
t oseei r ani . i r
3

چرتکه  شماره  1093 /سهشنبه 24 خرداد   1401  /     14 ذی القعده 1443  /  14 ژوئن   2022

خبر اقتصادی

 جمع آوری کارت های سوخت
 صحت دارد؟

ایلنــا- رئیــس کانون 
انجمن های صنفی جایگاه 
داران سوخت گفت: تاکنون 
هیچ اطالعیه و بخش نامه ای 
دال بر اینکه جایگاه ها کارت 

آزاد 3000 تومانی را جمع آوری کنند در سراســر کشور 
نداشــته ایم، مگر نقاط مرزی.همایــون صالحی درباره 
اخباری مبنی بر جمع آوری کارت های ســوخت اظهار 
داشت: در حال حاضر در همه جایگاه های سراسر کشور 
از طریق آزاد هم بنزین را توزیع می کنند، اما کارت گازوئیل 
جمع آوری شده، در هر شهری حداکثر 3 جایگاهی که در 
مسیر خاصی هستند و برای موارد ضروری برای جلوگیری 
از توقف کامیون هایی که احیانا کارت شان گم شده و یا ربوده 
شده کارت آزاد هم موجود است تا در موارد اضطراری امکان 

خدمات رسانی داشته باشد.
    

 شایعه وحشتناک 
درباره آزادراه تهران - شمال

باشــگاه خبرنــگاران: 
مدیرعامــل آزادراه تهران 
شــمال گفت: هیچ شکاف 
جدیــدی در آزادراه تهران 
شمال ایجاد نشده و بلوک 

در مجاورت پل آزادراه، از ۱۴ سال پیش وجود داشته است.
سعید شهسواری گفت: تمامی شایعات مربوط به ایجاد 
شکاف جدید در مسیر قطعه یک آزادراه تهران شمال را رد 
می کنم و تصویر مربوط به یک بلوک سنگی در مجاورت 
پل شماره ۸ این آزادراه که در فضای مجازی منتشر شده، 
بلوکی را نشــان می دهد که پیش از احداث آزادراه وجود 
داشــته اســت.به گفته مدیرعامل آزادراه تهران شمال، 
اقدامات کارشناسی شده برای احداث آزادراه از پیش انجام 
شده و هیچ خطری مبنی بر فروریختن این بلوک سنگی 

وجود ندارد.
    

واکنش وزیر راه به افزایش اجاره مسکن
تســنیم- وزیــر راه و 
شهرســازی با اشــاره به 
تخصیص ۴0 هزار میلیارد 
تومان منابع بــرای اعطای 
تسهیالت اجاره بهای مسکن 

به دهک های پایین گفت: در کنار این اقدام، طرح دو فوریتی 
مجلس جهت ساماندهی اجاره بهای مسکن می تواند دست 

وزارتخانه برای کنترل قیمت ها را باز کند.
رستم قاسمی با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره 
بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس 
یک طرح دو فوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر 
در صحن تصویب شود، مجوزهای الزم در اختیار وزارتخانه 
قرار می گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترل های 

الزم را انجام دهد.
    

 افزایش 300 درصدی نرخ زعفران 
در 40 روز

ایلنــا- نایــب رئیس 
شورای ملی زعفران گفت: 
نــرخ زعفران در یــک بازه 
زمانی ۴0 روزه 300 درصد 
گران شد پذیرش یک باره 

قیمت این محصول برای کشورهای هدف صادراتی قابل 
قبول نیست.نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: میزان 
مصرف زعفران در بازار داخلی یک سوم کاهش پیدا کرده 
چرا که این محصول به یک کاالی لوکس تبدیل شده است 
از این رو بسیاری از خانوارها زعفران را از سبد غذایی خود 
حذف کردند.غالمرضا میری در پاسخ به این پرسش که آیا 
خشکسالی ها تاثیری در میزان تولید زعفران در سال زراعی 
جدید می گذارد؟ گفت: برداشت زعفران از آبان سال جاری 
آغاز می شود اما تردید نداریم که میزان برداشت این محصول 

امسال نیز مانند سال گذشته کاهشی خواهد شد.
    

