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خبرهای متناقض درباره تغییر
معاون ارزی بانک مرکزی

...

ارز وطال

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

توصیه ای به همتی درباره دالالن بازار ارز
این روزها که رئیس کل جدید بانک مرکزی ســرگرم تهیه
بســته ای برای ســامان دهی اوضاع کنونی بازار ارز کشور
اســت ،ممکن اســت بحث های مختلفی درباره محتویات
این بسته در محافل کارشناسی و اقتصادی مطرح باشد ،از
همین االن گمانه ها درباره این که به چه گروه های کاالیی
چه نوع ارزی تخصیص پیدا کند مطرح است مثال ارز ناشی
از درآمدهای نفتی باید به گروه کاالهای اساسی اختصاص
پیدا کند و ارز نیمایی به چــه گروه هایی و ارز بــازار ثانویه و
بورس کاال و پتروشیمی ها به چه گروه هایی می رسد و...
اما دراین میان چیزی که نباید از نظر سکاندار سیاست های
ارزی کشور و همکاران او در ساختمان شیشه ای میرداماد
مغفول بماند و جای آن در گمانه زنی ها خالی است ،نحوه
ســامان دهی بــازار زیرزمینی ارز دراین بســته سیاســتی
جدید است بازاری که هم اکنون ساختاری مخفی اما کامال
حقیقی و جــدی در خیابان هــای منوچهری و فردوســی و
چهارراه اســتانبول و ســبزه میــدان و الله زار تهــران یعنی
دقیقا در مجاورت بازار رســمی ارز پیدا کرده است؛ ممکن
است برخی معتقد باشــند که این بازار را باید در هم کوبید
و با همــکاری عوامل خدوم نیــروی انتظامی فعــاالن آن را
دســتگیر کرد و جزو اخالل گــران بازار ارز به حســاب آورد
و به مجازات رســاند و ...چنین رفتاری شاید الزم باشد اما
هرگز کافی نیســت و البته خالی از اشکال هم نیست ،چرا
که همه فعاالن بازار غیررســمی ارز به واقع اخالل گر بازار
ارز نیســتند،برخی از این افراد که ســال هــا دراین عرصه
کار کرده اند نه تنها اخالل گر نیســتند بلکــه برای کنترل
نوسانات بازار ارز می توانند نقش ایفا کنند اما بر هیچ عقل
سلیمی هم پوشیده نیســت که همین افراد اگر به درستی
کنترل نشوند می توانند نقشی بسیار مخرب و نابود کننده
تر در نابه سامانی و آشفتگی بازار ارز ایفا کنند ،پس راه حل
سامان دهی بازار زیرزمینی و غیررسمی ارز در پاک کردن
کل صورت مسئله آن نیست بلکه در حل مسئله است.
حل مســئله بــازار زیرزمینــی ارز هــم در اصالح شــرایط و
فعــاالن و نحوه فعالیت هــای موجود درآن اســت نه از بین
بردن کل آن ،چرا کــه از بین بردن کل این بــازار طی چند
ماه اخیر نه تنها جواب نداد بلکه پاسخ عکس هم گرفت به
طوری که از بهمن ســال گذشــته تا اوایل تابستان امسال
که دالالن ارز جمع شدند و خرید و فروش اسکناس ارز در
صرافی ها ممنوع شد ،شاهد هستیم که قیمت ارز سیری
کامــا صعــودی و تقریبا بدون بازگشــت پیدا کرده اســت
وقیمت دالر از حدود  4هزارتومان به باالی  10هزارتومان
رسیده است و هنوز ســیرنزولی قابل توجهی نیافته است،
درصورتــی کــه بــا همــت دولتمــردان و امثــال همتی ها
میتواند سیری کامال نزولی به خود بگیرد چرا که بسیاری
از فعاالن بازار ارز میدانند که قیمت هاکاذب است و ارزش
حقیقی و ذاتی دالر معادل ارقام کنونی نیست.
به نظر می رســد در بســته جدید سیاســتی بــازار ارز حتما
باید جایگاهی برای ســامان دهی فعاالن بازار غیررســمی
و زیرزمینی ارز دیده شود ،مثال بورس ارز راه اندازی شود و
همه فعاالن رسمی و غیررسمی بازار ارز بتوانند به صورتی
شناســنامه دار و تحت نظــارت مراجع نظارتــی مثل بانک
مرکزی و بورس فعالیت کنند و از گوشــه و کنــار خیابان به
محلی مشخص و نظام مند و تحت کنترل ولی با قواعد بازار
آزاد و نه به گونه ای رها و خیابانی هدایت شوند.
ســامان دهی این افراد و این بازار در شــرایط کنونی ارزی
کشور از نان شب واجب تراست و اگر تا به حال چنین کاری
نشــده  ،غفلتی بزرگ اســت؛ اگر چنین کاری زودتر انجام
شده بود شاید شــاهد این مقدار نوسانات عجیب در قیمت
ارز نبودیم ،اما سامان دهی نشــدن فعاالن بازار زیرزمینی
ارز موجب شده است که این بازار به صورتی مخفیانه و شاید
حساب شــده توسط دســت های پنهان پشــت پرده  ،برای
برخی از بازارهای رسمی دراقتصاد کشور مثل بازار سکه
تعیین تکلیف کنــد ،یعنی بازاری که فعالیــت در آن قاچاق
و تخلف و شــاید اخــال در نظام ارزی محســوب می شــود
توانســته قیمت ســکه را به آســتانه  4میلیون تومان وباالتر
برساند و برای بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور و ارزش
گذاری پول رسمی  ،حکمرانی کند ،پس بار دیگر باید تاکید
کرد که ســامان دهی بــازار زیرزمینی ارز کشــور درقالبی
هدایت و کنترل شده مثل بورس ارز امروز از هرکاری دیگر
برای نظام ارزی کشور اولی تر و واجب تر است وباید در بسته
جدید سیاستی بانک مرکزی حتما دیده شود.

