجاد کردند .امــروز صادرکننده ما باید برای حفظ
بازارهــای خود و بازاریابی جدید تمرکز کند و با حضور در
فضاهای بینالمللی کاالی خود را به دست مصرف کنندگان
احتمالی برساند.
وی خاطر نشــان کرد :از اینرو شــاید پیگیری مسائل
بخش خصوصی از ســوی بانک مرکزی و بهبود شرایط دو
طرف صادرکننده و واردکننده گزینه بهتری باشد نسبت به
اینکه صادرکنندگان را بــرای حضور در بازارهای وارداتی
تشویق کنیم.
با وجود اینکه ابهامهای رییس کمیسیون توسعه صادرات
اتــاق بازرگانی ایران میتواند الاقل دغدغه برخی از فعاالن
بخش خصوصی را نشان دهد ،اما قطعا این دستورالعمل با
توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان ایرانی برای تامین
مــواد اولیه خود از کاالهای وارداتی اســتفاده میکنند در
برخی حوزهها اثرات مثبت خواهد داشــت ،هرچند باید تا
پایان دیماه و مشخص شدن نتایج بررسی کارگروهی که
با حضور نمایندگان دولت ،مجلس شورای اسالمی و بخش
خصوصی تشکیل شده منتظر ماند تا مشخص شود که آیا
در دســتورالعملهای ارزی بانک مرکزی تغییراتی شــکل
خواهد گرفت یا روال به شکل سابق ادامه پیدا میکند.
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اخبار کوتاه

پایان هفته سبزپوش بورس با رشد  862پلهای
شــاخص بورس که همــه روزهای این هفته را با رشــد ســپری کرده بود
چهارشنبه نیز با افزایش  862پلهای نسبت به سه شنبه ،در جایگاه  164هزار و
 829واحدی ایستاد .به گزارش ایرنا ،براساس معامالت دیروز یک میلیارد و 838
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و  431میلیارد ریال
در  146هزار نوبت دادوســتد شد .بررسی شاخصهای اصلی بازار سرمایه نشان
میدهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکتهای بزرگ
اثر بیشــتری بر شاخص میگذارد 259 ،واحد رشد کرد .شاخص کل (هم وزن)
که در آن ارزش و وزن همه شــرکتهای بزرگ و کوچک در محاســبه شاخص
کل ،یکسان در نظر گرفته میشود 179 ،واحد افزایش یافت .شاخص قیمت (هم
وزن) نیز  126واحد باال رفت؛ این شــاخص بیانگر ســطح عمومی قیمت سهام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس است.
شــاخص آزاد شــناور  971واحد رشد کرد؛ این شــاخص بخشی از سهام
قابل معامله شــرکتها دربورس را نشان میدهد .شــاخص بازار اول مربوط به
شرکتهای برتر از نظر سرمایه ،سودآوری و درصد سهام آزاد شناور  845واحد
باال رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز  704واحد افزایش یافت .برپایه معامالت
دیروز نمادهای کچاد (صنعتی و معدنی چادرملو) ،شپنا (پاالیش نفت اصفهان) و
فوالد (فوالد مبارکه) بیشترین تاثیر مثبت و مبین (پتروشیمی مبین) بیشترین
تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .همچنین در معامالت دیروز شاخص فرابورس
(آیفکس)  21واحد رشد کرد و در جایگاه یک هزار و  944واحدی قرار گرفت.

ترکیه واردات نفت ایران را از سرگرفت
ترکیــه واردات نفت ایــران را پس از وقفه یک ماهه در نوامبر که ناشــی از
بازگشت تحریمهای آمریکا علیه تهران بود ،از سرگرفت .به گزارش ایسنا ،آمریکا
در اوایل نوامبر به ترکیه و هفت کشور دیگر برای ادامه واردات نفت ایران معافیت
داد .ترکیه تحت این معافیت میتواند سه میلیون تن در سال یا معادل حدود ۶۰
هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند .ترکیه پیش از این که تحریمهای آمریکا
علیه ایران بازگردد ،حدود  ۲۰۰هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد میکرد .این
کشور واردات نفت ایران را در ماههای پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا کاهش
داد تا بتواند از واشــنگتن معافیت بگیرد و در نوامبر وارداتش به صفر رسید .اما
منابع بازرگانی و کشــتیرانی آگاه به رویترز اظهار کردند ترکیه در دســامبر دو
نفتکــش حامل نفت ایران معادل حدود  ۵۴هزار بشــکه در روز تحویل گرفته
است .نفتکش سوالن محموله خود را به بندر «علی آقا» تحویل داد در حالی که
نفتکش «سی توپاز  »۱محموله خود را در بندر «توتون چیفتلیک» تخلیه کرد.
اطالعات منابع آگاه و آمار کشــتیرانی «رفینیتیو آیکان» نشــان داد ترکیه قرار
است در ژانویه یک محموله نفت ایران را در نفتکش ایرانی سینوپا تحویل بگیرد.
طبق آمار قبلی ،ترکیه حدود  ۹۷هزار بشکه در روز نفت ایران را در اوت و ۱۳۳
هزار بشــکه در روز در سپتامبر در مقایسه با بیش از  ۲۴۰هزار بشکه در روز در
آوریل وارد کرده بود و در دو هفته نخست اکتبر ترکیه سه محموله یک میلیون
بشکهای نفت ایران را خریداری کرد که معادل حدود  ۹۷هزار بشکه در روز بود.

