
اقتصـاد

صرافان به دستور بانک مرکزی دیگر حق خرید و فروش ارز ندارند

پایان صرافی ها 
   معاون ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با »شهروند«: انتقال ارز تنها از طریق بانک ها انجام می شود و در شرایط خاص بانک ها از طریق صرافی هایشان اقدام کنند

  بانک مرکزی: تصمیم کمرنگ شدن صرافی ها برای شفاف سازی نقل و انتقال ارز است 
  محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با »شهروند«: بانک مرکزی هر روز و هر ساعت یک تصمیم عجیب می گیرد!

  صرافی ها: حذف مان ممکن نیست، مامور دور زدن تحریم ها هستیم! 
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شــهروند| »دولت دیگر به صرافی ها ارز نمی دهد 
و صرافی هــا حق خریدوفروش اســکناس ارز و صدور 
حواله ارزی ندارنــد.« این تازه ترین بخشــنامه بانک 
مرکزی اســت که دوباره مثل بقیه تصمیمات دالری 
ابهام و پرسش های بسیاری به دنبال داشته است. دولت 
می گوید، این تصمیم بانک مرکزی موجب شفافیت بازار 
ارز می شــود و به بهبود وضع ایران در فهرست FATF و 
مقابله با پولشویی کمک می کند اما صرافی ها معتقدند 
در شرایطی که هنوز بانک های جهان با سیستم بانکی 
ایران تعامل درست و حســابی ندارند، چگونه می شود 
صرافی ها را حذف کرد؟ در این میان برخی نمایندگان 
مجلس هــم تصمیمات بانــک مرکزی را »ســریع و 
عجیب« توصیف می کنند و نارضایتی نشان می دهند. 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس به »شهروند« می گوید: بانک مرکزی هر روز و 
 هرساعت دارد یک بخشنامه تازه صادر می کند و ما هم 

سردرگم شده ایم! 
احمد عراقچی، معاون ارزی بانــک مرکزی اما تنها 
به گفتن چکیده ای از این تصمیم بسنده می کند و به 
»شــهروند« می گوید: جزییات این تصمیم به  زودی 

اعالم می شود.
او توضیح می دهد: تأمین ارز واردات باید تنها از طریق 
بانک ها انجام شــود و هیچ صرافی حق ندارد خارج از 
این سیســتم حواله ارزی انجام دهد و تنها درصورتی 
که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند، می توانند 
 از خدمــات صرافی های خــود یا صرافی هــای مجاز

 استفاده کنند. 
این موضــوع درحالــی رخ می دهد کــه ابهامات 
تصمیم های دالری نه تنها صرافی ها را به حالت تعطیل 
درآورده است بلکه سایر بازاری ها ازجمله فروشندگان 
خودرو، لوازم خانگی، لپ تاپ و موبایل و... هم معامالت 

خود را نیمه تعطیل کرده اند تا تکلیف دالر شفاف شود. 
از آن سمت مســافران خارج از کشــور می گویند؛ 
نمی دانند درصورت نیاز به ارز بیشــتر از 1000دالر به 
کجا مراجعه کنند و فعــاالن اقتصادی هم برای تأمین 
جزییات نیازهایشان یا شرکت در نمایشگاه های خارجی 

پرسش هایی را مطرح می کنند. 
صرافی ها معترض شدند

چند روزی اســت که ارز در اقتصاد ایران تک نرخی 
شده است، اما این تک نرخی کردن، تنها یک دالر ۴۲00 
تومانی نیست، بلکه بســیاری از کارکردهای تجاری و 
خریدوفروش ها در بازار آزاد را تحت الشــعاع خود قرار 
داده است. حاال این بار موضوع تصمیم های ارزی 618 
صرافی مجاز و بیشتر از ۴۲7 صرافی غیرمجاز است که 
دیگر براســاس اعالم بانک مرکزی قرار نیست در بازار 
خریدوفروش ارز و صدور حواله جــات نقش چندانی 

