دالیل افزایش روزافزون نهادهای موازی بررسی شد

«ابتکار» به مناسبت روز فردوسی ،اهمیت
شاهنامهنگاری را بررسی میکند

نقش رنگ
بر رنج «پارسی»

صفحه 5

دولت فربه و ادامه نهادسازی

شرح درصفحه 2

پیشخوان
«ابتکار» دالیل خریدهای مازاد بر نیاز
توسط مصرفکنندگان را بررسی میکند

سرمقاله

احتکار یا ترس از
فقیرتر شدن؟

ژوبین صفاری

مردم خسته
تبعات فشار بر
ِ

شرایط اقتصادی کشور فشار بر طبقات متوسط و پایین
جامعه را هر روز بیشتر کرده است .همچنین افزایش
سطح تنشهای بینالمللی نیز تابهحال چشمانداز
امیدوارکنندهای برای بهبود شرایط ،ترسیم نمیکند.
بیتردید برای حل چالشهای پیشرو به یک اجماع
کلی در سطح جامعه و حاکمیت نیاز داریم و الزمه آن
افزایش اعتماد عمومی نسبت به عناصر تصمیمساز در
سطح حاکمیت است.
در این شرایط اما جای تعجب دارد که به جای کاهش
فشار روانی بر مردم ،دست به تصمیمهایی زده میشود
که نهتنها به همبستگی جمعی کمکی نمیکند که جامعه
عصبانی از شرایط اقتصادی ِ بدون چشمانداز را عصبانیتر
و به سمت هنجارگریزی بیشتر سوق میدهد .گو اینکه
ت مردم در برخی از این تصمیمها هیچ اثری
خواس ِ
ندارد .در شرایطی که آمریکا سعی دارد تا با سستشدن
اتحاد در داخل سطح فشار خود بر کشور را افزایش
دهد ،بیشتر کردن فشار اجتماعی در هر سطح به
آشفتهترشدن وضعیت منجر خواهد شد.
ماجراهای پیشآمده در دانشگاه تهران و اعتراض
برخی از دانشجویان را میتوان از جمله تبعات افزایش
فشارهایی دانست که تجربه هم ثابت کرده با برخوردهای
سلبی راهی به جایی نبرده است .ایجاد گشتهای ارشاد
و ...ازجمله اقداماتی بود که هیچ کمکی به رفع پدیده
بدحجابی نکرد.
ادامه درصفحه 2

گروه تولید و تجارت  -این روزها کافی است شایعهای مبنی
بر افزایش قیمت و یا کمبود یک کاال به میان بیاید ،پس از
آن شاهد خریدهای هیجانی و کاذب از سوی مصرفکنندگان
خواهیم بود .هنگامی هم که دلیل خرید را جویا میشویم آن را
نه برای نیاز بلکه برای رفع نگرانیشان درخصوص افزایش قیمت
بیان میکنند.
صفحه 7

واکنش جهانگیری به اتفاقات دانشگاه تهران

باید حرف و اعتراض دانشجو را
شنید
صفحه 2

«ابتکار» از وضعیت نابسامان بازار خودرو گزارش میدهد

بازار خودرو گرفتار
در امواج نابسامانی
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گروه سیاسی  -در کشور ما شاید بخش قانونگذاری موازیکاری زیاد داشته وجود باشد.
ساختارهای موازی و نهادهای مختلفی که در شرایط خاص برای رفع برخی مشکالت ایجاد
میشوند اگر چه به ظاهر با هدف تسهیل و کمک در امور مدیریتی کشور تشکیل شدهاند
اما برخی دیدگاهها بر این است که این ساختارها نظام تصمیمگیری را در نهادهای مختلف
با مشکل روبهرو کردهاند ،در واقع این ساختارها به جای تسهیل امور ،به نوعی به دنبال

مانعتراشی بر سر راه نهادهای قانونگذار عمل میکنند .درواقع مانند درختی میماند که
هر روز شاخ و برگ آن بیشتر و گستردهتر میشود اما ما محصول و میوهای از آن را شاهد
نیستیم .این مسئله که در جمهوری اسالمی ایران یک مرجع قانونگذاری داریم یا مراجع
متعدد از دیرباز مطرح بوده و در این خصوص نظریات مختلفی ابراز شده است.

