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سلیمانی امیری
رئیس کل بیمه مرکزی شد

...

ارز وطال

اخبار

دالر

یورو

مشهد

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 80( 43.500

) 478( 57.031

) 171( 50.695

6.491

مهلت  48ساعته دادستان کل به بانک
مرکزی

فهرست کامل گیرندگان ارز دولتی تحویل
داده شود
دادستان کل کشور گفت که در جلسه شورای پول و اعتبار
به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف  48ساعت باید فهرست
را کامل تحویل دهید .به دادستان تهران نیز سپردیم این
فهرست ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
به گــزارش ایسنا ،محمدجعفر منتظری در بخشی از
سخنرانی خود در اولین دوره مشترک تعالی استادان و
نخبگان بسیجی حوز ههای علمیه استا نهای خراسان
رضــوی ،قم ،تهران و اصفهان در مجتمع امامت ،اظهار
کرد :عدهای آمدند ارز دولتی با مبلغ 4200تومان دریافت
کردند نصف آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود .دیروز عصر
جلسه شورای پول و اعتبار بود .به رئیس بانک مرکزی گفتم
ظرف  48ساعت باید فهرست را کامل تحویل دهید .به
دادستان تهران نیز سپردیم این فهرست ها را به درستی
مورد بررسی قرار دهد 14 .هزار نفر کسانی هستند که ارز
را با قیمت 4200تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند،
باید تنبیه شوند.
وی افزود :حکم اعدام بابک زنجانی نیز صادر شده است و
اعدام خواهد شد اما باید بیتالمال را بازگرداند .این بدین
معنا نیست که ما در دستگاه قضایی نقص نداریم .کلید رفع
همه مشکالت دست دستگاه قضایی است.

وزیر اقتصاد :بانک ها هزار و  300میلیارد
تومان امالک مازاد خود را فروختند
وزیر اقتصاد با بیان این که ۴۴۰۰میلیارد تومان اموال مازاد
بانکهابه فروش خواهد رسید ،افــزود :گمرک از ترخیص
تعداد ۱۵۵دستگاه خودروی ثبت سفارش شده غیر قانونی
ممانعت کرده است .به گزارش مهر ،مسعود کرباسیان وزیر
اموراقتصادیوداراییدریکیادداشتاینستاگرامیبهبرخی
ازاقداماتانجامشدهدرزیرمجموعههایاینوزارتخانهبرای
برخوردبافسادوشفافسازیاشارهکردونوشت:
 -1گمرک در اجرای ماده  ۲دستورالعمل تشکیل و نحوه
برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته ،ملی
و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،مانع از ترخیص  ۱۵۵دستگاه خودرو شده است.
خوشبختانهسامانهجامعهوشمندگمرکیامکانیراایجاد
کرده که حتی پس از ترخیص کاال باز هم مسیر انتقال این
کاال به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزئیات در
اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
 -2خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است
که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار
مسکن هم حضور نداشته باشند .پیگیری های ما طی چند
ماه گذشته موجب شد تا بانک ها  ۴۴۰۰میلیارد تومان از
اموال مازاد خود را بفروشند .بخشی از این اموال سهام بوده
و قابل توجه این که  ۱۳۰۰میلیارد تومان از این اموال مازاد
مربوط به مسکن بوده است.
 -3عملیات خزانه داری با هدف افزایش شفافیت و انضباط
مالی به صــورت الکترونیکی درآمــده به طــوری که کلیه
گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق
سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود.

یک مقام ارشد دولت آمریکا تصریح کرد:

چین به میزان قابل توجهی ،تحریم نفتی
آمریکا علیه ایران را خنثی می کند

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت :انتظار داریم که چین
خرید نفت را از ایران افزایش دهد که در این صورت میتواند
تأثیر تحریمهای آمریکا علیه این کشور را به میزان قابل
توجهی خنثی کند .به گزارش فارس ،والاستریت ژورنال
نوشت :آمریکا هماکنون برای اعمال تحریمها علیه ایران با
یک شکاف و مشکل بزرگ روبهروست و آن چین است .یک
مقام ارشد دولت آمریکا در حوزه انرژی گفت :برخی در
واشنگتن تصور می کنند چین نه تنها واردات نفت از ایران
را کاهش نخواهد داد بلکه نفتی را که دیگر کشورها در سایه
تحریم از ایران نمیخرند نیز خریداری خواهد کرد .افزایش
واردات نفت ایران توسط چین میتواند تأثیر تحریمهای
آمریکا علیه این کشور را به میزان قابل توجهی خنثی کند.
این مسئله همچنین ایران و چین را در زمان تشدید تنش
در حوزه تجارت بین واشنگتن و پکن به یکدیگر نزدیکتر
میکند .وال استریت ژورنال ضمن اشاره به این که برخی
کشورها در حال خروج از ایران یا کاهش خرید نفت از این
کشور هستند ،می افزاید :اما چین که هماکنون بزرگترین
واردکننده نفت ایران است در حال آمادهسازی شرایط
برای واردات نفت از ایران است.
▪اخبارضدونقیضازدومینمشترینفتایران

اگرچه هر روز احتمال همراهی کامل چین ،به عنوان بزرگ
ترین خریدار نفت از ایران و حتی افزایش خرید نفت این
کشور از ایران (با توقف واردات از آمریکا) بیشتر می شود،
اما از دومین مشتری بزرگ نفتی کشور یعنی هند همچنان
اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسد؛ از تالش برای دریافت
معافیت از آمریکا تا کاهش واردات از ایران و افزایش دریافت
نفت از آمریکا.
آخرین خبر را هم سفیر امارات عربی متحده در هند گفته
و از توافق سهجانبه میان ابوظبی ،ریاض و دهلی نو برای
جایگزین کردن بازار نفت خام ایران در هند خبر داده است.
وی ادامه داد« :امارات و عربستان آمادگی دارند تا مانع از
تکرار این مسئله شوند و در صورت مواجهه هند با کمبود
ذخایر نفت در صورت بازگشت تحریمها ،پشتیبانی الزم از
دهلی نو را داشته باشند» .دیپلمات اماراتی افزود« :به دلیل
روابط استراتژیک و نزدیک میان امارات و عربستان سعودی
و همچنین میان هند و امارات و عربستان ،ما توانستهایم به
این توافق دست یابیم» .این در حالی است که یک رسانه
هندی روز گذشته (سهشنبه) از احتمال معاف شدن این
کشور از تحریمهای نفت علیه ایران خبر داده بود .روزنامه
هندی و انگلیسیزبان «دکانهرالد» روز سهشنبه نوشته
بود که مقامهای هند و آمریکا دیدار کرده و احتمال اعطای
معافیت به دهلینو بعد از اجرایی شدن تحریمهای نفتی
علیه ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .منابع مطلع به این
روزنامه گفته بودند دو طرف درباره میزان مجاز واردات
نفت خام از ایران ،بعد از اجرایی شدن تحریمهای آمریکا
گفتوگو کردهاند.

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد:

تغییرکابینهدرمرحلهتعیینافراد

هادی محمدی -با گذشت بیش از یک ماه
از جدی شدن زمزمه های تغییر کابینه و در
حالی که مقام های دولتی مدتی بود در این



بــاره سخن نمی گفتند ،رئیس دفتر رئیس
جمهور روز گذشته از بررسی اسامی توسط
رئیس جمهور برای تغییر در کابینه و به ویژه

...

سهام عدالت



11.845

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2.370.000

26.800.000

) 1.300.000( 29.000.000

13.700.000

7.200.000

(دالر)

مقدار

2.380.500

27.040.000

) 385.000( 28.985.000

13.680.000

7.120.000

) 2( 1.226

تغییر

در تیم اقتصادی دولت خبر داد.به گزارش
خراسان ،محمود واعظی روز گذشته پس از
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در
پاسخبهپرسشخبرنگاریدرزمینهگمانهزنی
ها درباره تغییرات کابینه پرسید که وی ضمن
تایید چنین اقدامی از سوی رئیس جمهور،
خاطرنشان کــرد :ما با شرایط جدیدی بعد
از خروج از برجام و برخی تحریم های جدید
مواجه و نیازمند این هستیم که اعضای کابینه
باشرایط جدید امور را تنظیم کنند این ها می
طلبد که برخی از اعضای کابینه که رئیس
جمهور در شرایط عادی انتخاب کرد تغییر
کنند.وی ادامه داد :ایشان در حال مطالعه
هستند و اسامی مختلف را بررسی می کنند تا
ان شاء ا ...در فرصت مناسب تغییرات صورت
بگیرد اما این که چند نفر و چه کسانی هستند
را شخص رئیس جمهور می داند ضمن این که
اینتغییراتشاملتیماقتصادیهممیشود.

