اقتصاد

شنبه  6مرداد 1397

خودرو

رنوی فرانسه هم از ایران میرود

مدیر اجرایی ش��رکت خودروس��ازی رنوی
فرانس��ه گفت این ش��رکت احتماال به منظور
تبعیت از تحریمهای آمریکا فعالیت خود را در
ایران متوقف خواهد کرد .به گزارش تس��نیم،
تیری بول��ور افزود« :ما ب��ه دنبال فرصتهای
جدی��د بویژه در آفریقا هس��تیم ت��ا از طریق
ایجاد رش��د قوی ،فرصتهای از دس��ت رفته
در بازار ای��ران را جبران کنیم» .ماه گذش��ته
مدیران شرکت رنو گفته بودند قصد دارند یک
حضور حداقلی را در بازار ایران نظیر دور قبلی
تحریمها حفظ کنند .شرکت رنو سال گذشته
موافقتنامهای را با سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران و ش��رکت پرتو نگین ناصح برای
افزای��ش  75درصدی ظرفی��ت تولید خود در
ایران به امضا رسانده بود .کلوتیلد دلبوس ،مدیر
امور مالی ش��رکت رنو گفته این شرکت هنوز
تولید خودرو یا سرمایهگذاری به موجب قرارداد
جدید را آغاز نکرده است.

«وطنامروز» از بیتدبیری مدیران ساختمان شیشهای میرداماد در بحران مؤسسات مالی و اعتباری گزارش میدهد

اتهامات بانک مرکزی در پرونده ثامنالحجج

نماینده بانک مرکزی :در مکاتبات با مدیر ثامنالحجج
اشتباه تایپی انجام شده و قصور بانک مرکزی وارد است
قاضی :پرونده بانک مرکزی باز است؛ این بانک باید اشتباهات
خود را بپذیرد تا مشکالت مشابه دیگری به وجود نیاید

شاخص

تورم تیر به  10/2درصد رسید

بر اساس گزارش بانک مرکزی ،نرخ تورم در
12ماه منتهی به تیر  ۱۳۹۷نس��بت به  12ماه
منتهی به تیر  ۱۳۹۶معادل  10/2درصد اعالم
ش��د .به گزارش بانک مرکزی ،ش��اخص بهای
کااله��ا و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری
ایران در تیر 97به عدد  126/8رسید که نسبت
به فروردین  3/4درصد افزایش یافت .از س��وی
دیگر ،مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کش��ور در
تی��ر را  8/7درصد اعالم کرد که در دهکهای
مختلف هزینهای در بازه  8/4درصد برای دهک
اول تا  8/9درصد برای دهک هش��تم نوس��ان
دارد .محدوده تغییرات تورم  12ماهه در گروه
عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات»
بین  9/4درصد برای دهک اول تا  11/2درصد
برای دهک دهم است.

اعالم آمار بیکاری استانها

استانهای چهارمحال و بختیاری ،سیستان
و بلوچس��تان و لرستان در بهار  ۹۷باالترین نرخ
بیکاری را داش��تهاند .به گزارش مرکز آمار ایران،
اس��تانهای چهارمحال و بختیاری ،سیستان و
بلوچس��تان و لرس��تان در بهار  97باالترین نرخ
بی��کاری را به میزان  22/8درصد 18/6 ،درصد و
 15/9درصد داشتهاند .استانهای زنجان و همدان
با  8/2درصد و اردبیل با  7/7درصد و س��منان با
 7/1درصد کمترین نرخ بیکاری را دارند.
بازرگانی

 ۷میلیون تن کاال ذخیر ه کردهایم

مدیرکل دفتر برنامهری��زی تامین و توزیع
و تنظی��م ب��ازار وزارت صنعت با بی��ان اینکه
تحریمه��ای آمری��کا ک��ه گفته ش��ده از ۱۵
مرداد اعمال میش��ود از همین حاال عملیاتی
ش��ده اس��ت ،افزود 7 :میلیون تن کاال ذخیره
کردهایم و دغدغهای در این زمینه وجود ندارد.
محمدرضا کالمی افزود :روزانه  150تن گوشت
قرمز تامین و در میادین میوه و ترهبار با قیمت
مناسب توزیع میشود؛ اکنون ران گوسفندی
بس��تهبندی را  44هزار و شقه را نیز حدود 34
هزار تومان عرضه میکنیم که در مقایس��ه با
سال گذشته قیمت آن افزایش نیافته است.

