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زنگنه ابالغ کرد :همایش
سمینار و هزینه اضافه ممنوع!
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مسئولیت سنگین رئیس کل جدید
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل جدیــد بانــک مرکــزی،
فردی اســت که درکنار اشــراف به مســائل پولی و مالی به
علت چندیــن ســال تجربــه کاری در حــوزه بانکــی و بیمه
و درمســئولیتهایی همچــون رئیــس کل بیمــه مرکزی و
مدیرعامل بانک ملــی ایران،با حوزه رســانه و تبلیغات نیز
آشــنایی دارد.او چنــد باردرجمع خبرنــگاران از خاطرات
زمانی که درصداوسیما در کســوت یک گزارشگر و سپس
تا سمت معاون سازمان صدا وســیما در دوره سخت جنگ
ایران و عراق فعالیت کرده ،خاطراتی را مطرح کرده است.
همتی به خوبــی میداند که امــروز هم در شــرایط جنگی
قرارداریم،جنگیاقتصادیکهدستکمیازپیچیدگیهاو
سختیهای دوران دفاع مقدس ندارد و همت باالی همتی
را برای حضور و مبارزه میطلبــد و مرد میدان میخواهد.
عبدالناصر همتی زمانی مسئولیت بانک مرکزی را برعهده
میگیرد که ارز بازار زیرزمینی مخوفی را پیدا کرده اســت
و بازی گردانان این صحنه فعال توانســتهاند اقتصاد کشور
را به بازی بگیرند و قیمت دالری کــه ارزش ذاتی آن خیلی
کمتر از 10هزارتومان است تا آســتانه این رقم باال ببرند و
قیمت ســکه را تا نزدیک  150درصد طی پنج ماه افزایش
دهند.تدبیر همتی دراین صحنه خیلی کارساز است ،این
که چطور با امثال ســاطین ســکه و ارز مقابله کند،چطور
جلوی دانه درشتهای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
بایستد ،چطور با کشورهای دوســت تعامل کند و درصدد
پیمانهای پولی و منطقــهای با آنها باشــد ،چطور با مکر
ونقشه دشــمنان عربی و غربی ایران مقابله و مبارزه کند تا
بازار ارز را از این اوضاع آشفته برهاند و...
مســئولیت عبدالناصــر همتی اکنــون خیلی ســنگینتر و
پیچیدهتــر از زمانی اســت که ریاســت کل بیمــه مرکزی را
عهده دار بود ،او اکنون سکان سیاستها و بازار پولی کشور
را در دست خویش دارد.چشم بسیاری از فعاالن اقتصادی
و صادرکننــدگان و تجار و کســبه و مدیران حــوزه بانکی و
حتی فعاالن بــازار ارز و طال و بســیاری از طبقات و اقشــار
فرهیخته و حتی مردم عادی کوچه و خیابان امروز به نحوه
سکانداری همتی دوخته شده اســت و میخواهند ببینند
چه عزم و همتی را برای گرداندن این سکان تدبیر میکند.
اگر همتی تا دیروز مسئولیت عالیترین مقام ناظر بر حوزه
بیمهای کشــور را عهده دار بود اما امروز مسئولیت نظارت
بر کل حوزه پولــی و بانکی کشــور را بر دوش میکشــد که
بارسنگین تری است.برای موفقیت همتی در جبهه جدید
دعا میکنیم و امید داریم تا بتواند مرد این میدان باشد.

...
اخبار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از
عمق کم بازار ثانویه ارزی:
فقط  300میلیون دالر در بازار ثانویه معامله شد
رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با اشــاره بــه این که
دولــت بایــد همه صــادرات
غیرنفتــی را بــه بــازار ثانویه
تزریــق کند ،گفــت که طبق
آمار فقط  300میلیون دالر
در دو هفتــه اخیــر در بــازار
ثانویه معامله شــده اســت .به گــزارش مهــر ،پورابراهیمی
در بخش خبری  ۲۱شــبکه یک ســیما با بیان ایــن که بازار
ثانویــه با عمــق کم خــود نمیتواند هــدف گذاری مــا را در
اقتصاد ،محقق کنــد ،ادامه داد :بر اســاس آمار رئیس کل
بانک مرکزی حــدود  ۳۰۰میلیــون دالر در دو هفته اخیر
معامالت انجام شده که در مقایسه با نیاز کشور عدد بسیار
ناچیزی اســت .وی گفت :دولت فقط  ۲۰درصد از درآمد
صادرات غیر نفتــی را برای بازار ثانویــه ارز اختصاص داده
که تصمیم اشتباهی اســت .پورابراهیمی افزود :پیشنهاد
ما این اســت بازار ثانویه باید برای محصوالت صادرات غیر
نفتی و پتروشیمی و انواع و اقسام محصوالت فلزی و سنگ
آهن صادراتی باشد که ارزش آنها حدود  ۳۰میلیارد دالر
اســت و ارائه نکردن ارز آنها به بازار ثانویه رانت و فســاد را
ایجاد میکنــد .وی اضافه کرد :منابــع ارزی حاصل از کل
صادرات غیر نفتی باید به بازار ثانویه تزریق شود.

