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«ایران» گزارش میدهد

واکنش محتاطانه بورس به مصوبه شورای عالی
صفحه 10

«ایران» به مناسبت  60سالگی اوپک منتشر کرد

ویژه
 60س
ال
گ
یا
وپک

 60سال با سیاست نفتی یا نفت سیاسی

 60ســال پیش چنین روزی  14 -ســپتامبر  -1960نمایندگان پنج
کشــور تولیدکننــده نفــت یعنــی ایــران ،عــراق ،کویت ،عربســتان
ســعودی و ونزوئــا در ســالن الشــعب بغــداد گرد هــم آمدند تا
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت یعنــی اوپــک را تشــکیل
دهنــد .پس از آن ،اوپک به طور رســمی شــروع بــه «هماهنگی و
یکپارچهســازی سیاســتهای نفتــی کشــورهای عضــو و تعییــن
بهتریــن روش بــرای حفاظت از منافــع آنها ،به صــورت فردی و
جمعــی» کرد و اگرچــه در برخی از برههها ضعیف شــد اما هنوز
هم ســر پای خود ایســتاده اســت و بــا  13عضو کنونی خــود برای
ثبات بخشی به بازار نفت ،تمام تالشش را میکند.

همتی در جمع صادرکنندگان تصریح کرد

بانک مرکزی قصد برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی ندارد

گــروه اقتصــادی :بــازار ارز در دو روز
گذشــته دچــار التهابــات زیــادی شــده
اســت .قیمــت هــر دالر امریــکا در ایــن
بــازار از  25هــزار تومــان هــم فراتــر
رفــت (صفحــه  10را بخوانیــد) و به تبع
آن قیمــت طــا هــم افزایــش یافــت .
مهمتریــن عامل افزایــش قیمت ارز از
نگاه کارشناسان برنگشتن ارز صادراتی
بوده است ،نکتهای که حتی در سخنان
روزهــای گذشــته رئیس جمهــوری هم
مشــهود بــود کــه گفتــه بــود برخــی از
کشــورهای همســایه ارز صادراتــی ما را
برنگرداندهاند.
امســال تابســتان بانــک مرکــزی از
لحاظ ارزی با سختیهای زیادی روبهرو
بوده اســت کــه نمونه آن در ســالهای
گذشــته وجــود نداشــته اســت  .حــدود
دوبرابــر شــدن قیمــت ارز در بــازار و
برنگشــتن حــدود  27میلیــارد دالر ارز
صادراتــی مــواردی بــود کــه رئیس کل
بانک مرکــزی را با چالــش مواجه کرد.
در ایــن میان برخورد بــا صادرکنندگان
متخلف هم در دســتور کار قــرار گرفت
که بالطبع خود بــر صادرکنندگان تأثیر
گذاشــت امــا در ایــن میــان رئیــس کل
بانــک مرکــزی اظهار داشــته اســت که
بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را
در دســتور کار دارد و از هرگونه همکاری
بــا آنــان در راســتای بازگشــت ارزهــای
صادراتیشان دریغ نخواهد کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک
مرکــزی ،رئیــس کل ایــن بانــک عصــر
روز شــنبه در دیــدار بــا گروهــی از

صادرکننــدگان نمونــه کشــور و اعضای
هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی ،ضمن
قدردانــی از عملکرد آنان در بازگشــت
ارزهــای صادراتــی بــه بررســی و مــرور
مشکالت آنان در این مسیر پرداخت.
همتــی در این دیــدار با بیــان اینکه
صادرکنندههــا نقشــی اساســی در
مقاومــت اقتصادی کشــور ایفا کــرده و
میکننــد بر ضــرورت همدلــی و تالش
جمعــی صادرکنندههــا بــرای عبــور از
شرایط سخت کنونی کشور تأکید کرد.
همتــی بــا اشــاره بــه تعــدد وظایف
بانــک مرکــزی ،تأمیــن ارز کاالهــای
اساســی ،دارو و مــواد اولیــه را اولویــت
اصلــی بانک مرکــزی دانســت و گفت:
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بانــک
مرکــزی تولیدکننــده ارز نیســت و به هر
حــال ناچار بــه اولویت بنــدی نیازهای
کشور است.
رئیــس کل بانک مرکــزی همچنین
بــا اشــاره بــه معرفــی  ۲۵۰نفــر از
صادرکنندگان متخلــف به قوه قضائیه
گفــت :اینهــا تولیدکننــده نبودنــد و بــا
حقالعمــل کاری و روشهــای خــاف
متعــدد نســبت بــه خــروج ســرمایه و
تخلف در اجرای تعهــد صادراتی خود
عمل کرده بودند و چارهای جز برخورد
قضایــی بــرای بانــک مرکــزی باقــی
نگذاشتند.
همتی افزود :بانک مرکزی هیچ گاه
بنای برخورد قضایــی با صادرکنندگان
واقعی و درستکار نداشته و حتیاالمکان
تعامل با آنها را دنبال میکند.

