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 وزیر انرژی روسیه اعالم کرد: 
افزایش هفت درصدی مبادالت 

ایران و روسیه نسبت به سال گذشته 

 وزیر انرژی روســیه گفت: در زمینــه راه آهن 
روسیه، آذربایجان و ایران و ترانسپورت دریایی بین 

ایران و روسیه توافقاتی حاصل شده است. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، الکســاندر 
نواک، وزیــر انرژی روســیه در نشســت خبری 
اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون 
روسیه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه این اجالس 
به خوبی عملیاتی شــد و تقریبا در تمامی موارد به 
توافق رسیدیم و زمینه های همکاری های آینده را 

مشخص کردیم.
وی افزود: میزان تبادالت کشــور در حال رشد 
است و هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده اســت. تبادالت کشاورزی نیز یک و نیم 
برابر افزایش یافته است. وزیر انرژی روسیه تصریح 
کرد: امروز در زمینه انرژی، حمل و نقل، کشاورزی 
و هوافضا مباحثی داشتیم که امیدواریم به سرانجام 
برسد. وی با بیان اینکه ما ایران و روسیه روابط قدیمی 
و تاریخی باهم دارند، افزود: از گذشته دو کشور در 
زمینه تجاری باهم در ارتباط بوده اند و امروز تجارت 
و کشاورزی به نتایج خوبی رسیده است همچنین در 
زمینه راه آهن روسیه، آذربایجان و ایران و ترانسپورت 
دریایی بین ایران و روسیه توافقاتی حاصل شده است. 
وی یادآور شد: در زمینه نفت و گاز نیز به توافقاتی 

رسیدیم که امیدواریم سطح آنها گسترش یابد.
نواک با بیان اینکه میــزان تجارت محصوالت 
کشاورزی رشد یافته افزود: صادرات روغن، غالت 
و جو در دســتور کار قرار گرفته و تفاهمی نیز بین 
ایران، روسیه و قزاقستان در زمینه گندم انجام شده 
امیدواریم توافق حاصل شــود تا حجم مبادالت به 

میزان مدنظر ارتقا یابد.
    

مشاور عالی وزیر صمت در گفت وگو با ایلنا:

 روند نزولی قیمت خودرو 
ادامه می یابد

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: با حذف رانت و داللی از بازار خودرو، 

روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد یافت.
صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در خصوص آخرین وضعیت قیمت خودرو گفت: 
باتوجه به سیاســت گذاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخصوص ســاماندهی بازار خودرو، در 
هفته های آتی شاهد کاهش قیمت ها در این بخش 

خواهیم بود.
مشاور عالی وزیر صمت ادامه داد: سیاست های 
وزارت صمت و برنامه ریزی خودروسازان در زمینه 
افزایش تولید با موفقیت همراه بوده که این امر موجب 
تسریع در عرضه خودرو به بازار و کاهش تقاضا در این 
بخش شده است. وی با اشاره به وجود خودرو های 
ناقص دارای کســری قطعــات در پارکینگ های 
خودروسازان افزود: این خودروها به سرعت در حال 
تکمیل و تجاری شدن هستند و با عرضه آن ها، سیر 

نزولی قیمت ها در بازار ادامه خواهد یافت.
نجفی در خصوص مؤثربودن پویش ملی بومی 
ســازی قطعات خودرو گفت: برای اجــرای این 
پروژه، برنامه مناسبی از سوی خودروسازان به اجرا 
درآمده و به نظر می رســد در ماه های آتی شــاهد 
توسعه همکاری شرکت های دانش بنیان و صنایع 
قطعه سازی در زمینه ســاخت قطعات پیشرفته 
خودرویی خواهیم بود. وی درباره طرح های فروش 
خودرو نیز اظهارکرد: ایــن طرح ها با هدف تنظیم 
بازار خودرو به اجرا درآمده و همزمان با افزایش تولید 
و فروکش کردن تقاضای کاذب و هیجانی بازار، در 

مسیر دستیابی به اهداف مدنظر قرار دارد.
مشــاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
پایان گفت: برنامــه کالن وزارت صمت در حوزه 
خودروسازی، تاکنون موفقیت آمیز بوده و با ادامه 
روند کنونی، تا پایان امسال، شرایط تولید، فروش و 
تأمین قطعات و مواد اولیه این صنعت، به حالت عادی 

باز خواهد گشت.

