
در نخستین روز از اجرای سیاست جدید بانک 
مرکــزی در بــازار ارز، اتفاقات مثبت بســیاری 
افتــاد، اتفاقاتی که بــه صورت مســتقیم بازار 
غیررســمی و آزاد را هــم تحت تأثیــر قرارداد. 
گذشــته  روز  از  مرکــزی  بانــک  اعــام  طبــق 
چهــارم بهمن مــاه، بــا محوریــت صرافی ها 
ســقف فروش ارز به متقاضیان عادی و برای 
مصارف خدماتی با افزایش 3 هزار یورویی از 
2 به 5 هزار یورو افزایش یافت. ازســوی دیگر 
با حذف رســمی نرخ توافقــی ارز، گام بلندی 
برای برداشتن فاصله میان نرخ رسمی و آزاد 

برداشته شد.
بررســی قیمــت آزاد ارز درایــن روز نشــان 
می دهــد که قیمت تمام ارزهــا در این بازار با 
ریزش همراه شــده اســت. درحالی که در روز 
ســوم بهمن مــاه هــر دالر امریــکا نزدیک 45 
هــزار تومان قیمت داشــت، دیــروز و در زمان 
تنظیم این گزارش، با افت قابل توجهی نرخ 

این ارز به 44 هزار تومان نزدیک شد.
درواقــع آغاز سیاســت جدیــد ارزی بانک 
مرکزی باعث شــده اســت تا نرخ گذاری ارز از 
دالالن به دســت دولت بیفتــد. تا پیش از این 
بانک مرکزی نرخ ارز در بازار رسمی را هدایت 
می کرد و دالالن هم قیمت بازار آزاد را تعیین 
می کردنــد، امــا اتفاق مهم دیــروز این بود که 
دالالن نرخ گذاری ارز را از دست دادند و اینک 
این بانک مرکزی است که از اتاق بازار متشکل 

ارزی نرخ کل بازار را هدایت می کند.
ایــن اقــدام بانــک مرکــزی نشــان داد کــه 
ایــن بانــک توانایــی مدیریــت نــرخ ارز در کل 
بــازار، چــه رســمی و چــه آزاد را دارد و زمانی 
کــه قیمت گــذاری ارز بــا منطــق و براســاس 
مکانیســم های اقتصادی صورت گیــرد، بازار 
آزاد نیــز مجبور به تمکین در برابر آن اســت. 
به اعتقاد کارشناســان، تداوم سیاســت جدید 
بانــک مرکزی کــه از چند جبهه ثبــات ارزی را 
هــدف قــرارداده می تواند به نتایــج مطلوبی 

دست یابد.
برپایــه برنامــه دیگــری که بانــک مرکزی 
در دســتور کار خــود دارد تــا دو هفتــه دیگــر، 

درآن  اکنــون  هــم  کــه  ارزی  بازارمتشــکل 
معامــات اسکناســی ارز انجــام می شــود بــا 
تغییــر ماهیــت بــه بازارمبــادالت ارز و طــا 
تغییــر خواهــد کــرد. بــا راه انــدازی ایــن بــازار 
تمــام نیازهــای ارزی خدماتــی و حتــی خرید 
و فروش ســکه نیز در آن انجام می شــود. این 
اتفــاق باعــث می شــود تــا هــر فــردی و برای 
هــر نوع مصرفی بتوانــد ارز مورد نیــاز خود را 
بــا نرخ هایــی منطقی خریــداری کنــد و بدین 
بــازار آزاد و غیررســمی  ترتیــب متقاضیــان 
بشــدت کاهش خواهد یافت و سهم این بازار 

از مبادالت ارزی کشور باز هم کمتر می شود.
در واقع پــس از ضربه ای که بانک مرکزی 
روز گذشــته بــه دالالن زد، ضربــه بعــدی بــا 
راه انــدازی بــازار مبــادالت ارزی بــه آنهــا زده 
خواهــد شــد و شــکل و شــمایل بــازار ارز را به 
صورت کلــی تغییر خواهــد داد، چرا که دیگر 
دالالن، مشــتری بــرای فــروش ارز نخواهنــد 

داشت.
ë نرخ توافقی ارز حذف شد

تــا پیــش از ایــن در بــازار متشــکل ارزی، 
معامــات ارز با روش توافقی انجام می شــد، 
اما از دیروز با حذف نرخ توافقی فاصله میان 
نرخ رســمی با آزاد نیز تا اندازه زیادی کاهش 
یافــت، یعنی همان هدفی کــه بانک مرکزی 
دنبــال آن بــود. با ایــن اتفــاق و تــداوم آن در 
روزهای آینده که به نزدیک شــدن بیشتر نرخ 
آزاد و رســمی منجر می شــود، سیاســت ارزی 
بانــک مرکــزی مؤثرتــر از قبــل پیــش خواهد 
رفــت. از زمانــی کــه بانــک مرکــزی یکــی از 
سیاســت های خود را تثبیت نرخ دالر نیمایی 
بــر روی 28 هــزار و 500 تومــان اعــام کــرد، 
برخی از کارشناسان فاصله زیادی نرخ رسمی 
بــا آزاد را عاملــی بــرای کند شــدن دســتیابی 
ایــن  می کردنــد،  معرفــی  ارزی  اهــداف  بــه 
درشــرایطی است که از روز گذشته گام بلندی 

