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سازمان خصوصی سازی :کسانی که سود
نگرفته اند ،شماره شبا بدهند

...
خبر

افشاگری «پایش» درباره مدیران
بازنشسته و پروازی پتروشیمی
وعده  2مدیر :متخلفان عزل می شوند
در حالی که  1.5سال از بخشنامه وزیر نفت با قید فوری
دربارهعزلمدیرانبازنشستهوپروازیگذشتهاست،برنامه
پایش فهرست بلندباالیی از مدیران پروازی و بازنشسته در
هلدینگ های پتروشیمی کشور را رسانه ای کرد که البته
مدیرعامل شستا و استاندار خوزستان هم وجود چنین
مدیرانی را تکذیب نکردند و از تالش برای عزل آنان خبر
دادند.
▪بازنشستگانی که مشغول به کارند !

به گزارش تسنیم ،در برنامه یک شنبه شب «پایش» ،مجری،
به بخشنامه وزیر نفت که در تاریخ  95/4/26با قید خیلی
فوری و درباره عزل مدیران بازنشسته و پروازی صادر شد و
همچنین گذشت  654روز از تصویب قانون ممنوعیت به
کار گیری بازنشستگان و مصوبه هیئت دولت مبنی بر عزل
مدیران پروازی و بازنشسته اشاره کرد و گفت :هم اکنون
عادل نژاد سلیم ،مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ،نصرت
رحیمی،رئیسهیئتمدیرههلدینگخلیجفارسوامامی،
عضو هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس بازنشسته هستند
ولی کماکان و با وجود صدور این همه بخشنامه ،قانون و
مصوبه این افراد بازنشسته مشغول به کارند.
همچنین در این برنامه اعالم شد از جمله مدیران پروازی
که بر خالف مصوبات و بخشنامهها باید در محل شرکتها
حاضر باشند میتوان به آقایان رضا امیری مدیر عامل
پتروشیمی بندر امام ،علیرضا وفا مدیر عامل پتروشیمی
پارس ،جمشید سبزکار مدیر عامل پتروشیمی مبین ،میر
احمدی مدیر عامل پتروشیمی زاگــرس ،پرویزی رئیس
حفاظت پرسنلی پتروشیمی فجر و موالی زاده مدیر امور
حقوقی پتروشیمی کارون اشاره کرد.
▪مدیرانی که ساکن آمریکا هستند!

مجری برنامه پایش در این برنامه پرده از اتفاق نادری در
پتروشیمیها برداشت و گفت :هم اکنون در شرکتهای
پتروشیمی مدیرانی داریم که خارج از کشور ساکن هستند
و سالی یک بار به کشور میآیند و وضعیت تابعیت آن ها
مشخصنیست.هماینکاحمداطلسیمقدمازپتروشیمی
ارونــد  ،شهریار صبوری از پتروشیمی بندر امــام و آزاده
باطنی از پتروشیمی کیمیای بندر امــام ساکن آمریکا
هستند و از پتروشیمی ها حقوق میگیرند.
▪مدیر عامل شستا :همه مواردی را که شناسایی شده
برکنار میکنیم

بعد از این افشاگری ها ،مرتضی لطفی مدیر عامل شرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این باره گفت  :مشابه
شستا نهادهای دیگری هستند ولی شرکت ما بیشتر از همه
شرکتها در معرض افکار عمومی است.
وی افــزود :سعی کردیم از مدیران بازنشسته در قالب
بخشنامه به صورت یک زمان تکلیفی استفاده کنیم و آن ها
مشغول به کار باشند.
لطفی در پاسخ به این سوال که چرا باید مدیرانی با مدارک
نامرتبط و همچنین مدیرانی را که خانواده های شان ساکن
آمریکا و کانادا هستند به کار بگیریم؟ گفت :ما با دستگاه
های نظارتی و همکاران خودمان برای شناسایی این افراد
در تعامل خوبی هستیم و در حال شناسایی مدیران دو
تابعیتی هستیم .همه مواردی را که شناسایی شده برکنار
می کنیم ،ما تاکنون اقدام جدی درباره تغییر مدیران انجام
دادیم و قول پیگیری عزل متخلفان را می دهم.
بعد از صحبت های مدیر عامل شستا استاندار خوزستان با
ارسالپیامیبهبرنامهپایشگفت:مدیرانمتخلفبازنشسته،
ازراهدورونجومیبگیرراتا 10روزآیندهعزلمیکنیم.
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وعده بانک مرکزی و گزارش میدانی خراسان از بازار ارز