تخلف  ۳۲میلیارد تومانی
 ۱۴واردکننده موبایل

س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی با
اشاره به تخلف  ۳۲میلیارد تومانی شرکتهای
واردکننده گوشی همراه گفت :شرکتی حدود
 ۱۳میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود
 ۹۰میلیون تومان .یاسر رایگانی افزود :رسیدگی
به پرونده این ش��رکتها از هفت��ه جاری آغاز
میشود .رایگانی درباره واردات موبایل با نرخ ارز
دولتی افزود :پرونده  14شرکت از طرف سازمان
حمایت و س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت به
سازمان تعزیرات ارجاع شد و بالفاصله با تاکید
رئیس س��ازمان تعزیرات حکومتی به سازمان
تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین
ش��عبه ش��د .رایگانی ادامه داد :این شرکتها
یک هفته مهلت دارند مس��تندات قانونی خود
را به شعبه رس��یدگیکننده ارجاع دهند .وی
درباره  26شرکت باقیمانده گفت :با اقدام وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در اعالم فهرست
اولیه ش��رکتهای دریافتکنن��ده ارز دولتی،
ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور
وزیر دادگستری و ش��عبه ویژه به این موضوع
تش��کیل ش��د .وی اضافه کرد :از  32شرکت
باقیمانده ،شرکتهایی که گرانفروشی کردند
به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وطن امروز

گروه اقتصادی :پرونده تعاونی اعتباری ثامنالحجج
آنقدر س��اده است که براحتی میتوان متوجه شد
ی در مدیری��ت پول��ی و بانکی موجب
بیتدبی��ر 
ایج��اد یک بحران بزرگ ش��ده اس��ت .به گزارش
«وطنامروز» سیدابوالفضل میرعلی ،مدیر تعاونی
ثامنالحجج این روزه��ا به عنوان متهم ردیف اول
در حال محاکمه اس��ت اما بررس��ی این پرونده و
روند دادگاه نشان میدهد متهمی باالتر از وی نیز
وجود دارد که قصور و تقصیر آن میتواند موثرتر از
میرعلی بوده باش��د؛ بانک مرکزی .کسی که فقط
ذرهای از هوش بهره برده باش��د میداند نمیتواند
از عملکرد زیانبار اقتصادی ثامنالحجج دفاع کند
و قطعا باید مدیران کمسواد این تعاونی پاسخگوی
عملکرد خود باشند و تشکیل دادگاه نیز به همین
علت اس��ت اما آیا امکان دارد ی��ک نفر براحتی و
بدون مش��کل چند هزار میلیارد تومان را حیف و
میل کند و نظارتی بر آن نباشد؟ بررسی بزرگترین
تخلفات و پروندههای اختالس نشان میدهد عمر
فعالیت اختالسگران و مخالن اقتصادی چند سال
بوده و با توجه به پیشبینیهای قانونی هیچ کس
براحتی نمیتواند چنین مبلغی را حیف و میل کند.
ثامنالحجج  17س��ال فعالیت داش��ته و تبلیغات
گس��ترده انجام میداده و حتی در مکاتبات بانک
مرکزی با ثامنالحجج از آن به عنوان موسسه مالی
و اعتباری یاد میش��ده و فراتر از آن مدیرعامل آن
به علت ساماندهی  23تعاونی دیگر مورد تقدیر قرار
گرفته اس��ت .سوال اساسی اینجاست که اگر این
موسسه غیرمجاز بوده و مدیران آن متخلف بودهاند،
چرا اجازه تاسیس  500شعبه و جمعآوری  12هزار
میلیارد تومان س��پرده مردم را پی��دا کردهاند؟ اگر
ثامنالحجج مجوز فعالیت نداشته ،چرا وظیفه 23
تعاونی اعتباری دیگر به آن واگذار میش��ود؟ روند
دادگاه نش��ان میدهد قصور بانک مرکزی در این
مورد قابل چشمپوش��ی نیست و بانک مرکزی نیز
یکی از متهمان اصلی پرونده است.
■■چرا بانک مرکزی متهم شماره یک است؟