دستورالعمل جدید تنظیم بازار پتروشیمی
ابالغ شد
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت دســتورالعمل تنظیــم
بــازار محصــوالت پتروشــیمی را بــر اســاس تصمیمهــای
کارگــروه تنظیم بازار ابــاغ کرد و براســاس آن کف عرضه
پتروشیمیها در بازار نسبت به پارسال۲۰درصد افزایش
مییابد.بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
نفت ،محمد شــریعتمداری ،وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
دســتورالعمل جدید تنظیم بــازار محصوالت پتروشــیمی
را ابالغ کرد .بر اســاس این دستورالعمل ســازوکار تعیین
قیمت پایه پتروشیمی قابل عرضه در بورس کاالیی (معادل
قیمت جهانــی یا محمولههــای صادراتــی در خلیج فارس
هرکــدام پایینتــر بــود) ضــرب در نــرخ تســعیر ارز بانکمرکزی و امــکان رقابت حداکثر  ۵درصد در بورس اســت.
در بند  ۴این مصوبه ،پتروشیمیها مکلف شدند کف میزان
عرضه محصوالت در بازار را رعایت کنند .به این ترتیب باید
حداقل عرضه برابر با میزان تقاضای واقعی ســال گذشته
به عالوه  ۲۰درصد باشــد.این ابالغیه در شرایطی صورت
میگیرد که ایــن روزها قیمــت محصوالت پالســتیکی در
بازار افزایش قابل مالحظهای یافته است .به گزارش ایسنا،
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پالستیک در
این زمینه گفت :پتروشیمیها مواد اولیه را به جای عرضه
در بازار داخلی صادر میکنند کــه باعث کمبود مواد اولیه
و افزایش دو تا ســه برابری قیمت شده اســت .وی در پاسخ
به این ســؤال که در گذشــته در شهر فروشــگاههای عرضه
محصوالت پالستیکی با قیمتهای بســیار نازل در حد دو
هزار تومان فعالیت داشتند ،اما دیگر خبری از آنها نیست؟
گفت :محصوالتی که در گذشــته بــه مبلغ دو هــزار تومان
عرضه میشدند اکنون قیمت نهایی آنها به بیش از شش
هزار تومان افزایش یافته است.
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/732/000

32.500.000

)0( 34.500.000

17.000.000

8.700/000

(دالر)

مقدار

108.800

شاخص کل

2.651/500

32.210.000

) 1/480/000( 33.450.000

16.810.000

8.535/000

)+4( 1.228

تغییر

+405

شاخص

همتی جایگزین سیف در بانک مرکزی شد

استقبال بازار از آغاز تغییر درکابینه

نوبخت :درخواست استعفا دادم امارئیس جمهور نپذیرفتند
سرانجامباقطعیشدنتصمیمرئیسجمهور
و رای اعتماد هیئت دولت ،عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی شــد و ســیف پس از
چهار ســال و  11مــاه ،صندلی خــود در برج
الجوردی میرداماد را بــه همتی خواهد داد.
همتی کــه با ســابقه ریاســت بیمــه مرکزی،
مدیرعاملــی بانــک ملــی و ریاســت شــورای
هماهنگی بانکهــای دولتی ،در شــرایطی
ســخت به میردامــاد مــیرود ماموریتهای
ویژهای از جمله ســر و ســامان دادن بــه بازار
ارز ،اصالح نظام بانکــی و انعقاد پیمانهای
پولی دوجانبه را پیــش رو دارد .در عین حال
اولین واکنشهــای بازار به ایــن تغییر مثبت
بود و بازارهای ارز و ســکه که از ابتدای هفته
جــاری رونــد صعــودی پرشــتابی را در پیش
گرفته بودند نه تنها آرام گرفتند بلکه بیشــتر
نرخها نزولی شد.
▪ 5ماموریت روحانی به همتی

آن گونه که ایســنا گــزارش کرده اســت ،دیروز
بعــد از رای اعتمــاد هیئــت دولــت بــه همتی،
رئیس جمهور اعتماد قاطــع دولت به همتی را
به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به وی تبریک
گفت .روحانی ،همتی را فردی تحصیلکرده،
آگاه و دارای تجربیات ارزنــده در بانک و بیمه،
بــا نشــاط ،فعــال و دارای روحیه قــوی و خوب
معرفیکرد .رئیسجمهوراصالحنظامبانکی،
سیاستهای مالی ،پولی و بهبود روابط بانکی
با جهان و توســعه پیمانهای پولــی دو جانبه،
حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویتهای
رئیس کل جدید بانک مرکزی دانســت و کلیه
اعضای دولت را به همکاری بــا او توصیه کرد.
رئیس جمهور با تشکر از ســیف ،وی را مدیری
بسیار ســالم و ارزشــمند دانســت که با جدیت
تمــام سیاســتهای دولــت را اجــرا میکــرد.
روحانی ایســتادگی در برابر مؤسســات مالی
اعتباری غیرمجاز را که به ایجاد انضباط بیشتر
و قاعدهمند شدن این مؤسســات منجر شد ،از
خدمات ارزنده دوره مدیریت سیف دانست.



