
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 
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 
عمده اي 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 
حجم باالي نقدينگي در اقتصاد و عدم عرضه نمادها 
در اين بازار اس��ت. اين در حالي است كه براساس 
علم اقتصاد، نمودار عرضه و تقاضا است كه قيمت 
را تعيين مي كند. حال مادامي كه عرضه كم و تقاضا 
باال باشد، شاهد رشد قيمت ها خواهيم بود. حتي 
وقتي كه دولت از عرضه سهام هاي تحت مديريت 
خود در اين بازار امتناع مي كند، طبيعي است كه 
شاهد رشد آنهم از نوع كاذبش در بازار بورس باشيم. 
از سوي ديگر، پول هاي سرگردان از بازارهاي موازي 
به بازار بورس، حجم ورودي نقدينگي در اين بازار 
را افزايش داد و عمده دليل رشد بازار بورس همين 

فاكتور است كه اصال هم خوب نيست. 
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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 
بي تاثيريم. م��ا نظاره گر 
اقتص��ادي  اتفاق��ات 
پيرامون خود هس��تيم و با توجه به كِنش��گرهاي 
پيرامون خ��ود، واكنش هاي مناس��ب را انتخاب 
مي كنيم.  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 نمي دانم 
و فقط به تفاوت ها اش��اره كردم( اما اين تفاوت به 
اين معني نيس��ت كه كناري بنش��ينم و نظاره گر 
بازار باش��م. من ش��رايط را مي بينم و متناسب با 
آنچه مي توانم تحليل كنم تصميم مي گيرم. من بر 
اس��اس روند بازار و در نظر گرفتن ريسك معقول، 
اقدام به معامله مي كنم.  واقعيت همين است! بازار 
بر اس��اس نظر من و ش��ما حركت نمي كند، من و 
شما استراتژي خود را بر اساس اتفاقات بازار تعيين 
مي كنيم. در واقع بازار بر ما تاثير دارد و نه ما بر بازار. 
اين شامل همه ما مي شود دوست عزيز. متاسفانه 
كانال هاي تلگرامي خبري بورسي هم به جاي ايفاي 
رسالت خبري مش��غول اطالع رساني در خصوص 
پورتفوي خودش��ان هس��تند و بازار را تحليل هم 
مي كنند! با سم پاشي عليه گروه هاي 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 مي بريد. با روند دوست 
باشيد، من و شما تعيين كننده روند نيستيم، سهام 
شما هم در طول رونِد خود باال و پايين خواهد رفت. 
گروه هاي بزرگ ه��م همينطور. همه م��ا در يك 
كشتي نشس��ته ايم. به زودي گروه هاي كوچك و 
متوسط هم اصالحشان تمام مي ش��ود و همراه با 
بقيه بازار رشد مي كنند و اين خاصيت بورس است. 
آنچه را كه اتفاق افتاده نمي شود تغيير داد. تجربه 
مردم از اتفاقات اقتصادي را نمي شود با شعار تغيير 
داد. گزارش تير ماه اولين ماهي است كه نرخ دالر 
جديد در آن حس مي ش��ود. فروش ه��ا را ببينيد، 
بورس آينده نگر است. ركود كسب و كارهاي خرد 
و ركود بازارهاي موازي را ببينيد. ورود پول به بازار 
ادامه دار اس��ت و اين روند همچن��ان ادامه خواهد 
داشت. چتر بورس تا دورترين روستاها گسترانيده 
شده اس��ت و طعم بورس در كام ميليون ها ايراني 
نشس��ته اس��ت. من منكر اس��تراحت هاي بين 
روندهاي صعودي نيستم و هميش��ه بر آن تاكيد 
كرده ام اما به ياد داشته باشيد تخريب بورس توسط 
من و شما، ممكن نيست. اين كار در نهايت منجر 
به بي اعتباريمان مي ش��ود. بازار بر شانه گروه هاي 
كوچك و متوسط و بزرگ رشد كرده است. در اين 
بين ايستگاه هاي مختلفي وجود داشته و گروه ها 
به دفعات اس��تراحت هاي كوتاه مدت داش��ته اند.  
گروه بانكي همچنان مورد توجه اس��ت، فلزاتي ها 
گزارشات خوبي را روانه كدال كرده اند و بسياري از 
نمادهاي آن هنوز از رشد بازار عقبند. گروه پااليشي 
هنوز به ميانه هاي روند صعودي خود هم نرسيده 
است و رشدهاي خيره كننده اي 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 

وجود دارد و اين خاصيت روند است. 
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مديركل راه و شهرسازي شرق استان تهران مطرح كردستاري فر: »بازار سياست«  عامل  90 درصد مشكالت اقتصادي است

با استفاده از چه مكانيسمي مي توان 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 زيان بار، دروغ 
گفتن، تج��اوز به حقوق اف��راد جامع��ه، دروغ گفتن، 
تقلب، رانندگي عجيب و غريب، پارتي بازي و... توضيح 
و راه حل 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 
ناهنجاري هاي رفتاري ايرانيان بيندازد. خصلت هاي 
عجيبي مانند تعارف، الف زني، دروغ بافي و....كه از منظر 
نويسنده طي قرون و دهه هاي متمادي در ناخودآگاه 
جمعي جامعه ايراني ريش��ه دوانده وآنها را از بخشي از 
منافعشان باز داشته است. اهميت اين ناهنجاري هاي 
رفتاري زماني برجسته تر مي ش��ود كه بدانيم بخشي 
از ملزومات توس��عه پايدار اقتص��ادي در هر جامعه اي 
اس��تفاده از رويكردهاي رفتاري ش��فاف، محترمانه، 
قانوني و... افراد نسبت به يكديگر و جامعه است. محسن 
رناني هم از جمله اساتيدي است كه با بررسي زيربنايي 
شاخص هاي رفتاري ايرانيان تالش مي كند تا بخشي 
از خود واقعي جامع��ه ايراني را در براب��رش قرار دهد و 
زشتي ها و زيبايي هاي اين هنجارها و ناهنجاري هاي 
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 مي كند 
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 مي شود تا دكان نقد 
تخصصي در جامعه تخته شود و ساختار كلي جامعه را 
از نقد سازنده محروم مي كند. نتيجه عيني اين مشكل 
رفتاري در اقتصاد اما تكرار رفتارهاي اشتباهي است كه 
در گذشته بارها آزموده شده است. در حالي كه از منظر 
رناني اقتصاد براي رشد و توسعه پايدار نيازمند شفافيت 
و نقد اصولي اس��ت و بدون اين اركان توسعه بيشتر به 
يك روياي در دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان 

روي آن حساب باز كرد.
محس��ن رناني در ابت��داي صحبت هاي��ش مي گويد: 
»خوشحالم كه امش��ب درباره بحث مهم آبروداري و 
توسعه نكاتي را مطرح مي كنم. آبروداري واژه اي كوتاه 
ظاهرا زيبا اما باطنا خس��ارت بار است. آبرو يعني چه؟ 
يعني اينكه من به لحاظ ظاهري صورتي رنگين و لعابي 
جذاب دارم كه ممكن اس��ت از دست برود يا اينكه من 
اعتباري دارم؛ اعتب��ار اقتصادي و اجتماعي كه ممكن 
اس��ت ناگهان از ميان برود. در هر دو حالت، يعني من 
بايد تالش كنم صورت زيبا )منظور از صورت زيبا فقط 
چهره نيست، صورت زندگي، دارايي هاي ما، چيدمان 
خانه م��ان، لباس م��ان و..( را در حالي كه باطنش چيز 
ديگري است، به گونه اي ديگر، نمايش دهيم. يا اينكه 
من يك اعتبار غير واقعي كس��ب كرده ام كه نگران از 
دست رفتنش هستم. هر دو حالت يادشده بيانگر نوعي 
نفاق و فريبكاري اس��ت؛ نوعي اطالعات غلط انتش��ار 
دادن به محيط و ديگران اس��ت؛ فريبكاري نسبت به 

ديگران است. در هر صورت اگر ما دنبال آبرو هستيم يا 
اعتبارمان غير واقعي است يا ظواهر و صورتي كه براي 
زندگي مان ترتيب داده ايم ظاهر س��ازي اس��ت و غير 

واقعي است. هر دوي اينها يعني نوعي دروغ رفتاري..«
اين اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان در ادامه تاكيد 
مي كند: »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 مي گوييم، يك زماني با رفتارمان دروغ مي گوييم. 
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 دروغ هاي رفتاري اس��ت. اما 
وقتي كه آبروداري تبديل به يك نوع هنجار اجتماعي 
مي ش��ود، پذيرفته مي ش��ود و ارزش مي ش��ود به اين 
معني است كه رفتارهاي اجتماعي ما را كنترل مي كند. 
يعني هم رفتار ديگران را كنترل مي كند كه آبروي ما را 
نبرند و هم رفتار ما را كنترل مي كند كه آبروي ديگران 
را نبريم. زماني كه هنجار مي شود، يك قاعده كنترلگر 
اجتماعي مي شود كه اگر كسي اين قاعده را زير پا بگذارد 
قطعا مجازات مي شود. اصوال هنجار همين است ديگر، 
هنجار قواعدي اس��ت كه اگر ما رعايت نكنيم درست 
است مجازات رسمي نمي شويم، اما مردم با رفتارشان، 
با نگاه هاشان، با برخوردش��ان و نحوه تعامالتشان ما را 
مجازات مي كنن��د، تحت اين عنوان ك��ه فالن هنجار 
را رعايت نكرده ايم. پس آبروداري، وقتي خس��ارت بار 
مي شود كه به هنجار بدل مي شود، يعني به صورت يك 
معامله اجتماعي درمي آيد؛ من آبروي شما را نمي برم، 
شما هم آبروي مرا نبريد؛ اگر شما آبروي مرا برديد، در 
مقابلش آسيبي كه من به شما مي زنم اين است كه من 
هم آبروي ش��ما را مي برم. وقتي هنجار مي ش��ود يك 
كنترل دو طرف ايجاد مي كند.« او در ادامه خاطرنشان 
مي كند: »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 مي كند، 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، نسبت به دارايي هايم، نسبت به افكارم و... روشن 

كند آبروي مرا برده و در حال ضربه زدن به من است.«

   ضرورت برقراري ديالوگ
رناني در خصوص تبعات يك چنين وضعيتي مي گويد: 
»اين وضعيت باعث مي ش��ود كه م��ا ديگر نقد نكنيم، 
چون اگر كسي را نقد كرديم، آبرويش مي رود؛ چون نقد 
يعني نقاط ضعف را بگوييم، ديگر، نقد يعني كاستي هاي 
ظاهري و باطني يا فكري را بگوييم. اينگونه اس��ت كه 
گفت وگو هم متوقف مي شود. گفت وگو به معني ديالوگ 
به معني هم ش��نوي، نه به معني »اخت��الط كردن«، 
يا »مذاكره كردن« يا »كانورسيش��ن«، بلكه به معني 
»دايالوگ«. در صحبت هاي معمولي )اختالط و مذاكره 
و...( ما مي آييم كه خودم��ان را معرفي كنيم تا ديگران 
رفتارشان را نسبت به ما اصالح كنند؛ تا ما را رعايت كنند. 
در حالي كه ديالوگ يعني اينكه من آمده ام تا ديگري را 
بشنوم، بفهمم و بعد خودم را نسبت به او اصالح كنم.   
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 اينهفتهركوردتازهاي
دربازارسرمايهثبتميشود؟

شاخصكلبورس
 درآستانهورودبهكانال
 2ميليونواحدقرارگرفت

 صعود بورس
 با سيگنال دالر

محسنرناني،اقتصاددانتشريحكرد

 دكان نقد در جامعه
 نبايد تعطيل شود

»همزيستي با فساد يا مقابله با فساد«؛ اين دوگانه اي است 
كه به نظر مي رسد تمام ساختارهاي سياسي و اقتصادي 
بر س��ر دوراهي انتخاب يكي از اين دوگزينه ها قرار دارند. 
اين باور كه فساد مانند موريانه پايه هاي اقتصاد، سياست، 
عدالت و اساسا هويت انساني مان را خورده است و تكاني 
ديگر كافي است كه همه داشته ها و ظرفيت هايمان را از 
ميان ببرد، باعث شده تا گروه هاي 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 مي گذارد كه موضوع مفاسد كالن 
اقتصادي از منظر تحليلگران يكي از پاش��نه آشيل هاي 
اقتصاد ايران براي رسيدن به كرانه هاي توسعه برشمرده 
شده است. مفاس��د كالني كه يك روز به نام ب.ز معروف 
س��ر بر مي آرود. روز ديگر با نام موسسات غيرمجاز ظهور 
مي كند و روز بعد نام تازه اي را بر تارك خود مي بيند. آنچه 
در اين ميان ناديده انگاشته مي شود منافع مردمي است 
كه اقتصاد و معيشت شان در فراز و نشيب اين رفتارهاي 
مفس��دانه بر باد م��ي رود. 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 مي كند 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 تالش هاي فراواني را براي مقابله با فساد 
و شناس��ايي گلوگاه هاي آن داشته اس��ت در جريان اين 
روايت تالش مي كند نوري ب��ه ابعاد پنهان اليحه ارتقاي 
س��المت نظام اداري و مبارزه با فس��اد كه توسط دولت 
دوازدهم تقديم مجلس يازدهم ش��ده بتاباند. اليحه اي 
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 مي خواهد كه به اين بحث بپيوندند تا 

تصوير شفافي از فساد در كشور ارايه شود. 
محم��ود صادقي در ابت��داي صحبت هايش با اش��اره به 
اهميت بحث هاي نظري در خصوص مقابله با فساد گفت: 
»در ابتدا براي برگزاري اين نشست تشكر مي كنم كه به 
نوعي پيش قدمي براي بررسي اليحه اي كه اخيرا دولت 
محترم تقديم مجلس يازدهم كرده است. البته اليحه در 
سال گذشته يك بار ديگر تقديم مجلس دهم شده بود اما 
اتفاقاتي در مجلس افتاد كه بد نيست به آنها اشاره شود. 
قانون »ارتقاي س��المت نظام اداري و مبارزه با فساد« در 
سال 90 به صورت آزمايشي در مجلس وقت تصويب شد 

كه البته به خاطر برخي ايرادها شوراي نگهبان موادي از آن 
در مجمع تشخيص به تصويب رسيد. بعد از دوره آزمايشي 
قانون مجلس طرح تمديد آن را تقديم كردند كه اين قانون 
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 
در كميسيون اجتماعي تبديل به طرح دايمي شدن قانون 
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 
دايمي شدن قانون در مجلس تصويب شده اما به دليل ايراد 
شوراي نگهبان راهي مجمع تشخيص شده و در اين زمان 
هم دولت اليحه را به مجلس تقديم كرد. شوراي نگهبان 
2 ايراد اصلي را گرفته بود كه يكي بحث پيش بيني ايجاد 
شوراي نظارتي در قانون س��ابق بود كه شوراي نگهبان از 
جهت استقالل قوا آن را مغاير قانون اساسي مي دانست. 
موضوع ديگر هم اختياري كه اين قان��ون براي تصويب 
آيين نامه ه��اي اين قان��ون داده بود كه باي��د به تصويب 
سران قوا برسد كه شورا اشاره كرده بود كه دولت مسوول 

تصويب اين آيين نامه هاست. «
      استاد دانشكده حقوق دانش��گاه تربيت مدرس در ادامه 
تاكيد كرد: »فرصت بررسي تفصيلي نيس��ت و اشاره اي 
خواهيم كرد به مهم تري��ن موضوعات. فس��اد را به طور 
خالصه تعريف مي كنند كه سوءاس��تفاده از موقعيت و 
امكانات عمومي براي منافع خصوصي اس��ت. در سطوح 
ديگر هم در بخش خصوصي، شركت ها و...هم ممكن است 
فساد اتفاق بيفتد. در قانون با تفصيل بيشتر فساد را تعريف 
كرده اند. براي ورود به اين بحث كه چگونه فس��اد اتفاق 
مي افتد؟ معادله معروف كيركيگارد را يادآوري مي كنم كه 
فساد را عبارت از »وجود قدرت يا اختيار تصميم گيري و 
صالحديد به عالوه انحصار، منهاي پاسخگويي« تعريف 
مي كند. يعني هرجا قدرت باش��د و اين قدرت انحصاري 
باشد و آن صاحب قدرت پاس��خگو نباشد فساد به وجود 
مي آيد. حاال درباره اين معادله بحث هاي انتقادي هم وجود 

دارد اما تصوير خوبي را ارايه مي كند. «
او تاكيد كرد: »مركز پژوهش هاي مجلس كارهاي خوبي 
را در خصوص مبارزه با فساد كرده اند كه قابل توجه است. 
از جمله كارهاي اين مركز پيشينه پژوهي از اواسط دهه 
60 تا سال96 است كه همه مقاالتي كه در مجالت معتبر 
منتشر شده را بررس��ي كرده اند.305 مقاله بررسي شده 
و تحليل جامعي به دس��ت آورده اند تا ذخي��ره دانايي در 
خصوص مقابله با فساد بررسي شود. اين موضوعات را در 
3سرفصل دسته بندي كرده اند. يكي از حوزه عوامل فساد 

ديگري پيامدهاي فس��اد و در نهايت راهكارهاي مقابله 
با فس��اد. اين 3 حوزه در 4زيرگروه اجتماعي، سياس��ي، 
اقتصادي و حقوقي و نظام فرهنگي دسته بندي شده است. 
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 ذره بين گذاش��ته شود. نهادهاي بين المللي هم 
معموال وقتي كه به نوع��ي راهنما معرفي مي كنند روي 
بحث نظام سياسي بسيار تاكيد دارند. اينكه نظام سياسي 
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 مي تواند 
زيرساختي را براي جلوگري از فس��اد ايجاد كند. هرچه 
قدرت سياسي از وجوه مردمس��االرانه اش كاسته شود و 
انحصار ايجاد شود و استقالل نهاد قضايي و قانونگذاري 
كاهش پيدا كند از بس��ترهاي زمينه ساز فساد هستند. 
وضعي��ت آزادي ه��اي سياس��ي، آزادي ه��اي احزاب، 
رقابت هاي سياس��ي قانوني و آزاد، وج��ود جامعه مدني 
مس��تقل و...از جمله جنبه هاي اصلي ب��راي طرح هاي 
مقابله با فساد هستند. بحث پاسخگو بودن دولت و نظام 
سياسي، ارتباطات سازماني، كارآمدي مديران و... از جمله 
عوامل ديگري هستند كه در اين زمينه مي توان مطرح 
كرد.« صادقي با اشاره به تبعات فس��اد در حوزه اقتصاد 
گفت: »در حوزه اقتصادي هم وضعي��ت اقتصاد كالن و 
سياست گذاري هايي كه در حوزه اقتصاد كالن مي شود در 
ايجاد فساد موثر است، انحصارات، دولتي بودن، اختالالت 
در نظام پرداخت، عدم ش��فافيت در نظام قيمت گذاري، 
وضعيت سياست هاي پولي و مالي، اقتصاد متكي به نفت، 
ماليات، عدم اطمينان در نظام تصميم گيري، حاش��يه 
نشيني و مهاجرت، خصوصي سازي و...منشا بسياري از 
فسادهاي اقتصادي بوده اس��ت.در كنار اين موارد بحث 
مجوزها و امضاهاي طاليي در مناسبات اقتصادي هم از 

ديگر عوامل منتهي به فساد است.«
      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 جرم انگاري، ضعف س��ازو كارهاي كنترلي، كمبود 
آگاهي هاي حقوقي حتي بين مديران دولتي، قضا، وكال 

و...، از جمله عواملي است كه زمينه ساز فساد هستند. «
ادامه در صفحه 4

محمودصادقيمطرحكرد

برايمقابلهبافسادبايدرويكردهايمردمساالرانهتقويتشود

همزيستي يا مقابله با فساد
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محمد ستاري فر: بيش از 90 درصد مشكالت اقتصادي به دليل بد كار كردن »بازار سياست« است

مشكالت اقتصادي مردم، راه حل اقتصادي ندارد
محمد س�تاري فر صاحب نظر توس�عه و رييس 
اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت 
اصالحات، در گفت وگو با جماران و تحليل خود 
از وضعيت اقتصاد ايران گفت: كش�ورهايي كه 
مردم شان تحقير شده و در معاش خود مانده اند 
يا اينكه دغدغه هاي روزمره و كوتاه مدت دارند، 
پيشرفت نمي كنند. اگر بخواهيم پيشرفت كنيم 
و توسعه داش�ته باش�يم بايد ببينيم كه چقدر 
مردم ما داراي »كرامت« هستند و اينكه چقدر 
دغدغه هاي كوتاه مدت و روزمره مردم كنار رفته 
و دغدغه هاي بلندمدت و انساني تر جايگزين آن 
شده است؟ اين اقتصاددان تالش كرده تا تحليل 
متفاوت خود را از مشكالت فعلي اقتصاد بيان كند. 
به باور او تا بازار سياست اصالح نشود، بازار اقتصاد 
به ريل اصلي خود باز نمي گردد. ستاري فر آبان ماه 
سال گذشته بود كه پس از سال ها سكوت گفت: 
»برخي شب ها به حال اين اوضاع گريه مي كنم«؛ 
اين جمله، خالصه نگاه رييس اس�بق س�ازمان 
برنامه و بودجه كشور در قبال وضعيت اقتصادي، 
روند برنامه  ريزي ها و همچنين فرجام معيشت 
مردم ايران بود. ستاري فر معتقد است كه امروز 
دغدغه اصلي مردم »اقتصادي« است و به عنوان 
يك دانش آموخته اقتصاد كه سال ها در سازمان 
برنامه و بودجه كار كرده، بيان مي كند كه » مردم 

حق دارند بگويند مشكل اقتصادي دارند«.

  حق همه ما است كه بدانيم چرا اين مسائل 
به وجود آمده است

 وي در توصيف وضعيت اقتصادي كشور گفت: اقتصاد كشور 
در حال »ركود« به سر مي برد و فقر، عدم توازن و تعادل در 
جامعه وجود دارد. همچنين با بحران هاي اجتماعي و تورم 
مواجه هستيم. بنابراين مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و روحي گريبان گير جامعه شده است. از طرفي حق 
همه ما است كه بدانيم چرا اين مسائل به وجود آمده است؟ 
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 
شود كه مردم احساس بزرگي كنندجامعه اي مي تواند ادعاي 
رشديافتگي داشته باشد كه مدام به دو »بال« خود فكر كند.

يكي از اين بال ها »آس��ايش« است كه به بالندگي اقتصاد 
مردم و توانمندسازي آنها بازمي گردد. بال ديگر»آرامش« 
است و بايد تالش شود كه مردم احساس بزرگي كنند.اگر 
ميوه خوبي مي خواهيم بايد درخت خوبي داشته باشيم. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه در وضع فعلي چگونه »پيشرفت« 
حاصل مي شود؟ اظهار داشت: كشورهايي كه مردم شان 
تحقير شده و در معاش خود مانده اند يا اينكه دغدغه هاي 
روزمره و كوتاه مدت دارند، پيشرفت نمي كنند. اگر بخواهيم 
پيشرفت كنيم و توسعه داشته باشيم؛ بايد ببينيم كه چقدر 
مردم ما داراي »كرامت« هستند و اينكه چقدر دغدغه هاي 
كوتاه مدت و روزمره مردم كنار رفته و دغدغه هاي بلندمدت 
و انس��اني تر جايگزين آن ش��ده اس��ت؟ اگر ميوه خوبي 
مي خواهيم بايد درخت خوبي داش��ته باش��يم. اگر ميوه 
خراب باشد، مشكل يا در شاخه ها است كه اصطالحا به آن 
»نظام اداري« كشور مي گويند؛ يا به تنه درخت كه همان 
»قانون اساسي« است، بازمي گردد يا آنكه به ريشه ها مربوط 
مي شود كه »فرهنگ مردم« است. مشكل به نظام حكمراني 
ما يا همان شاخه هايي برمي گردد كه كار خود را به درستي 
انجام نمي دهند. به گونه اي كه درونش بروكراسي، فساد و 
عدم شفافيت ديده مي شود. متاسفانه نظام ديوانساالري، 
وزارتخانه ها و شهرداري ها خوب كار نمي كنند. همچنين 
بانك ها نيز عملكرد خوبي نداشته اند. نظام ديوانساالري، 
وزارتخانه ها و شهرداري ها خوب كار نمي كنند.اين مشكل 
اصطالحا به تنه درخت يا همان چگونگي قانون و مقرراتي 
بازمي گردد كه ما داريم. منظور از تنه درخت قوانين بنيادين 
و قانون اساسي هستند. »قانون اساسي« در يك جامعه به 

منزله فندانسيون يك ساختمان است.
بي شك اگر بيكاري و فقر و ساير مشكالت، 40 سال ادامه دار 
شده و درخت جامعه چنين ميوه هايي داده است، بايد به 
فندانسيون مراجعه كنيم. اين بدان معنا است كه در قانون 
اساسي مشكلي وجود دارد. ممكن است شما بپرسيد قانون 
اساسي چه مشكلي دارد و جايگاه قدرت كجا است؟ جايگاه 
اين قدرت، دولت و حاكميت و رهبري نيس��تند. بلكه هر 
شهروند مي تواند خودش قدرت باشد و منشأ اقداماتي شود.

  مردم منشأ قدرت هستند 
ستاري فر گفت: وقتي شهروندان كه هر كدام منشأ قدرت 
هستند در كنار هم قرار مي گيرند، توليداتي شكل مي گيرد. 
از آنجا كه تكثر شكل مي گيرد منشأ قدرت و ثروت بسيار زياد 
مي شود. بايد ديد توزيع اين منشأ قدرت و ثروت در قانون 
اساسي چگونه بوده است. در برخي از قانون هاي اساسي به 
اشتباه آمده كه همه قدرت متعلق به دولت است. در حالي كه 
طبق »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« همه ثروت ها 
و قدرت ها از آن جامعه است. اما متاسفانه عده اي بعد از 40 
س��ال هنوز اين موضوع را قبول ندارند. اگر فرض كنيم دو 
كشور داراي همين قانون اساسي باشد؛ در يكي از آنها منشأ 
قدرت از آن ملت بوده و مردم چند كارگزار براي خود انتخاب 
مي كنند. يعني مجلس، رييس جمهور، رهبر و همه اركان 

را به نوعي مل��ت انتخاب مي كند. در نتيجه مردم عالوه بر 
مالياتي كه پرداخت مي كنند، بخشي از آزادي هاي روبنايي 
خود را نيز به كارگزاران منتخب خود مي دهند تا برايشان 
تنظيم روابط در جامعه انجام دهند. آن بخش از آزادي را كه 
آنها در اختيار قدرت و حاكميت قرار مي دهند، بدين خاطر 
است كه بتوانند از مابقي آزادي خود بهتر استفاده كنند. در 
چنين جامعه اي منش��أ ثروت و قدرت مردم بوده و كل قوا 
خدمتگزار مردم هستند. ضمن اينكه »قدرت« هميشه در 

آن متعلق به مردم است.

     در كشور به هم ريخته اي زندگي مي كنيم
وي اظهار داشت: در مدل ديگر، قدرت برهم مي خورد. براي 
نمونه تيم فوتبالي را در نظر بگيريم ك��ه دروازه بان آن در 
جايگاه فوروارد بازي مي كند و مهاجمي كه بايد نقش گلزن 
را ايفا كند، در پست مدافع قرار مي گيرد. نتيجه اش هر چه 
باشد »پيروزي« نيست. چرا كه جايگاه ها بر اساس تخصص 
افراد تعيين نشده است. متاسفانه در كشور به هم ريخته اي 
زندگي مي كنيم. در چنين وضعيتي، كار به درستي پيش 
نمي رود و مشخص نيست جايگاه قدرت كجا است؟ بيش 
از 90 درصد اين مش��كالت به دليل بد كار ك��ردن »بازار 
سياست« است. بازار سياست نمي گذارد، بازار اقتصاد شكل 
بگيرد و مانع شكل گيري توليد و بازدهي بيشتر »كاركرد 

مردم« در محيط هاي كار مي شود.

