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علی طیب نیا
عضو شورای پول و اعتبار شد

...

ارز وطال

اخبار

ادامه سقوط ارز و طال

دالر در کانال  12هزار تومان ،سکه
در کانال  3میلیون
نرخ ارز که طــی روزهای اخیــر و مخصوصا بعــد از اجرایی
شــدن تحریم های آمریــکا ،به صــورت مداوم نزولــی بوده
است ،دیروز نیز این روند را ادامه داد و به کمتر از  13هزار
تومان سقوط کرد .طبق گزارش ها ،دیروز در صرافی ملی
نرخ دالر به  12هزار و  950تومان هم رسید .به طور معمول
بازارها قبل از یک واقعه منفی ،بــه آن به صورت هیجانی و
بر اثر تبلیغات رســانه ای ،واکنش نشــان می دهند و بعد از
وقوع و معین شــدن آثار واقعی آن بازار خــود را اصالح می
کند و با واقعیت ها تطبیق می دهد .عالوه بر بازار ارز ایران،
در بازار جهانی نفت نیز همین اتفــاق افتاد و بازار به تحریم
نفتی ایران واکنش نشــان داد و طالی سیاه تا  86دالر باال
رفت اما بعد از مالحظه شرایط و میزان اثر واقعی این تحریم
اکنون در حال اصالح شــدید اســت.در کنار این موضوع،
برخی کاهش ســقف مبادلــه روزانه با پــوز را عامل کاهش
شدید سفارش های خرید در هرات و سلیمانیه و استانبول و
دبی و در نتیجه تشدید سرعت سقوط نرخ ارز دانسته اند.در
هر حال روند نزولی نرخ ارز در بازار ادامه دارد .به گزارش
تســنیم ،ســیر نزولی قیمتها در بــازار طــا و ارز درحالی
کماکان ادامه دارد که قیمت دالر و دیگر ارزها ریزش قیمت
را تجربه میکنند .دالر صبح دیــروز در صرافی ملی که در
بازار بهعنوان نماینده بازارساز ،شناخته میشود13 ،هزار
و  250تومان بود ولی ساعت  14:50با کاهش قیمت وارد
کانال 12هزار تومان شد و با قیمت 12هزار و  950تومان
به فروش رســید .دالر در صرافی ملی با قیمــت 12هزار و
 850تومان از مردم خریداری شد .یورو نیز در صرافی ملی
با قیمت 14هزار و  500تومان از مردم خریداری و با قیمت
14هزار و  600تومان فروخته شــد .دیروز سکه هم به مرز
چهار میلیون تومان عقب نشینی کرد.

مدیر پروژه نیروگاه هریس خبر داد:

مذاکره با ایتالیا برای تولید هزارمگاوات
برق با فناوری پیشرفته
حسین بردبار -مدیر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی هریس
با اشــاره به مذاکره با ایتالیــا برای تولید هزارمــگاوات برق
در نیروگاه هریــس وعــده داد ،با وجود عهدشــکنی برخی
شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها 280 ،مگاوات برق
تولیدی این نیروگاه تا پیک مصرف و تابستان  98وارد مدار
برق کشور خواهد شد.به گزارش خراسان ،ایمان عبدی در
نشست خبری حاشیه بازدید خبرنگاران با اشاره به مذاکره
و واردات توربین های مورد نیاز این نیروگاه از ایتالیا گفت:
نیروگاه هریس در مجموع طی دو مرحله هزار مگاوات برق
وارد شــبکه سراســری می کند که  280مگاوات برق آن تا
تابســتان ســال آینده خواهد بود .وی افزود :تمام ســعی ما
تحویل پروژه طبــق تعهد و بر اســاس زمانبندی اســت اما
عالوه بر همکاری نکردن شرکتهای خارجی ،بوروکراسی
اداری ،گمرک و مســائل نقل و انتقال بانکــی مزید بر علت
شــده که پروژه با سختی تحویل مواجه شــود .ایمان عبدی
با اشاره به هزینه ارزی  240میلیون یورویی به اضافه 104
میلیارد تومان هزینــه ریالی این نیــروگاه تصریح کرد90 :
درصد حجم مبلغ پروژه از محل صندوق توســعه ملی و 8تا
 10درصد آورده ســرمایهگذار اســت.وی با انتقاد از برخی
کارشکنیهایداخلیگفت:برخیدرداخلباترامپفرقی
ندارند .برخی مانع تراشی ها موجب شد بخشی از پروژه دو
ماه عقب بیفتد.تا به گمرک ثابت کنیم که مشــمول برخی
از قوانین ســختگیرانه نیســتیم مدتی کار عقب می افتاد و
بدقولی خارجی ها نیز تا شش ماه طرح را عقب انداخت.

