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وزیر نفت:

سهمیهویژهبنزینپایانآبانماهواریزمیشود

وزیر اقتصاد گفت :بانکهای کشور در سالهای پیش رو ،باید پیشقراول
گشــودن جبهههای جدید در ســرمایهگذاریهای بزرگ در کشــور شوند که
این امر ،مســتلزم خروج از بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای غیر ضروری
ک ســپه ،اظهار
است.ســید احســان خانــدوزی در معارفــه مدیرعامــل بان 
داشــت :افزایش ســرعت حرکت به ســمت عدالــت محــوری و حمایت از
تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا ،در صدر مطالبات دولت سیزدهم
از نظام بانکی کشور قرار دارد.
وی اجــرای مصوبــات شــورای پــول و اعتبار و تســریع حرکت به ســمت
اهداف توســعهای بانکی ،از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت
به ســمت ســرمایهگذاریهای بــزرگ را از دیگر انتظــارات وزارت اقتصاد از
نظــام بانکی خواند و از بانکها خواســت ،پتانســیلهای خود را به ســمت
پروژههای پیشران توسعهای جدید در کشور هدایت کنند.
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روی خوش بانک مرکزی به فعاالن اقتصادی
عرضه ارز در سامانه نیما در  ۷ماه امسال معادل کل پارسال بوده است

رئیــس کل بانک مرکزی گفت« :در حال حاضر
شــرایط فعلی کشــور رو بــه بهبود اســت و امیدوارم
در آینــده نیز ایــن روند تــداوم پیدا کند ،ایــن امر به
گونــهای اســت که در هفت ماهه امســال میــزان ارز
عرضه شــده در ســامانه نیما توسط صادرکنندگان،
معــادل کل ســال قبــل بــوده اســت».از ســال  97و
بــا شــروع تحریمهــای دولت ترامــپ علیــه ایران،
سیاستهای اقتصادی کشــور دستخوش تغییرات
وســیع و متعــددی شــد و ایــن امــر مــورد گالیــه
فعاالن اقتصــادی قرار گرفت؛ سیاســتگذاران برای
کنتــرل نــرخ ارز و جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور
بخشــنامههای متعــددی را ابالغ کردنــد که بعضاً
برخــی از آنهــا با بخشــنامه قبلــی در تعــارض بود؛
بــا وجــود ایــن فعــاالن اقتصــادی و بانــک مرکــزی
بــا یکدیگر همــکاری کردند تــا چرخ اقتصاد کشــور
متوقــف نشــود.حال در دوره جدیــد و آغــاز بــه کار
دولت ســیزدهم ،نــگاه فعــاالن اقتصــادی بیش از
گذشــته به بانک مرکزی و سیاســتهایی اســت که
قــرار اســت از خیابــان میردامــاد به ســایر بخشها
تســری پیدا کند .فعاالن اقتصادی امیدوار هســتند
کــه با کاهــش تالطمهــای بینالمللی و تــازه نفس
بودن دولت ســیزدهم میتوان خیلی از مشــکالت
را مرتفع و بخشــنامههای دســت و پاگیر و متضاد را
حــذف کرد.از ایــنرو در نشســت تخصصی فعاالن
اقتصــادی ،اعضای اتــاق بازرگانــی و تولیدکنندگان
بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی دیدگاههــا در مــورد
سیاســتگذاری بانک مرکزی و چگونگی ادامه مسیر
مورد بحث و بررســی قرار گرفــت و طرفین در مورد
موضوعات اقتصادی و همکاریهایی که میتوانند
داشته باشــند ،تبادل نظر کردند.علی صالحآبادی
دراین دیدار گفت :در ابتدای تصدی مســئولیتم در
بانک مرکزی ،ضروری بود که از نزدیک با دغدغهها
و نظرات بخش خصوصی آشنا شوم چراکه بیشک
حمایــت از بخــش تولیــد ،صــادرات و نیــز واردات
کاالهــای ســرمایهای ،ماشــینآالت و مــواد اولیــه از
ضروریات کشور است و در این مسیر قطعاً از نظرات
بخــش خصوصی بهــره میگیریم؛ باید بــه گونهای
برنامهریــزی شــود کــه در عیــن تشــویق صــادرات،
واردات مواد اولیه و ماشینآالت نیز مدنظر باشد.
وی با اشــاره به مبحــث ارز حاصــل از صادرات،
تصریــح کرد :ارز حال از صادرات یا ناشــی از نفت و