    فساد و رانت دايمي 
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: در اين 
وضعيت جايگاه قدرت مشخص نيست. فساد، رشوه و رانت 
دايمي ايجاد مي شود. توليد فقر مي شود و ثروتمندان رانتي 
پرورش پيدا مي كنند. تبعيض، تقابل و تضاد نيز محصول 
چنين وضعي است. از س��وي ديگر، يك نوع بي تفاوتي و 
بي ميلي نسبت به همگرايي و انس��جام به وجود مي آيد. 
درحالي كه در مدل نخس��تي كه بازگو كردم، عش��ق به 
»همگرايي« و همبس��تگي موج مي زند. و ديگر نمي توان 
دولت را از جامعه تفكيك كرد.آنجا كه تقابل آشكار و پنهان 
وجود داشته باشد، نمي توانيم رشد و توسعه داشته باشيم وي 
افزود: در حالت بي توجهي به جايگاه تخصصي افراد، هر روز 
ديوار بلندي بين جامعه و دولت خودنمايي مي كند. و مالك 
بر تقابل آشكار و پنهان مي شود. مسلما در جايي كه تقابل 
آشكار و پنهان وجود داشته باشد، نمي توانيم رشد و توسعه 
داشته باش��يم. وي ادامه داد: براي آنكه »عدالت نسبي« را 
برقرار شده ببينيم، بايد نظام حكمراني و قانون اساسي خود را 
اصالح كنيم. ممكن است صاحب نظران علم حقوق بگويند 
چطور اين مشكل 40 سال ادامه يافته و ما هنوز نفهميده ايم 
قدرت در كجاي اين جامعه قرار گرفته است. اين مساله نيز 
به ريشه هاي فرهنگي جامعه باز مي گردد. اگر مردم احساس 
كنند كه صاحب حق هستند و دائما پيگير آزادي و حقوق 

خود باشند، قانون اساسي نيز پربارتر و كارآمدتر مي شود.

    عده اي منكر مشكالت در كشور هستند
وي افزود: عده اي منكر مشكالت در كشور هستند. در همين 
رابطه بايد بگويم آن دسته از كشورهايي مانند ما كه در قرون 
19، 20 و 21 در خواب بوده و هستند، اگر روزي بيدار شوند 
بايد نظام حكمراني، وزارتخانه ها، بانك ها و شهرداري ها و... 
همچنين قانون اساسي و فرهنگ مردم را اصالح كنند. و 
نقطه شروع اصالح امور براي اين دسته از كشورها از قدرت 

و حاكميت است.

     نقطه شروع بايد اصالح قدرت و حاكميت باشد
وي تاكيد كرد: با اينكه در فرهنگ مردم هم مشكالتي هست 
و در به وجود آمدن برخي عوامل تقصير به گردن آنها است، 
ولي در كش��وري كه در آن چرخه موجود قدرت خوب كار 

نمي كند، اگر بنا بر تغيير شرايط باشد، نقطه شروع اصالحات 
از »قدرت« اس��ت. زيرا اگر قرار باشد اصالحات به صورت 
ريشه اي از فرهنگ مردم صورت گيرد، بسيار زمان بر خواهد 
بود. فراموش نكنيم كه اروپايي ها قرن ها براي اصالح ريشه اي 
فرهنگ خود وقت گذاشتند، اما ما هرگز چنين زماني نداريم.

وي افزود: اگر اصالح طلبان بگويند مي خواهند با حزب و 
تشكيالت، قدرت را اصالح كنند، شايد تفكري درست باشد، 
اما بدون شك انسدادي براي فعاليت هاي آنها وجود دارد. 
بنابراين اگر چرخه قدرت خوب كار نمي كند، نقطه شروع 

بايد اصالح حاكميت باشد.

     مردم حق دارند بگويند مشكل اقتصادي دارند
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خود هسته مركزي قدرت 
بايد به اين نتيجه برس��د كه راه پيموده شده تاكنون دچار 
نواقصي بوده است؟ گفت: بله. ملت از دولت معيشت بهتري 
مي خواهد؛ اش��تغال و آزادي بيش��تري مي خواهد. از اين 
رو، هميشه معتقدم نقطه شروع توسعه در كشور »اصالح 
حاكميت« است. تا وقتي بازار سياست اصالح نشود، بازار 
اقتصاد به ريل اصلي خود باز نمي گردد. امروز دغدغه اصلي 
مردم اقتصادي اس��ت. يعني گراني، تورم، اجاره خانه و... 
مردم حق دارند بگويند مشكل اقتصادي دارند. ستاري فر 
در پاس��خ به اين پرسش كه مش��كالت اقتصادي فعلي را 
ناش��ي از چه عامل يا عواملي مي دانيد؟ گفت: بيش از 90 
درصد اين مشكالت به دليل بد كار كردن »بازار سياست« 
است. بازار سياست نمي گذارد، بازار اقتصاد شكل بگيرد و 
مانع شكل گيري توليد و بازدهي بيشتر »كاركرد مردم« در 
محيط هاي كار مي شود. بازار سياست به مثابه فراهم كردن 
بستري مناسب براي كاشت نهال اقتصاد است. تا زماني كه 
شرايطي مطلوب براي آن نهال مهيا نباشد، رشد و به ثمر 
رسيدنش ميسر نيست. اگر مي بينيم كه اين درخت ميوه 
كمي داده اس��ت يا اينكه آفت زده شده، بدين خاطر است 
كه بازار سياست نگذاشته رشد كند. متاسفانه با اينكه دايما 
مي شنويم كه تمايل قدرت، به انجام خصوصي سازي است 
اما فساد نمي گذارد كه بخش خصوصي در كشور توانمند 
شود.ابتدا بايد پذيرفت كه مشكالتي در شيوه حكمراني 
وجود دارد. وي افزود: متاسفانه در جامعه ما، ساختار قدرت 
با اينكه از الفاظ قرآني براي توسعه بهره مي گيرد، ولي نتيجه 
عملكردش براي مردم و بازار، انس��داد، عدم كارايي و عدم 
اثربخشي بوده اس��ت. در حالي كه وقتي مي بينيم بخش 
قابل توجه اي از مردم نسبت به وضع فعلي ناراضي هستند، 
بايد نگاهي به »فوندانسيون قدرت« بيندازيم و ببينيم كه 
مشكل از كجا بوده است؟ و نبايد كساني كه در اين خصوص 
پرسش هايي را مطرح مي كنند، مورد غضب قرار بگيرند. براي 
نمونه، در هفته هاي اخير آقاي موسوي خوئيني ها نامه اي 
نوشت و گفت كه حاكميت خوب كار نمي كند. ولي ديديم 
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 مي رسيم. اما بعضا ديده مي شود 
كه عده اي مي گويند خطايي نبوده و متاس��فانه در برخي 

اظهارات طلبكاري از مردم وجود دارد.
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، »نتوانسته ايم آنگونه كه بايد 
و ش��ايد از امكاناتي كه ش��ما در اختيارمان قرار داديد، در 
جهت رشد و توسعه كشور بهره ببريم و اعالم كنيم كه قصد 
بازگشت و اصالح ساختارها را داريم«، ملت مي پذيرد و زمان 
كافي را براي ايجاد اين تغييرات در اختيارمان مي گذارد. 
اينكه »تو بودي من نب��ودم« رواج پيدا كند و به جاي حل 
مشكالت، دعواي »حيدري-نعمتي« راه بيفتد، چاره ساز 
نبوده و نبايد اين ذهنيت ايجاد شود كه حاكميت قادر به نقد 

خودش نيست. هر حيدري-نعمتي كه در كشور راه بيفتد، 
براي اين مملكت هزينه دارد و دودش به چشم ملت مي رود. 
دعواهاي حيدري-نعمتي وضعيت بيكاري، افزايش نرخ دالر 
و فقر را تشديد مي كند وي تاكيد كرد: متاسفانه اين دعواهاي 
حيدري-نعمتي وضعيت بيكاري، افزايش نرخ دالر و فقر را 
تشديد مي كند. در برنامه چهارم توسعه كه رهبري نيز آن را 
تاييد و امضاء كرده و در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و 
دولت نيز به تصويب رسيده، آمده است؛ كه مهم ترين مشكل 
ما اين است كه حاكميت از كارايي الزم برخوردار نيست و 
ما بايد به نوس��ازي و بازسازي حاكميت اقدام كنيم. به هر 
ميزان كه توانسته ايم در اين بازسازي و نوسازي موفق شويم، 
مي توانيم به جامعه پيشرفت و توسعه تقديم كنيم. امروز 
اگر نسبت به دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي عقب تر 
هستيم، و مي بينيم كه دولت و ملت خوب كار نمي كنند، 
بايد نوسازي حاكميت اتفاق بيفتد. يعني بايد جايگاه هايي 
كه وجود دارند؛ و همچنين ميزان همگرايي و »تفكر نوكري 
كردن براي مردم« نوسازي شود. بايد ببينيم چرا با اينكه سند 
نوسازي»برنامه توسعه چهارم« را داشتيم، وضع مان بدتر 
شده و رابطه قدرت و ملت تحكم آميزتر از قبل شده است؟

   مشكالت اقتصادي مردم، راه حل اقتصادي 
ندارد

ستاري فر تصريح كرد: امروز بسياري از مشكالت اقتصادي 
مردم، راه حل اقتصادي ندارند.چه بخواهيم چه نخواهيم 
چنين جامع��ه اي دچار مصيبت ها و مش��كالت فراواني 
مي شود. ادامه چنين وضعي نشان دهنده توسعه اي نشدن 
بازار سياست بوده و اينكه هنوز جايگاه خود را نفهميده است. 
تا زماني كه بازار سياست متوجه اين مساله نگردد نمي توان 

از پيشرفت و رشد و قيمت خوب دالر و ارز و...حرف زد.
تا وقتي كه ثبات، آرامش، قانون و شفافيت برقرار نشود، وضع 
همين است. امروز بس��ياري از مشكالت اقتصادي مردم، 
راه حل اقتصادي ندارند. تا راه حل ها را در بازار سياس��ت و 
حاكميت پيدا نكنيم، هيچ راهكار اقتصادي پاسخگو نخواهد 
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 مي شود كه حاكميت سرجاي 
خود بنشيند. بودجه ها هميشه زماني كه نوشته مي شوند، 
تراز هستند ولي در عمل، قبايل مختلفي كه وجود دارند با 
اعمال نفوذ، اعداد و ارقام را برهم مي زنند. از اين رو، مي خواهم 
نتيجه گيري كنم كه نوش��ته ها و قوانين ما چندان هم بد 
نيستند، بلكه عملكردهايمان مشكل دارد. فرهنگ ايراني به 
ما مي گويد: »گفتار و پندار و كردار نيك«. و با اينكه ما معموال 
سعي مي كنيم پندار و گفتار خود را نيك نگه داريم اما توجه 

چنداني به كردار نيك نمي كنيم.

  از اختيارات مصرح رييس جمهور در قانون 
اساسي كاسته شده است

وي افزود: به عنوان مثال، قانون ترافيك ما مش��ابه كشور 
آلمان است، ولي حاال خودتان تفاوت ها را ببينيد. يا قانون 
مقابله با فساد ما مش��ابه »اروپا« است، ولي اگر وضعيت را 
نگاه كنيد مي بينيد كه به كردار توجهي نمي شود. به قول 
فردوسي بزرگ»دوصدگفته چو نيم كردار نيست« اگر بنا 
شود كه اعمال نيك شوند، اولين جايي كه بايد عملش نيك 
باشد نهاد حاكميت است. وقتي حاكميت خوب كار كند 
و به اندازه اي كه مسووليت دارد پاسخگو باشد، بسياري از 
مشكالت حل مي شود. متاسفانه مي بينيم كه عده اي در 
اين كشور مسووليت دارند، اما اختيار ندارند و از اختيارات 
مصرح رييس جمهور در قانون اساس��ي نيز كاس��ته شده 
است. اين امري بديهي است كه در هر كشوري اختيارات با 
مسووليت ها و پاسخگويي هماهنگ نباشند، فساد و عقب 

افتادگي و بدبختي به بار مي آيد.

توزيع رايگان قير فسادزاست
درحاليكه نماين��دگان مجلس توزيع راي��گان قير را 
تصويب كرده اند، كارشناس��ان اقتصادي نس��بت به 
فسادزابودن اين طرح هشدار مي دهند، زيرا واحدهاي 
ريالي در كمك هايي كه به صورت كاال صورت مي گيرد، 
درنظر گرفته نمي ش��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��تفاده هاي احتمالي به صرفه تر 
است. لطفعلي بخشي در گفت وگو با ايسنا درباره توزيع 

رايگان قير، اظهار كرد: يكي از مصيب هايي كه زمينه را 
براي رانت و فساد ايجاد مي كند، كمك هايي است كه به 
صورت كاال صورت مي گيرد زيرا، واحدهاي ريالي آنها در 
قيمت تمام شده كاال درنظر گرفته نمي شود. وي افزود: 
به جاي اينكه توزيع قير را رايگان كنيد، مي توانيد قير 
را در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار دهيد و متقاضيان 
از آن دستگاه قير را خريداري كنند. توزيع رايگان قير 
در س��ال هاي گذشته رانت و فساد گس��ترده اي را به 
وجود آورده است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: 

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 سوءاستفاده هاي احتمالي به صرفه تر است. بخشي 
در بخشي ديگر از صحبت هاي خود خاطرنشان كرد: 
راه هاي شهري و روستايي تنها به قير نياز ندارند بلكه به 
شن، ماسه، ماشين  آالت و... نيز احتياج دارند بنابراين، 
چرا فقط قير رايگان توزيع ش��ود كه نشان دهنده اين 

است كه در اين توزيع رانت وجود دارد. همچنين، ميثم 
هاشم خاني،يك كارشناس اقتصادي ديگر طرح قير 
رايگان را خواهرخوانده طرح هايي همچون دالر 4200 
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 ده ها سلطان قير باشيم كه بدنامي بزرگي 

براي مجلس خواهد بود.

اخبار

آبرساني به روستاي باغ ملك
و مجتمع 14 روستايي فخرآباد 

مدير آبفا شهرستان مباركه اعالم كرد: در سال جاري 
با حفر چاه باغ ملك كه آبدهي آن به 20 ليتر در ثانيه 
مي رسد و اجري 4 كيلومتر خط انتقال آب اين چاه به 
مخزن هزار متر مكعبي زيبا ش��هر، آب شرب پايدار 
روس��تاي باغ ملك و مجتمع 14 روستايي فخر آباد 
در شهرستان مباركه تامين شد. مرتضي يادگاري با 
اشاره به جمعيت روستايي شهرستان مباركه اعالم 
كرد: شهرستان مباركه با 34 روستا، جمعيتي بالغ 
بر 26 هزار نفر دارد و روس��تاهاي شهرستان مباركه 
تحت پوشش طرح آبرساني اصفهان بزرگ قرار دارند. 
يادگاري جمعيت روس��تاي باغ ملك و مجتمع 14 
روستايي فخر آباد را 20 هزار نفر اعالم كرد و تصريح 
نمود: خط انتقال چاه باغ ملك به خط انتقال مخزن 
هزار مترمكعبي زيبا شهر، با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد 
تومان عملياتي شد و اجراي اين پروژه منجر به رفع 
افت فشار و قطعي آب شرب در اين روستاها گرديد. 

مردادماه، موعد ارايه 
اظهارنامه الكترونيكي مشاغل

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، 
گفت: صاحبان مشاغل )اشخاص حقيقي( تا پايان 
مردادماه فرصت دارند، اظهارنامه مالياتي عملكرد 
سال 139۸ خود را به صورت الكترونيكي به سازمان 
تسليم نمايند. محمد مسيحي اعالم داشت: صاحبان 
مشاغل )اشخاص حقيقي( كه مطابق قانون مي بايد 
تا 31 خرداد 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 
هماهنگي اقتصادي سران قوا، تا 31 مردادماه فرصت 
دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الكترونيكي 
به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و ماليات خود را 
نيز به صورت الكترونيكي پرداخت نمايند. موديان 
محترم، ضروري است اظهارنامه مالياتي عملكرد 
سال 139۸ خود را با مراجعه به سامانه عمليات 
الكترونيك مالياتي به نش��اني tax.gov.ir به 
صورت الكترونيكي ارايه نموده و از هر گونه مراجعه 

غيرضرور به ادارات مالياتي اجتناب نمايند.

اقشار متوسط نصف حقوق شان 
را صرف اجاره مسكن مي كنند

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: اقش��ار متوسط 
در اردبيل نصف حقوق ش��ان صرف اجاره مسكن 
مي كنند. مهدي احمدي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: بازار مس��كن با بي ثباتي قيمت مواجه است 
زيرا برخي صاحبان امالك به دليل اينكه خانه هاي 
زيادي كه در دس��ت دارند، مي توانند موجب ايجاد 
التهاب در بازار مسكن شوند. وي با بيان اينكه اجراي 
ماليات بر مس��كن هاي خالي مي تواند به صاحبان 
امالك فشار وارد كنند، تصريح كرد: با تحميل اين 
فشارهاي مالياتي، صاحبان امالك اقدام به فروش يا 
اجاره مسكن مي كنند كه در اين صورت با افزايش 
عرضه و ايجاد بازار رقابتي در بين صاحبان امالك، 
قيمت كاهش پيدا مي كند. احمدي با بيان اينكه بايد 
دولت و مجلس اهتمام ويژه اي بر اجراي ماليات براي 
خانه هاي خالي داشته باشند، اضافه كرد: چندين بار 
اين مساله مطرح شده است اما به مرحله اجرا نرسيده 
بنابراين بايد تصميم سازي و تصميم گيري علمي 
و عملي در اين زمينه اتخاذ گردد. اين كارش��ناس 
اقتصادي اظهار كرد: افزايش قيمت مسكن سبب 
شده است كه اقشار متوسط جامعه هزينه بيشتري 
براي اجاره بهاي مس��كن پرداخت كنند و همين 
مساله سبب كاهش مطلوبيت زندگي اين قشر شده 
و به مرور زمان طبقه متوس��ط را به طبقه ضعيف 
تبديل مي كند. احمدي با بيان اينكه افزايش حقوق 
و دس��تمزد به اندازه تورم سالجاري افزايش نيافته 
است، تصريح كرد: افرادي كه طبق قانون كار دستمزد 
دريافت مي كنند يا درآم��دي در اين حدود دارند 
در ش��هر اردبيل گاهي نصف دستمزد خود را براي 
اجاره بهاي مسكن هزينه مي كنند بنابراين اين افراد 
به دنبال مسكني با اجاره بهاي پايين مي روند و آن 
هم در محالت كم برخوردار يا حاشيه اي وجود دارد 
و با شرايط فعلي قيمت مسكن، به مرور زمان حاشيه 

نشيني در اردبيل بيشتر خواهد شد.

محدوديت هاي كرونايي
يك هفته ديگر تمديد شد

استاندار تهران با اشاره به استمرار دوركاري كارمندان 
تا چهارشنبه از تمديد محدوديت هاي كرونايي تا يك 
هفته ديگر در اس��تان تهران خب��ر داد.به گزارش 
پايگاه اطالع رساني اس��تانداري تهران، انوشيروان 
محسني بندپي در مورد وضعيت محدوديت هاي 
كرونايي در اس��تان تهران، اظهار داشت: با توجه به 
روند مراجعه به درمانگاه هاي تابعه بيمارستان ها و 
مراكز 16 و 24 ساعته ارايه خدمات در استان تهران 
و ميزان بستري روزانه، محدوديت هاي كرونايي از 
امروز شنبه به مدت يك هفته ديگر تمديد شد.وي 
ادامه داد: محدوديت ها شامل محدوديت هاي هفته 
گذش��ته از جمله ممنوعيت فعاليت استخرهاي 
سرپوشيده، تاالرهاي پذيرايي براي مراسم عروسي، 
برگزاري مراس��م ع��زا، همايش ه��ا و ورزش هاي 
پرخطر و عدم برگزاري نماز جمع��ه در تهران از 4 
مرداد تا يك هفته است.استاندار تهران تاكيد كرد: 
نظارت ها 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 29 تير به مدت 10 روز بوده 
كه تا چهارشنبه ادامه دارد و قبل از اتمام اين موعد 

در مورد ادامه آن تصميم گيري مي شود.

خبر

 رشد 24 درصدي اجاره 
خانوارها در يك سال اخير

مركز آمار اي��ران جزييات تغييرات قيمت 12 گروه 
اصلي كااليي و مصرفي خانوار را در تيرماه 99 اعالم 
كرد. براساس گزارش مركز آمار، شاخص كل قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در تيرماه 
سال جاري 22۷.9 درصد گزارش شده كه در دوازده 
ماه منتهي به تير 9۸ نس��بت به دوره مش��ابه سال 
قبل، 26.4 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 

26.9درصد افزايش داشته است.
همچنين طبق گزارش تهيه ش��ده شاخص قيمت 
كاالها در 12 رديف به تفكيك اعالم شده كه بر اين 
اساس، شاخص قيمتي خوراكي ها و آشاميدني ها در 
تير ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.9 درصد و در 
دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 24.2 درصد رشد داشته است.

   تورم 31 درصدي پوشاك و كفش
در يك سال اخير

دخانيات نيز در دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته 12.۵ درصد رشد داشته و 
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 23.۷ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در بخش پوشاك و كفش نيز رشد 
قيمت كاالها را شاهد بوديم به گونه اي كه در مقايسه 
تير ماه سال جاري با تير ماه سال 9۸، شاخص قيمت 
پوشاك و كفش رش��د 31 درصدي و در دوازده ماه 
منتهي به تير 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز 
افزايش 34.4 درصدي داشته است. بخش مسكن، 
آب، برق، گاز و س��اير س��وخت ها نيز در دوازده ماه 
منتهي به تير نسبت به دوره مشابه سال قبل، 22.۷ 
درصد رش��د داشته و در مقايسه تيرماه امسال با ماه 
مشابه سال قبل 24.6 درصد افزايش نشان مي دهد. 
الزم به ذكر است گروه هاي »مبلمان و لوازم خانگي«، 
»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 12 ماهه منتهي به تيرماه رشد قيمت 
داشته اند. در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« )مرغ 
ماشيني(، گروه »شير، پنير و تخم مرغ« )تخم مرغ(، 
و گروه »نان و غالت« )ماكاروني و انواع برنج خارجي( 
اس��ت. در گروه عم��ده »كاالهاي غي��ر خوراكي و 
خدمات«، گروه »حمل و نقل« )قيمت انواع خودرو و 
الستيك خودرو(، گروه »تفريح و فرهنگ« )قطعات 
كامپيوتر، دوچرخه بچه گانه، لپ تاپ( و گروه »مسكن 
و آب، برق گاز« )اجاره( بيش��ترين افزايش قيمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

تامين ۶2 هزار ميلياردي 
هزينه هاي بودجه

بيش از 42 هزار و ۵00 ميليارد تومان از محل انتشار 
اوراق مالي اس��المي طي هشت هفته منتهي به 31 
تيرماه 1399 به فروش رفت. رييس مركز مديريت 
بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد اعالم 
كرد: حدود ۷0 درصد درصد اوراق عرضه شده دولت 
طي ۸ هفته منتهي به 31 تيرماه، توسط بانك هاي 
خصوصي و دولت��ي و 30 درصد توس��ط نهادهاي 
مالي بازار سرمايه مانند شركت هاي سرمايه گذاري، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و شركت هاي تامين 
سرمايه خريداري شده است. بناني با يادآوري اينكه در 
حال حاضر با توجه به سهم كم نفت در تامين منابع 
مالي بودجه، حدود 90 درصد منابع بودجه عمومي 
كشور از طريق وزارت اقتصاد تامين مي شود، اظهار 
داش��ت: اين وزارتخانه، مجموعه اي از ابزارها را براي 
تامين مالي بودجه عمومي مد نظر دارد و متناسب با 
شرايط، از ميزان بهينه اي از هريك، اعم از ماليات به 
عنوان پاك ترين درآمد دولت، درآمدهاي گمركي، 
مولدسازي و فروش دارايي ها و سهام دولت و همچنين 
انتش��ار اوراق مالي اسالمي اس��تفاده مي كند. وي 
همچنين افزود: عالوه بر اين اوراق، 1۷هزار و هفتصد 
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي نيز براي تسويه 
مطالبات طلبكاران منتشر ش��ده و 13 هزار ميليارد 
تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت 
با طلب دولت يا بانك ها، صادر شده است. بناني با بيان 
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 
سال جاري، دولت مي تواند، سر جمع، حدود 94 هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي از محل ظرفيت هاي 
مختلف، اوراق نقدي و غير نقدي منتشر كند، افزود: 
تا پايان شهريورماه امس��ال، 62 هزار ميليارد تومان 
بصورت نقدي براي تامين مالي هزينه هاي اجتناب 
ناپذير بودجه منتش��ر خواهيم كرد و مابقي از محل 
اسناد خزانه اس��المي يا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده 
واحده قانون بودجه سال 99 تامين مي شود. رييس 
مركز مديريت بدهي ه��ا و دارايي هاي مالي عمومي 
وزارت اقتص��اد ضمن اعالم اينكه تا پايان ش��هريور 
امس��ال، 62 هزار ميليارد تومان بصورت نقدي براي 
تامين مالي هزينه هاي اجتناب ناپذير بودجه منتشر 
مي شود، گفت: مابقي هزينه هاي بودجه از محل اسناد 
خزانه اسالمي و يا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده 
قانون بودجه سال 99 تامين مي شود. مهدي بناني با 
اعالم خبر تامين مالي بيش از 42 هزار و ۵00 ميليارد 
توماني از محل انتشار اوراق مالي اسالمي طي هشت 
هفته منتهي به 31 تيرماه 1399، اظهار كرد: حدود 
۷0 درصد اين اوراق توس��ط بانك هاي خصوصي و 
دولتي و 30 درصد آن نيز توسط نهادهاي مالي بازار 
سرمايه نظير شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه خريداري 
شده است. وي افزود: عالوه بر اين اوراق، 1۷ هزار و ۷00 
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي نيز براي تسويه 
مطالبات طلبكاران منتشر ش��ده و 13 هزار ميليارد 
تومان اسناد تسويه خزانه نيز براي تهاتر بدهي دولت با 

طلب دولت يا بانك ها، صادر شده است.

اقتصاد كشور در حال »ركود« به سر مي برد و فقر، عدم توازن و تعادل در جامعه وجود دارد
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اونس جهاني از مرز 1900 دالر عبور كرد 

   نرخ ارز روند نزولي خواهد گرفت                بازگشت ارزهاي صادراتي منجر به كاهش نرخ ارز مي شود

كاهش فاصله دالر نيما و صرافي ها به 2 هزار تومان 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
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. صرافي هاي 
بانكي هر دالر امريكا را ب�ه قيمت ۱۹ هزار 
و ۶۰۰ توم�ان مي خرند و مع�ادل ۲۰ هزار و 
3۰۰ تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و 
فروش دالر در مقايس�ه با آخرين معامالت 
هفته گذشته )پنجشنبه( ثابت مانده است. 
همچني�ن، صرافي ها ه�ر ي�ورو را معادل 
۲۲ هزار و ۶۰۰ توم�ان مي خرند و به قيمت 
۲3هزار و 3۰۰ تومان مي فروش�ند كه نرخ 
خريد و فروش يورو نيز مانند دالر نسبت به 
آخرين معامالت هفته گذشته )پنجشنبه( 

تغييري نكرده است. 

بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان 
و ه��ر يورو را معادل ۲۱ ه��زار و ۸۰۰ تومان مي خرند.نرخ 
لحظه اي سامانه سنا نيز براي خريد دالر ۱۹6۰۰، فروش 
دالر ۲۰۳۰۰، خريد يورو ۲۲6۰۰ و فروش يورو به ۲۳۳۰۰ 
تومان رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در ۲ 
مرداد ۹۹، را براي دالر ۲۰5۲5، يورو ۲۳5۹۹، درهم 557۲، 
پوند ۲64۲۹، لير تركيه ۳۱۳6، دالر كانادا ۱6۲47 تومان 
اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ دالر را ۱۸۳54، يورو ۲۱۲۲6، 
درهم 5۰۱۳، يوان ۲۲۲۸ تومان اعالم كرد. براين اس��اس 
فاصله دالر نيما و س��نا به ۲۱7۱ تومان رسيد. فاصله دالر 
نيما و دالر صرافي ها نيز به ۱۹46 تومان رسيده است. براين 
اساس فاصله دالر نيما و بازار و صرافي ها كه تا 6 هزار تومان 
باال رفته بود اكنون به محدوده ۲ هزار تومان كاهش يافته 
است و براين اساس به تشويق صادركنندگان براي عرضه 
ارزهاي صادراتي منجر مي شود. بانك مركزي نرخ رسمي 
47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۱7 ارز افزايش، ۱۸ 
واحد پولي كاهش و دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت اعالم شد. 
براساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي شنبه چهارم 
مرداد ماه بدون تغيير 4۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس با افزايش ۲4۸ ريالي به قيمت 5۳ هزار و 
7۲۸ ريال و هر يورو نيز با رشد ۳4۱ ريالي به قيمت 4۸ هزار 

و ۹55 ريال اعالم شد.