عکس و شرح

رگه های آشکار طال ،در استان طالیی ایران
رگه هــای طــا در معدن طــای باال بــه وضوح به چشــم
میخورد .رگــه هایی که همان قدر زیباســت که ســنگ
های طالیی بعد از فراوری در مخازن زیباست .در استان
آذربایجــان غربی مشــاهده چنین صحنه هایی ســخت
نیســت .معدن بزرگ طالی «آق دره» نیــز در تکاب یکی
از معــادن بــزرگ و معــدن طــای زره شــوران بــا ذخیره
 11میلیــون تن بزرگ تریــن معدن طالی ایــران از دیگر
نقاط طالیی این استان اســت .آن گونه که ایسنا گزارش
کرده ،از مجموع کل  100هزار تن ذخیره قطعی طال در
جهان  0.5درصد آن به تنهایی از معادن طالی تکاب در
آذربایجان غربی استخراج میشــود .آذربایجان غربی با
داشتنمعادنغنیکانسنگطالصدرنشینجدولتولید
این فلز با ارزش در کشور محســوب می شود و هم اکنون
میزان ذخایر طــای مناطق معدنــی آذربایجانغربی به
 100تن میرسد و این در حالی است که با ادامه فعالیت
هــای اکتشــافی در شهرســتان هــای ماکــو  ،ســلماس،
شاهیندژ و سردشت میزان ذخایر افزایش مییابد.
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طناب دار ،فرجام سلطان سکه

 2چهره مهم سوداگری ارز و سکه ،به دار مجازات آویخته شدند
وحیدمظلومینمعروفبه"سلطانسکه"ومحمداسماعیل
قاسمی همدســت وی معروف به "محمد ســالم" دو چهره
مهم بازار سوداگری ارز و ســکه ،صبح دیروز اعدام شدند.
وحید مظلومین  ۵۶ســاله ،متهم ردیف اول پرونده بزرگ
اخالل در بازار ارز کشــور ،پس از ســه بار دســتگیری طی
ســال های  1371تاکنون و ســه دهه فعالیت سوداگرانه
در بازار ســکه و ارز ،ســحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته
شــد .براســاس اطالعیه دادســتانی تهران ،حکــم وحید
مظلومین و محمد اســماعیل قاســمی با رعایت تشریفات
قانونی سحرگاه روز چهارشنبه مورخ 23آبان 97با حضور
جمعی در تهران به مرحله اجرا در آمد.چهارشنبه ۱۳تیر
ماه امســال بود که پلیس از دســتگیری فردی خبر داد که
به سلطان سکه شهرت داشت .به گفته پلیس ،این فرد دو
تن سکه را از ســطح بازار جمع کرده بود .پس از بازداشت
مظلومین ،مشــخص شــد که این فرد در حوزه ســکه و ارز
دستی بر آتش دارد و پیش از این هم با عنوان اتهامی مشابه
دستگیر شده است .این فرد در دهه  ۷۰هم به اتهام اخالل
در نظام توزیع سکه و ارز بازداشت شده بود .پس از این بازه
زمانی ،مظلومین در دهه  ۹۰هم مجدد دستگیر می شود.
▪ سال  :۹۱حمایت تمام قد یکی از مدیران بانک
مرکزی از مظلومین

