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قراردادهاي آتي سبد سهام ابزار مهمي براي تعادلبخشي و ايجاد فرصت در بازار سهام است

خبر
عادل پيغامي مطرح كرد

لزوم راهاندازي كميت ه عمليات بازار باز
در بانك مركزي

يك متخصص پول و بانكداري با تأكيد بر اينكه بانك مركزي ابزار كافي
براي حكمراني پولي ندارد ،گفت :بايد از مجلس درخواست كرد با مصوبهاي
عمليات بازار باز را از اليحه بودجه خارج كرده و به كميتهاي در بانك مركزي
بسپارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،عادل پيغامي اظهار داشت:
در اغلب اقتصادهاي جهان حاكميت پولي كشور دست بانك مركزي است و
براي اجراي سياستهاي تثبيت اقتصادي و ايجاد ثبات در متغيرهاي اصلي
اقتصاد مثل تورم و اشتغال در كوتاهمدت ،اين نهاد بايد بتواند سياستهاي
پولي دقيقي را اجرا كند و برخي حتي وظيفه بانك مركزي را تا حدود
تنظيمهاي بسيار ريز و كوچك تعريف ميكنند.
ماهيتعملياتبازارباز
كوتاهمدت و انبساط و انقباضهاي كمحجم است
وي با بيان اينكه يكي از ابزارهاي بانك مركزي براي تحقق اين اهداف
عمليات بازار باز است ،افزود :عمليات بازار باز به اين نحو است كه با انتشار
اوراق مالي كه بيشتر از جنس اوراق مشاركت باشد و نه اوراق بدهي يا خريد
آن در برخي مقاطع ،بانك مركزي حجم نقدينگي و پايه پولي را منبسط يا
منقبض ميكند ،بهطوريكه در فرايند خريد ،پايه پولي افزايش و با فروش
آن پايه پولي كاهش مييابد ،اما اين افزايش يا كاهشها در سطح بسيار
پاييني انجام ميشود و انتشارات وسيع و خلق پول وسيع در اين زمره قرار
نميگيرد .اين اقتصاددان پول و بانكداري با تأكيد بر اينكه عمليات بازار
باز براي تنظيمات بسيار كوچك و بازههاي زماني كوتاهي در نظر گرفته
ميشود ،گفت :بايد در بازههاي كوتاهمدت ،مث ً
ال شش هفته ،بازار رصدشود
و كميتهاي راساً و با استقاللي كه دارد اين تصميمات را اتخاذ كند .ممكن
است در مدت دو ماه به افزايش عرضه پول نياز باشد و در دو هفته بعد از آن
به كاهش حجم پول.
لزوم ايجاد كميت ه عمليات بازار باز در بانك مركزي
پيغامي تصريح كرد :وقتي صحبت از استقالل بانك مركزي ميكنيم
الزاماً بهمعناي استقالل در يك مسأله كالن مديريتي نيست ،بلكه همين
تصميماتي است كه درباره آن صحبت ميكنيم؛ بنابراين نيازمند كميته
تصميمگيري هستيم كه در بازههاي كوتاهمدت تصميم بگيرد و تصميم را
اجرا كند .وي در پاسخ به اين سؤال كه اين كميته بايد درون بانك مركزي
باشد ،گفت :بله ،بهطور طبيعي بايد اينگونه باشد.