...
خبر

مناظره غیرمستقیم بر سر معرفی
حساب بانکی به بابک زنجانی
درحالیکهوکیلبابکزنجانیشرکتنفتوبانکمرکزیرا
بهخاطرتعللافتتاححسابمشترکبرایواریزبدهیزنجانی
مقصردانستهاست،وکیلشرکتنفتموضوعراتکذیبکرده
ومیگویدکهدریکموردبعدازافتتاححسابدرکشورمعرفی
شدهازطرفبانکمرکزی،هیچپولیبهاینحسابواریزنشد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانمهدویوکیلشرکتنفتگفت:
شرکتنفتهیچکدامازادعاهایوکیلبابکزنجانیرامبنی
بر پرداخت بدهی یا بســتن قرارداد با شــرکای زنجانی تأیید
نمیکند .مهدویدربارهادعایوکیلبابکزنجانیمبنیبر
اینکههیچبانکخارجیحاضرنیستبرایپرداختبدهی
زنجانی به شــرکت نفت افتتاح حســاب کند ،بیان کرد :این
ادعایوکیلزنجانیهمدروغبزرگیاست،زیرابانکمرکزی
ایراندرکشورهاییازجملهچینوکشورهایاروپاییدارای
حساب است ،همچنین شــرکت نفت نیز در بیشتر کشورها
دارای حســاب اســت .مهدوی تاکید کرد :در یک مورد بانک
مرکزیازشرکایزنجانیسوالکردکهمیخواهنددرکدام
کشورحساببازشود،شرکایزنجانیهمیککشوررامعرفی
کردند،امابعدازافتتاححسابدرکشورمعرفیشدهازطرف
بانک مرکزی ،هیچ پولی به این حساب واریز نشد.به گزارش
ایســنا ،رســول کوهپایه زاده وکیل زنجانی دیروز با اشاره به
سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بینالملل وزارت نفت
ک زنجانــی مبنی بر قطــع امید از
درباره پیگیــری بدهی باب 
پرداختبدهیزنجانیگفتهبودکهبعدازیکسالمذاکرات
فشردهوایجادحسابمشترک،موضوعتحریمهاپیشآمدو
بانکافتتاحکنندهحسابازارائهخدماتسرباززد.
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آغاز فصل جدید سیاست ارزی از فردا

کاهش قیمت ارز و طال درآستانه تغییر سیاست ارزی
*مدیریت نقدینگی
*استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه
به شکل شعاری ،برای کمک به مراودات اقتصادی
*تدوین مقررات الزم برای امکان تولید رمز ارزها
*ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصالح ساختار
ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
*سامان دهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
*تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز

معاون اول رئیس جمهور ،در حاشیه نشست سران سه قوه
در خصوص مسائل اقتصادی ،از تصویب کلیات سیاست
های ارزی بانک مرکزی در این جلسه خبر داد و گفت :این
سیاســت ها پس از تصویب جزئیات ،روز دوشنبه و توسط
رئیس کل بانک مرکزی اعالم خواهد شــد .در این حال،
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس 12شرطمجلسبرای
تایید و حمایت از بســته سیاســت های جدید ارزی بانک
مرکزی را تشریح کرد .دیروز همزمان با تصمیمات کالن
ارزی در کشور ،نرخ ارز و طال کاهش یافت.

▪کاهش قیمت ارز و طال در بازار

▪اعالم سیاست های ارزی تا فردا

بــه گــزارش فــارس ،جلســه شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصادی ،به ریاســت رئیــس جمهور و با حضور ســران و
مسئوالن سه قوه برگزار شــد .اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهــور ،در حاشــیه این جلســه از بررســی و
تصویب سیاســت های بانک مرکــزی در بخــش ارز خبر
داد و گفــت :عمــده جهتگیری ایــن سیاســتها بر این
است که کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور با نرخ
رسمی اعالمی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین شود
و دســتگاههای اجرایی در مراحل مختلف نظارت کافی
داشته باشند.به گفته معاون اول رئیس جمهور ،جزئیات
این سیاست ها ،در جلسه امروز هیئت دولت بررسی می
شود و به تصویب خواهد رسید و در نهایت روز دوشنبه در
مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی اعالم می شود و اجرای
آن آغاز خواهد شد  .
▪تسریع برخورد قضایی با اخالل گران اقتصادی

به گــزارش ایســنا ،در جلســه شــورای عالــی هماهنگی
اقتصادی همچنین پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به منظور
تســریع در برخورد با مفســدان و اخالل گــران اقتصادی
بررسی شد .این پیشنهاد ،بیان می کند که مسیر برخورد
با کسانی که در این مقطع با فعالیت های شان به آرامش و
ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت های
بزرگ ،اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت های
ناسالم و غیرشــفاف انجام دادند ،با کوتاه تر کردن مهلت
هایی که در قانون پیش بینی شده ،با سرعت عمل بیشتر و



در زمان کوتاه تر رسیدگی شود .کلیات این موضوع نیز در
این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوا این پیشــنهاد بــه تصویب نهایی
برســد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و
سریع تر با مفسدان و اخالل گران اقتصادی قرار گیرد.
▪ ۱۲شرط مجلس برای تایید بسته جدید ارزی

در ایــن حــال ،رئیــس کمیســیون اقتصــادی  ۱۲شــرط
مجلــس را بــرای تاییــد و حمایت از بســته سیاســت های
جدید ارزی بانک مرکزی تشــریح کرد و به دولت هشــدار
داد تغییرات جزئی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی
پذیریم .به گزارش تسنیم ،محمدرضا پور ابراهیمی12 ،
شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت را
به شرح ذیل اعالم کرد:
تفکیک بازار اولیه (برای تخصیص ارز به کاالهای اساسی
با نرخ ترجیحی ناشــی از درآمدهای نفتی دولت) از بازار
ثانویه تا مصــرف کننده نهایی ،با قیمــت ارز ترجیحی و نه
آزاد ،کاالهایــش را بخــرد و همچنین ارز مــورد نیاز برای
گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود :به غیر
از ارز مسافرتی بیماران و تعهدات بورسیه دانشجویی و ...
تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فوالد و پاالیشگاه
ها بر اســاس مکانیزم بازار آزاد در بــازار ثانویه و همچنین

...