آنطور که در پرونــده قبلی مظلومین آمده اســت :در ایام
نابــه ســامانی بــازار ارز در ســالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱و
حوادث اقتصادی آن ســالها ،وحید مظلومین به عنوان
یکی از ارکان و عوامل اصلی اخالل در نظام ارزی کشــور
شناســایی ،معرفی و دســتگیر شــده که حــدود هفت ماه
در بازداشــت بــوده اســت .در آن پرونده بخــش عمدهای
از تشــکیالت باند وحید مظلومین شناســایی و دســتگیر
میشــوند کــه از جملــه آن محمــد اســماعیل قاســمی و
محمدرضا مظلومین و حدود  ۱۰نفر دیگــر بودند که بعد
از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه،
متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک
مرکزی و دفــاع نابه جــا از اقدامــات و فعالیتهای وحید
مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی
در نهایت حکم برائت او و همدســتانش صادر میشــود و
تالشهای دادســتانی تهــران در اعتراض بــه آرای صادر
شده نیز به نتیجه نمی رســد .نکته مهم و جالب توجه این
است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد
بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار
میکرده و وی را بــه عنوان رابط و عامــل بانک مرکزی در
کنترل قیمــت دالر بــه دادگاه معرفی کرده اســت بعد از
بازنشســتگی از شــغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن
صرافی ،خدمات شــایانی به باند و شبکه وحید مظلومین
ارائه میدهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.



افت میعانات ،جهش درآمدهای نفتی
دولت

▪سال ۹۷؛ باز هم درخواست آزادی مظلومین از سوی
بانک مرکزی

پس از دســتگیری این متهم ســابقه دار ،معــاون اول قوه
قضاییه درباره پرونده وی توضیح داد :معلوم شد که همان
موقع یعنی بار اول هم اشــتباهاتی بوده است؛ چون االن
هم اتهاماتــی متوجه اوســت .بنابرایــن ناجا با بررســی و
تحقیقاتخوددوبارهبهاین فردرسیدوتوانستبهدومتهم
دیگر یعنی محمد سالم و ساالر آقاخان برسد.محسنی اژه
ای گفت :ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل
اصلی بــه صورت غیرمجــاز و عمــده ارز را خریــد و فروش
میکنند و در نهایت به اســم ســاالر آقاخان رسید که این
فرد را دســتگیر کردند .البته این جا هــم بانک مرکزی به
میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دســتورات ما بوده
اســت؛ اما این بار دیگر قــوه قضاییه به ایــن حرفها توجه
نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را میگویید؟ در
فروش غیرقانونی ارز و ســکه نیروی انتظامــی به این فرد
(مظلومین) و پســر ایــن فــرد و همچنین عوامــل این فرد
آقای محمد سالم و آقای ساالر آقاخان رسید.در خور ذکر
اســت که وحید مظلومین هنــگام دســتگیری دو جمله را
به مأموران میگوید" :برویــد و به خود افتخار کنید که مرا
دستگیر کردهاید" ".بروید و با افتخار به دیگران بگویید که
توانستهاید سلطان سکه را بگیرید".
▪ پرونده ای که به سرعت به حکم منجر شد

پس از نوسانات اخیر اقتصادی ۲۰ ،مرداد امسال ،پایگاه
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری از نامه رئیس قوه
قضاییه به رهبر انقــاب برای اقدامات ویــژه در برخورد با
اخالل گران اقتصادی و موافقت معظمله با پیشنهادهای
مطرح شــده در نامه فوقالذکر ،خبر داد.در این خبر آمده
بود ،رئیس قوه قضاییــه در نامهای به رهبــر معظم انقالب
اسالمی با اشــاره به جنگ اقتصادی دشــمنان علیه ملت
ایران و انجام برخی جرایم از سوی عدهای از اخاللگران
و مفســدان اقتصــادی در این شــرایط هم ســو بــا اهداف
دشمنان ،درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد
قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخالل گران در
نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسالمی داده شود.
در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف
مجازات اخالل گران و مفســدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقالب اســامی با این پیشــنهادها موافقت و تأکید
کردند :مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام
گیرد و درباره اتقان احکام دادگاهها دقت الزم توصیه شود.
▪رسیدگی به پرونده در  ۴۳روز

پس از استجازه از رهبری ،روند تحقیقات در پرونده مظلومین
و دیگــر مفســدان اقتصــادی اخیــر به ســرعت طی شــد و در

...



