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بنیاد مستضعفان سرمایه گذاری در مال ها
و مجتمع های تجاری لوکس را متوقف کرد

...
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توصیه ای به بانک مرکزی
برای رفع ابهام از سامانه سنا
روز گذشــته با نگاهی به قیمت های دالر آمریکا درج شده
در سامانه ســنا ،دو نکته مبهم وجود داشت که خوب است
مدیران ســاختمان شیشــه ای میرداماد عنایتــی جدی به
این نکات داشته باشند چرا که دغدغه ای از جنس نظارت
پذیری و کنترل بازار شــکننده و درمعرض آسیب ارز پشت
این نکات نهفته است:
اولین نکتــه مبهم این بــود که نرخ هــای موجــود روی این
ســامانه با نــرخ هــای موجود پشــت گیشــه صرافــی های
پایتخت (که عصر دیروز در حدود 10هــزار و  500تومان
بود) تفاوتی بین  700تا هزار تومان داشــت .این درحالی
است که نرخ های سامانه ســنا قبل از مسائل به وجود آمده
چند ماه اخیر بــازار ارز و پیــش از ابالغ ممنوعیــت خرید و
فروش اسکناس ارز در صرافی ها  ،مالک اعالم نرخ گیشه
صرافی ها بود ،حتی در ماه گذشته و اوایلی که عبدالناصر
همتی سکان مدیریت بازار پولی کشــور را در دست گرفت
و ممنوعیــت مذکــور بــرای خریــد وفــروش ارز بــه صورت
اسکناس برداشته شد ،ابتدا اعالم شد که نرخ های موجود
روی سامانه سنا ،مالک اعالم نرخ در گیشه صرافی هاست
اما نرخ های دیروز ســامانه ســنا با نرخ های اعالمی گیشه
صرافی ها تفاوتی چند صد تومانی داشــت ،چرا ؟ پس چه
نرخی قرار است مالک گیشه صرافی ها باشد،نرخ کوچه و
خیابان؟! نکند دست های پنهانی در بازار آزاد و زیرزمینی
ارز وقتی می بینند که نرخ ســامانه ســنا حدود هزار تومان
پایین تر از نــرخ کوچه و خیابان اســت ،در مقابل اعالم نرخ
به این صــورت مقاومت و روی اعالم نرخ گیشــه صرافی ها
اعمال نفوذ می کنند؟ تا کی قرار است دالالن خیابان های
منوچهری و فردوســی بر نرخ گیشه صرافی ها نفوذ داشته
باشــند و چه زمانی نرخ های رسمی و شــفاف مالک اعالم
قیمت صرافی هــا قرار خواهد گرفت؟ پــس اعمال نظارت
بانک مرکزی کجاســت؟ آیا بانک مرکــزی تدبیری عملی
برای سامان دهی این شرایط درنظر دارد؟
اما دومین نکته مبهم ،پایین تر بودن قیمت خرید دالر درج
شده نسبت به قیمت فروش در سامانه سنا بود ،به عبارت
دقیق تر بعــد از ظهر دیروز نــرخ خرید نقــدی دالر آمریکا
درج شده روی این ســایت  97749ریال و قیمت فروش
نقدی دالر آمریکا  94582ریال بــود که برخالف قیمت
های دیگر ارزها که همگی آن ها قیمت فروش شان بیشتر
از قیمت خریدشــان بود ،قیمت خرید دالر آمریکا بیش از
 300تومان بیشــتر از قیمت فــروش بود.البتــه احتمال
این که این مسئله ناشی از تزریق ارز جدید به بازار ثانویه و
دیگر بازارهای جانبی ارز باشد ،زیاد است که موجب شده
قیمت خرید در سامانه سنا پایین تر از قیمت فروش شود که
این موضوع نوید کاهشی شدن قیمت ارز را طی روزهای
آینده می دهد ولی باز همان مسئله قدیمی و بغرنج و شاید
سرطان گونه موجود در بازار ارز به قوت خود باقی است و
مانع شد که این قیمت ها مالک اعالم قیمت گیشه صرافی
ها و بازار رسمی ارز کشور باشد ،یعنی مسئله تسلط و نفوذ
بازار شکل گرفته در کوچه و خیابان بر بازار رسمی ارز که
باید مدیران ســاختمان شیشــه ای میردامــاد برای جمع
کردن و از بیــن بردن آن عزمــی جدی و تدبیری اساســی
داشته باشند.
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با برگزاری دادگاه علنی متهم بزرگ فساد اقتصادی و دستگیری  38نفر از واردکنندگان عمده موبایل صورت گرفت:

آغازدوران حسابکشی
هــادی محمــدی – روز گذشــته ســرانجام،
دادگاه هــای علنــی مبارزه بــا فســاد ،فعالیت
خود را آغــاز کرد .همزمــان اعالم شــد که 38
نفر از مدیران شــرکت های واردکننده موبایل
با ارز دولتی بازداشــت شــدند تا با ایــن دادگاه
هــا و دســتگیری هــا ،روند برخــورد با فســاد با
جدیت بیشتری پیگیری شود.پنجمین جلسه
رســیدگی به اتهامات حمید باقــری درمنی که
برای اولین بار به صورت علنــی و با اجازه اعالم
نامبرگزارشد،باتشریحشکایاتشاکیانپرونده
از ســوی نماینــدگان و وکالی آن هــا بــه پایان
رسید.اتهاماتاصلیمتهمشاملکالهبرداری
برای تحصیل  322هزار تن قیر ،مشــارکت در
کالهبــرداری به مبلغ  50میلیــارد تومان از دو
بانک و کالهبرداری به مبالغ  57و  70میلیارد
تومــان از یک شــرکت و یــک صرافی اســت.به
گزارش خراســان در ابتدای این جلســه قاضی
ابوالقاســم صلواتی گفت :این جلسه پنجمین
جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد است.وی با
بیان این که تشکیل این پرونده قبل از استجازه
آیت ا ...آملی الریجانــی از رهبر معظم انقالب
بوده اســت ،اظهار کــرد :با توجه به این مســئله
و این کــه تا ایــن لحظه رئیــس قــوه قضاییه هم
دستوریبرایانتشارتصویرمتهمنداشتهاست،
تصویر وی در رسانه ها نمی آید.قاضی صلواتی
با بیان این که این پرونده چهار سال در دادسرا
طول کشیده است ،تصریح کرد :کیفرخواست
این پرونده  ۳۲۵صفحه است و  ۳۳متهم دارد
که پنج متهم از این تعداد فراری هستند.

 30درصد زیر قیمت بــازار در بعد بینالمللی و
داخلی زمینهساز بروز مشکالتی شده است.
▪وکیل مدافع :موکلم طلب نفت جی را
داده است

▪فهرست اتهامات؛ از بانک و صرافی تا
قیر و بیمه

صلواتی با اشاره به این که اتهامات متهم ردیف
اول در جلســه اول قرائــت شــده اســت و به این
دلیل تنها عناوین اتهامی متهم قرائت می شود،
افزود :افساد فی االرض از طریق کالهبرداری
با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی در
حدود بیش از  ۳۲۲هزار تن قیر و کالهبرداری
از شــرکت بیمه ایران  ،همچنین مشــارکت در
کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک
ملی با وصف سردستگی به مبلغ  ۴۱میلیارد و
 ۵۰۰میلیونتومانومشارکتدرکالهبرداری
از بانک گردشگری به مبلغ  ۹میلیارد تومان از
دیگرعناویناتهامیمتهماست.ویخاطرنشان
کرد :مشــارکت در کالهبرداری با شــبکه چند
نفری از شرکت ثامن مجد به میزان  ۵۷میلیارد
تومان و کالهبرداری از شرکت صرافی نوین به

مبلغ بیش از  ۷۰میلیارد تومان از دیگر عناوین
اتهامی متهم به شمار می رود.قاضی رسیدگی
کننده به پرونده به دیگــر اتهامات حمید باقری
درمنی اشــاره و تصریح کرد :توهین به کارمند
دولت و پرداخت رشــوه به مبلغ  ۱۵هزار دالر و
 ۱۰میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می
شــود.در ادامه شــکات پرونده به بیان شکایات
خــود پرداختنــد .وکیــل مدافع شــرکت نفت
جی با اشــاره به پرداخت رشــوه و پورســانت به
برخی مدیــران وقت شــرکت نفت جــی گفت:
متهم تعدادی خودروی لوکس و شــمش طال و
وجوهی بــرای خرید ویال و شــرکت در ترکیه به
مدیران وقت شــرکت موکل تحویل داده است.
وی بیان کرد :اقدامات متهم ســبب شده تا این
شــرکت در ســال  90که قطب اصلی صادرات
قیر در خاورمیانه بوده است اعالم ورشکستگی
کند ضمن این که فروش قیرها توســط متهم به

