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دالر و سکه چرخید
در ادامه نوس��انات اخیر ب��ازار ارز، دیروز نرخ دالر بر خالف 
روز قبل، روند کاهشی پیدا کرده و به مرز ۴۹۰۰ تومان برگشته 

است. در همین راستا سکه تمام نیز ۱۰ هزار تومان ارزان شد.
به گزارش ایس��نا، قیمت دالر که در روزهای اخیر ش��یب 
تند افزایش��ی را طی کرده و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک ش��ده 
بود، دیروز حدود ۵۰ تومان ارزان ش��ده است. در این میان دالر 

مبادله ای ۳۷۰۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده 
است. در بین سایر ارزها، پوند انگلستان بیشترین افزایش قیمت 
را داشته است و دیگر ارزها هم افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

همچنین قیمت س��که بعد از جه��ش عجیب طی دو روز 

گذش��ته که تا مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش رفت، 
دیروز کاهشی شده و به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برگشته 
اس��ت. هر گرم طالی ۱۸ عیار و هر مثقال طال در بازار داخلی 

نیز با کاهش نسبی قیمت همراه بوده است.

تیشه دولت در کمر چایکاران؛
واردات چای ۱۲ برابر صادرات

۵۶ درص��د از چ��ای صادرات��ی ایران ب��ه مقصد جمهوری 
کــش آذربایجان رفته و مابقی آن به کشورهایی مانند ترکمنستان، خـط 

ازبکستان، تاجیکستان و ترکیه صادر می شود.
به گزارش ایس��نا، آمارهای رس��می منتشر شده اطالعاتی درباره وضعیت 
صادرات چای ایرانی در س��ال ۱۳۹۵ منتشر کرده است. اگرچه این آمارها در 

یازدهمین ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شده اما نکاتی قابل تامل دارد.
براس��اس آمارهای منتشر ش��ده صادرات چای ایرانی در سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۵ با افت و خیزهایی همراه بوده اس��ت، اما هیچ گاه حجم صادرات این 
بخش به ۴۰ میلیون دالر هم نرس��یده اس��ت، در واقع به استناد آمار می توان 
گفت که س��ال ۱۳۹۳ س��الی بود که صادرات این بخش از نظر ارزش در اوج 

قرار داشته و در نهایت به ۳۶.۷ میلیون دالر رسید.
در این سال صادرات وزنی نیز بیش از ۳۴ هزار تن بود، اما در سال گذشته 
تنها ۲۰ میلیون دالر چای به وزن ۱۴ هزار تن صادر شده است که این رقم در 
قیاس با یک سال قبل از آن از نظر ارزش حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است 

از نظر وزن نیز کمی کمتر از ۵۰ درصد شاهد کاهش حجم صادرات بوده ایم.
از ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان به عنوان بازارهای 
هدف س��ال گذشته یاد شده است که در س��ال های قبل نیز ترکیب کشورهای 
هدف این بخش تقریبا مشابه بوده است. البته در برخی سال ها کشورهایی مانند 
روسیه، آلمان، اندونزی، افغانستان، عراق، امارات متحده عربی و حتی هند نیز جزو 
بازارهای صادراتی ایران بوده اند. به اس��تناد آمارهای موجود در سال گذشته ۵۶ 
درصد از چای ایرانی به جمهوری آذربایجان، ۱۵ درصد تاجیکستان، ۱۴ درصد 

ازبکستان، ۱۱درصد ترکمنستان و چهار درصد به ترکیه صادر شده است.
به استناد آمارهای موجود بازار واردات چای ایران بیش از همه در اختیار 
کش��ور امارات قرار دارد و هند به عن��وان بزرگترین تولیدکننده چای دنیا در 
رده دوم واردات کشور قرار می گیرد. بدین ترتیب سهم کشورهای وارد کننده 
چای به ایران در س��ال ۱۳۹۵ عبارت بوده از امارات متحده )۵۲ درصد(، هند 
)۴۱ درصد(، کنیا )چهار درصد(، ترکیه )دو درصد( و سریالنکا )یک درصد(.