نفت

نهایت اولین جلســه رســیدگی به اتهامات وحید مظلومین،
۱۷شــهریور بــه صــورت علنــی در دادگاه ویژه رســیدگی به
مفاسد اقتصادی اخیر برگزار شــد.نماینده دادستان تهران
در جلســه دادگاه گفــت :عنــوان اتهامی وحیــد مظلومین به
عنوان متهم ردیف اول پرونده اخالل در بازار سکه و ارز افساد
فی االرض از طریق سردســتگی ،اخالل در نظام ارز و سکه از
طریق قاچاق ارز و همچنین معامالت غیرقانونی است .وی از
تاریخ  ۱۲تیر  ۹۷در بازداشت موقت به سر می برد.در نهایت
پس از ساعت ها تالش قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده
 ۹ ،مهر ماه ســخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای
وحید مظلومین خبــر داد.پس از  ۲۰روز محســنی اژه ای از
تایید حکم اعدام در دیوان عالی خبرداد تا در نهایت از ابتدای
برگزاریدادگاهتازمانتاییدحکم ۴۳روزبیشترطولنکشد.
▪گردش  14هزار میلیارد تومانی حساب های بانکی
باند مظلومین

مروری بــر کیفرخواســت مظلومین کــه توســط نماینده
دادســتان در دادگاه قرائت شــد ،نشــان می دهد که وی
چگونه به تشکیل شــبکه ای از عوامل خرید و فروش ارز و
ســکه اقدام کرده بود.در بخش دیگری از کیفرخواست با
اشاره به این که سلطان ســکه از طریق شرکا و عوامل اش
از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون این که خودش در
بازار حضور و فعالیت داشته باشد  ،کارش را پیش میبرده،
آمده بود :او  15میلیارد در یک روز عایدش شــده اســت،
 170هزار تراکنش در گروه او صــورت گرفته که گردش
آن  14هــزار میلیارد تومان اســت و در این بیــن کمترین
تراکنشها برای حســابهای خودش اســت.مظلومین
با این کــه مجوز خرید و فروش ســکه و ارز را نداشــت اما با
ایجاد یک باند ســازمان یافتــه بزرگترین شــبکه اخالل
ارزی و خرید و فروش بدون مجوز ســکه را تشــکیل داده و
محمد اسماعیل قاســمی معروف به محمد سالم نیز یکی
از اعضای این شبکه بوده است  .همچنین تراکنش مالی
شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و 834
میلیارد تومان بوده اســت.وحید مظلومین در این شــبکه
غیر مجاز حتی مالحظه زنان مســن در فامیــل را نکرده و
از حساب پیرزن  71ساله مبلغ  350میلیارد تومان سوء
اســتفاده کرده بود.از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این

...

گروه رد و بدل کــردن غیر واقعی و صرفا شــفاهی قیمت
ارز و سکه بوده است که نقش به سزایی در افزایش قیمت
داشــته اســت .شــبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و
کالن کاغذی و معامالت فردایی ،بازار ارز و سکه را ملتهب
کرده اســت و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج
منابع مالی به صورت غیر قانونی از کشور بوده است.
▪مصاحبه تلویزیونی با وحید مظلومین از تحصیالت
تا سیگار

در همیــن حال آخریــن مصاحبــه ضبط شــده تلویزیونی
از وحیــد مظلومین حاوی نــکات جالبی بــود .وی در این
مصاحبه هنگام معرفی خودش گفــت :به نام خدا .وحید
مظلومین هســتم .متولد  ۱۳۴۱نام پدر حبیب ا ...سال
 ۵۶دیپلــم گرفتم و یــک دیپلمه معمولی هســتم ســطح
تحصیالتم هم در همین حد است.از همان ابتدا بنایش را
بر پاســخ ندادن و دور زدن سواالت خبرنگار گذاشته بود.
میگوید یک شبه سلطان سکه شــدم و به این جا رسیدم.
میگوید :برای خودم اســم و رســمی دارم .کسی نیست
که در صنف ما من را نشناسد .خبرنگار می پرسد اگر االن
دوباره بــه بازار برگردی ســرمایه ات را چــه کار میکنی؟
میگوید اگر از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت
به بازار داشته باشم که ندارم ،دوباره همان کار را میکنم.
به خاله و شــریک اش اقــدس مهرافزا و حســابهایی که
مظلومین با آنها کار میکرده میرســیم .خودش بیشتر
مایل اســت درباره خانــم مهرافزا صحبت کنــد .خبرنگار
درباره حســاب  700میلیارد تومانی خاله  70ساله اش
میپرسد؛ با تعجب می گوید مگر  700میلیارد حجم پول
زیادی است؟ میگویم :نیست؟ می گوید :به هیچ عنوان
نیســت 700 .میلیارد تومان پولی نیســت .شما بزرگش
یکنید.مظلومیــن در انتهای مصاحبــه از مامور مراقب
م 
خواست برایش پاکت ســیگارش را بیاورد .وقتی که آورد
به خبرنگار هم تعارف کرد و گفت :این گرانترین ســیگار
ایران اســت اگر می کشی بفرما .پرســیدم چطور این قدر
راحت سیگار به دست ات رســیده؟ گفت" :یک روز مامور
زندان اومد پیشــم گفت سیگار می کشــی؟ گفتم آره من
ســیگاریم .گفت :از امروز می تونی راحت سیگار بکشی.
از اون جا فهمیدم حکم ام قطعی شده ".



