
همتی در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل در بازار ارز است

رئیس گروه بانک داری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی:

»بازار باز« مدیریت بانک مرکزی را در بازار پولی تقویت می کند

4انرژی

در جلسه مدیران ستادی و اجرایی بیمه دانا مطرح شد

کمبود نقدینگی و ساماندهی پرداخت ها مهم ترین 
انتظارات شعب

با توجه به کمبود نقدینگی و ضرورت شارژ مالی، بحث ساماندهی پرداخت 
ها باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

جلسه تبیین سیاست های جدید بیمه دانا با حضور مدیران ستادی و اجرایی، 
فرصت مناسبی برای طرح مسایل و دیدگاه های روسای شعب و پیش قراوالن عرصه 

شبکه فروش بود.
پس از بازگشت مجدد کاردگر به شرکت بیمه دانا، دور تازه ای از تحرک و پویایی 
در ستاد و صف آغاز شده که هدف اصلی آن تقویت همکاری، همدلی و تعامل بین 
سطوح مختلف سازمانی به منظور رسیدن به اهداف متعالی و از پیش تعیین شده 

است.

فراخوان تکمیل اطالعات هویتی حساب های قرض 
الحسنه پس انداز

مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز روز ۴ شنبه برگزار 
می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سی و 
هشتمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز 18 مهرماه با حضور 
هیأت نظارت برگزار می شود. از تمامی مشتریان درخواست می شود، موارد ذکر شده 
را به منظور شرکت در این قرعه کشی در نظر داشته باشند. برای مشتریان عزیز، 
جهت شرکت در قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز عالوه بر 
مفتوح بودن حساب، داشتن حداقل موجودی )دویست هزار ریال( در روز قرعه کشی 
و حفظ موجودی طی 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت 

افتتاح حساب یا تکمیل موجودی الزامی می باشد.

اعالم ساز و کار دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم

ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با ابالغ شیوه نامه ای، نحوه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه 

دانشجویی در تفاهمنامه منعقد شده با بانک قرض الحسنه مهر ایران را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، براساس مفاد این شیوه 
نامه، فهرست تایید شده متقاضیان وام شهریه در هر نیم سال تحصیلی از طریق 
صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت به بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال می 

شود.

توسط معاون فنی بیمه آرمان انجام شد

بازدید از روند بازسازی مسکن مهر در اسالم آباد غرب
معاون فنی بیمه آرمان و هیأت همراه از فرایند بازسازی واحدهای مسکن 

مهر در اسالم آباد غرب بازدید کردند.
روح اله عظیمی، معاون فنی بیمه آرمان در این بازدید که مدیران بیمه آتش 
سوزی و منطقه غرب کشور ایشان را همراهی می کردند، در جریان فرایند بازسازی 
این واحدها قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند بازسازی آنها و رسیدگی به امور 

آسیب دیدگان تأکید کرد.

فروش اوراق گواهی سپرده الكترونیكی 18 درصدی 
در شعب بانک صادرات ایران

اوراق گواهی سپرده الکترونیکی در شعب بانك صادرات ایران با نرخ سود 
۱۸ درصدی یکساله، با نام، غیر قابل انتقال به غیر، و شرایط باز خرید قبل 

از سررسید با نرخ ۱۰ درصد عرضه می شود.
این اوراق که از طریق سیستم اوراق مشارکت سپهر عرضه می شود براساس 
مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به متقاضیان سرمایه گذاری در اوراق 

مشارکت در سراسر کشور ارائه خواهد شد. 

در نمایشگاه کتاب استانی گلستان

بانک شهر 8000 بن کارت توزیع کرد
با توجه به توزیع ۸ هزار بن کارت از سوی بانک شهر خدمات دهی این 
بانک به عالقمندان حوزه کتاب و کتابخوانی در چهارمین نمایشگاه کتاب 

استانی ادامه دارد.   
مهدی اکرمی، مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های کتاب بانک شهر با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه کتاب استانی گلستان از 18 ام تا 23 وم مهر ماه سال جاری، گفت: 
تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت نقدی، واریز و برداشت 

وجه و ... به عالقمندان به حوزه کتابخوانی ارائه می شود.

