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قرعهکشی دورههای یازدهم و
دوازدهم طرح راه رفاه باشگاه مشتریان
بانک رفاه کارگران برگزار شد

در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهرهمندی
اعضای باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران از
مزایای عضویت در باشگاه ،مراسم قرعهکشی
دورههای یازدهم و دوازدهم طرح راه رفاه باشگاه
مشتریان برگزار شد.
طرح راه رفاه ویژه مشتریانی است که عضو
باشگاه این بانک هستند و هر ماهه بر اساس
قرعهکشی از جوایز مربوطه برخوردار خواهند
شد.
در هر دوره از قرعهکشی طرح راه رفاه باشگاه
مشتریان ،اعضای باشگاه میتوانند با انجام
فعالیتهای باشگاهی همچون عضویت ،تکمیل
پروفایل ،دعوت از دوستان و تراکنشهای دارای
امتیاز نظیر پرداخت قبض ،خرید شارژ ،انتقال
وجه حساب به حساب و کارت به کارت و ....
از درگاههای مختلف بانک رفاه کارگران در
قرعهکشی شرکت کرده و از شانس برنده شدن
جوایز بهرهمند شوند .این گزارش میافزاید،
کمک هزینه خرید لوازم منزل ،کمک هزینه
سفر ،کمک هزینه خرید لوازم ورزشی و کمک
هزینه چکاپ پزشکی جوایز قرعهکشی طرح
راه رفاه باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران را
تشکیل میدهد .الزم به ذکر است ،عالقهمندان
میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در
خصوص باشگاه مشتریان و نحوه عضویت
در آن ،به سایت باشگاه مشتریان به نشانی
 ir.https://club.rb24مراجعه کنند .همچنین
مدل امتیازی طرح راه رفاه باشگاه مشتریان
در منوی طرحهای بانک در سایت بانک رفاه
کارگران به نشانی https://www.refah-
 bank.irقابل مشاهده است.
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«ابتکار» دالیل افزایش نرخ دالر را بررسی کرد

سیستم آنالین عملکرد ویژه
نمایندگان بیمه رازی طراحی شد

سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی
شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد (سیستم آنالین
عملکرد) ویژه نمایندگان برای نخستین بار در
صنعت بیمه خبر داد که بر اساس آن هر نماینده
می تواند در لحظه ،عملکرد خود را رصد کرده و
نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم
گیری کند .فاطمه نصیری در بیست و چهارمین
برنامه سهشنبههای پاسخگویی که به صورت زنده
از صفحه اینستاگرام شرکت و با حضور بیش از
 ۱۲۰۰مخاطب پخش میشد ،با بیان این که بهترین
روش مدیریت ریسک ،مدیریت ریسک از مبدا
است ،اظهار کرد :واحد مدیریت ریسک شرکت با
همکاری مدیریت امور نمایندگان به زودی پلتفرمی
را در اختیار شبکه فروش قرار خواهد داد که هر
نماینده بتواند پرتفو ،میزان سود و خسارت ،نسبت
و ضریب خسارت ،کارمزد دریافتی و غیره خود
را مشاهده کند .به گفته او با این اقدام ،نه تنها
مدیریت ریسک برای هر نماینده به صورت کامال
مستدل و مبتنی بر آمار و ارقام امکان پذیر می
شود ،بلکه مدیریت ریسک کل شرکت نیز تسهیل
شده و از ابتدا انجام می شود .وی با اشاره به این
که از این طریق ،رتبه هر نماینده در میان کل
نمایندگان نیز قابل مشاهده است ،اظهار کرد:
این سامانه می تواند نحوه حرکت و میزان فروش
هر نماینده را به خود او نشان داده و در نتیجه
ارزیابی عملکرد را منطقی و مستدل می کند.
نصیری همچنین با تاکید بر این که شرکت بیمه
رازی با توانگری مالی باال و مدیریت ریسک صحیح،
توانسته به جایگاه مطلوبی در صنعت بیمه دست
یابد ،افزود :انتظار بیمه گزاران از شرکت بیمه این
است که خسارت وارده را در سریعترین زمان ممکن
و به کامل ترین شکل پرداخت کند که این نیز در
گروی داشتن یک پرتفوی سالم و مدیریت ریسک
صحیح است .سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه
با پولشویی شرکت بیمه رازی همچنین شناسایی
ریسک شعب و نمایندگان را از مهمترین وظایف
این مدیریت خواند و با اشاره به این که با هدایت
مدیرعامل ،تجربه شرکت بیمه رازی در شناسایی و
مدیریت ریسک ها بسیار قوی شده است ،اظهار
کرد :حضور جدی شرکت بیمه رازی در کارگروه
مدیریت ریسک سندیکای بیمه گران ایران نیز موید
این موضوع است .او به روزرسانی دانش مدیریت
ریسک با استفاده از تجربه نهادهای بین المللی و
شرکت های بیمه خارجی را یکی از اقدامات مهم در
این بخش خواند و با بیان این که فروکش کردن
بیماری کرونا ،باعث رونق گرفتن بازار شده است،
گفت :مدیریت ریسک بیمه رازی در دوره پساکرونا
همپای نمایندگان به افزایش فروش با کیفیت
کمک خواهد کرد .در پایان این نشست ،تندیس
پاسخگویی بیمه رازی توسط دکتر ناصرالدین
اسالمی فرد مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
بیمه رازی به خانم نصیری اهدا شد .گفتنی است
«سه شنبههای پاسخگویی» از ابتدای سال ۱۴۰۰
توسط روابط عمومی بیمه رازی برگزار شده و در
این مدت مدیرعامل ،معاونین و مدیران ارشد این
شرکت در برنامه زنده به سواالت مطرح شده از
سوی نمایندگان و شبکه فروش پاسخ دادهاند.

