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حال ناخوش بورس
حال روز بورس این روزها چندان مساعد نیست. 
مدت هاست سهامداران در انتظار رسیدن روزهای 
خوب هستند اما به محض اینکه بارقه های امید خود 
را نشان می دهد باز هم ریسک تازه ای ترمز آن را 

می کشد. 
بعد از رشد بورس در دی ماه، همه انتظار داشتند 
که این روند ادامه پیدا کند اما یک نامه از شورای 
یک  درواقع  ریخت.  هم  به  را  چیز  همه  رقابت 
ناهمانگی در تصمیم گیری بر سر عرضه خودرو در 
بورس باز هم سرمایه گذاران را دچار بی اعتمادی کرد. 
همان سناریویی که در دولت قبل هم تکرار شد و 
اختالف دو وزارتخانه جرقه ریزش بزرگ بورس را زد، 
ریزشی که از سال 99 ادامه داشت و دیگر اعتماد 
با عرضه  اما  رفت. حاال  از دست  بازار سرمایه  به 
خودرو در بورس امید بر این بود که رویکرد دولت به 
بازار تغییر کرده و البته قرار است با این فرآیند زیان 
خودروسازان جبران شود. زیانی که حاصل سال ها 
دخالت دولت های مختلف در اداره این صنعت بوده 
و قیمت گذاری دستوری بر این زیان افزوده است. با 
این حال باز هم پای قیمت گذاری دستوری و دخالت 
دولت به میان آمد. هرچند بورس در دولت قبل 
محلی برای جبران کسری بودجه از جیب سهامداران 
و مردم شد، انتظار می رفت که رویکرد دولت جدید 

متفاوت باشد.
اما در این بین مطرح شدن شرط ورود خودرو به 
بورس نشان داد که دولت هم چشم به بازار برای 
جبران بخشی از کسری بودجه دارد. واریز 85 درصد 
از مابه التفاوت قیمت خودروها در بورس به حساب 

خزانه دولت موید این نکته است.

ژوبین صفاری سرمقاله

پرونده هایی  پیرامون  توضیحاتی  قضائیه  قوه  سخنگوی 
همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری 
و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای 

ارائه داد. 
آخرین  درباره  ستایشی  مسعود  ایسنا،  گزارش  به 
ملی  بانک   امانات  صندوق  از  سرقت  پرونده  وضعیت 
دادسرای  در  ما  همکاران  پرونده  این  درخصوص  گفت: 
عمومی و انقالب تهران )ویژه سرقت( و همچنین بازپرس 
پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و 
مسئوالن ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند 
کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند. ستایشی 
افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات 
بانک ملی دستگیر شده اند و اتهام متهمان تحصیل اموال 
با  متهمان  از  نفر  است. ۲۰  پولشویی  بعضا  و  مسروقه 
قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده اند و  ۲ متهم اصلی هم 
در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن ها 
فراهم شده است. او ادامه داد: تاکنون 95 درصد طالها و 
۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده 
اختالف  به دلیل  هم  طالجات  باقیمانده  درصد   5 آن  و 
بزه دیدگان بوده و امیدواریم ظرف ماه های آتی، پرونده 
پرونده  این  در  اموال  از  بعضی  البته  برسد؛  نتیجه  به 
به آپارتمان در قائمشهر و اقالم دیگر مانند خودروهای 
شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی های دقیق 

دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعالم می شود.
عدم  همکاری کانادا برای استرداد خاوری

ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل 
اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعالن قرمز در 
خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری 

الزم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.

آخرین وضعیت بابک زنجانی در زندان
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک 
زنجانی گفت: حدود 5۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و 
خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم 
چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب 
و موثر وزارتخانه های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک 
مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع 
انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستورکار است. 
او درباره اعمال تخفیف در حکم قطعی اعدام بابک زنجانی 
گفت: تخفیف در حکم این پرونده با قاضی صادرکننده و مرجع 

قضایی ذی ربط است.
پیشگیری از فرار مالیاتی ۱۴ هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای 

جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: باید از تمام ظرفیت ها در 
قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم تا فرار 
مالیاتی نداشته باشیم زیرا فرار مالیاتی،  ابعاد اقتصادی جامعه 
را مخدوش می کند. بازرسی ها نشان داده که توانستیم در حوزه 
مالیاتی موفق باشیم و از حدود  ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران 
بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیندهای مناقصات 
و مزایده ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات 
اگر خدایی  این صورت  زیرا در غیر  باشد؛  یکسان  به صورت 
ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و  خالف 

اصول قانونی است.
ستایشی درباره مقایسه اقدامات قوه قضائیه در زمان رئیسی 
و محسنی اژه ای گفت: بنده ۴۴ سال در خدمت دستگاه قضایی 

آقایان  ریاست  دوره  دو  هر  در  بودم.  گوناگون  مناصب  در 
رییسی و محسنی اژه ای بر دستگاه قضایی اقدامات خوب و 
ارزنده ای صورت گرفته است. او تاکید کرد: جناب آقای رییسی 
در زمان ریاست بر دستگاه قضا بر تحول در قوه قضائیه تاکید 
داشت و اکنون هم حجت االسالم محسنی اژه ای به تحول و 
تعالی و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مطلوب به مطالبات 
مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و توجه ویژه به پرونده های 
کثیر الشاکی تاکید دارد. با تغییر مدیریت عالی در قوه قضائیه 
و اقداماتی که در مدیریت حاصل شده، اقدامات گذشته نفی 
نشده است بلکه بهتر از قبل هم شده است . سخنگوی قوه 
قضائیه درباره اعمال مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: مجازات های جایگزین 
بسیار  و  شده  احصا  که  است  ارفاقی  تاسیسات  از  حبس 
متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده  و به تصویب 

رسیده است. 
اسالمی،  مجازات  قانون   ۶۴ ماده  طبق  افزود:  ستایشی 
مجازات جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات 
از حقوق  و محرومیت  روزانه  نقدی  رایگان، جزای  عمو می 
اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف 
با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، 
سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت 
بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. او با 
بیان اینکه اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث بازپروری 
اجتماعی افراد می شود، گفت: تاسیسات و نهادهای ارفاقی، 
ابزارهای قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب 
و مطلوب و کارآمد به شمار می آید. توسعه مجازات جایگزین 
حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت 
زندانیان دارد و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سالمت 

زندانیان می شود.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

دستگیری متهمان اصلی سرقت از بانک ملی
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اخبار

نوبت به تعطیلی قانون رسید
تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال دولت، بحث میان نمایندگان 
مجلس درباره چرایی و چگونگی قانونگذاری هیات هفت نفره را مطرح کرده 

است.
اگرچه عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت 
و تعیین تکلیف آن ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش های 
مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت 
بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اما این هیات هفت نفره از مصونیت 
قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای 
تصمیمات آن ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد 
ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را بویژه در 
حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده اند. محمود عباس زاده مشکینی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با خبرآنالین 
گفته »مولد سازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره وری کشور اگر عادالنه، 
عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع یک انقالب اقتصادی در کشور 
خواهد شد.« این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت 
به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیاتی هفت نفره انتقاد کرد و گفت »اگر 
یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می شد خیلی خوب 
بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم 
بنظر من اصال درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در 
راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع 
می تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست، اگر نقش مجلس هم دراین 

موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع ترخواهد بود.«
نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد »دولت مصوبه 
دارد برود مصوبه اش را اصالح کندو موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار 
نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما درکشورخال قانونی نداریم که بخواهیم برای 

جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم«

تخصیص اعتباراتی برای آبرسانی شهرهای دارای تنش آبی 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ از تخصیص اعتباراتی برای 
آبرسانی شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲5 هزار 

نفر و اصالح شبکه آن و تکمیل فاضالب روستایی خبر داد. 
رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در 
راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از خزانه فقط در بازار 