▪آغاز به کار سریع همتی

در حالی که گفته میشد ســیف تا  25مرداد و
زمان برگــزاری مجمع عمومی بانــک مرکزی
به کار خود ادامه خواهد داد ،خبرها حکایت از
تغییراینبرنامهوشروعبهکارسریعهمتیدارد.
به گزارش تســنیم ،همتی بعد از جلسه هیئت
دولت مستقیم به میرداماد رفته و جلسهای هم
بامدیرانبانکمرکزیداشتهاست.
▪مـــروری بــر ســوابــق و تحصیالت رئیس
جدید میرداماد

مهمتریــن مناصــب همتــی تــا پیــش از این،
ریاســت کل بیمــه مرکــزی از  1373تــا
 1385و  1395تــا  ،1397ریاســت بانک
ملــی از  1392تــا  ،1395ریاســت بانــک
ســینا از  1385تا  1392بوده اســت .او که
اقتصادخوانده و دانشــیار دانشکده اقتصاد
دانشــگاه تهــران اســت تالیفــات متعــددی
در کارنامــه دارد کــه معروفتریــن آن کتاب
"اقتصــاد کالن ،مقدمهای بر سیاســتهای
پولــی و مالی" اســت کــه چندین بــار تجدید
چاپ شده است .به گزارش تسنیم ،پیشنهاد
تاســیس صندوق ذخیــره ارزی توســط او در
دولــت اصالحــات ارائه شــد .همتی ســابقه
همــکاری بــا روحانــی را هــم دارد و در دوره
مســئولیت آقای حســن روحانی در شــورای
عالــی امنیت ملــی بهمــدت پنج ســال عضو
کمیته اقتصادی شــورای امنیت ملی بود .او
متولد  1336در همدان و  61ســاله اســت.
وی قبل از انتصاب به سمت ریاست کل بانک
مرکزی ،ســفیر ایران در چین بــود که قبل از
آغاز ماموریت خود این سمت راترک میکند.
▪واکنش سیف به انتخاب همتی

به گزارش تسنیم ،ولی ا ...سیف در واکنش به
انتصاب جایگزین برای خود در بانک مرکزی
اعــام کــرد :از حمایــت و پشــتیبانی رئیــس
جمهور و هیئت دولت در این پنج ســال تشکر
میکنم .وی افزود :برداشتن گامهای اساسی

...

در اصالح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی
غیر مجاز از جمله دستاوردهای این دوره بانک
مرکزی بود .برای همکار ارجمندم جناب آقای
دکتــر همتــی در دوران ویــژه پیــشرو آرزوی
موفقیت دارم.
▪واکنش نمایندگان؛ استقبال از شروع،
تاکید بر ادامه تغییرات

نماینــدگان مجلــس نیز کــه بارهــا خواهان
تغییرات در تیم اقتصادی دولت شده بودند،
عمدتا از تغییر ایجاد شده استقبال کردند اما
خواستار تداوم تغییرات مخصوصا در سازمان
برنامه و وزارت اقتصاد شدند .در این زمینه،
خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی مجلس با بیان این که ،بر تغییر تیم
اقتصادی دولــت مصر هســتیم تغییر رئیس
کل بانک مرکــزی را امیدوارکننــده ارزیابی
کرد و گفت :اگر وزیر فعلی اقتصاد تغییر نکند
حتما استیضاح در مجلس انجام خواهد شد.
محمد حســینی ،عضــو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس گفت :تغییــر رئیس کل بانک
مرکــزی را به فــال نیــک میگیریــم و منتظر
تحوالت در دیگــر وزارتخانههــای اقتصادی
هســتیم .پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون
اقتصادی مجلس نیز انتخاب همتی به عنوان
رئیس بانــک مرکزی را حامل پیــام مثبتی به
جامعه دانســت.به گزارش ایکنــا ،الریجانی
رئیس مجلس نیز در این زمینه گفت :برخی
از مدیــران در بخشهای اجرایــی باید تغییر
میکردنــد حتی بایــد زودتر تغییــرات انجام
میشــد تا نیروهای توانمند و با انگیزه کارها
را انجام دهند .از تغییراتــی که در دولت آغاز
شده استقبال میکنم به شرط این که افراد با
برنامه و با فکر و با کار حرفهای سرکار بیایند.
▪نوبخت :درخــواســت استعفا دادم اما
نپذیرفتند

