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یک کارشناس اقتصادی:
بانک مشترک ایران و ترکیه 

کارکردهای بانک تجاری را ندارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: به نظرم بانک 
مشــترک مورد نظر بین ایران و ترکیه به شــکل 
اینستکس است، حاال نام آن بانک یا شرکت باشد 
کارکرد مبادالت تهاتری را خواهد داشت و عمال 

کارکردهای بانک تجاری را نخواهد داشت.
جمشید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا در مورد 
راه اندازی بانک مشترک بین ایران و ترکیه گفت: 
البته ما پیش از انقالب دارای چندین بانک مشترک 
از جمله ایران و ژاپن بودیم و در حال حاضر هم دارای 
بانک مشترک با ونزوئال هستیم که آن نیز کارکرد 
خاصی ندارد. همچنین بانک مشترک ایران و اروپا 
که مرکز آن در هامبورگ اســت، عمال از کارکرد 

افتاده است.
وی ادامه داد: به نظرم بانک مشترک مورد نظر 
بین ایران و ترکیه به شکل اینستکس است، حاال 
نام آن بانک یا شرکت باشد کارکرد مبادالت تهاتری 
را خواهد داشت و عمال کارکردهای بانک تجاری 
را ندارد به عبارت دیگر تنها مبادالت اقتصادی را 

سامان خواهد بخشید.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: لیر ترکیه 
با وجود نوساناتی که دارد از  ثبات نسبی برخوردار 
است و پول ما هم به ســمت ثبات نسبی حرکت 
می کند و به نظرم باید روابط سرمایه گذاری و رابطه 
لیر با ریال مشخص شــود، قاعدتا این بانک برای 
راه اندازی نیازمند سرمایه گذاری اولیه مشترک 
است مثال این ســرمایه گذاری برای بانک ایران و 
ونزوئال به دالر بود که در شرایط کنونی نمی توان 
از این ارز استفاده کرد. عدالتیان تصریح کرد: الزم 
است نحوه تبدیل ارز در این بانک مشخص شود؛ 
مثال صادرکننده ای که کاالیی را به ارزش 10 دالر 
صادر می کند، آیا قرار است معادل آن لیر دریافت 
کند یا ریال؟ پس الزم است در ابتدای کار  نحوه ی 

تبدیل ارز مشخص شود.
الزم به توضیح است، کانال تلویزیونی خبر ترک 
گزارش داد که محمد فرازمند، ســفیر جمهوری 
اسالمی ایران در ترکیه از همکاری ایران و ترکیه در 
ایجاد سیستم مالی مقاوم در برابر تحریم های آمریکا 
خبر داده اســت.  ایجاد سازوکارهای جدید مالی، 
زمینه های تجارت دو جانبه را باوجود تحریم های 
ضد ایران ایجاد می کند. سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در ترکیه در این خصوص گفت: ما به ترکیه 
حجم زیادی گاز صادر می کنیــم. این امر نیاز به 
توسعه بیشتری دارد. ما نیاز به مکانیسم جدیدی 
داریم که بخش هایی از آن هم اکنون در حال کار 
کردن هستند. می توان یک سیستم مبادله ایجاد 
کرد تا به تجارت در ارزهای ملی منجر شود؛ ما در 
حال ایجاد یک بانک مشــترک هستیم. فرازمند 
افزود: این کار برای جلوگیری از تحریم های آمریکا 
انجام نمی گیرد. ما نمی خواهیم قانون را دور بزنیم. 
با این حال، ایــاالت متحده عالوه بــر تحریم ها، 
درگیر تروریسم اقتصادی است و با این کار، حقوق 

کشورهایمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
    

یک کارشناس بازار سرمایه:
ریزش دیروز شاخص بورس، 

دلیل اقتصادی ندارد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از روند 
افزایشی هفته گذشته از صبح دیروز در مدار کاهشی 
قرار گرفته است، بطوری که شاخص کل تا ساعت 10 
و نیم امروز با کاهش سه هزار و ۷۴ واحدی به۲۲1 