 طالبان 85 سد در افغانستان 
احداث می کند

ئیــس  ر  - س ر فــا
مدیریــت آب مناطــق 
غرب افغانستان به فارس 
گفت: بــرای مدیریت آب 
در افغانستان طی 5 سال 

آینده ۸5 ســد در مناطق مختلف این کشــور احداث 
خواهد شد.پس از گذشته سال ها از کارساخت سد آبی 
سلما در هرات در حکومت گذشته ساخت آن به اتمام 
رسید و نزدیک به هفت سال اســت که این سد به بهره 
برداری رسیده است، اما به دلیل عدم مدیریت درست 
آب در حوزه غرب افغانستان، این جغرافیا با کمبود آب 

برای آبیاری زمین های کشاورزی مواجه است.
مسؤوالن حکومت طالبان در هرات اعالم کردند که 
در حال حاضر با مشارکت شــهروندان تقسیم آب سد 
ســلما برای مزارع آبی در نظر گرفته شده و تمام زمین 

های کشاورزی امسال آبیاری شدند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هرچند 
مداخله بانک مرکزی در بــازار ارز را امری 
طبیعی و در حوزه وظایف ذاتی بانک مرکزی 
می داند؛ اما معتقد است به دلیل آنکه محرک 
قیمت ارز در حوزه سیاست قرار دارد دایره 
تاثیرگذاری این بانک بر قیمت ها محدود 

خواهد بود. 
سیدکمال سیدعلی می گوید تاثیر این 

سیاست محدود و موقتی است. 
به گزارش روزنامه »توسعه ایرانی«، از 
نیمه خردادماه روند نرخ ارز در بازار صعودی 
شده و لحظه به لحظه بر قیمت اسکناس 

آمریکایی افزوده می شود. 
در نیمه خرداد قیمت دالر رکودشکنی 
کرد و به 32 هزار تومان رسید و ۱۴ خردادماه 
خبر رسید که ۱6نفر از سرشاخه های اصلی و 
اخالگران ارز فردایی و طال دستگیر شده اند. 
با وجودی که خبر این دســتگیری ها 
اعالم شد اما بازار آرام نشد و نرخ ارز همچنان 
در مسیر صعودی حرکت کرد و سرانجام در 
22 خردادماه نرخ فروش هــر دالر در بازار 
آزاد تهران، سومین رکورد تاریخی خود را 
ثبت کرد و از مرز 33 هزار تومان نیز گذشت.

عصر روز یک شنبه هفته جاری بانک 
مرکزی نرخ عرضه دالر در صرافی های تحت 
نظارت خود را با افزایش 2۴۴ تومانی به 27 
هزار و 3۴ تومان رساند که این نرخ یک هزار 
و 60۸  تومان باالتر از قیمت رسمی فروش 
دالر در آغاز سال جاری و همچنین بیشترین 

نرخ در پنج ماه گذشته به شمار می رود.
در بازار آزاد تهران نیز پــی از آنکه نرخ 
فروش دالر رکورد جدیــد 33 هزار و 300 
تومانی را ثبت کرد و بدین ترتیب فاصله نرخ 
آزاد و رســمی دالر حداقل به 6 هزار و 265 
تومان رسید، دوباره به کانال 32 هزار تومان 
بازگشت.  با این حال نوسان شدید نرخ ارز 
سبب شد تا قیمت هر قطعه سکه نیز به بیش 
از ۱6.5 میلیون تومان برسد و هر گرم طالی 
۱۸ عیار هم به بیش از ۱.5 میلیون تومان 
رسید. بسیاری از مغازه های فروش سکه و 
طال با توجه به نوسانات شدید نرخ ها از خرید 
و فروش ممانعت کردند با این وجود در بازار 

غیررسمی قیمت ها متغیر بود. 
در نیمه روز 22 خرداد خبری منتشر 
شــد مبنی بر اینکــه با بانــک مرکزی با 
همکاری پلیس امنیت اقتصادی 3۱ نفر از 
سرشاخه  های معامالت فردایی ارز و طال را 
دستگیر شدند. ســردار بهرامی، جانشین 

