اقتصاد

پنجشنبه  4مرداد 1397

موسسه
نماینده دادستان درجلسه
رسیدگی به پرونده ثامنالحجج:

پرونده آقایان بانک مرکزی
مفتوح است

یازدهمین جلس��ه علنی رسیدگی به پرونده
متهمان شرکت تعاونی مالی اعتباری ثامنالحجج
صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست
قاضی باقری برگزار شد .به گزارش میزان ،قاضی
باقری در این جلس��ه گفت :متاس��فانه در فضای
مج��ازی و رس��انههای خارجی و داخل��ی درباره
پرون��ده اظهارنظرهای مختلفی مطرح میش��ود
که دقیق نیس��ت .باقری ادامه داد :کیفرخواست
تنظیم شده است و طبق آن مبلغ  ۱۲هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان سپردهگیری شده است .وی ادامه
داد :مبلغی که در جلسه  ۹۷/۴/۲۴از سوی بانک
مرکزی اعالم ش��د حدود  ۴هزار میلیارد کسری
برای ش��رکت تعاونی بوده که بهعنوان ضرر وارده
ب��ه س��پردهگذاران و تراز منفی ش��رکت تعاونی
اس��ت .باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده
«الف.م» پرس��ید :آیا مبلغ  ۴هزار میلیارد تومان
کس��ری اعالمی از س��وی بانک مرکزی را قبول
دارید؟ متهم پاسخ داد :این موضوع کذب محض
است؛ آقایان خودشان میدانند پس حواسشان
را جمع کنن��د و گزارشهای خالف واقع ندهند،
آبرویشان میرود .بانک مرکزی هر چه میخواهد
میگوی��د .در ادامه یکی از س��پردهگذاران که در
دادگاه حضور داش��ت با کس��ب اجازه از ریاست
دادگاه در این رابطه گفت :بنده رئیس هیأتمدیره
یک شرکت هستم و حس��اب یک میلیاردی در
میالد نور و اریکهایرانیان داش��تم و همیش��ه ۳۰
درصد س��ود میگرفت��م و خیلی از اف��راد  ۲۷تا
 ۳۰درصد س��ود میگرفتند .متهم ردیف اول در
پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پرداخت سودهای
نامتعارف در شعب گفت :میانگین سود ما 24/5
بوده است .ترابی مستشار دادگاه از متهم پرسید:
در شعبه میالد نور تسهیالتی به افرادی پرداخت
ش��ده که نام آنها و تسهیالت در ساعت  10شب
حذف شده اس��ت ،در اینباره توضیحات خود را
ارائه بدهید .متهم ردیف اول گفت :این تسهیالتی
که ش��ما قرائت کردید چگونه سوالی است که از
من میپرسید؟ قاضی در پاسخ به متهم اول گفت:
شما سوال دادگاه را زیر سوال میبرید؟ شاید شما
از تخلف رئیس شعبه که تسهیالت افراد را معدوم
کرده خبر ندارید و نش��ان میدهد مدیران شما
آنگونه که میگفتید نیس��تند .نماینده دادستان
هم در این جلسه گفت :ما در چندین جلسه بیان
کردهایم که پرون��ده آقایان بانک مرکزی مفتوح
است ،بنابراین شکات صبر الزم را به خرج دهند.

تأخیر ۱۸ماهه بانک مرکزی
در انحالل «ثامنالحجج»