میعانات و بخشــی از آن که در بازار نیما نیز عرضه
میشــود بــرای واردات مــواد «اولیــه و مصرفــی» و
بخشــی نیز بــرای واردات کاالهای ســرمایهای مورد
اســتفاده قرار میگیرد .البته باید در نظر داشــت که
کشور نیاز به سرمایهگذاری و توسعه دارد و نمیتوان
تنها بر نیازهای جاری تمرکز کرد.

ëëتأمیــن مالــی بــرای ســرمایهگذاری در اولویت
است
صالحآبــادی یــادآور شــد :بــا برنامهریزیهــای
انجام شده ،تأمین ارز و سرمایه برای اجرای پروژهها
بهطور جدی مدنظر قــرار دارد؛ در این باره مقصود
پروژههایی اســت که دارای توجیــه اقتصادی بوده و
با ارزآوری برای اقتصاد کشور همراه باشد؛ بنابراین
مباحثــی همچــون فاینانسها و تأمیــن مالی برای
ســرمایهگذاری جــزو اولویتهای اصلی محســوب
ی تجار و بازرگانان
میشــود.وی با اشــاره به گلهمند 
از برخــی بخشــنامهها ،دســتورالعملها و رویههــا
در بانــک مرکزی ،گفــت :اعضای اتــاق بازرگانی بر
رفــع تعهــدات ارزی نکاتی را طرح کردنــد ،لذا باید
تأکیــد کنــم کــه در اینبــاره در تــاش هســتیم تا با
همــکاری دســتگاههای ذیربط نســبت به برطرف
کردن مشکالت اقدام کنیم .البته در چنین مواردی
کــه مســائل و چالشهایــی وجــود دارد ،میتــوان با
ایجــاد کمیتههــا و کارگروههــای هماندیشــی میــان
نظــام بانکــی ،بانک مرکزی و فعــاالن اقتصادی به
تدویــن بخشــنامهها و دســتورالعملهای کاربردی
کمــک کنیــم تــا در آینــده شــاهد صــدور و اصــاح
مکرر دستورالعملها نباشــیم.رئیس شورای پول و
اعتبار درباره احیای واحدهای تملک شــده توســط
بانکهــا که اخیراً رئیس جمهــوری درباره آن تأکید
کرده است ،عنوان کرد :به منظور جلوگیری از توقف
فعالیت واحدها ،این موضوع در دســتور کار شورای
و پول و اعتبار قرار گرفته اســت و دســتورالعملی در
این زمینه تدوین شده لذا امیدوارم مشکالت تولید
به واسطه این تصمیم برطرف شود.
ëëبانک مرکزی ،در بازار متشــکل معامالت ارزی
بازارگردان است
رئیــس کل بانــک مرکــزی در خصوص بــازار ارز
گفت :بهطور مشخص دو بازار رسمی در کشور یعنی

بازار نیما و بازار متشکل معامالت ارزی وجود دارد؛
بازار نیما معطوف به حواله و واردات کشــور است و
در بازار متشــکل معامالت ارزی ،اسکناس معامله
میشــود کــه عمق ایــن بازار نیز نســبت به گذشــته
بیشتر شده است .ضروری است تأکید کنم که بانک
مرکــزی در بازار متشــکل معامــات ارزی به عنوان
بازارگــردان حضــور دارد لیکن خــود صادرکنندگان
هســتند که در این بازار نســبت به فروش اســکناس
ناشی از صادرات خود اقدام میکنند.
وی در ادامــه به برخی آمارهــای موجود در بازار
متشکل ارزی پرداخت و گفت :از ابتدای آغاز به کار
بــازار متشــکل معامــات ارزی در تاریــخ  1آبان ماه
 1398تا پایان ســال  ،98حــدود  50میلیون دالر ،در
ســال  99حــدود  700میلیــون دالر و در ســالجاری
تاکنــون حدود  ۱میلیــارد و  100میلیون دالر معامله
شده است که این امر نشان از عمیق شدن بازار دارد
و قطعــاً برای بهبود عملکرد ایــن بازارها از فعاالن
اقتصــادی کمک خواهیــم گرفت.صالحآبــادی در
خصوص ارز با نرخ ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) گفت:
بــه ایرادهــا و مشــکالت مرتبط بــا این بخش آشــنا
هســتم و البته در تعامل با اعضــای دولت ضروری
است سازوکاری در این باره اندیشیده شود.