پلیس امنیت اقتصادی، با هشدار  به فعاالن 
بازار فردایی طال و ارز، بیــان کرد: 3۱ نفر از 
سرشاخه های معامالت فردایی دستگیر 
و تعدادی از عناصر فعــال در این بازار نیز با 
همکاری بانک مرکــزی و مراجع قضایی 

شناسایی شدند.
وی تصریح کرد: معامالت فردایی طال 
و ارز، غیرقانونی و قمارگونه است و بر اساس 
بررسی هایی که داشتیم این افراد با ایجاد 
بازار معامالت فردایی اقدام به ایجاد تقاضای 
کاذب در بازار طال و ارز می کردند تا قیمت  ها 
را افزایش دهند.با توجه به وضعیت وخیم 
بازار و در حالی که بهای ارز رکوددار باالترین 
سقف تاریخی خود بود؛ بانک مرکزی با هدف 
بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در بازار ارز 
نسبت به برگزاری نشستی ویژه اقدام کرد و 
بر اساس اخبار منتشر شده بانک مرکزی با 
هدف مدیریت بازار ارز، اختیارات ویژه ای را از 
سران سه قوه دریافت کرده و در جلسه سران 
قو؛ اجازه استفاده نامحدودمنابع ارزی به بانک 

مرکزی داده شده است. 
در همین زمینه جلسه ای میان رئیس 
بانک مرکزی و صرافی های رسمی برگزار 
شد که به موجب آن به آنها اجازه داد که ارز 
صادرکنندگان به شکل اسکناس را با نرخ 

توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز )بدون 
محدودیت( بفروشند.

توافق با صرافان برای کنترل نرخ ارز
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
ایران اظهار کرد: »مــا با صرافی ها توافقات 
خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان 
عرضه را بیشتر و مقررات مرتبط با تقاضای 
بازار در حوزه اسکناس در بازار را نیز تسهیل 
خواهیم کرد، بنابراین اتفاق مثبتی رخ می 
دهد و حجم معامالت باال خواهد رفت و نیاز 
واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم.«

وی رونــد درآمدهای ارزی ایــران را 
صعودی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به شکل 
اسکناس را بی سابقه اعالم کرد و از آمادگی 
نهاد ناظر بر بازار پول ایران برای پوشــش 

»تقاضای واقعی« بازار خبر داد.

 تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی
 بر افزایش نرخ ارز 

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
درباره چرایی جهش نــرخ ارز توضیح داد: 
علت اصلی افزایش نرخ ارز را باید در مسائل 
اقتصادی و سیاسی جستجو کرد، مسائل 

سیاســی نظیر مذاکرات برجام و موضوع 
آژانس و قطعنامه و همچنین پیش بینی پذیر 
بودن فضا برای فعاالن اقتصادی با توجه به 

انتظارات تورمی. 
وی افزود: افزایــش نقدینگی، کنترل 
نشدن تورم و کسری بودجه دولت نیز به این 
قضیه دامن زده و سبب شده تا وضعیت بازار 

به این سمت و سو حرکت کند. 
وی تاکید کرد: البتــه نباید از موضوع 
سفته بازی و سرمایه گذاری در ارز و واردات 
کاالی قاچاق غافل شــد زیرا این موارد از 

اهمیت فراوانی برخوردار است. 
ســیدعلی اظهار کرد: تمهیداتی که 
از سوی دولت و بانک مرکزی اندیشیده 
خواهد شد تا بازار را کنترل کنند، بسیار 
مهم اســت، اما ممکن است درصد کمی 
بر اوضاع فعلی اثرگذار باشــد، باید توجه 
داشــت در نهایت موضوعات سیاســی 
عمده ترین مساله ای است که موجب شده 
تا روند نرخ ارز افزایشی باشد. وی هشدار 
داد: انتظارات تورمــی را باید عمده ترین 
محور این شرایط دانست زیرا با خبرهای 

بد افزایش قیمت ها تشدید می شود. 

