اقــــتصادی

iran-newspaper

سال بیستوچهارم شماره  6740سهشنبه  22اسفند 1396

بیان تحوالت جدید نظام بانکی از سوی معاون نظارت بانک مرکزی

انتشار گزارش نهایی<سانچی> 5هفته دیگر

ادغام مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح کلید خورد

ثامن ،مهر اقتصاد و انصار یک بانک جدید میشوند /ادغام کوثر ،بانک حکمت و قوامین در مرحله بعد

گزارش مقدماتی سانحه هوایی هواپیمای آسمان منتشر شد

خلبان و هواپیمایی آسمان ،مقصران سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج
 29بهمـــن هواپیمای ایتیآر آســـمان
که  60مســـافر داشت در کوه دنا سقوط
کـــرد .در ایـــن میـــان گمانـــه زنیها در
مورد چرایی این حادثه ناگوار از ســـوی
بخشهای مختلف مطرح شد.
حال با گذشـــت چند هفته بررســـی
و پیگیریهـــا ،کمیته بررســـی ســـانحه
ســـازمان هواپیمایـــی کشـــوری گزارش
مقدماتـــی خـــود از حادثـــه ســـقوط
هواپیمـــای شـــرکت آســـمان را ارائـــه
کـــرد .در ایـــن گـــزارش مقصـــر اول
سانحه شـــرکت آســـمان و دوم خلبان
اســـت .براســـاس این گزارش شـــرکت
هواپیمایی آســـمان با توجه به رعایت
نکردن محدودیتهای پزشکی خلبان
خود و اجرایی نکردن آرایش فنی الزم
بهعنوان مقصر اصلی شـــناخته شـــده
البتـــه در کنار آن خلبان نیز در عملکرد
خـــود بـــا ابهامهایـــی روبـــهرو اســـت.
هرچند که این گـــزارش در پایان اعالم
کـــرده که هنوز نمیتـــوان به طور دقیق
و رســـمی از علتهـــای اصلی ســـقوط
این هواپیما ســـخن گفت ،امـــا به نظر

میرسد ابهامهایی در عملکرد شرکت
هواپیمایی آسمان وجود دارد.
ëëبی توجهی شرکت آسمان
به سالمت جسمانی خلبان
از ســـویی دیگر براســـاس اطالعات
ارائـــه شـــده ،خلبـــان اصلی پـــرواز که
 ۶۲سال سن داشته عمل جراحی قلب
خود را در سال  ۸۸پشت سر گذاشته و
پس از ســـپری شدن  ۹ماه از عمل منع
پروازی وی برداشته شـــده هرچند نیاز
به رعایت برخـــی محدودیتها وجود
داشـــته اســـت .از جملـــه اینکـــه اعتبار
گواهینامه پزشکی وی شش ماهه باشد
همراه یک کمک خلبان که محدودیت
پزشـــکی و عملیـــات پرواز نـــدارد پرواز
کند و در هر چک پزشکی هوایی تحت
ارزیابـــی تخصصی قلب و عـــروق قرار
گیرد .این محدودیت تا سن  ۶۰سالگی
بـــوده و پـــس از آن خلبـــان بایـــد مورد
ارزیابیهـــای تخصصی چشـــم ،قلب
و عـــروق ،گـــوش و حلق و بینـــی ،مغز
و اعصـــاب و روان قـــرار بگیـــرد .ضمناً
اعتبار گواهینامه ایشـــان شش ماه و در

هیچ کاالیی تا فروردین  ۹۷گران نمیشود

معاون وزیـــر صنعت ،معدن و تجارت گفـــت :هیچ کاالیی
گزیده
از امـــروز تا پایان فروردین ســـال  ۹۷گران نمیشـــود و مردم
میتواننـــد تخلفهـــا را بـــه ســـامانه  ۱۲۴گـــزارش دهند .به
گزارش ایســـنا ،سید محمود نوابی  -رئیس سازمان حمایت
مصرفکننـــدگان و تولیدکنندگان  -با بیـــان اینکه عملیاتی
شـــدن ماده  ۶قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان از کارهای خوبی اســـت که این
ماده قانونی در کل کشور باید اجرایی شود ،اظهار کرد :اگر این قانون نهادینه شود ،رقابت
مثبتی را در ارائه خدمت مناسب به مصرفکنندگان شاهد خواهیم بود.

