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زنگنه :قرار نیست توتال به ایران جریمه بدهد
اما آن چه هزینه کرده در اختیار ما می ماند

...

ارز وطال

گفت وگو
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

افزایش سود بانکی درنرخ ارز
موثر نیست

بردبار -دکتر قاســمی ،رئیس کل اسبق بانک مرکزی که
هم اکنون مدیرعاملی بانک پاسارگاد را برعهده دارد معتقد
است نرخ سود بانکی که این روزها ســخن درباره تغییر آن
است ،حتی برای اداره اقتصاد ملی الزم است کاهش یابد،
البته نرخ سودی که هم اکنون جنبه عملی پیدا کرده است
وگرنه نــرخ  15درصدی که پیشــتر مصوب شــده بود نرخ
خوبی اســت ولی متاسفانه عملی نمی شــود .وی درگفت
و گو با خراســان تاکید می کند :نرخ ســود بانکی در زمینه
کنترل نرخ ارز موثر نیست که جزئیات آن را می خوانید:
با توجه بــه تغییراتی کــه در نرخ ارز ایــن روزها
شاهد هستیم فکر می کنید نرخ سود بانکی نیز متناسب
با این تغییرات باید تغییر کند؟ این دو به هم ارتباط دارند؟

نه ،نرخ ســود ســپرده ها چندان تاثیــری نــدارد و به نظراغلب کارشناســان نرخ ســود بانکی در زمینــه کنترل نرخ
ارز موثر نیســت ،نرخ ارز به شــکل دیگری جهت پیدا کرده
است و مســائل دیگری دارد ،باال بردن نرخ سود سپرده ها
دراین زمینه اتفاقــی ایجاد نمی کند ،کما ایــن که در پایان
سال گذشته هم که نرخ سود را از  15درصد به  20درصد
افزایش دادند دیدید که قیمت ارز همچنان باال رفت ،پس
اثری ندارد .به نظر این حقیر نرخ سود سپرده ها برای اداره
اقتصاد ملی حتی الزم است کاهش یابد.
حتی کاهش یابد؟

بله کاهــش یابد ،البتــه از این چیــزی کــه دارد عمل میشود ،آن چیزی که بانک مرکزی بر مبنای سپرده یک ساله
 15درصدی اعالم کرده اســت ،فعال نرخ خوبی اســت اما
متاسفانه به آن عمل نمی شود.

جناب عالی به همین نــرخ  15درصدی هم در
ســخنرانی تــان در همایش بانــکداری اســامی انتقاد
داشــتید و گفتید کــه نرخ ســود ســپرده  15درصد می
دهیم ولی از آن طرف هم ما را به گرفتن نرخ  18درصدی
تسهیالت الزام می کنند؟

 مشکل در زمینه نرخ سود تسهیالت اســت ،ما نرخ سودســپرده ها را علی الحســاب تعیین می کنیم ،نمی توانیم
بگوییم که نرخ سود تسهیالت حداکثر این قدر باشد ،این
می شــود ربوی ،ما باید طبق قانون عملیــات بانکی بدون
ربا بگوییم حداقل ســود مورد انتظار در عقود .این حداقل
سود مورد انتظار وجه شرعی دارد ،من زمانی که در بانک
مرکزی {رئیس کل} بودم ،فتوای حضرت امام (ره) در این
زمینه را در کشوی میز خود داشــتم که این اشکالی ندارد
اما آن قسمتی که بر می گردد به این که فعالیتی بیشتر از
این میزان ســود داشــت ،آن موقع باید مازاد آن را به بانک
بدهد ،االن با  15درصد نرخ ســود سپرده ها تقریبا قیمت
تمام شده پول برای بانک ها با نرخ سودی که درباره سپرده
قانونی ،ذخیره مطالبات مشــکوک الوصــول ،حق العمل
بانک ها و نظایر آن وجــود دارد ،باالی  22درصد تمام می
شــود ،بنابراین بانک ها دراین مرحله اگر بخواهند به این
ترتیب ادامه بدهند ،زیان ده هستند.

