اقتصاد
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گردش ۱۲هزار میلیارد تومان چک تضمینی
خارج از بانک ها

...
خودرو

توپ سرگردان قیمت اینترنتی
خودرو بین  2اتحادیه صنفی
بازگشت نصفه نیمه قیمت های
اینترنتی خودرو

قیمت خودرو و مسکن در حالی به صورت
نصفه نیمه به سایت های آگهی های خرید
و فروش خودرو و مسکن بازگشته است که
قیمت ها تفاوت چندانی با گذشته ندارد.
قیمت خــودرو و مسکن که دو هفته قبل از
سایت های خرید و فروش حذف شده بود،
پس از رویــه جدیدی که اتحادیه کسب و
کارهای اینترنتی اعالم کرد ،به این سایت
ها بازگشت .این اتحادیه در خصوص خودرو
مقرر کرده است که قیمت های کارشناسی
شده خودرو باید همه روزه از اتحادیه صنف
نمایشگاه داران و فروشندگان خــودروی
تهران گرفته شود ،اما موتمنی رئیس این
اتحادیه می گوید که تاکنون این اقدام انجام
نشده است.
با این حال ،مشاهدات دیروز حاکی از این
است که به عنوان مثال هنوز اطالعیه های
خودرو در مشهد قیمت های توافقی دارد.
بررسی های ایرنا نیز حاکی از این است که
قیمت ها با گذشته تفاوت چندانی ندارد و
همچنان غیر منطقی و بی حساب و کتاب به
نظر می رسند.در این حال ،به نظر می رسد
یکناهماهنگیبیناتحادیهکسبوکارهای
اینترنتی و اتحادیه نمایشگاه داران خودرو،
منجر به اجرایی نشدن رویــه جدید قیمت
گــذاری شــده اســت .در ایــن بــاره ،موتمنی
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خــودرو در
گفت وگو با ایرنا ،با بیان این که مقرر شده
است قیمت های کارشناسی خــودرو همه
روزه از اتحادیه نمایشگاه داران گرفته شود،
اظهار کرد :با این حال در این زمینه تاکنون
مراجعه ای به این اتحادیه نشده است.
از سوی دیگر ،سخنگوی اتحادیه کسب و
کارهای اینترنتی در گفت وگو با میزان ،توپ
را به زمین اتحادیه نمایشگاه داران انداخت.
الفت نسب با بیان این که اتحادیه خودرو قرار
بوده قیمت ها را اعالم کند ،افــزود :اعالم
قیمت از سوی اتحادیه چند روزی است که
باید صورت می گرفت ،اما با تعلل در اعالم
قیمت از سوی این اتحادیه رو به رو هستیم.

الریجانی ۵ :بانک در واگذاری
امالک خود بهتر عمل کرده اند
مهر -علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای قانون
رفعموانعتولیددرحوزهبازارهایمالیگفت:
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
نشان میدهد عملکرد بانکهای صادرات،
رفاه ،صنعت ،معدن و تجارت ،ملی و ملت در
واگذاریهابهترازبانکهایدیگربودهاست.

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

148.500

168.500

) 583(190.682

21.427

شاخصکلبورس

) 3.994( 211.746

هرگرمزعفراننگین

152.398

نرخ ارز

رئیس انجمن مالی اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری مهر ،از وجود  12هزار میلیارد تومان چک تضمینی پشت نویسی شده بین مردم خبر داد
که هنوز به بانک ها برنگشته است .صالح آبادی با بیان این که بر اساس دستورالعمل جدید ،این چک ها در بازه زمانی مشخصی باید به بانک ها
برگردند ،اظهار کرد :بساط چک های تضمینی بدون نام و قابل انتقال به غیر هم اینک برچیده شده است.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

40.334

هرگرمزعفرانپوشال 123/322

مشهد

4.617.000

48.500.000

) 400/000( 50.500.000

تهران

4.644.700

48.800.000

) 400/000(50.650.000

18.200.000 28.200.000

نخستین جلسه دادگاه هادی رضوی و  30متهم دیگر بانک سرمایه برگزار شد:

داماد سرشناس در دادگاه بانک سرمایه

هادی محمدی  -اولین جلسه محاکمه متهم محمد هادی رضوی
و  ٣٠نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه صبح روز گذشته در حالی به
ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به
جرایماقتصادیوبهصورتعلنیبرگزارشدکهوابستگیسببیمتهم
ردیفاولبهمحمدشریعتمداریوزیرکاردولتدوازدهمازیکسوو
حضورشبهعنوانسرمایهگذاردرپروژهسریالشهرزادازسویدیگر
ایندادگاهراخبرسازکردهبود.
به گزارش خراسان ،نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت:
یکی از دریافت کنندگان تسهیالت از بانک سرمایه آقای سید محمد
هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکتهای آیندهسازان
و رهپویان کوثر ٦٠و ٢٠میلیارد تومان به نام شرکتهای فوق و بدون
تودیع وثیقه تسهیالت دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت
آتیه با سه فقره ضمانتنامه ٢٧میلیارد و  ٥٠٠میلیون تومان بدون
اعتبارسنجی و تودیع وثیقه بگیرد و اقدام به خرید گوشت و مرغ از
شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش
رساندهوبانکمذکورراباچالشجدیمواجهکردهاست.
ویادامهداد:همچنینسیدمحمدهادیرضویاقدامبهخریدچندین
ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به «صبا» در
خیابان اندرزگو با تبانی با کارشناسان به میزان بیش از چهار برابر
ارزشواقعیملکیعنی ١٢٥میلیاردتومانارزیابیشدهوبرایخوش
خدمتی هم به محسن پارسائیان ٣٠٠میلیون تومان پاداش پرداخت
گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق
کاال و ارز که به تازگی به مجلس ارجــاع شده،
حکایت از آن دارد که میزان قاچاق در سال
های  95و  ،96حدود دو برابر ادعای دولت و
در محدوده  25.5میلیارد دالر بوده است .علی
اکبرکریمیعضوهیئتتحقیقوتفحصدرگفت
وگو با مهر ضمن تشریح نتایج این بررسی ،این
آمارسازیهای غلط را ناشی از « اهتمام نداشتن
رئیسجمهوربهمسئلهقاچاق»ورهاکردنستاد
مبارزه با قاچاق کاال میداند .وی ضمن انتقاد

کرده است.نماینده دادستان افزود :متهم سیدمحمد هادی رضوی
از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه
حدود  ۱۰۷میلیارد تومان را در سال های  ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی
خارج و صرف عیش و نوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس و
ملککردهاست.
درادامهقاضیازسیدمحمدهادیرضویخواستدرجایگاهقرارگیرد
وضمنتفهیماتهاماتواردشدهبهوی،گفت:آیا شماموارداتهامیرا
قبولدارید؟کهرضویپاسخداد:خیر.
ویافزود:ظاهراخیلیدوستدارندبگویندمحمدهادیرضویداماد
شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم .من از دادگاه
میخواهمفارغازدامادفالنیپروندهمنبررسی شود.
رضویخطاببهریاستدادگاهگفت:بانکسرمایه ۳۱بدهکارکالن

دارد که بدهیهایشان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و هزار میلیارد
است ،بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! فهرست اسامی این۳۱
بدهکارتوسطهیئتتحقیقوتفحصمجلساعالمشدهکهاص ً
الاسم
مندرآنجانیست.مگربدهیمنچقدربودهاست،حدود ۸۰میلیارد
تومان.متهم افزود :درنهایت در تاریخ 95.12.20به ما ابالغ شد که
آقایرضویبیاوبدهیاترامشخصکنکههمان ۸۰میلیاردتومان
را قبول داریم .یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من
گفت که ما ملک تو را  ۱۲۰میلیارد ارزیابی میکنیم که  ۸۰میلیارد
بدهی تو را تسویه میکند و  40تا  50میلیارد هم به تو داده میشود
اماتوبایدپنجمیلیاردتوماننقدبهمنبدهیویکملکراهمبدهیتا
حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمیدانم چرا
اینآقااز(اسپانیا)سردرآوردند.
وی با بیان اسامی برخی افراد دیگر از کارمندان بانک سرمایه مدعی
تالشآنهابرایرشوهگرفتنشد.متهماضافهکرد:منبهآقایتورک
(معاوندادستانتهران)نامهنوشتمکهفردیادعاکردهمنباضابطان
بستم و بیچارهات میکنم و گفتم آقای قهرمانی دارد شائبه ایجاد
میشود.ایشان(علیمحمدی)همیشهدراتاقآقایقهرمانیبودند.
رضویسپسخطاببهقاضیمسعودیگفت:آقایقاضی،مناسترس
دارمکهمبادابرایمناتفاقیبیفتدوحتیدرچندیننوبتاینمطلبرا
هماعالمکردهامچوندایمبهمنمیگفتندکهمبادابخواهیچیزیرا
بگویی.درادامهقهرمانینمایندهدادستانخطاببهمتهمگفت:دریافت
تسهیالت ،مصرف تسهیالت و تسویه آن کام ً
ال مجرمانه بوده است.
قد و اندازه آقای رضوی وام ازدواج بوده است و بیش از این صالحیت
نداشت.آقایشیانیمنفیهایگزارشراحذفمیکندوهفتمیلیارد
راتصویبمیکندچراآقایشیانیگزارشمنفیراحذفمیکند؟

گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کاال

درخواستسوالازرئیسجمهوروپیگردقضایی 3نهاد

از عملکرد چندین نهاد و وزارتخانه در مبارزه با
قاچاق،تصریحمیکند:اتاقبازرگانیوسازمان
گمرکات در زمــره ضعیفترین دستگاههای
مبارزه با قاچاق قرار دارند .به گفته وی ،هیئت
تحقیق و تفحص پیشنهاد داده است از عملکرد
سازمان گمرک ،پلیس راهور نیروی انتظامی
و اتاق بازرگانی نیز پیگیریهای قضایی الزم