ثانویه است و بازار اولیه ممنوع شد.
وی ادامه داد: دولت مکلف شد از طریق اوراق تسویه، بدهی نیروهای 
مسلح بابت آب، برق، گاز و مخابرات را به صورت جمعی- خرجی تا مبلغ 
۴۳۰۰ میلیارد تومان تسویه کند ؛ ۱5 همت از اوراق منتشره در تبصره 5 
برای سازمان نوسازی مدارس و تجهیز مدارس در آموزش و پرورش با اولویت 
خیرین و مناطق محروم اختصاص داده شد. زارع گفت که مبلغ ۶ همت 
از اوراق منتشره به بافت های فرسوده و چهار حرم مطهر یعنی حرم امام 
رضا)ع(، حضرت معصومه)س( حضرت عبدالعظیم و حضرت شاهچراغ هزینه 
می شود که 5٠ درصد دولت و 5٠ درصد شهرداری ها می دهند؛ این حکم هر 
سال در بودجه سنواتی آمده است.  سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۲ گفت: تلفیق در بخش درآمدی مصوبه ای درباره افزایش نرخ آب بها 
برای آب رسانی شرب داشت که در بخش هزینه ای تصویب کرد که وجوه 
دریافتی جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی روستایی و عشایری 
و شهرهای زیر ۲5 هزار نفر و اصالح شبکه آن و تکمیل فاضالب روستایی 
اختصاص یابد. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بخش 
درآمدی عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور را به 
میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۶۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده 
بود که مقرر شد ۳5 درصد منابع حاصله برای حمایت از توسعه و نگهداری 
شبکه های برق روستایی و ۶5 درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک 

و توسعه فناوری های تجدیدپذیر هزینه شود.

برای  گفت:  قضائیه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
که  متروپل همه دستگاهها موظف هستند  از خطرات مشابه  جلوگیری 
وظیفه خود را به درستی انجام دهند. به ویژه شهرداری ها که باید در 

ساخت و سازها نظارت و کنترل کافی را داشته باشند. 
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در 
گفت و گو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهاراتی 
سوی  از  تهران  در  ناایمن  های  ساختمان  اسامی  اعالم  درخصوص  که 
شهرداری و شورای شهر صورت گرفته است، اعالم اسامی این ساختمانها 
برای جلوگیری از حوادثی مانند متروپل ضروری است یا خیر گفت: برای 
که  موظف هستند  دستگاه ها  متروپل همه  مشابه  از خطرات  جلوگیری 
وظیفه خود را به درستی انجام دهند. به ویژه شهرداری ها که باید در 

ساخت و سازها نظارت و کنترل کافی را داشته باشند.
وی با تاکید براینکه شهرداری ها باید در ساخت و سازهای غیرمجاز دقت 
کنند، ادامه داد: چراکه یکی از مهمترین بحث هایی که درخصوص ناامنی 
ساختمان ها وجود دارد ساخت و سازهای غیرمجاز است اعم از اضافه 

بناهایی که در حال ساخت است و همچنین عدم رعایت اصول فنی.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: از 
آنجایی که کشور ما زلزله خیز است و بسترهای زلزله در جاهای مختلف 

وجود دارد برای اینکه مشکلی برای ما در شهرهای بزرگ پیش نیاید یا اگر 
پیش آمد امکان مدیریت وجود داشته باشد الزم است که دقت بیشتری 

در حوزه ساخت و سازها و به ویژه نظارت ها  صورت بگیرد.
کشور  شمال  در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  به  اشاره  با  جهانگیر 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر گزارشاتی از مناطق شمالی کشور به ما 
می رسد به ویژه در استان های گلستان و گیالن و مازندران که ساخت 
اضافه  و  نکرده  رعایت  را  شهرسازی  اصول  که  افتاده  اتفاق  سازهایی  و 
بناهایی زیادی دارند که می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد 
در این خصوص هم ما به عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این 
استان ها پیگیری های الزم را انجام می دهیم. همچنین دادستانی کل 
کشور از طریق دادستانی مراکز استان ها این موضوع را دنبال کرده اند تا 
ساختمان های ناایمن شناسایی و آمار آنها از سوی شهرداری به دادستانی 
اعالم شود تا نسبت به استاندارد سازی و رفع موانعی که باعث ناایمنی 

ساختمان شده است اقدام کنند.
این سوال که درخصوص اعالم اسامی ساختمان های  وی در پاسخ به 
ناایمن در سطح شهر تهران گفته می شود این امر باعث ایجاد ناامنی می 
شود آیا از نظر شما این موضوع درست است، گفت: آن چیزی که مهم 
است این است که قبل از اعالم باید اقدام کنیم یعنی آنچه که درخصوص 

