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مکاتبه جديد پتروشيمي  ها با وزير نفتمهران ابراهيميان

دالالن انبار شرکت هاي پتروشيمي را 
»قرق« کرده اند 

ب�ا افزاي�ش اقدام�ات کنترل�ي دول�ت، دالالن و س�وداگران 
محصوالت پتروش�يمي با پرداخت جريمه ديرک�رد حمل، حاضر 
به حم�ل کااله�اي خري�داري ش�ده از ب�ورس نيس�تند و عماًل 
انبار ش�رکت هاي پتروش�يمي ب�ه ق�رق دالالن درآمده اس�ت. 
به گزارش فارس، افزايش نرخ ارز و ش��کاف و اختالف فاحش بين نرخ 
تسعير ارز رسمي و بازار آزاد منجر به افزايش بي سابقه و افسارگسيخته 
تقاضا براي خريد محصوالت پتروش��يمي و فرآورده ه��اي پليمري از 
بورس کاال ش��ده اس��ت. آمارهاي رسمي نش��ان مي دهد که تقاضا از 
ابتداي سال ۱۳۹۶ تا ۲0 شهريورماه در بورس کاال دو ميليون و ۶۲۲ 
هزار تن بوده که اين ميزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت ميليون 
و ۷0۴ هزار و ۵۷ تن رسيده؛ به عبارت ساده تر تقاضا براي محصوالت 

پتروشيمي و پليمري جهشي ۳00 درصدي را تجربه مي کند. 
همزمان ب��ا افزايش تقاض��ا و خريد محصوالت پتروش��يمي و پليمري 
از بورس توس��ط س��وداگران و دالالن، س��ودجويان با افزايش اقدامات 
کنترلي همچون مطابقت نشاني درج ش��ده در بارنامه باربري و آدرس 
بهين ياب خريدار از طريق سازمان حمل و نقل جاده اي، حاضر به حمل 
محصوالت خريداري شده از پتروشيمي ها نيستند و اين محصوالت در 
انبار شرکت هاي پتروشيمي به ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن ذخيره 
شده به طوري که با پر شدن انبارها، شرکت هاي پتروشيمي مجبور به 
ذخيره محصوالت فروخته ش��ده به دالالن در کريدورها و مس��يرهاي 
عبوري سايت هاي پتروشيمي شده اند. در اين بين احمد مهدوي، دبيرکل 
انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروش��يمي با ارسال نامه اي به بيژن 
زنگنه، وزير نفت خواستار تعيين تکليف محصوالت ذخيره سازي شده در 
انبارها و کريدورهاي عبوري سايت شرکت هاي پتروشيمي شده و تأکيد 
کرده است: ذخيره سازي محصوالت از نظر مقررات و ضوابط HSE هم 

مشکالتي براي پتروشيمي ها ايجاد کرده است. 
در بخشي از نامه دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي 
به وزير نفت آمده است: »سوداگران از حمل محصوالت خريداري شده، 
خودداري و با توجه به حاشيه سود باالي محصوالت خريداري شده با 

رغبت کامل جريمه ديرکرد حمل کاال را هم پرداخت مي کنند.« 
در ادامه اين نامه نوشته شده است: »هم اکنون انبارهاي پتروشيمي ها به 
ويژه توليدکنندگان پلي پروپيلن پر شده و شرکت ها مجبور به نگهداري 
محصوالت فروخته شده در خيابان هاي سايت پتروشيمي شده اند که 
از نظر HSE مشکالتي را به وجود مي آورد.« در همين حال، با توجه به 
ذخيره سازي گسترده محصوالت پتروشيمي و پليمري شده برخي از 
فعاالن صنعت پتروشيمي خواستار ابطال معامالت فروش محصوالت 
به سوداگران و دالالن شده اند و تأکيد کرده اند از نظر قانون امکان ابطال 
معامالت فروش به سوداگران وجود دارد و افزايش انباشتگي محصوالت 
فروخته شده در شرکت هاي پتروشيمي خطرآفرين بوده و ريسک توليد 

و رعايت ضوابط HSE را افزايش مي دهد. 
........................................................................................................................