داشته باشند.
آن گونه که احمد عراقچی اعالم کرده اســت؛ از این 
پس، صدور حواله ارزی خارج از شــبکه بانکی، ممنوع 
خواهد بود و همچنین بانک ها ملزم به خرید اسکناس 
خرد افراد هستند و صرافی ها نمی توانند خریدو فروش 
اسکناس انجام دهند. این گفته ها اما در شرایطی مطرح 
می شــود که فعاالن بازار ارز می گویند هیچ هماهنگی 
درخصوص با صرافی ها صورت نگرفته است. صرافی ها 
به دلیل تحریم نظام بانکی بار انتقال حواله جات ارزی به 
کشور را به دوش می کشند، حاال مشخص نیست چه 

فرجامی انتظارشان را می کشد. 
مســعودی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه 
و صرافان تهــران هم از دیگر معترضان به بخشــنامه 
دیروز بانک مرکزی اســت که به »شهروند« می گوید: 
بانک مرکزی در رابطه با سیاست های ارزی خود هیچ 
مشــورتی با بخش خصوصی انجام نداده و صرافی ها 
همچــون مردم عــادی از طریق رســانه ها در جریان 
سیاســت های ارزی دولت قرار می گیرند. او در ادامه از 
انجام جلساتی بین صرافی ها و مسئوالن نظام بانکی خبر 
داد و افزود: مسأله اینجاست که آیا بانک مرکزی براساس 
قانون اجازه متوقف کردن عرضه ارز از طریق صرافی ها 
را دارد یا خیر. صرافی هایی که برای عرضه ارز شــکل 

گرفته اند، چطور می توان فعالیت آنها را متوقف کرد.
حاال سوال اینجاست که آیا از این پس در صرافی ها 

فقط سکه عرضه می شــود؟ جالب اســت که بدانید 
بســیاری از صرافی های کشــور مجوز عرضه سکه را 
ندارند و در صورت اجرایی شدن این مصوبه عمال کار و 
کاسبی آنها متوقف می شود. به گفته مسعودی، رئیس 
کانون صرافان استان تهران، عرضه سکه بدون اخذ مجوز 
الزم از اتحادیه مربوطه امکان پذیر نیست و بسیاری از 
صرافی های کشور این مجوز را ندارند. این صرافی های 
مجاز که طبق اعالم بانک مرکزی تعداد آنها به 618 مورد 

رسیده است، از این پس قرار است چه کار کنند. 
این درحالی است که تا پیش از این، روال بر این بود که 
بانک مرکزی به طور روزانه یا چند روز در هفته و بر اساس 
نیاز بــازار، ارز را از طریق صرافی بانک ها یا صرافی های 
منتخب خود به بازار تزریق می کــرد و صرافان مجاز و 
تحت نظارت بانک مرکزی می توانستند هر بار بین ۵0 

تا 100 هــزار دالر ارز دریافت کنند و با اختالف قیمت 
حدود 10 تا 1۵ تومان در بازار می فروختند و متقاضیان 

خریداری می کردند.
صدور حواله ارزی در صرافی ها ممنوع 

»در حال حاضر، تراز ارزی کشــور ما بسیار مطلوب 
اســت و هیچ گونه مشــکلی در تأمین نیازهای کشور 
نداریم، اما نباید شــرایط به گونه ای باشد که منجر به 

خروج سرمایه از کشور شود.« 
این بخشی از گفته های احمد عراقچی، معاون ارزی 
بانک مرکزی اســت که می گوید: فرآیند واردات بدون 
ثبت سفارش براساس مصوبه هیأت دولت، ممنوع اعالم 
شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت 
سفارش انجام می شود. آن گونه که او اعالم کرده، ثبت 
سفارش کاالهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود 
و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می شود. 
حاال براساس ضوابط جدید، تأمین ارز برای واردات از دو 
طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره گیری از 
مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تأمین می کند و در 
غیراین صورت، بانک می تواند از طریق صرافی های مجاز 

برای تأمین ارز اقدام کند. 
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این که از این پس، 
صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد 
بود، درخصــوص واردات بدون انتقــال ارز نیز گفت: 
این موضوع طبق ضوابــط قبل انجام خواهد شــد و 

واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. 
معاون ارزی بانــک مرکزی با اشــاره به نحوه عمل 
درخصوص ارز صادرکننــدگان گفت: صادرکنندگان 
می توانند ارز خود را از طریق ســامانه نیما به سیستم 
بانکی یا صرافی های مجاز بفروشــند و ایــن ارز نیز به 
مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد. همچنین طبق 
ضوابط جدید، بانک ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد 
هستند و صرافی ها نمی توانند خرید و فروش اسکناس 

انجام دهند.

