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رئیس جمهوری در آیین بهرهبرداری از طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده خبر داد

بازسازی بیش از  ١۵۶هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیالب
صفحه 8

یادداشت

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

توافق آزاد سازی منابع مالی با عراق

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،در فرودگاه بغداد

بازار ارز در روزی که گذشت

دربــاره اینکــه سیاســت جدیــد بانــک مرکــزی چقــدر
بــر قیمــت ارز در بــازار مؤثــر بــود ،ســراغ صرافیهــا و
فروشــندگان میــدان فردوســی تهــران رفتیــم .بــا این
ســؤال کــه آیــا افزایــش عرضــه در بــازار اســکناس ارز
جواب تقاضاها را میدهد و میتوانیم منتظر بازگشت
آرامش به بازار ارز باشیم؟
ëëکاهش  ۱۰۰۰تومانی نرخ دالر
بررســیهای خبرنــگار «ایران» نشــان میدهد که آغاز
عرضه روزانه  ۵۰میلیون دالر در روز گذشته باعث شد
کــه قیمت دالر رســمی تا ســاعت  ۱۲ظهــر روز  21مهر
نســبت به روز قبــل آن حدود یک هــزار تومان کاهش
یابــد و به محــدوده  30هزار تومان برســد .در این باره
یــک صراف در میــدان فردوســی به «ایــران» توضیح
میدهــد« :نوســان نــرخ دالر در روزهــای اخیــر خیلی
شدید شــده بود .ظاهراً بانک مرکزی عرضه ارز بیشتر
به بازار را شروع کرده و اگر ادامه دار باشد ،میتوان به
کاهش نوسانات امیدوار بود».
او ادامــه میدهد« :روز یکشــنبه نــرخ دالر به باالی 31
هزار تومان رســیده بــود ،اما روز دوشــنبه صرافی ملی
و بازار متشــکل ارزی قیمت کمتری را برای معامالت
ارزی در نظــر گرفتند و بر اســاس آخریــن نرخی که به
دســت ما رســیده ،تا ظهر روز دوشنبه هر دالر  30هزار
و  300تومــان فروختــه و نزدیــک بــه  29هــزار تومــان
خریــده میشــود ».امــا از صرافــی دیگــری در همــان
میدان فردوســی درباره خرید و فروش ارز پرســیدیم.
مســئول صرافــی میگوید که فــروش ندارند و توضیح
میدهــد« :نــرخ ما همــان نرخ صرافی ملی اســت اما
فــروش نداریم .چــون ارز نداریم .باید ارز ســنایی (ارز
حاصــل از صــادرات) بــه دســتمان برســد تــا بتوانیــم
بفروشــیم و االن ارز نداریم ».به صرافی مجاز دیگری
در خیابان امام خمینی تهران ســر زدیم و مســئول آن
میگفــت« :ارز داریــم و قیمــت فروش دولتی اســت.
یعنــی حدود  30هــزار و  ۲۰۰تومان میفروشــیم و 29
هزار و  ۲۰۰تومان میخریم ».از صرافیهای دیگر هم

اتفاق مؤثری میافتد.
بازگشت منابع مالی ایران نزد عراق
ناشــی از فروش گاز و برق به این کشور و
همینطــور ارز حاصل از صــادرات تجار
ایرانی ،میتواند عامل مؤثری در کاهش
تالطم ارزی کشور باشد.
در همیــن حــال بــه گــزارش روابــط