حمل و نقل

*تعیین نرخ خوراک این واحدها ،متناسب با قیمت های
جدید در بازار ثانویه
*صرافــی ها در سیاســت جدیــد ارزی باید محــور اصلی
فعالیت های مبادالت ارزی کشور باشند.
*دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی
را در بازار ثانویه عرضه کند.
*مدیریت بــازار ثانویــه ازجانب بانــک مرکــزی از طریق
عملیات بازار باز
*سپردهگذاریارزدراختیارمردمباضمانتبانکمرکزی

همزمان با فرارسیدن موعد اعالم سیاست های ارزی که
به نظر می رســد ضمانت های محکمی برای کنترل بازار
ارز در آن لحاظ شود ،نرخ ارز و سکه در بازار کاهش یافت.
بر اساس داده های شبکه اطالع رســانی طال ،سکه و ارز
تهران ،دیروز بعد از ظهر ،نرخ هر سکه امامی ،با  50هزار
تومان کاهش نسبت به دو روز گذشته به  3میلیون و 855
هزار تومان رســید .هر گرم طالی  18عیار نیز با  3هزار و
 850تومان کاهش تا  295هزار و  970تومان افت کرد.
از سوی دیگر ،در بازار ارز ،هر یورو افت  1178تومانی را
ثبت کرد و به  11هزار و  883تومــان تنزل یافت .در بازار
غیر رسمی نیز هر دالر روند کاهشــی را ثبت کرد و برخی
شنیده ها حاکی از پیش بینی افت این قیمت در روزهای
آینده نیز است.

مهمترین نکات پرونده

دستور جدید رئیسجمهور برای برخورد با متخلفان ارزی
ت دریافتکنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته اســت ،اکنون حســن
بعد از انتشــار فهرســ 
روحانی ،رئیسجمهــور در جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی ،دســتور داده تا نــام این افراد در
فهرست سیاه قرار گیرد .به گزارش مهردر نامهای که محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهور به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ارسال کرده ،با اشاره به تبانی برخی از شرکت های ایرانی واردکننده کاال از برخی کشورها برای برخورداری
از ارز دولتی ،از پی نوشت رئیسجمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است .وی در این نامه اشاره کرده که
رئیسجمهور دستور داده« :این افراد را در فهرست سیاه قرار دهید» .در این زمینه ،محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت به خسروتاج ،معاون صادراتی خود دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شود ،نام آن ها در
فهرست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

...

...



خودرو

اشتغال

 5فروند هواپیمای ای تی آر جدید ،امروز در تهران

 ۵۰هزار خودروی ناقص در ایران خودرو و سایپا

تالش وزارت کار برای مواجهه با ریزش یک میلیون شغل

هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایران (همــا) اعــام کرد :پنــج فروند
هواپیمای جدید خریداری شده از شرکت ای تی آر ( ،)ATRچهاردهم
مرداد وارد کشــور می شــود .به گزارش ایرنا ،این هواپیماها قرار است
ســاعت  9صبح امروز در فرودگاه مهرآبــاد روی زمین بنشــیند و به این
ترتیب تعداد هواپیماهای ای تی آر ( )ATRتحویل شــده به ایران به 13
فروند افزایش مــی یابد .هرچند پــس از خروج آمریــکا از توافق برجام،
انتظار می رفت که هواپیماسازان نتوانند هواپیماهای بیشتری تحویل
ایران دهند اما برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نهم مرداد ضمن
ابراز امیــدواری درباره تحویل هشــت فروند هواپیمــای «ای.تی.آر» به
ایران ،تاکید کرد به دنبال چراغ سبز واشنگتن در این باره هستیم.

دبیر انجمــن خودروســازان ایران گفــت :هم اکنــون حــدود  ۵۰هزار
خودروی ناقــص در کف کارخانه ایران خودرو و ســایپا بــه دلیل کمبود
قطعه قرار دارد .احمد نعمت بخش در گفت وگو با تســنیم ،در پاسخ به
این پرسش که متأســفانه شرکتهای خودروســاز در طرحهای فروش
خودرو تحویل محصوالت را به ماههای آینده و حتی سال آینده موکول
کردهاند که این موضوع در کاهش عرضه به بازار تأثیرگذار است ،گفت:
آن چه خودروســازان تولید میکنند به شــرط ناقص نبودن در قطعه به
بازار عرضه میشود اما فروش مدت دار در پیش فروش ها به دلیل اجرای
تعهداتقبلیفروشخودروسازاناستعالوهبراینباتوجهبهمشکالت
تحریم  ،خودروسازان مجبور به فروش مدت دار در قراردادها هستند.

