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دوره بازآموزی خدمات بانکداری 
مجازی در بانک ایران زمین

دوره بازآموزی ســرویس ها و خدمــات بانکداری 
مجــازی با حضور همکاران شــعب اســتان های 
اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری برگزار 
شــد. به گزارش تریتا نیوز به نقل از روابط عمومی؛ 
وحید علیزاده مدیر شعب استان های اصفهان، قم 
، مرکــزی و چهار محال و بختیــاری برگزاری این 
دوره آموزشــی را یکی از مناســب ترین دوره ها با 
بازدهی باال عنوان کرد و گفــت: فراگیری مهارت 
های تخصصی در حوزه بانکی برای پاســخگویی به 
نیازهای متنوع مشتریان، از طریق شرکت در دوره 

های آموزشی بسیار مهم و ضروری است. 
خاطر نشــان می کند در دوره بازآموزی بانکداری 
مجازی ارائه تعاریف و تشریح دقیق خدمات اینترنت 
بانک، افتتاح حساب غیر حضوری فراز ، کارپوشه و 
ثبت چک صیادی، تعریف شناسه شیوا، سامانه بوم 
۳، سامانه پل، از جمله مهم ترین سرفصل های این 

دوره آموزشی بوده است.

آیین معارفه مدیرعامل جدید
 بانک گردشگری برگزار شد؛

 مدیرعامل جدید بانک گردشگری 
:خدمات غیرحضوری با نگاه 
جامع نگر گسترش می یابد 

مدیرعامــل جدیــد بانک گردشــگری اعالم کرد: 
خدمات غیرحضــوری بانک باید با تعریف خدمات 
جدید تا حدممکن بر اساس نیاز مشتریان حقیقی 

و حقوقی گسترش یابد. 
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک گردشــگری، 
محمدرضا فهمی در آیین معارفه اش که با حضور 
اعضای هیات مدیره گروه مالی گردشگری و بانک 
گردشــگری و همچنین جمعی از مدیران گروه و 
بانک برگزار شد، گفت: صنعت بانکداری در جهان 
امروز با معیشت مردم پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده و 
هیچ دسته و رسته ای از زندگی روزمره را نمی توان 

یافت که نیاز به خدمات بانکی نداشته باشد.
 وی افزود: توســعه خدمات دیجیتالی در دو دهه 
اخیر هر روز آدمی را به سمت سهولت بیشتر امور 
ســوق می دهد و موسســات پولــی و مالی از این 
خدمات جدا نیستند. زمان بانکداری سنتی سپری 
شــده اســت از این رو همان گونه که از یک سال 
گذشته به سمت توســعه خدمات الکترونیکی گام 
برداشــته ایم، ضمن تداوم و توسعه این خدمات، با 
مختصات نوین و ارائه خدمات جدید را تا حدممکن 
بر اساس نیاز مشتریان به صورت جدی مورد توجه 

قرار دهیم. 
فهمی ادامه داد: هر چه خدمات بر بســتر ســامانه 
های غیرحضوری بخصوص tobank حرکت کنیم، 
مسیر را کوتاه کرده ایم و در کنار آن خدمت رسانی 
به تجار و ارائه خدمات ارزی و بین المللی، توســعه 
ســرمایه گذاری در عرصه های مولد، مشارکت در 
پــروژه های بزرگ ملی از اهداف مهمی اســت که 
با اهــداف و برنامه های کوتاه، میــان و بلندمدت 
درصدد میل بــه آن خواهیم بود. وی با بیان اینکه 
توســعه خدمات بانکی با نگاه جامع نگر الزم است 
مــورد توجه همه حــوزه های فنــی، مطالعاتی و 
عملیاتی باشــد، تاکید کرد: باید با تسهیل شرایط 
برای خدماتی نظیر صدور ضمانت نامه ها، اعتبارات 
اسنادی و توسعه تســهیالت خرد، سهم خود را از 

سهم دایره شبکه بانکی بزرگتر کنیم. 
فهمــی گفت: اگر میخواهیم بانــک را ارزانتر اداره 
کنیم، باید در یک ســری از شــاخص ها در نقطه 
مطلوب باشیم که از جمله آنها کاهش قیمت تمام 
شده پول، بهبود کفایت سرمایه، افزایش منابع ارزان 