معصومهابتکار:

الیحه منع خشونت علیه زنان
فضای سالم ایجاد میکند

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام:

صفحه 3

مذاکره سم است

وزیر امور خارجه:

پیشبینی کرده بودیم عدهای قصد
دامن زدن به تنش را داشته باشند

خبر
نماینده ایران در سازمان ملل:

اروپای ناتوان
صفحه 15

صفحه 2

صفحه 15

شونوش کرده است
نماینده دادستان :سیدهادی رضوی  ۱۰۷میلیارد تومان صرف عی 

تحت فشار گفتوگو نمیکنیم
نماینده ایران در سازمان ملل با بیان اینکه هیچکس از درگیری در
منطقه سود نمیبرد ،گفت :ایران پیشنهاد گفتوگو بر پایه فشار و زور
را نمیپذیرد.
مجید تختروانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل در گفتوگو
با شبکه سیانان در پاسخ به سوالی درباره ادعای آمریکا مبنی بر اینکه
«تحرکات تهدیدآمیز» از ایران در خلیج فارس مشاهده کرده و یک ناو
هواپیمابر را به منطقه اعزام کرده است ،گفت :این اطالعات کامال ًجعلی
هستند .تمامی آنها اطالعاتی ساختگی بر اساس یک دستورکار کوتهبینانه
است که توسط افرادی در منطقه ما و واشنگتن دنبال میشود .آنها این
اتهامات ساختگی را مطرح میکنند تا داستانهای جعلی روایت کنند.
به گزارش ایسنا ،وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به
تنشها میان تهران و واشنگتن آیا ممکن است ایران بهطور مستقیم
یا نیروهای تحت حمایتش منافع آمریکا را در منطقه ،ازجمله در عراق
یا لبنان هدف قرار دهد ،اظهار کرد :ما روابط خوبی با همسایگان خود
داریم .ما بهترین روابط را با همسایهمان عراق داریم و در امور داخلی
آن دخالت نمیکنیم .عراق یک کشور مستقل است و ما با دولت این
کشور روابط خوبی داریم.
این مقام کشورمان در پاسخ به سوالی درباره گزارش برخی رسانهها مبنی
بر اینکه پنتاگون قصد دارد  ۱۲۰هزار نیرو برای مقابله با ایران به خاورمیانه
اعزام کند ،تصریح کرد :از نظر ما اینها جنگ روانی است .ما بههیچوجه
به دنبال ایجاد درگیری نیستیم چراکه هیچکس از وقوع چنین درگیری در
منطقه نفع نمیبرد به جز چند نفر که دربارهشان صحبت کردم؛ افرادی در
واشنگتن و برخی کشورهای منطقه.
تختروانچی در پاسخ به این سوال که مقصود رئیسجمهور آمریکا از این
حرف که در اظهاراتی خصمانه گفته بود «اگر ایران کاری انجام دهد ،آسیب
بزرگی خواهد دید» چیست ،تصریح کرد :باید از خود او سوال کنید .ایران
از روابط خوبی با همسایگان خود برخوردار است .ما در منطقه خودمان ،در
خلیج فارس هستیم نه خلیج مکزیک .ما تنها از منافع خود و ایمنی و امنیت
خلیج فارس دفاع میکنیم.
نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین درباره تصمیم جدید ایران
برای کاهش تعهدات برجامیاش یک سال پس از خروج آمریکا از این
توافق تصریح کرد :برجام حاصل سالها مذاکره میان ایران و چندین کشور
است .پس از خروج آمریکا از این توافق دیگر طرفها از ما خواستند تا
برای پاسخدادن عجله نکنیم .ما نیز همین کار را کردیم .ما صبور بودیم .ما
یک سال صبر کردیم اما دیدیم که نتیجهای حاصل نشد .بنابراین ،تصمیم
گرفتیم که برای  ۶۰روز دو مورد از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآوریم
تا ببینیم چه میشود.
تختروانچی در پاسخ به این سوال که آیا ایران به دنبال دستیابی به
تسلیحات هستهای است ،قاطعانه گفت ،خیر و افزود :ما به دنبال سالح
هستهای نیستیم زیرا خالف دین و اعتقاد ماست .رهبری ایران فتوا داد که
این خالف دین است .همچنین تسلیحات هستهای هیچ جایی در دکترین
دفاعی ایران ندارد.
وی درباره اظهارات رئیسجمهور ترامپ که گفته بود ایران برای مذاکره
تنها باید یک تماس تلفنی بگیرد و اینکه آیا ایران پیششرطی برای مذاکره
دارد ،خاطرنشان کرد :آمریکا هماکنون در حال فشارآوردن بر ایران است
و چگونه انتظار دارد که پیشنهاد مذاکره را تحت این فشارها بپذیریم .ایران
گفتوگو بر پایه فشار و زور را نمیپذیرد.