رکوردزنی جذب سرمایهگذاری خارجی صنعتی

مدیـــرکل ســـرمایهگذاری خارجـــی وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجارت
گفت :میزان ســـرمایهگذاری مستقیم خارجی بخش صنعت ،معدن و
تجارت در دولت دوازدهم با ثبت رکوردی جدید ،به مرز ســـه میلیارد و
توگو با ایرنا افزود :این
 200میلیون دالر رســـید« .افروز بهرامی» در گف 
حجم سرمایهگذاری مربوط به  69پروژه است که ثبت شرکت در ایران،
خرید زمین و اخذ مجوز هیأت ســـرمایهگذاری خارجی آنها انجام شده
و عملیات اجرایی آنها با جدیت دنبال میشـــود .وی خاطرنشـــان کرد:
عالوه بر پروژههای ذکر شـــده ،انعقاد بیـــش از  50تفاهمنامه و قرارداد
با ســـرمایه گذاران خارجی در مرحله نهایی شـــدن است .بهرامی ادامه
داد :از ســـرمایه گذاریهای در حال انجام دولـــت دوازدهم 50 ،درصد
با مشـــارکت شرکای داخلی و مابقی با صددرصد سهام سرمایه گذاران
خارجی است.

خریداری  100دستگاه برای پایش گسلهای تهران

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مســـکن و شهرسازی گفت100 :دستگاه شتاب نگاری از یکی
از کشورهای اروپایی برای پایش گسلهای زلزله تهران خریداری شده است .به گزارش
ایرنا« ،محمد شکرچی زاده» در جمع خبرنگاران افزود :دستگاههای شتاب نگار در حال
ورود به کشور است تا با نصب آنها ،فعالیت گسلهای زلزله تهران بیشتر کنترل شود.
وی یادآور شد :برآوردهای اولیه نشان میدهد که برای پایش گسلهای زلزله در سطح
کشور ،نیازمند  3100دستگاه شتاب نگار هستیم تا در زمان مورد نیاز ،واکنش سریع تری
داشتهباشیم.

توزیع اسکناس نو نوروزی در تهران آغاز شد

بانک مرکزی به مناســـبت فرارســـیدن عید نوروز از طریـــق  10بانک عامل،
توزیع اســـکناس نو در تهران را از امروز(دوشـــنبه) آغاز کرد.به گزارش ایرنا،
توزیع اسکناس نو تا  26اسفندماه از طریق شعب منتخب بانکهای ملی،
ملت ،صادرات ایران ،اقتصاد نوین ،ســـپه ،گردشـــگری ،پست بانک ،سینا،
رفاه کارگران و پارسیان در سطح استان تهران ادامه دارد .در این طرح به هر
متقاضی حداکثر یکصد برگ اسکناس 10هزار ریالی ،یکصد برگ اسکناس
 20هزار ریالی و یکصد برگ اسکناس  50هزار ریالی داده میشود.

هر چک پزشکی باید ارزیابیها به طور
کامل انجام میشد که طبق محتویات
پرونـــده پزشـــکی معاینات براســـاس
مقررات انجام شـــده اســـت .بـــا وجود
این،گـــزارش فوق،ابهامـــی را در رابطه
با عملکرد شرکت آســـمان در بررسی
وضعیت خلبان خود وارد کرده است.
در ادامه ایـــن گزارش به بررســـیهای
صـــورت گرفتـــه روی اطالعـــات جعبه
ســـیاه هواپیمـــا پرداخته شـــده اســـت.
این گـــزارش در اینجا بار دیگر موضوع
ســـامتی خلبـــان را مطـــرح میکند و
رســـماً اعالم میکند که هرچند خلبان
پرواز دارای صالحیـــت الزم برای پرواز
بـــا هواپیمـــا بـــوده امـــا بهدلیـــل وجود
محدودیت پزشکی برای خلبان ایشان
مجاز به پـــرواز همزمان بـــا یک کمک
خلبان نبوده و این موضوع میبایست
مورد دقت خلبان و واحد شـــرکت قرار
میگرفت.سیستمهای ضد یخ در این
هواپیما براساس استانداردهای اروپایی
بوده و چنانچـــه خلبـــان در زمان الزم
نســـبت به فعال کردن آن اقـــدام کند

