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هلدینگهایفساد
شورای سردبیری

آیا نیات نیکی که جمهوری اس�لامی بر آنها بنیان
گذاش��ته ش��د هنوز وج��ود دارد؟ آی��ا آرمانهای
عدالتخواهی و مبارزه با ش��ر و فساد نمردهاند؟ به
تعداد ایرانیان اهل پرسش ،برای این سئوالها جواب
وجود دارد ،اما برای برخی پرس��شها ،حتی عقال و
اهل فکر این سامان پاسخی ندارند .آیا امکان مبارزه
با س��اختارهای فس��ادآمیزی که در کشور ما شکل
گرفتهاند وجود دارد؟
این را پرسشی اندیشهسوز میدانیم ،چون پاسخ آری به
آن خیلی زود به دیوار یک ناتوانی ملی در زمینه مبارزه
با فساد برمیخورد و به «نه» تبدیل میشود .نیات خیر
مدیران ارشد کشور ،چارهجوییهای مختلف کارکنان
دلسوزدولت،قضاتشرافتمندقوهقضائیهونمایندگان
واقعیمردمرا،دستگاههایعظیمیکهچرخهایفساد
در آنها با نیرویی هزاران اسبی میچرخد له میکند و به
ضدخودبدلمیسازند.هولدینگهایعظیمیمرکب
از صدها واحد صنعتی بزرگ و مؤسسات مالی غولآسا،
اشخاصی پاکدست و دلس��وز را فرسوده میسازند و از
گردونهخدمتملیخارجمیکنند .بدینسانسیستم
هر روز از اشخاص س��الم تهی و بیخاصیت میشود.
چارهای باید جست.
هشدارهای س��الیان متمادی اقتصاددانان در زمینه
ش��کلگیری هولدینگهای صورتبندی ش��ده در
نهاده��ای عمومی مثل صندوقهای بازنشس��تگی و
س��ازمان تأمین اجتماعی و مانند آنها هر روز تبلوری
مییابند .این غولها را نمیتوان کنترل کرد و به سامان
آورد .احتماال راهحل نهایی نه قربانی شدن آدمها ،بلکه
یافتن فرمولی برای فروپاش��ی این هولدینگهاست.
چارهای باید جست.

بازگشت 10درصد
کسرشده ازسپردهها
مهر :س��خنگوی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه
کار تسویه س��پردهها در تعاونی اعتبار فرشتگان
مطابق با برنامهریزیها ،در حال انجام است ،گفت:
 10درصد کسر ش��ده از مانده سپردهها ،به مردم
بازگشت داده میشود.
عل��ی کریمی از برنامهریزی بان��ک مرکزی برای
تسویهحس��اب س��پردههای م��ردم در تعاون��ی
اعتبار فرش��تگان خبر داد و گفت :مطابق با وعده
مس��ئوالن بانک مرکزی در گذش��ته 10 ،درصد
کسر شده از س��پردههای مردم به عنوان ذخیره
احتیاطی که نگرانیهایی را میان سپردهگذاران
ایجاد کرده بود ،به آنها پرداخت خواهد ش��د و به
این ترتیب ،همه س��پردهگذارانی ک��ه مطابق با
برنامه بانک مرکزی ،طی  ۵مرحله س��پردههای
خود را دریافت کرده بودند ،میتوانند از بیس��تم
آبانماه ب��رای دریافت این  10درصد به ش��عب
منتخب مراجعه کنند.
او با بیان اینکه فهرس��ت شعب منتخب کاسپین
برای انجام امور تسویه سپردههای مشتریان ،روی
سایت بانک مرکزی و این موسسه قرار دارد ،افزود:
مردم تنها باید به این ش��عب مراجعه کرده و کار
دریافت سپردههای خود را انجام دهند.

بهزودی
« اقتصاد فردا «
 4صفحهای
خواهد شد
جامعهفردا
در فضای مجازی
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ورود مجلس به موضوع
حقوق شهروندی
2

به استعفای رئیس صندوق بازنشستگی انجامید

ناتوانی دولت درمبارزه با فساد

محمود اسالمیان ،رئیس صندوق بازنشستگی کشور ،بدون ذکر هیچ دلیلی استعفای خود از ریاست
این صندوق را که به مردم داده بود ،برای وزیر کار فرستاد و به بخش خصوصی برگشت.
به گزارش خبرنگار «جامعه فردا» دکتر اس�لامیان که از مدیران صنعتی معروف کش��ور و اعضای
خوشنام اتاقهای بازرگانی و رئیس سابق اتاق اصفهان بود پس از  3سال فعالیت در صندوق یادشده،
از این حوزه خارج میشود و علت این اقدام وی از سوی ناظران ،ناامیدیاش از نتیجهبخشی مبارزه
با فساد موجود در زیرمجموعهاش بوده است .وی بههمین علت استعفای خود را بدون ذکر دالیلی
چون خس��تگی و گرفتاری ،تقدیم وزیر کار کرده است .او چند روز پیش در نمایشگاه مطبوعات در
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گفتوگویی بهطور غیرمس��تقیم به اینکه در تش��کیالت دولت توانی برای مبارزه با فساد گسترده
وجود ندارد ،اشاره کرده بود.
آخرین مواردی از فساد که ظاهرا کاسه صبر اسالمیان را لبریز کرده است ،حتی با کمک قوه قضائیه
نیز قابل پیشگیری نبوده است .خبرنگار «جامعه فردا» یک مورد از فسادهایی را که اسالمیان حتی
به کمک دوستان خود در قوه قضائیه نتوانست در آن حق صندوق را پس بگیرد ،در گزارشی جداگانه
تحت عنوان «قضیه دیمیتریس» آورده است .عنوان یادشده ،نامی است که در صندوق به این پرونده
فساد به نتیجه نرسیده ،داده شده است.