اقدامات  بالفاصله  باید  که  است،  این  است  مهم  ناامن  های  ساختمان 
مقتضی در خصوص آنها انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر قرار 
باشد جایی اعالم شود اما اقدامی درخصوص آن انجام نشود این موضوع 
می تواند ناامنی ایجاد کند، اما اگر اقدامات الزم انجام شود و همزمان 
با اقدام کردن درخصوص آن اعالم هم صورت بگیرد هیچ مشکلی اتفاق 

نخواهد افتاد.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که 
پیمانکاران برخی از مناطق شهرداری تهران از کودکان زیر ۱5 سال برای 
پاکبانی استفاده می کنند آیا براساس قانون شهرداری باید با این پیمانکاران 
پیگیری می  ما  باشد  این چنینی  اگر موارد  برخورد کند، گفت:  متخلف 
کنیم. اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، در واقع نه شهرداری بلکه هیچ 
مرجع دیگری هم براساس ضوابط نمی تواند از کودکان به عنوان کودکان 

کار استفاده کند و ممنوعیت قانونی دارد.
وی تاکید کرد: به موجب مقررات برای استفاده از کودکان کار ممنوعیت 
در نظر گرفته شده است و متناسب با این ممنوعیت مجازات هایی را نیز 
پیش بینی کرده است و اگر مواردی گزارش شود پیگیری شده و با متخلف 

برخورد خواهد شد.

سفیدی تهران وسفیدی تهران و
وسیاهی مدیریت شهری مدیریت شهری وسیاهیر ر

برف تهران را در نوردید و بحران بار دیگر شهر را فرا گرفتبرف تهران را در نوردید و بحران بار دیگر شهر را فرا گرفت

دوشنبه 24 بهمن 1401
22 رجب 1444 
13 فوریه 2023
سال هجدهم
شماره 5310
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  11 صفحه  9 صفحه  10

شرط ایران
برای احیای برجام

شرح در صفحه  11

علی باقری در گفت وگو با شبکه المنار مطرح کرد

معاون وزیر خارجه ایران در گفت وگو با یک رسانه عربی تاکید کرد که ابرقدرت ها می خواهند 
که پیشرفت های هسته ای ایران را تهدید جلوه دهند درحالی که فعالیت های هسته ای ایران در 

چارچوب معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
علی باقری، معاون وزیر خارجه ایران در گفت وگو با شبکه المنار اعالم کرد که انقالب اسالمی ایران 
در سایه استقالل توانست پیشرفت هایی را محقق کند و استقالل و دفاع از هویت ملی هدف تمام 

ملت های آزاده است اما ابرقدرت ها برای تحقق منافع خود خواهان استقالل ملت ها نیستند.
وی در بخشی از گفت وگوی خود با اشاره به پیشرفت های علمی و هسته ای ایران گفت که 
ابرقدرت ها برای مقابله با ملت ایران می خواهند این پیشرفت ها را نوعی تهدید جلوه دهند، 
آنها می خواهند وانمود کنند که این دستاوردها مسالمت آمیز نیست در حالی که این ادعاها صد 
درصد غیرصحیح است و فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب معاهدات و توافق های آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است.
وی گفت که طی یک سال گذشته ما شاهد کندی در روند مذاکرات هسته ای هستیم اما این 
مذاکرات ادامه دارد و اکنون مذاکرات در سطح تبادل پیام ها میان دو طرف ادامه دارد و دو طرف 

همچنین رویکردهای خود را اعالم می کنند.

ربع سکه بورسی با سود 
7میلیون تومانی

بازار موبایل در وضعیت 
کسادی و ناامیدی 

چرا غرب نگران همکاری 
وسیه است؟ نظامی ایران و ر

نماد ربع سکه در بورس 
وسوسه انگیز شد 

بررسی وضعیت کسب و کار راکد 
بازار گوشی های تلفن همراه

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه 
تشریح کرد

 صفحه های  3  و  6

چقدر برف و باران بارید؟
تداوم بارش برف و باران در تهران تا سه شنبه