بعد از آغاز طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
که موسس��ات و تعاونیهای غیرمجاز مصداقهای
بارز و حاضر آن هستند 2 ،رئیسکل بانک مرکزی
تغییر کردهاند .در زمان ریاس��ت محمود بهمنی بر
بانک مرک��زی تعاونیهای اعتباری و موسس��ات
مال��ی و بانکهای رنگارنگ مجوز فعالیت گرفتند.
رقابت بین همین تعاونیهای اعتباری و موسسات
موجب شکلگیری بازار غیرمتشکل پولی شد .البته
بانک مرکزی در آن زمان بیش��تر از دادن مجوز ،به
موسس��ات اعتباری وعده صدور مجوز میداد و از
آنها میخواست از قانون پولی و بانکی کشور تمکین
کنند .س��ال  1389قانونی به تصویب رس��ید که
صدور مجوز موسس��ه مالی و تعاونیهای اعتباری
غیر از بانک مرکزی را ممنوع میکرد .از زمان دولت
اصالحات صدور مجوز ب��رای بانکهای خصوصی
و موسس��ات اعتباری و تعاونیه��ای اعتباری آغاز
ش��د و حتی برخی از آنها از نهادهایی غیر از بانک
مرکزی مثل وزارت تع��اون مجوز فعالیت دریافت
میکردن��د .تخلف ب��زرگ بانکی  3ه��زار میلیارد
تومانی انتقادات از نظام بانکی را بیشتر کرد و بانک
مرکزی تصمیم گرفت بحث ساماندهی تعاونیهای
اعتباری و موسسات مالی غیرمجاز و نیمهمجاز را
عملیاتی کند .محمود بهمنی که فشارهای بسیاری
را به خاطر نابسامانی بانکی تحمل میکرد با روش
نسبتا خوبی س��اماندهی را انجام داد .سیاست آن
زمان بانک مرکزی این بود که موسس��ات اعتباری
و تعاونیهای کوچ��ک در تعاونیهای بزرگ ادغام
شوند و در نهایت فقط چند تعاونی بزرگ باقی بماند
ت��ا در نهایت همان چند تعاونی نی��ز در بانکها و
موسسات اعتباری مجوزدار ادغام شوند .در راستای
همی��ن طرح بود که  23تعاونی ریز و درش��ت در
موسس��ه ثامنالحجج ادغام شدند و حتی از سوی
رئیسکل بانک مرکزی در سال  1390مورد تقدیر
قرار گرفت .روند س��اماندهی تعاونیها و موسسات
مالی بدون مساله خاصی ادامه داشت تا اینکه دوران
ریاست کل بانک مرکزی سیف آغاز شد .تیم سیف
مانند هر کارشناس بانکی دیگر اعتقاد داشت باید

شرح مختصری از اتهامات مندرج در پرونده مؤسسه ثامنالحجج
اتهاماتمدیرثامنالحجج

اتهامات بانک مرکزی

شکایت  380نفر و بدهی  4هزار میلیارد تومانی به سپردهگذاران

اجازه فعالیت به ثامنالحجج خارج از محدوده قانونی

نامشخص بودن سرنوشت بیش از  5هزار میلیارد تومان وام

ادغام  23تعاونی ریز و درشت در تعاونی ثامنالحجج

پرداخت نرخ باالتر از مصوب بانک مرکزی

تقدیر از مدیر ثامنالحجج توسط بانک مرکزی

پرداخت سودهای متنوع به تشخیص رئیس شعبه

صدور اجازه تبلیغات در صدا و سیما توسط بانک مرکزی

امتناع از ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده ،لیست وامگیرندگان
و اطالعات مربوط به اموال منقول و نامنقول موسسه

