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بخشش جرایم بدهی های بانکی
از بودجه حذف شد!

شاخص

با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مصوبه مجلس درباره بدهیهای مردم به نظام بانکی از قانون بودجه سال  ۹۸حذف شد .مجید
انصاری ،عضو مجمع در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد :ساز وکاری که در بند «ز» تبصره  16پیش بینی شده بود شامل کسانی بود که بدهی بانکی
داشتند و پیش بینی شده بود جرایم آن ها بخشیده شود که رای نیاورد.

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 1.400(129.900

) 1.000( 149.000

) 1.414(167.503

20.110

35.814

مشهد

4.178.000

42.500.000

) 500/000( 45.700.000

15.200.000 24.500.000

شاخصکلبورس

) 2.009( 171.124

هرگرمزعفراننگین

116.142

هرگرمزعفرانپوشال

82/970

تهران

4.178.380

44.200.000

) 700/000(45.800.000

16.300.000 25.500.000

نرخ ارز

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

تشکیلوزارتبازرگانیدردستورکارمجلس
چرخــش پاشــنه صــادرات بر
محور معدنی-پتروشیمی ها
نمودار فوق که مربوط به ترکیب گروه
های مختلف صادراتی کشور است ،به
خوبی نشان می دهد حدود  51درصد
از صادرات کشور مربوط به محصوالت
معدنی و پتروشیمی است که با تقریب
مناسبی مصداق خــام فروشی است.
بعد از ایــن دو گـــروه ،ســه گ ــروه مــواد
پالستیکی ،کشاورزی و فلزات با حدود
 10درصددررتبهبعدیگروههایعمده
صادراتی کشور قرار دارند .سایر گروه ها
در مجموع کمتر از  20درصد صادرات
کشور را تشکیل می دهند.

...

بازار خبر
اجارهصندوقاماناتبانکیاز۵۰
هزارتا ۶۵میلیونتومان!
ق های امانات
ایسنا -شرایط و بهای صندو 
بانکی که در آستانه تعطیالت نوروز مشتریان
بیشتریپیدامیکنند،دربانکهایمختلف،
متفاوت است .اما به طور کلی اجــاره بهای
ساالنه برای صندوقهای کوچک از  ۵۰تا
 ۱۵۰هزار تومان ،صندوقهای متوسط از
 ۱۵۰تا  ۲۵۰هــزار تومان و صندوقهای
بزرگ  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار تومان است .اجاره
بهای ساالنه یکی از صندوقهای امانات
خیلیبزرگنیزبهبیشاز ۶۵میلیونتومانو
ودیعهایحدود ۵۲۶میلیونتومانمیرسد.

ضامنبرایدریافتواممسکن
الزمنیست!

مهر -مدیر امــور طرح و برنامه بانک عامل
بخش مسکن گفت :اگر متقاضیان دریافت
تسهیالت مسکن ،فیش حقوقی یا حکم
کارگزینیارائهکنند،نیازیبهمعرفیضامن
برایدریافتتسهیالتندارند.

یککشورآفریقایی،رکورددار
نرخرشداقتصاددردنیا

ایسنا -مرکز ملی آمار کشور روآندا اعالم کرد
اقتصاد این کشور در سال  ۲۰۱۸و با ثبت
عملکردی نیرومند موفق شــده اســت رشد
خیرهکننده 8/6درصدیرابهثبتبرساندکه
سریعترین نرخ رشد جهان محسوب میشود.
روآنـــدا بــا حــدود  ۱۳میلیون نفر جمعیت،
چهارمینکشورکوچکآفریقاییاست.

رسیدگیبهپروندهبدهکاران
بانکسرمایهدردستورکار

مهر -دادستان تهران از رسیدگی قریب
الوقوع به پرونده مدیران و بدهکاران کالن
بانک سرمایه خبر داد .عباس جعفری دولت
آبادی دادستان تهران در گفتوگو با مهر در
خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان
بانک سرمایه اظهارکرد :این پرونده همان
طور که خبر دارید ،یک پرونده طوالنی است
و در دادگاه هم مطرح و یک قسمت آن مفتوح
است و برای بخشهایی از آن کیفرخواست
صــادر شده اســت .دادستان تهران افــزود:
تــعــدادی از متهمان ایــن پــرونــده محکوم
شدهاند ،این پرونده دو بخش است که یک
بخش آن دادگاهی شده و بخش دیگر آن که
مفتوح است مربوط به مدیران و بدهکاران
بزرگ این بانک است که به زودی رسیدگی
میشود.