    گراني سكه زير سايه رشد قيمت هاي جهاني
با عبور نرخ اونس جهاني طال از ۱۹۰۰ دالر، قيمت طال و سكه 
افزايش يافت و با وجود كاهش نرخ دالر در روزهاي اخير، 
اثر افزايش اونس جهاني قابل توجه بوده و منجر به رشد نرخ 

سكه و طال شده است. 
روز ش��نبه اونس جهاني طال به بهاي يك هزار و ۹۰۲ دالر 
معامله شد.سكه تمام بهار آزادي به بهاي ۱۰ ميليون و 75۰ 
هزار تومان معامله ش��د. اين در حالي است كه بازار ارز روز 
آرامي را س��پري كرد. سكه تمام طرح قديم نيز با قيمت ۹ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. نيم سكه 5 ميليون و 
۳5۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۱7۰ هزار تومان و هر 
قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 7۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد. يك گرم طالي خام ۱۸ عيار افزايش قيمت حدود ۲5 
هزارتوماني داشت و در قيمت ۹۹۹ هزار و 5۸۰ تومان به مرز 
يك ميليون رسيد. هر مثقال طال نيز با بهاي چهار ميليون و 

۳۳۰ هزار تومان به فروش رسيد.
به گفته نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، عليرغم 
اينكه در طول يك هفته اخير روند قيمت ها در بازار جهاني 
صعودي بود اما به دنبال كنترل بازار ارز و كاهش نرخ آن در 
بازار داخلي قيمت سكه و طال نيز كاهش چشمگيري داشت.
مسعود يزداني در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه 
و طالي داخلي، اظهار كرد: با وجود اينكه در ابتداي هفته 
قيم��ت اونس جهاني تقريبا پايين بود ام��ا در پايان هفته 
افزايش 7۰ دالري داش��ت اما به دليل اينكه در داخل بازار 

ارز كنترل و دالر ارزان ش��د، قيمت سكه و طال نيز كاهش 
چشمگير در كشور داشته است. ضمن اينكه بازار نيز بسيار 

آرام بوده است.
نايب رييس اول اتحاديه ط��ال و جواهر تهران تاكيد كرد: 
باتوجه به اينكه در جهان هيچ پديده خاصي نشان نمي دهد 
كه قيمت اونس جهاني بخواهد رفتاري عكس داشته باشد و 
با وجود همه گيري كروناويروس و تعطيلي تمامي بورس ها 
و تجارت ها، در بازارهاي جهان��ي، اكثر تجار جهاني رو به 
معامالت طال آورده اند؛ به همين دليل اونس جهاني احتماال 
تا زماني كه كرونا هس��ت، افزايشي پيش خواهد رفت؛ اما 
چنانچه بازار ارز به همين شيوه مديريت شود، مي توان گفت 

قيمت ها در داخل كشور پايين تر هم خواهد آمد.
وي در رابطه با تغييرات قيمتي در طول هفته اخير، گفت: 
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد با كاهش ۸4۰ 
هزار توماني نسبت به ابتداي هفته، ۱۰ ميليون و ۳۹۰ هزار 
تومان، سكه تمام طرح قديم با يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
كاهش ۹ ميليون و 5۰۰ هزار تومان قيمت دارند. قيمت هر 
قطعه نيم سكه پنج ميليون و ۱5۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۱5۰ هزار تومان و سكه هاي يك گرمي يك 
ميليون و 6۲۰ هزار تومان است كه به ترتيب نيم سكه 45۰ 
هزار تومان، ربع س��كه ۱7۰ هزار تومان و س��كه هاي يك 
گرمي ۱۸۰ هزار تومان نسبت به ابتداي هفته كاهش قيمت 
داشته اند.  يزداني افزود: همچنين هر مثقال طال با كاهش 
5۱۱ هزار توماني، چهار ميليون و ۱67 هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز ۹6۱ هزار و 5۰۰ تومان قيمت دارند كه 
هر گرم طالي ۱۸ عيار نسبت به ابتداي هفته ۱۱۸ هزار و 
4۰۰ تومان ارزان تر شده است. همانطور كه اشاره شد اونس 
جهاني نيز با افزايش 7۰ دالري، ۱۸۸۱ دالر و 7۰ سنت را به 

عنوان آخرين قيمت ثبت شده است.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه در حال 
حاضر حباب سكه در محدوده ۹5۰ هزار توماني براي هر 
قطعه سكه است؛ تصريح كرد: اين در حالي است كه حباب 
هر قطعه سكه در ابتداي هفته در حدود ۸۰۰ هزار و4۰۰ 
تومان بوده اس��ت و عليرغم كاهش قيمت ها حباب سكه 
بيشتر شده است. اگر در بازار فروش عادي باشد، هيچگاه 
حباب ايجاد نمي شود اما زماني كه تقاضاها از حالت عادي 
خارج شود، به بازار سفته بازي تبديل مي شود، حباب بر روي 
قيمت سكه ايجاد مي شود كه نشان مي دهد بازار، چندان 

بازار منطقي نيست. در ابتداي هفته اي كه گذشت، قيمت 
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان 
و سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و 6۰۰ هزار تومان داد و ستد 
مي شد. نيم سكه پنج ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۳۲۰ هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 
۸۰۰ هزار تومان قيمت داشتند. عالوه بر اين قيمت هر گرم 
طال ۱۸ عيار يك ميليون و 7۹ هزار و ۹۰۰ تومان و هر مثقال 

طال چهار ميليون و 67۸ هزار تومان بوده است.

    روند نزولي نرخ ارز 
از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، بيان داشت: به طور حتم با تدابير دولت به ويژه بانك 

مركزي، روند نزولي نرخ ارز آغاز خواهد شد.
محمدرضا دش��تي اردكاني در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
تالش مجلس براي واقعي كردن س��اختار بودجه با هدف 
كمك به دولت در اجراي آن، گفت: وقتي ساختار بودجه 

اصالح شود، در معيشت مردم تسهيل رخ خواهد داد.
نماينده مردم اردكان در مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان 
اينكه نقدينگي سرگردان موجود در دست مردم در شرايط 
فعلي هر بار يكي از بازارها را درگير تالطم قيمتي مي كند، 
افزود: يك بار بورس، يك بار ارز و به اين ترتيب سرمايه ها و 
منابع ما بين بازارها در گردش هستند كه متاسفانه عامل 
تورمي شدن قيمت ها نيز شده اند. وي با تاكيد بر اينكه ورود 
مردم به بورس اتفاق مطلوبي در مسير ساماندهي وضعيت 
اقتصادي است، تصريح كرد: مردم بايد با استفاده از نظرات 
كارشناسان و متخصصان امر نسبت به ورود به حوزه هاي 
مختلف اقتصادي از جمله بورس اقدام كنند تا دچار ضرر و 
زيان احتمالي نشوند. دشتي اردكاني با بيان اينكه در ماه هاي 
اخير برخي ماحصل زندگي خود را در بورس يا در بازار ارز 
سرمايه گذاري كرده اند، گفت: در سال هاي گذشته فرود و 
نشيب هاي عديده نشان داده نمي توان بدون آينده نگري به 
بازار اعتماد كرد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم، با تاكيد 
بر اينكه كارشناسان بارها هشدارهاي الزم در خصوص نحوه 
سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف را به مردم داده اند، افزود: 
مردم بايد با توجه به اين هشدارها از نابودي سرمايه هاي خود 
جلوگيري كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه عملكرد بانك 
مركزي در بحث ساماندهي نرخ ارز به چه شكل بوده است؟ 
گفت: سابقه كنترل بازار ارز در روزهاي ابتدايي رياست آقاي 

همتي نشان داد اين توانمندي در بدنه بانك مركزي وجود 
دارد، از اين رو اكنون نيز انتظار داريم بازار به ش��رايط قبل 
بازگردد. دشتي اردكاني با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي 
بايد گزارشي از اقدامات انجام شده براي ساماندهي ارزي ارايه 
كند، افزود: نبايد اجازه افزايش التهابي به نرخ ارز داده شود. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي، يادآور شد: به طور حتم با تدابير دولت به ويژه بانك 

مركزي روند نزولي نرخ ارز آغاز خواهد شد.

    بازگشت ارزهاي صادراتي 
 همچنين عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس بيان 
داشت: بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنين همكاري 
تجار در اين ح��وزه مي تواند به كاهش هر روزه نرخ ارز و در 

نتيجه برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا كمك كند.
جبار كوچكي نژاد در گفت وگو با ايِبنا 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 
مالي واگذار شده به بانك مركزي اجازه هر نوع اقدام مثبتي 
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��ده اي 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��ت هاي كاذب در اين حوزه مي توانيم تا 
حدودي قيمت ها را در بازار ساماندهي كنيم، گفت: تامين 
ارز ضروري بدون مداخله هاي غير ضرور مي تواند قيمت ها 
را در بازار ارز ساماندهي كند. كوچكي نژاد با تاكيد بر اينكه 
بايد سياست هاي جديدي از سوي تيم اقتصادي دولت در 
بحث ساماندهي بازار اتخاذ شود، افزود: بازگشت ارز حاصل 
از صادرات و همچنين همكاري تجار در اين حوزه مي تواند 
به كاهش هر روزه نرخ ارز و در نتيجه برقراري تعادل ميان 
عرضه و تقاضا كمك كند. اي��ن نماينده مردم در مجلس 
يازدهم با بيان اينكه تصميم سازي در سران قوا براي كمك 
به بانك مركزي در مسير ساماندهي ارزي كمك ساز خواهد 
بود، گفت: بايد زمينه افزايش ورودي ارز به كشور بيشتر شده 

تا به اين ترتيب قيمت ها به كانال نرخ واقعي هدايت شود.

۸۲ درصد تقلب بيمه زندگي 
بعد از وقوع حادثه و فوت

عمده تقلب صورت گرفته در صنعت بيمه از سوي 
مردان با متوسط سن 44 اس��ت كه ۸6 درصد آنها 
بيكار هستند. به گزارش ايسنا، تقلب در صنعت بيمه 
يكي از عوام��ل در افزايش هزينه هاي بيمه گران به 
شمار مي رود كه در نتيجه اقدامي براي كسب مزايا 
و يا امتيازي در مسيرهاي غيرقانوني از سازمان ها و 
شركت هاي بيمه اي انجام مي شود، البته اين موضوع 
يك سويه نيست و مي تواند از سمت بيمه گذار و عليه 
بيمه گر و برعكس انجام شود. اين در حالي است كه 
بررسي موضوع تقلب در صنعت بيمه در پژوهشكده 
بيمه ايران از اي��ن حكايت دارد ك��ه ارايه  اطالعات 
نادرست و عدم واقعيت ها و اطالعات صحيح توسط 
بيمه گذار براي بيمه گر يكي از شايع ترين تقلب ها در 
صنعت بيمه به شمار مي رود كه به مواردي همچون 
طراحي مرگ هاي جعل��ي، گواهي فوت جعلي و يا 
مرگ هاي عمدي براي بيمه گ��ذار در بيمه زندگي 
مي توان اشاره كرد. از سوي ديگر قرارگرفتن افرادي 
همچون صاحبان دارايي، پزشكان و غيره بين بيمه گر 
و بيمه گذار، موجب تقلب در صنعت بيمه مي شود كه 
اين تقلب ها به واسطه روابط ناسالم اداري به منظور 
س��رمايه گذاري ها و سوءاس��تفاده هاي مالي ايجاد 
مي شود. اما بررسي ها در رابطه با بيمه هاي زندگي قابل 
تامل است، به هر حال بيمه هاي زندگي از بخش هاي 
بسيار با اهميت در صنعت بيمه به شمار مي روند كه 
نقش مهمي در افزايش ضريب نفوذ بيمه ها دارند كه 
در سال گذشته نيز بحث هاي زيادي در رابطه با اعمال 
ماليات در بيمه هاي زندگي و حذف معافيت هاي آن 
در اليحه اصالح ماليات هاي مستقيم مطرح بود كه 
صنعت بيمه به دليل اهمي��ت بيمه هاي زندگي در 
ضريب بيمه ها و ساير ابعاد آن در اين رابطه مقاومت 
كرد و در نهايت اعالم مسووالن بيمه اي از اين حكايت 
داشت كه ظاهرا بيمه هاي زندگي از پرداخت ماليات 
معاف خواهد بود. اين در شرايطي است كه موضوع 
تقلب در بيمه هاي زندگي ب��ا اين درجه اهميت در 
صنعت بيمه، قابل توجه است؛ به طوري كه گزارش 
پژوهشكده بيمه نشان مي دهد خريد بيمه نامه بعد 
از وقوع حادثه و فوت به عنوان ش��ايع ترين مصداق 
تقلب، تقريبا ۸۲ درصد از تقلب هاي صورت گرفته 
در بيمه هاي زندگي را به خود اختصاص داده است. 
همچنين در خريد بيمه نامه بع��د از وقوع حادثه و 
فوت، شايع ترين تقلب و بيشترين فراواني در خريد 
بيمه هاي زندگي، مرب��وط به خريد بيمه نامه بعد از 
ابتال به بيماري هاي خاص است. در مصاديق تقلب در 
خريد بيمه نامه پس از وقوع حادثه يا فوت، 7۲ درصد 
از بيمه گذاران متقلب مرد و متوسط سن متقلبان 47 
سال بوده اس��ت. در ساير مصاديق تقلب 75 درصد 
از بيمه گذاران متقلب مرد بوده اند و متوس��ط سن 
بيمه گذاران متقلب در اين مورد 44 س��ال به دست 
آمده اس��ت. در تمامي مصاديق تقلب، ۸6 درصد از 
بيمه گذارارن متقلب بيكار و تنه��ا ۱4 درصد داراي 
شغل بوده اند. در مجموع بيمه گذاران به واسطه ارايه 
اطالعات نادرست به شركت هاي بيمه تخلف كرده و از 
سوي ديگر مي توانند به طور عمدي و آشكار در گزارش 
ارزيابي خسارت، ميزان خسارت وارده را بزرگ نمايي 
كنند. اين بزرگ نمايي به صورت تهيه اسناد جعلي 
و اطالعات نادرس��ت، حوادث ساختگي و ... طراحي 
مي ش��ود تا به واسطه آن از بيمه گران و شركت هاي 
بيمه، منفعتي را به دست آورند.  بررسي ها حاكي از 
آن است كه عدم وجود بانك هاي اطالعاتي مشخص 
در مورد الگوهاي تقلب، بانك هاي اطالعاتي در مورد 
متقلبان، موجب ايجاد حاشيه امني براي بيمه گذاران 
متقلب و كالهبردار ايجاد گردد به طوري كه سابقه 
اين افراد به صورت آنالين ثبت نمي ش��ود و س��اير 

شركت هاي بيمه از سوابق اين افراد اطالعي ندارند.

جمع كل سرمايه شركت هاي 
بيمه ۹۳.۹۳ ميليارد ريال شد

آخرين وضعيت سرمايه ش��ركت هاي بيمه نشان 
مي دهد كه حداقل سرمايه اين شركت ها با 4.۰۲۸ 
ميليارد ريال افزايش نسبت به ۲6 فروردين ماه امسال 
و تا تاريخ ۲۹ تيرماه به ۹۳.۹۳5 ميليارد ريال رسيده 
است.براساس مصوبه سي ام بهمن ماه ۱۳۹5 هيات 
وزيران، حداقل سرمايه براي تاسيس موسسه بيمه 
مستقيم ۱۰۰ ميليارد تومان و حداقل سرمايه مورد 
نياز براي صدور پروانه فعاليت موسس��ه مس��تقيم 
در بيمه ه��اي غيرزندگي ۳۰، بيمه ه��اي زندگي و 
مستمري ۲۰ و بيمه هاي مختلط )تمامي رشته هاي 
بيمه اي( 5۰ ميليارد تومان تعيين شده و شركت هاي 
بيمه بايد تا پايان سال ۱۳۹6 سرمايه خود را مطابق با 
اين مصوبه افزايش مي دادند.در صورتي كه اين حداقل 
رعايت نش��ود، مجوز صدور بيمه نامه آن شركت در 
برخي از رشته ها مانند شخص ثالث محدود يا بسته 
خواهد شد. براساس آخرين بروز رساني بيمه مركزي 
از وضعيت سرمايه شركت هاي بيمه در راستاي اجراي 
مصوبه سي ام بهمن ماه ۱۳۹5 هيات وزيران تا تاريخ 
۲6 فروردين ۱۳۹۹ فقط شركت بيمه توسعه است كه 
به حداقل سرمايه مورد نظر دست نيافته است و ساير 
شركت هاي سرمايه اي بيش از ۱5۰ ميليارد تومان 
دارند.البته با توجه به اينكه پروانه فعاليت شركت بيمه 
توسعه در رشته هاي بيمه خودرو و زندگي ابطال شده 
است، حداقل سرمايه الزم براي فعاليت اين شركت 
در رشته هاي بيمه غيرزندگي ۱۳۰ ميليارد تومان 
بايد مي شد كه هنوز اين حداقل اعمال نشده و همان 
4۲ ميليارد قبلي است.از سوي ديگر شركت سهامي 
بيمه ايران و شركت هاي فعال در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي و شركت هايي كه بعد از سال ۱۳۹۲ تاسيس 
شده اند، )ايران معين، اتكايي امين، تجارت نو، حكمت 
صبا، خاورميانه، آس��ماري، اميد و حافظ( مشمول 
مصوبه افزايش هيات وزيران نيستند. براين اساس 
باالترين سرمايه در اختيار بيمه ايران با ۳هزار و 4۲4 
ميليارد تومان است و هنوز افزايش سرمايه اين شركت 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها به ۱۱ هزار ميليارد 

تومان اعمال نشده است.

مديريت ريسك همگام با
عصر بانكداري الكترونيك

از آنجايي ك��ه مديريت 
ريسك به ويژه در فرآيند 
بانك��داري الكتروني��ك 
يكي از مقوله هاي مهم و 
قابل تأم��ل در نظام هاي 
پرداخت جهان��ي تلقي 
مي شود، توجه به مقررات 
داخل��ي و بومي س��ازي 
دستورالعمل ها 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 
بهينه از تمامي ظرفيت هاي موجود و پوشش نيازهاي 
داخلي ضروري به نظر مي رس��د؛ چراكه فناوري در 
جهان، روزانه در حال پيشرفت و تغيير است و انطباق 
با مسير پيشرفت جهاني براي بقاي بانك هاي ايراني 
در بازار رقابتي دنياي امروز حقيقتي انكارناپذير و الزامي 

اجتناب ناپذير به شمار مي رود.
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��ازمان ها را حتي با 
پيشينه اي هر چند درخشان به صفحات تاريخ خواهد 
سپرد. براي اين منظور، ورود به بازار رقابتي شبكه هاي 
پرداخت ايمن و سريع، چه در سطح داخلي و چه در 
سطح بين المللي به عنوان نخستين گام مطرح است 
و حضور موثر و كارا در اين بازار، مس��تلزم مديريت و 
كنترل ريسك هاي مترتب است، تا ضريب ريسك 
سيس��تماتيك معامالت بانكي و نقل و انتقال بين 

حساب هاي مشتريان به حداقل برسد.
دنياي امروز عرصه پيشرفت فناوري است و زندگي 
روزمره اونس��ان ها متأثر از تغيي��رات روزانه و حتي 
ساعتي فناوري هاي نوين در حوزه هاي گوناگون بوده 
كه بخش عم��ده اي از اين فعاليت ها بر فناوري هاي 
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 

عنوان يك ضرورت و الزام براي بانك ها مطرح است.
بديهي است تغيير الگوي بانكداري از حالت دستي 
به پردازش پيچيده تمام الكترونيك و افزايش حجم 
تراكنش ها به لحاظ تعداد و مبل��غ، زمينه افزايش 
ريسك را فراهم ساخت كه در صورت عدم شناسايي و 
مديريت ريسك هاي مترتب بر اينگونه عمليات مالي، 
نظام بانكي كش��ور با چالش هاي جدي، خسارات و 

صدمات جبران ناپذيري مواجه خواهد شد. 
آنچه مسلم است، گذار از بانكداري سنتي به بانكداري 
نوين و تمام الكترونيك به لحاظ تغيير الگوي زندگي 
بش��ر ضرورتي اجتناب ناپذير است و عقب ماندن از 
قافله فناوري نوين و روز، شهرت سازمان ها را حتي با 
پيشينه اي هر چند درخشان به صفحات تاريخ خواهد 
سپرد. براي اين منظور، ورود به بازار رقابتي شبكه هاي 
پرداخت ايمن و سريع، چه در سطح داخلي و چه در 
سطح بين المللي به منزله نخستين گام مطرح است 
و حضور موثر و كارا در اين بازار، مس��تلزم مديريت و 
كنترل ريسك هاي مترتب است، تا ضريب ريسك 
سيس��تماتيك معامالت بانكي و نقل و انتقال بين 
حساب هاي مشتريان به حداقل برسد. در همين راستا 
و به منظور افزايش ضريب صحت نظام نقل و انتقاالت 
بانكي، اعمال كنترل هاي ذيل به عنوان توصيه هاي 

عمومي مفيد فايده خواهد بود: 
   درج مشخصات كامل انتقال دهنده در ركوردهاي 

معامالت بانكي 
   درج اطالعات و مشخصات كامل انتقال گيرنده و 

ساير اشخاص ثالث مرتبط با انتقال وجه 
   انجام كامل فرآيند ش��ناخت مشتري )KYC( به 
منظور تأييد هويت و تش��خيص صحت معامالت 

اشخاص 
   حفظ، نگهداري و گزارش اطالعات تراكنش هاي 

مشكوك به مراجع نظارتي 
   تحليل اطالعات مالي و تجاري مشتريان به منظور 

شناسايي تغيير ناگهاني الگوي نقل و انتقال منابع 
ب��ا اين حال، مهم ترين عام��ل در مديريت و كنترل 
ريسك، همچنان شناسايي ريسك هاي مترتب بر 
عمليات بانكي و مالي به ويژه در س��طح بين المللي 
است. اگرچه موضوع ريسك مقوله جديدي نيست 
و غالبًا ريس��ك اعتباري، نوس��انات ن��رخ ارز، بازار، 
نقدينگي، عملياتي و قانونگذاري به عنوان اصلي ترين 
ريسك هاي تأثيرگذار بر نظام مالي و بانكي از ديرباز 
مطرح بوده اند، اما مهم ترين ريسك هاي شناسايي 
شده در حوزه خدمات مالي و بانكداري الكترونيك 
عمومًا ش��امل 4 ريس��ك مهم يعني: )۱( ريس��ك 
نقدينگي، )۲( ريسك عملياتي، )۳( ريسك قانوني/

حقوقي و )4( ريسك اعتباري است.

اوراق مسكن گرانتر شد
قيمت اوراق مس��كن از ابتداي سال تاكنون نوسان 
زيادي را تجربه كرده است؛ به طوري كه تقريبا هر دو 
هفته يك بار شاهد افزايش يا كاهش قيمت اين اوراق 
هستيم. در اين راستا آخرين قيمت ها از گران تر شدن 
اين اوراق نسبت به حدود دو هفته قبل حكايت دارد.

به گزارش ايسنا، آخرين قيمت ها حاكي از آن است 
كه قيمت هر برگ تسهيالت مسكن بانك مسكن 
در سال جديد افزايش چش��مگيري داشته و براي 
نخستين مرتبه از مرز ۸7 هزار تومان در خردادماه سال 
جاري گذشت. بر اين اساس تسه )اوراق( فروردين، 
ارديبهشت و خرداد سال جاري به ترتيب ۸6 هزار و 
6۰۰، ۸6 هزار و 4۰۰ و ۸7 هزار و 7۰۰ تومان قيمت 
دارد.تسه فروردين، ارديبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ 
نيز به ترتيب ۸5 ه��زار و ۳۰۰، ۸5 هزار و 5۰۰ و ۸5 

هزار و 6۰۰ تومان قيمت دارند. 

 فاصله دالر نيما و بازار و صرافي ها كه تا 6 هزار تومان باال رفته بود به ۲ هزار تومان كاهش يافته است
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 بس��ياري از نهاده��اي مال��ي در راس��تاي ايف��اي 
مسووليت هاي اجتماعي خود، قدم هاي ارزشمندي 
در اين مسير برداشته اند. به ويژه پس از وقوع حادثه 
سيل در كشور كه باعث تخريب بسياري از مدارس 
در مناطق مختلف شد، نقش موسسه هاي مالي در 

بازسازي اين مدارس بسيار چشمگير بود.
بانك پاس��ارگاد يكي از اين نهادهاي مالي است كه 
كارنام��ه آن، گواه ن��گاه ويژه مديران اي��ن بانك به 
ايفاي رس��الت هاي اجتماعي اس��ت. اين بانك در 
سال هاي اخير، براي تحقق مسووليت هاي اجتماعي 
بان��ك، به ص��ورت گس��ترده، در مناط��ق محروم 
كش��ور و آس��يب ديده، نهضت امور خيريه از طريق 
مدرسه سازي، ساخت كتابخانه ها و مركز بهداشت 
را در دس��تور كار خود قرار داده و در خدمات رساني 
به مردم در مناطق محروم و رشد و اعتالي فرهنگي 
از طريق ساخت مدرسه ها و كتابخانه ها و همچنين 
كمك به بهبود بهداش��ت در مناطق محروم، برنامه 

موثري را پيش گرفته است. 
طب��ق گزارش ه��اي منتش��ر ش��ده ت��ا تيرم��اه 
س��ال جاري، بانك پاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي 
رس��الت هاي اجتماعي خود، در س��ال هاي اخير 
س��اخت ۲۲ مدرس��ه، ۱5كتابخان��ه و يك مركز 
بهداش��ت را آغاز كرده كه تعداد بسياري از آنها به 
بهره برداري رسيده و تعدادي نيز در مراحل پاياني 

ساخت قرار دارند. 

نهض�ت مدرسه س�ازي در مناط�ق محروم و 
آسيب ديده

نهضت مدرسه سازي بانك پاسارگاد در مناطق محروم و 
آس��يب ديده، يكي از مهم ترين اولويت ها و گام هاي بلند 
اين بانك در مسير امور خيريه و تحقق مسووليت اجتماعي 
محسوب مي شود كه تاكنون به شكل قابل توجهي با تقدير 
مس��ووالن، رسانه ها و مردم، همراه ش��ده است.  گزارش 
احداث مدرس��ه هاي س��اخته ش��ده يا در حال ساخت 
بانك پاسارگاد نش��ان مي دهد كه در سال هاي اخير ۲۲ 

پروژه ساخت مدرسه در مناطق محروم و آسيب ديده  در 
اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، سيستان 
و بلوچستان، خراس��ان رضوي، البرز، آذربايجان شرقي، 
لرس��تان و خوزستان اجرا شده اس��ت. طي اين پروژه ها 
در مجموع ۸۲ كالس درس ب��راي دانش آموزان در اين 

استان ها تدارك ديده شده است.
 

ساخت كتابخانه با هدف ارتقاي سطح آگاهي 
مردم

 پس از مدرسه س��ازي، ك��ه در تقويت ريش��ه هاي 

فرهنگي كش��ور و پرورش و آم��وزش دانش آموزان 
و ك��ودكان كش��ور نقش عم��ده اي به عه��ده دارد، 
بانك پاس��ارگاد براي كم��ك به رش��د فرهنگي در 
ساير اقش��ار جامعه نيز برنامه كتابخواني و گسترش 
كتابخانه ها در مناطق محروم را در برنامه هاي خيريه 
و مسووليت اجتماعي بانك قرار داده است. در همين 
راستا در سال هاي اخير، س��اخت ۱5 كتابخانه را در 

مناطق محروم پيگيري كرده است. 
اي��ن كتابخانه ه��ا در مناطق محروم و آس��يب ديده 
اس��تان هاي اردبيل، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، 
لرستان و آذربايجان شرقي ساخته شده اند يا در حال 

ساخت هستند. 

توجه به ارتقاي سالمت و بهداشت در مناطق 
كمتر توسعه يافته

 بانك پاسارگاد عالوه بر ساخت يك مركز بهداشت 
در بخش جوشين شهر ورزقان در استان آذربايجان 
شرقي، برنامه ساخت هفت هزار 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��المت خاتم در حال 
اجراست كه با بهره برداري از آن با آخرين امكانات 
و تجهيزات روز در عرصه پزشكي، خدمات بسيار 
پيش��رفت هاي در حوزه س��المت به م��ردم ارايه 

خواهد شد. 