۷۰ کانتينر برنج احتکاري کشف شده 
توزيع شد

معاون امور بازرس�ي و نظارت س�ازمان صنعت، مع�دن و تجارت 
هرم�زگان از توزي�ع برن�ج کش�ف ش�ده احت�کاري خب�ر داد. 
به گزارش شاتا، عبدالرضا پيروي منش اظهار داشت: توزيع ۷0 کانتينر 
برنج هندي که مدتي قبل توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( کشف 
شده بود، مراحل پاياني اخذ رأي را طي مي کند. وي افزود: توزيع اين 

برنج در سطح استان به زودي انجام خواهد شد. 
پيروي منش در ادامه از برخورد با انبارهاي منازل مس��کوني خبر داد و 
عنوان کرد: گزارشاتي مبني بر انتقال موجودي اقالم حساس و ضروري از 
انبارهاي عمومي به انبار منازل مسکوني به سازمان واصل شده که مالکان 
بايد سريعاً نسبت به ثبت کد شناسه اين انبارها اقدام کنند. معاون بازرسي 
و نظارت س��ازمان افزود: در صورت عدم ثبت انبار مذکور و احراز ماده ۴ 
قانون تعزيرات حکومتي )احتکار( با هماهنگي اداره کل تعزيرات حکومتي 
استان نس��بت به اخذ نيابت قضايي اقدام و از منازل مسکوني و متروکه 
که مشکوک به احتکار کاال هستند، بازرسي خواهد شد. پيروي منش از 
گزارشات مردمي به عنوان يک منبع موثق در اين زمينه ياد کرد و گفت: 
شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک از انبارهاي 
غيرمجاز در محالت به س��امانه ۱۲۴ اطالع دهند تا بازرسان سازمان و 

تعزيرات حکومتي در يک اقدام سريع آنان را کشف و ضبط کنند. 
........................................................................................................................
اعضاي کميته تحقيق و تفحص خودروسازان 

امروز مشخص مي شوند 
رئيس کميس�يون وي�ژه حماي�ت از تولي�د ملي مجل�س گفت: 
اعضاي گروه تحقيق و تفحص از صنعت خودرو يک ش�نبه تعيين 
مي شوند. غالب اعضاي هيئت مديره ايران خودرو دولتي هستند. 
حميدرضا فوالدگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
در گفت وگو با اقتصادخودرو با بيان اينک��ه يکي از برنامه هاي مجلس 
بررس��ي عملکرد ايران خودرو و سايپاس��ت، گفت: امروز اعضاي گروه 

تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازي تعيين مي شوند. 
وي افزود: مس��ائل مختلفي در صنعت خودروس��ازي کشور از جمله 
کيفيت و قيمت وجود دارد که بايد مورد بررسي قرار گيرد، بنابراين گروه 

تحقيق و تفحص بعد از انتخاب اعضا کار خود را شروع خواهند کرد.
عضو کميس��يون صنايع و معادن با انتقاد از تف��اوت قيمت خودرو در 
کارخانه و بازار تصريح کرد: فاصله بس��يار زيادي بين قيمت کارخانه 
و بازار خودرو به وجود آمده که کاذب اس��ت و عماًل هم خيلي معامله 
صورت نمي گي��رد، با وج��ود اين باي��د قيمت گذاري واقع��ي خودرو  
عملياتي شود. فوالدگر در خصوص انتخاب جديد اعضاي هيئت مديره 
ايران خودرو نيز گفت: متأس��فانه چهار عضو از پنج عضو هيئت مديره 
ايران خودرو دولتي هستند. وي اضافه کرد: راه برون رفت از مشکالت 
کنوني بازار خودرو، خصوصي کردن واقعي خودروسازي است که اين 

موضوع بايد در اولويت برنامه ها قرار گيرد.
........................................................................................................................

گوجه فرنگي ۷ هزار تومان شد
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي گفت: قيمت هر کيلوگرم 
گوج�ه فرنگي در ب�ازار مصرف به 7 ه�زار تا 7500تومان رس�يد. 
اسداهلل کارگر رئيس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي در گفت وگو با 
تسنيم اظهار کرد: قيمت هر کيلوگرم گوجه فرنگي در بازار مصرف شهر 
تهران به ۷ هزار تا ۷۵00تومان رسيده است. در حالي که اکنون در فصل 
توليد اين محصول به سر مي بريم، طبق روال هر ساله بايد قيمت آن ارزان 
باشد. وي افزود: قيمت هر کيلوگرم گوجه فرنگي در ميدان مرکزي ميوه و 
تره بار نيز حدود ۵۵00تومان است و قيمت هاي خرده فروشي نيز براساس 
همين قيمت مب��دأ، اجازه افزاي��ش قيمت تا ۳۵درص��د را دارند. رئيس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي با بيان اينکه کمبودي در زمينه توليد 
گوجه فرنگي در کشور وجود ندارد، ادامه داد: دليل افزايش قيمت گوجه 
فرنگي در بازار، صادرات اين محصول در سال جاري و خريد کارخانه هاي 
رب سازي اس��ت که ميزان تقاضا را در بازار باال برده اند. وي تصريح کرد: 
قيمت س��يب زميني نيز در ميدان مرکزي ميوه و تره بار افزايش يافته که 
دليل آن نيز افزايش صادرات اين محصول اس��ت. کارگر گفت: قيمت هر 
کيلوگرم سيب زميني در ميدان مرکزي حدود ۲ هزار تا ۲۵00تومان است 

و در سطح شهر نيز ۲۵00تومان تا ۳۲00به فروش مي رسد.