با این که طرح و الیحه تشکیل مجدد
وزارت بازرگانی سه بار طی امسال
در کمیسیون های تخصصی مجلس
بررسی و هر سه بار هم رد شده بود،
هم اینک خبرها حاکی از آن است
که کلیات چنین طرحی این بار در
کمیسیون اجتماعی مجلس تایید
شده است.
طرحی که بررسی های کارشناسی
هزینه اجــرای آن را  2هــزار میلیارد
تومان بــرآورد کــرده انــد .به گــزارش
مــهــر ،همچنین اداره کــل قوانین
مجلس شورای اسالمی طرح تشکیل

وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
را مغایر بــا دو قــانــون و دو سیاست
بــاالدســتــی کــشــور دانــســت .بــر این
اســاس ،این طرح بر خالف بند الف
مــاده  28قانون برنامه ششم است
که بر کاهش حجم ،اندازه و ساختار
مجموع دستگاه های اجرایی تاکید
می کند .از سوی دیگر ،تفکیک دو
وزارتــخــانــه مــذکــور ،مستلزم ایجاد
تشکیالت جدید و اقداماتی است که
به افزایش هزینه های دولــت منجر
مــی شــود و ایــن مــوضــوع در تضاد با
اصل  75قانون اساسی است .افزایش

هزینه های عمومی کشور ،تعارض
قانونی دیگر این طرح است که درباره
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سکه طرح جدید

بیان شــده اســت .اداره کل قوانین
مجلس ،این طرح را مغایر با بند 10
سیاست های کلی نظام اداری می

دانــد که بر چابک ســازی ،متناسب
ســازی و منطقی ســازی تشکیالت
اداری تاکید کرده است.

فراخبر

ُمهر مردودی بر کارنامه  11بار تفکیک و ادغام صنعت و بازرگانی

با توجه به عادی بودن این طرح ،باید گفت که زمان طوالنی برای رسیدن آن به صحن علنی و تصویب صرف خواهد شد و
در صورت تصویب مجلس نیز ،زمانی بس طوالنی تر برای تفکیک مجدد این دو وزارتخانه صرف خواهد شد .با این شرایط،
به نظر می رسد دولت که دغدغه کارآمدی بخش تجارت و بازرگانی را در سر می پروراند ،به جای اقدامات سخت افزاری،
تدابیر کم هزینه و در عین حال پراثرتر نرم افزاری را در دستور کار قرار دهد  .این درس مهمی است که می توان از  11بار
ادغام و تفکیک بخش های صنعت و بازرگانی در کابینه دولت از حدود  100سال قبل آموخت!

دادگاه تعاونی های اعتبار و موسسات مالی از تهران تا مشهد؛ «اعتماد ایرانیان» هم دادگاهی شد

شگردهای پول شویی موسسات مالی غیرمجاز

دیروز جلسات دادگاه رسیدگی به دو پرونده درباره
موسسات مالی در تهران و مشهد برگزار شد .در
این جلسات اتهامات متهمان این پرونده ها شامل
موارد متعددی از تاسیس شعبه بدون مجوز ،جعل
امضا ،حیف و میل اموال ،بی توجهی به اخطارها،
صــدور ضمانت نامه های غیرقانونی و همچنین
اعطای تسهیالت بــدون ضابطه و رانتی ،تشریح
شد .به گزارش میزان ،دومین جلسه رسیدگی به
اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان
و ولیعصر ،در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به
جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به صورت
علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در
ایــن جلسه ،نماینده دادســتــان در تشریح ادامــه
کیفرخواست گفت :با توجه به اختالف فاحش
میانسپردههایدریافتشدهواموالموجودمانند
انتقال آپارتمانهای مسکونی در خیابان فرشته،
انتقال سه دانــگ از ملک در خیابان پاسداران و
انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد
بــرای مثبت نشان دادن تــراز مالی مبادرت شده
است .وی گفت :با علم به این که هر سال نسبت به
سال قبل زیان آنها انباشته شده است و با توجه به
نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به
این که هیچ ضابطهای برای نظارت وجود نداشته،
هرگونهدستورمتهمانازسویکارمندان،اجرایی
شدهاست.نمایندهدادستاناظهارکرد:دربسیاری

نیم سکه

ربع سکه

از موارد قراردادهای خرید و فروش امالک و اموال
توسطمدیرانمالیتنظیمنمیشدهکهاینبهترین
روشبرایانجامپولشوییبودهاست.
نماینده دادستان با اشــاره به مسئولیت کیفری
متهمان گفت :امیرحسین آزاد با جعل امضای روح
ا...رحمانیزادهبهکالهبرداریوخیانتدرامانت
اقدامکردهوباتوجهبهاشرافونفوذیکهداشتهاین
اقداماتراانجامدادهاست.همچنینحسنقربانی
با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند
مجعولوجعلمهرموسسهالبرزایرانیان،فردوسی
وآرمانوباتوجهبهسابقهکاربانکیدرسطحکالن،
سرکردگیاقداماتمجرمانهرابرعهدهداشتهاست.
ویخاطرنشانکرد:نصبتابلوهایموسساتبدون
داشتنهیچگونهسمتمدیریتی،طراحیسربرگو
مهرموسساتبهصورتجعلی،صدوراوراقضمانت
نامههای جعلی و بدون پشتوانه ،حیف و میل اموال
حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای
لوکس و انجام سفرهای خارجی و تحصیل
مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمان این
پروندهاست.
▪ضرب االجلبهتسهیالترانتی

