«مردم ساالری آنالین» از سه سناریوی آینده ارز در ایران گزارش میدهد

خرید ارز صادراتی در صرافیها آزاد شد
بازار ارز مدتی اســت که در ایران با التهاب روبهروســت«.مردم ساالری
آنالین» در گزارشی به سه سناریوی آینده ارز در کشور پرداخته است.همچنین
گفتنی است ،سازمان توسعه تجارت در اطالعیه ای از مهیا شدن امکان خرید
و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی
در سامانه جامع تجارت از چهارشنبه ( دیروز) خبر داد .به گزارش تسنیم،

در اطالعیه سازمان توسعه تجارت خطاب به تمامی واردکنندگان کاالهای
اولویت ســوم آمده است :از چهارشنبه 20 ،تیر  97امکان خرید ارز به نرخ
توافقی از صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا
شده است .برای بهرهمندی از این امکان ،واردکنندگان الزم است این مراحل
را طی کنند:

 -1ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با ویژگیهای زیر:
 نوع عملیات ارزی بانکی؛ محل تأمین ارز :از محل صادرات؛ انتخاب کاالهای گروه .3ادامه در همین صفحه

صفحات 1و 4

تصادف مرگبار تانکر حامل مازوت با اتوبوس مسافربری

بازتاب گسترده
یک انفجار در سنندج
صفحه5
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کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکالت منطقه  8در مسجد جامع نارمک

صداوسیما فاصله زیادی با دانشگاه
عمومی و کالس اخالق دارد
احداث بیمارستان برای منطقه  8یک ضرورت فوری است

صفحه2

حاشیههای پخش مستند بیراهه ادامه دارد

شکایت از صداوسیما

مشاور رهبری همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه رفت

پیام قرمز تهران به کرملین

صفحه2

پرویز تناولی در حاشیه نمایشگاهش در باغ کتاب تهران:
صفحه11

محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه
در گفتوگو با «مردمساالری آنالین»:

دلم میخواست دنیا را
پر از «هیچ» کنم

 40سال است در کشور بازار
ارز واقعی وجود ندارد
اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی اعالم شد و تعجب ملت از این همه بذل و بخشش افزایش یافت .اما نتیجه
این اعالمیه چه شد؟ با کدام فرد یا دستگاه خاطی برخورد میشود؟ اعالم این اسامی به چه دلیل بود؟ به گفته
محمود جامساز ،کارشناس اقتصادی ،یکی از دالیل اعالم اسامی ،جنگ قدرت بین جناحهای داخل نظام است .از
نظر این اقتصاددان ،نقش «ژنهای برتر» در بروز این مسائل بیتاثیر نبوده.
صفحه8

سرمقاله

صفحه9

خبر

یک رفتار دیپلماتیک

هفتمین جلسه دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج برگزار شد

کرم محمدی

دیدار آقای دکتر حسن روحانی از کشور اتریش
و مصاحبه مشترک ایشان و صدر اعظم این کشور،
در تاریخ ثبت خواهد شــد .زیرکی ،حاضر جوابی،
بکارگیری حســاب شــده کلمــات ،و دریک کلمه
«تدبیر» در مصاحبه رییــس جمهور ملت ایران به
زیبا ترین وجه ممکن به منصه ظهور رســید .آنگاه
که صدراعظم جــوان اتریش در صــدد برآمد تا از
سیاســتهای رژیم صهیونیستی حمایت و به نوعی
عــدم مخالفت با سیاســتهای تل آویــو را خط
قرمز این کشــور اعالم نماید ،منتخــب ملت ایران
خیلی صریح و شــفاف اما در قالب و چارچوب آداب
دیپلماتیک پاسخی منطقی ،مستدل و البته محکم
وقاطــع ارائه نمود .دکتر روحانــی در این مصاحبه
مطبوعاتی ،حمایت غربیهــا و به ویژه اروپاییها از
رژیم صهیونیستی را به نحوی یک بدهکاری تاریخی
بابت جنایات هیتلردر حق یهودیان اعالم نمود.
دکتر حسن روحانی بجای انکار هلوکاست را که
به شدت مورد توجه غربیهاســت ،با بهرهگیری از

