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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺻﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ در
ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  ۷۵درﺻﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ارزش ﺻﺎدرات
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮﻻدی درﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،در ﺣﺪود ﺗﻨﻬﺎ ۴۰۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺎهﻫﺎی

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎ
ﻧﺮخ اﺳﮑﻨﺎس در ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼفﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ اداره ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻪ زودی ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ارز اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺪﻣﺎت آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﺮاﻓﺎن
اﺳﺖ و از ﺣﺪود  ۶۷۰ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﺣﺪود  ۵۰ﺻﺮاﻓﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻌﻬﺪات ارزی و ﮔﻼﯾﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻓﺸﺎر وارد ﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
وی اﻓﺰود :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺧﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪات
ارزی ،ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف واردات ﺧﻮد ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰو ﺗﻌﻬﺪات ارزی آﻧﺎن
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
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