نهضت مدرسه سازي، ساخت  كتابخانه و مراكز درماني در راستاي ايفاي 
مسووليت هاي  اجتماعي بانك پاسارگاد

ويژه

فرشيد فرخ نژاد
رييس هيات مديره 

بانك رفاه
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 شاخص كل بورس در آستانه ورود به كانال 2 ميليون واحد
گروه بازار سرمايه|

ش�اخص كل بورس تهران با رش�د 54 هزار 
و711 واح�دي به ي�ك ميلي�ون و 955 هزار 
واحد رس�يده و در آستانه فتح قله بي سابقه 
2 ميليون واحد اس�ت.همچنين شاخص هم 
وزن با رش�د 22 هزار و 663 واحدي به كانال 
526 هزار واحد رسيده است.نمادهاي فملي، 
فوالد، فارس، شتران، كگل، شبندر، تاپيكو 
بيشترين تاثير مثبت را در اين رشد داشته اند.
ش�اخص كل بازار فرابورس نيز با رشد 868 

واحدي به كانال 20 هزار واحد رسيده است.

بورسازدالرسيگنالميگيرد
سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس گفت: متاسفانه 
مجموعه سياست گذاري ها 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 افزايش ها در بورس شد.
اسللالمي در گفت وگو با ايلنا درباره داليل افزايش 53 
هزار واحدي شاخص با وجود اينكه از چند روز گذشته 
آثار آغاز اصالح قيمت ديده مي شود، اظهار داشت: بازار 
سرمايه به شدت به ساير تصميمات در اقتصاد وابسته 
اسللت، از آنجايي كه متاسفانه قيمت دالر در چند روز 
اخير رو به رشللد بوده، اين رشد نرخ، سيگنال افزايش 

قيمت را در بازار سرمايه مي دهد.
وي با بيان اينكه قيمت يك امر نسبي است، ادامه داد: 
سيگنال هايي كه سللاير بازارها مي دهند، براي مردم 
انتظارات تورمي ايجاد مي كند، به طور قطع بازار سرمايه 
هم از اين جريان مسللتثني نخواهد بود و مردم براي 
حفظ ارزش دارايللي خود، ترجيح مي دهند در بخش 

سرمايه گذاري نقد شونده بازار باقي بمانند.
عضو شوراي عالي بورس افزود: بنابراين اگر مي خواهيم 
كه بازار سرمايه قيمت ها را به درستي نشان دهد بايد 
انتظارات را در جامعه درسللت شكل دهيم. متاسفانه 
مجموعه سياست گذاري ها در اقتصاد كشور به سمت 
تنش در بازار ارز پيش رفته و هر چند كه مردم انتظار 
اصالح قيمت در بازار سللرمايه را داشتند اما وضعيت 
بازار ارز باعث اين افزايش ها در بورس شللد. اسللالمي 
تاكيد كرد: موضوع مهم بازار سللرمايه اين اسللت كه 
حجم معامالت روز شنبه  نزديك به 29 هزار ميليارد 
تومان بوده  كه نشان مي دهد حجم معامالت هم بسيار 

باالست.
وي با بيان اينكه مهم ترين سلليگنال بازار سرمايه ارز 
است، اظهار داشت: متاسفانه سياست گذار هم سيگنال 
بدتري به بازار سرمايه مي دهد از جمله اجراي برخي 
از محدوديت ها براي بازار ارز كه نشان مي دهد دولت 
ارز ندارد و متاسللفانه نتيجه اين سياست گذاري ها را 
مستقيما در بازار ارز مي بينيم البته بايد توجه داشته 
باشيم كه انتظارات تورمي هم در كشور شكل گرفته 
است و سرمايه داران امروز انتظارات تورمي بسيار بااليي 
دارند. عضو شللوراي عالي بورس گفت: وضعيت بازار 
سرمايه هنوز هم نگران كننده نيست. اسالمي ادامه داد: 
اگر همين روند فعلي بازار تا سه روز ديگر ادامه داشته 

باشد، شاخص به دو ميليون مي رسد. وي درباره خطرات 
اصالح قيمت و احتمال ريزش شاخص براي سهامداران 
خرد تاكيد كرد: اصالح قيمت براي كساني كه از سه ماه 
گذشللته به قبل وارد بازار شدند، خطري ندارد چراكه 
بازدهي بسيار زيادي نصيب اين افراد شده و با تصحيح 
قيمت 10 الي 15 درصدي هم نبايد نگران باشللند و 
بازنده بازار نخواهند بود اما اين نگراني براي كساني كه 

ديرتر وارد بازار شدند وجود دارد.

خطريمعامالتبورسراتهديدنميكند
در همين حال، اميرعلي اميرباقري در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: در معامالت هفته اي كه گذشللت شللاهد 
افزايش عرضه و ايجاد صللف فروش در اكثر نمادهاي 

حاضر در بازار بوديم.
وي با تاكيد بر اينكه اصالح الزمه ادامه حركت بورس 
اسللت، اصالح ايجاد شللده در بازار را ناشي از دو عامل 
دانست و افزود: در ابتدا بسياري از سهام با رشد چشمگير 
قيمتي همراه و به سللطوح مقاومتي رسيدند، اين امر 
باعث قرار گرفتن اين سهم ها در مسير اصالح و همزماني 
آن با اصالح در نرخ ارز و از بين رفتن چشم انداز نرخ ارز 

در كوتاه مدت شد.
اميرباقري افزود: اين مسائل در كنار يكديگر باعث شد 
كه تا حدودي بازده مورد انتظار بازار كاهش و بسياري از 
سرمايه گذاران اقدام به شناسايي سود و اصالح پرتفوي 

خود كنند.
اين كارشللناس بازار سللرمايه اظهار كرد: براسللاس 
پيش بيني هاي صورت گرفته در روزهاي آتي همچنان 

نرخ ارز در يك رونللد اصالحي ميان مدت قرار خواهد 
گرفت كه اين امر ضمن تاثيرگذاري بر روند معامالت 
بورس و كاهش شللدت رشد شاخص بورس، بازار را به 
سللمت تعادل پيش خواهد برد.وي با بيان اينكه نكته 
حائز اهميت اين است كه رشللد بورس به دليل تورم 
انتظاري كه نرخ دالر به عنللوان مهم ترين پارامتر آن 
محسوب مي شللود ايجاد خواهد شللد، 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 سهم هايي است كه در صندوق هاي 
ETF قرار دارند، بسياري از افراد در بازار صرفا به دليل 
تصوري كه سهام اين صندوق ها مورد حمايت دولت 
اسللت و دولت قصد افزايش نرخ آنهللا را دارد، اقدام به 

خريداري آنها مي كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه دولت تاكنون به 
هيچ عنوان چنين مقوله اي را مطرح نكرده و اين موضوع 
صرفا مي تواند ناشي از يك تفكر فراگير در كليت بازار 
سرمايه باشد، گفت: انتظار مي رود سهام دولتي كه در 
اين مدت رشد چشمگير و بدون اصالحي را تجربه كرده 
است و رشد آنها با بنياد سهام همخواني چنداني ندارد 
وارد فاز اصالح قيمتي شللوند، بنابراين ممكن اسللت 
شللاهد يك جريان اصالحي در سهام دولتي و كليت 

بازار سرمايه باشيم.
وي اظهللار كرد: بللا توجه به وضع موجللود همچنان 
نمي توان در بللازار از احتمال ريزش شللاخص بورس 
صحبللت كرد، زيللرا عوامل بنيادي كه تللا اين لحظه 

منجر به رشد بازار شده است همچنان پا برجا هستند 
و چشم اندازي براي از بين رفتن آنها در شرايط حاضر 
مشاهده نمي شود.اميرباقري با تاكيد بر اينكه يكي از 
مسللائلي كه اكنون توجه فعاالن بازار را به خود جلب 
كرده اسللت بحث تفاهم نامه اي است كه قرار است با 
كشور چين انجام شللود و هنوز محورهاي آن به طور 
رسمي منتشر نشده اسللت، گفت: بازار در اين زمينه 
دست به گمانه زني مي زند، 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 چانه زني 
با ساير كشورها را فراهم مي كند و همين امر منجر به 
رقابتي براي دستيابي به بازار ايران و تسهيل ارتباطات 
تجاري و اقتصادي ايران در آينده اي نزديك خواهد شد 
كه به تبع بر قيمت دالر تاثيرگذار خواهد بود، زيرا با ورود 
جريان مثبت ارزي به داخل كشور مي توان اميدوار به 
ادامه جريان اصالحي نرخ ارز در بازار بود كه اين موضوع 
تا حدودي بازار بورس را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.

اميرباقري با بيان اينكه سرمايه گذاران بايد از تصميمات 
هيجاني بللراي معامللله در بورس خللودداري كنند، 
خاطرنشان كرد: نكته اي كه سرمايه گذاران بايد به آن 
دقت كنند پرهيز از سرمايه گذاري در نمادهايي است 
كه رشد آنها با بنياد آن سهم چندان همگام نبوده و فقط 
براساس جريان همه گير قيمتي به آن سمت سوق داده 
شده است، سرمايه گذاران نبايد به هيچ عنوان جريان 

نقدينگي را مدنظر سرمايه گذاري خود قرار دهند.

فرصتمناسبدولتبرايبهرهبرداريازظرفيتبازارسرمايه
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نبايد 
بگذاريم زمان از دست برود؛ بايد توسعه سرمايه 
شركت هاي موجود و ورود شركت هاي جديد به 
كارزار پروژه هاي نيمه تمام و جديد در دستور 
كار باشد؛ اين راه بهترين مسير براي تامين مالي 

دولت غير از ماليات است.

به گزارش تسنيم، مصباحي مقدم در ششمين مجمع 
ساليانه انجمن مالي اسللالمي بر لزوم بهره برداري به 
هنگام از ظرفيت هاي بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت: 
موجوديت انجمن مالي اسالمي پيرو راه اندازي كميته 
فقهي بازار سللرمايه در سللال 85 بوده و امروز كه 14 
سللال از آغاز فعاليت اين كميته مي گذرد خرسنديم 
كه توانسته ايم صندوق ها و ابزارهاي مالي و روش هاي 
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 سللرمايه ما را كامال پوشش داده و حتي 
جلوتر از نيازهاي بازار حركت مي كند 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 
داشللت: دولت از اوراق مشللاركت و مرابحه، سلف و از 
همه مهم تر اسناد خرانه براي تامين مالي بودجه كشور 
اسللتفاده كرده و بالغ بر 80 هزار ميليارد تومان اوراق 
اسللناد خزانه براي بودجه سللال 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 
سياست هاي بازار باز طراحي شد كه از بركات كميته 

فقهي بازار سرمايه است.
وي اظهار داشللت: فعاليت هاي انجمن مالي اسالمي 
باعث گسترش فرهنگ بازار سللرمايه اسالمي بوده و 
مديران اقتصادي كشور با محتواي علمي، مالي و فقهي 
بازار سرمايه آشنا شده و مهارت هاي الزم را براي حضور 

تاثيرگذار در فضاي اقتصادي كشور پيدا مي كنند.
مصباحي مقدم خواهان اسللتفاده دولت از ابزارهاي مالي 
اسالمي شد و گفت: امروز بازار سرمايه رشد سريعي را طي 
مي كند و فرصت مناسبي براي بهره برداري دولت فراهم شده 

است و نبايد اين فرصت تبديل به تهديد شود و تحقق اين 
هدف در گرو بهره برداري درست از بازار سرمايه با ابزارهاي 
كاربردي و مناسب اسللت. وي اذعان داشت: امروز دولت 
هر مقدار كه مي خواهد مي تواند دارايي هاي خود را واگذار 
كند و عامه مردم نيز از اين موضوع استقبال كرده اند؛ چون 
حس مي كنند ارزش سللرمايه آنها نه تنها حفظ مي شود 
بلكه رشد نيز مي كند؛ به اين ترتيب منابع قابل توجهي از 
بازار پول به سمت بازار سرمايه حركت كرده است بنابراين 
اگر اين فرصت به صورت كارشناسللي مديريت نشللود و 
منجر به توسعه سرمايه شركت هاي بورسي نشود، سقوط 
وحشتناكي را تجربه خواهيم كرد.به گفته مصباحي مقدم، 
مهم اقدام به هنگام است و نبايد بگذاريم زمان از دست برود؛ 
بايد توسعه سرمايه شركت هاي موجود و ورود شركت هاي 
جديد به كارزار پروژه هاي نيمه تمام و جديد در دستور كار 
باشد؛ اين راه بهترين مسير براي تامين مالي دولت غير از 
ماليات اسللت. وي افزود: در خأل درآمدهاي نفتي، جدا از 
توجه به حوزه ماليات ستاني و توسعه پايه هاي مالياتي، الزم 
و ضروري است كه به تامين مالي از بازار سرمايه توجه ويژه 
شود؛ خوشبختانه اقداماتي در اين زمينه انجام شده ولي بايد 

سرعت و دامنه اين اقدام افزايش پيدا كند.

تامينماليسريعباابزارهاياسالمي
رييس سللازمان بللورس و اوراق بهاداربللا بيان اينكه 
بازار سللرمايه مرهون تالش كميته فقهي در تعريف 
ابزارهاي مالي، طراحي مقررات اجرايي و نظارت هاي 
بعد از اجراست، اعالم كرد: مفتخريم اعالم كنيم بازار 

سرمايه ما اسالمي اسللت.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 
انجمن هاي علمي كشللور در حوزه مالي توصيف و با 
تشللكر از اعضاي كميته فقهي بورس گفت: ابزارهاي 
اسللالمي به دليل انعطاف فقه شيعي بسيار كاربردي 
هستند. وي تصريح كرد: ابزارهاي تامين مالي متفاوت 
از جمله اوراق سلف موازي اسللتاندارد در بورس كاال 
و بورس انرژي به دفعات اسللتفاده و تامين مالي هاي 
بزرگي به واسللطه آنها انجام شده است كه از جمله آن 
مي توان به تامين مالي 17 هزار ميليارد توماني اشاره 
كرد كه مجوز آن از سوي هيات پذيرش بورس انرژي 
براي دولت صادر شللد تا بنگاه هللا بتوانند با محوريت 
محصول و كاال از بازار سرمايه تامين مالي كنند.قاليباف 
در ادامه اوراق اجاره سهام را ابزار بي نظيري براي تامين 
مالي هلدينگ ها و بنگاه هاي بزرگ خواند و گفت: اوراق 
اجاره سللهام نيز از ديگر ابزارهاي تامين مالي اسالمي 
اسللت كه مي تواند بسيار كارا باشللد.رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه فرهنگ اسللتفاده از 
ابزارهاي اسللالمي در كشور جا نيفتاده، اظهار داشت: 
به نظر مي رسد جامعه مالي و سرمايه گذاري كشور از 
كميته فقهي ما عقب تر است چرا كه از ابزارهاي متنوع 
طراحي شده استفاده نمي كند؛ ابزارهايي كه به سادگي 
و سرعت باال، تامين مالي را ممكن مي سازند.قاليباف 
گفت: از آنجايللي كه ابزارهاي اسللالمي تامين مالي، 

بسيار منعطف هستند و مي توان از آنها استفاده هاي 
چند وجهي داشللت؛ ابزارهايي كلله محصول كميته 
فقهي هستند به دليل همين خصيصه مورد استفاده 
سللهامداران عمده قرار مي گيرد.وي با اشاره به ركود 
سللال هاي اول دهه نود، يادآور شد: در اوايل دهه نود، 
اوراق فروش تبعي، طي يك هفته هزار ميليارد تومان 
براي شركت ها تامين مالي فراهم كرد كه نشان دهنده 
انعطاف، اطمينان بخشللي و راحتي ابزارهاي اسالمي 
دارد.رييس سللازمان بورس و اوراق بهادار افزود: يكي 
ديگر از موفقيت هاي بازار سرمايه، ابزار صكوك است 
كه در بازار سرمايه به جايگاهي رسيده كه حتي بانك 
مركزي مي تواند براي انجام سياسللت هاي پولي خود 
وعمليات بازار باز از آن استفاده كند؛ اين ابزار مي تواند 
منجر به كشللف نرخ سللود اوراق صكوك شللود؛ اين 
دستاورد نيزمرهون زحماتي است كه كميته فقهي از 

سال 85 تا 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 مي رسد دليل عمده عدم رونق اين ابزار، فقدان 
سللاختارهاي الزم در سيسللتم مالي ماست.به گفته 
رييس سللازمان بورس، بازار سللرمايه، بازاري اسللت 
كه خالقيت و نوآوري در آن زياد اسللت و راهكارهاي 
متعددي بللراي كمك به سللهامداران وجللود دارد. 
قاليباف گفت: در ساختار سهامداري شركت ها، براي 
شركت هايي 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 اشللاره كرد و گفت: با اسللتفاده از 
صندوق تامين مالي، اگر سللهامدار عمده نتواند سهام 
خللود را در بازار بفروشللد، بخشللي از آن را در صندوق 
قرار مي دهد و سللهام ممتاز را براي خود نگه داشللته و 
يونيت هاي عادي را در بازار مي فروشد. رييس سازمان 
بورس اعالم كرد: به جرات مي توان گفت در حال حاضر، 
بازارسرمايه، ابزار مناسب را براي تامين مالي بنگاه ها و 
هلدينگ هاي اقتصادي دارد و ضروري است كه در اين 
زمينه فرهنگ سازي شود تا مديران بنگاه هاي اقتصادي 
ما با ظرفيت ابزارهاي تامين مالي آشنا شوند؛ در اين زمينه 

انجمن مالي اسالمي مي تواند نقش موثري را ايفا كند.
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روند

انتقال۸۶۰۰ميلياردتومان
نقدينگيبهسهامدارانخرد

معامله گران خرد بازار سللهام در هفته گذشللته به 
خريدهاي خود ادامه دادند و در تمامي روزهاي هفته 
بيشتر از آنكه فروشنده باشند، خريدار بودند. در نهايت 
توانستند بيش از 8هزار و ۶00ميليارد تومان نقدينگي 

را به سبد سهام خود منتقل كنند.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، بازار سهام 
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 توانسللت 
بازدهي 3درصدي را به نمايش گذارد. در اين شرايط 
نه تنها ارزش معامالت روزانه با رشللد قابل توجهي 
همراه بود بلكه خريد و فروش هاي معامله گران نيز 
همچنان در زمين بازي سللهامداران حقيقي ادامه 
يافت. بر اين اساس شللاهد تثبيت ارزش معامالت 
هفتگي در محدوده 24 هزار ميليارد تومان بوديم. از 
سوي ديگر به دنبال اشتياق حقيقي ها در خريد سهام، 
فعاليت سرمايه گذاران حقوقي در سمت عرضه نيز 
افزايش يافته و به اين ترتيب در هفته منتهي به پايان 
يك مردادماه بالغ بر 8۶00 ميليارد تومان نقدينگي از 
پرتفوي سهامداران حقوقي  خارج و به سبد حقيقي ها 
منتقل شد. جزئيات تغيير مالكيت ها نشان مي دهد 
كه شاخص كل بورس تهران معامالت شنبه گذشته 
را با افت بيش از 32 هزار واحدي )معادل 1.8 درصد( 
آغاز كرد. در اين روز سهامداران از سهام شركت هاي 
بزرگ كه از ابتداي سال صعودي بودند، رو برگرداندند 
و سهام كوچك تر با خارج شدن از زير سايه  اين سهام 
فرصت رشد يافتند. به اين ترتيب خالص تغيير مالكيت 
سهامداران حقيقي به ۶42 ميليارد تومان رسيد. در 
اين ميان مواد دارويي، بيمه و صندوق  بازنشستگي 
صنايعي بودند كه با بيشترين خالص خريد حقيقي 
همراه شللدند و در مقابل خودرو و ساخت قطعات، 
بيشللترين خروج پول حقيقي يا به عبللارت ديگر 

بيشترين خريد حقوقي را تجربه كرد.
روز يكشللنبه همزمان با بازگشت نمادهاي بزرگ 
به مسللير صعودي، نماگر اصلي تاالر شيشه اي نيز 
سبزپوش شد. از اين رو نه تنها افت روز شنبه جبران 
شد، بلكه شاخص كل با رشد بيش از 3 درصدي به 
قله جديد يك ميليون و 8۶4 هزار واحدي راه يافت. 
در اين روز براي چهاردهمين روز متوالي سهامداران 
حقيقي خالص خريد مثبتي را ثبت كردند و شاهد 
جابه جايي 2910 ميليارد تومان نقدينگي از پرتفوي 
حقوقي ها به سللبد سللهام معامله گران خرد بازار 
بوديم. در اين مسير گروه هاي كاموديتي محور در 
صدر ليست خريد سهامداران حقيقي قرار گرفتند. 
از اين رو گروه  فلزات اساسللي شاهد خالص تغيير 
مالكيت هزار ميليارد توماني در مسللير حقوقي به 
حقيقي بود. پااليشي ها نيز شرايط مشابهي را تجربه 
كردند و با جابه جايي 370 ميليارد توماني به سمت 
پرتفوي حقيقي همراه شدند. در آن سوي بازار اما 
گروه چندرشته اي صنعتي بيشترين فشار فروش 
حقيقي را به ميزان 32 ميليارد تومان را تجربه كرد. 
در ميان شركت ها نيز بيشترين خالص خريد حقيقي 
از آن نماد معامالتي شركت فوالدمباركه اصفهان 
شللد. »فوالد« در اين روز شللاهد جابه جايي 297 
ميليون سهم به ارزش ۶۶0 ميليارد تومان از پرتفوي 
سهامداران عمده به سبد سهام معامله گران خرد بود.

دماسللنج تاالر شيشلله اي در جريان معامالت روز 
دوشنبه توانست رشد 3.2 درصدي را تجربه كند و 
به اين ترتيب كمتر از 4 درصد تا فتح كانال 2 ميليون 
واحدي فاصله گرفت. در اين روز بيشللترين خالص 
خريد حقيقي ها در مقياس هفتگي ثبت شللد كه 
با انتقال بيش از 3هللزار ميليارد تومان نقدينگي به 
پرتفوي سللهامداران خرد همراه بللود. در اين ميان 
بيشللترين ميزان خريللد سللهامداران حقيقي به 
جمع آوري سهام گروه فلزات اساسي تعلق داشت كه 
با انتقال بيش از يك هزار ميليارد تومان نقدينگي به 
سبد سهامداران خرد اين گروه دنبال شد. جمع آوري 
سللهام گروه فرآورده هاي نفتي نيز از ديگر تمايالت 
حقيقي ها بود كه در نهايت خالص خريد ۶00ميليارد 
توماني را در اين گروه ثبت كردند. بورس تهران هر چند 
معامالت روز سه شنبه به عنوان آخرين روز از تيرماه را 
با كاهش بيش از 8۶00 واحدي شاخص كل سپري 
كرد ولي به اين ترتيب توانست با ثبت بازدهي بيش از 
50 درصدي در اين ماه، همچنان عنوان برترين بازار 
سرمايه گذاري را حفظ كند. در اين روز سهامداران 
خرد همچنان به خريدهاي خود اداملله دادند و در 
نهايت خالص خريد بيش از يك هزار ميليارد توماني 
را در كارنامه خود ثبت كردند. در اين ميان همچنان 
خريد سهام گروه فلزات اساسي در اولويت حقيقي ها 
بود. همان طور كه عنوان شد در اين روز شاهد به پايان 

رسيدن نخستين ماه تابستان بوديم. 
بررسي عملكرد بازيگران بورسي در اين ماه نيز نشان 
مي دهد جايي كه خالص خريد معامله گران خرد بازار 
سهام به 32 هزار و 5۶0 ميليارد تومان رسيده است. 
در اين ميان بيشترين خالص خريد حقيقي ها به دو 
گروه كاموديتي محور فلزات اساسللي و پااليشي ها 
اختصاص پيدا كرد. بر اين اسللاس در ماه گذشللته 
فلزي ها شللاهد جابه جايي 9 هللزار ميليارد تومان 
نقدينگي در مسير پرتفوي حقوقي به حقيقي بودند. 
در زيرمجموعه هاي گللروه فرآورده هاي نفتي نيز 
حدود 8 هزار ميليارد تومان پول از پرتفوي حقوقي ها 
به سبد سهام معامله گران خرد بازار افزوده شد. اما در 
آن سوي بازار بيشترين خريد حقوقي ها يا حمايت 
آنها به گروه سلليمان به ارزش 120 ميليارد تومان 
اختصاص پيدا كرد. بورس تهران در حالي معامالت 
روز چهارشللنبه را بلله عنوان نخسللتين روز كاري 
مردادماه با كاهش بيش از 15هزار واحدي شاخص 
كل آغاز كرد كه در اين روز سهامداران خرد همچنان 
به عنوان خريدار ظاهر شده و خالص خريد بيش از 
يك هزار و 200ميليارد توماني را در كارنامه خود ثبت 
كردند. به اين ترتيب هفته گذشته با فعاليت باالي اين 
گروه از بازيگران بازار در جبهه خريد به اتمام رسيد و 
در نهايت خالص خريد 8هزار و ۶00 ميليارد توماني 

در كارنامه هفتگي آنها ثبت شد.