درحالی که شورای پول و اعتبار رأی به انحالل
مؤسسه داده بود ،بانک مرکزی ۱۸ماه در اینباره
تعلل کرد .احمد توکلی ،عضو مجمع تش��خیص
مصلحت گفت :آن زمان که نماینده مجلس بودم
با تذکرات فراوانی که داده شد موجب دستگیری
میرعلی ،مالک مؤسس��ه ثامنالحجج شدم .وی
در گفتوگو با تس��نیم ،درباره اینکه بهنظر شما
اندوخت��ه و دارایی این مؤسس��ه جب��ران طلب
س��پردهگذاران را میکند؟ تأکی��د کرد :بهقدری
ثروت اندوختهاند که توان پرداخت مطالبات مردم
و سپردهگذاران را داشته باشند.
وی ادامه داد :در تیرماه سال  93با رأیگیری
انجامشده (در ش��ورای پول و اعتبار که آن زمان
بنده نیز عضو آن بودم) با تعداد باالی رأی تصمیم
بر انحالل مؤسس��ه ثامنالحجج گرفته شد اما با
تعلل بانک مرکزی و گروهی که مسؤول رسیدگی
به این پرونده بود و تأخیر در کار این فرصت فراهم
ش��د تا اینکه انحالل در دی ماه  94انجام ش��ود
یعن��ی با تأخیر 18ماهه این اتف��اق افتاد .توکلی
تصری��ح کرد :ظاه��را ً این بهتری��ن فرصت برای
میرعلی بود تا اموال بهدستآمده را جابهجا کند
و حتی ثبت سند بزند.
مالیات

دریافت مالیات از اراضی بایر
با کاربری مسکونی

وزی��ر راهوشهرس��ازی با ارس��ال نامهای به
مع��اون اول رئیسجمهور با اصالح ماده واحده
اصالح ماده  ۱۵قانون س��اماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن ،خواستار وضع مالیات از
اراضی بایر با کاربری مسکونی شد .به گزارش
وزارت راهوشهرسازی ،عباس آخوندی با ارسال
نامهای به جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور
ماده واحده اصالح ماده  ۱۵قانون س��اماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵
اردیبهشتماه سال  ۸۷را برای بررسی و تصویب
ف��وری در هی��أت دولت ارائه کرد و خواس��تار
ارسال آن در قالب الیحه دوفوریتی به مجلس
شورای اسالمی شد.

گروه اقتصادی :ولیاهلل سیف سرانجام بعد از حرف و
حدیثهای فراوان و موج شدید اعتراضات و انتقادات
از بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی
جای وی را گرفت.
به گزارش «وطنامروز» ،هر قدر اخراج س��یف
قابل پیشبینی بود ،انتخاب همتی برای رئیسکلی
بانک مرکزی ش��گفتآور بود ،چرا که وی به عنوان
سفیر ایران در چین انتخاب شده بود و حتی سفری
به چین هم داش��ت ام��ا در آخرین لحظات حکم
همتی تغییر ک��رد و در نهایت وی رئیسکل بانک
مرکزی شد.گویا همتی در جلسه دیروز هیات دولت
رای باالیی برای رئیس کلی آورده و به همین علت
روحانی اعتماد قاطع دولت به آقای همتی بهعنوان
رئیسکل بانک مرکزی را به ایش��ان تبریک گفت.
حجتاالس�لام والمسلمین حسن روحانی ،همتی
را فردی تحصیلکرده ،آگاه و دارای تجربیات ارزنده
در بانک و بیمه ،بانشاط ،فعال و دارای روحیه قوی
و خ��وب و دارای توان معرف��ی کرد .رئیسجمهور
اصالح نظ��ام بانکی و سیاس��تهای مالی و پولی،
بهبود روابط بانکی با دنیا ،توسعه پیمانهای پولی
دوجانب��ه و حفظ و مراقب��ت از ذخای��ر ارزی را از
اولویتهای رئیسکل جدید بانک مرکزی دانست
و همه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه
ی رفتن
کرد .س��یف دیروز عمال برکنار شد اما برخ 
سیف را اس��تعفا و کنارهگیری تعبیر کردند ،البته
شورای اطالعرسانی دولت ضمن تکذیب این خبر
اعالم کرد با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی
عبدالناصر همتی به جای ایشان انتخاب شده است.
این اطالعیه هم نتوانست این حقیقت را پنهان کند
که با توجه به اینکه هنوز چند هفته به پایان دوره
ریاست س��یف باقی مانده بود اما روحانی نتوانست
وی را برکنار نکند.
■■خداحافظسیفپرحاشیه

سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را بهعهده
گرفت دالر در دامنه قیمتی  3هزار تومان بود ولی
اکن��ون قیمت دالر در بازار قاچ��اق بیش از  3برابر
افزایش یافته اس��ت .بازار غیررسمی ارز و بازار طال
روز گذش��ته رفتاری پرمعنا را به رفتن سیف نشان
داد و نرخ انواع ارز و سکه کاهش یافت.
در دوران س��یف مهمترین و پرسر و صداترین
اقدام بانک مرکزی ساماندهی پرحاشیه موسسات
غیرمجاز بود .موسس��ه میزان ،تعاونی ثامنالحجج،
تعاونیهای اعتباری فرشتگان ،آرمان ،فردوسی و...
از جمله موسس��ات مالی بودند که با اقدام قهرآمیز
بانک مرکزی مواجه ش��دند و س��پردهگذاران آنها
نیز س��رگردان ش��دند .اقدامات تیم سیف در بانک
مرکزی در راستای توقف فعالیت بازار غیرمتشکل
پولی و کوتاه کردن دست کسانی بود که صالحیت
بانکداری نداشتند .این هدف عالی با اشتباهی بزرگ
همزمان ش��د ،چرا که ساماندهی ،سیاستی ظریف
میطلبد؛ چیزی که گویا تیم اجرایی س��یف با آن
بیگانه بود .در دوره قبل از سیف ساماندهی با ادغام
آرام تعاونیه��ای کوچک در تعاونیهای بزرگ آغاز
ش��ده ب��ود و در نهایت قرار بود این موسس��ات در
بانکهای بزرگ هضم ش��وند اما ب��ا آغاز مدیریت
س��یف اتفاقی دیگر افتاد و مدیران وی رسما اعالم
کردند فالن تعاونیهای اعتباری غیرمجاز هستند
تا کلی��د تجمعات علیه این تصمیم و س��رگردانی
در همی��ن ح��ال محمدباقر
خانهتکانی
نوبخ��ت ک��ه ش��ایعه رفتن وی
بشدت از سوی رس��انههای حامی دولت شنیده
میش��د روز گذش��ته ب��ه صراحت اع�لام کرد
میخواسته برود اما روحانی نگذاشته!
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه چهارشنبه در
حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تغییرات کابینه
شامل سازمان برنامه و بودجه نیز میشود ،تصریح
کرد :بعد از بروز نابسامانیها ،انتظار و مطالبه مردم
ای��ن بود که وضعیت بازار ارز بهبود پیدا کند؛ این
موضوع با ترمی��م و تغییر کابینه و تیم اقتصادی
دولت همراه دانسته شد .نوبخت تاکید کرد :بدون
اینکه موضوع ارز و سیاستهای بانک مرکزی در
این زمینه و نابس��امانیهای بازار کاال ارتباطی با
سازمان برنامه و بودجه داشته باشد ،ترجیح دادم
برای اینکه زمینه برای اصالح فراهم شود و دست
رئیسجمهور باز باشد ،داوطلبانه و شخصا از تمام
مسؤولیتهای موجود دولت کنارهگیری کنم.
وی در همی��ن ب��اره گف��ت :صمیمان��ه این
یادداشت محمد نجارصادقی :اعضای هیات
دول��ت طی مدت کمت��ر از 30
روز  3لیس��ت به ادعای خودشان شفافیتزا منتشر
کردند .وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات یا به قول
شریعتمداری «جواد جان» پایهگذار شفافیت لیستی
در دول��ت تدبیر و امید بود .او در یک اتفاق بینظیر
لیستی تحت عنوان شرکتهایی که به آنها ارز دولتی
ب��رای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده اس��ت را
منتشر کرد .کاری پسندیده اما با یک اشکال بزرگ؛
اینک��ه نام برخی واردکنندگان اصلی و بزرگ در این
لیست موجود نبود که از اصلیترین آنها میتوان به
ش��رکت صنایع نوین تامین (ش��مص) زیرمجموعه
شس��تا اش��اره کرد .نکته دیگر اینکه آذریجهرمی
شفافس��ازی نکرد از این لیست تخصیص ارزی که
منتش��ر کرده به صورت دقیق چه میزان ارز تحققا
به دست واردکنندگان رسیده است؛ همین موضوع
باعث کجفهمیهای بسیاری شد که در انتها مشخص
ش��د تاکنون کمتر از  30درصد از می��زان ارزی که

