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استیضاح وزیر نفت
کلید خورد
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ارز وطال

فساد اقتصادی
دادگاه حمید باقری درمنی با اخذ آخرین
دفاعیات خاتمه یافت

دسته چک سفید امضا در جیب متهم
هادی محمدی – نهمین و آخرین جلسه دادگاه حمید باقری
درمنی متهم به فساد اقتصادی روز گذشته در حالی برگزار
شد که در پایان با اخذ دفاعیات وکالی مدافع متهم و آخرین
دفاع متهم  ،ضمن اعالم ختم دادرســی توسط قاضی ،گفته
شــد که رای دادگاه برای متهم ردیف اول باقــری درمنی در
زمان مقرر صادر خواهد شد.به گزارش خراسان ،در ابتدای
این جلســه که به صورت علنــی در دادگاه انقالب اســامی
برگزار شــد  ،قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا
مطالبتکمیلیخودرابیانکند.یکیازنمایندگاندادستان
تهران با حضــور در جایگاه به اظهارات علیرضا مســلمی که
رئیس هیئت مدیره یکی از این شرکتهاســت اشــاره کرد و
پرســید ،درباره وجوهی که در یک بازه زمانی به حساب شما
واریز شد ،رقم دقیق و منشأ آن توضیح دهید؟ مسلمی پاسخ
داد چــون باقریدرمنی با حســاب من کار میکــرد و ملکی
به نصیــری فروخته بــود  12میلیــارد تومان بابــت این ملک
به حســاب من واریز شــد .این  12میلیارد تومــان از صرافی
اقتصــاد نوین به حســاب من آمــده و گرنه به طــور کلی چون
باقریدرمنی با حساب من کارمیکرد گردش مالی من کال
متعلق به وی بود و من کارمند او محسوب میشدم و از منشأ
وجوه هم اطالعی ندارم .دسته چک را امضا کرده و به صورت
سفید امضا در اختیار باقریدرمنی قرار داده بودم.در ادامه
این جلسه رمضانی یکی از وکالی باقری درمنی با حضور در
جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت و گفت :پرونده حاضر در
حقیقت تجمیع شــده چندین شکایت اســت که برخی از آن
ها تکراری اســت.وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام
نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کالهبرداری از شرکت
پاالیش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری
به میزان  ۳۲۲میلیون و  ۲۴۳هزار و  ۳۳کیلوگرم قیر اشاره
کرد و گفت :جرم کالهبرداری در قانون دارای شرایطی است
و طبق تعریف قانون ،کالهبرداری توسل به وسایل متقلبانه
برای بردن مال غیر اســت .در پرونده مذکور شرکت پاالیش
نفت جی به صورت نقدی ،اعتباری و وثیقه ملکی قیر فروخته
و تمام خریدها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه
نقد نیز به حســاب شــرکت واریز شــده ،این امر در دادسرای
یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشــناس اعالم شده مبلغ
بدهی و ارزش امالک در اختیار شرکت شاکی مساوی است
که نمایانگر مراوده مالی ســالم اســت.وی دربــاره اتهامات
منتسب به موکلش گفت :در خصوص بند سوم کیفرخواست
کهمشارکتدرکالهبرداریباایجادشبکهچندنفریازبانک
ملی به مبلغ  41میلیارد و  500میلیون تومان است ،صرف
آشــنایی باعث نمیشــود افــراد در تخلفات یکدیگر شــریک
باشــند و اگر جرمی علیه یک آشــنا مطرح شــد کمک کردن
برای حل مشکل وی جرم محسوب نمیشود.در ادامه جلسه،
سمیهســادات قدمگاهی دیگــر وکیل باقــری درمنی گفت:
در خصوص بنــد  ۹کیفرخواســت و اتهام افســادفیاالرض،
مشخصنیستکهمتهمباوجودممنوعالمعاملهبودن،چطور
امکان افساد فیاالرض را داشت؟ موکل بنده در چهار سال
پیش به اتهام کالهبرداری و حال به دلیل فســاد فیاالرض
متهم میشود ،بدون آن که تغییری در پرونده وی ایجاد شده
باشــد.در ادامه حمید باقری درمنــی با توجه بــه اعالم اخذ
آخرین دفاع از ســوی قاضی صلواتی در جایگاه متهم حضور
یافت و بــه دفاع از خــود پرداخــت .متهم به فســاد اقتصادی
خطاب بــه دادگاه گفــت :در این پرونــده اقدامــات کافی در
راستای قانون آیین دادرسی کیفری انجام نشد چرا که بنده
چند معامله با نصیری متهم اصلی و فراری این پرونده داشتم
و چون می خواستم بدهی این فرد را پرداخت و امالکم را آزاد
کنم راضی به معامله شدم .نصیری سنگی را در چاه انداخته
بود و من نمی توانستم دست روی دست بگذارم و ملکم از بین
برود .اگر درســت محاســبه می شــد من از این شخص طلب
داشتم نه این که امروز بدهکار وی باشم.
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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سازمان ملل ضمن اعالم صعود یک پله ای ایران در شاخص توسعه انسانی اعالم کرد:

بهبود درآمد سرانه؛افزایش شکاف طبقاتی در سال ۲017

جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل
حاکی از آن اســت که ایران با یــک رتبه صعود،
در صدر کشورهای با «توسعه انسانی باال» و در
آستانه پیوستن به کشورهای با «توسعه انسانی
بسیار باال» قرار گرفته است.اگر چه اصلی ترین
شاخص برای سنجش وضعیت رفاه کشورها،
را می توان در درآمد ســرانه جمعیت آن کشور
جستوجوکرد،اماپرواضحاستکهطبقمثل
معروف ،پول همه چیز نیست و کیفیت زندگی
مادی و رفاه اقتصادی انسان ها را ابعاد دیگری
نظیردسترسیبهبهداشت،آموزشونیزمیزان
توزیــع برابــر درآمدهــا و  ...توضیح مــی دهد.
در این راستا ،سال هاســت که شاخص توسعه
انسانی تعریف و برای کشورهای دنیا محاسبه
می شــود .این شــاخص ،به طور کلی ســه بعد
مهم رفاه اقتصادی کشورها را بر اساس سطح
ســامت و بهداشــت ،آمــوزش و درآمد ســرانه
اندازه گیری میکند.
▪بهبود یک پله ای ایران

هم اینک جدیدترین گزارش توســعه انســانی
سازمان ملل بر اســاس اطالعات سال 2017



...

اساس ،ایران از این منظر در سال  2017در
میان  189کشور مورد بررسی در جایگاه 63
قرارگرفتهاستواینیعنی 126کشوردرآمد
سرانه ملی کمتری از ایران دارند .ایران از نظر
میزان درآمد ســرانه ملی بر اســاس شاخص
قدرت خرید در ســال  2014رتبه  74جهان
را به خود اختصــاص داده بــود .بدین ترتیب
جایگاه ایران از منظر درآمد سرانه ملی در سه
سال 11 ،پله صعود داشته است.
کشورها منتشــر شــده اســت .این گزارش که
 189کشور را در ابعاد مختلف توسعه انسانی
بررســی و مقایســه کرده  ،نشــان مــی دهد که
وضعیت کلی شاخص توسعه انسانی در ایران
در سال  2017نسبت به ســال قبل از آن رو به
بهبود بوده اســت .بر این اســاس ،کشورمان از
رتبه  61به  60دنیا ارتقا یافته و شاخص توسعه
انسانیآننیزاز 0.796بهرقم 0.798رسیده
اســت .این آمار ،ایران را در آســتانه پیوستن به
گروه کشورهای با «توســعه انسانی بسیار باال»
نشان می دهد.بر اســاس این گزارش ،امید به
زندگی در بدو تولد در کشــور ما  76.2ســال،

دولت



...

ســال های تحصیل مــورد انتظــار بــرای افراد
 14.9سال ،میانگین سال های تحصیل9.8،
ســال و درآمد ناخالص ملی سرانه ،ساالنه 19
هزار و  130دالر برآورد شده است.
▪بهبود  11پلهای از نظر درآمد سرانه ملی

بــه گــزارش فــارس ،در جدیدتریــن گزارش
برنامه توسعه سازمان ملل ،درآمد سرانه ملی
ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال
 ، 2017معادل با 19هزار و 130دالر برآورد
شده است که این رقم در سال  2015برابر با
 16هزار و  395دالر برآورد شــده بود .بر این

