اخبار
صفر از پول ملي حذف ميشود

بعــد از انتشــار
گــزارش تســنيم
دربــاره حــذف ۴
صفــر از ايــران
چکهــاي جديد،
رئيــس کل بانک مرکــزي از برنامه
اين بانک براي حــذف  ۴صفر از پول
ملي و ارســال اليحه آن به دولت خبر
داد .به گزارش تســنيم ،طي روزهاي
اخير بانــک مرکزي از ايران چکهاي
جديــد  50هزار تومانــي رونمايي کرد
و همزمان با ايــن رونمايي خبرنگار ما
از برنامه بانــک مرکزي براي حذف 4
صفر از پول و اعمــال اين تصميم در
تصوير ايــرن چکهاي جديد خبر داد.
عبدالناصــر همتي رئيــس کل بانک
مرکــزي گفت :در نظــر داريم  4صفر
را از پــول را حذف کنيــم ،که بايد هر
چه زودتر اين تصميــم گرفته و انجام
شــود ،حذف  4صفر به اين معنا است
که به جاي  10هزار تومان گفته شــود
 10تومان.همتي همچنين تاکيد کرده
است که ديروز اليحه حذف  4صفر از
پول ملي از سوي بانک مرکزي تقديم
دولت شده است و انشاهلل به زودي در
دولت بررسي خواهد شد.
۴۰درصد بيکاران کشور
فارغالتحصيل دانشگاه هستند

رئيــس مرکز آمار
ايــران با اشــاره
به آمار شــاغالن
گفت :طبــق آمار،
ميــزان بيــکاري
فارغ التحصيالن دانشگاهي ما افزايش
يافته است .به گزارش تسنيم ،اميدعلي
پارسا رئيس مرکز آمار گفت :سهم فارغ
التحصيالن از کل بيکاران کشــور به
حدود  40.5درصد افزايش يافته است.
رئيس مرکز آمار نــرخ بيکاري جوانان
را حدود  27درصد اعالم کرد و افزود:
در مجمــوع در 9ماهه امســال حدود
 550هزار شــغل ايجاد شــده که عدد
خوبي اســت اما نسبت به برنامه و نياز
کشور که حدود  900هزار شغل است،
کم اســت.او با اشاره به عالقه مردم و
جوانان براي اشــتغال در بخش دولتي
گفت :متأســفانه مسير ايجاد اشتغال و
راهاندازي کسب و کار مسيري دشوار و
طوالني است و نسبت به ميزان طبيعي
و جهانــي آن چند برابر بيشــتر زمان
ميبرد که ناشي از بوروکراسي تودرتوي
اداري است.پارسا گفت :در استانها اگر
پنجره واحد سرمايه گذاري ايجاد شود،
استانداريها کنار ادارات برنامه و بودجه
استاني ميتوانند زمينه اشتغال بيشتر و
جذب سرمايه را فراهم کنند و اين فقط
عــزم و اراده و هماهنگي بين ادارات و
مسئوالن را ميخواهد.
فرانسه به استقبال
تحريم نفتي ايران رفت

فرانســه که يکي
از امضاکننــدگان
توافق هســتهاي
بوده و بــه همراه
دو کشــور آلمان
و انگليس وعده داده اســت از تجارت
خارجي ايــران در برابــر تحريمهاي
آمريکا محافظت کند در ماه سپتامبر و
پيش از اجرايي شدن تحريمهاي نفتي
واردات نفت از ايــران را متوقف کرده
است .به گزارش تســنيم ،جديدترين
آمار منتشــر شــده در پايــگاه خبري
کميسيون اروپا نشان ميدهد صادرات
نفــت ايران به اتحاديه اروپا در  9ماهه
سال  2018با رشد  12درصدي نسبت
به مدت مشــابه سال قبل از آن مواجه
شــده اســت.اتحاديه اروپا در ماههاي
ژانويه تا سپتامبر ســال  2017بالغ بر
 11.138ميليون تن نفت از ايران وارد
کرده بودند .اين رقم در مدت مشــابه
ســال  2018به  12.558ميليون بشکه
افزايش يافته اســت .يونان ،اســپانيا،
فرانســه و ايتاليا واردکنندگان اروپايي
عمده نفــت ايــران در  9ماهه 2018
بوده اند .فرانســه طــي ماههاي اخير
واردات نفــت ايــران را کاهش داده و
در حالــي که به طور معمول  300هزار
تا  800هــزار تن نفت از ايران به طور
ماهانــه وارد ميکرد اين رقم را در ماه
اوت بــه  40هزار تن کاهش داده و در
ماه ســپتامبر هيچ نفتــي از ايران وارد
نکرده اســت.در حالي فرانســه از ماه
ســپتامبر واردات نفت ايران را متوقف
کرده اســت کــه اين کشــور يکي از
امضاکنندگان توافق هستهاي بوده و به
همراه دو کشور آلمان و انگليس وعده
داده اســت از تجارت خارجي ايران در
برابر تحريمهاي آمريکا محافظت کند.
بر اســاس اين گزارش ترکيه نيز در 9
ماهه سال  2018بالغ بر  6.451ميليون
تــن نفت از ايــران وارد کرده اســت.
واردات نفت ترکيه از ايران در اين دوره
نسبت به مدت مشــابه سال قبل افت
 33درصدي داشــته است .ترکيه در 9
ماهه سال  2017بالغ بر  9.621ميليون
تن نفت از ايران وارد کرده بود.