بازاروسرمایه
ی فرایند صدور مجوزها
در پی بازبین 

بازی ارز در زمین سیاست
دالر روز گذشته به  29هزار تومان رسید ،این عدد از
اوایل مهرماه سال  ۱۳۹۹بیسابقه محسوب میشود.
کارشناسان و فعاالن بازار معتقدند چند عامل دست
به دست یکدیگر داده که سبب افزایش قیمت دالر و
هیجانی شدن بازار ارز شده است .یکی از این عوامل
صحبتهای اخیر معاون اول رئیس جمهور است.
چندی پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاریهای گفته است
بخش عمدهای از منابع تخصیصی ارز در سال جاری
هزینه شده است .برخیها معتقدند این صحبت
به بازار ارز سیگنال افزایش قیمت میدهد چرا که
دولت با محدودیت منابع ارزی روبهرو است .از
سوی دیگر علی طباطبایی ،کارشناس بازارهای مالی
درباره افزایش قیمت دالر در گفتوگو با تجارتنیوز
گفته است« :یکی از مهمترین عوامل افزایشی قیمت
دالر در بازار ایجاد هیجان در بازار است .دخالت
رئیسجمهور در بازارهای اقتصادی در چند روز
گذشته در کنار پتانسیل رشد نرخ ارز ،از دیگر عوامل
افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر بوده است.
دالر توانایی رشد تا باالی  ۳۰هزار تومان را دارد و
اگر برخی از مشکالت اقتصادی و هیجان در بازار کم
نشود روند صعودی دالر ادامهدار است».
این در حالی است که برخی از فعاالن بازار
معتقدند برخی از اتفاقات بینالمللی هیجاناتی را
به بازار ارز وارد میکند .مثال صحبتهای گروسی
مدیر آژانس اتمی در کنفرانس خبری مبنی بر اینکه
این مذاکرات و رایزنیهای گسترده برای رسیدگی
به مسائل پادمانی باقیمانده ایران بینتیجه بود
میتواند تاثیر منفی بر بازار ارز داشته باشد .البته
فعاالن بر این باورند که هیجانات وارد شده تاثیرات
کوتاهمدتی را بر بازار خواهد داشت.
اگر رویکرد اقتصادی متفاوت نشود ما افزایش نرخ
ارز را خواهیم داشت
علی حیدری ،کارشناس بازارهای مالی با اشاره
به افرایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به «ابتکار»
گفت :اگر رویکرد اقتصادی دولت متفاوت از رویکرد
اقتصادی دولتهای قبل نشود ما افزایش نرخ ارز را
همچنان خواهیم داشت .رویکرد اقتصادی دولتها
رویکرد اقتصاد دستوری مبنی بر بایدها و نبایدها
بدون در نظر گرفتن علم اقتصاد است که سبب این
میشود که تحوالت اقتصادی تابع شایعات ،اخبار و
سیگنالهای خارج از کشور باشد.
وی در ادامه صحبتهایش به گفتههای مخبر،
معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و در این
خصوص گفت :اینکه آقای مخبر صادقانه آمده و از
محدودیت منابع ارزی دولت صحبت کرده است کار
بسیار با ارزشی است .البته در یک اقتصاد معموال
هنگامی که مسئوالن دولتی صادقانه مشکالت را
بیان میکنند پس از آن عالوهبر ذکر مسئله ،راهکار

