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همزيستييا مقابله با فساد

براي مقابله با فساد بايد رويكردهاي مردمساالرانه تقويت شود

شاخص كل بورس
در آستانه ورود  به كانال
 2ميليون واحد قرار گرفت

محسن رناني ،اقتصاددان تشريح كرد

بورس بزرگ سنگ نزنيم
به
ِ

دكان نقد در جامعه
نبايد تعطيل شود

با استفاده از چه مكانيسمي ميتوان برخي رفتارهاي
ش��خصي و اجتماع��ي را با ابزاره��اي اقتص��ادي و با
اس��تفاده از دانش اقتصادي تجزيه و تحلي��ل كرد .آيا
اقتصاد براي مش��كالتي مانند تعارفات زيانبار ،دروغ
گفتن ،تج��اوز به حقوق اف��راد جامع��ه ،دروغ گفتن،
تقلب ،رانندگي عجيب و غريب ،پارتيبازي و ...توضيح
و راهحل مناسبي دارد؟س��ال 45خورشيدي كتابي با
عنوان «خلقيات ما ايراني��ان» از محمدعلي جمالزاده
پدر داستان نويسي نوين ايران منتش��ر شد كه در آن
نويسنده تالش كرده بود از منظري انتقادي نگاهي به
ناهنجاريهاي رفتاري ايرانيان بيندازد .خصلتهاي
عجيبيمانندتعارف،الفزني،دروغبافيو....كهازمنظر
نويسنده طي قرون و دهههاي متمادي در ناخودآگاه
جمعي جامعه ايراني ريش��ه دوانده وآنها را از بخشي از
منافعشان باز داشته است .اهميت اين ناهنجاريهاي
رفتاري زماني برجستهتر ميش��ود كه بدانيم بخشي
از ملزومات توس��عه پايدار اقتص��ادي در هر جامعهاي
اس��تفاده از رويكردهاي رفتاري ش��فاف ،محترمانه،
قانونيو...افرادنسبتبهيكديگروجامعهاست.محسن
رناني هم از جمله اساتيدي است كه با بررسي زيربنايي
شاخصهاي رفتاري ايرانيان تالش ميكند تا بخشي
از خود واقعي جامع��ه ايراني را در براب��رش قرار دهد و
زشتيها و زيباييهاي اين هنجارها و ناهنجاريهاي
رفتاري و اثرات متقابل آن بر اقتصاد را تصويرس��ازي
كند .رناني در جريان اين اظهارات كه به صورت صوتي
براي يك نشست فرهنگي ارسال شده تالش ميكند
تا با زير ذره بين بردن موضوع آبروداري در جامعه ابعاد
و زواياي گوناگون اين مش��كل رفتاري را تشريح كند.
رناني با اشاره به اين واقعيت كه گس��ترش آبروداري و
تعارفات مرس��وم در نهايت باعث ميشود تا دكان نقد
تخصصي در جامعه تخته شود و ساختار كلي جامعه را
از نقد سازنده محروم ميكند .نتيجه عيني اين مشكل
رفتاري در اقتصاد اما تكرار رفتارهاي اشتباهي است كه
در گذشته بارها آزموده شده است .در حالي كه از منظر
رنانياقتصادبرايرشدوتوسعهپايدارنيازمندشفافيت
و نقد اصولي اس��ت و بدون اين اركان توسعه بيشتر به
يك روياي در دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان
روي آن حساببازكرد.
محس��ن رناني در ابت��داي صحبتهاي��ش ميگويد:
ضرورت برقراري ديالوگ
«خوشحالم كه امش��ب درباره بحث مهم آبروداري و
توسعه نكاتي را مطرح ميكنم .آبروداري واژهاي كوتاه رناني در خصوص تبعات يك چنين وضعيتي ميگويد:
ظاهرا زيبا اما باطنا خس��ارت بار است .آبرو يعني چه؟ «اين وضعيت باعث ميش��ود كه م��ا ديگر نقد نكنيم،
يعني اينكه من به لحاظ ظاهري صورتي رنگين و لعابي چون اگر كسي را نقد كرديم ،آبرويش ميرود؛ چون نقد
جذاب دارم كه ممكن اس��ت از دست برود يا اينكه من يعنينقاطضعفرابگوييم،ديگر،نقديعنيكاستيهاي
اعتباري دارم؛ اعتب��ار اقتصادي و اجتماعي كه ممكن ظاهري و باطني يا فكري را بگوييم .اينگونه اس��ت كه
اس��ت ناگهان از ميان برود .در هر دو حالت ،يعني من گفتوگوهممتوقفميشود.گفتوگوبهمعنيديالوگ
بايد تالش كنم صورت زيبا (منظور از صورت زيبا فقط به معني هم ش��نوي ،نه به معني «اخت�لاط كردن»،
چهره نيست ،صورت زندگي ،داراييهاي ما ،چيدمان يا «مذاكره كردن» يا «كانورسيش��ن» ،بلكه به معني
خانهم��ان ،لباسم��ان و )..را در حالي كه باطنش چيز «دايالوگ» .در صحبتهاي معمولي (اختالط و مذاكره
ديگري است ،به گونهاي ديگر ،نمايش دهيم .يا اينكه و )...ما ميآييم كه خودم��ان را معرفي كنيم تا ديگران
من يك اعتبار غير واقعي كس��ب كردهام كه نگران از رفتارشانرانسبتبهمااصالحكنند؛تامارارعايتكنند.
دست رفتنش هستم .هر دو حالت يادشده بيانگر نوعي در حالي كه ديالوگ يعني اينكه من آمدهام تا ديگري را

نفاق و فريبكاري اس��ت؛ نوعي اطالعات غلط انتش��ار بشنوم،بفهمموبعدخودمرانسبتبهاواصالحكنم.
ادامه در صفحه4
دادن به محيط و ديگران اس��ت؛ فريبكاري نسبت به 

نماي بازار بورس بيانگر
آن اس��ت كه ش��اخص
كل ب��ه دلي��ل حج��م
باالي خريد ي��ا كمبود
عرضه در هفت��ه جاري
اف��ت زي��ادي راتجربه
حسين خسرونژاد نخواهد ك��رد .از اين رو،
در اينكه از ساعات اوليه
امروز ،شاهد افزايش عرضه بعضي از نمادها در اين
بازار باشيم شكي نيس��ت .بر همين اساس ،بخش
عمدهاي از بازار بورس و فرابورس به تعادل خواهد
رسيد و مانند روز گذشته نخواهد بود .اما چرا بازار
بورس رشد كرد؟ براي پاس��خ به اين پرسش بايد
عنوان كرد كه موتور محرك در بازار بورس همان
حجمباالينقدينگيدراقتصادوعدمعرضهنمادها
در اين بازار اس��ت .اين در حالي است كه براساس
علم اقتصاد ،نمودار عرضه و تقاضا است كه قيمت
راتعيينميكند.حالماداميكهعرضهكموتقاضا
باال باشد ،شاهد رشد قيمتها خواهيم بود .حتي
وقتي كه دولت از عرضه سهامهاي تحت مديريت
خود در اين بازار امتناع ميكند ،طبيعي است كه
شاهد رشد آنهم از نوع كاذبش در بازار بورس باشيم.
از سوي ديگر ،پولهاي سرگردان از بازارهاي موازي
به بازار بورس ،حجم ورودي نقدينگي در اين بازار
را افزايش داد و عمده دليل رشد بازار بورس همين
فاكتوراستكهاصالهمخوبنيست.
ادامه در صفحه7
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صفحه 4

ديگران است .در هر صورت اگر ما دنبال آبرو هستيم يا
اعتبارمان غير واقعي است يا ظواهر و صورتي كه براي
زندگي مان ترتيب دادهايم ظاهرس��ازي اس��ت و غير
واقعياست.هردوياينهايعنينوعيدروغرفتاري»..
اين اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان در ادامه تاكيد
ميكند« :من يك زماني محاس��به ك��ردم ،حدود 20
ويژگي رفتاري ايرانيان را برش��مردم كه از جنس دروغ
رفتاري است .يك موقع دروغ گفتاري است كه ما با زبان
دروغ ميگوييم ،يك زماني با رفتارمان دروغ ميگوييم.
آبروداري يكي از اينهاس��ت ،ريا يكي از اينهاست ،نفاق
يكي از اينهاست؛ تعارف يكي از اينهاست و نظاير اينها.
آبروداري ه��م يكي از اين دروغهاي رفتاري اس��ت .اما
وقتي كه آبروداري تبديل به يك نوع هنجار اجتماعي
ميش��ود ،پذيرفته ميش��ود و ارزش ميش��ود به اين
معني است كه رفتارهاي اجتماعي ما را كنترل ميكند.
يعني هم رفتار ديگران را كنترل ميكند كه آبروي ما را
نبرند و هم رفتار ما را كنترل ميكند كه آبروي ديگران
را نبريم .زماني كه هنجار ميشود ،يك قاعده كنترلگر
اجتماعيميشودكهاگركسياينقاعدهرازيرپابگذارد
قطعا مجازات ميشود .اصوال هنجار همين است ديگر،
هنجار قواعدي اس��ت كه اگر ما رعايت نكنيم درست
است مجازات رسمي نميشويم ،اما مردم با رفتارشان،
با نگاههاشان ،با برخوردش��ان و نحوه تعامالتشان ما را
مجازات ميكنن��د ،تحت اين عنوان ك��ه فالن هنجار
را رعايت نكردهايم .پس آبروداري ،وقتي خس��ارت بار
ميشود كه به هنجار بدل ميشود ،يعني به صورت يك
معامله اجتماعي درمي آيد؛ من آبروي شما را نميبرم،
شما هم آبروي مرا نبريد؛ اگر شما آبروي مرا برديد ،در
مقابلش آسيبي كه من به شما ميزنم اين است كه من
هم آبروي ش��ما را ميبرم .وقتي هنجار ميش��ود يك
كنترل دو طرف ايجاد ميكند ».او در ادامه خاطرنشان
ميكند« :خب ،وقتي هنجار ش��د به اين معني اس��ت
كه هر حرفي كه من بزن��م و هر كاري بكنم كه واقعيت
را نسبت به طرف ديگري روشن ميكند ،در حال ضربه
زدن به او هس��تم و برعكس هر كاري كه ديگري بكند
و هر حرفي بزند كه واقعيت را نسبت به من ،نسبت به
رفتارم،نسبتبهداراييهايم،نسبتبهافكارمو...روشن
كند آبروي مرا برده و در حال ضربه زدن به من است».

بورس قرار بود ناجي باشد

«همزيستي با فساد يا مقابله با فساد»؛ اين دوگانهاي است
كه به نظر ميرسد تمام ساختارهاي سياسي و اقتصادي
بر س��ر دوراهي انتخاب يكي از اين دوگزينهها قرار دارند.
اين باور كه فساد مانند موريانه پايههاي اقتصاد ،سياست،
عدالت و اساسا هويت انساني مان را خورده است و تكاني
ديگر كافياست كه همه داشتهها و ظرفيت هايمان را از
ميان ببرد ،باعث شده تا گروههاي مرجع جامعه توجه و
تمركز بيشتري را نسبت به اين گرداب مديريتي جامعه
از خود نشان دهند .اقتصاد ايران در حالي دوران حساس
فعلي را پش��ت س��ر ميگذارد كه موضوع مفاسد كالن
اقتصادي از منظر تحليلگران يكي از پاش��نه آشيلهاي
اقتصاد ايران براي رسيدن به كرانههاي توسعه برشمرده
شده است .مفاس��د كالني كه يك روز به نام ب.ز معروف
س��ر بر ميآرود .روز ديگر با نام موسسات غيرمجاز ظهور
ميكند و روز بعد نام تازهاي را بر تارك خود ميبيند .آنچه
در اين ميان ناديده انگاشته ميشود منافع مردمي است
كه اقتصاد و معيشتشان در فراز و نشيب اين رفتارهاي
مفس��دانه بر باد م��يرود .در واكنش به اين مش��كالت
ساختار قضايي با اتخاذ رويكردي تازه در دوره مديريتي
سيدابراهيم رييسي و ترس��يم پاك كردن همه خطوط
قرمز غير ضروري قبلي تالش ميكند تا بس��تر ارتكاب
مفاس��د اقتصادي در كش��ور را از ميان ببرد .بستري كه
پيش از اين از طريق مديران فاس��د بارور شده است و هر
روز بر طول و عرض آن افزوده شده است .محمود صادقي
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس و نماينده
سابق مجلس كه تالشهاي فراواني را براي مقابله با فساد
و شناس��ايي گلوگاههاي آن داشته اس��ت در جريان اين
روايت تالش ميكند نوري ب��ه ابعاد پنهان اليحه ارتقاي
س�لامت نظام اداري و مبارزه با فس��اد كه توسط دولت
دوازدهم تقديم مجلس يازدهم ش��ده بتاباند .اليحهاي
كه از ديدگاه صادقي بدون اتخاذ رويكردهاي مس��تقل از
سوي قضات و ناظران قادر نخواهد بود پرونده فساد را در
كشورمان بايگاني كند« .تعادل» با طرح اين بحث از ساير
انديش��مندان نيز ميخواهد كه به اين بحث بپيوندند تا
تصويرشفافيازفساددركشورارايهشود.
محم��ود صادقي در ابت��داي صحبتهايش با اش��اره به
اهميت بحثهاي نظري در خصوص مقابله با فساد گفت:
«در ابتدا براي برگزاري اين نشست تشكر ميكنم كه به
نوعي پيش قدمي براي بررسي اليحهاي كه اخيرا دولت
محترم تقديم مجلس يازدهم كرده است .البته اليحه در
سال گذشته يكبار ديگر تقديم مجلس دهم شده بود اما
اتفاقاتي در مجلس افتاد كه بد نيست به آنها اشاره شود.
قانون «ارتقاي س�لامت نظام اداري و مبارزه با فساد» در
سال  90به صورت آزمايشي در مجلس وقت تصويب شد

كهالبتهبهخاطربرخيايرادهاشوراينگهبانمواديازآن
درمجمعتشخيصبهتصويبرسيد.بعدازدورهآزمايشي
قانونمجلسطرحتمديدآنراتقديمكردندكهاينقانون
تمديد شود چرا كه دولت به موقع اليحه قانون دايمي را
تقديم نكرده بود .در اين اثنا دولت هم اليحه را تقديم كرد.
ابتدا طرح نمايندگان تمديد قانون آزمايشي بود ولي بعدا
دركميسيوناجتماعيتبديلبهطرحدايميشدنقانون
ارتقاي سالمت نظام اداري تبديل ش��د .دوباره اين طرح
با ايراد ش��وراي نگهبان روبه رو شد و بعد از اصرار مجلس
در اواخر مجلس ده��م اين قانون در مجمع تش��خيص
قرار دارد .يعني االن قانون آزمايش��ي سابق در قبال طرح
دايميشدنقانوندرمجلستصويبشدهامابهدليلايراد
شوراي نگهبان راهي مجمع تشخيص شده و در اين زمان
هم دولت اليحه را به مجلس تقديم كرد .شوراي نگهبان
 2ايراد اصلي را گرفته بود كه يكي بحث پيشبيني ايجاد
شوراي نظارتي در قانون س��ابق بود كه شوراي نگهبان از
جهت استقالل قوا آن را مغاير قانون اساسي ميدانست.
موضوع ديگر هم اختياري كه اين قان��ون براي تصويب
آيين نامهه��اي اين قان��ون داده بود كه باي��د به تصويب
سران قوا برسد كه شورا اشاره كرده بود كه دولت مسوول
تصويباينآييننامههاست».
استاد دانشكده حقوق دانش��گاه تربيت مدرس در ادامه
تاكيد كرد« :فرصت بررسي تفصيلي نيس��ت و اشارهاي
خواهيم كرد به مهمتري��ن موضوعات .فس��اد را بهطور
خالصه تعريف ميكنند كه سوءاس��تفاده از موقعيت و
امكانات عمومي براي منافع خصوصي اس��ت .در سطوح
ديگرهمدربخشخصوصي،شركتهاو...همممكناست
فساداتفاقبيفتد.درقانونباتفصيلبيشترفسادراتعريف
كردهاند .براي ورود به اين بحث كه چگونه فس��اد اتفاق
ميافتد؟معادلهمعروفكيركيگاردرايادآوريميكنمكه
فساد را عبارت از «وجود قدرت يا اختيار تصميمگيري و
صالحديد به عالوه انحصار ،منهاي پاسخگويي» تعريف
ميكند .يعني هرجا قدرت باش��د و اين قدرت انحصاري
باشد و آن صاحب قدرت پاس��خگو نباشد فساد به وجود
ميآيد.حاالدربارهاينمعادلهبحثهايانتقاديهموجود
دارداماتصويرخوبيراارايهميكند».
او تاكيد كرد« :مركز پژوهشهاي مجلس كارهاي خوبي
را در خصوص مبارزه با فساد كردهاند كه قابل توجه است.
از جمله كارهاي اين مركز پيشينه پژوهي از اواسط دهه
 60تا سال 96است كه همه مقاالتي كه در مجالت معتبر
منتشر شده را بررس��ي كردهاند 305.مقاله بررسي شده
و تحليل جامعي به دس��ت آوردهاند تا ذخي��ره دانايي در
خصوص مقابله با فساد بررسي شود .اين موضوعات را در
3سرفصل دستهبندي كردهاند .يكي از حوزه عوامل فساد

ديگري پيامدهاي فس��اد و در نهايت راهكارهاي مقابله
با فس��اد .اين  3حوزه در 4زيرگروه اجتماعي ،سياس��ي،
اقتصاديوحقوقيونظامفرهنگيدستهبنديشدهاست.
صادقي در تش��ريح اين رويكردهاي اجرايي گفت« :در
حوزه عوامل سياس��ي به خصوص روي ساختار قدرت
و انحصاراتي كه در نظام سياسي وجود دارد تاكيد شده
اس��ت .اينكه در نظام سياس��ي اراده الزم براي مقابله با
فساد وجود ندارد ،اين نكته بس��يار مهمي است كه بايد
روي آن ذرهبين گذاش��ته شود .نهادهاي بينالمللي هم
معموال وقتي كه به نوع��ي راهنما معرفي ميكنند روي
بحثنظامسياسيبسيارتاكيددارند.اينكهنظامسياسي
اجزاي دموكراتيك داشته باشد ،اين اجزا انتخابي باشد،
قوه مجريه انتخابي و مستقل ،قوه قانونگذاري و قضايي
انتخابي و مس��تقل وجود داشته باش��د .اين اركان نظام
سياسي است كه بر اس��اس اصول دموكراتيك ميتواند
زيرساختي را براي جلوگري از فس��اد ايجاد كند .هرچه
قدرت سياسي از وجوه مردمس��االرانهاش كاسته شود و
انحصار ايجاد شود و استقالل نهاد قضايي و قانونگذاري
كاهش پيدا كند از بس��ترهاي زمينه ساز فساد هستند.
وضعي��ت آزاديه��اي سياس��ي ،آزاديه��اي احزاب،
رقابتهاي سياس��ي قانوني و آزاد ،وج��ود جامعه مدني
مس��تقل و...از جمله جنبههاي اصلي ب��راي طرحهاي
مقابله با فساد هستند .بحث پاسخگو بودن دولت و نظام
سياسي،ارتباطاتسازماني،كارآمديمديرانو...ازجمله
عوامل ديگري هستند كه در اين زمينه ميتوان مطرح
كرد ».صادقي با اشاره به تبعات فس��اد در حوزه اقتصاد
گفت« :در حوزه اقتصادي هم وضعي��ت اقتصاد كالن و
سياستگذاريهاييكهدرحوزهاقتصادكالنميشوددر
ايجادفسادموثراست،انحصارات،دولتيبودن،اختالالت
در نظام پرداخت ،عدم ش��فافيت در نظام قيمتگذاري،
وضعيتسياستهايپوليومالي،اقتصادمتكيبهنفت،
ماليات ،عدم اطمينان در نظام تصميمگيري ،حاش��يه
نشيني و مهاجرت ،خصوصيسازي و...منشا بسياري از
فسادهاي اقتصادي بوده اس��ت.در كنار اين موارد بحث
مجوزها و امضاهاي طاليي در مناسبات اقتصادي هم از
ديگرعواملمنتهيبهفساداست».
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان
ك��رد« :در حوزه مس��ائل حقوقي ،تعدد و ت��ورم قوانين،
عدم شفافيت قوانين ،خالهايي كه در نظام قانوني وجود
دارد ،بحث اس��تقالل نهاد قضايي و همچنين ضعف در
نظام جرمانگاري ،ضعف س��ازو كارهاي كنترلي ،كمبود
آگاهيهاي حقوقي حتي بين مديران دولتي ،قضا ،وكال
و،...ازجملهعواملياستكهزمينهسازفسادهستند».
ادامه در صفحه4

عزي��زان! همه م��ا فقط
بخشي از بازار هستيم و
در بهتري��ن حالت فقط
تماش��اگر اتفاقات بازار
هس��تيم و ب��ه صورت
انفرادي ب��ر رون��د بازار
محسن عباسي بيتاثيريم .م��ا نظارهگر
اتفاق��ات اقتص��ادي
پيرامون خود هس��تيم و با توجه به كنِش��گرهاي
پيرامون خ��ود ،واكنشهاي مناس��ب را انتخاب
ميكنيم .من طرف��دار اقدامات دولت نيس��تم و
گرايش اقتص��ادي من تا حدي ب��ا اقدامات فعلي
دولت متفاوت اس��ت (اقدامات را غل��ط نميدانم
و فقط به تفاوتها اش��اره كردم) اما اين تفاوت به
اين معني نيس��ت كه كناري بنش��ينم و نظارهگر
بازار باش��م .من ش��رايط را ميبينم و متناسب با
آنچه ميتوانم تحليل كنم تصميم ميگيرم .من بر
اس��اس روند بازار و در نظر گرفتن ريسك معقول،
اقدام به معامله ميكنم .واقعيت همين است! بازار
بر اس��اس نظر من و ش��ما حركت نميكند ،من و
شما استراتژي خود را بر اساس اتفاقات بازار تعيين
ميكنيم .در واقع بازار بر ما تاثير دارد و نه ما بر بازار.
اين شامل همه ما ميشود دوست عزيز .متاسفانه
كانالهايتلگراميخبريبورسيهمبهجايايفاي
رسالت خبري مش��غول اطالعرساني در خصوص
پورتفوي خودش��ان هس��تند و بازار را تحليل هم
ميكنند! با سمپاشي عليه گروههاي بزرگ ،سهام
كوچك ش��ما رش��د نخواهد كرد .بورس با حرف
من و ش��ما حركت نخواهد كرد ،در اين بين فقط
اعتبار كاري خود را از بين ميبريد .با روند دوست
باشيد ،من و شما تعيينكننده روند نيستيم ،سهام
شما هم در طول رون ِد خود باال و پايين خواهد رفت.
گروههاي بزرگ ه��م همينطور .همه م��ا در يك
كشتي نشس��تهايم .به زودي گروههاي كوچك و
متوسط هم اصالحشان تمام ميش��ود و همراه با
بقيه بازار رشد ميكنند و اين خاصيت بورس است.
آنچه را كه اتفاق افتاده نميشود تغيير داد .تجربه
مردم از اتفاقات اقتصادي را نميشود با شعار تغيير
داد .گزارش تير ماه اولين ماهي است كه نرخ دالر
جديد در آن حس ميش��ود .فروشه��ا را ببينيد،
بورس آينده نگر است .ركود كسب و كارهاي خرد
و ركود بازارهاي موازي را ببينيد .ورود پول به بازار
ادامهدار اس��ت و اين روند همچن��ان ادامه خواهد
داشت .چتر بورس تا دورترين روستاها گسترانيده
شده اس��ت و طعم بورس در كام ميليونها ايراني
نشس��ته اس��ت .من منكر اس��تراحتهاي بين
روندهاي صعودي نيستم و هميش��ه بر آن تاكيد
كردهام اما به ياد داشته باشيد تخريب بورس توسط
من و شما ،ممكن نيست .اين كار در نهايت منجر
به بياعتباريمان ميش��ود .بازار بر شانه گروههاي
كوچك و متوسط و بزرگ رشد كرده است .در اين
بين ايستگاههاي مختلفي وجود داشته و گروهها
به دفعات اس��تراحتهاي كوتاهمدت داش��تهاند.
گروه بانكي همچنان مورد توجه اس��ت ،فلزاتيها
گزارشات خوبي را روانه كدال كردهاند و بسياري از
نمادهايآنهنوزازرشدبازارعقبند.گروهپااليشي
هنوز به ميانههاي روند صعودي خود هم نرسيده
است و رشدهاي خيرهكنندهاي در انتظار اين گروه
است .گزارش��ات تير ماه سرآغاز رش��د بزرگ بازار
است .در اين بين نياز به عرضه س��هام وجود دارد،
نياز به استراحت وجود دارد ،نياز به ورود پول جديد
وجودداردواينخاصيترونداست.
ادامهدرصفحه7


اخبار
آبرساني به روستاي باغ ملك
و مجتمع  14روستايي فخرآباد

مديرآبفاشهرستانمباركهاعالمكرد:درسالجاري
با حفر چاه باغ ملك كه آبدهي آن به 20ليتر در ثانيه
ميرسدواجري 4كيلومترخطانتقالآباينچاهبه
مخزن هزار متر مكعبي زيبا ش��هر ،آب شرب پايدار
روس��تاي باغ ملك و مجتمع 14روستايي فخر آباد
در شهرستان مباركه تامين شد .مرتضي يادگاري با
اشاره به جمعيت روستايي شهرستان مباركه اعالم
كرد :شهرستان مباركه با  34روستا ،جمعيتي بالغ
بر 26هزار نفر دارد و روس��تاهاي شهرستان مباركه
تحتپوششطرحآبرسانياصفهانبزرگقراردارند.
يادگاري جمعيت روس��تاي باغ ملك و مجتمع14
روستايي فخر آباد را 20هزار نفر اعالم كرد و تصريح
نمود :خط انتقال چاه باغ ملك به خط انتقال مخزن
هزارمترمكعبيزيباشهر،بااعتباريبالغبر 2ميليارد
تومان عملياتي شد و اجراي اين پروژه منجر به رفع
افتفشاروقطعيآبشربدراينروستاهاگرديد.

مردادماه ،موعد ارايه
اظهارنامه الكترونيكي مشاغل

معاوندرآمدهايمالياتيسازمانامورمالياتيكشور،
گفت :صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) تا پايان
مردادماه فرصت دارند ،اظهارنامه مالياتي عملكرد
سال ۱۳۹۸خود را به صورت الكترونيكي به سازمان
تسليمنمايند.محمدمسيحياعالمداشت:صاحبان
مشاغل (اشخاص حقيقي) كه مطابق قانون ميبايد
تا  ۳۱خرداد ماه هر سال نسبت به تسليم اظهارنامه
مالياتي خود اقدام نمايند ،امسال با توجه به شرايط
خاص ناشي از شيوع ويروس كرونا و تاثيري كه اين
معضل بر كسب و كار و مشاغل كشور داشته است،
براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا و شوراي
هماهنگياقتصاديسرانقوا،تا ۳۱مردادماهفرصت
دارنداظهارنامهمالياتيخودرابهصورتالكترونيكي
به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و ماليات خود را
نيز به صورت الكترونيكي پرداخت نمايند .موديان
محترم ،ضروري است اظهارنامه مالياتي عملكرد
سال  ۱۳۹۸خود را با مراجعه به سامانه عمليات
الكترونيك مالياتي به نش��اني  tax.gov.irبه
صورتالكترونيكيارايهنمودهوازهرگونهمراجعه
غيرضروربهاداراتمالياتياجتنابنمايند.

اقشار متوسط نصف حقوقشان
را صرف اجاره مسكن ميكنند

يك كارش��ناس اقتصادي گفت :اقش��ار متوسط
در اردبيل نصف حقوق ش��ان صرف اجاره مسكن
ميكنند.مهدياحمديدرگفتوگوباايسنااظهار
كرد :بازار مس��كن با بي ثباتي قيمت مواجه است
زيرا برخي صاحبان امالك به دليل اينكه خانههاي
زيادي كه در دس��ت دارند ،ميتوانند موجب ايجاد
التهابدربازارمسكنشوند.ويبابياناينكهاجراي
ماليات بر مس��كنهاي خالي ميتواند به صاحبان
امالك فشار وارد كنند ،تصريح كرد :با تحميل اين
فشارهايمالياتي،صاحبانامالكاقدامبهفروشيا
اجاره مسكن ميكنند كه در اين صورت با افزايش
عرضه و ايجاد بازار رقابتي در بين صاحبان امالك،
قيمتكاهشپيداميكند.احمديبابياناينكهبايد
دولتومجلساهتمامويژهايبراجرايمالياتبراي
خانههايخاليداشتهباشند،اضافهكرد:چندينبار
اينمسالهمطرحشدهاستامابهمرحلهاجرانرسيده
بنابراين بايد تصميم سازي و تصميمگيري علمي
و عملي در اين زمينه اتخاذ گردد .اين كارش��ناس
اقتصادي اظهار كرد :افزايش قيمت مسكن سبب
شدهاستكهاقشارمتوسطجامعههزينهبيشتري
براي اجارهبهاي مس��كن پرداخت كنند و همين
مسالهسببكاهشمطلوبيتزندگياينقشرشده
و به مرور زمان طبقه متوس��ط را به طبقه ضعيف
تبديلميكند.احمديبابياناينكهافزايشحقوق
و دس��تمزد به اندازه تورم سالجاري افزايش نيافته
است،تصريحكرد:افراديكهطبققانونكاردستمزد
دريافت ميكنند يا درآم��دي در اين حدود دارند
در ش��هر اردبيل گاهي نصف دستمزد خود را براي
اجارهبهايمسكنهزينهميكنندبنابرايناينافراد
به دنبال مسكني با اجارهبهاي پايين ميروند و آن
هم در محالت كمبرخوردار يا حاشيهاي وجود دارد
وباشرايطفعليقيمتمسكن،بهمرورزمانحاشيه
نشينيدراردبيلبيشترخواهدشد.

محدوديتهاي كرونايي
يك هفته ديگر تمديد شد

استاندارتهرانبااشارهبهاستمراردوركاريكارمندان
تاچهارشنبهازتمديدمحدوديتهايكروناييتايك
هفته ديگر در اس��تان تهران خب��ر داد.به گزارش
پايگاه اطالعرساني اس��تانداري تهران ،انوشيروان
محسني بندپي در مورد وضعيت محدوديتهاي
كرونايي در اس��تان تهران ،اظهار داشت :با توجه به
روند مراجعه به درمانگاههاي تابعه بيمارستانها و
مراكز ۱۶و ۲۴ساعته ارايه خدمات در استان تهران
و ميزان بستري روزانه ،محدوديتهاي كرونايي از
امروز شنبه به مدت يك هفته ديگر تمديد شد.وي
ادامه داد :محدوديتها شامل محدوديتهاي هفته
گذش��ته از جمله ممنوعيت فعاليت استخرهاي
سرپوشيده ،تاالرهاي پذيرايي براي مراسم عروسي،
برگزاري مراس��م ع��زا ،همايشه��ا و ورزشهاي
پرخطر و عدم برگزاري نماز جمع��ه در تهران از ۴
مرداد تا يك هفته است.استاندار تهران تاكيد كرد:
نظارتها نيز به صورت ج��دي با همكاري ناظران
سه دانش��گاه علوم پزش��كي تهران ،ايران و شهيد
بهشتي در دستور كار قرار دارد .محسني بندپي در
مورد دوركاري كارمندان ،گفت :ابالغيه مربوط به
دوركاري كارمندان از  ۲۹تير به مدت  ۱۰روز بوده
كه تا چهارشنبه ادامه دارد و قبل از اتمام اين موعد
در مورد ادامه آن تصميمگيري ميشود.
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ايـران

محمد ستاريفر :بيش از  90درصد مشكالت اقتصادي به دليل بد كار كردن «بازار سياست» است

مشكالت اقتصادي مردم ،راهحل اقتصادي ندارد
محمد س�تاريفر صاحب نظر توس�عه و رييس
اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت
اصالحات ،در گفتوگو با جماران و تحليل خود
از وضعيت اقتصاد ايران گفت :كش�ورهايي كه
مردمشان تحقير شده و در معاش خود ماندهاند
يا اينكه دغدغههاي روزمره و كوتاهمدت دارند،
پيشرفتنميكنند.اگربخواهيمپيشرفتكنيم
و توسعه داش�ته باش�يم بايد ببينيم كه چقدر
مردم ما داراي «كرامت» هستند و اينكه چقدر
دغدغههايكوتاهمدتوروزمرهمردمكناررفته
ودغدغههايبلندمدتوانسانيترجايگزينآن
شدهاست؟ايناقتصاددانتالشكردهتاتحليل
متفاوتخودراازمشكالتفعلياقتصادبيانكند.
بهباوراوتابازارسياستاصالحنشود،بازاراقتصاد
بهريلاصليخودبازنميگردد.ستاريفرآبانماه
سالگذشتهبودكهپسازسالهاسكوتگفت:
«برخيشبهابهحالايناوضاعگريهميكنم»؛
اينجمله،خالصهنگاهرييساس�بقس�ازمان
برنامهوبودجهكشوردرقبالوضعيتاقتصادي،
روند برنامهريزيها و همچنين فرجام معيشت
مردم ايران بود .ستاريفر معتقد است كه امروز
دغدغهاصليمردم«اقتصادي»استوبهعنوان
يكدانشآموختهاقتصادكهسالهادرسازمان
برنامهوبودجهكاركرده،بيانميكندكه«مردم
حقدارندبگويندمشكلاقتصاديدارند».