در کمتر از 30 روز کاری بیمه سامان 4 میلیارد ریال 
خسارت آتش سوزی پرداخت

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه سامان  گفت: این شرکت در کنار ارایه 
خدمات متنوع و با کیفیت به هم وطنان عزیز تسریع در روند کارشناسی، 
تعیین و پرداخت خسارت به مشتریان را نیز در دستور کار دارد که در این 
راستا با تکمیل پرونده آتش سوزی یک هتل در شهر شیراز، خسارت این 

پرونده پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، فریبا نقی پور افزود: در این حادثه که 27 
مرداد ماه سال جاری به علت اتصالی در شبکه برق در هتلی در شهر شیراز به وقوع 
پیوست بخش هایی از این هتل دچار خسارت شد که بعد از انجام مراحل کارشناسی 
و تعیین خسارت در کمتر از 30 روز کاری، بیش از 4 میلیارد ریال خسارت بیمه 

نامه مذکور پرداخت شد.

رضا صدیق، عضو هیات مدیره خبر داد:

سود دهی بانک صادرات ایران با اجرای برنامه های 
تدوین شده تحقق پذیرتر شده است

 عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران گفت: این بانک با توجه به صورت های مالی 
ماه های اخیر، حرکت پرشتابی را در مسیر دست یابی به توازن در تراز مالی آغاز کرده 
است که این روند نتیجه عمل به برنامه های ابالغی و ارتباط تنگاتنگ همکاران بانک 
است که با افزایش سرمایه، وصول مطالبات و فروش اموال مازاد سرعت به مراتب 

بیشتری به خود خواهد گرفت.

کارت سوخت، بهترین کارآمدی را در مدیریت مصرف سوخت داشته استاخبار

کارت سوخت؛ ابزار مقابله با قاچاق و مصرف بی رویه بنزین
به کشورهای  رشد بی رویه مصرف سوخت و قاچاق آن 
از  یکی  و  آورده  در  صدا  به  را  هشدار  زنگ  همسایه، 
از  این معضل، استفاده  با  کارآمدترین راه کارهای مقابله 

کارت هوشمند و احیای سهمیه بندی است.
وضعیت مصرف بنزین در کشور به وضعیت نامطلوبی رسیده 
تاثیرات  و  هوا  آالیندگی  تشدید  بر  عالوه  که  طوری  به  است 
مخزب زیست محیطی، سرمایه های ملی را نیز می بلعد. پرهیز از 
فرهنگ سازی، تردد خودروهای بی کیفیت داخلی، ارزانی بنزین در 
داخل و قاچاق آن به کشورهای همسایه، همگی دست به دست 
یکدیگر داده و زنگ هشدار مصرف بنزین را به صدا در آورده اند. 
میزان مصرف بنزین کشور با رشد حدود 10 درصدی نسبت به 
پارسال به حدود روزانه 90 میلیون لیتر رسیده است که تخمین 
زده می شود حداکثر 10 میلیون لیتر از آن به صورت قاچاق از 

کشور خارج شود.
به گزارش ایرنا،نگرانی از رشد بی رویه مصرف بنزین در کشور 
در حالی است که پیش تر با توجه به راه اندازی طرح های جدید 
این محصول  از خودکفایی و صادرات  بنزین سازی،  پاالیشی و 

توسط ایران سخن گفته می شد.
آرزوی بر باد رفته صادرات بنزین

تبدیل شدن ایران از واردکننده به صادرکننده بنزین از آرزوها 
و سیاست های درازمدت در کشور بوده که تاکنون به علت رشد 
بی رویه مصرف در داخل، محقق نشده است. البته در صورت وارد 
مدار شدن همه فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ایران پس 
از ١٠٥ سال از واردات بنزین خودکفا می شود و حتی می تواند 
به صادرکننده این فرآورده تبدیل شود، اما شیرینی این رخداد، 

چندان به درازا نمی کشد.
ملی  شرکت  مدیرعامل  آبادی  صادق  علیرضا  پیش  چندی 
با  گفت:  دراین باره  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
راه اندازی فاز سوم ستاره خلیج فارس، روزانه 12 میلیون لیتر دیگر 
به حجم بنزین یورو 5 تولیدی ایران افزوده خواهد شد و تالش 
بر این است که روزانه 80 میلیون لیتر بنزین یورو 5 تولید کنیم 
و به هدف ظرفیت تولید روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین 

نزدیک شویم.
ایران در سال های گذشته ناچار به واردات 10 تا 20 میلیون 
لیتر بنزین در روز بود اما امسال پس از راه اندازی فازهای پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس و همچنین چند طرح توسعه در 
پاالیشگاه هایی مانند بندرعباس توانست به مرز خودکفایی رسیده 
و واردات را متوقف کند. بر اساس برنامه ریزی با راه اندازی فاز سوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به ظرفیت 12 میلیون لیتر بنزین، 
مازاد قابل توجه تولید در کشور شکل می گیرد و ایران را می  تواند 

