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 برمالء شدن
حساب هاي جعلي یک بانک

مقام��ات بان��ک ولز فارگ��و آمریکا اعالم 
کردند، تحقیقات خود بر روي حساب هاي 
جعلي از س��ال 2۰۱۱ میالدي تا س��پتامبر 

2۰۱۶ میالدي افزایش خواهیم داد.
مقام��ات س��ومین بانک ب��زرگ آمریکا، 
ول��ز فارگ��و، اع��الم کردند، ام��کان دارد 
حس��اب هاي جعل��ي بیش��تري در پرونده 
بانکداري ولز فارگو وجود داش��ته باش��د و 
ابعاد رس��وایي این بانک وس��یع تر از آنچه 

که از قبل متصور مي شد، باشد.
در همی��ن حال مقام��ات ولز فارگو به این 
نکته اشاره کردند که تحقیقات داخلي خود 
را ب��راي برمال کردن حس��اب هاي جعلي 
پس انداز و کارت بدهي از ژانویه 2۰۱۱ تا 
س��پتامبر 2۰۱۶ میالدي افزایش خواهند 
داد؛ این در حالي است که پیش از این قرار 
بود تا س��ال 2۰۱4 میالدي تحقیقات خود 

را انجام دهند. 
همچنی��ن مقامات قضایي آمریکا به دلیل 
این رس��وایي از س��وي ولزفارگو، دس��تور 
داده ان��د تا نرخ بهره بانکي براي دارندگان 
وام مسکن که از این بانک وام خود را تهیه 
کرده اند، چند س��ال با نرخ س��ود پایین تر 
پرداخت ش��ود. از سویي دیگر مقامات ولز 
فارگو اعالم کردند، هزینه هاي حقوقي آنها 
تا پایان سه ماه دوم سال جاري میالدي در 
پي این رسوایي متجاوز از 3.3 میلیارد دالر 
ش��ده اس��ت، در حالیکه این رقم در سه ماه 
اول س��ال 2۰۱7 میالدي براي ولز فارگو 

2 میلیارد دالر آب خورده است. 
بر همین اساس، سال گذشته میالدي تعداد 
زی��ادي از کارمندان ول��ز فارگو میلیون ها 
حس��اب کارت بدهي و س��پرده گذاري را با 
نام مش��تریان این بانک بدون اطالع آنها 
باز کردند تا از این طریق به سود حساب ها 

دسترسي پیدا کنند. 

نماین��ده اس��بق ای��ران در صندوق بین المللي پ��ول در توجیه 
نوس��انات صعودي نرخ ارز گفت: نوس��انات صعودي نرخ ارز به 
علت س��ه عامل اس��ت؛ افزایش تقاضاي فصلي، انتظاراتي که 
نس��بت به اوضاع سیاس��ي و به خصوص انتظاراتي که نسبت به 
تورم وجود دارد این عوامل هستند. محمد آقاقوام، نماینده اسبق 
جمهوري اس��المي ایران در صندوق بین المللي پول، با اش��اره 
ب��ه رابط��ه بی��ن دالر و ریال گفت: هم��واره گراني نرخ ارز را در 

مقابل دالر داشته ایم و در این امر باید، به معیارهاي کالسیک 
اقتصادي که بیش��تر تفاوت تورم بین ایران و کش��ورهاي طرف 

عمده تجاري ایران است، نگاه کنیم.
وي یادآور شد: در دوره هایي، سیاست گذاران ارزي کشور سعي 
کرده اند در هر سطحي که هست، نرخ دالر و ریال را باثبات نگه 
دارند که مهمتر از این است که بگوییم دالر، سه هزار تومان یا 
دو هزار تومان شده است و البته اوج این دوره، در زمان ریاست 

دکتر نوربخش بر بانک مرکزي بوده است.
نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللي پول، عوامل موثر بر 
نرخ دالر در بازار ارز را دو گروه معرفي کرد و اظهار داشت: یک 
گروه کساني که به عنوان سیاستگذار تلقي مي شوند که عمدتا 
بانک مرکزي اس��ت و یک گروه هم کس��اني که سیاس��ت ساز 
هس��تند و صرافي ها و بازیگران بازار به ش��مار مي روند، عوامل 

موثر بر نرخ دالر در بازار را تشکیل مي دهند.