حق همه ما است كه بدانيم چرا اين مسائل
بهوجود آمده است
ويدرتوصيفوضعيتاقتصاديكشورگفت:اقتصادكشور
در حال «ركود» به سر ميبرد و فقر ،عدم توازن و تعادل در
جامعهوجوددارد.همچنينبابحرانهاياجتماعيوتورم
مواجههستيم.بنابراينمسائلمختلفاقتصادي،اجتماعي،
فرهنگيوروحيگريبانگيرجامعهشدهاست.ازطرفيحق
همهمااستكهبدانيمچرااينمسائلبهوجودآمدهاست؟
منظور از آرامش اين اس��ت كه مردم احساس عزت نفس
كنند .مقصودم از آسايش نيز اين است كه آنها از مسكن،
رفاه ،آموزش و معاش متناسب برخوردار باشند.بايد تالش
شودكهمردماحساسبزرگيكنندجامعهايميتواندادعاي
رشديافتگيداشتهباشدكهمدامبهدو«بال»خودفكركند.
يكي از اين بالها «آس��ايش» است كه به بالندگي اقتصاد
مردم و توانمندسازي آنها بازميگردد .بال ديگر«آرامش»
است و بايد تالش شود كه مردم احساس بزرگي كنند.اگر
ميوهخوبيميخواهيمبايددرختخوبيداشتهباشيم.وي
درپاسخبهاينپرسشكهدروضعفعليچگونه«پيشرفت»
حاصل ميشود؟ اظهار داشت :كشورهايي كه مردمشان
تحقير شده و در معاش خود ماندهاند يا اينكه دغدغههاي
روزمرهوكوتاهمدتدارند،پيشرفتنميكنند.اگربخواهيم
پيشرفتكنيموتوسعهداشتهباشيم؛بايدببينيمكهچقدر
مردمماداراي«كرامت»هستندواينكهچقدردغدغههاي
كوتاهمدتوروزمرهمردمكناررفتهودغدغههايبلندمدت
و انس��انيتر جايگزين آن ش��ده اس��ت؟ اگر ميوه خوبي
ميخواهيم بايد درخت خوبي داش��ته باش��يم .اگر ميوه
خراب باشد ،مشكل يا در شاخهها است كه اصطالحا به آن
«نظام اداري» كشور ميگويند؛ يا به تنه درخت كه همان
«قانوناساسي»است،بازميگرددياآنكهبهريشههامربوط
ميشودكه«فرهنگمردم»است.مشكلبهنظامحكمراني
ما ياهمان شاخههاييبرميگرددكهكارخودرابهدرستي
انجام نميدهند .به گونهاي كه درونش بروكراسي ،فساد و
عدم شفافيت ديده ميشود .متاسفانه نظام ديوانساالري،
وزارتخانهها و شهرداريها خوب كار نميكنند .همچنين
بانكها نيز عملكرد خوبي نداشتهاند .نظام ديوانساالري،
وزارتخانههاوشهرداريهاخوبكارنميكنند.اينمشكل
اصطالحا به تنه درخت يا همان چگونگي قانون و مقرراتي
بازميگرددكهماداريم.منظورازتنهدرختقوانينبنيادين
و قانون اساسي هستند« .قانون اساسي» در يك جامعه به
منزلهفندانسيونيكساختماناست.
بيشكاگربيكاريوفقروسايرمشكالت 40،سالادام هدار
شده و درخت جامعه چنين ميوههايي داده است ،بايد به
فندانسيون مراجعه كنيم .اين بدان معنا است كه در قانون
اساسيمشكليوجوددارد.ممكناستشمابپرسيدقانون
اساسيچهمشكليداردوجايگاهقدرتكجااست؟جايگاه
اين قدرت ،دولت و حاكميت و رهبري نيس��تند .بلكه هر
شهروندميتواندخودشقدرتباشدومنشأاقداماتيشود.
مردم منشأ قدرت هستند
ستاريفر گفت :وقتي شهروندان كه هر كدام منشأ قدرت
هستنددركنارهمقرارميگيرند،توليداتيشكلميگيرد.
ازآنجاكهتكثرشكلميگيردمنشأقدرتوثروتبسيارزياد
ميشود .بايد ديد توزيع اين منشأ قدرت و ثروت در قانون
اساسي چگونه بوده است .در برخي از قانونهاي اساسي به
اشتباهآمدهكههمهقدرتمتعلقبهدولتاست.درحاليكه
طبق«قانوناساسيجمهورياسالميايران»همهثروتها
و قدرتها از آن جامعه است .اما متاسفانه عدهاي بعد از40
س��ال هنوز اين موضوع را قبول ندارند .اگر فرض كنيم دو
كشوردارايهمينقانوناساسيباشد؛دريكيازآنهامنشأ
قدرتازآنملتبودهومردمچندكارگزاربرايخودانتخاب
ميكنند .يعني مجلس ،رييسجمهور ،رهبر و همه اركان

اقتصاد كشور در حال «ركود» بهسر ميبرد و فقر ،عدم توازن و تعادل در جامعه وجود دارد
را به نوعي مل��ت انتخاب ميكند .در نتيجه مردم عالوه بر
مالياتيكهپرداختميكنند،بخشيازآزاديهايروبنايي
خود را نيز به كارگزاران منتخب خود ميدهند تا برايشان
تنظيمروابطدرجامعهانجامدهند.آنبخشازآزاديراكه
آنهادراختيارقدرتوحاكميتقرارميدهند،بدينخاطر
استكهبتوانندازمابقيآزاديخودبهتراستفادهكنند.در
چنين جامعهاي منش��أ ثروت و قدرت مردم بوده و كل قوا
خدمتگزارمردمهستند.ضمناينكه«قدرت»هميشهدر
آنمتعلقبهمردماست.
در كشور به هم ريختهاي زندگي ميكنيم
وياظهارداشت:درمدلديگر،قدرتبرهمميخورد.براي
نمونه تيم فوتبالي را در نظر بگيريم ك��ه دروازه بان آن در
جايگاهفورواردبازيميكندومهاجميكهبايدنقشگلزن
را ايفا كند ،در پست مدافع قرار ميگيرد .نتيجهاش هر چه
باشد«پيروزي»نيست.چراكهجايگاههابراساستخصص
افرادتعييننشدهاست.متاسفانهدركشوربههمريختهاي
زندگي ميكنيم .در چنين وضعيتي ،كار به درستي پيش
نميرود و مشخص نيست جايگاه قدرت كجا است؟ بيش
از  90درصد اين مش��كالت به دليل بد كار ك��ردن «بازار
سياست»است.بازارسياستنميگذارد،بازاراقتصادشكل
بگيرد و مانع شكلگيري توليد و بازدهي بيشتر «كاركرد
مردم»درمحيطهايكارميشود.
فساد و رانت دايمي
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت :در اين
وضعيتجايگاهقدرتمشخصنيست.فساد،رشوهورانت
دايميايجادميشود.توليدفقرميشودوثروتمندانرانتي
پرورش پيدا ميكنند .تبعيض ،تقابل و تضاد نيز محصول
چنين وضعي است .از س��وي ديگر ،يك نوع بيتفاوتي و
بيميلي نسبت به همگرايي و انس��جام به وجود ميآيد.
درحالي كه در مدل نخس��تي كه بازگو كردم ،عش��ق به
«همگرايي» و همبس��تگي موج ميزند .و ديگر نميتوان
دولتراازجامعهتفكيككرد.آنجاكهتقابلآشكاروپنهان
وجودداشتهباشد،نميتوانيمرشدوتوسعهداشتهباشيموي
افزود:درحالتبيتوجهيبهجايگاهتخصصيافراد،هرروز
ديواربلنديبينجامعهودولتخودنماييميكند.ومالك
بر تقابل آشكار و پنهان ميشود .مسلما در جايي كه تقابل
آشكاروپنهانوجودداشتهباشد،نميتوانيمرشدوتوسعه
داشته باش��يم .وي ادامه داد :براي آنكه «عدالت نسبي» را
برقرارشدهببينيم،بايدنظامحكمرانيوقانوناساسيخودرا
اصالحكنيم.ممكناستصاحبنظرانعلمحقوقبگويند
چطوراينمشكل 40سالادامهيافتهوماهنوزنفهميدهايم
قدرتدركجاياينجامعهقرارگرفتهاست.اينمسالهنيز
بهريشههايفرهنگيجامعهبازميگردد.اگرمردماحساس
كنند كه صاحب حق هستند و دائما پيگير آزادي و حقوق
خودباشند،قانوناساسينيزپربارتروكارآمدترميشود.
عدهاي منكر مشكالت در كشور هستند
ويافزود:عدهايمنكرمشكالتدركشورهستند.درهمين
رابطهبايدبگويمآندستهازكشورهاييمانندماكهدرقرون
 20،19و 21درخواببودهوهستند،اگرروزيبيدارشوند
بايدنظامحكمراني،وزارتخانهها،بانكهاوشهرداريهاو...
همچنين قانون اساسي و فرهنگ مردم را اصالح كنند .و
نقطه شروع اصالح امور براي اين دسته از كشورها از قدرت
وحاكميتاست.
نقطهشروعبايداصالحقدرتوحاكميتباشد
ويتاكيدكرد:بااينكهدرفرهنگمردمهممشكالتيهست
ودربهوجودآمدنبرخيعواملتقصيربهگردنآنهااست،
ولي در كش��وري كه در آن چرخه موجود قدرت خوب كار

توزيع رايگان قير فسادزاست

درحاليكه نماين��دگان مجلس توزيع راي��گان قير را
تصويب كردهاند ،كارشناس��ان اقتصادي نس��بت به
فسادزابودن اين طرح هشدار ميدهند ،زيرا واحدهاي
رياليدركمكهاييكهبهصورتكاالصورتميگيرد،
درنظر گرفته نميش��ود .همچنين ،به اعتقاد آنها اگر
توزيع قير پولي شود و پول آن به دستگاه مورد نظر داده
ش��ود ،از نظر محاسبات ملي ،قيمت تمام شده پروژه،
جلوگي��ري از سوءاس��تفادههاي احتمالي بهصرفهتر
است .لطفعلي بخشي در گفتوگو با ايسنا درباره توزيع

رايگان قير ،اظهار كرد :يكي از مصيبهايي كه زمينه را
براي رانتو فسادايجادميكند،كمكهايياستكهبه
صورتكاالصورتميگيردزيرا،واحدهايرياليآنهادر
قيمت تمام شده كاال درنظر گرفته نميشود .وي افزود:
به جاي اينكه توزيع قير را رايگان كنيد ،ميتوانيد قير
را در اختيار دستگاههاي دولتي قرار دهيد و متقاضيان
از آن دستگاه قير را خريداري كنند .توزيع رايگان قير
در س��الهاي گذشته رانت و فساد گس��تردهاي را به
وجود آورده است .اين كارشناس اقتصادي ادامه داد:

نميكند،اگربنابرتغييرشرايطباشد،نقطهشروعاصالحات
از «قدرت» اس��ت .زيرا اگر قرار باشد اصالحات به صورت
ريشهايازفرهنگمردمصورتگيرد،بسيارزمانبرخواهد
بود.فراموشنكنيمكهاروپاييهاقرنهابراياصالحريشهاي
فرهنگخودوقتگذاشتند،اماماهرگزچنينزمانينداريم.
وي افزود :اگر اصالحطلبان بگويند ميخواهند با حزب و
تشكيالت،قدرترااصالحكنند،شايدتفكريدرستباشد،
اما بدون شك انسدادي براي فعاليتهاي آنها وجود دارد.
بنابراين اگر چرخه قدرت خوب كار نميكند ،نقطه شروع
بايداصالححاكميتباشد.
مردمحقدارندبگويندمشكلاقتصاديدارند
ويدرپاسخبهاينپرسشكهآياخودهستهمركزيقدرت
بايد به اين نتيجه برس��د كه راه پيموده شده تاكنون دچار
نواقصيبودهاست؟گفت:بله.ملتازدولتمعيشتبهتري
ميخواهد؛ اش��تغال و آزادي بيش��تري ميخواهد .از اين
رو ،هميشه معتقدم نقطه شروع توسعه در كشور «اصالح
حاكميت» است .تا وقتي بازار سياست اصالح نشود ،بازار
اقتصادبهريلاصليخودبازنميگردد.امروزدغدغهاصلي
مردم اقتصادي اس��ت .يعني گراني ،تورم ،اجاره خانه و...
مردم حق دارند بگويند مشكل اقتصادي دارند .ستاريفر
در پاس��خ به اين پرسش كه مش��كالت اقتصادي فعلي را
ناش��ي از چه عامل يا عواملي ميدانيد؟ گفت :بيش از90
درصد اين مشكالت به دليل بد كار كردن «بازار سياست»
است .بازار سياست نميگذارد ،بازار اقتصاد شكل بگيرد و
مانعشكلگيريتوليدوبازدهيبيشتر«كاركردمردم»در
محيطهايكارميشود.بازارسياستبهمثابهفراهمكردن
بستريمناسببرايكاشتنهالاقتصاداست.تازمانيكه
شرايطي مطلوب براي آن نهال مهيا نباشد ،رشد و به ثمر
رسيدنش ميسر نيست .اگر ميبينيم كه اين درخت ميوه
كمي داده اس��ت يا اينكه آفت زده شده ،بدين خاطر است
كهبازارسياستنگذاشتهرشدكند.متاسفانهبااينكهدايما
ميشنويمكهتمايلقدرت،بهانجامخصوصيسازياست
اما فساد نميگذارد كه بخش خصوصي در كشور توانمند
شود.ابتدا بايد پذيرفت كه مشكالتي در شيوه حكمراني
وجوددارد.ويافزود:متاسفانهدرجامعهما،ساختارقدرت
بااينكهازالفاظقرآنيبرايتوسعهبهرهميگيرد،ولينتيجه
عملكردش براي مردم و بازار ،انس��داد ،عدم كارايي و عدم
اثربخشي بوده اس��ت .در حالي كه وقتي ميبينيم بخش
قابلتوجهايازمردمنسبتبهوضعفعليناراضيهستند،
بايد نگاهي به «فوندانسيون قدرت» بيندازيم و ببينيم كه
مشكلازكجابودهاست؟ونبايدكسانيكهدراينخصوص
پرسشهاييرامطرحميكنند،موردغضبقراربگيرند.براي
نمونه ،در هفتههاي اخير آقاي موسوي خوئينيها نامهاي
نوشتوگفتكهحاكميتخوبكارنميكند.وليديديم
كه يك عده خطاب به ايشان گفتند «حاكميت خوب كار
كرده ،شما بوديد كه بد كار كرديد» .در حالي كه ابتدا بايد
پذيرفت كه مشكالتي در شيوه حكمراني وجود دارد .اگر
اين را بپذيريم به انصاف ميرسيم .اما بعضا ديده ميشود
كه عدهاي ميگويند خطايي نبوده و متاس��فانه در برخي
اظهاراتطلبكاريازمردموجوددارد.
وي افزود :بايد اين ذهنيت ايجاد ش��ود كه حاكميت قادر
به نقد خودش نيس��ت .اگر خضوع به خرج داده و از ملت
عذرخواهي كنيم و بگوييم« ،نتوانستهايم آنگونه كه بايد
و ش��ايد از امكاناتي كه ش��ما در اختيارمان قرار داديد ،در
جهترشدوتوسعهكشوربهرهببريمواعالمكنيمكهقصد
بازگشتواصالحساختارهاراداريم»،ملتميپذيردوزمان
كافي را براي ايجاد اين تغييرات در اختيارمان ميگذارد.
اينكه «تو بودي من نب��ودم» رواج پيدا كند و به جاي حل
مشكالت ،دعواي «حيدري-نعمتي» راه بيفتد ،چاره ساز
نبودهونبايداينذهنيتايجادشودكهحاكميتقادربهنقد

يكي از مشكالت در حال حاضر اين است كه مسيرها
فسادزاست كه بايد زمينه آن از بين برود .اگر توزيع قير
را پولي كنيد و پول آن را به دستگاه مورد نظر بدهيد ،از
نظر محاسبات ملي ،قيمت تمام شده پروژه ،جلوگيري
از سوءاستفادههاي احتمالي به صرفهتر است .بخشي
در بخشي ديگر از صحبتهاي خود خاطرنشان كرد:
راههاي شهري و روستايي تنها به قير نياز ندارند بلكه به
شن ،ماسه ،ماشينآالت و ...نيز احتياج دارند بنابراين،
چرا فقط قير رايگان توزيع ش��ود كه نشاندهنده اين

خودشنيست.هرحيدري-نعمتيكهدركشورراهبيفتد،
براياينمملكتهزينهداردودودشبهچشمملتميرود.
دعواهايحيدري-نعمتيوضعيتبيكاري،افزايشنرخدالر
وفقرراتشديدميكندويتاكيدكرد:متاسفانهايندعواهاي
حيدري-نعمتيوضعيتبيكاري،افزايشنرخدالروفقررا
تشديدميكند.دربرنامهچهارمتوسعهكهرهبرينيزآنرا
تاييدوامضاءكردهودرمجلسومجمعتشخيصمصلحتو
دولتنيزبهتصويبرسيده،آمدهاست؛كهمهمترينمشكل
ما اين است كه حاكميت از كارايي الزم برخوردار نيست و
ما بايد به نوس��ازي و بازسازي حاكميت اقدام كنيم .به هر
ميزانكهتوانستهايمدراينبازسازيونوسازيموفقشويم،
ميتوانيم به جامعه پيشرفت و توسعه تقديم كنيم .امروز
اگر نسبت به دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي عقبتر
هستيم ،و ميبينيم كه دولت و ملت خوب كار نميكنند،
بايدنوسازيحاكميتاتفاقبيفتد.يعنيبايدجايگاههايي
كهوجوددارند؛وهمچنينميزانهمگراييو«تفكرنوكري
كردنبرايمردم»نوسازيشود.بايدببينيمچرابااينكهسند
نوسازي«برنامه توسعه چهارم» را داشتيم ،وضع مان بدتر
شدهورابطهقدرتوملتتحكمآميزترازقبلشدهاست؟
مشكالت اقتصادي مردم ،راهحل اقتصادي
ندارد
ستاريفرتصريحكرد:امروزبسياريازمشكالتاقتصادي
مردم ،راهحل اقتصادي ندارند.چه بخواهيم چه نخواهيم
چنين جامع��هاي دچار مصيبتها و مش��كالت فراواني
ميشود.ادامهچنينوضعينشاندهندهتوسعهاينشدن
بازارسياستبودهواينكههنوزجايگاهخودرانفهميدهاست.
تازمانيكهبازارسياستمتوجهاينمسالهنگرددنميتوان
از پيشرفت و رشد و قيمت خوب دالر و ارز و...حرف زد.
تاوقتيكهثبات،آرامش،قانونوشفافيتبرقرارنشود،وضع
همين است .امروز بس��ياري از مشكالت اقتصادي مردم،
راهحل اقتصادي ندارند .تا راهحلها را در بازار سياس��ت و
حاكميتپيدانكنيم،هيچراهكاراقتصاديپاسخگونخواهد
بود .براي نمونه ،ممكن است برخي بگويند بودجه دولت
بايد درست شود و اين به معناي تراز كردن بودجه است .در
حالي كه بودجه زماني تراز ميشود كه حاكميت سرجاي
خودبنشيند.بودجههاهميشهزمانيكهنوشتهميشوند،
تراز هستند ولي در عمل ،قبايل مختلفي كه وجود دارند با
اعمالنفوذ،اعدادوارقامرابرهمميزنند.ازاينرو،ميخواهم
نتيجهگيري كنم كه نوش��تهها و قوانين ما چندان هم بد
نيستند،بلكهعملكردهايمانمشكلدارد.فرهنگايرانيبه
ماميگويد«:گفتاروپنداروكردارنيك».وبااينكهمامعموال
سعيميكنيمپنداروگفتارخودرانيكنگهداريماماتوجه
چندانيبهكردارنيكنميكنيم.
از اختيارات مصرح رييسجمهور در قانون
اساسي كاسته شده است
وي افزود :به عنوان مثال ،قانون ترافيك ما مش��ابه كشور
آلمان است ،ولي حاال خودتان تفاوتها را ببينيد .يا قانون
مقابله با فساد ما مش��ابه «اروپا» است ،ولي اگر وضعيت را
نگاه كنيد ميبينيد كه به كردار توجهي نميشود .به قول
فردوسي بزرگ«دوصدگفته چو نيم كردار نيست» اگر بنا
شودكهاعمالنيكشوند،اولينجاييكهبايدعملشنيك
باشد نهاد حاكميت است .وقتي حاكميت خوب كار كند
و به اندازهاي كه مسووليت دارد پاسخگو باشد ،بسياري از
مشكالت حل ميشود .متاسفانه ميبينيم كه عدهاي در
اين كشور مسووليت دارند ،اما اختيار ندارند و از اختيارات
مصرح رييسجمهور در قانون اساس��ي نيز كاس��ته شده
است .اين امري بديهي است كه در هر كشوري اختيارات با
مسووليتهاوپاسخگوييهماهنگنباشند،فسادوعقب
افتادگيوبدبختيبهبارميآيد.

است كه در اين توزيع رانت وجود دارد .همچنين ،ميثم
هاشمخاني،يك كارشناس اقتصادي ديگر طرح قير
رايگان را خواهرخوانده طرحهايي همچون دالر۴۲۰۰
توماني ،سكه طالي دولتي و التاري خودرويي دانست
كه همگي مصداق يارانه سياه هس��تند .وي در پايان
سخنانش با ابراز اميدواري از اينكه طرح توزيع رايگان
قير اصالح شود ،گفت :اگر اين طرح اصالح نشود ،بايد
منتظر توليد دهها سلطان قير باشيم كه بدنامي بزرگي
براي مجلس خواهد بود.

رشد  24درصدي اجاره
خانوارها در يكسال اخير

مركز آمار اي��ران جزييات تغييرات قيمت ۱۲گروه
اصلي كااليي و مصرفي خانوار را در تيرماه  ۹۹اعالم
كرد .براساس گزارش مركز آمار ،شاخص كل قيمت
كاالهاوخدماتمصرفيخانوارهايكشوردرتيرماه
سال جاري ۲۲۷.۹درصد گزارش شده كه در دوازده
ماه منتهي به تير  ۹۸نس��بت به دوره مش��ابه سال
قبل ۲۶.۴ ،درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل
۲۶.۹درصدافزايشداشتهاست.
همچنين طبق گزارش تهيه ش��ده شاخص قيمت
كاالها در  ۱۲رديف به تفكيك اعالم شده كه بر اين
اساس،شاخصقيمتيخوراكيهاوآشاميدنيهادر
تيرماهنسبتبهماهمشابهسالقبل ۲۰.۹درصدودر
دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه
سالقبل ۲۴.۲درصدرشدداشتهاست.

تورم 31درصديپوشاكوكفش
دريكسالاخير
دخانياتنيزدردوازدهماهمنتهيبهماهجارينسبت
بهدورهمشابهسالگذشته ۱۲.۵درصدرشدداشتهو
درمقايسهباماهمشابهسالقبل ۲۳.۷درصدافزايش
نش��ان ميدهد .در بخش پوشاك و كفش نيز رشد
قيمتكاالهاراشاهدبوديمبهگونهايكهدرمقايسه
تيرماهسالجاريباتيرماهسال،۹۸شاخصقيمت
پوشاك و كفش رش��د  ۳۱درصدي و در دوازده ماه
منتهي به تير ۹۹نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز
افزايش  ۳۴.۴درصدي داشته است .بخش مسكن،
آب ،برق ،گاز و س��اير س��وختها نيز در دوازده ماه
منتهي به تير نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۲.۷،
درصد رش��د داشته و در مقايسه تيرماه امسال با ماه
مشابه سال قبل ۲۴.۶درصد افزايش نشان ميدهد.
الزمبهذكراستگروههاي«مبلمانولوازمخانگي»،
«بهداشت و درمان»« ،حمل و نقل»« ،ارتباطات»،
«تفريح و فرهنگ»« ،آموزش»« ،هتل و رستوران»
و «كاالها و خدمات متفرقه» نيز نسبت به ماه مشابه
س��ال قبل و  ۱۲ماهه منتهي به تيرماه رشد قيمت
داشتهاند.درگروهعمده«خوراكيها،آشاميدنيهاو
دخانيات»بيشترينافزايشقيمتنسبتبهماهقبل
مربوطبهگروه«گوشتقرمزوگوشتماكيان»(مرغ
ماشيني) ،گروه «شير ،پنير و تخممرغ» (تخممرغ)،
وگروه«نانوغالت»(ماكارونيوانواعبرنجخارجي)
اس��ت .در گروه عم��ده «كاالهاي غي��ر خوراكي و
خدمات»،گروه«حملونقل»(قيمتانواعخودروو
الستيكخودرو)،گروه«تفريحوفرهنگ»(قطعات
كامپيوتر،دوچرخهبچهگانه،لپتاپ)وگروه«مسكن
و آب ،برق گاز» (اجاره) بيش��ترين افزايش قيمت را
نسبتبهماهقبلداشتهاند.

تامين  ۶۲هزار ميلياردي
هزينههاي بودجه

بيش از ۴۲هزار و ۵۰۰ميليارد تومان از محل انتشار
اوراق مالي اس�لامي طي هشت هفته منتهي به۳۱
تيرماه  ۱۳۹۹به فروش رفت .رييس مركز مديريت
بدهيهاوداراييهايماليعموميوزارتاقتصاداعالم
كرد :حدود ۷۰درصد درصد اوراق عرضه شده دولت
طي  ۸هفته منتهي به  ۳۱تيرماه ،توسط بانكهاي
خصوصي و دولت��ي و  ۳۰درصد توس��ط نهادهاي
مالي بازار سرمايه مانند شركتهاي سرمايهگذاري،
صندوقهاي س��رمايهگذاري و شركتهاي تامين
سرمايهخريداريشدهاست.بنانيبايادآورياينكهدر
حال حاضر با توجه به سهم كم نفت در تامين منابع
مالي بودجه ،حدود  ۹۰درصد منابع بودجه عمومي
كشور از طريق وزارت اقتصاد تامين ميشود ،اظهار
داش��ت :اين وزارتخانه ،مجموعهاي از ابزارها را براي
تامين مالي بودجه عمومي مد نظر دارد و متناسب با
شرايط ،از ميزان بهينهاي از هريك ،اعم از ماليات به
عنوان پاكترين درآمد دولت ،درآمدهاي گمركي،
مولدسازيوفروشداراييهاوسهامدولتوهمچنين
انتش��ار اوراق مالي اسالمي اس��تفاده ميكند .وي
همچنين افزود :عالوه بر اين اوراق۱۷،هزار و هفتصد
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي نيز براي تسويه
مطالبات طلبكاران منتشر ش��ده و ۱۳هزار ميليارد
تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت
باطلبدولتيابانكها،صادرشدهاست.بنانيبابيان
اينكه بر اساس مصوبه شوراي عالي اقتصادي سران
سه قوه و همچنين پيش بيني كه با سازمان برنامه و
بودجه كشور انجام شده است ،در شش ماهه نخست
سالجاري،دولتميتواند،سرجمع،حدود ۹۴هزار
ميلياردتوماناوراقمالياسالميازمحلظرفيتهاي
مختلف ،اوراق نقدي و غير نقدي منتشر كند ،افزود:
تا پايان شهريورماه امس��ال ۶۲ ،هزار ميليارد تومان
بصورت نقدي براي تامين مالي هزينههاي اجتناب
ناپذير بودجه منتش��ر خواهيم كرد و مابقي از محل
اسناد خزانه اس�لامي يا اوراق موضوع تبصره ۵ماده
واحده قانون بودجه سال  ۹۹تامين ميشود .رييس
مركز مديريت بدهيه��ا و داراييهاي مالي عمومي
وزارت اقتص��اد ضمن اعالم اينكه تا پايان ش��هريور
امس��ال ۶۲،هزار ميليارد تومان بصورت نقدي براي
تامينماليهزينههاياجتنابناپذيربودجهمنتشر
ميشود،گفت:مابقيهزينههايبودجهازمحلاسناد
خزانه اسالمي و يا اوراق موضوع تبصره ۵ماده واحده
قانون بودجه سال ۹۹تامين ميشود .مهدي بناني با
اعالمخبرتامينماليبيشاز ۴۲هزارو ۵۰۰ميليارد
توماني از محل انتشار اوراق مالي اسالمي طي هشت
هفته منتهي به ۳۱تيرماه ،۱۳۹۹اظهار كرد :حدود
 ۷۰درصد اين اوراق توس��ط بانكهاي خصوصي و
دولتي و  ۳۰درصد آن نيز توسط نهادهاي مالي بازار
سرمايهنظيرشركتهايسرمايهگذاري،صندوقهاي
سرمايهگذاريوشركتهايتامينسرمايهخريداري
شدهاست.ويافزود:عالوهبرايناوراق ۱۷،هزارو۷۰۰
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي نيز براي تسويه
مطالبات طلبكاران منتشر ش��ده و ۱۳هزار ميليارد
توماناسنادتسويهخزانهنيزبرايتهاتربدهيدولتبا
طلبدولتيابانكها،صادرشدهاست.