هزار و ۴0۲ واحد رسید.
کیارش هومــن در گفت وگو با ایلنــا در مورد 
دلیل ریزش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص بورس 
در معامالت صبح دیروز گفت: بیشتر حرکت این 
روزهای شــاخص تحت تاثیر اخبار سیاسی است 
و ســرمایه گذاران به واســطه این اخبار نسبت به 
ســرمایه گذاری در بازار دلگرم یا دلسرد می شوند. 
بنابراین بازار بیشــتر تحت تاثیر تحوالت سیاسی 
اســت وگرنه اتفاق خاصی در بنگاه های تولیدی 
مشاهده نمی شود. براســاس اطالعات مندرج در 
ســامانه شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از روند 
افزایشی هفته گذشته از صبح دیروز در مدار کاهشی 
قرار گرفته است بطوریکه شاخص کل  تا ساعت 10 
و نیم دیروز  با کاهش سه هزار و ۷۴ واحدی به ۲۲1 
هزار و ۴0۲ واحد رســید. همچنین شاخص کل 
هم وزن با کاهش ۳۹۵ واحــدی به ۵0 هزار و ۸۶۸ 

واحد رسید.

خبر اقتصادی
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ششمین جلســه رســیدگی به 
اتهامات »علیرضا زیبا حالت منفرد« 
معروف به جعبه ســیاه پرونده بابک 
زنجانی صبح دیروز - 11 خردادماه - به 
ریاســت قاضی صلواتی در شعبه 1۵ 

دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد.
به گــزارش ایســنا، در ابتدای این 
جلســه قاضی صلواتی ضمــن اعالم 
رســمیت جلســه دادگاه، از وکالی 
شــرکت نفتی HK خواست با حضور 
در جایگاه توضیحات خود را ارائه کنند.

صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت 
نفتی HK با حضــور در جایگاه گفت: 
من به وکالت از شرکت موکلم که وابسته 
به شرکت ملی نفت ایران است تقاضای 
صدور حکم شایســته بــرای جبران 
خسارات وارده به شــرکت ملی نفت 
که ســرمایه اش به مردم تعلق دارد را 

خواهان هستم.
وی ادامه داد: از تاریخ 11/۳/ 1۳۹0 
تحریم ها علیه ایران به اوج خود رسید 
و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
تابعه و بانک مرکزی در فهرست تحریم 
قرار گرفتند. در این گیرودار به منظور 
ایفای تعهدات شرکت ملی نفت ایران 
که به مخاطره افتاده بود افرادی از این 
فرصت سوء اســتفاده کردند و آب به 
آسیاب دشــمن ریختند و دشمن را 

یاری کردند.
صادقی قهاره افزود: بابک زنجانی به 
کمک زیباحالت منفرد غافل از اینکه 
عدالت آنها را گرفتار خواهد کرد از این 
موقعیت سوءاستفاده کرده و به بهانه 
اینکه نفت را برای فــروش می برند و 
حاصلش را به کشور برمی گردانند در 
واقع نفت کشــور را به یغما بردند. در 
کالهبرداری از شرکت ملی نفت ۴ حلقه 
عمده به چشم می خورد که عبارتند از 
شرکت ایزو، شرکت اس سی تی بنکرز 
، بانک پوشــالی FIIB و انبار کردن و 
جابه جا کردن محموله هــای نفتی و 
فروش آنها که نقش زیباحالت منفرد 

در این بخش بیش از دیگران اســت. 
وی گفت: این دادگاه در گذشــته رأی 
قاطع خود را در حق باقی متهمان صادر 
کرده است که از آن زمان ۴ سال گذشته 
است. صادقی قهاره به بزه های انتسابی 
به متهم زیباحالت منفرد اشاره کرد و 
گفت: در ایــن پرونده متهم زیباحالت 
منفرد که هم سن آقای زنجانی و متولد 
سال ۵۲ اســت ابتدا به مالزی رفته و 
معلوم نیست چطور لقب" داتا" یا " سر" 
به او عطا می شود و از کشور دومینیکا 