فصل مشترک بين موافقان و مخالفان « »FATF؛

هيچ تضميني براي حل مشکالت بانکي ،با پيوستن به«  »FATFنيست

حاجي دليگاني نماينده مجلس گفت :هيچ
مقامينميتواند تضميــن دهد در صورت
تصويب لوايح چهارگانه و پيوســتن به «
»FATFمشــکالت بانکي ايــران حل
شــود .به گزارش تسنيم ،حسينعلي حاجي
دليگاني نماينده مجلس گفت :در صورتي
در خرداد  95قول داده شد که تحريمهاي
ايران تعليق شود اما در عمل چنين نشد.وي
افزود :اين گفته را که در صورت نپيوستن به
« »FATFمشکالت بانکي مان برطرف
نميشود ،قبول ندارم.حاجي دليگاني گفت:
مشــکل اصلي در  CFTاست که در آن
تعريف تروريســم محل مناقشــه است.
وي افزود :منشأ مشکالت بانکي ايران به
تحريمهاي ثانويه و تحريم دالر از ســوي
امريکا بر ميگردد.اين نماينده مجلس گفت:
هيچ مقامينميتواند تضمين دهد در صورت
تصويب لوايح چهارگانه و پيوســتن به «
»FATFمشکالت بانکي ايران حل شود.
حاجي دليگاني افزود :طرف مقابل هيچگاه
در بهانه گرفتن از جمهوري اسالميايران
کم نميآورد و بدون شــک درباره حقوق
بشر ،برنامه هستهاي و اصول و ارزشهاي
انقالب اســاميبهانه خواهنــد گرفت.
حاجي دليگاني افزود :براي پيوســتن به «
»FATFبايد در نظر داشت که هزار و 140
نفر از ايرانيها در فهرست تحريميوزارت
خزانــه داري امريکا هستند.ســيد ياســر

جبرائيلي کارشــناس اقتصاد سياسي هم
گفت :اينکه گفته شود در صورت نپيوستن
به « »FATFمبادالت تجاري مان با دنيا
قطع ميشــود ،درست نيســت.وي افزود:
 CFTاز سال  2000اجرايي شده است و
ما عضو آن نبوده ايم ،اما مبادالت تجاري
مان با کشورهاي دنيا همچنان برقرار است.
جبرائيلي گفت :واقعيت اين است که امريکا
و اروپا در پي آن هستند که بخش تحريميو
غيرتحريميرا از هم جدا و در داخل شکاف

ايجاد کنند.وي افزود :تجربه کره شــمالي
و پاکســتان پيش روي ماست که با وجود
پيوستن به « »FATFمشکالتشان حل
نشده است.اين کارشناس اقتصاد سياسي
گفت :ما در شرايط عدم تضمين و قطعيت
درباره آينده هســتيم و در اين شرايط بايد
دقت بيشــتري کنيم.ابوذر نديمينماينده
ادوار مجلس شــوراي اسالميهم گفت:
اين موضوع هم ميتوانــد بهانهاي براي
امريکا باشد که فشارهاي بين المللي را به

ايران وارد کند.وي افزود :بايد دانست که «
»FATFصرف ًا براي ايران طراحي نشده و
مسألهاي است که براي تماميکشورهاي
دنيا مطرح است.
کواکبيــان :هيــچ تضمينــي براي
حل مشــکالت بانکــي با پيوســتن به
«»FATFنيست