يادداشت
مديريت ريسك همگام با
عصر بانكداري الكترونيك

از آنجايي ك��ه مديريت
ريسك به ويژه در فرآيند
بانك��داري الكتروني��ك
يكي از مقولههاي مهم و
قابل تأم��ل در نظامهاي
پرداخت جهان��ي تلقي
فرشيدفرخنژاد ميشود ،توجه به مقررات
رييسهياتمديره داخل��ي و بوميس��ازي
بانك رفاه
دستورالعملها و ضوابط
بين المللي در اين ارتباط با مدنظ��ر قراردادن لزوم
تطبيق مقررات با قوانين جهاني به واسطه بدون مرز
بودن مقوله بانكداري الكترونيك به منظور استفاده
بهينهازتماميظرفيتهايموجودوپوششنيازهاي
داخلي ضروري به نظر ميرس��د؛ چراكه فناوري در
جهان،روزانهدرحالپيشرفتوتغييراستوانطباق
بامسيرپيشرفتجهانيبرايبقايبانكهايايراني
دربازاررقابتيدنيايامروزحقيقتيانكارناپذيروالزامي
اجتنابناپذيربهشمارميرود.
گذار از بانكداري س��نتي به بانك��داري نوين و تمام
الكترونيك به لحاظ تغيير الگوي زندگي بش��ر يك
ضرورت اجتناب ناپذير است و عقب ماندن از قافله
فناوري نوين و روز ،ش��هرت س��ازمانها را حتي با
پيشينهايهرچنددرخشانبهصفحاتتاريخخواهد
سپرد.براياينمنظور،ورودبهبازاررقابتيشبكههاي
پرداخت ايمن و سريع ،چه در سطح داخلي و چه در
سطحبينالملليبهعنواننخستينگاممطرحاست
و حضور موثر و كارا در اين بازار ،مس��تلزم مديريت و
كنترل ريسكهاي مترتب است ،تا ضريب ريسك
سيس��تماتيك معامالت بانكي و نقل و انتقال بين
حسابهايمشتريانبهحداقلبرسد.
دنياي امروز عرصه پيشرفت فناوري است و زندگي
روزمره اونس��انها متأثر از تغيي��رات روزانه و حتي
ساعتيفناوريهاينويندرحوزههايگوناگونبوده
كه بخش عم��دهاي از اين فعاليتها بر فناوريهاي
حوزه مالي و بانكي متمركز اس��ت و دسترس��ي به
خدمات و امكانات روزآمد و ايمن براي حضور فعال
در بازارهاي مالي و بانكي داخلي و خارجي همواره به
عنوانيكضرورتوالزامبرايبانكهامطرحاست.
بديهي است تغيير الگوي بانكداري از حالت دستي
به پردازش پيچيده تمام الكترونيك و افزايش حجم
تراكنشها به لحاظ تعداد و مبل��غ ،زمينه افزايش
ريسكرافراهمساختكهدرصورتعدمشناساييو
مديريتريسكهايمترتببراينگونهعملياتمالي،
نظام بانكي كش��ور با چالشهاي جدي ،خسارات و
صدماتجبرانناپذيريمواجهخواهدشد.
آنچهمسلماست،گذارازبانكداريسنتيبهبانكداري
نوينوتمامالكترونيكبهلحاظتغييرالگويزندگي
بش��ر ضرورتي اجتناب ناپذير است و عقب ماندن از
قافله فناوري نوين و روز ،شهرت سازمانها را حتي با
پيشينهايهرچنددرخشانبهصفحاتتاريخخواهد
سپرد.براياينمنظور،ورودبهبازاررقابتيشبكههاي
پرداخت ايمن و سريع ،چه در سطح داخلي و چه در
سطحبينالملليبهمنزلهنخستينگاممطرحاست
و حضور موثر و كارا در اين بازار ،مس��تلزم مديريت و
كنترل ريسكهاي مترتب است ،تا ضريب ريسك
سيس��تماتيك معامالت بانكي و نقل و انتقال بين
حسابهايمشتريانبهحداقلبرسد.درهمينراستا
وبهمنظورافزايشضريبصحتنظامنقلوانتقاالت
بانكي ،اعمال كنترلهاي ذيل به عنوان توصيههاي
عموميمفيدفايدهخواهدبود:
درج مشخصات كامل انتقالدهنده در ركوردهاي
معامالتبانكي
درج اطالعات و مشخصات كامل انتقالگيرنده و
سايراشخاصثالثمرتبطباانتقالوجه
انجام كامل فرآيند ش��ناخت مشتري ( )KYCبه
منظور تأييد هويت و تش��خيص صحت معامالت
اشخاص
حفظ ،نگهداري و گزارش اطالعات تراكنشهاي
مشكوكبهمراجعنظارتي
تحليلاطالعاتماليوتجاريمشتريانبهمنظور
شناساييتغييرناگهانيالگوينقلوانتقالمنابع
ب��ا اين حال ،مهمترين عام��ل در مديريت و كنترل
ريسك ،همچنان شناسايي ريسكهاي مترتب بر
عمليات بانكي و مالي به ويژه در س��طح بين المللي
است .اگرچه موضوع ريسك مقوله جديدي نيست
و غالباً ريس��ك اعتباري ،نوس��انات ن��رخ ارز ،بازار،
نقدينگي،عملياتيوقانونگذاريبهعنواناصليترين
ريسكهاي تأثيرگذار بر نظام مالي و بانكي از ديرباز
مطرح بودهاند ،اما مهمترين ريسكهاي شناسايي
شده در حوزه خدمات مالي و بانكداري الكترونيك
عموماً ش��امل 4ريس��ك مهم يعني )1( :ريس��ك
نقدينگي )2( ،ريسك عملياتي )3( ،ريسك قانوني/
حقوقيو()4ريسكاعتبارياست.

خبر
اوراق مسكن گرانتر شد
قيمت اوراق مس��كن از ابتداي سال تاكنون نوسان
زيادي را تجربه كرده است؛ بهطوري كه تقريبا هر دو
هفتهيكبارشاهدافزايشياكاهشقيمتايناوراق
هستيم.دراينراستاآخرينقيمتهاازگرانترشدن
ايناوراقنسبتبهحدوددوهفتهقبلحكايتدارد.
به گزارش ايسنا ،آخرين قيمتها حاكي از آن است
كه قيمت هر برگ تسهيالت مسكن بانك مسكن
در سال جديد افزايش چش��مگيري داشته و براي
نخستينمرتبهازمرز ۸۷هزارتوماندرخردادماهسال
جاري گذشت .بر اين اساس تسه (اوراق) فروردين،
ارديبهشت و خرداد سال جاري به ترتيب  ۸۶هزار و
 ۸۶،۶۰۰هزار و ۴۰۰و ۸۷هزار و ۷۰۰تومان قيمت
دارد.تسه فروردين ،ارديبهشت و خرداد سال۱۳۹۸
نيز به ترتيب ۸۵ه��زار و ۸۵،۳۰۰هزار و ۵۰۰و۸۵
هزارو ۶۰۰تومانقيمتدارند.
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بانك و بيمه

اونس جهاني از مرز  1900دالر عبور كرد

كاهش فاصله دالر نيما و صرافيها به 2هزار تومان
نرخ ارز روند نزولي خواهد گرفت

بازگشت ارزهاي صادراتي منجر به كاهش نرخ ارز ميشود

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
در جريان معامالت روز شنبه بازار ارز ،نرخ
خريد و فروش دالر و يورو نسبت به آخرين
معامالت هفته گذش�ته (پنجشنبه) ثابت
مانده و تغييري نكرده اس�ت .صرافيهاي
بانكي هر دالر امريكا را ب�ه قيمت  ۱۹هزار
و  ۶۰۰توم�ان ميخرند و مع�ادل  ۲۰هزار و
 ۳۰۰تومان نيز ميفروشند كه نرخ خريد و
فروش دالر در مقايس�ه با آخرين معامالت
هفته گذشته (پنجشنبه) ثابت مانده است.
همچني�ن ،صرافيها ه�ر ي�ورو را معادل
 ۲۲هزار و  ۶۰۰توم�ان ميخرند و به قيمت
۲۳هزار و  ۳۰۰تومان ميفروش�ند كه نرخ
خريد و فروش يورو نيز مانند دالر نسبت به
آخرين معامالت هفته گذشته (پنجشنبه)
تغييري نكرده است.
بانكهانيزهردالرامريكارابهقيمت ۱۹هزارو ۳۰۰تومان
و ه��ر يورو را معادل ۲۱ه��زار و ۸۰۰تومان ميخرند.نرخ
لحظهاي سامانه سنا نيز براي خريد دالر  ،19600فروش
دالر ،20300خريد يورو 22600و فروش يورو به23300
تومان رسيد .سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در2
مرداد،99رابرايدالر،20525يورو،23599درهم،5572
پوند ،26429لير تركيه ،3136دالر كانادا 16247تومان
اعالمكرد.سامانهنيمانيزنرخدالررا،18354يورو،21226
درهم ،5013يوان 2228تومان اعالم كرد .براين اس��اس
فاصله دالر نيما و س��نا به 2171تومان رسيد .فاصله دالر
نيماودالرصرافيهانيزبه 1946تومانرسيدهاست.براين
اساس فاصله دالر نيما و بازار و صرافيها كه تا 6هزار تومان
باال رفته بود اكنون به محدوده  2هزار تومان كاهش يافته
است و براين اساس به تشويق صادركنندگان براي عرضه
ارزهاي صادراتي منجر ميشود .بانك مركزي نرخ رسمي
 ۴۷ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۱۷ارز افزايش۱۸،
واحد پولي كاهش و دالر و ۱۱ارز ديگر نيز ثابت اعالم شد.
براساساعالمبانكمركزيهردالرامريكابرايشنبهچهارم
مردادماهبدونتغيير ۴۲هزارريالقيمتخورد.همچنين
هر پوند انگليس با افزايش  ۲۴۸ريالي به قيمت  ۵۳هزار و
 ۷۲۸ريالوهريورونيزبارشد ۳۴۱رياليبهقيمت ۴۸هزار
و ۹۵۵ريال اعالم شد.
گرانيسكهزيرسايهرشدقيمتهايجهاني
باعبورنرخاونسجهانيطالاز 1900دالر،قيمتطالوسكه
افزايش يافت و با وجود كاهش نرخ دالر در روزهاي اخير،
اثرافزايشاونسجهانيقابلتوجهبودهومنجربهرشدنرخ
سكهوطالشدهاست.
روز ش��نبه اونس جهاني طال به بهاي يك هزار و ۹۰۲دالر
معاملهشد.سكهتمامبهارآزاديبهبهاي ۱۰ميليونو۷۵۰
هزار تومان معامله ش��د .اين در حالي است كه بازار ارز روز
آرامي را س��پري كرد .سكه تمام طرح قديم نيز با قيمت۹
ميليونو ۹۰۰هزارتومانمعاملهشد.نيمسكه ۵ميليونو
 ۳۵۰هزارتومان،ربعسكه ۳ميليونو ۱۷۰هزارتومانوهر
قطعهسكهيكگرمييكميليونو ۷۰۰هزارتومانقيمت
خورد.يكگرمطاليخام ۱۸عيارافزايشقيمتحدود۲۵
هزارتومانيداشتودرقيمت ۹۹۹هزارو ۵۸۰تومانبهمرز
يكميليونرسيد.هرمثقالطالنيزبابهايچهارميليونو
 ۳۳۰هزارتومانبهفروشرسيد.
به گفته نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران ،عليرغم
اينكهدرطوليكهفتهاخيرروندقيمتهادربازارجهاني
صعودي بود اما به دنبال كنترل بازار ارز و كاهش نرخ آن در
بازارداخليقيمتسكهوطالنيزكاهشچشمگيريداشت.
مسعوديزدانيدررابطهباوضعيتيكهفتهاخيربازارسكه
و طالي داخلي ،اظهار كرد :با وجود اينكه در ابتداي هفته
قيم��ت اونس جهاني تقريبا پايين بود ام��ا در پايان هفته
افزايش ۷۰دالري داش��ت اما به دليل اينكه در داخل بازار

ويژه

فاصله دالر نيما و بازار و صرافيها كه تا 6هزار تومان باال رفته بود به 2هزار تومان كاهش يافته است
ارز كنترل و دالر ارزان ش��د ،قيمت سكه و طال نيز كاهش
چشمگيردركشورداشتهاست.ضمناينكهبازارنيزبسيار
آرام بوده است.
نايب رييس اول اتحاديه ط�لا و جواهر تهران تاكيد كرد:
باتوجهبهاينكهدرجهانهيچپديدهخاصينشاننميدهد
كهقيمتاونسجهانيبخواهدرفتاريعكسداشتهباشدو
باوجودهمهگيريكروناويروسوتعطيليتماميبورسها
و تجارتها ،در بازارهاي جهان��ي ،اكثر تجار جهاني رو به
معامالتطالآوردهاند؛بههميندليلاونسجهانياحتماال
تا زماني كه كرونا هس��ت ،افزايشي پيش خواهد رفت؛ اما
چنانچهبازارارزبههمينشيوهمديريتشود،ميتوانگفت
قيمتهادرداخلكشورپايينترهمخواهدآمد.
وي در رابطه با تغييرات قيمتي در طول هفته اخير ،گفت:
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد با كاهش۸۴۰
هزارتومانينسبتبهابتدايهفته ۱۰،ميليونو ۳۹۰هزار
تومان،سكهتمامطرحقديمبايكميليونو ۱۰۰هزارتومان
كاهش ۹ميليونو ۵۰۰هزارتومانقيمتدارند.قيمتهر
قطعه نيم سكه پنج ميليون و  ۱۵۰هزار تومان ،ربع سكه
سه ميليون و  ۱۵۰هزار تومان و سكههاي يك گرمي يك
ميليونو ۶۲۰هزارتوماناستكهبهترتيبنيمسكه۴۵۰
هزار تومان ،ربع س��كه ۱۷۰هزار تومان و س��كههاي يك
گرمي ۱۸۰هزارتوماننسبتبهابتدايهفتهكاهشقيمت
داشتهاند .يزداني افزود :همچنين هر مثقال طال با كاهش
 ۵۱۱هزارتوماني،چهارميليونو ۱۶۷هزارتومانوهرگرم
طالي ۱۸عيار نيز ۹۶۱هزار و ۵۰۰تومان قيمت دارند كه
هر گرم طالي  ۱۸عيار نسبت به ابتداي هفته  ۱۱۸هزار و
 ۴۰۰تومانارزانترشدهاست.همانطوركهاشارهشداونس
جهانينيزباافزايش ۷۰دالري ۱۸۸۱،دالرو ۷۰سنترابه
عنوانآخرينقيمتثبتشدهاست.
نايبرييساتحاديهطالوجواهرتهرانبابياناينكهدرحال
حاضر حباب سكه در محدوده  ۹۵۰هزار توماني براي هر
قطعهسكهاست؛تصريحكرد:ايندرحالياستكهحباب
هر قطعه سكه در ابتداي هفته در حدود  ۸۰۰هزار و۴۰۰
تومان بوده اس��ت و عليرغم كاهش قيمتها حباب سكه
بيشتر شده است .اگر در بازار فروش عادي باشد ،هيچگاه
حباب ايجاد نميشود اما زماني كه تقاضاها از حالت عادي
خارجشود،بهبازارسفتهبازيتبديلميشود،حباببرروي
قيمت سكه ايجاد ميشود كه نشان ميدهد بازار ،چندان

بازار منطقي نيست .در ابتداي هفتهاي كه گذشت ،قيمت
هر قطعه سكه طرح جديد  ۱۱ميليون و  ۲۳۰هزار تومان
و سكه طرح قديم ۱۰ميليون و ۶۰۰هزار تومان داد و ستد
ميشد .نيمسكه پنج ميليون و ۶۰۰هزار تومان ،ربع سكه
سه ميليون و ۳۲۰هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و
 ۸۰۰هزارتومانقيمتداشتند.عالوهبراينقيمتهرگرم
طال ۱۸عياريكميليونو ۷۹هزارو ۹۰۰تومانوهرمثقال
طالچهارميليونو ۶۷۸هزارتومانبودهاست.

همتي نشان داد اين توانمندي در بدنه بانك مركزي وجود
دارد ،از اينرو اكنون نيز انتظار داريم بازار به ش��رايط قبل
بازگردد.دشتياردكانيبابياناينكهرييسكلبانكمركزي
بايدگزارشيازاقداماتانجامشدهبرايساماندهيارزيارايه
كند ،افزود :نبايد اجازه افزايش التهابي به نرخ ارز داده شود.
عضوكميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشوراي
اسالمي،يادآورشد:بهطورحتمباتدابيردولتبهويژهبانك
مركزيروندنزولينرخارزآغازخواهدشد.

روند نزولي نرخ ارز
از سوي ديگر ،عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس،بيانداشت:بهطورحتمباتدابيردولتبهويژهبانك
مركزي،روندنزولينرخارزآغازخواهدشد.
محمدرضا دش��تي اردكاني در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به
تالش مجلس براي واقعي كردن س��اختار بودجه با هدف
كمك به دولت در اجراي آن ،گفت :وقتي ساختار بودجه
اصالحشود،درمعيشتمردمتسهيلرخخواهدداد.
نماينده مردم اردكان در مجلس ش��وراي اسالمي ،با بيان
اينكهنقدينگيسرگردانموجوددردستمردمدرشرايط
فعلي هر بار يكي از بازارها را درگير تالطم قيمتي ميكند،
افزود :يك بار بورس ،يك بار ارز و به اين ترتيب سرمايهها و
منابع ما بين بازارها در گردش هستند كه متاسفانه عامل
تورميشدنقيمتهانيزشدهاند.ويباتاكيدبراينكهورود
مردمبهبورساتفاقمطلوبيدرمسيرساماندهيوضعيت
اقتصادي است ،تصريح كرد :مردم بايد با استفاده از نظرات
كارشناسان و متخصصان امر نسبت به ورود به حوزههاي
مختلف اقتصادي از جمله بورس اقدام كنند تا دچار ضرر و
زياناحتمالينشوند.دشتياردكانيبابياناينكهدرماههاي
اخير برخي ماحصل زندگي خود را در بورس يا در بازار ارز
سرمايهگذاري كردهاند ،گفت :در سالهاي گذشته فرود و
نشيبهايعديدهنشاندادهنميتوانبدونآيندهنگريبه
بازاراعتمادكرد.ايننمايندهمردمدرمجلسيازدهم،باتاكيد
براينكهكارشناسانبارهاهشدارهايالزمدرخصوصنحوه
سرمايهگذاريدربازارهايمختلفرابهمردمدادهاند،افزود:
مردمبايدباتوجهبهاينهشدارهاازنابوديسرمايههايخود
جلوگيريكنند.ويدرپاسخبهاينسوالكهعملكردبانك
مركزيدربحثساماندهينرخارزبهچهشكلبودهاست؟
گفت:سابقهكنترلبازارارزدرروزهايابتداييرياستآقاي

بازگشت ارزهاي صادراتي
همچنين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس بيان
داشت:بازگشتارزحاصلازصادراتوهمچنينهمكاري
تجار در اين ح��وزه ميتواند به كاهش هر روزه نرخ ارز و در
نتيجهبرقراريتعادلميانعرضهوتقاضاكمككند.
جبار كوچكي نژاد در گفتوگو با ايبِنا با تاكيد بر ضرورت
رعايت استقالل بانك مركزي با هدف بهبود وضعيت بازار،
گفت :در ش��رايط فعلي دولت بايد ب��دون مداخله در امور
ماليواگذارشدهبهبانكمركزياجازههرنوعاقداممثبتي
را به تيم اقتصادي بده��د .وي با تاكيد بر اينكه در موضوع
ارزهاي دولتي نيز عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به
خزانه معضالت عدي��دهاي را رقم زد ،تصريح كرد :با توجه
به محدوديت ارزي در كش��ور بايد دقت بسياري در توزيع
آن صورت بگيرد ،در غي��ر اينصورت تكرار وضعيت فعلي
دور از ذهن نيس��ت .اين نماينده مردم در مجلس يازدهم
با بيان اينك��ه با تامين ارز مورد ني��از واحدهاي توليدي و
مقابله با درخواس��تهاي كاذب در اين حوزه ميتوانيم تا
حدودي قيمتها را در بازار ساماندهي كنيم ،گفت :تامين
ارزضروريبدونمداخلههايغيرضرورميتواند قيمتها
را در بازار ارز ساماندهي كند .كوچكي نژاد با تاكيد بر اينكه
بايد سياستهاي جديدي از سوي تيم اقتصادي دولت در
بحثساماندهيبازاراتخاذشود،افزود:بازگشتارزحاصل
از صادرات و همچنين همكاري تجار در اين حوزه ميتواند
به كاهش هر روزه نرخ ارز و در نتيجه برقراري تعادل ميان
عرضه و تقاضا كمك كند .اي��ن نماينده مردم در مجلس
يازدهمبابياناينكهتصميمسازيدرسرانقوابرايكمك
بهبانكمركزيدرمسيرساماندهيارزيكمكسازخواهد
بود،گفت:بايدزمينهافزايشوروديارزبهكشوربيشترشده
تابهاينترتيبقيمتهابهكانالنرخواقعيهدايتشود.

نهضت مدرسهسازي ،ساختكتابخانه و مراكز درماني در راستاي ايفاي
مسووليتهاياجتماعي بانكپاسارگاد
بس��ياري از نهاده��اي مال��ي در راس��تاي ايف��اي
مسووليتهاي اجتماعي خود ،قدمهاي ارزشمندي
در اين مسير برداشتهاند .بهويژه پس از وقوع حادثه
سيل در كشور كه باعث تخريب بسياري از مدارس
در مناطق مختلف شد ،نقش موسسههاي مالي در
بازسازي اين مدارس بسيار چشمگير بود.
بانكپاس��ارگاد يكي از اين نهادهاي مالي است كه
كارنام��ه آن ،گواه ن��گاه ويژه مديران اي��ن بانك به
ايفاي رس��التهاي اجتماعي اس��ت .اين بانك در
سالهاي اخير ،براي تحقق مسووليتهاي اجتماعي
بان��ك ،به ص��ورت گس��ترده ،در مناط��ق محروم
كش��ور و آس��يبديده ،نهضت امور خيريه از طريق
مدرسهسازي ،ساخت كتابخانهها و مركز بهداشت
را در دس��تور كار خود قرار داده و در خدماترساني
به مردم در مناطق محروم و رشد و اعتالي فرهنگي
از طريق ساخت مدرسهها و كتابخانهها و همچنين
كمك به بهبود بهداش��ت در مناطق محروم ،برنامه
موثري را پيش گرفته است.
طب��ق گزارشه��اي منتش��ر ش��ده ت��ا تيرم��اه
س��ال جاري ،بانكپاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي
رس��التهاي اجتماعي خود ،در س��الهاي اخير
س��اخت  22مدرس��ه15 ،كتابخان��ه و يك مركز
بهداش��ت را آغاز كرده كه تعداد بسياري از آنها به
بهرهبرداري رسيده و تعدادي نيز در مراحل پاياني
ساخت قرار دارند.

فرهنگي كش��ور و پرورش و آم��وزش دانشآموزان
و ك��ودكان كش��ور نقش عم��دهاي به عه��ده دارد،
بانكپاس��ارگاد براي كم��ك به رش��د فرهنگي در
ساير اقش��ار جامعه نيز برنامه كتابخواني و گسترش
كتابخانهها در مناطق محروم را در برنامههاي خيريه
و مسووليتاجتماعي بانك قرار داده است .در همين
راستا در سالهاي اخير ،س��اخت  15كتابخانه را در
مناطق محروم پيگيري كرده است.
اي��ن كتابخانهه��ا در مناطق محروم و آس��يبديده
اس��تانهاي اردبيل ،همدان ،كهگيلويه و بويراحمد،
لرستان و آذربايجان شرقي ساخته شدهاند يا در حال
ساخت هستند.

نهض�ت مدرسهس�ازي در مناط�ق محروم و
آسيبديده
نهضت مدرسهسازي بانكپاسارگاد در مناطق محروم و
آس��يبديده ،يكي از مهمترين اولويتها و گامهاي بلند
اينبانكدرمسيرامورخيريهوتحققمسووليتاجتماعي
محسوبميشودكهتاكنونبهشكلقابلتوجهيباتقدير
مس��ووالن ،رسانهها و مردم ،همراه ش��ده است .گزارش
احداث مدرس��ههاي س��اخته ش��ده يا در حال ساخت
بانكپاسارگاد نش��ان ميدهد كه در سالهاي اخير 22

پروژه ساخت مدرسه در مناطق محروم و آسيبديده در
اس��تانهاي كهگيلويه و بويراحمد ،هرمزگان ،سيستان
و بلوچستان ،خراس��ان رضوي ،البرز ،آذربايجان شرقي،
لرس��تان و خوزستان اجرا شده اس��ت .طي اين پروژهها
در مجموع  82كالس درس ب��راي دانشآموزان در اين
استانها تدارك ديدهشده است.
ساختكتابخانهباهدفارتقايسطحآگاهي
مردم
پس از مدرسهس��ازي ،ك��ه در تقويت ريش��ههاي

توجه به ارتقاي سالمت و بهداشت در مناطق
كمتر توسعه يافته
بانكپاسارگاد عالوه بر ساخت يك مركز بهداشت
در بخش جوشين شهر ورزقان در استان آذربايجان
شرقي ،برنامه ساخت هفتهزار تخت بيمارستاني
را در مناط��ق مختل��ف كش��ور دارد .اولين پروژه
س��اخت بيمارس��تان توس��ط اين بانك در شهر
قم ،تحت عنوان ش��هرك س�لامت خاتم در حال
اجراست كه با بهرهبرداري از آن با آخرين امكانات
و تجهيزات روز در عرصه پزشكي ،خدمات بسيار
پيش��رفتهاي در حوزه س�لامت به م��ردم ارايه
خواهد شد.

اخبار
 ۸۲درصد تقلب بيمه زندگي
بعد از وقوع حادثه و فوت

عمده تقلب صورت گرفته در صنعت بيمه از سوي
مردان با متوسط سن  ۴۴اس��ت كه  ۸۶درصد آنها
بيكارهستند.بهگزارشايسنا،تقلبدرصنعتبيمه
يكي از عوام��ل در افزايش هزينههاي بيمهگران به
شمار ميرود كه در نتيجه اقدامي براي كسب مزايا
و يا امتيازي در مسيرهاي غيرقانوني از سازمانها و
شركتهايبيمهايانجامميشود،البتهاينموضوع
يكسويهنيستوميتواندازسمتبيمهگذاروعليه
بيمهگر و برعكس انجام شود .اين در حالي است كه
بررسيموضوعتقلبدرصنعتبيمهدرپژوهشكده
بيمه ايران از اي��ن حكايت دارد ك��ه اراي ه اطالعات
نادرست و عدم واقعيتها و اطالعات صحيح توسط
بيمهگذاربرايبيمهگريكيازشايعترينتقلبهادر
صنعت بيمه به شمار ميرود كه به مواردي همچون
طراحي مرگهاي جعل��ي ،گواهي فوت جعلي و يا
مرگهاي عمدي براي بيمهگ��ذار در بيمه زندگي
ميتوان اشاره كرد .از سوي ديگر قرارگرفتن افرادي
همچونصاحباندارايي،پزشكانوغيرهبينبيمهگر
وبيمهگذار،موجبتقلبدرصنعتبيمهميشودكه
اين تقلبها به واسطه روابط ناسالم اداري به منظور
س��رمايهگذاريها و سوءاس��تفادههاي مالي ايجاد
ميشود.امابررسيهادررابطهبابيمههايزندگيقابل
تاملاست،بههرحالبيمههايزندگيازبخشهاي
بسيار با اهميت در صنعت بيمه به شمار ميروند كه
نقشمهميدرافزايشضريبنفوذبيمههادارندكه
درسالگذشتهنيزبحثهايزياديدررابطهبااعمال
مالياتدربيمههاي زندگيو حذف معافيتهاي آن
در اليحه اصالح مالياتهاي مستقيم مطرح بود كه
صنعت بيمه به دليل اهمي��ت بيمههاي زندگي در
ضريب بيمهها و ساير ابعاد آن در اين رابطه مقاومت
كردودرنهايتاعالممسووالنبيمهايازاينحكايت
داشتكهظاهرابيمههايزندگيازپرداختماليات
معاف خواهد بود .اين در شرايطي است كه موضوع
تقلب در بيمههاي زندگي ب��ا اين درجه اهميت در
صنعت بيمه ،قابل توجه است؛ بهطوري كه گزارش
پژوهشكده بيمه نشان ميدهد خريد بيمهنامه بعد
از وقوع حادثه و فوت به عنوان ش��ايعترين مصداق
تقلب ،تقريبا  ۸۲درصد از تقلبهاي صورت گرفته
در بيمههاي زندگي را به خود اختصاص داده است.
همچنين در خريد بيمهنامه بع��د از وقوع حادثه و
فوت ،شايعترين تقلب و بيشترين فراواني در خريد
بيمههاي زندگي ،مرب��وط به خريد بيمهنامه بعد از
ابتالبهبيماريهايخاصاست.درمصاديقتقلبدر
خريدبيمهنامهپسازوقوعحادثهيافوت ۷۲،درصد
ازبيمهگذارانمتقلبمردومتوسطسنمتقلبان۴۷
سال بوده اس��ت .در ساير مصاديق تقلب ۷۵درصد
از بيمهگذاران متقلب مرد بودهاند و متوس��ط سن
بيمهگذاران متقلب در اين مورد ۴۴س��ال به دست
آمده اس��ت .در تمامي مصاديق تقلب ۸۶ ،درصد از
بيمهگذارارن متقلب بيكار و تنه��ا ۱۴درصد داراي
شغل بودهاند .در مجموع بيمهگذاران بهواسطه ارايه
اطالعاتنادرستبهشركتهايبيمهتخلفكردهواز
سويديگرميتوانندبهطورعمديوآشكاردرگزارش
ارزيابيخسارت،ميزانخسارتواردهرابزرگنمايي
كنند .اين بزرگ نمايي به صورت تهيه اسناد جعلي
و اطالعات نادرس��ت ،حوادث ساختگي و  ...طراحي
ميش��ود تا به واسطه آن از بيمهگران و شركتهاي
بيمه ،منفعتي را به دست آورند .بررسيها حاكي از
آناستكهعدموجودبانكهاياطالعاتيمشخص
درموردالگوهاي تقلب،بانكهاياطالعاتيدرمورد
متقلبان،موجبايجادحاشيهامنيبرايبيمهگذاران
متقلب و كالهبردار ايجاد گردد بهطوري كه سابقه
اين افراد به صورت آنالين ثبت نميش��ود و س��اير
شركتهايبيمهازسوابقاينافراداطالعيندارند.

جمع كل سرمايه شركتهاي
بيمه  ۹۳.۹۳ميليارد ريال شد

آخرين وضعيت سرمايه ش��ركتهاي بيمه نشان
ميدهد كه حداقل سرمايه اين شركتها با ۴.۰۲۸
ميلياردريالافزايشنسبتبه ۲۶فروردينماهامسال
و تا تاريخ ۲۹تيرماه به ۹۳.۹۳۵ميليارد ريال رسيده
است.براساس مصوبه سيام بهمن ماه ۱۳۹۵هيات
وزيران ،حداقل سرمايه براي تاسيس موسسه بيمه
مستقيم ۱۰۰ميليارد تومان و حداقل سرمايه مورد
نياز براي صدور پروانه فعاليت موسس��ه مس��تقيم
در بيمهه��اي غيرزندگي ،۳۰بيمهه��اي زندگي و
مستمري ۲۰وبيمههايمختلط(تماميرشتههاي
بيمهاي) ۵۰ميلياردتومانتعيينشدهوشركتهاي
بيمهبايدتاپايانسال ۱۳۹۶سرمايهخودرامطابقبا
يدادند.درصورتيكهاينحداقل
اينمصوبهافزايشم 
رعايت نش��ود ،مجوز صدور بيمهنامه آن شركت در
برخي از رشتهها مانند شخص ثالث محدود يا بسته
خواهدشد.براساسآخرينبروزرسانيبيمهمركزي
ازوضعيتسرمايهشركتهايبيمهدرراستاياجراي
مصوبه سيام بهمنماه ۱۳۹۵هيات وزيران تا تاريخ
 ۲۶فروردين ۱۳۹۹فقطشركتبيمهتوسعهاستكه
بهحداقلسرمايهموردنظردستنيافتهاستوساير
شركتهاي سرمايهاي بيش از  ۱۵۰ميليارد تومان
دارند.البتهباتوجهبهاينكهپروانهفعاليتشركتبيمه
توسعهدررشتههايبيمهخودرووزندگيابطالشده
است ،حداقل سرمايه الزم براي فعاليت اين شركت
در رشتههاي بيمه غيرزندگي  ۱۳۰ميليارد تومان
بايدميشدكههنوزاينحداقلاعمالنشدهوهمان
 ۴۲ميلياردقبلياست.ازسويديگرشركتسهامي
بيمه ايران و شركتهاي فعال در مناطق آزاد و ويژه
اقتصاديوشركتهاييكهبعدازسال ۱۳۹۲تاسيس
شدهاند(،ايرانمعين،اتكاييامين،تجارتنو،حكمت
صبا ،خاورميانه ،آس��ماري ،اميد و حافظ) مشمول
مصوبه افزايش هيات وزيران نيستند .براين اساس
باالترين سرمايه در اختيار بيمه ايران با۳هزار و۴۲۴
ميلياردتوماناستوهنوزافزايشسرمايهاينشركت
از محل تجديد ارزيابي داراييها به  ۱۱هزار ميليارد
توماناعمالنشدهاست.