عامالن گراني دالر معرفي شدند

 طي روزهاي اخیر خبرهاي مبني بر بسته شدن 
حس��اب ایرانیان در چند بانک چیني منتش��ر 
ش��د. نخس��تین بار برنامه پایش هفته گذشته 
به موضوع بستن حساب هاي ایرانیان در سه 
بانک چین پرداخت. در این برنامه عنوان شد 
که طي اطالعاتي که از کارآفرین ها به دست 
رس��یده چین در اقدامي بي س��ابقه یک به یک 
در حال مس��دود کردن حس��اب هاي ایرانیان 
مي باش��د، دلی��ل ای��ن بانک ها براي بس��تن 
حس��اب هاي ایرانی��ان در چی��ن تحریم هاي 
بین الملل��ي وضع ش��ده توس��ط آمریکا علیه 

ایرانیان مي باشد.
در ادام��ه برنام��ه مجري برنامه با اعالم اینکه 
اگر ایرانیاني به همین علت حسابشان مسدود 
شده به این برنامه اطالع دهند که تعداد زیادي 
از مردم بستن حساب ها توسط بانک هاي چین 
را تأیید کردند. مهدي فرزانه بازرگان ایراني از 
مشهد در پیامک خود گفته است: »من تو دو تا 
بانک مختلف چین حساب دارم ولي یدونه رو 

مسدود کردن نمي دونم چجوریه«.
بینن��ده دیگري دراین باره گفته: تا اآلن س��ه 
تا از حس��اب هاي من را هم چیني ها مس��دود 
کردن و این روند هنوز ادامه داره، جالبه بدونید 
چندین بار من رفتم چین ولي این مسئله داره 
پیچیده تر میشه«. »بانک ABC چین حساب 
منو مس��دود که کرده هیچي با صحبت هایي 
که کردم گفتن که »باید بیایي اینجا تکلیفش 

معلوم بشه« حاال باید 5 میلیونم خرج کنم برم 
چی��ن اینم از کار ک��ردن با چینیا!!« این گفته 
یکي از فعاالن اقتصادي تهراني در مورد بستن 

حساب هایش در چین است.
بر این اساس اعالم شد که چین حساب هاي 
ایرانی��ان در بانک ه��اي ABC و ICBC و 
MERCHENT را مسدود کرده است و طي 
اطالعاتي که از کارآفرین ها به دس��ت رسیده 
چین در اقدامي بي س��ابقه یک  به  یک در حال 

مسدود کردن حساب هاي ایرانیان است، دلیل 
این بانک ها براي بستن حساب هاي ایرانیان 
در چی��ن تحریم هاي بین المللي وضع ش��ده 

توسط آمریکا علیه ایرانیان است.
این در حالي است که سفیر ایران در چین در 
واکنش به ایجاد برخي محدودیت هاي بانکي 
و مس��دود شدن حس��اب هاي بانکي ایرانیان 
مقیم چین و ارتباط داش��تن آن با تحریم هاي 
آمری��کا گف��ت: این موضوع هی��چ ارتباطي با 

تحریم هاي اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد 
و واقعیت آنگونه که عنوان مي شود، نیست. 
 س��فیر ای��ران در چی��ن در واکن��ش به ایجاد 
برخي محدودیت هاي بانکي و مس��دود شدن 
حساب هاي بانکي ایرانیان مقیم چین و ارتباط 
داش��تن آن با تحریم ه��اي آمریکا گفت: این 
موض��وع هی��چ ارتباطي ب��ا تحریم هاي اخیر 
آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه 

که عنوان مي شود، نیست.

»علي اصغر خاجي« در گفت و گو با خبرنگاران 
ایراني در پکن گفت: دولت چین اخیرا با تغییر 
قوانین داخلي خود و البته به منظور ش��فافیت 
بیش��تر بانکي و مبارزه با پولشویي کنترل ها و 

نظارتهاي بانکي خود را تشدید کرده است.
وي یادآور شد که این کنترل ها، سختگیري ها، 
قوانین و نظارت ها فقط مختص به هموطنان 
ما نیست بلکه در خصوص اتباع تمامي کشورها 
و حتي شهروندان چیني نیز اعمال مي شود.