وطن امروز

پس از مدتها فشار افکارعمومی و کارشناسان،روحانی رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد
و عم ً
ال شکست سیاستهای پولی و بانکی دولت خود را پذیرفت

اعتراف به خطای  5ساله

1

عملکرد  5ساله سیف در یک نگاه

ساماندهی ناقص و پردردسر موسسات غیر مجاز

برداشت علیالحساب بیش از  30هزار میلیارد تومان از بیتالمال برای رفع مشکالت سپردهگذارانی که به علت

2

روش ناصحیح بانک مرکزی برای ساماندهی سرگردان شده بودند

3

برای نخستینبار در تاریخ کشور حجم نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است

4

برای نخستینبار در کشور ،حجم شبه پول به پول بیش از  ۱۰برابر شده است

5

حجم زیان بانکی در کشور به باالترین میزان نسبت به تولید ناخالص ملی در تاریخ ایران رسیده است

6

نرخ ارز با جهشهای ناگهانی به بیش از  ۹۰هزار ریال رسیده است

7

اجرای ناقص سیاست تکنرخی کردن ارز و ایجاد رانت بسیار برای برخی واردکنندگان خاص

8

معوقات بانکی به باالترین میزان خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است

9

زیانده شدن بسیاری از بانکها در دوران سیف

10

بانکها بخشنامههای بانک مرکزی را رعایت نمیکنند

11

نرخ سکه بهار آزادی از یکمیلیون تومان در سال  1392به بیش از  3میلیون و  400هزار تومان رسید

مردم زده ش��ود .اش��تباه بزرگ دیگر سیف اعطای
مجوز به موسس��ه اعتباری کاسپین بود؛ این مجوز
به ش��رط ادغام  8تعاونی ریز و درش��ت دیگر داده
ش��ده بود .این اش��تباه مرگبار قبل از آنکه ادغام 8
تعاونی در موسسه اعتباری کاسپین صورت بگیرد
انجام ش��د تا م��وج جدید اعتراض��ات و تجمعات
از س��وی س��پردهگذاران تعاونیهای زیرمجموعه
کاسپین (فرشتگان ،بدرتوس ،الزهرا و )...آغاز شود.
ب��ه دنبال آن س��پردهگذاران تعاونیهای باقیمانده
بدون مجوز مثل آرمان ،وحدت و البرز ایرانیان نیز
تجمع کردند تا قوای سهگانه برای حل این موضوع
کمیتهای تشکیل دهند .در نهایت با دخالت رهبری
پرداخت وجوه سپردهگذاران آغاز شد .با این عملکرد
س��یف بیش از  30هزار میلیارد تومان از بیتالمال
علیالحس��اب خارج ش��د .حاش��یههای سیف در
بانک مرکزی فقط درباره موسس��ات اعتباری نبود.
در دوران وی دالر رکورده��ای تاریخ��ی شکس��ت
و به دنبال آن نرخ س��که نجومی ش��د .همچنین
سیاستهای ارزی و سود بانکی که تیم سیف اجرا

کردند انتقادات به وضعیت اقتصادی را به اوج خود
رس��اند .روحانی حت��ی در روزهایی که نرخ دالر به
نزدیک  10هزار تومان رسید نیز در برابر توصیهها
برای برکناری سیف مخالفت میکرد ،چرا که اخراج
سیف به معنای پذیرفتن اشتباهات در سیاستهای
اقتصادی تعبیر میش��د .ضربه نهایی به س��یف را
سیاست دالر  4200تومانی زد .در حالی که به نظر
میرسید سیاست تکنرخی کردن ارز یک سیاست
دس��توری است و سیف مجبور به اجرای این طرح
غیرمطالعاتی و علمی است اما باز هم انتقادات به وی
بیش از پیش شد .در چند ماه اخیر انتشار اخباری
مبنی بر رانتهای رنگارنگ به واردکنندگانی که از
رانت دالر  4200تومانی استفاده کردهاند ،انتقادات
به س��یف و بانک مرکزی را غیرقابل تحمل کرد اما
باز هم روحانی تا مرداد ماه صبر کرد تا اخراج سیف،
برکناری و پذیرفتن این اشتباهات تعبیر نشود25 .
مرداد  ،92ولیاهلل س��یف به بانک مرکزی آمد و 4
مرداد  1397از بانک مرکزی رفت .روحانی تا مرداد
صبر کرد اما نتوانس��ت تا  25مرداد صبر کند ،چرا