ëëباید تالش کرد در سیاستگذاری مالیاتی تعادل
ایجاد شود
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تأکید بر اســتقالل
بانــک مرکــزی عنــوان کــرد :از آنجا که طی ســالیان
طوالنــی ،اقتصاد ایــران متکی به نفت بوده اســت،
عمــاً بانــک مرکزی به عنــوان فروشــنده ارز دولت
و تأمینکننــده ریــال دولــت تلقــی شــده و لــذا طی
این ســالها ســلطه سیاســتهای مالی بر سیاســت
پولــی غلبه داشــته اســت؛ این درحالی اســت که در
کشورهای پیشرفته دولتها برای تأمین کسری خود
به بانک مرکزی رجوع نمیکنند ،بلکه از درآمدهای
مالیاتی خود ،کشور را مدیریت میکنند.
بــه گزارش بانــک مرکزی ،وی خاطرنشــان کرد:
متأسفانه ساختار مالیاتی کشورمان به گونهای است
کــه از تولیدکننده مالیــات اخذ میشــود و در همان
حــال از افــرادی که بــه فعالیتهای ســفته بازانه و
ســرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد مانند خرید
و فــروش ملک ،طال ،ارز و خودرو مبادرت میکنند،

ایسنا

وزیر نفت در خصوص پرونده کرسنت ،زمان شارژ سهمیه ویژه بنزین در
کارتهای هوشــمند سوخت و جزئیات مذاکرات با ترکمنستان توضیحاتی
ارائه کرد.
جواد اوجی ،اظهار داشــت :موضوع کرســنت و پرونــده مربوط به آن در
شــورایعالی امنیــت ملــی و معاونــت حقوقــی ریاســتجمهوری در حال
بررســی و تصمیمگیــری اســت و وزارت نفت نیز مطیع تصمیماتی اســت
که در شورایعالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این
خصوص گرفته میشود و در صورت نیاز ،اقدامات الزم انجام خواهد شد.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اختــال اخیــر در ســامانه هوشــمند ســوخت،
خاطرنشــان کرد :اینکه توانستیم بهفوریت بیش از  4000جایگاه سوخت را
بهصــورت آفالین درآوریم و عملیات ســوختگیری را در تمامی جایگاهها
فعال کنیم ،تا سوخترســانی به مردم از ســر گرفته شــود ،کار بزرگی انجام
شــد که این اقدام بزرگ در ســایه همکاری تمامی بخشهای وزارت نفت
و  4شــرکت اصلی زیرمجموعــه بویژه همکارانمان در شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتــی محقق شــد و جــای تقدیر و تشــکر از همراهــی مردم،
نیروهای محترم انتظامی و امنیتی ،رســانه ملــی و جایگاهداران و نیروهای
خدماتی آنها وجود دارد که اگر همراهی همه این عزیزان نبود ،تحقق این
کار بــزرگ در ابعاد گســترده ،در این زمان کوتاه امکانپذیــر نبود؛ در وزارت
نفت فراخوان دادیم و همه دست به دست هم دادند تا مردم برای تأمین
سوخت دچار مشکل نشوند.وی ابراز کرد :در مرحله دوم فعال کردن کارت
هوشــمند در تک تک جایگاههای ســوخت بود که جایگاهها با پیادهســازی
نرمافزار  OSبه سامانه هوشمند متصل میشوند؛ این کار نیز در سریعترین
زمان ممکن در حال انجام است و ساعت به ساعت به تعداد جایگاههایی
که امکان سوختگیری با کارت هوشمند سوخت دارند ،افزوده میشود.
اوجی در خصوص سهمیه ویژه بنزین که ب ه موجب قدردانی از همراهی
مــردم در این اختالل نرمافزاری از ســوی دولت درنظر گرفته شــده اســت،
گفت :در حال بررســی این ســهمیه ویژه برای تمامی وســایل نقلیه اعم از
خودروهای ســواری ،وانتها ،موتورسیکلتها و ...هستیم.وی ادامه داد :تا
پایان ماه جاری ،این سهمیه ویژه برای تمامی خودروها و موتورسیکلتها
در کارتهای هوشمند سوخت آنان شارژ میشود/.تسنیم
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مالیاتی دریافت نمیشــود .اگر به دنبال آن هستیم
که منابع اقتصادی به سمت تولید هدایت شود باید
تالش کرد که در سیاستگذاری مالیاتی تعادل ایجاد
شــود تا در نهایت این منابع به صورت خودکار و به
دور از دســتور و رویههــای موجــود ،به ســمت تولید
هدایت شود.