تجربیات سالها حضور در عرصه بینالمللی ،یهودیت
وصهیونیســم را دو موضوع جداگانه و کامال متمایز
اعالم کــرد .رییس جمهور ملت ایــران با یک تیر
چندین هدف را مورد نشــانه قرار دادند .در جریان
این مصاحبــه مطبوعاتی،باردیگر بزرگ منشــی و
انسان دوستی و سابقه تمدن ایران و ایرانی را به رخ
جهانیان کشید.و از طرف دیگر به صراحت از رابطه
خوب وصمیمی با یهودیان سخن به میان آورد.
او دلیل مخالفــت جمهوری اســامی ایران با
صهیونیستها را نه بخاطر یهودی بودن بلکه بدلیل
برخورداری آنها از روحیه ظلم و زور و اشــغالگری و
قتل و کشتار......عنوان کرد .اینکه اروپا به یهود بدهکار
و یهود به ایران بدهکار است ،جمله ای تاریخی است
که زیبنده منتخب مردم ایران سرافراز میباشد.
اهمیت موضعگیری آقای روحانی زمانی آشــکار
میشود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی ماههاست
با ســفر به پایتختهای کشورهای اروپایی در صدد
آن اســت تا چهره ای مظلوم از رژیمش را ترسیم و

همزمان هم تهران را به حمایت از تروریسم و موجب
نا امنی منطقه معرفی نماید.اما شیخ دیپلمات ایران
زمین این نقشه را نقش برآب نمود .آقای روحانی با
اشاره مستقیم به رابطه دوستانه داعش بعنوان یک
گروه تروریستی با رژیم صهیونیستی و حمایت این
رژیم از این گروه ،موضع خود در تفکیکبین یهودیت
و تروریســم واشغالگری را تحکیم بخشید .او در این
مصاحبه ،چهــره ای مقتدر ،توانا ،دارای سیاســت
مشخص و مستقل در عرصه جهانی و......از جمهوری
اسالمی به نمایش گذاشت و نشان داد که مرد میدان
سیاست و تبدیل تهدیدها به فرصت است .بی دلیل
نیســت که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی
پس از پایان ســفر منتخب ملت ایران به دو کشور
اروپایی ،نتوانست خشم خود را پنهان نماید و سخت
برآشفت .وقتی اینگونه سخن گفتن وموضع گیری
کردن دکتر روحانی را دیدم و شــنیدم ،علی رغم
مشکالت ریز و درشت موجود ،به صراحت میگویم
که از حمایت و رای خود به روحانی پشیمان نیستم.

خبر
جزئیات برگزاری آزمون عملی گروه آزمایشی هنر اعالم شد

عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر
اینکه اطالعیه مربوط به آزمون عملی گروه آزمایشی
هنر در کنکور  ۹۷امروز منتشر میشود ،گفت :این
آزمون  ۱۱مرداد ماه برگزار خواهد شد.
دکتر حســین توکلی در گفتوگو با ایسنا ضمن
اعالم این مطلب افزود :داوطلبان گروه آزمایشی هنر
عالقهمند به رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص
گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری که در جلسه
آزمون بعداز ظهر پنجشــنبه  ۷تیر  ۹۷حاضر بودند
و در روزهــای  ۹تا  ۱۵تیر مــاه  ۹۷از طریق پایگاه
اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
 www.sanjesh.orgانتخــاب رشــته کردهاند،
میتوانند در آزمون عملی شرکت کنند.
وی در ادامه تصریح کرد :با توجه به اینکه پذیرش