نوبخت:

آماده کنارهگیریام اما روحانی قبول نمیکند

کنارهگیری را به آقای رئیسجمهور تقدیم کردم
اما ع��دهای گفتند ف��داکاری ش��ده و برخی نیز
گفتند فضاسازی شده که تسویهحساب سیاسی
ش��ود .از همه درخواست میکنم بیش از هر چیز
نگران مردم باش��یم .نوبخت با بی��ان اینکه االن
وقت تسویهحساب سیاسی نیست ،تصریح کرد:
میخواه��م به تدری��س در کالس درس بپردازم
و کنار دانش��جویان باش��م .حتی اگر یک در هزار
وضعیت با تغییر من بهتر میش��ود ،آمادگی دارم
که از دولت کنار بروم .اگر برخی فعاالن سیاس��ی
رضایت خ��دا را در نظر نمیگیرند ،مراعات مردم
را بکنند و دنبال تسویهحساب نباشند .وی با بیان
اینکه آقای روحانی بیش از  30سال است که من
را میشناسند و امیدوارم تصمیم مقتضی را بگیرند،
یادآور شد :من نتوانستم آقای رئیسجمهور را برای
این کار قانع کنم .امیدوارم ایشان تصمیم مقتضی
را بگیرند ،البته از طرفی اصرار بر ترک مسؤولیت

آن هم در شرایط فعلی یک جور فرصتطلبی به
نظر میرسد و ممکن است عدهای بگویند افرادی
به دنبال عافیتطلبی هستند.
نوبخت اضافه کرد :رئیسجمهور آنچه مصلحت
مردم و اقتضای شرایط باشد را در زمینه تغییرات
دیگر در کابینه پیگیری خواهد کرد ،چرا که به رای
مردم متعهد است.
■■واعظی :استعفای نوبخت صحت ندارد

س��اعاتی پ��س از انتش��ار اخب��اری مبن��ی
ب��ر کنارهگی��ری محمدباق��ر نوبخ��ت از تم��ام
مسؤولیتهای دولتی خود ،سید محمود واعظی،
رئیسدفتر رئیسجمهور این خبر را تکذیب کرد
و گفت :ایشان در پی مباحثی که درباره تغییرات
در دولت بهوجود آمده است صرفا با اعالم آمادگی
و باز گذاشتن دست رئیسجمهور در این تغییرات
بحثی را با رس��انهها مطرح کردند و در عین حال
گفتهاند در هر جایگاهی از معلمی دانشگاه تا هر

ت بازی دولتیها بازار را آرام نمیکند؟
چرا لیس 

شوی شفافیت

در لیست تخصیص یادش��ده به آن اشاره شده بود،
به صورت عملی محقق ش��ده است و اینکه به کلی
برخی از آن ش��رکتها هنوز ارزی دریافت نکردهاند.
لیست دوم ناقص دولت توسط بانک مرکزی منتشر
شد؛ اینبار دامنه افش��اگریها بزرگتر بود و دولت
مدع��ی بود تخصیص ارز دولتی به تمام کاالها را در
یک بازه زمانی نزدیک به  2ماهه منتشر کرده است؛
چند س��اعتی از انتش��ار این لیست نگذشته بود که
رسانهها به صورت گسترده خبرهایی از نقاط ضعف
این لیس��ت منتشر کردند؛ نبود نام شرکتهایی که
ارز دولتی دریافت کردهان��د در حوزه خودرو ،روغن
دان��ه آفتابگ��ردان و کاالهای منفصل��ه صدای تمام
کارشناس��ان و رس��انهها را درآورد .دول��ت در ای��ن
ش��رایط وقتی متوجه اشتباه بزرگ خود شد ،شروع
به فرافکنی کرد .بانک مرکزی اعالم کرد لیست ناقص