مداخله، وظیفه بانک مرکزی است 
این اقتصاددان درباره هشــدار برخی 
کارشناســان و اقتصاددانان از تصمیمات 
دولت و احتمال ارزپاشی عنوان کرد: باالخره 
مداخله وظیفه بانک مرکزی اســت و این 
بانک باید تمهیداتی بیاندیشد تا افزایش 
نرخ ارز این گونه نباشد و بحث مدیریت بازار 
ارز کنترل شود اما اینکه چقدر این اقدامات 
موثر خواهد بود، به نظر می رسد مداخالت 
بانک مرکزی باید اجرایی و سپس بررسی 
شود. بنابراین بانک مرکزی با مداخالت باید 
بازار را مدیریت کند و اقداماتی که انجام داده 
مانند خرید اســکناس توسط صرافی ها از 
صادرکنندگان بحث مهمی است که می تواند 
تاثیر جزئی در بازار داشته باشد اما انتظار اینکه 
بتواند بر بازار عرضه و تقاضا اثرگذار شود و آن 
را متعادل کند، وجود ندارد اما این اقدام برای 
کنترل وضعیت فعلی بــازار کمک کننده 

خواهد بود. 

موثرنبودن مقابله با اخاللگران ارزی 
در بلند مدت 

سیدعلی در پاسخ به این پرسش که در 
دولت دوازدهم شاهد مقابله با اخاللگران 
بازار ارز و ســکه و طال بودیم و اکنون نیز 
این اتفاق رخ داده، آیــا به اصطالح بگیر 
و ببندها می توانــد در کنترل قیمت ها 
در بازار ارز و طال موثر باشــد یا خیر؛ بیان 

کرد: در مدت محدودی این گونه اقدامات 
تاحدودی بازار را از بحــران و تنش دور 
می کند و به حالت سکون می رساند، اما 
حتم بدانید این گونه اقدامات در بلند مدت 

موثر نخواهد بود. 
وی دربــاره احتمال ادامــه واکنش 
بازاریان نسبت به بی ثباتی نرخ ارز گفت: 
این مساله بستگی به تصمیماتی که دولت 
در آینده می گیرد، دارد و دولت به مساله 
مدیریت این بــازار ورود کرده و باید دید 
چه اقداماتی غیــر از تصمیم اخیر؛ انجام 

خواهد داد. 
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره 
نرخ ارز واقعی گفت: در شرایطی که مسائل 
سیاسی آنچنان فشار سنگینی بر اقتصاد 
دارد بر اساس مدل های اقتصادی نمی توان 

نسبت به برآورد نرخ واقعی ارز اقدام کرد. 

 توصیه های معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی به دولت 

سیدعلی برای کنترل شرایط نابسامان 
بــازار ارز به دولت ســیزدهم توصیه کرد: 
کاهش تنش های بین المللی عمده ترین 
مساله ای است که دولت باید به آن بها دهد 
اما در کنار آن مدیریت بازار ارز، برگشت ارز 
حاصل از صادرات، کنترل قاچاق و مدیریت 
فروش ارز جهت خروج سرمایه نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد و دولت باید به صورت ویژه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را 

دنبال کند. 

سیدعلی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« و با اشاره به تصمیمات جدید بانک مرکزی:

اقدامات موقتی چاره بحران ارز نیست

محمد میرزایی

سیدکمال سیدعلی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
تمهیداتی که از سوی دولت 

و بانک مرکزی اندیشیده 
می شود تا بازار را کنترل 

کنند، بسیار مهم است 
و ممکن درصد کمی بر 

اوضاع فعلی اثرگذار باشد 
اما باید توجه داشت در 

نهایت موضوعات سیاسی 
عمده ترین دلیلی است که 
موجب شده تا روند نرخ ارز 

افزایشی باشد

 حاال ادعاهای جنجالی برخی مقامات دولت سیزدهم در جریان 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به مهمترین پاشنه آشیل 