آیا بخش تولید هم نمی تواند با این ارقام کار کند؟

 این بر مــی گردد به این کــه بانک مرکزی بایــد دررابطه بابرخی از محدودیتهایی که داریم سپرده قانونی را کاهش
دهد ،مثل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول البته چون این
مطالبات زیاد اســت  ،نمیتوانیم آن را خیلی کاهش دهیم
ولی برای نحوه چرخــش پــول و امکاناتی که بانــک ها باید
داشته باشند باید فرصتی فراهم کند .اگر ما بخواهیم تولید
را تقویت کنیم نمی توانیم از جیب مردم تقویت کنیم ،دولت
بایدیارانهبدهد،مثالاگردولتتشخیصبدهدکهتسهیالت
با نرخ  12درصد داده شود ،به بانک نمی شود تحمیل کرد،
اگر سیاســت های حمایتی از بخش تولیــد داریم حتما باید
یارانه ســود مردم را پرداخت کنیم و دیگر ایــن که اگر بیاییم
تسهیالتبانکیرادرمحدودهتقریبا21تا 22درصدتنظیم
کنیم هزینه های تمام شده تولید حدود 4درصد هزینه های
مالی می شود که این 4درصد چندان زیاد نیست.

...
خبر

گالیه تند از پتروشیمی ها به دلیل تعلل
در تامین کود اوره

حجتی خطاب به پتروشیمی ها :چرا به تولید
ملی خیانت می کنید؟!

حسین بردبار-وزیر جهاد کشاورزی از برخی پتروشیمی
ها بــه خاطــر تاخیر در فــروش کــود اوره بــه کشــاورزان و
درعوض صادرات آن به خارج از کشور به شدت گالیه کرد
و گفت :متأســفانه شــرکتهای پتروشــیمی ذخایر ارزی
کشور را میگیرند ،تبدیل به کود میکنند و میخواهند که
با ارز چند تومانی آن را صادر کنند و بعد به کشاورز ما کود
نمی دهند .چرا به تولید ملی خیانت میکنید و به آن زیان
میرســانید؟به گزارش خراســان ،وزیر جهادکشاورزی در
جمعمسئوالنبخشزراعیوروسایجهادکشاورزیاستان
ها که دیروز دراین وزارتخانه گردهم آمده بودند ،تاکید کرد:
پتروشیمیها چهار میلیون تن کود اوره تولید میکنند که دو
میلیون تن آن باید به بخش کشاورزی فروخته شود ،اما اذیت
میکنند و باید پرســید ،چرا به تولید ملی خیانت میکنید و
به آن زیان میرسانید؟ وی به جد از رؤسای جهاد کشاورزی
استانهاخواستتاپیگیرتأمیننهادههایکشاورزانباشند.
وی همچنین با اشاره به این که به همت مسئوالن ده ها هزار
حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده اســت ،تصریح کرد :روان
آبها ،چشمهها و آبهای سطحی کاهش یافته و آن هایی
که مجوز برداشت رسمی از آبهای زیرزمینی داشتهاند نیز
حق آبههایشان کاهش داشته و با همه این مشکالت میزان
تولید محصوالت بهبود یافته است.

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

اونس جهانی

بورس ایران

3.555/000

41.000.000

44.500.000

11.500.000 22.000.000

(دالر)

مقدار

139.628

3.516/100

40.010.000

) 3.000.000( 42.200.000

10.900/000 20.800.000

)-1( 1/195

تغییر

+ 1/914

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 128( 48.579

6.138

) 254( 54.273

در حالی که خروج توتال از قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبی قطعی و رسمی شده است ،وزیر نفت گفت :قرار نیست توتال مبلغی به عنوان جریمه به ایران
پرداخت کند ،بلکه مبلغی که تاکنون این شرکت در فاز  ۱۱پارس جنوبی هزینه کرده تا زمان بهره برداری و تولید بازپرداخت نمی شود .به گزارش ایلنا،
بیژن نامدار زنگنه  ،درباره تجهیزات این کشور در ایران هم گفت :شرکت فرانسوی توتال تجهیزات ویژه ای در ایران نداشته است که در کشور باقی بماند.
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آغاز مداخله بانک مرکزی دربازارآزاد ارز
همتی :کاهش نرخ ارز شروع شده است

