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رسالت اصلی شرکت پاالیش و پخش ،تولید
یا تأمین؟
مسئولیتتأمینسوختکشوروبسیاریازمسائلمرتبطبا
آن،بهعهدهشرکتپاالیشوپخشفراوردههاینفتیاست.
اینشرکتکهزیرمجموعهشرکتملینفتایراناست،یک
شرکت دولتی محسوب می شود و نقش تنظیم گری بازار
عرضهوتقاضایفراوردههایپاالیشیکشوررابهعهدهدارد.
اختیارات این شرکت در حوزه قوانین و مقررات است و از آن
جاکهتمامپاالیشگاهها(تقریبایاتحقیقا)بهبخشخصوصی
واگذار شده است ،اختیار چندانی در حوزه عملیات و اجرا
ندارد.با توجه به این که ایران در زمینه بنزین نیاز به واردات
فراورده از خارج کشور داشته و دارد ،شرکت پاالیش و پخش
در راستای تأمین آن ،پاالیشگاه داران را به تولید بیشتر
فراورده های نفتی ـ که تنها  20درصد آن را بنزین تشکیل
می دهد ـ ترغیب می کند .از همین رو پاالیشگاه های ایران
بنا به درخواست و فشار شرکت پاالیش و پخش برای تأمین
بنزین ،مجبورند که تمام توان خود را در زمینه افزایش کمی
محصوالت خود به کار بگیرند .شرکت پاالیش و پخش نیز
انواع فراورده ها را از پاالیشگاه ها خریداری و مازاد تقاضای
داخلی را صادر می کند .همچنین کمبود عرضه فراورده
بنزینراباوارداتازخارجتأمینمیکند.ایندرحالیاست
کهتغییرصحیحسبدفراوردههایتولیدیدرصنعتپاالیش
 1.8میلیون بشکه ای ایران ،می تواند به راحتی نیازهای
داخلرابدوننیازبهوارداتتأمینکند.
صنعت جهانی پاالیش در سال های اخیر به خصوص در
هــزاره سوم دارای پیشرفت چشمگیر و پیچیدگی های
مختلفی شده و نقش آن نیز از یک تأمین کننده سوخت
فراتر رفته اســت .با ایــن حــال ،شرکت پاالیش و پخش
فراورده های نفتی ایران تنها از پاالیشگاه ها انتظار دارد که
سوخت مورد نیاز کشور را تأمین کنند و به کیفیت وضعیت
پاالیش توجه چندانی ندارد .خصوصی شدن پاالیشگاه ها
نیز مزید بر علت شده تا دولت ورودی به مسائل مدیریتی و
فنی صنعت پاالیش نداشته باشد .این در حالی است که در
حوزه باالدست ،شرکت ملی نفت ایران فعالیت های زیادی
در زمینه تنظیم قرارداد ،تأمین سرمایه و فناوری ،افزایش
ظرفیت و تغییر قوانین انجام می دهد .درنهایت می توان
گفت که مدیریت تأمین محور شرکت پاالیش و پخش باعث
شده ،پاالیشگاه ها و در کل صنعت پاالیش کشور از لحاظ
کیفی و درنتیجه اقتصادی ،رشد چندانی نداشته باشد.
اگر مجموع صنعت پاالیش کشور به طور کلی دولتی بود،
شرکت پاالیش و پخش از وضعیت نامطلوب صنعت پاالیش
متضرر می شد و وضعیت را به نحو مطلوب تری از وضع
کنونی تغییر می داد .همچنین اگر صنعت پاالیش کشور به
طور کل خصوصی شود ،مالکان و سهامداران ،تصمیماتی
خواهندگرفتتاسودخودرابیشینهکنندوازوضعیتفعلی
خارج شوند .لذا می توان دریافت که وضع کنونی صنعت
پاالیش ـ که نشئت گرفته از بی توجهی شرکت پاالیش و
پخش به تولید (نه تأمین) و کیفیت پاالیشگاه هاست ـ به
هیچ وجه مطلوب دولت و بخش خصوصی نیست .راهکار
برون رفت از این مسئله ،پذیرش مسئولیت رگوالتوری
صنعتپاالیشبهطورصحیحتوسطشرکتپاالیشوپخش
یا نهادی جدید اســت .همچنین خصوصی شدن کامل
پاالیشگاه ها می تواند در پویایی صنعت پاالیش نقش به
سزایی داشته باشد .راهکار دیگری که کشورهایی همچون
چین اتخاذ کرده اند ،دولتی کردن کامل زنجیره ارزش نفت
و گاز است که دولت را به طور مستقیم ذی نفع و در نتیجه
باانگیزه برای توسعه صنعت نفت می کند.
قوانین و مدیریت صنعت پاالیش سبب شده تا پاالیشگاه
های ایران نسبت به پاالیشگاه های دیگر نقاط دنیا از ُبعد
کیفی بسیار فرسوده و کم ارزش به نظر بیایند .همچنین
مالکیت کامل نداشتن بخش خصوصی بر صنعت پاالیش
سبب شده تا رابطه این صنعت با بازار جهانی و پایین دست
بسیار کمرنگ و حاشیه سود آن کم شود .پررنگ کردن
نقش رگوالتوری صنعت پاالیش ،چه توسط شرکت پاالیش
و پخش چه توسط نهادی تازه تاسیس ،می تواند در مواجهه
با مسائل مختلف پویایی الزم را داشته باشد و سطح صنعت
پاالیش کشور را به طور چشمگیری ارتقا بخشد.