کیمیانجفی

صدور مجوز تأسیس نهادهای مالی
شتاب گرفت
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قیمت دالر در بازار روز چهارشنبه  ۳آذر از ابتدای معامالت روند صعودی به خود گرفت و حدود  ۴۵۰تومان افزایش قیمت داشت .قیمت دالر در بازار آزاد
ظهر روز  ۳آذر به  ۲۹هزار تومان هم رسید.
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عبور از بحران را نیز ارائه میدهند .ایشان مشکل را
گفتهاند و باید حاال راهکاری هم ارائه دهند تا چالش
بازار ارز از بین برود.
دالر در روزهای آینده تابع حرکتها و رویکردهای
بینالمللیاست
این کارشناس بازارهای مالی همچنین در بخش
دیگری از صحبتهایش به مسائل بینالمللی اشاره
کرد و گفت :در شرایط فعلی با توجه وضعیت پیش
آمده در اقتصاد ایران روند دالر در روزهای آینده
تابع حرکتها و رویکردهای بینالمللی است نه تابع
عملکردهای داخلی .بنابراین دالر به دلیل مشکالت
بینالمللی میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد
و یا اینکه دالر با وجود اخبار خوشایند درخصوص
مذاکرات کمی کاهش و یا اصالح قیمت را تجربه
کند.

برای حل مشکالت باید پرونده  FATFمجدد باز
شود
حیدری در ادامه صحبتهایش به کلید حل
مشکالت اقتصادی اشاره کرد و در این خصوص
گفت :گره کور مشکالت اقتصادی در الیههای باالتر
باز میشود .به بیانی دیگر برای حل مشکالت باید
پرونده  FATFمجدد باز و این مسئله یک بار برای
همیشه حل شود.
وی همچنین اظهار کرد :حتی اگر برجام امضا شود
تا  FATFتصویب نشود آنطور که باید و شاید ما
شاهد گشایش اقتصادی نخواهیم بود.
کنترل بازار ارز از طریق تغییر برخی سیاستها
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان
با تغییر برخی از سیاستها در درون کشور سبب
کاهش هیجان در بازار ارز شد یا خیر؟ گفت :در

زمان آقای همتی کار خوبی انجام شد که البته
بسیار کند پیش میرفت و کار خوب این بود که یک
انضباط پولی ایجاد شد .از سوی دیگر خرید و فروش
اوراق قرضه به واسطه تبادالت بین بانکی وجود
داشت و این نظم ،مسئله خوبی بود .بنابراین بله
میتوان با سیاستهایی برای ایجاد انضباط پولی و
داشتن بانک مرکزی مستقل بازار ارز را از هیجانات
شدید دور کرد .این کارشناس بازار مالی در بخش
دیگری از صحبتهایش به مسئله تورم اشاره کرد
و در اینباره گفت :همانطور که اشاره کردم میتوان
با سیاستهایی بازار ارز را از هیجان دور کرد اما
داستان تورم چیز دیگری است .برای کنترل تورم باید
یک الگوی مشخص از اقتصاد کالن داشته باشیم ،به
عبارتی روشنتر برای کنترل تورم باید علم اقتصاد را
به جای عملکردهای فردی به دست گرفت.

برگزاری پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران با حمایت همراه اول
پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران با حمایت چند
میلیارد ریالی اپراتور همراه اول در دی ماه سال  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
اپراتور همراه اول در راستای سرمایهگذاری و توسعه محصوالت
برگزیده در حوزه بازی قصد دارد با یک میلیارد ریال جایزه نقدی
و چندین میلیارد ریال جایزه غیرنقدی به بزرگترین حامی جشنواره
بازیسازان مستقل ایران تبدیل شود .ارسال آثار به این جشنواره تا
پایان آذرماه تمدید شده و اختتامیه پنجمین دوره این جشنواره نیز در
دی ماه  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
حمایت همراه اول از پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران

از اهداف اصلی حمایت همراه اول از این جشنواره میتوان به توجه
ویژه به بازیهای آموزشی و مهارتی و همراه با سرگرمی اشاره کرد .مرکز
تحقیق و توسعه این اپراتور ماموریت دارد تا از بازیسازان در حوزه
بازیهای آموزشی و مهارتی حمایت کند .همچنین بر اساس توافقی
که با دبیرخانه جشنواره انجام شده قرار است به فعاالن این حوزه
بستههای حمایتی نیز ارائه شود.
گفتنی است اپراتور همراه اول اعالم کرد این طرح دائمی خواهد
بود و امکاناتی چون سرمایهگذاری و استقرار تیمهای برگزیده و دارای
محصول باکیفیت در دستور کار این اپراتور قرار خواهد داشت.

مرغ ارزان میشود اگر...

نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری الگوها و نمونههای موفق تعاونیها
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون کمک به شکلگیری
الگوهای موفق تعاونی را از ماموریتهای این بانک عنوان کرد.
امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در
جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد شعب استان گلستان گفت :یکی
از ماموریت های بانک توسعه تعاون نقش آفرینی در تقویت و
شکلدهی الگوهای موفق تعاونی است.
عصارزاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون به سابقه دیرین
تعاونیهای صاحب نام بخش کشاورزی در شکل سنتی تا به شکل
مدرن امروزی در کشور اشاره کرد و گفت :فعالیت کشاورزی و
دامپروری در استان گلستان به عنوان مزیت اقتصادی مطرح است
و تعاونیهای موفقی حول این فعالیتها شکل گرفتهاند و ارائه
خدمات مناسب توسعهای به این نمونه های موفق تعاونی و کمک
به تقویت تعاونیهای نوظهور  ،اثر مطلوبی در اقتصاد منطقه دارد.
عصارزاده کارنامه درخشان در تراز مالی و ترازنامه ای را در تداوم
فالیت توسعه ای بانک مهم ارزیابی نمود و گفت :واحدهای اجرایی
و استانها با تعامل مناسب با ارکان برنامهریزی و ارزیابی ستاد بانک،
مسیری را در پیش بگیرند تا با بهره گیری از محصوالت و سبد
خدمات عمومی و تخصصی بانک ،تراز مالی استانها و واحدها در

وضع مساعدی قرار داشته باشد.
وی به رتبه دوم جمعیت روستایی استان گلستان در سطح کشور
اشاره نمود و گفت :بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از چهار بانک
عامل در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سطح
کشور زمینه ایجاد اشتغال  52هزار نفر از هموطنان عزیز مناطق

توسعه و تعمیق بازار سرمایه از طریق رفع
انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور
مجوزها به همراه نظارت موشکافانه بر عملکرد
آنها ،از جمله اهداف اساسی سازمان بورس و
اوراق بهادار است .نگاهی بر تعداد مجوزهای
صادر شده در حوزه نهادهای مالی ،حکایت از
افزایش شمار آنها طی دوره  ۴۰روزه اخیر دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار ،افزون بر
تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس و فعالیت
نهادهای مالی ،ارتقای الزامات و استانداردهای
اولیه مورد نیاز برای صدور مجوز نهادهای
مالی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
بنابراین ،سیاست سازمان این خواهد بود تا
افزون بر تسهیل فرایند صدور مجوزها ،الزامات
و استانداردهای اولیه مورد نیاز صدور مجوز
نهادهای مالی نیز ارتقا یابد.
اگرچه با بازبینیهای انجام شده ،فرایند
صدور مجوزها تسهیل شده است ،اما در
بازبینی دستورالعملها ،موشکافیهای بسیاری
لحاظ شده ،از اینروی ،نظارتهای سازمان بر
نهادهای مالی نیز پس از شروع فعالیت آنها،
سختگیرانهترمیشود.
مرور آمار مجوزهای صادر شده نهادهای مالی
طی مدت اخیر ،نشان از اراده قوی این سازمان
بر عملیاتی کردن وعدههای خود دارد.
براساس این آمارها ،از ابتدای سال تا  ۲۲مهر
ماه ۱۹،مجوز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری
صادر شده است .طی دوره  ۴۰روز اخیر ۶ ،مجوز
فعالیت در این بخش صادر شده است .به بیانی
دیگر ،متوسط ماهانه مجوزهای صادر شده در
حوزه صندوقهای سرمایهگذاری از ابتدای سال
تا دوره مشخص شده ۳ ،صندوق بوده و متوسط
آنها طی  ۴۰روز اخیر ۵ ،صندوق در ماه بوده
است .همچنین در حوزه شرکتهای هلدینگ ،از
ابتدای سال تا  ۲۲مهرماه ۸ ،موافقت اصولی این
نهاد مالی صادر شده ،این در حالی است که طی
دوره  ۴۰روزه اخیر ۲ ،موافقت اصولی تأسیس
شرکت هلدینگ اعالم شده است .به بیانی دیگر،
متوسط ماهانه موافقتهای اصولی صادر شده
در حوزه شرکتهای هلدینگ از ابتدای سال تا
دوره مشخص شده ،یک شرکت بوده و متوسط
آنها طی  ۴۰روز اخیر ۲ ،شرکت در ماه بوده
است .در ارتباط با شرکتهای سرمایهگذاری ،از
ابتدای سال تا  ۲۲مهر ماه ۱۲ ،موافقت اصولی
تأسیس شرکت سرمایهگذاری صادر شده است.
طی دوره  ۴۰روز اخیر ۵ ،موافقت اصولی
فعالیت در این بخش صادر شده است .به
بیانی دیگر ،متوسط ماهانه موافقتهای اصولی
اعالم شده در حوزه شرکتهای سرمایهگذاری
از ابتدای سال تا دوره مشخص شده ۲ ،شرکت
بوده و متوسط آنها طی  ۴۰روز اخیر ۴ ،صندوق
در ماه بوده است.