▪بیشتر از  5هزار دالر نمی فروشیم

داخل یک صرافی در خیابان جمهوری اسالمی می
روم و از فروشنده معادل " 50تا"! ارز مطالبه می کنم.
ابتدا فروشنده می گوید که قیمت این مقدار ارز به
دلیل پایین بودن تعداد آن  4700تومان است ،بعد
که می گویم منظور  50هزار دالر است ،پاسخ می
دهد :در صورتی که کارت ملی ارائه کنید و به ما ثابت
شود که برای داللی نمی خرید بیشتر از  5هزار دالر
نمی توانیم بفروشیم که قیمت آن نیز ساعت  13به
بعد مشخص می شود .وقتی از وی می پرسم که به چه
دلیل وقتی ارز در بازار به قیمت  4650تومان عرضه
می شود به این قیمت فروخته اند ،می گوید :این کار



...
مالیات

98.628
407

خبر مرتبط

بازار ارز در خطر چند نرخی شدن
حسین بردبار -روز گذشته قیمت دالر در ادامه
روند افزایشی به نزدیک  ۴۷۰۰تومان هم رسید ،اما
با عرضه ارز توسط بانک مرکزی قیمت مجدد به کمتر
از  ۴۶۰۰تومان بازگشت .در همین حال رئیس کل
و یک مقام بانک مرکزی وعده های جدیدی برای
کاهش قیمت ارز مطرح کردند.مشروح گزارش
میدانی خراسان از بازار ارز و وعده های مسئوالن در
ادامه آمده است:
پیشتر زمانی که به بــازارارز تهران واقع در خیابان
فردوسی و جمهوری اسالمی سری می زدیم ،حضور
دالالن ارز مشهود بود و گاهی در روزهای پایان سال
و مواقع خاص ،این حضور بیشتر به چشم می آمد اما
پدیده ای که این روزها بازار ارز با آن مواجه است،
صف طیف های مختلف مردم پشت برخی از صرافی
هایی است که ارز به اصطالح بانکی می فروشند.
گزارش میدانی خراسان از آشفته بازار این روزهای
ارز درخیابان فردوسی و جمهوری اسالمی تهران
حکایت از خطر چند نرخی شدن ارز می کند ،چرا
که این روزها با پدیده جدیدی با عنوان "ارز بانکی"
مواجه ایم که با "ارز مبادله ای " کامال متفاوت است
اما منشأ ایجاد آن ظاهرا شبیه به یکدیگر است چرا که
این نوع ارز نیز آن طوری که صرافی ها مدعی هستند
توسط بانک مرکزی قیمت گذاری می شود.

شاخص کل

شاخص

وعده ارزی مجدد سیف :دالر بهزودی ارزان میشود
می پرسم که می گوید :علت این است که ارز تزریق
نمی کنند ،باید در دبی درهم تزریق کنند ،قبال در
ترکیه نیز ارز تزریق می کردند ولی حاال کم شده
است و قیمت باال می رود و مردم نیز هجوم آورده اند
و دالر می خرند .وقتی می پرسم که این موضوع چه
ارتباطی به درهم و ترکیه دارد ،می گوید :وقتی که
آن جا درهم بدهند ،مردم دیگر از این جا دالر قاچاق
نمی کنند ببرند آن طرف ،دالرها قاچاق می شود و
آن طرف می رود!
▪بازار داغ دالر چند نرخی!

برای تنظیم بازار است! مقدار عرضه آن هم محدود
است و حداکثر به هر نفر  5هزار دالر می فروشیم.
▪صف خرید ارز!

به پاساژ گلشن در نزدیکی چهارراه استانبول در
مرکز بازار ارز رسمی و غیررسمی پایتخت می روم،
داخل پاساژ صفی طوالنی پشت یکی از صرافی ها
ایجاد شده است ،ظاهرا این صرافی به اصطالح"
ارز بانکی" می فروشد ولی تا زمان تهیه این گزارش
(حدود ساعت  12ظهر) هنوز خبری از فروش ارز
بانکی نیست ،با این حال پیر و جوان و زن و مرد در
این صف همچنان منتظرند و امید دارند که ارزی
به قیمت حدود  100تومان ارزان تر از بازار آزاد به
دست بیاورند .یکی از فروشنده های این صرافی
چنین وضعیتی را ناشی از عرضه نکردن ارز می داند
و می گوید نزدیک به یک ماه است که این شرایط در
بازار ارز حاکم است.
▪باید درهم بیشتری تزریق کنند!