خبر اقتصادی

 شماره   269   /   چهارشنبه  29   خرداد   1398  /    15  شوال 1440  /   19  ژوئن   2019

محمود نوروزیه 

دولت قرار است بعد از گذشت 14 
ماه درمــورد یکی از پرحاشــیه ترین 
سیاســتگذاری های خــود یعنــی 
نــی  4200 توما رز  تخصیــص ا
در پایان ایــن هفتــه تصمیم گیری 
کند. 21 فروردین ماه ســال گذشته 
دولت بــا راهبرد جلوگیری از رشــد 
قیمت کاالهــای موردنیاز جامعه، ارز 
4200 تومانی را مصوب کرد، اما روند 
تخصیص آن طی ماه های گذشــته با 
تغییرات بسیاری همراه شد و در همین 
راستا از ابتدای ســال جاری براساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس وارد 

فاز جدیدی شد.
براین اساس از اواخر سال گذشته و با 
تاکید دولت بر ضرورت اصالح سیاست 
ارز ترجیحی، برخی از کاالها از فهرست 
تخصیص این ارز خارج شــدند که در 
اولین اقدام حذف گوشت رقم خورد. 
زیرا هدفگــذاری ارز 4200 تومانی از 
سوی دولت برای ثبات قیمت ها در بازار، 
به رانت و تورم منتهی شد و نتوانست 

اهداف سیاستگذار را عملیاتی کند. 
بعد از انتقادات بسیاری که بر تداوم 
این سیاســت از ســوی کارشناسان 
مطرح شد، امیر باقری، نماینده شورای 
اقتصادی ســران قوا از تشکیل جلسه 
این ســتاد در پایان هفتــه به منظور 
تعیین تکلیف حذف ارز 4200 تومانی 

خبرداد.
در ایــن زمینــه روایــت نماینده 
سیاســت گذار در جلسه شورای عالی 
صادرات از دو سناریو برای دالر 4200 
تومانی حکایت دارد. در سناریوی اول، 
دالر 4200تومانی حفظ می شود؛ اما 
روند تخصیص آن بــه کاالها محدود 

می شود. 
سیاســت گذار در ایــن ســناریو 
همگرایی نرخ ارز عرضه شده به سامانه 
نیما با نرخ توافقــی بین صادرکننده و 
واردکننده را نیز دنبال می کند. یعنی 

ادامه وضعیت ارزی موجــود و تداوم 
تخصیص ارز ترجیحی؛ اما در سناریوی 
دوم، حذف کامل دالر 4200تومانی 
مطرح شده که موردتایید صاحب نظران 
اقتصادی نیز هست. این در حالی است 
که در مورد حذف ارز ترجیحی، دولت 
این تردید را دارد که با جهش تورمی و 

ارزی مواجه شود.
در ســناریوی دوم با حــذف دالر 
4200 تومانی، حرکت به سمت بازار 
آزاد و عرضه و تقاضای واقعی به وجود 
می آید. مطابق این دیدگاه ارز ترجیحی 
به کلی حــذف خواهد شــد و تمامی 
مناســبات و معامالت ارزی در قالب 
یک بــازار آزاد با نرخ توافقی شــکل 
می گیرد. بر این اساس، فقط یک بازار 
ارز به عنوان مرجع اصلی به رســمیت 
شناخته می شود و قیمت ها در آن بدون 
سیاست های کنترلی و تثبیتی، کشف 
می شود. در ادامه این روند، هیچ گونه 
اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در 
یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد 
داشــت و بازار آزاد به عنــوان مبنای 

معامالت پذیرفته می شود.
سناریوی اول از ســه محور اصلی 
تشکیل شده است یعنی ادامه تخصیص 
ارز ارزان به بخشی از کاالهای اساسی، 
ادامه فعالیت سامانه نیما و بسط رویه 
واردات در مقابــل صــادرات، که در 
چارچــوب این ســناریو، دالر 4200 
تومانی حذف نخواهد شد؛ اما به تدریج 
دامنــه آن کوچک تر خواهد شــد تا 
درنهایت تعداد اقــالم بهره مند از ارز 
ترجیحی به چند کاالی حیاتی تقلیل 
پیدا کند. از سوی دیگر مطابق سناریوی 
مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما 
محدود تر خواهد شد و صادرکنندگان 
غیرپتروشیمی و غیرفلزات می توانند 
در سطوح وسیع تری از رویه »واردات 
در مقابل صادرات« برای بازگرداندن ارز 
صادراتی خود استفاده کنند. همچنین 
مطابق ســناریوی اول این پیشنهاد 
مطرح شده است که پتروشیمی ها تا  

درصد از ارز حاصل از صادرات خود را 
در سامانه نیما عرضه کنند. 

