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اصرار دولت بر بازگشت ارز صادرکنندگان

از درخواست همتی تا اتمام حجت واعظی

رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای
اتــاق بازرگانی ایــران ،بر لــزوم بازگشت ارز
حــاصــل از صــــادرات تــاکــیــد کـــرد .در ایــن
حـــال ،رئــیــس دفــتــر رئــیــس جــمــهــور بــرای
صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به
چرخه اقتصاد باز نمی گردانند ،خط و نشان
کشید و آن ها را تهدید به بــرخــورد قانونی
کرد  .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی در جلسه هم اندیشی با
هیئت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران،
بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید
کرد و گفت :اگر صادرکنندگان ارز حاصل از
صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند
به تبع ،شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار
خواهیم بود و این گونه بخش خصوصی به رونق
تولید نیز کمک کرده است.وی با بیان این که
همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در
یک کشتی هستیم ،اظهار کرد :اما از طرفی
بانک مرکزی مسئول سیاست هــای ارزی
کشور است و باید در مقابل 82میلیون جمعیت
ایرانی پاسخ گو باشد و البته هدف مشترک
همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر
اولویتی مهم تر است.به گفته رئیس شورای
پول و اعتبار ،ارز حاصل از صــادرات نفتی به
کاالهای اساسی و راهبردی اختصاص می
یابد و از این رو برای تأمین ارز واردات دیگر
نیازهای مردم ،باید از ارز حاصل از صادرات
استفاده کــرد .بنابراین ض ــروری اســت که
صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند
و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.بنا
به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ،اهداف
این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد،
بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را
در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید،
رفاه و رونق اقتصادی است.همچنین در این
جلسه پناهی ،معاون ارزی بانک مرکزی اظهار
کرد :صادرکنندگان در طول  9ماه اخیر حدود
 ٢٩میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢
میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود
هفت میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای
واردات ارز تأمین شده که این امر حمایت بانک
مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان را
نشان می دهد.

▪خط و نشان رئیس دفتر رئیس جمهور
برای اخاللگران در بازگشت ارز صادراتی

در این حال ،رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره
به اهتمام و اعالم دولت در خصوص بازگشت ارز
صادراتی اظهار کرد :برخی از صادرکنندگان
تصور میکنند دولت از اعالم خود عقبنشینی
میکند ،درحالی که با تصمیمات گرفته شده
مـیتــوان بــا صادرکنندگانی کــه بــه مقررات
عمل نمیکنند برخورد قانونی انجام داد .به
گزارش ایبنا ،محمود واعظی با اشاره به شرایط
اقتصادی کشور و محدودیتها و مشکالتی که
به واسطه تحریم آمریکا ایجاد شده ،خاطرنشان
کرد :سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن
مسائل اقتصادی کشور نیست ،امــا آن چه
اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد
تا بتوانیم پاسخ گوی نیازهای کشور باشیم .وی
همچنین خطاب به بانک ها گفت :بانک ها بر
اساس تکلیف قانونی خود باید با فروش اموال و
دارایی مازاد و انتقال سرمایه نقدی حاصل از آن
به چرخه اقتصاد کشور ،در این راستا گام مهم و
تاثیرگذاری بردارند.
▪اطالعیه اتاق ایران :صادرکنندگان ،ارز
خود را به سامانه نیما ارائه کنند

از سوی دیگر ،در پی تاکید دولــت مبنی بر
الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی
در سامانه نیما ،دیروز اتاق بازرگانی ایران در
اطالعیه ای از صادرکنندگان کشور خواست
تا برای تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه
نیما به صورت منظم و مستمر اقدام کنند .به
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در بخشی
از این اطالعیه ،آمده است« :اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ضمن تعهد به
پیگیری مشکالت صادرکنندگان در چارچوب
منافع ملی اقتصاد کشور ،از صادرکنندگان
اکیدا درخواست میکند تا برای تداوم ارائه
ارز صادراتی خود در سامانه نیما به صورت
منظم و مستمر اقدام کنند .بدیهی است هر
صادرکنندهای بسته به نوع ارز ،ماهیت کاالی
صادراتی ،مقصد صادرات ،میزان صادرات و
هزینه تمام شده کاالی خود ،برای نرخ گذاری
ارز حاصله مختار و صالح است».
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سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش رسمی جدیدی که به دستش رسیده ،خبرداد:

احتماال فاز جدیدی در پرونده احمد عراقچی باز می شود
هــادی محمدی – سخنگوی قــوه قضاییه روز
گذشته در حالی به جمع خبرنگاران آمــد که
ارائــه فهرستی جدید از محکومان دادگــاه های
ویژه ،آخرین وضعیت پرونده هایی همچون بابک
زنجانی  ،احمد عراقچی  ،تخلفات انتخاباتی ،
شکایت خاتمی از شریعتمداری و  ، ...نشست
خبری پربار و داغی را رقم زد .سوال درباره آینده
ریاست قوه قضاییه و پاسخ سخنگو به این سوال
نیز از دیگر بخشهای جالب این نشست بود.به
گــزارش خراسان ،حجت االســام محسنی اژه
ای در ابتدای کنفرانس خبری خود با رسانه ها
با بیان این که در فاصله زمانی نشست قبلی تا
امروز تعدادی از افراد به اتهامات مالی محاکمه و
حکم آنها قطعی شده به ارائه فهرست این افراد
پرداخت و گفت :حمیدرضا جانقربان ،پزشک
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور ،محکوم
به  20سال حبس ،یک هزار و  200میلیارد ریال
جزای نقدی و همچنین همسر وی آزاده سجادیه ،
پزشک به همین اتهام به 10سال حبس در دادگاه
ویژه اصفهان محکوم شده است .شاپور هیبتی
سردفتر دفترخانه شماره  79شیراز ،به جرم
استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به 10
سالحبسوهمچنینبهجرمجعلسندرسمیبه
چهار سال حبس محکوم شده و امیر سجادیان به
جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و به جرم
استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به هفت
سال حبس محکوم شده است.سخنگوی دستگاه
قضا اسامی افراد دیگری را نیز قرائت کرد که جرم
آن ها اثبات و محکومیت شان قطعی شده است.
از جمله افراد دیگری که اژهای نام برد ،اردالن
زینلزاده شهردار گچساران است که به پنج سال
حبس و ۷۴ضربه شالق و دو سال انفصال محکوم
شده است که به دلیل همکاریهایی که داشته
از پنج سال حبس چهار سال آن تعلیق و از ۷۴
ضربه شالق نیز  ۵۰ضربه تعلیق آن شده است.
همچنین میثم نارکی معاون شهردار به پنج سال
حبس و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده است که
چهارسالازپنجسالآنتعلیقشدهاست.علیرضا
پناهپور معاون شهردار گچساران به پنج سال
حبس و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده که چهار
سال از پنج سال حبس و از  ۷۴ضربه شالق۵۰ ،
ضربه تعلیق شده است .نعمتا ...متولی امامزاده

کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴
ضربه شالق محکوم شده است .جعفر گوهرکانی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی
استانداری در کهگیلویه و بویراحمد نیز به جرم
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر
به  ۱۱۰ضربه شالق محکوم شده است .حمزه
سیسختی نــژادیــان رئیس امــور اراضــی استان
کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی
در اموال دولتی به ۱۱۰ضربه شالق محکوم شده
است .همچنین الیاس تاجالدینی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به
جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ضربه شالق محکوم
شده است.سخنگوی دستگاه قضا همچنین در
پاسخ به خبرنگاری از بازداشت شهردار سابق
کرج و برخی مقامات دولتی استان البرز خبر داد و
گفت  :پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و
دادگاه نرفته و از برخی وزارتخانه ها تحت تعقیب
هستند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال
خبرنگاری که از دلیل زمان بر شدن رسیدگی به
پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک
مرکزی پرسید  ،اظهار کرد  :چند روز قبل گزارشی
در این خصوص به دست من رسید که به پرونده
احمد عراقچی و همدستانش ارتباط داشت که
اگر این گزارش رسمی درست باشد فاز جدیدی
در پرونده باز می شود چون مبلغی که مطرح بود
متفاوت می شود .وی تاکید کرد :تالش ما این
است که هر پرونده ای زودتر به نتیجه برسد اما
گاهی اوقات برای کار کارشناسی نیاز به زمان
است .وی افزود :در خصوص برخی از این متهمان
مسائلدیگریعالوهبرمسائلارزیپیداکردندکه
ممکن است ارتباطاتی با مشتری ها داشته باشند
.دادگاه هنوز شروع نشده و پیگیری کردم گفتند
مشغول مطالعه پرونده هستند  .در این پرونده
تاکنون  9نفر متهم هستند که از بانک مرکزی و
غیر بانک مرکزی دیده می شوند که یک نفر هم
بازداشت است .وی در پاسخ به سوالی مبنی براین
که طبق استجازهای که برای پروندههای ویژه
گرفته شده ،قرار بود که در این پروندهها کسی با
قرار آزاد نشود ،اما چرا عراقچی با قرار آزاد شده
است؟ گفت :عراقچی با اجازه قاضی آزاد شده
است .وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی
براینکهشمابارهااعالمکردهایدکهدراینپرونده

به ما فشار میآوردند گفت :بله درست است و این
فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نباید زیر بار این
فشارها برویم.
▪محکومیت چند استاندار