آيا سايت سکه ثامن به ويروس کالهبرداري آلوده شده است؟

اعتبار تجارت الکترونيك زير راديکال 
رئيس  پليس فتای تهران: پرونده  تجارت الکترونيک ثامن در مرحله تحقيقات مقدماتی است

»س�که ثام�ن« نام س�ايتي اس�ت ک�ه طي 
سال هاي گذش�ته با فعاليت در حوزه خريد 
و فروش آنالين س�که و ط�ال نقدينگي قابل 
مالحظ�ه اي را از کاربران و مش�تريان خود 
ج�ذب ک�رده و ح�اال خبرهاي�ي مبن�ي بر 
ورشکس�تگي، کالهبرداري، مسدود شدن 
حس�اب هاي بانکي مجموعه ف�وق و ممنوع 
الخروجي مدير اين س�ايت منتش�ر ش�ده 
است که اين رخداد ضمن يادآوري ماجراي 
موسسات مالي غير مجاز بازهم ضعف نظارت 
و پيشگيري از تخلفات در حوزه پولي، مالي 
وتج�ارت الکترونيک را برجس�ته مي کند. 
به گزارش »جوان«، ب��ا توجه به جهش بهاي ارز 
طي ماه هاي گذش��ته و اثر اين رويداد در قيمت 
س��که و طال بازاره��اي فيزيک��ي و غير فيزيکي 
اين حوزه با اس��تقبال قاب��ل مالحظه اي مواجه 
ش��د به طوري که ب��ازار فيزيکي س��که و طال و 
پيش فروش هاي رس��مي بانک مرکزي از طريق 
بانک ملي و کارگشايي و همچنين اوراق گواهي 
پيش خريد س��که در ب��ورس کاال رون��ق قابل 
مالحظه اي را تجربه کرد در اين ميان سايت هايي 
چون سکه ثامن که در حوزه خريد و فروش سکه 
و طال در فضاي مجازي مبادرت ورزيده و امکان 
معامالت خرد مثقالي را نيز براي کاربران فراهم 
آورده بودند به ش��کل گيري بازار ثانويه خريدو 
فروش س��که و طال و حتي س��رمايه گذاري در 
حوزه صندوق هاي سرمايه گذاري در ۲۴ساعت 
شبانه روز منتج شدند و کاربران زيادي را جذب 
کردند که خبرهاي غير رسمي گردش مالي اين 
بازار ثانويه موجود سکه و طال را ۱۵هزار ميليارد 

تومان عنوان مي کنند. 
   تجارت الکترونيکي سکه و طال 

حال اين پرسش مطرح مي شود که بازار ثانويه 

خريد و فروش سکه در سايت مذکور با فعاليت 
چندين ساله سايتي مجاز و متشکل در فضاي 
اقتصادي و تجارت الکترونيک کشور به شمار 
مي آمد يا اينکه به دليل ضعف نظارت در حوزه 
پولي، مال��ي و تجارت الکترونيک ب��ازار ثانويه 
الکترونيکي خريد و فروش طال و س��که مورد 
سوءاس��تفاده و کالهبرداري قرار گرفته است 
که اين بار در صورت سوء اس��تفاده از اين نهاد 
مالي فعال در حوزه تجارت الکترونيک، وزارت 
ارتباطات به شرط آنکه زيرساخت و امنيت الزم 
را برای تجارت الکترونيک فراهم کرده باش��د، 
بايد از نهادهاي نظارتي در ح��وزه پولي، مالي 
و تجارت الکترونيک )وزارت صمت ( ش��کايت 
مجدان��ه کند زي��را تج��ارت الکترونيک نقش 
اساس��ي در آينده اقتصاد ايران ب��ازي خواهد 
کرد که بازي با حيثيت تج��ارت الکترونيک و 
امنيت اي��ن نوع معامالت عم��ال آينده اقتصاد 
ايران را دچ��ار مخاطره جدي مي کن��د زيرا با 
انتشار اخباري از اين دس��ت ريسک معامالت 

الکترونيکي بسيار تشديد مي شود. 
ش��رکت بازرگاني آريو پ��رگاس آيلين با عنوان 
»سکه ثامن« که از س��ال ۹۵ فعاليت خود را در 
زمينه مرکز معامالت س��که و طالي آب ش��ده، 
معامالت حواله شنبه اي طال، معامالت جهاني 
اونس طال و... ب��ه صورت مجازي آغ��از کرده و 
در حال فعاليت بوده اخيراً با عدم پاس��خگويي 
به کاربران، مش��کالتي را براي گروهي از مردم 
ايجاد کرده اس��ت. ماجرا از اين قرار اس��ت که 
تعدادي از مردم با توجه به تبليغات سايت سکه 
ثامن، به صورت آنالين به خريد و فروش س��که 
مشغول بودند ولي چند روزي است که اين افراد 
امکان برداشت وجوه س��رمايه گذاري خود را از 

سکه ثامن ندارند. 

