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عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران 
اتومبیل:

 فروش فوری هیچ تاثیری 
بر بازار ندارد

عضو اتحادیه فروشــندگان و نمایشــگاه داران 
اتومبیــل در خصــوص اثرگذاری فــروش فوری 
خودروسازها در بازار گفت: حداقل من به شخصه تا 
به امروز ندیدم کسی بتواند در این طرح های فروش 
فوری ثبت نام کند و به علت همین شائبه ها، این مدل 
فروش هیچ تاثیری بر بــازار نمی گذارد، ضمن آنکه 
این فروش  فوری ها بــرای برخی از خودروها صورت 
می گیرد. علی عبداللهی در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص روند نزولی قیمت خودرو 
در بازار گفت: این کاهش قیمت ها بیشتر ناشی از جو 
روانی است چون هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده است و 
شرکت ها نیز هیچ حرکتی در راستای افزایش تولید 
و یا افزایش در بازار انجام نداده اند اما خبرهایی مبنی 
بر کاهش تنش بین ایــران و آمریکا و کاهش قیمت 
دالر باعث شده که  قیمت ها کاهش پیدا کنند. وی با 
بیان اینکه احتمال کاهش قیمت ها مردم را به سمت 
فروش کاالهای سرمایه ای سوق داده است، ادامه داد: 
به علت جذابیت این بازار و سود باالیی که وجود داشت 
شاهد ورود سرمایه گذاران خارج از این صنف بودیم به 
طوری که حتی یک زن خانــه دار هم طالی خود را 
می فروخت و خودرو ثبت نام می کرد. اما حاال با انتشار 
برخی خبرهای سیاسی، این سرمایه گذاران ترسیده 
و اقدام به فروش خودروی خــود کردند. عبداللهی 
با اشــاره به اینکه دالالن مانع کاهش قیمت خودرو 
هســتند، گفت: قیمت امروز خودرو واقعی نیست و 
حتی با این کاهش ها باز هم بسیار زیاد است اما تجربه  
ما در بازار خودرو می گوید که برخی افراد سرمایه دار و 
دارای رانت نمی گذارند وضعیت به این منوال بماند 
و جلوی این کاهش قیمت ها را خواهند گرفت! وی 
گفت: البته برخی اخبار مانند این که مجلس تصویب 
کرده خودروهای هیبریدی بدون عوارض وارد کشور 
شوند یعنی یک خودروی محیط زیستی نهایتا با 200 
میلیون به دست مصرف کننده برسد، این بر روی بازار 
اثر می گذارد و باعث کاهش قیمت می شود هر چند 
همه می دانیم شرکت های تولیدکننده و ذی نفعان در 
تولید خودرو نمی گذارند خودرویی با این قیمت وارد 
کشور شود. واردات این خودروها و یا خودروی دست 
دوم در تمام کشورها عاملی اســت برای ثبات بازار و 
رفاه مردم اما مساله این است که این وسط پنج درصد 
متضرر می شوند و فعال ارجحیت و اولویت این پنج 

درصد بیشتر از بقیه مردم است.
    

با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری انجام می شود؛

افزایش ۱۵ میلیون تنی تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
در فاز اول توسعه پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارســیان، ۱۴ طرح پتروشیمی با 
ســرمایه گذاری 20 میلیارد دالر احداث می شود 
که تکمیل و بهره برداری از این طرح ها، ۱۵ میلیون 
تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور 
اضافه می کند. بهزاد محمدی، در مراســم امضای 
دومین تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( با بیان این مطلب ادامه داد: 
این اقدام شروع حرکت بزرگی برای توسعه هرمزگان 
خواهد بود. بــه گفته محمدی در حــال حاضر ۵۵ 
مجتمع پتروشیمی در ایران وجود دارد که ۱۶ مجتمع 
به صورت متمرکز در عسلویه فعالیت می کنند. وی 
ادامه داد: به دلیل کمبود فضا، توسعه بیشتر در غرب 
عسلویه ممکن نبود به همین علت توجه به غربی ترین 
بخش استان هرمزگان یعنی منطقه پارسیان جلب 
شد. محمدی گفت: منطقه پارسیان توسط ایمیدرو 
تاسیس شده و همکاری خوبی بین شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و ایمیدرو برای توسعه صنعت پتروشیمی 
و صنایع فلزی در شرق عسلویه در جریان است. وی به 
وجود فرودگاه، جاده های مناسب و نزدیکی به منابع 
خوراک پتروشیمی در هاب پارسیان اشاره کرد و افزود: 
با این امکانات به تناسب پیشرفت پتروشیمی را ادامه 
می دهیم که می تواند اسباب توسعه و رونق اشتغال را 