قیمت و کاهش منابع بین بانکی است.
وی افزود: در کنار ارائه خدمات نوین، سرلوحه قرار 
دادن اصــول بانکداری نوین و اجرایی نمودن روش 
های سرمایه گذاری جدیدتر که بازدهی باالتری را 
دارد، بســیار مطلوب خواهد بود که از جمله اینها 
انواع مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. 
فهمی ادامه داد: از آنجا که گروه مالی گردشــگری 
به عنوان مجموعه بالنــده، که حوزه های مختلف 
تولیدی، صنعتی، ســرمایه گذاری و کارآفرینی را 
شــامل می شود، شــرکت ها و پروژه های فاخر و 
بزرگی در ســطح ملی و منطقه ای را داراست که 
با حمایت مناسب بانک و ارائه خدمات منطقی می 
تواند با ســرعت مطلوبی به حرکت ادامه دهد. وی 
اظهار کرد: بانک گردشگری اکنون در دومین دهه 
از فعالیت به میزانی از بلوغ و کارآمدی رســیده که 
بتواند کادرســازی و توسعه منابع انسانی را بیش از 

گذشته در دستور کار قرار دهد. 

خبر

همدلی| فاطمــه آقایی فرد: صحبت های دو 
شب پیش رئیس دولت سیزدهم، بازتاب بسیاری 
در شــبکه های اجتماعی داشــت؛ صحبت هایی 
که بیشــتر با محوریت اقتصادی مطرح شد، اما 
با نگاهی به واکنش ها به نظر می رســد بسیاری 
از آن هایی که پای صحبت های ابراهیم رئیســی 
نشستند، چیزی از چشم انداز اقتصادی کشور و 
وضعیت بازارها در روزهای آینده دستگیرشــان 
نشد. گویا بحث درباره مسائل بسیار متفرقه بود 
و به نظر می رســید مصاحبــه رئیس جمهوری، 
منظومه مشــخصی نداشــت. مثاًل ازیک طرف 
ابراهیم رئیسی به این موضوع اشاره کرد که تورم 
ناشــی از حذف ارز 4200تومانی، موقتی است و 
وارد اصالحات اقتصادی مدرن شده ایم؛ اصالحاتی 
که از نگاه هیچ کدام از تحلیلگران مفهوم خاصی 
ندارد و تعریفی بــرای آن نیامده؛ از طرف دیگر 
هم رئیس جمهور به این نکته اشــاره کرد که بر 
اساس الیحه ای که آماده شده، قیمت یک سری 
کاالها در سال آینده افزایش می یابد؛ خبری که 
به طرز شفافی از افزایش قیمت ها در سال آینده 
حکایت می کرد. رئیســی حتی به این نکته هم 
اشاره کرد که تورم این روزها جهانی است و گفت 
اما نگران نباشید قیمت سوخت و کاالهای اساسی 
ما پنج برابر نمی شود؛ چطور؛ تضمینی برای آن در 
صحبت هایش اما نبود. ابراهیم رئیسی می گوید ما 
پارسال تورم 60درصدی داشتیم، اما در آمارهای 
بانــک مرکزی و مرکز آمــار چنین چیزی ثبت 
نشده.  اینکه منبع این آمار چه بود هم مشخص 
نبود. به گفته وی تا رشــد پایه پولی و نقدینگی 
باشد تورم هم وجود دارد، اما نگران نباشید، وضع 

بهتر می شود.
 باز هم بــدون هیچ تضمینی وعــده داد. نکته 
مهم تر این است که رئیس جمهور می داند مجلس 
در آینده طرح هایی برای افزایش قیمت ها دارد، 
اما همچنان اصرار داشــت که نگران نباشید. در 
مجموع صحبت های رئیس جمهور این ذهنیت را 
در میان افکار عمومی ایجاد کرد که وی اطالعات 
انبوهــی دارد اما انــگار در جمع بندی نمی تواند 
نتیجه یکســانی بگیرد. هادی حق شناس، یکی 
از تحلیلگران اقتصادی در واکنش به اینکه ریشه 