وزیر کار راجــع به افزایــش یک میلیــون نفری تعــداد بیــکاران پس از
بازگشت تحریم ها در صورت رها شدن بازار کار هشدار داد.علی ربیعی
در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفت :ما سیاســت تثبیت شغل را داریم
اجرا میکنیم .نمیتوانم االن به شما بگویم ولی اگر ما به اصطالح یله
و رها کنیم ممکن است یک میلیون شــغل بریزد ولی االن کارمان این
است که نگذاریم شــغل بریزد .دریک مدل بنابراین بوده که بخشی از
مزد را دولت داده ولی شغل را در آن صنایع حفظ کرده است .بنابراین
امکان دارد ایــن کار را دنبال کنیــم که بهجای پرداخــت بیمه بیکاری
پول بدهیم فــرد در آن صنعت باقی بماند و آن صنعت ســرپا بماند ولی
اخراجی صورت نگیرد.

کابوس ترامپ تعبیر شد
شرکت چینی خرید نفت از آمریکا را متوقف کرد
در حالــی کــه شــرکت ســینوپک چیــن قبال
اعالم کرده بــود که در صورت تشــدید جنگ
تجــاری آمریکا بــا کشــورش ،واردات نفت از
این کشور را متوقف خواهد کرد و انرژی خود
را از ایران و دیگر کشورها تامین خواهد کرد
دیروز برخــی منابــع آگاه خبر دادنــد که این
شــرکت خرید نفت از آمریــکا را متوقف کرده
اســت.این اقــدام مــی توانــد نشــانه ای مهم
در روند بــر هم خــوردن معــادالت ترامپ در
خصوص به صفر رســاندن صــدور نفت ایرن
واعمــال تحریــم هــای شــدید بر کشــور مان
باشــد  .چین هم اکنــون بعد از کانــادا بزرگ
ترین واردکننده نفت از ایاالت متحده اســت
و روزانه حــدود  400هزار بشــکه نفت از این

کشور می خرد .چینی ها گفته اند در صورت
اعمال تعرفــه بــر  200میلیــارد دالر کاالی
چینی از ســوی آمریــکا ،این کشــور مقابله به
مثل کرده و بر همین مقدار کاال از جمله نفت
تعرفه  25درصــدی وضع خواهد کــرد .این
تعرفه هزینه نفــت برای شــرکت های چینی
را حــدود  18دالر به ازای هر بشــکه گران تر
خواهد کرد .گفتنی اســت ،همراهی نکردن
چین با تحریم نفتی ایران و همچنین احتمال
افزایش خرید نفت این کشور از ایران ،پیشتر
از ســوی کارشناســان و حتی برخی مقامات
آمریکایی به عنوان پاشــنه آشیل تحریم های
آمریکا اعالم شــده بــود که در صــورت تحقق
تحریم آمریکا را در عمل بی اثر خواهد کرد.به

گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا ،خبر
توقف خرید نفت ســینوپک از آمریکا را دیروز
ســه منبع آگاه در گفــت وگو با رویتــرز اعالم
کردند و گفتند شرکت سینوپک چین یکی از

بزرگ ترین شرکتهای بزرگ دولتی در این
کشــور به دلیل تشــدید بحران جنگ تجاری
بین واشنگتن و آمریکا خرید نفت از آمریکا را
متوقف کرد .این منابع که خواستند نامشان

فاش نشود اعالم کردند هنوز مشخص نیست
چین تا چــه زمانــی واردات نفــت از آمریکا را
کنار خواهد گذاشــت اما یک منبع آگاه گفت
شــرکت یونیپک ( واحد بازرگانی سینوپک)
حداقل تا ماه اکتبر(مهر) هیچ ثبت سفارشی
برای خرید نفــت آمریکا نــدارد.واردات نفت
چین از آمریکا حدود  430هزار بشکه در روز
اســت که طبق پیش بینی ها تا ماه ســپتامبر
(شهریور) به کمتر از  200هزار بشکه خواهد
رسید .شرکت سینوپک هم برنامه ریزی کرده
بود که واردات خود از آمریکا را تا پایان امسال
به  300هزار بشکه در روز برساند اما اکنون با
توجه به افزایش تنش ها بین دو کشور ترجیح
داده اســت واردات را بــه صفــر برســاند .این
اقدام چینی ها ،قیمت نفــت آمریکا را نزولی
کرده اســت .همزمان دولت چین هم رســما
اعالم کرد کــه تقاضــای آمریکا بــرای تحریم
خرید نفت از ایران را رد کرده است.