سهام عدالت

...
ارز

طالی سیاه در حال ثبت ششمین هفته نزولی قرار گرفت

واریز سود سهام عدالت با افزایش  ۲۵تا  ۳۰درصدی

احتمالمعافیتارزی 30تا 100درصدیصادراتخرد

قیمــت نفــت کــه در پایــان هفتــه گذشــته میــادی ،یکــی از بدترین
عملکردهای خود را ثبت کرد و طی پنج هفته حدود  20درصد از ارزش
خود را از دست داد ،طی هفته جاری همچنان به روند نزولی شدید خود
ادامه می دهد تا ششمین هفته نزولی را ثبت کند .به گزارش خراسان،
با وجود آن که یک شنبه هفته جاری ،سیگنال هایی قوی از جلسه اوپک
مبنی بر احتمال کاهش مجدد عرضه به منظور پیشگیری از افت قیمت
ها به گوش رسید ،روز دوشنبه بازار نفت صعود نکرد و صرفا روند نزولی
متوقف شد .اما روز سه شنبه طالی ســیاه یک سقوط پنج دالری دیگر
را ثبت کرد و به  65.4دالر در هر بشکه (نفت برنت) رسید .البته دیروز
بازار کمی احیا شــد اما قیمت صرفا یک دالر رشد کرد و به  66.4دالر
رســید .این روند نزولی در پی رشد بی ســابقه تولید آمریکا و همچنین
عقب نشینی آمریکا از تحریم نفت ایران رخ داده است.

مشاور رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت :مجموع ســود سال مالی
 ۹۶نزدیک به  ۲۵تا  ۳۰درصد نسبت به سال  ۹۵افزایش خواهد یافت.
سبحانی در گفت و گو با مهر ،با بیان این که مجموعه سود مصوب سال۹۵
برای سهام عدالت ۳۸۰۰میلیارد تومان بود ،اظهار کرد :تاکنون۳۳۵۰
میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از  ۴۰میلیون مشمول توزیع
شده اســت .وی افزود :از این میزان  ۲۵۰میلیارد تومان باقی مانده که
برای هفت میلیون نفری است که شماره شبای بانکی خود را یا ثبت نکرده
یا برای ثبت دیر اقدام کرده اند .سبحانی افزود :مجموع سود سال مالی
 ۹۶نزدیک به  ۲۵تا  ۳۰درصد نســبت به سال مالی  ۹۵افزایش خواهد
داشت .وی گفت :در واقع کسانی که سود  ۸۰هزار تومانی دریافت کرده
بودند ،امســال  ۱۱۰هزار تومان و کســانی که ســود  ۱۵۰هزار تومانی
دریافت کرده بودند نیز  ۲۰۰هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