مصطفــي کواکبيان در گفتگــوي ويژه
خبري ابــراز کرد :هيــچ تضميني براي

حل مشــکالت بانکي با پيوســتن به «
»FATFنيست اما پيوستن به آن بهانهها
را از طرف مقابــل ميگيرد.وي ادامه داد:
نپيوســتن به اين کنوانسيون بين المللي
باعث ميشــود که هيچ کشوري با ايران
تعامالت بانکي نداشته باشد.وي گفت« :
»FATFهيچ ارتباطي با برجام و تحريمها
ندارد.کواکبيــان افزود :نپيوســتن به «
»FATFبهمعناي خودتحريمياست.وي
گفت :با شروطي که در مجلس تصويب
کردهايم نبايد به هيچ وجه از پيوستن به «
»FATFهراسي داشته باشيم.اين نماينده
مجلس شــوراي اسالميهمچنين گفت:
مسئوالن تماميبانکهاي کشور معتقدند
در صورتي که بــه « »FATFنپيونديم
مشکالتشــان حل نخواهد شد.کواکبيان
گفــت :ذات تقابلــي آمريکا بــا انقالب
اســامياز بين نميرود امــا در صورت
تصويب « »FATFبرگ برنده در دست
ما خواهد بود.وي اضافه کرد :بر اســاس
شروطي که در مجلس مشخص کردهايم
در صورتي که با اجراي « »FATFقانون
اساسي و منافع مليمان زير سؤال برود از
آن خارج خواهيم شد.کواکبيان گفت :تأکيد
کردهايم که اگر شروط ما را نپذيرند به هيچ
وجه به « »FATFنخواهيم پيوست.وي
ابراز کرد :تا کنون هيچ مقام نظاميدر مورد
نپيوستن به «»FATFسخن نگفته است.

سؤال از وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاي نفتي اعالم وصول شد

براي طرفهاي ايراني پرونده توتال ،پروندهاي در دادسراتشکيل نشده است

گروه اقتصادي :طي چند ســال گذشته هرگاه درباره
فســاد توتال سؤال ميشد ،همه چيز کتمان ميشد،
آلزايمري عجيب شايع شده بود که نميخواست توالي
فسادها توســط توتال را زنده کند .در فسادهاي رخ
داده ،آمريکا و فرانسه طرف رشوهدهنده يعني توتال
را جمع ًا  ۴۰۰ميليون دالر جريمه کردند ۶۰ ،ميليون
دالر به چند مدير نفتي رسيد تا عالوه بر انتخاب توتال
به عنوان صاحب قراردادهاي نفتي ،سقف قرارداد نيز
افزايش يابد تا سود اين شرکت فرانسوي از جيب مردم
ايران افزايش يابد .گرچه يکي از اين فسادها در دوره
دولت کارگزاران انجام شدهاســت ،اما قرارداد ديگر،
در دوره اصالحات به وقوع پيوســته اســت و وزارت
نفت ،بايد به اين ســؤال پاسخ دهد که چه برخوردي
با مفسدان کرده و چرا همچنان از توتال دفاع ميکند؟
توتال همان شرکتي اســت که وزير نفت در مراسم
امضاي قرارداد فــاز  ۱۱با آن ،به دفاع از آن پرداخت
و گفت :اســام با توتال نجات مييابد! اين شرکت
که به محض جديتر شــدن تحريم ايران ،کشور را
ترک کرد ،در ايران فســاد کردهاست.شرکت توتال
فرانســه روز جمعه در پاريس به پرداخت  ۵۰۰هزار
يورو جريمه محکوم شــد .پرداخت  ۳۰ميليون دالر
رشوه به واسطهها براي قرارداد گازي با ايران که در

ســال  ۱۹۹۷امضا شد از علل اين محکوميت اعالم
شده است.اتهام توتال اين بود که در سالهاي  ۲۰۰۰و
 ۲۰۰۴اين ميزان رشوه را به واسطهها پرداخت کرده
اســت و هدف آن دريافت قراردادهاي گازي و نفتي
در ميدان پارس جنوبي بوده است.دادســتان پاريس
تقاضاي اشــد مجازات را براي توتــال کرده بود که
شامل  ۷۵۰هزار يورو جريمه و مصادره  ۲۵۰ميليون
يورو از داراييهاي اين شرکت ميشد اما در نهايت،
قاضي دادگاه رسيدگي کننده به اين پرونده در پاريس
جريمه «سبک»  ۵۰۰هزار يورويي را براي مجازات
اين غول صنعت نفت و گاز فرانسه در نظر گرفت.از
ميان ســه نفري که در اين پرونده تحت تعقيب قرار
گرفته اند ،يکي کريستف دومارژري مدير عامل سابق
توتال بود که در سال  ۲۰۱۴در اثر برخورد هواپيماي
ي يا يک دستگاه ماشين برف روب در مسکو
شخص 
کشته شد.پيشــتر دو دهه پس از پرونده رشوه سال
 ،۱۹۹۷شــرکت توتال در سال  ۲۰۱۷نخستين غول
نفتي بود که پس از برچيده شــدن تحريمهاي قبلي
عليه تهران ،به ايران بازگشــت و قراردادي را براي
توسعه فاز  ۱۱پروژه پارس جنوبي امضا کرد .اما پس
از خروج آمريکا از برجام و اعالم بازگشــت تحريمها
عليه تهران از سوي واشنگتن ،توتال بهدليل واهمه