دانشجو در رشتههای تحصیلی مورد نظر در آزمون
سراسری سال  ۱۳۹۷به صورت متمرکز و با شرایط
خاص صورت میپذیــرد ،داوطلبانی کــه اقدام به
انتخاب یک مجموعه از مجموع ه رشتههای تحصیلی
ذیربط برای شرکت در آزمون عملی اقدام میکنند
بایــد مبلغ  ۴۰۰هزار ریال ( ۴۰هــزار تومان) بابت
هزینه آزمون عملی پرداخت میکردند.
مشــاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور
افــزود :داوطلبان در صورتی کــه متقاضی و عالقه
منــد به شــرکت در آزمون عملــی دو مجموعه از
مجموع ه رشــتههای تحصیلی اعالم شده هستند،
باید مبلــغ  ۸۰۰هــزار ریال به صــورت اینترنتی
پرداخــت کننــد .زیرا عــدم اعــام عالقهمندی
و عــدم پرداخــت هزینه آزمــون بــه منزله عدم

امکان شــرکت در آزمــون عملی بــرای داوطلبان
خواهد بود.
دکتر توکلی در پایان با بیان اینکه آزمون عملی
برای تمامی رشــته ها در روز  ۱۱مرداد  ۹۷برگزار
خواهد شــد ،افــزود :اطالعیه حــاوی زمان دقیق
برگزاری آزمون عملی رشــتههای عکاسی ،ارتباط
تصویری ،کاردانی هنرهای تجسمی ،طراحی پارچه،
طراحی لباس ،طراحی صنعتی ،کتابت و نگارگری،
ادبیات نمایشــی ،بازیگری ،طراحی صحنه ،نمایش
عروسکی ،آهنگســازی ،موسیقی ایرانی ،موسیقی
جهانی و مجسمه ســازی ،زمان پرینت کارت ورود
به جلســه و آدرس محــل برگزاری آزمــون امروز
چهارشنبه  ۲۰تیر  ۹۷در پایگاه اطالعرسانی سازمان
سنجش منتشر خواهد شد.

***
ضرورت ایجاد انگیزه برای تحصیل در رشتههای علوم پایه

در کمیســیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای
عالــی انقــاب فرهنگی بــر «ایجاد انگیــزه برای
تحصیل در رشــتههای علــوم پایــه» و «راهاندازی
نظام نظارت و ارزیابی سیســتم آموزشی و پژوهشی
کشور» تاکید شــد .به گزارش ایسنا ،در دویست و
شصتونهمین جلسه کمیســیون علمی و فناوری

که به بحث و بررســی پیرامــون بیانات مقام معظم
رهبری «مدظله العالی» در دیدار با اساتید دانشگاهها
در مــاه مبــارک رمضــان اختصاص داشــت؛ اهم
محورهای این ســخنان جهت ارائه به ستاد راهبری
اجرای نقشــه جامع علمی کشــور دســته بندی و
احصاء شد .در همین زمینه اعضای کمیسیون به بیان

نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن شامل
تقویت نظام شایستهساالری و استفاده از تجربیات در
تصمیمگیریها،راهاندازیکارگاههایآموزشیآشنایی
با نقشه جامع علمی کشــور در سطح دانشگاههای
کشــورو  ...در چارچــوب نقشــه آمایــش آموزش
عالی است.

***
خرید ارز صادراتی در صرافیها آزاد شد

ادامه از همین صفحه
 -2مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی
ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در
پرتال ارزی ازجانب بانک عامل.
 -3ارائــه وثایق و تعهد الزم بــه بانک عامل پس
از تأیید گواهی ثبــت آماری در بانک مرکزی و تأیید

دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی.
 -4مراجعه به سامانه جامع تجارت ،بخش خرید ارز
و طی کردن فرایند خرید ارز از صرافی.
مسیر دسترسی به بخش خرید ارز :عملیات ارزی
> مدیریت عملیات ارزی بانکی > خرید ارز
در این اطالعیه آمده است که فرایند خرید ارز در

سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست
واردکنندگان از طریق ســامانه نیما برای صرافیهای
مجاز ارســال میشــود و آنها میتوانند پیشنهادهای
خود را روی درخواست ثبت کنند ،سپس واردکننده
با انتخاب یکی از پیشــنهادها فرایند خرید ارز را طی
میکند .تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی  -اعتباری ثامن
الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه متهمان آقای (الف .م) و خانم (ر .الف) حاضر بودند،
اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م .ر) در جلسه ،پرونده وی به طور غیابی
مورد رسیدگی قرار گرفت.
در آغاز جلسه قاضی باقری گفت :هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان
شــرکت تعاونی ثامن الحجج با استماع دفاعیات آقای زاهدی وکیل دیگر متهم
ردیف اول آقای (الف .م) آغاز میشود.
زاهدی وکیل دیگر متهم در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان توضیحاتی مدعی
شد :موکل من هیچگاه خودسرانه به تاسیس شعبه ،انجام تبلیغات و  ...اقدام نکرده
اســت .در ادامه زاهدی گفت :طی توافق نامههایی که بین بانک مرکزی ،موکلم
و دیگر مراکز ذیربط امضا شــد موکل من تعهداتی داد که به آنها نیز عمل کرد
که نشان میدهد موکلم برای ایجاد آرامش در جامعه همکاریهای الزم را انجام
داده اســت .وکیل متهم ردیف اول متن کامل وکالت نامه مذکور را قرائت کرد و
هدف خود را از قرائت کامل این وکالت نامه اینگونه بیان داشت :من به این دلیل
کامل خواندم تا همه سپرده گذاران بدانند بانک مرکزی چه اختیاراتی داشت ،زیرا

بسیاری از افراد میگفتند موکل من همکاری نمیکرده است ،اما این وکالت نامه
میگوید او هر گونه همکاری انجام داده است.
براســاس این گزارش ،طبق اعالم محســن افتخاری سرپرست دادگاههای
کیفــری تهران ،در این پرونــده که حدود  ۳۷۰شــاکی دارد ،حدود  ۱۲هزار
میلیــارد تومان تخلف مالی صورت گرفته و بــا توجه به حجم پرونده در چند
جلسه دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد .جعفری دولتآبادی دادستان تهران
 دوم آبــان ماه ســال  - ۹۶با اعالم این که پرونده مؤسســه مالی و اعتباریثامنالحجج در دادگاه کیفری یک تحت رســیدگی است ،تعداد سپردهگذاران
این صندوق را یک میلیون و  ۲۵۷هزار نفر اعالم کرد و گفته بود که بر اساس
ن بخش
آمار ارائه شــده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانو 
تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده ،میزان وجوه پرداخت شده
به سپردهگذاران  ۳۵۵۰میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده  ۱۵۷۳میلیارد
تومان اســت .جلسات اول تا ششم رســیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی
و اعتباری ثامن الحجج در روزهای دوشــنبه  ۲۸خردادماه ،شــنبه دوم تیرماه
و شــنبه  ۹تیر ماه 11 ،تیرماه  16 ،تیرماه و  17تیرماه در شــعبه اول دادگاه
کیفری یک تهران برگزار شد.

