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   بانکی

 مديرعامل سابق سايپا: گرانی خودروها 
به درخواست شخص وزير بود!

رحماني مردي نيست كه به دنبال تصميمات بزرگ باشد 
متأسفانه در حال مديريت سياسي و رواني صنعت كشور است

مديرعامل س�ابق س�ايپا مي گويد او با س�ه ماه حضور در س�ايپا 
مس�ئول وضعيت خودروس�ازي ايران نيس�ت و بايد كس�اني كه 
۴۰ س�ال در اين صنعت حض�ور داش�ته  و ب�راي آن برنامه ريزي 
كرده اند، جواب دهند. او تأكيد می كن�د كه البته وزير صمت حتي 
به آنها نزديك هم نمي ش�ود، چون حمايت سياس�ي قوي دارند. 
محمدرضا سروش، مديرعامل سابق شركت خودروسازي سايپا پس از سه ماه 
حضور دراين شركت، هفته گذشته بركنار شد. گفته مي شود، افزايش قيمت 
خودرو، خلف وعده خودروسازان در تحويل به موقع خودروهاي پيش فروش، 
تجمع متقاضيان مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از 
مصرف كننده موجب بركناري سروش از سايپا شد. سازمان حمايت و وزارت 
صمت در خصوص داليل بركناري س��روش موضع مشخصي نگرفته و به 

مانورهاي پوپوليستي و زدن حرف هاي دو پهلو پرداختند. 
در اقتصادهاي پيش��رفته دنيا براي خودرو قيمت گذاري نمي شود و البته 
انحصار نيز حاكم نيست و اين بازار رقابتي است كه خودروسازان بين المللي را 
وادار به بهبود مستمر كيفيت همراه با كاهش قيمت و ارائه گزينه هاي متنوع 
فروش به مشتريان براي خريد مي كند. انحصار 50 ساله در صنعت خودروي 
ايران تنها به سكون و درجا زدن منتهي شده و نتيجه اي جز توليد خودروهاي 
30 سال پيش نداشته اس��ت.  محمدرضا سروش، مديرعامل سابق شركت 
خودروسازي سايپا در گفت و گو ي صريح با »تسنيم« از مديريت سياسي و 
رواني صنعت كشور از سوي وزير صنعت و تجارت پرده برداشته و مي گويد: 
بنده بركنار شدم و تصميم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مسئله به هيئت 
مديره سايپا فرافكني و با هدف فرار از مسئوليت طرح شد. آقاي رحماني مردي 
نيست كه به دنبال تصميمات بزرگ باشد و توان آن را ندارد كه تصميمات 
ريشه اي بگيرد و متأسفانه در حال مديريت سياسي و رواني صنعت كشور 
است. درحالي كه صنعت جايي است كه بايد به طور تخصصي مديريت شود و 
جاي سياسي كاري نيست. با مانورهاي سياسي و پوپوليستي وضعيت صنعت 

از اين هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم مي رود. 
 وي با اشاره به افزايش قيمت خودروهاي داخلي در هفته هاي اخير مي افزايد: 
در موضوع افزايش قيمت خودرو كه خواسته خود وزير است، در بازي هاي 
سياس��ي پيچيده و دنبال كي بود كي بود من نبودم هستند. به اين شكل 
مهندسي سياسي و رواني شد كه گويي محمدرضا سروش سرخود قيمت 
پرايد را افزايش داده و حاال با ورود وزير و بركناري مديرعامل سايپا مسئله 
حل شده است. بنده از شما و جناب رحماني يك سؤال ساده مي پرسم، آيا 
قيمت پرايد را قرار است به قيمت هاي قبل برگردانيد؟ يقين داشته باشيد 
چنين نخواهند كرد و شخص وزير طرفدار افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
است. پس به راحتي نتيجه مي گيريم كه يك بازي سياسي با مسئله اي ذاتاً 
كارشناسي و فني اتفاق افتاده است. گله بنده از اين وجه ماجرا است كه از آن 

