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مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

اعطای ۸۰۰ هزار وام قرض الحسنه به اعتبار ۹۰ هزار 
میلیارد ریال در سال جاری

 مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در جلسه روسا 
و کاركنان شعب و دوایر ستادی استان تهران از عملكرد آنان در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان تقدیر كرد و گفت: پرداخت ۸۰۰ هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال از ابتدای سال 

جاری تاكنون در شبكه بانكی كشور بی نظیر است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،  مرتضی اکبری در این 
نشست هم اندیشی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان داشت: با تالش های 
همكاران در ماه های گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد منابع داشته ایم كه با همت و 
مودت كاركنان، انشاهلل در فرصت باقی مانده از سال افزایش بیشتر نیز خواهیم داشت.

با بانک آفیسر در کنار شما هستیم!
بانک ملی ایران با طرح ویژه بانک آفیسر در هر زمان و هر مکانی همراه شما 

و آماده خدمت رسانی است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک آفیسر به منظور تعامل بیشتر 
با مشتریان تدوین شده و به کمک آن تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره تا 

رسیدگی به امور بانکی، بدون مراجعه حضوری به شعبه انجام می شود.
درواقع بانک آفیسر خدمتی است که توانسته چهره بانک ملی ایران را در میان 

مشتریان متحول کند و با کمک آن رابطه مشتری و بانک تسهیل شود.
این محصول حاصل مطالعه کارشناسی و مشاهده حضوری بانک های بزرگ و 
معتبر جهان است و یکی از موفق ترین طرح های شروع شده توسط بانک ملی ایران 

در سال گذشته محسوب می شود.

تقدیر وزارت آموزش و پرورش از مدرسه سازی بانک 
ملی ایران در کرمانشاه

در  ایران  ملی  بانک  سازی  مدرسه  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  تقدیر 
کرمانشاه در همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز در زلزله استان کرمانشاه 

از اقدامات بانک ملی ایران با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش که با حضور محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، معاونان 
وزیر، نمایندگان مجلس، استاندار کرمانشاه و خیرین مدرسه ساز و با هدف تجلیل از  
سازمان های تاثیرگذار در زمینه تجهیز و نوسازی مدارس زلزله زده استان کرمانشاه 
در هتل ارم برگزار شد، اقدامات بانک ملی ایران برای احداث مدرسه در سر پل ذهاب 

و ثالث باباجانی مورد تقدیر قرار گفت.

توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکونی در رشت
شرکت سرمایه گذاری مسکن گیالن در راستای سیاست کالن بانک مسکن 
برای اجرای پروژه های مسکونی ویژه اقشار میان درآمد، عملیات اجرایی 

پروژه مسکونی باران رشت با ۲۷۰ واحد را آغاز کرده است.
به گزارش هیبنا، شرکت سرمایه گذاری مسکن یکی از انبوه سازان بزرگ در صنعت 
ساختمان محسوب می شود که تا کنون پروژه های بسیاری را با کاربری های مختلف 

در سطح کشور اجرا کرده است.

مدیرکل مشارکت های مردمی بنیاد برکت:

با حمایت بانک قرض الحسنه مهرایران تا کنون به اهداف 
مورد نظر در حوزه ی اشتغال زایی دست یافته ایم

بهنام، مدیرکل مشارکت های مردمی بنیاد برکت همکاری با بانک قرض 
الحسنه مهرایران را نقطه عطفی در پروژه های تعریف شده برای بنیاد برکت 
دانست که می تواند سرعت و سالمت انجام کار را تضمین کند. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بهنام مدیرکل مشارکت های 
مردمی بنیاد برکت در دیدار با صبوری مدیر شعب استان خراسان رضوی 
با تشریح وضعیت کنونی و میزان پیشرفت پروژه های بنیاد برکت در این 
استان بیان داشت: با همکاری و مساعدت مدیران ارشد بانک و تالش های 
کارکنان بانک در شعب، پرونده های تسهیالتی متقاضیان به سرعت واریز 

شده و کسب و کار های بسیاری در مدت زمانی کوتاه پا گرفته است.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران :

روزنه های پرداخت تقلبی در بیمه ایران بسته شد
برای جلوگیری از پرداخت های تقلبی، ظرف دو سال گذشته گلوگاه های 
ضربه پذیر در بیمه ایران شناسایی و فرآیندهای منجر به فساد اصالح شد.