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس از آغاز
مداخله بانک مرکــزی در بازار خــرد ارز خبر
داد .رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان این که
روند کاهش نرخ ارز شروع شده است ،گفت:
به صرافــی ها بــرای ورود ارز به کشــور مجوز
داده شده و آن ها می توانند اسکناس به کشور
وارد کنند .همتی همچنیــن از توافقات مهم
ایران و روسیه برای فروش نفت و حذف دالر
خبر داد.به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت،
عبدالناصر همتی پس از جلســه کمیســیون
اقتصادی مجلس با اشاره به برداشت ناقصی
که از ســخنان چنــد روز قبــل اش در رســانه
ها شــده بود ،گفت :یک نکته به نقــل از بنده
بیان شده مبنی بر این که "ذخایر ارزی بانک
مرکزی ناموس بانک مرکزی اســت" که باید
در این باره توضیح بدهم که بانک مرکزی به
هیچ وجه مجاز به تضعیف ذخایر ارزی نیست
و حتی در یک ماه گذشته ذخایر ارزی تقویت
شــده و ارز برای نیازهــای اساســی را تامین
خواهد کرد ،اما من نگفته ام که از دیگر منابع
جاری بانک مرکزی یا منابــع ارزی حاصل از
صادراتنفتیوغیرنفتیکهدراختیارسامانه
نیما قرار می گیــرد ،اســتفاده نخواهم کرد.
این منابع توسط بانک مرکزی برای مدیریت
بازار به کار گرفته می شود ،بنابراین برداشت
ناقصی از صحبت های من شده و تفسیرهای



متفاوتی نیز در رسانه ها آمده است ،اما مردم
بدانند کــه بانک مرکزی در بــازار ارز دخالت
کرده و روند کاهنــده نرخ ارز در بازار شــروع
شده اســت.وی تصریح کرد :تامین نیازهای
واقعــی مــردم در بــازار از طریــق بانــک ها و
صرافی ها از وظایف بانک مرکزی اســت و به
صرافی ها برای ورود ارز به کشور مجوز داده
شده و آن ها می توانند اسکناس به کشور وارد
کنند و بخشی از ارز صادرکنندگان در سامانه
نیما را می توانند به صورت اســکناس و تحت
نظارت بانک مرکزی وارد بازار کنند .این در
حالی است که به گفته پورابراهیمی ،رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس ،ایــن مجوز از
دیروز اجرایی شده اســت.همتی در بخشی
دیگر از ســخنان خود با بیان این که صادرات

...



میوه

بی اعتنایی وزیر کشاورزی به افزایش قیمت میوه
صابر  -وزیر جهاد کشاورزی درحاشیه همایش مدیران این وزارتخانه در
پاسخ به پرســش خبرنگاران درباره قیمت میوه گفت :این که میوههای
ســردرختی افزایش قیمت داشته ،دســت دولت نیســت و برای تعیین
قیمت میــوه ورود نمــی کنیم چرا کــه دولت هیــچ وقت ایــن موضوع را
کنترل نمیکــرده و وظیفه جدیدی اســت که شما{رســانهها} برای ما
تعریفکردهاید.محمودحجتیدربارهآخرینوضعیتتعیینتکلیفنرخ
تضمینی گندم در پاسخ به خبرنگاران به صراحت گفت :وظیفه قانونی
ما این بود که در مرداد ماه قیمت کارشناســی شــده گندم را به شورای
اقتصاد پیشنهاد کنیم که هفته گذشته یک جلسه در این زمینه داشتیم
و دیروز نیز پیگیر کار بودیم ،اما نتیجه را از آقای نوبخت باید بپرسید.

شــرکت های پتروشــیمی ،فوالدی و معدنی
مشــخص بوده و آن ها موظف اندکه ارز خود
را به بازار عرضه کنند ،به تاکید رئیس جمهور
در این زمینه اشاره کرد و گفت :بخشنامه ای
به گمرک ارائه شــده که پیمان سپاری ارزی
ضرورت دارد و باید تعهد شــود که طی دو ماه
ارزها ارائه شود ،هم اکنون نیز قیمت ارز برای
صادرکنندگان مناسب است.
▪خبر خوش از فروش نفت و حذف دالر در
مذاکرات ایران ،روسیه و ترکیه

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از توافقات
مهم ایران و روسیه در خصوص فروش نفت و
حذف دالر خبر داد .وی در یادداشتی نوشت:
«روز جمعــه  16شــهریور در جریان نشســت

ســهجانبه ایــران ،روســیه و ترکیــه بههمراه
وزیر محترم نفت نشست های دوجانبه مفید
و ســازندهای در حضــور رؤســای جمهــور بــا
مقامات اقتصــای دو کشــور روســیه و ترکیه
داشتیم.فروشنفت،خریدکاالهایاساسی،
گســترش روابط بانکی ،مبادله بــا پول های
ملی طرف ها با هدف حذف دالر و ک ً
ال توسعه
روابط تجــاری و اقتصــادی محــور مذاکرات
و توافقات با این دو کشــور بود .مقرر شــد در
اولین فرصت در دیدار با رئیس بانک مرکزی
روسیه در مسکو توافقات را پیگیری کنم».
▪پورابراهیمی :مداخله بانک مرکزی در
بازار خرد آغاز شد