بوي حسن نيت به مشام نمي رسد.  
سروش در خصوص قيمت پرايد و قيمت هاي نجومي خودروهاي داخلي 
اظهار مي دارد: بنده با سه ماه حضور در سايپا مسئول وضعيت خودروسازي 
ايران نيستم و بايد كساني كه 40 سال در اين صنعت حضور داشته  و براي آن 
برنامه ريزي كرده اند، جواب دهند كه البته وزير صمت حتي به آنها نزديك 
هم نمي شود،چون حمايت سياسي قوي دارند. توليد يك محصول براي 30 
سال قطعاً غيركارشناسي است و بايد محصوالت روز را با منطق هزينه- فايده 
اقتصادي توليد كرد. چيزي كه در همه كشورهاي خودروساز جهان وجود 
دارد. بنده كه به اين مس��ئله اعتقاد دارم بايد بركنار شوم و كساني كه اين 
وضعيت را ايجاد كرده اند بايد در آرامش باقي بمانند. آيا اين دو گزاره نشان از 

اين دارد كه »اصالحگري« در صنعت خودرو به راه افتاده است؟  
سروش در خصوص چشم انداز صنعت خودرو و اصالح آن  مي گويد: در صورت 
حاكم شدن نگاه فني و كارشناسي، قطعاً اصالح پذير است،اما با نگاه سياسي 
فعلي در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه اصل موضوع را كنار گذاشته و به 

دنبال مقصرتراشي و فرافكني هستند، خير. 
........................................................................................................................

 ضعف در مديريت كسب و كار
 مشاغل نوظهور را حذف مي كند

 يك كارش�ناس اقتصادي و مش�اور كس�ب و كار گف�ت: در طول 
چند س�ال اخير طرح ها و ايده هاي خالقانه بس�ياري در كش�ور 
ش�كل گرفت كه البت�ه اغلب اي�ن مجموعه ه�ا به دلي�ل آگاهي 
نداش�تن از فضاي ب�ازار و بي توجهي ب�ه مؤلفه ه�ا و پارامترهاي 
مديريت كسب و كار به سرعت با ورشكستگي روبه رو شده است. 
نازنين حيدري تصريح كرد: داشتن استراتژي واقع بينانه، آشنايي با شيوه هاي 
صحيح بازاريابي و فروش، توانمند سازي نيروي انساني، كنترل منابع مالي، 
اصالح رفتار سازماني، استفاده از فناوري هاي جديد و همسان سازي زنجيره 
توليد تا فروش تنها بخشي از مديريت كس��ب و كار است كه ناتواني در هر 
يك از اين م��وارد مي تواند يك مجموعه خالق و پويا را منجر به شكس��ت 
كند.  اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: موفقيت در تجارت مدرن و غلبه بر 
رقيبان تنها با هزينه كردن زياد و تبليغات گسترده بيلبوردي در سطح شهر 
نيست، بلكه افرادي در اين مسير مي توانند ظفرمند باشند كه بتوانند كسب 
و كار هرچند كوچك خود را به شكل حرفه اي مديريت كنند  وي افزود: در 
فضاي رقابتي بازار، دوران مديريت هزينه به اتمام رسيده و امروزه افراد براي 
موفقيت در كسب و كار خود بايد با شيوه ها و فنون تفكر استراتژيك آشنايي 
كاملي داشته باشند تا در شرايط بد اقتصادي، نوسانات بازار و تغيير قوانين 
بتوانند با تكنيك هاي مديريت تحول، فضاي پيش آمده را كنترل و آن را به 

فرصت جديد بدل كنند. 
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پيشنهاد بانك ها براي جلوگيري از خروج سپرده ها

سپرده هاي بانکي  3، 6 و 9 ماهه احيا  شود

مردمي سازي واقعي اقتصاد
با توجه به پيش بيني سود صفر تا يك درصدي دولت از محل بنگاه هاي دولتي 
و بنگاه هايي كه دولت در آن كمتر از 50 درصد س��هم دارد، به نظر مي رسد 
حركت به سوي خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي اجتناب ناپذير است، از اين رو 
بايد ضمن آسيب شناسي   خصوصي سازي هايي كه تا كنون انجام گرفته است، 
براي خصوصي س��ازي صحيح و واقعي و مردمي سازي اقتصاد برنامه ريزي 