باال در جمع  اعالم مطلب  با  ایران  بیمه   محسن پورکیانی،مدیرعامل شرکت 
خبرنگاران افزود: یکی دیگر از چالش های صنعت بیمه و از جمله بیمه ایران در 
پنج سال گذشته، بحران نقدینگی بود که با تدابیر ویژه مدیریت و همه خسارت 
ها پرداخت شد. وی در پاسخ به سئوالی درباره سیاست های بیمه ایران در سرمایه 
گذاری اظهار داشت: سرمایه گذاری در کنار بیمه گری یکی از فعالیت های اصلی 
شرکت های بیمه گر است که اگراین دو بخش متوازن نباشد، اهداف این صنعت 
محقق نخواهد شد و بیمه ایران نیز هرچند به دنبال سود آوری های زیاد و غیرمنطقی 

نیست اما بدیهی است که از زیان هم استقبال نمی کند.

مدیر عامل بیمه ما :

 از ورود استارت آپ ها
به فروش بیمه استقبال می کنیم

که  است  این  کارساز  الزامات  از  یکی  بیمه  در صنعت  رقابتی  دربازار 
اطالعات کافی و کامل دراختیار دو طرف عرضه کننده و متقاضی وجود 

داشته باشد.
 حجت بهاری فر،مدیر عامل بیمه ما با اشاره به اینکه از فروش بیمه از طرق 
استارتاپ ها استقبال می کنیم، می گوید: امیدواریم بیمه ما جز اولین ها در 
این زمینه باشد. مدیر عامل بیمه ما در خصوص شرایط فعالیت استارتاپ ها 
در صنعت بیمه می گوید: دربازار رقابتی یکی از الزامات کارساز این است که 
اطالعات کافی و کامل دراختیار دو طرف عرضه کننده و متقاضی وجود داشته 

باشد. 
یکی از ابزارهایی که می تواند اطالعات کافی وبه موقع را به فعالین بدهد همان 
بحث استارت آپ ها است واز طرف دیگر بنگاه های اقتصادی در بحث رقابتی موضوعی 

که بتوانند بقای خودشان را تضمین کنند، کاهش هزینه ها است.

تالش بانک های خصوصی برای جذب بیشتر منابعاخبار

چرا سود روزشمار در ایران ایجاد شد؟
یک کارشناس ارشد امور بانکی تالش بانک های خصوصی 
ایجاد سودهای  اصلی  را دلیل  منابع  بیشتر  برای جذب 
هاشمی ،  حسینی  بهاءالدین  سید  دانست.  روزشمار 
درخصوص تغییر محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت از 
روزشمار به ماه شمار  اظهار کرد: به طور کلی تصمیم مثبتی 

است و منطق اقتصادی به دنبال آن است.
حسینی هاشمی  با اشاره به علت ایجاد شدن سود روزشمار 
در ایران  تصریح کرد: ما سودهای اورنایت یا شبانه در کشورهای 
دیگر داریم که شخص پولی را که نیاز ندارد، در طول مدت شب 
در اختیار بانک یا نهاد دیگری قرار  می دهد و سود آن را دریافت 

می کند که نرخ پایینی دارد.
به گزارش ایسنا، این کارشناس بانکی افزود: این موضوع در ایران 
به یک انگیزه بزرگ تبدیل شد و از سال ۱۳۸۰ به بعد، با فعال 
 شدن بانک های خصوصی، برای اینکه بتوانند منابع بیشتر بگیرند، 
باید امتیازهای بیشتری می دادند تا بتوانند منابع را از بانک های 
دولتی به سمت خود جذب کنند و به همین دلیل باعث خالی 

