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یک اقتصاددان گفت :با وجود فساد نامیمون و بدشگون
موج���ود که از جلوههای آن اختالس اخیر اس���ت ،وقت آن
رسیده که خون تازهای به بدنه مدیریت بانکی کشور دمیده
شود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تکرار نشدن اختالس
برنامهای ندارند.
ب���ا هدف جبران کمبود خاویار دریای خزر تولید خاویار
پرورشی توسعه مییابد که برای اولین بار  3کیلو و  600گرم
در تالش استحصال شد.
عضو کمیس���یون صنایع مجلس با اشاره به جلسه این
کمیس���یون با وزیر صنعت در خصوص عدم پرداخت سهم
بخ���ش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها گفت:
قرار شد وزیر صنعت به زودی گزارش مکتوبی از میزان و محل
هزینه شدن یارانه بخش صنعت را به مجلس ارایه دهد.
رییس جامعه دامپزشکان ایران با بیان اینکه علت افزایش
قیمت تخم مرغ ش���یوع آنفلوآنزای پرندگان طی چند ماه
گذشته است ،گفت :قیمت همچنان صعودی بوده و تنظیم
بازار تخم مرغ با واردات امکانپذیر نیس���ت مگر اینکه تولید
داخل تقویت شود.
نماینده کارفرمایان در ش���ورای عالی اش���تغال گفت:
بر اس���اس گزارش نماینده معاونت نظارت راهبری رییس
جمهور ،میتوان برای ایجاد  2/5میلیون شغل در سال جاری
 150هزار میلیارد توم���ان اختصاص داد البته تاکنون 20
درصد آن هزینه شده است.
روی خط بازار
انواع سکه
قديم
جديد
نيم
ربع
طالي  18عيار
اونس

قیمت فروش به تومان
590000
555000
267000
142000
48940
 1623/17دالر

انواع ارز

قیمت فروش به تومان

دالر آمريكا
يورو
پوند انگليس
ين ژاپن
لير تركيه
ريال عربستان
درهم امارات
يوان چين

1235
1705
2000
1660
695
340
345
202

دوشنبه  11مهر سال  3 - 1390اکتبر  5 - 2011ذی القعده 1432

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فاش کرد:

فعالیت تجاری برخی مدیران بانکی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
تواند آن را بهبود بدهد.
هزاران ناظر هم نمی
مال گفت :اکثر مدیران بانکی به فکر منافع ش���خصی خود
یوس���فیان
ها
هس���تند ،در حالی که مردم برای گرفت���ن کمترین مقدار وام باید مدت
منتظر باشند و مراحل اداری سخت را پشت سربگذارند.
وی ادام���ه داد :ای���ن اخت�ل�اس در قان���ون از مصادی���ق
ب���ارز اخ�ل�ال در اقتص���اد کش���ور اس���ت بنابرای���ن بای���د با آن
برخورد شود.
عضو کمیس���یون برنامه و بودجه مجلس اظهار داش���ت :اگر اختالس 3

مسوولیت دارند ،اظهار داشت :در زمینه اصالح نظام بانکی قوه قضاییه باید
 قوه مقننه باید قوانین را به سرعت تصویب کند تا
ها را بیش���تر کند،
نظارت
رسانی بروند و سهم قوه مجریه هم این است که
ها به س���مت خدمات
بانک
ها منصوب کند که در خدمت مردم باشند.
افرادی را در هیات مدیره بانک
وی ادام���ه داد :اصالح نظام بانکی ابعاد مختلفی دارد که بخش���ی از آن
مربوط به صدور چک بالمحل اس���ت که طبق آمار بانک مرکزی در کشور
روزانه  16هزار فقره است.
عضو س���تاد مبارزه با مفاس���د اقتصادی افزود :فضای موجود در نظام