به گزارش مهر ،پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز پس از نشســت اعضای
این کمیســیون با رئیــس کل بانــک مرکزی،
با اشــاره به توافقات صورت گرفته و نیز مجوز
بانک مرکزی بــرای واردات طال و ارز توســط
صرافی ها تصریح کرد :پیش از این ،رئیس کل
بانک مرکزی اعالم کرده بود که بانک مرکزی
در بــازار ارز مداخلــه نمیکنــد .بــا ایــن حال
کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بود بانک
مرکزی حتم ًا باید در سامان دهی بازار ُخرد و
اسکناس ارز ورود کند و البته این مداخله باید
از محل منابــع ارزی و نه از محــل ذخایر ارزی

...
خودرو

امکان ثبت نام مشتریان اخیر سایپا در پیش فروش
ایران خودرو وجود ندارد
ایران خــودرو در اطالعیــه ای در خصــوص طرح آتی این شــرکت برای
پیش فــروش  ۴۰هزار دســتگاه خودرو ،اعــام کرد :مشــتریانی که در
طرح فروش اخیر شرکت سایپا ثبت نام کرده اند ،امکان حضور در طرح
آتی پیش فروش محصوالت ایران خودرو را نخواهند داشت .به گزارش
ایسنا ،این شرکت اعالم کرد :گروه صنعتی ایران خودرو به منظور توزیع
عادالنه محصــوالت میان مشــتریان واقعــی ،طبق هماهنگــی با گروه
خودروسازی سایپا ،کد ملی تمام مشتریانی را که در طرح پیش فروش
این شرکت ثبت نام کرده اند  ،دریافت خواهد کرد .این شرکت هدف از
این اقدام را فروش خودرو به مصرف کنندگان واقعی اعالم کرد.



انجام شود.وی با بیان این که از دیروز (شنبه)
مداخله بانــک مرکزی در حــوزه بــازار ُخرد و
اسکناس آغاز می شود تاکید کرد :بیش از ۹۰
درصد از تقاضای ارز کشور از طریق بازارهای
اولیه و ثانویه تأمین میشود و حدود  ۲درصد
از این تقاضاها خــارج از این بازارهــا از طریق
صرافیها تأمین میشــود و نبود برنامهریزی
در این حوزه هفته گذشــته التهاباتی را ایجاد
کرده بــود و همین  2درصد تقاضــا ،نرخ ارز را
برای کل بازار تعیین میکــرد.وی افزود :او ًال
بانک مرکزی به صرافیهــا اجازه نمیداد که
از بخشهای مختلف نیاز این 2درصد را تأمین
کند و ثانی ًا بانک مرکزی نیز برای مدیریت بازار
ُخرد و اسکناس مداخله نمیکرد.
▪افت قیمت ارز در بازار

همزمانبامجوزجدیدبانکمرکزیبهصرافی
ها و نیــز آغاز مداخلــه بانک مرکــزی در بازار،
دیروز بازار ارز شاهد افت نسبی قیمت ها بود.
بر اساس داده های شبکه اطالع رسانی طال،
سکه و ارز تهران ،دیروز هر یورو با  573تومان
افت ،به  15هزار و  157تومان رســید .طال و
سکه نیز روندی مشابه داشــتند .به طوری که
سکه امامی با 195هزار تومان کاهش به چهار
میلیون و 215هزار تومان و هر گرم طالی18
عیار به  349هزار تومان تنزل یافت.

...
نفت

پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به بانک مرکزی رفت
رشــد حدود  50درصدی قیمت مســکن در تهران نســبت به یک سال
گذشته ،وزارت راه را بر آن داشته تا پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن را
به بانک مرکزی بفرستد.مظاهریان ،معاون وزیر راه در گفتوگو با ایلنا
درباره احتمال تغییر شرایط وام  80میلیون تومانی صندوق پس انداز
یکم به خانه اولیها گفت :پیشــنهاد حذف محدودیت عمر ســاختمان
برای خرید خانه ارائه شده است که محاســن و معایبی دارد .هم اکنون
وام  80میلیون تومانی تنها به خانههای با ســن کمتر از  15سال تعلق
میگیرد اما پیشنهاد حذف این شرط ارائه شده و بانک مرکزی در حال
بررسی این موضوع اســت .وی افزود :از دیگر پیشنهادهای ارائه شده،
افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و افزایش سقف تسهیالت است.