در حالــی که بســیاری از صادرکنندگان نســبت به بخشــنامه تعهد ارزی
گالیه دارند ،پیش نویســی برای معافیــت صادرکنندگان خــرد از پیمان
ســپاری ارزی آماده شده اســت .در این باره ،رئیس کمیســیون صادرات
اتاق بازرگانی ایران به فارس گفت :در آخرین جلسه با حضور رئیس بانک
مرکزی ،وزیر صمت و نماینــدگان اتاق بازرگانی ،همتی پس از شــنیدن
نظرات فعاالن بخــش خصوصی به جمعبندی اظهــارات پرداخت و بر آن
اســاس اعالم کرد که فعال و برای حل برخی از مشکالت صادرکنندگان،
پیشنویســی برای ارائه به دولت تهیه میشــود .موســیپور اظهار کرد:
آخرین جمعبندی در این جلســه برای ارائه به دولت بــود که صادرات زیر
یک میلیون دالر به طور کامل از تعهد ارزی معاف شود و صادرات بین یک تا
سه میلیون دالر هم  50درصد از تعهد ارزی معاف شود .مطالب بیان شده
آخرین نتیجه جلسه مذکور بوده که به زودی ابالغ می شود.

پس از  1.5سال از مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه

با اشاره به انتشار جزئیات بودجه در سال  ۲۰۱۸مطرح شد

شورای فقهی بانک مرکزی سرانجام تشکیل شد

تجلیلصندوق بین المللی پول ازشفافیت بودجه ای ایران

با گذشت  1.5ســال از تشکیل شــورای فقهی بانک مرکزی
با ســاختار و ماهیت قانونی جدید ،طبق برنامه ششم توسعه،
دیروز اولین جلســه این شــورا برگزار شــد .خبرگــزاری ایبنا
از برگــزاری این جلســه در بعــد از ظهــر چهارشــنبه  23آبان
با حضور همتی رئیــس کل بانــک مرکزی خبر داد .پیشــتر،
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو شــورای فقهی بانک مرکزی
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با باشگاه
خبرنــگاران جــوان ،گفته بود :جلســه شــورای فقهــی بانک
مرکزی روز چهارشــنبه برگزار خواهد شــد و پس از بررســی
اعضا،انتخابهیئتمدیرهودیگرانتصابهابهبررسیمیزان
تغییرات سودهای بانکی بنا بر دو عامل بانک داری اسالمی و
شــرایط اقتصادی خواهیم پرداخت .مصباحی مقدم درباره
دستور کار این جلسه افزود :اولین کاری که ما انجام خواهیم
داد،تصویبدستورالعملشورایفقهیبانکمرکزیاستکه
اینروند،یکتادوجلسهرابهخوداختصاصمیدهد.بهگفته

صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود ضمن
اشــاره به چالشــی که تحریمهای آمریکا پیش روی
اقتصاد ایــران قــرار داده و پیــش بینی رشــد منفی
 1.5درصدی را در سال  ، 2018از پیشرفت دولت
ایران در شــفاف ســازی سیاســتهای مالی و ارائه
جزئیات آمــار بودجه تجلیــل کرد .به نظر می رســد
منظور صندوق از شــفافیت ،ارائه جزئیات پرداخت
هــای خزانه به دســتگاه هــای مختلف روی ســایت
وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشــور) است که از
ابتدای امســال آغاز شــده و برای عموم در دسترس
اســت.به گزارش ایســنا ،پس از بازگشــت و اعمال
دور جدیدی از تحریمهــای خصمانه ایاالت متحده
آمریــکا ،صنــدوق بین المللــی پول در ایــن گزارش

مصباحی مقدم ،تصویب دســتورالعمل شــورای فقهی بانک
مرکزی جزو دستور کار این جلســه است که احتماال این روند
یک تا دو جلسه را به خود اختصاص می دهد .همچنین نحوه
کار شورا و چارچوب فعالیت نیز بررسی خواهد شد.به گزارش
تسنیم ،پنج عضو شورای فقهی بانک مرکزی حجتاالسالم
مصباحی مقدم ،حجتاالســام موســویان ،حجت االسالم
رضایی ،حجت االسالم مرواریدی و حجت االسالم آقانظری
هســتند .همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به
عنوان عضو اقتصادی ،اثنی عشــری به عنوان عضو حقوقی،
علی صالح آبادی عضو حاضر در شــورا به عنــوان مدیر عامل
یک بانک دولتــی و حجت االســام حســین زاده بحرینی به
عنوان ناظر مجلس از دیگر اعضای این شورا هستند .یکی از
اساسیترین کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی تعیین
شروط و ضوابط شرعی برای میزان سود بانکهاست.گفتنی
است برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال  96اجرایی شد،
در ماده  16تاکید کرده است که شورای فقهی بانک مرکزی
شامل پنج فقیه که با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی معرفی
می شوند ،تشکیل شود و بر مسائل فقهی نظام بانکی نظارت
کند .در این قانون تاکید شده است که مصوبات این شورا الزم
الرعایهاست.تاکنونمعرفیاعضایاصلی(پنجفقیه)ازسوی
بانکمرکزیباتاخیرهمراهبودهاست.بعدازانتخابومعرفی
این افراد توسط سیف نیز در روند تایید آن ها وقفه ایجاد شد.