گزارش مجلس از اختالس تا پایان هفته آماده میشود

عضو کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمیاز نهایی شدن گزارش مجلسیها درباره اختالس بزرگ تا آخر هفته خبر داد.
های کمیس���یون اصل  90درباره پرونده اختالس  3هزار میلیارد تومانی گفت :کمیسیون مرتب موضوع را
ایس��نا -س���ید محمد موحد درباره پیگیری
پیگیری میکند و هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است.وی افزود :با توجه به اینکه دستگاههای مختلفی این مساله را پیگیری و اطالعات مختلفی را ارایه
میکنند ،پس از جمعآوری اطالعات جمعبندی میشود.این عضو کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمیاظهار داشت :این گزارش تا آخر هفته نهایی
ش���ده و برای طرح در کمیس���یون و پس از آن برای ارجاع به مراجع قضایی آماده میش���ود.وی گفت :در صورتی که طبق مصوبه کمیسیون ،هیات رییسه
مجلس نیز الزم باشد که از گزارش مطلع شود ،آن را در صحن علنی مطرح میکنیم.موحد بیان کرد :دستگاههای امنیتی ،قضایی و بانک مرکزی هر کدام
اند که باید پس از بررسی جمعبندی شود؛ کمیسیون اصل  90پس از بررسی تناقضها گزارش را نهایی میکند.
اطالعاتی را تهیه کرده
های تجاری گسترده
عضو س���تاد مبارزه با مفاس���د اقتصادی از فعالیت
برخی مدیران بانکی در کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.
مال با اش���اره به اخت�ل�اس صورت گرفته
اهلل یوس���فیان
فارس -عزت
در بان���ک صادرات ایران اظهار داش���ت :اگر قوانین بد و نارس���ا باش���د
دس���ت باش���ند ،مطمئنا چنین اتفاقاتی
اما مجریان قانون ،س���الم و پاک
نخواهد افتاد.
وی افزود :نظام بانکی کش���ور ما ظرفیت فس���اد دارد و نظارت در آن
جایگاهی ندارد.
رسان
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیس���تم بانکی کش���ور خدمت
کند،
نیست تصریح کرد :تا زمانی که سیستم بانکی به شکل فعلی فعالیت می

نام شركت
شركت مخابرات ايران
هاي مخابرات شهيد قندي
كابل
پردازي ايران
داده
خدمات انفورماتيك
ايران ارقام
ارتباطات سيار ايران
افرانت

قيمت
3456
2/602
1938
12739
3754
48500
15414

7هزار میلیارد تومان بدهی دولت
به بانکها تسویه میشود

ب���ا تصویب هیات وزیران 7 ،هزار میلیارد تومان از بدهی
دولت به بانکهای دولتی و خصوصی شده از محل واگذاری
سهام تسویه خواهد شد.
پایگاه اطالع رس��انی دول��ت  -هیات وزیران بنا به
پیشنهاد رییس جمهور و با استناد اصل  127قانون اساسی،
اختیارات تصمیمگیری در خصوص امور اجرایی موضوع بند
 31قانون بودجه س���ال 1390کل کشور را تا سقف  70هزار
میلیارد ریال به منظور تس���ویه یا تهاتر بدهیهای دولت در
امور ش���رکتهای توانیر ،آب و برق خوزستان،توسعه منابع
آب و نیروی ایران و س���ازمان توسعه برق ایران به بانکها از
محل واگذاری س���هام و یا از محل وجوه اداره شده به وزیران
ام���ور اقتصادی و دارایی و نیرو ب���ه عنوان نمایندگان ویژه
رییس جمهور تفویض کرد.بر اس���اس این مصوبه ،تصمیم
نماین���دگان مذکور در امور اجرایی ،در حکم تصمیم رییس
جمهور و هیات وزیران بوده و الزم االجراس���ت و با رعایت
آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور اس���ت .این مصوبه
از سوی محمد رضا رحیمی ،معاون اول رییس جمهور برای
اجرا ابالغ شده است.