دقيق صورت می گيرد. 
تا كنون بارها و بارها شنيده ايم كه دولت بنگاهدار بدي است، حال وقتي عملكرد 
دولت در بخش بنگاهداري مورد بررسي قرار مي گيرد، به اين موضوع مي رسيم 
كه اموال و دارايي هاي عظيم دولتي با بازدهي چنداني همراه نيست، به طوري 
كه در اليحه بودجه س��ال آتي ميانگي��ن پيش بيني س��ود دولت از محل 

بنگاه هايش بين صفر و يك است كه تحققش نيز نامشخص است. 
با توجه به اينكه حجم دارايي هاي دولت دهها برابر حجم نقدينگي 1700هزار 
ميليارد توماني ارزيابي مي شود، مشخص است كه اقتصاد ايران عمده سهامش 
تحت تملك دولت اس��ت و از دير باز اقتصاد اي��ران را دولتي و نفتي معرفي 
كرده اند، در اين ميان با توجه به ميانگين بازدهي ناچيز شركت هاي دولتي 
بايد براي مردمي سازي اقتصاد و واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي واقعي 

استراتژي دقيقي در نظر گرفت. 
هم اكنون نيروي كار تحصيلكرده قابل مالحظه اي در كش��ور وجود دارد و 
خوشبختانه بسياري از نيروي كار كشور جوان هستند، از اين رو اگر طرح هايي 
در راستاي خصوصي سازي در نظر گرفته شود كه بنگاه هاي كوچك در قالب 
اجاره به شرط تمليك يا طرح هاي مشابه به اين مورد واگذار شود و بعد از آنكه 
اجاره كنندگان شركت ها عملكرد مثبت خود را در اداره شركت هاي كوچك به 
نمايش گذاشتند و شركت در قالب صحيح كاركردي قرار گرفت،  از محل سود 

شركت اقساطي به نهاد واگذار كننده دارايي هاي دولت  پرداخت شود. 
در واقع بايد دارايي هاي دولت چه آن بخش از دارايي هاي كه راكد و بالاستفاده 
اس��ت و چه دارايي هايي كه در قالب بنگاه هاي صد درصد دولتي قرار دارد و 
بازدهي آنها بسيار ناچيز است، از اين وضعيت دربيايد و با ابتكار واگذاري اين 
دارايي ها به نيروي كار پر انرژي و خالق و داراي اهليت و كفايت الزم و كافي از 

منظر مديريت و دانش، اين دارايي ها را مولد كنيم. 
متأسفانه حوزه بنگاهداري دولت دچار سياست زدگي شده است و با پياده سازي 
تقسيم بندي هاي سياسي در حوزه اقتصاد عمالً حوزه سياستگذاري عمومي 
تضعيف و اين موارد موجب شده است دستگاه هاي متولي حوزه سياستگذاري 
به نوعي با امور بنگاهداري و شركت داري درگير شوند و در همين راستا تعارض 
منافع مشكالت كالني را براي اقتصاد ايران پديد آورد، به طور نمونه چطور 
مي شود پيش بيني سود دولت از محل شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
وابسته به دولت با بيش از 1270هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه سال 98 
در حدود 12تا 13هزار ميليارد تومان در سال باشد و از سوي ديگر درآمدها 
اختصاصي دستگاه هاي اجرايي بيش از 70 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شود، همين رشد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هايي كه دارايي هايشان در 
واقع عمومي و دولتي به شمار مي رود، نشان از درگيري دستگاه هاي اجرايي 
با مقوله بنگاهداري و شركت داري و مشغوليت هايي از اين دست دارد و حال 