عکس و شرح

طرحی برای خرید مسکن متری از بورس کاال

کشوقوسمصوبهناتمامشورایپولواعتباربرایافزایشواممسکنمهر

یارانه سود تسهیالت مسکن مهر حذف
و بالفاصله برقرار شد!

خرید  20متر از یک واحد مسکونی  100متری!

مدیرعامل بورس کاال جزئیات طرحی را
رسانه ای کرد که بعد از نهایی شدن و در
صورت تصویب ،مردم می توانند بخشی
از یک واحد مسکونی ،مثال یک یا چند
متر را خریداری کنند و بعد از افزایش
موجودی مسکن خود به مقدار مناسب،
واحد مسکونی را تحویل بگیرند.
طبق توضیحات سلطانینژاد با ابزار
طراحی شده ،سبدی از مسکن تعریف
و یک شاخص روی آن ایجاد می شود.
مـــردم بخشی از ایــن شــاخــص را می
خرند و همواره افــرادی هم هستند که
حاضرند در ازای این شاخص به مردم
مسکن تحویل بدهند .وی در گفت وگو
با مهر توضیح داده که البته در شاخص
قیمت پایه مسکن لحاظ مــی شــود و
مابه التفاوت مواردی مانند طبقه ،نور
و کیفیت ساختمان در زمان تحویل از
مشتری دریافت می شود .وی توضیح
داد :به این معنا که فرض کنید طبقه اول
یک واحدی در منطقه ،مالک قرار گیرد
و اگر کسی طبقه  ۵را خواست ،موقع
تحویل پول اضافهتری پرداخت کند؛
ولی حداقلش این است که فرد توانسته
خــود را در مقابل تــورم افزایش قیمت
مسکن و مشکالتی که در بحث قیمت
وجود دارد ،بیمه کند.
وی تصریح کرد :در بازار مسکن تالش
شده تا به ابزاری در بورس کاال برسیم که



ا یرنا -رئیس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری برگزاری اجالس سه جانبه تهران با حضور رئیسان جمهوری ایران ،روسیه و آذربایجان در
دهم آبان ماه جاری و تاکید سران بر شکل گیری سریع تر کریدور شــمال – جنوب ،افزود :با تکمیل راه آهن گیالن ،می توانیم تمام یا بخش
قابل توجهی از کاالهای روسی را به بندر چابهار و نیز از بندر چابهار به انزلی و آستارا برسانیم.

گذشته ،خبرها حاکی از این بود که بانک مرکزی
در بخشنامه ای به بانک مسکن اعالم کرده است
که با توجه به ارسال نشدن تضمین نامه یارانه نرخ
سود مبلغ افزایش یافته تسهیالت مسکن مهر ،با
نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار به میزان
 11و  12درصد برای مشارکت مدتی و فروش
اقساطی محاسبه شود .البته بانک مرکزی در این
بخشنامه اعالم کرده است که پیشنهاد این بانک،
مبنی بر درخواست موافقت دولــت با تضمین
یارانه مــازاد  ۲۵۰میلیون ریــال به معاون اول
محترمرئیسجمهورارسالشدهاست.همچنین
از زمان تصویب افزایش سقف این تسهیالت و
ابالغ آن به بانک مسکن ،تاکنون بیش از ۵۰۰
هزار فقره متمم قرارداد با نرخ های سود یارانه ای
مطابق گذشته ،تعهد و منعقد شده است.

