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اقتصاد

یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس خبر داد:

ردپای سلطان سکه در همه
بحران های ارزی  30سال اخیر
یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس ،ارتباط بین سلطان
سکه و بانک مرکزی را که گفته شده است در بحران ارزی
سال های  90و  91وجود داشته است ،رد کرد و گفت :باند
«مظلومین و فرزندش» تقریب ًا در تمامی بحرانهای ارزی
دهه  70به بعد حضوری فعال داشتهاند .وی ادامه داد :در
زمان تحقیقات در سالهای  90و  91از این متهمان که
در همان بحران ارزی به همراه جمشید بسم ا ...دستگیر
شده بودند ،هیچ گونه صحبتی از هماهنگی بانک مرکزی
با اقدامات این افراد نبوده است و حتی لحظه دستگیری،
«مظلومین» در حال فرار از طریق یکی از مرزهای غربی بوده
و اگر ارتباطی بین وی و بانک مرکزی بوده است ،نیازی به
فرار نداشت بنابراین این مورد قابل تامل و پیگیری است.
این منبع مطلع ادامه داد :حمید مظلومین در دهه 70نیز از
عوامل بحران ارزی بود .در همان سالها نیز دستگیر و مجوز
صرافی وی باطل شده بود اما پس از آن از نام و حسابهای
بانکی افراد دیگری استفاده میکرد .وی ادامه داد :حمید
مظلومین از حساب فرد دیگری برای اقدامات تبهکارانه
خود استفاده و ماهیانه مبلغی حدود چند صد میلیون تومان
به حساب وی واریز میکرده است .گردش مالی حساب این
فرد در سال چند هزار میلیارد تومان بوده است .این باند پدر
و فرزند بودهاند ،تقریبا در تمامی بحرانهای ارزی دهه 70
به بعد حضوری فعال داشته و با روشهای مختلف سعی
در دور زدن مراجع نظارتی ،امنیتی و قضایی داشتهاند.
در این باره و بر اساس اظهارات رحیمی ،فرمانده انتظامی
پایتخت درباره آخرین وضعیت پرونده «وحید مظلومین»
(سلطان سکه) ،هم اینک حدود  ۱۸نفر از نوچهها و عوامل
باند سلطان سکه به پلیس احضار شد ه که برخی بازداشت و
برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شدهاند .به گزارش اقتصاد نیوز
به نقل از ایبنا ،سردار رحیمی گفت :با کمک بانک مرکزی،
حسابهای این افراد به طور دقیق در حال بررسی است.
تمام عوامل این باند نیز شناسایی شدهاند و پرونده به صورت
کامل و با ابعاد جدیدی از جرایم در دستور کار است .وی به
موضوع دستگیری این فرد در سال  ۹۱پرداخت و گفت:
این فرد در آن سال به اعدام نیز محکوم شده بود و هم اکنون
پلیس این پرونده را با تمام قدرت و به طور شبانهروزی در
دستور کار دارد .فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد:
برخی افــرادی که به عنوان عوامل سلطان سکه دستگیر
شدهاند ،جزو ۹۰نفری بودند که در ۲۵اسفند ۹۶دستگیر
شده بودند و با قرار وثیقه  8و  ۱۰میلیاردی آزاد بودند.
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با سفر دستیار ارشد ظریف به لبنان

رئیس قوه قضاییه خبر داد:

پیام روحانی به میشل عون تحویل داده شد

ممنوع الخروجی و بازجویی از برخی مسئوالن وزارت صنعت
در پرونده فساد خودرو

دستیار ارشد وزیر امورخارجه با حضور در بیروت
پیام رئیس جمهور کشورمان را به رئیس جمهور
لبنان ابالغ و با مقامات لبنانی دیدار و گفت و گو
کرد.به گزارش فارس ،پس از دیدار و گفت و گوی
جابر انصاری با میشل عون در "کاخ بعبدا" و ابالغ
پیام حسن روحانی به همتای لبنانی او شبکه
«المنار» گــزارش داد ،میشل عون در این دیدار
اعالم کرد :خروج واشنگتن از توافق هستهای با
ایران  ،پیامدهای منفی بر ثبات منطقه دارد.
دستیار ارشــد وزیــر خارجه روز گذشته به طور
جداگانه با «نبیه بری» رئیس پارلمان و «جبران
بــاســیــل» وزی ــر امــورخــارجــه لبنان هــم دیـــدار و
گفت و گو کرد.