تورم ماه های اخیر چیست، این طور به »همدلی«، 
توضیح داد: »واقعیت این اســت که ریشه تورم 
جهانی ناشی از افزایش قیمت انرژی است، هم در 
آمریکا و هم در اروپا دلیل اصلی باال رفتن قیمت 
کاالهای اساسی رشد قیمت انرژی و اختالالتی 
اســت که در بازار نفت روی داد، اما سؤال اصلی 
این است که منشا تورم در ایران چیست؛ بی شک 
افزایش قیمت در کشــور ما ناشــی از باال رفتن 
قیمت انرژی نیســت؛ تورم خــرداد در ایران که 
حدود 12.5درصد بود یا تورم نقطه به نقطه مواد 
غذایی که به 80درصد رســید، دالیل متفاوتی 
داشــت؛ از جمله این دالیل می تــوان به اصالح 
قیمت ها، بودجه و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد.  
بی شک ارز ترجیحی که در ایران عاملی برای تورم 
شده ربطی به قیمت انرژی ندارد؛ اما نکته کلیدی 
این اســت که موضوع افزایــش قیمت کاالهای 

اساسی ناشی از اصالح قیمت ها یا حتی حذف ارز 
ترجیحی که همگی در شکل گیری تورم خرداد 
نقش داشتند، در سال های آینده تکرار نمی شود؟ 
یعنی باید پرسید که آیا تضمینی وجود دارد که 
در ســال های آینده دیگر ضرورتی برای افزایش 
قیمت ها ایجاد نشود؟« این کارشناس اقتصادی 
درباره صحبت های رئیسی مبنی بر نگرانی ها در 
خصوص افزایش قیمت انرژی افزود: »مردم نگران 
هســتند تا قیمت بنزین گران نشود؛ دراین باره 
البته رئیس جمهور اشــاره کرد که قیمت انرژی 
امسال افزایش نمی یابد، اما سؤال این است که آیا 
تضمینی وجود دارد که سال آینده قیمت بنزین 

گران نشود؟
 با توجه به موارد مطرح شده، سکان داران اقتصادی 
باید به دنبال این باشــند که ضــرورت افزایش 
قیمت ها چیست؟ باید پرســید علت و ضرورت 

افزایش قیمت انرژی، ارز و حتی بودجه چیست؟ 
سؤال اصلی این است که چرا قیمت ارز در ایران 
همیشه صعودی اســت؟« به گفته حق شناس: 
»نکته کلیدی این است که سیاست های پولی و 
مالی و بودجه ای منضبطی باید ایجاد شــود تا از 
تورم جلوگیری شود. سال های متمادی موضوع 
عملیاتی شــدن بودجه مطرح است اما به لحاظ 

واقعی بودجه عملیاتی تنظیم نمی شود. 
حتی هر سال هم شاهد رشــد بودجه هستیم.  
واقعاً دلیل قانع کننده ای برای رشد بودجه وجود 
ندارد. تا زمانی که اصالحات ما ساختاری نباشد، 
اصــالح قیمت ها نتیجه قطعــی نمی دهد.« این 
تحلیلگر اقتصــادی در ادامه صحبت های خود با 
»همدلی« افزود: »سال 98 اصالح قیمت بنزین 
در دستور کار قرار گرفت؛ در سال های قبل اصالح 
قیمت برخی از کاالها مطرح شــد و امسال هم 

اصالح قیمت چهار کاالی اساسی مطرح شد، اما 
ســؤال این اســت که به چه دلیل هر چند سال 
یک بار اصالح قیمت ها باید انجام شود؟ واقعیت 
این است که ریشــه تورم در سیاست های پولی، 
سیاست های مالی و حتی سیاست های بودجه ای 
است؛ تا زمانی که تصمیمات کارشناسی گرفته 
نشــود با اصالح هر چند وقــت یک بار قیمت ها 