طبق آمارهای موجود می توان گفت س��ال گذش��ته یکی از سال هایی بوده 
اس��ت که واردات انواع چای به کش��ور رونق نسبی داشته و ۵۳ هزار و ۷۰۰ تن 
انواع چای به ارزشی بالغ بر ۲۴۸ میلیون دالر وارد کشور شده است که این رقم 
در قیاس با ارزش صادرات بیش از ۱۲ برابر بیشتر است. این در حالی است که 

میزان واردات حجمی چای در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۱ هزار تن بوده است.
اما در کنار کاهش صادرات و افزایش واردات، طبق این آمارها میزان تولید 
برگ سبز چای در سال گذشته ۱۲۰ هزار تن بوده است که این رقم در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر رشد داشته و از ۷۰ هزار تن به این رقم 
رس��یده است. طبق آمارهای جهانی نیز در سال ۲۰۱۶ میالدی ارزش صادرات 

چای در کل دنیا رقمی بالغ بر هفت میلیارد و ۳۲۱ میلیون دالر بوده است.

معاون وزیر راه خبر داد
گرانی مسکن در سال 97

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
پیش بینی می ش��ود قیمت مسکن در سال آینده، تنها ۲ خونه به خونه

درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.
به گزارش مهر، حامد مظاهریان در حاش��یه اجالس سراس��ری انبوه س��ازان، 
درخصوص افزایش قیمت مس��کن گفت: افزایش قیمت مس��کن در حد و اندازه 
تورم به هیچ عنوان چیز بدی نیس��ت و برای سرمایه گذاری از سوی انبوه سازان و 
نیز برای مردم، خوب است. وی ادامه داد: علت مناسب بودن افزایش قیمت مسکن 
متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند دیگر کسی در این بخش 
سرمایه گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی نیست؛ ولی به 
شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی ما 

برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی درباره احتمال کسری 
منابع صندوق پس انداز مس��کن یکم اظهارداشت: منابع و مصارف این صندوق 
کاماًل روشن اس��ت. سیاست دولت نیز براساس حمایت از صندوق مسکن یکم 
پایه گذاری شده است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر در صندوق مسکن 

یکم حساب افتتاح کرده اند.
مظاهریان ادامه داد: امیدواریم روزی حتی ۵۰ درصد هم بیش��تر از میزان 
فعلی باش��د؛ چراکه بهترین فرآیند برای خانه دار ش��دن اس��تفاده از سیس��تم 
پس انداز اس��ت و از آنجایی که مردم به تدریج در این صندوق س��پرده گذاری 
می کنند، بانک عامل بخش مسکن نیز به تدریج تسهیالت مورد نظر را پرداخت 
خواه��د کرد؛ بنابراین افزایش تس��هیالت خرید مس��کن از محل این صندوق، 
شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد. وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی 
بر منابع مردم و نه دولت دانست و گفت: بنابراین با تغییر قیمت نفت، تغییری 

در منابع و مصارف صندوق یکم ایجاد نخواهد شد.
مظاهریان نرخ سود تس��هیالت صندوق مسکن یکم را کمترین نرخ سود 
تسهیالت در میان وام های موجود معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ های 
س��ود ۹.۵ و ۸ درصد برای تسهیالت از محل این صندوق اخذ می شود؛ ضمن 
اینکه رئیس جمهور نیز قول داده است برای تسهیالت در بافت فرسوده نیز تا 
۲ درصد دیگر از نرخ سود آن کاسته شود. همچنین میزان بازپرداخت اقساط 

آن نیز بلندمدت ترین زمان بازپرداخت است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه باید میزان تقاضا را از محل 
صندوق مسکن یکم افزایش دهیم، گفت: باید کاری کنیم که اگر این تسهیالت 
در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد، به 
۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی برسد. وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه 
و شهرسازی این اس��ت که شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم دائماً به سود 
مردم تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ س��ود مس��کن یکم در ابتدا ۱۸ درصد بود 