که ســؤال کردیم ،آنهایی که ارز ســنایی به دستشــان
رســیده بود ،قیمت فروششــان یک هزار تومان کمتر
از نرخهــای پایانــی روز کاری قبــل یعنــی روز یکشــنبه
بود و همه میگفتند که قیمت بر اســاس نرخ اعالمی
صرافی ملی و بازار متشــکل ارز اســت .در همین حال
قیمت فــروش یورو نیز با کاهش نســبت بــه نرخهای
پایانــی روز کاری قبــل ،حدود  ۳۵هــزار و  ۷۰۰تومان و
قیمت خرید آن هم حدود  ۳۴هزار و  ۷۰۰تومان بود.
اما در ادامه بررســیها ،ســراغ فعاالن بازار آزاد رفتیم
تــا ببینیــم خرید و فــروش در این بــازار چگونه و با چه
نرخی است.
ëëهمتی دست پر از عراق برمیگردد؟
ایــن طرف بــازار ارز یعنی جایی که خبــری از نرخ دالر
ســنا و بانکی نیســت و فعالیتش هــم در افزایش نرخ
ارز و تالطــم بــازار بیتأثیــر نیســت ،فضــا متفــاوت از
صرافیهاســت .از یک دالل ارز دربــاره آخرین قیمت
بازار آزاد پرســیدیم .او پاســخ میدهــد« :تا این لحظه
(ســاعت  )13قیمــت دالر  31هــزار و  300تومان برای
فروش و  31هزار و  200تومان برای خرید است».
او دربــاره اینکــه چــرا نــرخ باالتــر از صرافیهاســت،
توضیــح میدهد« :صرافیها رقمــی را اعالم میکنند
که بازار متشــکل ارزی و صرافی ملــی تکلیف میکند.
امــا مــا بــه وضــع بــازار نــگاه میکنیــم .صرافیها هم
کــه این نــرخ را اعــام میکنند ،فــروش ندارنــد .فقط
میخرنــد ».یــک دالل دیگر بــازار ارز میگوید« :وقتی
کشــور دالر داشــته باشــد ،به بازار تزریــق میکند .االن
هــم به محض آنکه دالر وارد بازار شــود ،قیمتها کم
میشــود ».دالل دیگری در پاسخ به این سؤال که چرا
آغــاز  50میلیــون دالر جــدی گرفته نشــده؟ میگوید:
« 50میلیــون دالر بــرای هــر روز عــدد بزرگــی اســت و
امیدواریم که بانک مرکزی بتواند آن را تأمین کند».
او ادامه میدهد« :ما منتظریم که آقای همتی از سفر
عــراق برگــردد .اگــر بتواند دالرهای کشــور را به کشــور
بیاورد ،قیمتها در بازار آزاد هم کم میشود».

عمومــی بانــک مرکــزی ،بــر اســاس
اطالعات دریافتــی از معامالت ارزی در
بــازار دوم ،حجــم عرضه ارز بــه صورت
حواله (در بستر ســامانه نیما) نسبت به
روز کاری قبــل حدود  ٢٧درصد افزایش
یافت و بالغ بر  ۱۶۸میلیون یورو شد.
عــاوه بــر ایــن در بــازار متشــکل

برش

گــروه اقتصــادی /بانــک مرکــزی از روز
گذشــته تزریــق  ۵۰میلیون دالر بــه بازار
اســکناس ارز را شــروع کرده هــر چند که
در آخریــن خبری که این بانک فرســتاد
میزان عرضــه ارز به بــازار را  85میلیون
دالر اعالم کرد ؛ یعنی  70درصد بیشتر از
ارز اعالمی روز یکشنبه تا بخشی از التهاب
بازار را مدیریت کند .اقدامی که بر اساس
آخرین تصمیم این بانک یعنی افزایش
ســقف خریــد در بــازار متشــکل ارزی و
عرضه روزانه  ۵۰میلیون دالر اســکناس
اســت .این بانک ســقف خرید کارگزاران
در بازار متشــکل ارزی را هم به  ۵۰۰هزار
دالر افزایــش داده اســت .درحالــی کــه
سقف خرید بانکها و صرافیها تا پیش
از این  ۵۰هزار یورو یا معادل آن به سایر
ارزهــا بود .این اقدامات در حالی صورت
میگیرد که عبدالناصر همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی ،روز گذشــته بــرای مذاکره
بــا مقامــات بانکی و اقتصــادی عراق در
رأس یــک هیــأت بانکی و تجــاری عازم
بغداد شــد تا به یک توافق مالی با عراق
برای آزاد ســازی منابع دست یابد که به
این هدف هم رسید.
«عبدالناصر همتی» روز دوشــنبه در
توگو با ایرنا درباره نتایج مذاکراتش
گف 
بــا مقامــات عراقــی افــزود کــه جلســه
مشــترک ســهجانبه بــا رؤســای بانــک
مرکــزی و بانــک تجارت عــراق منجر به
توافق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران
بــا هــدف خریــد کاالهــای اساســی برای
کشور شده است.
وی جلسه مشترک خود با «مصطفی
غالــب مخیــف» رئیس بانــک مرکزی و
«ســالم جواد عبدالهادی چلبی» رئیس
بانک تجارت عراق را در این راســتا مهم
ارزیابی کرد و گفت :در این جلسه درباره
توگــوی مفصلــی
تبــادالت تجــاری گف 
صورت گرفت.
همتــی خاطرنشــان ســاخت کــه
جمهــوری اســامی ایــران در نتیجــه
صادرات برق و گاز به عراق ،منابع مالی
چشمگیری در بانکهای عراق دارد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی جمهوری
اســامی ایران تأکید کرد که نخستوزیر
عــراق از حصــول ایــن توافــق ابــراز
خرسندی و استقبال کرده است.
وی افــزود در دیــداری کــه متعاقــب
جلســه ســهجانبه ،بــا «مصطفــی
الکاظمی» داشــته ،نخســتوزیر عراق،
قول داده اســت که بهطــور هفتگی روند
انجام این توافق را میان دو کشور پیگری
کنــد .همتــی ابــراز امیــدواری کــرد که با
توافقهای انجام شــده گامهــای مثبتی
در توســعه روابــط اقتصــادی و بانکی با
کشور دوست و برادر عراق برداشته شود.
وی تصریــح کــرد با توجه بــه رایزنیها و
قولهایی که مســئوالن عراقــی دادهاند،
نسبت به آینده امیدوار است و نتایج آن
بزودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو
کشور مشخص میشود.
به گفته وی ،جمهوری اسالمی ایران
در چارچــوب ایــن توافــق ،بنــا دارد بــر
اســاس نیازهای خود ،از این منابع مالی
برداشــت کند .وی با اشــاره به اینکه این
منابع متعلق به بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایــران اســت ،افــزود کــه بانــک
مرکزی مهمترین تأمین کننده نیازهای
اساســی کشــور در بخشهــای مختلــف
صنعت و معدن ،کشــاورزی و بهداشت
اســت .همتــی خاطرنشــان ســاخت که
ایــن کاالها بــه دلیل اینکه جــزو نیازهای
اساسی کشور است معاف از تحریمهای
ظالمانه و یکجانبه امریکا هستند.
وی مانــع اساســی در برداشــت از
ایــن منابــع مالــی را در حــوزه اجرایــی
دانســت و گفت که بانک تجارت عراق و
معذوریتهایی کــه بانک مرکزی عراق
قبالً داشت با توافق امروز برطرف شدند.
در آخریــن ســفرهای همتــی به عــراق،
توافقنامــه ســاز و کار پرداخــت مالــی
میــان دو کشــور امضا شــد؛ یعنــی در ۱۶
بهمــن  ۱۳۹۷کــه در ســفر خردادمــاه او
نیز تفاهمهایی درباره اســتفاده از منابع
مالی ایران برای واردات کاالهای اساسی
ماننــد دارو از عــراق به دســت آمد .حاال
بــازار منتظر اســت کــه ببیند آیــا این بار