آنكه حوزه سياستگذاري عمومي تضعيف شده است. 
از اين رو در ابتدا بايد حوزه سياس��تگذاري عمومي و ش��ركت داري دولت 
را به سرعت جدا كرد و از حوزه ش��ركت داري و بنگاهداري سياست زدايي 
كرد، زيرا به دليل نگاه هاي سياسي در جنگ اقتصادي با غرب عماًل بخشي 
از انرژي و پتانس��يل خود را از كار انداخته ايم، در ادامه نيز دارايي هاي راكد 
و بالاس��تفاده دولت را مي توان به حراج گذاش��ت و از محل درآمدهاي آن، 
نقدينگي بدون پشتوانه رشد يافته را امحا كرد و در نهايت ضمن آسيب شناسي 
خصوصي سازي هاي مس��ئله دار عقيم و تغيير فضاي كسب و كار و قوانين 
و مقررات به س��ود بخش خصوصي واقعي و مردمي زمينه را براي تسهيل 
خصوصي سازي اقتصاد فراهم آورد و حتماً بايد خصوصي سازي را در بخش هاي 
مولد و كوچك به انجام رساند؛ به طور نمونه بنگاهي كه حلقه اتصال دو فعاليت 
اقتصاد را فراهم مي كند و در زنجيره تأمين قرار دارد بايد به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شود تا بخش خصوصي جان بگيرد، نه اينكه بنگاه هاي بزرگ را 
كه در درون دارايي هايش مملو از تعهدات بانكي، كارگري، مالياتي و بيمه اي 
است به بخشي واگذار كنيم كه فردا در انجام تعهدات خود خصوصي سازي 
و هزينه هاي اداري، عمومي و فروش بماند و چالش هاي امنيتي خبر ساز در 
كشور پديد آورد، در حالي كه با يك اصالح به سادگي مي توان چهره و عملكرد 

خصوصي سازي را با خصوصي سازي و تعاوني سازي بهبود بخشيد.

همزم�ان ب�ا ماه ش�مار ش�دن پرداخ�ت 
س�ود س�پرده هاي بانكي، برخ�ي نگراني ها 
از احتم�ال خ�روج مناب�ع از بانك ه�ا و 
ورود ب�ه بازاره�اي مختل�ف وج�ود دارد. 
از اي�ن رو بانك ه�ا پيش�نهاد راه ان�دازي 
س�پرده هاي 3، 6 و 9 ماه�ه را ارائ�ه داده اند. 
درست از اول بهمن ماه بود كه با مصوبه شوراي 
پول و اعتبار بانك ها موظف ش��دند سود بانكي 
را بر اس��اس حداقل مانده در ماه محاس��به و به 
مش��تريان خود پرداخت كنند. اي��ن اتفاق در 
حالي بود كه طي چند س��ال اخير شبكه بانكي 
كشور اقدام به پرداخت نرخ سود بانكي به صورت 
روز شمار مي كردند و بس��ياري از كارشناسان 
اقتصادي اي��ن رويكرد را عاملي ب��راي افزايش 
سطح نقدينگي در كش��ور مي دانس��تند، اما با 
ماه شمار شدن پرداخت سود سپرده هاي بانكي، 
بانك مركزي يك گام محكم در مس��ير اصالح 
نظام بانكي و كنترل و اصالح نرخ سود سپرده ها 
برداشت؛چراكه هرچند اين تصميم مي تواند به 
ضرر سپرده گذار باش��د، اما براي سيستم بانكي 
اقدامي مؤثر بوده كه باع��ث كاهش هزينه هاي 
بانك ه��ا، بهب��ود ت��راز مالي و كنترل س��رعت 

نقدينگي خواهد شد. 
گفتني است، بر اس��اس تغييرات جديدي كه با 
ماه شمار شدن پرداخت س��ود سپرده روي داده 

تا پيش از اين حداق��ل مانده در هر روز به عنوان 
مبناي محاسبه س��ود قرار مي گرفت، اما با شيوه 
جديد، حداقل مانده حس��اب در م��اه به عنوان 
مبناي محاسبه سود خواهد بود؛ به طوري كه اگر 
موجودي فردي در طول ماه 10 ميليون تومان و 
تنها در يك روز از ماه، 2 ميليون تومان باشد، در 
پايان ماه، رقم 2 ميليون تومان مبناي محاسبه 