  مــزد 97 کارگران از حقــوق فروردین
 اعمال می شود

  هواشناسی: به دلیل احتمال بروز سیل در 
حواشی رودخانه ها اتراق نکنید

  ســود ســهام عدالت جا مانده ها از اول 
اردیبهشت پرداخت می شود

  بزرگترین پاالیشــگاه لهستان مشتری 
نفت ایران شد

  قیمــت آب بســته بندی 20 درصــد
 بیشتر می شود

 30 چشمه دایمی کوهرنگ چهارمحال  و 
بختیاری خشک شد

 ایران چهارمین کشور ذخایر
 سوخت فسیلی 

تســنیم|  بانک جهانی کل ذخایر سوخت 
فســیلی ایران را ۲.۴ تریلیون دالر برآورد و اعالم 
کرد که ایران بعد از عربســتان، روســیه و چین 
چهارمین کشــور ثروتمند از این نظر در جهان 
است. نفت و گاز مهمترین بخش ذخایر سوخت 
فسیلی ایران را تشــکیل می دهند. بر این اساس 
عربستان با ذخایر سوخت فسیلی 7.6 تریلیون 
دالری ثروتمندترین کشــور جهــان از این نظر 
محسوب می شود. روسیه با ۴.9 تریلیون دالر در 
رتبه دوم و چین با ۴.1 تریلیون دالر در رتبه سوم از 

این نظر قرار گرفته اند.

 ابالغ کاهش
 تعرفه خودروهای هیبریدی 

تسنیم| محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از ابــالغ مصوبه کاهش تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی به دســتگاه های 
اجرایی خبر داد و گفت: مصوبه قبلی دولت فاصله 
تعرفه خودروهای هیبریدی مختلف را کم کرده و 
شرایطی را فراهم کرده بود که شاید اشتیاق برای 
ورود خودروهای هیبریدی کم شده بود. به همین 
منظور دولت تصمیم گرفت این مصوبه را اصالح 
کند تا نســبت به ورود خودروهای هیبریدی و 

حمایت از هوای پاک انگیزه ایجاد کند.

هما در صدر تأخیرهای پروازی 
مهر|  شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران، با داشتن 17 درصد تأخیر در کل پروازهای 
داخلی کشــور توانســت پرتأخیرترین ایرالین 
ایرانی در اسفند ماه شــود. براساس این گزارش، 
شرکت هواپیمایی تفتان در اسفندماه تنها یک 
پرواز داشت که همین یک ســورتی پرواز نیز با 
تأخیر بوده و در نتیجه این شــرکت 100 درصد 
پروازهای خود را در ماه گذشته با تأخیر به انجام 
رسانده است. همچنین شرکت هواپیمایی ساها با 
داشتن 11 پرواز که 7 سورتی پرواز آن )6۴درصد( 
با تأخیر و تنها ۴ پــرواز )۳6درصد( به موقع بود، 
رتبه دوم تأخیر پروازهای داخلی را در ماه گذشته  
به دست آورد. ایران ایر نیز در اسفندماه 7۳7 پرواز 
داخلی از مبدأ یا به مقصد مهرآباد داشته است که 
تنها ۲66 پرواز )۳7درصد( بــه موقع بود و ۴۴7 

پرواز )6۳درصد( را با تأخیر به پایان رساند.

 دولت برای درآمد دالر
 4۲۰۰ تومانی ردیف تعیین کند

تســنیم|  هادی قوامی، عضو کمیســیون 
تلفیق بودجه با بیان این که با افزایش نرخ دولتی 
ارز درآمد ریالــی دولت از فــروش نفت حداقل 
17 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، گفت: 
این درآمد باید به شــکل پرداخــت یارانه صرف 
حمایت از تولید و اشتغال شود. به گفته او، با توجه 
به افزایش نرخ محاســبه دالر از ۳۵00 به ۴۲00 
تومان عمال درآمد دولت به شــکل چشمگیری 
افزایش پیــدا خواهد کرد. بر این اســاس درآمد 
دولت حدود 17.۵ هزار  میلیارد تومان رشد خواهد 
کرد که باید ردیف مشــخصی برای مصرف آن 

تعریف شود.