شدن منابع بانک های دولتی شدند.
حسینی هاشمی افزود: این بانک ها در ابتدا دو تا سه درصد 
نرخ سود بیشتری را به مشتری می دادند، بعد روزشمار را آوردند 
و پس از آن، بانک های دولتی هم برای اینکه بتوانند جلوی خروج 
این منابع را بگیرند، وارد این مسابقه شدند و زیان و ضرر بزرگی 
به بانک ها تحمیل شد  به طوری که سود و زیان عملیاتی بانک ها 

منفی شد؛ در واقع بانک ها وارد ضرر شدند.
وی با بیان اینکه این موضوع بانک ها را به سمت درآمدهای 
و  تجاری  و  ملکی  معامالت  و  شرکت داری  مثل  غیرعملیاتی 
بازرگانی سوق داد، اظهار کرد: از طرف دیگر، این سیاست همیشه 
بازار را ملتهب می کند   چراکه سفته بازها و بورس بازها با پول بانک ها 
کار می کنند، به طوری  که اول صبح با پول شان در بازار طال، ارز 
و سهام وارد می شوند، وسط روز نوسان گیری می کنند و در پایان 
روز این ها را می فروشند و سودشان را می کنند و در نهایت منابع 
را به بانک برمی گردانند و سود سپرده خود را هم می گیرند؛ غافل 
از اینکه بانک ها از این پول استفاده نمی کنند و در واقع پول داخل 
بانک نبوده  اما چون بانک ها متاسفانه آمار آخر وقت را دارند، فکر 

می کنند این مقدار منابع دارند و سود آن را پرداخت می کنند.
این کارشناس ارشد امور بانکی ادامه داد: این روال از طرف 
دیگر، پایداری منابع بانک ها را بسیار کم می کند، چون بانک ها 
باید منابع پایدار داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند، به 
این دلیل که بانک، الساعه نمی تواند پولش را مصرف کند بلکه در 
ابتدا باید تبدیل به مصوبه و اعتبارات شود و در نهایت پول خود 

را مصرف کند.
ایجاد یک  اینکه همه این ها باعث  با بیان  حسینی هاشمی 

ناهنجاری و رشد داللی و واسطه گری در بازار شد، گفت: عمال 
بانک ها زیان این سیاست را  دادند، اما سود سپرده به روال خودش 
تا به آن حداقل مانده  باید حداقل یک ماه بماند  برگشته که 
سود تعلق گیرد چراکه پولی که از بانک بیرون برود، اختالل در 
برنامه ریزی بانک ایجاد می کند و به همین دلیل این تصمیم بانک 
مرکزی، منطق کار را دارد. وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری 
در بانک ها تغییر نمی کند بلکه از بانک به بانک و از حساب به 
حساب دیگر منتقل می شود، تصریح کرد: قبال اگر از بانک بیرون 
می رفت، به این دلیل بود که وارد حساب جاری  می شد و از طریق 

بازار، منافع بیشتری از بانک ها ایجاد می کرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه با این سیاست، احتمال کاهش 
سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: اکثرا کسانی که فکر می کنند 
نمی توانند از بازار سود بیشتری ببرند، سپرده خود را در بانک نگه 
می دارند، هرچند بخشی از منابع هم از بانک بیرون خواهد رفت، 

اما فکر می کنم جمع جبری آن چندان تغییری نمی کند.
بانک  جدی  هشدار  درخصوص  همچنین  هاشمی  حسینی 
مرکزی به بانک ها درباره کنترل نرخ سود سپرده گفت: متاسفانه 

ما سیاست های چندگانه داریم، همیشه می گویند نرخ سود بانکی 
باید دو تا سه درصد بیشتر از تورم باشد و وقتی هم که تورم باال 
می رود می گویند پایین تر از نرخ تورم سود بدهیم تا تورم کاهش 