در مراسم رونمايي از ناوگان موتوري شهروند مطرح شد؛

تدوين چشمانداز جامع در صنعت خرده فروشي و خريد آنالين

مدير عامل شــرکت شــهروند گفت :طي برنامه
ريزيهاي دقيق و مدوني کــه صورت گرفته در
صدد هســتيم با يک چشــمانداز جامع تغييرات
اثربخشــي در خرده فروشي و خريد آنالين ايجاد
کنيم تا شعارمان با عنوان شهروند در مسير تحول
به طــور کامل تحقق پيدا کند.بــه گزارش روابط
عموميشــرکت شهروند ،مسعود ســريع القلم در
مراســم رونمايي از ناوگان جديد فروشگاه مجازي
شهروند که با حضور عيسي کالنتري معاون رئيس
جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست،
پيروز حناچي شهردار تهران و جمعي از مسئولين و
مديران شهري برگزار شد گفت :در راستاي اعتالي
فرهنگ خدمتگزاري به شــهروندان امروز شاهد
رونمايي از نسل جديد بزرگترين فروشگاه مجازي
کشــور با بيش از  50هزار قلم کاال و يک ناوگان
آموزش ديده هستيم.مدير عامل شرکت شهروند
با بيان اينکه رضايتمندي شــهروندان و مشتريان،
مديريت بهينه هزينهها ،ارتقاء فروش و در نهايت
قرار گرفتن مجموعه در مســير رشد و تحول در
اولويت برنامههاي اين شــرکت قــرار دارد خاطر
نشان کرد :طي برنامه ريزيهاي دقيق و مدوني که
صورت گرفته در صدد هستيم با يک چشمانداز جامع

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در خصوص
آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون گفت :اين پرونده
هنوز بــه دادگاه نرفته اما موضوع مختومه شــدن آن
صحت ندارد .به گزارش فارس ،حجتاالسالم محسني
اژهاي سخنگوي قوه قضاييه در صد و سي و پنجمين
نشست خبري خود اظهار داشــت :در فاصله اين چند
هفته تعدادي از افرادي که به اتهام مالي محاکمه شده
و حکمشان قطعي شده را اعالم ميکنم.وي در پاسخ
به اين ســوال که در پرونده بازداشت محيط زيستيها
يک سال گذشته است اما خبري از دادگاه نيست ،گفت:
پرونده به دادگاه رفته اما تعيين وقت نشــده است ،بايد
وکال بيايند و پرونده را بخوانند اما هنوز اين اتفاق نيافتاده
است.در اين پرونده  ۸متهم وجود دارد که برخي از آنها
افســاد في االرض دارند.اژهاي در پاســخ به سوالي در
خصوص آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون گفت:
اين پرونده هنوز بــه دادگاه نرفته اما موضوع مختومه
شدن آن صحت ندارد.ســخنگوي قوه قضاييه درباره
احضار تعدادي از مسئوالن در کرج نيز گفت :تعدادي از
افراد دستگير شدهاند که يکي از آنها همان شهردار سابق
است ،البته افراد مختلفي هستند.محسني اژهاي در پاسخ
به اين ســوال که پرونده بابک زنجاني به کجا رسيده
اســت؟ گفت :همانطور که ميدانيد ايشان ادعا ميکرد
افرادي هستند که حاضرند برايش پول بفرستند ،آخرين
اقداميکه شده اين است که مسافرتهاي زيادي انجام
شد اما هنوز پولي گرفته نشده است.وي افزود :اخيراً هم
جلســهاي برگزار شد که متهم و وکيلش حاضر بودند،
پس از گفتوگو باز هم قراردادي نوشته و قرار شد هيأتي