درادامهنمایندهدادستاندرجایگاهقرارگرفت
و گفت :نظر به این که تعدادی از افراد با توجه
بهارتباطاتیکهبامتهمانداشتندتسهیالتی

را بــدون سود یا با سود کمتر از  ۴درصــد دریافت
کردند،بنابراینتایکماهفرصتدارندبهدادسرای
پولی و بانکی تهران مراجعه و درخصوص پرداخت
اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعالم جرم
خواهد شد .نماینده دادستان گفت :تعداد افرادی
که تسهیالت دریافت کرده اند ۲۲۰نفر و دریافتی
آنهابیشاز ۴۰میلیاردتوماناست.
▪اعتمادایرانیاندرمشهددادگاهیشد

همزماندیروزدرمشهدنیز،اولینجلسهرسیدگی
به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار
اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخاللگراندرنظاماقتصادیکشوربهریاستقاضی
منصوریبرگزارشد.
نمایندهدادستانباقرائتکیفرخواستبرایهفت
نفر از متهمان ،اتهام آنها را مشارکت در اخالل
عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور اعالم کرد.

ویبابیاناینکهاقداماتمتهمانعالوهبرایجادبی
نظمیهایعمومیموجبحیفومیلاموالمردم
شده است ،افزود :مدیران این مجموعه برخالف
مقررات موجود تخلفات عدیدهای مرتکب شده و
به رغم اخطارهای متعدد هیچ گونه اقدام مثبتی
در جهت اصالح روند و توقف فعالیتهای غیرمجاز
معمولانجامندادهاند.نمایندهدادستانبیانکرد:
افتتاح شعب متعدد در سراسرکشور بدون دریافت
مجوزازبانکمرکزی،اقدامبهافتتاحموسسهجدید
با عنوان مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش ،اعطای
تسهیالت بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از
جمله قانون عملیات بانکی بــدون ربا و مصوبات
شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیالت و
نیز مقررات بانک مرکزی ،از جمله تخلفات صورت
گرفتهازنظربانکمرکزیتوسطمتهماناینپرونده
است.درادامهقاضیمنصورینیزگفت:اینتعاونی
اعتباری،دارایهزارانشاکی،چندینجلدپرونده
و میزان قابل توجهی ضرر انباشته شده است که
حکایتازگستردگیتخلفاتصورتگرفتهازسوی
متهماندارد.

...
بورس

باپذیرهنویسی 10هزارمیلیارد
ریالاوراقپتروشیمیخلیجفارس
صورتگرفت

رکورد شکنی انتشار اوراق
اجاره در بورس
حسین بــردبــار -پذیره نویسی 10هــزار
میلیارد ریال اوراق اجاره متعلق به شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فــارس دیــروز با
حضور مدیرعامل ایــن هلدینگ و اهالی
رسانه در تــاالر بــورس حافظ تهران کلید
خورد و بدین ترتیب بزرگ ترین میزان تامین
مالی به این شیوه درتاریخ بورس رقم خورد و
رکورد آن شکسته شد.
بــه گ ــزارش خــراســان ،جعفر ربیعی دیــروز
در جمع خبرنگاران در پاسخ بــه پرسش
خراسان مبنی براین که این پذیره نویسی
برای تامین مالی چه طرح هایی صورت می
گیرد ،گفت:شرکت پتروشیمی خلیج فارس
االن حدود 8.5میلیارد دالر پروژه درصنعت
پتروشیمی در حــال اجــرا دارد و بــرای این
طرح ها باید تامین مالی کنیم و فقط به آورده
سهامداران اکتفا نمی کنیم.وی افــزود :در
سالآیندهپاالیشگاهگازبیدبلندخلیجفارس
 ،پتروشیمی اوره ،آمونیاک لردگان و الفین
پتروشیمی ایالم که همگی در زیرمجموعه
هلدینگخلیجفارسقراردارندحتمابهبهره
برداری خواهد رسید.به گفته وی بخشی از
اینمنابعوارداینطرحهاخواهدشدوبخشی
دیگر در پتروشیمی های گچساران ،آپادانا،
هنگاموطرحبزرگگازهایمشعلدرمناطق
نفت خیز جنوب که از سال آینده اجرایی می
شود ،هزینه خواهد شد.مدیرعامل هلدینگ
خلیجفارسافزود:نرخسوداوراقاجارهبرای
تامینمالیاینهلدینگ ۱۶درصداستوهر
سهماهیکباربرایسهامدارانواریزمیشود
وایناوراققابلیتمعاملهدارد.