سود خواهد بود. 
اين در حالي بود كه در زمان روز شمار بودن سود 
سپرده ها، برخي افراد سودجو و دالل، در ابتداي 
روز پول خود را از بانك برداشت  مي كردند و پس 
از خريد و فروش در بازار، در انتهاي روز آن را به 

بانك برمي گرداندند. 
  خطري كه منابع بانك ها را تهديد مي كند

با اين حال پس از تغيير نحوه محاس��به س��ود 
سپرده هاي كوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، 
اين نگراني در بين كارشناسان اقتصادي به وجود 
آمد كه شايد برخي منابع توسط سپرده گذاران از 
بانك ها خارج و به بازارهاي حساسي همچون بازار 
ارز، طال و مسكن وارد شوند. اين نگراني باعث شده 
كه بانك ها اقدامات خود را براي نگهداشتن اين 
منابع در داخل بانك ها شدت بخشند و به دنبال 
احياي سپرده گذاري، سه ماهه، شش ماهه و 9 
ماهه در شبكه بانكي باشند؛ ش��يوه اي كه چند 
سالي است در شبكه بانكي كشور منسوخ شده 

و تنها اتكاي بانك ها به س��پرده هاي كوتاه مدت 
روز شمار و بلند مدت يك ساله بود. حال اگر اين 
پيشنهاد مورد موافقت شوراي پول و اعتبار قرار 
بگيرد و بانك مركزي آن را به شبكه بانكي كشور 
ابالغ كند، مردم اشتياق بيشتري براي نگهداري 
پول خود در بانك ها در قالب سپرده هاي جديد 
خواهند  داش��ت؛ چراكه امكان دسترسي آنها به 
پول خود در سپرده هاي كوتاه مدت سه، شش و 

9 ماهه بيشتر خواهد بود. 
  س�پرده هاي كوتاه مدت خط�ري براي 

بازار ندارند
در اين باره محمدرضا جمش��يدي، دبير كانون 
بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اري خصوصي در 
خصوص تغيير محاس��به س��ود علي الحس��اب 
س��پرده هاي كوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار 
اظهار كرد: با اين تغيير از اين پس، كمترين مانده 
حس��اب در ماه به عنوان مالك محاس��به سود 

سپرده قرار خواهد گرفت. 
وي با بيان اينكه رقم هايي كه در اين سپرده هاي 
كوتاه مدت اس��ت، رقم هاي پاييني است، گفت: 
مردم درآم��دي دارند كه از آن هزين��ه روزانه را 
خرج مي كنيم و يك مبلغ��ي به عنوان پس انداز 
در حس��اب ما مي ماند، اگر اي��ن پس انداز رقم 
قابل توجهي از نظر هر ش��خص باش��د، شخص 
مي خواهد از آنها درآمد ايجاد كند كه راه حل آن 

سپرده گذاري بلندمدت است. 
دبير كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي 
افزود: پول هايي كه در حساب مردم است و از آن 
هزينه زندگي خود را تأمي��ن مي كنند، قابليت 
اين را ندارند ك��ه وارد بازار ارز ش��وند، بنابراين 
اين مانده ها چن��دان قابليت جابه جايي و انتقال 

ندارند. 
جمشيدي با بيان اينكه در جلسه پيشين شوراي 
كانون بانك هاي خصوصي احتمال خروج منابع 
بانكي ناش��ي از اين تصميم مطرح شد، تصريح 
ك��رد: قرار بر اين ش��د ك��ه ما از بان��ك مركزي 
بخواهيم كه سپرده هاي سه ماهه، شش ماهه و 
9 ماهه نيز همانطور كه در گذشته وجود داشت، 