مقام عالي سیاسي کشورمان در چین تصریح 
ک��رد که در برنام��ه ریزي هاي جدید صورت 
گرفته توس��ط مقام��ات بانکي چین، چنانچه 
نق��ص م��دارک و ابهام در تراکنش هاي مالي 
حساب ها مش��اهده شود، بانک هاي مربوطه 
نس��بت به مس��دود کردن حساب ها تا روشن 

شدن وضعیت آنها اقدام مي کنند.
خاجي ادامه داد: در همین راستا نیز حساب هاي 
بانکي تعدادي از ش��رکت هاي ایراني فقط در 
چند شعبه از بانک هاي کشاورزي، اي.بي.سي 
و نه در تمام شعب و البته فقط در شهر »ایوو« 
که فعالیت هاي اقتصادي گس��ترده اي در این 

شهر انجام مي شود، مسدود شده است.
وي ب��ار دیگر تاکید کرد که مس��دود ش��دن 
حس��اب یکایک ایرانیان در تمامي بانک هاي 
چین صحت نداشته و موضوع تنها محدود به 
تعدادي از شرکت هاي ایراني در چند بانک و 

فقط در شهر »ایوو« است.

 ماجراي مسدود شدن حساب ايراني ها در چين به کجا رسيد؟

چنبره اژدهاي سرخ روي پول هاي ايراني

اخبار

۱- فرایند تبادل اطالعات میان درخواست کننده و سوئیچ که شامل ارسال پیام و پردازش وغیره می باشد- کراهت داشتن- سقف دهان 2- 
سالک و مسافر- مروارید چشم - فرار کردن 3- پسر قزوینی- آیین ها- امپراتوری وسیع جهان 4- ضد خشک- دیوار- بزرگوارتر- از رنگ 
ها 5- کج و مایل- فروشگاه فلزی کوچک- آرایش قدیم ۶- سطل بی دسته- برگه های انتخاباتی- از بنادر عراق 7- وحشی- پارچه زخم 
بندی- آخرین حرف التین- باز دارنده ۸- مسافر دریا- شهری در قبرس- پرچم 9- ابزار اضافی - ویتامین تقویت کننده ایمنی بدن- لقب 
اشخاص- خرس آسمان ۱۰- پسوند شباهت- درس نخوانده- تازه کار ۱۱- برگ- مهمانخانه- ازانواع رنگ سبز ۱2- حرف فاصله- گشادگی 
بین دو کوه- کس��ادی- نیمه دیوانه ۱3- درجات - پارچه نخی درش��ت بافت- س��رزمین بلقیس ۱4- از ورزش های رزمی- نفرین- فراتر 

۱5- گرفتنی در برابر کا - برهان ها - خدمت وظیفه

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد که هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي کوچک 3*3 يکبا ديده شود

  ۱- ش��هری درخراس��ان - پای��ان 2- 
پیشوا- بس��یار مهربان- ریختن پول به 
حس��اب 3- بهش��ت ش��داد- به اندازه - 
ترکی��ب جای گرفت��ن اثاثیه ها- تمدن 
کهن آس��یایی 4- کجاس��ت؟- پاسخ - 
نوع��ی انگ��ور 5 - غده فوق کلیوی - به 
هی��چ وج��ه ۶ - تر و تازه- آخرین س��وره 
قرآن - ضربه سر در فوتبال - دوستی 7- 
غذای اصلی نوزادان- دریایی در ش��رق 
ایتالیا ۸- ش��هری درمازندران - مروارید 
درش��ت- صابون خیاطی- تقویت امواج 
الکتریک��ی 9- ش��هری درژاپ��ن - یک 
چهارم ۱۰- رفوزه- ابررقیق - بزرگترین 
فالت کش��ور هند- مجموعه پالن های 
مختلف ۱۱- لبه پایین قبا- رودخانه ای 
در پاکس��تان ۱2- از ش��هرهای اس��تان 
گیالن- دیس��ک س��خت رایانه- شبکه 
رایان��ه ای ۱3- جامه متوفي - نیس��تی 
و فن��ا- حرف ن��داری- خانه ۱4- مربی 
شاهزادگان - مردد- نانوا ۱5- پرده های 

مغزی - لقب کشور تایلند
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