   اعالم ورشکستگي
س��که ثامن بعد از تش��ديد نگراني ه��ا در بين 
سرمايه گذاران خود طي روز هاي گذشته که به 
مناسبت عزاداري محرم تعطيالت بود رسماً اعالم 
ورشکستگي کرد و نوشت: »به اطالع مي  رساند 
بنا به اس��تفاده کاربران و تريدرها از روبات  هاي 
غيرمجاز و همچنين کارمند ثامن که به نام شوهر 
خود معامله مي  کرد به مبلغ ۵00 ميليون تومان 
و. . . . . . . . . به مبلغ ۵00 ميليون تومان و سودهاي 
غير متعارف کارب��ران که به وس��يله روبات  ها و 
اتورفرش استفاده شده است، به اطالع مي  رساند 
سکه ثامن ورشکستگي خود را اعالم مي  نمايد و 
از امروز فقط کارب��ران مي توانند پول  هاي خود 
را بدون دريافت س��ودهاي غير متع��ارف، ثبت 
درخواس��ت نمايند. کاربران امروز مهلت دارند 
موجودي خود را به فروش رسانده و درخواست 

واريز نمايند«. 
مراجعه به س��ايت س��که ثامن در روزهاي قبل 
نشان مي داد که اين شرکت نم�اد اعتم�����اد 
الکت�روني�کي کسب و کارهاي اينترنتي را گويا 
از مرکز توس��عه تجارت الکترونيکي وابس��ته به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران اخذ کرده 
است و شايد به همين دليل هم بوده که مردمي 
که سرمايه هاي خود را در اختيار اين شرکت قرار 
داده بودند، اطمينان داشتند اين شرکت حداقل 

تأييد شده و داراي مجوز است. 
البته نماد اعتماد الکترونيکي اين ش��رکت طي 
روزهاي اخير حذف شده است از سوي ديگر اين 
شرکت در قسمت مجوزهاي خود اعالم کرده از 
اتحاديه طال و جواهر نيز مجوز فعاليت دريافت 
کرده اس��ت درحالي که محمدولي رئيس اين 
اتحاديه از عدم اعطاي ه��ر گونه مجوزي به اين 

شرکت خبر داده است. 

همانطور ک��ه از وزارت صمت انتظار مي رفت به 
مردم درباره جعلي بودن نماد سکه ثامن هشدار 
دهد، قطعاً از اتحاديه ط��ال نيز اين انتظار وجود 
داشت که قباًل به مردم هشدارهاي الزم نسبت 
به اين شرکت داده شود نه اينکه بعد از باالگرفتن 
هياهو پيرامون اين شرکت رئيس اتحاديه اعالم 
کند که از حدود دو ماه قبل اخطارهايي از سوي 
اتحاديه طال و جواهر درباره قط��ع فعاليت اين 

شرکت داده شد.
   تبليغات گسترده در رسانه هاي خبري 

اين شرکت با تبليغ در برخي رسانه هاي خبري 
سعي در جلب اعتماد بيشتر مردم از طريق اين 
رسانه ها داشته و تبليغاتي با اين مضمون منتشر 
کرده است: »مرکز سکه و طالي ثامن به  عنوان 
بزرگ تري��ن و به روزترين مرک��ز خريد و فروش 

آنالين طال در ايران شناخته شده است. 
س��رمايه گذاران مي توانن��د ب��دون هيچ گونه 
نگراني ای نس��بت به س��رمايه گذاري در اين 
مرکز اقدام کنند، زي��را اين مرکز فعاليت خود 
را با مجوزهاي معتبر و رس��مي از جمله پروانه 
کسب و پروانه کسب الکترونيکي و نماد اعتماد 
الکترونيکي و نماد ثبت در رسانه هاي ديجيتال 
آغاز کرده و داراي گواهي اس اس ال براي امنيت 
کاربران اس��ت؛ همچنين ط��الي ثامن داراي 
تنديس مديريت عملکرد در سنجش جهاني در 

