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افزایش انصرافی های
وام مسکن یکم

شاخص

نرخ ارز

(سامانهسنا)

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

) 2600(112.500

) 1/500 ( 130.000

) 1/678(144.108

16.071

30.844

مشهد

3.548.000

37.300.000

12.200.000 19.800.000 ) 200/000( 38.600.000

هرگرمزعفراننگین

125/841

هرگرمزعفرانپوشال

83/539

تهران

3.571.250

38.000.000

12.100.000 20.000.000

شاخصکلبورس ) 749( 165.445

تاسیس «بازارمتشکل معامالت ارز»کلید خورد

طرح انتقال مرجع قیمت گذاری ارزازدبی به تهران

رشد شاخص ها در پروانه های
بهره برداری صنعتی
در هفت ماه امسال ،به رغم بروز شوک
ارزی ،تعداد پروانه های بهره بــرداری
واحــدهــای صنعتی در کــل کــشــور به
 3186فقره رسید که نسبت به سال
قبل ،افزایش  1.4درصدی را نشان می
دهد .اشتغال این واحدها نیز 8.7درصد
رشد کرد و به  54هزار و  427نفر رسید.
در این میان ،افزایش سرمایه طرح های
بهره برداری  133.7درصد بود.

...

بازار خبر
قیمت مسکن در شهرهای جدید
نصف دیگر شهرهاست
ایسنا -طاهر خانی ،معاون وزیر راه گفت:
متوسط قیمت مسکن در شهرهای جدید
 ۵۰درصد کمتر از دیگر شهرهاست .وی
از تولید و عرضه  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
تا سال  ۱۴۰۰در شهرهای جدید خبر داد.

مظاهری :نوسان قیمت ارز حول
 ۱۰هزار تومان طبیعی است
تسنیم  -طهماسب مظاهری ،رئیس کل
اسبق بانک مرکزی نوسان قیمت ارز حول
و حوش  ۱۰هزار تومان را مبتنی بر نوسانات
بازار بیان کرد و افزود :کسانی که ارز را برای
حفظ ارزش دارایــی ذخیره کــرده بودند،
حال که آرامش بازار را دیده اند ،جای عرضه
کننده را گرفته اند.

تخصیص  1450میلیارد تومان
برای پرداخت به  28میلیون کارگر
با ابالغ رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اعتبار
 ۱۴۵۰میلیارد تومانی بسته حمایتی 28
میلیون نفر ازمشموالن تامین اجتماعی
دیــروز به حساب سازمان تامین اجتماعی
واریــز شد .گفتنی است پیشتر بسته های
حمایتی دیگر گروه های مشمول واریز شد و
بعد از تاخیر دو ماهه ،روز یک شنبه سازمان
برنامه در اطالعیه ای اعالم کرد که بسته
حمایتی کارگران نیز تا  72ساعت آینده
پرداخت می شود.به این ترتیب باید امروز
چهارشنبه این بسته پرداخت شود .در این
زمینه ،خبرگزاری فارس نوشت که خبرنگار
ما در این زمینه کسب اطالع کرد که نوبخت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز
دوشنبه اعتبار  1450میلیارد تومانی این
بسته را به سازمان تامین اجتماعی ابالغ
کرد و دیروز به حساب این سازمان واریز شد.
بر این اساس هفت میلیون خانوار کارگری
که حدود  28میلیون نفر از مشموالن تامین
اجتماعی می شوند ،بسته حمایتی 100
تا  300هــزار تومانی براساس بعد نفرات
خانوار دریافت میکنند.

فارس -مدیرعامل بانک مسکن گفت :تاکنون  60هزار نفر از سپرده گذاران صندوق مسکن یکم انصراف داده اند که 34
هزار فقره از آن؛ در 10ماه نخست امسال بوده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن است .رحیمی انارکی افزود :منابع صندوق
پسانداز مسکن یکم به اتمام رسیده و بدون منابع امکان افزایش سقف تسهیالت مسکن امکان پذیر نیست.