ادامه از صفحه اول

دكاننقددرجامعه
نبايدتعطيلشود

من آمللده ام تا چيزي ياد بگيرم و خللودم را اصالح كنم. 
ديالوگ يعني اينكه آمده ام كه ديگري را بشللنوم و من 
اصالح بكنم. در واقع آبروداري باعث مي شود كه گفت وگو 
به معني ديالوگ شكل نگيرد، چرا كه گفت وگو به معني 
ديالوگ بايد صريح و دقيق باشللد تا نتيجه بخش باشد . 
اين است كه در لفافه سخن گفتن، به ايما و اشاره صحبت 
كردن؛ كنايه زدن، تلميح، رندانه صحبت كردن و...همه 
بخشي از فرهنگ ايراني اسللت كه همكاري مي كند با 
آبروداري، در خدمت آبروداري است. گفته مي شود اگر 
هم نقدي مي خواهيد بكنيد با ايما و اشاره در لفافه بگوييد؛ 
طوري بگوييد كه صريح و دقيق نباشد. وقتي صريح و دقيق 
سخن نمي گوييد گفت وگويي شكل نمي گيرد؛ گفت وگو 
يك رفت و برگشللتي اسللت كه نياز به صراحت و دقت 
دارد.«  اين استاد اقتصاد با اشاره به اين واقعيت كه اثرات 
اين ناهنجاري هاي رفتاري خسارت بار است، مي گويد: 
»پس گفت وگو به يكي ابزارهايي كه باعث ريختن آبرو 
مي شود.نقد مي شود يكي از ابزارهاي ريختن آبرو، بنابراين 
گفت وگو به معني همشنوي و ديالوگ شكل نمي گيرد، 
نقد هم شكل نمي گيرد. پس آبروداري در نهايت باعث 

تعطيلي گفت وگو و نقد است. 
وقتي گفت وگو و نقد تعطيل شود به منزله اين است كه 
ارتقاي شخصيت ما متوقف شللده است. يعني ما ديگر 
همديگر را نقد نمي كنيللم. پس از همديگر نمي آموزيم 
و زواياي فكري، شللخصيتي و رفتاري مان با نقد ديگران 
صيقللل نمي خورد.« رنانللي درباره تبعات اين شللرايط 
خاطرنشان مي كند: »پس اول از همه تعطيل مي كنيم 
ارتقللاي شللخصيت خودمللان را، در گام بعدي تعطيل 
مي كنيم، ارتقاي سازماني را، يعني ما سازمان هايي كه در 
آنها هستيم، نهادخانواده را، محل كارمان را و هر نوع سازمان 
ديگر را، چون نقد نمي كنيم، ارتقاي آن را مختل مي كنيم. 
در پايان هم تعطيل مي كنيللم ارتقاي حكومت را. چون 
كسي نيست حكومت ها را نقد كند بر همان مسيرهاي 
قبلي حركت مي كنند. اين گونه مي شود كه در كشور ما 
مكررا شورش و انقالب مي شود، چون كسي نقد نمي كند، 
ديالوگ با حكومت رخ نمي دهد، بنابراين حكومت ارتقا 
پيدا نمي كند. از جايي ديگر كسي جرات نمي كند نقد كند 
و بعد همه براي آبروداري يا براي جرات نكردن نقدها را در 
دورن خودشان نگه مي دارند و در بلندمدت نقدها تبديل به 
نفرت مي شود و بعد در يك لحظه تاريخي اين نقدها فوران 
مي كنند. « او همچنين تاكيد مي كند: »مساله آبروداري 
يك مساله بسيار كليدي است كه در جامعه ما به آن توجه 
نمي شود و اساسا درباره آن گفت وگويي هم وجود ندارد. 
حتي گفت وگوي معمولي هم درباره آبروداري نداريم و 
فكر مي كنيم صفت نيكويي است و جدي مي گيريمش و 
سعي نمي كنيم اين صفت را به عنوان يك رذيلت اخالقي از 
خودمان دور كنيم و هم به جامعه اين پيام را بدهيم كه اين 

رذيلت را بايد از ابعاد و زواياي گوناگون جامعه دور كرد.«

همزيستييامقابلهبافساد
او همچنين گفت: »در حوزه عوامل فرهنگي هم بحث 
ويژگي هاي ارزشللي و تغييراتي كه در نظام ارزش هاي 
فرهنگي جامعه ايجاد شده بسيار مهم هستند. همان طور 
كه مقام معظم رهبري مي فرمايند مرا خدمت گزار مردم 
خطاب كنيد نه رهبر. نگاهي كه حضرت علي در نامه اي 
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 دسللت مي گيرد آن را به عنوان امانت نگاه كند نه 
موقعيتي كه بايد از آن بهره برد. اينكه متاسفانه ارزش ها 
طوري تغيير كرده كه فردي كه به موقعيتي مي رسد به 
دنبال بهره مندي خود و اطرافيانش اسللت. همچنين 
بحث هاي مربوط بلله رواج رويكرد مادي گرايي، تغيير 
رفتار مقامات از سللاده زيسللتي به تجمل گرايي كه از 
سللال هاي دهه 70 غلبه پيدا كرد.. عالوه بر اين وضع 
آگاهي هاي عمومي و غلبه رويكردهاي قبيله اي و باندي 
از ديگر عواملي است كه منجر به فساد مي شود.« صادقي 
گفت: »در خصوص پيامدهاي فساد به تفصيل نمي توان 
صحبت كرد فقط روي پيامدهاي فساد در حوزه سياسي 
تاكيد مي كنم. هرقدر كه فساد بيشتر شود مشروعيت 
نظام سياسللي كاهش پيدا مي كند. به خصوص وقتي 
كه قبح فساد ريخته مي شود مردم حتي برخوردهاي 
جدي در خصوص فسللاد را نيز بللاور نمي كنند و آن را 
درگيري هاي جناحي تلقي مي كنند. اخيرا دسللتگاه 
قضايي رويكرد مناسبي را در برخورد با فساد در پيش 
گرفته است كه بايد به آن اشاره شود. برخي از مشكالت 
قبلي كه در گذشته انكار مي شد در دوره مديريت جديد 
دوباره مطرح شللده و با آن برخورد مي شود. اما به دليل 
اينكه قبح فساد شكسته شده مردم شايد باور نكنند كه 
چه كارهاي بزرگي انجام شده است. براي اينكه اين ابعاد 
و زواياي اشاره شده را به گونه اي اصالح كنيم بايد كارهاي 
بزرگي انجام شود تا فسللاد رو به سمت كاهش گذارد. 
بللا ارايه يك قانون و آيين نامه و مقللررات، اصالح مورد 
نظراتفاق نمي افتد. در ساختار سياسي بايد اصالحات 
اساسللي صورت بگيرد تا زماني كه ساختار اينچنيني 
باشد هر اندازه كه در خصوص مقابله با فساد تالش كنيم 
دوباره فساد از نقطه اي ديگر، سر بر مي آورد. تن به آزادي 
احزاب، رسانه ها، نهادهاي مدني و... بيشتر نشود و تا زماني 
كه بحث بي طرفي دادگاه ها تقويت نشود نمي توان توقع 
داشت تا با چند پرونده تخلفات اقتصادي تمام فسادهاي 
اقتصادي و سياسي و...تمام شود. « او در ادامه گفت: اين 
اليحه مثل قانون گذشته فساد را تعريف كرده است. در 
كنار آن، سللالمت را هم تعريف كرده به عنوان يك امر 
ايجابي، چون فساد يك امر سلبي است. يك كار ديگر در 
اين اليحه اين است كه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي 
كه بر اساس فرمان 8ماده اي مقام معظم رهبري تشكيل 
شده، در اين قانون آورده است و در قانون قبلي فقط ارجاع 
مي شد اما در قانون جديد اين ستاد آمده است. بر حسب 
مورد دبيرخانه ستاد مي تواند از سازمان هاي مردم نهاد، 
فعاالن مدني و...را در جلساتش دعوت كند. يا دستگاه 
اجرايي را نيز مي تواند دعوت كند كه يك نقطه قوت است 
كه به نظرم نشانگر يك رويكرد جديد در مقابله با فساد 
است.  صادقي گفت: از سوي ديگر در ماده 3 اين قانون 
كه جديد است اصول زيربنايي قانون را احضار كرده كه 
در 8اصل حاكميت قانون، شفافيت، توسعه نظام نظارت 
و پايش داخلي، توسعه دولت الكترونيك؛ پاسخگويي، 
حاكميت فرهنگ ديني و اخالقي، انضباط اداري و مالي، 
حاكميت شايسته ساالري و.. است. تكاليفي كه براي افراد 
مشمول قانون آورده است از قانون قبلي شفاف تر است. 
از جمله تكاليف سازمان اداري و استخدامي را در ماده 8 

و 10بيان كرده است. 
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تقاضاي خريد دوچرخه همسنگ تقاضاي كاغذ توالت و ضدعفوني كننده ها در جهان افزايش يافت

رونق دوچرخه سازي و دوچرخه سواري با كرونا
مجيد  اعزازي|

حصر وسايل ورزشي در سالن هاي بدنسازي، 
ت�رس ش�هروندان از حمل و نق�ل عمومي و 
قرنطين�ه خانواده ه�ا در من�زل در ط�ول 
همه گيري كرونا باعث افزايش تقاضا و جهش 
در فروش دوچرخه شده، رونقي كه طي دهه ها 

ديده نشده است.

سالن هاي دوچرخه فروشي فروش��گاه هاي زنجيره اي 
»والمارت« و »تارگت« در اياالت متحده، خالي شده اند 
و مغازه ها هم به سرعت دوچرخه هاي خانوادگي مقرون 
به صرفه مي فروشند. جي تاونلي، تحليل گر بازار دوچرخه 
در شركت »هيومن پاورد سولوشن« در اين رابطه گفت: 
فروش دوچرخه طي دو ماه گذش��ته شاهد بزرگ ترين 
جهش در اياالت متحده از زمان بحران نفت در دهه 1970 
بوده است. آقاي تاونلي با اشاره به هجوم مردم براي خريد 
ملزوماتي مانند كاغذ توالت و ضدعفوني كننده دستي كه 
فروشگاه ها در ابتداي همه گيري كرونا شاهدش بودند، 
گفت: مردم كاماًل وحشت زده اند و آنها همانند خريد كاغذ 
توالت، دوچرخه خريداري مي كنند. اين روند در سراسر 
جهان و به ويژه در شهرهايي كه به داشتن پياده راه مشهور 
هستند، مانند مانيل و رم نيز تكرار شده است. شهرهايي 
كه با هدف تشويق افراد به دوچرخه سواري و محدوديت 
در ناوگان و سيستم حمل و نقل عمومي، خطوط ويژه عبور 
دوچرخه دارند. مقامات شهرداري لندن نيز قصد دارند با 
منع عبور و مرور خودروها از برخي خيابان هاي مركزي 
شهر گام هاي بيش��تري در اين زمينه بردارند. صاحبان 
فروشگاه هاي دوچرخه در پايتخت فيليپين مي گويند 
تقاضا ب��راي دوچرخه حتي از تقاضاي دوچرخه در زمان 
كريسمس نيز بيشتر است. مشوق هاي مالي براي خريد 
دوچرخه، فروش اين وسيله نقليه در ايتاليا را افزايش داده 
است، جايي كه محرك دولت پس از دوران قرنطينه شامل 
50 يورو )575 دالر( تا 60 درصد از هزينه خريد دوچرخه 
را كاه��ش داد. اين همه در حالي اس��ت كه بتوانيد يك 
دوچرخه فروشي را لمس كنيد. تاونلي گفت، اين شوق به 
خريد دوچرخه منجر به كمبودهايي در عرضه اين وسيله 
نقليه شده است كه ممكن است چند هفته طول بكشد، 
به ويژه در اياالت متحده ك��ه در تامين حدود 90 درصد 
از دوچرخه هاي خود به چين متكي است و مي دانيم كه 
توليد دوچرخه در چين به دليل كرونا مدتي تعطيل شد و 

به تازگي از سر گرفته شده است. 
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 مي شدند و ماندن 
در خانه به منظور كند كردن شيوع كرونا سفارش مي شد. 
ويروس��ي كه ميليون ها نفر را آلوده كرده و هزاران نفر را 

كشته است.  به گفته شركت تحقيقات بازار » گروه ان.پي.
دي« كه روند خرده فروش��ي دوچرخه را دنبال و بررسي 
مي كند، فروش دوچرخه تفريحي بزرگساالن درحالي در 
ماه آوريل سه برابر شد كه فروش كلي دوچرخه در اياالت 
متحده از جمله دوچرخه هاي بچه گانه و نيمه برقي، از سال 
گذشته دو برابر شده است. مساله اي كه از پيش بيني هاي 
قبلي درباره بازار دوچرخه اياالت متحده بسيار متفاوت 
بود. به گونه اي كه بر اس��اس حجم كمتر فروش در سال 
2019 كه اين صنعت 6 ميليارد دالري پيش بيني كرده 
بود فروش كمتري در سال 2020 داشته باشد وبه همين 
دليل تعرفه هاي تنبيهي براي دوچرخه هاي توليد شده در 

چين به 25درصد كاهش يافت.  
داليل مختلفي براي افزايش تقاضاي دوچرخه در دوران 
ش��يوع كرونا وجود دارد. در سراس��ر جهان، بسياري از 
كارگران به دنبال جايگزيني براي اتوبوس ها و مترو بودند. 
افرادي كه نمي توانستند به سالن هاي ورزشي بروند، به 
دنبال راه ديگري براي ورزش بودن��د و خانواده ها دنبال 
راهي براي فعال نگه داش��تن بچه ه��ا در دوران تعطيلي 
مدارس و .... بودند. بچه ها به دنبال كاري هستند كه انجام 
دهند. به گفته ديو پالس، تحليلگر يكي از فروشگاه هاي 

زنجي��ره اي دوچرخه، كودكان احتم��اال اكنون به پايان 
اينترنت رسيده اند، بنابراين بايد از آن خارج شده و كاري 
انجام دهند. برايان اسميت رستوران دار به تازگي دوچرخه 
جديدي را براي يكي از دختران خود خريد. دختري شناگر 
كه در اين روزها نمي تواند وارد اس��تخر شود. سه دختر او 
هر روز از دوچرخه خود استفاده مي كنند و تمام خانواده 
هفته اي دو بار براي پي��اده روي مي روند. اين واقعيت كه 
آنه��ا ورزش مي كنند و از هواي تازه ل��ذت مي برند، يك 
امتياز است. اسميت وقتي با دختر 7 ساله اش به فروشگاه 
دوچرخه مي رفتند، گفت: خوش مي گذرد. شايد اين خط 
آخر باشد. دوچرخه سواري بسيار جالب است.  شيوع كرونا 
 )e-bikes( همچنين باعث رونق دوچرخه هاي نيمه برقي
شده است. دوچرخه هايي كه تاكنون جزيي از بازار بوده 
است. دوچرخه سواري با بيشتر دوچرخه هاي الكترونيكي 
مستلزم ركاب زدن اس��ت، اما موتورهاي الكتريكي اين 
دوچرخه ها نيروي حركتي مضاعفي را فراهم مي آورند. 
تاكو كارليير، يكي از بنيانگذاران »ون موف« سازنده هلندي 
دوچرخه هاي الكترونيكي گفت كه اين شركت، 10 هفته 
پس از شروع شيوع كرونا، شاهد تقاضاي نامحدودي براي 
اين نوع دوچرخه است فروش اين شركت در دوره فوريه-

آوريل نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته، در اياالت 
متحده 138 درصد و در انگليس 184 درصد رشد داشته 
است. كارليير گفت: اين شركت در تالش است تا توليد را با 
حداكثر سرعت ممكن باال ببرد، اما رسيدن عرضه به تقاضا 
دو تا س��ه ماه طول مي كشد. كارليير همچنين گفت كه 
اين شركت در ماه هاي ژانويه و فوريه كه آغاز بحران كرونا 
در آسيا بود، مشكالتي در چرخه عرضه خود با مشكالتي 
مواجه بوده اند. اما اكنون، مساله در طرف تقاضا وجود دارد 
نه عرضه. بنويت س��يمري، مدير ارشد بازاريابي شركت 
بلژيكي »كابوي« نيز گفت كه فروش دوچرخه ش��ركت 
»كابوي« در دوره ژانويه تا آوريل نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته سه برابر شد. نكته قابل توجه اينكه روند افزايش 
فروش در انگليس و فرانسه نيز تقريباً در ماه مه كه قرنطينه 

و محدوديت ها تسهيل شد، رخ داد.
او گفت: حاال براي همه ما روشن شده است كه نمي خواهيم 
از حمل و نقل عمومي در دوران كرونا اس��تفاده كنيم. اما 
ممكن است مردم هنوز يك يا دو روز در هفته نياز به خريد 
مواد غذايي يا رفتن به اداره داشته باشند، بنابراين آنها واقعًا 
در مورد استفاده از دوچرخه هاي برقي به عنوان تنها راه حل 

فكر مي كنند.  

تكميل واحد هاي باقي مانده مسكن مهر تا آبان 
علي نبي�ان، مع�اون وزير راه و شهرس�ازي 
آخرين جزييات تكميل واحدهاي مسكوني 
مهر كه بخش عمده آنها بر عهده سازمان ملي 
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 پرونده ه�اي داراي 
مشكالت حقوقي و زير ۳۰ درصد پيشرفت 

فيزيكي به متقاضيان تحويل مي شود.

نبيان در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي 
در خصوص روند تكميل و تحويل واحدهاي باقيمانده 
مس��كن مهر گفت: تا پاي��ان آبان ماه امس��ال تمامي 

واحدهاي باقيمانده مسكن مهر در استان ها جمع بندي 
خواهند شد و مراس��م اختتاميه واحدهاي مسكوني 
مهر در استان هاي سراسر كش��ور برگزار خواهد شد. 
همچنان كه در تعدادي از اس��تان ها مراس��م اختتام 
مسكن مهر برگزار شده است. مديرعامل سازمان ملي 
زمين و مس��كن با اش��اره به اينكه هم اكنون هفته اي 
دو جلسه به ش��كل ويدئوكنفرانس با استان ها جلسه 
پيگيري اتمام مسكن مهر و اختتام آنها برگزار مي شود، 
افزود: اس��تان ها 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 8 قانون بودجه 

مشخص و به استان ها ابالغ شده است. نبيان تصريح 
كرد: منابع تكميل خدمات زيربنايي و روبنايي مسكن 
مهر در اختيار استان هاي قرار گرفته و استان هايي كه 
واحدهاي باقيمانده مسكن مهر دارند با راهبري و نظارت 
ستاد وزارتخانه تالش مي كنند تا در زمان مقرر؛ پايان 
آبان 99، تمامي واحدهاي باقيمانده را غير از واحدهايي 
كه داراي مشكالت حقوقي و ساير مشكالت هستند به 
متقاضيان تحويل دهند.  به گفته وي، پرونده هاي داراي 
مشكالت حقوقي كه در دستگاه قضا در حال بررسي 
هستند، مس��كن هاي مهر فاقد متقاضي و واحدهاي 
مسكن مهر زير 30 درصد پيشرفت فيزيكي از مجموعه 

واحدهاي مسكن مهر كسر خواهند شد.

نبيان تصريح كرد: در خصوص مسكن هاي مهري كه 
هم اكنون فاقد متقاضي هستند رايزني هايي 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 عمده اي از واحدها تعيين تكليف شده 
است. مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن توضيح 
داد: پرونده هاي داراي مشكالت حقوقي 10049 واحد، 
زير پيش��رفت فيزيكي 4405 واح��د و فاقد متقاضي 
14233 واحد هس��تند كه از اين مي��زان، در مجموع 
8888 واحد تعيين تكليف شده و بخشي از آنها به طرح 

اقدام ملي مسكن منتقل شده است.

فروِش چراغ خاموِش اراضي ملي در دماوند
مديركل راه و شهرسازي شرق استان تهران 
گفت: عده اي متخلف سابقه دار در قالب تعاوني 
با پوش�ش نام هاي ارزش�ي و معنوي در حال 
فريب ش�هروندان تهراني براي پيش فروش 
وسيع اراضي ملي واقع در منطقه »اسب چران 

و سرهار« هستند.

به گزارش فارس، آگهي هاي تبليغاتي فروش زمين و امالك 
حوزه شهرستان خوش آب و هواي دماوند اخيراً در فضاي 
مجازي به وفور يافت مي ش��ود. بررسي هاي بيشتر نشان 
مي دهد اين تبليغات گس��ترده در واقع يكي از ترفندهاي 

چپاولگران براي غارت اراضي ملي و دولتي است.
»اسب چران و سرهار«، »آب سرد«، »جابان و اوچونك«، 
»نوده )در بخش رودهن( «، »هوير«، »مشاع«، »كيالن« 
و بسياري مناطق ديگر از توابع شهرستان دماوند، مناطق 
نام آشنايي هس��تند كه در يك سال اخير اخبار مربوط به 
ساخت و ساز، تصرف، تغيير كاربري و فروش غيرمجاز در 
آنها، از طريق رسانه ها و مقامات مسوول اين شهرستان به 

دفعات به گوش رسيده است.
محمد فريدي، رييس اداره محيط زيست شهرستان دماوند 
در سال گذش��ته با بيان اينكه اكثر روستاهاي شهرستان 
دماوند از زمين خواري در ام��ان نمانده اند، صراحتا گفته 
بود: »اگر نهادهاي ذي ربط و ش��هرداري ها درباره هر نوع 
ساخت وساز در دماوند، از اداره محيط زيست استعالم بگيرند، 

قطعاً پاسخ ما منفي خواهد بود.«

    چوب حراج به زمين هاي بكر 
به استناد اس��ناد موجود، حدود 330 هكتار از اراضي ملي 
»اس��ب چران و س��رهار« به ارزش تقريبي 720 ميليارد 
تومان در قالب 8000 قطعه توس��ط يك شركت به صدها 
مالباخته، فروخته شده اس��ت. از قرار معلوم، مالكان اين 
شركت سابقًا به جرم زمين  خواري در همين منطقه، به رد 
مال و حبس محكوم شده اند؛ اما مجدداً با سوءاستفاده از نام 
و اسامي مذهبي و ارزشي، اقدام به جعل اسناد دفترخانه اي 

و فروش گسترده اراضي ملي اين منطقه در فضاي مجازي 
 كرده اند. در حقيقت كالهبرداران با فروش انبوه اين زمين ها 
به مالباختگان، از يك سو سعي در ايجاد يك حاشيه امن 
براي پوش��ش ظاهري فعاليت غيرقانوني خود كرده اند و 
از س��وي ديگر با تهديد مس��ووالن ذي ربط شهرستان به 
ايجاد تجمعات و اعتراض��ات مردمي و نيز هراس افكني از 
به خطر افتادن امنيت شهرستان؛ اقدام به پيشبرد اغراض 

سودجويانه خود كرده اند.

  ترفند جديد زمين خواران در دماوند
سيد احمد حسيني، مديركل راه و شهرسازي شرق استان 
تهران در گفت وگو با فارس با بيان اينكه دماوند به خاطر آب  
و هواي مناسب اولويت اول ساكنان تهران براي ييالق است، 
عنوان كرد: »افراد سودجو در دماوند با تأسيس دفترهاي 
ص��وري و غيرقانوني با ترفندهاي��ي همچون قيمت هاي 
فريبنده، اسناد و مدارك جعلي و نقشه هاي تقلبي در حال 
كالهبرداري و فروش اراضي ملي و دولتي اين شهرستان 
هستند.« مديركل راه و شهرسازي شرق استان تهران با اشاره 

به اينكه منطقه »اسب چران و سرهار« واقع در شمال غرب 
شهرستان دماوند است و جزو اراضي ملي بكر، زيبا و خوش 
آب و هواي شهرس��تان دماوند محسوب مي شود، گفت: 
»عده اي متخلف سابقه دار در قالب تعاوني با پوشش نام هاي 
ارزشي و معنوي در حال فريب شهروندان تهراني براي پيش 
فروش وسيع اين اراضي ملي هستند.« وي با بيان اينكه اين 
افراد با سندسازي و ارايه نقشه هاي تقلبي تعداد زيادي از 
مردم را در دام خود انداخته اند، افزود: »اين اراضي بدون هيچ 
گونه تحرك و تصرف ظاهري در آن مثل تفكيك قطعات 
و ساخت وساز، در فضاي مجازي با قيمت هاي اغواكننده 
فروخته مي شود.« به گفته اين مقام مسوول، اگر متخلفان 
كوچك ترين فعاليت ظاهري در بستر اراضي اسب چران و 
سرهار صورت مي دادند، گشت  هاي نظارتي سازمان ملي 

زمين و مسكن به سرعت با آنها برخورد مي كرد.

   آيا دماوند به »لواسان دوم« تبديل مي شود؟
اين سلسه دنباله دار دس��ت درازي ها در اراضي دماوند، به 
نوعي زنگ خطر تكرار سرگذشت تلخ لواسان را براي فعاالن 

مقابله با زمين خواري به صدا درآورده است. اين مساله دور 
ذهن نيست كه »امنيتي« و »اشباع« شدن مناطق لواسان، 
مسير چپاول اراضي را در آنجا دشوار كرده و به همين سبب 
زمين خواران را مجبور به كوچ از اين منطقه و مهاجرت به 

منطقه بكر و جديدي به نام دماوند كرده باشد.
الزم به ذكر است بي اعتنايي مسووالن در سال هاي گذشته، 
منجر به رقم خوردن مفاسدي همچون »شهرك باستي 
هيلز«، »شهرك كالك« و »زمين خواري 6هزار ميليارد 
توماني اوش��ان« در لواسان شده و ناتواني در برخورد با اين 
ساخت و سازهاي غيرمجاز، در نهايت باعث جريحه دار شدن 

افكار عمومي شد.

   2 حلقه مفقوده مبارزه با زمين خواري
به گزارش فارس، اخيرا عليرضا اورنگي رييس سازمان امور 
اراضي، خبر از دس��ت درازي به 34 هزار هكت��ار از اراضي 
ملي را طي 10 سال گذشته داده بود؛ همچنين رييس قوه 
قضاييه نيز از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 4 مرتبه به 
ش��كل عمومي بر فوريت قطع دست زمين خواران تأكيد 
كرده است. به عقيده بسياري از كارشناسان در مفاسدي 
نظير زمين خواري  »اس��ب چران و سرهار« جاي خالي 2 
حلقه مفقوده پيشگيري و مقابله با اين پديده شوم احساس 
مي شود؛ پيشگيري از اين تخلف در كنار گشت ها و نظارت 
فيزيكي، مستلزم به كارگيري ابزارهاي كاربردي و مدرن 
نظير »كاداستر« و »پنجره  واحد مديريت زمين« است كه 
بارها ضرورت تكميل و راه اندازي آن توسط كارشناسان و 

مسووالن گوشزد شده است. 
مسعود منصور رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در همين زمينه مي گويد: » استقرار سامانه پنجره 
واحد مديريت زمين به موازات طرح كاداستر مي تواند در 
راستاي مبارزه با زمين خواري كارساز باشد. از سوي ديگر 
در بحث مقابله با زمين خ��واري، نيازمند برخورد به موقع 
دادستان به عنوان مدعي العموم و حضور فعاالنه معاونت 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به منظور جلوگيري از به 

دام افتادن مال باختگان هستيم.«

رهن ۳۰۰ ميليون  توماني اتاق 
يك تخته در خوابگاه 

در برخي از مناطق ته��ران اتاق هاي يك تخته در 
خوابگاه ه��اي دخترانه بين 150 ت��ا 300 ميليون 
به رهن مي رود. به گزارش ايلن��ا، از امروز در حالي 
ثبت نام براي پرداخت وام 15 تا 50 ميليون توماني 
وديعه به مس��تاجران با ش��روط متعدد براي افراد 
محدودي آغاز ش��ده است كه مظنه رهن يك اتاق 
در خوابگاه ه��اي متعل��ق به بخ��ش خصوصي در 
تهران بيش از 150 ميليون تومان اس��ت. براساس 
گزارش هاي ميداني، نرخ گذاري در پانس��يون ها و 
خوابگاه ها به ويژه دخترانه ها متفاوت از بازار مسكن 
است و گويا از نرخ و قواعد رايج بازار پيروي نمي كند 
و شاهد قيمت هاي باالي اجاره اتاق هاي چند تخته 
در اين خوابگاه ها هستيم. حال اينكه برخي از اين 
خوابگاه ها متعلق به نهادهاي دولتي هستند اما با 
واسطه بخش خصوصي به اجاره مي روند. در حال 
حاضر، رهن يك اتاق 9 متري در يكي از پانسيون ها 
دخترانه در سعادت آباد 150 ميليون تومان است كه 
اتاق vip همين خوابگاه تا 300 ميليون تومان هم به 
اجاره رفته است. در همين خوابگاه قيمت اجاره يك 
اتاق سه تخته 1ميليون و 800 هزار تومان و رهن آن 
5 ميليون تومان است. اتاق چهار تخته هم با اجاره 
يك ميليون و 400 هزار تومان و با رهن 5 ميليون 
تومان واگذار مي ش��ود. البته قيمت ها در مناطق 
پايين تر كمتر است به طوري كه نرخ كرايه اتاق چهار 
تخته در خوابگاهي در محدوده آرژانتين 800 هزار 
تومان است و هر تخت از اتاق 6 تخته هم با 620 هزار 
تومان به اجاره رفته است. كرايه اتاق 8 تخته هم 570 
هزار تومان نرخ گذاري شده  است. در وليعصر هم نرخ 
اجاره هر اتاق دو تخته هم دو ميليون تومان و رهن 
آن 5 ميليون تومان رهن است. در منطقه سه هم نرخ 
كرايه اتاق يك تخته در خوابگاهي در سطح معمولي، 
2 ميليون تومان بدون رهن است و رهن كامل اين 
اتاق 60 ميليون تومان معامله مي شود. اين نرخ ها در 
شرايطي است كه مخاطب اين اتاق ها يا دانشجويان 
هس��تند يا زنان شاغل كه در تمام اين خوابگاه ها با 
محدوديت هايي از جمل��ه محدوديت تردد مواجه 
هستند و در شرايط شيوع ويروس كرونا بايد خطرات 
زندگي جمعي را بپذيرند. يكي از افرادي كه اتاق يك 
تخته به مبلغ 300 ميليون تومان را رهن كرده  است، 
مي گويد 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

براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و براي كنترل 
بازار اجاره مسكن در كشور، با تاكيد رييس جمهور 
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 50 ميليون تومان و در س��اير كالنشهرها 
30 ميليون تومان خواهد بود كه ش��امل شهرهاي 
باالي يك ميليون نفر از جمله مشهد، اصفهان، كرج، 
ش��يراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشاه است. برهمين 
اساس تسهيالت كمك وديعه مسكن در ساير شهرها 
طبق مصوبه انجام گرفته 15 ميليون تومان در نظر 
گرفته شده است. تسهيالت بانكي موضوع اين مصوبه 
از محل منابع تس��هيالت تخصيصي به واحدهاي 
كسب و كارهاي آسيب ديده كرونا بوده و با نرخ سود 
13 درصد و با سررسيد يكساله به مستاجرين واجد 
شرايط پرداخت مي شود. طبق اعالم انجام گرفته در 
دروه قرارداد صرفا سود تسهيالت از سوي مستاجرين 
پرداخت و اصل تس��هيالت در سررس��يد تسويه 
خواهد شد. متقاضيان دريافت اين تسهيالت ابتدا 
از طريق ارسال پيامك به سرشماره 300073640 
ثبت نام اوليه كرده و سپس در زمان بندي اعالمي 
 بايد در س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي به آدرس

www.tem.mrud.ir ثبت نام كنند. متقاضيان 
دريافت اين تسهيالت الزم است شرايط مندرج در 
ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي را داشته 
باشند كه اين ش��رايط عبارتند از: داشتن فرم )ج( 
سبز، نداشتن سابقه مالكيت از سال 1384 به بعد، 
متاهل يا سرپرس��ت خانوار بودن، داشتن سابقه 5 
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. گروه هاي 
مشمول دريافت تسهيالت موضوع اين مصوبه شامل 
كارگران و حقوق بگيران ثابت، )با اولويت ازدواج هاي 
جديد و خانواده هاي 5 نفره و بيش��تر(، مشمولين 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان 
بهزيستي كشور و زنان سرپرست خانوار هستند كه 
در اين زمينه وثايق الزم براي اخذ وام متعاقبا از طريق 
سامانه طرح اقدام ملي اعالم مي شود. جهت رعايت 
اصول بهداشتي و جلوگيري از گسترش بيماري كرونا 
و رفاه حال متقاضيان دريافت تسهيالت كمك وديعه 
مس��كن، ثبت نام از متقاضيان با استفاده از سامانه 
پيامكي انجام خواهد شد. بدين منظور متقاضيان 
واجد شرايط مي توانند تا ساعت 24 روز پنجشنبه 
مورخ 9 مرداد با ارسال كد ملي سرپرست خانوار به 
شماره پيامكي 300073640 از طريق تلفن همراه 
شخصي خود، نسبت به ثبت نام 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 گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
فرآيند غيرحضوري ثبت نام براي بهره مندي از وام 
وديعه مسكن، گفت: در همين راستا نيز نگراني هايي 
در مورد س��ودجويي احتمالي برخي افراد فرصت 
طلب وجود دارد كه مي توان با رعايت يكسري نكات 

پيشگيرانه به راحتي از آنها جلوگيري كرد.