نمی توان بازارها را کنترل کرد.«
به گفته حق شناس: »آنچه مهم است، چند نرخی 
بودن ارز است که عامل اصلی فساد است؛ سؤال 
این اســت که چرا قیمت ارز چند نرخی است؟ 
پاسخ این سؤال از اهمیت زیادی برخوردار است، 
علت اصلی این موضوع تورم اســت، تورم هم به 
دلیل رشــد نقدینگی اســت که تناسبی با رشد 
تولید ندارد.« این کارشــناس اقتصــادی درباره 
صحبت های همیشــگی رئیسی مبنی بر هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید به »همدلی«، گفت: 
»نقدینگی زمانی به سمت تولید می رود که هزینه 
تولید متناسب با درآمد بخش تولید باشد، مثاًل 
درباره خودروســازی ها تولید گران باعث بحران 
این صنعت شده؛ خودروسازها می گویند به ازای 
تولید هر دســتگاه چندین میلیــون دچار زیان 
می شوند، اما چرا؟ به دلیل اینکه تورم در اقتصاد 
جریان دارد، امروز اگر کل نقدینگی هم به سمت 
خودروسازی ها برود، باز هم تفاوتی در هزینه های 
تولید این شرکت ها نمی کند. به دلیل اینکه تورم 

مانع از کاهش هزینه های تولید می شود.
 مهم تــر از تأمیــن نقدینگی بــرای بنگاه های 
تولیدی، موضوع بهره وری است، در بودجه سال 
جاری قرار بود از هشــت واحد رشــد اقتصادی 
حــدود ۳.5درصد از محل بودجه باشــد، اما بر 
اساس سنوات سال های گذشته بهره وری کمتر از 
0.5درصد گزارش شد و فقط در برخی از سال ها 
بهره وری بــه میزان 0.5 تا یک درصد رســید؛ 
بنابراین تا وقتی مشــکل بهره وری حل نشــود، 
نقدینگی به تنهایی مشکل تولید را نمی تواند حل 
کند و تولید گران می شــود. تولید گران هم بار 
دیگر منشأ تورم می شود. در مجموع باید گفت که 
مشکل تورم باید ریشه ای حل شود و نمی توان به 

مباحث اقتصادی به صورت جزیره ای نگاه کرد.«

ارزیابی سخنان تلویزیونی رئیس جمهور در گفت وگوی »همدلی« با یک کارشناس اقتصادی

رئیسی وعده داد، نه تضمین

همدلی| حضور و پایش مســتمر بازارســاز، کنترل بــازار و حمایت از صادرکننده، 
مقاومت در مقابل پیاده سازی سیاست های دستوری، کنترل بازار و حفظ ذخایر ارزی 
و کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشــد بی ضابطه پایه پولی، از سیاست  های موفقی 
اســت که در راســتای مهار بازار ارز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. 
به گزارش فارس در هفته های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به 
دلیل عوامل غالباً غیراقتصادی و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار 
بودیم اما حضور به موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات مؤثر به ویژه 
در تســهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری 
کانال های فردایی و سفته بازان شد؛ اما تدابیر بازارساز در این مقطع چه بود و سد بانک 

مرکزی چگونه در برابر التهابات مقاومت کرد؟
  حضور و پایش مستمر بازارساز

کارشناســان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهم ترین وظیفه 
بانک مرکزی در بازار ارز می دانند، به همین منظور روان سازی معامالت خریدوفروش 
ارز در شــبکه صرافی ها، به طور مستمر و سیســتمی، وضعیت باز ارزی صرافی ها را 
کنترل می کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است. این رویکرد 
از سوی عالی ترین مرجع تنظیم گر بازار پولی و مالی نشان می دهد که سیاست های 
بانک مرکزی در بازار ارز سیاســتی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را 
به دوراز هیجانات سیاســی و خبرسازی ها و حاشیه سازی ها و البته مداخله مستقیم 
بانک مرکزی متعادل کند، سیاســتی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این 

بازار به مدار تعادل بازگردد .
  افق روشن پیش روی صادر کنندگان

این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات با 
چشم انداز روشن تری در خصوص آینده این بازار تصمیم گیری کنند. شرایطی که در 
ســایه تصمیم گیری های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با 
تسهیلگری در عرضه ارز حاصل از صادرات  حاصل شده است.  بانک مرکزی با اقداماتی 
همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در صرافی ها با نرخ توافقی، افزایش 
ساعت کار صرافی های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی 
برای تأمین نیازهای ضروری مــردم از طریق صرافی ها، کنترل تراکنش های بانکی 
دالالن، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طال و همکاری بین بخشی با دستگاه های متولی 

مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد.
  مقاومت در مقابل پیاده سازی سیاست های دستوری

