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فوالدسازان بزرگ کشور طی دو ماهه نخست
سال جاری بیش از یک میلیون تن محصوالت
فوالدی صادر کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،فوالدسازان بزرگ کشور از
ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بیش
از یک میلیون تن محصوالت فوالدی صادر
کردند که حاکی از افت  ۱۵درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته است .طی این مدت
فوالد خوزستان  ۳۹۸هزار و  ۷۳۹تن محصوالت
فوالدی صادر کرد .از ابتدای سال جاری تا
پایان اردیبهشت ماه مجتمع فوالد مبارکه ۱۶۹
هزار  ۵۱۴تن و شرکت ذوب آهن اصفهان
 ۱۵۱هزار و  ۶۴۸تن محصوالت فوالدی صادر
کردند .صادرات فوالدسازان طی اردیبهشت ماه
نیز  ۶۰۹هزار و  ۳۴۹تن بود که نشان از کاهش
 ۳۱درصدی نسبت به اردیبهشت  ۹۷دارد .طی
اردیبهشت ماه سال جاری فوالد خوزستان ۱۴۰
هزار و  ۲۷۸تن ،شرکت ذوب آهن اصفهان ۱۱۹
هزار و  ۳۲۴تن و مجتمع فوالد مبارکه  ۱۱۳هزار
و  ۴۱۲تن محصوالت فوالدی صادر کردند.

مدیر بینالملل بانک توسعه صادرات
مطرح کرد

رمزگشایی یک عالمت نفی

بررسی پتانسیلهای هرمزگان برای
توسعه بانکداری قرضالحسنه

یک میلیون تن فوالد صادر شد

خبر

چرا رشد اقتصادی ایران بعداز تجربه مثبت شدن دوباره منفی شده است؟

عضو هیئت مدیره
بانک قرضالحسنه مهر ایران:

عیسی امامی عضو هیئت مدیره بانک
قرضالحسنه مهر ایران به منظور بررسی و
ارزیابی عملکرد حوزههای جذب منابع ،کنترل
مصارف و کاهش مطالبات بانكی و در راستای
تدوین برنامه راهبردی برای تحقق اهداف ترسیمی
و سیاستهای اعتباری سال جاری به استان
هرمزگان سفر كرد.
به گزارش روابطعمومی بانک قرضالحسنه
مهر ایران ،در این سفر ،عیسی امامی از شعبه
بانک در جزیره کیش و شعب شهرستانهای
بندرعباس ،پارسیان ،بستک ،جناح ،بندر لنگه،
قشم و جاسك بازدید خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره بانک قرضالحسنه مهر
ایران در جمع همکاران جزیره کیش با بیان
اهمیت و جایگاه جنوبیترین استان مرزی کشور،
به پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان و قرارگرفتن
در مجاورت با تنگه هرمز به عنوان یكی از
حساسترین و حیاتیترین گذرگاههای كشور،
اشاره كرد.
وی با برشمردن ظرفیتهای خوب استان
هرمزگان در بخشهای گردشگری ،صنعتی ،نفت
و گاز ،کشتیسازی ،شیالت ،تجاری ،کشاورزی و
 ...افزود :بانک قرضالحسنه مهر ایران با خدمات
خوب و ارزنده میتواند سهم قابل توجهی از بازار
هدف را به خود اختصاص دهد.
امامی ادامه داد :الزمه این موفقیت و کسب
سهم بیشتر از بازارهای هدف ،شناسایی
ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه و تشکیل شورای
راهبردی ،کمیتههای بازاریابی و برگزاری جلسات
منظم و مستمر در ستاد و شعب است.
عضو هیئت مدیره بانک قرضالحسنه مهر
ایران خاطرنشان کرد :امروز بانک قرضالحسنه
مهر ایران یکی از بانكهای مهم و اثرگذار دركشور
است كه با انعقاد تفاهمنامههای متعدد نقش
اثرگذار در پویایی اقتصاد كشور دارد.
امامی همچنین تاکید کرد :مطالعه و اهتمام
کامل به دستورالعملها و طرحهای بانک خصوصا ً
طرحهای همیاران مهر و اندوخته خانواده در
بهبود همه شاخصهای آماری بانك ،خصوصا ً
جذب منابع پایدار نقش موثرتری خواهد داشت.
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وقتی بحث منفی شدن رشد اقتصادی به میان
میآید ،بسیاری از کارشناسان مشکالت فروش
نفت را دلیل اصلی آن میدانند و معتقدند وقتی
اقتصادی نفت محور باشد انتظار دیگر از آمارها
نباید داشت .این در حالی است که عدهای دیگر
مشکالت تصمیمگیری داخلی را عامل مهمی
میدانند .آنها میگویند پیش از اینکه بخواهیم همه
چیز را به تحریمها ارتباط دهیم باید توجه داشته
باشیم که در نبود بحث تحریمها هم رشد اقتصادی
ما منفی  ۲.۴درصد بوده است ،پس باید به این
نکات توجهی ویژهای شود .علی قنبری ،کارشناس
مسائل اقتصادی با اشاره به ضعف وابستگی
اقتصاد ایران به نفت به «ابتکار» گفت :نفت یک
عامل مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور به حساب
میآید و در تمام زوایا و ارکان نظام ما نفوذ پیدا
کرده است.
وی افزود :نکته مهمی که وجود دارد این است
که زمان زیادی باید سپری شود تا ایران بتواند
اقتصادی بدون وابستگی به نفت را پایهگذاری کند.
شرایط موجود از برخی جهات میتواند به نفع ایران
باشد چراکه اکنون وضعیتی مناسبی فراهم شده
تا اقتصاد کشور میزان وابستگی خود به نفت را
کاهش دهد.
قنبری سیستمهای تصمیمگیری را دارای ایراداتی
دانست و دراینباره گفت :درمجموع اگر بخواهیم
موارد پیش آمده در کشور را بررسی کنیم باید
بگوییم که مدیریت و نوع تصمیمگیریها توان و
آمادگی الزم را ندارد تا اقتصاد را از نفت رها کنند.
در حال حاضر تمام تالشها در این راستا میشود
که مقدار بیشتری نفت به فروش برسد تا بتوانند
بخش مهمی از درآمد کشور را از طریق فروش
نفت تامین کنند .به هر جهت همانطور که گفتم
سالها نیاز است تا مدیریت بدون نفت در کشور
حاکم شود .این کارشناس اقتصادی از راههایی
برای جلوگیری کردن از منفی شدن رشد اقتصادی
گفت :ما باید بدانیم که راهحلهایی وجود داشت
تا بتوان از طریق آنها چه با احتساب نفت و چه
بدون آن از منفی شدن رشد اقتصاد جلوگیری کرد،
اما مسئله مهم به اجرا نرساندن این راهکارها بود.
ساختار مدیریتی کشور آماده اجرا کردن راهحلهای
موجود نیست .راهحل مطرح شده در این زمینه این
بود که یک بار برای همیشه نفت را از اقتصاد کنار
بگذاریم اما متاسفانه این شرایط را فراهم نمیکنند
و اراده مشخصی برای این کار وجود ندارد.
وی اظهار کرد :اگر ما نگاهی به دنیا داشته باشیم
خواهیم دید که بسیاری از کشورهای توسعهیافته
توانستند بدون فروش نفت اقتصادی توانمند
داشته باشند ،ما باید یک بررسی در این زمینه
داشته باشیم تا ببینیم آنها چگونه توانستند در
مسیر درستی قرار بگیرند.
قنبری به شعارها درخصوص برتر شدن اقتصاد
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مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزههای
کشاورزی منفی  ،۱.۵صنعت منفی  ۹.۶و خدمات نیز  ۰.۰۲درصد بوده است .مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی  ۴.۹درصد و
بدون احتساب نفت هم منفی  ۲.۴درصد بوده است .بر این اساس نمیتوان طبق آمار منتشر شده ،منفی شدن رشد اقتصادی را به دلیل مشکالت
درخصوص فروش نفت و تحریمهای پیش روی کشور بدانیم .بنابراین با بررسی شرایط فعلی بحث رساندن ایران به برترین قدرت اقتصادی تا سال
 1404شاید تنها یک شعار باشد که با واقعیت فاصله بسیاری دارد.