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار
خراسان که پرسید شنیده شده در پرونده تخلفات
انتخاباتی سال گذشته چند نفر از استانداران و
مقامات دیگر محکوم شده اند آیا تایید می کنید؟
گفت  :برخی از استانداران و برخی از کارمندان
وزارت کشور در دادگــاه بــدوی محکوم شده اند
امــا نمی دانــم حکم آن ها در دادگــاه تجدید نظر
قطعیشدهاستیاخیر؟محسنیاژهایدرپاسخبه
سوالیدربارهشکایتسیدمحمدخاتمیازروزنامه
کیهانگفت:پروندههنوزبهدادگاهنرفتهوبهنتیجه
نرسیدهاست،خودمازآقایشریعتمداریپرسیدم،
گفتند آماده هستیم و دو زونکن هم داریــم.اژه ای
در خصوص این که آیا احتمال دارد شما رئیس قوه
قضاییهبشوید؟گفت:قطعابندهرئیسقوهقضاییه
نمی شوم  .درباره فرد آینده هم هر وقت مقام معظم
رهبریاعالمکردندهمهمامطلعمیشویم.رئیس
قوه قضاییه هم اکنون کارها را با قوت و قدرت انجام
میدهندوکوچکترینخللیهمایجادنشدهوتابعد
همایجادنخواهدشد.معاوناولقوهقضاییهدرباره
برخی صفحات که به نام محسنی اژه ای در فضای
مجازی ایجاد شده ضمن رد این موضوع اظهار کرد
 :من در این شبکه ها هیچ صفحه و کانالی ندارم و
اگرچیزیبهناممنهستساختگیوجعلیاست.
▪تکذیب مختومه شدن پرونده فریدون

وی در خصوص پرونده حسین فریدون نیز گفت:
در این پرونده تغییر خاصی ایجاد نشده و هنوز در
مرحله دادسراست ضمن این که هر گونه مختومه
شدن این پرونده را صددرصد تکذیب می کنم.
خبرنگاریازاژهایدربارهوضعیتعیسیشریفی
قائممقامشهرداریتهراندرزمانقالیبافپرسید
که وی پاسخ داد :پرونده وی هنوز در دادسراست و
بهکیفرخواستنرسیدهوچوندرمرحلهمقدماتی
است از گفتن جزئیات معذور هستم.
▪پرونده محیط زیستی ها معطل تعیین وکیل

خبرنگاری از محسنی اژه ای دربــاره وضعیت

بازداشتی های محیط زیستی پرسید که وی در
پاسخ گفت  :پرونده به دادگاه رفته اما هنوزتعیین
وقت نشده که باید وکیل بخواند و اعالم آمادگی
کندتادادگاهتعیینوقتکند.برخیازاینهشت
نفر بازداشتی اتهام افساد فی االرض دارند که
برای این افراد حتما باید وکیل تعیین شود البته
منپیغامبهدادگاهدادمتاسریعترکارانجامشود.
▪آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

محسنی اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی
نیز گفت  :این ها بارها مدعی بودند که ما خودمان
می توانیم بدهی را بدهیم و در خارج کشور پول
داریم که به کشورهای مختلف هیئت فرستادیم
اما تاکنون چیزی به دست نیامده است  .به تازگی
یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا بار
دیگر تالش شود تا بدهی را بپردازد که در  11دی
ماه امسال جلسه ای با حضور یکی از نمایندگان
مجلس،قوهقضاییه،وزارتنفتووزارتاطالعات
به همراه وکیل محکوم و خود بابک زنجانی برگزار
شد که نتیجه تعهدی بود که ارائه شد تا هیئتی به
یکیازکشورهااعزامشودتاببینندپولیوصولمی
شود یا خیر ؟وی افزود  :با برخی طرف های بابک
زنجانی که نفت خریده بودند نیز کار به دادگاه در
کشورهای خارجی کشیده که باید ببینیم چقدر
موفق می شود  .یک مشکل زنجانی این است که
بخشی از اموال در خارج از کشور است که باید در
محاکم قضایی آن کشورها طرح دعوا کنیم .اژه
ای خاطرنشان کرد  :در رای دیــوان عالی کشور
مطلبیاستکهمیتوانیمازارفاققانونیاستفاده
کنیم .البته نظر خودم این است که باید یک وقتی
تعیین شود تا آن زمان این بدهی داده شود و من
فکر نمی کنم؛ این ها صداقت ندارند و پولی نمی
دهند.معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضوع
رشوه به توتال نیز گفت  :من نمی دانم آن جا چه
کسی محکوم شده و رشوه گیرنده یا رشوه دهنده
چه کسی بوده است اما هنوز در دادگــاه های ما
مطلبیمنعکسنشدهوموضوعمهدیهاشمینیز
استاتاویلاست.سخنگویقوهقضاییهدرواکنش
بهاظهاراتمداخلهجویانهوزیرخارجهانگلیسدر
باره نازنین زاغری اظهار کرد  :اوال اگر تهدید کرده
غلط کرده و اگر کسی بخواهد آزاد شود یا نشود به
آنهاارتباطیندارد.

