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یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

140.500

158.009

18.717

34.376

4.097.580

شبکه فسادی که بین 5بانک
می چرخید!
دیــروز در دور ســوم از دادگــاه متهمان بانک
سرمایه ،نوزدهمین جلسه دادگــاه این فساد
 14هزار میلیاردی برگزار شد .در دور اول،
چند مدیر و عضو هیئت مدیره سابق بانک
(بخشایش،کاظمیوتوسلی)محاکمهشدند.
سپس نوبت به هدایتی رسید و در دور سوم به
اتهامات هادی رضــوی ،دالویــز و برخی دیگر
از مدیران سابق بانک رسیدگی می شود .در
جلسهدیروزنوبتبهوکیلمتهماحمدیرسید
تاازموکلخوددفاعکند.بهگزارشمیزان،در
اینجلسه،قهرمانی،نمایندهدادستان،اعالم
کرد:تیمیدربانکسرمایهبهعنوانبزرگترین
رقمزنندگان فساد بوده اند که بخشی را موکل
شما امضا کرده است .همان شبکه فسادی
که بزرگ ترین فساد را در بانک رفاه کارگران
رقم زدند و سپس به بانک سرمایه و بانک ویژه
معلمان مهاجرت کردند و پس از آن بر بانک
مسکن ،صــادرات و ملت خیمه زدند و تمامی
تعهدات آن ها مشکوکالوصول است.وی با
بیان این که محور اصلی این شبکه در خارج
از کشور قرار دارد افــزود :هر هفته با مدیران
بانکی در دبی جلسه میگذارند و در خصوص
ارتباطی از عناصر خارجی با این تیم در اسرع
وقت عرض میکنم .وی ادامــه داد :بخشی
از این افراد  1600میلیارد بدهی داشتند و
میخواستندچمدانهایطالراازکشورخارج
کنند.قهرمانیاظهارکرد:آیاتوجهداشتهایدکه
بسیاری از پولها از کشور از طریق صرافی یا از
طریق قیر خارج شده و دیگر در کشور نیست و
االنردیابیهایجالبیداریم.برایمثالآقای
هدایتی۱۰۰میلیونتومانبدهیمالیاتییک
مربی را پرداخت کرده یا هنرپیشههایی داریم
که پولهای هنگفتی گرفتهاند.قهرمانی با
بیاناینکهانپیالبانکسرمایه ۹۴درصد
استافزود:بهعبارتیازصددرصدپرداختی
بانک سرمایه به افــراد  ۹۴درصد برنگشته
که اینها ناشی از همین امضاست و صرفا ۶
درصدآنبرگشتهاست.

نرخ دالر در ادامــه رونــد نزولی خود،
دیــروز هم افت داشــت و از حــدود 12
هــزار و  460تا حــدود ساعت  18به
 12هزار و  240تومان کاهش یافت.
در همین حال آخرین خبر نیز به نقل
از برخی کانال های تلگرامی گزارش
داد که نرخ دالر فردایی در هرات وارد
کانال 11هزارتومانشد .افتچندین
روزه نرخ ارز در شرایطی رقم خورده که
از یک سو فعاالن بازار ،از پیاده سازی
برخیتاکتیکهاازسویبازارسازبرای
کنترل بــازار خبر می دهند .از سوی
دیگر ،اظهارات دو شب قبل رئیس کل
بانکمرکزینیزحاکیازبرخیدالیل
وضعیت رو به آرامــش بــازار ارز است.
به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی دو
شب قبل و در نشست ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی خراسان رضــوی با

اشاره به ثبات بازار ارز گفت« :بر اساس
آخرین اطالعات دریافتی ،فروش نفت
ایرانروبهافزایشاستوهمینموضوع
کانال استفاده از دالرهــای ناشی از
فــروش نفت را در اختیار بخش های
وارداتی متناسب با اولویت های دولت

قرار خواهد داد و خواه ناخواه بخشی از
نیازهایارزیازبازارخارجشدهومیزان
تقاضاکاهشخواهدیافت».بهگزارش
ایسنا ،وی اظهار کرد «:بازار متشکل
ارزینیزبهزودیراهاندازیخواهدشد.
تنهاعلتتأخیرآنبرخیارزیابیهاست

