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بانک و بیمه و بورس

بانک

کارنامه مثبت بانک ملی ایران در خروج
از بنگاه داری با وجود موانع

بانک ملی ایران با توجه به سیاست های کلی دولت و
تاکیدات رییس جمهور در تسریع روند واگذاری اموال مازاد
بانک ها و تمرکز بر فعالیت بانکداری ،واگذاری امالک ملکی
را در دستور کار قرار داده است.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،افزایش قدرت
تسهیالت دهی ،خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و
تمرکز بر فعالیت بانکداری ،افزایش سرعت گردش پول و
افزایش دارایی های نقدی ،تنها بخشی از ثمرات فروش
اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است که بانک ملی ایران
این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای
سال جاری نیز سه هزار و  ۴۶۰میلیارد ریال از سهام
شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال
از امالک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار
میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.
این بانک ،واگذاری ها را در راستای عمل به ماده ۱۶
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
و همچنین عمل به سیاست های کالن دولت و خروج از
بنگاه داری بانک ها انجام داده و در سال های  ۹۵ ،۹۴و
 ۹۶نیز بیش از  ۳۶هزار و  ۹۰۷میلیارد ریال از اموال مازاد
خود را واگذار کرده است.
از سویی با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری و ابالغ
قانون کاهش  ۳۳درصدی بنگاه داری ساالنه بانک ها،
بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و
واگذاری امالک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری
بیش از دو هزار و  ۳۰۳میلیارد ریال از سهام شرکت های
سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) ،سرمایه گذاری گروه
توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را
واگذار کرده است.
این در حالی است که در سال های گذشته وضعیت
بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها نتوانند بدلیل باال
بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی
بخشی از اموال خود بهویژه در بخش مسکن و ساختمان
را واگذار کنند.
از دیگر مشکالت واگذاری شرکت ها می توان به عدم
جذابیت الزم برخی شرکتها برای سرمایه گذار و خرید
اشاره نمود که اکثر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار
شده از این دسته اند .به طور کلی شرکت های بانک ملی
ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند .یک
دسته شرکت هایی هستند که بانک در راستای حمایت از
سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده
گرفته است که از این شرکت ها تحت عنوان شرکت های
تکلیفی نام برده می شود .دسته دیگر نیز شرکت هایی
هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه
گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها
برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت
کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه
اندازی آزادراه ها اشاره کرد .از آن جمله می توان شرکت
آزادراهی زنجان  -تبریز را به عنوان یکی از شرکت های
زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.
بخش دیگر هم شرکت هایی هستند که بانک با توجه
به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک
ها منع قانونی نداشت ،به حوزه سرمایه گذاری وارد شده
است .دسته دیگر شرکت هایی هستند که به دستور مراجع
قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های
امیر منصور آریا و گروه ملی فوالد به بانک واگذار شده اند.
دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت
های صرافی ،کارگزاری ،چاپ و نشر ،سداد و ...هستند
که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود
کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره
شرکت های ابزاری ،حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر
شرکت ها ،بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت
ها در در اولویت واگذاری ها نیز قرار دارند .البته شرکت
هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند ،مسایل
و مشکالت زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت
تر است.
در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم
بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت ها و موانع برای
واگذاری ها و همچنین فقدان آیین نامه های مشخص در
این حوزه ،یکی از موفقترین سازمانها در فروش و واگذاری
امالک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری های
بانک نیز خود مبین این موضوع است.