توانایی کنترل هواپیما محتمل اســـت،
اما آرایش فنی قابل قبول نبوده و باید
در تعمیرات ســـال  ۱۳۹۶مـــورد انجام
قرار میگرفته است.
ëëخلبان متوجه کوه نشده است
از سوی دیگر خلبان نیز ارتفاع پرواز
خود را به کمتر از  ۱۷هزارپا رسانده ولی
با توجه بـــه اینکه شـــرایط آب و هوایی
در ارتفـــاع مذکور برای فرود مناســـب
نبـــوده خلبـــان بایـــد با حفـــظ حداقل
ارتفـــاع تصمیم به فـــرود یـــا رفتن به
فرودگاههـــای جایگزین میکرده ،اما با
توجـــه به اینکه دید فرودگاه  ۱۰کیلومتر
اعالم شـــده خلبان تصمیـــم گرفته با
وجود آنکه الیههای ابـــر را تا  ۱۵هزارپا
تأیید میکند نسبت به فرود اقدام کند.
هواپیما تا آخریـــن لحظه در اختیار
خلبانان بـــوده و مکانیزمهای مختلف
آن مطابـــق اقدامـــات و هدایـــت گروه
پروازی عمل میکردهاند .سیستمهای
هواپیمـــا نیـــز اطالعات صحیـــح را در
اختیـــار خلبـــان قـــرار میدادهانـــد .لذا
نقص فنی هواپیما تاکنون منتفی است.

وزیرنفتخبرداد

توقیف اموال عامل اختالس نفتی بیش از میزان اختالس
«با پیگیری دســـتگاه قضایـــی و نیروهای
امنیتی ،اموال شناســـایی و توقیف شـــده
اختالسگر شرکت مدیریت اکتشاف بیش
از میزان اختالس صورتگرفته اســـت».
وزیـــر نفت با بیان این خبر درباره متواری
شدن این فرد به کانادا اظهار کرد :اینکه او
به کانادا رفته را باور نمیکنم .بیژن زنگنه
در حاشـــیه امضای پنج قرارداد پژوهشی
با دانشـــگاههای کشـــور افزود :این فرد در
ترکیه پنهان شـــده اســـت .مطالبی که درباره فرار او به کانادا مطرح میشـــود به
نظر شـــایعهای است که خودش منتشـــر میکند تا در ترکیه به دنبالش نباشند.
زنگنـــه درباره امضـــای قراردادهای جدید نفتی نیز گفت :امضـــای قراردادهای
جدیـــد نفتی نیازمند توافق دو طرف قرارداد اســـت و هـــر وقت قرارداد جدیدی
امضا کنیم ،اعالم میشود.
ëëگام سوم همکاری صنعت نفت و دانشگاهها برداشته شد
قراردادهای پژوهشـــی حوزه اکتشاف شـــرکت ملی نفت ایران ،روز گذشته با
حضور وزیـــران نفت و علوم ،میان علی کاردر ،مدیرعامل شـــرکت ملی نفت و
رؤسای دانشگاههای شهید بهشتی ،فردوسی مشهد ،خوارزمی ،صنعتی شاهرود
و شهید چمران اهواز امضا شد .وزیر نفت ،امضای پنج قرارداد جدید تحقیقاتی
و پژوهشـــی در حوزه اکتشـــاف را الگویی مناســـب برای تقویـــت ارتباط صنعت
و دانشـــگاه دانســـت و گفت :با امضای ایـــن قراردادها ،گام ســـوم همکاری بین
صنعت نفت و دانشـــگاهها برداشته شد .بر این اساس ،طرح پژوهشی «توسعه
فناوریهای نوین ژئوشـــیمیایی اکتشـــافی با تأکید بر مدلســـازی هیدروکربوری
حوضه رســـوبی در ناحیه دزفول شـــمالی» با همکاری دانشـــگاه شهید بهشتی
ی بهبود تصویرســـازی زیرســـطحی در اکتشـــاف منابع
و طرح «توســـعه فنـــاور 
هیدروکربوری در حوضه رســـوبی کپهداغ» با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد
اجرا میشـــود .دانشـــگاه خوارزمی در زمینه «توســـعه فناوریهای ســـنگهای
کربناته شـــکافدار در ناحیه دشت آبادان» با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران همکاری خواهد کرد و «کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری
و فناوریهـــای نوین حفاری و مهندســـی نفت در چاههای اکتشـــافی» موضوع
همکاری با دانشگاه صنعتی شاهرود خواهد بود .طرح پژوهشی دانشگاه شهید
چمران اهواز نیز «توســـعه فناوریهای نوین ژئوشـــیمیایی اکتشـــافی با تأکید بر
ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشتآبادان» است .در این باره زنگنه
یادآور شـــد :این ســـومین بار اســـت که قراردادهای پژوهشـــی میان شرکتهای
اصلی وزارت نفت با دانشـــگاههای معتبر امضا میشـــود .او ادامه داد :از اینرو
طیف وسیعی از متخصصان رشتههای علوم پایه و مهندسی با یکدیگر در زمینه
یک مخزن مطالعه میکنند و بعد از آن وارد کارهای پژوهشی میشوند تا نفت
بیشتری از مخازن برداشت شود.