عدم جلوگیری از تبلیغات محیطی
ثامنالحجج

عدم تهیه و ارسال کد ترکیبی شعب

عدم جلوگیری از توسعه شعب ثامنالحجج

عدم اقدام موثر
به منظور تهیه تراز آزمایشی تلفیقی

درج عنوان «در شرف تاسیس» و ایجاد سوءتفاهم برای
سپردهگذاران

خودداری از ذکر نام سرمایهگذاریهای
موسسه

مدیرعامل خطاب کردن مدیر تعاونی ثامنالحجج در مکاتبات
(مدیرعامل فقط در صورتی باید خطاب میشد که تعاونی وی به
موسسه مالی و اعتباری تبدیل میشد)

خودداری از ارائه هرگونه مستندات
به گروههای بازرسی

مصاحبه مدیران بانک مرکزی مبنی بر مجوز نداشتن و هجوم
سپردهگذاران به شعب

عدم همکاری شعب موسسات
با بازرسان

متوقف کردن ناگهانی و بدون تدبیر فعالیت ثامنالحجج و
سرگردانیسپردهگذاران

خرید و فروش سکه و ایجاد هرج و مرج اقتصادی
در بازار طال

بیتدبیری در پرداخت وجوه سپردهگذاران و سرگردانی چند ساله
سپردهگذاران کالن

همه نقدینگی کشور کنترل شود و در نخستین گام
بحث ساماندهی را با ش��دت بیشتری ادامه دادند.
روش س��یف و ش��رکا کمی با روش بهمنی و رفقا
متفاوت بود؛ آنها خواهان شدت عمل بیشتر و توقف
ناگهانی موسسات اعتباری شدند و حتی از اینکه در
تلویزیون اعالم کنند فالن موسس��ه مجوز ندارد و
مردم نباید در آن سپردهگذاری کنند ابایی نداشتند.
حرکت قطار سرگردانی س��پردهگذاران موسسات
بالتکلی��ف از همی��ن جا آغاز ش��د .ابت��دا تعاونی
میزان ،بعد موسسه ثامنالحجج و بعد تعاونیهای
زیرمجموعه موسسه کاسپین و...
روش س��یف برای ساماندهی وحشتناک بود و
سریال تجمعات سپردهگذاران آغاز شد .تجمعات
پ��ی در پی س��پردهگذاران آنقدر زیاد ب��ود که در
مقطعی وظیفه یومیه نیروی انتظامی ایجاد نظم و
امنیت در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک
مرکزی و خیابان بهارستان مقابل مجلس بود .اصال
تجمعات و اعتراضات با موضوع ساماندهی در کشور
عادی ش��د و هر از چندی در گوشه و کنار کشور
چنین اعتراضهایی شکل میگرفت .سپردهگذاران
اعتقاد داشتند عملکرد بانک مرکزی زیان بسیاری
ب��ه آنها وارد کرده و با توجه ب��ه ریزش ارزش پول
ملی ،حبس پول سپردهگذاران خسارت فراوانی به
آنها وارد میکند .بانک مرکزی وعده حل مش��کل
سپردهگذاران را داد اما وعدههای بانک مرکزی رنگ
واقعیت به خود نگرفت و با اوج گرفتن اعتراضات،
قوای سهگانه مجبور به تصمیمگیری برای پرداخت
پول س��پردهگذاران از بیتالمال ش��دند .البته این
پرداختها علیالحس��اب خواهد ب��ود و با فروش
اموال و امالک موسس��ات این پول قرار اس��ت به
بیتالم��ال بازگ��ردد .س��پردهگذاران ثامنالحجج
اعتقاد دارند رفتار بانک مرکزی با این موسسه نشان
میدهد یک لجبازی اقتصادی شده و بانک مرکزی
میتوانست بدون خس��ارت زدن به سپردهگذاران
روند ساماندهی ثامنالحجج را انجام دهد .افتضاح
دیگ��ر بانک مرک��زی صدور مجوز برای موسس��ه
اعتباری کاسپین بود .ناگهان در سطح کشور یک
موسس��ه اعتباری سبز ش��د که نام آن در لیست
مجوزداره��ای بانک مرکزی هم بود و مجوز آن را
سیف که به عنوان یک رئیسکل سختگیر معرفی
ش��ده بود ،امضا کرده بود .بعدها مشخص شد این
موسسه اعتباری هنوز به طور کامل شکل نگرفته
و بای��د  8تعاونی اعتباری در آن ادغام ش��وند و آن
تعاونیها بدون هماهنگی تابلوی کاسپین را نصب
کردهاند .بعد از اینکه مشخص شد تعاونی فرشتگان
(بزرگترین تعاونیای که قرار بود در کاسپین ادغام
شود) کس��ری دارد ،س��پردهگذاران برای دریافت
وجوه خود به شعب هجوم بردند و پرونده جدیدی
باز شد .خطای این بار سیف این بود که چرا به یک
موسسهای که روند ادغام آن کامل نشده مجوز داده
است! سیف میخواس��ت با ساماندهی موسسات
اعتباری نظم را ب��ه نظام بانکی بازگرداند اما روش