پاسپورت سفیر کبیر را می گیرد.
صادقی قهــاره گفت: اگــر متهم 
زیباحالت منفــرد در فرآیند مجرمانه 
بسترســازی نمی کرد آقــای زنجانی 
نمی توانست شرکت موکل من را اغوا 
کند. وی به نقش متهــم در این گروه 
سازمان یافته اشاره کرد و گفت: ترتیب 
مالقات آقای تانســری )مشاور عالی 
نخســت وزیر مالزی( با آقای زنجانی، 
تأسیس شرکت سوییفت ال تی دی که 
موسسین این شرکت از تشابه اسمی با 
شرکت جهانی سوییفت سوءاستفاده 
کــرده و بانک ها را فریــب می دادند و 
بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد 
متهمیــن پیام هایی که از آن ارســال 
می کردند کاماًل جعلی بوده اســت که 
البته شــرح تفصیلی این پیامک ها در 
کیفرخواست و لوایح تقدیمی در گذشته 
به دادگاه آمده است. طبق گفته متهم 
این شــرکت ها با ســرمایه 100 دالر 
تأسیس و از طریق آن پیامک های جعلی 
ارسال شده اســت و نقش زیباحالت 
منفرد در شرکت اس سی تی بنکرز کاماًل 

مشهود است.
صادقی قهــاره افــزود: مهمترین 
بحث در عملیات بانکی ارتباط با سایر 
بانک هاســت و نقــش ارتباطی بانک 
پوشالی FIIB از طریق متهم زیباحالت 

منفرد صورت می گرفته است.
پس از پایان دفاعیات صادقی قهاره، 
جعفری وکیل مدافع متهم زیباحالت 

منفرد با حضــور در جایــگاه در بیان 
دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست 
۳ جرم به موکل نسبت داده شده است و 
این در حالیست که بر اساس اصل کلی 
قلمرو قوانین جزایــی در مکان و طبق 
ماده ۳ قانون مجازات اسالمی قانونگذار 
می گوید در هر محلی جرم واقع شــد، 
مقامات قضائی محل باید متهم را تحت 
تعقیب قرار دهند، مســائلی که تحت 
عنوان جرم به آقــای زیباحالت منفرد 
نســبت داده اند در خارج از کشور بوده 
است. جعفری افزود: اعمال زیباحالت 
منفرد نه در ایران و نه در خارج از کشور 
نباید جرم تلقی شــود، شخصی به نام 
زنجانی مقداری نفت خریده و در کشور 
چین با همکاری زیباحالت منفرد آن 
را انبار کردند. اگر آقای زنجانی جرمی 
مرتکب شده است این موضوع ارتباطی 
به منفرد نــدارد و وی دخالتی در این 
مسائل نداشته و هیچ سند و مدرکی دال 
بر اینکه منفرد در خرید و تحصیل نفت 
دخالتی داشته باشد در پرونده وجود 
ندارد. جعفری ادامه داد: قانون تشدید 
مجازات کالهبرداری این جرم را تعریف 
کرده اســت، اگر منصفانه و بدون حب 
و بغض بررســی کنیم این جرم شامل 
موکل من نمی شود، موکلم برای خدمت 
به هموطنش وارد قضیه شــده و طبعاً 
برای این کار پولی هم گرفته اما در جرم 
کالهبرداری باید قصد خاص )بردن مال 
دیگران( وجود داشته باشد درحالی که 
موکل هیچگونه مانور متقلبانه انجام 
نداده اســت. وکیل زیباحالت منفرد 
گفت: بابک زنجانی امروز مجرم است 
اما آیا آن زمانی که به موکل من مراجعه 
کرد مجرم بود که به او شــک کند. آن 
زمان اعمال بابک زنجانی نه تنها جرم 
نبود بلکه امتیاز محســوب می شد و 

موکل من یکی مثل بقیه مردم است.
جعفــری تصریح کــرد: موکلم به 
خاطر ایرانی بودن و عالقه به کشورش 
حدود یــک میلیــارد و ۵00 میلیون 