بانك مركزي هماكنون ابزار موردنياز
براي عمليات بازار باز را ندارد
اين اقتصاددان با اشاره به ترتيبات نهادي براي تصميمگيري در اين باره
در ايران اظهار داشت :اساساً بانك مركزي ابزار عمليات بازار باز را ندارد
و درواقع يكي از ابزارهاي سياست پولي را در اختيار ندارد و به همين دليل
نميتواند در مقام عمل اقدام كند و پاسخگو باشد .اگر بانك مركزي بخواهد
تصميمبگيردبايددرقالباليحهبودجهساالنهاقدامكند،نتيجهاينميشود
كه اگر بانك مركزي در شهريور تشخيص دهد كشور نيازمند انقباض پولي
است ،تصميم را بايد در سازمان برنامه و بودجه پيگيري كند و بعد در اليحه
بودجه كه آذر به مجلس ارائه میشود ،قيد شود و پس از سه ماه بودجه
تصويب و ابالغ ميشود و بعد از تصويب بودجه ،تصويب و ابالغ آييننامههاي
آن چند ماه زمان ميبرد .بنابراين حدود  9ماه بايد فرآيند نهادي طي شود تا
بانك مركزي اجازه داشته باشد اوراق مشاركت منتشر كند .وي ادامه داد :در
اين فرايند بهطور طبيعي ميزان حجم پولي كه تصميم به انقباض يا انبساط
آن گرفته شده بود يا نرخ سود آن بهكلي تغيير ميكند .در اين چارچوب
كارايي اين ابزار از پايه و اساس مخدوش ميشود و در همين چارچوب
ميشود گفت كه ما حكمراني پولي نداريم.
مجلس ،عمليات بازار باز را از بودجه خارج
و به كميتهاي در بانك مركزي بسپارد
پيغامي گفت :به مجلس توصيه ميشود و خواهش ميشود با مصوبهاي
عمليات بازار باز را از اليحه بودجه خارج كرده و به كميتهاي در بانك مركزي
بسپارد تا دست بانك مركزي براي تصميمگيري در اين باره باز شود .البته
اين كميته ميتواند زيرنظر شوراي پول و اعتبار يا شوراي اقتصاد فعاليت كند
تا شورا در مدت كوتاهي پيشنهادات آن كميته درباره ميزان انتشار يا خريد
اوراق را بررسي و تأييد كند و بر عملكرد كميته نظارت داشته باشد .اگر چنين
اجازهاي را مجلس به بانك مركزي بدهد لطف بزرگي به كشور كرده است.
 دولت نميداند چه نوع مطالبات نهاديای
از مجلس داشته باشد
وي در واكنش به اين نكته كه دولت هيچ درخواستي در اين باره به مجلس
ارائه نكرده و صرفاً ارقامي را در اليحه بودجه سال آينده براي اجراي عمليات
بازار باز پيشنهاد كرده است ،گفت :مسأله اين است كه دولت تصويري از
اقتصاد مطلوب ندارد و واقعاً پايه و مبناي مباحث اقتصادي و سياستگذاري
دولت علمي نيست و نميداند باید چه نوع مطالبات نهاديای از مجلس
داشته باشد .دولتها نميدانند چرخدندههاي اقتصاد را چگونه بايد بچينند.
سهم اوراق مشاركت در عمليات بازار باز
بايد بيشتر از اوراق بدهي باشد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي عمليات بازار باز بانك
مركزي ميتواند اوراق بدهي دولت را خريداري كند يا اينكه حتماَ بايد
اوراق مشاركت بانك مركزي منتشر شود ،گفت :اوراق مشاركت يا اوراق
ق مشتقه مالي هستند كه از يك وجه كاركرد پولي دارند،
بدهي ،هر دو از اورا 
اما در صورت امكان خريدوفروش در بازار مالي به اوراق مشتقه مالي تبديل
ميشوند .بين اوراق مشاركت و اوراق بدهي يك تفاوت بنيادي و اساسي
وجود دارد و آن اين است كه اوراق مشاركت به بخش مولد اقتصاد گره
ميخورد و براي تحقق اين امر هم بايد بانك مركزي فكري براي آن كند.
وي ادامه داد :يعني آن انقباض و انبساط بايد با بخش حقيقي اقتصاد گره
بخورد .اگر اوراق بدهي باشد با بخش حقيقي اقتصاد گره نميخورد ،هرچند
كه ميشود براي آن هم گرههايي ايجاد كرد .بنابراين توصيه ميشود اوراق
مالي كه در قالب عمليات بازار باز خريداري ميشود ،بيشتر اوراق مشاركت
بانك مركزي باشد تا اوراق بدهي.