اگر چه صعود سریع نرخ دالر در سال
گذشته ،همراه با فشار بر کانال های
ارزی ایران در دبی ،جوالن سفته بازان
و نیز تقاضاهای م ــازاد ارزی در پی
ریخت و پاش ارزی (حدود 20میلیارد
دالری) انجام شد ،اما دورشــدن قدم
به قدم سیاست گذاری ارزی کشور از
رویکردهایناکارایگذشته،شرایطرا
بهتدریجبهسمتتغییرمثبتسوقداده
است.بهطوریکهاولیننشانهاینتغییر
رویکرد ،خود را در روزهــای نخستین
امسال نشان داد؛ زمانی که مسئوالن
بانک مرکزی از حضور هوشمندانه و
فعال صرافی های بانکی دربازار ارز و
ایامنوروزخبردادند.ایناقدامبرخالف
سال  97فرصت طالیی تعطیالت را
از سفته بــازان ارزی بــرای نرخ سازی
گرفت.از سوی دیگر و در شرایطی که

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضــرورت رعایت
تعهدات از سوی شرکتها و خودداری از نقض
یک طرفه توافق با مشتریان ،به برخی شرکتها
از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت
تغییر قیمت و زمان تحویل کاال ،به دلیل نقض
حقوق عامه با آن ها برخورد خواهد شد.
به گــزارش فــارس ،آیت ا ...رئیسی در جلسه
شورای عالی قضایی درباره برخورد با شرکت
هایی که حقوق عامه را نقض می کنند هشدار
داد و گفت :اگر سازمانی به خود اجــازه دهد
که تعهدش به مشتری را به صورت یک طرفه
نقض کند ،در واقع مرتکب نقض حقوق عامه
شــده اســت .رئیس قــوه قضاییه شرکت های

خــودروســازی را مثال زد و اظهار کرد:
فرض کنیم یک شرکت خودروسازی
متعهد شــده اســت کــه خ ــودرو را با
قیمت مشخص در زمان مشخص به
مشتری تحویل دهد .اگر به صورت
یک طرفه و با میل خود قیمت و زمان
تحویل خودرو را تغییر دهد ،اقدامش
خــــاف حــقــوق عــــامــــه
اســت .وی
ادامه داد:
چــــرا یک
شرکت به
خــود اجــازه

▪درحاشیه

جرئت نمی کرد برای تولید به آن نزدیک شود
و همه می گفتند جیزه!به گزارش مهر ،هاشم
یکه زارع به دیدار خود با مدیران پژو در اواخر
سال ۹۷اشاره و خاطرنشان کرد :مدیران پژو
بهایرانخودرواعالمکردندکهنبایدخودروی
پژو  ۳۰۱را بدون حضور آن ها تولید کنند در
حالی که ما به آن ها گفتیم شما از قــرارداد
خارج شده اید و ما به هر ترتیب خودروی پژو
 ۳۰۱را داخلی سازی و تولید خواهیم کرد.

گزارشگر خراسان دراین مراسم قصد عکس
گرفتن از مسئوالن حاضر در ردیــف جلوی
سالن جلسه را داشــت که با ممانعت مامور
حراستمواجهشد،ایندرحالیبودکهمعاون
بازرسی شرکت ایران خودرو همان لحظه در
صحنه حضور داشت و به گزارشگر ما گفت که
میتواندعکسبگیرد.بااینحالبازهممامور
حراست فیزیکی مانع از عکس گرفتن شد و
در نتیجه گزارشگر ما به نشانه اعتراض سالن
جلسهراترککرد.