 پیشروی بهای نفت در بازار جهان
در پی افزایــش تنش ها در ســوریه و باال رفتن 
نگرانی ها درخصوص حمله نظامی به این کشــور، 
 قیمت نفت به باالترین قیمت از تیرماه  ســال قبل 
تاکنون رسیده است. جان کیلداف یکی از شرکای 
شرکت مدیریت ســرمایه اگین کپیتال می گوید: 
تاجران پیش از فرا رســیدن آخر هفته تا می توانند 
قرارداد خرید نفت ثبت می کنند. قیمت نفت برنت 
از افت اوایل روز خود بازگشت و با سودی ۵6 سنتی 
در قیمت 7۲.۵8 دالر برای هر بشکه بسته شد. برنت 
این هفته خود را با سود ۵.۴8 دالری یا 8درصدی به 

پایان برد. 

مرور اخبار

گزیده اخبار 

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

افت هفتگی بورس ۸۶4 واحد

شهروند| شــاخص بورس در جریان معامالت 
سومین هفته امســال با 86۴ واحد کاهش معادل 
0.9 درصــد افت کرد. در ســومین هفته معامالتی 
امســال تعداد ۴197  میلیون انــواع اوراق بهادار به 
ارزش 90۵9  میلیارد ریال در بیش از ۳08  هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که تعداد 
7۲ میلیــون واحد از صندوق های ســرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش 
از 7۳۲ میلیارد ریــال در این مدت مورد معامله قرار 
گرفت. شاخص بورس هم در پایان معامالت هفته 
منتهی به ۲۴ فروردین با 86۴ واحد کاهش معادل 
0.9 درصد افت کرد و به رقم 96۲87 واحد رســید. 
شــاخص بازار اول با 66۳ واحد کاهــش در هفته 
گذشــته به رقم 68069 واحد و شاخص بازار دوم با 
1۵78 واحد کاهش به عدد ۲067۵8 واحد رسیدند 
که به ترتیب با یک و 0.8 درصد کاهش مواجه شدند.
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شهروند|  مشــکل یزدی ها و اصفهانی ها بر سر آب 
فعال حل شده و آب اصفهان دوباره به یزد سرازیر شده 
است. این درحالی است که اصفهانی ها می گویند بنا بود 
آب اصفهان برای مصارف آشــامیدنی یزدی ها منتقل 
شــود نه این که آب را از کشــاورزی و صنعت اصفهان 

بگیرند و به صنعت و کشاورزی یزد بدهند. 
روز گذشته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو اما از رفع اختالف بین اصفهانی و 
یزدی ها خبر داد و گفت: فعال انتقال آب از اصفهان به یزد 

دوباره از سر گرفته شده است. 
جمالی یکی  از کشاورزان نمونه اصفهانی دراین باره 
به »شهروند« می گوید: دیگر حتی یک قطره آب برای 
کشــاورزی در شــرق اصفهان وجود ندارد. کشاورزان 
نیمه شرقی اصفهان از بی آبی بیکار شده اند. در چنین 
شرایطی آیا انصاف است که آب اصفهان برای صنعت یزد 
کشیده شود؟ این گندمکار نمونه می گوید که قرار بود 
از اصفهان آب شرب برای یزد منتقل شود نه این که از 
آب اصفهان برای یزد کاشی بسازند! در سالی که گذشت 
یک چهارم سال گذشته بارندگی داشتیم. آب چاه های 
کشاورزی یا خشک شــده یا به یک سوم سال گذشته 
کاهش یافته است. اگر قرار است یزدی ها با آب اصفهان 