...
تحریم

خبر خوش درباره سود سهام عدالت

آمار فائو از تحریم ناپذیری غذای ایران

تسنیم -رئیس کل سازمان خصوصی سازی
در خصوص میزان سود تقسیمی مربوط به سال
مالی  ۹۶شرکت های سرمایه پذیر گفت :با توجه
به مجامع برگزار شده پیش بینی می شود امسال
سود بیشتری میان مشموالن سهام عدالت نسبت
به سال گذشته تقسیم شود .پوری حسینی افزود:
البته باید تا پایان فصل مجامع منتظر بمانیم تا
رقم دقیق این سود مشخص شود .وی یادآور شد:
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته از 16
تیرماهامسالوراثمشموالنمتوفیسهامعدالت
می توانستند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و
در خصوص اصل و سود سهام عدالت افراد متوفی
اقــدام کنند که به منظور برطرف کردن نواقص
موجود و بــرای هماهنگی های بیشتر این کار
متوقف شده است.

تسنیم -درحالی رسانههای دشمن برای وخیم
و بحرانی نشان دادن اوضــاع ایــران و ترساندن
مسئوالن و مردم از تحریمهای آینده موضوعاتی از
جمله مواجهه ایران با سناریوی «نفت در برابر غذا»
را مطرح میکنند که جدیدترین آمار ارائهشده از
سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) نشان میدهد ،ایران از خودکفایی
باالییدرزمینهکشتوتولیدموادغذاییبرخوردار
است و اصو ًال نیاز غذایی کشور ما به خارجیها در
حدینیستکهسناریویتحریمموادغذاییمطرح
باشد .بر این اساس ،ایران در حالی هجدهمین
کشور پرجمعیت دنیاست که در زمینه تولید
 30محصول مهم کــشــاورزی جــزو  20کشور
نخست دنیا و در تولید  21محصول کشاورزی
رتب ه تکرقمی را بین کشورهای جهان داراست.

نماینده مردم سبزوار ماجرای عجیب تخلف گندمی را رسانه ایکرد

وروددستگاههایناظربهتخلفدرخریدگندم

نماینده مـــردم ســبــزوار در مجلس از آن چــه فساد
برنامهریزی شده در بخشی از بدنه سازمان غله ایران
و ناپدید شدن  ۱۰۰هزار تن گندم تنها در یک استان،
میخواند ،خبر داد .وی ضمن تشریح نحوه وقوع این
فسادازوروددستگاههایناظروبازرسودستگیرییکی
دو نفر در این پرونده خبر داد.رمضانعلی سبحانیفر در
گفتوگوباایسنا،بابیاناینمطلبکه«درخریدتضمینی
گندم از گندمکاران و تحویل گندم خریداری شده به
سیلوها تخلفات گسترده مالی و اجرایی در جریان است»
مدعی شد :دالالن گندم از طریق ارتباطاتی که با بخشی
از بدنه سازمان غله کشور دارند گندم را از گندمکاران
خریداری میکنند اما به جای تحویل گندم خریداری
شده به سیلوهای دولتی ،آن را در انبارها و محوطههای
بدون سقف نگهداری میکنند .نماینده مردم سبزوار در
مجلس ادامه داد :این شبکه مافیایی با هماهنگی عوامل
خود در سازمان غله کشور ،گندم خریداری شده را به
انبارهای رو باز بزرگ انتقال و همزمان دو اقدام انجام
میدهند .اول این که اجازه میدهند این گندم زیر باران
یا از طریق پاشیدن آب توسط تانکرهای سیار آبرسان،
خیس و غیرقابل استفاده شود و دوم این که بخشی از این
گندم را با «خاک» و «شن» مخلوط میکنند و بعد گندم
ناخالص را از طریق شبکه مافیای خود تحویل سیلوهای
غیراستاندارد اداره غله کشور میدهند.سبحانیفر با
تشریحشیوهکارمفسدانغلهکشور،گفت:مافیایگندم
با خیس کردن گندم در انبارهای رو باز هزاران تن بر وزن
گندم خریداری شده اضافه میکنند و گندم آب خورده
را با هماهنگی شبکه مافیایی خود در بدنه سازمان غله

هیئت دولت غالمرضا سلیمانی امیری را به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس کل بیمه مرکزی تایید کرد .به گزارش فارس ،پیش از این وزیر امور
اقتصادیودارایی،غالمرضاسلیمانیامیریرابهعنوانگزینهپیشنهادیبرایسمترئیسکلبیمهمرکزیبههیئتدولتمعرفیکرد.وی
دانشیار گروه حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) است و سابقه مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری غدیر را در کارنامه دارد.