ختم رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج اعالم شد

درخواست وکیل متهم ردیف اول برای احضار بهمنی و سیف به دادگاه

با برگزاری دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
موسسه ثامن الحجج ،ختم رسیدگی به این پرونده اعالم
شــد تا متهمان منتظر صدور حکــم دادگاه بنشــینند.به
گزارش میزان ،دوازدهمین جلســه رســیدگی به پرونده
تعاونی مالــی -اعتبــاری ثامــن الحجج دیــروز در حالی
برگزار شد که به نظر می رســد آخرین جلسه دادگاه بود.
در این جلسه ،متهم ردیف ســوم که پیشتر در رسانه ها به
عنوان متهم فراری مطرح شده و البته دادگاه این موضوع
را تکذیب کرده بود ،حضور یافت .بــه گفته قاضی باقری
در ایــن جلســه ،وی در روزهای اخیــر خود را بــه دادگاه
معرفی کرده و پس از تودیع وثیقه ،هم اکنون آزاد اســت.
متهمان پرونده در این جلســه اخــال در نظام اقتصادی
را رد کردند.
در این جلســه ،متهم ردیــف دوم خانم (ر.الف) و همســر
متهم ردیف اول ،با حضــور در جایگاه ،ضمن رد اتهامات
مطرح شــده در خصوص اخالل در نظام اقتصادی کشور
اظهار کرد :من گناهم این است که همسر آقای (الف.م)
هســتم بنده مدت کوتاهی در هیئــت مدیره بــودم و بعد
کناره گیری کردم این همه افــراد در هیئت مدیره بودند
حال چرا مرا آوردهاند؟
قاضی باقــری در این جلســه خطاب به متهــم ردیف دوم
اظهار کرد :یک باغ خرمــا در بم موجود اســت که یکی از

روسای شعب به نام آقای ع .م .با عنوان هدیه تهیه کردند
تا به مدیریت تعاونی بدهند بعد کاشــف بــه عمل آمده که
قرارداد تنظیم شــده بدون اطالع متهــم ردیف اول آقای
الف .م .بوده اســت و معلوم شــده برای خرید ایــن باغ به
مبلــغ  ۳۴۰میلیون تومــان منابع تعاونی پرداخت شــده
اســت؛ اما رئیس شــعبه مذکور مدعی شــده متهم ردیف
دوم در جریان این نقل و انتقال هســتند .قاضی در ادامه
گفت :این که رئیس شــعبه آقای ع .م .چه هدفی داشــته
اســت مشــخص نیســت ،اما در اصل این هدیه از کیســه
خلیفه و حســاب ســپرده گــذاران و اموال موسســه بوده
است ،در ظاهر متهم ردیف دوم از این موضوع مطلع بوده
و در دادسرا به آن اذعان داشته اند .همچنین مبایعه نامه
این باغ به نام همســر متهم ردیف دوم بوده اســت.در این
جلسه ،حسینی وکیل متهم ردیف اول با بیان این که این
پرونده در دســتانداز جناحهای سیاســی گرفتار شــده
است ،گفت :آقای علمالهدی و مسئوالن مشهد کوچک
تریــن دخالتــی در کارهای موسســه نداشــتند و ندارند،
ولی اتهاماتــی وارد میشــود بنابرایــن بایــد از قضیهای
که سیاسی و رســانهای اســت بیرون بیایم ،این در حالی
اســت که رئیس بانک مرکــزی (وقــت) مصاحبه مفصلی
میکند و به این موارد دامن میزند .وی همچنین مدعی
شــد که روزنامه شــرق مطالبی را به صــورت خالف واقع