گلخانه داشته  باشند، چرا خود مان نداشته باشیم؟ 

دیروز هم مدیرکل دفتر مدیریــت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو دراین باره گفت: به علت اعتراض 
و مقابله جمعی از کشاورزان اصفهان از شب گذشته آب 
انتقالی از اصفهان به یزد قطع شد، اما با پیگیری های 
صورت گرفته درحال حاضر این مشکل برطرف شده 
است.میثم جعفرزاده با بیان این که با تالش تیم های 
عملیاتی آسیب های وارده به خط انتقال آب اصفهان به 
یزد برطرف و آبگیری خط آغاز شده است، برای ایسنا 
توضیح داد: در این عملیات توانستیم با مشارکت آبفای 
اصفهان کار را پیش ببریم و اکنون می توان اعالم کرد 
که آبگیری دوباره آغاز شده و جریان آب به مخازن آب 

شرب یزد رسیده است. 
نیره اخوان، نماینده ادوار مردم اصفهان در مجلس 
در توضیح اختالف آب بین اصفهان و یزد به »شهروند« 
می گوید: مطالبه کشاورزان اصفهانی، مطالبه  به حقی 
است. از ابتدا هم تونل دوم حفر شده در این مسیر برای 
کشاورزان اصفهانی بود و حقابه آنها از آن می گذشت. 
مســئوالن نباید از ایــن تونل بــرای فروختن حقابه 
کشاورزان اصفهانی استفاده کنند مگر این که مابه ازای 
آن را به این کشــاورزان پرداخت کنند. اخوان در ادامه 
تأکید می  کند که یکی از راه حل های ابتدایی این است 
که به صنعت جدیدی آب فروخته نشود و از هدررفت 

آب در مسیر جلوگیری شود، چرا که کشاورزان بسیاری 
به خاطر این نابســامانی بیکار و بدون عایدی شده اند. 
گفتنی است که پیگیری های خبرنگار »شهروند« برای 

بررسی موضوع از دیدگاه یزدی ها بدون نتیجه ماند.
اولویت وزارت نیرو، تأمین آب اصفهان است 

عالوه بر نگرانی های موجود، آمارها نشان می دهد که 
مصرف آب شرب اصفهانی ها در  سال گذشته کاهش 
نیز داشته است. جعفرزاده با اشاره به تدبیر وزارت نیرو 
برای مقابله با چنین اقداماتی از سوی برخی کشاورزان، 
گفت: اولویــت اصلی وزارت نیــرو و حاکمیت تأمین 
آب شرب اصفهان اســت و با توجه به این که وضع سد 
زاینده رود وخیم اعالم شــده، تنها هدف ما این است 
 که شــرایط تأمین آب شــرب را در اســتان اصفهان

 فراهم کنیم.
به گفته او درحال حاضــر در اصفهان بحران جدی 
آب را تجربه می کنیم که الزم است تمام دستگاه های 
اجرایی و مردم برای حل این بحران بســیج شوند چرا 
 که در غیراین صــورت با چالش های جــدی مواجه 

خواهیم شد.
او تصریح کرد: با توجه به شــرایط فعلی پیش بینی 
می کنیم که در تابســتان برای تأمین آب شرب نیز با 
مشکالتی مواجه شویم بنابراین تقاضای ما از کشاورزان 

این است که شرایط فعلی را درک کنند و اجازه دهند که 
کارها مطابق برنامه پیش برود.او با اشاره به تصمیمات 
گرفته شده در کارگروه سازگاری با کم آبی درخصوص 
بحران پیش آمده در اصفهــان گفت: تاکنون تدابیری 
در نظر گرفته شده تا بتوان نیازها را به صورت حداقلی 
برطرف کرد. او در پاســخ به این سوال که آیا این امکان 
وجود دارد که برای تأمین آب شرب استان یزد به سراغ 
گزینه های دیگری رفــت، گفت: می توان در بلندمدت 
بحث های دیگری را دنبال کرد اما در شرایط فعلی هیچ 
راهکار دیگری وجود ندارد. باید به این مسأله نیز اشاره 
کرد که درحال حاضر اســتان یزد نیز شرایط چندان 

مساعدی را در حوزه منابع آبی ندارد.
به گفته جعفرزاده در شرایط فعلی تنها مسأله ای که 
باید مورد توجه قرار بگیرد، این اســت که تمامی مردم 
و ســازمان ها باید نگاه ملی برای حل مسأله آب داشته 
باشــند. چرا که تنها در این شــرایط است که می توان 
بحران آب را پشت سر گذاشت.بحران آب در ایران بیش 
از همه در استان اصفهان خودنمایی می کند که همین 
مسأله نیز مشکالتی را برای این استان به وجود آورده 
به گونه ای که عمال کشاورزی در اصفهان متوقف شده 
 و این موضوع موجب اعتراضات گســترده کشاورزان

 شده است.