نرخ سود يك مؤلفه كالن است
و اثر مستقيمي بر بخش خرد اقتصاد ندارد
اين اقتصاددان همچنين درباره نرخ سود بانكي و تأثير آن بر بخش خرد
اقتصاد ،گفت :آن نرخ سودي كه بانك مركزي تعيين ميكند نرخ كالن و
يك نرخ بهره مؤثر است كه باعث ثبات اقتصادي ميشود؛ بنابراين آن نرخ
خرد نيست .درست است كه به اقتصاد عالمت ميدهد ،اما اين بهمعناي آن
نيست كه بخش خرد (بخش مولد اقتصاد) متناسب با آن و بهطور مستقيم از
آن تأثير ميگيرد .پيغامي تصريح كرد :اين نرخ بايد بهنحوي تعيين شود كه
به اقتصاد ثبات ببخشد و خرد فهميدن اين نرخ اشتباهي است كه سالهاست
بعضي سياستگذاران مرتكب ميشوند و تصور ميكنند با افزايش نرخ سود
هزينه توليد متناسب با آن افزايش مييابد .وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا
اجرايعملياتبازاربازميتواندروندروبهرشدوتزايداضافهبرداشت بانكهاي
خصوصيراازبانكمركزيكنترلكند،گفت:بلهميتواند؛البتهاضافهبرداشت
بانكها از منابع بانك مركزي به عملكرد بانك مركزي و نحوه مديريت بستگي
دارد .اين استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه اما صادق(ع) گفت :اينكه نهاد حاكم
و حكمران پولي داريم يا خير يا مؤسسات پولي چگونه از سوي بانك مركزي
مديريت ميشوند يا رها هستند بحث جداگانهاي است .عمليات بازار باز ارتباط
مستقيمي با اين موضوع ندارد ،اما اجزا و چرخدهندههاي نهادي است كه
حكمران پولي به آن اطالق ميشود؛ اين ابزارها بايد شكل بگيرند و يكي از
آنها چرخدنده مديريت خلق پول در شبكه بانكي است .اين اقتصاددان تأكيد
كرد :اين مسأله حل نخواهد شد تا زماني كه مقوله تثبيت بانكي را اجرا كرده
باشيم ،يعني بانك توسعهاي ،قرضالحسنه ،تخصصي و تجاري از يكديگر
تفكيك شده باشد و قوانين مجزايي براي اين بانكها تدوين شود.

گامهای قراردادهاي آتي سبد سهام در بورس
سبزینه حامد حيدري

يكي از پرمعاملهترين ابزارهاي دنيا اخيرا ً پايش به
بورس باز شده است .گفته ميشود پوشش ريسك
يكي از اصليترين كارويژههاي «قرارداد آتي سبد
سهام» است و همچنين با اتكا به اين ابزار ،ميتوان
در يك بازار نزولي نيز سود كسب كرد .اخيرا ًنخستين
قرارداد آتي سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،با
حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و مديرعامل
شركت بورس اوراق بهادار تهران و جمعي از مديران،
كارگزاران و كارشناسان بازار سرمايه منعقد و همزمان
معامالت قراردادهاي آتي سبد سهام بر روي هفت
صنعت پربيننده بازار سهام آغاز شد .شاپور محمدي،
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،در ابتداي اين
مراسم گفته بود :قراردادهاي آتي سبد سهام ابزار
مهمي براي تعادلبخشي و ايجاد فرصت در بازار سهام
بوده و ميتواند براي مديريت ريسك براي اشخاص به
كار گرفته شود .قراردادهاي آتي سبد سهام ،آزادي
عمل بيشتري براي معاملهگران ايجاد ميكند.