تغييرات اثربخشي در شبکه توزيع و خرده فروشي
ايجاد کنيم تا شعارمان با عنوان شهروند در مسير
تحول به طور کامل تحقق پيدا کند.سريع القلم با
اشاره به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و نياز به
سرمايه گذاري بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي
در برنامههاي توسعه محور يادآور شد :طرح تحول
فروشــگاه مجازي شهروند به دنبال ماهها مطالعه
و بررســي ظرفيتها و توانمنديهاي فني و مالي
شرکتهاي مختلف در بخش خصوصي و مطابق
با اســتانداردهاي مدنظر شرکت شهروند آغاز شد
و بر همين اســاس توسعه فيزيکي فروشگاههاي
شهروند و توسعه فروش مجازي و آنالين کاال در
يک سال اخير روند رو به رشدي داشته است.مدير
عامل شرکت شهروند در ادامه افزود :در اين قرارداد
طراحي و ايجاد پلتفرم فروش مجازي در ســطح
گسترده ،توسعه مرکز تلفن  24ساعته ،استخدام و
آموزش نيروي انساني متخصص ،خريد و تجهيز
ناوگان موتور سيکلت انژکتوري و برقي به تعداد 2
هزار دســتگاه و در نهايت خدمت گزاري مدرن و
شايسته به شهروندان مورد تاکيد و توجه مديريت
جديد شهري و طبيعتا مديريت شرکت شهروند بوده
است.

دادگاهي در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است با
اين حال چرا طرفهاي ايراني(مقامات ارشد) در پرونده
توتال محاکمه نميشوند؟ آيا قوه قضائيه به اين پرونده
ورود کرده اســت و آيا اسنادي به دستگاه قضا در اين
خصوص ارسال شده است؟ گفت :هنوز در اين رابطه با
اين پروندهاي در دادسرا تشکيل نشده است ،اگر تخلفي
باشد قاعدت ًا يا دادستاني کل و يا سازمان بازرسي ورود
ميکنند.وي در پاسخ به ســوال ديگر مهر که آيا در
کيفرخواست صادره براي مهديهاشميموضوع قرار
داد توتال مطرح بوده اســت؟ ،بيان کرد :در آن پرونده
توتال مطرح نبود بلکه استات اويل مطرح شد که در
آنجا آن فرد محکوم شده است.

از مجازات آمريکا از اين پروژه کنار کشــيد.پاتريک
پويانه  -مديرعامل توتــال  -اوايل ماه ژوئن اظهار
کرده بود شــانس دريافت معافيت براي ادامه کار در
پروژه پارس جنوبي بســياري اندک اســت و توتال
پيش از آغاز تحريمهاي آمريکا ،از ايران خارج شد.بر
اساس گزارش اويل پرايس ،براي نخستين بار نيست
که توتال بر ســر پرداخت رشوه به مقامات دولتي در
پروژههاي نفت و گاز مربوط به ايران جريمه ميشود.
کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا در سال ۲۰۱۳
هم توتال را به نقض قانون ضدفســاد و پرداخت ۶۰
ميليون دالر رشوه به واسطهها براي کمک به کسب
قرارداد توســعه ميدانهاي نفت و گاز سيري آ و اي
متهم کرد .سهام توتال در بازار بورس نيويورک عرضه
ميشود .اين شرکت قبول کرد براي حل و فصل اين سؤال از وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاي
پرونده ۳۹۸ ،ميليون دالر پرداخت کند
نفتي اعالم وصول شد
در پايان جلســه علني روز يکشنبه مجلس شوراي
براي طرفهاي ايراني پرونده توتال پروندهاي در اســامي ،هيئت رئيســه مجلــس ســؤال جواد
دادسراتشکيل نشده است
کريميقدوســي نماينده مردم مشهد از بيژن زنگنه
روزگذشــته محسني اژهاي سخنگوي قوه قضاييه در وزير نفت در مورد فساد در قراردادهاي نفتي را اعالم
صد و سي و پنجمين نشست خبري خود با خبرنگاران وصول کرد .اثبات فساد قرارداد ايران با توتال در دادگاه
در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني براينکه که اخيراً فرانسه که اثبات فساد مديران نفتي وقت بوده است ،از
مسئله رشوه توتال در مورد قراردادهاي پارس جنوبي در جمله موارد اين سؤال است.
معاون بازار بورس تهران؛

استقبالفعاالنبازارسرمایهازابزارمعامالتیآتیسبدسهام

معاون بــازار بورس تهــران گفــت :راه اندازی
معامالت قراردادهای آتی ســبد سهام با استقبال
سرمایه گذاران همراه شــد ،به طوریکه طی ۱۶
روز کاری ارزش معامــات آن از  ۱۰۰میلیــارد
ریال عبور کرده اســت .به گزارش گزارش مهر
به نقــل از بورس تهران ،ســید مهدی پارچینی
معاون بازار بورس تهــران گفت :طبق آمار بین
المللی ۶۰ ،درصد از معامالت بازارهای مشــتقه
مربوط به آتی شاخص است ،لذا بورس تهران به
عنوان بورس پیشتاز در توسعه ابزارهای مشتقه،
با معرفی قراردادهای آتی ســبد سهام ،جایگزین
مناسبی برای قراردادهای آتی شاخص طراحی و
اجرایی کرد.وی هدف اصلی ابزار آتی سبد سهام
را مدیریت ریسک دانست و گفت :این ابزار برای
ســرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری
به عنوان ابزار پوشــش ریسک استفاده می شود.
پارچینی به آمار معامالتی آتی ســبد سهام در ۱۶
روز کاری از افتتــاح تا  ۱۶دی ماه اشــاره کرد و
گفت :در بازار قراردادهای آتی ســبد سهام ،از ۲۵
آذر تا کنون طی شــانزده روز کاری برابر با ۱۵۵۱
قــرارداد به ارزش بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال مورد
معامله قرارگرفته اســت .این در حالی است که