صحبتها
درخصوص
رساندناقتصاد
ایران به یک
قدرت برتر تا
سال  1404تنها
یک وعده و
شعار بوده و من
معتقدماهداف
آن طی سالهای
گذشتهمخدوش
شده است
ایران اشاره کرد و گفت :با توجه به شرایط فعلی
کشود و وجود مشکالت اقتصادی ایران به نظر
میرسد که صحبتها درخصوص رساندن اقتصاد
ایران به یک قدرت برتر تا سال  1404تنها یک وعده
و شعار باشد ،من معتقدم اهداف آن طی سالهای
گذشته مخدوش شده است .من معتقدم که
اهداف  1404آرامانی است و با واقعیتهای کشور
همخوانی ندارد.
مطالعات علمی را مبنای هر تصمیمگیری قرار
دهیم
علی مزیکی ،اقتصاددان نیز درخصوص تازهترین
آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی به «ابتکار»
گفت :رشد تولید یک فرآیند جهانی است و به این
شکل نیست که ما یک اقتصاد جدا باشیم ،حال
فرض بر این باشد که نفت هم در میان نباشد.
باالخره در اقتصاد یک واردات و صادراتی وجود
دارد که اکنون با شرایط تحریم به مشکل برخورده

است .ما لزوما نمیتوانیم بگوییم که مشکالت ما
تنها ریشه در داخل دارد .البته که ما ضعفهایی
در مدیریت مسائل اقتصادی داریم اما باید
توجه داشته باشیم که تغییر خاصی در سیستم
تصمیمگیری و مدیریتی ما به وجود نیامده که
بتوانیم بگوییم این عامل باعث منفی شدن رشد
اقتصادی کشور شده است.
این اقتصاددان به اقداماتی که باید در دستور
کار قرار گیرد اشاره کرد و گفت :من معتقدم در
شرایط فعلی اقدام اساسی که باید انجام گیرد تا
ف کردن مسائلی
فشار مشکالت کمتر شود برطر 
است که با دنیا داریم .ما باید انعطافپذیرتر با دنیا
برخورد داشته باشیم تا بتوانیم بحرانهای موجود
را کنترل کنیم .با توجه به شرایط موجود میتوانیم
برنامههایی را برای رفع برخی از موانع در دستور کار
قرار دهیم اما این مسئله نیازمند مطالعات علمی
دقیق است .ما باید بررسی کنیم که در شرایط فعلی

چه پتانسیلهایی در اختیار داریم تا بتوانیم از آنها
بهرهمند شویم .در مجموع باید بگویم که بهترین
کار این است که مطالعات علمی را مبنای هر
تصمیمگیری قرار دهیم ،چون قطعا نتیجه مثبت
آن را خواهیم دید.
وی در پایان درخصوص شعارهایی که در
اقتصاد وجود دارد گفت :اینگونه صحبتها جنبه
شعارگونه دارد .ما تا کنون هر برنام ه کلی که
داشتهایم همراه با شعار بوده است .اما باید ببینیم
که با پیشبینیهایی که انجام شده و آمارهایی که
از رشد اقتصادی اعالم میکنند چه پتانسیلهایی
برای رسید به این هدف در دستور کار قرار دارد.
برای اینکه ببینیم این برنامه و هدف به واقعیت
تبدیل میشود یا خیر باید بررسی کنیم تا مشخص
شود آیا الزاماتی برای اینگونه رشدهای بزرگ در
اختیار دارند و یا تنها بر اساس تصورات چنین
مسائلی را مطرح کردهاند.

سهم کاالهای اساسی از دالرهای نفتی چقدر است؟
اعالم پرداخت  ۱۷میلیارد دالر از درآمدهای نفتی برای تأمین
کاالهای اساسی در سال گذشته ،این سوال را ایجاد کرده که
باتوجه به کاهش حداقل یک میلیون بشکهای صادرات نفت در
سال جاری ،آیا منابع جدید میتواند پاسخگوی تأمین  ۱۴میلیارد
دالر پیشبینی برای کاالهای اساسی باشد؟
به گزارش ایسنا ،در قانون بودجه سال جاری تکلیف بر این
است که دولت  ۱۴میلیارد دالر از درآمدهای ارزی خود را برای
تأمین کاالهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکید بر تأمین
آن با ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) است؛ به گونهای که برای
معیشت مردم با تأثیر مثبت همراه باشد.
این در حالی است که با توجه به عدم موفقیت تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی در سال گذشته ،دولت برنامه خود را ساماندهی
اختصاص ارز به کاالهای اساسی اعالم کرد و حتی مطرح شد
که پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی را در سال جدید متوقف کند؛ از
اینرو پیشنهادهایی به منظور جایگزینی روش قبلی اعالم شد
که احتمال کوپنی شدن کاالهای اساسی از جمله آنها بود ،ولی
اعالم اخیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیانگر آن است که