▪دیدارجابریانصاریبااسددردمشق  

حسین جابری به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران
در روند آستانه شامگاه یک شنبه پیش از سفر خود
به لبنان طی حضوری چند ساعته در دمشق با بشار
اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد و در خصوص
آخرینتحوالتسیاسیومیدانیسوریهوهماهنگی
هایدوکشوردرمرحلهفعلیباویگفتوگووتبادل
نظر کرد .وی همچنین گزارشی از آخرین تحوالت
مذاکراتجاریدربارهکمیتهقانوناساسیسوریهرا
بهرئیسجمهوراینکشورارائهداد .بشاراسددراین
دیدار گفت که روابط ایران و سوریه با وجود تهدیدات
داخلی و خارجی روند تکاملی خود را طی خواهد
کرد و در عالی ترین سطح ادامه می یابد.

رئیس قوه قضاییه از ممنوع الخروجی و
بازجویی برخی مسئوالن وزارت صنعت
در جریان پرونده واردات خودرو خبر
داد .به گزارش ایسنا ،آملی الریجانی با
اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در
کشور ،دستور اخیر رئیس جمهوری به
دستگاه های اجرایی در زمینه تخلفات
مربوط به واردات خودرو و درخواست او
از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان
را مثبت ارزیــابــی کــرد .وی در عین
حــال گفت :ذکــر ایــن نکته الزم است

کــه دستگاه قضایی از مــدت هــا قبل
توسط سازمان بازرسی کل کشور به این
موضوع ورود کرده بود .سازمان بازرسی
ضمن اعــام جــرم ،ایــن پــرونــده را به
دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی
تهران نیز در روزهای اخیر ،اقداماتی را
در این زمینه انجام داده است .رئیس
قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات
قضایی صورت گرفته در این باره تصریح
کرد :در جریان تحقیقات صورت گرفته،
برخی از مــدیــران و مسئوالن وزارت

صنعت ،معدن و تجارت درخصوص
این پرونده ،ممنوع الخروج ،احضار و
بازجویی شده اند و بررسی ها همچنان
ادامه دارد .عالوه بر این ،مدیران برخی
شرکت های واردکننده خودرو احضار
شــده انــد و پرونده آنــان نیز در مرحله
تحقیقات اســت .در خصوص شرکت
هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات
گوشی تلفن همراه کــرده بودند نیز
برخی مدیران این شرکت ها احضار
شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

بررسی بسته بیاثرکردنتحریمها در بخشحملونقلدریایی
معاون اول رئیس جمهور گفت :با توجه به
انسجام و وحدت به وجود آمده میان ارکان
مختلف نظام و همدلی مــردم و مسئوالن
می توانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریم ها
علیه ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.
به گــزارش ایرنا از پایگاه اطــاع رسانی،
معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با یــادآوری
دیدار روز گذشته هیئت دولت با رهبر معظم
انقالب و تاکید ایشان بر ضرورت تدوین نقشه
راه اقتصادی در شرایط پیش رو و ضرورت
حفظ ثبات اقتصادی در کشور تصریح کرد :با
تدبیر حکیمانه ایشان جلسات شورای عالی
اقتصادی سران قوا به صورت مستمر برگزار
می شود و انسجام خوبی در داخــل کشور
شکل گرفته است که امیدواریم با تالش و
جدیت همه بخش ها بتوانیم شرایط پیش رو
را به خوبی پشت سر بگذاریم.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت اطالع رسانی
صحیح و به موقع به جامعه درخصوص تحریم
ها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد :تشکیل
ستاد اطــاع رسانی بــرای شرایط تحریم
موضوع مهمی است تا در مقابل جنگ روانی
که دشمنان می خواهند به راه بیندازند،
مردم را از حقایق و واقعیت ها آگاه و جنگ

روانی دشمنان را خنثی کند.
وی بــا یــــادآوری جایگاه و ظرفیت بخش
خصوصی در اقتصاد کشور از اتاق بازرگانی
و بخش خصوصی خــواســت تــا در شرایط
فعلی کشور ،همانند دوران دفاع مقدس به
دولت در جنگ اقتصادی و عبور از تحریم
هــای پیش رو کمک کنند .جهانگیری با
بیان این که برنامه های دولت در حمایت از
بخش خصوصی تغییر نکرده است از رئیس
اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاست
های کالن نظام ،جلساتی را با فعاالن بخش

خصوصی و بنگاه های اقتصادی برگزار کنند
و به دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت
در مقطع فعلی باشند .معاون اول رئیس
جمهوری با بیان این که باید مردم را صادقانه
در جریان واقعیت ها قرار دهیم و محدودیت
های پیش رو را به اطالع جامعه برسانیم،
اظهار کرد :طبقات متوسط و ضعیف جامعه
در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار می
گیرند و باید به آن ها به طور ویژه توجه کنیم
تا زندگی و معیشت آن ها دچار آسیب نشود.
وی به گــزارش ارائــه شده در جلسه دربــاره