تنظیم بازار

 5بسته حمایتی نهایی شد؛ اعالم
جزئیات در آینده بسیار نزدیک

تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای
پوشک و محصوالت بهداشتی

حسین بردبار :رئیس ســازمان برنامه و بودجه با
اشــاره به تهیه پنج بســته جبرانی و حمایتی برای
فعالیت در بخش های تولید ،صنعت و کشاورزی
کــه در آینــده بســیار نزدیک جنبــه اجرایــی پیدا
می کند ،از تهیــه یک برنامه جامع بــرای مقابله با
تحریم ها در قالــب  12برنامه خبر داد.به گزارش
خراسان ،نوبخت در این مراسم ،با تاکید بر این که
ما تحریم هــا را دور می زنیم ،افزود :خوشــبختانه
برنامه جامع ما برای تحریم ها از تیرماه کامال آماده
شده است.وی همچنین در حاشیه این مراسم در
پاسخ به پرسش خراســان درخصوص این که چه
برنامه ای برای سامان دهی بازار ارز دارید؟ گفت:
ما ان شاء ا ...نه تنها در جهت ثبات بازارهای دیگر
فعالیت می کنیــم ،بلکه وظیفــه داریم تــا با ثابت
شــدن نوســانات در بازارهای دیگر بتوانیم روش
های جبرانی را هم داشته باشــیم .نوبخت تاکید
کرد :مــا  12برنامه دریک مجموعــه برنامه جامع
مقابله با تحریم داریم که یکی از آن ها درخصوص
بازار ارز اســت که مســئولیت آن با بانــک مرکزی
اســت و امیدواریــم به نحو شایســته چه سیاســت
هایی که االن دارند اجرا می کنند و چه سیاســت
هایــی را که بایــد به اقتضــا ،ترمیم و اصالح شــود
اجرا و اطالع رســانی کنند.معاون رئیس جمهور
همچنین دراین مراسم با بیان این که باید بتوانیم
عالوه بر حفظ اشتغال موجود جلوی ریزش نیروی
کار را نیز بگیریم و به بخش تولیدمان کمک کنیم،
ادامه داد:در تبصــره  18قانون بودجــه 15هزار
و 300میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی در
بودجه عمومی دیده شده است و با مجوزی که در
شورای هماهنگی سران سه قوه گرفته شد و مقام
معظم رهبری آن را تاییــد کردند یک میلیارد دالر
به صورت ویژه برای حفظ اشتغال موجود و تالش
در جهت بخشی از قسمت هایی که در تبصره 18
داریم ،استفاده خواهد شد.

ستادتنظیمبازاردرآخریننشستخودتصمیمات
مهمی را به منظور تنظیم بازار محصوالت سلولزی
و بهداشــتی اتخاذ کرد.به گزارش شاتا ،برای رفع
مشــکل افزایش تقاضای ناشــی از فضــای روانی
حاکم ،مصوب شد ،بخشــی از نیاز داخلی به ماده
اولیــه «تیشــو» -کــه از خمیــر کاغذ به دســت می
آید -و پوشــک آماده با قید فوریت از محل واردات
برندهای معتبر در دســترس تامین شــود.بدیهی
است آن دسته که با سوء اســتفاده از گرانی در این
زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کاالی
نهاییتحتهرعنوانکردهباشند،بابرخوردجدی
حلقه های نظارتی روبه رو خواهند شــد.ضمنا آن
بخش از مــواد اولیــه کارخانه های تولیــدی که به
دالیل مختلف از ترخیص آن ها خودداری شده بود
با اولویت ،ترخیص خواهد شد.



▪افزایش شکاف طبقاتی طی  2سال اخیر

اما از منظر توزیــع درآمد ،گــزارش اخیر دفتر
توسعهسازمانملل نشانمیدهدکهمتوسط
شاخص ضریب جینی برای سال های2010
تا  2017در ایران به رقم  38.8رسیده است.
این شــاخص ،رقمــی بین صفــر تــا  100و به
صورت درصد اســت که هرچه بیشتر باشد به
معنایشکافونابرابریدرآمدیبیشتراست.
اینرقمدرگزارشپیشینایننهادبینالمللی
بــرای بــازه زمانــی  2010تــا  2015برابر با
37.4درصــد اعالم شــده بــود .بنابراین می
توان گفت که در دو ســال اخیــر (طبق مبنای

...
نفت

امارات و عربستان در حال تبدیل
اوپک به ابزار آمریکا هستند

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک ،ضمن انتقاد
از رفتار برخی کشورها در اوپک همزمان با تحریم
نفــت ایــران از ســوی آمریــکا گفت«:عربســتان و
امــارات ،در حــال تبدیــل اوپک بــه ابــزاری برای
آمریکا هســتند و با ایــن کار اعتبــار چندانی برای
این سازمان نمانده اســت» .کاظم پور اردبیلی در
گفت وگو با شانا همچنین گفت :از یکسو ،روسیه
و عربستان به بهانه متوازنسازی بازار جهانی نفت
به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران هستند و از
ســوی دیگر برخی اعضای اوپک ،دست در دست
آمریکا برای ضربه زدن به برخی بنیان گذاران این
ســازمان تالش میکننــد .در واقع تــاش ترامپ
برای ممانعت از حضور ایران در بازارهای جهانی
نفت خام سبب گروگانگیری بازار از سوی روسیه
و عربســتان شــده اســت که تمایل زیــادی هم به
قیمتهای پایین نفت ندارند.
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اینگزارشبرایسالهای 2016و،)2017
شکافونابرابریدرآمدیدرایرانبیشترشده
اســت .نکته قابل توجــه در این زمینــه ،توزیع
نابرابرتر درآمدها در آمریکا در مدت یادشــده
نسبت به کشور ماست .بر این اساس ،ضریب
جینی آمریکا در بازه زمانی مورد بررســی این
گزارش 41.5 ،درصد اعالم شــده که بیش از
ایران (و بدتر از کشور ما) است.
▪رضایت  ۶۳درصد مردم از سطح زندگی