در حالی کــه شــنیدهها حکایــت از تغییرات
بیشــتری در دولت و بــه خصــوص در وزارت



خودرو

رئیس کل جدید ،جلوی اضافه برداشت
بانکها و رشد نقدینگی را میگیرد؟

اقتصاد و سازمان برنامه داشت و نمایندگان
مردم نیــز چنین درخواســتی دارند ،واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع استعفای
نوبخــت را تکذیــب کــرد تــا قطــار تغییــرات
ضروری در تیــم اقتصــادی ،روی دور نیفتد.
به گزارش خراســان ،رئیس ســازمان برنامه
و بودجه در پاســخ به ســوالی درباره احتمال
تغییرش از ریاســت ســازمان با بیــان این که
برای ایجاد زمینه در جهت اصالح و بهبود در
کابینه و این که دست رئیس جمهور باز شود
داوطلبانه شخصا درخواســت دادم تا از همه
مســئولیتهای دولتــی کنــاره گیــری کنم،
تصریح کرد :اما متاســفانه من که نتوانســتم
رئیس جمهــور را بــرای این کار قانــع بکنم و
ایشــان هر زمان که اظهار نظر کردند به بنده
محبت داشتند.
▪واکنش مثبت بازارها به انتخاب رئیس
جدید

دیروز بعد از اعالم خبــر تغییر رئیس کل بانک
مرکزی ،بازارهای ارز و سکه که از ابتدای هفته
جاری مســیری صعودی در پیش گرفته بود و
چند بار رکوردهــای قیمتی را جابــه جا کرده
بود ،نه تنهــا آرام گرفتنــد بلکه بیشــتر نرخها
نزولــی نیز شــد .در ابتــدا یــورو  200تومان و
سکه طرح جدید حدود  50هزار تومان ارزان
شدند .قیمتها در بازار آتی نیز عمدتا نزولی
بود .اما با گذشت زمان عقبگرد نرخها بیشتر
شد .یورو با کاهش  300تومانی به  10هزار و
 700تومان رسید .سکه طرح جدید هم حدود
 76هزار تومان دیگر کاهش یافت تا در مجموع
دیروز را با عقبگرد  126هزار تومانی در سطح
 3میلیون و  347هزار تومان به پایان برساند.

...
انرژی

پیش فروش سه سوته مزدا  3و توضیحات بهمن موتور

توافق وزارت نیرو با تولیدیها و کشاورزان
برای کاهش مصرف برق در ساعات پیک

ایســنا -پیش فروش اینترنتی بهمن موتور برای خودروهای مزدا  3در
حالی دیروز انجام شــد که ســایت ثبت نام از دقایق ابتدایی بسته شد و
بســیاری از متقاضیان حتی از ثبت نام اولیه این خــودرو بازماندند .در
این زمینه یکــی از مدیران این شــرکت گفــت :قیمت کارخانــهای این
خودرو حدود  ۱۴۲و قیمــت بازار آن حدود  ۲۱۵میلیون تومان اســت
و همین منجر بــه تقاضای زیاد بــرای پیش فروش این خودرو شــد .وی
خاطرنشان کرد :در ثانیه اول باز شــدن سایت ۱۵۰ ،هزار نفر به سایت
مراجعه کردهاند که تنها  ۵۲هزار نفر آنها موفق به ورود به سایت شده
و به ترتیب ،در صف ثبتنام قرار گرفتهاند .این در حالی است که تعداد
خودروهای پیش فروشی بسیار کمتر از تعداد مراجعان بوده است.

هادی محمدی – اردکانیان وزیر نیرو در حاشــیه نشست هیئت دولت
گفــت :مــا از پایــان ســال96گفتوگو بــا واحدهــای تولیــدی را برای
صرفهجویــی در حــوزه آب و برق شــروع کردهایــم که آنها در ســاعات
پیک برق بدون آن که خســارتی متحمل شــوند تعطیل یا از مدار خارج
کنند و در ســاعات غیرپیک ،برق ارزانتری دریافت کنند .اگر خارج از
این قراردادها مشکلی پیش آید وزارت نیرو آن را پیگیری خواهد کرد.
همچنین با کشاورزان به توافق رسیدهایم تا در ساعات اوج برق چاههای
خــود را خاموش و در ســاعات غیــراوج برق رایــگان اســتفاده کنند .به
گفته وی اگر ما بتوانیم  10درصد کاهش مصرف داشته باشیم در همه
بخشها میتوانیم و میتوانستیم بدون خاموشی تابستان را رد کنیم.