که به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهایتاً ۹.۵ درصد کاهش یافت. 
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بانک توسعه صادرات سامانه جامع بانکداری 
بین الملل راه اندازی کرد

بانک توسعه صادرات ایران به منظور تسهیل 
در ارائه خدم��ات ارزی به صادرکنندگان و 
انطب��اق ب��ا اس��تانداردهای بین المللی به 
مناسبت دهه فجر از سامانه جامع بانکداری 

بین الملل FBTI رونمایی کرد.
عل��ی صالح آبادی با اعالم ای��ن مطلب که ۸۳ درصد 
پورتفوی تس��هیالت بانک توس��عه صادرات ارزی است، 
گفت: بهینه سازی زیرساخت های فنی و انفورماتیک بانک 
باعث تس��ریع در ارائه خدمت ارزی به مشتریان می شود. 
وی با تاکید بر موفقیت این بانک در جذب مشتریان ادامه 
داد: می توان گفت در صنعت فوالد شرکت بزرگی نداریم 
که مشتری بانک توسعه صادرات نباشد و اکثریت قریب به 

اتفاق شرکت های پتروشیمی نیز جذب بانک شده اند.

 استقبال بانک ایران زمین از جوانان توانمند 
و صاحب ایده در حوزه دیجیتال
عضو هیات مدیره بانک ایران زمین گفت: برای 
م��ن به عنوان یکی از اعض��ای هیئت مدیره 
بس��یار ارزشمند است که این پیام را به تمام 
جوان های کش��ور بدهیم ک��ه در نظام بانکی 
تحوالت��ی در حال صورت گرفتن اس��ت و باب بانک ایران 
زمین به عنوان یک بانک پیشرو در حوزه دیجیتال بر روی 

جوان هایی که توانمند و صاحب ایده می باشند باز است.
قربانی اظهار کرد: امروزه جامعه بشری در مسیری 
گام بر می دارد که تمام ابعاد زندگی اش شکلی از تحول 
دیجیت��ال را تجربه می کند و آث��ارش را در زندگی های 
فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی و... هریک از ابنای 

بشر می توان مشاهده کرد.

ونمایی از ۴ محصول جدید بانک ملت  ر
بانک��داری اینترنت��ی ویژه اش��خاص حقیقی 
صاحب کس��ب و کار و مدیریت صندوق های 
قرض الحس��نه محل��ی همچنی��ن ص��راف 
الکترونیک در این مراسم به صورت عملیاتی از 
سوی هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه، معرفی شدند.

سامانه همراه پالس ملت، امکان ارائه خدمات بانکی 
به دارن��دگان کارت های بانکی عضو ش��تاب را از طریق 
نرم اف��زار همراه بان��ک، فراهم می کند ب��ه عبارت دیگر 
استفاده از این سامانه، تنها منحصر به دارندگان حساب 
نزد بانک ملت نیس��ت و تمامی مش��تریان دارای کارت 

شتابی می توانند از خدمات این سامانه بهره مند شوند.
این س��امانه حداکثر تا ی��ک هفته آینده به صورت 
عمومی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. در این 
س��امانه عالوه بر خدمات قابل اس��تفاده از سوی عموم 
مشتریان حقیقی، خدمات ویژه ای در دسترس اشخاص 

حقیقی صاحبان کسب و کار قرار می گیرد.