در این منطقه فراهم کند.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

شــبکه خبری »الجزیــره« در 
تازه ترین گــزارش خــود درمورد 
دالرهــای خانگــی ایرانی ها و علل 
بی اعتمادی آنان به ســپرده گذاری 
در بانک ها اعالم کــرد: »مقام های 
ایرانــی تخمیــن می زننــد کــه 
شهروندان آن کشور رقمی بین ۱0 
تا 2۵ میلیارد دالر اسکناس خارجی 
را به اصطالح عامه زیر بالش  های شان 
قایم کرده اند! این یک مشکل برای 
بانک مرکزی ایران است؛ آن هم در 
شرایطی که سیســتم مالی ایران از 
ســوی آمریکا محاصره شده و بانک 
مرکزی بــرای واردات مواد غذایی، 
وســایل پزشــکی و درمانی و سایر 
کاالهای انسان دوستانه که به ظاهر 
از تحریم های آمریکا معاف هستند 

به ارز خارجی نیاز دارد.«
 ۲۵ تا 3۰ میلیارد دالر 
ارز خانگی حبس شده 

مسئوالن بانک مرکزی می گویند 
درحال حاضر20 میلیــارد دالر ارز 
توســط مردم در خانه ها نگهداری 
می شــود، اما برخــی نمایندگان 
مجلس و کارشناسان این رقم را فراتر 
از 20 میلیــارد دالر می دانند. نحوه  
استخراج آمارها مشــکلی دیرینه 
اســت که اســتناد به آن را مشکل 
می کند. حتــی دربــاره آمارهای 
حیاتی مانند تورم نیــز در ایران دو 
نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز 
آمار ارائه می شــود که در این میان 
ارزهای خانگی نیز از این قاعده جدا 
نیســت. هرچند که متولی آن تنها 
بانک مرکزی اســت و بایــد در این 
زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود، 
اما بیشــتر به تخمین و گمانه زنی 
شباهت دارد و بازه ای بین 2۵-20 

میلیارد دالر را پیش بینی می کنند.
امــا نایب رئیــس کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلس میــزان واقعــی ارز خانگی 
 در اختیار مــردم را 30 میلیارد دالر 

اعالم کرد.
هادی قوامی در گفتگــو با ایِبنا 
گفته اســت: »در حــال حاضر رقم 
باالیی ارز خانگــی در اختیار مردم 
قرار دارد که متاسفانه این میزان رو 
به افزایش نیز هست. قبل از نوسانات 
اخیر ارزی رقم ارز خانگی در اختیار 
مردم حداقل 20 میلیارد دالر بود، 
اما طبیعتاً نوسانات اخیر ارزی این 
ذخیره ارزی خانگی را افزایش داده 
است. اگر سال گذشــته میزان ارز 
در اختیار مــردم 20 میلیارد دالر 
بوده پیش بینی می شود که اکنون 
نزدیک به 30 میلیــارد دالر ارز در 

اختیار مــردم در خانــه نگه داری 
می شود«.

وی با بیان این کــه علت تمایل 
مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده 
از سود حاصل از نوســانات ارزی و 
همچنین حفظ ارزش دارایی های 
خــود اســت تصریــح داشــت: 
»بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی و 
دولت علت ذخیره سازی ارز خانگی 
بود دولت باید با اعتمادســازی ارز 
خانگی را به سمت شــبکه بانکی و 

بورس هدایت کند.«
قوامی با تاکید بــر اینکه تجربه 
قبلــی ســپرده ارزی منجــر بــه 
بی اعتمادی فعلی در بین مردم شده 
است، عنوان کرد: »در سپرده ارزی 
قبلی که در ارائه ارز ســپرده گذاری 
شده افراد بدعهدی شد، نهایت 300 
میلیون دالر ســپرده ارزی شــکل 

گرفت.«
مردم تنها ۰.۵ درصد از دالر های 

خود را به بانک ها سپردند
بانک مرکزی در ســوم شهریور 
سال گذشــته طی بخشــنامه ای، 
مقررات و شــرایط ســپرده گیری 
ارزی را به شــبکه بانکی ابالغ کرد. 
متعاقب اجرای طرح سپرده گیری 
ارزی بانک مرکزی مدعی شــد که 
با اســتقبال روبه رو شــده و حجم 
سپرده های ارزی از ۱0 میلیون دالر 