اما قرارداد آتي سبد سهام چيست و به چه كاري
ميآيد؟ مطابق اين قرارداد در واقع فروشنده تعهد
ميكند در سررسيد تعيين شده ،سبد پايه را به
قيمتي كه در زمان انعقاد قرارداد تعيين ميشود،
بفروشد و در مقابل خريدار متعهد ميشود آن سبد
پايه را در تاريخ سررسيد خريداري كند .درباره
سازكار عمل كردن اين قرارداد و اثرات آن با محمد
ماهيدشتي ،پژوهشگر اقتصادي و تحليلگر بازارهاي
مالي،گفتوگوكردهایم.
پوششريسك
براي سهامداران عمده كاربرد دارد
ماهيدشتي در رابطه با كاركرد پوشش ريسك
اين ابزار ميگويد :پوشش ريسك بيشتر هنگامي
كاربرد دارد كه فردي از جنبه مالكيتي ميخواهد
دارايي را نگاه دارد ،اما در عين حال ميخواهد خود
را برابر نوساناتي كه منجر به كاهش قيمت ميشود،
بيمه كند .در واقع براي كساني كه فقط سهام را
خريد و فروش ميكنند تا از محل تفاوت قيمت
بازاري آن كسب سود كنند ،عم ً
ال پوشش ريسك
معنايي ندارد ،زيرا آن فرد يا در موقعيت خريد
سهام يا در موقعيت فروش آن قرار ميگيرد .اينكه
همزمان هر دو موقعيت را انتخاب كند ،براي كسي
كه سهامدار خرد است يا نميخواهد حق مالكيتي
داشته باشد ،معناي خاصي ندارد .وي در اين رابطه
ميافزايد :اين در حالي است كه براي سهامداران
عمده كه ميخواهند حق مالكيت دارايي را داشته
باشند ،پوشش ريسك قطعاً قابل استفاده است
و اگر قرار باشد بازار براي مدتي وارد روند نزولي
بلندمدت شود ،ريسك آنها را پوشش ميدهد.

راهي پيش پاي سفتهبازان
اين تحليلگر بازارهاي مالي اظهار ميكند :اين ابزار
از نظر سرمايهگذاري و اينكه افراد وارد فرآيندهاي
سفتهبازي شده و به معامالت اهرمي ورود كنند و
بتوانند از محل تحليل قيمت و نوسانات آن كسب
سود كنند ،ميتواند كاربرد داشته باشد و مزايايي
زيادي هم دارد .از جمله اينكه اين افراد ميتوانند
از اهرمي استفاده كرده و با پرداخت بخشي از
ارزش دارايي يا وجهالضماني كه اكنون  20درصد
است ،وارد معاملهاي شده و پنج برابر نوسان واقعي
قيمتها در بازدهي يا متقاب ً
ال ريسك آن مشاركت
كنند .اين اهرم خيلي باال نيست .اهرمهاي باال
معموالً منجر به شكست سفتهبازان ميشوند.
وي همچنين درباره ابزار قرارداد آتي سبد سهام
ميگويد :ويژگي ديگر اين است كه افراد ميتوانند
معامالت دو طرفه داشته باشند و هم از فروش و
هم از خريد منتفع شوند .همچنين روي سبدي از
سهام ورود ميكنند و اگر فرضاً در يك صنعت،
شركتي ريسك خاص خود را داشته باشد ولي روند
مجموع صنعت صعودي باشد ،از چنين ريسكي
كه خاص يك شركت است پرهيز كرده و به جاي
اينكه شركت را تحليل كنند ،صنعت را تحليل
ميكنند و با انجام يك معامله همزمان در بازدهي
تعداد زيادي از شركتها مشاركت ميكنند.