در حالیکه کارشناسان، ضعف 
مدیری��ت و سیاس��تگذاری را جنب استانبول

ارز  ب��ازار  نوس��انات  عام��ل 
می دانند، جهانگیری با برگزاری جلس��ه محرمانه با 
مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته بازانه 
از بازار ارز شد. از سوی دیگر گفته می شود در جلسه 
دیروز هیات دولت، عالوه بر بررسی پیشنهادات بانک 
مرکزی برای کنترل بازار ارز، قرار بر این شد تا بانک 

مرکزی این تصمیمات را اعالم کند.
به گزارش مهر؛ هر چند در این جلسه، اعضای 
دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت کنترل بازار 
ارز پرداخت��ه و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ 
ش��د اما تا پیش از این اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور با برگزاری جلس��ه محرمانه ای با 
مدی��ران عامل بانک ها و مس��ئوالن بانک مرکزی، 
عالوه ب��ر دریافت گزارش��ی از وضعیت ب��ازار ارز، 
خواس��تار ب��ه کارگی��ری تمهیداتی ب��رای خروج 

تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز شده است.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه کارشناس��ان، ضعف

 سیاست گذاری و مدیریت را عامل نابسامانی اخیر بازار 
ارز معرفی می کنند و معتقدند در صورت اعمال مدیریت 

صحیح تنش های اخیر ارزی قابل پیشگیری بود.
معرف��ی دالالن ارزی ب��ه مراج��ع قضای��ی، 
س��اماندهی صرافی ه��ای غیرمج��از، افش��ای نام 
معامله گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان 
امور مالیاتی، برنامه ریزی برای توزیع ارز مداخله ای 
و ساماندهی بازار ارز از جمله خط مشی هایی بوده 
که در جلس��ه جهانگیری ب��ا مدیران عامل بانک ها 

مطرح شده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی بیست 
و س��وم بهمن ماه سال جاری، اس��امی معامله گران 
مش��کوک ارزی را به س��ازمان امور مالیاتی ارسال 
کرده و بارها به مردم هشدار داده که مراقب باشند 
تا اسیر برخی دالالنی که در بازار ارز فعال شده اند 

نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال 
نامه ای به س��یدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور 
مالیاتی، اعالم کرده است که با عنایت به لزوم استقرار 
ثبات در بازار ارز، اس��تمرار رون��د معرفی خریداران 
موص��وف در راس��تای اجرای سیاس��ت های کنترل 
بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات س��وداگرانه و 
فعالیت های داللی که منجر به کتمان درآمد واقعی و 
فرار مالیاتی می شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای 
س��طح تعامالت خود با آن سازمان تا سر حد امکان 
و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، 
ضم��ن ردیاب��ی و تش��خیص دالالن ارزی، اقدام به 

استخراج و ارائه اطالعات این اشخاص کرده است.
در نامه ولی اهلل سیف آمده است: بر همین اساس 
و بنابر نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در 
ارتب��اط با مب��ادالت ارزی در دوره زمانی مربوط به 
ابتدای سال جاری لغایت ۱۷  /۱۰  /۱۳۹۶، حجم بسیار 
زیادی از مبادالت دالر به نام اشخاص معدودی ثبت 
شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان 
دالر خریداری شده توسط ایشان ارسال می شود؛ لذا 
خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به 
مبادالت اش��خاص مذکور، اقدامات الزم درخصوص 

وصول مالیات های متعلقه صورت پذیرد.  

نرخارزدستکاریمیشود
فرشاد مومنی می گوید: دولت به دلیل کسری 
مزم��ن بودجه اقدام به دس��تکاری نرخ ارز می کند، 
ول��ی به نظر من چنین بازی های��ی را نباید فقط از 
منظر بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی 

کرد، بلکه باید به تبعات ناگوار آن نیز توجه داشت.
این اس��تاد دانش��گاه در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه بدون تردید نرخ ارز دستکاری می شود 
بیان کرد: اکنون این مسئله مطرح است که دولت 
دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی سابقه 
شده، بنایراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با 
آن و در عین حال بازی با قیمت های کلیدی دیگر 
می کند. به نظر م��ن افزایش قیمت های کلیدی و 
چنین بازی هایی را نباید فقط از منظر مسئله بازی 
با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه 

باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت.
وی ادامه داد: مس��ئله اساسی تر این است که 
این جهت گیری ها بر انس��جام اجتماعی، احساس 
تعلق به کش��ور و امید به آینده اث��رات نامطلوبی 
به جای می گذارد و م��ا انتظار داریم قوه مجریه و 
مقننه و ه��م نهادهای نظارتی رویه های دورنگرانه 
و عاقبت اندیشی را جایگزین رویه های کوته نگرانه  
کنونی خ��ود کنند، وگرنه باید هزینه های بس��یار 

سنگین تری را در آینده بابت آن بپردازیم.
او با اش��اره ب��ه اینکه بهره من��دان از رانت ها و 
غیرمولده��ا اکن��ون از افزای��ش نرخ ارز اس��تقبال 
می کنند افزود: افرادی که نیروی جریان س��از برای 
افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز هس��تند، رس��انه هایی 
دارند که در نق��ش تریبون آن ها افزایش نرخ ارز را 
تبلیغ می کنند. در چنین وضعیتی که مردم مظلوم 
و تولیدکنن��دگان محرومتر و مظلومتر ما باید برای 
بقای خود تالش کنند، ثروت بادآورده ای هم هست 

که نصیب غیرمولدها می شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانش��گاه عالمه 

طباطبایی اف��زود: بزرگترین توجیه دولت برای بازی 
با نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز را باال ببرد می تواند 
اوضاع و احوالش را از نظر مالی س��اماندهی کند، ولی 
غافل از اینکه دولت به عنوان یک ابربنگاه که بزرگترین 
مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار است، بزرگترین 

زیان بیننده از بازی نرخ ارز هم هست.
مومن��ی در بخش دیگری از س��خنانش اظهار 
ک��رد: اکن��ون ما ب��ا تحوالت س��اختاری بس��یار 
خطرناکی روبه رو شده ایم که باید مورد توجه قرار 
گیرند. کشوری که در سال های پایانی دهه ۱۳۷۰ 
دس��تیابی به درآمد ارزی ساالنه ۱۵ میلیارد دالر 
را رویای��ی و آرمانی می پنداش��ت، اکنون با درآمد 
ارزی باالی ۵۰ میلیارد دالر قادر به مهار هیچ یک 
از بحران های کوچک و بزرگ موجود نیس��ت. این 
یک تحول س��اختاری و کیفی است. در این تحول 
ضربه های بسیار سهمگینی به بنیه تولید ملی وارد 

شده و ولنگاری های بی سابقه ای در الگوی مصرف 
جامعه پدیدار ش��ده اس��ت. اکنون حلقه تکمیلی 
خطرناک ک��ه می تواند نقش می��خ روی تابوت را 
بازی کند این اس��ت که اهتم��ام اصلی بخش های 
مهم��ی از تولیدکنن��دگان ما هم این اس��ت که از 
تولی��د به مثابه محملی ب��رای بهره گیری از توزیع 
رانت اس��تفاده کنند و در چنین ش��رایطی ما باید 
ویژگی های فوق العاده این ش��رایط را درک کنیم و 

بایسته های آن را هم رعایت کنیم.
وی ادامه داد: از موضع بقای نظام ملی باید این 
جهت گیری های خطرناک ک��ه به مردم و کیفیت 
زندگی آن ه��ا و همچنین بنیه تولید ملی پش��ت 
ک��رده را کنار بگذاریم و در ع��وض به آن ها توجه 
کنیم و فش��ارهای طاقت فرس��ای کنونی بر عامه 
مردم و تولیدکنندگان را برداش��ته و فشارها را به 
ران��ت خوارها و رباخوارها و دالل ها و واردکننده ها 
و مونتاژ کارها معط��وف کنیم. راه نجات ما از این 
مس��یر می گ��ذرد و دولت هم بهتر اس��ت به جای 