طرح کوپن گزینه بسیار کمرنگی خواهد بود .اما رقم  ۱۴میلیارد
دالری برای تأمین کاالهای اساسی در سال جاری در حالی در
نظر گرفته شده که اعالم جدید سازمان برنامه و بودجه نشان
از آن داشت که در سال گذشته حدود  ۱۷.۵میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود؛ منابع عمدهای که
بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت
دولت در بودجه را تشکیل میدهد .از اینرو وضعیتی که میزان
صادرات نفت نسبت به سال گذشته کاهش داشته و میتوان
درآمد نفتی را تحت تأثیر قرار دهد جریان تأمین این  ۱۴میلیارد
دالر و مازاد آن مورد توجه خواهد بود .این در شرایطی است
که  ۱۷میلیارد دالر سال قبل از محل درآمدهای نفتی تأمین
شده بود که دولت روزانه حدود  ۲.۴میلیون بشکه نفت و
فرآوردههای آن با پیشبینی  ۵۵دالری در بودجه  ۱۳۹۷را به
فروش میرساند که البته در برخی ماههای سال نفت تا مرز ۷۰
دالر در هر بشکه افزایش قیمت داشت و درآمد خوبی را نصیب
دولت کرده بود.
اما برای سال جاری در حالی  ۱۴میلیارد دالر پیشبینی شده که

فروش نفت ایران با توجه به شرایط تحریمی موجود  ۱.۴میلیون
بشکه در روز یعنی یک میلیون کمتر از سال ،قبل پیشبینی
شده است که البته برخی روایاتها از این حکایت داشت که
این میزان در ماههای اخیر با توجه به تحریمهای آمریکا تا حدی
با کاهش مواجه شده است؛ لذا اینکه درآمدهای نفتی در سال
جاری تا چه اندازه باشد که دولت بتواند از محل آن هزینههای
سنگینی همچون تأمین کاالهای اساسی انجام دهد ،قابل تأمل
خواهد بود .بر این اساس به نظر میرسد با توجه به شرایط
موجود ارزی در بودجه  ۱۳۹۸مهمترین مسئله ،استفاده صحیح
و کاربردی و به دور از فضای داللی و واسطهگری از منابع ارزی
قابل دریافت در اختصاص به واردات کاالهای اساسی است
چراکه در سال گذشته دولت میلیاردها دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰
تومان که با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد اختالف قابل توجهی
داشت در اختیار واردکنندگان قرار داد اما در نهایت خود به
این اذعان کرد که کاالهایی که به دست مردم رسید با قیمتی
محاسبه شده بود که ارز آن برابر با بازار آزاد و حتی باالتر بوده
است.

شکستن کاسه کوزههای اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی
اگر سیاستگذار به جای فرافکنی و شکستن تمام کاسه کوزههای اقتصاد بر
سر نرخ ارز ترجیحی ،چارهای برای نحوه عملکرد نظام توزیع نیندیشد و آن را
به حال خود رها کند دوباره شاهد کژکارکردهای آن خواهیم بود.
به گزارش ایلنا ،براساس اخبار منتشر شده قرار است روز پنجشنبه در جلسه
سران قوا درمورد سرنوشت نرخ ارز ترجیحی تصمیمگیری شود .در حال حاضر
چند سناریو درمورد سرنوشت این سیاست مطرح میشود .یکی از سناریوها
این است که ارز  ۴۲۰۰تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد محدودی کاال
تعلق بگیرد .در سناریوی بعدی نیز ارز ترجیحی برای تمام کاالها حذف خواهد
شد .در همین زمینه ،پیش از این محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس گفته بود ،باید تصمیم بگیریم نرخ ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی
با همین سیستم توزیع تدوام داشته باشد یا با همان نرخ ،سیستم توزیع
تغییر کند .همچنین سناریوهای دیگر میتواند استفاده ترکیبی از نرخ نیمایی
و ترجیحی و یا حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مابهالتفاوت آن باشد.
برخیها وجود رانت را دلیل اصلی شکست این سیاست اقتصادی قلمداد
ی که اگر رانت و فسادی هم باشد که حتما بوده ،به اصل این
میکنند در حال 
سیاست مربوط نیست بلکه ریشه آن در نحوه عملکرد نظام تصمیمگیری و
تخصیص منابع کشور است که منابع ارزی کشور را در این شرایط خطیر در
اختیار کسانی قرار دادند که از حداقل صالحیتها برای این کار برخوردار