روستایی را فراهم نموده است و با توجه به جمعیت روستایی استان،
اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی اهمیت ویژه ای در گلستان
داشته است.
عصارزاده گفت :با بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون ِ طی سالهای
اخیر  ،نکته قابل توجه این است که بانک در عین برخورداری از یک
ساختار کارآمد هم در صورتهای مالی به نحو اصولی عمل نموده
است ،و نیز توفیق یافته کارنامه ی خدمات توسعه ای را همواره در
مسیر رشد و تعالی قرار دهد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از شعب استان
گلستان جلب اعتماد با بهرهمندی از اصول مشتریمداری را مهم
برشمرد و افزود :صداقت ،شفافیت ،کیفیت مناسب خدمات و
سرعت کافی از مهمترین مسائلی است که همکاران شعب باید
توجه کافی داشته باشند.
در این دیدارها سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استانها
و بازاریابی ،احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب ،حمیدرضا
البرزی مدیر امور اعتباری ،یونس کالنتری رئیس اداره کل امور
مشتریان و توسعه بازار و محمد رضا شریفی مدیر شعب استان
گلستان نیز حضور داشتند.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی
گفت :در آبان ماه نسبت به ماههای دیگر جوجه
بیشتری در سالنهای پرورش ریخته شده است
و اگر نهادههای مورد نیاز واحدهای مرغداری به
موقع تامین شود از اواسط آذرماه به بعد عرضه
مرغ بیشتر از تقاضا خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی کمالی با بیان
اینکه جوجهریزی در آبان ماه نسبت به ماههای
دیگر  ۵تا  ۶میلیون بیشتر انجام شده ،گفت:
از طرفی بخشی از جوجههای وارداتی هم وارد
سالنهای پرورش شده است و اگر نهاده به
میزان کافی تامین شود طبیعتا تولید بیشتری
خواهیم داشت .جوجهریزیهایی که در آبان
ماه انجام شده از  ۱۵آذر به بعد در بازار عرضه
خواهد شد و وقتی عرضه بیشتر از تقاضا شود
قیمتها خود به خود کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه بر قیمت جوجه یکروزه نظارتی
نمیشود ،افزود :با وجود اینکه جوجه یکروزه هم
مانند مرغ گوشتی ذرت و کنجاله سویای دولتی
دریافت میکند و بایستی با نرخ مصوب در بازار
عرضه شود ولی چنین اتفاقی نمی افتد و جوجه
یکروزه باالتر از نرخ مصوب به مرغداران تحمیل
میشود.