و نشــر اکاذیب منتشــر میکند و مشــخص اســت در این
پرونده یک اتاق جنگ روانی ایجاد شــده اســت و بر روی
آن کار میشــود .وی خواستار آن شــد که آقای بهمنی و
درویشــی که در فرایند موسســه نقش داشــتند به عنوان
شــاهد در دادگاه حاضر شــوند .وکیل متهــم ردیف اول
افزود :همچنین انتظــار داریم آقای ســیف و احمدی که
نقش اساســی در بعــد از فراینــد انحالل داشــتند نیز در
دادگاه حاضر شوند و سواالت شاکیان ،دادگاه و مردم را
پاسخ دهند.وکیل متهم ردیف اول در خصوص پرداخت
ســود  ۸۹درصد به یکی از ســپرده گــذاران نیــز توضیح
داد :این شخص  ۱۴حساب در این موسسه داشته است
و به رغم آن چه در رســانهها ذکر شــده که این فــرد برادر
متهم ردیف دوم اســت ایــن موضوع صحت نــدارد و هیچ
رابطه خویشاوندی بین این شخص ســپرده گذار و متهم
ردیف دوم ،خانم ر .الــف .وجود ندارد.متهــم ردیف اول
نیــز در آخرین دفاعیات خــود گفت :چــرا مجموعه مرا به
بانک پارســیان دادید؟ مــرا زندانی کردیــد؟ مدارک مرا
بردید؟ مرا رها کنید تا دیگر به مسائل مالی برنگردم من
به ســپرده گذاران خیانت نکــردم و ســالم زندگی کردم
به هیچ آقــازادهای یک ریــال وام ندادم و پول مــردم را به
هیچ آقازادهای پرداخت نکردم.در ادامــه دادگاه ،متهم
ردیف سوم برای اولین بار در جایگاه متهمان این دادگاه

قرار گرفت و ضمن رد اتهامات وارد شــده ،مدعی شد که
از سال  88از موسســه استعفا کرده اســت .به طوری که
در هیچ اســتعالمی ،اســم یا ســندی از وی وجود ندارد.
وی در خصوص اســتعفایش مدعی شــد که اســتعفایش
در ســال  ،88چون به ثبت نرســیده ،معوق مانده است.
وی گفــت :چند بار هم شــکایت و اعالم کــردم هیچ گونه
ســمتی ندارم ،امــا اداره ثبت چیــزی را ثبــت نمیکرد.
در ادامــه قاضــی گفــت :نامــه اداره تعاونــی اســت کــه
میگوید شــرکت تعاونی ثامــن الحجج در ســال  ۹۳که
وضعیت تعاونی را اســتعالم میکند نام شــما را به عنوان
نایب رئیــس هیئت مدیــره قید میکنــد بنابر ایــن قانونا
استعفای شما جایی ثبت نشده اســت .در این باره وکیل
مدافــع متهــم ردیف ســوم در خصــوص اســتعفای متهم
اظهار کرد :موسسه چارچوب نداشــت و مجمع تشکیل
نمیشــد تا در آن جا به اســتعفای موکلم رسیدگی شود،
بنابرایــن در نهایت بــه اداره تعــاون ارجاع میشــود .در
این خصــوص قاضی باقــری گفت :ایــن کــه موکلتان به
کجا باید مراجعه کند در قانون تجارت مشــخص اســت.
قاضی باقری ختم دادگاه رســیدگی بــه پرونده متهمان
موسســه مالــی -اعتبــاری ثامن الحجــج را اعــام کرد.
با اعالم ختــم دادرســی رای متهمان در فرصــت قانونی
صادر می شود.

هزینه تولید مرغ و تخم مرغ کم شد
در حالی کــه این روزها قیمت مرغ و تخــم مرغ در بازار
روند صعودی دارد ،گزارش مرکز آمــار ایران از هزینه
های تولید در مرغداری های کشور نشان از کاهش این
هزینه ها در بهار امسال نسبت به زمستان  96دارد .بر
اساس گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت
مرغداریهای صنعتی کشور در بهار »97که چند روز
قبل توســط مرکز آمار ایران منتشــر شــده است ،تورم
فصلی (بهار 97نسبت به زمستان )96تولیدکنندگان
مرغ و تخم مرغ - 6.96درصد بوده است که حکایت از
کاهش حدود  7درصدی هزینه های تولید دارد .البته
تورم نقطه ای (بهار  97نســبت به بهــار 10.97 )96
درصد محاســبه شــده اســت .این تورم ها (بــه ترتیب
فصلی و نقطــه ای) برای گــروه مرغ گوشــتی  -6.7و
 4.5درصد و برای گروه تخم مرغ خوراکی  -8.8و 56
درصد اعالم شده است.