به داخــل صرافی می روم که حــدود  50نفر پشت
آن صف کشیده اند و منتظرند تا باالخره ارز بانکی
از ســوی فروشنده عرضه شــود .رضــایــی ،یکی از
فروشندگان قدیمی فعال در این صرافی در پاساژ
گلشن اســت .از وی دربــاره علت این نابه سامانی



جلوی پاساژ افشار در خیابان فردوسی می روم،
جایی که نزدیک به  100دالل ارز گعده دارند ،البته
این روزها صدای فریاد افــرادی که روی سکوهای
جلوی این پاساژ به صورت کاغذی خرید و فروش ارز
می کنند،بیشتر از روزهای عادی است .یکی از دالل
ها داد می زند100:تا فردا 85می خرم (یعنی100
هزار دالر را فردا (امــروز) به قیمت  4585تومان
خریداری می کند) این درحالی است که قیمت
خرید ارز موجود درپیشخوان بسیاری از صرافی
های خیابان فردوسی  4555تومان است .با این
حال قسمت مربوط به فروش ارز در پیشخوان اغلب
این صرافی ها نیز تا زمان تهیه این گــزارش (قبل
از ساعت  13دیــروز) فاقد قیمت است .داخل این
صرافی ها هم که می رویم برای دالر قیمت مشخصی
اعالم نمی کنند و تنها قیمت مشخص همان قیمت
دالر بانکی است که به صورت محدود حدود 4560
تومان عرضه می شــود .از این بــازار مکاره بیرون
می آیم و از یکی از دالرفروش های حاشیه خیابان
فردوسی قیمت فروش دالر را می پرسم که در پاسخ
رقم  4670تومان را اعالم می کند .به او می گویم
که هم اکنون جلوی پاساژ افشار دالر را به قیمت
 4590تومان می فروشند که می گوید :آن ها ارز را
کاغذی خرید و فروش می کنند ،این معامالت روی
کاغذ است! آن ها دالر واقعی نمی فروشند ،کاغذ
جابه جا می کنند!

...
نفت



رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد وارد بــازار ارز نشوند
چراکه دالر در روزهــای آینده ارزان میشود .به گــزارش تسنیم،
ول ـیا ...سیف دربــاره وضعیت بــازار ارز با بیان این که درآمــد ارزی
نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد ،افزود :با توجه به این که قیمت هر
بشکه نفت هم به  70دالر رسیده است دلیلی ندارد که در بلندمدت
وضعیت ارزی دچار نوسان شود .رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد:
فضای فعلی اقتصاد کشور خوب است و بانک مرکزی بازار را کنترل
میکند و همانطور که قب ً
ال گفتم در دو ماه پایانی سال نرخ ارز روند
نزولی خواهد داشت .سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار ارز
تأکید کرد که سرمایه گذاری در بازار ارز به هیچ وجه توجیه اقتصادی
ندارد ،کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل میکنند در نهایت متضرر
میشوند .این سخنان در حالی مطرح شد که دیروز تا ساعت  ،17نرخ
ارز در بازار آزاد تا 4685تومان افزایش یافت .در کل کشور نیز این نرخ
تا ساعت  4542 ،17تومان گزارش شد.
▪اعالم شرایط عرضه ارز از سوی بانک مرکزی به صرافی ها