را وزارت صنع��ت به آنها داده و وزارت صنعت هم از
بانک مرکزی خواست لیس��ت کاملی که در اختیار
آنها قرار داده منتش��ر کند! این پاسکاری هنوز هم
ادامه دارد و مشخص نیست لیست کامل در اختیار
چه وزارتخانهای اس��ت اما دس��ت هر کسی هست
نمیخواهد آن را منتشر کند.
لیست سوم اما در نوع خود بینظیر بود ،لیستی
برای متقلبان ثبتسفارش خودرو که سهشنبه توسط
وزیر صنعت ،معدن و تجارت منتشر شد .بررسیهای
اولیه از این لیست نشان میدهد با وجود اینکه وزیر
در سنوات مختلف تعداد خودروهای قاچاق را 6418
عدد اعالم کرده بود اما در لیست منتشر شده تعداد
آنها  6531خودرو اس��ت .در کنار این قیمت 1147
خودرو به کلی ثبت نشده است یا در قسمتی از این
جدول قیمت هر النترا  300میلیون دالر درج شده!

که واقعا فش��ارها برای برکناری سیف پرحاشیه به
اوج خود رس��یده بود؛ با این اق��دام دولت عمال به
اشتباه در سیاستهای اقتصادی اعتراف کرد و باید
دید آیا تغییر و تح��والت دیگر در کابینه میتواند
خسارتهای اقتصادی را جبران کند یا فقط مهرهها
تغییر میکنند و سیاست همان سیاست است؟