بانکمرکزیدرزمینهمصوبهشورایپولواعتبار
در خصوص ایجاد بــازار متشکل ارز ،تاسیس
«شرکت بازار متشکل معامالت ارز» را تاسیس
کرد .با راه اندازی این بازار مرجع تعیین قیمت ارز
بازار از دبی به تهران منتقل و نیاز به «مظلومین»
ها برطرف خواهد شد .تحریم ناپذیری این بازار
ضمن بی معناشدن دریافت اطالعات از آن،
از دیگر مزایای این بــازار است  .شورای پول و
اعتبار در هفته گذشته ،مصوبه مهم مقررات بازار
متشکل معامالت نقدی ارزی را به تصویب رساند
که بر اساس آن ،بازار مذکور برای سامان دهی
و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و کارا ،تشکیل
می شود .در این بازار ،ارزها به صورت نقد و در
بستر الکترونیکی معامله خواهند شد.در این
زمینه دیــروز خبرگزاری ایرنا خبر داد که گام
اول اجرای این طرح برداشته شد .بر این اساس
بانک مرکزی از تشکیل «شرکت بازار متشکل
معامالت ارز» با هدف انجام معامالت نقدی ارز
و دیگر روش های معامالت ارزی با همکاری
شبکه بانکی کشور ،فرابورس و صرافی ها خبر
داد.در این حال ،کارشناس مسائل ارزی و مالی
جزئیات بیشتری از ایــن بــازار را تشریح کرد.
مجید شاکری در گفت و گو با فارس اظهار کرد:
یکی از مزایای راهاندازی این بازار ،شکلگیری
اتاق تسویه است که این اتاق تسویه بدهیها و
مطالبات در یک بستر قرار گرفته و تسویه میکند
در نهایت این طلبها و بدهیها با هم تهاتر و
تسویه میشود.وی با بیان این که در حوزه ارزی
چنین اتاق تسویهای وجود نداشت و این فرایند

در دبی انجام میشد ،افزود :این یک اتاق تهاتر
و تسویه به صورت ارزی است و با راهاندازی این
بــازار ،دیگر نرخ نقدی ارز بــازار تهران از درهم
دبــی (بــا نسبت معین) درنمیآید و صبح در
بازار متشکل ایران ،نرخ مشخص میشود.این
کارشناس مالی تصریح کرد :بنابراین راهبر بازار
خودمان میشویم و اگر بانک مرکزی بخواهد
مداخله کند ،نیازی به افرادی مانند مظلومین
و دیگران ندارد و حتی نیازی به صرافی بانکها
هم ندارد؛ زیرا به موقع عرضهکننده ارز یا خریدار
ارز میشود و حتی میتواند به صورت ناشناس
این کار را انجام دهد.شاکری کاهش فساد،
قطع دست دالالن و افزایش شفافیت بیضرر
را از دیگر مزایای راهاندازی بازار متشکل ارزی
بیان و تصریح کرد :اما این بازار نقدی است تحریم
این بازار و دریافت اطالعات از آن معنا ندارد.این
کارشناس ارزی اظهارکرد :بازیگران این بازار
فقط صرافیها و صرافیهای بانکها هستند
و صادرکننده و متقاضی ارز به صرافیها ارز
میفروشند و از آن ها میخرند؛ کشف قیمت نیز
روی دالر نقدی عمده صورت می گیرد.

سکه طرح جدید

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

) 450/000(39.050.000

 3مصوبه مهم کمیسیون تلفیق درباره فروش نفت،
بنزین و مالیات پزشکان

▪ 32نفر از مدیران سرمایه متهم هستند

به گزارش خراسان در ابتدای این جلسه صفریان
نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت
کیفرخواست و اشاره به تخلفات  32تن از مدیران
بانک سرمایه گفت :در بانک سرمایه  ۴۷درصد از
سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان
و  ۳۸درصد از سهام مربوط به گروه ریختهگران
است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه
هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فــراوان در
مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیالت
کالن شده که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و
سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.صفریان با
اشاره به خوش خدمتی تعدادی از مدیران بانک
سرمایه در پرداخت تسهیالت کالن بدون ضابطه
و دریــافــت رشــوه اف ــزود :آقــای یاسر ضیایی قائم