زمينه طال و جواهر و سنگ هاي زينتي است. 
يکي از مزيت هاي سيس��تم معام��الت آنالين 
سکه و طالي ثامن اين است که سرمايه گذاران 
به صورت ۲۴ ساعته مي توانند به خريد و فروش 
بپردازند. سامانه طالي ثامن توانسته است اين 
امکان را ب��راي کاربران خود ب��ه وجود آورد که 
بتوانند طال، سکه و اونس طالي خود را به صورت 
حضوري نيز دريافت کنند که اين امر براي اولين 
ب��ار در اي��ران و در بين س��امانه هاي معامالتي 

صورت مي گيرد. 
   بانک مرکزي واکنش نشان دهد 

گويا به مشتريان سايت س��که ثامن اعالم شده 
است که حساب ها از طرف بانک مرکزي مسدود 
شده و کاربران بايد براي دريافت پول خود صبر 
کنند. در شرايطي که هنوز برخي از مالباختگان 
موسسات غير مجاز مدعي هستند که پول هاي 
خ��ود را دريافت نکرده اند، هن��وز بانک مرکزي 
واکنش��ي به سرنوشت س��که ثامن نشان نداده 
اس��ت و بايد منتظر ماند و ديد که سرانجام اين 
شرکت و مش��تريان آن چه خواهد شد و هنوز 
مشخص نيس��ت که مي توان براي آنها عبارت 

مالباخته را به کار برد يا خير. . . 
البته سرهنگ تورج کاظمي، رئيس پليس فتاي 
تهران با اشاره به پرونده شرکت سکه ثامن، گفته 
است: پرونده شرکت تجارت الکترونيک ثامن يا 
همان »س��که ثامن« در مراحل تحقيقات اوليه 

خود بوده و چند نفر شاکي هم دارد. 
رئيس پلي��س فتاي ته��ران اف��زود: اگر فردي 
شکايتي در اين خصوص دارد بايد در دادسراي 
جرائم رايانه اي ش��کايت خ��ود را مطرح کند تا 
پرونده آنها براي رس��يدگي در دستور کار قرار 
گيرد. موضوع اين س��ايت در حال بررسي است 
و اميدواريم پس از احضار گردانندگان س��ايت 

مذکور وضعيت آن مشخص شود.

انکار 16۰۰ هزارميليارد تومان نقدينگي 
دربازار 3 درصدي دالر ! 

 اخيراً مطالب بس��ياري درباره نقش ناچيز نقدينگي در وضعيت فعلي 
توسط بسياري از حاميان دولت مطرح مي شود که قشنگ ترين مورد آن 

نقش حداکثر ۳درصدي تقاضا در بازار ارز و دالر اسکناسي است. 
بر همين اساس نويس��ندگان س��عي دارند با ناديده گرفتن روند رشد 
نقدينگي در پنج س��ال اخير تقصير را بر گردن انتظارات تورمي مردم 
بياندازند و از مس��ئوليت طراحان وضعيت موجود شانه خالي کنند. اما 
بايد از اين دست اقتصاددانان حامي دولت پرسيد: آيا اين استدالل، دادن 
آدرس غلط به مردم نيست ؟ يعني واقعاً مشکل ۲ تا ۳ درصد تقاضاي دالر 

کاغذي است ؟ که ارز را به کانال باالي ۱۴ هزار تومان کشانده است ؟ 
براي ياد آوري کوتاهي هاي انجام ش��ده در جلوگي��ري از خلق پول 
در بانک ها که استراتژي چهارس��اله دولت يازدهم بود را دوباره مرور 
مي کنيم. دولت دوازدهم براي پيروزي در انتخابات آنچه در دس��تور 
کار اصلي خود قرار داد حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم با افزايش نرخ 
بهره بانکي بود و هر چه کارشناسان فرياد زدند که نرخ رشد نقدينگي 
با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد منطقي نيست، آن را ناديده گرفتند 
تا در جريان برنامه ها و مناظره ها بگويد: مردم ! يادتان هس��تند که ارز 

روزانه باال مي رفت و... . 
اما پنج س��ال پيش همين دولت براي روي کار آمدن آنچه دس��تاويز 
حمله به رقبا کرده بود نرخ رشد نقدينگي وتأثير آن بر افزايش تورم و 
بي اعتباري پول ملي بود. اما اکنون تمام سربازان و کارشناسان اقتصادي 
در بدنه دولت و حاميانش بسيج شده اند تا اثبات کنند که آنچه باعث 
تورم دو رقمي و کاهش ارز پول ملي شده است، نقدينگي نيست بلکه 