ماهيدشتي درباره اينكه گفته ميشود در روند
نزولي هم سهامداران ميتوانند كسب سود كنند،
ميگويد :منظور فروش استقراضي است .برآورد
تمام افراد از برآيند بازار يكسان نيست .برخي فكر
ميكنند بازار صعودي است و بنابراين دارايي را نگاه
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شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
9709978603300654
خواهان :آقای صادق نصرتی فرزند محمد آقا به نشانی استان کرمانشاه –
شهرستان کرمانشاه -شهر کرمانشاه -مسکن – چهارراه مطهری  20متری طالقانی
به طرف کارمندان کوچه خراد –پالک 10
خوانده :فریده زری به نشانی
خواسته ها-1 :مطالبه اجور معوقه  -2مطالبه اجور معوقه
 -3مطالبه خسارت دادرسی -4مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گردشکار:در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی وسوم شورای حل اختالف مجتمع
شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه تشکیل است پرونده کالسه  970377از
دفتر واصل ،تحت نظر وبررسی می باشد.نظریه مشورتی اعضای شورا منعکس
در پرونده است با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم وبه شرح
ذیل انشائ رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان آقای صادق نصرتی به طرفیت خوانده فریده
زری به خواسته مطالبه اجور معوقه وجه به میزان هشت میلیون ونهصد وهفتاد
هزار تومان بابت اجور معوقه بانضمام هزینه های دادرسی خسارت تاخیر تادیه
وتسویه قبوض بدین شرح که خواهان مدعی گشت برابر قولنامه ابرازی با توجه
به انقضای مدت اجاره تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت اجاره ملک مزبور
صرفا اجاره شش ماه را از مبلغ موضوع خواسته را پرداخت ننمود .قاضی شورا
با عنایت به نظریه مشورتی شورا واسناد ابرازی نظر به اینکه اوال امضاء اشخاص
در ذیل هر سندی بر ضرر امضاء کننده دلیل است ثانیا ایشان از حیث اصالت
با پرداخت وبرائت ذمه خویش ایراد موثری ننمودند ثالثا با توجه به انقضای
مدت اجاره موجر که موعد پرداخت وحال شدن دین مقترض است ومکلف به
پرداخت اجاره برابر قرارداد می باشد لذا به توجه به دالیل مزبور وعدم دفاع
موثر خوانده دعوای ایشان را ثابت و ووارد دانسته وبا تمسک به این فراز از
آیه  283سوره بقره فلیودالذی اوتمن امانته ولیتق اهلل ربه پس آن کسی که
امین دانسته شده است باید بدهکاری خود را که در مورد آن او را امین دانسته
اند ،بپردازد واز حساب وکیفر خدا که پروردگار اوست پروا کند وحقی را که بر
عهده اوست انکار نکند واستصحاب بقاء دین وعدم پرداخت مستندا به مواد
198و515و 519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی
ومواد 1257و1258و1289و1301و 648ومفهوم مخالف  651قانون مدنی
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کرایه بابت شش ماه (از قرار ماهیانه یک
میلیون وپانصد هزار تومان به مبلغ هشت میلیون ونهصد وهفتاد هزار تومان
بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/7/1لغایت اجرای حکم
وهمچنین تسویه قبوض وهزینه دادرسی به میزان  1/571/487ریال در حق
خواهان وصادر واعالم میگردد.
رای صادره غیابی محسوب وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شورا سپس ا ظرف بیست روز دیگرپس از ان قابل تجدید نظر خواهی
نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
قاضی شعبه 33شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

ميدارند .كساني هم كه فكر ميكنند بازار نزولي
است ،آن دارايي را از كسي كه ميخواهد آن را
نگاه دارد ،استقراض ميكنند .پس از سقوط بازار،
كاهش قيمتها يا پايان روند نزولي ،دارايي را با
قيمتكمتريخريداريكردهوبهنگهدارندهاصلي
آن برميگردانند .از محل مابهالتفاوت نقدينگي كه
در دور اول به دست آوردهاند و نقدينگي كه در دور
دوم خرج كردهاند ،سودي را شناسايي ميكنند.