در همین حال مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به این که در
آخرین ساعات روز گذشته ،قیمت دالر به  ۴۵۷۰تومان رسیده است،
شرایط جدید عرضه ارز برای صرافی ها را اعالم کرد.
به گزارش بانک مرکزی ،مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ،با تاکید
بر این که تمام تقاضاهای ارز صرافی های مجاز توسط صرافی های
منتخب بانکی برای تنظیم بــازار ارز کشور پوشش داده می شود،
گفت :امروز (دیروز) تمام تقاضاها در بازار ارز پوشش داده شد و حدود
 ۲۵۰صرافی مجاز در کشور ،از بانک مرکزی از طریق صرافی های
منتخب بانکی ارز دریافت کردند.صمد کریمی گفت :صرافی های
مجاز خریدار از صرافی های منتخب ،روزانه می توانند به خرید ۵۰
هزار اسکناس دالر آمریکا از صرافی منتخب به عنوان بخش نخست
اقدام کرده و در صورت عرضه به موقع آن در بازار و ارائه جدول فروش،
به خرید بخش های بعدی  ۵۰هزارتایی ،از صرافی منتخب اقدام
کنند .کریمی خاطرنشان کرد :با توجه به پوشش تمام تقاضاهای ارز
صرافی های مجاز از طریق صرافی های منتخب بانکی در نرخ مبنای
 ۴۵۴۵تومان ،طی روز دوشنبه دوم بهمن ماه  ،۱۳۹۶خرید ارز
اعالمی باالتر از سوی
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در نرخ های
ِ
بازارسازان غیررسمی با توجه به روند آتی بــازار ،ریسک ارز و زیان
هنگفت باالیی برای خریداران ارز به همراه خواهد داشت.

...
واردات



...
مسکن

شناسایی  ۳۰۰هزار خانوار ثروتمند
بدون سابقه مالیاتی

نامه نگاری مجلس برای تامین مالی
ستاره خلیج فارس و پارس جنوبی

معاونوزیرصنعت:سودکالن ۹نفراز
محدودیتوارداتخودروشایعهاست

ادامه رشد معامالت و افزایش قیمت
در بازار مسکن تهران

معاون وزیر کار می گوید که  300هزار خانوار
ثروتمند شناساییشدهاند کههیچپرونده مالیاتی
نداشته اند.
به گزارش فارس ،احمد میدری معاون وزیر کار
تصریح کرد :با بررسی دهکهای درآمــدی باال
مشخص شد  300هــزار خانوار ثروتمند بدون
سابقه مالیاتی در کشور وجود داشته و به سازمان
امور مالیاتی معرفی شدند.
وی افزود :یارانهها باید هدفمند شود ،همچنین
نظام مالیاتی نیازمند دریافت اطالعات بانکی
اس ــت ،ایــن مــوضــوع حــقــوق دول ــت ب ــوده و امر
خصوصی نیست .وی افزود :هر کسی یارانه نقدی
میخواهد ،باید دسترسی به حساب بانکی بدهد
که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره
 14الیحه بودجه  97اضافه کردند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :نامه
کمیسیون انــرژی در خصوص اختصاص 270
میلیون دالر از فــروش محصوالت(گازوئیل)
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای راه اندازی دو
فاز دیگر همین پاالیشگاه و جایگزینی این پول با
صندوق توسعه ملی به رئیس جمهوری ارائه شده
است .به گزارش ایرنا ،وی افــزود :ظاهرا رئیس
جمهوری با اختصاص ایــن رقــم موافقت کرده
است .به گزارش خانه ملت ،همزمان حسنوند،
رئیس این کمیسیون هم خبر از ارسال نامه ای به
سران سه قوه و مقام معظم رهبری ،برای تامین
مالی سه میلیارد دالری فازهای باقیمانده پارس
جنوبی داد و افزود :افتتاح این پروژه ها هرساله
 12میلیارد دالر به درآمد کشور اضافه می کند
بنابراین این سه میلیارد دالر باید پرداخت شود.

رئــیــس ســـازمـــان تــوســعــه ت ــج ــارت ب ــه بــرخــی
اظهارنظرها درباره سود کالن  ۹نفر از محدودیت
ثبت سفارش واردات خودرو واکنش نشان داد.
به گزارش فارس ،مجتبی خسروتاج در پاسخ به
این سوال که گفته میشود 9 ،نفر سود کالنی را
از محدودیت واردات خودرو به دست آوردهاند،
گفت :اگر قرار باشد با یک سری ارقام و شایعات
کل کشور و سیاستهای کشور را زیــر سوال
ببریم ،باید در مقابل دستگاه قضایی پاسخ گو
باشیم.
معاون وزیر صنعت بیان کرد :تجارت خــودرو در
کشوررقمدومیلیارددالریدارد.پیشازاین مجری
یك برنامه تلویزیونی ادعــا كــرده بود كه تغییر در
تعرفه واردات خــودرو ،منجر به سود  102هزار
میلیاردتومانیبرایواردكنندگانشدهاست.