کشور ،تحویل سیلوهای دولتی که باز نیروهای همین
شبکه در آن جا مسئولیت دارند ،می دهند .وی ادامه داد:
شبکه مافیایی غله ،حجم گندم خیس شده را در گزارش
های خود چندین برابر ذکر و به اسم «گندم فاسد شده»
از سیستم گندم خریداری شده دولتی خارج میکنند و
بدین ترتیب زمینه «مفقود شدن» آن را به وجود میآورند
و از این راه نیز صدها میلیون تومان سودجویی میکنند.
نمایندهمردمسبزواردرمجلسبااشارهبهعکسهایثبت
شده از انبار رو باز مافیای غله کشور و غیر استاندارد بودن
اینسیلوها،گفت:اینعکسهادراستانخراسانرضوی
گرفتهشدهاماهمینمنظرهدربیشتراستانهاییکهگندم
در آن ها کشت میشود ،قابل رؤیت است .به عنوان نمونه
دریکاستانکوچککهنمیخواهماسمیازآنببرمطی
یک سال بیش از  ۱۰۰هزار تن گندم مفقود شده است.
سبحانیفر با اشاره به اقدامات اولیه انجام شده توسط
دستگاههایناظر،گفت:پسازاطالع،دستگاههایناظر
وبازرسانازاینتخلفبزرگوحسابشده،واردکارشدهو
باگزارشگیریهایاولیه یکیدونفررابازداشتکردهاند.



شاخص کل
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فراخبر

تغییری که نباید دیر شود
پیش از این بسیاری از کارشناسان با توجه به تنش های اقتصادی اخیر به ویژه در بازار ارز
و چالش های متعدد اقتصادی موجود و نارضایتی بخش عمده مردم و نخبگان از عملکرد
اقتصادی دولت ،خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند .خراسان نیز در گزارش تیتر
یک روز شنبه  23تیرماه ،با تیتر «تاخیر زیانبار در اصالح کابینه» خواستار تسریع دولت در
انجام این تغییرات شده بود.
گزارش خراسان ضمن بررسی عملکرد پنج وزیر مرتبط با وضعیت بازار ارز و بیکاری به
عنوان دو چالش اساسی این روزهای اقتصاد کشور ،نوشته بود :اعتماد آفرینی برای مردم
و فعاالن اقتصادی ،ضروری ترین اقدام برای برون رفت از این چالش است .یکی از مهم
ترین اقدامات اعتماد بخش ،تغییر در بخش هایی از دولت است که عملکرد ضعیفی از خود
به جا گذاشته و به وعده هایشان عمل نکرده اند یا حداقل تصور عموم مردم و کارشناسان
این است که فرد یا افرادی در کابینه ضعیف عمل کرده اند .به ویژه در شرایطی که مقامات
دولتی خود وعده های صریح و ضمنی برای تغییر در کابینه مطرح کرده باشند.

...

دستمزد



...
دولت

درخواست نمایندگان کارگری برای
بازنگری در مزد 97

نهاوندیان :رهبر انقالب دولت را
میاندار میدان اقتصاد تعیین کردند

گروههایکارگریدرخواستبازنگریدردستمزد
سال 97کارگرانرابرایبررسیدرنشستشورای
عالیکاربهاینشوراارائهدادهاند.بهگزارشفارس،
بازنگریدردستمزدسال 97کارگراندرخواستی
است که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی
کار برای قرار گرفتن در دستور کار این شورا ارائه
دادهاند.احمدمشیریانمعاونوزیرکارباتأییداین
درخواست ،گفت :البته معمو ًال بحثهای مزدی
در پایان سال در دستور کار شورا قرار میگیرد اما
گروههای کارگری درخواست بازنگری را به شورا
ارائه دادهاند .وی از برگزاری نشست شورای عالی
کاردرهفتهآیندهخبردادوگفت:دراولیننشستی
که برگزار شــود ،درخواست گروههای کارگری
بررسیواستداللهایآنهاشنیدهخواهدشد.