▪مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور؛ اتهام اصلی متهمان

نماینده دادستان با بیان این که متهمان این پرونده
مرتکب بــزه مشارکت در اخــال عمده در نظام
اقتصادی کشور از طریق اخالل در نظام پولی و
بانکی شده اند ،اظهار کرد :بخشایش ،کاظمی و
توسلی در اغلب تسهیالت اعطایی خالف ضابطه،
از طریق پیگیریهای نامتعارف و اعمال فشار
بــر زیــردســتــان و امــضــای تسهیالت نقش موثر و
مستقیمی داشتند.وی سپس به اتهامات بخشایش
اشاره کرد و گفت :بخشایش با قرار قبولی وثیقه آزاد
است و از سال  ۹۱تا  ۹۴مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره بانک سرمایه بــوده که اتهام وی مشارکت
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق
اخالل در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶فقره
خیانت در امانت به میزان حدود دو هزار و 900
میلیارد تومان است که با حساب دیرکرد و سود
این تسهیالت تاکنون به میزان شش هزار و 250
میلیارد تومان می رسد .وی افزود  :پرویز کاظمی
آزاد با قرار وثیقه از سال  91تا سال  94عضو هیئت

 61هزارمسکن مهر
در مراجع قضایی است

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸
میگوید :دولت میتواند سال ۹۸خالص بدهی
قطعی خود را از طریق تحویل نفت خام تسویه
کند .یوسفنژاد در گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملت دربــاره مصوبات جلسه عصر دیروز
(دوشنبه  24دیماه) کمیسیون تلفیق بودجه
کل کشور در سال  ،98گفت :دولت مجاز شد؛
خالص بدهی قطعی خود را به اشخاص حقیقی،
حقوقی،تعاونیوخصوصیدرچارچوبمقررات
مربوط -که تا پایان سال  97ایجاد شده باشد -تا
مبلغ 20هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت
خام براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند.
مقدار نفت تحویلی مازاد بر سقف تعیین شده به
منابع عمومی دولت اختصاص مییابد.

را صادر می کنند  10درصد از مبلغ دستمزد
پزشکرامستقیمبهحسابسازمانامورمالیاتی
بابتعلیالحسابمالیاتآنپزشکواریزکنند.
وی همچنین گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون
بودجه سال  98مجاز شد در بازارچه های مرزی
کشور بنزین را با نرخ ترجیحی ارائه کند.

▪پزشکان مکلف به استفاده از کارتخوان
شدند

▪دولت موظف به فروش ماهانه  5میلیون
بشکه نفت و میعانات در بورس شد

نام صادرکنندگان متخلف
در لیست سیاه خدمات دولتی

ویبهدیگرمصوبهجلسهکمیسیونتلفیقاشاره
کرد و افــزود :تمامی صاحبان حــرف ،مشاغل
پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی و دام پزشکی
که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام آموزش
پزشکی یا سازمان نظام دام پزشکی ایران صادر
میشود ،مکلف انــد در چارچوب مــاده 169
قانونمالیاتمستقیمازابتدایسال 98ازپایانه
فروشگاهی(کارتخوان) استفاده کنند .مفتح
سخنگوی این کمیسیون نیز در این خصوص
تصریح کرد :همچنین در مصوبه ای دیگر مقرر
شدتمامیمراکزدرمانیکهصورتحساببیمار

 3مدیر دانه درشت بانکی پای میز محاکمه

محمدی – پس از چند سال حرف و حدیث بر سر
پرونده بــزرگ بانک سرمایه سرانجام نخستین
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش
مدیرعاملسابقبانکسرمایه،پرویزکاظمیرئیس
سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه دولت
نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک
سرمایه روز گذشته در حالی در شعبه سوم دادگاه
ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی
مقام برگزار شد که بر اساس کیفرخواست ارائه
شده از سوی دادستان تهران حجم اتالف منابع
مالی بانک سرمایه در این پرونده به حدود 14هزار
میلیارد تومان می رسد.

...

حسین بردبار -قائم مقام وزیر راه از وجود
پــرونــده متعلق به  61هــزار واحــد مسکن
مهر در مراجع قضایی خبرداد و گفت :از
رئیس قوه قضاییه درخواست کرده ایم که
به این پرونده ها خــارج از نوبت رسیدگی
شود که پیرو آن دستور دادند و این موضوع
از طریق آقــای اژه ای در مراحل اجرایی
است .به گزارش خراسان ،احمد اصغری
مهرآبادی ،دیروز در نشست خبری درباره
واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی هم
گفت :با کمیته امداد و سازمان بهزیستی
تفاهم نامه امضا کرده ایم تا بر اساس نیاز
این دستگاه ها از واحدهای فاقد متقاضی به
افراد تحت پوشش این دو نهاد واگذار شود.
روش پرداخت نیز به صورت کمک این دو
دستگاه به بخش آورده متقاضی خواهد بود.