به یک صادرکننده پایدار این فرآورده تبدیل کند.
به نظر می رسد با ادامه رشد بی رویه مصرف بنزین، همه آرزوها 
برای تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین بر باد رود؛ حتی در 
حالت بسیار بدبینانه احتمال دارد دوباره واردات حجم قابل توجهی 
از بنزین برای تامین نیاز داخل انجام شود. البته حجم اندکی از 
بنزین در سال های اخیر با هدف تامین نیاز داخل، وارد می شد 
اما در صورت ادامه روند فعلی باید شاهد جهش بزرگ در واردات 

این محصول باشیم.
کارت سوخت، کارآمدترین ابزار مدیریت مصرف 

کشور،  یک  در  سوخت  مصرف  شدن  غیرعادی  صورت  در 
راهکارهای مختلفی در دنیا برای مدیریت مصرف سوخت وجود 
دارد که اغلب به ابزارهای قیمتی و مدیریتی تقسیم می شود.  
براساس ابزار قیمتی، رشد نرخ سوخت و طبق ابزار مدیریتی از 

طریق سهمیه بندی تالش می شود که جلوی افزایش بی رویه 
مصرف سوخت گرفته شود.

کارت  که  داده  نشان  گذشته  سال های  تجربه  نیز  ایران  در 
سوخت و سهمیه بندی، بهترین کارآمدی را در کنترل و مدیریت 

مصرف سوخت داشته اند.
اعمال شیوه های تشویقی و تنبیهی توسط کارت سوخت

با یکسان سازی نرخ بنزین، رانندگان انگیزه ای برای استفاده 
از کارت سوخت شخصی ندارند؛ به طوری که میزان استفاده 
زمان  در  رانندگان  و  یافته  کارت ها کاهش چشم گیری  این  از 
سوخت گیری از کارت جایگاه داران استفاده می کنند. بنابراین برای 
افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت، طرح هایی 
ارائه شده که شامل ابزارهای تنبیهی و تشویقی است. در میان 
انواع روش های احیای کارت سوخت، طرح سهمیه بندی نسبت به 
بقیه طرح ها، طرف داران بیشتری دارد. بر اساس این طرح مانند 
دوره قبلی، سهمیه ای مشخص با نرخ یارانه ای برای خودروها در 

نظر گرفته می شود.
نظر مثبت نمایندگان مجلس به احیای کارت سوخت

نگاهی به نظر نمایندگان مجلس نشان می دهد که با توجه 
به وضعیت مصرف سوخت، آن ها نیز با احیای کارت سوخت و 

سهمیه بندی موافقند.
مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق، کاهش ترافیک، کاهش 
آلودگی هوا و شفافیت اقتصادی از مهم ترین مزایای احیای کارت 

سوخت به شمار می روند.
در این پیوند چندی پیش عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در این باره گفت: بحث احیای کارت سوخت از اختیارات 

دولت است، اما ما نیز موافق بازگشت چنین طرحی هستیم.
با بیان این که مصرف سوخت و دیگر  علی اصغر یوسف نژاد 
حامل های انرژی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار باال 
است، گفت: متاسفانه فرآورده های نفتی و به ویژه بنزین در ایران 

بدون ابزارهای کنترلی مصرف می شود و برخی افراد نیز قید و 
بندی برای صرفه جویی ندارند. وی افزود: استفاده از کارت هوشمند 
سوخت یا به کارگیری راهکارهایی برای مدیریت مصرف سوخت 

می تواند روشی موثر برای مهار مصرف این فرآورده باشد.
لزوم  به  اشاره  با  رئیسه مجلس شورای اسالمی  عضو هیات 
به کارگیری راهکارهایی برای حفظ سرمایه های ملی تصریح کرد: 
امروز که با مشکالت و معضالتی همچون آلودگی هوا و ترافیک 
روبه رو هستیم، باید در بخش مصرف سوخت مدیریت مناسب تری 

اتخاذ کنیم.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی نیز اعالم کرد: استفاده از سامانه های کنترلی همانند کارت 

سوخت می تواند راهکاری برای مقابله با قاچاق فرآورده باشد.
وی افزود: با افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یک گام 

دیگر به خودکفایی در تولید بنزین نزدیک تر شده ایم.
انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب  خامکانی  امیری  حسین 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: دولت پس از مصوبه مجلس 
شورای اسالمی در حال طراحی سازوکاری جدید در بخش 
هوشمند  صورت  به  را  کارت ها  بتواند  تا  است  سخت افزاری 