ادغام  3غول بزرگ پتروشیمی در انتظار امضای  2وزیر
مدیــر عامــل شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعی(شســتا) گفــت :ادغــام شــرکتهای شســتا،
هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری
غدیر هم اکنون کلید خورده و در انتظــار امضای وزیران
نفــت و کار اســت .مرتضی لطفــی در گفتوگــو با فارس
از برگــزاری جلســات متعدد کارشناســی میان شســتا و

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای تسهیل در فرایند
ادغام این سه مجموعه سرمایهگذاری سخن گفت و افزود:
تقریب ًا پیش نویس تفاهم نامهای درباره این موضوع تهیه
شده است که امید میرود ،محســنی بندپی  ،سرپرست
وزارت کار و بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفت بــه زودی آن را
امضا کنند.به گزارش خراســان ،گفتنی است مهم ترین

سمیه سادات قدمگاهی وکیل مدافع باقری
نیــز در جمع خبرنــگاران با رد اتهامــات وارد
شده به موکلش گفت  :پرونده موکل من یک
دعوای حقوقی اســت و او بســیاری از بدهی
خــود را پرداخــت کــرده و در واقــع اتهامات
موکل مــن آن طور که در کیفرخواســت آمده
نیســت و تنها شــاکی موکل من شرکت نفت
جــی اســت.وی در خصــوص اتهــام فســاد
فــی االرض مطرح شــده در کیفرخواســت و
همچنین اتهامات متهمان فراری نیز گفت:
بابت افســاد فی االرض تعجب کردم ،چرا که
آقای «نصیری» از متهمان فراری این پرونده
اتهاماتش بسیار سنگین تر از باقری است اما

برای آقای نصیــری اتهام افســاد فی االرض
مطرح نیست.
▪حاشیه های دادگاه مفسد اقتصادی

*به دلیل همزمانی دادگاه رحیم مشــایی با
دادگاه باقری درمنی  ،نیروهای انتظامی به
صــورت گســترده در خیابان معلم بــه عنوان
محل استقرار دادگاه انقالب اسالمی حضور
داشتند.
*یکی از شــکات بــه نامه ای از حمیــد باقری
به شرکایش از زندان اشــاره کرد که در آن جا
به صدها ملک در شــهرهای مختلف کشور و
حتــی در ترکیه و بوســنی و هرزگوین اشــاره
شده که وی به خاطر ممنوع المعامله بودن به
نام دوستان و اطرافیانش کرده بود.
*متهم که از توجه خبرنگاران و عکاســان به
وجد آمده بــود گفت :باالخره مــا هم معروف
شدیم!

خبر مرتبط

 38مدیر از  40شرکت واردکننده موبایل بازداشت شدند
رئیس اتحادیه فناوران رایانه از بازداشت تمام وارد کنندگان موبایل با ارز دولتی خبر داد و
افزود  :این افراد اکنون در زندان هستند .به گزارش فارس؛ میرمهدی اظهار کرد :از مجموع
 40شرکت وارد کننده گوشی  38نفر از مدیران این شرکت ها بازداشت و اکنون در زندان
هستند .وی با اشاره به این که این افراد در انتظار محاکمه به سر میبرند ،گفت  :این ها همان
کسانی هستند که ارز  4200تومانی برای واردات موبایل گرفته و مرتکب تخلف شدهاند.

ســهامداران هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس که خود
مالک یا ســهامدار حدود  20شــرکت پتروشیمی است،
عبارتنــد از :صنــدوق بازنشســتگی کارکنــان شــرکت
نفت ،شــرکت ملی پتروشــیمی ،ســهام عدالت ،تاپیکو و
شــرکت پتروشــیمی تابان فردا ،از این رو این هلدینگ را
می توان وابســته بــه وزارت نفت دانســت .امــا مهم ترین
ســهامداران ســرمایه گذاری غدیر هم شــرکت ســرمایه
گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و صندوق

بازنشستگی نیروهای مســلح است از این رو زیرمجموعه
وزارت دفاع خواهد بود .شستا (شــرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعــی) هــم زیرمجموعه وزارت کار اســت که
خود مالک هلدینگ هــای بزرگ دیگــری در حوزه های
مختلف (از سیمان تا دارو و پتروشیمی) است که معروف
ترین آن هلدینگ شــرکت ســرمایه گــذاری نفــت و گاز و
پتروشــیمی تامین (تاپیکو) است که قرار اســت با غدیر و
فارس ادغام شود.