در بحبوحه افزایش تنشها میان ایران
و آمریکا ،سه کشور اروپایی چه کار میکنند؟

نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات
سیدهادی رضوی و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه،
گفت :متهم سیدهادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه
به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷
میلیارد تومان را در سال  ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی خارج و
شونوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس
صرف عی 
و ملک کرده است.
به گزارش ایسنا ،قاضی مسعودیمقام در ابتدای جلسه
رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک
سرمایه گفت :در این دادگاه به اتهامات  ۲۱نفر از ارکان
اعتباری بانک سرمایه و  ۸نفر از مدیران این بانک رسیدگی
میشود.
مسعودیمقام افزود :در رابطه با بانک سرمایه چون
بحث مشارکت در اخالل اقتصادی مطرح است ،ابتدا
کیفرخواستهای ارسالی را رسیدگی میکنیم.
وی افزود :در رابطه با سه نفر از اعضای هیئتمدیره
بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی
صادر شده است .رأی حسین هدایتی هم صادر شده که
تا چند روز دیگر اعالم میشود.
سپس قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه
در قرائت کیفرخواست ،گفت :کیفرخواست پرونده ناظر
بر اتهامات منتسب بر سیدمحمدهادی رضوی و احسان
دالویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت میشود .بانک
سرمایه بهعنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز
بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد :یکی از
دریافتکنندگان تسهیالت از بانک سرمایه آقای
سیدمحمدهادی رضوی است که موفق شده از طریق
شرکتهای آیندهسازان و رهپویان کوثر  ۶۰و  ۲۰میلیارد
تومان به نام شرکتهای فوق و بدون تودیع وثیقه
تسهیالت دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت
آتیه با  ۳فقره ضمانتنامه  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به
خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران
کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با
چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود :همچنین سیدمحمدهادی رضوی اقدام به
خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است
که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ
 ۱۹میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه
سال  ۹۴قصد داشته تا از طریق گراننمایی به مبلغ ۱۲۰
میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند
و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان
کمک میخواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی
بیش از  ۴برابر ارزش واقعی ملک یعنی  ۱۲۵میلیارد تومان
ارزیابی میکنند در حالی که چندماه پیش از ارزیابی از

متهم :داماد شریعتمداریام نه نتانیاهو

قبال تسهیالت بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده
بود و برای خوشخدمتی محسن پارسائیان  ۳۰۰میلیون
تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد :متهمسیدهادی رضوی  ۱۲۰میلیارد
تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گراننمایی
ملک مذکور به مبلغ  ۱۲۵میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵
میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود
از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری
ارائه کرده است.
قهرمانی گفت :متهم سیدهادی رضوی از طریق شرکت
آیندهسازان  ۳فقره ضمانتنامه به میزان  ۶۰میلیارد
تومان ،رهپویان کوثر یک فقره ضمانتنامه به مبلغ ۲۰
میلیارد تومان ،شایگان تجارت آتیه  ۳فقره ضمانتنامه به
مبلغ  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان و مجموعا ً با توجه
به مراتب فوق  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از بانک
سرمایه تسهیالت و ضمانتنامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد :در خصوص ملک صبا در
خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک
حسب ارجاع بازپرس ناحیه  ۳۶تهران به مبلغ  ۷۱میلیارد
تومان ارزیابی شده و هیئت کارشناسی سازمان بازرسی و
کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به  ۲۶میلیارد و
 ۳۰میلیارد تومان ارزیابی کردهاند.
وی افزود :متهم سیدهادی رضوی از مجرای پرداخت
رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود
 ۱۰۷میلیارد تومان را در سال  ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی خارج
شونوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس
و صرف عی 
و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی
متهمان پرداخت و گفت :متهم سیدمحمدهادی رضوی
متهم به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ
 ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است
که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی
خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد :متهم احسان دالویز آزاد با
تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخالل عمده
در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از
طریق نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  ۲میلیارد تومان
است.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم دیگر احسان دالویز
از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ
قابل توجهی داشته است .سیدمحمدهادی رضوی برای
افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت  ۲میلیارد تومان
به آقای دالویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم،
انتساب معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادی،
معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت
برای او محرز و مسلم است.
در ادامه ،قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی
رضوی گفت :شما متهم به مشارکت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵
فقره تسهیالت بانکی به میزان یک هزار و  ۷۵میلیارد ریال
هستید ،آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت:
از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما میخواهم که
بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.
وی ادامه داد :اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که
حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد .آقای نماینده
دادستان و بازپرس گفتند نامهای از دادسرا به بانک مرکزی
صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعالم
بگیرم آنها به من گفتند در پرونده میگذاریم .بنده نامهای
به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی
پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیالتگیرندگان میشود؟
که بانک مرکزی نامهای به دادسرای پولی و بانکی صادر
و تمام مستندات را ذکر میکند .من از نماینده دادستان
میپرسم چرا این نامه را به دادگاه نمیفرستید که نماینده
دادستان صراحتا ً میگوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتا ً
مطرح کرده است.
متهم رضوی ادامه داد :در کیفرخواست گفته شده
من برای مخفیکاری شرکتهایی ثبت کردم و تسهیالت
گرفتهام .باید بگویم که در شرکت صنایع آیندهسازان
فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت
رهپویان کوثر ضامن تسهیالت بودم .پنهانکاری آن
کجاست؟ ظاهرا ً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی
رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو
نیستم .من از دادگاه میخواهم فارغ از داماد فالنی پرونده
من بررسی شود.
متهم رضوی گفت :براساس ارائه ماده  ۱۸۶توسط
دارایی ،بنده مجاز به دریافت تسهیالت بودهام و دارایی
این موضوع را صراحتا ً به بانک اعالم کرده است .در

جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک
قراردادهای جعلی ارائه دادهام اما من اعالم کردهام که اگر
قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من
ماده  ۱۸۶را ارائه داده است .بنده برای دریافت تسهیالت
به بانک سرمایه اعالم کردم که تسهیالت با موضوع
سرمایه گردش در امور جاری میخواهم اما بانک به من
میگفت که فرمول پرداخت تسهیالت من مشارکت مدنی
است.
این متهم افزود :همانطور که آقای قهرمانی گفتهاند
برخی افراد در یک روز حساب باز میکردند و  ۲روز بعد
تسهیالت خود را دریافت میکردهاند اما من حداقل زمان
از افتتاح حساب تا دریافت تسهیالتم  ۳ماه تا یکسال
بوده است .نمیدانم چگونه شده که یکسری قراردادها با
یکسری شرکتها با سربرگ من و امضا من به پروندهام
اضافه شده است که من در جریان آنها اصال ً نبودهام و
وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را میپرسم میگوید
بروید از دارایی ماده  ۱۸۶را بگیرید تا مشخص شود و من
نسبت به این پروندهها اعتراض کردهام و حتی خواستار
وصول دریافت قراردادها شدم تا بفهمم موضوع قراردادها
چیست و خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر
شد.
در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که
قرارهای منعتعقیب شما نقض شده بوده است که متهم
گفت :خیر ،تمامی آنها قطعی بوده است .سوال من
این است که چرا باید پروندهام از یک شعبه بازپرسی به
یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد بشود.
بنده یکسال و نیم است که به بانک میگویم شما قرارداد
سفیدامضا از من گرفتهاید ،در حالی که من برای امور
جاری تسهیالت گرفتهام ،کار من تولید ،بازرگانی و ساخت
سالنها و مراکز رسانهای و کنفرانسی است اما در قرارداد
سفیدامضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده
است .با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه
با قراردادهای جعلی که به پرونده وارد شده است اعالم
میکند که قرارهای منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به
این قرارها اعتراضی ندارد .البته آقای قهرمانی نسبت به این
قرارهای منعتعقیب گویا اعتراض دارند که بنده میگویم
بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفتهام و نمیدانم
چرا از ارائهدادن اسناد توسط بنده ناراحت میشوند.
متهم محمدهادی رضوی خطاب به ریاست دادگاه
گفت :آقای مسعودیمقام ،بانک سرمایه  ۳۱بدهکار
کالن دارد که بدهیهایشان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و
 ۱۰۰۰میلیارد است ،بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟!
لیست اسامی این  ۳۱بدهکار توسط هیئت تحقیق و
تفحص مجلس اعالم شده است که اصال ً اسم من در
آنجا نیست .مگر بدهی من چقدر بوده است ،حدود ۸۰
میلیارد تومان.