بسته پیشنهادی مقابله بــا تحریم های
حمل و نقل دریایی اشاره کرد و از وزیر راه
و شهرسازی خواست ضمن تمرکز ویژه بر
حوزه حمل و نقل دریایی گــزارش هفتگی
وضعیت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا
دولت به صورت لحظه ای در جریان مسائل
باشد تا بتواند راهکارهای الزم را به سرعت
تدوین کند.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز اعالم
کرد :مذاکرات و بررسی های الزم با بانک
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین
راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها در
حوزه حمل و نقل دریایی در دستور کار این
وزارتخانه قرار دارد.
▪بستههای ضدتحریم بازبینی شد

در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :جلسات ارزیــابــی عملکرد و تقسیم
کاری بین دستگاهها برگزار شد و اکنون به
طور عمده بر بازبینی بستهها و برنامههای
مقابله با تحریمهای آینده متمرکز شدیم.
بـــه گــــزارش فــــارس بــــه نــقــل از مــرکــز
اط ــاعرس ــان ــی ،روابــــط عــمــومــی و امــور
بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور،
محمدباقر نوبخت در جلسه ستاد فرماندهی

اقتصاد مقاومتی گفت :گــزارش دقیقی از
مبادی ورودی کشور که واردات و صادرات از
بنادر به ویژه بنادر جنوبی انجام میشود ارائه
شد و این که ما این حجم قابل توجه واردات
و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی
میتوانیم از بنادر عبور دهیم و برای مقابله و
جایگزینسازی در صورتی که یکی از بنادر
دچار مشکل شود ،از کدام بندر جایگزین
میتوانیم استفاده کنیم.
وی بــه ظــرفــیــت بـــزرگ آبهــــای کــشــور و
بندرهای ایــران اشــاره کرد و گفت :از نظر
بنادر ایران در جنوب به خلیج فارس ،دریای
عمان و اقیانوس هند اتصال دارد که با این
شرایط به همه آ بهــای آزاد جهان مرتبط
اســت و ایــران تنها کشوری اســت که همه
این ظرفیتها را دارد ،ضمن این که شما
در شمال هم مسیر آبــی داری ــد ،به همین
دلیل برخی بنادر برای ارتباط نیاز به برنامه
تکمیلی دارند.
مــعــاون اول رئیسجمهور گــفــت :جلسه
فو قالعاده با وزیــر راه و شهرسازی برای
بررسی و برنامهریزی به منظور اتصال خطوط
ریلی بنادر جنوب به ویــژه بندر چابهار به
شبکه سراسری در سازمان برنامه و بودجه
برگزار میشود.
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از میان خبرها
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در
اراضی ملی و منابع طبیعی استان خبر داد

رفع تصرف  19هکتار از اراضی بستر
و حریم رودخانه های خراسان رضوی
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان
رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ
حقوق عامه استان از رفع تصرف و آزادســازی  19هکتار
از اراضی بستر و حریم رودخانههای خراسان رضوی از
ابتدای امسال تا پایان خردادماه خبر داد.
قاضی بخشی محبی اظهار کــرد :این رفع تصرفات در
راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی
ملی و منابع طبیعی و براساس گزار شهای شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد :توجه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال
در استان خراسان رضوی به موضوع تصرفات غیرقانونی
باعث شده تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع به
طور جدی به موضوع رفع تصرفات بپردازد که خوشبختانه
آمــار به دست آمــده از شرکت آب منطقهای بیانگر این
موضوع است.
معاون دادستان مشهد ضمن هشدار به اشخاص حقیقی و
حقوقی که بستر و حریم رودخانههای استان را تحت تصرف
خود دارنــد ،اظهار کرد :حریم و بستر رودخانهها متعلق
به دولت است و تا قبل از ورود دستگاه قضایی بهتر است
که این اشخاص حریم و بستر رودخانهها را تحویل مراجع
ذی صالح دهند زیرا در غیر این صورت بر اساس دستور
ویژه قضایی در سراسر استان موضوع در صدر اولویتها
قرار داشته و با این افراد بر اساس قوانین و مقررات برخورد
خواهد شد.

قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال کشور
برگزار شد

هفته اول؛"مشکی پوشان" به مصاف
نفت تهران می رود
پیروز -مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال کشور در
تهران برگزار شد و طبق برنامه این مسابقات از  20مرداد
آغاز خواهد شد .به گزارش فارس،طبق قرعه کشی ،تیم
های مشکی پوشان و نفت تهران در هفته نخست به مصاف
یکدیگر می روند.
در خور ذکر است که تیم خراسانی که بازی هایش را در
لیگ یک با کسر 3امتیاز (بابت شکایت یکی از بازیکنان
اسبقش) آغاز می کند،هیچ نماینده ای را به این مراسم
اعزام نکرده بود و آینده این باشگاه نیز بسیار مبهم است!
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