بودند .ب ه طوری که وحید شقاقی شهری ،اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد
از این موضوع بیان میکند :براساس آمارها تقریبا نیمی از آن  ۱۳.۵میلیارد
دالر نیز ناپدید شده است و در یک نمونه کمیک و تراژیک ،تخصیص ۳۷۰
میلیون دالر برای یک فرد بیسواد صورت گرفته که در قبال آن هیچ کاالیی
وارد کشور نشده است.
بنابراین سیاستگذار اقتصادی به جای آنکه اقدام به اصالح روندها و
رویههای نظام تخصیص منابع بپردازد در حال فرافکنی و حذف یک سیاست
حمایتی است که به نظر تبعات تورمی نیز خواهد داشت ،بهطوری که مرکز
پژوهشهای مجلس این تورم را در حد شش درصد برآورد کرده است .اگر
این رویهها اصالح نشود چه تضمینی وجود دارد که در سیاستهای دیگر نیز
شاهد رانتها و فسادها نباشیم ،آیا میتوان با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی فساد و
رانت نهادینه شده در اقتصاد را پوشاند؟
توجیه دیگری که برای حذف نرخ ارز ترجیحی بیان میشود آن است که
باید به سمت تکنرخی شدن در بازار ارز حرکت کرد .به طوری که محمدرضا
تزاده ،وزیر پیشین صنعت ،معدن و تجارت بیان میکند :تجربه ۴۰
نعم 
سال گذشته من نشان میدهد که چند نرخی بودن یا ارز ترکیبی به تولید
ضربه میزند و نتیجه آن دادن سوبسید به واردات علیه تولید است .بنابراین
پیشنهاد من این است که رئیس جمهوری سناریوی دوم که همان حذف

ارز ۴۲۰۰تومانی و تکنرخی شدن بازار ارز است را انتخاب کند.
اما نکته جالب دیگر ارجاع تصمیمگیری درمورد سرنوشت این سیاست
اقتصادی به جلسه سران قوا است .موضوعی که در موارد اقتصادی دیگر
مورد اعتراض برخی اقتصاددان مانند فرشاد مومنی نیز شده است .مومنی
در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از این موضوع گفت :االن
این ماجرای تصمیمگیریها از طریق کانال سران سه قوه تبدیل به چه شده
مزا که مجلس
است؟ تقریبا ً طی چهار ماه گذشته هر سیاست خطرناک تور 
از تصویب آن سر باز زده است از طریق تکنولوژیهای غیرشفاف و ناشناخته
یک دفعه از جلسه سران سه قوه سر درآورده و تصویب هم شده است .در
تصمیمهایی که حداقل اعالم عمومی میشود چقدر جای چون و چرا و اما و
اگر کارشناسی وجود دارد.
بنابراین اگر سیاستگذار به جای فرافکنی و شکستن تمام کاسه کوزههای
اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی ،چارهای برای نحوه عملکرد نظام توزیع
نیندیشد و آن را به حال خود رها کند دوباره شاهد کژکارکردهای آن خواهیم
بود .نظام توزیعی که همیشه رانت و فساد را در دل خود پرورانده و هزینه
سنگینی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان تحمیل کرده است.
البته الزمه این اصالحات برخورد با نورچشمیها است که با در نظر گرفتن
فضای حاکم بر اقتصادسیاسی کشور ،موضوعی بعید به نظر میرسد.