كارگزار نيز اين فرآيند استقراض را براي طرفين
تسهيل يا ضمانت ميكند و بخشي از كارمزدي كه
دريافت ميكند ،به اين علت است.
مانعي فقهي كه برطرف شد
وي در پاسخ به اينكه گفته ميشود قرارداد آتي
سبد سهام جزو چهار ابزار پرمعامله در دنياست،
پس چرا بهتازگي در بورس ما مورد استفاده قرار
گرفته ،ميگويد :اين ابزار تا مدتها مانع فقهي
داشته است .تقريباً تمام كساني كه در بازارهاي
آتي مشاركت ميكنند واقعاً قصد تحويل دارايي
در سررسيد را ندارند و هيچ كس معامله آتي را
انجام نميدهد كه دارايي را در سررسيد تحويل
دهد يا تحويل بگيرد .در بازار آتي سكه اين مورد را
الزامي كردند و واقعاً اگر افراد دارايي داشتند يا در
موقعيت خريد بودند ،بايد آن را تحويل ميگرفتند،
اگر هم در موقعيت فروش بودند حتماً بايد از بازار
تهيه ميكردند و به دارنده اصلي برميگرداندند؛
لذا بحث تسويه آن حل و بازار آتي سكه راهاندازي
شد .ماهيدشتي در اين رابطه اضافه ميكند :فارغ
از بحث سهام ،درباره بازار آتي ،اين موضوع مطرح

بود كه شاخص از نظر فقهي ماهيت فيزيكي
ندارد .روي شاخصها تعدادي سهام تعريف
كردند و گفتند مث ً
ال شاخص خودرو بهمعناي
اندازه مشخصي از سهام هر يك از شركتهاي
خودروسازي است .يك داور بيطرف نيز وجود
دارد و هنگام اتفاق افتادن تحوالت شركتي كه
عمدتاً هم شامل افزايش سرمايه يا توقف نمادها
است ،تعداد سهام در شاخص و به تبع آن سبد را
تعديل ميكند .مشكل فقهي ماهيت دارايي بودن
شاخص با تبديل سبد سهام به شاخص حل و اين
ابزار راهاندازي شد .وي درباره مشكالت قرارداد
آتي سبد سهام اذعان ميكند :به نظر ميرسد
اين بازار عمق زيادي پيدا نكرده ،اما پيشبيني
ميشود اگر كارگزاريهاي بيشتري به سامانه
معامالت دسترسي داشته باشند ،امكان آن وجود
دارد كه معاملهگران سهام از اين نمادها استقبال
كنند .تفاوتي كه با اضافه شدن اين سبد سهام و
دوره پيش از آن وجود دارد ،افزودهشدن موقعيت
فروش است .پيش از معرفي سبد سهام آتي ،تمام
ويژگيهاي آن بهصورت غيررسمي وجود داشته
و خيلي از افراد خودشان پول قرض ميكردند
يا خيلي از كارگزاريها اعتبار ميگرفتند و اهرم
تشكيلميدادنديااينكهخيليهاهنگاميكهوارد
صنعت خاصي ميشدند ،در چند نماد آن صنعت
ورود و سعي ميكردند ريسك را توزيع كنند.
به نظر اين تحليلگر بازارهاي مالي تقريباً تمام
ويژگيهاي سبد سهام پيش از اين نيز وجود
داشته ،غير از موقعيت معامالتي فروش كه پيش از
آن امكان نداشت.