ناصحیح آن موجب بینظمی و هرج و مرج بیسابقه
در کشور ش��د .قصور بانک مرکزی تا جایی پیش
رف��ت که پرونده بانک مرکزی در رخ دادن اتفاقات
ثامنالحجج مفتوح شده و قاضی دادگاه ثامنالحجج
بارها اعالم کرده بانک مرکزی باید پاسخگوی قصور
و تقصیرهای خود باش��د .برای پرداختن به اتهام
بانک مرکزی فقط این مکالمه قاضی با نماینده بانک
مرک��زی را که اخی��را در دادگاه ثامنالحجج انجام
شده بخوانید :قاضی سوالی را مطرح کرد مبنی بر
اینکه آقای اژدریان ،نماینده بانک مرکزی در تاریخ
 ۹۷/۴/۹اعالم کرد سال  ۹۲از موسسه ثامنالحجج
بازرس��ی شد و با بررسی  3الی  4شعبه پیشبینی
کردیم در سال  ۹۴این موسسه زمین میخورد ،با
توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال
 ۹۲از ثامالحجج شکایت نکردید؟
نماینده بانک مرکزی در دادگاه پاسخ داد :وقتی
پیشبینی محقق شد ش��کایت کردیم ما گزارش
وضعیت موجود را به ش��ورای پ��ول و اعتبار ارائه
کردیم که نتیجه به انحالل صادر شد.
قاضی پرس��ید :اگر شرکت تعاونی ثامنالحجج
به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود ،علت
استفاده از عنوان «مدیر عامل موسسه مالی در شرف
تاسیس» (که مختص موسسات و نه تعاونیها) در
مکاتبات بانک مرکزی با ثامنالحجج چیست؟
مظلوم شایان ،نماینده بانک مرکزی گفت :علت
در س��وال جای داده شده است که میگویند «در
ش��رف تاس��یس» و ما زیر قول خود نزدیم؛ بعد از
اینکه در ساماندهی صحبت ادغام میشود ،استفاده
از لفظ «در ش��رف ب��ودن» کفایت میکند یعنی
تعاونی فرآیندی را طی میکند که مجوز تاسیس
بگی��رد .قاضی در این لحظ��ه گفت :مرجع مهمی
مثل بانک مرکزی نبای��د در مکاتبات خود عنوان
مدیرعامل را به کار ببرد ،چرا که ش��ما سمت «در
شرف تاسیس» را قید میکنید که میتواند باعث
ابهام ش��ده و مش��کالتی را به همراه داشته باشد،
مثل حجم گسترده سپردهگیری و سرمایهگذاری،
تعطیلی و بحران عظیم و ...
مظلوم شایان پاسخ داد :مکاتبه فیمابین بوده
است و در بسیاری دیگر از موارد از لفظ «در شرف
تاسیس» استفاده نشده است اما در مکاتبه مدنظر
شما ممکن است اشکال تایپی وجود داشته باشد؛
از طرفی این مکاتبات باعث بروز بحران نیست ،بلکه
بروز بحران ناش��ی از عملکرد است .قاضی در این
لحظه گفت :درست اس��ت! اما سپردهگذار که این
موضوع را نمیدانس��ت و نباید توقع داشته باشیم
مردم همه جزئیات مکاتبات شما را کنکاش کنند،
پس شما قصور و اش��کال خود را بپذیرید تا دیگر
مشکالت بعدی پیش نیاید و افرادی نتوانند از این
مشکالت جزئی سوءاستفاده کنند .مظلوم شایان
گفت :بله! این اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح
نیست و ما «در شرف تاسیس» را به دلیل فرآیند
ساماندهی به کار بردیم.