تکلیف جدید برای عرضه نفت در بورس
انرژی

با اعمال تغییراتی در الیحه بودجه  ،۱۳۹۸دولت
مکلف شده است در سال آینده هر ماه تا پنج میلیون بشکه
نفت را در بورس انرژی عرضه کند.
در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده در
کمیسیون تلفیق ،تغییراتی در برخی از بندها و تبصرهها
ایجاد شد که تبصره مربوط به نفت نیز از آن بینصیب
نماند؛ به طوری که عرضه نفت در بورس انرژی نیز به
بودجه  ۱۳۹۸اضافه شد .آخرین خبرها از این حکایت دارد
که ظاهرا ً دولت در بند الحاقی به تبصره ( )۵موظف شده
ماهانه پنج میلیون بشکه نفت در بورس انرژی به فروش
برسد که دو میلیون بشکه نفت خام سبک ،دو میلیون
بشکه نفت خام سنگین و یک میلیون میعانات را شامل
میشود.
عرضه نفت خام در بورس انرژی برای اولینبار امسال
در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور
کار قرار گرفت و در چهار مرحله اول هر بار یک میلیون
بشکه عرضه شد .این در حالی است که قرار است پنجمین
عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بورس
انرژی در تاریخ  ۲۹بهمنماه سال جاری عرضه شود.
فروش نفت و فرآوردههای آن ،تأمین بخش عمدهای
از منابع بودجه عمومی دولت و درآمدهای ارزی آن را طی
سالیان گذشته بر عهده داشته است .با این حال با اعمال
تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر تا حدی فروش و
دسترسی به منابع نفتی با مشکالتی مواجه بود تا اینکه
از سال  ۱۳۹۴و با اجرایی شدن برجام بار دیگر میزان
صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون
و  ۵۰۰هزار بشکه در روز رسید .اما با خروج آمریکا از برجام
در سال جاری و برگشت تحریمها ،دولت برای سال آینده
صادرات نفت خود را بین یک تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار
بشکه پیشبینی کرده است که خود منابع بودجه و ارز را تا
حدی تحت تأثیر قرار میدهد.
بر این اساس عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان
یکی از راهها فروش نفت و تأمین منابع از این بخش تلقی
میشود و مجلس تکلیف افزایش فروش در بورس را در سال
آینده در برعهده دولت قرار داده است.

لیست صادرکنندگان بیتوجه به مراجع قضائی میرود؛

جزئیات تسهیالت بانک مرکزی برای صادرکنندگان

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید
خود تسهیالتی را برای صادرکنندگانی که ارز
بیشتری را وارد چرخه اقتصاد کردهاند ،در
نظر گرفته است.
بانک مرکزی در روزهای گذشته شرایط
جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از
صادرات صادرکنندگان در نظر گرفته که بر
اساس آن ،صادرکنندگانی که ارز بیشتری را
به چرخه اقتصاد بازگردانند ،بیشتر میتوانند
از مزایایی که توسط بانک مرکزی در نظر
گرفته شده استفاده کنند.
از سوی دیگر ،مقامات بانک مرکزی
پیشبینی کردهاند که با اجرای این
دستورالعمل جدید ۱.۷ ،میلیارد دالر ارز به
چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،
صادرکنندگان به چهار دسته مختلف
تقسیمبندی شدهاند که بر اساس آن،
صادرکنندگان با عملکرد بازگشت ارز بیش
از  ۶۰درصد ،بین  ۳۰تا  ۶۰درصد منوط
به تفاهم با بانک مرکزی ،کمتر از  ۴۰درصد
و صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از
صادرات تقسیمبندی شدهاند.
عملکرد بیش از  ۶۰درصد
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی،
دسته نخست یعنی صادرکنندگانی که بیش
از  ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود
را به چرخه اقتصاد بازگرداندهاند ،در صورت
صادرات زیر یک میلیون دالر میتوانند ارز
خود را به صورت حواله یا نقدی به صرافیها
بفروشند یا از آن برای واردات خود یا غیر
استفاده کنند.
این افراد در صورت صادرات بین یک
تا سه میلیون دالر میتوانند تا سقف ۱.۵

میلیون دالر را به صورت نقد یا حواله در
صرافیها بفروشند ۴۰ ،درصد از ارز خود را
وارد سامانه نیما کرده و مابقی آن را برای
صادرات خود یا غیر استفاده کنند.
صادرات سه تا  ۱۰میلیون دالر توسط
این صادرکنندگان میتواند منجر به فروش
دو میلیون دالر ارز در صرافیها و وارد
کردن  ۴۰درصد آن در سامانه نیما شود و
صادرکننده میتواند از مابقی آن برای واردات
در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کند.
صادرکنندگانی که بیش از  ۱۰میلیون
دالر صادرات داشته باشند ،نیز میتوانند
تا سقف چهار میلیون دالر را در صرافیها
بفروشند و ضمن واردکردن  ۷۰درصد ارز
صادراتی خود به سامانه نیما ،مابقی آن را
برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر
استفاده کنند.
عملکرد بین  ۳۰تا  ۶۰درصد
صادرکنندگانی که منوط به تفاهم