بــراســاس گــزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مسکن ،معامالت مسکن شهر تهران در دیماه
به  ۱۹هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل 7.1
و نسبت به مــاه مشابه ســال قبل  12.8درصد
افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا ،در دیماه امسال متوسط قیمت
مسکن شهر تهران به  5میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبل به ترتیب  ۳و  ۱۵درصد رشد داشته است.
گزارش دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که
در دیماه امسال رشد نسبتا مناسبی در بخش
مسکن ایجاد شده که حکایت از آن دارد بازار
مسکن روند بهبود را طی میکند.پیش از این در
ماه های گذشته نیز روند معامالت و قیمت مسکن
افزایش قابل توجهی نشان داده بود.

کدام استان ها پول بیشتری در بانک
سپرده می کنند؟
آمــار بانک مرکزی از وضعیت سپرده هــای بانکی
نشان می دهد که تهران با فاصله بسیاری در صدر
سپرده گذاری قرار دارد .بر این اساس تا پایان آبان
امسال ،بیش از  800هــزار میلیارد تومان توسط
تهرانی ها در بانک ها سپرده گذاری شده است که
حدود  60درصد از کل نقدینگی کشور است .البته
بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده است که
سهم قابل توجه تهران به خاطر استقرار دفتر مرکزی
بسیاری از شرکت های استانی در تهران است .بعد از
تهران ،اصفهان و خراسان رضوی در رتبه های بعدی
قرار دارند .مردم فارس ،خوزستان ،آذربایجان شرقی
و مازندران هم بیش از سایر استان ها سپرده گذاری
بانکی دارند.

...

بازار خبر
سمند ایران راهی بالروس میشود
ایسنا  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
همکاریهای مشترک ایران و بالروس در
زمینه خودرو خبر داد و اعالم کرد :قرار
شده سمند در بالروس تولید شود .محمد
شریعتمداری در حاشیه چهاردهمین اجالس کمیسیون
مشترک همکار یهای اقتصادی ای ــران و ب ــاروس از
برنامهریزی برای گسترش فعالیتهای تجاری دو کشور تا
سقف  ۵۰۰میلیون دالر خبر داد و گفت :بالروس برای
توسعه روابـــط تــجــاری بــا ایـــران بــه خصوص در صنعت
خودروسازی و مونتاژ عالقهمندی بسیاری به همکاری
دارد.

هکرها  1.2میلیارد دالر ارزهای دیجیتال را
سرقت کردند
فارس  -در کمتر از  10سال اخیر هکرها
موفق به سرقت انواع ارزهای دیجیتال
مانند بیت کوین و اتر به ارزش بیش از1.2
میلیارد دالر شدهاند .به گزارش نشریه
بانکس ،بخشی از رشد انفجاری ارزش ارزهای دیجیتال به
اقبال هکرها به این نوع ارزها نسبت داده می شود که البته
کاهش ارزش آن در هفته های اخیر باعث نگرانی های
بسیاری شده است.

سیف :ناچاربه اصالح نظام کارمزدی بانک ها هستیم
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تازه ترین تصمیم بانک
مرکزی برای اصالح مدل کارمزدی و دریافت کارمزد از
دستگاه های کارتخوان و شرکت های حوزه پرداخت،
اظهار کرد :نظام بانکی با چالش هایی رو به روست که
نیاز به اصــاح ساختار جدی در این بخش دارد ،برای
طبقه بندی و اصالح این چالشها عدم تعادل هایی وجود

دارد که باید اصالح شود که یکی از آن ها درآمد و هزینه
نظام بانکی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ولی ا ...سیف
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک با بیان این
که ساختار کارمزدی ما هم اکنون نامناسب است،
افزود :اگر کارمزد حذف شود برای ادامه حیات ،بانک

ناچار است هزینه ها را به نرخ تسهیالت اضافه کند و در
نهایت هزینه تامین مالی را گران کند ولی مشکل ما از
این فراتر است.
سیف ادامه داد :برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی
چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی
اصالح شود و ما ناچار به اجرای این مهم هستیم.
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