مهر

گـــروهاقتصـــادی /چند مـــاه پیش بود
کـــه وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی از ادغـــام
و ســـاماندهی مؤسســـات اعتبـــاری و
بانکهای متعلق به نیروهای مســـلح
خبر داد .درهمین راستا معاون نظارتی
بانک مرکزی روز گذشـــته از نخســـتین
گام برای ادغام مؤسســـات و بانکهای
نیروهای مسلح رونمایی کرد .براساس
اعالم فرشـــاد حیـــدری تعاونـــی اعتبار
ثامن ،مؤسسه مهر اقتصاد تا بهار سال
 97در بانک انصار ادغام خواهد شد.
وی در یک نشست خبری درباره این
ادغـــام توضیح داد :هیـــچ جای نگرانی
بـــرای ســـپردهگذاران نیســـت و حتـــی
یـــک دقیقه وقفـــه نیـــز در کار روزانه این
مؤسســـات انجام نخواهد شـــد و تا بهار
 ٩٧نیز این ادغام نهایی خواهد شد .وی
تأکید کـــرد :به طور قطـــع بانک مرکزی
اجازه خلـــل در ســـپردهها را نمیدهد و
نمیگذارد حق و حقوقی از سپردهگذاران
ضایع شود .حیدری ادامه داد :قرار بر این
است که در مرحله بعد سه مؤسسه کوثر،
بانک حکمت و قوامین نیز ســـاماندهی
شوند که به مرور اعالم میشود ولی فعالً
ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام
میشوند .وی در ادامه در پاسخ بهسؤالی

درباره برنامـــه بانک مرکزی برای ادغام
تمـــام بانکهـــا و مؤسســـات نظامی در
یک بانک گفت :سیاستهای کلی برای
بانکهاینظامیوانتظامیاتخاذشدهو
حسب آنچه به اجرا درمیآید به اطالع
عموم خواهیم رســـاند .االن بنـــا داریم
بانک انصـــار و ثامـــن و مهر اقتصـــاد را
ادغامکنیم.
ëëمؤسسات غیرمجاز چگونه
پا گرفتند؟
حیدری در ادامه افزود :ساماندهی،
انحـــال یا صـــدور مجـــوز ،ســـه راهکار
ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز
بوده است و سال ،٩٦سال پایان فعالیت
اعتباریمؤسساتغیرمجازخواهدبودو
اکنون هیچ مؤسسه اعتباری غیرمجازی
وجود نـــدارد .وی تصریح کـــرد :کمیته
سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این
مؤسســـات انجـــام گرفته و امـــروز دیگر
هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم و پایان
مؤسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار
بانک مرکـــزی میدانیم تا قیمت تمام
شده پول برگردد.
ëëرئیس جمهوری دستور داد مجوز
جدید به هیچ بانکی داده نشود
وی افزود :با دستور رئیس جمهوری

اجازه ایجاد هیچ بانکی داده نمیشـــود
و در ســـال  ٩٥و  ٩٦هیـــچ مجوزی صادر
نشده است؛ این در حالی است که اکنون
چند درخواست برای ایجاد بانک داریم
و بانک قرضالحسنه رضوی درخواست
داده و در حال بررسی است ،به هر حال
هر بانکـــی باید حتماً شـــرایط قانونی را
داشته باشد تا مجوز بگیرد.
حیـــدری در خصـــوص رتبهبنـــدی
بانکهـــا نیز گفت :بانکهـــا رتبهبندی
شدهاند و بسته بهصورتهای مالی سال
 ٩4و ٩5بانکهارتبهبندیصورتگرفته
اســـت .در واقـــع صورتهـــای مالی ٩٤
بررسی شـــده و برای سال  ٩٥نیز بزودی
منتشرمیشود.
ëëتسویه سپردههای زیر ۱۰۰میلیون
افضل توس
وی در خصـــوص تعاونـــی افضـــل
توس گفت :مقرر شـــده سپردههای زیر
صدمیلیون تومان تســـویه شـــده و نرخ
ســـود هـــم تعدیل شـــود  ،البته بـــر این
اســـاس کل ســـپردهگذاران  ٣٦٥هـــزار
و  ٣٠٠نفـــر بـــوده کـــه  ٣٦١هـــزار و ٢٧٥
نفر تعیین تکلیف شـــدهاند .عملیات
تسویه دو تعاونی بدر توس در خراسان
و تعاونـــی ولیعصر ربـــاط کریم از هفته