خبر مرتبط

هزار و  500میلیارد تومان قرارداد صنایع دفاعی با خودروسازان
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :حدود هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان قرارداد بین
صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل
تولید نبوده منعقد شده تا این قطعات تولید شود و در اختیار خودروسازان قرار گیرد .به
گزارش خبرگزاری خانه ملت ،امیر سرتیپ «امیر حاتمی» دیروز با اشاره به همکاری وزارت
دفاع با خودروسازی ها برای ساخت قطعات ،اظهار کرد :قطعاتی که توسط صنایع دفاعی
ساخته می شود مانند کامپیوتر خودرو از کیفیت خوبی برخوردار است و خودروسازان هر
کمکی بخواهند انجام می دهیم ،اما برنامه ای برای خودروی غیرنظامی نداریم.

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :ایران خودرو و
سایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه خارج شوند و
سپس اقدامات الزم از سوی این سازمان برای فروش
سهام آن ها صورت گیرد و تا این موضوع محقق نشود
هیچاقدامیدراینزمینهصورتنمیگیرد.
بهگزارشتسنیم،میرعلیاشرفپوریحسینی،رئیس
سازمانخصوصیسازیدربارهنحوهفروشماندهسهام
دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو
گفتهکههرچندمصوبهسرانبهوزارتاقتصادودارایی

اجازه میدهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و
ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه
دیگر الزم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از
دولت اجازه بگیریم ،اما با توجه به این که این سهام در
وثیقهقرارداردامکانفروشمالغیروجودنداشتهوباید
سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.پوری حسینی همچنین
گفته اکنون اطالعی از این که سهام این دو شرکت در
وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آن ها
بایدبعدازفکوثیقهازسویشرکتایدرومشخصشود.

شاخص

نرخ ارز در حال همگرایی؟
در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد طی یک
هفته اخیر حدود هزار تومان کاهش یافته
است،ایننرخدرسامانهنیما،تقریباباثبات
است .مثال یورو در بازار از حدود  15هزار
تومان به محدوده  14هزار تومان رسیده
استامادرسامانهنیماروی 13هزارتومان
باقی مانده اســت و حتی رونــد صعودی
مالیمی هم دارد .ایــن موضوع فرضیه
همگرایی نرخ ها را در این محدوده تقویت
کردهاست.همتیرئیسکلبانکمرکزی
دیروز در مشهد گفت که نرخ اسکناس ارز
نیزبانرخارزنیمایی ۱۰درصدفاصلهدارد.

بازار خبر

ترفند ایران خودرو برای
جبران زیان انباشته

رئیسی:تغییریکطرفهقیمتوزمانتحویلخودرونقضحقوقعامهاستوقطع ًاباآنبرخوردمیکنیم

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار
کرد :تولید پژو  ،۳۰۱ایــران را صاحب یک
پلتفرم کرد که میتوان خودروهای زیادی
را روی آن تولید کرد .به گفته وی تولید پژو
 301با داخلی سازی  60درصــدی شروع
شــده و تــا پایان امسال به خودکفایی ۸۰
درصدی در تولید این خودرو خواهیم رسید
و در بدترین شرایط ،اولین سری تولیدات
پژو  ۳۰۱اردیبهشت  ۹۹به مشتریان تحویل
داده خواهد شد.

وثیقه،مانع
خصوصیسازی
خودروسازان

تا به من ثابت شود که این بازار مشکلی
برایکشورایجادنمیکند».

در ماه های بروز تنش ارزی در کشور،
تحرکات ارزی معاند برای تاثیر گذاری
بربازارارزایران(ازطریقتقاضایدرهم
و در نتیجه افزایش نرخ دالر) در جریان
بــود ،سفر همتی به عــراق بــرای تنوع
بخشی به کانال های ارزی و کاهش
برخی محدودیت های ارزی در دبی
در این راستا ارزیابی می شود .در این
میان ،بانک مرکزی ،با پیگیری ایجاد
بازارمتشکلارزی،اکنونزمینهرابرای
استقالل هر چه بیشتر بازار اسکناس
ارز از فعل و انفعاالت بــازار ارزی دبی
فراهم کرده است .موضوعی که تنها
خبرآن تاکنون و در چندین مرحله،
موجب افت نوسانات و نیز قیمت ارز
شدهاست.بهنظرمیرسدباراهاندازی
این بازار در آینده ای نزدیک و نیز نقش
موثرترسامانهنیمادرتامینارزواردات،
نظامارزیکشوربیشازپیشنسبتبه
تقاضاهای مخرب و نوسان گیری های
کاذبواکسینهشدهونرخهادرآن،هر
چه بیشتر متناسب با واقعیات اقتصاد
ایرانتعدیلخواهدشد.