***
جهش  10پلهای ایران در رتبهبندی شاخص جهانی نوآوری
براســاس تازهترین گزارش ســازمان جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبرای
رتبهبندی کشــورها در شاخص جهانی نوآوری ،جمهوری اسالمی ایران در سال
جدید میالدی ،جهش 10پلهای داشته است .به گزارش ایسنا ،دیروز رتبهبندی
شــاخص جهانی نوآوری در سال  2018منتشر شد .بر همین اساس ،جمهوری
اســامی ایران با جهشی قابل توجه از رتبه  75در سال  2017به جایگاه  65در
ســال  2018رسیده اســت .این در حالی است که رتبه ایران در این شاخص در
سال  106 ،2015بوده است.
شــاخص جهانی نوآوری نام گزارشی است که هر ساله توسط سازمان جهانی
مالکیت فکری ( )WIPOمنتشر میشود و در آن به رتبهبندی کشورها از منظر
نوآوری میپردازد .با توجه به اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اسالمی ایران در تعامل با وایپو و نیز دستگاهها و نهادهای مرتبط علم و فناوری
کشور ،زمینه ارتقای جایگاه ایران در این گزارش فراهم شده است .این رشد قابل
توجه مرهون رشــد در ابعادی همچون خروجیهای دانش و فناوری (از جایگاه
 90در ســال  2015به جایــگاه  41در ســال  )2018و خروجیهای خالق (از
جایگاه  116در ســال  2015به جایگاه  59در ســال  )2018است که بیشک
توسعه زیستبوم نوآوری و کارآفرینی و همچنین توسعه استارتاپهای فعال در
بخشهای مختلف اقتصادی نقش بیبدیلی در کسب این جایگاه داشته است.
بر اســاس گزارش سال  2018سازمان جهانی مالکیت فکری ،ایران با رشدی
 10پلهای یکی از بیشترین رشدها را در میان کشورهای همتراز خود داشته است.
نکته قابل توجه اینکه جایگاه کشورمان در شاخص کارایی نوآوری (Innovation
 ،)Efficiency Ratioاز رتبه  56در ســال  2017به رتبه  11در سال 2018
رسیده است .این امر بیشتر مرهون وضعیت مناسب شاخصهای مربوط به ابعاد
خروجی است و نشان از این موضوع دارد که ایران توانسته است علیرغم ضعف
در برخی شاخصهای مربوط به ورودیها ،خروجیهای نوآورانه بسیار مطلوبی را
ارائه دهد .براســاس گزارش مذکور ،ایران در میان  34کشور با درآمد متوسط به
باال ( )upper-middle-income countriesدر رتبه  16و در میان  9کشور
آسیای مرکزی و جنوب غربی آسیا در رتبه دوم قرار دارد.
رتبه کشورمان از جایگاه  106در سال  2015به جایگاه  65در سال 2018
رسیده اســت؛ همچنین از نظر بعد سرمایه انسانی و پژوهش در رتبه  45بین
کشــورهای مورد بررسی قرار دارد .بعد زیرســاخت در مقایسه با گزارش سال
 2017با  12رتبه بهبود از جایگاه  99به جایگاه  ،87پیچیدگی کسب و کار با
 7پله بهبــود از رتبه  115به رتبه  ،108پیچیدگی بازار با  6پله بهبود رتبه از
جایگاه  112به جایگاه  ،106در آخر بعد نهادها با  4رتبه تنزل ،از جایگاه 106
به جایگاه  110در بین کشورهای مورد بررسی رسیده است .بنا بر اعالم روابط
یهای گزارش شاخص جهانی نوآوری ،نگاه
عمومی معاونت علمی ،یکی از ویژگ 
همــه جانبه و متوازن به همه ابعاد اثرگذار بر نوآوری اســت و مرور دادههای
جدول جدید رتبهبندی کشورها در سازمان جهانی مالکیت فکری نشان از این

صهای کشــور ،چه در بازههای چهار ساله (از سال 2015
دارد که رشــد شاخ 
تا  )2018و چه در مقایســه با سال گذشــته ،در اغلب قریب به اتفاق ابعاد ،با
رشــد همراه بوده است .اما نکته قابل توجه اینکه علیرغم رشد رتبه کلی کشور
یهــای نوآوری برمیگردد رتبه
در ســالهای اخیر ،برخی از ابعاد که به ورود 
مطلوبی ندارند و این ضعف و عدم توازن در رتبه ابعاد ،نباید با رشد قابل توجه
و رتبه بسیار خوب ابعاد دیگر که منتج به بهبود در رتبه کلی شده است ،نادیده
گرفته شود.

جناب آقای دکتر عصاری
مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات

در پی برگزاری موفق مجمع عمومی آن شرکت و تالشهای
شــبانهروزی حضرتعالی و همکاران زحمتکشتان در راستای
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال حمایت از کاالی
ایرانی به منظور ارتقاء تولید و اعتالی اهداف مقدس جمهوری
اسالمی ایران ضمن آرزوی عزت و سربلندی برای جنابعالی و
کارکنان محترم ،امیدوارم همواره در جهت اجرای اهداف بلند
اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشید.
علی اکبر پوریانی مدیر عامل و نایب رئیس هیات
مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین
در آیین افتتاح فوالد سبا
با حضور معاون اول رییس جمهور صورت گرفت :

افتتاح فوالد سبا یک اتفاق منحصر به فرد
در یک مقطع ویژه تاریخی برای
جمهوری اسالمی ایران است
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