■■بانک مرکزی پرونده دارد

دادگاه ثامنالحجج از  40روز پیش آغاز ش��ده
و مدیر این تعاونی در برابر قاضی قرار گرفته است.
طب��ق کیفرخواس��ت وی اتهامات بس��یاری دارد
ک��ه باید پاس��خگوی آن باش��د .دادگاه وی علنی
اس��ت و سپردهگذاران بس��یاری نیز در آن شرکت
میکنن��د .نکته جال��ب ای��ن دادگاه نقشآفرینی
پررنگ س��پردهگذاران در دادگاه هست و قاضی به
آنها اجازه میدهد که از متهم س��وال کنند .نکته
جالب اینکه س��پردهگذاران اعتق��اد دارند به اندازه
مدیر ثامنالحجج ،بانک مرکزی در ایجاد خسارت
به سپردهگذاران مقصر است .در جلسه اخیر دادگاه
ثامنالحجج یکی دیگر از س��پردهگذاران با کسب
اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد:
ما در این  3س��ال به همه ج��ا رفتهایم و از راه دور
میآییم و در جلسات دادگاه شرکت میکنیم .همه
امید ما به این دادگاه و عدالت قوهقضائیه است.
این شاکی افزود :هرگاه به هیات تصفیه مراجعه
میکنیم پاسخگو نیستند و آقای حاجیان (نماینده
بانک مرک��زی در هیات تصفی��ه) در آنجا حضور
ندارند .بیش از  3س��ال اس��ت بانک مرکزی مردم
را گرفت��ار کرده اس��ت .چرا آن آقای��ان را به اینجا
احضار نمیکنید؟ نماینده دادس��تان در این رابطه
گفت :ما چندین جلس��ه بیان کردهایم که پرونده
آقایان بانک مرکزی مفتوح اس��ت ،بنابراین شکات
صبر الزم را به خرج دهند .همچنین در هشتمین
دادگاه ثامنالحجج در آن لحظه که نماینده بانک
مرکزی توضیحات خود را قرائت میکرد ،شاکیان
حاضر در جلس��ه اعت��راض کردند ک��ه چرا بانک
مرکزی این نتایج را پیشبینی نکرده و چرا نظارت
الزم را نداشت؟ قاضی در پاسخ به شاکیان آنها را به
حفظ آرامش دعوت کرد و گفت :توجه داشته باشید
که حتما در کار نقصی بوده و باید دقیقتر برخورد
میشد اما باید همه اقدامات را در نظر بگیریم.
از نکات جالب دیگر دادگاه این تعاونی شکایت
ثامنالحجج از بانک مرک��زی بود .وکیل متهم در
دادگاه اعالم کرد :موکلم میگوید موسس��ه اضافه
موج��ودی دارد و بانک مرکزی میگوید موسس��ه
کس��ری موجودی دارد .این موضوع باید مشخص
شود .اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم
اس��ت .ما علیه آن شکایت کردیم و میخواهیم به
سواالت ما پاسخ دهد .در نهایت قاضی باقری اعالم
کرد پرونده بانک مرکزی درباره ثامنالحجج تشکیل
شده و مسؤوالن باید پاسخگوی قصور خود باشند.
بان��ک مرکزی باید پاس��خ دهد اگر موسس��ه
ثامنالحجج مجوز نداش��ته ،چرا  15سال فعالیت
کرده؟ اگر ثامنالحجج به موسس��ه اعتباری مالی
تبدیل نشده ،در مکاتبات خود از این عنوان استفاده
میکرده؟ اگر مجوز نداش��ته ،چرا با تابلوهایی که
عنوان تحت نظارت بانک مرکزی داشتند برخورد
نکردند؟ اگر مجوز نداش��ته ،چرا نامه بالمانع بودن
تبلیغ��ات در تلویزیون را ص��ادر کردند؟ اگر مجوز
نداشته ،چرا بیش از  400شعبه تاسیس کرد؟ اگر
مجوز نداشت اجازه جذب سپرده داشت؟ اگر مجوز
نداشته ،چرا برخی مسؤوالن و نمایندگان مجلس
و ...در آن سپرده داشتند؟
آنها باید پاس��خ دهند چرا در روند س��اماندهی
موج��ب س��رگردانی صده��ا ه��زار س��پردهگذار
ثامنالحجج و نابودی س��رمایه م��ردم و در نهایت
بیتالمال ش��دند؟ چرا با روش بهتری ساماندهی
انجام نشد؟ چرا تیم اجرایی در دولت دهم و یازدهم
اینق��در ناهماهنگ بودند و بس��یاری از مالحظات
را رعایت نکردند؟ ش��اید این روزه��ا دادگاه مدیر
ثامنالحجج تمام ش��ود و قطعا دادگاه باید عدالت
را درب��اره این متهم اجرا کن��د اما پایان این دادگاه
آغاز دادگاهی خواه��د بود که بانک مرکزی متهم
شماره یک آن است و بهمنی و سیف باید حتما در
این دادگاه حاضر شوند .در این میان ولیاهلل سیف
س��رانجام با فشار کارشناس��ان و منتقدان از بانک
مرکزی کنار گذاش��ته شد اما شنیده میشود قرار
اس��ت در جایگاهی جدید خدمت کند .اما اگر قرار
است وی حکمی بگیرد باید از این دادگاه و دادگاه
سایر موسسات مالی بگیرد.
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بازگشت ارز  ۴۶۰قلم
کاالی صادراتی به نیما