وی تصریــح کــرد :بانــک مرکــزی
مشــکالت صادرکننــدگان در شــرایط
کنونــی را درک میکنــد و قصدی برای
فشار مضاعف بر آنها ندارد.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار
همچنیــن بــا اشــاره بــه روند مناســب
تأمین ارز در ســامانه نیما طی روزهای
گذشــته گفــت :در روز جــاری 128
میلیــون دالر در ســامانه نیمــا عرضــه
شــده کــه بیــش از  ۷۰میلیــون دالر آن
معامله شــده اســت .بر همین اساس
در ایــن روزهــا متوســط عرضــه ارز در
نیمــا به صورت روزانه 100میلیون دالر
بــوده و تــداوم ایــن روند نشــان دهنده
بهبود روند بازگشــت ارزهای صادراتی
به کشــور بر مبنای سیاســتهای اتخاذ
شده و استقبال صادرکنندگان است.
رئیس کل بانک مرکــزی همچنین
بــا اشــاره بــه کاهش میــزان صــادرات
کشــور در ســه ماه نخست ســال جاری
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا و برخی
محدودیتها گفت :خوشــبختانه روند
صادرات کشــور پــس از طی ســه ماهه
اول ســال درحــال احیاســت و رونــد
تأمیــن ارز کاالهــای وارداتــی ســرعت
خواهد گرفت.
همچنین در این نشســت مشــترک
رئیــس و هیــأت رئیســه اتــاق ایــران و
فعاالن بخش خصوصــی با رئیسکل
بانک مرکزی ،بر چهار محور اصلی در
زمینــه ارز صادراتــی توافق شــد؛ طبق
مذاکرات انجام شــده مقرر شــد ارزش
پایــه صادراتــی براســاس توافــق اتاق

ایران ،گمــرک و بانکمرکــزی تعدیل
شــود؛ دومین تفاهم صــورت گرفته بر
این اســاس است که جلســات هفتگی
بــا حضــور نمایندههــای بخشهــای
مختلــف صادراتــی بــا بانــک مرکــزی
تشکیل شود؛ در سومین مورد قرار شد
برای بازگشــت ارز حاصــل از صادرات
بخش کشــاورزی تمهیدات ویژهای در
نظــر گرفتــه شــود؛ در چهارمیــن مورد
تفاهــم مقــرر شــد که بــرای صــادرات
بــه کشــورهای منطقــه مثــل عــراق،
افغانســتان کــه مبادلــه بــا آنها بــا ارز
دالر نیســت ،شــرایط خاصــی در نظــر
گرفته شود.
شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه
صادرکننــدگان متعهــد دلیلــی بــرای
عدم رفع تعهد صادراتیشان ندارند،
تأکیــد کــرد :درک متقابــل مشــکالت
بانک مرکــزی و صادرکنندگان توســط
طرفیــن بــرای گــذر از شــرایط ســخت
کشــور ضروری اســت و برگزاری چنین
جلســاتی بــه افزایــش ایــن همگرایــی
کمک میکند.
ëëآیا بازار ارز آرام میشود؟
در همیــن حــال بــه گــزارش ایرنــا،
سیاســت بانــک مرکــزی در شــرایط
التهــاب بــازار ،عــدم دنبالــهروی از
دالالن بازار ارز بود .بازارســاز ارز عالوه
بــر افزایش عرضــه ارز در بازار ،قیمت
دالر و یــورو را در صرافیهــای بانکــی
بــه ترتیب در کانالهــای  ۲۲و  ۲۶هزار

تومان ثابت نگاه داشــت تا اطمینان را
از حمایت دولــت از این دامنه قیمتی
برای ارز ایجاد سازد.
ایــن مجموعــه اقدامهــا هرچنــد
شــیب اولیه صعود قیمــت در بازار ارز
را کاهــش داد ،امــا بــا مقاومــت جدی
دالالنــی کــه از التهــاب بــازار ارز ســود
میبرند مواجه شــد و در پی معامالت
صــوری و شــبانه ،در پایــان هفتــه
گذشــته قیمــت دالر بــازار غیررســمی
در کانــال  ۲۵هزار تومان معامله شــد.
همین امر باعــث پدید آمدن اختالف
قیمــت قابل توجه میــان قیمت ارز در
صرافیهــای بانکــی و بازار ارز شــد که
در پــی آن صفهای طویــل در مقابل

صرافیها ایجاد شد.
ایــن هجــوم متقاضیــان ارز بــرای
اســتفاده از ســهمیه ســاالنه ۲۲۰۰
دالری خــود و فــروش آن در بــازار آزاد
و بهرهبــرداری از ســود ایــن اختــاف
قیمت بود .در نتیجه این شرایط بانک
مرکــزی در اقدامــی دیگــر بــه صــورت
موقت فروش سهمیه  ۲۲۰۰دالری ارز
بــه مشــتریان را متوقف کرد تــا التهاب
روانــی ایجــاد شــده در بــازار را تحــت
کنترل خود درآورد.
امــا با ایــن حــال هنــوز بــازار ارز در
التهــاب بــه ســر میبــرد و کمــاکان
منتظر سیاســتهای تازه ارزی از سوی
سیاستگذار ارزی کشور است.
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