با بانک مرکزی بین  ۳۰تا  ۶۰درصد از
ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگرداندهاند،
همه موارد را نسبت به صادرکنندگان قبلی
دارند ،با این تفاوت که در صادرات بین
یک تا سه میلیون دالر باید  ۴۵درصد ارز
خود را به نیما بیاورند ،برای صادرات سه تا
 ۱۰میلیون دالر تنها میتوانند  ۱.۵میلیون
دالر خود را در صرافی بفروشند و ۵۵
درصد از آن را باید به نیما بیاورند و برای
صادرات باالی  ۱۰میلیون دالر میتوانند تا
دو میلیون دالر را در صرافی فروخته و باید
 ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را
در سامانه نیما بفروشند.
عملکرد کمتر از  ۴۰درصد
این صادرکنندگان که ارز خود را به
چرخه اقتصاد وارد کردهاند ،اما عملکرد
آنها کمتر از  ۴۰درصد بوده است ،بر
اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مانند
دستورالعمل قبلی عمل میکنند که تا کمتر

از یک میلیون دالر میتوانند ارز خود را در
صرافی بفروشند و باید در صورت صادرات
بین یک تا سه میلیون دالر  ۵۰درصد ،سه
تا  ۱۰میلیون دالر  ۷۰درصد و بیش از ۱۰
میلیون دالر  ۹۰درصد از ارز خود را به سامانه
نیما بیاورند.
این صادرکنندگان در هر شرایطی تنها
امکان فروش یک میلیون دالر از ارز صادراتی
خود را در صرافی خواهند داشت .در عین
حال این گروه میتوانند از ارز خود برای
واردات در مقابل صادرات خود یا غیر نیز
استفاده کنند.
صادرکنندگان بدون عملکرد بازگشت
ارز
بانک مرکزی تاکید کرده است که این
دسته از صادرکنندگان در حداقل زمان
ممکن از سوی بانک مرکزی به مراجع قضائی
معرفی میشوند.
بانک مرکزی پیش از این نیز اعالم کرده
بود که برخی از صادرکنندگان هیچ گونه
پاسخی به پیگیریهای بانک مرکزی ندادهاند
که لیست این صادرکنندگان تهیه شده و به
زودی به مقامات قضائی ارائه میشود.
بانک مرکزی تالش کرده تا با
این بخشنامه جدید ،شرایط را برای
صادرکنندگانی که ارز خود را وارد چرخه
اقتصاد کردهاند ،تسهیل کند .البته بانک
مرکزی اعتبار این مصوبه را تا پایان سال
جاری عنوان کرده و تاکید کرده که تمامی
مفاد سایر مصوبات به قوت خود باقی است.
این بانک همچنین تاکید کرده که
صادرکنندگان گروه نخست ،در صورت نیاز
به تخصیصی و تأمین ارز در اولویت بانک
مرکزی قرار خواهند داشت.