■■ همتی کیست؟

عبدالناصر همتی ،دانش��یار دانش��کده اقتصاد
دانش��گاه تهران اس��ت و یک��ی از معدود اس��اتید
تدریسکنن��ده اقتص��اد کالن و اقتص��اد انرژی در
دانش��گاههای ایران .وی با  61س��ال س��ن ،درجه
دکترای اقتصاد خود را در س��ال  1372از دانشگاه
تهران اخذ و رس��اله خود را با حضور در دانش��گاه
لندن تکمیل کرده اس��ت .وی که با رتبه اول دوره
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده
بود در سال  1359مسؤول کمیته اقتصادی جهاد
دانشگاهی بود و در سالهای  1359تا  1373مدارج
ترقی را در سازمان صدا و سیما تا معاونت سیاسی
این س��ازمان طی کرد .وی در دوران دفاعمقدس از
مسؤوالن تبلیغات جنگ بود.
وی از س��ال  1380ت��ا کنون بهم��دت  6دوره
الینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی
آسیایی (کمیس��یون اقتصادی -سیاس��ی آسیا و
اقیانوسیه سازمان ملل متحد -اسکاپ) مستقر در
بانکوک پایتخت تایلند را بهعه��ده دارد که با رأی
مستقیم رؤسای بیمه  10کشور مهم آسیایی به این
سمت انتخاب شده است .عبدالناصر همتی طی 7
سال مدیریت بانک سینا را بهعهده داشته و موفق
شده است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی
از بانکه��ای مهم بخش خصوصی متحول کند .از
جمل��ه اقدامات وی در ای��ن دوره تالش مؤثر برای
لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن
بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم
اتحادیه اروپایی شد .همتی از  7مهر ماه سال 1392
تصدی بانک ملی ،بزرگترین بانک کشور را عهدهدار
شده بود و بعد از آن به بیمه مرکزی رفت.
مس��ؤولیت دیگری که رئیسجمهوری امر کنند
آمادگی مساعدت و خدمتگزاری به دولت و ملت
را دارند .از این نظر انتشار خبر استعفای ایشان از
سمت برنامه و بودجه به هیچ وجه صحت ندارد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،اظه��ارات دیروز
نوبخت ،برخی شایعات را تلویحا تایید کرد .بحث
جانش��ینی طیبنیا ،وزیر اقتصاد دولت یازدهم
و رفت��ن نوبخ��ت گویا جدی بوده اس��ت .حتی
ش��نیدهها حاکی از آن است که رفتن همتی به
بان��ک مرکزی به توصیه طیبنیا بوده تا س��فیر
ش��دن همتی ملغی ش��ود و در دقیق��ه  90به
ساختمان الجوری میرداماد برود اما طیبنیا چرا
وارد کابینه نشد؟ همه فعاالن اقتصادی میدانند
ک��ه اختالفات کاری طیبنیا و نوبخت اساس��ی
است و ش��اید ماندن نوبخت در بدنه دولت مانع
بزرگ آمدن طیبنیا بوده باشد .در روزهای آینده
باید شاهد اتفاقات بزرگ دیگر در راس مدیریت
اقتصادی دولت باش��یم تا سرنوشت این شایعات
که عمدتا از سوی رسانههای حامی دولت منتشر
میشود مشخص شود.
این بیدقتی حاکی از آن است که آنقدر آشفتگی در
مراحل ثبتسفارش و به دنبال آن ترخیص کاال در
نظام تجاری وجود دارد ک��ه اگر  50خودرو هم گم
شود به کسی بر نخورد و حتی وزیر آن را در تلویزیون
هم اعالم کند .نکتهای که وجود دارد این اس��ت که
با وجود تمام این شفافیتها شاهد هیچ تاثیرگیری
در قیمتها و بازار نیس��تیم؛ هنوز موبایلفروش��ان
میگویند دالر گران شده و موبایل خود را بر مبنای
دالر  8هزار تومانی میفروش��ند ،فروشندگان لوازم
خانگ��ی با وج��ود اینکه به تم��ام برندهای محبوب
خارجی مانند الجی ،سامسونگ ،بوش و ...ارز دولتی
تخصیص یافته اما هر روز اجناس خود را بر پایه دالر
آزاد قیمتگذاری میکنند و این موضوع در بازارهای
دیگر هم صادق اس��ت که مطرح کردن آنها خارج از
این مجال اس��ت اما فشار زیادی را به معیشت مردم
وارد کرده است.همه اینها موید این است که بازار به
عنوان نهادی واقعی از جداول و لیس��تهای کدوار
غیرواقعی اعضای هیات دولت تاثیر نمیگیرد.
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بازار

کاهش روانی قیمتها
با خبر رئیس کلی همتی

با انتشار خبر جایگزینی عبدالناصر همتی به
جای ولیاهلل س��یف در مسند رئیس کلی بانک
مرکزی ،بازار س��که و ارز واکنش مثبتی به این
موضوع نش��ان دادند .بر این اساس ،دیروز قیمت
س��که امامی با  53هزار تومان کاهش نسبت به
روز قبل به  3میلیون و  345هزار تومان و س��که
بهار آزادی با  30هزار تومان کاهش به  3میلیون
و  255هزار تومان رسید .ارزهای مختلف هم به
این خبر واکنش نشان دادند؛ دالر با وجود اینکه
ط��ی هفته جاری هر روز در حال افزایش قیمت
بود ،دیروز با یک کاهش قیمت محسوس نسبت
به روز قب��ل از  9400تومان به  8550تومان در
پایان ساعات معامالتی رسید ،همچنین یورو هم
با کاه��ش نزدیک به هزار تومان��ی از  11هزار و
 600تومان به  10هزار و  900تومان رس��ید .به
نظر میرس��د فعاالن بازار ارز و سکه امیدوارند با
تغییر سیاستهای اقتصادی در بانک مرکزی و
تغییر مدیران این بانک شرایط بهتری در این فضا
رخ دهد که اینچنین شتابان میزبان ریاست کلی
همتیهستند.
مجلس
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