ايجاد شود. 
به گفت��ه وي، اي��ن موضوع از س��وي بانك هاي 
خصوصي با بانك هاي دولتي نيز مطرح ش��ده و 
آنها نيز نظر مساعدي در اين خصوص دارند و قرار 
شده كه در جلس��ه اي با رئيس كل بانك مركزي 

اين موضوع عنوان شود. 
دبير كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي 
با بيان اينكه اين سپرده ها، سياستي براي جذب 
سپرده هاي خرد مردم است، اظهار كرد: ممكن 
اس��ت فردي پولي را در اختيار داش��ته باشد و 
بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردي مصرف كند 
و در اين مدت نيز از آن درآمد كسب كند، در اين 
صورت اگر فرد سپرده يك ساله بگذارد و زودتر 
بردارد، س��ود آن شكسته ش��ده و در عمل چيز 

زيادي نصيب فرد نمي شود. 
جمشيدي با بيان اينكه س��پرده گذاران با تغيير 
نحوه محاس��به س��ود سپرده ها، س��ود كمتري 
مي گيرند، گفت: اين در حالي است كه اگر همه 
بانك ها اين موضوع را رعايت كنند، در نهايت سود 

اين موضوع به خود سپرده گذاران برمي گردد. 
وي اضافه كرد: در نگاه نخست، اين قانون هزينه 
پرداخت س��ود را كم مي كند، اما هرچقدر از اين 
بابت س��ود انباش��ته ش��ود، در پايان سال مالي 
بايد دوباره بين س��پرده گذاران تقسيم شود كه 
تاكنون عمالً اين اتفاق انجام نشده؛ چراكه بانك ها 
عماًل س��ودي از محل تفاوت نرخ سود سپرده و 

تسهيالت نمي بردند. 
به گفته دبير كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري 
خصوصي تمامي سودي كه از محل اين سپرده ها 
ايجاد مي شود بايد در ميان سپرده گذاران تقسيم 
شود، به جز 3 درصد از آن كه به عنوان حق الوكاله 
از سوي بانك برداشته مي شود، بنابراين هرچقدر 
سود از اين محل بيشتر باش��د، در پايان سال به 

خود سپرده گذار برمي گردد. 
جمشيدي يادآور ش��د كه اين موضوع هم براي 
س��پرده هاي كوتاه مدت و هم ب��راي بلندمدت 

انجام خواهد شد. 

رئي�س كل بان�ك مرك�زي گف�ت: وضعي�ت ارزي 
بس�يار خ�وب است؛ مش�كلي در اي�ن زمين�ه 
نداري�م و روي ب�ازار ارز كنت�رل كام�ل داري�م. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، عبدالناصر همتي درباره 
عملكرد شش ماهه خود در مقام رئيس كل بانك مركزي 
افزود:در اين مدت توانس��تيم يكي از بزرگ ترين جنگ 
اقتصادي و توطئه ها عليه نظام جمهوري اسالمي را خنثي 
كنيم و اوضاع اقتصادي به سمت پايداري در حال حركت 
است.  وي با اشاره به اينكه مبادي ورودي ارز مشكلي ندارد، 
افزود: به اندازه كافي ذخاير اسكناس ارزي داريم پيش بيني 
ما براي ميان مدت حداقل يك تا دو س��ال است.  رئيس 
كل بانك مركزي تأكيد كرد: مردم مطمئن باشند از نظر 
تأمين ارز مورد نياز كشور و وارد كنندگان هيچ مشكلي 

وجود ندارد. 
همتي اضافه كرد: شرايط كنوني موجب شده است روي 
اقتصاد مقاومتي بيشتر كار كنيم و تكيه خود را به درآمدهاي 