طراحی کند.
وی به پایین بودن قیمت بنزین در ایران در مقایسه با دیگر 
و  انرژی  بخش  در  ایران  مصرف  افزود:  و  کرد  اشاره  کشورها 
فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد 
جهانی بسیار بیشتر است و این برای کشوری که با برخی مشکالت 
اقتصادی دست وپنجه نرم می کند مناسب نیست، بنابراین باید 
تدابیری اندیشید تا مصرف بنزین و دیگر فرآورده ها مدیریت شود. 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
مجلس یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین را استفاده از کارت 
سوخت می داند. در شرایط کنونی که اختالف قیمت سوخت بین 
ایران و کشورهای همسایه زیاد شده، انگیزه برای قاچاق افزایش 

یافته است.
همچنین عبدالحمید خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، به مزایای استفاده از کارت سوخت اشاره کرد و 
گفت: افزایش شفافیت اطالعات در حوزه های سوخت و حمل ونقل 
از مزایای استفاده از کارت هوشمند سوخت است، به گونه ای که 

بازار عرضه و تقاضای بنزین را نیز شفاف می کند.
وی تاکید کرد استفاده از کارت سوخت مانع مهمی بر سر راه 
قاچاق بنزین ایجاد و بانکی از اطالعات خودروها و میزان مصرف 
آن ها برای دولت فراهم می کند و سبب می شود آمار و اطالعات 
مناسب و دقیقی درباره میزان و نحوه مصرف بنزین خودروهای 

شخصی و عمومی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
خدری افزود: با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت داخلی بنزین 
با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، استفاده دوباره 
از کارت سوخت از رواج قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته این 

فرآورده نفتی جلوگیری می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
فرآورده های نفتی و به ویژه بنزین در ایران بدون ابزارهای کنترلی 
مصرف می شود و برخی افراد نیز صرفه جویی را سرلوحه کار قرار 
برای  کارت هوشمند سوخت  از  استفاده  رو  این  از  نمی دهند، 
مدیریت مصرف سوخت می تواند روشی موثر برای مهار مصرف 

این فرآورده باشد.
خدری ادامه داد: با استفاده از کارت های سوخت شخصی مقدار 
با در نظر گرفتن جزئیاتی همانند مصرف سوخت در  مصرف 
انواع خودروها یا پراکندگی مناطق کم مصرف و پرمصرف بررسی 
می شود که این نوع اطالعات برای مدیریت مصرف سوخت کشور 

بسیار مهم است.
تا زمانی که مقدار مصرف  پاالیشگاه ساخته شود  اندازه  هر 
مدیریت نشود، همچنان در تامین کامل بنزین مورد نیاز کشور 

مشکل خواهیم داشت.

توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها

بانک دی مورد تقدیر قرار گرفت
سازمان هدفمند سازی یارانه ها از بانک دی به عنوان بانک عامل پرداخت یارانه نقدی تقدیر کرد. محمدرضا نژاد، ذی حساب و مدیرکل امورمالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با ارسال نامه ای خطاب به محمد رضا قربانی، مدیرعامل بانک دی از 
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رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که به طور جدی به دنبال ایجاد تعادل در 
بازار ارز هستیم، گفت: ثبات در بازار ارز برای اقتصاد کشور مهم است و تمام 

تالش مان را برای ایجاد این ثبات خواهیم کرد.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در حاشیه جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: 
موضوع دارو و تجهیزات پزشکی که در دستور کار ستاد قرار داشت، از اهمیت 
فوق العاده ای برای ما برخوردار است. به مردم این اطمینان را می دهیم که بانک 
مرکزی حمایت تمام قد از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد کرد. از اول سال 
تاکنون بالغ بر 3 میلیارد دالر ارز برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تامین 

ارز کرده ایم. آنچه که دولت بر ما تکلیف کرده و به طور جدی به دنبال آن هستیم 
این است که دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به همه موارد اولویت داشته باشد. 
حتی مبالغ کالن چند صد میلیون دالر را به صورت آماده در اختیار وزارت 
بهداشت گذاشته ایم تا هرلحظه که احساس نیاز داشتند از آن طریق خرید خود 
را انجام دهند بنابراین هیچ محدودیتی برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی 
کشور نداریم و امیدواریم که بخشی از مشکالت داروسازان در خصوص مواد 
اولیه و نقدینگی را حل کنیم. ثبات در بازار ارز برای اقتصاد کشور مهم است و 
تمام تالش مان را برای ایجاد این ثبات خواهیم کرد و مردم نیز نتایج آن را به 

تدریج خواهند دید.