مدیرعامل بانک سپه دو گانه شد

هزار میلیاردی از مصادیق بارز اخالل در اقتصاد کش���ور نیست ،پس با چه
دهد؟!
مبلغی فساد اقتصادی رخ می
وی افزود :در این زمینه باید هم قوانین اصالح ش���ود و هم افرادی که در
اند.
این موضوع دخیل بوده
مال با بیان اینکه رییس جمهور بارها گفته که نظام اقتصادی
یوس���فیان
کند خاطر نش���ان کرد :امیدواریم که این اتفاق ،شروعی برای
را اصالح می
اصالح نظام بانکی کشور باشد.
گانه در این موضوع
این نماینده مجلس ضمن اش���اره به اینکه قوای سه

نگاهی به سهام شرکت های فاوا
تغيير
4ـ
6ـ
+110
11ـ
16ـ
+0/54
0/01ـ

ویترین بانک ها

آمار معامالت بورس
مجموع حجم معامالت

 148ميليون سهم

مجموع ارزش معامالت

 391/053ميليون ريال

جمع تعداد معامالت

 16327معامله

ارزش بازار

 1/270/159ميليارد ريال

ها در کشورهای حاشیه
ست که برخی مدیران بانک
ای
بانکی کشور به گونه
دهند و در واقع این فضا
های تجاری بزرگ انجام می
خلی���ج فارس فعالیت
کند و باید این فضا
زند و اخالل و یا ناامنی اقتصادی ایجاد می
ی���ا ضربه می
شکسته شود.
مال در خصوص نقش برخی جریانات سیاسی در این مساله
یوس���فیان
 این اتفاق موضوعی نیس���ت که با دو یا سه نفر کارمند بانک
اظهار داش���ت:
و رییس ش���عبه انجام شده باشد و قطعا به جریانات مهمیوابسته است که
در آینده روشن خواهد شد.

تاالر شیشه ای در روز گذشته

عنوان شاخص
شاخص كل
 30شركت
آزاد شناور
اول
دوم
صنعت

مقدار
26672/7
1669/7
34573/2
22730/7
31669/5
20343/3

تغییر
35/5
1/8
105/6
22/9
123
37/7

با استعفای خاوری از مدیریت بانک ملی ایران و برکناری
محم���د جهرمیاز مدیرعاملی بانک صادرات ایران ،برخی از
احتمال جایگزینی پاشایی فام ،مدیر عامل فعلی بانک سپه
در یکی از این دو بانک خبر دادند.
موج -رامین پاش���ایی فام پیش از آنکه سکاندار بانک
س���په شود ،عضو هیات مدیره بانک ایران و اروپا و قبل از آن
نیز معاون اقتص���ادی بانک مرکزی بود.وی در آن زمان که
معاونت اقتصادی بانک مرکزی را بر عهده داشت ،از بهمنی
درخواس���ت خدمت در خارج از کشور را کرده بود و پس از
خداحافظی با بانک مرکزی ،عازم آلمان ش���د.آن زمان که
رس���انهها و مطبوعات کش���ور اعالم کردند که محمودرضا
خاوری ،مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران دارای تابعیت
مضاعف است ،همگان را به سکوت فراخواندند ،حتی وزارت
امور خارجه نیز به تکذیب این خبر پرداخت و اکنون که آرام
آرام پردهها کنار میرود ،رسواییها دو چندان میشود.اکنون
نیز بسیاری از پایگاههای خبری ،پاشایی فام مدیرعامل بانک
سپه را دارای تابعیت ایرانی– آلمانی معرفی میکنند اما باز
هم مسووالن سکوت میکنند ،خود آقایان نیز حتی زحمت
ان���کار و تکذیب این خبر را به خود نمیدهند!پس چگونه و
با چه منطقی باید پذیرای این امر باش���یم که بار دیگر فردی
سکاندار هدایت یکی از بزرگترین بانکهای ایران شود که
هم اکنون حاشیههای فراوانی پشت وی است.