تحريم و انتظارات رواني مردم است. 
در رد اين موضوع بياييد فرض کنيم دالر در يک بخشي از تقاضا بازار 
ارز که ۳ درصد برآورد ش��ده اس��ت هم اکنون به م��رز ۱۵هزار تومان 
رسيده، آيا يک اثر ۳ درصدي در بخش بازار ارزهاي خارجي به عنوان 
بخش کوچکي از بازار پولي کشور، روي ۹۹/۹ درصد ) بلکه بيشتر ( کل 
بازارهاي کاال و خدمات و. . . چقدر بايد تأثير گذار باشد ؟ به ديگر معني 
در معادله کلي اقتصاد اين اثر ۳ درصدي نمايش داده شده مورد ادعاي 
آقاي دادپ��ي و ديگر اقتصاد دان��ان حامي دول��ت در کل اقتصاد حتي 

پسماند residual هم به شمار نمي آيد و آدرس غلط به مردم است. 
به عالوه بهتر است اقتصاد دانان حامي دولت به اين سؤال پاسخ دهند که 
اگر اراده اي در دولت براي حل مشکالت وجود داشته باشد و نقدينگي 
هم بي تأثير است، آثار قيمتي در يک بخش ناچيز اقتصاد در حال تسري 
تصاعدي به تمام بازارهاي کشور است ؟ آيا اين موضوع اگر ناشي از حجم 
بزرگ نقدينگي که به بيش از ۱۶00 هزار ميليارد تومان رسيده است، 
نيست پس چرا دولت با توجه به حجم ادعا و نقش در اقتصاد تا اين حد 
ناتوان در بروز مشکالت جاري است ؟ آيا انکار اين حجم نقدينگي که به 
ادعاي برخي از کارشناسان با نصف آن هم بازار به هم مي ريزد، مصداق 

کبکي نيست که سر در برف فرو کرده؟
سؤال ديگري که حاميان دولت بايد به آن پاسخ دهند اين است که اگر 

به تعبير برخي اقتصاددانان اين نقدينگي به بمب تشبيه مي شود.
چه کسي يا چه کساني اين بمب را س��اخته اند که اينچنين به دنبال 

انحراف افکارعمومي هستند. 
سومين سؤال از اين دست افراد اين است که اگر نقدينگي اثري نداشته 
پس چرا در طول يکسال اخير مکرر بر افزايش نرخ ارز تأکيد داشتيد ؟ 
آيا غير از اين است که تحريم ها در راه بوده و برآوردهايشان نشان مي داد 

که ديگر قادر به پوشاندن آثار تورمي نيستند ؟ 
مزيد اطالع اين کارشناس��ان که اين روزها دائ��م در حال غلط گيري 
از اصطالحات عاميانه اي چون غول نقدينگي ان��د و چاپ و خلق پول 
در بانک ها را منش��أ وضعيت موجود نمي دانند و م��ردم را مقصر جلوه 
مي دهند ، چرا بزرگان اقتصاد که در حکم مراد شما به شمار مي روند، دم 

از اصالحات بانکي و جلوگيري از رشدنقدينگي مي زنند ؟ 
آقايان مسئوالن ! ريشه مشکالت پول داغ ! مردم نيستند، بلکه آنجايي 
اس��ت که پول در اختيار دارد. وقتي حداقل ۱0 ميليون خانوار حداقل 
بگير هستند آنها چگونه مي خواهند انتظارات تورمي را دامن بزنند. در 
حالي که بنگاه هاي زير مجموعه دولتي و شبه دولتي از پتروشيمي تا 
فوالد و خودرو س��ازي در حال رانت بازي و بهره برداري از قيمت هاي 
چند گانه ارز هستند ؟ پول داغ حتماً منجر به افزايش هر کااليي از جمله 
دالر مي شود، اما در اقتصاد هاي متمرکز که دولت درآن نقش دارد وقتي 
بانک ها را رها مي کنند و نقدينگي ظرف پنج سال از ۶00 هزار ميليارد 
تومان به ۱۶00 هزار ميليارد تومان مي رسد با تأخير و البته زماني که 

دولت مجبور است تن به اصالح قيمت ها مي دهد. 
البته نگارنده نافي اين موضوع نيس��ت که اقتصاد کش��ور از تاب آوري 
الزم براي شوک هاي خارجي برخوردار نيست، اما اينکه هر کار دلمان 
بخواهد بر س��ر اقتصاد و بازارهاي پولي و بانک ها بياوريم بعد بگوييم 
مقصر انتظارات تورمي است بي آنکه حجم نقدينگي به وجود آمده در 
اين پنج س��ال را ببينيم و ندانيم که اين نقدينگي توسط چه کساني و 
چگونه به وجود آمده و به جيب چه کساني رفته، نهايت بي انصافي است. 
به خصوص که بارها دکتر روحاني نيز درباره وضعيت مناسب درآمدهاي 
ارزي در چند ماهه اخير در قياس با سال گذشته بياناتي داشته اند و هنوز 

تحريم ها به طور جدي عملياتي نشده است.