پرونده اتالف  14هزار میلیارد تومانی اموال بانک سرمایه در دادگاه گشوده شد

مقام بانک ،به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین
هدایتی بــدون تودیع وثیقه  130میلیارد ریال
تسهیالت پــرداخــت کــرده و اکنون نیز در منزل
هدایتیسکونتدارد؛یامیتوانپرویزکاظمیعضو
هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای
پرداختتسهیالتکالن ۶۰۰میلیاردیبهحسین
هدایتی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت استیل
آذین منصوب شده است .وی ادامه داد :تقریبا در
تمامی تسهیالت اعطایی کالن ،وثایق قابل اعتماد
دریافت نشده است و حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان
از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.

نیم سکه

ربع سکه

اخبار

مدیره بانک سرمایه بوده که  ۴۶فقره تسهیالت
خارج از ضوابط به شرکتها به مبلغ دو هزار و ۴۸۸
میلیارد و  ۳۳۹میلیون و  ۹۰۰هزار تومان داده
است که  ۴۱فقره از تسهیالت فوق در وضعیت
مجهولالوصول بوده و با حساب سود و دیرکرد به
بیش از پنج هزار و  200میلیارد تومان می رسد.
همچنین توسلی فرزند غالمرضا از سال  ۹۱تا ۹۴
عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده و  ۴۰فقره
تسهیالت خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکتها
به مبلغ دو هزار و  ۵۰۱میلیارد و  ۲۶۱میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان پرداخت کرده که تمام  ۴۰فقره
در وضعیت مشکوکالوصول بوده است.
▪پرداخت رشوه از سوی حسین هدایتی

وی اظهار کرد :این افراد زمانی که در سمتهای
عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بودهاند صرفا
به دریافت چک به عنوان ضمانت اقدام کردهاند
و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه
مدلل دریافت نکردهاند .در خصوص پرداخت
تسهیالت به شرکتهای هدایتی باید گفت که
گزارش ها نشان میدهد آقای هدایتی با توسل به
ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت
تسهیالت کالن از بانک سرمایه کرده و اکنون از
پرداخت آنها استنکاف میکند.صفریان گفت:
با جمیع این گزارش ها آن چه مسلم و محرز است،
هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیالت و اعطای
منابع مالی نظارت کافی نداشته و پرداختها را بر
اساس ضوابط و قراردادها انجام نمیداده است و
بر این اساس  ۶۰۰میلیارد تومان از منابع خود را
به اسم عقود اسالمی به شرکتهای مذکور طی
سالهای  ۹۲و  ۹۳به نفع شرکتهای منتسب به
شرکتهای هدایتی فراهم کرده است.پس از پایان

جالل میرزایی دیگر عضو این کمیسیون نیز
دربـــاره مصوبات تلفیق گفت :طبق مصوبه
«وزارت نفت مکلف اســت ماهانه حداقل دو
میلیونبشکهنفتخامسبکایرانویکمیلیون
بشکه نفت خام سنگین ایران و دو میلیون بشکه
میعانات گــازی پاالیشگاه پــارس جنوبی را به
صورت مداوم و منظم با امکان تسویه صددرصد
ریالی و امکان تسویه نقدی و مدتدار در رینگ
بینالملل (صادراتی) بورس انرژی در چارچوب
قوانین و مقررات سازمان بورس عرضه کند و
گزارش عملکرد خود را هر سه ماه به کمیسیون
انرژی مجلس ارسال کند».

قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور
قاضی در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات
توسط قاضی به بیان دفاعیات خــود پرداخت و
گفت :بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه
شــده و به صفر رسیده اســت و سامان مدلل نیز
مراحل آخر تسویه را میگذراند.متهم مدعی شد:
بنده هیچ شناخت قبلی از آقای هدایتی نداشتم و
پرداختها طبق مقررات و ضوابط بوده است .اگر
بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با
تسویه تسهیالت نزدیم .اگر پرونده ها یکی یکی
بررسی شــود مشخص می شــود که وثایق کافی
دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.
▪اعطای تسهیالت میلیاردی به مدیران کارتن
خواب شرکت های یک روزه

در این جا نماینده دادستان اظهارکرد :اعطای
تسهیالت صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد
ضمانت نامههای معتبر هستند .خیلی از مدیران
این شرکتها کارتنخواب بودهاند که با یک کارت
ملیبهسمتمدیرشرکترسیدهوتوانستهبودنداز
این طریق وام دریافت کنند .برخی از این افراد را از
شهرستانآوردهبودنددرحالیکهجورابنداشتند
و بعد از دادن کله پاچه و پوشاندن کت و شلوار شیک
برده اند و به نامشان شرکت ثبت کرده و وام گرفته
اند.نماینده بانک سرمایه گفت :آقای بخشایش
در زمان مدیریت خود این گونه رفتار میکردند
و میگفتند که من وقتی دستوری میدهم باید
بالفاصله انجام شود و پرداختها صورت گیرد.
این فرد اصال درباره تسویه حسابها واقعیتها را
نمیگوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای
امامی پروندههایی مفتوح است.
▪تصمیم گیری در پستوها و دبی

درادامهجلسهنمایندهدادستانگفت:دراظهارات
حسامیمدیردفترآقایبخشایش،آمدهاست(آقای
بخشایشهنگامیکهازدبیبرمیگشتدستورات
را به مراتب پایین ابالغ میکرد) این درحالی است

با اتمام مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز
صادراتی ،یک مقام مسئول در نظام بانکی از
طراحی سامانهای خبر داد که بر اساس آن،
صادرکنندگانیکهارزحاصلازصادراتخود
رابهچرخهاقتصادبرنگردانند،مشمولبرخی
تنبیهها و جرایم می شوند.به گزارش مهر ،وی
گفت :بر این اساس ،نام هر صادرکنندهای
که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت
مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند ،در
این سامانه ثبت می شود و آن فرد از دریافت
تمامیخدماتدولتیازجملهعملیاتبانکی
یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
که رونــد دریافت تسهیالت باید از پایین به باال
باشد؛ اما در بانک سرمایه این گونه نبوده است به
طوری که در منازل ،ویالها و پستوها توافقات انجام
میشد ،مثال شعبه اسکان با متهمان خاص شعبه
ویژه آقای بخشایش بوده و شعبه مرکزی با متهمان
خاص شعبه ویژه آقای کاظمی بوده است.نماینده
دادستان به یکی از شگردهای متهمان در دریافت
تسهیالت اشــاره کــرد و گفت :آقــای هدایتی در
بانک سپرده گذاری میکرده و اقدام به گرفتن وام
میکرد و سپس با یک چک سپرده را آزاد میکرده
استوآقایرضوینیزتسهیالتیباسود ۲۷درصد
میگرفته است .هیچ یک از این تسهیالت حتی
به اندازه چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده
است و با آن ملک وامالک خریداری شده یا صرف
هزینههای شهرت طلبانهای شده که برخی در
فعالیتهایورزشیمیکردند.همچنینبابخشی
از آن قیر خریداری شده که پولها در دبی وجاهای
دیگر منتقل شده است.متهم بخشایش در ادامه
جلسه و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان
تصریح کــرد :اگــر در جایی گــران نمایی صورت
گرفته ربطی به ما ندارد .زندگی من شفاف است و
در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج
از عرف مشخص است؛ و تمام تالش من این بود یک
بانکخصوصیمانندبانکسرمایهنجاتپیداکند.
▪چرایی حضور متهمان دادگاه بدون لباس
زندان

آن چه در جلسه دیروز دادگاه کاظمی ،بخشایش
و توسلی حاشیه ساز شد ،حضور آن ها بدون لباس
زندان و با لباس معمولی بود .برخی کاربران به
اشتباهاینمسئلهرانوعیارفاقبرایآنهابهشمار
آوردنــد .این در حالی است که متهمان وقتی از
«بازداشتموقت»بهجلسهدادگاهآوردهمیشوند،
با لباس زندان حضور می یابند .در دادگاه دیروز
هر سه متهم بانک سرمایه با قید وثیقه آزاد بودند
و حضور آن ها به عنوان متهم از مبدأ بازداشتگاه
نبوده است که با لباس زندان آورده شوند.