قبل آغاز شـــده اســـت .در تعاونی رباط
کریـــم تعـــداد ســـپردهگذاران  ٢٧هزار
و  ٣٥٧نفـــر هســـتند که تا روزیکشـــنبه
تعداد تســـویه شـــده ١٧هزار و  ٨٦١نفر
سپردهگذار بوده است ،در مورد ولیعصر
نیز  ٥١٩٥٢نفر ســـپردهگذار بودهاند که
تـــا دیروز ٤٥هزار و  ٣نفر تعیین تکلیف
شدهاند.
معـــاون بانک مرکزی بـــا بیان اینکه
در ســـاماندهی مؤسســـات ،در تعاونی
فرشـــتگان ٤٥٨هزار ســـپردهگذار وجود
داشـــت که مقرر شـــد در آن سپردههای
زیر  ۲۰۰میلیون تومان را پرداخت کنیم
و بـــرای آنهایی که باالتـــر از  ۲۰۰میلیون
سپرده داشـــتند نیز  ۲۰۰میلیون تومان
پرداختکردیم.
وی افـــزود :اگـــر ســـپردهگذاری بـــا
شـــروطی که آیین نامـــه دارد مغایرتی
میبینـــد میتوانـــد به بانـــک مرکزی یا
کاسپین مراجعه کند .در تعاونی وحدت
نیز  ٤٤هزار و  ٨٧١سپردهگذار داشته که
نرخ ســـود آنها نیز بـــه  ١٥درصد تقلیل
یافته اســـت ،ضمن اینکه ســـپردههای
کمتـــراز صد میلیـــون تعییـــن تکلیف
شدهاند.
حیدری بیـــان کـــرد :درتعاونی البرز
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نیم نگاه

ëëقرار بر این اســـت که در مرحله بعد ســـه مؤسسه کوثر ،بانک
حکمـــت و قوامین نیز ســـاماندهی شـــوند که به مـــرور اعالم
میشود
ëëبا دســـتور رئیـــس جمهوری اجـــازه ایجاد هیـــچ بانکی داده
نمیشود و در سال  ٩٥و  ٩٦هیچ مجوزی صادر نشده است

ایرانیان٤١هزار و ٧٣١سپردهگذار تعیین
تکلیف شـــدهاند و آنهایی که باالی صد
میلیون تومان سپرده داشتهاند هم صد
میلیونتوماندریافتکردهاند.
ëëبازداشت دو کارمند بانک مرکزی در
پرونده غیرمجازها
معاون بانـــک مرکزی از بازداشـــت
دو کارمنـــد بانک مرکزی کـــه در جریان

پرونده مؤسســـات غیرمجاز بازداشـــت
شـــدهاند ،خبـــر داد و تصریـــح کـــرد:
هیـــچ یـــک از مدیـــران بانـــک مرکزی
بازداشـــت نشـــدهاند و تنهـــا دو کارمند
بهدلیـــل تخلفـــات داخـــل و خـــارج از
بانک مرکزی بازداشت شـــدهاند که کار
حقوقی و قضایـــی در مورد آنها صورت
گرفته است.

هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خرید هواپیما

شورای اقتصادی با انتشار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای خرید هواپیمای
جدید و انتشـ ــار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشـ ــارکت برای ایمنسـ ــازی و نگهداری
راههای شـ ــریانی کشـ ــور موافقت کرد .بهگـ ــزارش پایگاه اطالعرسـ ــانی معاون اول
رئیس جمهوری ،اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به وضعیت
نه چندان مناسـ ــب دانشگاههای کشـ ــور از نظر تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و
پژوهشـ ــی ،درخواسـ ــت وزارت علوم برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی ،آموزشی و
پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف را مثبت ارزیابی کرد .وی گفت :یکی از مصوبات
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است که پنج دانشگاه کشور باید تا سال 1400
جزو  200دانشـ ــگاه برتر دنیا باشند .همچنین در این جلسه موضوع اصالح مصوبه
طرح جایگزینی  65هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی  10تن با سن باالتر از
 35سال برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شد.