نفتي كاهش و درآمدهاي غير نفتي را افزايش دهيم.  همتي 
با بيان اينكه با صادركنندگان غير نفتي تعامالت خوبي 
داريم، افزود: جريان ورود ارز به چرخه اقتصادي تش��ديد 
خواهد شد و به تدريج واردكنندگان، نيازهاي ارزي خود را 
از صادركنندگان تأمين خواهند كرد.  وي با اشاره به اينكه 
صادركنندگان غيرنفتي حدود 9 ميليارد و 200 ميليون 
دالر را به س��امانه نيما عرضه كردند، اضافه كرد: اين رقم 
كم است، اما در حال افزايش است.  همتي درباره واردات 
بدون انتقال ارز و مخالفت بانك مركزي هم گفت: اگر ارز 
صادركنندگان خارج كشور است بايد برگردد و اولويت بندي 
بايد بر اساس ارز برگشتي انجام شود زيرا بدون انتقال ارز 
مديريت بانك مركزي به هم مي خورد.  همتي به واردات 
خودرو اشاره كرد و گفت: زماني كه واردات خودرو بدون 

ارز در دولت تصويب شد و بانك مركزي بخشي از واردات 
خودرو بدون ارز را پذيرفت، فشاري به بازار وارد شد.  همتي 
درباره مخالفت ب��ا صادرات ريالي گفت: ص��ادرات ريالي 
مفهوم ندارد، چون در صادرات يا بايد ارز به كشور برگردد يا 
كاال بنابراين هيچ دولتي اجازه نمي دهد كه كاالهاي كشور 
بدون اينكه چيزي به كشور برگردد، از كشور خارج شود و 
در توافقات با كشورهاي همسايه در صدد برگشت ارز به 

چرخه اقتصادي هستيم. 
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: در اين شرايط فقط 
با ارز نمي توان كنترل كرد و با توجه به اينكه مشكل اصلي 
ريال است و سفته بازي از جهت ريال به ارز حمله ور شده 
بود، با اقداماتي كه انجام ش��د توانستيم شرايط را كنترل 
كنيم.  همتي با ارائه جدول تراكنش ها گفت: در مهرماه 

به دليل سفته بازي روند تراكنش هاي بهم خورده بود و پول 
ملي هدف قرار گرفته بود. 

او گفت: در حالي كه هنوز نرخ ارز از سامانه»س��نا« اعالم 
مي شود هنوز بازار متش��كل ارزي نداريم كه زمينه هاي 
قانوني در حال انجام اس��ت و ظرف يكي دو هفته آينده 
عملياتي خواهد شد و بازار متشكل ارزي براي اسكناس 
است كه صرافان بتوانند از طريق اينترنتي خريد و فروش 
عمده را انجام دهند و بانك مركزي با سياست هاي خود بازار 
را متعادل خواهد كرد.  همتي درباره سامانه متعهد ارزي نيز 
گفت: اين دستور رئيس جمهور است كه براي جلوگيري از 
رانت خواري به زودي اين سامانه راه اندازي خواهد شد و در 
اين سامانه ثبت سفارش و تعهدات واردكنندگان مشخص 
خواهد شد.  او گفت: متأسفانه رانت و فساد در كشور زياد 

است كه سيستم اجرايي و قضايي با اتحاد و عزم ملي بايد 
جلوي رانت خواري بايس��تند و به مردم پاسخگو باشند.  
رئيس كل بانك مركزي درباره كانال پول��ي ايران و اروپا 
نيز گفت: نگراني اروپا درباره تحريم هاي امريكاست و اين 
سيستم از نظر فني قدري مشكل دارد، اما ما بدون توجه به 
چرخه مالي با اروپا سيستم هاي ارزي و پولي را برنامه ريزي 
كرده ايم و روند خروج و ورود ارز را كنترل مي كنيم.  همتي 
در ادامه گفت:لوايح FATF در مجلس درحال پيگيري 
است و موارد موجود در آن براي سيستم بانكي ما مشكلي 

ايجاد نخواهد كرد. 
رئيس كل بانك مركزي درباره حذف چهار صفر از پول ملي 
گفت: اين پروسه در حال پيگيري است و به دولت و مجلس 
پيشنهاد شده است تا به تدريج اسكناس هاي قبلي از چرخه 
خارج و اسكناس هاي جديد وارد چرخه اقتصادي كشور 
ش��ود. اين كار موجب ارزش پول ملي در كنار پول ديگر 

كشورها خواهد شد.
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