روند
انتقال   ۸۶۰۰ميليارد تومان
نقدينگي به سهامداران خرد

معامله گران خرد بازار س��هام در هفته گذش��ته به
خريدهايخودادامهدادندودرتماميروزهايهفته
بيشترازآنكهفروشندهباشند،خريداربودند.درنهايت
توانستندبيشاز۸هزارو۶۰۰ميلياردتوماننقدينگي
رابهسبدسهامخودمنتقلكنند.
بهگزارشپايگاهخبريبازارسرمايه(سنا)،بازارسهام
در حالي به دنبال نوسانات ايجاد شده در بازارهاي ارز
و سكه در آخرين روزهاي معامالتي تيرماه ،شرايط
محتاطي را در پيش گرفت كه در نهايت توانس��ت
بازدهي۳درصدي را به نمايش گذارد .در اين شرايط
نه تنها ارزش معامالت روزانه با رش��د قابل توجهي
همراه بود بلكه خريد و فروشهاي معامله گران نيز
همچنان در زمين بازي س��هامداران حقيقي ادامه
يافت .بر اين اساس ش��اهد تثبيت ارزش معامالت
هفتگي در محدوده ۲۴هزار ميليارد تومان بوديم .از
سويديگربهدنبالاشتياقحقيقيهادرخريدسهام،
فعاليت سرمايهگذاران حقوقي در سمت عرضه نيز
افزايشيافتهوبهاينترتيبدرهفتهمنتهيبهپايان
يكمردادماهبالغبر ۸۶۰۰ميلياردتوماننقدينگياز
يخارجوبهسبدحقيقيها
پرتفويسهامدارانحقوق 
منتقلشد.جزئياتتغييرمالكيتهانشانميدهد
كهشاخصكلبورستهرانمعامالتشنبهگذشته
را با افت بيش از ۳۲هزار واحدي (معادل ۱.۸درصد)
آغاز كرد .در اين روز سهامداران از سهام شركتهاي
بزرگكهازابتدايسالصعوديبودند،روبرگرداندند
و سهامكوچكتربا خارج شدن از زير ساي ه اين سهام
فرصترشديافتند.بهاينترتيبخالصتغييرمالكيت
سهامداران حقيقي به ۶۴۲ميليارد تومان رسيد .در
ق بازنشستگي
اين ميان مواد دارويي ،بيمه و صندو 
صنايعي بودند كه با بيشترين خالص خريد حقيقي
همراه ش��دند و در مقابل خودرو و ساخت قطعات،
بيش��ترين خروج پول حقيقي يا به عب��ارت ديگر
بيشترينخريدحقوقيراتجربهكرد.
روز يكش��نبه همزمان با بازگشت نمادهاي بزرگ
به مس��ير صعودي ،نماگر اصلي تاالر شيشهاي نيز
سبزپوش شد .از اينرو نهتنها افت روز شنبه جبران
شد ،بلكه شاخص كل با رشد بيش از  ۳درصدي به
قله جديد يك ميليون و ۸۶۴هزار واحدي راه يافت.
در اين روز براي چهاردهمين روز متوالي سهامداران
حقيقي خالص خريد مثبتي را ثبت كردند و شاهد
جابهجايي ۲۹۱۰ميلياردتوماننقدينگيازپرتفوي
حقوقيها به س��بد س��هام معاملهگران خرد بازار
بوديم .در اين مسير گروههاي كاموديتيمحور در
صدر ليست خريد سهامداران حقيقي قرار گرفتند.
از اينرو گروه فلزات اساس��ي شاهد خالص تغيير
مالكيت هزار ميليارد توماني در مس��ير حقوقي به
حقيقيبود.پااليشيهانيزشرايطمشابهيراتجربه
كردند و با جابهجايي ۳۷۰ميليارد توماني به سمت
پرتفوي حقيقي همراه شدند .در آن سوي بازار اما
گروه چندرشتهاي صنعتي بيشترين فشار فروش
حقيقي را به ميزان  ۳۲ميليارد تومان را تجربه كرد.
درميانشركتهانيزبيشترينخالصخريدحقيقي
از آن نماد معامالتي شركت فوالدمباركه اصفهان
ش��د« .فوالد» در اين روز ش��اهد جابهجايي ۲۹۷
ميليونسهمبهارزش ۶۶۰ميلياردتومانازپرتفوي
سهامدارانعمدهبهسبدسهاممعاملهگرانخردبود.
دماس��نج تاالر شيش��هاي در جريان معامالت روز
دوشنبه توانست رشد  ۳.۲درصدي را تجربه كند و
بهاينترتيبكمتراز ۴درصدتافتحكانال ۲ميليون
واحدي فاصله گرفت .در اين روز بيش��ترين خالص
خريد حقيقيها در مقياس هفتگي ثبت ش��د كه
با انتقال بيش از ۳ه��زار ميليارد تومان نقدينگي به
پرتفوي س��هامداران خرد همراه ب��ود .در اين ميان
بيش��ترين ميزان خري��د س��هامداران حقيقي به
جمعآوريسهامگروهفلزاتاساسيتعلقداشتكه
با انتقال بيش از يك هزار ميليارد تومان نقدينگي به
سبدسهامدارانخرداينگروهدنبالشد.جمعآوري
س��هام گروه فرآوردههاي نفتي نيز از ديگر تمايالت
حقيقيهابودكهدرنهايتخالصخريد۶۰۰ميليارد
تومانيرادراينگروهثبتكردند.بورستهرانهرچند
معامالتروزسهشنبهبهعنوانآخرينروزازتيرماهرا
با كاهش بيش از ۸۶۰۰واحدي شاخص كل سپري
كردوليبهاينترتيبتوانستباثبتبازدهيبيشاز
 ۵۰درصدي در اين ماه ،همچنان عنوان برترين بازار
سرمايهگذاري را حفظ كند .در اين روز سهامداران
خرد همچنان به خريدهاي خود ادام��ه دادند و در
نهايتخالصخريدبيشازيكهزارميلياردتوماني
را در كارنامه خود ثبت كردند .در اين ميان همچنان
خريدسهامگروهفلزاتاساسيدراولويتحقيقيها
بود.همانطوركهعنوانشددراينروزشاهدبهپايان
رسيدننخستينماهتابستانبوديم.
بررسيعملكردبازيگرانبورسيدراينماهنيزنشان
ميدهدجاييكهخالصخريدمعاملهگرانخردبازار
سهام به ۳۲هزار و ۵۶۰ميليارد تومان رسيده است.
در اين ميان بيشترين خالص خريد حقيقيها به دو
گروه كاموديتيمحور فلزات اساس��ي و پااليشيها
اختصاص پيدا كرد .بر اين اس��اس در ماه گذش��ته
فلزيها ش��اهد جابهجايي  ۹ه��زار ميليارد تومان
نقدينگيدرمسيرپرتفويحقوقيبهحقيقيبودند.
در زيرمجموعههاي گ��روه فرآوردههاي نفتي نيز
حدود ۸هزارميلياردتومانپولازپرتفويحقوقيها
به سبد سهام معاملهگران خرد بازار افزوده شد .اما در
آنسوي بازار بيشترين خريد حقوقيها يا حمايت
آنها به گروه س��يمان به ارزش  ۱۲۰ميليارد تومان
اختصاص پيدا كرد .بورس تهران در حالي معامالت
روز چهارش��نبه را ب��ه عنوان نخس��تين روز كاري
مردادماه با كاهش بيش از ۱۵هزار واحدي شاخص
كلآغازكردكهدراينروزسهامدارانخردهمچنان
به عنوان خريدار ظاهر شده و خالص خريد بيش از
يكهزارو۲۰۰ميلياردتومانيرادركارنامهخودثبت
كردند.بهاينترتيبهفتهگذشتهبافعاليتباالياين
گروه از بازيگران بازار در جبهه خريد به اتمام رسيد و
در نهايت خالص خريد۸هزار و ۶۰۰ميليارد توماني
دركارنامههفتگيآنهاثبتشد.
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ادامهازصفحهاول

بازارسرمايه

اين هفته ركورد تازهاي در بازار سرمايه ثبت ميشود؟

شاخصكل بورس درآستانه ورود به كانال 2ميليون واحد

گروهبازارسرمايه|
ش�اخص كل بورس تهران با رش�د  54هزار
و 711واح�دي به ي�ك ميلي�ون و  955هزار
واحد رس�يده و در آستانه فتح قله بيسابقه
 2ميليون واحد اس�ت.همچنين شاخص هم
وزن با رش�د  22هزار و  663واحدي به كانال
 526هزار واحد رسيده است.نمادهاي فملي،
فوالد ،فارس ،شتران ،كگل ،شبندر ،تاپيكو
بيشترينتاثيرمثبترادراينرشدداشتهاند.
ش�اخص كل بازار فرابورس نيز با رشد 868
واحدي به كانال 20هزار واحد رسيده است.

     بورسازدالرسيگنالميگيرد
سعيداسالمي،عضوشورايعاليبورسگفت:متاسفانه
مجموعه سياستگذاريها در اقتصاد كشور به سمت
تنش در بازار ارز پيش رفته و هر چند كه مردم انتظار
اصالح قيمت در بازار سرمايه را داشتند اما وضعيت بازار
ارز باعث اين افزايشها در بورس شد.
اس�لامي در گفتوگو با ايلنا درباره داليل افزايش 53
هزار واحدي شاخص با وجود اينكه از چند روز گذشته
آثار آغاز اصالح قيمت ديده ميشود ،اظهار داشت :بازار
سرمايه بهشدت به ساير تصميمات در اقتصاد وابسته
اس��ت ،از آنجايي كه متاسفانه قيمت دالر در چند روز
اخير رو به رش��د بوده ،اين رشد نرخ ،سيگنال افزايش
قيمت را در بازار سرمايه ميدهد.
وي با بيان اينكه قيمت يك امر نسبي است ،ادامه داد:
سيگنالهايي كه س��اير بازارها ميدهند ،براي مردم
انتظاراتتورميايجادميكند،بهطورقطعبازارسرمايه
هم از اين جريان مس��تثني نخواهد بود و مردم براي
حفظ ارزش داراي��ي خود ،ترجيح ميدهند در بخش
سرمايهگذاري نقد شونده بازار باقي بمانند.
عضو شوراي عالي بورس افزود :بنابراين اگر ميخواهيم
كه بازار سرمايه قيمتها را به درستي نشان دهد بايد
انتظارات را در جامعه درس��ت شكل دهيم .متاسفانه
مجموعه سياستگذاريها در اقتصاد كشور به سمت
تنش در بازار ارز پيش رفته و هر چند كه مردم انتظار
اصالح قيمت در بازار س��رمايه را داشتند اما وضعيت
بازار ارز باعث اين افزايشها در بورس ش��د .اس�لامي
تاكيد كرد :موضوع مهم بازار س��رمايه اين اس��ت كه
حجم معامالت روز شنبه نزديك به  29هزار ميليارد
تومان بوده كه نشان ميدهد حجم معامالت هم بسيار
باالست.
وي با بيان اينكه مهمترين س��يگنال بازار سرمايه ارز
است،اظهارداشت:متاسفانهسياستگذارهمسيگنال
بدتري به بازار سرمايه ميدهد از جمله اجراي برخي
از محدوديتها براي بازار ارز كه نشان ميدهد دولت
ارز ندارد و متاس��فانه نتيجه اين سياستگذاريها را
مستقيما در بازار ارز ميبينيم البته بايد توجه داشته
باشيم كه انتظارات تورمي هم در كشور شكل گرفته
است و سرمايهداران امروز انتظارات تورمي بسيار بااليي
دارند .عضو ش��وراي عالي بورس گفت :وضعيت بازار
سرمايههنوزهمنگرانكنندهنيست.اسالميادامهداد:
اگر همين روند فعلي بازار تا سه روز ديگر ادامه داشته

سعيد اسالمي  :وضعیت بازار سرمایه هنوز هم نگرانکننده نیست
باشد،شاخصبهدوميليونميرسد.ويدربارهخطرات
اصالحقيمتواحتمالريزششاخصبرايسهامداران
خرد تاكيد كرد :اصالح قيمت براي كساني كه از سه ماه
گذش��ته به قبل وارد بازار شدند ،خطري ندارد چراكه
بازدهي بسيار زيادي نصيب اين افراد شده و با تصحيح
قيمت  10الي  15درصدي هم نبايد نگران باش��ند و
بازنده بازار نخواهند بود اما اين نگراني براي كساني كه
ديرتر وارد بازار شدند وجود دارد.
     خطري معامالت بورس را تهديد نميكند
در همين حال ،اميرعلي اميرباقري در گفتوگو با ايرنا
اظهار كرد :در معامالت هفتهاي كه گذش��ت ش��اهد
افزايش عرضه و ايجاد ص��ف فروش در اكثر نمادهاي
حاضر در بازار بوديم.
وي با تاكيد بر اينكه اصالح الزمه ادامه حركت بورس
اس��ت ،اصالح ايجاد ش��ده در بازار را ناشي از دو عامل
دانستوافزود:درابتدابسياريازسهامبارشدچشمگير
قيمتي همراه و به س��طوح مقاومتي رسيدند ،اين امر
باعثقرارگرفتناينسهمهادرمسيراصالحوهمزماني
آن با اصالح در نرخ ارز و از بين رفتن چشمانداز نرخ ارز
در كوتاهمدت شد.
اميرباقري افزود :اين مسائل در كنار يكديگر باعث شد
كه تا حدودي بازده مورد انتظار بازار كاهش و بسياري از
سرمايهگذاران اقدام به شناسايي سود و اصالح پرتفوي
خودكنند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار كرد :براس��اس
پيشبينيهاي صورت گرفته در روزهاي آتي همچنان

نرخ ارز در يك رون��د اصالحي ميانمدت قرار خواهد
گرفت كه اين امر ضمن تاثيرگذاري بر روند معامالت
بورس و كاهش ش��دت رشد شاخص بورس ،بازار را به
س��مت تعادل پيش خواهد برد.وي با بيان اينكه نكته
حائز اهميت اين است كه رش��د بورس به دليل تورم
انتظاري كه نرخ دالر به عن��وان مهمترين پارامتر آن
محسوب ميش��ود ايجاد خواهد ش��د ،گفت :اصالح
نرخ ارز به صورت بنيادي و رواني تاثير جدي بر كليت
بازار سرمايه خواهد گذاشت.اميرباقري گفت :موضوع
مهمي كه اين روزها مدنظر فعاالن بازار قرار دارد بحث
بر سر يك سري از سهمهايي است كه در صندوقهاي
 ETFقرار دارند ،بسياري از افراد در بازار صرفا به دليل
تصوري كه سهام اين صندوقها مورد حمايت دولت
اس��ت و دولت قصد افزايش نرخ آنه��ا را دارد ،اقدام به
خريداري آنها ميكنند.
اينكارشناسبازارسرمايهبابياناينكهدولتتاكنونبه
هيچعنوانچنينمقولهايرامطرحنكردهواينموضوع
صرفا ميتواند ناشي از يك تفكر فراگير در كليت بازار
سرمايه باشد ،گفت :انتظار ميرود سهام دولتي كه در
اينمدترشدچشمگيروبدوناصالحيراتجربهكرده
است و رشد آنها با بنياد سهام همخواني چنداني ندارد
وارد فاز اصالح قيمتي ش��وند ،بنابراين ممكن اس��ت
ش��اهد يك جريان اصالحي در سهام دولتي و كليت
بازار سرمايه باشيم.
وي اظه��ار كرد :ب��ا توجه به وضع موج��ود همچنان
نميتوان در ب��ازار از احتمال ريزش ش��اخص بورس
صحب��ت كرد ،زي��را عوامل بنيادي كه ت��ا اين لحظه

فرصت مناسب دولت براي بهرهبرداري از ظرفيت بازار سرمايه
عضومجمعتشخيصمصلحتنظامگفت:نبايد
بگذاريمزمانازدستبرود؛بايدتوسعهسرمايه
شركتهايموجودوورودشركتهايجديدبه
كارزار پروژههاي نيمه تمام و جديد در دستور
كارباشد؛اينراهبهترينمسيربرايتامينمالي
دولت غير از ماليات است.

به گزارش تسنيم ،مصباحي مقدم در ششمين مجمع
ساليانه انجمن مالي اس�لامي بر لزوم بهره برداري به
هنگام از ظرفيتهاي بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت:
موجوديت انجمن مالي اسالمي پيرو راهاندازي كميته
فقهي بازار س��رمايه در س��ال  85بوده و امروز كه 14
س��ال از آغاز فعاليت اين كميته ميگذرد خرسنديم
كه توانستهايم صندوقها و ابزارهاي مالي و روشهاي
تامين مالي منطبق با فقه شيعه و تا حد زيادي منطبق
بر پنج مذهب اسالمي طراحي كنيم.
وي افزود :خروجي مطالعات انجام شده در اين زمينه
نيازهاي بازار س��رمايه ما را كامال پوشش داده و حتي
جلوتر از نيازهاي بازار حركت ميكند و تنها منحصر به
بازار سرمايه نشده و نيازهاي بانك مركزي و دولت را نيز
برطرف ساخته است.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام با تاكيد بر ظرفيت ابزارهاي مالي اسالمي اظهار
داش��ت :دولت از اوراق مش��اركت و مرابحه ،سلف و از
همه مهمتر اسناد خرانه براي تامين مالي بودجه كشور
اس��تفاده كرده و بالغ بر  80هزار ميليارد تومان اوراق
اس��ناد خزانه براي بودجه س��ال جاري در نظر گرفته
است و بنا دارد بر اساس مصوبه تكميلي سران سه قوه
به اين مبلغ اضافه كند .مصباحي مقدم تاكيد كرد :ما
امروز ابزارهايي داريم كه وجه شرعي آن محرز است و
از طرفي براي تامين مالي دولت و مديريت نقدينگي
از سوي بانك مركزي نيز كاربرد دارد؛ در همين راستا
سه نوع ابزار در شوراي فقهي بانك مركزي براي اعمال
سياستهاي بازار باز طراحي شد كه از بركات كميته
فقهي بازار سرمايه است.
وي اظهار داش��ت :فعاليتهاي انجمن مالي اسالمي
باعث گسترش فرهنگ بازار س��رمايه اسالمي بوده و
مديران اقتصادي كشور با محتواي علمي ،مالي و فقهي
بازار سرمايه آشنا شده و مهارتهاي الزم را براي حضور
تاثيرگذار در فضاي اقتصادي كشور پيدا ميكنند.
مصباحي مقدم خواهان اس��تفاده دولت از ابزارهاي مالي
اسالمي شد و گفت :امروز بازار سرمايه رشد سريعي را طي
ميكندوفرصتمناسبيبرايبهرهبرداريدولتفراهمشده

است و نبايد اين فرصت تبديل به تهديد شود و تحقق اين
هدف در گرو بهرهبرداري درست از بازار سرمايه با ابزارهاي
كاربردي و مناسب اس��ت .وي اذعان داشت :امروز دولت
هر مقدار كه ميخواهد ميتواند داراييهاي خود را واگذار
كند و عامه مردم نيز از اين موضوع استقبال كردهاند؛ چون
حس ميكنند ارزش س��رمايه آنها نه تنها حفظ ميشود
بلكه رشد نيز ميكند؛ به اين ترتيب منابع قابل توجهي از
بازار پول به سمت بازار سرمايه حركت كرده است بنابراين
اگر اين فرصت به صورت كارشناس��ي مديريت نش��ود و
منجر به توسعه سرمايه شركتهاي بورسي نشود ،سقوط
وحشتناكيراتجربهخواهيمكرد.بهگفتهمصباحيمقدم،
مهماقدامبههنگاماستونبايدبگذاريمزمانازدستبرود؛
بايدتوسعهسرمايهشركتهايموجودوورودشركتهاي
جديد به كارزار پروژههاي نيمه تمام و جديد در دستور كار
باشد؛ اين راه بهترين مسير براي تامين مالي دولت غير از
ماليات اس��ت .وي افزود :در خأل درآمدهاي نفتي ،جدا از
توجهبهحوزهمالياتستانيوتوسعهپايههايمالياتي،الزم
و ضروري است كه به تامين مالي از بازار سرمايه توجه ويژه
شود؛خوشبختانهاقداماتيدراينزمينهانجامشدهوليبايد
سرعتودامنهايناقدامافزايشپيداكند.
     تامينماليسريعباابزارهاياسالمي
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادارب��ا بيان اينكه
بازار س��رمايه مرهون تالش كميته فقهي در تعريف
ابزارهاي مالي ،طراحي مقررات اجرايي و نظارتهاي
بعد از اجراست ،اعالم كرد :مفتخريم اعالم كنيم بازار

سرمايه ما اسالمي اس��ت.به گزارش تسنيم ،قاليباف
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ششمين مجمع
انجمن مالي اسالمي ضمن تقدير از فعاليتهاي انجمن
مالي اسالمي ايران ،آن را يكي از فعالترين و موثرترين
انجمنهاي علمي كش��ور در حوزه مالي توصيف و با
تش��كر از اعضاي كميته فقهي بورس گفت :ابزارهاي
اس�لامي به دليل انعطاف فقه شيعي بسيار كاربردي
هستند .وي تصريح كرد :ابزارهاي تامين مالي متفاوت
از جمله اوراق سلف موازي اس��تاندارد در بورس كاال
و بورس انرژي به دفعات اس��تفاده و تامين ماليهاي
بزرگي به واس��طه آنها انجام شده است كه از جمله آن
ميتوان به تامين مالي  17هزار ميليارد توماني اشاره
كرد كه مجوز آن از سوي هيات پذيرش بورس انرژي
براي دولت صادر ش��د تا بنگاهه��ا بتوانند با محوريت
محصولوكاالازبازارسرمايهتامينماليكنند.قاليباف
در ادامه اوراق اجاره سهام را ابزار بي نظيري براي تامين
مالي هلدينگها و بنگاههاي بزرگ خواند و گفت :اوراق
اجاره س��هام نيز از ديگر ابزارهاي تامين مالي اسالمي
اس��ت كه ميتواند بسيار كارا باش��د.رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه فرهنگ اس��تفاده از
ابزارهاي اس�لامي در كشور جا نيفتاده ،اظهار داشت:
به نظر ميرسد جامعه مالي و سرمايهگذاري كشور از
كميته فقهي ما عقبتر است چرا كه از ابزارهاي متنوع
طراحي شدهاستفادهنميكند؛ابزارهاييكهبه سادگي
و سرعت باال ،تامين مالي را ممكن ميسازند.قاليباف
گفت :از آنجاي��ي كه ابزارهاي اس�لامي تامين مالي،

منجر به رشد بازار شده است همچنان پا برجا هستند
و چشماندازي براي از بين رفتن آنها در شرايط حاضر
مشاهده نميشود.اميرباقري با تاكيد بر اينكه يكي از
مس��ائلي كه اكنون توجه فعاالن بازار را به خود جلب
كرده اس��ت بحث تفاهم نامهاي است كه قرار است با
كشور چين انجام ش��ود و هنوز محورهاي آن بهطور
رسمي منتشر نشده اس��ت ،گفت :بازار در اين زمينه
دست به گمانهزني ميزند ،يكي از احتماالت بازار براي
اين تفاهمنامه احتمال فروش نفت ايران بدون مشكل
در يك بازه زماني بلندمدت است.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد :نكته ديگري كه
وجود دارد اين است كه اين تفاهمنامه ،اهرم چانهزني
با ساير كشورها را فراهم ميكند و همين امر منجر به
رقابتي براي دستيابي به بازار ايران و تسهيل ارتباطات
تجاري و اقتصادي ايران در آيندهاي نزديك خواهد شد
كهبهتبعبرقيمتدالرتاثيرگذارخواهدبود،زيراباورود
جريان مثبت ارزي به داخل كشور ميتوان اميدوار به
ادامه جريان اصالحي نرخ ارز در بازار بود كه اين موضوع
تا حدودي بازار بورس را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
اميرباقريبابياناينكهسرمايهگذارانبايدازتصميمات
هيجاني ب��راي معامل��ه در بورس خ��ودداري كنند،
خاطرنشان كرد :نكتهاي كه سرمايهگذاران بايد به آن
دقت كنند پرهيز از سرمايهگذاري در نمادهايي است
كهرشدآنهابابنيادآنسهمچندانهمگامنبودهوفقط
براساس جريان همهگير قيمتي به آن سمت سوق داده
شده است ،سرمايهگذاران نبايد به هيچ عنوان جريان
نقدينگي را مدنظر سرمايهگذاري خود قرار دهند.

بسيار منعطف هستند و ميتوان از آنها استفادههاي
چند وجهي داش��ت؛ ابزارهايي ك��ه محصول كميته
فقهي هستند به دليل همين خصيصه مورد استفاده
س��هامداران عمده قرار ميگيرد.وي با اشاره به ركود
س��الهاي اول دهه نود ،يادآور شد :در اوايل دهه نود،
اوراق فروش تبعي ،طي يك هفته هزار ميليارد تومان
براي شركتها تامين مالي فراهم كرد كه نشاندهنده
انعطاف ،اطمينان بخش��ي و راحتي ابزارهاي اسالمي
دارد.رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود :يكي
ديگر از موفقيتهاي بازار سرمايه ،ابزار صكوك است
كه در بازار سرمايه به جايگاهي رسيده كه حتي بانك
مركزي ميتواند براي انجام سياس��تهاي پولي خود
وعمليات بازار باز از آن استفاده كند؛ اين ابزار ميتواند
منجر به كش��ف نرخ س��ود اوراق صكوك ش��ود؛ اين
دستاورد نيزمرهون زحماتي است كه كميته فقهي از
سال  85تا كنون كشيده شده است.
قاليباف با اشاره به اينكه در مقايسه با ساير كشورهاي
اسالمي ،ابزار اسالمي متعدد و متنوعي داريم ،گفت:
اين دستاورد مديون پويايي و انعطاف فقه شيعه است
به نظر ميرسد دليل عمده عدم رونق اين ابزار ،فقدان
س��اختارهاي الزم در سيس��تم مالي ماست.به گفته
رييس س��ازمان بورس ،بازار س��رمايه ،بازاري اس��ت
كه خالقيت و نوآوري در آن زياد اس��ت و راهكارهاي
متعددي ب��راي كمك به س��هامداران وج��ود دارد.
قاليباف گفت :در ساختار سهامداري شركتها ،براي
شركتهايي كه به دليل كم بودن گروه سهامدار ،توان
عرضه نداشتند ،سهام ممتاز تعريف شد؛ به اين ترتيب،
سهامدار اين امكان را دارد كه سهام خود را عرضه كند.
     نقشموثردرشناختابزارهايمالي
وي در ادامه به مصوبه اخير سازمان بورس تحت عنوان
صندوق تامين مالي اش��اره كرد و گفت :با اس��تفاده از
صندوق تامين مالي ،اگر س��هامدار عمده نتواند سهام
خ��ود را در بازار بفروش��د ،بخش��ي از آن را در صندوق
قرار ميدهد و س��هام ممتاز را براي خود نگه داش��ته و
يونيتهاي عادي را در بازار ميفروشد .رييس سازمان
بورس اعالم كرد :به جرات ميتوان گفت در حال حاضر،
بازارسرمايه ،ابزار مناسب را براي تامين مالي بنگاهها و
هلدينگهاي اقتصادي دارد و ضروري است كه در اين
زمينه فرهنگسازي شود تا مديران بنگاههاي اقتصادي
ماباظرفيتابزارهايتامينماليآشناشوند؛دراينزمينه
انجمن مالي اسالمي ميتواند نقش موثري را ايفا كند.

دكان نقد در جامعه
نبايد تعطيل شود

من آم��دهام تا چيزي ياد بگيرم و خ��ودم را اصالح كنم.
ديالوگ يعني اينكه آمدهام كه ديگري را بش��نوم و من
اصالحبكنم.درواقعآبروداريباعثميشودكهگفتوگو
بهمعنيديالوگشكلنگيرد،چراكهگفتوگوبهمعني
ديالوگ بايد صريح و دقيق باش��د تا نتيجه بخش باشد .
ايناستكهدرلفافهسخنگفتن،بهايماواشارهصحبت
كردن؛ كنايه زدن ،تلميح ،رندانه صحبت كردن و...همه
بخشي از فرهنگ ايراني اس��ت كه همكاري ميكند با
آبروداري ،در خدمت آبروداري است .گفته ميشود اگر
همنقديميخواهيدبكنيدباايماواشارهدرلفافهبگوييد؛
طوريبگوييدكهصريحودقيقنباشد.وقتيصريحودقيق
سخننميگوييدگفتوگوييشكلنميگيرد؛گفتوگو
يك رفت و برگش��تي اس��ت كه نياز به صراحت و دقت
دارد ».اين استاد اقتصاد با اشاره به اين واقعيت كه اثرات
اين ناهنجاريهاي رفتاري خسارت بار است ،ميگويد:
«پس گفتوگو به يكي ابزارهايي كه باعث ريختن آبرو
ميشود.نقدميشوديكيازابزارهايريختنآبرو،بنابراين
گفتوگوبهمعنيهمشنويوديالوگشكلنميگيرد،
نقد هم شكل نميگيرد .پس آبروداري در نهايت باعث
تعطيليگفتوگوونقداست.
وقتي گفتوگو و نقد تعطيل شود به منزله اين است كه
ارتقاي شخصيت ما متوقف ش��ده است .يعني ما ديگر
همديگر را نقد نميكني��م .پس از همديگر نميآموزيم
و زواياي فكري ،ش��خصيتي و رفتاري مان با نقد ديگران
صيق��ل نميخورد ».رنان��ي درباره تبعات اين ش��رايط
خاطرنشان ميكند« :پس اول از همه تعطيل ميكنيم
ارتق��اي ش��خصيت خودم��ان را ،در گام بعدي تعطيل
ميكنيم،ارتقايسازمانيرا،يعنيماسازمانهاييكهدر
آنهاهستيم،نهادخانوادهرا،محلكارمانراوهرنوعسازمان
ديگررا،چوننقدنميكنيم،ارتقايآنرامختلميكنيم.
در پايان هم تعطيل ميكني��م ارتقاي حكومت را .چون
كسي نيست حكومتها را نقد كند بر همان مسيرهاي
قبلي حركت ميكنند .اينگونه ميشود كه در كشور ما
مكرراشورشوانقالبميشود،چونكسينقدنميكند،
ديالوگ با حكومت رخ نميدهد ،بنابراين حكومت ارتقا
پيدانميكند.ازجاييديگركسيجراتنميكندنقدكند
وبعدهمهبرايآبرودارييابرايجراتنكردننقدهارادر
يدارندودربلندمدتنقدهاتبديلبه
دورنخودشاننگهم 
نفرتميشودوبعددريكلحظهتاريخيايننقدهافوران
ميكنند».اوهمچنينتاكيدميكند«:مسالهآبروداري
يكمسالهبسياركليدياستكهدرجامعهمابهآنتوجه
نميشود و اساسا درباره آن گفتوگويي هم وجود ندارد.
حتي گفتوگوي معمولي هم درباره آبروداري نداريم و
فكرميكنيمصفتنيكويياستوجديميگيريمشو
سعينميكنيماينصفترابهعنوانيكرذيلتاخالقياز
خودماندوركنيموهمبهجامعهاينپيامرابدهيمكهاين
رذيلترابايدازابعادوزوايايگوناگونجامعهدوركرد».