 تغيير مبناي ماليات ستاني 
از خانه هاي خالي 

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه نرخ ماليات بر خانه هاي خالي 10 برابر نرخ 
مصوب در قانون قبلي خواهد بود، گفت: نرخ اين 
ماليات 5 برابر ماليات بر درآمد اجاره امالك تعيين 
شد. سيد احسان خاندوزي نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس در گفت وگو با مهر درباره آخرين 
تغييرات جزئيات طرح ماليات برخانه هاي خالي 
گفت: در جلسه اخير كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره اثر بخش نبودن نرخ مالياتي قانون قبلي از 
طرف نمايندگان انبوه سازان مسكن و سازمان امور 
مالياتي بسته اي مطرح و مقرر شد كه كميسيون، 
نرخ ماليات را به ميزان 10 برابر نرخ ماليات در قانون 

سال 94 افزايش دهد.
وي با بي��ان اينكه منب��ع نرخ س��االنه ماليات بر 
خانه هاي خال��ي از ارزش اج��اري ملك به ارزش 
ماليات بر درآمد اجاره امالك تغيير يافت، گفت: 
در اين طرح، ن��رخ ماليات بر خانه ه��اي خالي 5 
برابر ماليات متعلقه يعني ماليات بر درآمد اجاره 
امالك اس��ت. اين درحالي اس��ت كه نرخ ماليات 
در قانون مصوب س��ال 94، 50 درصد 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 مي شود و بر اساس تغييرات آن، ماليات بر 
اجاره امالك هم تغيير مي كند. ماليات بر خانه هاي 
خالي نيز 5 برابر اين مبلغ است. نماينده مردم تهران 
با اش��اره به اينكه حالت ايده آل قيمت گذاري اين 
است كه ميانگين معامالت هر شهر يا محله به جاي 
ارزش هاي اعالمي سازمان مالياتي در نظر گرفته 
شود، گفت: فعاًل سامانه اي كه پايگاه داده كالن باشد 
و از طريق قوانين رسمي كشور نيز بيان شده باشد 
وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه هايي وجود 
دارند كه اعداد و رقم هايي در اين باره داشته باشند 
اما اينكه سامانه اي به حدي رسمي باشد كه بعدها 
در صورت تخلف براي مراجع قضايي كشور مستند 
باشد وجود ندارد. وي تاكيد كرد: ممكن است در 
قولنامه عددي نوشته شود ولي عدد ديگري مبادله 
شود بنابراين اگر مشكل اسناد عادي و قولنامه ها را 
كشور بتواند حل كند بالفاصله پس از آن امكان به 
وجود آمدن چنين بانك اطالعاتي فراهم مي شود.

  خانه اي كه ۶ ماه س�كنه نداش�ته باش�د
 خالي است

نماينده مردم تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر 
اينكه شاخص خالي بودن يك منزل چيست، گفت: 
معيار خالي بودن يك واحد اين است كه در هر سال 
شمسي مجموعاً 6 ماه فاقد سكنه باشد كه شناسايي 

آن به سامانه امالك و اسكان سپرده شده است.

  مالي�ات در زم�ان خريد و ف�روش اخذ 
مي شود

نايب رييس كميسيون اقتصادي با اشاره به نحوه 
اخذ اين ماليات، اظهار كرد: محل اخذ ماليات، 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 مي گيرد اگر كسي بدهي دارد اين ماليات 
را لحاظ كند. وي با اش��اره به شبهه اي كه درباره 
خطر فروش كد ملي مطرح مي شود، گفت: طبق 
مصوبه كميس��يون خانوارها غي��ر از محل اقامت 
خودشان مي توانند مالك خانه ديگري نيز باشند 
اما نمي توانند مستأجر جايگاهي غير از محل اقامت 
خودشان باشند پديده خريد و فروش كد ملي نيز 
زماني رخ مي دهد كه امكان اجاره به عنوان يك راه 
فرار فراهم باشد بنابراين با مصوبه اخير اين موضوع 
به حداقل مي رسد 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 دستگاه هايي اس��ت كه اطالعاتشان را 
به س��امانه ملي امالك و اسكان ارايه ندهند نايب 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره شيوه 
جمع آوري اطالعات امالك با بيان اينكه در قانون 
مصوب سال 94 هيچ ضمانت اجرايي سنگيني براي 
عدم ارايه اطالعات دستگاه ها به سامانه ملي امالك 
و اسكان پيش بيني نش��ده بود، گفت: در مصوبه 
كميس��يون تالش شده اس��ت كه هم دستگاه ها 
موظف به همكاري شوند و هم عدم ارايه اطالعات 
جرم انگاري شود و مدير و كاركنان دستگاه هايي كه 
از در اختيار گذاشتن اطالعات استنكاف مي كنند 
ب��ه محكوميت هاي درجه 6 محكوم ش��وند؛ اين 
مجازات سنگيني براي يك مدير است و اميدواريم 
كه بازدارند باشد. وي ادامه داد: جمع آوري اطالعات 
هم به وسيله اشتراك گذاري اطالعات دستگاه هاي 
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 
شود و هيچ يك از اين دو در مراحل اجراي اين قانون 
حذف نشود و اطالعات هر خانواده به صورت مكمل 

در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.
خاندوزي در پاسخ به اينكه آيا ماليات بر خانه هاي 
خالي معامالت غيررس��مي و قولنامه اي را رايج تر 
نخواهد كرد، گفت: به عقيده من اين قضيه بالعكس 
خواهد شد، چراكه اكثريت فعاالن اقتصادي از ترس 
اينكه تخلف خانه خالي مالكين قبلي به حساب آنها 
نوشته نشود انگيزه پيدا مي كنند كه مبادالت را به 
صورت رسمي انجام دهند مانند زماني كه سند سبز 
خودرو كاماًل عوض ش��ده و فك پالك هم صورت 
مي گيرد تا فرد خريدار كاماًل مطمئن ش��ود كه از 
جرايم خودرو قبلي چيزي به او نمي رسد. بنابراين 
انتظار اين است كه اين ماليات به افزايش مبادالت 

رسمي در بخش مسكن كمك كند.

مرد دوچرخه سواري كه براي پيشگيري از كرونا ماسك زده، كودك سوار بر اسكوتر را در خيابان هاي بيجينگ مي كشد
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کاهش احتمال موفقيت  حمله هاي هكري با افزايش نظم آنالين

همه كاربران اينترنتي در معرض خطر هك هستند
گاه�ی اوق�ات حس�اب های کارب�ری در 
شبکه های اجتماعی یا بخش های مختلف 
فض�ای مج�ازی مانند فیس ب�وک، گوگل، 
نتفلیکس مورد حمله هکرها قرار می گیرد، 
درچنین شرایطی الزم است از تهدیدهای 
احتمال�ی مطلع باش�یم. خط�ر حمله های 
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 به ص�ورت آنالی�ن انج�ام می دهید از 
فیس بوک و نتفلیک�س گرفته تا بانکداری 
و خرید آنالین، همه و همه از اهمیت خاص 

خود برخوردارند.

معموال يک فرد عادی کمتر از يك سیاستمدار، فعال 
اجتماعی يا مديرعامل يک شرکت هدف حمله های 
س��ايبری قرار می گیرد. چهره ه��ای مهم به داليلی 
همچون دزدی رازهای ش��رکت ي��ا انتقال مخفیانه 
پول هدف حمله قرار می گیرند. گزارش وب س��ايت 
وير به اين موضوع مي پردازد كه ش��ما يا دوستانتان 
احتماال با چنین تهديدهايی مواجه نیستید و خطرات 
برايتان متفاوت است؛ در شرايط افراد عادی جامعه 
معموال يا فردی به دنبال انتقام است و يا گروه هايی 
با استفاده از ابزارهای خودکار به يک دسته بزرگ از 
مردم حمله می کنند. جی��ک مور متخصص امنیت 
سايبری در شرکت Eset که در زمینه امنیت اينترنت 
فعالیت می کند می گويد: »همه ما تصور می کنیم که 
درمعرض حمالت س��ايبری يا مهندسی اجتماعی 
نیستیم اما حقیقت اين است که حتی افراد باهوش 
و آگاه هم ممکن است در اين تله های آنالين گرفتار 
شوند و با پیامدهای مخرب مالی يا اجتماعی مواجه 
شوند.« اگر نفوذی به حساب های کاربری شما صورت 
گیرد، اطالعات ورود يا جزئیات مالی دزديده شده در 
اينترنت قابل اس��تفاده هستند. چنین سناريويی را 
در مسئله دزدی از حساب های دلیورو )يک شرکت 

سفارش آنالين کاال و غذا( شاهد بوديم.
 با اينکه حساب های فیس بوک، تويیتر يا اينستاگرام 
معم��وال ارتباطی ب��ا جزئیات کارت اعتباری ش��ما 
ن��دارد، خطر هک در اين موارد ش��ک ديگری دارد. 
حساب های ش��بکه های اجتماعی را می توان برای 
ارس��ال پیغام و خجال��ت زده يا منفور ک��ردن افراد 
استفاده کرد. همچنین از اين حساب ها می توان برای 
تعرض به ديگران يا تصويرس��ازی اشتباه از صاحب 
حساب يا آش��نايان به کار برد. مور در اين خصوص 
گفت: »اطالع پیدا کردن از هک شايد کار پیچیده ای 
باشد، معموال زمانی از هک شدن حسابتان مطمئن 
می شويد که کنترل آن حساب را از دست داده باشید 
و بنابراي��ن پیش گیری يا جلوگی��ری از تکرار هک 
در آينده بهترين گزينه اس��ت.« اگر حس می کنید 
هک شده ايد، الزم اس��ت روش هايي را براي مقابله 

انجام دهید.

   شناسایی رفتار غیرمعمول
روشن ترين نشانه هک، تغییری است که شما اعمال 
نکرده باش��ید. مثال ديگر به حساب گوگل خود وارد 
ش��ويد و نام کاربری و رمز عبور قبلی عمل نکند، يا 
خريد مشکوکی با حساب بانکی ش��ما انجام گیرد. 
چنین نشانه هايی هش��دارهای روشنی هستند که 
نش��ان می دهد ش��ما هدف هک ق��رار گرفته ايد يا 
به نوعی به حس��اب های ش��ما نفوذ ش��ده است. اما 
هش��دارهايی وجود دارد که حتی پیش از نفوذ هم 
می توان متوجه آنها ش��د. درصورت تالش ديگران 

برای ورود به حساب کاربری ش��ما، هشدارهايی از 
س��وی ارائه دهنده خدمات برای شما ارسال خواهد 
شد. برای مثال فیس بوک و گوگل با هشدار يا ايمیل 
ش��ما را از اين تالش ها مطلع می کنن��د. اين حالت 
معموال در شرايطی 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 يک مکان جديد برای شما 
ارسال خواهد شد. تقريبا هر روز شرکت، اپلیکیشن 
يا و ب س��ايتی هدف حمله اطالعاتی قرار می گیرد. 
اين اطالعات ممکن است ش��ماره تلفن، رمز عبور، 
جزئیات کارت اعتباری و ديگر اطالعات ش��خصی 
شما باشد که البته دزدی اين اطالعات تنها بخشی از 
تهديدهای احتمالی است. شرکت ها معموال هشداری 
مبنی بر نفوذ به حس��اب به ش��ما ارائ��ه می دهند و 
استفاده از خدمات هشدار دهنده نیز باعث هوشیاری 
بیشتر شما می ش��ود. خدمات وب سايت هايی مانند 
»haveibeenpwned.com« يا بخش بررسی 
هويت در »F-secure.com« شما را از موارد نفوذ 
قبلی به حساب هايتان مطلع می سازد و همچنین در 
شرايطی که جزئیات اطالعاتی شما دزديده شود به 

شما هشدار خواهد داد.

   پس گرفتن کنترل حساب
مرحله دش��وار کار پس از هک ش��دن حساب شما 
آغاز می ش��ود. بازپس گیری کنترل حساب فرايند 
پیچیده ای است و به احتمال زياد پای مديريت هم 
وسط کشیده می شود؛ شايد گاهی اوقات با يک پیغام 
ساده به مديريت مبنی بر هک شدن حساب مشکل 
حل ش��ود و گاهی حت��ی کار به مراجع��ه به پلیس 
می کشد. اول از همه بايد با شرکتی که مالک حساب 
شماست تماس بگیريد. تمامی شرکت ها سیاست ها، 
فرايندها و مراحلی برای بازپس گیری حس��اب های 
کاربری را در اختی��ار کاربران قرار می دهند. مراحل 
اين فرايند با توجه به دسترس��ی يا عدم دسترس��ی 
شما به حساب کاربری متفاوت خواهند بود. اگر شما 
به حساب کاربری دسترس��ی داشته باشید معموال 
درمورد طريقه نفوذ از ش��ما سوال می شود و سپس 
گام هايی برای رفع مش��کل به شما پیشنهاد خواهد 
شد. اگر امکان دسترسی به حساب را نداشته باشید 

بايد اطالعات بیش��تری ارائه دهی��د )رمز عبورهای 
قبلی، ايمیل های مربوط به حساب کاربری، پاسخ به 
سواالت امنیتی( اگر فرد يا گروهی ادعای دسترسی 
به حساب کاربری ش��ما را دارد و پیغامی در اين باره 
برايتان ارسال کرده است به هیچ وجه روی لینکی که 
برای شما فرستاده اند کلیک نکنید. چنین لینک هايی 
معموال آنچه ادعا می ش��ود نیس��تند و برای دزدی 

اطالعات بیشتر استفاده می شوند. 
تماس با ش��رکت اولین مرحله برای بازيابی حساب 
است. ش��ما بايد همواره اپلیکیشن ها و نرم افزارهای 
خود را به روزرسانی کنید. اقدامات بعدی شما به نحوه 
نفوذ بستگی خواهد داشت. برای مثال اگر توانستید 
دوباره به ايمیل خود وارد ش��ويد، بايد تنظیمات را 
بررسی کنید تا چیزی دستکاری نشده باشد. ممکن 
است فرد مهاجم گزينه ای را فعال کرده باشد و تمامی 
ايمیل های شما برای حساب ديگری ارسال شود. شما 
بايد رمز عبور حساب مورد نظر و تمامی حساب های 
ديگری که از اين رمز عبور استفاده می کنند را تغییر 
دهید و با تمامی افرادی که ممکن است تحت تاثیر 
اين هک قرار گرفته باشند تماس بگیريد. برای مثال 
اگر حساب اينستاگرام شما هک شد يا مجبور شديد 
درنتیجه عدم دسترسی به حساب، حساب کاربری 
ت��ازه ای ايجاد کنی��د، بايد به دوس��تان و خانواده را 
در جريان قرار دهید و دلی��ل پیغام های احتمالی از 
حساب هک شده را برای آنها توضیح دهید. درصورت 
لزوم حتی می توانید پلیس را از هک شدن حسابتان 
مطلع کنید. موارد سوءاستفاده بايد به پلیس گزارش 

داده شود.

   کاهش فرصت های حمله
بهتري��ن راه برای کاه��ش احتمال ه��ک، کاهش 
فرصت های حمله اس��ت. هرچه نظم آنالين ش��ما 
بیشتر باشد، احتمال موفقیت حمله ها کمتر خواهد 
بود. مور می گويد: »کلید موفقیت يک 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 
يک بار به حساب کاربری شما نفوذ شده باشد و اين 
حمله از سوی يک گروه سازماندهی شده انجام گرفته 
باش��د، احتمال اينکه دوباره ه��دف حمله اين گروه 

قرار بگیريد باالتر است. در فعالیت های آنالين خود 
بايد به اطالعاتی که در اختیار ديگران قرار می دهید 
توجه داشته باشید. اوا گالپرين مدير امنیت سايبری 
ش��رکت الكترونیك فرانتیز فانديشن می گويد: » به 
همه توصیه می کن��م که خودتان را گ��وگل کنید، 
موارد امنیتی را تقويت کنید و دسترسی به اطالعات 
راجع به خودتان را سخت تر کنید. وقتی عکس های 
خود را در اينستاگرام به اشتراک می گذاريد يا پستی 
در فیس بوک قرار می دهی��د يا تويیتی درمورد يک 
مکان خاص می نويسید، هکرها می توانند از همین 
چیزها استفاده کنند و همه اينها به هک شدن ساده تر 

شما منجر می شود.
هکرها همان اندازه ای درمورد شما اطالعات خواهند 
داشت که شما در اختیارشان قرار دهید.« برای ايمن 
کردن حس��اب های آنالين کارهای زيادی می توان 
انجام داد. هرکسی می تواند با استفاده از يک نرم افزار 
مديريت رمز عبور، رمز عبوری قدرتمند و خاص برای 
خود انتخاب کند. نبايد برای چند وب س��ايت از يک 
رمز عبور يکس��ان استفاده کنید، حتی اگر احساس 
می کنید ک��ه درمعرض خطر کمی ق��رار داريد. اگر 
يکی از حساب های کاربری شما هک شد، بايد ديگر 
حساب های کاربری خود را بررسی کنید: رمز عبور 
را تغیی��ر دهید و تنظیمات امنیت��ی را عوض کنید. 
درصورت امکان بايد هنگام به روز رسانی حساب های 
کاربری از سواالت امنیتی پیچیده استفاده کنید. اين 
سواالت را بايد به گونه ای پاسخ دهید که تنها خودتان 

از پاسخ مطلع باشید. 
در بس��یاری از وب سايت ها ش��ما می توانید در کنار 
اس��تفاده از يک رمز عبور قدرتمن��د، تايیديه چند 
مرحله ای )MFA( را نیز برای ورود به حساب فعال 
کنی��د. اين روش يک��ی از موثرتري��ن روش ها برای 
محافظت از حس��اب دربرابر هک اس��ت. رايج ترين 
MFA تايیديه دو مرحله ای است، در اين روش برای 
ورود به حساب عالوه بر رمزعبور به يک تايیديه ديگر 
نیاز خواهید داشت. افرادی که حس می کنند خطر 
زيادی آنها را تهدي��د می کند، گزينه های ديگری را 
هم در اختیار دارند. ب��رای حريم خصوصی بهتر در 
فضای آنالين و ناشناس ماندن می توانید از وی پی ان، 
مرورگ��ر تور، ي��ا برنامه محافظت پیش��رفته گوگل 

استفاده کنید.

اینترنت آزاد را غیرفعال كنید
اگر تاكن�ون به دلیل اس�تفاده از اینترنت 
ب�ا تعرف�ه آزاد، ب�ا قبض هاي سرس�ام آور 
مواجه شده اید، مي توانید اینترنت آزاد را 
غیرفعال كنید تا درصورت تمام شدن بسته 
اینترنت تان، گرفتار هزینه هاي باال نشوید. 

به گزارش ايس��نا، كمیس��یون تنظی��م مقررات و 
ارتباطات راديويي در مصوبه خود در س��ال ۱۳۹۵، 
با كاهش ۲۰ درصدي تعرفه اينترنت، سقف تعرفه 
خدم��ات داده تلفن همراه را براي س��یم كارت هاي 
دايم��ي ب��ه ازاي ه��ر كیلوبايت، ۰.۴ ري��ال و براي 
سیم كارت هاي اعتباري ۰.۶ ريال تعیین كرد. درواقع 
در سیم كارت دايمي، هزينه هر گیگابايت اينترنت 
آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در سیم كارت اعتباري 
ه��ر گیگابايت اينترنت آزاد ح��دود ۶۳ هزار تومان 
محاسبه مي شود، مشتركان اپراتورهاي مختلف اگر 
از اينترنت آزاد ديتاي خود اس��تفاده كرده باشند، 
درمي يابند كه اين اس��تفاده اص��ال مقرون به صرفه 

نیست.
اپراتورها در كن��ار تعرفه هاي عادي اينترنت، اجازه 
ارايه طرح هاي تشويقي هم دارند. »طرح تشويقي« 
به طرحي گفته مي ش��ود كه قیمت 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 همین دلیل است كه 
طرح هاي تش��ويقي اپراتورها پس از مدتي حتي با 
وجود استقبال كاربران حذف مي شود. باوجود باال 

بودن تعرفه اينترنت آزاد، در بس��ته هاي اينترنتي 
هزينه هر گیگابايت حدود ۳۰۰۰ تومان است، در اين 
صورت اگر مشتركي بسته اينترنتي خريداري نكند 
و به صورت آزاد از اينترنت همراه خود استفاده كند، 
در هزينه هاي سیم كارتش اختالف قیمت بسیاري 

به وجود مي آيد.
به همین دلیل در حال حاضر بیش��تر اس��تفاده از 
مصرف داده همراه به س��مت بسته هاي تشويقي و 
تخفیفي اپراتورها هدايت مي ش��ود. در حال حاضر 
ديت��اي موباي��ل و خصوصا بس��ته هاي ارايه ش��ده 
توسط اپراتورها حداكثر استفاده افراد به اينترنت را 
تشكیل مي دهد؛ با اين حال، با تمام شدن بسته هاي 

اينترنت��ي، تعرف��ه آزاد اپراتوره��ا فعال مي ش��ود. 
اطالع��ات مرب��وط به نح��وه خريد، فعال س��ازي و 
استعالم مانده حساب طرح هاي تشويقي و بسته هاي 
تخفیفي اينترنت از طريق پورتال رسمي اپراتورهاي 
همراه اعالم مي شود. همچنین اپراتورها براي اطالع 
مشتركان از وضعیت بسته هاي اينترنتي خريداري 
شده، ش��امل میزان اعتبار حجمي يا زماني بسته از 
دو روش پیامك و كد دستوري )USSD( استفاده 

مي كنند.
در روش پیامك��ي، در دو مرحله پیامكي با محتواي 
رو به اتم��ام بودن زمان يا حجم بس��ته و نیز پس از 
اتمام اعتبار، آغاز مصرف اينترنت آزاد اطالع رساني 

مي ش��ود. در روش ك��د دس��توري USSD، ه��م 
مشتركان س��یم كارت دايمي و اعتباري مي توانند 
با وارد كردن كد دس��توري الزم، از می��زان اعتبار 
زماني و حجمي بس��ته هاي اينترنت��ي خود مطلع 
ش��وند. از طرفي، اكثر مش��تركان تلف��ن همراه، از 
بس��ته هاي تش��ويقي اينترنت اپراتوره��اي همراه 
اس��تفاده مي كنند، اما با تمام ش��دن اين بسته ها، 
اينترنت با تعرفه آزاد محاس��به خواهد ش��د كه در 
مقايسه با بس��ته هاي تعريف شده در اپراتورها براي 

كاربران مقرون به صرفه نیست.
ب��ه همین دلی��ل، آگاه��ي از زم��ان اتمام بس��ته 
اينترنت��ي اهمیت زي��ادي دارد. از طرف��ي به دلیل 
ش��كايت هاي 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 غیرفع��ال كنند. نحوه غیرفعال كردن 
مص��رف اينترنت آزاد پس از اتمام بس��ته اينترنت، 
ب��راي مش��تركان هم��راه اول با ش��ماره گیري كد 
دستوري #۱۱۳*۱۰۰* و براي مشتركان ايرانسل 
با شماره گیري كد دس��توري ۳#*۲*۳*۵۵۵* 
است. از آنجا كه يكي از مشكالت همیشگي كاربران 
تلفن هاي همراه كه گاهي بار مالي زيادي براي آنها 
تحمیل مي كند، قطع نش��دن اينترنت همراه بعد از 
تمام شدن بسته هاي اينترنتي و مصرف اينترنت به 
نرخ آزاد اس��ت، رگوالتوري با هدف شفاف س��ازي، 
مديريت هزينه ها و جلوگیري از مصرف اينترنت با 
تعرفه آزاد براي كاربران، اپراتورها را ملزم كرده است 

اين كدهاي دستوري را ايجاد كنند.

دنياي فناوري

ممنوعیت استفاده از تشخیص 
چهره در مدارس نیویورك

مجلس ايالت��ي نیويورك اس��تفاده از فناوري 
تشخیص چهره را در مدارس نیويورك ممنوع 
كرد. اين ممنوعیت براي ي��ك دوره زماني دو 
ساله اعمال مي ش��ود. به گزارش مهر به نقل از 
آس��ین ايج، هم مجلس نمايندگان و هم سناي 
ايالتي نیويورك با اين تصمیم موافقت كرده اند. 
هدف از اين كار حفظ امنیت و حريم ش��خصي 
دانش آموزان اعالم ش��ده اس��ت. پیش از اين 
برخي گروه هاي مدافع حقوق مدني خواس��تار 
جلوگی��ري از ثب��ت تصاوير دانش آم��وزان از 
طريق دوربین هاي تشخیص چهره شده بودند. 
بر همین اس��اس اس��تفاده از هرگونه فناوري 
بیومتريك تشخیص چهره در مدارس نیويورك 
تا اول جوالي سال ۲۰۲۲ ممنوع است. قرار است 
طي اين مدت تأثیر تصويب اين قانون بر امنیت و 
حريم شخصي دانش آموزان و كاركنان مدارس 
بررسي شود و در نهايت گزارشي همراه با چند 
توصیه نامه در اين زمینه منتشر شود. بر اساس 
اين قانون نبايد هی��چ تصويري از دانش آموزان 
در پاي��گاه داده ه��اي عكس ه��اي بیومتريك 
ذخیره شود. پیش از اين ادعا شده بود استفاده 
از اين فناوري به شناس��ايي متجاوزان جنسي، 
حمل كنندگان اسلحه و ديگر متخلفان كمك 
مي كند، اما دقت پايین آن باعث شده استفاده از 

آن مقرون به صرفه و منطقي نباشد. 

شكایت موسس اپل از گوگل 
به علت كالهبرداري بیت كویني

به دنبال انتشار ويدئوهايي متقلبانه در يوتیوب 
كه در آنها كاربران با سوءاستفاده از تصاوير استیو 
وزنی��اك، بیل گیتس و الون ماس��ك به خريد 
بیت كوين تشويق شده بودند، وزنیاك از گوگل 
شكايت كرد. به گزارش مهر به نقل از آسین ايج، 
استیو وزنیاك موسس اپل شكايتي حقوقي را 
از گوگل به عنوان مال��ك يوتیوب مطرح كرده 
و از اينكه برخي تولیدكنن��دگان ويدئو در اين 
سايت از تصاوير وي براي فريب مردم به منظور 
خريد بیت كوين سوءاستفاده كرده اند، به شدت 
اظهار نارضايتي كرده است. وزنیاك در شكايت 
خود تصريح كرده كه كالهبرداران به اين شیوه 
میلیون ها دالر را در سراس��ر جه��ان به جیب 
زده اند. آنها به اف��راد وعده داده اند كه هر چقدر 
براي خريد بیت كوين سرمايه گذاري كنند، دو 
برابر آن را دريافت خواهند كرد. مجموع شاكیان 
اين پرونده ۱۷ نفر هستند كه ۱۰ نفر از آنها در 
خارج از امريكا زندگي مي كنند. در ويدئوهايي 
كه در آنها از تصاوير استیو وزنیاك، بیل گیتس 
و الون ماس��ك ب��راي ترغیب م��ردم به خريد 
بیت كوين استفاده ش��ده، از كاربران خواسته 
شده تا بیت كوين هاي خود را براي يك آدرس 
ديجیتال ناشناس ارسال و در عوض دو برابر رقم 
ارسالي را دريافت كنند. اما در عمل چنین اتفاقي 

رخ نمي دهد.