بر اس��اس بخش��نامه وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ق��رار ش��د ارز حاص��ل از  ۴۶۰قل��م
کاالی صادرات��ی بدون توجه به ش��خص یا نهاد
صادرکننده ،به س��امانه نیما تحویل داده شود .به
گزارش اتاق بازرگانی ایران ،مجتبی خس��روتاج،
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت که در نشس��ت
کمیسیون توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ایران
حضور داش��ت با گلهمندی فع��االن اقتصادی از
احتکار برخی مواد اولیه بویژه مواد پتروش��یمی
که با هدف کسب سود از صادرات انجام میشود،
روبهرو شد .به گفته فعاالن حاضر در این نشست،
این امر نتیجهای جز تعطیلی بنگاههای تولیدی
دربرندارد .خس��روتاج در پاس��خ ب��ه این فعاالن
اقتصادی گفت :صدور بخش��نامه وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت برای ثبت ارز حاص��ل از ۴۶۰
قلم کاالی صادراتی در س��امانه نیما اقدامی برای
برخورد با احتکار مواد اولیه و حل مشکالت بخش
تولید است .وی عملکرد نامناسب دولت در بخش
اطالعرسانی را یکی از مهمترین دالیل سردرگمی
بازرگانان در شرایط کنونی دانست.