معامالت ارزی نیز بیــش از  ٨۵میلیون
دالر به صورت اسکناس عرضه شد.
بر این اساس و با اهتمام جدی بانک
مرکــزی در تــداوم عرضــه ارز به صورت
اسکناس و حواله در بازار دوم ،پیشبینی
میشــود بازار ارز کشــور از ثبات بيشتری
برخوردار شود.

جایزه نوبل اقتصاددانان امریکایی برای تئوری حراج

اقتصاددانــان امریکایــی بــه خاطــر
پیشــرفت در تئــوری حــراج و اختــراع
قالبهای جدید حراج مورد ســتایش
قــرار گرفتند .به گــزارش ایبِنا به نقل از
سی ان بی سی ،اقتصاددانان امریکایی
برای تئوری حراج جایزه نوبل اقتصاد
را اهدا کردند .پل آر .میلگروم و رابرت

بی ویلســون قالبهــای حراجی برای
کاالها و خدماتی تهیه کردند که فروش
آنها به روش سنتی دشوار است ،مانند
فرکانسهــای رادیویی یا مواد معدنی
در منطقــهای خــاص .جایــزه نوبــل
علــوم اقتصــادی  ۲۰۲۰بــه میلگروم و
ویلســون برای حراجهــای تجاری اهدا

شــد .کمیته نوبــل گفــت اقتصاددانان
امریکایی به خاطر پیشــرفت در تئوری
حراج و اختراع قالبهای جدید حراج
مورد ســتایش قــرار گرفتنــد .میلگروم
و ویلســون اســاتید دانشــگاه استنفورد
هســتند .کمیتــه گفــت کــه اکتشــافات
آنها بــه ســود فروشــندگان ،خریداران

و مالیــات دهنــدگان در سراســر جهان
بــوده اســت .این جایــزه بــا  ۱۰میلیون
کــرون ســوئد ( ۱.۱میلیــون دالر) جایزه
نقدی و یک مدال طال اهدا میشود.