پیش بینی نماینده سیاست گذار 
این است که سناریوی اول سازگاری 
بیشــتری بــا دغدغه هــای دولــت 
درخصوص تامین کاالهای اساســی 
دارد و به همین دلیل احتمال بیشتری 
وجود دارد که سیاست گذار سناریوی 
دوم را به عنوان مقصد آینده دالر 4200 

تومانی انتخاب کند.
68.6 هزار میلیارد تومان؛ 

 مابه التفاوت ارز 4200 تومانی 
با نیمایی

درحالی که در فروردین ماه ســال 
گذشته تعداد زیادی از کاالها مشمول 
ارز 4200 تومانی بود؛ در 1۶ مرداد ماه 
97 بعد از آن که تبعات رانتی آن محرز 
شد، معاون اول رئیس جمهور فهرست 
گروه کاالهــای اساســی و ضروری 
مشــمول ارز دولتــی را در 25 ردیف 
اعالم کرد که تنها مــواد غذایی، دارو و 
برخی نهاده های تولید و کشاورزی را 

دربرمی گرفت.
امــا در همــان زمــان از ســوی 
نمایندگان مجلس بحث احیای کوپن 
و افزایش یارانه نقدی به عنوان راه های 
جایگزین مطرح شــد. در این زمینه 
محاسبه کارشناســان مابه التفاوت 
ارز 4200 تومانی بــا نیمایی را رقمی 
معادل ۶8.۶ هزار میلیارد تومان نشان 
می دهد که با مالک قرار دادن این رقم 
ساالنه سهم هر ایرانی به بیش از 83۶ 

هزار تومان می رسد.
در این زمینه براســاس تازه ترین 
اظهارنظــر معاون ســازمان برنامه و 
بودجه، درحالی که سال گذشته دولت 

13.5 میلیــارد 
دالر ارز 4200 
تومانــی بــرای 

تامیــن کاالهای 
اساســی در نظــر 
گرفته بود؛ در عمل 

17.5 میلیــارد دالر 

برای کاالهای اساسی تخصیص داده 
است. بدین ترتیب دولت 4 میلیارد دالر 
بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه 
داشتن قیمت کاالهای اساسی هزینه 
کرده است که این رقم بیش از یک سوم 
از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل 

می شود. 
درآمد دولت از محل حذف ارز 

4200 تومانی 
در صورتی که دولــت برنامه خود 
را بــرای حــذف ارز 4200 تومانی و 
محاســبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی 
کند، حدود ۶0 هزار میلیارد تومان از 

این محل کسب درآمد خواهد کرد.
با حــذف دالر 4200 تومانی و به 
عبارتی یارانه ای کــه تاکنون در این 
زمینه به واردات 25 قلم کاالی اساسی 
اختصاص پیدا می کرد، مابه التفاوت 
با منابع قابل توجهی در اختیار دولت 
قرار می گیرد، چراکه دیگر الزم نیست 

یارانه ای در این رابطه پرداخت کند.
در این زمینه بــا توجه به این که در 

قانــون بودجــه 1398 دولت مکلف 
است 14 میلیارد دالر از منابع حاصل از 
صدور نفت را صرف حمایت از معیشت 
مردم کند. این ارز کــه تاکنون با نرخ 
4.200 تومان پرداخت شــده است 
اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که 
در حال حاضر تا 8.500 تومان است و 
بیشتر هم می شود، مورد محاسبه قرار 
بگیرد اختــالف 4300 تومانی ایجاد 

می کند که به دولت برخواهد گشت.
مخالفان و موافقان حذف ارز 
4200 تومانی چه می گویند؟