کارهای نمایشی رویه های خود را اصالح کند.
مومن��ی توضیح داد: در نمون��ه ای از رفتارهای 
نمایشی دولت باید به این اشاره کنم که دولت ادعا 
کرده در س��ند برنامه ششم توس��عه بیش از ۱۶۰ 
هدف کلی و بی��ش از ۵۶۰ راهبرد را می خواهد در 
دوره پنج س��اله دنبال کن��د، در حالی که باید یک 
هدف انتخاب کرده و آن هدف هم عبارت اس��ت از 
تمهید بس��تر نهادی برای بسط فرصت های شغلی 
مولد. باید از همه کس��انی ک��ه دل در گرو ایران و 
جمهوری اس��المی دارند بخواهیم که شرافتمندانه 
اقتضائات این شرایط را درک کرده و همه به کمک 
بیایند که ما از طریق بسط فرصت های شغلی مولد 
و در راس��تای یک استراتژی توسعه عادالنه بتوانیم 
بخش��ی از خطاهای بزرگ که در دو دوره ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ به اوج خود رس��ید فاصله بگیریم و بتوانیم 
تهدیدهای بزرگی که متوجه نظام ملی اس��ت را به 

حداقل برسانیم و مسیر توسعه را درپیش بگیریم.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: براساس 
برنامه ریزی ها قرار شده تا ابتدا سپرده های پشـت باجـه

خرد موسس��ات غیرمج��از تعیین تکلیف 
ش��وند که این امر از ابتدای آذرماه آغاز و تا آخر بهمن ماه، پایان 

خواهد یافت.
به گزارش بانک مرکزی، جمعی از سپرده گذاران برخی تعاونی های 
اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران 

این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند.
در این جلس��ه که با هدف آگاهی از روند تس��ویه حس��اب 
سپرده گذاران تعاونی های منحله از جمله وحدت، البرز، فرشتگان 
و افضل توس برگزار ش��د، معاون نظ��ارت بانک مرکزی در ابتدا 
درباره روند ش��کل گیری تعاونی ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه 
ورود بانک مرکزی به این مس��اله و وضعی��ت کنونی دارایی ها و 

بدهی های این تعاونی ها توضیحاتی ارایه کرد.
حیدری درباره مس��ایل و مش��کالت مطرح ش��ده توس��ط 

س��پرده گذاران درباره روند تسویه حس��اب ها به ویژه موضوع عدم 
پرداخت بخشی از سود سپرده ها برمبنای قرارداد های اولیه گفت: 
به دلیل کسری دارایی های شناسایی شده این تعاونی ها، پرداخت 
اصل و سود س��پرده ها به صورت کامل در حال حاضر امکان پذیر 
نب��ود و الزم ب��ود در مورد نحوه تقس��یم دارایی هایی که تاکنون 

شناسایی شده اند، بین طلبکاران تصمیم گیری شود.
براس��اس تصمیمات اتخاذ شده مقرر ش��د ابتدا سپرده های 
خ��رد تعیین تکلیف ش��وند که ای��ن امر از ابت��دای آذرماه آغار و 
ت��ا آخر بهمن ماه س��ال جاری پایان خواهد یاف��ت و در ادامه در 
صورت شناسایی دارایی های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت 
س��پرده های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر 

هیات های تصفیه فعلی تعاونی ها برکنار و هیات های تصفیه جدید 
 از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار 
شده اند. بدیهی است تعهد تعاونی ها در قبال سپرده گذاران براساس 
قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت 
س��هامداران و مدیران این تعاونی ها در قب��ال قراردادهای منعقد 
شده با س��پرده گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی های منحل 
شده پاسخگوی دیون خود باش��ند و مسیر قانونی برای پیگیری 
حقوق مالباختگان هموار اس��ت. حیدری درخصوص ادعای طرح 
ش��ده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نس��بت به تعاونی های 
منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی 
بر نظارت بر تعاونی های اعتبار نداش��ته است ولی پس از تصویب 

قانون تنظیم بازار غیرمتش��کل پولی و تصویب آیین نامه اجرایی 
قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ توسط 