بورس هم که مدتی درگیر رخــوت بود دیروز،
مخصوصا در ســاعات پایانــی معامالت ،جان
دوبارهای گرفت و حدود 400واحد رشد کرد.
اما شدیدترین واکنشها در بازار آتی سکه رخ
داد .جایی که همه قراردادها در سررسیدهای
مختلف بــا صــف فــروش در حداقــل قیمت و
با منفــی  5درصد کاهــش قیمت بــه کار خود
پایان دادند.
▪شنیده ها از تغییرات بعدی

در همین حــال پارس نیوز مدعی شــد :علی
طیــب نیا بــرای حضــور در بانک مرکــزی دو
شرط مطرح کرده بود و اگر این شروط از سوی
رئیسجمهــور ،پذیرفته میشــد او حاضر به
پذیرش کرسی ریاست بانک مرکزی میشد.
طیب نیا ،بر تغییر وزیر امور اقتصاد و دارایی و
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تأکید کرده و
خواهان آن شده بود گزینههای جدید توسط
وی به رئیسجمهور معرفی شود تا هماهنگی
کامل بین تیــم اقتصادی دولت ایجاد شــود.
البته رســانههای حامــی دولت ،طیــب نیا را
همچنانبهعنوانیکیازگزینههایتازهنفس
دردولتدوازدهممعرفیمیکنند.همچنین
گفتــه میشــود قــرار اســت ســیف بهعنوان
سفیر ایران راهی چین شود .گزینهای دیگر
که احتمــال تغییر او در تیــم اقتصادی دولت
مــیرود ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
است .شنیده میشود در صورت تغییر رئیس
ســازمان برنامــه و بودجه ،نوبخــت همچنان
بهعنــوان ســخنگوی دولــت در قــوه مجریــه
حضور پیــدا میکنــد .حــزب کارگــزاران از
مدافعان تغییر و تحــول در ســازمان برنامه و
بودجه است.

...
خودرو

پاسخ به شایعات جدید درباره «ال»90-
تسنیم -معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از عدم توقف تولید تندر
 ۹۰ایران خودرو خبــر داد .خان کرمی معاون بازاریابــی و فروش ایران
خودرو ضمن تکذیب خبر توقف تولید تندر  90در شرکت ایران خودرو
گفت :روند تولید و تحویل خودروی تندر  90ادامه دارد و آن چه که این
روزها در فضای مجازی اعالم شــده شایعهای بیش نیســت .وی افزود:
عرضه محصول تندر به دالیل مشــکالت تامین نســبت به قبل ســرعت
کمتری دارد که موجب تاخیر در بخشــی از تعهدات شــده اســت .خان
کرمی گفت :ایران خودرو براساس خواست و تقاضای برخی از مشتریان
امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است .از سوی دیگر هم
اینک تولید این محصول ادامه داشته و دعوتنامه تعهدات باقی مانده نیز
متناسب با روند تولیدخودرو در حال ارسال است.

حضور وکیل متهم غایب پرونده ثامن الحجج در دادگاه

نماینده دادستان :شکات صبر داشته باشند ،پرونده آقایان بانک مرکزی مفتوح است
یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج
در حالی برگزار شــد که وکیل مدافع متهم ردیف ســوم که
تاکنون ،در دادگاه حضور نیافته ،در دادگاه حضور یافت و
خواستار احضار موکلش به دادگاه شد .همچنین نماینده
دادستان در پاسخ به یکی از شکات مبنی بر حضور نیافتن
نماینده بانک مرکزی در هیئت تصفیه ،اظهار کرد :پرونده
آقایان بانک مرکزی مفتوح اســت .به گــزارش خبرگزاری
میزان در این جلســه ،قاضی باقری از حضور وکیل مدافع
متهم ردیف سوم پرونده یعنی «م.ر» خبر داد که شایعه شده
بودمتواریشدهاست،اماقاضیباقریپیشتر،دراینزمینه
توضیح داده و این موضوع را رد کرده بــود .چرا که به گفته
وی ،این متهم از زمان شناسایی و احضار متهمان پرونده،
در دادســرا حضور پیدا نکرده از این رو بــه طور غیابی برای
وی کیفرخواست صادر کرده بود.وکیل مدافع متهم ردیف
سوم در این خصوص در جلســه دادگاه گفت :موکل من از
روند این پرونده مطلع بود؛ اما از ایــن که نام وی در روزنامه
ذکر شده اطالع نداشــت .وی درباره وضعیت متهم ردیف
ســوم توضیح داد :ایشــان در منزل خود در تهــران خیابان
گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد و بنده تقاضا