...
بازارخبر

وام فقط  ۲۶درصد قیمت مسکن را پوشش
میدهد
ایســنا – هم اکنــون با توجه بــه میانگین
قیمت مسکن ،تســهیالت  ۱۶۰میلیون
تومانی زوج ها حــدود  ۲۶درصد قیمت
یــک واحــد  ۶۰متــری را در شــهر تهران
پوشــش می دهد .میانگین قیمت مســکن شــهر تهران 6
میلیــون و  ۹۷۰هــزار تومــان اســت .بعد از جهــش قیمت
مسکن شــهر تهران که از ابتدای امسال آغاز شد و در تیر به
 ۵۴درصد افزایش نســبت به ماه مشابه ســال قبل رسید،
شــاید انتظار متقاضیــان این باشــد که رقم تســهیالت نیز
افزایش پیدا کند؛ موضوعی که بر اساس شواهد ،با توجه به
کمبود منابع بانکی و توان نداشتن طرف تقاضا در پرداخت
تسهیالت ،فعال در دستور کار قرار ندارد.

نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد به سران قوا؛
مانع افزایش مناطق آزاد شوید
مهــر  -قــرارگاه ملــی مبــارزه با مفاســد
اقتصــادی ،در نامــهای بــه ســران قوای
سهگانه و اعضای شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،خواستار جلوگیری از افزایش
تعداد مناطق آزاد بر اساس الیحه پیشنهادی دولت شد .در
این نامه با اشــاره به عملکــرد و دســتاوردهای فعالیت این
مناطق در کشور آمده است :با نگاهی دقیق به آمار و ارقام
میتوان دریافت که با وجود هزینههــای فراوان در مناطق
آزاد ،سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از یک درصد،
در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از  4درصد و در ایجاد
اشتغال کشور کمتر از  ۳درصد است.

ورود مراجع نظارتی به تخلفات گسترده
 2شرکت عرضه کننده آلومینیم
تســنیم  -با عرضه  ۱۲هزار تن شــمش
خالــص آلومینیم طــی  ۸هفته خــارج از
مکانیزم بــورس کاال ،مراجــع نظارتی به
تخلفــات عرضــه آلومینیــم از ســوی دو
شــرکت مهم فعال در این حــوزه ورود کــرده و مکاتباتی با
ســازمان تعزیرات حکومتی انجام شده اســت .در روزهای
اخیر موضوع تخلفات عرضه آلومینیم از ســوی دو شــرکت
مطرح در این حوزه در رسانه ها اعالم شده است.

یک میلیون و  600هزار سکه تحویل شد
بانک مرکزی تمام سکه های پیش فروش
شده در سررسیدهای یک و سه ماهه را به
خریــداران تحویــل داده و تنهــا  5درصد
متقاضیــان تاکنــون برای دریافت ســکه
های خود به بانک عامل مراجعه نکرده اند.در مجموع تعداد
 7میلیون و  600هزار قطعه سکه پیشفروش شد که از این
تعداد ،یک میلیون و 610هزار قطعه سکه در سررسیدهای
یک و ســه ماهه (معادل بیش از  95درصد تعهدات این دو
سررســید) بــه متقاضیــان تحویــل شــده اســت.
بر این اساس بانک مرکزی تاکنون 790هزار قطعه سکه در
سررسید یک ماهه و  820هزار قطعه سکه در سررسید سه
ماهه به خریداران تحویل داده است و تنها حدود  5درصد از
خریــداران تاکنون برای دریافت ســکه های خــود به بانک
عامل مراجعه کرده اند.

گزارش برخورد با تخلفات دریافت کنندگان
ارز دولتی به زودی منتشر می شود
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از اعــام گــزارش نهایی
دریافــت کننــدگان ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــه زودی خبــر
داد .به گزارش ایبنا ،مســعود کرباســیان ،در یادداشــتی
اینستاگرامی نوشت :فهرســت تمامی افرادی که در دوره
اخیر ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت کــرده اند از طریق بانک
مرکزی در اختیــار وزارت اقتصــاد قرار گرفته اســت .این
فهرســت را به ســرعت در اختیار گمــرک قرار دادیــم تا به
صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت هایی ارز
دریافت کــرده و کاال وارد نکرده اند .با این گروه براســاس
قانون و برمبنای اخــال گران نظــام ارزی برخورد جدی
صورت خواهد گرفت .وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
همچنین ســازمان امورمالیاتی هم موضــوع را دنبال می
کند .گــزارش نهایی با نهایت شــفافیت در اختیــار مردم و
نهادهای مربوط قرار می گیرد.
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