برخی معتقدند به دلیل شــرایط 
تحریمی و موانــع صادراتی،  با حذف 
دالر 4200 تومانــی میانگین نرخ ارز 
باال مــی رود و منجر به فشــار تورمی 
شدید خواهد شد که تبعات آن تولید و 
سرمایه گذاری صنعتی را دربرخواهد 

گرفت.
امــا در نقطه مقابــل بســیاری از 
صاحب نظران معتقدند تخصیص ارز 
4200 تومانی بسترساز فساد و رانت 
گســترده شده اســت. این نرخ ارزی 
در مغایرت بــا آنچه که در بــازار آزاد 
وجود دارد و در تقابــل با متغیرهای 
تعیین کننــده و واقعــی بــازار قرار 
گرفته اســت تا جایی که نشان داده 
اثرگذاری موردنظر سیاســتگذار را 
در تورم کاالهای اساســی نداشته و 
هرگز نتوانسته به هدف ثبات قیمت ها 
نزدیک شود. درواقع اختصاص نیمی 
از منابع ارزی کشور با توجه به تفاوت 
بسیار آن با قیمت ارز در بازار آزاد، تنها 
ســوداگران و رانت خواران را منتفع 

کرده است. 
 بازگشت 18.7 میلیارد دالر 

ارز صادراتی
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم آمار 
18.7 میلیارد دالر برای بازگشت ارز 
صادراتی اعالم کرده است که معادل 
۶0 درصــد از ارز صادراتی به کشــور 

بازگشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
در این زمینه به »توسعه  ایرانی« گفت: 
»اگر شما به مکاتبات اتاق ایران و تهران 
طی سال های اخیر مراجعه کنید، قطعاً 
قضاوت خواهید کرد که اتاق همواره 
پیشنهادهای کاربردی و کارشناسی 
را ارائه داده و فساد و رانت 4200 تومانی 
را گوشزد کرده بود، اما گوش شنوایی 

برای آن وجود نداشت.«
محمــد الهوتــی، یادآور شــد: 
»واردات در مقابل صادرات مهمترین 
ابزاری اســت که در شرایط تحریمی 
صادرکننــدگان می تواننــد از آن 
اســتفاده کنند، در حالی که سهم آن 
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها 
20 درصد است و این عدد خیلی 
پایین در نظر گرفته شــده 
اســت. ارزش صادرات برای 
کشور در شرایط کنونی بسیار 
باال است و ما نیازمند بازگشت 
ارز صادراتی هســتیم تا از این 

محل بتوانیم کشور را اداره کنیم، اما به 
این موضوع گله داریم در حالی که باید 
از سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی 
حمایت شود، آنها تضعیف می شوند.« 
قاچاق 12.5 میلیارد دالری کاال و 

ارز در کشور 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کشور در تازه ترین اظهارنظر 
میزان حجم قاچاق کاال و ارز در کشور 
12.5 میلیارد دالر در سال اعالم کرد. 

علی مویدی با بیــان اینکه امروزه 
برخورد بــا قاچــاق کاال و ارز در دنیا 
برعهده ســاختار حاکمیتی هر کشور 
اســت، عنوان کرد: خألهــای قانونی 
برخی اوقات می تواند قاچاق کاال و ارز 
را تشــدید کند، تعدادی از مشکالت 
امروز ما نیز ناشی از مقرراتی است که 
در مجلس و یا توسط مسئوالن مربوطه 
وضع شده و متأسفانه نتیجه عکس در 

پی داشته است.
 جراحی اقتصادی 
با قطع ارزپاشی 

در این زمینه سیدکمال سیدعلی، 
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی در 
گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه 
جراحی اقتصادی باید بــا حذف ارز 
4200 تومانی شروع شــود، یادآور 
شده است که در شرایط خاص کشور 
که فشارها و تحریم های بین المللی 
تصمیم گیری در مــورد این موضوع 
مهم را به تاخیر انداخته؛ جراحی که 
باید در اقتصاد صورت بگیرد می تواند 
با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود 
و بعد به مــواردی از قبیل یارانه های 
انرژی برسد و در نهایت به این نقطه 
ختم شــود که یارانه نقــدی به چه 

کسانی داده شود.
به گفته سیدعلی توزیع رانتی که 
حاصل تخصیص ارز 4200 تومانی در 
آن مقطع بود هم اکنون مراجع قضایی، 
دولت و همه تشــکل های صنفی را با 
بحران مواجه کرده اســت. زیرا نباید 
این سیاست ارزی در مورد همه کاالها 
تخصیص داده می شــد. از سوی دیگر 
نظارت الزم نیز بر توزیع کاالهایی که با 
این ارز وارد شد وجود نداشت در نتیجه 
آنچه کــه واقعیت بــازار در این مدت 
نشــان داد تاثیرگذاری ارز باالی 12 
هزار تومان بود کــه در عمل نتایج این 

سیاستگذاری ارزی را به حاشیه برد.