برای برداشتن فاصله دو نرخ برداشته شد.
ë آغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز

در همیــن خصــوص شــامگاه روز ســوم 
بهمن ماه و درآســتانه روز چهارم بهمن ماه، 

رئیــس کل بانــک مرکــزی از آغــاز عملیــات 
احیای ثبات در بــازار ارز خبر داد و اعام کرد: 
بانــک مرکــزی از این پس بــه بــازار آزاد ورود 

می کند و نرخ ساز خواهد بود.
»محمدرضــا فرزیــن« در فضــای مجازی 
نوشت: از امروز )چهارم بهمن( بانک مرکزی 
و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات 
اقتصادی در کشور انجام می دهند. وی افزود: 
بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود پیدا 

خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.
بر اســاس ایــن گــزارش رئیــس کل بانک 

مرکزی در برنامه تلویزیونی اعام کرد: از این 
پس در بازار آزاد نیز ورود خواهیم کرد و بانک 
مرکــزی در این بــازار نرخ ســازی خواهد کرد و 

ثبات ارزی را گام به گام ادامه خواهیم داد.
همچنیــن دربــاره ورود بــه بــازار آزاد ارز و 
نرخ گــذاری در ایــن بــازار توضیــح داد: از روز 
سه شنبه اعام کردیم تا پنج هزار دالر از طریق 
صرافی هــا ارز فروختــه می شــود و چنانچــه 
محدودیتی پیش بیاید در بازار متشکل ارز در 
قالب حراج ارز می فروشیم و آنجا نرخ تعیین 
می شــود و این نرخ، نرخ بازار آزاد خواهد بود. 

وی افــزود: تاکنون بانک مرکزی در بــازار آزاد 
نرخ ســاز نبود و تاش داریم بانک مرکزی به 

عنوان نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شود.
ë فاصله قیمت صرافی و بازار آزاد حذف شد

الزام فــروش اســکناس ارز صادرکنندگان 
فقط به صرافی ملی، افزایش ســقف فروش 
ارز بــه هــر نفر تا 5 هــزار یــورو و حذف فاصله 
قیمتــی ارز صرافی ملی و بازار متشــکل ارزی 
بــرای  مرکــزی  بانــک  جدیــد  سیاســت های 
کنتــرل بازار ارز اســت که موجب شــکل گیری 
ایــن  اجــرای  روز  اولیــن  در  ارز  نزولــی  ســیر 

سیاست شد. بانک مرکزی در راستای اجرای 
سیاست های جدید خود برای کنترل بازار ارز، 
نقــش محوری بــه صرافــی بانک ملــی داده 

است.
بــر ایــن اســاس، همــه صادرکنندگانی که 
بخشی از صادرات خود را به صورت اسکناس 
وارد می کننــد، بــرای رفــع تعهــد ارزی بایــد 
ارز خــود را بــه صرافــی بانک ملی بفروشــند. 
صرافی بانک ملی هم هر روز در بازار متشکل 
ارزی منابــع ارزی خــود را بــرای صرافی ها به 

حراج می گذارد.
تــا پیــش از ایــن قیمــت ارزی کــه صرافی 
بانــک ملــی خریــداری کــرده و می فروخــت 
فاصلــه زیادی با قیمــت در بازار آزاد داشــت 
و همین مســأله موجب می شــد دارندگان ارز 
و صادرکنندگان انگیــزه ای برای فروش ارز به 
صرافی ملی نداشتند. اما در راستای سیاست 
جدیــد بانــک مرکــزی، قیمــت ارز خریداری 
شــده توســط صرافی بانک ملی بــه باالترین 
ســطح در بــازار رســیده و نرخ فــروش ارز هم 
مماس با نرخ بازار آزاد است. روزگذشته و در 
لحظه تنظیــم این گــزارش، صرافی ملی هر 
دالر را به قیمت 43 هزار و 400 تومان فروش 
و 42 هــزار و 966 تومــان خریــداری می کنــد. 
بهای ارز در بازار متشــکل ارزی هم 43 هزار و 

400 تومان درج شده است.
این اقدام موجب افزایش تقاضای فروش 
ارز بــه صرافی ملی و خریــد ارز از این صرافی 
می شــود که نتیجه آن رهبری قیمت توســط 
صرافی ملی در بــازار ارز خواهد بود. عاوه بر 
این، تقاضای کاذبی که ناشی از مابه التفاوت 
در  ارز  فــروش  نــرخ  و  آزاد  بــازار  در  قیمــت 

صرافی ها بود از بین می رود.
با این اقدام بانک مرکزی، تا زمان تنظیم 
ایــن گــزارش، بهــای دالر حــدود 500 تومان، 
یــورو 540 تومــان و درهــم 145 تومان کاهش 
یافته اســت.همچنین ســکه طرح جدید 700 
هــزار تومــان و هر گــرم طای 18 عیــار حدود 
33 هــزار تومــان افــت قیمت داشــته را ثبت 