شبکه پیچیده سلطان سکه برای معامالت ارز و طال
هادی محمدی – نخستین جلسه رســیدگی به اتهامات
وحید مظلومین و  14نفر از متهمان به ایجاد باند و شبکه
ســازی پیچیده برای اخالل در نظام اقتصــادی از طریق
فروش عمده ســکه و ارز ،روز گذشته در شعبه دوم دادگاه
ویژه مقابلــه با مفاســد اقتصادی برگزار شــد و بر اســاس
کیفرخواســت قرائــت شــده از ســوی نماینده دادســتان
تهران ،دو متهــم اول این پرونده یعنی وحیــد مظلومین و
محمد اسماعیل قاسمی متهم به افساد فی االرض شدند.
در شــبکه وحید مظلومین ۱۷۰ ،هــزار تراکنش مالی در
قالب ۲۱۹فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنشها
حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.
▪ضعف بانک مرکزی در نظارت درست بر صرافی ها

▪نماینده دادستان  :متهمان منابع اطالعاتی و خبری
از مراجع رسمی و تصمیم ساز داشته اند

در ادامه دادگاه نماینده دادســتان به بیان ســوابق متهم
ردیــف اول وحیــد مظلومیــن پرداخــت و گفــت :وحیــد
مظلومین فردی که سالها در بازار ارز ،سکه و طالی تهران
فعالیت داشته است و در جریان التهابات و نوسانات قیمت
ارز در سال  ۷۱نیز بازداشت میشود .بعد از آن مجدد در
ایام نابه سامانی بازار ارز در سالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱و
حوادث اقتصادی آن ســالها ،وحید مظلومین به عنوان
یکی از ارکان و عوامل اصلی اخالل در نظام ارزی کشــور
شناسایی و معرفی و دستگیر میشود و حدود هفت ماه با
قرار بازداشت در بازداشت بوده و سپس در حالی که قصد
خروج غیرقانونی و فرار از کشــور را داشت در مرز مریوان
توسط ماموران وزارت اطالعات دستگیر میشود.
▪دخالت بانک مرکزی دولــت دهــم در آزادی باند
مظلومین

وی افزود :در آن پرونده بخش عمدهای از تشــکیالت باند
وحید مظلومین شناسایی و دستگیر میشوند که از جمله
آن به محمد اســماعیل قاســمی و محمدرضا مظلومین و
حدود  10نفر دیگر اشــاره میشــود که بعد از صدور قرار
مجرمیت و کیفرخواســت و ارســال به دادگاه ،متاســفانه
در اقدامی قابــل تامل با دخالت و وســاطت بانک مرکزی
و دفاع نابه جا از اقدامــات و فعالیتهای وحید مظلومین
و معرفــی وی بــه عنــوان عامــل و رابــط بانک مرکــزی در
نهایت حکم برائت او و همدستانش صادر میشود.تورک
بیان کرد :نکتــه مهم و جالب توجه این اســت کــه یکی از
اشــخاصی که در آن زمان از مدیران ارشــد بانک مرکزی
بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار میکرده و وی

را به عنوان رابط و عامــل بانک مرکــزی در کنترل قیمت
دالر به دادگاه معرفی کرده اســت بعد از بازنشســتگی از
شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی ،خدمات
شایانی به باند و شــبکه وحید مظلومین ارائه میدهد که
هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.وی افزود :همه اتفاقات
نشان میدهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز،
سکه و طال با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله
در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و
دستگیری و آزادیهای متمادی ،با قوانین پولی و بانکی
آشنا و در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده تا
جایی که ماموران پلیس ،قضات رســیدگی کننده و دیگر
مســئوالن در ایــن بــاره ،پرونده وحیــد مظلومیــن را فول
پرونده دانستند.
▪ 3500میلیارد تومان ،گردش مالی پیرزن  71ساله
در یک سال