هادیمحمدی–محمدنهاوندیانمعاوناقتصادی
رئیس جمهور روز گذشته در پایان نشست هیئت
دولتدرجمعخبرنگاراندرپاسخبهسوالیدرباره
وجــود نقشه راه و وحــدت تیم اقتصادی گفت :با
توجه به شرایط ویژهای که ما در اقتصاد خود داریم
خوشبختانه بیش از پیش ضــرورت هماهنگی
حاصل شده است.وی به جلسه اخیر هیئت دولت
بارهبرمعظمانقالباشارهکردوگفت:رهبرمعظم
انقالبدراینجلسهتاکیدداشتندکهدراینمیدان
میانداری با دولت است که مسائل اقتصادی همه
قواونهادهاهمکاریالزمراخواهندکرد.نهاوندیان
درباره ترمیم تیم اقتصادی دولت نیز گفت :طبعا
تصمیمگیریهمدرمحتوایاینموضوعوهمزمان
آن،بارئیسجمهوراست.

سنگاندازیبرخیبانکهادرمسیرشفافیتمالیاتی

دادستان مالیاتی :آخرین اخطار به برخی بانک ها صادر شد
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
آخرین اخطار را به بانک ها و موسسات اعتباری که
اطالعات حسابهای بانکی را نمی دهند ،صادر کرد.در
شرایطیکهبهسودسپردههایبانکی،مالیاتتعلقنمی
گیرد و پرداخت سود باال از سوی بانک به سپرده گذاران
موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک ها شده است،
همکاری بانک ها با سازمان مالیاتی ،از نخستین گام ها
برایشفافشدنهرچهبیشتردرنظاممالیاتیاست.طبق
برخیمحاسبات،هماینکحدود200هزارمیلیاردتومان
سود ساالنه در شبکه بانکی به سپرده ها تعلق می گیرد.
با این حال ،طبق اظهارات اخیر خاندوزی اقتصاددان
مرکز پژوهش های مجلس 85 ،درصد سود سپرده های
بانکی یعنی رقمی در حدود  170هزار میلیارد تومان،
ساالنه به جیب تنها  2.5درصد سپرده گــذاران بانکی
سرازیر می شود .در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از
آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به
این سازمان اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات مودیان را

نمی دهند ،خبر داد و گفت :در صورت همکاری نکردن تا
مهلت تعیین شده ،علیه این بانک ها و موسسات اعتباری
اعالم جرم می شود .طبق این گــزارش ،عباس بهزاد با
اشارهبهماده 169مکررقانونمالیاتهایمستقیماظهار
کرد:بهمنظورشفافیتاقتصادیواستقرارنظامیکپارچه
اطالعاتمالیاتی،کلیهبانکهاوموسساتمالیواعتباری
کهاطالعاتموردنیازپایگاهاطالعاتهویتی،عملکردی
وداراییمودیانمالیاتیرادراختیاردارند،موظفبهارائه
اطالعات به این سازمان هستند .وی تصریح کرد :در این
زمینه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و
اعتباری،بهاستثنایچندبانکوموسسهمالیواعتباری،
همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب
تفاهم نامه های منعقد شده پایبند بوده و اطالعات خود
را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده اند یا در
شرف تکمیل اطالعات هستند .وی افزود :در خصوص
چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری
الزمرانکردهاند،ایندادستانیشفافسازیالزمواعالم
اخطار را به عمل آورده و به تازگی آخرین اخطار نیز کتبی
اعالم شده است .بهزاد تصریح کرد :در صورتی که این
چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین
شده،بستههایاطالعاتیخودرابههردلیلوبهانهایبه
نظاممالیاتیکشورارسالنکنندکهاینکارموجباتنبود
شفافیتمالیوزمینهفرارمالیاتیوپولشوییرافراهممی
سازد ،دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کشورحسبوظایفقانونیخود،دراجرایتبصره 2ماده
274قانونمالیاتهایمستقیم،علیهآندستهازمدیرانی
کهمرتکبتخطیازقانونشد هاند،اعالمجرمخواهدکرد.