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روی خط
گام جديد بانك مركزي دراصالح ارزي

حذفاولويتبنديتأمين
ارز واردات

با تصميم جديد دولت ،اولويتبنديهاي كااليي لغو شده و كاالهاي مجاز
براي واردات در دو گروه كاالهاي اساسي و ساير طبقهبندي شدند تا مكانيزم
تخصيص ارز به آنها روان شود .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،بعد از
نوسانات نرخ ارز و تصميم دولت براي اولويتبنديهاي كااليي در واردات و
تخصيص ارز از دو طريق دالر چهار هزار و  200توماني و سامانه نيما ،برخي
واردكنندگان بهدليل ارزاني ارز دولتي ،تمايلي به استفاده از ارز صادراتي
نداشته و همين امر صادركنندگان را در ايفاي تعهد ارزي خود دچار مشكل
كرده بود .حال با نزديكشدن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما همزمان با
اعمال مديريت از سوي بانك مركزي ،اصالحات روي بخشنامههاي اخير
ارزي در حوزه استفاده از ارز صادراتي براي تأمين نيازهاي وارداتي كشور
بهتدريج در حال انجام است .بر اين اساس ،اكنون بانك مركزي تصميم
گرفته تا اولويتبنديهاي كااليي در تأمين ارز را لغو كرده و كاالها را به
دو گروه كاالهاي اساسي (مشمول دريافت دالر چهار هزار و  200توماني)
و دیگر كاالها تقسيمبندي کند تا امكان تخصيص ارز حاصل از صادرات
براي واردات كاالها ،با تسهيل بيشتري فراهم شود .در اين رابطه ،يك
مقام مسئول در بانك مركزي گفت :براساس تصميم جديد بانك مركزي
اولويتبنديهايكاالييبراياستفادهازارزسامانهنيماوصادركنندگانلغو
شده و تنها كاالهاي اساسي و دارو دالر چهار هزار و  200توماني ميگيرند
و مابقي كاالها در اولويتبندي «ساير» تقسيمبندي ميشوند .وي كه
بهدليل برخي مالحظات خواست نامش در خبر ذكر نشود ،با بيان اينكه
به اين ترتيب اولويتبندي كااليي عم ً
ال حذف شده و دولت فقط مسئوليت
تأمين ارز كاالهاي اساسي را برعهده دارد و مابقي كاالها بايد با ارز صادراتي
تأمين منابع ارزي شوند تصريح كرد :بر اين اساس ،صادركنندگان ميتوانند
ارز حاصل از صادرات خود را براي واردات كاالهاي غيراساسي استفاده
كرده و به اين روش ،رفع تعهد ارزي کنند .به اين معنا كه صادركنندگان
ميتوانند ارز حاصل از صادرات را براي واردات خود يا ساير واردكنندگان
استفاده کند و ديگر اولويتبنديهاي كااليي مانع استفاده از ارز حاصل
از صادرات نيست .مديركل صادرات بانك مركزي نيز اعالم كرده بود كه
صادركنندگان ميتوانند براي استفاده از ارز حاصل از صادرات براي واردات
كاالهاي موردنياز كشور و خطوط توليدي اقدام كرده و تنها در سامانه نيما
آن را به ثبت برسانند.

اتمام مهلت
وصولچكهايتضمينيسابق

براساس بخشنامه بانك مركزي ،دارندگان چكهاي تضميني سابق
فقط تا پايان وقت اداري روز دوشنبه امكان نقدكردن چكهاي خود
را داشتند .به گزارش «سبزینه» به نقل از صداوسيما ،بانك مركزي
شيوه و شرايط جديد صدور و استفاده از چكهاي تضمينی را در
تاريخ  ۱۱آذرماه امسال ابالغ كرده است .در اين بخشنامه آمده است
دارندگان چك تضمينشدهاي كه قبل از ابالغ بخشنامه صادر شدهاند
حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ بخشنامه ميتوانند وجه آن
را نقدا ً دريافت يا به حساب بانكي خود واريز كنند .براساس بخشنامه
بانك مركزي ظهرنويسي اين چكها براي ديگري در اين مهلت زماني
اعتبار ندارد و پس از اين مهلت دارنده چك فقط تا پايان امسال بايد به
يكي از شعب بانك صادركننده آن مراجعه و اطالعات مربوط به مبادله
مالي منشأ دريافت چك تضمينشده را ارائه كنند.
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