نماینده دادستان گفت :تاکنون  ۴۱نفر به اتهام ارتباط با
این اعضا شناسایی شدهانداما هشــت نفر ،نفرات اصلی
گروه بو دهاند ،از جمله اشــخاصی که وی با حســاب آنها
اقدام به فعالیت میکرده است .حسابهای فردی به نام
اقدس مهرافزا خاله متهم ردیف اول پیرزن  71ســالهای
اســت که حســابهای او در اختیار متهم بوده اســت .سه
هزار و  500میلیارد تومان گردش مالی این خانم بوده که
عمده این گردش حسابها در سال  ۹۶رخ داده است.
نماینــده دادســتان در ادامه قرائت کیفرخواســت گفت:
با توجه به ارزش ارقــام گردش مالی این افراد ،مشــخص
میشــود که فقط در سال  ۹۶هشــت هزار میلیارد تومان
گردش مالی داشتهاند.
▪طعنه مظلومین به ماموران دستگیر کننده؛ افتخار
کنید که سلطان سکه را گرفته اید!

نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار سکه و
ارز اشاره کرد و گفت :نقش وحید مظلومین به حدی بوده
اســت که وی را به عنوان مرجع و مرشد و بزرگ بازار سکه
میدانســتند و کســی جرئت تخطی از دســتورات وی را
نداشته است .به گونهای که ســاعت آغاز یا پایان کار و نیز
قیمت سکهها را این فرد تعیین میکرده است .این متهم
را در بازار با القاب مال و سلطان میشناختند ،به طوری که

درحالیکهبهخاطرغلبهفضایروانی،فضاسازیبیش
از حد رسانه ها و برخی اشــتباهات و تعلل های دولت،
یک حباب بزرگ در بازار ســکه و ارز (بخش اسکناس)
ایجاد شده اســت که هر آن ممکن اســت با عیان شدن
شــرایط واقعی یا اقدام موثر دولت تخلیه شــود ،برخی
تالش می کنند همچنان احتمال کاهش بیشتر ارزش
پول ملی را بسیار باال جلوه دهند .یکی از ابزارهای آن
ها هم مقایسه با ونزوئالســت .پویا ناظران اقتصاددان
کشورمان در تحلیلی مفصل نشان داده است که ایران
به هیچ وجه در مسیر ونزوئالیی شدن قرار ندارد .یکی از
مهم ترین دالیل هم این است که در ونزوئال دولت برای
رفع مشکالت رفاهی ناشی از کاهش ارزش پول ملی،
متوسل به چاپ پول شده است و به این ترتیب طی پنج
سال نقدینگی در این کشــور  2200برابر شده است.
این در حالی است که در ایران نقدینگی طی پنج سال
با نرخ های باثبات (و نه فزاینده) رشــد کــرده و حدودا
 3.3برابر شده است.

...

بازار خبر
ارزانی آهن در راه است

تسنیم -رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن با اعالم این که
قرار است آهن و میلگرد مورد نیاز ۳۱استان از طریق بورس
کاال به تعاونیهای هر اســتان اختصاص یابد ،گفت :با این
تصمیم به طور حتم در زمان تحویل آهن به مصرفکنندگان
قیمتها در هر کیلو هزار تومان ارزان خواهد شد.

تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه ترمیم
مزد کارگران
تسنیم -نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به
این که وزارت کار در برگزاری جلســه شــورای عالی کار به
منظور ترمیم مزد کارگران تعلل می کند گفت :ماده ۱۶۷
قانون کار برگزاری جلســات ماهیانه شــورای عالی کار را
ضروری دانسته است.

افزایش شدید قیمت ظروف یک بار مصرف

در نخستین جلسه دادگاه متهم دانه درشت بازار ارز و سکه مطرح شد:

به گزارش خراسان ،قاضی حجت االسالم احمد زرگر در
ابتدای جلسه با بیان این که متاسفانه بر اساس آن چه در
قانون برای بانک مرکزی تصویب شــده کــه بر صرافیها
نظــارت مســتقیم داشــته باشــد ،خاطرنشــان کــرد :اگر
بانــک مرکزی بــه همین وظیفــه خودش عمــل میکرد و
صرافیها را درخصوص حدود وظیفهشان متوجه میکرد
و اتحادیهها را به ارائه آموزش به صرافیها وادار میکرد،
شــاهد این قضایا نبودیــم .ســپس قاضی زرگــر از تورک
نمایندهدادستانخواستبهقرائتکیفرخواستبپردازد .