سود ۱۷۵هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال پرداخت میشود

تحقق۱۸۰درصدیاشتغالروستاییبوشهرتوسطبانکتوسعهتعاون

رییس سازمان خصوصی سازی از پرداخت سود  ۱۷۵هزار تومانی سهام عدالت تا
پایان سال خبر داد.
عبداهلل میرعلی اشرف پوری حسینی گفت ۴۹ :میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۱۹۳نفر افرادی
میباشند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت هستند که البته از این تعداد ،باالی ۲
میلیون نفر پس از قطعیت ثبت نام سهام عدالت فوت کرده اند و در حال حاضر حدود ۴۷
میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت هستند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود :به دلیل این که کسانی که فوت کرده اند
کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها نیز حق دارند از سهام عدالت آنها استفاده
کنند ،بنابراین از نظر ما کماکان  ۴۹میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۱۹۳نفر در کشور مشمول
سهام عدالت هستند.
وی اضافه کرد :در حال حاضر مشموالن سهام عدالت نمیتوانند سهام خود را خرید
و فروش کنند و تا به امروز نیز این امکان فراهم نشده و هنوز ورقه سهام یا واحدهای
صندوقهای قابل معامله به مشموالن داده نشده است و مردم فقط ثبت نام شده سهام
عدالت هستند.
پوری حسینی ادامه داد :با این وجود ما به صورت مجازی از طرف مشموالن ،سهام
عدالت را مراقبت میکنیم .بر این اساس سود این مشموالن را از شرکتهای سرمایه پذیر
دریافت کرده و به آنها تقدیم می کنیم.
وی با اشاره به این که فعال فقط سود سهام عدالت به مشموالن پرداخت می شود
و عین ورقه سهم در اختیار مردم نیست و این سهام قابلیت خرید و فروش ندارد ،افزود:
اقداماتی پس از پایان  ۱۰سال مهلت قانونی ،برای آزادسازی سهام عدالت انجام شده ،اما
مصوبه نهایی برای آزادسازی سهام عدالت هنوز صادر نشده و هنوز مشخص نیست چگونه
قرار است سهام  ۴۹شرکت سرمایه پذیر را به  ۴۹میلیون نفر مشمول داد؟
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص دالیل تاخیر در آزادسازی سهام عدالت
گفت :در تصمیم گیری در این زمینه تردید و اختالف نظر وجود دارد که این موضوع
موجب تاخیر  ۳ساله در آزادسازی سهام عدالت شده و ما نیز از این موضوع ناراحت
هستیم .وی افزود :از ارائه الیحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس حدود
 ۱۳ماه می گذرد و این مدت زمان کافی برای بررسی این الیحه و نحوه آزادسازی سهام
عدالت است ،البته زحمتهای زیادی در زمینه بررسی الیحه در مجلس کشیده شده است.
پوری حسینی اذعان داشت :با توجه به این که در حال حاضر نمایندگان مجلس در
حال تصویب بودجه سال آینده هستند ،بعید بنظر میرسد الیحه ساماندهی سهام عدالت
تا پایان امسال در مجلس به تصویب برسد .با این حال امیدواریم در اولین فرصت این
اتفاق بیفتد.