گزارش شرق از جزئیات تخلفات درموسسه ثامن الحجج

پرداخت های میلیاردی به سلبریتی ها 30،سال حقوق یک جا و وام کالن برای وزیر سابق

روزنامه شرق در گزارشی از جزئیات تخلفات در موسسه
ثامن الحجج با آوردن اسامی برخی چهره های سلبریتی و
برخی مسئوالن مدعی پرداخت مبالغ کالن در قالب وام
و هدیه به این افراد از سوی موسسه شد .براساس ادعای
این گزارش  ،ابوالفضل میرعلی ،مدیرعامل موسسه ثامن
الحجج طبق اقرار خود در جلسه ششم دادگــاه ،مدرک
دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را بهعنوان باغدار و
دامدار نمونه معرفی کرده است و اینگونه نتیجهگیری
کردند کسی که باغدار و دامــدار نمونه بوده ،صالحیت
بانکداری هم دارد .بهجز سابقه تحصیلی میرعلی ،سوابق
مالی او نیز چندان روشن نبوده ،بهطوریکه قبل از این که
وارد مؤسسه ثامنالحجج شود 119 ،فقره چک برگشتی
داشته است .بر اساس این گزارش  ،مؤسسه ثامنالحجج
 14سال به فعالیت خود ادامــه میدهد و سرمایه شش
میلیون تومانی ابتدایی خود را به 12هزارو  300میلیارد
تومان تبدیل میکند؛ سرمایهای که تنها  20تا  30درصد
آن به صورت ریالی موجود است .باالخره بعد از باالرفتن
حجم مطالبات معوق و اعتراض سپردهگذاران ،مؤسسه
ثامنالحجج در سال  94به دستور قضایی منحل میشود
و حاال پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخالل در نظام
اقتصادی و حیفومیل امــوال مــردم» به جریان افتاده
است .براساس این گزارش طبق محاسبات انجامشده
بانک مرکزی ،مؤسسه ثامنالحجج دارای کسری 3هزارو
 990میلیارد تومان اســت؛  130میلیارد تومان زیان
انباشتشده 1100،میلیاردتومانفروشملکیکهانجام
نشده و در صورتهای مالی آن فروختهشده اعالم شده

است 112،میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی،
 900میلیارد تومان دیــن مالیاتی .در ســال  92برای
اولینبار وزارت اطالعات صالحیت مدیریتی ثامنالحجج
را استعالم میکند و صالحیت ابوالفضل میرعلی بهعنوان
مدیرعامل تأیید نمیشود بااینحال میرعلی به فعالیت
مدیریتی خود ادامه میدهد.در سال  92برای اولینبار
وزارتاطالعاتصالحیتمدیریتیثامنالحججرااستعالم
میکند و صالحیت ابوالفضل میرعلی بهعنوان مدیرعامل
تأیید نمیشود بااینحال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود
ادامه میدهد.در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف
مالیمؤسسهثامنالحججبهموردهاییمانندسوءاستفاده
از عبارت تحتنظارت بانک مرکزی ،پرداخت سودهای
نامتعارف به سپردهها تا 89درصد و تسهیالت کالن با نرخ
سودهای اندک چند درصدی  ،پرداخت وامهای کالن به
افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیالت بدون
وثیقه و وام های شفاهی میلیاردی میرسیم .آنچنان که
جزئیاتپروندهثامنالحججنشانمیدهد،اینمؤسسهدر
سالهای فعالیت خود حدود  255فقره تسهیالت با کف
ک میلیارد و سقف200میلیارد تومان آن هم با نرخ سود
ی 
 3تا  4درصد ارائه کرده است .نمونههایی از این فقرهها
شامل تسهیالت دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به
مبلغ  50میلیارد تومان است که سود در نظر گرفتهشده
برای این وام کالن تنها  3درصد بوده و خانم «ط.م» 43
میلیارد تومان وام با سود  4درصد از مؤسسه دریافت کرده
است .در این بین چهرههای شاخصی هم دیده میشوند؛
یکی از وزیــران سابق دولــت دهم که سمت مشاور امور