رئیس کل بانک مرکزی:

بانکهای متخلف به هیات انتظامی معرفی میشوند

رئیس کل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی اجازه نمیدهد نوســان گیرها و
کسانی که دنبال منافع کوتاه مدت هستند ،بتوانند از بازار ارز استفاده کنند.
به گزارش ایرنا« ،عبدالناصر همتی» دیروز (چهارشــنبه) در حاشیه نشست
هیات دولت در جمع خبرنگاران ،در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «با نزدیک
شــدن به اسفندماه ،نگرانیهایی از نوسانهای ارزی پیش میآید» گفت« :اصال
نگران نباشــد ،بازار همچنان در تعادل و در کنترل بانک مرکزی است» .وی در
پاسخ به این پرسش که آیا روند نرخ ارز کاهشی است؟ افزود« :چندین بار گفته
ام که روند دست من نیست و من در امور بازار دخالت نمیکنم؛ بازار این کار را
خودش انجام خواهد داد» .رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادامه پرداخت سود
سپرده باالتر از میزان قانونی در برخی بانکها ،گفت« :آنطور که شنیده ام بانکها
دیگر باالی  20درصد ســود نمیدهند» .وی ادامــه داد« :برای همه بانکهایی
که خالف مصوبه شــورای پول و اعتبار عمل کرده اند ،پرونده تشــکیل شده و
در جریان بوده و ممکن اســت در هیات انتظامی مطرح شــود» .همتی اظهار
داشــت« :به بانکها توصیه کرده ایم که از چنین تخلفهایی دســت برداند؛ ما
در چارچوب اصالح نظام بانکی ،همه این امور را مورد توجه قرار میدهیم» .وی
در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه «حذف چهار صفر از پول ملی اولویت
چندم بانک مرکزی اســت؟» گفت« :این برنامه اولویــت اول که هیچ ،اولویت
چندم بانک مرکزی است» .رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :کارهای بسیاری
زیادی در بانک مرکزی شــروع کرده ایم؛ تحــوالت مهمی را در بازار ارز ،پول و
اصالح نظام بانکی در دســتور کار قرار گرفته که همه این طرحها به ترتیب در
حال انجام اســت .وی افزود :بحث پیشنهاد حذف چهار صفر برای تسهیل امور
و جلوگیری از برخی هزینهها مورد توجه قرار گرفته است .همتی اظهار داشت:
ارتباط پول ما با ارزهای بینالمللی باید تناســب داشته باشد؛ اگر رابطه پول ما
با ارزهای خارجی را مقایســه کنیم ،میبینیم که نرخ مبادله ای پول ما خیلی
باالست و این خوب نیست .وی ادامه داد« :بعضی از دوستان مطرح کردهاند که
این طرح تاثیری در رشد و تورم ندارد؛ ما این را میدانیم ،ما نگفته ایم که حذف
چهار صفر در رشد و تورم تاثیر دارد؛ این طرح ظاهری و اسمی است و خودمان
هم نمیگوییم کاری حقیقی اســت» .رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این
پرسش که «چرا این طرح دو سال طول میکشد؟» گفت « :من نگفته ام که دو
ســال صبر میکنیم؛ اجرای این طرح از نظر قانونی و فنی ،یک سری مقررات و
اصالحاتی در حسابرسیها و گمرک نیاز دارد ،که آماده شدن این شرایط  2سال
زمان میبرد» .همتی در پاسخ به این پرسش که «برخی میگویند زمان اجرای
این طرح مناســب نیست؟» گفت« :ما هر کاری میکنیم میگویند االن وقتش
نیست ،دوستان بگویند وقتش کِی است؟» .وی تاکید کرد :نقدهای مطرح شده
نســبت به این طرح نشان میدهد که این مســاله موضوع مهمی است؛ «ما در
ارتباط با این طرح خیلی ُدگم نیستیم(بسته برخورد نمیکنیم)»؛ اگر جمع بندی
شد که این طرح را اجرا نکنیم ،اجرا نخواهیم کرد؛ اما فکر میکنم که اجرای آن
به نفع مردم اســت .رئیس کل بانک مرکزی افزود :بانک مرکزی اقدامات بسیار
مهمی در دستور کار قرار داده است که حذف چهار صفر یکی از کارهای بسیار
کوچک است.

کسری گوشی تلفن همراه در بازار وجود دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :آمارهای این وزارتخانه نشان میدهد،
اکنون با کسری گوشی تلفن همراه در سطح بازار روبرو هستیم که روند تسهیل
واردات آن بــه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت مربوط اســت .به گزارش ایرنا،
«محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه هیات وزیران در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره وضعیت گوشی تلفن همراه وکسری
آن در بازار افزود :گزارشهای صنفی نیز حاکی از کمبود گوشــی در سطح بازار
است و کارگروهی که برای این امر تشکیل شده بود ،درحال پیگیری است .وی
اظهارداشــت :تسهیل شرایط واردات گوشی تلفن همراه برعهده وزارت صنعت،
معدن و تجارت است و این موضوع با جدیت پیگیری میشود تا مشکالت ثبت
ســفارش ،تخصیص و ترخیص گوشیها هرچه سریعتر برطرف شود .به گزارش
ایرنا ،این درحالیســت که آذری جهرمی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در
تیرماه امســال نیز از ساماندهی و تثبیت وضعیت بازار تلفن همراه خبرداده بود
و برای ثبات بازار قرار شــد بخشی از تجهیزات و تلفنهای همراه داخل گمرک
ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه
شــوند .به گفته وزیر دولت دوازدهم ،آبان ماه امســال برای رفع کمبود گوشی
تلفن همراه در کشــور قرار بود گوشیهای توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه
شــوند که براساس آمارها پیش از این بیش از  120هزار گوشی تلفن همراه که
واردکنندگان بــا وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از
سوی مقامهای قضایی توقیف شده بود تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
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