بانک توسعه تعاون استان بوشهر بهعنوان یکی از بانکهای عامل در اجرای طرح
ملی اشتغال پایدار روستایی با تحقق  ۱۸۰درصدی برنامه موفق به پرداخت بیش از ۳۸۶
میلیارد ریال شد.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور
روابط عمومی و حوزه مدیریت و پرویز اسدی مدیر امور حقوقی و مجتبی حسینی مدیر
امور شعب استان بوشهر بانک توسعه تعاون صبح پنجشنبه گذشته به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند انقالب اسالمی طی سفر یکروزه از تعدادی طرحهای
اقتصادی فعال این استان که با استفاده از تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون موفق به
ایجاد ،راهاندازی و بهرهبرداری گردیدند بازدید به عملآورند.
در ابتدا این سفر ،طرح تولید جوجه یکروزه شهرستان گناوه که یکی از شرکتهای
بزرگ تولید جوجه یکروزه منطقه جنوب کشورمی باشد و با  ۶۰میلیارد ریال تسهیالت
اعتباری بانک توسعه تعاون در بخش ثابت و جاری از محل اشتغال پایدار روستایی موفق
به ایجادشده است و در حال حاضر در مرحله اتمام و بهرهبرداری میباشد بازدید به عمل
آوردند گفتنی است طرح مذکور در مساحت یک هکتار واقعشده با بنای مفید ۳۰۰۰
مترمربع سوله ،امکان تولید  ۱۷میلیون قطعه جوجه در سال را دارد و زمینه اشتغال ۴۰
نفر را فراهم میسازد .در ادامه از طرح شرکت تعاونی ضامن آهو شهرستان گناوه بازدید به
عمل آمد ،طرح مذکور با موضوع کشتار ،انجماد و بستهبندی مرغ بهصورت کام ً
ال مکانیزه
و صنعتی و با ظرفیت  ۴۰۰۰قطعه مرغ در ساعت در قالب ایجادی  ۵۹میلیارد ریال در
بخش ثابت و سرمایه در گردش و با امکان اشتغالزایی برای  ۴۰نفر از تسهیالت اعتباری
بانک توسعه تعاون استفاده کرده است .طرح مذکور در زمینی به مساحت  ۲۵۰۰۰مترمربع
و  ۱۲۰۰۰مترمربع بنای مفید واقعشده است و از حیث فیزیکی  ۹۷درصد پیشرفت داشته
است همچنین در ادامه ،طرح شرکت تعاونی آبزیان مرجان بیدو که با موضوع عملآوری و
بستهبندی ماهی و میگو و سایر آبزیان و احداث سردخانه  ۴۰۰۰تن دومداری و سردخانه
 ۱۵۰۰تنی زیر صفر جهت بستهبندی ،انجماد و نگهداری میگو و ماهی فعالیت مینماید
مورد بازدید قرار گرفت.
طرح مذکور در شهرک صنعتی شهرستان دیلم و در زمینی به مساحت ۱۵۹۳۸
مترمربع و با بنای مفید  ۶۰۰۰مترمربع واقعشده است که زمینه اشتغال  ۶۰نفر را فراهم
نموده است این طرح دارای  ۶سالن سردخانه و  ۵سالن تونل انجماد و یک اتاق یخسازی
میباشد که در قالب طرح ایجادی از محل منابع صندوق توسعه ملی موفق به دریافت مبلغ
 ۱۰۰میلیارد ریال تسهیالت اعتباری گردیده است.
شایانذکر است که عالوه بر بازدید از طرحهای مذکور از شعب مرکزی ،لیان و میدان
امام خمینی شهرستان بوشهر و شعب شهرستان گناوه و دیلم بازدید به عمل آمد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد:

جایزه بانکی به صادرکنندگان خوش قول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از ارائه
تسهیالت به صادرکنندگان خوش قول با نرخ
ترجیحی  ۱۱تا  ۱۴درصدی خبر داد وگفت:
تسهیالت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از
صادرات را به اقتصاد باز میگردانند ،ارائه می
شود.
علی صالح آبادی درباره بازگشت ارز حاصل
از صادرات و نقش این بانک در این زمینه ،اظهار
داشت :امروزه ،موضوع بازگشت ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک معقوله
مهم و راهبردی است .زیرا ارز الزم در کشور باید
تامین شود و هنگامی که با کاهش صادرات نفت
مواجه هستیم ،الزم است ارز حاصل از صادرات
غیر نفتی جایگزین ارز نفتی ،شود.
وی افزود :با توجه به اینکه بیش از 40
میلیون دالر صادرات غیر نفتی در کشور وجود
دارد و واردات نیز در همین حدود است اگر
فروش نفت کشور به صفر برسد ،ارز حاصل از
صادرات غیر نفتی توان تامین ارز کشور را برای
واردات دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد:
اخیرا هم سامانه ای به نام سامانه نیما برای
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ایجاد
شده و هم سیاست های تشویقی و تخفیفی
برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
حضور تمامی گروه های صادراتی در
نیما
صالح آبادی درباره گروه های صادراتی که
ارز خود با در این سامانه عرضه می کنند ،گفت:
گروه های مختلفی از جمله فوالدی ،پتروشیمی
و  ...هستند که هرکدام ارز خود را به سامانه
نیما عرضه می کنند و یکی از مهمترین گروه
ها پتروشیمی ها هستند که عرضه ارز این گروه
از طریق بانک توسعه صادرات و صرافی وابسته
به بانک به عنوان مجموعه مورد اعتماد بانک
مرکزی است ،انجام می شود.