گذشته است. 
اگــر این عــدد را در کنــار آمار 
برآوردی دالر های خانگی بگذاریم، 
نشــان دهنده ســهمی برابر 0.0۵ 
درصد حجم دالر های ذخیره شده 
در خانه هاست و نشان می دهد این 
طرح همچنان از جذابیت الزم برای 
کشاندن دالر های خانگی به بانک ها 
برخوردار نیست. یعنی با احتساب 
20 تا 2۵ میلیــارد دالر ارز خانگی 
حــدود 99.۵ درصــد از دالرها به 

سمت بانک ها هدایت نشدند.
برای بازگرداندن دالرهای حبس 
شده خانگی حتی تهدید و شوخی 
هم کارساز نشد. پیش تر رئیس کل 

بانک مرکزی برای آنکه مردم تشویق 
به سپرده گذاری ارزی شوند، گفته 
بود اسکناس های ارزی تاریخ انقضا 
دارد و ممکن اســت پس از گذشت 
دوره ای برخی از این اســکناس ها 
قابلیــت خرید و فــروش را در بازار 
داخلی نداشــته باشد. این گفته که 
تا پیش از این مسبوق به سابقه نبود، 
تنها برای بیرون کشیدن دالرهای 
خانگی مردم مطرح شد، اما چندی 
بعد علیرضا محجوب، نماینده مردم 
تهــران در مجلس، عنــوان کرد: 
»وزارت خزانه داری آمریکا با اعالم 
اینکه 22 میلیارد دالر ارز کشور در 
دست مردم اســت، به دنبال باطل  

کردن این اسکناس هاست. 
هــدف آمریــکا از ایــن اقدام 
حادثه سازی اســت تا باعث ایجاد 
تجمع برای فروش دالر و پس دادن 
این پول ها بشــود«. امــا واکنش 
کارشناسان به این اظهارنظرها این 
بود که مسئوالن به دنبال آن هستند 
که مردم را تحریک کنند تا اگر دالر 
خانگی دارند، زودتر وارد بازار کنند 
تا به این ترتیب قیمت دالر به گمان 

آنها کاهش پیدا کند! 
چرا دالرهای خانگی به سوی 

بانک ها نمی رود؟
با توجه به ریسک نگهداری ارز در 
خانه عمده ترین دلیل عدم استقبال 
مردم به ســپرده گذاری ارزی نزد 
بانک ها جفایی بود کــه بانک ها در 
گذشــته به ســپرده گذاران ارزی 

کردند.
در آن دوره بعــد از شــوک 
ارزی، بانــک مرکزی بــرای جذب 
ارز های خانگــی اقــدام به جذب 
ســپرده ارزی کرد، امــا درنهایت 
آنچه به سپرده گذاران بازپرداخت 
شــد، معادل ریالی ســپرده ارزی 
آنها، بــه نرخ ترجیحی بــود و ضرر 

زیادی به ســپرده گذاران تحمیل 
کرد. این ماجرا به منزله سرباززدن 
بانــک مرکــزی از تعهــدات خود 
بــه ســپرده گذاران ارزی بــود و 
بی اعتمادی زیادی میان آنها ایجاد 

کرد.
این بی اعتمادی تاحدی شــدت 
داشــت کــه حتــی صحبت های 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکــزی در برنامه گفــت وگوی 
ویژه خبــری ۱۵ مــرداد ۱397 و 
اطمینان وی به مردم که  این بار بانک 
مرکزی سپرده های آن ها را تضمین 
خواهد کــرد و آن هــا می توانند از 
سپرده های ارزی خود سود گرفته 
و ارزش روز دارایــی خــود را حفظ 
کنند، نیز نتوانست به ایجاد انگیزه 

سپرده گذاری ارزی کمک کند.
مورد دیگر نوسانات بازار ارز بود 
که برای بسیاری به جریان انداختن 
ارز خانگی سود بیشتری را نسبت به 
سپرده گذاری در بانک به دارندگان 

آن می داد.  
محمد ارباب افضلی، کارشناس 
اقتصــادی، در این زمینــه معتقد 
است طرح ســپرده ارزی دو محور 