همزيستي يا مقابله با فساد

او همچنين گفت« :در حوزه عوامل فرهنگي هم بحث
ويژگيهاي ارزش��ي و تغييراتي كه در نظام ارزشهاي
فرهنگيجامعهايجادشدهبسيارمهمهستند.همانطور
كهمقاممعظمرهبريميفرمايندمراخدمتگزارمردم
خطابكنيدنهرهبر.نگاهيكهحضرتعليدرنامهاي
كه به استاندار آذربايجان نوشتند كه «قدرت در دست
تو طعمه نيست ،امانتي است در گردن تو» بايد ببينيم
تا چه اندازه در جامعه رواج دارد تا فردي كه مسووليتي
را به دس��ت ميگيرد آن را به عنوان امانت نگاه كند نه
موقعيتيكهبايدازآنبهرهبرد.اينكهمتاسفانهارزشها
طوريتغييركردهكهفرديكهبهموقعيتيميرسدبه
دنبال بهره مندي خود و اطرافيانش اس��ت .همچنين
بحثهاي مربوط ب��ه رواج رويكرد مادي گرايي ،تغيير
رفتار مقامات از س��اده زيس��تي به تجمل گرايي كه از
س��الهاي دهه  70غلبه پيدا كرد ..عالوه بر اين وضع
آگاهيهايعموميوغلبهرويكردهايقبيلهايوباندي
ازديگرعواملياستكهمنجربهفسادميشود».صادقي
گفت«:درخصوصپيامدهايفسادبهتفصيلنميتوان
صحبتكردفقطرويپيامدهايفساددرحوزهسياسي
تاكيد ميكنم .هرقدر كه فساد بيشتر شود مشروعيت
نظام سياس��ي كاهش پيدا ميكند .به خصوص وقتي
كه قبح فساد ريخته ميشود مردم حتي برخوردهاي
جدي در خصوص فس��اد را نيز ب��اور نميكنند و آن را
درگيريهاي جناحي تلقي ميكنند .اخيرا دس��تگاه
قضايي رويكرد مناسبي را در برخورد با فساد در پيش
گرفته است كه بايد به آن اشاره شود .برخي از مشكالت
قبليكهدرگذشتهانكارميشددردورهمديريتجديد
دوباره مطرح ش��ده و با آن برخورد ميشود .اما به دليل
اينكهقبحفسادشكستهشدهمردمشايدباورنكنندكه
چهكارهايبزرگيانجامشدهاست.براياينكهاينابعاد
وزواياياشارهشدهرابهگونهاياصالحكنيمبايدكارهاي
بزرگي انجام شود تا فس��اد رو به سمت كاهش گذارد.
ب��ا ارايه يك قانون و آيين نامه و مق��ررات ،اصالح مورد
نظراتفاق نميافتد .در ساختار سياسي بايد اصالحات
اساس��ي صورت بگيرد تا زماني كه ساختار اينچنيني
باشدهراندازهكهدرخصوصمقابلهبافسادتالشكنيم
دوبارهفسادازنقطهايديگر،سربرميآورد.تنبهآزادي
احزاب،رسانهها،نهادهايمدنيو...بيشترنشودوتازماني
كهبحثبيطرفيدادگاههاتقويتنشودنميتوانتوقع
داشتتاباچندپروندهتخلفاتاقتصاديتمامفسادهاي
اقتصادي و سياسي و...تمام شود » .او در ادامه گفت :اين
اليحه مثل قانون گذشته فساد را تعريف كرده است .در
كنار آن ،س�لامت را هم تعريف كرده به عنوان يك امر
ايجابي،چونفساديكامرسلبياست.يككارديگردر
اين اليحه اين است كه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي
كهبراساسفرمان8مادهايمقاممعظمرهبريتشكيل
شده،دراينقانونآوردهاستودرقانونقبليفقطارجاع
ميشدامادرقانونجديداينستادآمدهاست.برحسب
مورددبيرخانهستادميتواندازسازمانهايمردمنهاد،
فعاالن مدني و...را در جلساتش دعوت كند .يا دستگاه
اجراييرانيزميتوانددعوتكندكهيكنقطهقوتاست
كه به نظرم نشانگر يك رويكرد جديد در مقابله با فساد
است .صادقي گفت :از سوي ديگر در ماده  3اين قانون
كه جديد است اصول زيربنايي قانون را احضار كرده كه
در8اصلحاكميتقانون،شفافيت،توسعهنظامنظارت
و پايش داخلي ،توسعه دولت الكترونيك؛ پاسخگويي،
حاكميتفرهنگدينيواخالقي،انضباطاداريومالي،
حاكميتشايستهساالريو..است.تكاليفيكهبرايافراد
مشمول قانون آورده است از قانون قبلي شفافتر است.
ازجمله تكاليف سازمان اداريو استخدامي رادر ماده8
و10بيانكردهاست.

پيشنويساليحه
تغيير مبناي ماليات ستاني
از خانههاي خالي

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان
اينكه نرخ ماليات بر خانههاي خالي  ۱۰برابر نرخ
مصوب در قانون قبلي خواهد بود ،گفت :نرخ اين
ماليات ۵برابر ماليات بر درآمد اجاره امالك تعيين
شد.سيداحسانخاندوزينايبرييسكميسيون
اقتصادي مجلس در گفتوگو با مهر درباره آخرين
تغييرات جزئيات طرح ماليات برخانههاي خالي
گفت :در جلسه اخير كميسيون اقتصادي مجلس
درباره اثر بخش نبودن نرخ مالياتي قانون قبلي از
طرف نمايندگان انبوهسازان مسكن و سازمان امور
مالياتي بستهاي مطرح و مقرر شد كه كميسيون،
نرخ ماليات را به ميزان ۱۰برابر نرخ ماليات در قانون
سال  ۹۴افزايش دهد.
وي با بي��ان اينكه منب��ع نرخ س��االنه ماليات بر
خانههاي خال��ي از ارزش اج��اري ملك به ارزش
ماليات بر درآمد اجاره امالك تغيير يافت ،گفت:
در اين طرح ،ن��رخ ماليات بر خانهه��اي خالي ۵
برابر ماليات متعلقه يعني ماليات بر درآمد اجاره
امالك اس��ت .اين درحالي اس��ت كه نرخ ماليات
در قانون مصوب س��ال  ۵۰ ،۹۴درصد ماليات بر
اجاره امالك بوده اس��ت .خاندوزي در پاس��خ به
اينكه مأخذ محاسبه مبلغ ماليات بر درآمد اجاره
امالك چيست ،گفت :همه ساله ارزش معامالتي
ملك توسط س��ازمان امور مالياتي تا پايان خرداد
تعيين ميشود و بر اساس تغييرات آن ،ماليات بر
اجاره امالك هم تغيير ميكند .ماليات بر خانههاي
خالينيز ۵برابراينمبلغاست.نمايندهمردمتهران
با اش��اره به اينكه حالت ايده آل قيمتگذاري اين
استكهميانگينمعامالتهرشهريامحلهبهجاي
ارزشهاي اعالمي سازمان مالياتي در نظر گرفته
شود،گفت:فع ً
السامانهايكهپايگاهدادهكالنباشد
و از طريق قوانين رسمي كشور نيز بيان شده باشد
وجود ندارد البته در حال حاضر سامانههايي وجود
دارند كه اعداد و رقمهايي در اين باره داشته باشند
اما اينكه سامانهاي به حدي رسمي باشد كه بعدها
درصورتتخلفبرايمراجعقضاييكشورمستند
باشد وجود ندارد .وي تاكيد كرد :ممكن است در
قولنامه عددي نوشته شود ولي عدد ديگري مبادله
شود بنابراين اگر مشكل اسناد عادي و قولنامهها را
كشور بتواند حل كند بالفاصله پس از آن امكان به
وجود آمدن چنين بانك اطالعاتي فراهم ميشود.
خانهاي كه  ۶ماه س�كنه نداش�ته باش�د
خالي است
نمايندهمردمتهراندرپاسخبهسوالديگريمبنيبر
اينكه شاخص خالي بودن يك منزل چيست ،گفت:
معيار خالي بودن يك واحد اين است كه در هر سال
شمسيمجموعاً ۶ماهفاقدسكنهباشدكهشناسايي
آنبهسامانهامالكواسكانسپردهشدهاست.
مالي�ات در زم�ان خريد و ف�روش اخذ
ميشود
نايب رييس كميسيون اقتصادي با اشاره به نحوه
اخذاينماليات،اظهاركرد:محلاخذماليات،زمان
خريد و فروش مسكن اس��ت بنابراين خريداران
مس��كن بايد در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسويه
مالياتي فروشنده ،خيالشان راحت باشد سازمان
مالياتي نيز مكلف ش��ده اس��ت در هر زماني كه
اس��تعالمي از اين س��ازمان درباره خريد و فروش
صورت ميگيرد اگر كسي بدهي دارد اين ماليات
را لحاظ كند .وي با اش��اره به شبهه اي كه درباره
خطر فروش كد ملي مطرح ميشود ،گفت :طبق
مصوبه كميس��يون خانوارها غي��ر از محل اقامت
خودشان ميتوانند مالك خانه ديگري نيز باشند
امانميتوانندمستأجرجايگاهيغيرازمحلاقامت
خودشان باشند پديده خريد و فروش كد ملي نيز
زماني رخ ميدهد كه امكان اجاره به عنوان يك راه
فرار فراهم باشد بنابراين با مصوبه اخير اين موضوع
به حداقل ميرسد چرا كه هيچ كسي به دليل فرار
از ماليات حاضر نيست سند مالكيت منزل خودش
را به نام شخص ديگري بزند .محكوميت كيفري
در انتظار دستگاههايي اس��ت كه اطالعاتشان را
به س��امانه ملي امالك و اسكان ارايه ندهند نايب
رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره شيوه
جمعآوري اطالعات امالك با بيان اينكه در قانون
مصوبسال ۹۴هيچضمانتاجراييسنگينيبراي
عدم ارايه اطالعات دستگاهها به سامانه ملي امالك
و اسكان پيشبيني نش��ده بود ،گفت :در مصوبه
كميس��يون تالش شده اس��ت كه هم دستگاهها
موظف به همكاري شوند و هم عدم ارايه اطالعات
جرمانگاريشودومديروكاركناندستگاههاييكه
از در اختيار گذاشتن اطالعات استنكاف ميكنند
ب��ه محكوميتهاي درجه  ۶محكوم ش��وند؛ اين
مجازات سنگيني براي يك مدير است و اميدواريم
كهبازدارندباشد.ويادامهداد:جمعآورياطالعات
همبهوسيلهاشتراكگذارياطالعاتدستگاههاي
مربوطه و هم از طريق خوداظهاري مردم است .بنا
بر اين است كه همزمان از امكانات سامانه سازمان
ثبت احوال و سامانه امالك و اسكان كشور استفاده
شودوهيچيكازايندودرمراحلاجراياينقانون
حذفنشودواطالعاتهرخانوادهبهصورتمكمل
در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.
خاندوزي در پاسخ به اينكه آيا ماليات بر خانههاي
خالي معامالت غيررس��مي و قولنامهاي را رايجتر
نخواهدكرد،گفت:بهعقيدهمناينقضيهبالعكس
خواهدشد،چراكهاكثريتفعاالناقتصاديازترس
اينكهتخلفخانهخاليمالكينقبليبهحسابآنها
نوشته نشود انگيزه پيدا ميكنند كه مبادالت را به
صورترسميانجامدهندمانندزمانيكهسندسبز
خودرو كام ً
ال عوض ش��ده و فك پالك هم صورت
ً
ميگيرد تا فرد خريدار كامال مطمئن ش��ود كه از
جرايم خودرو قبلي چيزي به او نميرسد .بنابراين
انتظار اين است كه اين ماليات به افزايش مبادالت
رسمي در بخش مسكن كمك كند.

راهوشهرسازي
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تقاضاي خريد دوچرخه همسنگ تقاضاي كاغذ توالت و ضدعفونيكنندهها در جهان افزايش يافت

رونق دوچرخه سازي و دوچرخه سواري با كرونا
مجيد اعزازي|
حصر وسايل ورزشي در سالنهاي بدنسازي،
ت�رس ش�هروندان از حمل و نق�ل عمومي و
قرنطين�ه خانوادهه�ا در من�زل در ط�ول
همهگيري كروناباعث افزايشتقاضاوجهش
درفروشدوچرخهشده،رونقيكهطيدههها
ديده نشده است.

سالنهاي دوچرخه فروشي فروش��گاههاي زنجيرهاي
«والمارت» و «تارگت» در اياالت متحده ،خالي شدهاند
و مغازهها هم به سرعت دوچرخههاي خانوادگي مقرون
بهصرفهميفروشند.جيتاونلي،تحليلگربازاردوچرخه
در شركت «هيومن پاورد سولوشن» در اين رابطه گفت:
فروش دوچرخه طي دو ماه گذش��ته شاهد بزرگترين
جهشدراياالتمتحدهاززمانبحراننفتدردهه1970
بوده است .آقاي تاونلي با اشاره به هجوم مردم براي خريد
ملزوماتيمانندكاغذتوالتوضدعفونيكنندهدستيكه
فروشگاهها در ابتداي همهگيري كرونا شاهدش بودند،
گفت:مردمكام ً
الوحشتزدهاندوآنهاهمانندخريدكاغذ
توالت ،دوچرخه خريداري ميكنند .اين روند در سراسر
جهانوبهويژهدرشهرهاييكهبهداشتنپيادهراهمشهور
هستند ،مانند مانيل و رم نيز تكرار شده است .شهرهايي
كه با هدف تشويق افراد به دوچرخهسواري و محدوديت
درناوگانوسيستمحملونقلعمومي،خطوطويژهعبور
دوچرخه دارند .مقامات شهرداري لندن نيز قصد دارند با
منع عبور و مرور خودروها از برخي خيابانهاي مركزي
شهر گامهاي بيش��تري در اين زمينه بردارند .صاحبان
فروشگاههاي دوچرخه در پايتخت فيليپين ميگويند
تقاضا ب��راي دوچرخه حتي از تقاضاي دوچرخه در زمان
كريسمس نيز بيشتر است .مشوقهاي مالي براي خريد
دوچرخه،فروشاين وسيلهنقليه در ايتاليارا افزايش داده
است،جاييكهمحركدولتپسازدورانقرنطينهشامل
 50يورو ( 575دالر) تا 60درصد از هزينه خريد دوچرخه
را كاه��ش داد .اين همه در حالي اس��ت كه بتوانيد يك
دوچرخهفروشيرالمسكنيد.تاونليگفت،اينشوقبه
خريددوچرخهمنجربهكمبودهاييدرعرضهاينوسيله
نقليه شده است كه ممكن است چند هفته طول بكشد،
به ويژه در اياالت متحده ك��ه در تامين حدود  90درصد
از دوچرخههاي خود به چين متكي است و ميدانيم كه
توليددوچرخهدرچينبهدليلكرونامدتيتعطيلشدو
بهتازگيازسرگرفتهشدهاست.
هجوم براي خريد دوچرخه و استفاده از آن در اواسط ماه
مارس آغاز شد .زماني كه كشورها مرزهاي خود را بسته
بودند ،كسب و كارها داشتند تعطيل ميشدند و ماندن
درخانهبهمنظوركندكردنشيوعكروناسفارشميشد.
ويروس��ي كه ميليونها نفر را آلوده كرده و هزاران نفر را

يكشد
مرد دوچرخه سواري كه براي پيشگيري از كرونا ماسك زده ،كودك سوار بر اسكوتر را در خيابانهاي بيجينگ م 
كشتهاست .بهگفتهشركتتحقيقاتبازار«گروهان.پي.
دي» كه روند خرده فروش��ي دوچرخه را دنبال و بررسي
ميكند،فروشدوچرخهتفريحيبزرگساالندرحاليدر
ماه آوريل سه برابر شد كه فروش كلي دوچرخه در اياالت
متحدهازجملهدوچرخههايبچهگانهونيمهبرقي،ازسال
گذشتهدوبرابرشدهاست.مسالهايكهازپيشبينيهاي
قبلي درباره بازار دوچرخه اياالت متحده بسيار متفاوت
بود .به گونهاي كه بر اس��اس حجم كمتر فروش در سال
 2019كه اين صنعت 6ميليارد دالري پيش بيني كرده
بود فروش كمتري در سال 2020داشته باشد وبه همين
دليلتعرفههايتنبيهيبرايدوچرخههايتوليدشدهدر
چينبه25درصدكاهشيافت.
داليل مختلفي براي افزايش تقاضاي دوچرخه در دوران
ش��يوع كرونا وجود دارد .در سراس��ر جهان ،بسياري از
كارگرانبهدنبالجايگزينيبراياتوبوسهاومتروبودند.
افرادي كه نميتوانستند به سالنهاي ورزشي بروند ،به
دنبال راه ديگري براي ورزش بودن��د و خانوادهها دنبال
راهي براي فعال نگه داش��تن بچهه��ا در دوران تعطيلي
مدارس و  ....بودند .بچهها به دنبال كاري هستند كه انجام
دهند .به گفته ديو پالس ،تحليلگر يكي از فروشگاههاي

زنجي��رهاي دوچرخه ،كودكان احتم��اال اكنون به پايان
اينترنت رسيدهاند ،بنابراين بايد از آن خارج شده و كاري
انجامدهند.براياناسميترستورانداربهتازگيدوچرخه
جديديرابراييكيازدخترانخودخريد.دختريشناگر
كه در اين روزها نميتواند وارد اس��تخر شود .سه دختر او
هر روز از دوچرخه خود استفاده ميكنند و تمام خانواده
هفتهاي دو بار براي پي��اده روي ميروند .اين واقعيت كه
آنه��ا ورزش ميكنند و از هواي تازه ل��ذت ميبرند ،يك
امتياز است .اسميت وقتي با دختر 7سالهاش به فروشگاه
دوچرخهميرفتند،گفت:خوشميگذرد.شايداينخط
آخرباشد.دوچرخهسواريبسيارجالباست .شيوعكرونا
همچنينباعثرونقدوچرخههاينيمهبرقي()e-bikes
شده است .دوچرخههايي كه تاكنون جزيي از بازار بوده
است.دوچرخهسواريبابيشتردوچرخههايالكترونيكي
مستلزم ركاب زدن اس��ت ،اما موتورهاي الكتريكي اين
دوچرخهها نيروي حركتي مضاعفي را فراهم ميآورند.
تاكوكارليير،يكيازبنيانگذاران«ونموف»سازندههلندي
دوچرخههايالكترونيكيگفتكهاينشركت 10،هفته
پسازشروعشيوعكرونا،شاهدتقاضاينامحدوديبراي
اين نوع دوچرخه است فروش اين شركت در دوره فوريه-

خاموش اراضي ملي در دماوند
فروش چراغ
ِ
ِ
مديركل راه و شهرسازي شرق استان تهران
گفت:عدهايمتخلفسابقهداردرقالبتعاوني
با پوش�ش نامهاي ارزش�ي و معنوي در حال
فريب ش�هروندان تهراني براي پيش فروش
وسيعاراضيمليواقعدرمنطقه«اسبچران
وسرهار»هستند.

بهگزارشفارس،آگهيهايتبليغاتيفروشزمينوامالك
حوزه شهرستان خوش آب و هواي دماوند اخيراًدر فضاي
مجازي به وفور يافت ميش��ود .بررسيهاي بيشتر نشان
ميدهد اين تبليغات گس��ترده در واقع يكي از ترفندهاي
چپاولگرانبرايغارتاراضيمليودولتياست.
«اسبچران و سرهار»« ،آب سرد»« ،جابان و اوچونك»،
«نوده (در بخش رودهن) »« ،هوير»« ،مشاع»« ،كيالن»
و بسياري مناطق ديگر از توابع شهرستان دماوند ،مناطق
نامآشنايي هس��تند كه در يك سال اخير اخبار مربوط به
ساخت و ساز ،تصرف ،تغيير كاربري و فروش غيرمجاز در
آنها ،از طريق رسانهها و مقامات مسوول اين شهرستان به
دفعاتبهگوشرسيدهاست.
محمدفريدي،رييسادارهمحيطزيستشهرستاندماوند
در سال گذش��ته با بيان اينكه اكثر روستاهاي شهرستان
دماوند از زمينخواري در ام��ان نماندهاند ،صراحتا گفته
بود« :اگر نهادهاي ذيربط و ش��هرداريها درباره هر نوع
ساختوسازدردماوند،ازادارهمحيطزيستاستعالمبگيرند،
قطعاًپاسخمامنفيخواهدبود».
چوب حراج به زمينهاي بكر
به استناد اس��ناد موجود ،حدود 330هكتار از اراضي ملي
«اس��ب چران و س��رهار» به ارزش تقريبي  720ميليارد
تومان در قالب 8000قطعه توس��ط يك شركت به صدها
مالباخته ،فروخته شده اس��ت .از قرار معلوم ،مالكان اين
نخواري در همين منطقه ،به رد
شركت سابقاً به جرم زمي 
ً
مالوحبسمحكومشدهاند؛امامجدداباسوءاستفادهازنام
واساميمذهبيوارزشي،اقدامبهجعلاسناددفترخانهاي

و فروش گسترده اراضي ملي اين منطقه در فضاي مجازي
كردهاند.درحقيقتكالهبردارانبافروشانبوهاينزمينها
به مالباختگان ،از يك سو سعي در ايجاد يك حاشيه امن
براي پوش��ش ظاهري فعاليت غيرقانوني خود كردهاند و
از س��وي ديگر با تهديد مس��ووالن ذيربط شهرستان به
ايجاد تجمعات و اعتراض��ات مردمي و نيز هراسافكني از
بهخطر افتادن امنيت شهرستان؛ اقدام به پيشبرد اغراض
سودجويانهخودكردهاند.
ترفند جديد زمينخواران در دماوند
سيداحمدحسيني،مديركلراهوشهرسازيشرقاستان
تهراندرگفتوگوبافارسبابياناينكهدماوندبهخاطرآب
وهوايمناسباولويتاولساكنانتهرانبرايييالقاست،
عنوان كرد« :افراد سودجو در دماوند با تأسيس دفترهاي
ص��وري و غيرقانوني با ترفندهاي��ي همچون قيمتهاي
فريبنده ،اسناد و مدارك جعلي و نقشههاي تقلبي در حال
كالهبرداري و فروش اراضي ملي و دولتي اين شهرستان
هستند».مديركلراهوشهرسازيشرقاستانتهرانبااشاره

تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر تا آبان
علي نبي�ان ،مع�اون وزير راه و شهرس�ازي
آخرين جزييات تكميل واحدهاي مسكوني
مهركهبخشعمدهآنهابرعهدهسازمانملي
زمين و مسكن بوده است را اعالم كرد و گفت:
پايان آب�ان ماه تمامي واحده�اي باقيمانده
مس�كن مهر به غي�ر از پروندهه�اي داراي
مشكالت حقوقي و زير  ۳۰درصد پيشرفت
فيزيكيبهمتقاضيانتحويلميشود.

نبياندرگفتوگوباپايگاهخبريوزارتراهوشهرسازي
در خصوص روند تكميل و تحويل واحدهاي باقيمانده
مس��كن مهر گفت :تا پاي��ان آبانماه امس��ال تمامي

واحدهايباقيماندهمسكنمهردراستانهاجمعبندي
خواهند شد و مراس��م اختتاميه واحدهاي مسكوني
مهر در استانهاي سراسر كش��ور برگزار خواهد شد.
همچنان كه در تعدادي از اس��تانها مراس��م اختتام
مسكن مهر برگزار شده است .مديرعامل سازمان ملي
زمين و مس��كن با اش��اره به اينكه هماكنون هفتهاي
دو جلسه به ش��كل ويدئوكنفرانس با استانها جلسه
پيگيري اتمام مسكن مهر و اختتام آنها برگزار ميشود،
افزود :اس��تانها در حال تالش براي اتمام پروژه واحد
مسكن مهر هس��تند .منابعي نيز براي اجرا و تكميل
پروژه مسكن مهر و تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي
مس��كن مهر بر اس��اس بند ب تبصره  ۸قانون بودجه

بهاينكهمنطقه«اسبچرانوسرهار»واقعدرشمالغرب
شهرستاندماونداستوجزواراضيمليبكر،زيباوخوش
آب و هواي شهرس��تان دماوند محسوب ميشود ،گفت:
«عدهايمتخلفسابق هداردرقالبتعاونيباپوششنامهاي
ارزشيومعنويدرحالفريبشهروندانتهرانيبرايپيش
فروشوسيعايناراضيمليهستند».ويبابياناينكهاين
افراد با سندسازي و ارايه نقشههاي تقلبي تعداد زيادي از
مردمرادردامخودانداختهاند،افزود«:ايناراضيبدونهيچ
گونه تحرك و تصرف ظاهري در آن مثل تفكيك قطعات
و ساختوساز ،در فضاي مجازي با قيمتهاي اغواكننده
فروختهميشود».بهگفتهاينمقاممسوول،اگرمتخلفان
كوچكترين فعاليت ظاهري در بستر اراضي اسبچران و
سرهار صورت ميدادند ،گشتهاي نظارتي سازمان ملي
زمينومسكنبهسرعتباآنهابرخوردميكرد.
آيادماوندبه«لواساندوم»تبديلميشود؟
اين سلسه دنبالهدار دس��تدرازيها در اراضي دماوند ،به
نوعيزنگخطرتكرارسرگذشتتلخلواسانرابرايفعاالن

مشخص و به استانها ابالغ شده است .نبيان تصريح
كرد :منابع تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي مسكن
مهر در اختيار استانهاي قرار گرفته و استانهايي كه
واحدهايباقيماندهمسكنمهردارندباراهبريونظارت
ستاد وزارتخانه تالش ميكنند تا در زمان مقرر؛ پايان
آبان ،۹۹تمامي واحدهاي باقيمانده را غير از واحدهايي
كه داراي مشكالت حقوقي و ساير مشكالت هستند به
متقاضيانتحويلدهند .بهگفتهوي،پروندههايداراي
مشكالت حقوقي كه در دستگاه قضا در حال بررسي
هستند ،مس��كنهاي مهر فاقد متقاضي و واحدهاي
مسكنمهرزير ۳۰درصدپيشرفتفيزيكيازمجموعه
واحدهاي مسكن مهر كسر خواهند شد.

آوريل نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته ،در اياالت
متحده 138درصد و در انگليس 184درصد رشد داشته
است.كارلييرگفت:اينشركتدرتالشاستتاتوليدرابا
حداكثرسرعتممكنباالببرد،امارسيدنعرضهبهتقاضا
دو تا س��ه ماه طول ميكشد .كارليير همچنين گفت كه
اين شركت در ماههاي ژانويه و فوريه كه آغاز بحران كرونا
در آسيا بود ،مشكالتي در چرخه عرضه خود با مشكالتي
مواجهبودهاند.امااكنون،مسالهدرطرفتقاضاوجوددارد
نه عرضه .بنويت س��يمري ،مدير ارشد بازاريابي شركت
بلژيكي «كابوي» نيز گفت كه فروش دوچرخه ش��ركت
«كابوي»دردورهژانويهتاآوريلنسبتبهدورهمشابهسال
گذشته سه برابر شد .نكته قابل توجه اينكه روند افزايش
فروشدرانگليسوفرانسهنيزتقريباًدرماهمهكهقرنطينه
ومحدوديتهاتسهيلشد،رخداد.
اوگفت:حاالبرايهمهماروشنشدهاستكهنميخواهيم
از حمل و نقل عمومي در دوران كرونا اس��تفاده كنيم .اما
ممكناستمردمهنوزيكيادوروزدرهفتهنيازبهخريد
موادغذايييارفتنبهادارهداشتهباشند،بنابراينآنهاواقعاً
درمورداستفادهازدوچرخههايبرقيبهعنوانتنهاراهحل
فكرميكنند.

مقابله با زمينخواري به صدا درآورده است .اين مساله دور
ذهننيستكه«امنيتي»و«اشباع»شدنمناطقلواسان،
مسيرچپاولاراضيرادرآنجادشواركردهوبههمينسبب
زمينخواران را مجبور به كوچ از اين منطقه و مهاجرت به
منطقهبكروجديديبهنامدماوندكردهباشد.
الزمبهذكراستبياعتناييمسووالندرسالهايگذشته،
منجر به رقم خوردن مفاسدي همچون «شهرك باستي
هيلز»« ،شهرك كالك» و «زمينخواري 6هزار ميليارد
توماني اوش��ان» در لواسان شده و ناتواني در برخورد با اين
توسازهايغيرمجاز،درنهايتباعثجريح هدارشدن
ساخ 
افكارعموميشد.
 2حلقه مفقوده مبارزه با زمينخواري
بهگزارشفارس،اخيراعليرضااورنگيرييسسازمانامور
اراضي ،خبر از دس��تدرازي به  34هزار هكت��ار از اراضي
ملي را طي ۱۰سال گذشته داده بود؛ همچنين رييس قوه
قضاييه نيز از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از ۴مرتبه به
ش��كل عمومي بر فوريت قطع دست زمينخواران تأكيد
كرده است .به عقيده بسياري از كارشناسان در مفاسدي
ي «اس��ب چران و سرهار» جاي خالي 2
نظير زمينخوار 
حلقهمفقودهپيشگيريومقابلهبااينپديدهشوماحساس
ميشود؛پيشگيريازاينتخلفدركنارگشتهاونظارت
فيزيكي ،مستلزم به كارگيري ابزارهاي كاربردي و مدرن
نظير «كاداستر» و «پنجره واحد مديريت زمين» است كه
بارها ضرورت تكميل و راهاندازي آن توسط كارشناسان و
مسووالنگوشزدشدهاست.
مسعودمنصوررييسسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري
كشور در همين زمينه ميگويد « :استقرار سامانه پنجره
واحد مديريت زمين به موازات طرح كاداستر ميتواند در
راستاي مبارزه با زمينخواري كارساز باشد .از سوي ديگر
در بحث مقابله با زمينخ��واري ،نيازمند برخورد به موقع
دادستان به عنوان مدعي العموم و حضور فعاالنه معاونت
پيشگيريازوقوعجرمقوهقضاييهبهمنظورجلوگيريازبه
دامافتادنمالباختگانهستيم».

نبيان تصريح كرد :در خصوص مسكنهاي مهري كه
هماكنون فاقد متقاضي هستند رايزنيهايي با برخي
از نهادهاي انقالبي از جمله بهزيس��تي ،كميته امداد
امام (ره) ،نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي شده كه
چنانچه متقاضي آن واحدها باشند ،در اختيار آنها قرار
بگيرد كه بخش عمدهاي از واحدها تعيين تكليف شده
است .مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن توضيح
داد :پروندههاي داراي مشكالت حقوقي ۱۰۰۴۹واحد،
زير پيش��رفت فيزيكي  ۴۴۰۵واح��د و فاقد متقاضي
 ۱۴۲۳۳واحد هس��تند كه از اين مي��زان ،در مجموع
 ۸۸۸۸واحد تعيين تكليف شده و بخشي از آنها به طرح
اقدام ملي مسكن منتقل شده است.

ايرانشهر
رهن  ۳۰۰ميليونتوماني اتاق
يكتخته در خوابگاه

در برخي از مناطق ته��ران اتاقهاي يك تخته در
خوابگاهه��اي دخترانه بين  ۱۵۰ت��ا  ۳۰۰ميليون
به رهن ميرود .به گزارش ايلن��ا ،از امروز در حالي
ثبت نام براي پرداخت وام  15تا  50ميليون توماني
وديعه به مس��تاجران با ش��روط متعدد براي افراد
محدودي آغاز ش��ده است كه مظنه رهن يك اتاق
در خوابگاهه��اي متعل��ق به بخ��ش خصوصي در
تهران بيش از  150ميليون تومان اس��ت .براساس
گزارشهاي ميداني ،نرخگذاري در پانس��يونها و
خوابگاهها به ويژه دخترانهها متفاوت از بازار مسكن
است و گويا از نرخ و قواعد رايج بازار پيروي نميكند
و شاهد قيمتهاي باالي اجاره اتاقهاي چند تخته
در اين خوابگاهها هستيم .حال اينكه برخي از اين
خوابگاهها متعلق به نهادهاي دولتي هستند اما با
واسطه بخش خصوصي به اجاره ميروند .در حال
حاضر ،رهن يك اتاق 9متري در يكي از پانسيونها
دخترانهدرسعادتآباد 150ميليونتوماناستكه
اتاق vipهمينخوابگاهتا 300ميليونتومانهمبه
اجاره رفته است .در همين خوابگاه قيمت اجاره يك
اتاق سه تخته1ميليون و 800هزار تومان و رهن آن
 5ميليون تومان است .اتاق چهار تخته هم با اجاره
يك ميليون و  400هزار تومان و با رهن  5ميليون
تومان واگذار ميش��ود .البته قيمتها در مناطق
پايينتركمتراستبهطوريكهنرخكرايهاتاقچهار
تخته در خوابگاهي در محدوده آرژانتين  800هزار
تومان است و هر تخت از اتاق 6تخته هم با 620هزار
تومانبهاجارهرفتهاست.كرايهاتاق 8تختههم570
هزارتوماننرخگذاريشدهاست.دروليعصرهمنرخ
اجاره هر اتاق دو تخته هم دو ميليون تومان و رهن
آن 5ميليونتومانرهناست.درمنطقهسههمنرخ
كرايهاتاقيكتختهدرخوابگاهيدرسطحمعمولي،
 2ميليون تومان بدون رهن است و رهن كامل اين
اتاق 60ميليون تومان معامله ميشود .اين نرخها در
شرايطي است كه مخاطب اين اتاقها يا دانشجويان
هس��تند يا زنان شاغل كه در تمام اين خوابگاهها با
محدوديتهايي از جمل��ه محدوديت تردد مواجه
هستندودرشرايطشيوعويروسكرونابايدخطرات
زندگي جمعي را بپذيرند .يكي از افرادي كه اتاق يك
تختهبهمبلغ 300ميليونتومانرارهنكردهاست،
ميگويد به دليل از ترس از زندگي انفرادي و دوري از
خانواده مجبور به رهن اتاق در خوابگاه شده است.