بانک مرکزی آغاز و تا سال جاری به انجام رسیده است.
وی در پاس��خ به سپرده گذاران دارای سپرده کالن که معتقد 
بودند اولویت دادن به سپرده گذاران خرد به جای انطباق با الزامات 
قانون ورشکس��تگی به منزله اجحاف به آنهاس��ت، گفت: براساس 
تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل 
اجتماعی، سپرده های سپرده گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل 
بعد و پس از شناس��ایی اموال جدید، وضعیت سپرده گذاران کالن 
تعیین تکلیف شود. انتظار می رود وضعیت سپرده گذاران عمده با 
شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن 
شود. وی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون مشکل ۹۸ 
درصد تعداد سپرده گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به 
وضعیت دارایی های این تعاونی ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم 

شدن امکان تادیه سایر سپرده ها مهیا شده است.

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر اجرای 
استاندارد صنایع فلزی سازمان اتــــــول

ملی اس��تاندارد ای��ران با اعالم 
خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت 
خودروه��ا، از احتمال توقف خط تولید ۱۰ خودرو از 

ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد.
پیمان پیرای��ش در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم 
خبر اج��رای ف��از دوم اس��تاندارد مصرف س��وخت 
خودروها، اظهار کرد: خودروس��ازان تا ابتدای تیرماه 
سال آینده فرصت دارند تا مصرف سوخت خود را به 
حد استاندارد تعریف ش��ده برسانند و هر خودرویی 
که نتواند این اس��تاندارد را پاس کند، قطعا با توقف 
خ��ط تولید مواجه می ش��ود. وی ادام��ه داد: فاز اول 
اس��تاندارد مصرف سوخت خودروها از ابتدای دی ماه 
سال ۱۳۹۴ اجرایی شد هرچند که این استاندارد در 
گذش��ته نیز جزو اس��تانداردهای اجباری بوده است. 

این درحالی است که فاز دوم این طرح باید از ابتدای 
دی ماه س��ال ۱۳۹۶ که با تصوی��ب کارگروه مصرف 
سوخت ش��ش ماه به خودروسازان فرصت داده شد و 
این مسئله به ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ موکول شد 
و فاز سوم اجرای استاندارد جدید مصرف سوخت نیز 
از ابتدای دی ماه س��ال ۱۳۹۸ آغاز می شود که معیار 

ان مشابه معیارهای فعلی اتحادیه اروپاست.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با بی��ان اینکه مقوله 
اس��تاندارد مصرف س��وخت خودروها مج��زا از طرح 

اس��تانداردهای ۸۵ گانه خودرویی است، تصریح کرد: 
به احتمال بس��یار زیاد تا ابتدای تیرماه س��ال آینده 
به دلی��ل عدم مطابقت مصرف س��وخت خودروها با 
اس��تانداردهای مربوطه خط تولی��د برخی خودروها 
متوقف خواهد شد و در حال حاضر ۲۰ مدل خودرو 

نمی توانند این استانداردها را رعایت کنند.
پیرای��ش ادام��ه داد: برخی از ای��ن خودروها به 
میزان استاندارد مصرف سوخت بسیار نزدیک هستند 
و ب��ا تغییرات مختلفی از جمل��ه کالیبره کردن خود 
می توانند استانداردهایشان را بروزرسانی کنند. برخی 
خودروس��ازان نیز تصمیم گرفتند موتور خودروها را 

تغییر داده و از موتورهای بهتری استفاده کنند.
وی در نهای��ت اعالم کرد که به احتمال بس��یار 
زیاد خط تولید ۱۰ مدل خودرو به دلیل عدم تطابق 
استاندارد میزان مصرف سوخت تا ابتدای تیرماه سال 

آینده متوقف خواهد شد.

جلسه محرمانه ارزی شکل گرفت؛

نقشه راه دالری در سر دولت

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

آخر بهمن، پایان تعیین تکلیف سپرده های خرد موسسات غیرمجاز

سازمان استاندارد اعالم کرد
احتمال توقف تولید ۱۰ خودرو 
به  دلیل مصرف باالی سوخت