دارد؛ یکی بحث نــرخ آن و دیگری 
میزان درجه اعتماد ســپرده گذار 
بــه سیاســت گذار اســت. زمانی 
ســپرده گذاران به سیاست جدید 
اعتماد می کنند که بانک مرکزی را 
قدرتمند و پایبند به تعهدات ارزیابی 
می کند. این یک عامــل موفقیت 
بانکداری مرکزی در جهان اســت 
و این تعهــدات می تواند طیف های 
مختلف را شامل شــود؛ مثل بحث 
سپرده ارزی. اما متأسفانه در کشور 
که رویه باثباتی را دنبال نکرده است 
و زمانی که اقتصاد با شــوک ارزی 
مواجه شده، سمت تقاضا ملتهب و 
عرضه دچار کمبود است، این ابزار 
به کار گرفته می شود. در اجرای این 
سیاست ما تجربه موفقی نداشتیم و 
سیاست گذار با عمل نکردن به تعهد 
خود زمینه های بی اعتمادی را فراهم 
کرده اســت. در چنین شــرایطی، 
کســی که ارز ذخیره دارد، ترجیح 
می دهد ارز خود را در خانه و به قول 
معروف زیر بالش نگه دارد، اما با سود 
دو تا چهار درصدی در بانک نگذارد؛ 
چراکه تجربه به او ثابت کرده است 
نه اصل و نه ســود ســپرده ارزی او 
به صــورت ارزی بــه او بازگردانده 

نمی شود.
ارز چند نرخی متهم اصلی 
بی اعتمادی به نظام بانکی

در گــزارش شــبکه خبــری 
»الجزیره« آمده است: »برای درک 
اینکه چگونه ایــن بی اعتمادی در 
ایران به نظام بانکی رایج شد باید به 
نرخ ارز توجه کرد. ایران سال هاست 
که از سیســتم ارز چندگانه رسمی 
برای واردات و نرخ ارز برای مبادالت 
در بــازار آزاد اســتفاده می کنــد. 
در ســال 20۱0 میــالدی نرخ ارز 
مبادالتی در بــازار آزاد ۱۵ درصد 
بیش از نرخ ارز رسمی بود. در همان 
زمان مشتریانی که خواستار دریافت 
سپرده ارز خارجی خود از بانک های 
ایرانی شدند، دریافتند که به جای 
ارز خارجی، بانک سپرده های آنان 
را به ریال پرداخــت می کند و این 
یعنی از دســت رفتــن ارزش پول 
سپرده گذاری شده شــان. بدتر از 
آن اینکه محاســبه نیز براســاس 
نرخ ارز رســمی و نه نرخ ارز در بازار 
آزاد بود کــه خود باعــث کاهش 
بیشتر ارزش ســپرده ها می شد. در 
آن تصمیم گیــری بانــک مرکزی 
دولت احمدی نژاد دخیل بود. بانک 
مرکزی در آن دوره استقالل نداشت 
و احمدی نــژاد از منابــع آن برای 
تامین اعتبارات بودجه برای اجرای 
پروژه های دولتی استفاده می کرد.«
این گــزارش می افزایــد: »این 
اشــتباه باعث بی اعتمادی مردم به 
نظام بانکی شــد. این تنها اشــتباه 
دوره احمدی نژاد در حــوزه نظام 
بانکی نبود. ایجاد موسســات مالی 
و اعتباری بدون مجوز نیز در دوران 
او روی دادنــد. بر این موسســات 
نظارت ضعیفی وجود داشت و آنان 
با ارائه نرخ سودهای نجومی رقابت 
ناســالمی را برای جذب سپرده ها 
آغاز کردنــد. با این حــال، زمانی 
که ایــن موسســات ورشکســت 
شدند پس انداز شــهروندان عادی 
ایرانی نیــز از بین رفــت. برخی از 
موسساتی که جان سالم به در بردند 
درنهایــت در بانک هــای بزرگ تر 
ادغام شدند با این حال، این میراث 
فساد و تقلب، شــهروندان ایرانی را 
به بانک ها بی اعتماد کرده است. در 
نتیجه، آنان به بانک به عنوان مکانی 
برای پس انــداز سپرده شــان فکر 

نمی کنند.«
ایــن شــبکه خبــری در ادامه 
می نویســد: »با این حــال، بانک 
مرکزی در ســال جاری موضوع 
راه اندازی دوباره صندوق ذخیره 

ارز خارجی برای جذب سپرده های 
ارزی را مطرح کرد. طبق دستور که 
در ماه آگوست صادر شد به بانک ها 
اجازه پذیرش ســپرده های ارزی به 
دالر، یورو و درهم امارات داده می شد 
و بانک مرکزی تعهــد کرده بود که 
براساس نرخ مبادالتی ارز خارجی 
محاســبات صورت خواهند گرفت 
و ماهانه نرخ سود بین ۴ تا 2 درصد 
پرداخت می شــود. با این حال، این 
اقدام نیز در جلب اعتماد مشتریان 