شرايط استفاده از وام وديعه
مسكن اعالم شد
براساسمصوبهستادمليمقابلهباكروناوبرايكنترل
بازار اجاره مسكن در كشور ،با تاكيد رييسجمهور
و اعالم محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي ،شرايط
استفاده از تسهيالت كمك وديعه مسكن اعالم شد.
بر اين اساس ،سقف تسهيالت كمك وديعه اجاره
مسكن در مناطق شهري طبق اعالم انجام گرفته
در تهران  50ميليون تومان و در س��اير كالنشهرها
 30ميليون تومان خواهد بود كه ش��امل شهرهاي
باالييكميليوننفرازجملهمشهد،اصفهان،كرج،
ش��يراز ،تبريز ،قم ،اهواز و كرمانشاه است .برهمين
اساستسهيالتكمكوديعهمسكندرسايرشهرها
طبق مصوبه انجام گرفته  15ميليون تومان در نظر
گرفتهشدهاست.تسهيالتبانكيموضوعاينمصوبه
از محل منابع تس��هيالت تخصيصي به واحدهاي
كسب و كارهاي آسيب ديده كرونا بوده و با نرخ سود
 ۱۳درصد و با سررسيد يكساله به مستاجرين واجد
شرايط پرداخت ميشود .طبق اعالم انجام گرفته در
دروهقراردادصرفاسودتسهيالتازسويمستاجرين
پرداخت و اصل تس��هيالت در سررس��يد تسويه
خواهد شد .متقاضيان دريافت اين تسهيالت ابتدا
از طريق ارسال پيامك به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰
ثبت نام اوليه كرده و سپس در زمانبندي اعالمي
بايد در س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي به آدرس
 www.tem.mrud.irثبتنامكنند.متقاضيان
دريافت اين تسهيالت الزم است شرايط مندرج در
ماده  ۱آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي را داشته
باشند كه اين ش��رايط عبارتند از :داشتن فرم (ج)
سبز ،نداشتن سابقه مالكيت از سال  ۱۳۸۴به بعد،
متاهل يا سرپرس��ت خانوار بودن ،داشتن سابقه ۵
سال سكونت در شهر مورد تقاضا است .همچنين
متقاضيان باي��د داراي اجاره نامه رس��مي يا اجاره
نامه ثبت شده در س��امانه ثبت معامالت امالك و
مس��تغالت و داراي كد رهگيري باشند .گروههاي
مشمولدريافتتسهيالتموضوعاينمصوبهشامل
كارگرانوحقوقبگيرانثابت(،بااولويتازدواجهاي
جديد و خانوادههاي  ۵نفره و بيش��تر) ،مشمولين
تحتپوششكميتهامدادامامخميني(ره)،سازمان
بهزيستي كشور و زنان سرپرست خانوار هستند كه
دراينزمينهوثايقالزمبراياخذواممتعاقباازطريق
سامانه طرح اقدام ملي اعالم ميشود .جهت رعايت
اصولبهداشتيوجلوگيريازگسترشبيماريكرونا
ورفاهحالمتقاضياندريافتتسهيالتكمكوديعه
مس��كن ،ثبتنام از متقاضيان با استفاده از سامانه
پيامكي انجام خواهد شد .بدين منظور متقاضيان
واجد شرايط ميتوانند تا ساعت  ۲۴روز پنجشنبه
مورخ  ۹مرداد با ارسال كد ملي سرپرست خانوار به
شماره پيامكي ۳۰۰۰۷۳۶۴۰از طريق تلفن همراه
شخصي خود ،نسبت به ثبتنام اوليه دريافت اين
تسهيالت اقدام كنند .در همين حال،رييس مركز
تش��خيص و پيش��گيري از جرايم سايبري پليس
فتاي ناجا هشدارهايي را براي پيشگيري از هرگونه
سوءاستفاده و كالهبرداري از شهروندان در پوشش
دريافت كمك وديعه مس��كن ارايه كرد .سرهنگ
علي محمد رجبي در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به
فرآيند غيرحضوري ثبت نام براي بهرهمندي از وام
وديعهمسكن،گفت:درهمينراستانيزنگرانيهايي
در مورد س��ودجويي احتمالي برخي افراد فرصت
طلب وجود دارد كه ميتوان با رعايت يكسري نكات
پيشگيرانه به راحتي از آنها جلوگيري كرد.

دنيايفناوري
ممنوعيت استفاده از تشخيص
چهره در مدارس نيويورك

مجلس ايالت��ي نيويورك اس��تفاده از فناوري
تشخيص چهره را در مدارس نيويورك ممنوع
كرد .اين ممنوعيت براي ي��ك دوره زماني دو
ساله اعمال ميش��ود .به گزارش مهر به نقل از
آس��ينايج ،هم مجلس نمايندگان و هم سناي
ايالتي نيويورك با اين تصميم موافقت كردهاند.
هدف از اين كار حفظ امنيت و حريم ش��خصي
دانشآموزان اعالم ش��ده اس��ت .پيش از اين
برخي گروههاي مدافع حقوق مدني خواس��تار
جلوگي��ري از ثب��ت تصاوير دانشآم��وزان از
طريق دوربينهاي تشخيص چهره شده بودند.
بر همين اس��اس اس��تفاده از هرگونه فناوري
بيومتريك تشخيص چهره در مدارس نيويورك
تا اول جوالي سال ۲۰۲۲ممنوع است .قرار است
طي اين مدت تأثير تصويب اين قانون بر امنيت و
حريم شخصي دانشآموزان و كاركنان مدارس
بررسي شود و در نهايت گزارشي همراه با چند
توصيهنامه در اين زمينه منتشر شود .بر اساس
اين قانون نبايد هي��چ تصويري از دانشآموزان
در پاي��گاه دادهه��اي عكسه��اي بيومتريك
ذخيره شود .پيش از اين ادعا شده بود استفاده
از اين فناوري به شناس��ايي متجاوزان جنسي،
حملكنندگان اسلحه و ديگر متخلفان كمك
ميكند ،اما دقت پايين آن باعث شده استفاده از
آن مقرون به صرفه و منطقي نباشد.

شكايت موسس اپل از گوگل
بهعلت كالهبرداري بيتكويني

بهدنبال انتشار ويدئوهايي متقلبانه در يوتيوب
كه در آنها كاربران با سوءاستفاده از تصاوير استيو
وزني��اك ،بيل گيتس و الون ماس��ك به خريد
بيتكوين تشويق شده بودند ،وزنياك از گوگل
شكايت كرد .به گزارش مهر به نقل از آسينايج،
استيو وزنياك موسس اپل شكايتي حقوقي را
از گوگل به عنوان مال��ك يوتيوب مطرح كرده
و از اينكه برخي توليدكنن��دگان ويدئو در اين
سايت از تصاوير وي براي فريب مردم به منظور
خريد بيتكوين سوءاستفاده كردهاند ،بهشدت
اظهار نارضايتي كرده است .وزنياك در شكايت
خود تصريح كرده كه كالهبرداران به اين شيوه
ميليونها دالر را در سراس��ر جه��ان به جيب
زدهاند .آنها به اف��راد وعده دادهاند كه هر چقدر
براي خريد بيتكوين سرمايهگذاري كنند ،دو
برابر آن را دريافت خواهند كرد .مجموع شاكيان
اين پرونده  ۱۷نفر هستند كه  10نفر از آنها در
خارج از امريكا زندگي ميكنند .در ويدئوهايي
كه در آنها از تصاوير استيو وزنياك ،بيل گيتس
و الون ماس��ك ب��راي ترغيب م��ردم به خريد
بيتكوين استفاده ش��ده ،از كاربران خواسته
شده تا بيتكوينهاي خود را براي يك آدرس
ديجيتال ناشناس ارسال و در عوض دو برابر رقم
ارسالي را دريافت كنند .اما در عمل چنين اتفاقي
رخ نميدهد.

توييتر از كاربرانش
حق عضويت دريافت ميكند

توييتر كه ب��ه دليل ش��يوع وي��روس كرونا با
كاهش درآم��د تبليغات روبرو ش��ده ،تصميم
دارد به روشه��اي مختلف ديگ��ري از جمله
دريافت حق عضويت ،از برخي سرويسهايش
درآمدزاي��ي كند .به گ��زارش مهر ب��ه نقل از
انگجت ،طبق اطالعات موج��ود با وجود ادامه
ش��يوع ويروس كرونا ،تعداد كاربران توئيتر در
سه ماهه گذشته افزايش يافته است .بر اساس
آمار تعداد كاربران اي��ن پلتفرم اجتماعي بين
ماههاي آوريل تا ژوئ��ن روزانه به  ۱۸۶ميليون
نفر رسيده است .اين رقم نشاندهنده رشد ۳۴
درصدي كاربران نسبت به سال قبل است .اين
در حالي اس��ت كه در همين سه ماهه توئيتر با
خس��ارت  ۱۲۴ميليون دالري روبرو شده زيرا
تبليغات در اين ش��بكه اجتماعي كاهش يافته
است .در همين راس��تا اين شركت اعالم كرده
مشغول بررس��ي روشهاي درآمدزايي به غير
از تبليغات است .اين روشها شامل نوعي حق
عضويت نيز ميشود .البته توئيتر در مراحل اوليه
بررسي مدلهاي درآمدزايي مختلف است اما
پيشبيني نميشود در سال جاري از هيچيك از
محصوالت خود درآمدزايي كند .هنوز مشخص
نيست توئيتر چه محصوالتي براي درآمدزايي و
سرويس حق عضويت در نظر دارد.

حمله تازه افبيآي
به شركتهاي نرمافزاري چين

افبيآي به ش��ركتهاي امريكايي هشدار داده
كه بهعلت نگرانيهاي امنيتي از خدمات مالياتي
موسساتنرمافزاريمالياتيچيناستفادهنكنند.
به گزارش فارس به نق��ل از زددينت ،افبيآي
مدعي ش��ده نرمافزارهاي مالياتي شركتهاي
چيني امكان جاسوسي در موسسات امريكايي را
به وجود ميآورند .اين اخطار به خصوص خطاب
به شركتهاي امريكايي ارايه شده كه در داخل
چين فعاليت ميكنند .افبيآي افزوده كه از اين
طريق بدافزارهايي به درون شبكههاي رايانهاي
ش��ركتهاي امريكايي نفوذ ميكنند و كدهاي
مخرب خ��ود را روي رايانههاي افراد قرباني اجرا
ميكنند .نتيجه اي��ن امر اخالل در فعاليتهاي
روزمره و س��رقت دادههاي حساس خواهد بود.
پليس امريكا مدعي اس��ت بدافزارهاي يادشده
باي ونگ و آيسينو نام دارند و اين مشكل ممكن
است براي تمامي شركتهاي خارجي فعال در
چين به وجودآيد.
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گزارش

دانش و فن

ت حملههاي هكري با افزايش نظم آنالين
کاهش احتمال موفقي 

همهكاربران اينترنتيدرمعرضخطرهكهستند
گاه�ی اوق�ات حس�ابهای کارب�ری در
شبکههای اجتماعی یا بخشهای مختلف
فض�ای مج�ازی مانند فیسب�وک ،گوگل،
نتفلیکس مورد حمله هکرها قرار میگیرد،
درچنین شرایطی الزم است از تهدیدهای
احتمال�ی مطلع باش�یم .خط�ر حملههای
س�ایبری یا هک برای همه وجود دارد ،اما
این تهدید برای همه به یک اندازه نیس�ت.
نکته مهم درک تهدیدها اس�ت .هر فردی
با توجه ب�ه چیزهای مهمی ک�ه دارد مدل
تهدیدی مخت�ص خود را خواهد داش�ت،
آنچه برای ما اهمیت دارد شاید برای دیگری
چنین اهمیتی نداشته باش�د .اما هرکاری
ک�ه بهص�ورت آنالی�ن انج�ام میدهید از
فیسبوک و نتفلیک�س گرفته تا بانکداری
و خرید آنالین ،همه و همه از اهمیت خاص
خود برخوردارند.

معموال یک فرد عادی کمتر از يك سیاستمدار ،فعال
اجتماعی یا مدیرعامل یک شرکت هدف حملههای
س��ایبری قرار میگیرد .چهرهه��ای مهم به دالیلی
همچون دزدی رازهای ش��رکت ی��ا انتقال مخفیانه
پول هدف حمله قرار میگیرند .گزارش وبس��ايت
وير به اين موضوع ميپردازد كه ش��ما یا دوستانتان
احتماال با چنین تهدیدهايی مواجه نیستید و خطرات
برایتان متفاوت است؛ در شرایط افراد عادی جامعه
معموال یا فردی به دنبال انتقام است و یا گروههایی
با استفاده از ابزارهای خودکار به یک دسته بزرگ از
مردم حمله میکنند .جی��ک مور متخصص امنیت
سایبری در شرکت  Esetکه در زمینه امنیت اینترنت
فعالیت میکند میگوید« :همه ما تصور میکنیم که
درمعرض حمالت س��ایبری یا مهندسی اجتماعی
نیستیم اما حقیقت این است که حتی افراد باهوش
و آگاه هم ممکن است در این تلههای آنالین گرفتار
شوند و با پیامدهای مخرب مالی یا اجتماعی مواجه
شوند ».اگر نفوذی به حسابهای کاربری شما صورت
گیرد ،اطالعات ورود یا جزئیات مالی دزدیده شده در
اینترنت قابل اس��تفاده هستند .چنین سناریویی را
در مسئله دزدی از حسابهای دلیورو (یک شرکت
سفارش آنالین کاال و غذا) شاهد بودیم.
با اینکه حسابهای فیسبوک ،توییتر یا اینستاگرام
معم��وال ارتباطی ب��ا جزئیات کارت اعتباری ش��ما
ن��دارد ،خطر هک در این موارد ش��ک دیگری دارد.
حسابهای ش��بکههای اجتماعی را میتوان برای
ارس��ال پیغام و خجال��تزده یا منفور ک��ردن افراد
استفاده کرد .همچنین از این حسابها میتوان برای
تعرض به دیگران یا تصویرس��ازی اشتباه از صاحب
حساب یا آش��نایان به کار برد .مور در این خصوص
گفت« :اطالع پیدا کردن از هک شاید کار پیچیدهای
باشد ،معموال زمانی از هک شدن حسابتان مطمئن
میشوید که کنترل آن حساب را از دست داده باشید
و بنابرای��ن پیشگیری یا جلوگی��ری از تکرار هک
در آینده بهترین گزینه اس��ت ».اگر حس میکنید
هک شدهاید ،الزم اس��ت روشهايي را براي مقابله
انجام دهيد.
شناسایی رفتار غیرمعمول
روشنترین نشانه هک ،تغییری است که شما اعمال
نکرده باش��ید .مثال دیگر به حساب گوگل خود وارد
ش��وید و نام کاربری و رمز عبور قبلی عمل نکند ،یا
خرید مشکوکی با حساب بانکی ش��ما انجام گیرد.
چنین نشانههایی هش��دارهای روشنی هستند که
نش��ان میدهد ش��ما هدف هک ق��رار گرفتهاید یا
به نوعی به حس��ابهای ش��ما نفوذ ش��ده است .اما
هش��دارهایی وجود دارد که حتی پیش از نفوذ هم
میتوان متوجه آنها ش��د .درصورت تالش دیگران

اطالعات خصوصی کمتری را در دسترسی عمومی قرار دهید تا مهاجم از حمله به شما صرف نظر کند
برای ورود به حساب کاربری ش��ما ،هشدارهایی از
س��وی ارائهدهنده خدمات برای شما ارسال خواهد
شد .برای مثال فیسبوک و گوگل با هشدار یا ایمیل
ش��ما را از این تالشها مطلع میکنن��د .این حالت
معموال در شرایطی است که تالش فرد مهاجم برای
ورود به حساب کاربری ش��ما با شکست روبرو شده
باشد ،اما حتی درصورت موفقیت هم پیغامی مبنی بر
ورود به حساب کاربری از یک مکان جدید برای شما
ارسال خواهد شد .تقریبا هر روز شرکت ،اپلیکیشن
یا وبس��ایتی هدف حمله اطالعاتی قرار میگیرد.
این اطالعات ممکن است ش��ماره تلفن ،رمز عبور،
جزئیات کارت اعتباری و دیگر اطالعات ش��خصی
شما باشد که البته دزدی این اطالعات تنها بخشی از
تهدیدهای احتمالی است .شرکتها معموال هشداری
مبنی بر نفوذ به حس��اب به ش��ما ارائ��ه میدهند و
استفاده از خدمات هشدار دهنده نیز باعث هوشیاری
بیشتر شما میش��ود .خدمات وبسایتهایی مانند
« »haveibeenpwned.comیا بخش بررسی
هویت در « »F-secure.comشما را از موارد نفوذ
قبلی به حسابهایتان مطلع میسازد و همچنین در
شرایطی که جزئیات اطالعاتی شما دزدیده شود به
شما هشدار خواهد داد.
پس گرفتن کنترل حساب
مرحله دش��وار کار پس از هک ش��دن حساب شما
آغاز میش��ود .بازپسگیری کنترل حساب فرایند
پیچیدهای است و به احتمال زیاد پای مدیریت هم
وسط کشیده میشود؛ شاید گاهی اوقات با یک پیغام
ساده به مدیریت مبنیبر هک شدن حساب مشکل
حل ش��ود و گاهی حت��ی کار به مراجع��ه به پلیس
میکشد .اول از همه باید با شرکتی که مالک حساب
شماست تماس بگیرید .تمامی شرکتها سیاستها،
فرایندها و مراحلی برای بازپسگیری حس��ابهای
کاربری را در اختی��ار کاربران قرار میدهند .مراحل
این فرایند با توجه به دسترس��ی یا عدم دسترس��ی
شما به حساب کاربری متفاوت خواهند بود .اگر شما
به حساب کاربری دسترس��ی داشته باشید معموال
درمورد طریقه نفوذ از ش��ما سوال میشود و سپس
گامهایی برای رفع مش��کل به شما پیشنهاد خواهد
شد .اگر امکان دسترسی به حساب را نداشته باشید

باید اطالعات بیش��تری ارائه دهی��د (رمز عبورهای
قبلی ،ایمیلهای مربوط به حساب کاربری ،پاسخ به
سواالت امنیتی) اگر فرد یا گروهی ادعای دسترسی
به حساب کاربری ش��ما را دارد و پیغامی در این باره
برایتان ارسال کرده است به هیچ وجه روی لینکی که
برای شما فرستادهاند کلیک نکنید .چنین لینکهایی
معموال آنچه ادعا میش��ود نیس��تند و برای دزدی
اطالعات بیشتر استفاده میشوند.
تماس با ش��رکت اولین مرحله برای بازیابی حساب
است .ش��ما باید همواره اپلیکیشنها و نرمافزارهای
خود را بهروزرسانی کنید .اقدامات بعدی شما به نحوه
نفوذ بستگی خواهد داشت .برای مثال اگر توانستید
دوباره به ایمیل خود وارد ش��وید ،باید تنظیمات را
بررسی کنید تا چیزی دستکاری نشده باشد .ممکن
است فرد مهاجم گزینهای را فعال کرده باشد و تمامی
ایمیلهای شما برای حساب دیگری ارسال شود .شما
باید رمز عبور حساب مورد نظر و تمامی حسابهای
دیگری که از این رمز عبور استفاده میکنند را تغییر
دهید و با تمامی افرادی که ممکن است تحت تاثیر
این هک قرار گرفته باشند تماس بگیرید .برای مثال
اگر حساب اینستاگرام شما هک شد یا مجبور شدید
درنتیجه عدم دسترسی به حساب ،حساب کاربری
ت��ازهای ایجاد کنی��د ،باید به دوس��تان و خانواده را
در جریان قرار دهید و دلی��ل پیغامهای احتمالی از
حساب هکشده را برای آنها توضیح دهید .درصورت
لزوم حتی میتوانید پلیس را از هک شدن حسابتان
مطلع کنید .موارد سوءاستفاده باید به پلیس گزارش
داده شود.
کاهش فرصتهای حمله
بهتری��ن راه برای کاه��ش احتمال ه��ک ،کاهش
فرصتهای حمله اس��ت .هرچه نظم آنالین ش��ما
بیشتر باشد ،احتمال موفقیت حملهها کمتر خواهد
بود .مور میگوید« :کلید موفقیت یک حمله اطالعات
است ،پس اطالعات خصوصی کمتری را در دسترسی
عمومی قرار دهید تا مهاجم از حمله به ش��ما صرف
نظر کند و به سراغ قربانی بدشانس بعدی برود ».اگر
یک بار به حساب کاربری شما نفوذ شده باشد و این
حمله از سوی یک گروه سازماندهیشده انجام گرفته
باش��د ،احتمال اینکه دوباره ه��دف حمله این گروه

قرار بگیرید باالتر است .در فعالیتهای آنالین خود
باید به اطالعاتی که در اختیار دیگران قرار میدهید
توجه داشته باشید .اوا گالپرین مدیر امنیت سایبری
ش��رکت الكترونيك فرانتيز فانديشن میگوید « :به
همه توصیه میکن��م که خودتان را گ��وگل کنید،
موارد امنیتی را تقویت کنید و دسترسی به اطالعات
راجعبه خودتان را سختتر کنید .وقتی عکسهای
خود را در اینستاگرام به اشتراک میگذارید یا پستی
در فیسبوک قرار میدهی��د یا توییتی درمورد یک
مکان خاص مینویسید ،هکرها میتوانند از همین
چیزها استفاده کنند و همه اینها به هک شدن سادهتر
شما منجر میشود.
هکرها همان اندازهای درمورد شما اطالعات خواهند
داشت که شما در اختیارشان قرار دهید ».برای ایمن
کردن حس��ابهای آنالین کارهای زیادی میتوان
انجام داد .هرکسی میتواند با استفاده از یک نرمافزار
مدیریت رمز عبور ،رمز عبوری قدرتمند و خاص برای
خود انتخاب کند .نباید برای چند وبس��ایت از یک
رمز عبور یکس��ان استفاده کنید ،حتی اگر احساس
میکنید ک��ه درمعرض خطر کمی ق��رار دارید .اگر
یکی از حسابهای کاربری شما هک شد ،باید دیگر
حسابهای کاربری خود را بررسی کنید :رمز عبور
را تغیی��ر دهید و تنظیمات امنیت��ی را عوض کنید.
درصورت امکان باید هنگام بهروزرسانی حسابهای
کاربری از سواالت امنیتی پیچیده استفاده کنید .این
سواالت را باید به گونه ای پاسخ دهید که تنها خودتان
از پاسخ مطلع باشید.
در بس��یاری از وبسایتها ش��ما میتوانید در کنار
اس��تفاده از یک رمز عبور قدرتمن��د ،تاییدیه چند
مرحلهای ( )MFAرا نیز برای ورود به حساب فعال
کنی��د .این روش یک��ی از موثرتری��ن روشها برای
محافظت از حس��اب دربرابر هک اس��ت .رایجترین
 MFAتاییدیه دومرحلهای است ،در این روش برای
ورود به حساب عالوه بر رمزعبور به یک تاییدیه دیگر
نیاز خواهید داشت .افرادی که حس میکنند خطر
زیادی آنها را تهدی��د میکند ،گزینههای دیگری را
هم در اختیار دارند .ب��رای حریم خصوصی بهتر در
فضای آنالین و ناشناس ماندن میتوانید از ویپیان،
مرورگ��ر تور ،ی��ا برنامه محافظت پیش��رفته گوگل
استفاده کنید.

اينترنت آزاد را غيرفعالكنيد
اگر تاكن�ون بهدليل اس�تفاده از اينترنت
ب�ا تعرف�ه آزاد ،ب�ا قبضهاي سرس�امآور
مواجه شدهايد ،ميتوانيد اينترنت آزاد را
غيرفعال كنيد تا درصورت تمام شدن بسته
اينترنتتان ،گرفتار هزينههاي باال نشويد.
به گزارش ايس��نا ،كميس��يون تنظي��م مقررات و
ارتباطات راديويي در مصوبه خود در س��ال ،۱۳۹۵
با كاهش  ۲۰درصدي تعرفه اينترنت ،سقف تعرفه
خدم��ات داده تلفن همراه را براي س��يمكارتهاي
دايم��ي ب��ه ازاي ه��ر كيلوبايت ۰.۴ ،ري��ال و براي
سيمكارتهاي اعتباري  ۰.۶ريال تعيين كرد .درواقع
در سيمكارت دايمي ،هزينه هر گيگابايت اينترنت
آزاد حدود  ۴۲هزار تومان و در سيمكارت اعتباري
ه��ر گيگابايت اينترنت آزاد ح��دود  ۶۳هزار تومان
محاسبه ميشود ،مشتركان اپراتورهاي مختلف اگر
از اينترنت آزاد ديتاي خود اس��تفاده كرده باشند،
درمييابند كه اين اس��تفاده اص�لا مقرون به صرفه
نيست.
اپراتورها در كن��ار تعرفههاي عادي اينترنت ،اجازه
ارايه طرحهاي تشويقي هم دارند« .طرح تشويقي»
به طرحي گفته ميش��ود كه قيمت آن كمتر از كف
تعرفه عادي اپراتور تعريف ش��ده باش��د كه سقف
زماني آن حداكثر س��ه ماه اس��ت و ام��كان فروش
طرح تش��ويقي و تمدي��د طرح تنه��ا در اين مدت
براي اپراتور ممكن اس��ت .به همين دليل است كه
طرحهاي تش��ويقي اپراتورها پس از مدتي حتي با
وجود استقبال كاربران حذف ميشود .باوجود باال

بودن تعرفه اينترنت آزاد ،در بس��تههاي اينترنتي
هزينه هر گيگابايت حدود  ۳۰۰۰تومان است ،در اين
صورت اگر مشتركي بسته اينترنتي خريداري نكند
و به صورت آزاد از اينترنت همراه خود استفاده كند،
در هزينههاي سيمكارتش اختالف قيمت بسياري
به وجود ميآيد.
به همين دليل در حال حاضر بيش��تر اس��تفاده از
مصرف داده همراه به س��مت بستههاي تشويقي و
تخفيفي اپراتورها هدايت ميش��ود .در حال حاضر
ديت��اي موباي��ل و خصوصا بس��تههاي ارايهش��ده
توسط اپراتورها حداكثر استفاده افراد به اينترنت را
تشكيل ميدهد؛ با اين حال ،با تمام شدن بستههاي

اينترنت��ي ،تعرف��ه آزاد اپراتوره��ا فعال ميش��ود.
اطالع��ات مرب��وط به نح��وه خريد ،فعالس��ازي و
استعالم مانده حساب طرحهاي تشويقي و بستههاي
تخفيفي اينترنت از طريق پورتال رسمي اپراتورهاي
همراه اعالم ميشود .همچنين اپراتورها براي اطالع
مشتركان از وضعيت بستههاي اينترنتي خريداري
شده ،ش��امل ميزان اعتبار حجمي يا زماني بسته از
دو روش پيامك و كد دستوري ( )USSDاستفاده
ميكنند.
در روش پيامك��ي ،در دو مرحله پيامكي با محتواي
رو به اتم��ام بودن زمان يا حجم بس��ته و نيز پس از
اتمام اعتبار ،آغاز مصرف اينترنت آزاد اطالعرساني

ميش��ود .در روش ك��د دس��توري  ،USSDه��م
مشتركان س��يمكارت دايمي و اعتباري ميتوانند
با وارد كردن كد دس��توري الزم ،از مي��زان اعتبار
زماني و حجمي بس��تههاي اينترنت��ي خود مطلع
ش��وند .از طرفي ،اكثر مش��تركان تلف��ن همراه ،از
بس��تههاي تش��ويقي اينترنت اپراتوره��اي همراه
اس��تفاده ميكنند ،اما با تمام ش��دن اين بستهها،
اينترنت با تعرفه آزاد محاس��به خواهد ش��د كه در
مقايسه با بس��تههاي تعريفشده در اپراتورها براي
كاربران مقرونبهصرفه نيست.
ب��ه همين دلي��ل ،آگاه��ي از زم��ان اتمام بس��ته
اينترنت��ي اهميت زي��ادي دارد .از طرف��ي به دليل
ش��كايتهاي متوالي كارب��ران از اپراتورهاي تلفن
هم��راه ،رگوالتوري امكاني را فراهم كرده اس��ت تا
مش��تركان اين اپراتورها بتوانند مصرف اينترنت با
تعرفه آزاد را غيرفع��ال كنند .نحوه غيرفعال كردن
مص��رف اينترنت آزاد پس از اتمام بس��ته اينترنت،
ب��راي مش��تركان هم��راه اول با ش��مارهگيري كد
دستوري  *۱۰۰*۱۱۳#و براي مشتركان ايرانسل
با شمارهگيري كد دس��توري *۵۵۵*۳*۲*۳#
است .از آنجا كه يكي از مشكالت هميشگي كاربران
تلفنهاي همراه كه گاهي بار مالي زيادي براي آنها
تحميل ميكند ،قطع نش��دن اينترنت همراه بعد از
تمام شدن بستههاي اينترنتي و مصرف اينترنت به
نرخ آزاد اس��ت ،رگوالتوري با هدف شفافس��ازي،
مديريت هزينهها و جلوگيري از مصرف اينترنت با
تعرفه آزاد براي كاربران ،اپراتورها را ملزم كرده است
اين كدهاي دستوري را ايجاد كنند.

تخلف اپراتورها در تعزيرات
حكومتي بررسي ميشود
مديركل نظارت بر خدمات سازمان حمايت از
حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت:
«جلسه احراز و بررسي تخلفات اپراتورها ششم
مردادماه در سازمان تعزيرات حكومتي برگزار
خواهد شد ».سيدجواد احمدي خضربيگي در
گفتوگو با ايرنا در خصوص وضعيت رسيدگي
به پرونده اپراتورها گفت« :پس از ضرباالجلي
كه از سوي سازمان حمايت مصرفكنندگان
و توليدكنندگان به اپراتورها داده ش��د ،اقدام
موثري صورت نگرفت .اقداماتي صورت گرفته
است اما اقدام موثري كه طبق خواسته سازمان
حمايت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي از سوي اپراتورها انجام نشده ،پرونده
در تعزي��رات به جريان افتاده اس��ت و شش��م
مردادماه جلس��ه رس��يدگي در يكي از شعب
س��ازمان تعزيرات انجام خواهد شد كه نتيجه
آن پس از برگزاري جلسه اعالم ميشود».
مديركل نظارت بر خدمات س��ازمان حمايت
از حقوق مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان
در خص��وص جريمهاي ك��ه ب��راي اپراتورها
در نظر گرفته خواهد ش��د ،گف��ت« :ابتدا بايد
تخلف اپراتورها در قال��ب چارچوب تعزيرات
احراز ش��ود ،پس از آن ميزان تخلف مشخص
ميشود و بر همان مبنا جريمه اعمال خواهد
ش��د .مقدمه كار رس��يدگي و احراز تخلف از
نظر شعبه رسيدگيكننده است ».به گزارش
ايرنا گرانفروشي و حذف بستههاي پركاربرد
اينترنت همراه در س��ه هفت��ه اخير به معضل
كارب��ران تبديلش��ده ،حتي با وج��ود اخطار
وزارت ارتباطات ،نمايندگان مجلس و س��اير
نهادها ،هنوز وضعيت بس��تهها به حالت قبل
بازنگشته است.
اپراتورهاي مس��لط كشور در ش��امگاه جمعه
( ۱۳تير) ،تصميم به حذف بستههاي كاربردي
اينترنت همراه گرفتند .قصه درخواست افزايش
قيمت اينترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزير
ارتباطات با اين مساله چند سالي است كه ادامه
دارد .اغلب نيز اپراتورها عقبنشيني ميكنند
چ��ون وزير ارتباط��ات معتقد اس��ت اينترنت
نبايد به دليل گراني از س��بد مردم حذف شود
و اپراتورها براي كس��ب سود بيشتر بايد راهكار
مناسبي پيدا كنند .اكنون كه بيش از سه هفته
از اخطار اوليه رگوالتوري به اپراتورها ميگذرد،
هنوز بس��تههاي اينترنت به حال��ت اوليه خود
بازنگش��تهاند .ب��ا اينكه اين انتق��ادات حتي تا
سطح نهاد رياستجمهوري هم باال رفته و وزير
ارتباطات اعالم كرده كه زورم��ان به اپراتورها
ميرسد ،اما هنوز وضعيت به همان شكل است.
جريمه 2ميلياردي اپراتورها
حكم اخطار را دارد
اين در حالي اس��ت كه به گ��زارش ديجياتو،
مديركل حمايت از حق��وق مصرفكنندگان
س��ازمان تنظيم مقررات تاكيد كرده كه اقدام
اپراتوره��ا مبني ب��ر گران كردن بس��تههاي
اينترنتي تحت هيچ قالبي قانوني نيست و اين
موضوع مورد پيگيري وزارت ارتباطات است.
او تاكي��د كرده كه جريم��ه  ۲ميليارد توماني
اپراتورها تنها حكم يك اخطار را دارد و به زودي
اقدامات جديتري در اين باره صورت خواهد
گرفت .پيمان قرهداغي در گفتوگو با ايس��نا
در مورد س��رانجام پرونده گران ش��دن هزينه
بس��تههاي اينترنت اپراتوره��اي تلفن همراه
اعالم كرده كه اين موض��وع تحت هيچ قالبي
قانوني و شرعي نيس��ت« :درست است كه در
سطح بازار شاهد نابساماني در نرخ برخي كاالها
هستيم ،اما مردم يقين داش��ته باشند تخلف
گسترده اپراتورها در تضييع حق الناس چيزي
نيس��ت كه دس��تگاههاي نظارتي با اغماض از
كنار آن عبور كنند».
به گفته قرهداغي جريمه  ۲ميلياردي اپراتورها
حكم يك اخطار را دارد« :طبق قانون و با توجه
به حجم گس��ترده اجحاف مال��ي كه در حق
ميليونها نفر از مردم ش��ده ،بزودي تعزيرات
حكومتي بر اس��اس گزارشهايي كه ارس��ال
كرديم به شكل جدي و دقيق جرايم اپراتورها
را مشخص ميكند ».او تاكيد كرده كه با حجم
جرايم��ي كه رخ داده ،برخورد ب��ا اپراتورهاي
موبايل عبرتآموز خواهد بود.
پيگيري شكايتهاي حوزهICT
با كد دستوري
چندي پيش بس��تههاي اينترن��ت دو اپراتور
هم��راه اول و ايرانس��ل گ��ران و بس��ياري از
بستههاي پرطرفدار نيز حذف شدند ،هرچند
امروزه بس��ياري از بس��تههاي قديمي توسط
وبسايت رسمي اين اپراتورها به فروش ميرسد
اما در بستر اپليكيشن بستهها با نرخهاي جديد
به فروش ميرس��ند و بعضي بس��تهها هم در
اپليكيشنهاي اپراتورها وجود ندارند .كاربران
از اين موض��وع در ش��بكههاي مجازي گاليه
كردهاند و پس از زياد ش��دن حجم اعتراضات،
رگوالتوري اعالم كرد ك��ه اين افزايش قيمت
بدون هماهنگي با آنها صورت گرفته است.
رگوالتوري يك مهل��ت  10روزه به اپراتورها
براي بازگشت قيمتها داد و اين اتفاق امروز كه
حدود دو هفته از ابالغيه اين اخطار ميگذرد،
همچنان محقق نشده است .اپراتورها هنوز در
اين رابطه اظهارنظري رس��مي نداشتهاند .به
نظر ميرس��د رگوالتوري همچنان پيگير اين
موضوع است تا  ۲اپراتور اصلي كشور كه باالي
 ۹۰درص��د از بازار را در اختي��ار دارند ،قيمت
بس��تههاي خود را در بس��تر اپليكيشن هم به
قيمت سابق برگردانند.