آخرين وضعيت پرونده عراقچي ،سيف ،زنجاني و شيخ استخاره؛

پرونده برادر رئيس جمهور مختومه نشده است

به يکي از کشورها اعزام شوند ،قرار است هفته بعد اين
اتفاق بيافتد و ببينند چيزي وصول ميشود يا نه.محسني
اژهاي تصريــح کرد :قرار ديگري هــم بود که برعليه
برخيها در خارج از کشــور اقامه دعوا شود که وکيل
گرفته شــده تا برخي کارها انجام گيرد .من نظرم اين
بود که بايد يک وقت انتهايي اعالم شود زيرا تا االن به
چند کشور سفر شده و من فکر ميکنم ايشان ادعايش
صادق نيست ،بايد يک وقتي تعيين شود که اگر تا آن
زمان اقدامينشد تصميم ديگري بگيريم.معاون اول قوه
قضائيه در پاسخ به اين سوال که موضوع رشوه توتال و
محکوميت آن اثبات شده است ،اما چرا در ايران در اين
خصوص کاري صورت نگرفته و افراد و مسئوالن داخلي
محاکمه نشدهاند ،گفت :معموال اگ ر چنين چيزي باشد و
خالف قانوني شده باشد دادستاني کل کشور ورود خواهد
کرد ،در پرونده مهديهاشميموضوع استات اويل بود نه
توتال که رسيدگي هم شد.
ارسال نامهاي جديد در خصوص پرونده عراقچي
از سوي يک مرجع رسمي

حجتاالسالم محسني اژهاي درباره اسماعيل بخشي و
اظهاراتش گفت :ايشان نامهاي نوشته بهوزارت اطالعات
که بايد خودشان نظر بدهند و اطالعرساني کنند چون
توسط حفاظت وزارت بررسي ميشود .در اين مورد هم

بايد خود وزارت اطالعات نظر بدهد .اگر خودش هم به
دستگاه قضايي برود حتم ًا ورود و رسيدگي ميکنيم.در
ادامه اين جلسه خبرنگار فارس گفت :بيش از  ۴۲روز از
صدور کيفرخواست براي احمد عراقچي و ارجاع آن به
دادگاه گذشته اما هنوز نوبت رسيدگي به آن فرا نرسيده
است ،در حالي که رهبر معظم انقالب تاکيد داشتند که
کساني که ارز را بي محابا به بازار آوردهاند گناهشان کمتر
از گيرندگان آن نيست و اين در حالي است که دستگاه
قضايي محاکمه  ۴۷روزه وحيد مظلومين و رســيدگي
ســريع به آن را افتخار و دستاورد خود ميدانسته است
حاال چه شده در پرونده عراقچي سکوت شده و اطالع
درستي از نحوه رسيدگي به آن در دست نيست ؟اژهاي
در پاســخ گفت :يادتان باشد که برخي پروندهها نياز به
کار کارشناسي دارد و جالب است بدانيد که همين چند
روز گذشته يک گزارش جديد از يکي از مراکز رسميبه
دست ما رسيده بود .مبلغي که در اين گزارش آمده بود
مبلــغ متفاوتي بود .ما هم ميخواهيم که پرونده خيلي
زود به نتيجه برسد اما نيازمند اين هستيم که تحقيقات
کاملي انجام دهيم.سخنگوي دستگاه قضا افزود :بانک
مرکزي يک بار گفت  ۱۵۹ميليون دالر اسکناس و ۵۹
ميليون يورو به ساالر آقاخان داده ايم اما ساالر آقاخان
ميگفت من کال ً  ۲۱ميليون يورو گرفته ام ،يا مث ً
ال اينها
ميگفتند  ۱۵۰ميليارد تومان مازاد گرفته ايم و به خزانه