میکنــم ایشــان در اســرع وقــت در دادگاه حاضر شــوند.
قاضی در این جلســه با بیان این که در برخی رسانهها ذکر
شــده این شــرکت تعاونی حدود  ۱۳هزار میلیارد از اموال
مردم را حیف و میل کرده اســت ،اظهار کــرد :این موضوع
به هیچ وجه صحت ندارد .کیفرخواست تنظیم شده است
و مطابق آن مبلغ  ۱۲هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان ســپرده
گیری شــده ،اما الزمه آن این نیســت که همه مبلغ حیف و
میل شده یا از بین رفته باشد .وی تصریح کرد :این شرکت
تعاونی ،داراییها و اموالی دارد که به دستور قضایی توقیف
شــده و از دسترس این شــرکت تعاونی خارج شــده است و
در اختیار مراجع قضایی قــرار دارد تا درباره آن تصمیمات
الزم گرفته شود.در این جلســه« ،الف.م» متهم ردیف اول
مبلغ چهار هــزار میلیارد تومان کســری اعالمی از ســوی
بانک مرکزی را کذب محض خواند.وی با اشاره به اقدامات
صورت گرفته در این موسسه برای ادغام و سامان دهی23
تعاونی مدعی شــد که تمام پول آن  23موسســه به میزان
 18میلیارد تومان را به سپرده گذاران داده و تسویه صورت
گرفته است .وی افزود :آقای بانک مرکزی اگر من غیر مجاز
بودم ،دیپلمه بودم و صالحیت نداشتم چرا  ۴۸۵هزار نفر

سپرده گذار و سهامدار به من دادید؟ بنده تمام پول آن ۲۳
موسســه را دادم و تســویه صورت گرفــت .در این خصوص
قاضی باقری ،خطاب به متهم گفت :طبق اسناد حدود۲۰
درصد از سپردههای ادغامی پرداخت شده است و بقیه به
عنوان سپرده گذار در موسسه ثامن الحجج اضافه شدهاند
و به نوعی طلبکار این موسسه هستند.متهم پرداخت سود
در این موسسه را طبق بخشــنامههای بانک مرکزی اعالم
کــرد و گفت ۸ :مدیــر در این زمینــه تخلف کردنــد .در این
زمینه قاضی باقری گفت که طبق اسناد و مستندات ارائه
شده در جلســه  ،۹۷/۴/۲۴موسســه ثامن الحجج اقدام
به پرداخت ســودهای نامتعارف به تعداد کثیری از سپرده
گذاران میکرده است.قاضی سوال دیگر دادگاه را از متهم
ردیفاولپرسیدوگفت:حسبصورتجلسه93/10/10
شعبه بازپرسی،بهصورت کتبی به شما ابالغ شده از افتتاح
حســاب جدید و اخذ ســپرده از مردم خــودداری کنید .در
حالی که حســب گزارشها در برخی شــعب ،حسابهای
زیادی برای سپرده گذاران افتتاح شده و مستندات جدید
ارائه شــده از بانک مرکزی تعداد آنهــا را  56هزار و 876
حســاب به ارزش بیش از  2هــزار میلیارد تومــان در 136

شعبه اعالم کرده اســت چه توضیحی دارید؟ در این زمینه
متعهد شــده بودید هیچ گونه شــعبه جدید افتتاح نکنید؛
اما برخالف تعهد شعب شــیراز و کیش را افتتاح کردید چه
پاســخی دارید؟در این لحظه متهم ردیف اول پاســخ داد:
من بعد از دستورالعمل ذکر شده به هیچ وجه سپردهگیری
نکردم اما شاید به دالیلی برخی شعب این کار را انجام داده
باشند که برخورد هم شده است.در ادامه این جلسه ،برخی
ازسپردهگذارانباحضوردرجایگاه،خواستارتعیینتکلیف
وضعیت خود و رسیدگی به تخلفات دیگر متخلفان در این
پرونده شدند .در این باره رئیس دادگاه اظهار کرد :دادسرا
باید درباره این موارد تحقیق کند و در این باره نیز تحقیقات
الزم صورت خواهد گرفت .یکی دیگر از شکات اظهار کرد:
هرگاه به هیئت تصفیه مراجعه میکنیم پاسخگو نیستند و
آقای ح(.نماینده بانک مرکزی در هیئت تصفیه) در آن جا
حضور ندارند .بیش از سه سال اســت بانک مرکزی مردم
را گرفتار کرده اســت .چــرا آن آقایــان را به ایــن جا احضار
نمیکنید؟دراینزمینهنمایندهدادستانگفت:ماچندین
جلسه بیان کرده ایم که پرونده آقایان بانک مرکزی مفتوح
است ،بنابر این شکات صبر الزم را به خرج دهند.