به گفته وی ،اکنون در بانک و صرافی
توسعه صادرات ،هیچ ثبت سفارشی در صف
قرار ندارد و تمام ثبت سفارش ها به طور کامل
از طریق سامانه نیما تامین ارز و تعیین تکلیف
شده و حتی ارزهای اضافی نیز از طریق صرافی
بانک خریداری و در اختیار سایر بانکها و ثبت
سفارشها قرار داده میشود.
تشویق صادرکنندگان خوش قول
این عضو شورای فقهی بانک
مرکزی ،درباره سیاستهای تشویقی برای
صادرکنندگان ،توضیح داد :یکی از اقداماتی که
بانک برای تشویق صادر کنندگان در نظر دارد،
ارائه تسهیالت به صادرکنندگان خوش قول با
نرخ ترجیحی  11تا  14درصد است که به
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را
به چرخه اقتصاد باز میگردانند ،ارائه می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره
گروه های صادراتی که با این بانک همکاری
دارند ،گفت :گروه های مختلف صادرکنندگان
از جمله محصوالت غذایی ،دارو ،پتروشیمی و
 ...و هرگونه صادرات خرد و کالن مشتری بانک
توسعه هستند و ارز خود را از طریق این بانک
به چرخه اقتصاد کشور باز میگردانند به تبع
از خدمات و تسهیالت این بانک نیز استفاده
میکنند .وی در پاسخ به اینکه چه گروه هایی
مشمول دریافت تسهیالت هستند ،توضیح
داد :گروه های خاصی نیستند و همه مشمول
دریافت خدمات و تسهیالت از بانک هستند و
عرضه ارز نیز به همه گروه ها از طریق صرافی
بانک انجام می شود .البته در حال حاضر عمده
عرضه ارز غیر نفتی متعلق به مواد شیمیایی و
پتروشیمیها است.
صالح آبادی درباره آخرین آمار در این
زمینه ،توضیح داد :ارز غیر نفتی عرضه شده از
طریق صرافی بانک تاکنون معادل یک هزار و
 600میلیارد تومان است که این رقم در مدت

مشابه سال گذشته حدود  800میلیارد تومان
بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه
درباره خدمات تشویقی در نظر گرفته شد
از سوی بانک برای صادرکنندگان ،گفت :در
صورتی که صادرکنندگان خدماتی از بانک
بخواهند ،مثل ال سی داخلی ،ضمانت نامه و
 ...مشتریان خاص و عضو باشگاه مشتریان بانک
هستند و در نتیجه خدمات ،تخفیف ها و بسته
هایی نیز برای آن ها تعریف و در نظر گرفته
شده است.
به گفته وی یکی از خصایص مهم بانک
توسعه صادرات ،ارائه خدمات با سرعت باالتر به
صادرکنندگان است.
تامین سرمایه در گردش در اولویت
وی در پاسخ به برخی اعتراض ها نسبت به
این شیوه و شباهت آن به پیمان سپاری ارزی،
گفت :صادرکنندگان معتقدند که این اقدام به
نوعی پیمان سپاری است ،اما باید بدانند که
این یک اقدام شبه پیمان سپاری و اجتناب
ناپذیر است زیرا باید ارز کشور تامین شود .در
قوانین مختلف در کشور بر بازگشت ارز حاصل
از صادرات تاکید شده و صادرکنندگان نیز باید
ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازگردانند
زیرا در غیر این صورت ،این شکل صادرات برای
کشور نفعی نخواهد داشت.
صالح آبادی درباره تسهیالت پرداختی از
سوی این بانک ،توضیح داد :ما در بانک توسعه
صادرات تمامی منابع ارزی و ریالی را برای
پرداخت تسهیالت با نرخ ترجیحی و از  11تا
 14درصد تجهیز کرده ایم .همچنین با استفاده
از منابع صندوق توسعه ملی ،از ابتدای سال تا
پایان آذر ماه سال جاری 51 ،هزار میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت به شرکتهای صادرکننده
پرداخت شده که  71درصد به سرمایه در
گردش و  29درصد به طرح های سرمایه گذاری