پیدا کند.
وی با انتقاد از اجرای سیاست های کنترل تورم با ابزارهای پولی 
تصریح کرد: این برخالف همه جای دنیاست. در حال حاضر تورم 
دولتی را ۱۸ درصد اعالم کردند، در حالی که احساس تورم بیش 
از ۲۵ تا ۳۰ درصد است، اما به هر حال اگر همین ۱۸ درصد را 
هم حساب کنیم، به بانک ها اجازه می دهند دو درصد باالتر از نرخ 

تورم را سود سپرده پرداخت کنند و منطقی است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه تعیین نرخ سود ۱۵ درصد 
برای سپرده ها تصمیم بانک مرکزی یا پژوهشکده پولی بانکی 
نبوده، بلکه تفاهم مدیران عامل بانک ها بود، اظهار کرد: چون 
همه بانک ها دارند آن تفاهم را می شکانند با همان مدیران عامل 
بانک ها تفاهم کردند که نرخ سود ۱۸ درصد باشد. اگر بانک ها 
این ۱۸ درصد را همه رعایت کنند که بانک های بزرگ و دولتی 
متضرر نشوند و در رقابت نیایند، خیلی خوب است اما بانک های 

خصوصی به دلیل اینکه متاسفانه بیشتر منابع شان را به طرف 
مصارف سهام داران بردند و بانک های شان را اکثرا با کسری منابع 
مواجه کردند و در عین حال چون مشمول جرایم بانک مرکزی هم 
می شوند، حاضرند به قیمت باالتر سپرده بگیرند و این سپرده هم 
از هیچ جا نمی آید به جز بانک های بزرگ. حسینی هاشمی افزود: 
اگر بانک های دولتی هم با مشکل مواجه شوند و در این رقابت وارد 
شوند، این باعث ایجاد یک بحران بزرگ می شود. اگر این قوانین 
رعایت شود، با توجه به عزم بانک مرکزی و برگرداندن سیاست ها 
به شکل درست خود، نظمی در بازار ایجاد می شود و کسانی که 

نمی توانند در بازار منظم کار کنند، باید تنبیه شوند.
وی درباره چگونگی تنبیه بانک ها نیز تصریح کرد: البته نباید به 
شکلی باشد که مشتریان بانک ها تنبیه شوند، مثال گاهی اوقات 
شتاب را قطع می کنند، زمانی که شتاب قطع می شود برای بانک 
خیلی هم خوب است و پول از آن خارج نمی شود و در واقع 
کسی که متضرر می شود، مشتری است بنابراین باید سهام داران 
و مدیران را تنبیه کنند، اگر این کار به درستی انجام شود، نظم و 

قاعده ای در بازار ایجاد خواهد شد.

عملکرد شعب گیالن بانک ایران زمین
با حضور مدیر استان، معاون اجرایی و معاونین شعب استان گیالن بانک ایران زمین با هدف بررسی عملکرد شعب در نه ماه گذشته با توجه به اهداف تعیین شده ابالغی مورد بررسی قرار گرفت.

انوجی مدیراستان هدف از برگزاری این جلسات را بررسی عملکرد نه ماهه شعب در بازه زمانی ازابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری اعالم کرده وضمن ارائه گزارش کاملی از عملکرد استان در به تحلیل آماری شعب در بخش های تجهیزمنابع، 
گسترش بانکداری مدرن و جدیت در وصول مطالبات پرداخت. سه شنبه / 11 دی13۹۷ / شماره 31۷

در شرایطی که پنج روز از موعد انتشار گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم 
مصرف کننده گذشته است، این نهاد دیروز )دوشنبه( در اطالعیه ای علت 
به حداقل رساندن  به دلیل  با مرکز آمار  را بررسی مشترک  این تاخیر 