تسهیل گری به جای سختگیری
میثم رادپور

اقتصاددان ،کارشناس بازار ارز

در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی با شــرایطی متفاوت نســبت به قبل مواجه
هســتیم .در اثر تشدید تحریمها و همچین شــیوع کرونا بانک مرکزی تفاوتهای
بسیاری با قبل کرده و بسیاری از ابزارها و امکانات مورد نیاز برای مدیریت بازار ارز
را دراختیار ندارد .در ســالهای گذشته بانک مرکزی میتوانست از طریق حواله و
انتقال ارز از حسابهای خود ،بسترهای مورد نیاز برای مدیریت بازار را فراهم کند،
اما هم اکنون اعمال محدودیتهای تحریم باعث شده است تا نهاد ناظر بازار ارز
امــکان عرضه مســتقیم ارز در بازار را بهعنوان یک روش متــداول دراقتصاد ایران
به طور کامل نداشته باشد .طی ماههای اخیربازار ارز با شرایط  OVER REACTو
واکنش بیش از حد مواجه شده است .از یک سو تحریم موجب کاهش درآمدهای
ارزی کشــور شــده اســت و از ســوی دیگر رشــد باالی نقدینگی در اثر کسری بودجه
افزایش شدید تقاضا را به همراه داشته است .این درحالی است که بهدلیل شرایط
گفته شده ،عرضه ارز نیز در بازار افت محسوسی داشته است ،به طوری که در نیمه
نخست سالجاری درآمدهای ارزی کشور حدود  38درصد کاهش نشان میدهد.
پیش از شــیوع کرونا نیز تحریمها صــادرات نفت و درآمدهــای ارزی آن را به طور
چشمگیری کاهش داده بود و با شیوع کرونا بهدلیل محدودیتهای قرنطینهای،
درآمدهــای ارزی صــادرات غیرنفتــی نیز تحت تأثیــر قرارگرفته اســت .برهمین
اساس دراین ماهها شاهد یک عدم تعادل در بازار ارز کشور هستیم .دراین شرایط
که بانک مرکزی بخشــی از ابزارهای مدیریتی خود را دراختیار ندارد ،نمیتوان به
سادگی بازار را مدیریت کرد .برهمین اساس به جای اینکه بگوییم ،بانک مرکزی
باید چه کارهایی انجام دهد باید بگوییم که بانک مرکزی از برخی از اقدامات خود
پرهیزکند .درواقع دراین شــرایط با توصیه و دستورالعمل نمیتوان کاری از پیش
برد .ابالغ هر دســتورالعمل و بخشنامه جدید در بازارارز ممکن است نیروهایی را
در بازار فعال کند که نتیجه فعالیت آنها عکس خواســته ما باشد .زمانی که برای
مدیریت بازار ،منابع ارزی کافی دراختیار نداریم ،نباید با ابالغ دستورالعملهای
متعــدد ،محیط کســب و کار و نقل و انتقــاالت ارزی را تغییر دهیم و ریســکهای
قانونــی جدیــدی به بازار تحمیــل کنیم .درواقــع با دســتورالعمل نمیتوان جای
خالی ابزارهای مرســوم را پرکرد .دراین وضعیت میتــوان از ظرفیت بازار حواله،
صرافیهــا و حتــی دالالن برای نقل و انتقاالت بهره برد ،این درحالی اســت که در
ســال  1397با تغییر قوانین موجــب خروج فعاالن در بازار حواله شــدیم .به طور
معمــول راهکارهایی که از ســوی نهاد ناظر در دســتورکار قــرار میگیرد ،ماحصل
دیدگاه آن اســت .وقتی دالالن را عامل اصلی نوســان بازار بدانیم و اعتقاد داشــته
باشیم که صادرکنندگان نمیخواهند ارز خود را به کشور بازگردانند ،مقرراتی برای
تنبیه آنها تدوین میکنیم .این درحالی اســت که در شــرایط موجود بانک مرکزی
باید تسهیل گر باشد و مانع جدیدی پیش روی فعاالن و صادرکنندگان قرار ندهد.
با سختگیری نمیتوان بازار را مدیریت کرد ،همانگونه که درهیچ کشوری این روند
مؤثر نبوده اســت .در ایران نیز بارها روشهای این چنینی به کار گرفته شــده ولی
نتیجه قابل قبولی به همراه نداشته است .هم اکنون عمده صادرکنندگان کشور نیز
بهدلیل تغییر شرایط با موانع و محدودیتهای بسیاری مواجه هستند که به هیچ
عنوان نباید این موانع افزایش یابد .گرچه نمیتوان انتظار داشــت که با تســهیل
گری بانک مرکزی ،تمام مشــکالت بازار ارز حل شــود ،ولــی به طور قطع عوارض
منفــی کمتری بــه همراه خواهد داشــت .بنابرایــن دروضعیت موجــود که منابع
کافــی دراختیار بانک مرکزی قرار ندارد ،این نهاد باید با رفع موانع موجود بر ســر
راه فعاالنی که در عرضه و نقل و انتقال ارز دخیل هستند ،از ظرفیتهای موجود
بیشترین استفاده را کند.