دالر به اقتصاد ایران کمک کرده است 
چرا اینها نادیده گرفته می شــود؟ وی 
می گوید هیچ پولــی از بابک زنجانی و 
شرکت ملی نفت نگرفته است حال آیا 
این کالهبرداری محسوب می شود؟ از 
عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی درباره 
موکلم وجود نــدارد و عنصر معنوی 
اصاًل وجــود ندارد و عنصــر مادی که 
موکلم انجام داده است طبق روال و در 
کار معمول و عادی انجام شــده است. 
همچنین موکلم قصــد ضربه زدن به 
نظام را نداشته است و صرف انجام برخی 
اقدامات نبایــد آن را دال بر قصد ضربه 

زدن به نظام قلمداد کنیم.
وی افزود: این موارد در کیفرخواست 
چند بار تکرار شــده است که ای کاش 
نماینده دادســتان به جای این ۴00 
صفحــه 10 صفحه کیفرخواســت 
متقن تهیه و ســعی می کرد دالیل در 
کیفرخواست بیشتر باشــد. از دادگاه 
با توجه به ماده ۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری و اصل فعلی اصالة البرائة و اینکه 
موکل جرمی انجام نداده تقاضای صدور 
حکم برائت دارم. او حــدود ۳0 ماه در 
زندان است و یک فرد مفید برای نظام 

نفتی و اجتماعی و سیاسی است.
در ادامه قاضــی صلواتی خطاب به 
جعفری وکیل مدافع متهم زیباحالت 
منفرد گفت: در اینکه او ایرانی است آیا 

شکی ندارید؟ وکیل منفرد گفت: خیر.
قاضی صلواتی گفت: پس نظر شما 
را به ماده ۴ و ۷ قانون مجازات اسالمی 
جلب می کنم که اگــر جرمی در حوزه 
حاکمیت ایران وقوع یابد، مجرم طبق 
قانون جمهوری اسالمی ایران مجازات 
خواهد شــد و اگر اتبــاع ایرانی هم در 
خارج از کشور باشــند، در ایران طبق 
قوانین جمهوری اسالمی ایران مجازات 

می شود.
محبتی وکیل دیگر متهم منفرد با 
حضور در جایگاه گفت: تمام عملیات 
مجرمانه در این پرونده توســط بابک 
زنجانی انجام شده است. وی به عنوان 
امین دو بانــک و تنها تصمیم ســاز و 
مجری این بانک ها ایفای نقش می کرده 
به طوری که همه تراکنش های بانکی با 
دستور او نزد بانک FIIB اعمال می شده 
است. موارد پولشویی پرونده موضوع 
اتهام بابک زنجانی بوده که از ســوی 
دادگاه محتــرم رأی صــادر و به تأیید 
دیوان عالی رســیده و در حال اجرای 

حکم است.
وی ادامه داد: طبق اظهارات و اقاریر 
برخی متهمان در پرونده از جمله مهدی 
شمس برابر قوانین جزایی علیه خود 
آنان معتبر و قابل اســتناد است و علیه 
موکل نافذ نیســت و مورد توجه قرار 
نمی گیرد. نقش موکلم به عنوان واسطه 
در کالهبرداری بــوده و عنصر مادی 
مشارکت در کالهبرداری محقق نشده 
اســت. محبتی وکیل دیگر متهم زیبا 
حالت منفرد افزود: کالهبرداری، جعل، 
استفاده از ســند مجعول و خیانت در 
امانت به موکل نسبت داده شده است 
و با توجه به اینکه در این موارد قرار منع 
تعقیب قطعی صادر شده است لذا مطابق 
قانون نمی توان فرد را مجازات کرد و در 
مورد متهم منشأ احراز جرم پولشویی و 
کالهبرداری مالحظه نمی شود و اخالل 