اختالفات آماری عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی و مرکز آمار دو مرجع رسمی اعالم نرخ تورم در کشور 
هستند که در سال های اخیر اوایل هر ماه هر کدام بر اساس محاسبات خود، این 
شاخص اقتصادی را اعالم می کردند البته آمار نرخ تورم در مرکز آمار همواره چند 
روز زودتر از بانک مرکزی رسانه ای می شد و بانک مرکزی نیز طبق جدول زمان  بندی 
پنجم هر ماه نرخ تورم ماهانه را منتشر می کرد. بر این اساس ابتدای دی ماه امسال، 
مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به آذرماه امسال را ۱۸ درصد اعالم کرد که نسبت 
به آبان ماه ۲.4 درصد افزایش یافته است. روز پنجم دی ماه با وجود آنکه رسانه ها 
منتظر اعالم نرخ تورم بانک مرکزی بودند، خبری در این خصوص منتشر نشد اما 
برخی سایت ها اقدام به انتشار گزارش هایی درباره نرخ تورم محاسبه شده در بانک 
مرکزی کردند و این گمانه زنی قوت گرفت که علت تاخیر در انتشار آمار، باال بودن 

نرخ تورم محاسبه شده در این نهاد است.
بر این اساس دیروز )دوشنبه( بانک مرکزی به این حاشیه ها پاسخ داد و به نقل از 
مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک اعالم کرد: »بانک مرکزی به منظور بررسی های 
تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختالفات 

آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.«

به گفته محمود چلویان، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد اصلی تولید کننده 
آمار در کشور هستند و آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده ای از 
موضوعات و متغیرها را پوشش می دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید 
می شود که به عنوان مثال می توان به نرخ تورم شاخص بهای کاالها و خدمات 

مصرفی اشاره کرد.
وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی 
از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختالف محسوسی رخ 
می دهد و در بررسی های انجام شده عمده دالیل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، 
دوره های احصاء هزینه  های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش 

خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص دلیل انتشار نیافتن تورم آذرماه توسط 
بانک مرکزی گفت: به تازگی بین نتایج شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار 
تفاوت هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم 
شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک 
مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی 
فعال منتشر نشود تا با انجام بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص 

اختالفات آمارها، این اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزود: بانک مرکزی کماکان به فرآیند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر 

شاخص های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، یکی از نکات اثرگذار در محاسبه شاخص های کالن اقتصادی 
از جمله نرخ تورم، سال پایه ای است که مبنای محاسبه قرار می گیرد که در گذشته 
سال پایه مرکز آمار و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت بود اما از پارسال هر دو آنها سال 
پایه محاسبه  های اقتصادی را به سال 9۵ تغییر دادند تا تفاوت آمارها به حداقل برسد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن 
بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد مهم ترین 

مشکالت واحدهای تولیدی را تامین نقدینگی و تبادل ارز عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، دیروز )دوشنبه( معاون امور صنایع سازمان صمت استان تهران 
به منظور آشنایی با مسائل و مشکالت صنعت و تولید از شهرک صنعتی شمس آباد 
بازدید کرد. محمد مسیح حبیبی، با بیان اینکه مهم ترین دغدغه حال حاضر صنایع، 
حفظ اشتغال موجود در کنار ایجاد شغل های جدید است، اظهار کرد: ممکن است 
تحریم های ناجوانمردانه چرخ صنعت کشور را کند کند اما با همت صنعتگران این 
چرخ متوقف نخواهد شد. حبیبی بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی را تامین 
نقدینگی و مبادله ارز با کشورهای خارجی عنوان کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز باعث 
شده نیاز صنایع به سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. وی در 
ادامه از برگزاری ۲۰ جلسه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 9 ماهه اول امسال 