دولت تبدیل شده است.
 به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در حالی که جلسات متعددی 
در میرداماد با هدف ســاماندهی بازار ارز در فردوسی و سبزه میدان 
برگزار می شود، پاستور آبستن حوادث دیگری است. از دیروز شایعات 
متعددی در خصوص مشخص شدن اولین خروجی دولت سیزدهم در 
محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده است. آنچه این موضوع را از اهمیت 
بیشتری برخوردار می کند که اولین قرعه به نام مردی خورده است که 
با هشتک سالم بر ابراهیم در فضای مجازی فعالیت گسترده ای را به 
نفع رییس جمهوری مستقر تدارک دید و در شعارهایش با تاکید بر 
اینکه تحریم بحران اصلی اقتصاد ایران نیست، تیغ تیز انتقاد را متوجه 

مدیریت دولتی کرد.
ادعای وی در این خصوص که حتی با یک میلیون تومان می توان 
شغل ایجاد کرد و اگر مردم به کاندیدای درست رای بدهند مشکالت 
اقتصادی قابل حل است، در فضای مجازی از سوی کاربران بارها بازنشر 
شد. وی حتی در فروردین ماه سال گذشته ادعا کرده بود : » دولت با 

ارزپاشی به میزان 300 میلیون دالر می تواند قیمت دالر را به کمتر از 
۱5 هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تأمین این مبلغ 

برای بانک مرکزی از آب خوردن آسان تر است«.
حاال اما با فشارهای مختلف و کاهش تقاضا و برخورد با کسانی که 
اخاللگر در شبکه ارزی کشور محسوب می شوند، دالر همچنان در 

کانال باالتر از سی هزار تومان ایستاده است.

جنجال بر سر جنجالی ترین وزیر کابینه
حجت اهلل عبدالملکی دانش آموخته دانشگاه امام صادق، پیش از 
انکه در مسند وزارت قرار گیرد، ادعاهای عجیبی برای اداره کشور داشت 
و از منتقدان مهم دولت روحانی محسوب می شد. وی که برای اولین بار 
در چهل سالگی ردای وزارت را در دولت سیزدهم بر تن کرد، اقداماتی 
عجیب را در این فضا کلید زد. بهمن ماه بود که حجت عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حدود 2 هزار مدیر همتراز مدیرکل 
به باال در این مجموعه داریم و یک هزار نفر را باید جابه جا کنیم البته 
مدیران خوب، قوی و دست پاک به کارشان ادامه می دهند یا جایشان 
عوض می شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می کنیم که تا به  حال 350 

نفرشان برکنار یا جابه جا شده اند و افراد جدید آمده اند.در حالی که این 
وزارتخانه سرگرم عزل و نصب های پی در پی و متعدد بود، افزایش حقوق 
بازنشستگان که امری بسیار جدی برای جامعه تلقی می شد به محاق 
رفت و معطل یک ویرگول ماند. حاال صدای اعتراض بازنشستگان در 

بسیاری از شهرها به گوش می رسد.
در آخرین اقدام قول داده اند افزایش حقوق بازنشســتگان نه به 
میزان اعالمی برای همه، بلکه کمتــر از این رقم در خردادماه محقق 
شده و در مرداد معوقات فروردین و اردیبهشت پرداخت شود.گفته 
می شود یکی از دالیل بروز اختالفات در دولت و سایر دستگاه ها همین 
مساله بازنشستگان است و با جدی شدن عزم نمایندگان مجلس برای 
استیضاح عبدالملکی، برکناری وی از مسئولیت در دستور کار قرار 
گرفت. در حالی که صراط نیوز خبر از خداحافظی وی با حلقه نزدیکانش 
در وزارتخانه داده است، اما برخی می گویند وی در صدد است پیش از 
برکناری نسبت به استعفا اقدام کند. شایعاتی نیز در خصوص حضور 
وی در قامت سفیر منتشر شده که از سوی برخی مقامات رد شده اما 
هر چه هست قطار کابینه در آستانه یک سالگی حرکتش را کند کرده 

تا برخی را پیاده کند.