آخوندی دو طرح دو فوریتی دیگر به هیئت دولت ارائه کرد:

معافیتها و جریمههای مالیاتی جدید برای کنترل قیمت و اجاره در بازار مسکن
وزیر راه که پیــش از ایــن در اصالحیهای بر قانــون روابط
موجر و مستاجر ،خواستار اعمال ســقف  10درصدی بر
نرخ افزایش اجاره در صورت تمدید قرارداد شده بود ،دو
اصالحیه دیگر بر قوانین مالیاتهای مستقیم و همچنین
حمایتازعرضهمسکنزدکهطبقآنمشوقهایمالیاتی
برای حمایت از عرضه مســکن و همچنیــن طوالنی مدت
شــدن دوران اجــاره در نظــر گرفته شــده اســت .گفتنی
است این پیشــنهادها به عنوان اصالحیه قانون به هیئت
دولت تقدیم شده اســت که در صورت تصویب در دولت با
قید دو فوریت به مجلس ارســال خواهد شــد تا در صورت
تصویب نهایی ،اجرایی شــود.به گزارش خراســان ،یکی
از مهمترین انتقادات بر پیشنهاد اعمال سقف  10درصد

بر افزایش اجاره ســاالنه (در صورت تمدید قرارداد) نبود
ضمانت اجرایی برای آن بود .حاال آخوندی در پیشــنهاد
جدید خود معافیت درآمد حاصل از اجاره ملک از مالیات را
مشروط به این کرده است که حداقل زمان اجاره منظور در
قرارداد کمتر از دو سال نباشد .به گزارش فارس آخوندی
در "مــاده واحــده اصــاح مــوادی از قانــون مالیاتهای
مســتقیم" ،خواســته اســت مــاده ( 53تبصــره  )11این
قانون این گونه اصالح شــود " :درآمد هر شخص ناشی از
اجاره واحد یــا واحدهای مســکونی در تهــران تا مجموع
یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در ســایر نقاط تا مجموع
 200متر مریع زیربنای مفید ،از مالیات بر درآمد ناشــی
از اجاره ملک معاف است مشروط بر آن که :اوال -حداقل

مدت اجاره در قــرارداد اجاره واحد مشــمول معافیت در
هر بار کمتر از دو ســال نباشــد .ثانیا -یک نسخه قرارداد
اجــاره (اعم از رســمی یا تنظیم شــده در بنــگاه معامالت
امالک) در زمــان ارائه اظهارنامــه مالیاتی بــه اداره امور
مالیاتی مربوطه ارائه شــود".آخوندی در اصالح ماده
 69نیز خواسته است توســعه گران و انبوه سازانی
که طبــق الگــوی مصرف ســاختمان میســازند از
"پرداخت مالیات نقل و انتقــال (موضوع ماده )59
و مالیات بــر درآمد (موضوع مــاده  77قانون
مالیاتهای مستقیم) و مالیات بر درآمد
اجاره (در صــورت اجــاره دادن) معاف
شــوند.آخوندی در اصــاح ماده 54

مکــرر نیز ضمــن توضیح ایــن مطلــب؛ واحدهایــی که 6
ماه خالی بمانند مشــمول مالیات میشــوند ،مسئولیت
شناســایی و اخذ مالیات را بر عهده شهرداریها گذاشته
اســت.نهایتا ،وزیر راه در اصالح ماده  ۱۵قانون ســامان
دهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن نیز خواستار
اخذ عوارض از صاحبان زمینهای بایر در مناطق
مسکونی شده اســت .بر این اساس شهرداریها
مکلفانــد از اراضی بایر با کاربری مســکونی
در محدوده شــهرهایی کــه دولت تعیین
میکند ســاالنه بــه نــرخ  12درصد بر
مأخــذ ارزش معامالتی عــوارض اخذ
کنند.

چنــان چه نمــودار فوق نشــان میدهــد ،نقدینگی کل
کشور در  5سال گذشته ،حدودا  2.5برابر شده است.
یکی از مهمترین علل رشد نقدینگی ،تقاضای نقدینگی
بانکها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و تزریق
به اقتصاد کشــور اســت .یکی از مهمترین وظایف بانک
مرکزی ،استفاده از ابزارهای نظارتی و اقتصادی خود
برای کنترل این رفتار بانک هاســت .حاال همتی بانک
مرکــزی را با نقدینگــی بیــش از  1530هــزار میلیارد
تومان در اختیار میگیرد و امید هســت که بــا اتخاذ دو
سیاســت قاطع این روند را کنترل کنــد؛ ابتدا با اصالح
نظام بانکــی و حذف بانکهای بد تقاضــای نقدینگی و
اضافه برداشت را کاهش دهد و همچنین با سخت گیری
و قاطعیت در اجرای قوانین اضافه برداشــت و دریافت
جریمه آن ،بانکهای بی انضباط را جریمه کند.