سیاست ارزپاشی میلیارد دالری دولت در معرض تصمیم گیری نهایی است

ارز 4200 تومانی؛ تخصیص یا حذف؟

در شرایط خاص کشور و با 
وجود فشارها و تحریم های 
بین المللی؛ جراحی که باید 

در اقتصاد صورت بگیرد 
می تواند با حذف ارز 4200 

تومانی شروع شود و بعد به 
مواردی از قبیل یارانه های 

انرژی برسد 

سال گذشته دولت 13.5 
میلیارد دالر ارز 4200 

تومانی برای تامین کاالهای 
اساسی در نظر گرفته بود، 
اما در عمل 17.5 میلیارد 
دالر تخصیص داده است 

که این 4 میلیارد دالر 
مابه التفاوت، بیش از یک 

سوم از کل درآمدهای نفتی 
کشور را شامل می شود

خبر

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دوره ای 
خود با مدیران عامل نظــام بانکی که دیروز 
برگزار شــد، ضمن تاکید بر این موضوع که 
عملیات بازار باز بانکــی در کنار تعمیق این 
بازار نقش مهمی در اعمال سیاســت پولی و 
کنترل تورم خواهد داشــت از مراحل نهایی 

اماده سازی عملیات بازار باز بانکی خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، 
دکتر همتی با اشاره به دستورالعمل عملیات 
بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و 
اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت 
های الزم به منظور راه اندازی سنجیده این 
ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک ها از دولت 
و ضرورت اتمام حسابرسی ها و نهایی کردن 

طلب هر بانــک از دولت بایــد در این زمینه 
اقدامات ســریع  تر و جدی تری انجام شود 
که البته مقرر شده در همین راستا دولت در 
سال جاری بخشی از بدهی های خود به نظام 
بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. 
این اقدام دولت می تواند منجر به تقویت بنیه 
مالی بانک ها شــود که با قدرت بیشتری در 

بازار فعال شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش 
کفایت سرمایه بانک ها در راستای برنامه های 
بانک مرکزی برای اصالح و تقویت نظام بانکی 
کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای 
پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه ریزی 
برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی 

کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک ها 
گفت  : بانک ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند 

از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به کنتــرل بانک های ناتراز و تقویت ســایر 
بانک ها پرداخت و بیــان کرد:  بانک مرکزی 
در بخش نظارتی اولویت هایی را پیش بینی و 
مد نظر قرار می دهد از جمله خروج بانک ها از 
بنگاه داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری 
می شود و بانک ها باید برنامه ریزی و اقدامات 
عملی برای فروش اموال مــازاد خود انجام 
دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون 
حاکمیت شــرکتی را  با هدف سالم سازی 

بانک ها به طور جدی دنبال می کند.

همتی بــا رد ادعاهای مطرح شــده در 
خصــوص کوتاهــی بانک هــا در پرداخت 
تســهیالت به هموطنان گرامی در مناطق 
ســیل زده، از اقدامات بانک ها در این زمینه 
تشــکر و بر تداوم روند پرداخت تســهیالت 
مذکور تاکید کرد. وی همچنین با اشــاره به 
وظایف سایر دستگاه های ذیربط در موضوع 

بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام 
آنها در اقدام جدی تر و همراهی با بانک ها در 

این زمینه شد.  
در ادامه این جلســه مباحثی از ســوی 
مدیران عامل بانک ها مطرح شد که متناظر 
با هر موضوع توضیحات یا دستوراتی از طرف 

رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد.

رئیس کل بانک مرکزی:

خروج بانک ها از بنگاه داری، رصد و پیگیری می شود