سرپرست وزارت اقتصاد: 
شعب زيان ده بانك ها تعطيل شود

 سرپرس�ت وزارت ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي ب�ا تأکي�د ب�ر 
ل�زوم تعطيل�ي ش�عب و باجه ه�اي م�ازاد و زيان�ده گف�ت: 
اي�ن کار نيازمن�د برنام�ه اس�ت، همانط�ور ک�ه ف�روش ام�وال 
و ام�الک م�ازاد ب�ه برنام�ه روش�ن و ش�فاف ني�از دارد. 
به گزارش ايرنا، رحمت اهلل اکرمي که در مجمع عموي بانک سپه سخن 
مي گفت، خواستار واگذاري اموال و امالک مازاد بانک ها شد و افزود: در 
جلسه اي که اعضاي هيئت دولت با رهبر معظم انقالب اسالمي داشتند، 
بحث فروش امالک و اموال مازاد بانک ها مورد تأکيد جدي ايشان بود. 
حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه  و 
بودجه نيز در اين نشست اظهار داشت: بانک سپه از معدود بانک هايي 
اس��ت که نظام پولي کش��ور را آزار نداد و موجب نقدينگي و افزايش 
پايه پولي در کشور نش��د، در حالي  که شرکت هاي دولتي همواره در 
جهت افزايش تعداد شعب و پرسنل حرکت مي کنند، اين بانک براي 
کاستن از تعداد شعب و کم کردن نيروي انساني اقدامي جدي انجام 
داده اس��ت. علي س��رزعيم، معاون امور اقتصاد و برنامه ريزي وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با تأکيد بر ف��روش دارايي هاي مازاد 
شبکه بانکي گفت: با توجه به افزايش قيمت مسکن و ساير دارايي ها 
در س��ال جاري، فروش دارايي هاي مازاد باعث شفافيت صورت هاي 

مالي بانک ها خواهد شد. 
وي با اشاره به لزوم تبديل بدهي هاي دولت به اوراق بهادار اظهار داشت: 
تبديل بدهي هاي دولت به اوراق بهادار ب��ا مطالبه خود بانک ها باعث 
ايجاد جريان نقدي براي بانک ها خواهد ش��د. مديرعامل بانک س��په 
نيز در مجمع عمومي اين بانک با ارائه گزارش��ي از عملکرد يک ساله 
آن گفت: پارس��ال بيش از ۱۲ ميليارد دالر قرارداد با صندوق توسعه 
ملي در قالب عامليت يا مشارکت در سنديکا امضا و بيش از ۹ ميليارد 
دالر فعاليت ارزي و پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي کوچک و 

متوسط براي حمايت از توليد و اشتغال انجام شد.

برخي از بانک هاي خصوصي که در سنوات قبل 
هم سردمدار افزايش نرخ سود بوده اند، بار ديگر 
نرخ هاي سود را براي جذب مشتري باال برده اند، 
آن هم بدون کس�ب اج�ازه از بان�ک مرکزي. 
به گزارش تسنيم، افزايش چراغ خاموش نرخ سود 
بانکي در برخي از بانک ه��اي خصوصي، هرچند 
موضوع جديدي نيس��ت، ولي تک��رار آن هم در 
ش��رايطي که بانک مرکزي با جديت اعالم کرده، 
هيچ اجازه اي به بانک ها براي افزايش نرخ س��ود 

نداده است از اهميت برخوردار مي شود. 
تعدادي از بانک هاي خصوصي که نامش��ان هم 
براي بانک مرکزي و هم براي مردم آشناست، در 
روزهاي اخير بار ديگر نرخ سود سپرده هاي خود 
را افزايش داده اند و به مش��تريان اعالم کرده اند 
که با سپرده گذاري در اين بانک سود ۲۳درصدي 

دريافت مي کنند. 
مش��تريان يک��ي از اين بانک ه��ا باي��د حداقل 
۱۵ميليون تومان در ش��عب سپرده گذاري کنند 
و بعد از آن هرماه مي توانند سود ۲۳درصدي خود 
را دريافت و برداشت کنند. اين س��پرده ها اسماً 
يک ساله باز مي شود، ولي مشتري مي تواند مانند 

روز شمار از آن برداشت کند. 
پرداخت س��ودهاي باالي ۲۳درصد در حالي در 
تع��دادي از بانک هاي خصوصي انجام مي ش��ود 
که طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، نرخ سود 
س��پرده هاي يکس��اله ۱۵درصد و س��پرده هاي 
کوتاه مدت ۱0درصد تعيين شده است و بانک ها 