وزیــر راه و شهرسازی چند روز پــس از صــدور
بخشنامهمدیراعتباراتبانکمرکزیدرخصوص
محاسبه نرخ سود تسهیالت متمم مسکن مهر،
واکنش نشان داد و به مدیر عامل بانک مسکن
دستور داد که اجــرای بخشنامه افزایش سود
تسهیالت متمم مسکن مهر را متوقف کند.
▪یک مصوبه ناتمام برای وام مسکن مهر

پسانداز مردم را افزایش دهد؛ این در
حالی است که در بخش مسکن ،فردی
که میخواهد در این بخش پسانداز یا
سرمایهگذاری داشته باشد ،میتواند
مستقیما با شاخصی که طراحی شده،
در ملک سرمایهگذاری کند.
مدیرعامل بورس کاال درباره مزایای این
طــرح گفت :ممکن اســت برخی افــراد
پــول کافی نداشته باشند تا آپارتمان
 ۱۰۰متری خریداری کنند ،اما با این
روش میتوانند  ۲۰متر از یک ملک را
بخرند؛ یعنی پول خود را جایی ذخیره
کرد هاند که متناسب با قیمت مسکن،
ارزش مییابد و فرد همواره مطمئن است
 ۲۰متر مسکن دارد و در نهایت به مرور

...
اشتغال



میتواند متراژ آن را باال ببرد.
سلطانی نژاد درباره آخرین وضعیت طرح
هم گفت :درباره این طرح با چند تامین
سرمایه صحبت کــرده ایــم و قــرار است
که طرح نهایی آن ارائه شود؛ بر همین
اســاس ،اگر این طرح در شــورای عالی
بورس به تصویب برسد ،قابل اجرا خواهد
بود و اگر نیاز باشد با دیگر نهادها همچون
شورای عالی مسکن نیز در میان گذاشته
خواهد شد .وی افزود :بورس کاال هنوز
به یک شاخص مناسب برای این که آن
ابــزار شرعی باشد ،نرسیده اســت؛ این
در حالی است که شاخصهایی در دنیا
در این حوزه وجود دارد؛ ولی مطابق با
شرع نیستند.

...
نفت



ســال گذشته بــود که افزایش سقف تسهیالت
مسکن مهر از  25به  40میلیون تومان در شورای
پول و اعتبار تصویب شد .با این حال ،در زمینه
تامینیارانهسوداینتسهیالت،قراربراینشداین
یارانه سود ،در هیئت وزیران مطرح و پرداخت آن
توسط دولت تضمین شود .یارانه ای که نرخ سود
تسهیالت را از  11و  12درصد برای مشارکت
مدنی و فروش اقساطی ،به سطح کنونی نرخ سود
ِ
تومانی این طرح
تسهیالت تا سطح  25میلیون
ِ
می رساند .پیشتر و در جریان پرداخت تسهیالت
تا سقف  25میلیون تومان ،بخشی از سود این
تسهیالتدرقالبیارانهازسویدولتتامینشده
است .به طوری که نرخ سود این تسهیالت برای
شهر تهران معادل ۹درصد ،برای مراکز استان ها
 ۷درصد و برای دیگر شهرها و روستاهای کشور
معادل  ۴درصد بوده است.

▪دستور آخوندی به بانک مسکن :طبق روال
گذشته عمل کنید

با این حال ،دو روز قبل ،رئیس مرکز ارتباطات و
اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی ،از دستور
آخوندی وزیر راه برای توقف بخشنامه اخیر بانک
مرکزی خبر داد .سید قاسم بی نیاز گفت :وزیر راه
وشهرسازیدرپینوشتبخشنامهمدیراعتبارات
بانک مرکزی آورده است" :جناب آقای بت شکن
با توجه به مذاکرات مکرر حضوری و مکاتباتی
که این جانب با جناب آقای کرباسیان و سیف
داشته ام ،بالفاصله این بخشنامه را متوقف کنید
و مطابق روال گذشته عمل کنید".