موفقیت آمیز نبود.« 
در این میان، خرید اسکناس های 
خارجی برای مردم جذاب تر شده اند 
چراکه ارزش ریال در مقابل دالر در 
سال گذشــته به میزان ۶0 درصد 
کاهش یافته اســت. با توجه به نیاز 
کشــور به ارز خارجــی و افزایش 
فشــارها، مجلس بــرای حمایت از 
بانک ها و تضمین سپرده های ارزی 
خارجــی در بانک ها طرحــی را در 
نظر گرفته است. در صورت تصویب 
این طــرح کــه در آن ۱00 درصد 
سپرده های ارزی خارجی به عنوان 
ذخایر موردنیاز بانک مرکزی در نظر 

گرفته می شوند. 
بانــک مرکــزی کل قــدرت و 
مســئولیت را در اختیار می گیرد تا 
مدیریت ریسک را انجام دهد. در این 
طرح عدم بازگشت سپرده های ارزی 
خارجی از سوی بانک ها تصرف اموال 
عمومی و قابل مجازات در نظر گرفته 
شده است. با این حال، کارشناسان 
معتقدند که این طرح نیز چندان در 
ایجاد اعتماد بین مشتریان تاثیرگذار 
نخواهــد بــود. آنــان معتقدند که 
بانک ها باید تضمیــن فنی و واقعی 

به مردم ارائه دهند. 
 راهکار بازگشت ارز خانگی 

به اقتصاد کشور
عباس علــوی راد، کارشــناس 
اقتصــادی به ایســنا گفته اســت 
که یکــی از راهکارهای بازگشــت 
بخشــی از ارزهای خانگی از طریق 
تثبیت قیمــت ارز در بازار اســت: 
»اگر دولــت بتوانــد دالر را در یک 
دوره پنــج ماهــه روی قیمت های 
8000 یا 9000 تومان تثبیت کند 
اتوماتیک وار بخشی از این دالرها به 

بازار برمی گردد.«
وی با بیــان اینکه اگــر در خانه 
ماندن ارزها، کشــور را بــا کمبود 
پول خارجی مواجه کند و درنهایت 
به افزایــش قیمــت دالر و اجناس 
خارجی منتهی شــود تشدید تورم 
را تجربه می کنیم، یادآورشده است: 
»نگهــداری ارز در خانه ها با توجه 
به شرایط تحریمی کشور و کاهش 
صادرات نفت نتیجــه خوبی در پی 
ندارد زیرا این اقدام به تضعیف پول 
ملی منجــر می شــود و آفتی برای 

توسعه اقتصادی است«.
به گفته علوی راد بــا بیان اینکه 
تنهــا راه برون رفت از این مشــکل 
برگشــت اعتماد مردم است که در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیســت .از 
ســوی دیگر نیز به دلیــل این که 
مردم دالرهایشــان را با قیمت های 
متفاوتی خریداری کردند در صورت 
تثبیت قیمت آن، دالرهای زیادی از 

حالت دارایی خارج می شود.

مشکالت سیستم بانکی ایران یکی ، دو تا نیست

25 تا 30 میلیارد دالر  زیر بالش های مردم!

مسئوالن بانک مرکزی 
می گویند در حال حاضر 

۲۰ میلیارد دالر ارز 
توسط مردم در خانه ها 
نگهداری می شود، اما 

برخی نمایندگان مجلس و 
کارشناسان میزان واقعی 

ارز خانگی در اختیار مردم 
را  با توجه به نوسانات ارزی 

3۰ میلیارد دالر اعالم 
می کنند

متعاقب اجرای طرح 
سپرده گیری ارزی بانک 
مرکزی اعالم کرد حجم 

سپرده های ارزی از ۱۰ 
میلیون دالر گذشته است. 
اگر این عدد را در کنار آمار 
برآوردی دالر های خانگی 
بگذاریم، نشان دهنده آن 

است که حدود 99.۵ درصد 
از دالرها به سمت بانک ها 

هدایت نشدند

کسی که ارز ذخیره دارد، 
ترجیح می دهد ارز خود 

را در خانه و به  قول معروف 
زیر بالش نگه دارد، اما با 

سود دو تا چهار درصدی 
در بانک نگذارد؛ چراکه 

تجربه به او ثابت کرده است 
نه اصل و نه سود سپرده 

ارزی او به صورت ارزی به او 
بازگردانده نمی شود