در نظام اقتصادی معنا پیدا نمی کند.
وی افزود: بر حسب کیفرخواست 
و اظهــارات منفــرد اعــالم می کنم 
 HK موکل هیچ ارتباطی با شــرکت
و نیکو و شــاکی پرونده نداشته است 
لذا عناصر تحقق جــرم کالهبرداری 
وجود ندارد و موکل نقشی در دریافت و 
پرداخت پول های مربوط محموله های 
نفتی نداشته اســت. پس از دفاعیات 
وکالی متهم زیبا حالت منفرد، قاضی 
صلواتی خطاب به متهم گفت: آخرین 
دفاعیات خــود را بیــان کنید. متهم 
زیبا حالت منفرد در آخریــن دفاع از 
خود گفت: در کیفرخواســت نام ۲۷ 
شــخصیت حقیقی و 1۶ شخصیت 
حقوقــی )خانم زینب مــددی، خانم 
زهره رضایی، حمید فالح هروی، خانم 
مریم مهربانی، ســیف اهلل جشن ساز، 
دیوان دره ای، ســرمدی، نقش بندی، 
مشیری، غفاری، سعیدی، خانم آقایی، 
آقای سعیدی، ایشــان الدین منصور، 
محمدرضا ســاروخانی، خانم متین 
فریدی، بــازرگان، حمیدرضا اکبری، 
ســعید منصوری، صدیقیــان، خانم 
عتیقه چی، بهرام آقازاده، اکبر قطبی، 

خانم یو و …( نام برده شــده است و از 
آنان نتیجه گیری ناصوابی شده است.

زیبا حالــت منفرد افــزود: ۴ هزار 
حوالــه در مدت یک ماه فرســتادند و 
بالغ بر چندین میلیارد دالر ارســال و 
هیچکدام مســدود و بالک نشــد و به 
ازای هر حواله ۵0 دالر به بنده پرداخت 
شــد اما خیلی زود مدیران بانک ملت 
دفتــر FIIB را تصاحــب کردند و در 
مقام تصدی گری قــرار گرفتند. آقای 
قاضی فرزندان و همسر من فارسی بلد 
نیستند و من ۳0 ماه است که در ایران 
هستم، می خواستم دفاعیات خود را در 

این دادگاه ارائه دهم.
قاضی صلواتی گفت: فرصت کافی 

برای دفاع به شما داده خواهد شد.
زیبا حالــت منفــرد گفــت: در 
کیفرخواســت آمده که زنجانی به من 
گفت ۴ وزیر و نمایندگان مجلس پشت 
من هستند، پایت را از گلیم ات درازتر 
نکن. زیباحالت منفرد در ادامه دفاعیات 
خود گفت: آیا شــرکت HK یا بانک 
مرکزی سند دیگری به من نشان دادند 
که من با عقلم بفهمــم نباید این کار را 
انجام می دادم. زنجانی سال بعد به من 
گفت تو به من خیانت کردی، آیا شرکت

Hk خوشحال می شد که من می گفتم 
ال سی درست است. 

این متهم افزود: وقتی آقای رستم 
قاسمی وزیر نفت شد از بابک زنجانی 
خواست با وی همکاری کند و زنجانی 
به خودش بسیجی اقتصادی می گفت.

وی درخصوص اتهــام آب ریختن 
در نفت ها نیز گفت: مــن تا حاال یک 
نفت کش را از نزدیــک ندید ه ام چطور 
امکان دارد در نفت آب ریخته باشــم. 
همچنین من هیچ وقت بانک تأسیس 
نکردم که بســتر جرم محیا شود. آیا 
اگر بانک من کار درست انجام می داد 
از مــن تقدیر می کردید. مــن از هیچ 
یک از اقدامات مجرمانه زنجانی اطالع 
نداشتم. حتی یکسال قبل از بازداشت 
او نیز رابطه ام را با ایشان قطع کردم. من 
مثل شرکت hk قربانی هستم و دیگر 

دفاعی از خود ندارم.
با پایان آخریــن دفاعیات علیرضا 
زیباحالت منفرد قاضی صلواتی ختم 
دادرســی را اعالم کــرد و گفت: حکم 
این پرونــده در مهلــت قانونی صادر 

خواهد شد.