▪ابالغیه بانک مرکزی بــرای نرخ سود غیر
یارانه ای تسهیالت متمم مسکن مهر

به گزارش فارس ،با این حال ،چهارشنبه هفته

...
یارانه



...

سهام عدالت

آیین نامه اجرایی قانون تسهیالت
مشاغل روستایی تصویب شد

سوآپ نفت کرکوک عراق توسط
ایران جدی شد

ربیعی :دهک های پایین باید از
یارانه بیشتری برخوردار شوند

مشکلی برای پرداخت سود سهام
عدالت وجود ندارد

وزیر کار گفت :آیین نامه اجرایی قانون اشتغال
روستاییان و شهرهای زیــر  ۱۰هــزار نفر را در
دولت به اتمام رساندیم .به گزارش ایسنا ،ربیعی،
چهارشنبه ،در حاشیه جلسه هیئت دولت توضیح
داد که بر اساس این مصوبه شش هزار میلیارد
تومان از صندوق توسعه ملی و شش هزار میلیارد
تومان از محل بانک ها برای اشتغال با نرخ سود
 6درصــد تخصیص داده خواهد شد .وی بانک
هــای عامل را بانک توسعه تعاون ،بانک پست
بانک ،صندوق توسعه کارآفرینی و صندوق توسعه
حمایت از کشاورزی و بانک کشاورزی اعالم کرد و
توضیح داد :ما تمام نقاط ضعف طرح های گذشته
را بررسی کردیم و بر اساس آن عمل می کنیم.
به گفته وی از هفته آینده پول به حساب بانک ها
خواهد رفت.

در حالی که مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق
رسما اعــام کــرده است «وزارت نفت عــراق در
حال مذاکره با وزارت نفت ایران برای عرضه نفت
خام به پاالیشگاه کرمانشاه است ،».خبرگزاری
فارس در این باره نوشت که اقدامات اولیه برای
سوآپ نفت کرکوک در حال انجام است .منظور
از ســوآپ ،دریافت نفت عــراق در غرب کشور و
تحویل مشابه آن در سواحل جنوبی اســت .آن
گونه که وزیر نفت پیش از این اعالم کرده ،یک
مشاور بین المللی بررسی اقتصادی این طرح را
انجام خواهد داد و در صورت تایید ،نفت کرکوک
در چهار پاالیشگاه اراک ،کرمانشاه ،تهران و تبریز
استفاده می شود و ایران معادل آن را در جنوب
تحویل عراق می دهد .نفت کرکوک پیش از این
از طریق ترکیه صادر می شد.

ایرنا -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تعیین
شاخص های کلی بودجه سال  1397در هیئت
دولتخبردادوگفت:بایددهکهایپایینازیارانه
بیشتری برخوردار شوند.ربیعی درباره چگونگی
توزیع یارانه ها در بودجه سال  1397افزود :البته
هنوز دولت در این زمینه بحث و جلسه ای نداشته
اســت .وی با بیان این که دربــاره توزیع یارانه ها
دیدگاه خاص و شخصی دارد ،افــزود :به نظر من
باید افــرادی که دارای حداقل دستمزد هستند
بتوانند از یارانه بیشتری برخوردار شوند.وی ادامه
داد :ما باید بتوانیم کف حمایت اجتماعی را داشته
باشیم و براساس برنامه ریزی ها ،هم برنامه خروج
را در مدت دوسال برای توانمندسازی دهک های
پاییناجراییکنیموهمبتوانیمافرادکمدرآمدرابا
افزایشمبلغیارانهپوششبیشتریدهیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که
هم اینک برای پرداخت سود سهام مشکلی وجود
ندارد ،گفت :در هیئت وزیران این مسئله مطرح
شده و با توجه به این که سود در اختیار دولت
بود ،مصوبه شورای عالی اصل  44مبنی بر توزیع
سود بین مشمولین مــورد تایید هیئت وزیــران
بوده است.پوری حسینی گفت« :حلقه آخر هنوز
باقی مانده؛ ما باید روزی قادر باشیم ورقه های
فیزیکی سهام را در اختیار مردم قرار دهیم که
قادر به اعمال حق مالکیت باشند؛ این مسئله به
دفعات در هیئت وزیران مطرح و ابهامات تا حد
زیادی بر طرف شده است .امیدواریم آن روز دور
نباشد که ورقه سهم را در اختیار مردم قرار دهیم
که خــودشــان اعمال مدیریت کنند و سازمان
خصوصی سازی از این زنجیره کنار رود».