عقبنشینی تعرفهای ترامپ
پس از تهدید اتحادیه اروپایی

به دنبال توافق غیرمنتظرهای که چهارشنبه
گذشته میان آمریکا و اتحادیه اروپایی امضا شد،
واشنگتن وضع هرگونه تعرفه جدید روی کاالهای
اتحادیه اروپایی از جمله تعرفه  ۲۵درصدی روی
واردات خ��ودرو را به حال تعلی��ق درآورد .ترامپ
همچنین تواف��ق کرد از وضع تعرف��ه بر خودرو
خودداری کند به این ترتیب خطر ش��کلگیری
یک جنگ تجاری فروکش کرد .به گزارش مهر،
پس از دی��دار ترامپ و رئیس کمیس��یون اروپا،
ترامپ گف��ت اروپا قبول کرده اس��ت خرید گاز
مایع آمریکا را افزایش دهد و موانع تجاری پیش
روی صادرات دانه س��ویای آمریکا را کاهش دهد.
به این ترتیب اروپا به بخش کش��اورزی و انرژی
آمریکا کمک میکند .جانکر گفت دو طرف توافق
کردند زمانی که در حال مذاکره هستند از وضع
تعرفههای دیگر ،شامل تعرفه بر خودرو و قطعات
خودرو ،خودداری کنند .تعرفههای  ۲۵درصدی
آمریکا بر واردات ف��والد و  ۱۰درصدی بر واردات
آلومینی��وم ،همچنان در ط��ول مذاکرات پا برجا
است .اگر مذاکرات میان آمریکا و اتحادیه اروپایی
انجام بگیرد ،به دو طرف اج��ازه خواهد داد روی
چین متمرکز ش��وند .قانونگذاران در واش��نگتن
قانونی را به تصویب رس��اندند که سرمایهگذاری
چینی در آمریکا را کند خواهد کرد .لری کودالو،
مشاور اقتصادی ترامپ اظهار کرد آمریکا و اتحادیه
اروپایی در جنگ علیه چین که سیستم تجارت
جهان را شکسته است ،متحد خواهند بود.
کشاورزی
افزایش قیمت نهاده ،هزینه تولید را باال برد

پرواز مرغ تا کیلویی  10هزار تومان

رئی��س اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان تهران
گفت :با توجه به هزینه  32هزارتومانی خرید هر
قطعه جوجه با احتساب هزینه واکسن ،مرغداران
توان جوجهریزی مج��دد را ندارند .ناصر نبیپور
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
آخری��ن وضعیت قیمت تخمم��رغ در بازار اظهار
کرد :هماکنون متوس��ط ن��رخ هر کیلو تخممرغ
در مرغ��داری  6هزار و  ،500ش��انهای  13هزار و
دانهای  450تومان است .وی افزود :قیمت کنونی
تخممرغ برابر با قیمت تمامش��ده تولید است و با
وجود خطر بیماری س��ودی ب��رای مرغدار در بر
ندارد .نبیپور با انتقاد از افزایش سرسامآور قیمت
نهادهه��ای دامی در بازار گفت :هماکنون نرخ هر
کیلو ذرت تحویل مرغدار یکهزار و  350و کنجاله
سویا  2هزار و  800تومان است که این رقم نسبت
به مدت مشابه سال قبل بیش از  80درصد رشد
داشته اس��ت .وی با بیان اینکه مرغداران جرأت
جوجهری��زی ندارند ،از ش��یوع مج��دد ویروس
آنفلوآنزای حاد پرن��دگان در واحدهای مرغداری
خبر داد و گفت :بنابر آمار س��ازمان دامپزش��کی
از ابت��دای تیرماه تاکنون چرخش مجدد ویروس
آنفلوآنزا در چند واحد منجر به معدومسازی 300
هزار قطعه طیور شد که اگر روند بیماری همانند
سال گذشته در واحدها ادامه یابد ،معدومسازی از
مرز  40میلیون قطعه خواهد گذشت.گفتنی است
در پایان هفته گذش��ته قیمت هر کیلوگرم مرغ
به  9هزار و  850تومان رس��ید .حمید ورناصری،
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در این باره
گف��ت :حدود  75درصد قیمت تمام ش��ده مرغ
هزین��ه تغذیه و از این مقدار  90درصد مربوط به
ذرت و کنجاله سویاس��ت .ب��ه گفته وی ،این دو
نهاده  67درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ را
تشکیل میدهند که قیمت جهانی آنها برای ذرت
 33و سویا  31درصد افزایش داشته است.