مدیر بینالملل بانک توسعه صادرات گفت:
بازار متشکل ارزی میتواند خصوصیات و
نیازهای بازار را شناسایی و تحلیل دقیقی را در
اختیار سیاستگذاران بگذارد.
حمیدرضا معبودی در گفتوگو با خبرنگار
پایگاه خبری گسترشنیوز درمورد لزوم وجود
بازار متشکل ارزی ،اظهار کرد :بازار متشکل
ارزی محل مناسبی برای معامله بین خریدار
و فروشنده ارز به شمار میرود که اطالعات و
دیگر جزئیات داد و ستد آنها را ثبت میکند.
بنابراین اجرایی کردن این طرح فی نفسه ،اقدام
مثبتی ارزیابی میشود.
معبودی ادامه داد :در واقع بازار متشکل
ارزی سبب شفافیت در حجم معامالت ،نیاز
و بازخوردهای بازار و ..میشود .این بستر محل
مناسبی برای تشخیص نیاز واقعی بازار ارزی
کشور است.
مدیر بینالملل بانک توسعه صادرات افزود:
سیاستگذاری این طرح مطلوب بوده و
چگونگی عملیاتیسازی آن میتواند سرنوشت
بزرگی را در شفافیت مالی اقتصاد رقم بزند.
وی مطرح کرد :نرخ ارز در یک برهه زمانی
توانست رشد  ۳برابری داشته باشد که افزایش
نرخ چشمگیر آن بر دیگر فاکتورهای اقتصادی
کشور تأثیر منفی بگذارد.
این مقام آگاه بیان کرد :تغییرات نرخ ارز
به خودی خود میتواند فعالیت و آینده بازار
کاالیی و سرمایهگذاریها را تحت الشعاع قرار
دهد بنابراین با راهاندازی بازار متشکل ارزی
قادر به ارزیابی دقیق کمی و کیفی بازار ارزی
داشته باشیم.
معبودی با اشاره به اهمیت وجود این طرح،
اضافه کرد :بخشهای مختلف اقتصاد به
یکدیگر اتصال دارند .از این رو به هر میزان
که تحلیل بهتری از بازار ارز داشته باشیم
میتوانیم دید و نگرش بهتری نسبت به سایر
بازارها بیابیم.
مدیر بینالملل بانک توسعه صادرات ابراز
کرد :نخستین گام در اجراییسازی بازار
متشکل ارزی ،بخش اسکناس است که عرضه
و تقاضای بازار از طریق این بستر فراهم خواهد
شد .وی تشریح کرد :در فاز نخست این
طرح ،مصارفی چون پرداخت هزینه ،تأمین
مالی سفرهای خارجی ،تحصیل ،کارمزد و..
را پوشش میدهد .عالوه بر این موضوع افراد
میتوانند برای مبادله و واردات و صادرات با
کشورهای همجوار از این بخش از بازار متشکل
ارزی بهرهمند شوند.
معبودی افزود :بدیهی است معامالت و
تجارتهای بزرگ را نمیتوان از فاز نخست بازار
متشکل ارزی انتظار داشته باشیم چراکه در
این امر عوامل زیادی نظیر مقررات بینالمللی،
شرایط جابهجایی وجه و ..دخیل است.
مدیر بینالملل بانک توسعه صادرات معتقد
است :نرمافزارها و مقررات مربوط به آن بخش
دیگری از بازار متشکل ارزی است که پس
از ارزیابی مرحله اسکناسی به آن پرداخته
میشود .در گام دوم این طرح سایر بخشهای
اقتصادی نیز با این مکانیزم درگیر خواهند شد.
وی گفت :البته معامالت بزرگ کشوری
به واسطه ایفای نقش بانک مرکزی و
دستورالعملهای تخصیص ارز در حال اجرا
است و مکانیزمهایی همچون حواله کردن وجوه
وجود دارد .با گذشت زمان میتوان بخشی از
این سازوکارها را به بازار متشکل ارزی منتقل
کرد اما در نخستین گام اجراییسازی آن چنین
انتظاری را نمیتوان داشت.
این مقام آگاه بیان کرد :در گذشته
معامالت سوداگرایانه و داللی بازار ارز باعث
به وجودآمدن فضای نامناسب و زایش موج
منفی در اقتصاد کالن کشور میشود از این رو
بررسی عملکرد و هدایت بازار اسکناسی ارزی
حائز اهمیت است.