خبر داد و اظهار کرد: عمده مسائل مطرح شده در این جلسات مربوط به مشکالت 
بانکی بوده است. همچنین مسائلی در زمینه مالیات و تامین اجتماعی نیز مطرح شده 
است. به گفته حبیبی تاکنون ۱۲۷ شرکت متقاضی در سامانه رونق تولید ثبت نام 
کرده اند که مدارک 9۵ طرح کامل شده و به بانک ها ارسال شده که معادل حدود 
۸۰۷ میلیارد تومان است. معاون امور صنایع سازمان صمت استان تهران همچنین از 
وجود ۱۸۶۶ طرح نیمه تمام در استان تهران خبر داد که بین ۲ تا باالی ۸۰ درصد 
پیشرفت داشته و در حال حاضر در دست اجرا هستند. حبیبی همچنین تزریق به 
موقع هزینه و مدیریت هزینه را از جمله فاکتورهای مهم برای تکمیل و بهره برداری 

واحدها عنوان کرد.
حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه شهر تهران ۰.۸ درصد مساحت و ۱۶ درصد 
جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده، تصریح کرد: محدودیت های ایجاد واحد 
صنعتی در تهران باعث افزایش واحدهای دانش بنیان در پایتخت شده است. معاون 

امور صنایع سازمان صمت استان تهران در پایان اعالم کرد که امسال سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران جزو سازمان های برتر پژوهشی شناخته شده است.

دبیر کل کانون صرافان گفت: در جلسه ای که با آقایان 
داشتم بیان کردم ما حاضریم تمام صرافی ها را تعطیل کنیم 
ولی شما نرخ را به همان قیمت سال ۸4 یعنی ۹۰۰ تومان 
برگردانید. اگر مدعی هستید که باال رفتن یا پایین آمدن 

قیمت ارز متوجه دالل ها و صراف ها است.
به گزارش ایلنا، رضا ترکاشوند دبیر کانون صرافان در خصوص 
قیمت ارز و وضعیت بازار گفت: صنف ما بسیار کوچک و در عین 
حال بسیار مرتبط با بخش های مختلف اقتصادی است ما با عنوان 
بخش خصوصی موافق شفاف سازی، برخورد با رانت و سوءاستفاده 
گران از وضعیت فعلی اقتصادی هستیم اما نباید اعمال قانون به 
گونه ای باشد که به یک صنف که دارد درست کار می کند شوک 

وارد شود.
اکنون این شوک به سیستم صرافی کشور وارد شده و به جرات 
می توانم بگویم کارایی ما به نصف کاهش پیدا کرده است. متاسفانه 
از سوی برخی از رسانه ها آدرس غلط داده می شود و قوه قهریه 
نیز به دنبال همان آدرس غلط می رود. دولت به عنوان قوه مجریه 
کشور در حوزه اقتصاد کالن تصمیم گیری می کند که شاخص ها 
چگونه باشد و قیمت ارز در بازار به چه نحوی باشد اما هنگامی 
که تغییری رخ می دهد نوک پیکان به سمت صراف و دالل گرفته 
می شود. صنف صراف ها نیز نمی تواند هیچ دفاعی از خودش بکند 

و فقط صحبت ها را می شنوند.
من در جلسه ای که با آقایان داشتم بیان کردم ما حاضریم 

تمام صرافی ها را تعطیل کنیم ولی شما نرخ را به همان قیمت 
سال ۸4 یعنی 9۰۰ تومان برگردانید. قیمت ارز در جای دیگری 
تصمیم گیری می شود و سیاست های کالن از سوی افراد دیگری 
اتخاذ می شود اما بهترین کتک خور صراف ها هستند. در بازار  زمانی 
قیمت تعادلی مشخص می شود که یک سال تمام با مکانیزم بازار 
قیمت ها مشخص شود و نظام عرضه و تقاضا و عوامل ژئوپلتیک 
تاثیر خود را بر قیمت بگذارند و هیچ گونه دخالتی از سوی دولت 
یا حاکمیت صورت نگیرد آن زمان ما شاهد یک قیمت تعادلی 
خواهیم بود. قیمتی که برای واردات توجیه نداشته باشد و بر عکس 
برای صادر کننده و تولید کننده کامال مقبول باشد. پس نمی توان 

گفت ما االن به ثبات رسیده ایم.

موافق شفاف سازی و برخورد با رانت هستیم