رئیس ســـازمان بنادر با اعالم اینکه مســـتندات زیاد
اخبار
و خوبی در مورد حادثه ســـانچی بهدســـت آوردهایم،
گفـــت :برای اعالم نهایی علت حادثه به مســـتندات
تکمیلـــی نیـــاز داریـــم کـــه  5هفتـــه زمـــان میبرد.
محمد راســـتاد در نشســـت خبـــری افـــزود :در قالب
تفاهمنامه میان کشـــورهای ایران ،پاناما ،هنگ کنگ و چین مقرر شده گزارش
نهایـــی علت حادثه ســـانچی تکمیل و منتشـــر شـــود و این گزارش بر اســـاس
کنوانسیون بینالمللی رسیدگی به حوادث دریایی و جان انسانها تهیه میشود.
راســـتاد گفت 2 :هیأت ایرانی در دو نوبت به چین سفر کردهاند گشایش جعبه
ســـیاه محمد راســـتاد افزود :در قالب تفاهمنامه میان کشـــورهای ایران ،پاناما،
هنگکنگ و چین مقرر شـــده گزارش نهایی تکمیل و منتشر شود و این گزارش
بر اساس کنوانســـیون بینالمللی رســـیدگی بهحوادث دریایی و جان انسانها
میشود .راستاد گفت 2 :هیأت ایرانی در دو نوبت به چین سفر کردهاند ،گشایش
جعبه سیاه انجام و اطالعات آن استخراج شده است .مستندات خوبی در اختیار
داریم ؛از کشـــتی کریستال بازدید و با خدمه آن مصاحبه کردهایم اما همچنان
ابهاماتی در مورد نحوه برخورد دو کشتی باقی است که نمیتوانیم گزارش نهایی
را اعالم کنیم .راستاد گفت :انتشار گزارش نهایی مستلزم دسترسی به اطالعات
و مستندات کامل تری است .راستاد با اشاره به تخلیه و بارگیری  142میلیون تن
بار در بنادر کشـــور تا پایان بهمن ماه امسال گفت :این رقم در مقایسه با میزان
عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال گذشته رشد  7درصدی دارد.

صرافیها :دالر و یورو نداریم!

دیروز نه در بازار آزاد و نه در صرافیهای چهارراه استانبول و میدان فردوسی
تهـــران ،دالر یافت نمیشـــود و صرافیهای بانکی نیز فقط بـــه افرادی که
مجوز صرافی دارند ،دالر را به قیمت  ۴۷۹۰تومان میفروشـــند .بر اســـاس
گـــزارش میدانی ایســـنا از صرافیهای چهارراه اســـتانبول تهـــران و میدان
فردوسی که یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت بهشمار میرود ،هیچ
یک از صرافیها به مردم عادی یا مســـافر حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم
دالر و یـــورو نمیفروختند .این در حالی بود که دالالن میدان فردوســـی که
در اطراف این میدان ارزهای خارجی در دســـت دارند ،دالر را  ۴۸۰۰تومان
میفروختنـــد .البته تعـــداد زیادی از همیـــن افراد نیـــز دالری برای فروش
ی یکی از بانکهـــا در پایینتر از میدان فردوســـی فقط به
نداشـــتند .صراف 
افرادی که مجـــوز صرافی دارند ،دالر به قیمـــت  ۴۷۹۰تومان میفروخت.
جلـــوی این صرافی حجم زیادی از افـــرادی که برای خرید دالر و یورو صف
کشیده بودند ،دیده میشد.
ëëحباب  ۱۲۰هزار تومانی سکه
عضو هیأت مدیره اتحادیه طالفروشـــان از حبـــاب  ۱۰۰تا  ۱۲۰هزار تومانی در
قیمت ســـکه تمام بهار آزادی طرح جدید خبر داد و گفت :بســـیاری در بازار
سکه ســـرمایهگذاری کرده بودند تا در زمان مناســـب و هنگامی که قیمتها
باال رفت سکههایشـــان را بفروشند و با این ظرفیت ،اکنون خرید و فروش در
بازار جریان گرفته و اگر غیر از این بود قطعاً حباب قیمتی ســـکه بیش از این
رقمها بود .محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مانند سالهای
گذشته در آستانه عید نوروز تقاضای موجود در بازار سکه و طال به شکل سنتی
افزایش یافته اســـت .وی گفت :با توجه به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در
این زمینه ،نوعی حباب قیمتی ایجاد شده است که پیشبینی میشود پس از
رسیدن ایام نوروز ،با کاهش میزان تقاضا ،این حباب از بین رود.