توییتر از كاربرانش
حق عضویت دریافت مي كند

تويیتر كه ب��ه دلیل ش��یوع وي��روس كرونا با 
كاهش درآم��د تبلیغات روبرو ش��ده، تصمیم 
دارد به روش ه��اي مختلف ديگ��ري از جمله 
دريافت حق عضويت، از برخي سرويس هايش 
درآمدزاي��ي كند. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
انگجت، طبق اطالعات موج��ود با وجود ادامه 
ش��یوع ويروس كرونا، تعداد كاربران توئیتر در 
سه ماهه گذشته افزايش يافته است. بر اساس 
آمار تعداد كاربران اي��ن پلتفرم اجتماعي بین 
ماه هاي آوريل تا ژوئ��ن روزانه به ۱۸۶ میلیون 
نفر رسیده است. اين رقم نشان دهنده رشد ۳۴ 
درصدي كاربران نسبت به سال قبل است. اين 
در حالي اس��ت كه در همین سه ماهه توئیتر با 
خس��ارت ۱۲۴ میلیون دالري روبرو شده زيرا 
تبلیغات در اين ش��بكه اجتماعي كاهش يافته 
است. در همین راس��تا اين شركت اعالم كرده 
مشغول بررس��ي روش هاي درآمدزايي به غیر 
از تبلیغات است. اين روش ها شامل نوعي حق 
عضويت نیز مي شود. البته توئیتر در مراحل اولیه 
بررسي مدل هاي درآمدزايي مختلف است اما 
پیش بیني نمي شود در سال جاري از هیچ يك از 
محصوالت خود درآمدزايي كند. هنوز مشخص 
نیست توئیتر چه محصوالتي براي درآمدزايي و 

سرويس حق عضويت در نظر دارد.

حمله تازه اف بي آي
به شركت هاي نرم افزاري چین

اف بي آي به ش��ركت هاي امريكايي هشدار داده 
كه به علت نگراني هاي امنیتي از خدمات مالیاتي 
موسسات نرم افزاري مالیاتي چین استفاده نكنند. 
به گزارش فارس به نق��ل از زد دي نت، اف بي آي 
مدعي ش��ده نرم افزارهاي مالیاتي شركت هاي 
چیني امكان جاسوسي در موسسات امريكايي را 
به وجود مي آورند. اين اخطار به خصوص خطاب 
به شركت هاي امريكايي ارايه شده كه در داخل 
چین فعالیت مي كنند. اف بي آي افزوده كه از اين 
طريق بدافزارهايي به درون شبكه هاي رايانه اي 
ش��ركت هاي امريكايي نفوذ مي كنند و كدهاي 
مخرب خ��ود را روي رايانه هاي افراد قرباني اجرا 
مي كنند. نتیجه اي��ن امر اخالل در فعالیت هاي 
روزمره و س��رقت داده هاي حساس خواهد بود. 
پلیس امريكا مدعي اس��ت بدافزارهاي يادشده 
باي ونگ و آيسینو نام دارند و اين مشكل ممكن 
است براي تمامي شركت هاي خارجي فعال در 

چین به وجود  آيد.

گزارش

تخلف اپراتورها در تعزیرات 
حكومتي بررسي مي شود

مديركل نظارت بر خدمات سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان گفت: 
»جلسه احراز و بررسي تخلفات اپراتورها ششم 
مردادماه در سازمان تعزيرات حكومتي برگزار 
خواهد شد.« سیدجواد احمدي خضربیگي در 
گفت وگو با ايرنا در خصوص وضعیت رسیدگي 
به پرونده اپراتورها گفت: »پس از ضرب االجلي 
كه از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و تولیدكنندگان به اپراتورها داده ش��د، اقدام 
موثري صورت نگرفت. اقداماتي صورت گرفته 
است اما اقدام موثري كه طبق خواسته سازمان 
حمايت و سازمان تنظیم 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��یدگي در يكي از شعب 
س��ازمان تعزيرات انجام خواهد شد كه نتیجه 

آن پس از برگزاري جلسه اعالم مي شود.«
مديركل نظارت بر خدمات س��ازمان حمايت 
از حقوق مصرف كنن��دگان و تولیدكنندگان 
در خص��وص جريمه اي 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 میزان تخلف مشخص 
مي شود و بر همان مبنا جريمه اعمال خواهد 
ش��د. مقدمه كار رس��یدگي و احراز تخلف از 
نظر شعبه رسیدگي كننده است.« به گزارش 
ايرنا گران فروشي و حذف بسته هاي پركاربرد 
اينترنت همراه در س��ه هفت��ه اخیر به معضل 
كارب��ران تبديل ش��ده، حتي با وج��ود اخطار 
وزارت ارتباطات، نمايندگان مجلس و س��اير 
نهادها، هنوز وضعیت بس��ته ها به حالت قبل 

بازنگشته است. 
اپراتورهاي مس��لط كشور در ش��امگاه جمعه 
)۱۳ تیر(، تصمیم به حذف بسته هاي كاربردي 
اينترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزايش 
قیمت اينترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزير 
ارتباطات با اين مساله چند سالي است كه ادامه 
دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب نشیني مي كنند 
چ��ون وزير ارتباط��ات معتقد اس��ت اينترنت 
نبايد به دلیل گراني از س��بد مردم حذف شود 
و اپراتورها براي كس��ب سود بیشتر بايد راهكار 
مناسبي پیدا كنند. اكنون كه بیش از سه هفته 
از اخطار اولیه رگوالتوري به اپراتورها مي گذرد، 
هنوز بس��ته هاي اينترنت به حال��ت اولیه خود 
بازنگش��ته اند. ب��ا اينكه اين انتق��ادات حتي تا 
سطح نهاد رياست جمهوري هم باال رفته و وزير 
ارتباطات اعالم كرده كه زورم��ان به اپراتورها 
مي رسد، اما هنوز وضعیت به همان شكل است.

   جریمه 2 میلیاردي اپراتورها
حكم اخطار را دارد

اين در حالي اس��ت كه به گ��زارش ديجیاتو، 
مديركل حمايت از حق��وق مصرف كنندگان 
س��ازمان تنظیم مقررات تاكید كرده كه اقدام 
اپراتوره��ا مبني ب��ر گران كردن بس��ته هاي 
اينترنتي تحت هیچ قالبي قانوني نیست و اين 
موضوع مورد پیگیري وزارت ارتباطات است. 
او تاكی��د كرده كه جريم��ه ۲ میلیارد توماني 
اپراتورها تنها حكم يك اخطار را دارد و به زودي 
اقدامات جدي تري در اين باره صورت خواهد 
گرفت. پیمان قره داغي در گفت وگو با ايس��نا 
در مورد س��رانجام پرونده  گران ش��دن هزينه 
بس��ته هاي اينترنت اپراتوره��اي تلفن همراه 
اعالم كرده كه اين موض��وع تحت هیچ قالبي 
قانوني و شرعي نیس��ت: »درست است كه در 
سطح بازار شاهد نابساماني در نرخ برخي كاالها 
هستیم، اما مردم يقین داش��ته باشند تخلف 
گسترده اپراتورها در تضییع حق الناس چیزي 
نیس��ت كه دس��تگاه هاي نظارتي با اغماض از 

كنار آن عبور كنند.« 
به گفته قره داغي جريمه ۲ میلیاردي اپراتورها 
حكم يك اخطار را دارد: »طبق قانون و با توجه 
به حجم گس��ترده اجحاف مال��ي كه در حق 
میلیون ها نفر از مردم ش��ده، بزودي تعزيرات 
حكومتي بر اس��اس گزارش هايي كه ارس��ال 
كرديم به شكل جدي و دقیق جرايم اپراتورها 
را مشخص مي كند.« او تاكید كرده كه با حجم 
جرايم��ي كه رخ داده، برخورد ب��ا اپراتورهاي 

موبايل عبرت آموز خواهد بود.

 ICT پیگیري شكایت هاي حوزه   
با كد دستوري

چندي پیش بس��ته هاي اينترن��ت دو اپراتور 
هم��راه اول و ايرانس��ل گ��ران و بس��یاري از 
بسته هاي پرطرفدار نیز حذف شدند، هرچند 
امروزه بس��یاري از بس��ته هاي قديمي توسط 
وبسايت رسمي اين اپراتورها به فروش مي رسد 
اما در بستر اپلیكیشن بسته ها با نرخ هاي جديد 
به فروش مي رس��ند و بعضي بس��ته ها هم در 
اپلیكیشن هاي اپراتورها وجود ندارند. كاربران 
از اين موض��وع در ش��بكه هاي مجازي گاليه 
كرده اند و پس از زياد ش��دن حجم اعتراضات، 
رگوالتوري اعالم كرد ك��ه اين افزايش قیمت 

بدون هماهنگي با آنها صورت گرفته است. 
رگوالتوري يك مهل��ت ۱۰ روزه به اپراتورها 
براي بازگشت قیمت ها داد و اين اتفاق امروز كه 
حدود دو هفته از ابالغیه اين اخطار مي گذرد، 
همچنان محقق نشده است. اپراتورها هنوز در 
اين رابطه اظهارنظري رس��مي نداشته اند. به 
نظر مي رس��د رگوالتوري همچنان پیگیر اين 
موضوع است تا ۲ اپراتور اصلي كشور كه باالي 
۹۰ درص��د از بازار را در اختی��ار دارند، قیمت 
بس��ته هاي خود را در بس��تر اپلیكیشن هم به 

قیمت سابق برگردانند.

اطالعات خصوصی کمتری را در دسترسی عمومی قرار دهید تا مهاجم از حمله به شما صرف نظر کند
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اخبار 7بازتاب

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

پيدا و پنهان ممنوعيت هاي 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 
هدفش حمايت از توليد ومديريت مصارف ارزي 
است، اما در عمل تبعات ديگري براي اقتصاد به 
همراه دارد. ازاين رو، اين سياست مورد اعتراض 
فعاالن اقتص�ادي ق�رار گرفته اس�ت. چراكه 
به گفته آنه�ا، وزارت صمت هر روز بر ليس�ت 
ممنوعيت هاي وارداتي كه ظرفيت ساخت آنها 
در داخل وجود دارد، مي افزايد و ممنوعيت هاي 
جديدي در ام�ر واردات اعم�ال مي كند. البته 
دليل اي�ن ممنوعيت  ها مديريت صحيح منابع 
ارزي كشور در شرايط تحريمي و تاثير ويروس 
كرونا بر كل اقتصاد جهاني اعالم مي ش�ود كه 
هم قدرت خريد و هم تقاضاي جهاني را كاهش 
داده و دول�ت ناگزير به كاهش هزينه هاي خود 
اس�ت. با اين حال، برخي از فع�االن اقتصادي، 
نسبت به تبعات ممنوعيت واردات برخي كاالها 
به دليل وجود توليد داخلي آن هش�دار و تهيه 
فهرس�ت ممنوعه وارداتي بدون نظرخواهي از 
انجمن  ها و تشكل  هاي رسته هاي مختلف تجاري 
و صنعتي را مورد انتقاد قرار دادند. چراكه به گفته 
آنها، اين سياس�ت پيامده�اي زيان باري براي 
مصرف كنندگان در پي خواهد داش�ت. فعاالن 
اقتصادي معتقدندكه حمايت از توليد نبايد به 
مثابه چماقي بر س�ر واردكنندگان فرود آيد و 
اين سياست ها نه تنها به حمايت از توليد منجر 
 نمي ش�ود كه فضا را براي اقتصاد غيرشفاف و 
ايجاد انحصار فراهم  مي كند. به گفته آنها، اعمال 
ممنوعيت، تنها چ�اره حمايت از توليد داخلي 
نيس�ت و با ممنوعيت  هاي ايجاد ش�ده، حجم 
قاچاق كه متاسفانه هميش�ه مخرب توليد در 

كشور بوده،  مي تواند افزايش يابد. 

   انتقاد از ممنوعيت هاي 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 محدوديت  هاي 
بيشتري نسبت به گذشته در امر واردات اعمال شده است، 
گفت: كميته اي براي بررسي كاالهايي كه ظرفيت ساخت 
در داخل را دارا هس��تند، تشكيل شده و اين كميته براي 
اضافه كردن كاالهاي ديگري به فهرس��ت هاي ممنوعه 
وارداتي فعال اس��ت و هر روز ش��اهد تعيين ممنوعيت 
جديدي در امر واردات هستيم كه دليل اين ممنوعيت  ها 
مديريت صحيح منابع ارزي كشور در شرايط تحريمي و 
تاثير ويروس كرونا بر كل اقتصاد جهاني اعالم مي ش��ود 
كه هم قدرت خريد و هم تقاضاي جهاني را كاهش داده و 

دولت ناگزير به كاهش هزينه هاي خود است. 
محمد الهوتي افزود: همان گونه كه پيش از اين اشاره كردم، 
كميته اي 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 

اين كميته را به كميسيون  هاي مشورتي خود ارجاع داده 
تا پس از ارايه نظرات كميسيون  ها و جمع بندي، آن را به 
مراجع ذي صالح انعكاس دهد. او با بيان اينكه ممنوعيت 
واردات برخي كاالها، زيان  هايي را به همراه خواهد داشت، 
ادامه داد: اين موضوع از جنبه هاي 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��وق  مي دهد. لذا ممنوعيت اين 
كاالها، در آينده  مي تواند هزينه هاي زي��ادي را در حوزه 
سالمت به كش��ور تحميل كند و   حتما بايد كاالهايي كه 
توليد داخلي آن، تكافوي مص��رف را  نمي دهد 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 سياست  ها 

قرار خواهند گرفت.

   رشد قاچاق محصوالت آرايشي و بهداشتي
در ادامه، پويا فيروزي، دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و كره جنوبي، با اشاره به صدور مجوز صادرات بشردوستانه 
از كره جنوبي به ايران عنوان كرد كه اكنون مس��اله مهم 
واردكنندگان اين كاالها مجوز بانك مركزي براي تخصيص 
ارز اس��ت و تقريبا پروس��ه واردات از كره جنوبي متوقف 
اس��ت. حميدرضا محمدي، عضو انجمن واردكنندگان 
فرآورده هاي آرايش��ي و بهداش��تي، از رشد50 درصدي 
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 50 درصد افزايش 
يافته كه اين مساله مخاطرات جدي در حوزه سالمت بر 

جاي خواهد گذاش��ت. او افزود: حدود دو سال پيش، در 
جلسه اي كه با انجمن  هاي 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 به صورت فازبندي از طريق 
انعقاد قراردادهاي تحت ليسانس يا به روش هاي ديگر در 
پروسه توليد قرار گيرد. اما به رغم آنكه توليدكنندگان نيز 
معتقدند كه توافق حاصل شده، توافق خوبي است و عالوه 
بر تقويت توليد، واردات رسمي نيز انجام  مي گيرد، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آن را اجرايي  نمي كند. محمدي با 
اشاره به اينكه حدود 40هزار شغل در حوزه توليد و واردات 
محصوالت آرايشي و بهداشتي شكل گرفته است، ادامه داد: 
مدت هاست كه حجم زيادي محصول آرايشي و بهداشتي 
فسادپذير در گمرك رسوب كرده و به رغم آنكه دستگاه هاي 
ذي ربط از حل مشكل ترخيص اين كانتينر  ها  مي گويند، اما 
گمرك  مي گويد كه دستور مشخصي در اين باره دريافت 
نكرده است. او در ادامه خواستار پيگيري اين دو مساله شد. 

   معضل وضع ناگهاني مقررات
از سوي ديگر، مهراد عباد، عضو كميسيون تسهيل تجارت 
و توس��عه صادرات اتاق تهران هم س��خنان خود را با اين 
عب��ارت آغاز كرد كه: اگر بتوانيم، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را متقاعد كنيم كه يك شبه دست به تغيير و تدوين 
مقررات نزند، بسيار برد كرده ايم. او افزود: تصور كنيد كه 
فعاالن اقتصادي ساليان سال، روي واردات يا صادرات يك 
محصول فعاليت  مي كنند و يك شبه صادرات يا واردات اين 
محصول ممنوع  مي شود. مساله اين است كه اكنون، برخي 
از كاالهايي كه واردات آن ممنوع شده، با كيفيت استاندارد 
در داخل توليد  نمي شود و اين كامال به ضرر مصرف كننده 
است. براي مثال، تنها يك شركت در ايران، توليدكننده 
سيلندر 10 ليتري اكس��يژن بيمارستاني است كه از هر 
10سيلندر توليد ش��ده در اين واحد توليدي، 5 سيلندر 

دچار تركيدگي  مي شود. اين سيلندرها، مشكالت بسياري 
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، عروسك  هايي 
كه به تازگي در خودروها مورد استفاده قرار  مي گيرد، به 
همين دليل كه توليد داخلي ندارد، اج��ازه واردات پيدا 
 مي كند. از اين دست موارد بسيار است و اگر وزارت صنعت 
بتواند روي اين موارد تمرك��ز كند، به صرفه جويي ارزي 
بااليي دست خواهد يافت. عباد با بيان اينكه »تشخيص 
اين ممنوعيت  ها نياز به كار تخصصي دارد« ادامه داد: اين 
ممنوعيت  ها بدون كار كارشناسي تبعات بسياري به دنبال 
دارد و در اين زمينه بايد انجمن  هاي تخصصي به مشاوره 
دعوت ش��وند. در ادامه اين جلسه، محمد الهوتي گفت: 
واردات بسياري از ماش��ين آالت و مواد اوليه توليد به نام 
حمايت از توليد داخل ممنوع شده و اين درحالي است كه 
نمونه هاي مشابه داخلي، بعضا نه كيفيت الزم را داراست 
و نه تكاف��وي تقاضا را  مي دهد. حتما بايد در اين زمينه از 
تشكل  ها نظرخواهي صورت گيرد. او در ادامه تاكيد كرد: 
همانطور كه در آمارهاي گمرك طي سال هاي ۹۷ و ۹۸ 
مشهود است   بيش از ۸5 درصد واردات متعلق به كاالهاي 
سرمايه اي، واسطه توليد و مواد اوليه كارخانجات است و 
15 درصد بقيه نيز به كاالهاي مصرفي ضروري، بهداشتي 
و دارويي اختصاص دارد. لذا ضمن توجه بر مديريت دقيق 
منابع ارزي كشور، بايد توجه داشت تنها اعمال ممنوعيت، 
چاره حمايت از توليد داخلي نيس��ت و با ممنوعيت  هاي 
ايجاد ش��ده، حجم قاچاق كه متاسفانه هميشه مخرب 
توليد در كشور بوده،  مي تواند افزايش يابد. از سوي ديگر 
ممنوعيت واردات به بهانه حماي��ت از توليد، انحصار در 
كشور ايجاد  مي كند كه سياست  هاي اين چنيني نه تنها به 
حمايت از توليد منجر  نمي شود بلكه فضايي را براي اقتصاد 
غيرشفاف فراهم كرده و رقابت را از بين  مي برد كه نهايتًا 

هزينه آن را مصرف كننده نهايي بايد بپردازد. 

نامه رييس هيات مديره فدراسيون واردات ايران به رييس مجلس:

تعلل بانك مركزي براي ترخيص كاالها  موجب فسادپذيري مي شود
هيات مدي�ره  ريي�س  مقيم�ي  حمي�د 
فدراس�يون واردات اي�ران در نام�ه اي به 
محمد باقر قاليباف رييس مجلس ش�وراي 
اسالمي نوشت: »همان گونه كه مستحضريد 
تصيمات خلق الساعه و غيرمنطقي برخي از 
مديران دولت�ي، فعالين اقتصادي را جدا از 
تحريم خارجي عماًل با تحريم داخلي مواجه 

كرده است.

 از سويي به علت بي تدبيري دولت ميليارد ها تومان 
كاال و مواد اوليه كه قبل از تحريم هاي 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 عماًل 
ورشكستگي و بيكاري هزاران نفر، افزايش سرسام 
آور قيمت ها و رونق كاالي قاچاق را در پي داش��ته 
است. متأسفانه به رغم شعار و وعده هاي همكاري 
دولت با فعاالن بخش خصوص��ي كماكان به علت 

س��اليق و عملكرد متعارض مديران دولتي به ويژه 
بانك مركزي )همان گونه كه جناب آقاي سليمي 
عضو هيات رييس��ه مجلس به درستي به آن اشاره 
فرمودند( مجدداً شاهد ناهماهنگي و سياست هاي 

متناقض و مخرب كارگزاران دولتي هستيم.« 
در بخش ديگ��ري از اين نامه آمده اس��ت: »اخيراً 
وزارت صمت طي بخشنامه اي واردات محصوالت 
رديف 2۷ گ��روه اولوي��ت 2 ارزي را ممنوع اعالم 
كرده اس��ت. به رغم آنكه دفتر مقررات صادرات و 
واردات اذعان داشته كه اين ممنوعيت شامل حال 
محموله هايي كه پيش از اين ثبت س��فارش شده 
نمي ش��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 كرده اند.«  رييس هيات مديره فدراس��يون 
واردات ايران در ادامه آورده اس��ت: »در حالي كه 
بانك مركزي با چشماني بسته نظاره گر واقعيت هاي 
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 مي شود را ناديده مي گيرد  
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 مي كند. 
متأسفانه سياس��ت گذاران 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 بخشنامه هاي 
ابهام و مشكل زا به سمت بخش خصوصي را الگوي 
كاري خود ق��رار داده اند و در اين مس��ير، نابودي 
س��رمايه هاي مردم��ي، ورشكس��تگي و افزايش 
بيكاري و باال رفتن قيمت ها و قاچاق كاال را به هيچ 

مي انگارند.« 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 همه چيز 
پش��ت آن قفل شده باشد و به اين بهانه پاسخگوي 
فعاالن اقتصادي نباشند. فعاالن اقتصادي نه تنها 
از تصميم هاي س��ليقه اي مس��ووالن بانك آسيب 
مي بينند، بلكه به كرامت آنها نيز بي اعتنايي شده 
و اگر بازرس��ان خود را به ورودي س��اختمان اين 
بانك بفرستيد، مش��اهده خواهند كرد كه مديران 
ش��ركت ها باي��د س��اعت ها 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 
خالقيت هاي بخش خصوصي را هم سركوب كنند 

تا مسيرهاي مويرگي تجارت نيز مسدود شود؟«

به بورِس بزرگ سنگ نزنيم 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 مي كند. همچنين 
س��يگنال هاي منفي كه از بازار ارز ب��ه بازار بورس 
ارسال مي شود، 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 

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 
پيش بيني منطق��ي از بازار بورس طي ماه هاي آتي 
داش��ته باش��يم، بايد تحوالت اقتصادي و سياسي 
درعرص��ه جهاني كه در انتظار ايران اس��ت را رصد 
كنيم؛ تحوالتي كه مي توان��د وضعيت بازارها را به 
گونه اي ديگر رقم بزند. يكي از اين تحوالت، »توافق 

محكم با چين« بابت تضامين خريد نفتشان و ورود 
ارزهاي وارداتي به كشور است كه مي تواند بر كاهش 
نرخ دالر بسيار اثر گذار باشد. از ديگر تحوالت، راي 
نياوردن»دونالد ترامپ« و بازگش��ت دموكرات ها 
به برجام اس��ت، كه اين اتفاق نيز مي تواند 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 مي رسد 
تا يك م��اه و نيم آينده، در ص��ورت كاهش نرخ ارز 
شاهد ركود س��نگين در همه بازارها از جمله بازار 

سهام و ملك باشيم.

بورس را بزرگ ببينيم. اگر واقعيِت شرايط كالن را درست 
نبيني��م و تحليل نكنيم به سرنوش��ت تحليلگراني دچار 
مي شويم كه از ش��اخص 250 هزار واحدي منتظر ريزش 
بورس هستند. اقتصاددانان و استاداني كه با خط كش هاي 
قديمي بورس را اندازه گرفتند و فرياد حباب دادند و بي اعتبار 
شدند! معامله گراني كه در شاخص ۹00 هزار واحدي نقد 
ش��دند و گوش فلك را كر كردند كه ب��ازار خواهد ريخت و 
بي اعتبار شدند! اهداف بورس فراتر از تصور ما خواهد بود و تنها 
راه سود كردن در اين بازار باز نگاه داشتن ذهن خودمان نسبت 
به پذيرش رويكردهاي جديد در بورس است. ما جز كوچكي 
از بازار هس��تيم و در بهترين حالت بايد بتوانيم بر سرمايه 

خودمان تاثير داشته باشيم، دقت كنيد در بهترين حالت!
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تمديد مهلت استفاده از 
مزاياي قانون رفع موانع توليد 
مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري 
وزارت صمت طي نامه اي به  رييس اتاق تهران از تمديد 
مهلت زمان اس��تفاده از مزاياي آيين نامه اصالحي 
ماده20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور تا پايان ش��هريور ماه سال جاري 
خبر داد .به موجب بند نخست اين آيين نامه كه در 
اسفندماه سال گذشته توس��ط هيات وزيران مورد 
اصالح قرار گرفته است، بدهكاران تا تاريخ 31 شهريور 
ماه ۹۹ فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به 
صورت يكجا پرداخت كنند يا در صورت عدم امكان 
پرداخت اقساط سررسيد شده به صورت يكجا، بانك 
عامل مكلف است بنا به درخواست مشتري نسبت به 
تقسيط بدهي اين دسته از بدهكاران حداكثر تا چهار 
سال در اقساط 6 ماهه با نرخ س��ود 1۸ درصد براي 
بدهكاراني كه مجموع اصل تسهيالت دريافتي آنها 
باالي 20 ميليون دالر است و با نرخ سود 12 درصد 
براي بدهكاراني كه اصل تسهيالت دريافتي آنها كمتر 
از 20 ميليون دالر اس��ت، اقدام كند. عدم پرداخت 
اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخير تاديه 
دين شامل نرخ سود به عالوه جرايم موضوع آيين نامه 
اجرايي وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري 

)ريالي و ارزي( خواهد شد.

برخي اصناف يك هفته ديگر 
تعطيل شدند

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��تان ها محدوديت هاي 
كرونايي يك هفته ديگر در استان تهران تمديد شد. 
قاس��م نوده فراهاني با اشاره به ابالغ استاندار تهران 
در خصوص تصميم گيري س��تاد مقابله با ويروس 
كرونا مبني بر تمديد محدوديت هاي جديد گفت: 
بر اساس ابالغ استاندار تهران و مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا ب��ا توجه به افزايش مراجعه كنندگان مبتال 
به ويروس كرونا به مراكز خدمات درماني و كاهش 
نيافتن تعداد بيماران بستري شده در بيمارستان ها 
محدوديت هاي كرونايي يك هفته ديگر در استان 
تهران تمديد ش��د. وي افزود: بنا به اعالم استاندار 
تهران فعاليت برخي صنوف از جمله قهوه خانه ها و 
چايخانه ها، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي، 
كافه ها و تاالرهاي پذيرايي ممنوع است. فراهاني بيان 
داشت: تعطيلي استخرهاي سرپوشيده، برگزار نشدن 
نماز جمعه در ته��ران و برگزاري تجمعات عمومي 
ديگر محدوديت هاي از اين دست است كه يك هفته 
ديگر از چهارم تا يازدهم مردادماه تمديد شده است. 
رييس اتاق اصناف تهران با تاكيد بر رعايت پروتكل ها 
و دستورالعمل هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي 
گفت: همه مردم و به ويژه اصناف بايد بدانند در اين 
برهه، رعايت پروتكل هاي بهداشتي، فاصله گذاري 
اجتماعي و از همه مهم تر استفاده از ماسك به صورت 
كامل و همگاني مي تواند بزرگ ترين گام براي خروج 
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 
نسبت به اين موضوع بي توجه باشند در وهله نخست 
به واحدهاي صنفي تذك��ر و در صورت تكرار با آنها 

برخورد قانوني مي شود.

تصاحب بازارها نيازمند 
شناخت نظام حقوقي هر كشور

موسسه مطالعات وپژوهش هاي بازرگاني| 
كشور ايران به لحاظ برخورداري از موقعيت ويژه 
و ممتاز جغرافيايي از گذشته تاكنون به عنوان پل 
ارتباطي مناطق ژئواستراتژيك جهان نقش مهمي 
در اقتصاد بين الملل داشته است و امروزه نيز با توجه 
به عواملي نظير توسعه صنايع همچون نفت، گاز، 
پتروشيمي با اتكا به ذخاير عظيم موجود در كشور، 
ظرفيت هاي باالي صادراتي، فعاليت هاي اقتصادي 
كشور درعرصه بين الملل رونق چشمگيري گرفته 
است. رضا پاكدامن نويسنده كتاب نظام حقوقي 
فعاليت اقتصادي خارجيان اشاره كرده براي توسعه 
فعاليت اقتصادي خارجي در مرحله اول شناخت 
بازار گام اساسي محسوب مي شود كه براي رسيدن 
به اين شناخت، ناگزير بايد به شناخت وضعيت نظام 
حقوقي هر كشور پرداخت. در همين راستا قوانين و 
مقرراتي كه مورد توجه جدي شركت هاي خارجي 
اس��ت را مي توان به دو گروه تقس��يم ك��رد: الف( 
قوانين و مقررات عمومي ناظر بر كليه فعاليت هاي 
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��رمايه گذاري خارجي، آيين نامه هاي اجرايي، 
بحث بانك و ب��ورس ب��راي خارجيان همچنين 
مقررات مالياتي سرمايه گذاران خارجي، قواعد و 
مقررات بيمه اتباع خارجي در ايران از مباحث ديگر 
كتاب است. در نهايت نويسنده قوانين مربوط به 
داوري تجاري بين الملل 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 شفاف س��ازي نظام حقوقي 
اقتصادي بيان نموده و تصوير روشني را پيش روي 

عالقه مندان ترسيم كرده است. 