متوســط ساالنه ارزش معامالت بازار آتی از سال
 ۸۹تا  ۹۵برابر با  ۹۱میلیارد ریال به ازای هر سال
بوده است .این امر نشانگر استقبال فعاالن بازار از
ابزار جدید آتی سبد سهام در این مدت بسیار کوتاه
است.معاون بورس تهران تاکید کرد :بورس تهران
قصد دارد تا با طراحی موشن گرافی ،انتشار جزوات
و برگزاری دوره های آموزشی بازار قرارداهای آتی
سبد ســهام ،دانش فعاالن بازار سرمایه را نسبت
به این ابزار ارتقا داده و نقدشــوندگی و عمق این
بــازار را افزایش دهد.وی اظهار داشــت :بورس
تهــران آمادگی دارد در صورت تمایل شــرکت
های کارگزاری و ســایر نهادهای مالی فعال در
بازار سرمایه ،نسبت به برگزاری جلسات آموزشی
در محل این نهادها اقدام کند.شــایان ذکر است
معامالت ابزار قراردادهای آتی ســبد ســهام در
روز  ۲۵آذر ماه  ۱۳۹۷طی یک مراســم با حضور
مدیران ارشد بازار سرمایه آغاز شد .قراردادهای آتی
سبد ســهام شامل سبد بر روی  ۷نماد معامالتی
قرار دارد که شامل سبد شاخص  ۳۰شرکت بزرگ
و سبد شــاخص صنایع فلزات اساسی ،خودرو و
قطعات ،بانک ها ،فرآورده های نفتی ،کانه های
فلزی و صنایع شیمیایی هستند.
واريز کرده ايم ،ولي بعد از آن آمدند و گفتند  ۱۳۹ميليارد
بوده اســت.وي ادامه داد :اين را هم بدانيد برخي از اين
متهمان غير از مسائل ارزي مسائل ديگري هم دارند.
هنوز دادگاهي شروع نشده اما مشغول مطالعه هستند.
اگر اين گزارش اخير هم صحت داشته باشد که اصال
بايد تحقيقات مفصل تري شود.
اين پرونده  ۹متهم دارد البته ســيف در اين ميان  ۹نفر
نيست.وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا شنيده ايم در
پرونده تخلف انتخابات سال قبل برخيها محکوم شدهاند
گفت :برخي از افراد در دادگاه بدوي محکوم شدهاند اما
در تجديد نظر نميدانم حکمشان چه شد.اژهاي در پاسخ
به اين سوال که در فضاي مجازي اخبار دروغي منتشر
ميشــود و بعض ًا شاهد برخي باج خواهيها هستيم قوه
چه اقداميميکند ،گفت :امروز در فضاي مجازي جرايم
متعددي انجام ميشود .ما تالش کرديم تا ساماندهي
کنيم که اين جرايم کمتــر رخ بدهد .البته ميدانيد که
اين کار کار عادي و کوچکي نيســت .ميدانيد که بايد
مسايل فني انجام شود اما هنوز رخ نداده است و موفق
نشده ايم.وي در پاسخ به ســوالي در خصوص حادثه
علوم و تحقيقات و صحبتهايي که دانشجويان درباره
عدم رسيدگي درست به اين پرونده داشتند ،گفت :من
در اين جا اوال به اين حادثه ديدگان تســليت ميگويم.
اينگونه اتفاقات از دو جهت حايز اهميت است که ده نفر
از جوانان اين مرز و بوم در يک محيط دانشــگاهي و
علميفوت کردند که تاسف آور است .اينجا چند موضوع
وجود دارد و از روز اول همه دستگاههاي ذي ربط دنبال
رسيدگي به آن بودند.
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اخبار
پرداخت  ۸۰درصد از غرامت
حادثهديدگان نفتکش سانچي

بهراميگفت :حــدود  ۸۰درصد از غرامت
حادثهديدگان سانچي پرداخت شده و چيزي
به عنوان غرامت معوقه باقي نمانده است.
محسن بهراميســخنگوي شرکت ملي
نفتکش ايــران در گفت و گو با باشــگاه
خبرنگاران جوان ،در حاشيه مراسم يادبود
شــهداي ســانچي اظهار کرد :با گذشت
يکســال از رخداد حادثه سانچي و اوضاع
سخت سپري شــده ،تمام دغدغه شرکت
ملي نفتکش ،حمايــت از خانوادههاي داغ
ديده بوده است.وي افزود :مباحث بيمهاي
اولين گام شــرکت ملي نفتکش ،در جهت
حمايت از خانواده شــهداي سانچي بوده
است ،به همين دليل وکيلي را مخصوص
اين موضــوع در اختيار گرفتيــم .در حال
ت حال حادثه
حاضر حدود  ۸۰درصد از غرام 
ديدگان سانچي پرداخت شده و چيزي به
عنوان غرامت معوقه باقي نمانده اســت.
سخنگوي شرکت ملي نفتکش ايران افزود:
حق و حقوق خانوادههاي شهداي سانچي،
در چند مرحله در حال پرداخت است ،يکي
از اين مراحــل پرداخت غرامت به صورت
ارزي اســت که شرکت ملي نفت نفتکش
ايران ،با تهيه اسکناس ارز ،روند پرداخت به
خانوادههاي حادثه ديده را آغاز کرده است.
بهراميتاکيد کرد :برخــي از خانوادههاي
حادثه ديده سانچي نسبت به دريافت حق
و حقوق خود هنوز اقدام نکرده اند.
شرکتهاي لبنياتي زير بار کاهش
قيمت نميروند