شاخص

بینالملل در این مؤسسه برای او ثبت شده ،مبلغ 124
میلیارد تومان تسهیالت از ثامنالحجج دریافت کرده و
ردپای یک خانواده ردهباالی اجرایی کشور را هم میتوان
در گزارشهای مالی این مؤسسه دید .این خانواده در
سه مصداق تخلفی ثامنالحجج حضور داشته؛ پرداخت
سود نامتعارف ،پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال
غیرمنقول نامتعارف .در پرداختهای حقوقی این مؤسسه
موردی ذکر شده که نشان میدهد صد میلیارد تومان به
حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این
رقمدرازایحقوق 30سالاینکارمندبهصورتپیشاپیش
ویکجااکنونپرداختشدهاست.پدراینخانوادهکهیکی
از افراد ردهباالی ...است ،حکم مشاور از این مؤسسه برای
اوصادرشدهوماهانهرقمپنجمیلیونوصدهزارتومانازاین
مؤسسه بهعنوان حقوق دریافت میکرده است.
▪رد پای سلبریتیها در تخلفات ثامنالحجج

امامواردتخلفپروندهمالیثامنالحججموردهایعجیب
دیگری نیز دارد؛ هزینههایمیلیاردی به نام تبلیغات برای
دو مجری تلویزیون .در تاریخ  91/12/14و ،92/7/4
مؤسسه ثامنالحجج دو مبلغ 180میلیونتومانی و400
میلیونتومانیرابهحساب«م.م»مجرییکبرنامهتلویزیونی
واریز میکند و عنوانی که روبـهروی این اعداد در توضیح
دلیل وجه ذکر شده ،یک کلمه است؛ هدیه .اما رقمی که
آقای«م.م»بهعنوانهدیهدریافتکرده،درمقابلتسهیالت
دریافتیاوازثامنالحججتقریباناچیزاست«.م.م»ازمؤسسه
ثامنالحجج یک وام دومیلیاردو  900میلیونتومانی

دریافت کرده که تنها 800میلیون تومان آن را بازگردانده
است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580
میلیون تومان) کم کنیم ،به عــدد  220میلیون تومان
میرسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل
دومیلیاردو 780میلیونتومانرادرحسابخودنگهداشته
است.ثامنالحججبهمجریمعروفدیگرتلویزیون«ا.ع»هم
بیتوجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب
هزینه تبلیغات واریز کرده است .در فهرست تخلفات این
موسسهموارددیگریهمچونوارداتبرنجوخریدوفروش
بازیکنهندبالنیزبهچشممیخورد.
▪منوچهر متکی دریافت وام را تکذیب کرد

در همین حال دفتر «منوچهر متکی» وزیر امور خارجه
در دولت احمدی نژاد مطلب منتشر شده در روزنامه
شرق مبنی بر دریافت وام چندین میلیارد تومانی از
موسسه ثامن الحجج را تکذیب کرد .به گــزارش ایلنا،
دفتر «منوچهر متکی» با صدور بیانیهای ضمن تکذیب
مطالب منتشر شده در یکی از روزنامهها روز سه شنبه
 ۲۶تیر امسال مبنی بر دریافت وام چندین میلیارد
تومانی از موسسه ثامن الحجج و باز نشر غیرقانونی آن در
فضای مجازی ،به اطالع می رساند به منظور تنویر افکار
عمومی تا حصول نتیجه نهایی و مجازات اتهام زنندگان
و اشاعه دهندگان اکاذیب ،تمام مراحل قانونی و قضایی
را پیگیری خواهد کرد .در ادامه این اطالعیه آمده است
که در صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضاییه و
نهادهای دولتی می توانند به مصادره آن اقدام کنند.

کاهش  0.6درصدی شعب بانک ها
در بهار امسال
تعداد کل شعب داخــل کشور شبکه بانکی در پایان
خرداد ماه  1397نسبت به پایان اسفند ماه ،1396
 0.6درصد کاهش یافت.به گزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،تعداد کل شعب داخــل کشور شبکه
بانکی در پایان خــرداد مــاه  ،1397به  20هــزار و
 598شعبهرسید .بر این اســاس و در پایان خرداد
ماه  ،1397تعداد شعب بانک های دولتی 8681
شعبه (  42.1درصــد)  ،بانکهای خصوصی شده
 6461شعبه (  31.4درصد) و بانکهای خصوصی و
موسسات اعتباری 5456شعبه ( 26.5درصد) است.

...