رييس سازمان حمايت  مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان:

 نظارت و بازرسي مستمر 
بازار كاالهاي اساسي

معاون وزير صمت گفت: در راستاي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان براي جلوگيري از تخلفات صنفي 
در عرضه كاالهاي اساس��ي و اقالم ض��روري مردم، 
بازرسي ها گسترده و به طور مس��تمر در حال انجام 
است و حتماً با متخلفان اين حوزه بدون كوچك ترين 
اغماضي برخورد مي ش��ود. به گزارش شاتا، عباس 
تابش با اعالم تشديد بازرسي ها بر بازار كاالها و اقالم 
اساسي مردم، به آمار بازرس��ي سازمان هاي صمت 
استان ها در سه ماهه اول امس��ال اشاره كرد و افزود: 
در مدت مذكور ۷25 هزار و ۸3 مورد بازرسي در قالب 
طرح هاي مختلف نظارتي در سراسر كشور انجام شده 
است. وي هدف از اجراي طرح هاي نظارتي را بررسي 
قيمت ها، جلوگيري از دپوي كاالها و اقالم ضروري و 
پايش عملكرد فعاالن اقتصادي در سطح بازار اعالم 
كرد و گفت: با بازرس��ي هاي موردي و دوره اي در اين 
مدت ب��راي بيش از 44 ه��زار واحد صنفي متخلف 
به ارزش 6 هزار و 1۷2 ميليارد 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 مهم ترين رويكرد اين س��ازمان 
در راستاي اجراي اين طرح هاي نظارتي است، اضافه 
كرد: با نظارت هاي ويژه بر روند عرضه و قيمت اقالم 
پروتييني، فرآورده ه��اي لبني و ديگر اقالم مصرفي 
مورد نياز مردم از جمله اقالم بهداشتي نظير ماسك و 
مواد ضد عفوني كننده، همواره تالش داريم شرايطي 
فراهم شود تا مصرف كنندگان از نوسان قيمت ها لطمه 
نبينند و آرامش و تعادل بر بازار محصوالت حكمفرما 
ش��ود. تاب��ش گرانفروشی و احتکار کاال 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 3۸3 هزار مورد بازرسي 
به منظور كنترل و برخورد با تخلف گرانفروش��ي و 
امتناع از عرضه صورت گرفته كه در نهايت به تنظيم و 
ارسال 1۷ هزار و 3۸2 فقره پرونده تخلفاتي به شعب 
رسيدگي كننده تعزيرات حكومتي استان ها منجر 
شده اس��ت. وي به اقدامات صورت گرفته پيرامون 
بازرسي و نظارت بر بازار اقالمي نظير »لوازم خانگي، 
برنج، الستيك، شكر و مصالح ساختماني« در كشور نيز 
اشاره و تصريح كرد: با همكاري و هماهنگي هاي صورت 
گرفته با ديگر دس��تگاه ها و با برگزاري گش��ت هاي 
مشترك بازرسي، ۸5 هزار و ۸6۹ هزار مورد بازرسي از 
واحدهاي توليدي، عمده فروش و خرده فروش صورت 
گرفت��ه و 2 هزار و ۹۷6 پرونده ب��ه ارزش جمعا 20۸ 
ميليارد و ۸5۸ ميليون و 254 هزار و 224 ريال تشكيل 
شده است. تابش گفت: در همين مدت، طرح مبارزه 
با احتكار خودرو در راستاي سياست هاي تنظيم بازار 
و سياست هاي دولت به منظور جلوگيري از فعاليت 
سوءاستفاده كنندگان از بازار خودرو، به صورت ويژه 
در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و در اين مقطع 
زماني مجموعٌا يك هزار و 562 دستگاه خودرو به ظن 
تخلف احتكار توسط بازرسان سازمان هاي صنعت، 
معدن وتجارت استان ها كشف شده است. معاون وزير 
صمت، ارزش خودروهاي مكشوفه را ۸03 ميليارد و 
۷6۷ ميليون و 26۹ هزار و 636 ريال اعالم و تصريح 
كرد: پرونده هاي تشكيل شده براي پيگيري هاي بعدي 

به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.

نايب رييس اتاق اصناف ايران خبر داد
 ۶۳ طرح اشتغالزايي 
به دولت ارايه كرديم

نايب رييس 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، جالل الدين محمد شكريه با بيان 
اينك��ه اصناف مطالبات زيادي دارن��د و در صورت 
حمايت هاي الزم ظرفيت اشتغالزايي آن در بخش 
توليد افزايش پيدا مي كند اظهار داشت: به اعتقاد 
بنده اگر دولت در كنار اصناف قرار بگيرد و به اصناف 
اعتماد كند و بخش خصوصي را ارتقاء دهد اين هدف 
محقق مي ش��ود. وي ارتقاء سطح و جايگاه شوراي 
گفت وگو دولت و بخش خصوصي را نيز يكي ديگر از 
مولفه هاي الزم براي افزايش توان اشتغالزايي اصناف 
در بخ��ش توليد تلقي كرد و بي��ان كرد: طرح هاي 
متعددي وجود دارد كه هم اينك 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 63 طرح 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 
صنفي اصناف محسوب مي شود از طرفي انتظارمان 
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 مي رسد خطاب كرد 
و در همين زمينه اظهار داشت: بايد ميزان بهروه وري 
اصناف را افزاي��ش دهيم زيرا در صورت تحقق اين 
هدف تورم كاهش يافته و ارزش پول ملي كش��ور 
ارتقاء پيدا مي كند. شكريه با اشاره به تبعات منفي و 
خسارت هاي وارده به بخش اصناف به علت شيوع 
ويروس كرونا در كشور ابراز داشت: صنوف متحمل 
آسيب هاي زيادي شده اند و نگاه حمايتي دولت بايد 
در بخش معافيت مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي 
براي اصناف لحاظ شود تا گوشه اي از خسارات وارده 
به اصناف جبران شود. نايب رييس اتاق اصناف ايران 
نقش آفريني ويژه خانواده بزرگ اصناف به ويژه در 
زماني كه كشور با تحريم هاي اقتصادي همه جانبه 
درگير است را بس��يار تعيين كننده دانست و بيان 
كرد: واحدهاي صنفي و به طور كلي اصناف به عنوان 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك قادرند نقش بس��يار 

بزرگي در زمينه رونق توليد ايفا كنند.

سياست ممنوعيت واردات كاالهاي مشابه ساخت داخل درست يا غلط؟

صنعت،معدن و تجارت

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگهر

چهرهروز

رمان هايي مثل فيلم  هندي و مسكن
احمد پوري با مقايس��ه رمان هاي عامه پسند با فيلم هاي هندي مي گويد: خطاب رمان هاي عامه پسند 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 عامه پسند نمي ماند. در رمان عامه پسند عناصري وجود دارد 
كه باعث جلب مخاطب مي شود، آن عناصر، عنصر لذت و روياآفريني است اما به صورت دم دستي است، اين رمان ها رويايي درست مي كند 
كه خيلي ها دنبال آن هستند و حسرتش را مي كشند، طبيعتا مي روند تا روياهايشان را در آن كتاب ها پيدا كنند، مانند فيلم هاي هندي و 
باليوودي است. ملت فقير و بدبختي كه با پول ناچيز 3 سانس فيلم از روياهايشان ببينند، روياهاي سطحي تا از اين بدبختي بيرون بيايند. 

مرگ محمدرضا پهلوي در قاهره
پنجم م��رداد ۱3۵۹ محمدرضا پهلوي 
آخرين شاه ايران، در سن ۶۱ سالگي در 
بيمارس��تان معادي قاهره بر اثر بيماري 
سرطان خون درگذش��ت .  آخرين ش��اه ايران در روز 
۴آب��ان ۱۲۹۸ در تهران به دنيا آمد. پدرش »رضاخان 
ميرپنج سوادكوهي« بنيانگذار سلسله پهلوي و مادرش 
تاج الملوك آيرملو بود. پس از آنكه رضاخان پادشاه ايران 
ش��د، محمدرضا به مقام وليعهدي رسيد و آنچنان كه 
پدرش مي خواست در كنار ۲0 همكالسي 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 ۱۲ سالگي 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 دانش آموزي متوسط 
به حساب مي آمد اما همواره در ميان قهرمانان ورزشي 
مدرس��ه »لو روزه« بود. او در ۱۷ سالگي 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 ۱3۲0، محمدرضا كه آن 
زمان ۲0 سال داشت در منصب سلطنت قرار گرفت و در 
شرايط اشغال نظامي كشور توسط بيگانگان در مجلس 
سوگند پادشاهي ياد كرد.  فضاي شهريور ۲0 پر بود از 
فرياد دادخواهي. نخبگان و توده مردم پس از س��ال ها 
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 

ايرانيان را ترغيب كرد تا به متفقين بپيوندند. اينچنين 
بود كه با امضاي پيمان سه جانبه اي توسط اسميرنوف 
سفير شوروي، بوالرد وزير مختار انگليس و علي سهيلي 
وزير خارجه، ايران رسماً به كشورهاي متفق ملحق شد. 
در مقابل روس ها و انگليس ها نيز متعهد شدند استقالل 
و تماميت ارضي ايران را محترم بشمارند. اين اتفاقات 
سلطنت محمدرضا را تحكيم كرد.  اما رفته رفته شرايط 
تغيير كرد، واقعه بهمن ۱3۲۷ و 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، 
نخست وزيري مصدق و كودتاي شاه عليه او، واقعه ۱۵ 
خرداد و... كش��ور را به سوي انقالب ۵۷ سوق داد.  دي 

ماه ۵۷ محمدرضا راهي جز خروج از كشور در برابر خود 
نديد. شاپور بختيار را كه از چهره هاي جبهه ملي بود به 
نخست وزيري گمارد و خود راهي سفري بي بازگشت 
شد. بيماري سرطان روز به روز شدت مي   گرفت و اين 
براي شاهي كه سال ها در اوج قدرت سپري كرده بود، 
به فاجعه اي مي مانس��ت.  آخرين شاه ايران در تاريخ ۵ 
مرداد ۱3۵۹ در سن ۶۱ سالگي، در مصر درگذشت. دو 
روز بعد پيكر وي در مسجد الرفاعي قاهره، پس از تشييع 
و مراسم رسمي، به خاك گذاشته شد. محمدرضا پهلوي 
در وصيت نامه خود خواسته بود تا جنازه اش در خاك 
ايران دفن شود، ايراني كه ساكنانش در پي انتشار خبر 
درگذشت آخرين شاه، جشن و شادي برپا كرده بودند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

مضّر دوست داشتني 

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 معمواًل شيرين. 
تاريخچه نوشابه س��ازي اساسا به زماني برمي گردد 
كه بشر عالوه بر مصرف آب آشاميدني مي توانست 
از افزودن م��وادي چون طعم دهنده ها و ش��يرين 
كننده ها به آب، شربت هاي متعددي را تهيه كند. 
بعدها كه مصرف ش��يرين كننده ها متداول ش��د، 
ايراني ها طعم دهنده هايي نظير ليمو، آلبالو، زرشك، 
آلو، انجير و بسياري از عرقيات نظير نعناع، آويشن، 
بهار نارنج و غيره را به طور طبيعي در نوش��يدني ها 
مصرف مي كردند. نوشابه هاي امروز، آشاميدني هاي 
فوق العاده محبوبي هس��تند كه در درجه اول از آب 
گازدار، قند و چاشني ها تشكيل شده اند. در اواخر دهه 
۱۷00 اروپايي ها و آمريكايي ها شروع به نوشيدن آب 
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 ۱۸0۹ ثبت شد كه 
به آن آب گازدار هم گفته مي شده است و داراي آب، 
بيكربنات سديم مخلوط با اسيد بوده است كه به آن 
گاز افزوده مي شد. داروسازان در آمريكا و اروپا هزاران 
عنصر را آزمايش كردند و آرزو داشتند كه درمان هاي 
جديدي را براي بيماري هاي مختلف بيابند. امروزه 
از بعضي نوشابه هاي مزه دار به عنوان مواد نيروبخش 
و مقوي مغز ياد مي شود كه براي درمان سردردها و 
دردهاي عصبي به كار مي روند. در دهه ۱۸30، آب 
گازدار اولين بار در بطري هاي شيشه اي فروخته شد. 
پر كردن و در گذاش��تن براي مايع گازدار در ظروف 
فرآيند مشكلي تا سال ۱۸۵0 بود زماني كه ماشين 
پر ك��ردن و چوب پنبه گذاش��تن به طور موفقيت 
آميزي طراحي شد. در اوايل دهه ۱۸۸0 داروسازان 
محرك هاي قوي را براي افزودن به آب گازدار آزمايش 
كردند كه شامل ميوه هاي شيرين كوال و برگ هاي 
كوكا بودند. در سال ۱۸۸۶ يك داروساز آتالنتايي، 
جان پمبرت��ون، گامي مهم براي تركي��ب كوكا با 
كوال برداش��ت بنابراين آن چيزي را ايجاد كرد كه 
مشهورترين نوشيدني جهان يعني كوكا كوال شد. اين 
آشاميدني با عنوان ماده اي طراوات بخش همچنين 
درماني تبليغ مي شد. چند سال بعد داروساز ديگري 
به نام كالب بردهام پپس��ي ك��وال را در كاليفرنياي 
ش��مالي خلق كرد. گرچه اين نام از پپسين مشتق 
شده بود اسيدي كه براي هضم غذاها به كار مي رفت. 
پپسي روي داشتن خواص درماني اين آشاميدني 
ديگر تبليغي نمي كرد. در اوايل قرن بيستم، بيشتر 
ش��ركت هاي كوال روي تبليغ جنبه ه��اي طراوت 
بخش و تازگي نوش��يدني خود تمركز كرده بودند. 
آشاميدني هاي گازدار با طعم و مزه محبوبيتي دست 
و پا كرده بودند و كارخانجات دست و پا مي زدند تا نام 
مناسبي را براي نوشيدني ها خود انتخاب كنند. تا 
دهه ۱۸۹0 نوشابه ها به طور دستي توليد و بطري ها 
به طور جدا پر شده و بسته بندي مي شدند. در طول 
دو دهه بعدي ماشين آالت اتوماتيك به طور عمده 
بهره وري كارخانجات نوشابه ها را بهبود دادند. حاال با 
تغيير در مواد اوليه توليد نوشابه، نوشابه هاي گازدار 
امروزي به تشخيص پزشكان براي بدن مضرند اما 
همچنان پرطرفدارترين نوشيدني در جهان هستند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور
اواخر تير ۱33۶ و 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 كه طبق قرارداد 
فروش نفت مصوب ششم آبان ۱333 به عنوان حوزه 
عمليات كنسرسيوم تعيين گرديده است همچنين 
به منظور توسعه سريع عمليات تصفيه و حمل و نقل 
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 شركت ملي نفت ايران اجازه 
داده مي ش��ود كه طبق اصول و شرايط مندرج در 
اين قانون عمل كند. همچنين ماده دوم اين قانون 
تصريح كرده است: شركت ملي نفت ايران مي تواند 
به منظور اجراي مقررات اين قانون با هر ش��خصي 
اعم از ايراني و خارجي ك��ه صالحيت فني و مالي 
او محرز 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 به عمل 
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. موافقتنامه هايي 

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 جاريه و سازمان هاي 
اقتصادي كشور خارجي مربوطه اتباع ايراني مجاز 
باشند كه در كش��ور مزبور به طور كلي مبادرت به 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي و مخصوصاً عامليت هاي 
موض��وع اين قان��ون بنمايند. ش��ركت ملي نفت 
ايران مي تواند به منظور اجراي عمليات تفحص و 
اكتشاف و استخراج اراضي كشور و فالت قاره را به 
جز ناحيه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب 
شش��م آبان ۱333 به بخش هايي تقسيم كند كه 
مساحت هر يك حداكثر از۸0 هزار كيلومتر مربع 
تجاوز  نكند شركت مي تواند از بخش هاي مزبور آنچه 
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 مي شود 
،عمليات  مزبور در ناحيه مربوطه منحصر به سازمان 

يا دستگاه نامبرده خواهد بود.  

تداوم تعطيلي صنوف پرريسك در پايتخت
معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس 
امنيت عموم��ي تهران ب��زرگ تاكيد 
كرد كه برگزاري مراس��م هاي عروسي 
و ع��زا و همايش ها 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 
هفته اي 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��گاه ها و سالن هاي زيبايي 
زنانه، تاالرهاي پذيرايي، چايخانه ها و سفره خانه ها 
و قهوه خانه، سينماها، مراكز فرهنگي و هنري اعم 
از كتابخانه ه��ا، مراكز تفريحي آبي، اس��تخرهاي 
سرپوشيده و باشگاه هاي بدن سازي تا پايان هفته 
تعطيل خواهند بود. همچنين كليه مراسم عروسي، 

ترحيم و همايش ها نيز تا اطالع ثانوي 
تعطيل اس��ت. معاون نظارت بر اماكن 
عمومي پليس امنيت تهران بزرگ با بيان 
اينكه اين موارد به صنوف مربوطه ابالغ 
شده است، به ايسنا گفت: بر اين اساس با 
واحدهاي صنفي متخلف برخورد خواهد 
شد. همچين مواردي مانند فعاليت براي 
مشتريان خاص و خصوصي و ويژه و ... 
نيز به هيچ عنوان مورد تأييد نيست و اين مراكز بايد 
برابر مصوبه ستاد مقابله با كرونا تعطيل باشند. مرادي 
همچنين از اجراي ششمين مرحله طرح بازديد و 
نظارت از قهوه خانه ها و واحدهاي صنفي خبر داد و 
گفت: در اين طرح از 33واحد صنفي در بازار تهران 
بازديد ش��د و ۷ قهوه خانه متخلف با دستور قضايي 
پلمب شد. همچنين بازديدهاي ما از ديگر صنوف 

نيز ادامه خواهد داشت.

گرما در تيرماه  ركورد  زد
ب��ر اس��اس اطالع��ات مرك��ز مل��ي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناس��ي باالترين دماي ثبت شده 
در ايران طي تير ماه امسال ۵3.۱ درجه 
س��انتيگراد بود كه نس��بت به ركورد 
بلندم��دت تير ماه ح��دود يك درجه 
بيشتر شده اس��ت. در تير ماه امسال 
گرم ترين نقطه كشور ايستگاه شوش 

در استان خوزستان با ۵3.۱ درجه سانتيگراد بود 
اين درحالي است كه بيش��ترين دماي بلندمدت 
كشور طي تير ماه پيش از اين در سال ۹۶ با دماي 
۵۲.۴ درجه 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 ۴.۴ درجه 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 
۲۴ ساعته كشور در اولين ماه تابستان 
در اس��تان گلس��تان بود. در ايستگاه 
مينو دشت اين استان ۱00.۵ ميليمتر 
بارش ۲۴ ساعته ثبت ش��د. به طور كلي با در نظر 
گرفتن بارش ها در كشور طي تير ماه مي توان گفت 
كه از مهرماه سال گذشته تاكنون ۲۹0.3 ميليمتر 
بارش در كشور داشتيم كه ۲۸.۸ درصد نسبت به 
ميانگين بلندمدت كشور افزايش داشته است اين 
درحالي است كه بارش ها در كشور نسبت به سال 

گذشته حدود ۸ درصد كمتر شده است.

میراثنامه

نفس كش طلبي قاچاقچيان گنج در روز روشن!
تا همين يكي ،دو روز قبل همه دل نگراني ها به تبليغ و فروش فلزياب و سايت هايي فعال 
در اين زمينه ختم مي شد، به فعاليت كساني كه كاغذهاي مچاله و قديمي به نام نقشه  
گنج مي فروختند و دل شان خوش بود به چگونگي يافتن گنج در فضاي مجازي؛ آن هم 
در شرايطي كه يكي از مهم ترين دغدغه هاي باستان شناسان و فعاالِن ميراثي تخريب 
محوطه هاي تاريخي با كنلِگ همين قاچاقچيان بود. حاال اما سر و كله كساني پيدا شده 
است كه گردهمايي براي داوطلبان حفاري هاي غيرمجاز برگزار مي كنند و نفس كش 
هم مي طلبند كه كس��ي را ياراي مقابله با آنان نيست! باستان شناسان و دوستداران 
و رس��انه هاي ميراث فرهنگي در طول چند سال گذشته در دنياي حقيقي و مجازي 
براي جلوگيري از ادامه فعاليِت حفاراِن محوطه هاي تاريخي و قاچاقچيان عتيقه تالش 
زيادي كردند تا دست كم قانوني براي جلوگيري از فروش فلزياب و تبليغ و فعاليِت اين 
افراد تصويب شود، هر چند گاهي دستورالعمل هايي با اين هدف منتشر مي شدند، اما 
هيچ كدام ترس از جرم انگاري چنين فعاليتي را به دل قاچاقچيان نينداخته تا به خاطر 
آن هم كه شده دست از تخريِب تاريخ كشور بردارند، به حدي كه در نبود نظارِت موثر 
فالورهاي اينستاگرامي همين حفاراِن محوطه هاي تاريخي آمادگي هاي مناسب را در 
آموزش هاي مجازي كسب كردند، بعد به سراِغ برگزاري كالس هاي حضوري كشف 
گنج رفتند، بدون هيچ دلهره اي... در كنار وظيفه اي كه متوليان ميراث فرهنگي براي 
جلوگيري از اين نوع اقدامات بر عهده داشتند و مي توان گفت كمترين كاري در اين زمينه 
انجام دادند، اما برخي باستان شناسان تالش كردند تا دست كم در فضاي مجازي راهكاري 
براي اين اتفاق پيدا كنند. عباس رزم پوش،  دانش آموخته دكتراي باستان شناسي  و علي 
شريفي، كارشناس ارشد باستان شناسي با ايجاد كمپيِن »حفاظت از ميراث فرهنگي« 
به نشاني »Crip.in.illegal.activity« در فضاي اينستاگرام اعالم كردند كه براي 
»مبارزه و گزارش صفحه هاي اينستاگرامي فعال در زمينه خريد و فروش و قاچاق ميراث 

فرهنگي، تبليغ فلزياب و گنج يابي، دفينه يابي، اجاره و فروش دستگاه هاي فلزياب و ادعاي 
كارشناسي و توصيه به حفاري غيرمجاز« چنين صفحه اي را راه اندازي كرده اند و تاكنون 
تعدادي از باستان شناسان سرشناس نيز به آن صفحه پيوسته اند. در اين فراخوان و براي 
دورهم جمع شدِن مخالفاِن حفاري هاي غيرقانوني؛ اعالم كردند كه »اين پويش مردمي 
با هدف گزارش پيچ هاي متخلف راه اندازي شده، اميد است با اعالم پيوستگي خود با 
اين پويش، به اتفاق گامي موثر و در حد توان در مبارزه با تخريب و تاراج ميراث فرهنگي 
كشورمان برداريم. نحوه همكاري با اين پويش به اين شكل خواهد بود كه تصوير صفحه 
اول هر يك از اين پيچ هاي متخلف، به عالوه اكانت آن بدون@ در صفحه اين پويش قرار 
داده مي شود، كافي است پست مربوطه را استوري كنيد، تا مخاطبان شما در صورت 

تمايل صفحه متخلف را گزارش دهند.«

كتابخانه

رهيافت هاي اقتصادي اسالم
 كتاب رهيافت هاي اقتصادي اس��الم، دفتر سوم  از مجموعه  »در قلمرو انديشه امام  موسي  صدر« است. عنوان  اين  دفتر »رهيافت هاي  
اقتصادي  در اس��الم« و در بردارنده  مجموعه  مقاالت  و گفتارهاي  اقتصادي  امام  موسي  صدر است. از نگاه  امام  موسي  صدر، ما در اسالم  
علم  اقتصاد نداريم، اما اين  سخن  بدين  معنا نيست  كه  اسالم  را با مسائل  اقتصادي  كاري  نيست، بلكه  به  عكس، با نگاهي  به  همه  ابواب  فقه  
مي توان  رهيافت  اقتصادي  اسالم  و جهت گيري  اقتصادي  آن  را دريافت. در واقع، او روشي  ميانه  را براي  دريافت  احكام  اقتصادي  اسالم  در 
پيش  گرفت؛ دو روش  ديگر نگاه هايي  افراطي  و تفريطي  به  احكام  اسالمي  است، كه  يكي  بر آن  است  كه  ما همه  علوم  را در اسالم  داريم  و 
ديگري  مي گويد علوم  جديد و احكام  اسالمي  متعلق  به  دو دنياي  كامالً  متمايزِ  سنت  و تجدد هستند و اين  يكي  هيچ  راهي  به  ديگري  ندارد. 

هنر

»دنيل سيلوا« به رتبه اول پرفروش ها رسيد
رمان جديدي از »دنيل سيلوا« نويسنده مشهور امريكايي موفق شد طلسم صدرنشيني 
طوالني مدت رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« را بشكند. رمان جديد »دستور« 
از »دنيل سيلوا« نويسنده و روزنامه نگار امريكايي كه بيستمين جلد از سري داستان هاي 
»گابريل الون« محسوب مي شود با كنار زدن رمان پرفروش »جايي كه خرچنگ ها آواز 
مي خوانند« نوشته »دليا اوئنز« به صدر فهرس��ت پرفروش هاي داستاني جلد سخت 
نش��ريه نيويورك تايمز راه  يافت. در رمان »دستور«، »الون« كه يك متخصص مرمت 
آثار هنري و جاسوس است تعطيالت خود و خانواده ش را زودتر از موعدد مقرر به اتمام 
مي رساند تا تحقيقاتي درباره كشته شدن پاپ پل هفتم را مورد بررسي قرار دهد. رمان 
»صحبت هاي دوستانه« نوشته »جيم بوچر« نيز در رتبه دوم اين فهرست قرار دارد. اين 
رمان كه شانزدهمين كتاب از مجموعه كتاب هاي »پرونده هاي درسدن« به شمار مي رود، 
داستان تنها جادوگر حرفه  اي شيكاگو را روايت مي كند كه سعي دارد صلح ميان ملت هاي 
ماوراءطبيعي جهان را حفظ كند. رمان »جايي كه خرچنگ ها آواز مي خوانند« از »دليا 
اوئنز«، رمان »نيمه  پنهان شونده« از »بريت بنت« و »تابستان ۲۸« از »الين هيلدربرند« 
به ترتيب در جايگاه هاي سوم تا پنجم قرار دارند. در بخش آثار غيرداستاني جلد سخت اين 
نشريه نيز كتاب جنجالي »خيلي زياد و هميشه ناكافي« نوشته »مري ترامپ« برادرازده 
»دونالد ترامپ« كه شامل اطالعات افشاكننده درباره رييس جمهور كنوني اياالت متحده 

است در رتبه نخست ديده مي شود. »چطور يك ضدنژادپرست باشيم« نوشته »ايبرام 
ايكس كندي« و »اتاقي كه در آن اتفاق افتاد« نوشته »جان بولتون« مشاور سابق امينت 

ملي اياالت متحده از ديگر آثار پرفروش غيرداستاني اين نشريه هستند.

»آمده بودم موهايم را ببافم« 
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 مي دهد كه 
از يك سو در چنبره آيين ها و سنت هاي پوسيده گذشتگانش گرفتار شده و از سوي 
ديگر بايد تحقير خانواده همسرش را تاب بياورد. او مي كوشد تا خود را از اين وضعيت 
غمناك رها كند و راهي به سوي رهايي بجويد. آ. مانت آنساي مي خواست نوازنده  پيانو 
شود، اما در ۱۸ سالگي 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. 
ماحصل اولين تجربه آنساي در اين عرصه، رماني شد به نام »آمده بودم موهايم را ببافم« 
كه ناگهان نام او را به عنوان نويس��نده  اي ششدانگ بر سر زبان ها انداخت و به كتاب 

پرفروش نيويورك تايمز بدل شد. شيكاگو تريبون هم آن را به عنوان يكي از كتاب هاي 
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 مي گويد: در اواخر 30 سالگي، سالمتي ام به طرز چشمگيري بهبود 
يافت. اين بهبود عمدتًا حاصل تغيير دارويم بود كه پول آن را با حق التأليف هاي بعد از 
برگزيده شدن از سوي باشگاه اپرا، پرداختم.«  نشريه بوستون گلوب درباره اين رمان 
نوشته است: »اولين بازي تماشايي و حيرت آور يك نويسنده... آنساي با دقت و توانايي 
ذهني عجيبي مي نويس��د.« »آمده بودم موهايم را ببافم« در ۲۶۴ صفحه و با قيمت 

۴0هزار تومان به كتابفروشي ها راه يافته است.
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