نموداری که توضیح می دهد چرا ایران
ونزوئال نمی شود

زمانی که این متهم دستگیر میشود به ماموران میگوید
بروید و به خــود افتخار کنید که من را دســتگیر کردهاید.
بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانستهاید سلطان
ســکه را بگیرید.وی ادامــه داد :این متهم عــاوه بر خرید
و فــروش ســکه و ارز در بــازار معامــات فردایی یــا همان
معامالت کاغذی نیز فعال بوده است و در این بازار که شبیه
به قمار است ،فعالیت داشته است .در این نوع معامالت،
سکه و ارز فقط به صورت شــفاهی خرید و فروش میشود
که متاسفانه این نوع معامالت هم غیرقانونی است و هم در
بازار رواج و نقش زیادی در افزایش قیمتها دارد .با خرید
و فروش این فرد ،افراد بسیار زیادی متضرر شده و برخی
تا حد ورشکستگی پیش رفتهاند که البته شکایت برخی از
این افراد در این خصوص موجود است.
▪فروش سکه به عنوان پوشش فروش ارز

تورک اظهار کــرد :وحید مظلومین که رهبــری گروه را بر
عهده دارد ،بر اســاس تجارب خود برای شناسایی نشدن
دو راهکار داشــته اســت؛ اول این که همزمــان با فعالیت
غیرمجاز ارز ،فعالیت سکه و طال هم به عنوان پوشش انجام
میداده اســت .دوم این که فعالیت غیر مجــاز ارزی خود
را با حســاب اقوام ،آشــنایان وکارگران معتمد و در هر دو
مورد کار خود را دقیق انجام میداده است.تورک افزود:
با احکام برائتــی که قبال صادر شــده این شــبههها را القا
کرده که وحید مظلومین از عوامل امنیتی است و از طریق
عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی در این حوزه
فعالیت کرده است .طی فعالیت هایی که انجام داده فقط
در یک روز  15میلیارد تومان عاید وی میشود و تراکنش
های مالی انجام شده  14هزار میلیارد تومان برآورد شده
اســت که در این میان کمترین تراکنش مربوط به حساب
وحید مظلومین است.وحید مظلومین در افتتاح این گونه
حساب ها تا جایی پیش می رود که بدون رضایت اشخاص
اقدام به افتتاح حســاب کرده که این حساب ها در اختیار
عوامل وحید مظلومین بوده است.
▪ارتباط متهمان و عناصر معاند ضد انقالب در دست
بررسی است

وی افــزود :هرچند دلیلــی بر این کــه وحیــد مظلومین و
محمد اسماعیل قاســمی ارتباط مســتقیمی با معاندین

داشــتهاند به دســت نیامده و البته که وجود این احتمال
رد نشده است ،اما آن چه مسلم اســت ،نامبردگان کامال
از وضعیت اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار
زیانبار فعالیتهای خود آگاه بودهانــد و با این حال اقدام
به قاچاق ســکه و ارز میکردند .بنابرایــن اعمال آنها در
حد افســاد فیاالرض بوده و ایــن اتهام بــرای آنها محرز
است و درخواست اشــد مجازات برای کلیه اعضای گروه
درخواست میشود.وی همچنین به قرائت اسامی و اتهام
متهمین این پرونده پرداخت:
 -۱وحید مظلومین متولد سال  ،۴۱اتهام وی افساد فی
االرض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد
-۲محمداسماعیلقاسمی،متولد،52وییکیازفعاالن
قدیمی ارز و ســکه اســت که قبال در ســال  ۹۱نیز سابقه
دستگیری دارد .اتهام وی افساد فیاالرض
 -۳مجید عطریان متولد ،۴۶به اتهام مشارکت در تشکیل
شــبکه فســاد و اخالل در نظــام اقتصــادی و ارزی و پولی
کشــور .این فرد به عنوان یک معاملهگر کاغــذی در بازار
شناخته میشود.
 -۴رامین تاجیک متولد ،46به اتهام مشارکت در تشکیل
شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور.
از حسابهای این متهم تاکنون  ۲۷میلیارد تومان کشف
شده است.
-۵حسین مظلومین فرزند ابوالفضل ،اتهام وی مشارکت
در تشکیل شبکه فســاد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی
و پولی کشــور .وی هــم اکنون متــواری اســت .این متهم
برادرزاده وحید مظلومین است و سه هزار میلیارد تومان
گردش حساب داشته است.
 -۶محمدرضا مظلومین متولد  ،68اتهام وی مشــارکت
در تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و
پولی کشور .این متهم پسر وحید مظلومین است و نظارت
بر حسابها را در یکی از مغازهها برعهده داشته است.
دیگر متهمان عبارتند از :نصرا ...دارایی ،رضا مرد میدان
حاجی آقا ،حسن وزیری ،شاهرخ نجفی (متواری) ،خانم
اقدس مهر افزا که خاله متهم ردیف اول و عمه همسر وحید
مظلومیناست،سروشامیری،پویانوبخت،احسانفرزام
نیا معلم خصوصــی زبان فرزنــد متهم ردیــف اول ،وحید
دهاقین (کارمند بانک و ریاســت بانک مســکن پاچنار)،
محمد بیانی ،شاهین سیمرغ و حمیدرضا صفایی.