اتاق بازرگانی اعالم کرد:

بیشترین ارز  4200تومانی برای واردکننده
انحصاری نهاده های دامی و دانه های روغنی
معاونت بررسی های اقتصادی اتــاق بازرگانی
تهران در گزارشی به تخصیص ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی از فروردین  ۹۷تا اردیبهشت ماه امسال
براساسدادههایبانکمرکزیپرداختهوفهرست
 20شرکتی که بیشترین ارز  4200تومانی را
دریافت کرده اند منتشر کرده است .در این میان،
دو شرکت متعلق به خاندان مدلل که از آن ها به
عنوان واردکننده انحصاری نهاده های دامی
و دانــه هــای روغنی نــام بــرده می شــود ،در صدر
فهرست قرار دارند.براین اساس طی بازه زمانی
اولفروردین ۹۷تایازدهماردیبهشتماهامسال،
 ۹هزار و ۹۰شخص حقیقی و حقوقی ارز ۴هزار و
 ۲۰۰تومانی در قالب ۱۳نوع ارز مختلف دریافت

سکه طرح جدید

کرده اند .ارزش دالری مجموع ارزهای دریافت
شده طی بازه زمانی مذکور ،حدود  ۳۰میلیارد
دالر بــوده اســت 25/4.درصــد از ارزش دالری
ارزهــای پرداخت شده طی مدت مذکور ،به ۲۰
شرکت پرداخت شده که شرکت های «مجتمع
کشتوصنعتروغننباتیماهیدشتکرمانشاه»،
«مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایــران» و «آوا
تجارت صبا» با سهم به ترتیب  ۳/۳درصد2/4 ،
درصــد و  ۲/۲درصــد بیشترین سهم را داشته
اند .نکته جالب این که شرکت های ماهیدشت
کرمانشاهوآواتجارتصبامتعلقبهخانوادهمدلل
استکههموارهجزوواردکنندگانانحصاریدانه
هایروغنیونهادههایدامیتلقیمیشدند.

نیم سکه

ربع سکه

18.000.000 28.000.000

انجامگیرد.کریمیتصریحکرد:دربخشپایانی
گزارش هیئت تحقیق و تفحص پیشنهاد سوال
از رئیس جمهور و وزیران کشور ،دادگستری،
بهداشت و نفت مطرح شــده اســت.بــه گفته
وی ،طبق بررسی ها ،قاچاقچیان کمتر از یک
درصد احتمال جریمه مالی دارنــد .کریمی به
ســوال از رئیس جمهور هم اشــاره کرد و گفت:

سوال از رئیسجمهور که مورد پیشنهاد هیئت
تحقیق و تفحص است ،سه بند اصلی دارد که
عبارت اند از« :تعیین نکردن نماینده ویــژه در
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حضور نیافتن
شخصرئیسجمهوربهعنوانرئیسستاد،ضعف
عملکرد و استنکاف دستگاههای اجرایی درباره
تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در
این خصوص در بیش از ۴۰تکلیف اقدام خاصی
انجام نشده و در بیش از  ۷۰تکلیف اقدامات
صورتگرفتهناقصبودهاست.

شاخص

سرانه پایین خودرو در ایران
آمارهای بانک جهانی از سرانه تعداد
خودرو در ایران و کشورهای دیگر نشان
دهنده این است که این شاخص در ایران
نسبت به کشورهای پیشرو فاصله زیادی
دارد .این بدان معناست که می توان با
توسعه زیرساخت ها ،همچنان ظرفیت
زیادی برای عرضه خودرو متصور بود.
(آمارها :تجارت آنالین)


...
خبر

سقوطبورساماراتوعربستاندر
پیانفجارهایفجیره

پس از آن که عربستان سعودی به حادثه
دو نفتکش بزرگ این کشور در بندر فجیره
امــــارات اشــــاره کـــرد ،بـــورس ای ــن کشور
بدترین سقوط خود از اکتبر سال گذشته
تاکنون را تجربه کرد .به گزارش فارس به
نقل فرانس ،24حادثه انفجار دو روز پیش
چندین نفتکش در بندر فجیره امــارات که
به گفته وزیــر انــرژی عربستان دو نفتکش
سعودی بزرگ در میان نفتکشهای آسیب
دیده است باعث شد بورس عربستان 2.7
درصد منفی شود .بورس دبی و ابوظبی نیز
به ترتیب  3.7درصد و  2.5درصد سقوط
کردند .بورسهای قطر و کویت نیز از تبعات
این حمله مصون نبودند و به ترتیب  2.1و
 1.2درصد کاهش ارزش را تجربه کردند.