پرسش از رئیسجمهور جدی است

متاس��فانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر ارز
تکنرخی ،تشکیل بازار ثانویه را  3ماه به تاخیر
انداخت و این موض��وع اثر منفی بر منابع ارزی
کشور گذاش��ت .به گزارش تسنیم ،محمدرضا
پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اش��اره به جلسه پرس��ش از رئیسجمهور در
کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان
وی اظهار داش��ت 5 :پرسش اساسی در دستور
کار ب��ود که یک��ی از آنه��ا مباح��ث ارزی بود.
پورابراهیمی با اش��اره به اینکه پیشنهاد مجلس
از ابتدای امس��ال ،تش��کیل بازار ثانویه ارز بود،
افزود :متاس��فانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر
ارز تکنرخی ،تش��کیل بازار ثانوی��ه را  3ماه به
تاخی��ر انداخت و این موضوع اثر منفی بر منابع
ارزی کش��ور گذاش��ت .وی اضافه کرد :گزارش
جمعبندی این جلس��ه به هیات رئیسه مجلس
ارائه خواهد شد .پورابراهیمی با اشاره به اینکه 99
نفر از نمایندگان مجلس سوال از رئیسجمهور را
امضا کردند ،افزود :اگر پس از این گزارش 73 ،نفر
از آنها بر سوال خود باقی بمانند ،سوال در هیات
رئیس��ه باید اعالم وصول ش��ود و در بازه زمانی
مشخص ،شخص رئیسجمهور در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی حاضر میشود و پاسخگو
خواهد بود ،در غیر این صورت س��وال از دستور
کار خارج خواهد شد .وی با بیان اینکه بازار ثانویه
ب��ا عمق کم خود نمیتواند هدفگذاری ما را در
اقتصاد محقق کند ،ادامه داد :بر اساس آمار رئیس
کل بانک مرکزی ح��دود  300میلیون دالر در
 2هفته اخیر معامالت انجام ش��ده است که در
مقایس��ه با نیاز کشور عدد بسیار ناچیزی است؛
دولت فقط  20درصد از درآمد صادرات غیرنفتی
را برای بازار ثانویه ارز اختصاص داده اس��ت که
تصمیم اش��تباهی اس��ت .پورابراهیم��ی یادآور
ش��د :پیشنهاد ما این است بازار ثانویه باید برای
محصوالت صادرات غیرنفتی و پتروشیمی و انواع
و اقسام محصوالت فلزی و سنگآهن صادراتی
باشد که ارزش آنها حدود  30میلیارد دالر است
و ارائه نکردن ارز آنها به بازار ثانویه رانت و فساد را
ایجاد میکند .وی اضافه کرد :منابع ارزی حاصل
از کل صادرات غیرنفتی باید به بازار ثانویه تزریق
شود .وی افزود :نظر کمیسیون اقتصادی مجلس
این است که جز کس��انی مانند بیماران و افراد
دارای ش��رایط خاص از جمله گروههای ورزشی
شرکتکننده در مسابقات بینالمللی ،بقیه باید
ارز مس��افرتی خود را از بازار ثانویه تامین کنند
و ب��ا این کار رانت در بخش گردش��گری حذف
خواهد شد.
ترهبار

سیب گالب کیلویی ۱۸هزار تومان

قیمت عمدهفروشی هر کیلوگرم سیب فصل
(گالب) در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران
۶هزار تا ۱۸هزار تومان است .به گزارش تسنیم،
اسداهلل کارگر ،رئیس اتحادیه فروشندگان میوه
و ترهب��ار در این باره اظهار داش��ت :با توجه به
بروز شرایط اقلیمی با کمبود و افزایش قیمت
میوههای س��ردرختی مواجهیم بهطوری که
متوس��ط قیمت هر کیلوگرم میوهه��ا به  7تا
 8هزار تومان رس��یده است .بنابر این گزارش،
برخی از میوههای دیگر نیز در میدان مرکزی
میوه قیمت باالیی دارند بهطوری که قیمت هر
کیلوگرم زردآلو  7هزار تا  13هزار تومان ،شلیل
 4هزار تا  13هزار تومان و گالبی  8هزار تا 20
هزار تومان است.