میزان -رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک
و نایلون با بیان ایــن که قیمت ظروف یک بــار مصرف چند
برابر افزایش یافته اســت ،ادامه داد :پتروشیمیها قیمت
مواد اولیه را افزایش داده اند و زور کسی به آنها نمیرسد.
از سوی دیگر فارس گزارش داد :قیمت ماده « پلی پرو پیلن»
و « پلــی اتیلن » که در تولید نایلون و ســلفون و بســته بندی
مواد غذایی و لبنیات بــه کار مــی رود ،از کیلویی پنج هزار
تومان پنج ماه پیش به کیلویی  ۱۸تا  ۲۰هزار تومان رسیده
اســت .علت اصلی این افزایش بها نیز عرضه بســیار اندک
این ماده مهم پتروشــیمی در بورس کاال و جوالن دالالن و
واسطههاست و در این شــرایط ،بیشتر تولیدکنندگان این
محصول در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.

علی دادپی ،اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا:

دولت توان تخلیه حباب ارز در بازار
 10درصدی اسکناس را دارد
اســتاد اقتصاد دانشــگاه ســنت ادواردز آمریــکا در تحلیل
شرایط بازار ارز کشور ضمن اشاره به این که نبود گزینههای
سرمایه گذاری باعث فشــار تقاضا بر بخش کوچکی از بازار
ارز ( تقاضای اســکناس که در نهایت  10درصد بــازار را به
خود اختصاص می دهد) شده است ،توضیح داد که این بازار
دارای حباب است و پیشــنهاد کرد که با عرضه داراییهای
نظام بانکی به سرمایه گذاران ،می توان بخشی از مشکالت
نظام ارزی و بانکی را رفع کرد   .علی دادپی که گفت وگوی
پیشین او با بی بی سی بازتاب بسیاری در کشور داشت ،در
گفت وگو با ایبنا ،نیاز ارزی کشور را  50تا  60میلیارد دالر
برآورد کرد که «اسکناسس سهمی حدود پنج تا  ۱۰درصد
این مبلغ را دارد .وی با توضیح این که این  10درصد مربوط
به ســرمایه گذاری ،تخصیص ارز دانشــجویی و مســافری و
غیره است ،گفت :التهابات ارزی صرفا در  ۱۰درصد بازار
به عنوان بازار اســکناس وارد شده اســت .وی این بازار 10
درصدی را کم عمق و آســیب پذیــر و دارای حباب توصیف
کرد که دولت با تصمیمات درســت میتواند ایــن حباب را
تخلیه کند .وی درباره علت کم ارزش شدن ریال گفت :این
نتیجه وجود بانکهایی است که بار سنگینی از داراییهای
مســموم و مطالبات معوقــه دارند .امــروز اقتصــاد در حال
پرداخت هزینه تاخیر در اصالح نظــام بانکی و راه حل یابی
بــرای مطالبات معوق اســت.وی افزود :حــدود  ۲۳۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی ســرگردان در دســت مردم اســت
ولی مردم گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری ندارند.

▪حاشیه های خراسان :

*در پایان دادگاه خبرنگار صداوسیما از وحید مظلومین
پرسید اتهامات خود را قبول داری که وی پاسخ داد قبول
ندارم و جوابی هم به شما نمی دهم.
*متهم ردیــف اول؛ تاکیــد کردم خالــه بنــده از ماجراها
خبری نداشته است.
*مادر یکــی از متهمان در جلســه با چشــمانی اشــک بار
حضور داشت.
*متهم ردیف دوم (قاسمی) به خبرنگاران گفت :در سبزه
میدان روزی هزار ســکه خرید و فروش می کردیم و وقتی
تعجب مــا را دیــد توضیح داد آن جــا مثل خیابــان مولوی
است و افراد عمده ای خرید و فروش می کنند و هزار سکه
عجیب نیست.
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