نقش بانک مسکن در موفقیت طر حهای خانهسازی دولتی
یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اعتقاد دارد :اقدام بانک مسکن در تامین مالی
کامل طرح مسکن مهر تا پایان کار از یک تورم بزرگ جلوگیری کرد.
بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نارساییهای اقتصاد ایران
تاکید دارد :این نارسایی موجب شده که ظرفیت ها و پتانسیل های تمامی بخشها به
صورت کامل استفاده نشود.
او نتیجه این ساختار معیوب را وضعیت کنونی عنوان و اظهار میکند :بواسطه چنین
ساختار نظام تامین مالی در ایران ضعیف مانده و نتوانسته با ابزارهای جدید مجهز شود.
ستاریان با اشاره به ایجاد بانک های متعدد تخصصی در حوزه های مختلف اعتقاد دارد:
به دلیل رویکرد حاکم بر اقتصاد ایران و تکالیف تحمیلی ،بانک های تخصصی نتوانسته اند
در حوزه های خود موفقیت کامل داشته باشند.
این استاد دانشگاه در عین حال تاکید می کند در میان بانکهای تخصصی همچون
کشاورزی ،صادرات ،صنعت و معدن ،توسعه تعاون و ، ...بانک مسکن کارنامه قابل
قبول تری دارد .زیرا توانسته علی رغم شرایط مشابه در حوزه تامین مالی و خانه دار کردن
بخشی از دهک ها گام های بزرگ تری بردارد.
او با اشاره به اینکه عملکرد بانک های تخصصی در زمینه انحراف منابع یک مبنای
ارزیابی می تواند باشد افزود :وقتی دولت تالش دارد از طریق مداخله سیاستی را جا
بیندازد هزینه هایی به دنبال دارد.
او با ذکر مثالی توضیح داد :در تمامی دنیا اصلی وجود دارد که مسکن از دهک های باال
پر می شد .در ایران دولت تالش داشته این سیاست را از پایین تعقیب کند .این تالش
معکوس تا حدودی جواب داده است بخشی از آن به دلیل جذاب بودن بخش مسکن
است و بخشی دیگر به دلیل استفاده از برخی ابزارها از سوی بانک عامل.

ستاریان دلیل دیگر چنین داوری را طرح مسکن مهر می داند و می گوید :طرح مسکن
مهر با وجود همه انتقادهای کارشناسی یک پروژه به ارث رسیده بود .معموال با تغییر
دولت ها تمایلی به ادامه پروژه های قبلی نیست و نظام بانکی نیز از این جابجایی ها برای
خالصی از تعهدات استفاده می کند.
او ادامه داد :اما در طرح مسکن مهر بانک مسکن تا آخر پای کار ماند به خصوص که
در دو سال اخیر تامین مالی و اتمام طرح تسریع شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اعتقاد دارد :در کنار وفای به تعهد اتمام این طرح
توانست از یک تورم بزرگ جلوگیری کند زیرا وقتی طرحی به اجرا در می آید و منابع به
آن تخصیص داده می شود اگر تبدیل به یک محصول نشود می تواند آثار تورمی داشته
باشد.
به گفته او چنین اتفاقی همانند آن است که نقدینگی ایجاد و توزیع شده اما مقابل آن
تولیدی صورت نگرفته است .بنابراین اگر در سال های اخیر طرح تکمیل نمی شد می توان
گفت به دلیل آنکه محصول نهایی وارد اقتصاد نمی شد تورم در اقتصاد شدت بیشتری
می گرفت.
ستاریان میگوید :بانک مسکن در یک سال اخیر  -دوره مدیریت شایان  -با تعهد به
تامین مالی مسکن مهر و به بهره برداری رساندن تمام آنها هم به رونق اقتصاد کمک کرد
هم با تکمیل و کمک به بازپرداخت وامهای داده به برگشت نقدینگی تزریق شده کمک
کرد.
او تاکید میکند این کارنامه در مقایسه با بانکهای تخصصی دیگر بسیار بهتر است
زیرا تمامی این بانک ها در مقایسه با بانک مسکن در پروژه های تخصصی حوزه خود
موفقیتی مشابه نداشتند.

به گفته ستاریان موفقیت بانک مسکن در طرح مسکن مهر  ،اقدام ملی و ...توانست
تا حدودی به خانه دار شدن مردم کمک شود به همین دلیل می توان گفت بانک
مسکن بخش تخصصی خود را از سایر بانک های تخصصی بهتر می شناسد.
او در عین حال از متولیان خواست زمینه ای توسعه ای شدن بانک مسکن را فراهم کنند
تا امکان استفاده از تمامی ابزارهای مالی برایش فراهم شود و پتانسیل های استفاده نشده
در این بانک به فعل درآید.