همچنیــن در نظرســنجی انجــام شــده از
شــهروندان ایرانــی بــرای تهیه ایــن گزارش
(و برای ســال های  2012تــا 63 ،)2017
درصــد از ســطح زندگی خــود ابــراز رضایت
کردهاند .همچنیــن  57درصد مــردم ایران
از کیفیت خدمات بهداشــتی و  50درصد از
کیفیــت آموزش در کشورشــان راضــی بوده
اند 48 .درصد نیز از برنامه های دولت برای
حفاظت از محیط زیســت ابراز رضایت کرده
اند .بر اســاس این گــزارش 67 ،درصد زنان
و  81درصد مردان در کشور احساس امنیت
میکنند و 70درصد زنان و 64درصد مردان
احساس آزادی در انتخاب را دارند .در بخش
دیگر گزارش ســازمان ملل آمده اســت57 ،
درصد مردم ایــران بــه دســتگاه قضایی این
کشــور اطمینان دارنــد .این گــزارش میزان
اعتمــاد شــهروندان ایرانــی بــه دولــت ملی
را نیز 71درصد اعالم کرده است.

...
گمرک

ترخیص کاال از گمرک سرعت گرفت
تسنیم -مدیر کل واردات گمرک از آغاز ترخیص
بخشــی از کاالهای موجــود در انبارهای گمرک
خبر داد .معقولی افزود :در  22فروردین مصوب
شــد واردات کاالها صرفا از طریق سیستم بانکی
باشد ،بر اســاس مصوبه اقتصاد مقاومتی در 30
خرداد امسال نیز واردات فهرستی از اقالم متوقف
شد که جزو کاالهای ضروری نبود و با مصوبه 21
شهریور ترخیص این گروه ها تا یک ماه پس از ثبت
ســفارش بالمانع اعالم شــد کــه کاالهــای بدون
انتقال ارز هستند .لذا از روز شنبه ترخیص بخشی
از کاالها از این طریق انجام می شود.

نبض قیمت ها در نیمه شهریور
راه مرغ از تخم مرغ جدا شد!
بررســی متوســط قیمت خرده فروشــی اقالم اساسی
خانوار نشــان می دهد که بــا وجود تداوم رشــد قیمت
تخم مرغ ،قیمت مرغ متعادل شــده اســت .بیشــترین
رشــد قیمت در هفته میانی شــهریورماه ،در پایتخت،
بعد از سبزی های تازه ،مربوط به تخم مرغ بود تا قیمت
هر شانه به طور متوسط از  18هزار و  800تومان فراتر
رود .اما گوشت مرغ بیشــترین کاهش قیمت هفتگی
را تجربــه کــرد و به محــدوده  10هــزار تومــان و کمتر
بازگشت .گوشت قرمز هم در ادامه روند صعودی آرام
خود از  60هزار تومان فراتر رفت.

...

بازار خبر
جنگ تجاری ترامپ صادرات چین به آمریکا
را  6/5درصد افزایش داد
فارس  -به گزارش اسپوتنیک ،سخنگوی وزارت بازرگانی
ی که آمریکا راه انداخته
م جنگ تجار 
چین اعالم کرد ،به رغ 
صادرات چین به آمریکا  7.7درصد معــادل  ۱۸۱میلیارد
دالرطیهشتماهنخستسال ۲۰۱۸افزایشیافتهاست.
براســاس اعالم ســخنگوی وزارت بازرگانی چین افزایش
صادرات اساســ ًا به دلیل تقاضای بیشتر کاالهای چینی از
سوی آمریکا بوده است بنابراین از زمانی که صادرکنندگان
ت تعرفهای آمریکا هســتند
چینی نگــران تغییــر در سیاســ 
دریافتند که این مسئله برای آن ها هزینهبر خواهد شد.

دستگیری رئیس سابق بنیاد مستضعفان البرز
خبرگزاری میزان-دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
البرز از دستگیری مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان استان
البرز به اتهــام دریافت رشــوه خبــر داد و گفــت :وی با قرار
بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد.
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