ëëاستقالل بانک مرکزی دنبال میشود
رئیس کل بانک مرکزی افزود :با همکاری وزرای
اقتصــاد و ســایر ارکان اقتصــادی دولــت موضــوع
اســتقالل بانک مرکــزی را دنبال میکنیــم و در این
باره ضروری است که تأمین کسری بودجه دولت نیز
از منابع دیگری پی گرفته شود و البته باید با مجلس
نیز تعامالت و همکاریهای الزم را داشته باشیم .از
این منظر استقالل بانک مرکزی به معنای آن است
کــه بخش مالــی از بخش پولی مســتقل باشــد و در
نهایت با تالش و همکاری فعاالن اقتصادی کنترل
تورم غیر رکودی را محقق کنیم.رئیس شورای پول و
اعتبار با تأکید بر حل مشــکالت با همکاری فعاالن
اقتصــادی ،گفــت :در حــال حاضــر شــرایط فعلــی
کشــور رو به بهبود است و امیدوارم در آینده نیز این
رونــد تــداوم پیــدا کند؛ بــرای نمونــه در هفت ماهه
امسال میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط
صادرکننــدگان ،معــادل کل ســال قبل بوده اســت
و در بخــش دولتــی نیــز در هفت ماهه ســالجاری
معــادل کل ســال قبــل از محــل صــادرات نفتــی و
فرآوردههــای نفتــی ارزآوری داشــتیم.وی تعامــل

بازار پول و سرمایه را ضروری دانست و گفت :قطعاً
بــازار پول و ســرمایه هر یــک به تنهایــی نمیتوانند
برطرفکننده مشــکالت باشــند و البته بازار سرمایه
نیــز از ظرفیتهــای مطلوبی برخــوردار اســت؛ لذا
ضروری اســت که با تشــکیل کمیتهای در این زمینه
بــه افزایــش همکاریها میان ایــن دو بخش کمک
کنیم.رئیس شــورای پول و اعتبــار در بخش دیگری
از ســخنان خود بر بازگشــت ارز حاصل صادرات به
چرخه اقتصــادی کشــور ،تأکید و خواســتار برطرف
شدن چالشهای پیشروی صادرکنندگان شد.

ëëاز همکاری فعاالن اقتصادی استقبال میکنیم
صالحآبــادی بــا بیــان اینکــه حمیــت و اجماع
بــرای حل مشــکالت در دولــت وجــود دارد ،یادآور
شــد :جلســات ســتاد اقتصــادی دولــت بــه صورت
منظم در حال برگزاری است و بخشهای مختلف
دولت ،تیم اقتصادی دولت و بویژه شــخص رئیس
جمهوری پیگیر مشــکالت مردم و بهبود وضعیت
اقتصادی هســتند.وی گفت :امیدوارم در جلســات
آینــده بــا بخــش خصوصــی شــاهد برطرف شــدن
مشــکالت و تحقــق تحــوالت مثبــت در اقتصــاد و
بخشهــای مختلــف اقتصــادی کشــور باشــیم .در
ایــن زمینــه مجلــس ،دولــت ،قــوه قضائیــه و تمام
ارکان کشــور در تالش هســتند تا به رفع مشــکالت و
بهبــود وضعیــت اقتصاد کشــور کمک کننــد و البته
در این مسیر از همکاری فعاالن اقتصادی استقبال
میکنیم.