نگاهی به عملکرد گذشته مسئوالن بانک مرکزی در دولت های گذشته نشان می دهد 
سیاست های دستوری گذشته برای کنترل بازار ارز حاصلی جز شکل گیری نرخ های 
متعــدد برای ارز همچون نرخ ارز ترجیحی، ارز رقابتــی، ارز مبادله   ای، ارز نیمایی و 
البته زایش رانت، ســرکوب تولید داخلی، کاهش صــادرات، افزایش قاچاق، ایجاد 
دیوان   ســاالری گســترده و به دنبال آن، مداخالت نهادهای نظارتی و بازرسی برای 

کشور نداشته است.
  رابطه مستقیم ارزپاشی با رشد قاچاق

ارزیابی نهادهای نظارتی نشــان می دهد که در دوره های گذشــته به میزان دخالت 
مســتقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کاال به کشور بودیم. 
واقعیتی تلخ که نشــان می دهد سیاســت های گذشــته جز کمک به قاچاقچیان 
نتیجه ای در برنداشته و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه ای سنگین به تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان کاال و خدمات بوده است. آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی 
کاالی قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی ساالنه 1۷.1میلیاردی قاچاق در کشور است 
که از این میان سهم کاالهای قاچاق ورودی 12.5میلیارد دالر و سهم صادرات قاچاق 

حدود 4.6میلیارد دالر است.
  هدف گذاری کنترل بازار در کنار حفظ ذخایر ارزی

کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند هنر سیاست گذار پولی در این دوره از نوسانات 
ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع 
موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حاال بعد از گذشــت چند هفته از اقدام عملی 
بانک مرکزی برای متعادل شــدن بــازار ارز، دبیر کل کانون صرافان با تأکید بر آثار 
تصمیمات اخیر بانک مرکزی می گوید: » در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند 
بازار دارد؛ این که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته 
باشند، ولی با قدرت می توان گفت که پیش بینی ها از نزول قیمت دالر حکایت دارد و 
قیمت ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی توانیم نرخ 

بگوییم که برای مثال 20 یا 25هزار تومان می شود.«
  کنترل بازار در کنار حمایت از صادرکنندگان

کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق بخشی به بازار 
و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی های مجاز و بازار متشکل 
ارزی با قیمت توافقی بر اساس اصول اقتصادی اتخاذشده است تصمیمی که انتظار 
می رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کاال 
و خدمــات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشــتر ارز به تنظیم بازار داخلی در 

فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.
  نگاه ریشه ای به حل معضل نوسان ارز

اما دالیل نوسان  قیمت ارز قطعاً فقط ناشی از اتخاذ سیاست های روسای اسبق بانک 
 مرکزی نیســت، بلکه رشــد تدریجی قیمت ارز طی دهه های اخیر را باید در ضعف 
عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست وجو کرد؛ ساختاری که ریشه 
در  تورم ســاختاری بلندمدت و انتظارات تورمی دارد. دو عاملی که بیش از هر چیز 
ناشــی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت های تولیدی مولد 

است.
 کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی

کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی دیگر اقدام دولت با محوریت 
بانک مرکزی بود و دولت در گام نخســت سنت ناپسند دریافت سه درصدی تنخواه 
بودجه در ماه نخست سال از بانک مرکزی را متوقف کرد؛ اقدامی که همه ساله از سوی 
دولت های قبل انجام می شــد و خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نهایت تحمیل 
تورم بود پولی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اغلب دولت ها آن را با بانک مرکزی 
در قالب مبادله اوراق تسویه می کردند؛ رویکردی که نه تنها در دولت سیزدهم متوقف 

شد بلکه بدهی دولت قبل نیز از سوی دولت سیزدهم به صورت نقدی تسویه شد .
  بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی  را در سنوات متعددی 
خریداری می کرد و ریال را در اختیار دولت می گذاشــت؛ در این سازوکار تنها بانک 
مرکزی این وظیفه را بر عهده داشــت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است تا 
بانک هــای دولتی هم عالوه بر بانک مرکزی بتوانند عامــل فروش ارز دولت در بازار 
باشند ، به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند 

تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصالح شود.
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