تکاپوی اروپا برای تقویت همکاری اقتصادی با ایران

هیئت اقتصادی  70نفره اتحادیه اروپا امروز در تهران
هیئت  ۷۰نفره از مقامات و فعاالن اقتصادی اتحادیه
اروپا که  ۲۵نفر از آن ها عالی رتبه هستند ،فردا در تهران
حضور می یابند .وعده داده شده در صورت مثبت بودن
نتیجه مذاکرات ،دفتر اتحادیه قاره سبز در ایران تاسیس
شود ،تا شرایط تجارت با کشورمان تسهیل شود.
به گزارش تسنیم ،صبح امروز هیئت  70نفره از مقامات
اروپایی و فعاالن اقتصادی که  25نفر از آن ها نیز عالی
رتبه هستند ،در تهران حضور مییابند و دیدارهایی
با مقامات ایرانی به ویژه در بخش کشاورزی خواهند
داشت.بر این اساس ،این هیئت با ریاست فیل هوگان
کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا،
دو دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مسعود
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و اعضای اتاق
بازرگانی ،خواهند داشت.در این هیئت ،جدا از  25نفر
از اعضای عالی رتبه ،فعاالن اقتصادی در حوزه های

شاخص

روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی
در مناطق آزاد
مروری بر آمار جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق
آزاد کشور نشان می دهد که از سال ،93با رفع تدریجی
تحریم هــای بین المللی و حضور سرمایه گــذاران
خارجی ،این رقم روند رو به رشدی داشته است .البته
با تکمیل زیرساخت ها و اصالح قوانین و مقررات مربوط
بهجذبسرمایهگذاریخارجیدراینمناطق،میتوان
آن را بهبود بخشید .بر این اساس ،عمده سرمایه گذاری
های خارجی جذب شده در سال های مــورد اشــاره،
مربوط به مناطق آزاد قشم و ماکو بوده است( .مرکز
پژوهش های مجلس ،گزارش شماره )14934 -1

...

بازار خبر
بیتکوین احتماالً یک حباب بزرگ مالی
است و نابود خواهد شد
فارس -نوریل روبینی ،کارشناسی که
پیشتر وقــوع بحران اقتصادی در سال
 ۲۰۰۸را پیشبینی کــرده بــود ،اعالم
کرد :احتما ًال بیتکوین یک حباب بزرگ
مالی است و در آینده از بین خواهد رفت .وی معتقد است
افزایش قیمت بیتکوین در بازار جهانی به خودی خود
شکل گرفته و هیچ دلیل بنیادی برای رسیدن قیمت این ارز
مجازی به حدود  7400دالر وجود ندارد.

ناامیدی تولیدکنندگان از طرح
کارت خرید کاال
ایسنا-سخنگویانجمنتولیدکنندگان
لوازم خانگی درباره علت تاخیر طوالنی
در اجرایی شدن طرح کــارت اعتباری
خریدکاالیایرانیدرسال ۱۳۹۶توسط
وزارت صنعت و نیز بانک مرکزی ،اظهار کرد :پیگیریهای
مختلفی در این باره انجام دادهایــم ،اما هنوز این طرح به
نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح
کارت اعتباری کاالی ایرانی در سال  ۱۳۹۶صحت ندارد
و به هیچ وجه هم اکنون این مسئله مطرح نیست و به نظر
میرسد امسال به نتیجه نرسد.

برکناری یکجای 5مشاور بازنشسته وزیر نفت
تسنیم -وزیر نفت در پنج حکم جداگانه
پایان همکاری با پنج نفر از مشاورانش؛
محمدهادی نژادحسینیان ،احمد ناطق
نوری ،محمد جواد عاصمی پور ،احمد
شفاعت و سید رحیم عقیق را اعالم کرد .این احکام با توجه
به تفسیر جدید از قانون نحوه به کارگیری بازنشستگان در
دولت ،صادر شده است.

کشاورزی ،صنایع غذایی و توسعه روستایی در ایران نیز
حضور مییابند.بنابراین گزارش ،هدف از حضور این
هیئت در ایران ،بررسی ظرفیتهای موجود و افزایش
همکار یهای تــجــاری بــه ویــژه در بخش محصوالت
کشاورزی کشورمان اعالم شده است.

