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دادستان نظامی تهران جزئیات سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را تشریح کرد

از «اشتباه سامانه پرتاب» تا «شلیک دو موشک بدون مجوز»
به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم
و آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است

صفحه2

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

افزایش بستریهای کرونا
در بخشهای ویژه

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا
در ناوگان حمل و نقل عمومی گفت :مشــخصا بیشــترین مرکز تجمعی در شــهر تهران مربوط به مترو و
ناوگان حمل و نقل عمومی اســت .به گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا زالی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله
با کرونا مبنی بر اجباری شــدن استفاده از ماسک در تجمعات اظهار داشت :در کالنشهر تهران مراکز تجمع
متناسب با ترددها و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد .زالی ،مراکز خرید ،فروشگاههای بزرگ ،ادارهها
و مراکــزی که فعالیتهــای فرهنگی و اجتماعی انجام میدهند را از دیگــر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران
دانست و خاطرنشان کرد :به طورکلی شاخص مدت زمان حضور افراد ،میزان تراکم و فضای محیط میتواند
خطــر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد .فرمانده عملیات مقابله
با کرونا در کالنشهر تهران با بیان این که طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک میتواند به شکل
قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد ،گفت :آمار بیانگر این مطلب است که...
صفحه4

نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان لبنانی در بیروت درگیر شدند

فراخوان برای نافرمانی مدنی
صفحه11

گفتوگو با مریم نشیبی ،گوینده باسابقه رادیو

ناگفتههایی از «شب بخیر کوچولو»
پس از  ۳۰سال
صفحه10

نظرسنجیها روحیه رئیسجمهوری آمریکا را خراب کرده است

اذعان ترامپ به احتمال پیروزی بایدن

صدور دستور جلب ترامپ و  35فرد مرتبط
با ترور سردار سلیمانی
صفحه11
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خبر
تهــران (پانا) -در جریان بررســی دادگاه گروه
قطعهســازی عظام اعالم شد دادگاه میتواند تمام
اطالعــات و مســتندات مربوط به گــروه عظام را
مطالبه کند و براساس آن رای دادگاه را صادر کند،
چراکه در شــرایط کنونی رئیس قوه قضائیه تاکید
ویژهای بر صدور رای بر مبنای مستندات دارد.
قاضــی صلواتــی در ابتدای جلســه خطاب به
ایروانی گفت« :آقای ایروانی اتهامات شما در  5بند
در جلسات قبل قرائت شــد ،به استناد ماده 280

ضرورت بررسی مستندات گمرک در پرونده گروه قطعهسازی عظام
قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما
از افساد فی االرض از مجرای اخالل عمده در نظام
اقتصادی کشور به اخالل عمده در نظام اقتصادی
کشــور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفهای
قطعات خودرو بصورت عمده و کالن به میزان 664
میلیــون و  37هزار و 425دالر اصالح و تغییر پیدا
میکند ».با توجه به تاکیــد رئیس قوه قضائیه بر

صدور حکم بر مبنای مستندات انتظار میرود روند
رسیدگی به این پرونده با تکیه بیشتری بر نظرات
کارشناسی همراه شود ،نه تنها دستگاههای اجرایی
همچون گمرک مســتنداتی برای تخلفات ایروانی
ارائه نکردهاند بلکه اجازه حضور نماینده گمرک در
دادگاه نیز صادر نشده است.
براســاس دفاعیات ایروانــی و وکیلش ،نماینده

رئیس هیات مدیره سبدگردان هدف مطرح کرد:

تضاد منافع در کانون نهادهای مالی و سرمایهگذاری ایران
 ۲۰۰سبد در سبدگردان هدف منتظر کد هستند،
این صحبتی از عباســعلی حقانینســب ،رئیس هیات
مدیره ســبدگردان هدف اســت که در نشست هیات
موســس کانون ســبدگردانهای دارای مجوز رسمی
مطرح کرد.
عباسعلی حقانینسب ،رئیس هیات مدیره سبدگردان
هدف ،ســیدمصطفی صفاری مدیرعامل ســبدگردان
ســرمایه ایرانیــان ،هــادی محمدخانــی مدیرعامل
سبدگردان آرمان اقتصاد و نماینده سبدگردان نوویرا از
اعضای حاضر در این نشست بودند.
حقانینسب در بحث کدهای سبد و ساماندهی ورود
مردم به بازار ســرمایه ،به نکاتی اشاره و اظهار کرد :سه
سال پیش در کانون نهادهای سرمایهگذاری برای بهتر
شــدن شرایط مباحثی جهت پیگیری مطرح شد که با ادامه داشتن مشکالت در
حال حاضر به تضادهای موجود در کانون میتوان پی برد.
وی ادامه داد :در مبحث کانون ســبدگردان این امر مطرح بود که در وهله اول
هدف از تاسیس کانون چیست و چرا باید این کانون جداگانه دایر شود .چند مورد
نیز برای توجیه کارشناسی وجود داشت که ابتدا میتوان به  ۸نهاد مالی تشکیل
دهنده کانون نهادها اشاره داشت .باید گفت این نهادهای مالی با یکدیگر در تضاد
بوده و اگر یک نهاد در فضای بازار ســرمایه تالش کند خود را تقویت کند ،دیگر
نهادها در کانون نه تنها کمکی نمیکنند بلکه ممکن اســت این تالش را متوقف
کنند .دبیرکل کانون بالشــک وابســته به یکی از این نهادهای مالی خواهد بود و
همین امر باعث میشود مصوبات کانون در تضاد موج بزند.
رئیس هیات مدیره ســبدگردان هدف خاطرنشــان کرد :دومین موضوعی که
کانــون را تضعیف میکرد این بود هر نهاد مالــی با هر ویژگی در کانون نهادها با
استقبال عضویت مواجه میشود و عدم توازن رای در آن موج میزد.
وی افزود :تامین سرمایه به دلیل بزرگ بودن رای را با پیشنهادهای خاص برای
گرفتن مدیریت کانون به دست میآورد خودشان ممکن است  ۱۵صندوق داشته
باشند و آنها هم نیز رای به تامین سرمایه دهند.
یکی از مشــکالت دیگر این کانون این بوده که در ابتدا قالب کانون« ،موسسه
توسعه صنعت سرمایهگذاری» بوده که کارکردی متفاوت را ارائه میداد؛ موسسهای
که  ۵سال با این قالب کار میکرده و به یکباره با اعضای سابق خود به کانون تغییر
ماهیت داده و مسیر جدیدی را تجربه کرده است.
حقانینسب نگاه برخی اعضا را به کانون «سکوی پرش» دانست و گفت :فضای
حاکم بیشتر سیاسی بوده و به جای توسعه فعالیت و همکاری به سکویی برای مقام
و منســب افراد تبدیل شده است .چه بسا افرادی که سمتهایی چون دبیرکلی و
مدیرعامل تامین سرمایه را از این راه کسب کردهاند.
وی ادامه داد :منافع صنفی در این فضا دنبال نمیشود چرا که نماینده سازمان
بورس در جلســه مجمع کانون هم اذعان کرد  ۴ســال صدور کد سبد  PRXبه
نتیجه نرســیده و باید گفت اگر عملکردی مطلوب وجود داشته باشد ،از کارکرد
میتوان متوجه شــد و دوره صدور کد سبد بورسی ،مهمترین معیار برای ارزیابی
این عملکرد است.
رئیس هیات مدیره سبدگردان هدف پیشنهاد داد :کانون باید به  ۵کانون مجزا و