عضو کميســيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس گفــت :زماني که رئيس
اصنــاف لبنيات در رســانه ملــي اعالم
مــيدارد که قيمت لبنيــات بايد کاهش
يابد اما متأسفانه شرکتهاي لبنياتي زير
بار نميروند که اين مسئله بسيار تعجب
آور است.محمدجواد جمالي نوبندگاني در
گفت و گو با خانه ملت در خصوص گراني
قيمت لبنيات در کشور تصريح کرد :عالوه
بر گران فروشي ،کم فروشي نيز در حال
اتفاق است ،به طور مثال بسته بنديهاي
ماســت بعض ًا از نصف نيز کمتر هستند.
وي ادامه داد :اين مســأله درســت است
که شــرکتهاي لبني تحت فشار توليد
کنندگان شير هستند اما آنها زماني قيمتها
را افزايش دادند که گويي از مســئله باال
رفتن دالر و ارز در کشور استفاده شد و در
اين شرايط خاص قيمت محصوالت خود
را باال بردند.نماينده مردم فسا در مجلس
شوراي اسالميدرباره هماهنگي ميان دو
قوه مجريه و قضاييــه در بحث افزايش
قيمت لبنيات در کشور خاطر نشان کرد :به
نظر بنده در مسئله مقابله با گراني افزايش
هماهنگي دولــت و قوه قضاييه ضروري
است.وي افزود :زماني که رئيس اصناف
لبنيات در رســانه ملي اعالم ميدارد که
قيمت لبنيات بايد کاهش يابد اما متأسفانه
شــرکتهاي لبنياتي زير بار نميروند که
اين مسئله بسيار تعجب آور است .زيرا اين
موضوع نه تنها به جيب مردم ضربه وارد
ميکند عالوه بر آن زماني که هموطنان
نتوانند از لبنيات که به عنوان غذاي اصلي
محسوب ميشود ،استفاده کنند بايد چند
برابر هزينههاي درمان را هم دولت و هم
مردم متقبل شوند.
ولنگاري مديريتي ،بيماري امروز
بازار مسکن

عضو کميسيون عمران مجلس گفت :مشکل
بازار مســکن اين است که وظايف دولت و
بخش خصوصي در اين عرصه مشــخص
و شــفاف نميشــود ،به نظر من مديريت
اجرايي بايد بر عهده بخش خصوصي قرار
گيرد.محمد دامادي عضو کميسيون عمران
مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با اشــاره
به تالطمات بازار مسکن در يک سال اخير،
گفت :در چند ماه اخير شاهد بروز تالطمات
اقتصادي در بخشهاي مختلف کشــور از
جمله بازار مســکن بوديم به صورتي که بر
اساس آمارها قيمت مسکن در شهري مانند
تهران نسبت به سال گذشته حدود  90درصد
افزايش يافته اســت.نماينده مردم ساري در
مجلس شوراي اسالميادامه داد :مشکل بازار
مسکن اين است که وظايف دولت و بخش
خصوصي در اين عرصه مشخص و شفاف
نميشود ،به نظر من دولت و حاکميت بايد
در اين بازار سياســت گذاري و ريل گذاري
کرده و اجرا بر عهده بخش خصوصي قرار
گيرد.عضو کميسيون عمران مجلس ،نقش
دالالن و ســوداگران بازار مسکن را در بروز
تالطمات اين بازار برجسته دانست و افزود:
متأسفانه دولت تنها به دنبال درمان موقتي
بازار مســکن اســت ،اما هيچ اقداميبراي
درمان ريشهاي اين حوزه صورت نميگيرد،
از اين رو دولت بايد يک بسته کامل در حوزه
مسکن ،بافت فرسوده ،مقابله با سوداگران و
بخشهاي ديگر تهيه کرده و تمام بخشها
بايد مکلف به اجراي اين بسته شوند.