ملزم به اجراي اين مصوبه سودي هستند. 
در ماه هاي قبل که بانک هاي خصوصي نرخ سود 
را افزاي��ش داده بودند، برخي از رس��انه ها اعالم 
کردند که افزايش نرخ س��ود با مجوز رئيس کل 
بانک مرکزي به بانک ها انجام ش��ده اس��ت، ولي 

عبدالناصر همتي فوراً اين خبر را تکذيب و تأکيد 
کرد، هيچ اجازه اي براي افزايش نرخ سود از سوي 

بانک مرکزي داده نشده است. 
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به انتشار برخي 
اخبار مبني بر دستور بانک مرکزي براي افزايش 
نرخ سود سپرده هاي بانکي گفت: بانک مرکزي 
در زمينه افزايش نرخ س��ود که ۲۳درصد شده، 
هيچ دستوري ارائه و ابالغ نکرده و فقط ما تأکيد 
کرديم که تمديد يک ماه��ه قراردادها، منحصر 
به سپرده هاي ۲تا ۱۱شهريور ۹۶ بود، اما معلوم 
نيست چرا اين خبر اعالم شد؛ قطعاً يک سري از 
خبر س��ازي در اين حوزه منافعي در زمينه نرخ 

سود دارند که اين صحبت را مي کنند. 
رقابت س��ودي بانک هاي خصوص��ي درحالي بار 
ديگر شدت گرفته است و بازار سودي نظام بانکي 

را به هم ريخته که بان��ک مرکزي بارها به بانک ها 
هشدار داده بود نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار 

تخطي کرده و سودها را باال ببرند. 
تخلف بانک ها از مصوبه س��ودي ش��وراي پول و 
اعتبار بعد از تش��ديد تالطم ه��اي ارزي در بازار 
آغاز شد و زماني شدت گرفت که بانک مرکزي در 
بسته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 
۲0درصدي را براي دوره چندروزه به بانک ها داد. 
 ۲8 بهمن  سال قبل، بسته سياستي بانک مرکزي 
براي کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در 
آمد ک��ه در مهم ترين آن انتش��ار اوراق گواهي 

سپرده با سود ۲0 درصد قرار دارد.
 اين اوراق در عمل تفاوتي با حس��اب س��پرده 
۱۵ درصد نداشته و حتي س��ود آن ۵درصد هم 
باالتر بود. بانک مرکزي اين ن��رخ را براي ايجاد 

جذابيت و کش��اندن نقدينگي به س��مت شبکه 
بانکي تعيين کرده بود تا بتواند تا حدي بازار ارز 

را کنترل کند. 
گفتني است، بانک مرکزي در زمان ابالغ مصوبه 
س��ودي ش��وراي پول و اعتبار به نظام بانکي بر 
اجراي س��ودهاي مصوب از ۱۱ شهريور سال ۹۶ 
تأکيد کرد و حتي در اطالعيه اي از مردم خواست 
که تخلف هاي بانک ها در اين زمين��ه را به اين 

بانک گزارش دهند. 
بانک مرکزي قباًل اعالم کرده بود: » در سال هاي 
اخير، زمينه الزم براي تحقق کاهش نرخ س��ود 
بانکي فراهم ش��ده اس��ت؛ چراکه ن��رخ تورم، 
کنترل و در آس��تانه تک رقمي قرار گرفته است 
و مؤسسات غيرمجاز فعال در بازار غيرمتشکل 
پول��ي نيز که هم��واره عامل اخ��الل در اجراي 
سياس��ت هاي پولي و بانکي بودند، به واس��طه 
اقدام ها و تدابير بانک مرکزي و س��اير نهادهاي 

نظارتي تعيين تکليف شدند. 
از هموطنان محترم نيز تقاضا مي شود در اين 
مسير يار و همراه بانک مرکزي بوده و هرگونه 
تخل��ف بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اري را در 
اجراي بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طريق 
ش��ماره تماس ۲۹۹۵۴8۵۵- 0۲۱ به بانک 
مرکزي اعالم کنند. بديهي اس��ت بازرس��ان 
بانک مرکزي نيز به ص��ورت نظام يافته و مؤثر 
نس��بت به نظارت بر اجراي دقيق بخش��نامه 

اخير اهتمام الزم را خواهند داشت.
با توجه به تش��ديد تخلف های سودی بانک های 
خصوص��ی بايد دي��د که آي��ا بانک مرک��زی به 
گزارش های دريافتی در اين حوزه واکنش نشان 
داده و بازرس��ان اين بانک گ��زارش تخلفات را به 

هيئت انتظامی بانک ها ارجاع داده اند يا خير.

جوالن بانک هاي خصوصي در رقابت سودي

 نرخ سود چند بانك ۲۳  درصد شد
   گزارش  2

هادی  غالمحسينی
   گزارش یک