مختلف تجزیه شود که قادر به رهبری صنف خود باشند.
معنی کانون یعنی مرکز و باید بر فعالیتهای اصلی نهاد
خود تمرکز کند.برای مثال کانون کارگزاران در همین
راستا اقدام کرد و بیشترین موفقیت را در فعالیت خود
کسب کرده است.
حقانینسب به سامانه آنالین گروهی اشاره و عنوان
کــرد :با البیهای کانون کارگــزاران در زمان عراقچی،
پیشنهاد مطرح شده از سوی ما با عنوان «سامانه آنالین
گروهی» که برای سبدگردانها طراحی شده بود به نام
کارگزاران مصادره شــده و اکنون با این سامانه محمل
فساد و حتی سبدگردانی غیر رسمی شده است.
وی خاطرنشــان کرد :طبق قانون با یک گواهینامه
اصول بازار ســرمایه و یک قولنامه اجاره ،رهن و ســند
ملکــی میتوان مجوز شــعبه ســبدگردان گرفت ،اما کانــون درخصوص مجوز
شــعبه برای تسهیل صدور آن توسط ســازمان اقدامی انجام نداده در صورتی که
کارگزاریها با حمایت قوای کانون کارگزاران و سازمان بورس طی دو روز قادر به
دریافت مجوز است.
این فعال حوزه بازار سرمایه به افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت :برای افزایش
سرمایه سبدگردان ،تمام الزامات بورس در جهت اصالح ساختار و توسعه بازار امری
مهم است ،اما مجوز افزایش سرمایه به سختی داده میشود با وجود اینکه شرکت
سهامی خاص محسوب میشود.
حقانینسب از افزایش سرمایه  ۲به  ۱۰سبدگردان هدف سخن گفت و افزود:
مدت چهارماه است که هنوز درگیر این موضوع هستیم و مشکل عدم تقسیم سود
است در صورتی که به اتفاق آرا سهامداران نسبت به دریافت نکردن سود نظر خود
را اعالم کردهاند.
رئیس هیات مدیره سبدگردان هدف خاطرنشان کرد :اگر بناست در فضای بازار
سرمایه کانون شکل بگیرد ،کانون شرکتهایی که مجوز سبدگردان را دارا هستند
در جهت منافع صنفی باید به عضویت دربیایند.
حقانینسب سبدگردانها را در فضای کانون نهادها مانند زاغچهای دانست که
هیچ کــس آنها را جدی نمیگیرد ،وی ادامه داد :مقرر بود همه امور به شــکل
الکترونیکی دربیاید و کد سبد از دفتر سبدگردان دریافت شود چرا که سبد بیش از
 ۲۳ویژگی برتر نسبت به صندوق دارد .وی به دو موضوع برای نجات اقتصاد کشور
اشاره کرد و گفت :اول باید گفت که مردمی که آشنایی ندارند از طریق سبدگردان
وارد شوند؛ دوم باید سپرده سبد سرمایهگذاری در شرکتهای سبدگردان جایگزین
سپرده سرمایهگذاری بانکی شوند.
رئیس هیات مدیره ســبدگردان هــدف درخصوص کارمزدهای سرســامآور
نرمافزارها برای هر ســبد اظهار کرد :با در نظر گرفتن حداقل صد هزار سبد و ۱۰
هزار مشتری ۵۰۰ ،تا  ۱۰۰۰تومان (به ازای هر سبد) پرداخت شود در صورتی که
سامانه سبدگردانی رایان همافزا ،تدبیر پرداز و مپنا مبالغ  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار تومانی
را دریافت میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه به صدور کد سبد در چهار مرحله اشاره و عنوان کرد:
اگر اراده باشد صدور کد سبد در سپردهگذاری با فرض اعتماد ،ظرف  ۵دقیقه انجام
میشود چرا که تنها نیازمند اضافه شدن شناسه سبدگردان است.

دادســتان تمام واردات شــرکت گــروه عظام را
قاچاق تلقی کرده اســت ،حال بــا توجه به اینکه
تمام اطالعات و دادههای واردات کاال در ســازمان
گمرک کشور موجود اســت ،دادگاه میتواند تمام
این اطالعات مربوط به این شــرکت را مطالبه کند
و براســاس آن رای دادگاه را صادر کند ،چراکه در
شــرایط کنونی رئیس قوه قضائیه تاکید ویژهای بر

صدور رای بر مبنای مستندات دارد.
تقلیل عنوان اتهام عباس ایروانی پس از این رخ
داد که رهبر معظم انقالب اســامی تأکید کردند:
«مبارزه با فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق
و عــدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به
افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد ».همچنین ســید
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به تازگی با اشاره

به اینکه اگر رأیی صادر شود که مستند نباشد خط
قرمز ماست ،گفته« :ما باید بدانیم فساد کجا ایجاد
شده و اگر دولت اینها را حل کند ،دیگر پروندهای
تولید نمیشــود .از اینرو کارآفرینــان بدانند که
مشــکل آنها در مدت کوتاه برطرف میشود آنچه
که کارآفرین را مجبور به رشوه دادن میکند نظام
مقابل آن اســت و باید در جایی که امضای طالیی
وجود دارد نظارت افزایش پیدا کند».
ادامه در صفحه 9