اختصاص دارد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت فعلی ما
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
برای حمایت و توسعه از اشتغال در کشور است،
اظهار داشت :یکی از گروه هایی که امسال برای
حمایت مورد توجه بوده شرکت های دانش
بنیان صادراتی است و از آنجایی که این شرکت
ها نقش قابل توجهی دارند 950 ،میلیارد ریال
هم تسهیالت به آن ها پرداخت شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه
اظهار داست :تاکنون از محل سپرده گذاری
های صندوق توسعه ملی  22هزار و 200
میلیارد ریال منابع در اختیار بانک قرار داده
شده که به نسبت سال گذشته رشد قابل
قبولی داشته و از  1700میلیارد تومان به 2
هزار و  200میلیارد تومان افزایش منابع از محل
صندوق داشتیم .همچنین از سوی بانک مرکزی
نیز  5هزار میلیارد ریال خط اعتباری به صادرات
کشور اختصاص یافته است.
وی در پایان تاکید کرد :تسهیالت و
تعهدات بانک نیز از ابتدای سال تا پایان آذر
ماه نسبت به مدت مشابه  54درصد افزایش
داشته است .یادآور می شود ،بانک مرکزی نیز
در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق
دستورالعمل های ابالغی نسبت به بازگشت
ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند ،نحوه
بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعالم کرده
است.
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بیمه
از سوی بانک مرکزی؛

مشوقهای جدید بازگشت ارز حاصل از
صادرات اعالم شد

بانک مرکزی مشوقهایی جدید برای صادرکنندگانی
که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند  ،و همچنین
سازوکار رفع تعهد ارزی را تعیین کرد.
بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگانی که
مطابق دستورالعمل های ابالغی نسبت به بازگشت ارز
حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند ،نحوه بازگشت ارز
حاصل از صادرات را اعالم کرد.
الزم به ذکر است؛ اعتبار این مصوبه و ضوابط اعالمی
در آن تا پایان سال جاری بوده و کلیه مفاد سایر مصوبات
مرتبط همچنان به قوت خود باقی است .رفع تعهد بازگشت
ارز حاصل از صادرات نیز ،منوط به ثبت کلبه اطالعات
توسط بانک و صرافی های مجاز در سامانه نیما و سنا
حسب مورد خواهد بود.
همچنین صادرکنندگانی که بیش از  ۶۰درصد از ارز
حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه
اقتصادی بازگردانده اند ،عالوه بر موارد فوق در صورت نیاز
به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواند
گرفت.