بازتاب
رييسسازمانحمايتمصرفكنندگان
وتوليدكنندگان:

نظارت و بازرسي مستمر
بازار كاالهاي اساسي

معاونوزيرصمتگفت:درراستايحمايتازحقوق
مصرفكنندگان براي جلوگيري از تخلفات صنفي
در عرضه كاالهاي اساس��ي و اقالم ض��روري مردم،
بازرسيها گسترده و بهطور مس��تمر در حال انجام
استوحتماًبامتخلفاناينحوزهبدونكوچكترين
اغماضي برخورد ميش��ود .به گزارش شاتا ،عباس
تابش با اعالم تشديد بازرسيها بر بازار كاالها و اقالم
اساسي مردم ،به آمار بازرس��ي سازمانهاي صمت
استانها در سه ماهه اول امس��ال اشاره كرد و افزود:
در مدت مذكور 725هزار و 83مورد بازرسي در قالب
طرحهايمختلفنظارتيدرسراسركشورانجامشده
است .وي هدف از اجراي طرحهاي نظارتي را بررسي
قيمتها ،جلوگيري از دپوي كاالها و اقالم ضروري و
پايش عملكرد فعاالن اقتصادي در سطح بازار اعالم
كرد و گفت :با بازرس��يهاي موردي و دورهاي در اين
مدت ب��راي بيش از 44ه��زار واحد صنفي متخلف
به ارزش  6هزار و  172ميليارد ريال پرونده تشكيل
شده و براي رس��يدگي به تعزيرات حكومتي ارسال
شده اس��ت .رييس سازمان حمايت با اشاره به اينكه
كاهش التهاب بازار مهمترين رويكرد اين س��ازمان
در راستاي اجراي اين طرحهاي نظارتي است ،اضافه
كرد :با نظارتهاي ويژه بر روند عرضه و قيمت اقالم
پروتييني ،فرآوردهه��اي لبني و ديگر اقالم مصرفي
موردنيازمردمازجملهاقالمبهداشتينظيرماسكو
مواد ضد عفونيكننده ،همواره تالش داريم شرايطي
فراهمشودتامصرفكنندگانازنوسانقيمتهالطمه
نبينندوآرامشوتعادلبربازارمحصوالتحكمفرما
ش��ود .تاب��ش ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز
ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻖ ﻣﺮدم .داﻧﺴﺖ كه بازرسان با آن
برخورد قانوني و قاطع خواهند داش��ت و تاكيد كرد:
در اين بازه زماني نزديك به  383هزار مورد بازرسي
به منظور كنترل و برخورد با تخلف گرانفروش��ي و
امتناعازعرضهصورتگرفتهكهدرنهايتبهتنظيمو
ارسال 17هزار و 382فقره پرونده تخلفاتي به شعب
رسيدگيكننده تعزيرات حكومتي استانها منجر
شده اس��ت .وي به اقدامات صورت گرفته پيرامون
بازرسي و نظارت بر بازار اقالمي نظير «لوازم خانگي،
برنج،الستيك،شكرومصالحساختماني»دركشورنيز
اشارهوتصريحكرد:باهمكاريوهماهنگيهايصورت
گرفته با ديگر دس��تگاهها و با برگزاري گش��تهاي
مشتركبازرسي 85،هزارو 869هزارموردبازرسياز
واحدهايتوليدي،عمدهفروشوخردهفروشصورت
گرفت��ه و 2هزار و 976پرونده ب��ه ارزش جمعا208
ميلياردو 858ميليونو 254هزارو 224ريالتشكيل
شده است .تابش گفت :در همين مدت ،طرح مبارزه
بااحتكارخودرودرراستايسياستهايتنظيمبازار
و سياستهاي دولت به منظور جلوگيري از فعاليت
سوءاستفادهكنندگان از بازار خودرو ،به صورت ويژه
در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و در اين مقطع
زمانيمجموع ٌايكهزارو 562دستگاهخودروبهظن
تخلف احتكار توسط بازرسان سازمانهاي صنعت،
معدنوتجارتاستانهاكشفشدهاست.معاونوزير
صمت ،ارزش خودروهاي مكشوفه را 803ميليارد و
 767ميليون و  269هزار و  636ريال اعالم و تصريح
كرد:پروندههايتشكيلشدهبرايپيگيريهايبعدي
بهتعزيراتحكومتيارسالشدهاست.

نايبرييساتاقاصنافايرانخبرداد

 ۶۳طرح اشتغالزايي
به دولت ارايه كرديم

نايبرييس اتاق اصناف ايران ارتقاء جايگاه اصناف با
تشكيل ميز صادراتي را مورد تأكيد قرار داد و گفت:
واحدهاي صنفي مطالبات زيادي دارند .به گزارش
اتاق اصناف ايران ،جاللالدين محمد شكريه با بيان
اينك��ه اصناف مطالبات زيادي دارن��د و در صورت
حمايتهاي الزم ظرفيت اشتغالزايي آن در بخش
توليد افزايش پيدا ميكند اظهار داشت :به اعتقاد
بنده اگر دولت در كنار اصناف قرار بگيرد و به اصناف
اعتمادكندوبخشخصوصيراارتقاءدهداينهدف
محقق ميش��ود .وي ارتقاء سطح و جايگاه شوراي
گفتوگو دولت و بخش خصوصي را نيز يكي ديگر از
مولفههايالزمبرايافزايشتواناشتغالزايياصناف
در بخ��ش توليد تلقي كرد و بي��ان كرد :طرحهاي
متعددي وجود دارد كه هماينك در دس��ت اقدام
هستند از طرفي دولت هم بايد به بخش خصوصي
اعتماد داشته باشد .شكريه با تأكيد بر اينكه برنامه
صنوف در قالب  ۶۳طرح مطرح ش��ده است و بايد
توسط دولت در اولويت قرار گيرد ،افزود :بدون شك
اصناف مطالبات زيادي دارن��د و اتاق اصناف ايران
بهترين مرجع و پناهگاه براي اخذ مطالبات به حق
صنفياصنافمحسوبميشودازطرفيانتظارمان
اين است كه دولت هم رويكرد حمايتي داشته باشد.
رييس اتاق اصناف گيالن بحث افزايش بهره وري
اصناف را اصلي كه در شرايط كنوني اجرايي شدن
آن بسيار الزم و ضروري به نظر ميرسد خطاب كرد
ودرهمينزمينهاظهارداشت:بايدميزانبهروهوري
اصناف را افزاي��ش دهيم زيرا در صورت تحقق اين
هدف تورم كاهش يافته و ارزش پول ملي كش��ور
ارتقاء پيدا ميكند .شكريه با اشاره به تبعات منفي و
خسارتهاي وارده به بخش اصناف به علت شيوع
ويروس كرونا در كشور ابراز داشت :صنوف متحمل
آسيبهاي زيادي شدهاند و نگاه حمايتي دولت بايد
در بخش معافيت مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي
براي اصناف لحاظ شود تا گوشهاي از خسارات وارده
به اصناف جبران شود .نايبرييس اتاق اصناف ايران
نقشآفريني ويژه خانواده بزرگ اصناف به ويژه در
زماني كه كشور با تحريمهاي اقتصادي همهجانبه
درگير است را بس��يار تعيينكننده دانست و بيان
كرد :واحدهاي صنفي و بهطور كلي اصناف بهعنوان
بنگاههاي اقتصادي كوچك قادرند نقش بس��يار
بزرگي در زمينه رونق توليد ايفا كنند.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن اقتصادي سياست منع ورود كاالهاي مشابه ساخت داخل را واكاوي كردند

انتقاد از ممنوعيتهاي وارداتي
رياست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق
تهران در نشست با اعضاي كميسيون «تسهيل تجارت و
توس��عه صادرات» اتاق بازرگاني تهران ،با ورود به دستور
جلسه مبني بر نظرخواهي وزارت صمت از اتاق بازرگاني
تهران مبني بر اعالم نظر در خصوص ممنوعيت واردات
كاالهاي مشابه با اش��اره به سياست مديريت واردات كه
در دستوركار وزارت صمت قرار گرفته و محدوديتهاي
بيشتري نسبت به گذشته در امر واردات اعمال شده است،
گفت:كميتهايبرايبررسيكاالهاييكهظرفيتساخت
در داخل را دارا هس��تند ،تشكيل شده و اين كميته براي
اضافه كردن كاالهاي ديگري به فهرس��تهاي ممنوعه
وارداتي فعال اس��ت و هر روز ش��اهد تعيين ممنوعيت
جديدي در امر واردات هستيم كه دليل اين ممنوعيتها
مديريت صحيح منابع ارزي كشور در شرايط تحريمي و
تاثير ويروس كرونا بر كل اقتصاد جهاني اعالم ميش��ود
كه هم قدرت خريد و هم تقاضاي جهاني را كاهش داده و
دولت ناگزير به كاهش هزينههاي خود است.
محمدالهوتيافزود:همانگونهكهپيشازايناشارهكردم،
كميتهاي شكل گرفته تا كاالهايي را كه امكان ممنوعيت
واردات آن وجود دارد ،مورد بررس��ي قرار دهد .بر همين
اساس ،هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران موضوع فعاليت

برخي اصناف يك هفته ديگر
تعطيلشدند

سياست ممنوعيت واردات كاالهاي مشابه ساخت داخل درست يا غلط؟
اين كميته را به كميسيونهاي مشورتي خود ارجاع داده
تا پس از ارايه نظرات كميسيونها و جمعبندي ،آن را به
مراجع ذيصالح انعكاس دهد .او با بيان اينكه ممنوعيت
واردات برخي كاالها ،زيانهايي را به همراه خواهد داشت،
ادامه داد :اين موضوع از جنبههاي مختلفي قابل بررسي
است .براي مثال بخش��ي از كاالهاي بهداشتي و آرايشي
كه واردات آنها ممنوع ش��ده است ،با سالمت جامعه سر
وكار دارد .البته منع واردات اين كاالها ،به منزله قطع كامل
ورود آنها به كش��ور نيست و عمال س��وداگران را به سوي
قاچاق اين محصوالت س��وقميدهد .لذا ممنوعيت اين
كاالها ،در آيندهميتواند هزينههاي زي��ادي را در حوزه
سالمت به كش��ور تحميل كند و حتما بايد كاالهايي كه
توليد داخلي آن ،تكافوي مص��رف رانميدهد و تقاضاي
جدي در مورد آنها كشور وجود دارد ،اجازه واردات رسمي
پيدا كند .او با بيان اينكه وزارت صمت معتقد است ،امكان
توليد بسياري از كاالها در كشور وجود دارد ،افزود :برخي از
اين كاالها ،حائز كيفيت و كميت نوع وارداتي آن نيستند و
توليدكنندگان و واردكنندگان تحت تاثير اين سياستها
قرارخواهندگرفت.
رشد قاچاق محصوالت آرايشي و بهداشتي
درادامه،پويافيروزي،دبيركلاتاقبازرگانيمشتركايران
و كره جنوبي ،با اشاره به صدور مجوز صادرات بشردوستانه
از كرهجنوبي به ايران عنوان كرد كه اكنون مس��اله مهم
واردكنندگاناينكاالهامجوزبانكمركزيبرايتخصيص
ارز اس��ت و تقريبا پروس��ه واردات از كرهجنوبي متوقف
اس��ت .حميدرضا محمدي ،عضو انجمن واردكنندگان
فرآوردههاي آرايش��ي و بهداش��تي ،از رشد 50درصدي
قاچاق اين محصوالت به كشور خبر داد و گفت :طبق آمار
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،قاچاق محصوالت آرايشي
و بهداشتي ظرف دو سال گذشته حدود 50درصد افزايش
يافته كه اين مساله مخاطرات جدي در حوزه سالمت بر

جاي خواهد گذاش��ت .او افزود :حدود دو سال پيش ،در
جلسهاي كه با انجمنهاي حوزه آرايشي و بهداشتي و نيز
وزارت صمت داشتيم ،مقرر شد ،واردات برخي محصوالت
كه داراي توليد داخل نيستند ،تداوم پيدا كند همچنين
يك س��ري از محصوالت نيز بهصورت فازبندي از طريق
انعقاد قراردادهاي تحت ليسانس يا به روشهاي ديگر در
پروسه توليد قرار گيرد .اما بهرغم آنكه توليدكنندگان نيز
معتقدند كه توافق حاصل شده ،توافق خوبي است و عالوه
بر تقويت توليد ،واردات رسمي نيز انجامميگيرد ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت آن را اجرايينميكند .محمدي با
اشاره به اينكه حدود40هزار شغل در حوزه توليد و واردات
محصوالتآرايشيوبهداشتيشكلگرفتهاست،ادامهداد:
مدتهاست كه حجم زيادي محصول آرايشي و بهداشتي
فسادپذيردرگمركرسوبكردهوبهرغمآنكهدستگاههاي
ذيربطازحلمشكلترخيصاينكانتينرهاميگويند،اما
گمركميگويد كه دستور مشخصي در اين باره دريافت
نكرده است .او در ادامه خواستار پيگيري اين دو مساله شد.
معضل وضع ناگهاني مقررات
ازسويديگر،مهرادعباد،عضوكميسيونتسهيلتجارت
و توس��عه صادرات اتاق تهران هم س��خنان خود را با اين
عب��ارت آغاز كرد كه :اگر بتوانيم ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارترامتقاعدكنيمكهيكشبهدستبهتغييروتدوين
مقررات نزند ،بسيار برد كردهايم .او افزود :تصور كنيد كه
فعاالن اقتصادي ساليان سال ،روي واردات يا صادرات يك
محصولفعاليتميكنندويكشبهصادراتياوارداتاين
محصولممنوعميشود.مسالهايناستكهاكنون،برخي
ازكاالهاييكهوارداتآنممنوعشده،باكيفيتاستاندارد
در داخل توليدنميشود و اين كامال به ضرر مصرفكننده
است .براي مثال ،تنها يك شركت در ايران ،توليدكننده
سيلندر  10ليتري اكس��يژن بيمارستاني است كه از هر
10سيلندر توليد ش��ده در اين واحد توليدي 5 ،سيلندر

دچارتركيدگيميشود.اينسيلندرها،مشكالتبسياري
ايجاد كرده و امكان واردات آن نيز وجود ندارد.
او ادامه داد :برخي از كاالها نيز توليد داخلي ندارد و البته
نيازي هم به واردات آنها نيست .براي مثال ،عروسكهايي
كه به تازگي در خودروها مورد استفاده قرارميگيرد ،به
همين دليل كه توليد داخلي ندارد ،اج��ازه واردات پيدا
ميكند .از اين دست موارد بسيار است و اگر وزارت صنعت
بتواند روي اين موارد تمرك��ز كند ،به صرفهجويي ارزي
بااليي دست خواهد يافت .عباد با بيان اينكه «تشخيص
اين ممنوعيتها نياز به كار تخصصي دارد» ادامه داد :اين
ممنوعيتهابدونكاركارشناسيتبعاتبسياريبهدنبال
دارد و در اين زمينه بايد انجمنهاي تخصصي به مشاوره
دعوت ش��وند .در ادامه اين جلسه ،محمد الهوتي گفت:
واردات بسياري از ماش��ينآالت و مواد اوليه توليد به نام
حمايت از توليد داخل ممنوع شده و اين درحالي است كه
نمونههاي مشابه داخلي ،بعضا نه كيفيت الزم را داراست
و نه تكاف��وي تقاضا راميدهد .حتما بايد در اين زمينه از
تشكلها نظرخواهي صورت گيرد .او در ادامه تاكيد كرد:
همانطور كه در آمارهاي گمرك طي سالهاي  ۹۷و ۹۸
است بيش از ۸۵درصد واردات متعلق به كاالهاي
مشهود 
سرمايهاي ،واسطه توليد و مواد اوليه كارخانجات است و
 ۱۵درصد بقيه نيز به كاالهاي مصرفي ضروري ،بهداشتي
و دارويي اختصاص دارد .لذا ضمن توجه بر مديريت دقيق
منابعارزيكشور،بايدتوجهداشتتنهااعمالممنوعيت،
چاره حمايت از توليد داخلي نيس��ت و با ممنوعيتهاي
ايجاد ش��ده ،حجم قاچاق كه متاسفانه هميشه مخرب
توليد در كشور بوده،ميتواند افزايش يابد .از سوي ديگر
ممنوعيت واردات به بهانه حماي��ت از توليد ،انحصار در
كشورايجادميكندكهسياستهاياينچنينينهتنهابه
حمايتازتوليدمنجرنميشودبلكهفضاييرابراياقتصاد
غيرشفاف فراهم كرده و رقابت را از بينميبرد كه نهايتاً
هزينه آن را مصرفكننده نهايي بايد بپردازد.

نامه رييس هياتمديره فدراسيون واردات ايران به رييس مجلس:

تعلل بانك مركزي براي ترخيصكاالها موجب فسادپذيري ميشود
حمي�د مقيم�ي ريي�س هيا تمدي�ره
فدراس�يون واردات اي�ران در نام�هاي به
محمد باقر قاليباف رييس مجلس ش�وراي
اسالمي نوشت« :همانگونه كه مستحضريد
تصيمات خلقالساعه و غيرمنطقي برخي از
مديران دولت�ي ،فعالين اقتصادي را جدا از
تحريم خارجي عم ً
ال با تحريم داخلي مواجه
كرده است.

از سويي به علت بيتدبيري دولت ميلياردها تومان
كاال و مواد اوليه كه قبل از تحريمهاي ظالمانه طي
مراحل قانوني ثبت سفارش و بدون استفاده از ارز
دولتي بر روال معمول مبادالت اقتصادي آن زمان
وارد گمركات كشور ش��ده در حال نابودي است و
از سوي ديگر رسوب كاالها و مواد اوليه خود عم ً
ال
ورشكستگي و بيكاري هزاران نفر ،افزايش سرسام
آور قيمتها و رونق كاالي قاچاق را در پي داش��ته
است .متأسفانه بهرغم شعار و وعدههاي همكاري
دولت با فعاالن بخش خصوص��ي كماكان به علت

س�لايق و عملكرد متعارض مديران دولتي به ويژه
بانك مركزي (همانگونه كه جناب آقاي سليمي
عضو هيات رييس��ه مجلس به درستي به آن اشاره
فرمودند) مجدداً شاهد ناهماهنگي و سياستهاي
متناقض و مخرب كارگزاران دولتي هستيم».
در بخش ديگ��ري از اين نامه آمده اس��ت« :اخيراً
وزارت صمت طي بخشنامهاي واردات محصوالت
رديف  27گ��روه اولوي��ت  2ارزي را ممنوع اعالم
كرده اس��ت .به رغم آنكه دفتر مقررات صادرات و
واردات اذعان داشته كه اين ممنوعيت شامل حال
محمولههايي كه پيش از اين ثبت س��فارش شده
نميش��ود ،اما در عملكردي متناقض ترخيص اين
كاالها را به تأييد گواهي ثبت آماري از سوي بانك
مركزي منوط كرده اس��ت .اين در حالي است كه
برخي از اين كاالهاي وارداتي قبل از مقررات ارزي
جديد و بدون ارز بري دولت��ي و برخي نيز مطابق
مقررات زم��ان واردات ،بر اس��اس واردات در برابر
صادرات انجام شده است و واردكنندگان ارز مورد
نياز خود را از محل صادرات بدون هيچ منع قانوني

تأمين كردهاند ».رييس هياتمديره فدراس��يون
واردات ايران در ادامه آورده اس��ت« :در حالي كه
بانك مركزي با چشماني بسته نظارهگر واقعيتهاي
جاري ارزي كش��ور اس��ت به عن��وان مثال خروج
ميلياردها دالري كه هر س��ال براي خريد امالك و
مستغالت از كشور خارج ميشود را ناديده ميگيرد
همچنين براي فرار از مسووليت و فرافكني ناتواني
اي��ن بانك در تنظيم قيم��ت ارز در بازار به ظاهر با
چش��ماني تيزبين براي فشار به بازرگانان قانوني و
شناسنامه دار از تأييد مدارك چند ده هزار دالري
پرهيز ميكند.
متأسفانه سياس��تگذاران ارزي كشور در وزارت
صمت و بانك مركزي ،به جاي تالش در جهت بهبود
مستمر محيط كسب و كار ،تخريب مستمر محيط
كس��ب و كار و شليك مسلس��ل وار بخشنامههاي
ابهام و مشكل زا به سمت بخش خصوصي را الگوي
كاري خود ق��رار دادهاند و در اين مس��ير ،نابودي
س��رمايههاي مردم��ي ،ورشكس��تگي و افزايش
بيكاري و باال رفتن قيمتها و قاچاق كاال را به هيچ

ادامهازصفحهاول

بورس قرار بود ناجي باشد

اين درحالي است كه قرار بود بازار بورس بتواند رشد
نقدينگي را مهار كند اما در عمل نه تنها نتوانس��ت
بازارهاي موازي را كنترل كند بلكه به طرز عجيبي
نقش مخ��رب را در اقتصاد بازي ميكند .همچنين
س��يگنالهاي منفي كه از بازار ارز ب��ه بازار بورس
ارسال ميشود ،نرخ تورم انتظاري در بازار بورس را
رقم زده كه در حقيقت بازار ارز ،بازار ملك و س��اير
بازارهاي موازي را هم دچار مشكل كرده است.
متاس��فانه اين تفكر منسوخ ش��ده ،كه نقدينگي
س��رگردان باالي جامعه با بازار بورس مهار خواهد
شد را آقايان فرهاد دژپس��ند وزيرامور اقتصادي و
دارايي و عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي

تمديد مهلت استفاده از
مزاياي قانون رفع موانع توليد
مديركل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري
وزارتصمتطينامهايب هرييساتاقتهرانازتمديد
مهلت زمان اس��تفاده از مزاياي آييننامه اصالحي
ماده 20قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي
نظام مالي كش��ور تا پايان ش��هريور ماه سال جاري
خبر داد .به موجب بند نخست اين آييننامه كه در
اسفندماه سال گذشته توس��ط هيات وزيران مورد
اصالحقرارگرفتهاست،بدهكارانتاتاريخ 31شهريور
ماه 99فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به
صورت يكجا پرداخت كنند يا در صورت عدم امكان
پرداختاقساطسررسيدشدهبهصورتيكجا،بانك
عاملمكلفاستبنابهدرخواستمشترينسبتبه
تقسيطبدهيايندستهازبدهكارانحداكثرتاچهار
سال در اقساط  6ماهه با نرخ س��ود  18درصد براي
بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيالت دريافتي آنها
باالي  20ميليون دالر است و با نرخ سود  12درصد
برايبدهكارانيكهاصلتسهيالتدريافتيآنهاكمتر
از  20ميليون دالر اس��ت ،اقدام كند .عدم پرداخت
اقساطدرموعدمقررمشمولوجهالتزامتاخيرتاديه
دينشاملنرخسودبهعالوهجرايمموضوعآييننامه
اجراييوصولمطالباتغيرجاريموسساتاعتباري
(رياليو ارزي)خواهد شد.

پيدا و پنهانممنوعيتهاي وارداتي
تعادل  -گروه تجارت|
سياس�ت ممنوعيت واردات كاالهاي مش�ابه
ساخت داخل درست يا غلط؟ وزارت صمت طي
يكي ،دو س�ال اخير به دنبال اجراي سياس�ت
مديريت واردات است؛ سياس�تي كه به ظاهر
هدفشحمايتازتوليدومديريتمصارفارزي
است ،اما در عمل تبعات ديگري براي اقتصاد به
همراه دارد .ازاين رو ،اينسياست مورد اعتراض
فعاالن اقتص�ادي ق�رار گرفته اس�ت .چراكه
به گفته آنه�ا ،وزارت صمت هر روز بر ليس�ت
ممنوعيتهاي وارداتي كه ظرفيت ساخت آنها
در داخل وجود دارد ،ميافزايد و ممنوعيتهاي
جديدي در ام�ر واردات اعم�ال ميكند .البته
دليل اي�ن ممنوعيتها مديريت صحيح منابع
ارزي كشور در شرايط تحريمي و تاثير ويروس
كرونا بر كل اقتصاد جهاني اعالم ميش�ود كه
هم قدرت خريد و هم تقاضاي جهاني را كاهش
داده و دول�ت ناگزير به كاهش هزينههاي خود
اس�ت .با اين حال ،برخي از فع�االن اقتصادي،
نسبتبهتبعاتممنوعيتوارداتبرخيكاالها
به دليل وجود توليد داخلي آن هش�دار و تهيه
فهرس�ت ممنوعه وارداتي بدون نظرخواهي از
انجمنهاوتشكلهايرستههايمختلفتجاري
وصنعتيراموردانتقادقراردادند.چراكهبهگفته
آنها ،اين سياس�ت پيامده�اي زيانباري براي
مصرفكنندگان در پي خواهد داش�ت .فعاالن
اقتصادي معتقدندكه حمايت از توليد نبايد به
مثابه چماقي بر س�ر واردكنندگان فرود آيد و
اين سياستها نه تنها به حمايت از توليد منجر
نميش�ود كه فضا را براي اقتصاد غيرشفاف و
ايجادانحصارفراهمميكند.بهگفتهآنها،اعمال
ممنوعيت ،تنها چ�اره حمايت از توليد داخلي
نيس�ت و با ممنوعيتهاي ايجاد ش�ده ،حجم
قاچاق كه متاسفانه هميش�ه مخرب توليد در
كشور بوده،ميتواند افزايش يابد.

اخبار

دنبال كردند و با پافشاري بر اين موضوع ،هم كنترل
بازار ارز و هم بازار بورس از دستشان خارج شد.
به عبارتي ديگر ،بازار بورس كه قرار بود نقش ناجي
را در اقتص��اد بازي كند ،نه تنها خودش به وضعيت
ناگ��واري دچار ش��ده ،بلكه ش��اهد بوديم كه طي
روزهاي گذش��ته بازار ارز ،يك رشد غيرمنطقي را
به ثبت رس��اند .با اين وضعيت اگ��ر بخواهيم يك
پيشبيني منطق��ي از بازار بورس طي ماههاي آتي
داش��ته باش��يم ،بايد تحوالت اقتصادي و سياسي
درعرص��ه جهاني كه در انتظار ايران اس��ت را رصد
كنيم؛ تحوالتي كه ميتوان��د وضعيت بازارها را به
گونهاي ديگر رقم بزند .يكي از اين تحوالت« ،توافق

محكم با چين» بابت تضامين خريد نفتشان و ورود
ارزهاي وارداتي به كشور است كه ميتواند بر كاهش
نرخ دالر بسيار اثر گذار باشد .از ديگر تحوالت ،راي
نياوردن«دونالد ترامپ» و بازگش��ت دموكراتها
به برجام اس��ت ،كه اين اتفاق نيز ميتواند منجر به
افت نرخ دالر شود كه قطعا اثر منفي بر بازار بورس
خواهد گذاشت؛ البته اين يك منفي خوبي خواهد
ب��ود .از آنجايي كه معموال بازارهاي مالي پيش��باز
اتفافات و تحوالت اقتصادي هستند ،به نظر ميرسد
تا يكم��اه و نيم آينده ،در ص��ورت كاهش نرخ ارز
شاهد ركود س��نگين در همه بازارها از جمله بازار
سهام و ملك باشيم.

ميانگارند ».در ادامه اين نامه آمده است« :تصوري
كه مس��ووالن بانك مركزي از پنجره واحد تجاري
دارند ،يك س��ايت اينترنتي اس��ت ك��ه همهچيز
پش��ت آن قفل شده باشد و به اين بهانه پاسخگوي
فعاالن اقتصادي نباشند .فعاالن اقتصادي نه تنها
از تصميمهاي س��ليقهاي مس��ووالن بانك آسيب
ميبينند ،بلكه به كرامت آنها نيز بياعتنايي شده
و اگر بازرس��ان خود را به ورودي س��اختمان اين
بانك بفرستيد ،مش��اهده خواهند كرد كه مديران
ش��ركتها باي��د س��اعتها در خياب��ان ميرداماد
منتظر بمانند تا ش��ايد يكي از كارشناس��ان بانك،
به تلفن داخلي خود پاس��خ ده��د .اگر هدف بانك
مركزي از اين قبيل رفتارها مديريت بازار ارز است،
ترخيص كاالهايي كه ارز آنها پيش از اين توس��ط
واردكنندگان تأمين شده است ،چه ايرادي دارد؟
اگر بانك مركزي از وظايف ذاتي خود كه برقراري
ارتباطات بين بانكي است عاجز مانده است ،آيا بايد
خالقيتهاي بخش خصوصي را هم سركوب كنند
تا مسيرهاي مويرگي تجارت نيز مسدود شود؟»

بورسبزرگسنگنزنيم
به ِ

ِ
واقعيت شرايط كالن را درست
بورس را بزرگ ببينيم .اگر
نبيني��م و تحليل نكنيم به سرنوش��ت تحليلگراني دچار
ميشويم كه از ش��اخص  ۲۵۰هزار واحدي منتظر ريزش
بورس هستند .اقتصاددانان و استاداني كه با خطكشهاي
قديميبورسرااندازهگرفتندوفريادحبابدادندوبياعتبار
شدند! معاملهگراني كه در شاخص  ۹۰۰هزار واحدي نقد
ش��دند و گوش فلك را كر كردند كه ب��ازار خواهد ريخت و
بياعتبارشدند!اهدافبورسفراترازتصورماخواهدبودوتنها
راهسودكردندراينبازاربازنگاهداشتنذهنخودماننسبت
بهپذيرشرويكردهايجديددربورساست.ماجزكوچكي
از بازار هس��تيم و در بهترين حالت بايد بتوانيم بر سرمايه
خودمانتاثيرداشتهباشيم،دقتكنيددربهترينحالت!