فعاالن اقتصادی ،وام های دریافتی را
صرف چه کردند؟
طبق اعالم بانک مرکزی ،سیســتم بانکی در چهار ماه
اول امسال حدود  167هزار میلیارد تومان تسهیالت
به مردم و بنگاه های اقتصادی پرداخت کرده است که
نسبت به زمان مشابه در سال گذشــته حدود  3درصد
رشــد دارد .بر اســاس این گــزارش حــدود  61درصد
از تســهیالت گیرنــدگان از آن برای تامین ســرمایه در
گردش واحدهای خود استفاده کردند .اما سهم موارد
زیربنایی ( که جنبه سرمایه گذاری دارند) مثل ایجاد یا
توسعه بسیار کمتر بوده است .حدود  10هزار میلیارد
تومــان هم بــرای خرید مســکن و  12.5هــزار میلیارد
تومان برای خرید لوازم شخصی وام داده شده است.

...
بازارخبر

قیمت خشکبار سر به فلک کشید
ی میدانی خبرنگار فارس از سطح بازار،
فارس  -طبق بررس 
قیمت انواع خشــکبار نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
افزایش  ۷۰تا  ۱۰۰درصدی داشــته ،بــه طوری که قیمت
پسته و گردو به مرز کیلویی  ۱۰۰هزار تومان رسیده است.

پایان  2ماه کاهش قیمت نفت
ایســنا  -بهای معامالت نفت تحــت تاثیر کاهــش ذخایر و
نشــانههای محدودیت عرضــه ،افزایش یافت و نخســتین
رشد هفتگی خود در حدود دو ماه گذشته را به ثبت رساند.
بهای معامالت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل
در اکتبر با ۸۹سنت یا 1.3درصد افزایش ،در 68.72دالر
در هر بشکه بسته شد .قیمت نفت آمریکا پس از هفت هفته
متوالی کاهش ،هفته گذشــته حــدود  5.4درصد افزایش
نشان داد .بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اکتبر
با  1.09دالر یا  1.5درصد افزایش ،در  75.82دالر در هر
بشکهبستهشدوپسازسههفتهکاهشمتوالی،حدود5.6
درصد رشد هفتگی را به ثبت رساند.

رکورد خرید گندم شکسته شد
صداوســیما  -مدیــرکل خریــد داخلــی شــرکت
بازرگانی دولتی ایران گفت :میزان خرید تضمینی
گندم رکورد ســال گذشــته را شکســت .سید مومن
نیافر با اشــاره به این که میزان خرید تضمینی گندم
در مقایســه با ســال گذشــته  ۵درصد افزایش یافته
است ،افزود :تاکنون  ۹میلیون و  ۲۰۰هزار تن گندم
به صــورت تضمینــی از کشــاورزان خریداری شــده
اســت .وی گفت :ارزش گندم خریداری شــده ۱۲
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان است که  ۷۳۰۰میلیارد
تومان به گندمکاران پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات :باید اژدهای  7سر فساد را با
 ۱۳۰۰امضای طالیی اش ،به مسلخ برد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات ،در توئیت هایی درباره
شفاف ســازی از پشت پرده فسادها ،نوشــت :باید اژدهای
هفتســر فســاد را با همه  ۱۳۰۰امضای طالیــیاش ،به
مسلخ برد .در کنار برخورد با ُمفسد ،این تنها راه باقی مانده
برای اصالح فرایندهای فسادزاســت؛ انباشــت پرونده در
دســتگاه قضا و انتظــار برخورد ســخت ،به عنــوان تنها راه
مبارزه با فساد ،نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد
داشــت .آذری جهرمی همچنین تاکید کــرد :آمادهام؛ اگر
ســیمای ملی وقت کافی دهد ،به تشــریح این فرایندهای
مافیاپرور و امضاهای طالیی فسادزا بپردازم و توضیح دهم،
چگونه دولت الکترونیک آن گونه که باید پیش نمیرود.
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