رئیس گروه بانک داری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: روش مدیریت 
»بازار باز« دست بانک مرکزی را در هدایت نقدینگی آزاد کرده و مدیریت آن را 

در بازار پولی تقویت می  کند.
 به گزارش ایرنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دهم مهرماه با افزایش 
اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پول، این نهاد را مجاز به 
انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی کرد. براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی مجاز به عملیات بازار باز است و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به 

خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره توسط دولت اقدام کند.
در این پیوند »کامران ندری« روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، عملیات بازار باز را 

یکی از ابزارهای سیاست گذاری پولی دانست که بانک های مرکزی بیشتر کشورهای 
توسعه یافته جهان که بازار پول ساختارمندی دارند، به کار می گیرند.

وی توضیح داد: عملیات بازار باز ابزاری است که می توان از آن برای »هدایت نرخ 
سود در نظام پولی و بانکی« استفاده کرد و البته یکی از پیش نیازهای آن »وجود 

رابطه مشخص بین بانک  ها و بانک مرکزی هر کشور« است.
بانک مرکزی برای عملیات بازار باز نیاز دارد که ضوابط و مقرراتی را برای تعیین 
روابط بانک مرکزی و بانک ها تدوین و عملیات مالی خود با بانک ها را در قالب خط 
اعتباری هدایت کند؛ در چنین شرایطی نرخ سود در نظام بین بانکی در یک دامنه 

حداقلی و حداکثری نوسان می کند و سیال است.

یکی از ابزارهای مورد نیاز برای هدایت نرخ سود در نظام پولی، انتشار اوراق 
مشارکت ریالی است که سبب می شود نرخ بهره به سمت یک نرخ سیال حرکت 
کند. به گفته ندری، اگر چارچوبی مشخص نباشد، عملیات بازار باز در عمل با مشکل 

روبه رو می شود.
در سال های گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت ریالی آن هم به 
صورت محدود می کرد که گاهی از آن به عنوان عملیات بازار باز یاد می شد اما باید 
گفت که معیارها و چارچوب های بازار باز را نداشت. باید منتظر ماند و دید که بانک 
مرکزی در بخشنامه ها و ابالغیه های خود چطور می خواهد چارچوب عملیات بازار 

باز را اجرایی کند.

این   FATF الیحه  تصویب  به  اشاره  با  اقتصاددان  یک 
آمریکا  بهانه جویی های  از  جلوگیری  موجب  را  مساله 
در بحث تروریسم علیه ایران ارزیابی و تاثیر آن را روی 

مبادالت پولی و بانکی مثبت توصیف کرد.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تصویب FATF یک خبر خوب بود 
که در شرایط فعلی می تواند اثر مثبتی در بازار داشته باشد، گفت: 
تصویب FATF بر مبادالت پولی و بانکی اثر گذار خواهد بود، اما 
آن چیزی که مهم است این است که آمریکایی ها قصد داشتند 
تا اگر ایران الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند 
یک جو روانی را علیه کشور راه بیندازند و اینگونه وانمود کنند که 

ایران نمی خواهد بر ضد تروریسم کاری کند فعال این بهانه جویی 
از آمریکایی ها گرفته شد. او در ادامه با بیان این که تا حاال همه 
اخبار بدی که ممکن بود روی قیمت دالر تاثیر بگذارد شنیده 
شده است، اظهار کرد: ما تمام خبرهای بد را پیش خور کرده ایم 
حتی تحریم های آبان ماه عالوه بر اینکه پیش خور شدند اتفاق هم 
افتادند به گونه ای که حال بسیاری از کشورها خرید نفت شان را از 

ایران قطع کرده و یا کاهش داده اند.
ما دیگر اخبار بدی که نشینده باشیم نداریم و از این به بعد تنها 
اخبار خنثی یا خوب را خواهیم شنید. یک خبر خوب کاهش 

قاچاق کاال و کاهش تقاضا برای کاالهای خارجی است.
شقاقی در ادامه با اظهار اینکه مردم به تبع افزایش قیمت دالر 

الگوی مصرف شان هم تغییر خواهد کرد، ادامه داد: این باعث 
خواهد شد تا مردم به سمت کاالهای مشابه داخلی بروند که 

همین مساله باعث توجه به تولید داخلی خواهد شد.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در 
ادامه خاطرنشان کرد: همچنین کاهش مسافرت های خارجی 
باعث خواهد شد تا هزینه های این سفرها که تا پیش از این حدود 
8 میلیارد دالر بود به حدود 2 میلیارد دالر کاهش پیدا کند از روی 
دیگر کاهش قاچاق کاال هم باعث خواهد شد تا هزینه قاچاق از 
12 میلیارد دالر به حدود 5 میلیارد دالر کاهش پیدا کند مجموع 
این ها باعث خواهد شد تا قیمت ارز در بازار به تدریج کاهش پیدا 

کند.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اثر تصویب FATF روی مبادالت پولی و بانکی