اتاق اصناف تهران| ريي��س اتاق اصناف تهران
گفت :بر اساس ابالغ استاندار تهران و مصوبه ستاد
مقابله با كرونا با توجه كاهش نيافتن تعداد بيماران
بستري ش��ده در بيمارس��تانها محدوديتهاي
كرونايي يك هفته ديگر در استان تهران تمديد شد.
قاس��م نوده فراهاني با اشاره به ابالغ استاندار تهران
در خصوص تصميمگيري س��تاد مقابله با ويروس
كرونا مبني بر تمديد محدوديتهاي جديد گفت:
بر اساس ابالغ استاندار تهران و مصوبه ستاد مقابله
با كرونا ب��ا توجه به افزايش مراجعهكنندگان مبتال
به ويروس كرونا به مراكز خدمات درماني و كاهش
نيافتن تعداد بيماران بستري شده در بيمارستانها
محدوديتهاي كرونايي يك هفته ديگر در استان
تهران تمديد ش��د .وي افزود :بنا به اعالم استاندار
تهران فعاليت برخي صنوف از جمله قهوهخانهها و
چايخانهها ،آرايشگاههاي زنانه و سالنهاي زيبايي،
كافههاوتاالرهايپذيراييممنوعاست.فراهانيبيان
داشت:تعطيلياستخرهايسرپوشيده،برگزارنشدن
نماز جمعه در ته��ران و برگزاري تجمعات عمومي
ديگرمحدوديتهايازايندستاستكهيكهفته
ديگر از چهارم تا يازدهم مردادماه تمديد شده است.
رييساتاقاصنافتهرانباتاكيدبررعايتپروتكلها
و دستورالعملهاي بهداشتي در واحدهاي صنفي
گفت :همه مردم و به ويژه اصناف بايد بدانند در اين
برهه ،رعايت پروتكلهاي بهداشتي ،فاصلهگذاري
اجتماعيوازهمهمهمتراستفادهازماسكبهصورت
كاملوهمگانيميتواندبزرگترينگامبرايخروج
از اين بحران باشد .وي افزود :طبق مصوبات قبلي،
واحدهاي صنفي همچنان نبايد اجازه حضور افراد
بودن ماس��ك و تجمع در پاس��اژها را بدهند و اگر
نسبتبهاينموضوعبيتوجهباشنددروهلهنخست
به واحدهاي صنفي تذك��ر و در صورت تكرار با آنها
برخوردقانونيميشود.

تصاحب بازارها نيازمند
شناخت نظامحقوقي هركشور
موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني|
كشور ايران به لحاظ برخورداري از موقعيت ويژه
و ممتاز جغرافيايي از گذشته تاكنون به عنوان پل
ارتباطي مناطق ژئواستراتژيك جهان نقش مهمي
دراقتصادبينالمللداشتهاستوامروزهنيزباتوجه
به عواملي نظير توسعه صنايع همچون نفت ،گاز،
پتروشيمي با اتكا به ذخاير عظيم موجود در كشور،
ظرفيتهايبااليصادراتي،فعاليتهاياقتصادي
كشور درعرصه بينالملل رونق چشمگيري گرفته
است .رضا پاكدامن نويسنده كتاب نظام حقوقي
فعاليتاقتصاديخارجياناشارهكردهبرايتوسعه
فعاليت اقتصادي خارجي در مرحله اول شناخت
بازار گام اساسي محسوب ميشود كه براي رسيدن
بهاينشناخت،ناگزيربايدبهشناختوضعيتنظام
حقوقيهركشورپرداخت.درهمينراستاقوانينو
مقرراتي كه مورد توجه جدي شركتهاي خارجي
اس��ت را ميتوان به دو گروه تقس��يم ك��رد :الف)
قوانين و مقررات عمومي ناظر بر كليه فعاليتهاي
اقتصادي اعم از ايراني��ان و خارجيان ب) قوانين
و مق��ررات اختصاصي ناظر بر حض��ور و فعاليت
اقتصادي خارجيان در اي��ران .با توجه به رويكرد
محتواي كتاب ،بخش دوم اين قوانين مورد توجه
قرار گرفته اس��ت .نويسنده در ديباچه كالم ،ابتدا
چند اصل از قانون اساسي كشور كه ناظر به روابط
كاري ،معامالت وتوافقات با اتباع بيگانه اس��ت را
مطرح ك��رده و در بخش بعدي موادي از قانون كه
اشاره به مقررات ثبت شركت خارجي ،قوانين ثبت
ش��عبه يا نمايندگي شركت خارجي ،نظر شوراي
نگهبان در رابطه با ثبت ش��ركت خارجي است را
با ذكر تمام جزييات آورده است.در ادامه مقررات
س��رمايهگذاري خارجي ،آيين نامههاي اجرايي،
بحث بانك و ب��ورس ب��راي خارجيان همچنين
مقررات مالياتي سرمايهگذاران خارجي ،قواعد و
مقررات بيمه اتباع خارجي در ايران از مباحث ديگر
كتاب است .در نهايت نويسنده قوانين مربوط به
داوري تجاري بينالملل و مقررات حل اختالف و
آيين دارسي مدني و اجراي احكام مدني در رابطه با
خارجيان در ايران را در همه اجزا و اركان آن با تكيه
بر نص صريح قانون و شفافس��ازي نظام حقوقي
اقتصادي بيان نموده و تصوير روشني را پيش روي
عالقهمندان ترسيم كرده است.

يكشنبه  5مرداد  5 1399ذيالحجه  1441سال هفتم شماره Sun. July 26. 2020 1714

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
نشانی:خيابانستارخان-خيابان كوثردوم-بنبستمينو
تلفن  - 66420769:نمابر66420417:
چاپ :همشهري ( 3روزتاب)    -توزيع :نشر گستر امروز  -تلفن61933000:
سازمان شهرستانها66126088  :
  اذان ظهر     13:11  :اذان مغرب     20:44  :اذان صبح فردا  4:30  :
i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

مرگ محمدرضا پهلوي درقاهره
پنجم م��رداد  ۱۳۵۹محمدرضا پهلوي
آخرين شاه ايران ،در سن  ۶۱سالگي در
تاريخ
نگاري بيمارس��تان معادي قاهره بر اثر بيماري
سرطان خون درگذش��ت .آخرين ش��اه ايران در روز
۴آب��ان  ۱۲۹۸در تهران به دنيا آمد .پدرش «رضاخان
ميرپنجسوادكوهي»بنيانگذارسلسلهپهلويومادرش
تاجالملوكآيرملوبود.پسازآنكهرضاخانپادشاهايران
ش��د ،محمدرضا به مقام وليعهدي رسيد و آنچنان كه
پدرش ميخواست در كنار  20همكالسي منتخبش
از جمله حسين فردوس��ت ،تحصيل در مدرسه نظام
را آغاز ك��رد و زبان فرانس��ه را از كودكي ف��را گرفت.
در  12سالگي براي ادامه تحصيل به سوييس عزيمت
كرد و در مدارس «اكل نوول دوش��ي» و انس��تيتو «لو
روزه» ادام��ه تحصيل داد .به گفت��ه فردريك ژاكوبي
و حس��ين فردوست كه از همكالس��ان محمدرضا در
سوييس بودند وي از نظر درسي دانشآموزي متوسط
به حساب ميآمد اما همواره در ميان قهرمانان ورزشي
مدرس��ه «لو روزه» بود .او در  ۱۷سالگي از مسير يونان
سپس تركيه راه ايران را در پيش گرفت و در دانشكده
افسري تهران مشغول به تحصيل شد .در پي استعفا و
تبعيد رضاشاه در ش��هريور  ،۱۳۲۰محمدرضا كه آن
زمان 20سالداشتدرمنصبسلطنتقرارگرفتودر
شرايط اشغال نظامي كشور توسط بيگانگان در مجلس
سوگند پادشاهي ياد كرد .فضاي شهريور  ۲۰پر بود از
فرياد دادخواهي .نخبگان و توده مردم پس از س��الها
اختناق رضاش��اهي در پي احقاق حقوق از دست رفته
خود بودند .همان زمان ايران اشغال شده ،درگير رتق
و فتق مشكالت خود با اشغالگران بود .شرايط جهاني
تاريخچه

مضر دوستداشتني
ّ

نوش��ابه ()Soft drink ،در لغ��ت ب��ه معناي هر
چيز نوش��يدني اس��ت .در كاربرد عاميانه نوش��ابه
عبارت است از يك نوشيدني خنك معموالً شيرين.
تاريخچه نوشابهس��ازي اساسا به زماني برميگردد
كه بشر عالوه بر مصرف آب آشاميدني ميتوانست
از افزودن م��وادي چون طعمدهندهها و ش��يرين
كنندهها به آب ،شربتهاي متعددي را تهيه كند.
بعدها كه مصرف ش��يرين كنندهها متداول ش��د،
ايرانيهاطعمدهندههايينظيرليمو،آلبالو،زرشك،
آلو ،انجير و بسياري از عرقيات نظير نعناع ،آويشن،
بهار نارنج و غيره را بهطور طبيعي در نوش��يدنيها
مصرفميكردند.نوشابههايامروز،آشاميدنيهاي
فوقالعاده محبوبي هس��تند كه در درجه اول از آب
گازدار،قندوچاشنيهاتشكيلشدهاند.دراواخردهه
 ۱۷۰۰اروپاييهاوآمريكاييهاشروعبهنوشيدنآب
معدني گازدار كردند چرا كه به خاطر خواص درماني
ش��ان مش��هور بودند .حق امتياز اولين آب معدني
ساخته شده در آمريكا در سال  ۱۸۰۹ثبت شد كه
به آن آب گازدار هم گفته ميشده است و داراي آب،
بيكربنات سديم مخلوط با اسيد بوده است كه به آن
گاز افزوده ميشد .داروسازان در آمريكا و اروپا هزاران
عنصرراآزمايشكردندوآرزوداشتندكهدرمانهاي
جديدي را براي بيماريهاي مختلف بيابند .امروزه
از بعضي نوشابههاي مزهدار به عنوان مواد نيروبخش
و مقوي مغز ياد ميشود كه براي درمان سردردها و
دردهاي عصبي به كار ميروند .در دهه  ،1830آب
گازداراولينباردربطريهايشيشهايفروختهشد.
پر كردن و در گذاش��تن براي مايع گازدار در ظروف
فرآيند مشكلي تا سال  ۱۸۵۰بود زماني كه ماشين
پر ك��ردن و چوب پنبه گذاش��تن بهطور موفقيت
آميزي طراحي شد .در اوايل دهه  ۱۸۸۰داروسازان
محركهايقويرابرايافزودنبهآبگازدارآزمايش
كردند كه شامل ميوههاي شيرين كوال و برگهاي
كوكا بودند .در سال  ۱۸۸۶يك داروساز آتالنتايي،
جان پمبرت��ون ،گامي مهم براي تركي��ب كوكا با
كوال برداش��ت بنابراين آن چيزي را ايجاد كرد كه
مشهورتريننوشيدنيجهانيعنيكوكاكوالشد.اين
آشاميدني با عنوان مادهاي طراواتبخش همچنين
درمانيتبليغميشد.چندسالبعدداروسازديگري
به نام كالب بردهام پپس��ي ك��وال را در كاليفرنياي
ش��مالي خلق كرد .گرچه اين نام از پپسين مشتق
شدهبوداسيديكهبرايهضمغذاهابهكارميرفت.
پپسي روي داشتن خواص درماني اين آشاميدني
ديگر تبليغي نميكرد .در اوايل قرن بيستم ،بيشتر
ش��ركتهاي كوال روي تبليغ جنبهه��اي طراوت
بخش و تازگي نوش��يدني خود تمركز كرده بودند.
آشاميدنيهايگازدارباطعمومزهمحبوبيتيدست
و پا كرده بودند و كارخانجات دست و پا ميزدند تا نام
مناسبي را براي نوشيدنيها خود انتخاب كنند .تا
دهه ۱۸۹۰نوشابهها بهطور دستي توليد و بطريها
بهطور جدا پر شده و بستهبندي ميشدند .در طول
دو دهه بعدي ماشين آالت اتوماتيك بهطور عمده
بهرهوريكارخانجاتنوشابههارابهبوددادند.حاالبا
تغيير در مواد اوليه توليد نوشابه ،نوشابههاي گازدار
امروزي به تشخيص پزشكان براي بدن مضرند اما
همچنانپرطرفدارتريننوشيدنيدرجهانهستند.

ايرانيان را ترغيب كرد تا به متفقين بپيوندند .اينچنين
بود كه با امضاي پيمان سه جانبهاي توسط اسميرنوف
سفيرشوروي،بوالردوزيرمختارانگليسوعليسهيلي
وزير خارجه ،ايران رسماًبه كشورهاي متفق ملحق شد.
درمقابلروسهاوانگليسهانيزمتعهدشدنداستقالل
و تماميت ارضي ايران را محترم بشمارند .اين اتفاقات
سلطنتمحمدرضاراتحكيمكرد .امارفتهرفتهشرايط
تغيير كرد ،واقعه بهمن 1327و تيراندازي به سمت شاه
در دانشگاه تهران ،بهانه را براي بستن فضاي سياسي
و قلع و قمع نيروهاي سياسي به ش��اه داد .پس از آن،
نخستوزيري مصدق و كودتاي شاه عليه او ،واقعه 15
خرداد و ...كش��ور را به سوي انقالب  57سوق داد .دي
جامعه

ماه ۵۷محمدرضا راهي جز خروج از كشور در برابر خود
نديد .شاپور بختيار را كه از چهرههاي جبهه ملي بود به
نخستوزيري گمارد و خود راهي سفري بيبازگشت
ي گرفت و اين
شد .بيماري سرطان روز به روز شدت م 
براي شاهي كه سالها در اوج قدرت سپري كرده بود،
به فاجعهاي ميمانس��ت .آخرين شاه ايران در تاريخ ۵
مرداد  ۱۳۵۹در سن  ۶۱سالگي ،در مصر درگذشت .دو
روزبعدپيكرويدرمسجدالرفاعيقاهره،پسازتشييع
ومراسمرسمي،بهخاكگذاشتهشد.محمدرضاپهلوي
در وصيتنامه خود خواسته بود تا جنازهاش در خاك
ايران دفن شود ،ايراني كه ساكنانش در پي انتشار خبر
درگذشت آخرين شاه ،جشن و شادي برپا كرده بودند.

گرما در تيرماه ركورد زد

ب��ر اس��اس اطالع��ات مرك��ز مل��ي
خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناس��ي باالترين دماي ثبتشده
در ايران طي تير ماه امسال  ۵۳.۱درجه
س��انتيگراد بود كه نس��بت به ركورد
بلندم��دت تير ماه ح��دود يك درجه
بيشتر شده اس��ت .در تير ماه امسال
گرمترين نقطه كشور ايستگاه شوش
در استان خوزستان با  ۵۳.۱درجه سانتيگراد بود
اين درحالي است كه بيش��ترين دماي بلندمدت
كشور طي تير ماه پيش از اين در سال  ۹۶با دماي
 ۵۲.۴درجه س��انتيگراد ثبت ش��ده بود .بر اساس
گزارش مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران
سازمان هواشناسي ،سردترين ايستگاه هواشناسي
كشور طي تير ماه امسال ايستگاه اردبيل در استان

اردبيل با دماي  ۴.۴درجه س��انتيگراد
بود .پيش از اين كمترين دماي هواي
بلندمدت در كش��ور طي تير ماه ۱.۲
سانتيگراد گزارش شده بود .بر اساس
اين گزارش همچنين بيشترين بارش
 ۲۴ساعته كشور در اولين ماه تابستان
در اس��تان گلس��تان بود .در ايستگاه
مينو دشت اين استان  ۱۰۰.۵ميليمتر
بارش  ۲۴ساعته ثبت ش��د .بهطور كلي با در نظر
گرفتن بارشها در كشور طي تير ماه ميتوان گفت
كه از مهرماه سال گذشته تاكنون  ۲۹۰.۳ميليمتر
بارش در كشور داشتيم كه  ۲۸.۸درصد نسبت به
ميانگين بلندمدت كشور افزايش داشته است اين
درحالي است كه بارشها در كشور نسبت به سال
گذشته حدود  ۸درصد كمتر شده است.

تداوم تعطيليصنوف پرريسكدر پايتخت

معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس
امنيت عموم��ي تهران ب��زرگ تاكيد
كرد كه برگزاري مراس��مهاي عروسي
و ع��زا و همايشها و  ...ت��ا اطالع ثانوي
تعطيل اس��ت .نادر مرادي ب��ه دنبال
ابالغ استانداري و مصوبه ستادمقابله با
كرونا در استان تهران محدوديت يك
هفتهاي براي برخ��ي صنوف پر تردد و
پر ريس��ك يك هفته ديگر نيز تمديد شد و از امروز
تا پايان هفته فعاليت آنها ممنوع اس��ت .وي ادامه
داد :بر اين اساس آرايش��گاهها و سالنهاي زيبايي
زنانه ،تاالرهاي پذيرايي ،چايخانهها و سفره خانهها
و قهوهخانه ،سينماها ،مراكز فرهنگي و هنري اعم
از كتابخانهه��ا ،مراكز تفريحي آبي ،اس��تخرهاي
سرپوشيده و باشگاههاي بدنسازي تا پايان هفته
تعطيل خواهند بود .همچنين كليه مراسم عروسي،

ترحيم و همايشها نيز تا اطالع ثانوي
تعطيل اس��ت .معاون نظارت بر اماكن
عموميپليسامنيتتهرانبزرگبابيان
اينكه اين موارد به صنوف مربوطه ابالغ
شده است،به ايسناگفت:بر اين اساس با
واحدهايصنفيمتخلفبرخوردخواهد
شد.همچينموارديمانندفعاليتبراي
مشتريان خاص و خصوصي و ويژه و ...
نيز به هيچ عنوان مورد تأييد نيست و اين مراكز بايد
برابرمصوبهستادمقابلهباكروناتعطيلباشند.مرادي
همچنين از اجراي ششمين مرحله طرح بازديد و
نظارت از قهوهخانهها و واحدهاي صنفي خبر داد و
گفت :در اين طرح از ۳۳واحد صنفي در بازار تهران
بازديد ش��د و  7قهوهخانه متخلف با دستور قضايي
پلمب شد .همچنين بازديدهاي ما از ديگر صنوف
نيز ادامه خواهد داشت.

م هندي و مسكن
رمانهايي مثل فيل 

احمد پوري با مقايس��ه رمانهاي عامهپسند با فيلمهاي هندي ميگويد :خطاب رمانهاي عامهپسند به خوانندگاني است كه در مقابل
هياهوي پيرامون خود و سردرد ناشي از آن درپي يك قرص مسكن هستند .اين نويسنده و مترجم تاكيد كرد :اينكه كدام يك از اين دو رمان
فاخر و عامه پسند در طول تاريخ بيشتر خواهد ماند ،بايد بگويم صددرصد رمان عامهپسند نميماند .در رمان عامهپسند عناصري وجود دارد
كه باعث جلب مخاطب ميشود ،آن عناصر ،عنصر لذت و روياآفريني است اما بهصورت دمدستي است ،اين رمانها رويايي درست ميكند
كه خيليها دنبال آن هستند و حسرتش را ميكشند ،طبيعتا ميروند تا روياهايشان را در آن كتابها پيدا كنند ،مانند فيلمهاي هندي و
باليوودي است .ملت فقير و بدبختي كه با پول ناچيز 3سانس فيلم از روياهايشان ببينند ،روياهاي سطحي تا از اين بدبختي بيرون بيايند.
مرزپرگهر

سرايمعينالتجاربنايياستكهاهوازتاريخمعاصرشرابهنوعيبهآنمديوناست.اينبناكهيادگاردورانقاجارياناست،متعلقبهفرديبهناممحمدتقي
معينالتجاربوده،فردياهلبوشهروبسيارخير.تاپيشازدورهناصرالدينشاهكهاهوازتبديلبهبندرناصريشود،اينشهر،شهريمتروكبودهوآنزمان،
شوشترمركزاستانخوزستانبهشمارميرفتهاست.زمانيكهسرايمعينالتجاركهدرواقعيكمركزترخيصكاالبودساختهشد،اينشهررونقبيشتري
گرفت.كاالهاباكشتيبهاهوازآوردهميشدندامابهدليلاينكهرودخانهدرمسيريبستريسنگيداشتهوقابلكشتيرانينبوده،باركشتيهارادرمحل
كاروانسراي معينالتجار خالي ميكردهاند  سپس با واگنهايي كه به اسب بسته ميشدند حمل ميكردند تا جايي كه ديگر بستر رودخانه سنگي نباشد.
معينالتجاركهنمايندهبوشهردرمجلسنيزبود،لقبپدرمعنويخليجفارسرانيزداردچراكهخدماتبسياريدرراهحمايتازتوليداتداخليانجامدادهبود.
ميراثنامه

سكشطلبي قاچاقچيان گنج در روز روشن!
نف 
تاهمينيكي،دوروزقبلهمهدلنگرانيهابهتبليغوفروشفلزيابوسايتهاييفعال
دراينزمينهختمميشد،بهفعاليتكسانيكهكاغذهايمچالهوقديميبهنامنقش ه
گنجميفروختندودلشانخوشبودبهچگونگييافتنگنجدرفضايمجازي؛آنهم
فعاالنميراثيتخريب
درشرايطيكهيكيازمهمتريندغدغههايباستانشناسانو ِ
محوطههايتاريخيبا ِ
كنلگهمينقاچاقچيانبود.حاالاماسروكلهكسانيپيداشده
استكهگردهماييبرايداوطلبانحفاريهايغيرمجازبرگزارميكنندونفسكش
هم ميطلبند كه كس��ي را ياراي مقابله با آنان نيست! باستانشناسان و دوستداران
و رس��انههاي ميراث فرهنگي در طول چند سال گذشته در دنياي حقيقي و مجازي
ِ
انمحوطههايتاريخيوقاچاقچيانعتيقهتالش
برايجلوگيريازادامه
فعاليتحفار ِ
ِ
فعاليتاين
زياديكردندتادستكمقانونيبرايجلوگيريازفروشفلزيابوتبليغو
افراد تصويبشود،هرچندگاهيدستورالعملهاييبااينهدفمنتشرميشدند،اما
هيچكدامترسازجرمانگاريچنينفعاليتيرابهدلقاچاقچياننينداختهتابهخاطر
تخريب تاريخ كشور بردارند ،به حدي كه در نبود ِ
نظارت موثر
آن هم كه شده دست از
ِ
حفارانمحوطههايتاريخيآمادگيهايمناسبرادر
فالورهاياينستاگراميهمين
ِ
آموزشهاي مجازي كسب كردند ،بعد به سرا ِغ برگزاري كالسهاي حضوري كشف
گنج رفتند ،بدون هيچ دلهرهاي ...در كنار وظيفهاي كه متوليان ميراث فرهنگي براي
جلوگيريازايننوعاقداماتبرعهدهداشتندوميتوانگفتكمترينكاريدراينزمينه
انجامدادند،امابرخيباستانشناسانتالشكردندتادستكمدرفضايمجازيراهكاري
برايايناتفاقپيداكنند.عباسرزمپوش ،دانشآموختهدكترايباستانشناسي وعلي
كمپين«حفاظتازميراثفرهنگي»
شريفي،كارشناسارشدباستانشناسيباايجاد
ِ
بهنشاني « »Crip.in.illegal.activityدر فضاي اينستاگرام اعالمكردندكهبراي
«مبارزهوگزارشصفحههاياينستاگراميفعالدرزمينهخريدوفروشوقاچاقميراث

فرهنگي،تبليغفلزيابوگنجيابي،دفينهيابي،اجارهوفروشدستگاههايفلزيابوادعاي
كارشناسيوتوصيهبهحفاريغيرمجاز»چنينصفحهايراراهاندازيكردهاندوتاكنون
تعداديازباستانشناسانسرشناسنيزبهآنصفحهپيوستهاند.دراينفراخوانوبراي
مخالفانحفاريهايغيرقانوني؛اعالمكردندكه«اينپويشمردمي
شدن
ِ
دورهمجمع ِ
با هدف گزارش پيچهاي متخلف راهاندازي شده ،اميد است با اعالم پيوستگي خود با
اينپويش،بهاتفاقگاميموثرودرحدتواندرمبارزهباتخريبوتاراجميراثفرهنگي
كشورمانبرداريم.نحوههمكاريبااينپويشبهاينشكلخواهدبودكهتصويرصفحه
اولهريكازاينپيچهايمتخلف،بهعالوهاكانتآنبدون@درصفحهاينپويشقرار
داده ميشود ،كافي است پست مربوطه را استوري كنيد ،تا مخاطبان شما در صورت
تمايلصفحهمتخلفراگزارشدهند».

كتابخانه

رهيافتهاي اقتصادي اسالم
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«دنيل سيلوا» به رتبه اول پرفروشها رسيد

مجلس در گذر تاريخ

قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور

اواخر تير  1336و در مجلس نوزدهم شوراي ملي
قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت
در سراس��ر كش��ور و فالت قاره به تصويب رسيد.
قانوني كه اول مرداد همان سال به تصويب مجلس
سنا نيز رسيد .در ماده اول اين قانون آمده است :به
منظور تسريع در توسعه عمليات تفحص و اكتشاف
و اس��تخراج نفت در سراسر كش��ور و فالت قاره به
اس��تثناي آن قس��مت از اراضي كهطبق قرارداد
فروش نفت مصوب ششم آبان ۱۳۳۳به عنوان حوزه
عمليات كنسرسيوم تعيين گرديده است همچنين
بهمنظورتوسعهسريععملياتتصفيهوحملونقل
و فروش كليه نفتي ك��ه در خارج از حوزه عمليات
كنسرسيوم به دست خواهد آمد در سراسر كشور و
نيز در خارج از كشور به شركتملي نفت ايران اجازه
داده ميش��ود كه طبق اصول و شرايط مندرج در
اين قانون عمل كند .همچنين ماده دوم اين قانون
تصريح كرده است :شركت ملي نفت ايران ميتواند
به منظور اجراي مقررات اين قانون با هر ش��خصي
اعم از ايراني و خارجي ك��ه صالحيت فني و مالي
اومحرز باشد مذاكره و هر گونه توافقي را كه مقتضي
بداند بر اساس مقررات و مصرحات اين قانون و ساير
شرايطي كه مخالف با قوانين كشور نباشد بهعمل
آورده و موافقتنامه مربوط��ه را تنظيم و امضاء و به
هيات وزيران تقديم نمايد كه در صورت تأييد براي
تصويب به مجلسين تقديم گردد.موافقتنامههايي

چهره روز

كه به اين طرز امضاء شود پس از تصويب مجلسين
و از تاريخ تصويب مزبور قابل اجرا خواهد بود.همين
طور ،در مورد اتباع خارجه اجازه عامليت يا واگذاري
عمليات به پيمانكار فقط در مواردي ممكن است
داده شود كه به موجب قوانين جاريهو سازمانهاي
اقتصادي كشور خارجي مربوطه اتباع ايراني مجاز
باشند كه در كش��ور مزبور بهطور كلي مبادرت به
فعاليته��اي اقتص��ادي و مخصوصاًعامليتهاي
موض��وع اين قان��ون بنمايند .ش��ركت ملي نفت
ايران ميتواند به منظور اجراي عمليات تفحص و
اكتشاف و استخراج اراضي كشور و فالت قاره را به
جز ناحيهموضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب
شش��م آبان  ۱۳۳۳به بخشهايي تقسيم كند كه
مساحت هر يك حداكثر از 80هزار كيلومتر مربع
تجاوزنكندشركتميتواندازبخشهايمزبورآنچه
را كه مقتضي بداند از نظر اجراي عمليات مقرر در
اين قانون آزاد اعالن كرده و نسبت به آن پيشنهاد
انعق��اد قرارداد بپذيرد وليكن باي��د در كليه اوقات
معادل اقال يك سوم مجموع اراضي قابل استفاده و
فالت قاره قابل استفاده به عنوان ذخيره ملي باقي
بماند .همچني��ن در ظرف مدتي كه به موجب اين
قانون اجازه تفحص و اكتش��اف و استخراج به يك
سازمان مشترك يا دستگاه مختلط داده ميشود
،عملياتمزبور در ناحيه مربوطه منحصر به سازمان
يا دستگاه نامبرده خواهد بود.

رمانجديدياز«دنيلسيلوا»نويسندهمشهورامريكاييموفقشدطلسمصدرنشيني
طوالنيمدترمان«جاييكهخرچنگهاآوازميخوانند»رابشكند.رمانجديد«دستور»
از«دنيلسيلوا»نويسندهوروزنامهنگارامريكاييكهبيستمينجلدازسريداستانهاي
«گابريل الون» محسوب ميشود با كنار زدن رمان پرفروش «جايي كه خرچنگها آواز
ميخوانند» نوشته «دليا اوئنز» به صدر فهرس��ت پرفروشهاي داستاني جلد سخت
نش��ريه نيويوركتايمز راهيافت .در رمان «دستور»« ،الون» كه يك متخصص مرمت
آثار هنري و جاسوس است تعطيالت خود و خانوادهش را زودتر از موعدد مقرر به اتمام
ميرساند تا تحقيقاتي درباره كشته شدن پاپ پل هفتم را مورد بررسي قرار دهد .رمان
«صحبتهاي دوستانه» نوشته «جيم بوچر» نيز در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد .اين
رمانكهشانزدهمينكتابازمجموعهكتابهاي«پروندههايدرسدن»بهشمارميرود،
داستانتنهاجادوگرحرف هايشيكاگوراروايتميكندكهسعيداردصلحميانملتهاي
ماوراءطبيعي جهان را حفظ كند .رمان «جايي كه خرچنگها آواز ميخوانند» از «دليا
اوئنز»،رمان«نيم هپنهانشونده»از«بريتبنت»و«تابستان»۲۸از«الينهيلدربرند»
بهترتيبدرجايگاههايسومتاپنجمقراردارند.دربخشآثارغيرداستانيجلدسختاين
نشريهنيزكتابجنجالي«خيليزيادوهميشهناكافي»نوشته«مريترامپ»برادرازده
«دونالدترامپ»كهشاملاطالعاتافشاكنندهدربارهرييسجمهوركنونياياالتمتحده

است در رتبه نخست ديده ميشود« .چطور يك ضدنژادپرست باشيم» نوشته «ايبرام
ايكسكندي»و«اتاقيكهدرآناتفاقافتاد»نوشته«جانبولتون»مشاورسابقامينت
ملياياالتمتحدهازديگرآثارپرفروشغيرداستانيايننشريههستند.

رمان «آمده بودم موهايم را ببافم» نوشته آ.مانت آنساي با ترجمه نازنين نيكوسرشت
از سوي نشر خزه منتشر شد .نويسنده در اين كتاب ،داستان زني را شرح ميدهد كه
از يك سو در چنبره آيينها و سنتهاي پوسيده گذشتگانش گرفتار شده و از سوي
ديگر بايد تحقير خانواده همسرش را تاب بياورد .او ميكوشد تا خود را از اين وضعيت
غمناك رها كند و راهي به سوي رهايي بجويد .آ .مانت آنساي ميخواست نوازنده پيانو
شود ،اما در 18سالگي دچار يك بيماري ناشناخته شد كه او را تا مرز زمينگير شدن
پيش برد .به همين دليل به نوشتن روي آورد كه تحرك جسماني كمتري نياز داشت.
ماحصلاولينتجربهآنسايدراينعرصه،رمانيشدبهنام«آمدهبودمموهايمراببافم»
كه ناگهان نام او را به عنوان نويس��ندهاي ششدانگ بر سر زبانها انداخت و به كتاب

پرفروش نيويوركتايمز بدل شد .شيكاگو تريبون هم آن را به عنوان يكي از كتابهاي
برتر س��ال انتخاب كرد .اما اتفاق مهم ديگر ،انتخاب «آمده بودم موهايم را ببافم» به
عنوان كتاب منتخب باشگاه كتابخواني اپرا وينفري بود كه حتي بر زندگي آنساي اثر
گذاشت .خودش ميگويد :در اواخر 30سالگي ،سالمتيام به طرز چشمگيري بهبود
يافت .اين بهبود عمدتاً حاصل تغيير دارويم بود كه پول آن را با حقالتأليفهاي بعد از
برگزيده شدن از سوي باشگاه اپرا ،پرداختم ».نشريه بوستون گلوب درباره اين رمان
نوشته است« :اولين بازي تماشايي و حيرتآور يك نويسنده ...آنساي با دقت و توانايي
ذهني عجيبي مينويس��د« ».آمده بودم موهايم را ببافم» در  264صفحه و با قيمت
40هزار تومان به كتابفروشيها راه يافته است.

«آمده بودم موهايم را ببافم»