میعاناتگازی،نوعیهیدروکربورشبیهنفتاستکهاز
چاه های گاز همراه با گاز استخراج می شود و به عنوان
نفت سبک و با قیمت مناسب به فروش می رسد .بعد از
اعالم بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران ،صادرات
نفت دچار تنش هایی شــد اما در نهایت در سطح قابل
قبولی حفظ شــد و اکنون با معافیت های اعالم شــده
در حال رشــد هم هســت .اما میعانــات گازی به خاطر
محدودیت بازارها با چالش مواجه است و از 7.8به4.6
هزار میلیارد تومان کاهش یافته است .چنان چه نمودار
فوق نشــان می دهد درآمد حاصــل از میعانات دربرابر
درآمد نفتی که در شــش مــاه اول امســال جهش قابل
توجهی داشــته و از مقدار مصوب در بودجه هم بیشــتر
شده ،ناچیز است.

...

بازار خبر
معامالت اوراق تسهیالت مسکن آب رفت
مهر  -همزمــان با بازگشــت رکود تورمــی به بازار مســکن و
کاهش توان قدرت افزایی تسهیالت مســکن از محل اوراق،
معامالت برگه های تســه در بازار فرابورس به شــدت کاهش
یافته و نرخ همچنان در کانــال  ۶۰هزارتومان اســت .در پی
اعــام افزایــش  83.5درصــدی قیمت مســکن در مهــر ماه
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشــته و همچنین کاهش
 32.3درصدی تعداد معامالت در تهران که به زعم بسیاری
از کارشناسان اقتصادی ،می توان برداشت رکود تورمی از آن
داشت و همچنین با توجه به کاهش اثرگذاری و پوشش دهی
تسهیالت مســکن از محل اوراق تا کمتر از  ۲۰درصد ارزش
ملک،قیمتهربرگهتسهیالتمسکننیزدربازارفرابورسدر
بازهیکماههاخیردرکانال ۵۰هزارتومانیباقیماندهاست.

پراید  ۱۱۱به  ۳۸میلیون تومان رسید
تسنیم  -گزارش دیروز قیمت خودرو از افزایش قیمت پراید
 ۱۱۱و ثابت ماندن قیمت تعــدادی از خودروهای داخلی
حکایت دارد .در معامالت دیــروز ،خرید و فروش خودروی
پراید  131با قیمت  34میلیون تومان ،پژو پارس با قیمت
 70میلیون تومان ،دنا با قیمت 79میلیون تومان ،پژو206
تیپ  5با قیمت  71میلیون و  500هزار تومان ،پراید 111
با قیمت 38میلیون تومان و ســمندالایکس با قیمت 55
میلیون تومان انجام شــد.همچنین پژو 206تیپ  2هم با
قیمت  59میلیون و  500هزار تومان ،پژو 207اتوماتیک
با قیمت 115میلیون تومان و پژو 206صندوقدار با قیمت
 72میلیون تومان معامله شد.

ضرب االجل بانک ملی برای تحویل
سکه های پیش خرید شده
ایرنا -با نزدیک شدن به مهلت انقضای شش ماهه تحویل
سکه های پیش فروش شده با سر رسید یک ماهه ،ثبت نام
کنندگان این طرح باید پیش از اتمام مهلت خود ،با مراجعه
به شعب بانک ملی ایران ،سکه های خود را دریافت کنند.
مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه ،کارت ملی و
اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند .بر اساس
دستورالعمل بانک مرکزی در صورت مراجعه نکردن پیش
خریداران سکه و پس از انقضای مهلت شش ماهه مذکور،
تنهــا اصــل مبلــغ دریافتی بابــت پیــش خرید به مشــتری
بازگردانــده می شــود و بانــک ملی ایــران و بانــک مرکزی
تعهدی برای تحویل سکه به متقاضیان نخواهند داشت.