ماجرای اختالف آبی یزدی ها و اصفهانی ها
  قرار بود انتقال آب به یزد تنها برای آشامیدن باشد نه صنعت و کشاورزی               وزارت نیرو: فعال اختالف حل شده است 
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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

17,300,000

17,840,000

8,720,000

5,460,000

3,510,000

1,663,160

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1,345.47

16.65

68.73

72.57

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

4,200

6,150

78,00

14,90

4200

51,92.9

59,54.9

11,43.7

--

-

-

-

-

-
-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.2331

1.4238

3,673

-

-

اقتصاد جهان

 نظر وزیر اقتصاد ترکیه 
درباره نوسان دالر 

ایرنا| »تحوالت هفته های اخیر سوریه تأثیراتی 
را در بازارهای جهانی داشت که به تبع آن نوساناتی 
در بازار ارز ترکیه رخ داد اما این شرایط موقتی است 
و به زودی برطرف می شــود.« این موضوعی است 
که ناجی آغبال، وزیر دارایی ترکیه به آن اشاره کرد 
و گفت: »جای نگرانی نیست چرا که اقتصاد ترکیه 
دارای پایه های قوی است و این نوسانات تأثیری در 
رشد اقتصادی و توسعه کشور نخواهد گذاشت.« به 
گفته او اقتصاد ترکیه همه موانع پیشرفت را از میان 
برداشــته به طوری که پس از کودتای نافرجام 1۵ 
جوالی ۲016 رشد اقتصادی کشــور از ۲.۳ درصد 
به رشد 7.۴ درصدی در  سال گذشته میالدی رسید. 
این سخنان وزیر دارایی درحالی عنوان می شود که 
روند صعودی نرخ ارز به ویژه دالر و یورو در بازار ترکیه 
از چند هفته قبل شروع نشده بلکه از ماه ها قبل آغاز 

شده و همچنان ادامه دارد. 

ماجرای بورس ارز و نماینده معترض سیف 
حاال در شرایطی که بانک مرکزی اعالم کرده است به صورت مستقیم در بازار ارز فعالیت می کند و 
صرافی ها تقریبا حذف می شوند، دوباره ماجرای بورس ارز سر زبان ها افتاده است و فعاالن اقتصاد 
یک پرسش اساسی را مطرح می کنند و آن این که چرا بانک مرکزی سازوکار فروش ارز را مانند 
بسیاری از کشورهای جهان به بورس ارز نمی سپارد و همچنان می خواهد در بازار ارز مستقیم 
نقش آفرینی کند. پرسشی که البته جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس هم مطرح می کند. او که 
چند روز قبل و در حاشیه حضور ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی در بهارستان به سوی او هجوم 
آورد و بارها الریجانی در صحن علنی او را دعوت به آرامش کرد، حاال ضمن طرح این موضوع به 
»شهروند« می گوید: بنا به اعالم بانک مرکزی، وام های بزرگ بانکی به جیب چند نفر رفته است، 
اختالل بازار ارز در دست چند نفر است، موسسات مالی اعتباری زیر سر چند اسم بوده است و... اما 
چرا اسامی این افراد منتشر نمی شود؟ اینها رانت دارند و دست رانت خوارها باید رو شود، نه این که 

وقتی به اقتصاد ایران آسیب های بزرگ رساندند تصمیم های یک شبه گرفته شود.
گفتنی است، راه اندازی بورس ارز از سال ها قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام در آذرماه 
 سال 1۳9۴ شورای عالی بورس راه اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند، مصوبه ای که مشخص 

نیست با وجود نابسامانی های این روزهای بازار ارز چرا روی زمین مانده و اجرایی نمی شود.
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