اخطار رئیس دستگاه قضا به خودروسازان

وعده ساخت لولوی قطعه سازی

مدیرعامل گــروه صنعتی ایــران خــودرو نیز
در این مراسم از دریافت  ۱۵۰میلیون یورو
خسارتازپژوظرفپنجسالگذشتهخبرداد
وگفت:مهرماهامسالیکقطعهکلیدیکهبه
لولوی صنعت قطعه سازی معروف است ،در
ایرانتولیدخواهدشد،قطعهایکههیچکس

12.800.000

113.211

96.749

▪افت آرام و منطقی نرخ دالر پس از
یکدورهصعودسریعوهیجانی

درمراسم رونمایی از پژو  301ایرانی مطرح شد:

▪وعدهداخلیسازیلولویقطعات!

(21.000.000 42.000.000) 1.400.000

دالردرآستانهسقوطبهکانال11هزارتومان

سیگنال های همتی برای تداوم کاهش نرخ ارز

حسین بردبار  -ایــران خــودرو در پاسخ به
بدعهدی پژو و خــروج این شرکت از ایــران،
تولید پژو  301را که قرار بود با مشارکت این
شرکت آغاز کند ،به تنهایی و با داخلی سازی
 60درصــدی قطعات کلید زد و صبح دیروز
طی مراسمی با حضور معاون علمی رئیس
جمهورازخطتولیداینمحصولرونماییکرد.
به گــزارش خراسان ،سورنا ستاری ،معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه آغاز
تولید آزمایشی پژو ۳۰۱در جمع خبرنگاران
اخمیکطرف
افزود:شرکتیهمچونپژوکهبا ِ
دیگر قرارداد را نیمه کاره رها و ایران را ترک
میکند،یکشریکاستراتژیکبرایصنعت
خودرویایراننخواهدبود.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

مــی دهــد قیمت را بــر خــاف تعهد
افزایش یا زمان تحویل کاال را
تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین
مواردی به دلیل نقض حقوق
عامه برخورد می کنیم .نباید
یک شرکت به دلیل ایستادن در
نقطه قــدرت و نیاز مــردم به
کــاالی آن ،برخالف
موازین شرعی و
قانونی اقــدام
بـــــه نــقــض
تعهداتش
کند.

▪مخالفت بانک مرکزی با درخواست ارزی
خودروسازان

در همین حــال قــائــم مــقــام بــانــک مــرکــزی از
مخالفت این بانک با در خواست ارزی خودرو
سازان برای پرداخت اقساط تسهیالت ارزی به
نرخ ریالی ثابت خبر داد.
به گزارش تسنیم ،اکبر کمیجانی اعالم کرد :
خودرو سازان خواستار دریافت تسهیالت ب ه نرخ
ریالی ثابت هستند .موضوعی که مقررات ارزی
این اجازه را به بانک مرکزی نمی دهد .ضمن
این که افزایش تسهیالت ریالی ،رشد نقدینگی
و آثار تورمی بههمراه دارد که برای بانک مرکزی
مقدور نیست.

ایسنا  -قائم مقام ایران خودرو برنامه خروج
این شرکت از شمول ماده  ۱۴۱قانون تجارت
و اصالح ساختار مالی را اعالم کرد و گفت:
شرکت ایران خودرو پس از تأیید دستگاههای
ذیربــط و طی مراحل قانونی اقــدام و ارزش
داراییهایخودرابهروزخواهدکرد.

بیتکوین بیش از  ۱۰درصد
سقوط کرد
تسنیم  -ارزش بیت کوین در معامالت
دیــروز بیش از  ۱۰درصــد سقوط کرد و به
پایینترین حد طی دو هفته گذشته رسید.
بیت کوین 11درصد سقوطکرد و به9855
دالر در اولین ساعات روز دوشنبه رسید.