چشمانداز کاهش نرخ ارز طی هفتههای
آینده

بانک مرکزی با ارایه مشوقهایی به صادرکنندگان ،راه
را برای فروش اسکناس دالر و یورو به صرافیها باز گذاشته
و بر این اساس پیشبینی میشود با افزایش عرضه طی
روزهای آینده،قیمت در بازار تعدیل شود.
حرکت هدفمند بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل
از صادرات اگرچه در برخی موارد با سختیهایی برای
صادرکنندگان همراه بوده اما نشان میدهد که سیاستگذار
ارزی کشور ،در حوزه مدیریت تمامی منابع ارزی مصمم
است و با اعتقادی که صادرکنندگان شناسنامهدار نسبت به
بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند ،تالش میکند تا کمتر
به ذخایر ارزی کشور دستاندازی کرده و بیشتر بر روی
مدیریت منابع تمرکز داشته باشد.
از ابتدای امسال که مدیریت بازار ارز ،با چالشهای
جدی مواجه شد ،اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز صورت
گرفت که بعضا متضاد و متناقض با هم بود و کار را به جایی
رساند که فعاالن اقتصادی حداقل در نیمه اول امسال ،با
صدور  ۳۰بخشنامه ضد و نقیض در حوزه ارز و تجارت
خارجی مواجه شدند که البته این روند خوشبختانه در نیمه
دوم سال جاری ،تقریبا متوقف شد و اکنون بازار هم به
ثبات نسبی رسیده است.
اما در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات ،رئیس
کل بانک مرکزی شخصا وارد عمل شده و بر این باور است
که اگر صادرکنندهای ،از امکانات کشور برای تولید یک
کاالی صادراتی بهرهمند میشود ،حتما باید ارز حاصل از
صادرات خود را هم به اقتصاد ایران بازگرداند و بنابراین در
آییننامهها و دستورالعملهایی که از زمان روی کار آمدن
خود به عنوان سکاندار بانک مرکزی ،صادر کرده است
همواره تاکید بر این داشته که ارز حاصل از صادرات باید
حتما به کشور برگردد و اگر صادراتی ارزآور نیست ،باید
متوقف شود و انجام آن به نفع کشور نیست.
حال هم در آخرین روز هفته جاری ،بخشنامه جدیدی
ابالغ شده است که بر مبنای آن ،مشوقهایی برای بازگشت
ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان در نظر گرفته
شده و هر صادرکنندهای که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی
تحویل داده است ،طبق جدول تعیین شده از سوی بانک
مرکزی مشوق بیشتری دریافت میکند و در نهایت،
فرصتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده شده که تا پایان
سال  ،۹۷بتوانند از این مشوقها بهرهمند شوند.
اما نکته حائز اهمیت این بخشنامه ،نوع نگاهی است که
بانک مرکزی به صادرکنندگانی داشته است که تاکنون ارز
حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برنگرداندهاند
و باید مجازات این عملکرد خود را هم ببینند .اما به هر
حال بانک مرکزی از ارایه این مشوقها به صادرکنندگان،
هدفی را دنبال میکند که آن عرضه ارز بیشتر به بازار و
تامین نیازهای کشور برای خریدهای خارجی است که جزو
اولویتهای کشور به شمار میرود.
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت :بانک مرکزی
این بخشنامه را صادر کرده تا بتواند مدیریت بیشتری
بر منابع ارزی صادرکنندگان داشته باشد و البته هدف
این بخشنامه ،عمدتا صادرکنندگان مقیاس بزرگ است؛
چراکه بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی،
صادرکنندگان کوچک مقیاس به دلیل مشوقی که از بانک
مرکزی به منظور عدم ارایه ارز حاصل از صادرات خود در
سامانه نیما دارند ،میتوانند ارز را به صرافیها بفروشند.
وی افزود :به نظر میرسد که بانک مرکزی با مشوقی
که در این بخشنامه اخیر خود به صادرکنندگان مقیاس
بزرگ ارایه داده است ،ارایه اسکناس بیشتر به بازار ارز را
دنبال میکند تا بتواند بخشی از تقاضاهای موثر در بازار
را به خصوص در ایام پایانی سال که تقاضا برای سفرهای
خارجی افزایش مییابد ،پوشش دهد.
این مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است که با
این سیاست بانک مرکزی ،ورودی اسکناس افزایش یافته و
بنابراین قیمت در بازار رو به کاهش خواهد گذاشت.
محمدالهوتی ،عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی هم
گفت :در بخشنامه جدید با توجه به اینکه بانک مرکزی
تا آخر امسال را مبنای عمل قرار داده ،هدف این است
که عرضه ارز صادراتی ،هم بتواند تقاضاهای داخل نیما را
پاسخ دهد و هم بخشی از آن ،به صرافیها رفته و ورودی
اسکناس به آنها را افزایش دهد؛ به این ترتیب فضایی فراهم
شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در
بازار ارایه کنند تا قیمت اسکناس هم کاهش یابد.
وی افزود :هر دو هدف بانک مرکزی در این بخشنامه،
در حوزه تنظیم و تعدیل نرخ اسکناس در بازار است؛ ولی
به نظر میرسد این بخشنامه بیشتر برای صادرکنندگان
بزرگ میتواند جذابیت داشته باشد؛ چراکه این مشوقها
برای آنها تعریف شده است؛ ضمن اینکه این بخشنامه
برای صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی
تهیه کردهاند مشوق خوبی است؛ ولی برای افرادی که
صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نیاز آنها با ارز غیرنیمایی
و بازار آزاد تهیه شده است ،تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی اظهار داشت :بانک مرکزی باید سیاست خود را
برای رساندن ارز نیمایی و بازار آزاد به نقطه سر به سر و
معقولی که عمال دو نرخ حذف شود ،قرار دهد و فاصلهای
که بین ارز آزاد و نیمایی وجود دارد را که باعث شده تعادل
بازار را به هم بزند ،از میان بردارد و به نوعی مدیریت کند
که دو نرخ بتواند به یک نرخ تبدیل شود.