در گفت وگوی ویژه خبری مطرح شد

برداشت چغندر غول پیکر در ایران
تسنیم -چغندر علوفهای غول پیکری به وزن ۱۵
کیلوگرموبهقطر ۹۴سانتیمترازیکمزرعهالگوییدر
بخش پشتکوه شهرستان نی ریز استان فارس برداشت
شد .مجتبی شعاع  ،مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان نی ریز فارس در این باره اظهار
کرد :کشت این محصول و ایجاد مزرعه الگویی ،درقالب
اجرایسیاستجایگزینیکشتهایکمآببرباکشت
گیاهان پر آب بر است که با تحقیقات کارشناسان
زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس ،بذر اصالح شده
تهیه و برای بررسی چگونگی مراحل رشد و عملکرد در
شرایط کشاورزی در سطح یک هکتار به وسیله یکی از
کشاورزان پیشرو شهرستان کشت شد.

مصباحی مقدم :پیمان های پولی از سوی مسئوالن جدی
گرفته نشده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگوی
ویژه خبری ،از جدی گرفته نشدن پیمان های پولی از
سوی مسئوالن کشور انتقاد کرد .در این برنامه ،مدیر
اداره صادرات بانک مرکزی گفت که با  20کشور تفاهم
نامه استفاده از ارزهای ملی در مبادالت را داریم و با این
که برای کشورهایی که با آن ها مبادله اقتصادی داریم
الگوهای پیمان پولی مان را فرستاده ایم اما پاسخی
نگرفته ایم .کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز از
مبهم بودن نقش بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها در این
موضوع انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
غالمرضا مصباحی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با
بیان این که پیمان های پولی از طرف مسئوالن کشور
جدی گرفته نشده است ،اظهار کرد :این در حالی است
که پیشنهادها از کشورهای دیگر از جمله ترکیه و روسیه
ارائه می شود .وی سابقه طرح پیمان های پولی را یک
دهه گذشته دانست و افزود :این پیمان ها راهکاری برای
مقابله با تحریم هاست.در این برنامه صمد کریمی ،مدیر
اداره صادرات بانک مرکزی ،اظهار کرد :با  20کشور
تفاهم نامه برای استفاده از ارزهــای ملی در مبادالت
داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی منعقد کرده ایم
که در حال اجراست.
وی با بیان این که از سال  92بحث پیمان های پولی آغاز
شده است ،افزود :برای کشورهایی که با آن ها مبادله
اقتصادیداریمالگوهایپیمانپولیخودمانرافرستاده

ایم اما پاسخی نگرفته ایم .کریمی اجرای این پیمان ها را
مستلزم بسترهایی از قبیل تحریم نبودن طرف مقابل و
امکان باز کردن حساب های ارزی در بانک های دو کشور
دانست و اضافه کرد :مذاکرات با کشورها درباره انعقاد
پیمان های پولی با جدیت بانک مرکزی رو به پیشرفت
است .کریمی افزود :در بازار بین بانکی ارزی کشور ،دالر
وجودنداردامادرشبکههایصرافیمجازازدالراستفاده
می شود که این عملیات ارزی باید به مرور وارد سیستم
بانکیشود.صمدعزیزنژاد،کارشناسمرکزپژوهشهای
مجلس ،دیگر مهمان این برنامه بود .وی با تاکید بر این که
بایدازپیمانهایدوجانبهبهسمتپیمانهایپولیچند
جانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمان ها حل
کنیم ،گفت :در پیمان های پولی افزون بر بانک مرکزی،
وزارت خانه های دیگر نقش دارنداما در قانون نقش این
وزارت خانه ها مشخص نیست.
وی با انتقاد از شکاف زیاد بین نرخ ارز مبادله ای و نرخ
ارز ،این مسئله را دارای منافع برای عده ای دانست
و افــزود :فاصله نرخ ارز مبادله ای و بــازار از سال های
گذشته تا کنون بیشتر شده است؛ زیرا در سال  93این
فاصله  8.5درصد بوده و اکنون  15.5درصد است.
وی بر خالف مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت:
نباید صرافی ها را از عرصه مبادالت ارزی حذف کنیم؛
زیرا این مسئله در زمانی که به صرافی ها نیاز داریم به آن
ها ضربه می زند.
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