بازار خبر
نرخ کرایه نفتکشها  ۲۰درصد
افزایش یافت
تسنیم -نرخ کرایه حمل نفتکشهای
تحت پیمان شرکت ملی پخش بیش از
 ۲۰درصد افزایش یافت .شرکت ملی
پاالیش و پخش فراورده های نفتی در این
زمینه با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد" :با توجه به مشکالت
بخش حمل و نقل جــاده ای فـــراورده هــای نفتی که در
خردادماه گریبان گیر این قشر زحمتکش و پرتالش شده
بود ،موضوع افزایش نرخ حمل کرایه مورد بررسی قرار
گرفت که با موافقت وزیر نفت به تصویب رسید.

روسیه دالر را به چهار میخ کشید
فارس -روسیه روزبهروز در حال کاهش
وابستگی به دالر و فــروش داراییهای
دالری خــود در بــازار جهانی اســت .به
گــزارش راشــاتــودی ،بر اســاس آخرین
آمارهای منتشرشده توسط وزارت خزانهداری آمریکا سهم
روسیه از اوراق قرضه این وزارتخانه به کمترین میزان در۱۱
سال گذشته رسیده و تنها  14.9میلیارد دالر ارزش دارد.
این گزارش می افزاید :در سال  ۲۰۱۰روسیه جزو ۱۰
کشور با بیشترین حجم اوراق بدهی آمریکا بود که ارزش
این اوراق به  176.3میلیارد دالر میرسید .با این حال و با
رسیدن حجم داراییهای روسیه به کمتر از  ۳۰میلیارد
دالر در این زمینه این کشور حتی مشمول دارندگان عمده
اوراق بدهی آمریکا نیز نخواهد شد.

"طال" رکورد منفی زد
فارس -با تقویت ارزش دالر و پس از این
که رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت که
ایــن بانک در مسیر افــزایــش نــرخ بهره
بانکی این کشور قرار دارد ،قیمت طال
دیــروز به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید .به
گ ــزارش رویــتــرز ،هــر اونــس طــا بــا  4.38دالر کاهش
 1223.16دالر معامله شد .بدین ترتیب این فلز زرد،
کمترین قیمت از نیمه مــاه جـــوالی  2017بــرابــر با
 1221.74دالر در هر اونــس را ثبت کــرد .به گــزارش
خراسان ،البته تا دیروز بعد از ظهر ،این نرخ تا کمتر از یک
دالر ،افزایش یافت.

شگرد صرافی های غیر مجاز لو رفت
تسنیم -نگاهی به مراودات تجاری اخیر
نشان می دهد ،برخی صرافی های غیر
مجاز قبل از سیاست های جدید دولت ،از
کـــارت هــای بــازرگــانــی یــک بــار مصرف
سوءاستفاده کرده اند .در این زمینه افراد سودجو ،با کمک
برخی از افراد مرتبط خود که در صرافی ها کار می کنند یا
مالکانصرافیهستنداقدامبهخریدوفروشحوالههایارزی
بهصورتخریدارزدولتیوفروشبهقیمتآزادکردهاند.

"نه" قاطع ستاد تنظیم بازار به افزایش قیمت
تسنیم -ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر
خــود با وجــود درخــواســت هــای متعدد
تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت به
هیچ کــاالیــی ن ــداد .بنابراین گــزارش
دامداران با موافقت جهاد کشاورزی به دنبال تحقق قیمت
 1570تومانی شیر خام بودند اما با درخواست آن ها
موافقت نشد(قیمت فعلی شیرخام در محدوده 1300
تومان است)  .

درآمد شگفتانگیز ترکیه
از گردشگران ایرانی
ایسنا -دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران
و ترکیه اعالم کرد :ایرانیها در رتبه اول
گردشگری ترکیه هستند و هشت برابر
آسیای میانه به این کشور سفر میکنند.
بهطوریکه امسال حدود یکمیلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر
هزینه گردشگری ایرانیها در ترکیه بوده است .سید جالل
ابراهیمی اعالم کرد :طی چهار ماه گذشته ترکیه میزبان
هشت میلیون نفر گردشگر از  ۱۸۰کشور بودهاست که از
میان آن ها  ۸۰۰هزار نفر ایرانی بودهاند .به عبارتی یک
دهم از مجموع کل بازدیدکنندگان ترکیه را ایرانیها
تشکیل میدهند و ایرانی ها در رتبه اول هستند .پس از
ایران ،آلمانیها دومین رتبه بازدید از ترکیه را دارند.
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