یکیازچندعلتاستعفایاسالمیان
ازصندوقبازنشستگی

ماجرای دیمیتریس
یکی از معدود تصاویر منتشر شده از دیمیتریس کامبیس تاجر یونانی که توسط وبسایت ترید ویندز ،منبع اخبار
جهانی کشتیرانی مخابره شده است .از دیمیتری کامبیس ،به عنوان سلطان کشتیسازی یونان نام میبرند .فردی که
برای اولین بار نامش را دیوید کوهن معاون وزارت دارایی آمریکا اعالم کرد و گفت که بابک زنجانی با کمک او ،برای فرار
از تحریمهای بینالمللی ،برنامهای داشتهاند.

در قرارداد توسعه صنعت گاز ایران به آسانی تسلیم
نمیشویم
ایرن�ا :مدیرعام��ل توتال گف��ت :با وج��ود مواضع
سختگیرانه دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا علیه ایران ،این ش��رکت در قرارداد توس��عه
صنعت گاز ایران به آسانی تسلیم نمیشود.
بهگزارش گلف تایمز« ،پاتریک پویانه» در سخنانی در
اندیشکده «چتم هاوس» در لندن گفت :حتی با وجود
تهدید ترامپ برای اعمال تحریمهای بیشترعلیه ایران

و خروج از توافق چندجانبهای که کار را برای فعالیت
تجاری در این کش��ور آس��انتر کرد ،این شرکت به
دنبال توصیههای قانونی قبل از تصمیمگیری برای هر
اقدامی خواهد بود .او گفت :ما منتظر تصمیم کنگره
و چارچوب جدید تحریمها هس��تیم .اگر نتوانیم این
موضوع را به شکل قانونی دنبال کنیم مجبور خواهیم
شد کار را متوقف کنیم ،اما ما تسلیم نخواهیم شد.

جزئیات ورود  ۱۵فروند بوئینگ جدید به ایران
ایس�نا :مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی قشم ایر آخرین
وضعیت مذاکرات این ش��رکت با هواپیماسازی بوئینگ
برایورود ۱۵فروندهواپیمایجدیدبهایرانراتشریحکرد.
محمودشکرآبیتوضیحداد:نخستینصحبتهایمابا
بوئینگ مربوط به اجالس چند ماه قبل یاتا در مکزیک
میشود که در جریان آن صحبتهای ابتدایی مطلوبی
میان دو طرف شکل گرفت.
او با بیان اینکه در حال حاضر این توافق در مرحله اخذ
مجوزه��ای الزم از دولتمردان ای��االت متحده آمریکا
قرار دارد ،یادآوری کرد :بوئینگ اعالم کرده خود تمام

فرآیندهای مربوط به دریافت مج��وز در حوزه فروش
هواپیما و کلیه برنامههای آموزش��ی و پش��تیبانی را
پیگیری میکند و از این رو ما منتظر نهایی ش��دن این
مرحله از کار خواهیم بود.
ش��کرآبی درباره زمانبندی احتمالی نهایی شدن این
توافق و تبدیل آن به قرارداد نی��ز توضیح داد :آنچه در
برنامههای دو طرف قید ش��ده مربوط به ژانویه ۲۰۱۸
میش��ود و ما امیدواریم در صورتی که مشکل خاصی
به وج��ود نیاید ،این قرارداد در هم��ان زمان به مرحله
نهایی خود برسد.

انا هلل و انا الیه راجعون
جناب آقای مهندس مقیمی ،استاندار محترم تهران
درگذشت اخوی بزرگوار جنابعالی را تسلیت عرض نموده؛ شادی روح
آن مرحوم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت مینمایم.
داود باقری -مدیرمسئول

هوشمندانه دیده شوید

jameefarda.
com
سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88946511

گفتوگوی پرویز جاهد با فریدون جیرانی
درباره «خفهگی»

رقابت با نسل جوان
سخت است
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الگوی کشت کشاورزی ایران
تغییر میکند؟

مهاجرت باغها
4

گفته میشود یکی از چند علل استعفای ناگهانی و بدون توضیح مشخص رئیس صندوق بازنشستگی
کش��وری که وزیر کار ،آن را خس��تگی اعالم کرد ،فرار دیمیتریس کامبیس از کشور بوده است .این
بازرگان یونانی که  250میلیون یورو پول ش��رکت ملی نفتکش ،متعلق به صندوق بازنشستگی را در
دوران بهبهانی وزیر راه دولت احمدینژاد از ش��رکت ملی نفتکش برای س��اخت  8فروند نفتکش
دریافت کرد و با تحویل دو فروند نفتکش بقیه اعتبار را به بهانه تحریم پس نداد .نیروهای اطالعاتی
ایران او را به کش��ور کشاندند و دادستانی انقالب او را دستگیر کرد ،اما در نهایت از کشور گریخت .این
یکی از دهها پرونده فس��اد باز در صندوق بازنشستگی کشور است که داراییهای آن در شرکتهایی
مثل شرکت ملی نفتکش بلوکه شده است .در گزارش امروز «جامعه فردا» ،به بهانه استعفای محمود
اسالمیان ،مشروح این ماجرا گزارش شده است.

مدیرعامل شرکت توتال:

@jameefarda

jameefarda
@gmail.com
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میزگردی با حضور کارشناسان
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صحنهآرایی ریاض
واشنگتن و تلآویو
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