...
خبر

قیمت جدید خودروها تا اوایل هفته آینده
اعالم می شود

اعــام کــرده اســت ،کشــورهای منطقه پیشــرفت
مهمی برای جلوگیری از فســاد و تقویت شفافیت و
پاســخ گویی دولت داشــتند و در میان آن ها ایران و
افغانستان پیشرفت قابل توجهی در بهبود شفافیت
دولت با انتشــار جزئیات آمار بودجه برای نخستین
بار در سال  ۲۰۱۸داشته اند.

فرا خبر

تغییرات جدید و مثبت خزانه داری در گزارش پرداخت های بودجه
به گزارش خراسان ،از ابتدای امســال خزانه داری کشــور ،تمام پرداخت ها به دستگاه های مختلف (از
محل بودجه عمومی) را به صورت عمومی منتشــر می کند .در ابتدا اطالعات در فایل های  pdfمنتشــر
می شــد اما به مرور ،خزانه داری یک پایگاه جامع برای این موضوع طراحی کرد که قابلیت جســت وجو
و دریافت اطالعات پرداختی در دوره های زمانی مختلف به تفکیک دســتگاه ها را دارد .این ســامانه در
پایگاه  http://www.mefa.irبخش گزارش پرداخت های خزانه داری کل کشــور برای عموم قابل
دسترس است .به نظر می رسد دلیل اصلی صندوق بین المللی پول تجلیل از ایران برای شفاف سازی
بودجه همین پایگاه بوده است .عالوه بر آن در سال گذشته سازمان برنامه اعالم کرد که بخشی از بودجه
رابه صورت عملکردی تهیه کرده و اختصاص می دهد که گزارشی از میزان موفقیت این وعده در دست
نیست .اما در صورت اجرا ،می تواند عامل شفافیت و همچنین بهره وری بیشتر دستگاه های بودجه بگیر
شــود .در نهایت انتقال بودجه برخی نهادهای عمومــی غیردولتی از جدول  17بــه زیرمجموعه وزارت
ارشاد نیز باعث افزایش شفافیت و پاسخ گویی این نهاها در قبال بودجه می شود.

معــاون امور صنایــع وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت گفت:
قیمت نهایی خودروها شنبه و یک شنبه هفته آینده ( 26و
 27آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت
های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم میشود« .محسن
صالحینیا» عصر چهارشــنبه در گفت وگو بــا ایرنا افزود:
همان طوری که پیشتر «رضا رحمانی» وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اعالم کرده بود ،قیمت گذاری خودرو به یک شورای
مشورتی محول شده که جلســه آن شنبه یا یک شنبه هفته
آینده برگزار میشود.
وی بیان کرد :خودروســازان قیمت تمام شــده خــود را بر
اســاس ریز اقالم و شــرایط موجود اعالم کرده و پیشــنهاد
دادهاند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعالم
قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول
زیان خواهند شــد .این مقام مســئول یادآور شد :گزارش
هایی که به تازگی از حسابرسی شــرکت های خودروساز
منتشر شده ،حاکی از زیان خودروسازان است.
وی اظهــار کــرد :به نظــر وزیــر صمــت ،در تعییــن قیمت
خودروها بر اساس قیمت تمام شده آن ها ،تعهدات پیشین
مشــتریان ،تعهدات ثابت و غیــر ثابت قیمتــی و همچنین
برخی مــوارد پیــش آمده بــا توجه به شــرایط بیــن المللی
(که ممکن اســت امکان تامیــن برخی خودروها نباشــد و
خودروهای جایگزین معرفی شوند) مورد توجه قرار گرفته
اســت .معاون وزیر صمت تاکید کرد :به گفته وزیر تا شنبه
یا یک شــنبه هفته آینده جمع بندی انجام شده و از طریق
شخص وزیر یا معاونان اطالعرسانی میشود.
CMYK