نگرانی در خیابان سمیه
پس از عبدالملکی، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز با انتقــادات جدی همکارانش در دولت و 
نمایندگان در مجلس مواجه است. قول های عجیب او برای 

برچیدن قرعه کشی خودرو و همچنین افزایش تیراژ خودرو 
در کنار کاهش قیمت، وضعیت پیچیده ای را پیش روی وی و 

همکارانش در این وزارتخانه قرار داده است.

یک احتمال در حوالی باب همایون
احسان خاندوزی، از دیگر وزرایی است که این روزها در معرض انتقاد 
جدی افکار عمومی قرار گرفته است.وی که پیش از این در کسوت نماینده 
مردم تهران ایفای نقش می کرد، در سال گذشته مدعی بود دولت آینده 
بدون هیچ کار خاصی شاهد فروکش ۱0 تا ۱5 درصدی بحران تورم خواهد 
بود.او با همین پیش بینی و خوش بینی و ساده انگاری بر مسند وزارت 
اقتصاد تکیه زد تا حاال شاهد باالتر رفتن تورم از چهل درصد، در نزدیکی 
اولین سالگرد فعالیت دولت سیزدهم باشد.او در اولین روزهای حضور در 
وزارت امور و اقتصادی و دارایی با تکیه بر شعار می شود و می توانیم،به گفتن 
این جمله درجمع اهالی رسانه بسنده کرد که خداحافظی دولت پیرمردها 
و روی کار آمدن دولت جوان و انقالبی حالل بسیاری از مشکالت است. 
حاال به نظر می رسد جوانان منتقد پیرمردها، نتوانسته اند به درستی از 
پس اداره امور برآیند. این چنین است که بازار ارز درگیر رشد قیمتی حدود 
هفت هزار تومان در کمتر از یک سال است و تورم همچنان روند افزایشی را 
تجربه می کند.برخی معتقدند اولین ترمیم در ناحیه ای اتفاق خواهد افتاد 
که محکم ترین شعارها در خصوص آن مطرح شد. اقتصاد حاال منتظر 
ترمیم کابینه است. باید دید اخبار منتشره ترفندی است برای پاس دادن 

بحران به آینده یا تغییری جدی در این حوزه در راه است.

اولین خروجی از کابینه؛ استعفا، برکناری یا شایعه

کدام وزیران زیر تیغ تیز انتقاد قرار دارند؟

خبر

رئیس هیات عامــل صندوق توســعه ملی ضمن اتمــام حجت با 
دریافت کنندگان تسهیالت ارزی برای برگشت آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر 
در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی های آنها اقدام خواهد 

شد، بنابراین نه به رئیس جمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.
مهدی غضنفری در گفت وگو با ایسنا، از آخرین تصمیم در رابطه با 
درخواست تسهیالت گیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت 
پرداخت با نرخ  ۴200 تومان توضیحاتی ارائه کرد.رئیس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی با بیان این که هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیالت 
معوق به نرخ ارز ۴200 تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده این است 

که تسهیالت صندوق را  با نرخ روز تسویه کنند. این که فکر کنند قرار است 
آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود 
پرورش داده اند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیالت با ارز ۴200 
تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را خواهد بست. از این رو نه به 

رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.

برخی نگران عهد خود با شرکا هستند
وی با اشاره به این که برخی تسهیالت گیرندگان می گویند که می خواهند 
بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: اما نگرانند 

که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز 
ندهند، مانع از این اقدام شوند.غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیالت گیرندگان 
به توصیه های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر 
بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال 
قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبه ای تحت عنون »تملک دارایی 
تسهالت معوق« که در پایان سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی 
مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیالت معوق اقدام می شود. 
این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی های تسهیل گیرندگان را برای 

جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.

غضنفری خطاب به دارندگان وام های معوق ارزی: 

نه به رئیس جمهوری نامه بزنید و نه وقت خود را تلف کنید؛ وام را تسویه کنید