کرده اند.
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در همین باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در فضای مجازی 
نوشــت: اتفاقــی کــه دارد می افتــد این اســت کــه بانــک مرکزى به 
عاملیت صرافی ملی به تنها خریدار اسکناس صادرکنندگان بدل 
شــده اســت. هر صرافی می تواند از منابع خود تا 5000 یورو بدون 
محدودیت و مدارک)مگر کارت ملی( به نرخ بازار متشکل به عاوه 
نیم درصد به متقاضیان ارز بفروشــد و بخــرد. درحالی که پیش از 
این خرید ممنوع بود. کسرى منابع صرافان برای ردیف 2، در حراج 
ساعتی توسط بانک مرکزى در بازار متشکل عرضه می شود. حراج 
به صــورت هلنــدی و چندقیمتی اســت. هــر صراف بــه قیمتی که 

خــودش تقاضا کــرده از میانه به باال ارز دریافت می کند. میانه نرخ 
ســفارش گذارى صرافان به عنوان نرخ بازار متشکل عمل می کند. 
نــرخ »کامــًا غیر دســتورى« بــدون محدودیت از منبــع تا مصرف 
اســت. موقعیت هــای ارزى باالی 30 هــزار به راحتی با فــروش ارز 
توســط صراف به صرافی هــای بانکی به نرخ برآمــده از حراج بین 
خود صرافان بســته می شود. با توجه به اینکه حراج ساعتی است 
و کسی که نرخ باالتر از میانه نرخ گذاشته در حراج عدم النفع دارد، 
عمًا نرخ ظرف یک یا دو حراج به یک نرخ مشخص روزانه همگرا 

می شود. اتفاقی که دیروز هم رخ داده است.

حراج هلندی در بازارمتشکل
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بانک مرکزی نرخ گذاری ارز را از دالالن گرفت
گزارش »ایران« از آثار سیاســت جدید ارزی در نخستین روز اجرا
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اتصال شبکه »شتاب« ایران و »میر« 
روسیه برای تسویه روبل و ریال

رئیــس مجلــس دومــای روســیه در نشســتی بــا 
مقامــات دولتی اعــام کرد که تجــارت بین این 
کشــور و ایران در سال گذشــته میادی شاهد 1۵ 
درصد افزایش بوده و به ۴.۶ میلیارد دالر رسیده 

است.
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از راشــاتودی، 
ویاچساو ولودین، رئیس مجلس دومای روسیه 
روز دوشنبه در نشســتی با مقامات دولتی اعام 
کــرد که تجــارت بین این کشــور و ایران در ســال 
گذشــته میادی شاهد 15 درصد افزایش بوده و 

به 4.6 میلیارد دالر رسیده است.
بــه  گفتــه رئیــس پارلمــان روســیه، دو کشــور 
بــرای  گام هایــی  برداشــتن  حــال  در  فعاالنــه 
افزایش تجارت متقابل هستند که این اقدامات 
»در شرایط ناشی از فشار تحریم ها« علیه هر دو 

کشور بسیار مهم هستند.
آزاد  تجــارت  تفاهمنامــه  از  همچنیــن  وی 
 )EEU( بیــن ایــران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا
بــه  رهبری روســیه کــه هفته گذشــته امضا شــد، 
ابراز خوشــحالی کــرد و گفت: ایــن توافقنامه به 
گســترش بیشــتر تجــارت روســیه و ایــران کمک 

می کند.
ولودیــن در ادامــه تأکیــد کــرد: هــر دو کشــور 
اکنــون بایــد بــر افزایــش همکاری هــای متقابل 
در بخش هــای مالــی و بانکــی، بویژه بــا افزایش 
اســتفاده از ارزهای ملی در تســویه حساب ها، با 
استفاده از سیستم های پرداخت روسی »میر« و 

»شتاب« ایرانی تمرکز کنند.
وی گفت: اســتفاده فعاالنه تر از ارزهای ملی 
برای تســویه حساب ها مهم اســت، قبًا کارهای 
زیادی در این زمینه انجام شــده و ســهم روبل و 
ریال در تســویه حســاب های متقابل اکنون از 60 
درصد فراتر رفته اســت. این مقام روسی افزود: 
کار روی کاربرد مشــترک سیســتم های پرداخت 

ملی در حال تکمیل است.
ولودین اظهار داشت: این امر تأثیر تحریم ها 
را به حداقل می رســاند، اما البته مسائل مربوط 
به همکاری هــای دوجانبه را نیز مورد توجه قرار 
می دهد. بر اســاس این گزارش، تجارت با ایران 
به خودی خود برای روسیه قابل توجه است، اما 
به دلیــل موقعیت جغرافیایی ایران، این کشــور 
به عنــوان یــک »پــل لجســتیکی« بیــن روســیه و 
خاورمیانه، آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز در 

نظر گرفته می شود.

نرخ دالر روز گذشته در اولین روز اجرای سیاست جدید بانک مرکزی، هزار تومان کاهش یافت.  کارشناسان می گویند دالر از فردا با ریزش های بعدی مواجه خواهد شد