...
بازارخبر

خرید سکه آتی متوقف شد

تســنیم -در پی افزایش قیمت ســکه در بازار نقد ،مدیریت
بازار مشــتقه بورس کاال امروز تصمیم گرفت موقت ًا سفارش
خرید سکه آتی را متوقف کند .بر این اساس مدیریت توسعه
بازار مشــتقه بورس کاالی ایران در اطالعیهای اعالم کرد از
روز جاری (دیروز) تا اطالع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی خرید
فزایندهدرقراردادهایآتیسکهطالبرایفعاالنبازارمقدور
نیست " .بر اساس این اطالعیه هیچ معاملهگری در بازار آتی
نمیتواند ســفارش خرید بگذارد مگر این کــه آن معامله گر
سابقا موقعیت فروش داشته و قصد دارد بابت بستن موقعیت
فروش خود موقعیتی معکوس بگیرد و از بازار خارج شود.

خیز دوباره بیت کوین به باالی  ۸۰۰۰دالر
ایســنا -طی چند روز اخیــر ارزهای مجازی کــه از ابتدای
امســال با ریزشهــای پیاپی مواجــه بودند مجــدد به مدار
صعودی بازگشــتهاند .در ایــن زمینه ارزش بیــت کوین به
باالی  8200دالر رســید .گفته میشــود ایــن افزایش به
دالیلــی از قبیــل موضع نرمتــر گــوگل و فیس بــوک برای
تبلیغات ارزهای مجازی (که قب ً
ال آن را ممنوع اعالم کرده
بودند) و نیز تالش بورس شیکاگو برای به راهانداختن بازار
معامالت بیت کوین رخ داده است.

تالش ژاپن برای دریافت معافیت
از تحریمهای ضد ایرانی
مهر -یکی از مســئوالن ارشــد ژاپنــی اعالم کــرد دریافت
تهای
معافیتازتحریمهایضدایرانیآمریکا،یکیازاولوی 
مهم این کشور برای تأمین نیاز پاالیشگاههای داخلی ژاپن
به نفت ایران و امنیت انرژی است.

دالر صدای صندوق بینالمللی پول را هم
درآورد
ایسنا -صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود اعالم
کرد برخالف یــوان کــه ارزش آن مطابق بــا ارزش بنیادی آن
اســت ،قیمت کنونی دالر (جهانــی) بیــش از ارزش ذاتی آن
است.اینصندوقبااستنادبهبررسیمیانمدتبنیادینبیان
کرده است که ارزش بازار دالر  ۸تا  ۱۶درصد بیشتر از ارزش
ذاتی آن در سال گذشته بوده و قیمتها حباب داشته است.

تدوین پیش نویس الیحه حمایت
از شرکتهای مدیریت صادرات
مهر -معاون وزیــر صنعت ،معدن وتجــارت از تدوین پیش
نویــس الیحــه حمایــت از فعالیــت شــرکتهای مدیریــت
صادرات خبر داد .نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
وشــهرکهای صنعتی ایــران گفــت :بنگاههــای کوچک
ومتوسط برای حضور در بازارهای صادراتی آگاهی کافی
ندارند از ایــن رو با کمک شــرکتهای مدیریــت صادرات
میتوان صادرات محصوالت این واحدها را به کشــورهای
خارجی تسهیل کرد.

اعتراض واردکنندگان شناسنامه دار به
نحوه انتشار فهرست وزارت صنعت
بعد از انتشــار نــام واردکننــدگان غیرقانونی خــودرو که با
همکاری مدیران سازمان توســعه تجارت اقدام به واردات
کرده بودنــد ،نمایندگان رســمی شناســنامهدار بــه نحوه
انتشار این فهرســت اعتراض دارند.به گزارش خبرگزاری
مهــر ،دو روز قبــل وزارت صنعــت در یــک اقــدام ضربتی،
فهرســت واردکنندگان متخلف خودرو را که با استفاده از
رانت و همــکاری برخی مقامــات دولتی اقدام بــه واردات
غیرقانونی خودرو کرده بودند ،منتشر کرد .در این فهرست
نام واردکنندگان و نمایندگان رسمی شرکتهای وارداتی
به چشــم میخورد که همین امر ،در دیــد اول به مخاطبان
این موضوع را القا میکرد که تمامی نمایندگان رســمی و
شناسنامهدار واردکننده خودرو ،با استفاده از رانت اقدام
بــه واردات کردهانــد؛ در حالــی که اکنــون آنها به شــیوه
نشر اسامی متخلفان از ســوی وزارت صنعت ،نقدهایی را
وارد میکننــد.از صبــح دو روز قبل واردکنندگان رســمی
و شناســنامهدار ،در اطالعیههــای جداگانــهای این اقدام
وزارت صنعت را محکوم کردند .این شرکتها بر این باورند
که انتشار این فهرســت به شــیوهای که تفکیکی میان فرد
واردکننده متخلــف با برندی کــه وارد کرده اســت ،وجود
ندارد ،چنــدان جالب نبــوده اســت و باید از ســوی وزارت
صنعت ،اصالحاتی بر روی آن صورت گیرد.
CMYK