آخرین جلسه دادگاه علیرضا زیبا حالت منفرد برگزار شد

ماجرای»جعبهسیاه«و»دالرهاینفتی«بهکجامیانجامد؟

صادقی قهاره وکیل مدافع 
شرکت نفتی HK: من به 

وکالت از شرکت موکلم 
که وابسته به شرکت ملی 

نفت ایران است، صدور 
حکم شایسته برای جبران 
خسارات وارده به شرکت 

ملی نفت که سرمایه اش به 
مردم تعلق دارد را خواهان 

هستم

زیباحالت منفرد: زمانی 
که به ایران مراجعه کردم با 

مشاور عالی نخست وزیر 
مالزی به قصد بازدید از 

کشور آمدم و پایم به جزیره 
کیش باز شد و با زنجانی 
آشنا شدم، قبل از خرید 

FIIB حساب هایی در این 
بانک باز شده بود و بنده 
فکر نمی کردم زنجانی 

می خواهد از وزارت نفت، 
نفت خریداری کند

گفت وگو

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه برای 
اجرای برخی از پروژه ها از جمله برخی پروژه های ریلی خارج 
از اولویت بندی و تحت تاثیر برخی از فشارها و البی ها از منابع 
عمومی استفاده می شود، گفت: برخی از شرکت های خارجی 
در قراردادها هزینه اجرای پروژه ها را چند برابر حساب می کنند 
یا اینکه از اجناس بنجل خود برای اجرای پروژه های عمرانی و 

ریلی در ایران استفاده می کنند.
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با 
اشاره به آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- 
اصفهان گفت: اجرای پروژه قطار ســریع السیر تهران- قم- 
اصفهان متوقف نشده است و مشــکالت سرمایه گذار چینی 

باعث شده تا سرعت اجرای این پروژه در مقطعی کند شود.      

وی تاکید کرد: موضوع مهم در پروژه هــا با توجه به اینکه 
اجرای آنها نیاز به اعتبارات کالنــی دارد، بحث اولویت بندی 

پروژ ه ها است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد:  در حال حاضر 
برخی از پروژه های ریلی با هزینه های بسیار سنگین در حال 
انجام است برای مثال اجرای یک مسیر ریلی 100 هزار میلیارد 
تومان -یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور- هزینه می برد تا 
فقط مسیر مسافری یک خط 1.۵ الی ۲ ساعت کاهش پیدا کند. 

به طور قطع اجرای این پروژه ها نباید در اولویت باشند.
رضایی با تاکید بر اینکه در این شــرایط سخت اقتصادی 
پروژ ه های عمرانی باید اولویت بندی شوند،  گفت: باید حداکثر 
تدبیر و مدیریت برای استفاده بهینه از منابع را داشته باشیم. 

متاسفانه برای اجرای برخی از پروژه ها از جمله برخی پروژه های 
ریلی خارج از اولویت بندی و تحت تاثیر برخی از فشارها و البی ها 

از منابع عمومی استفاده می شود.
وی با بیان اینکــه در اجرای پروژه هــای ریلی می توان به 
استفاده از منابع و فاینانس های خارجی امیدوار بود، افزود: اما 
باید در نظر داشته باشیم که برخی از شرکت های خارجی در 
قراردادها هزینه اجرای پروژه ها را چند برابر حساب می کنند 
یا اینکه از اجناس بنجل خود برای اجرای پروژه های عمرانی و 

ریلی در ایران استفاده می کنند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه استفاده از 
منابع داخلی برای اجرای پروژه ها در این شــرایط اقتصادی، 
مطمئن تر است و نمایشگاه پیش روی ریلی می تواند فرصتی 

برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد،  اظهار داشت: 
هر چند که باید تالش کنیم از حداکثر ظرفیت های خارجی 
بهره ببریم اما در شــرایط امروز کشــور باید اتکای بیشتری 
به منابع داخلی داشته باشــیم و از ظرفیت بخش خصوصی 

استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایلنا:

خارجی ها در پروژه های ما از اجناس بنجل استفاده می کنند


