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بررسی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی 8 ،ماه پس از دستور روحانی به جهانگیری

بازار سرمایه

مردم تشنه شفافیت و افشای جزییات «مبارزه با فساد اقتصادی»

شاخص بورس  ۱۰۷واحد دیگر
به عقب برگشت

ارایه گزارش دولت به مردم ،هزینه تخلفات اقتصادی را افزایش میدهد
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از تاالر چه خبر
آخری�ن وضع واگ�ذاری س�رخابیها|
ابوالقاس��م شمس��یجامخانه معاون س��ازمان
خصوصیس��ازی درخص��وص آخری��ن وضع
واگذاری باش��گاههای اس��تقالل و پرسپولیس
تصریح کرد :برای واگذاری س��هام این دو باشگاه
باید گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی این دو
شرکتارایهشود.
«فارس» یکتنه شاخص را پایین کشید|
درمعامالتروزدوشنبهافتقیمتهلدینگخلیج
فارسبهتنهاییشاخصرابیشاز 300واحدپایین
کشید .در نتیجه معامالت روز سهشنبه نمادهای
صنایع پتروش��یمی خلیجفارس ،مخابرات ایران،
ملی صنایع م��س ،س .نفت و گاز و پتروش��یمی
تامین،گسترشنفتوگازپارسیانوتوسعهمعادن
و فلزات با بیش��ترین تأثیر منفی بر شاخص باعث
شدندتااینمتغیر 438واحدعقبنشینیکندودر
عدد72هزار و 339به کار خود پایان دهد.
توقف ،بازگش�ایی و حراج تکقیمتی| با
پیام ناظر بازار برخی نمادهای بورسی و فرابورسی
مش��مول توقف ،بازگش��ایی ،حراج تکقیمتی یا
محدودیت دامنه نوس��ان ش��دند .نماد معامالتی
اوراق مشارکت ش��رکت هلدینگ توسعه معادن و
صنایع معدنی خاورمیانه ،به منظور پرداخت سود
علیالحس��اب ماهانه اوراق در تاریخ  14ش��هریور
متوقف میشود.

اقتصاد جهان
افزایش ارزش دالر در مقابل کاهش
ارزش طال
بهای طال در بازار لندن به پایینترین میزان طی
هفته گذشته رسید زیرا دالر قدرت بیشتری گرفت
و از تالشهای س��رمایهگذاران ب��رای حفظ ثروت
کاست .ارزش دالر در مقابل  10ارز دنیا به باالترین
میزان طی 7ماه گذشته رسید و از سوی دیگر بهای
محموله طال برای تحویل آنی 0/8درصد کاس��ته
شده و به 1276/35دالر رسید.

چین عامل کاهش فعالیتهای
کارخانهای اروپا
فعالیته��ای کارخانهای در اروپا و آس��یا در ماه
آگوست کاسته شده اس��ت .یکی از دالیل این امر
تنش در اوکراین و بهبود تولیدات در چین اس��ت.
ش��اخص  PMIکارخانههای این منطقه در پایان
ماه آگوس��ت  50/7بود که طی یکس��ال گذشته
پایینترینحد است.

بحران مسکن در انگلیس اوج گرفت
هر روز تعداد بیش��تری از مردم انگلیس از خرید
خانه صرفنظر میکنند .این امر حاکي از آن است
که اوج گرفتن 16ماهه بهای مسکن در این کشور
به پایان خود رسیده است زیرا بانکهای این کشور
استانداردهای وام مس��کن را سختتر کردهاند .در
ماه آگوست میزان معامالت مس��کن انجامنشده
26/4درصد بود که در مقایس��ه با سال گذشته در
همینزمان(24/4درصد)افزایشیافتهاست.

حداقل دستمزد در لسآنجلس
 13دالر میشود
دومین ش��هر بزرگ آمری��کا از لحاظ جمعیت
حداقل دستمزد را به ساعتی  13/25دالر افزایش
داد .این قانون از  2017اجرا میشود .چنین نرخی
دوبرابر حداقل دستمزدی اس��ت که دولت فدرال
پیشنهاد کرده است .گارستی ش��هردار دموکرات
لسآنجلساعالمکردهتاسالآتیحداقلدستمزد
را از 9به 19/25دالر افزایش خواهد داد.
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مهلت یکهفتهای به دستگاههای دولتی
پس از ارس��ال نام��ه رئیس جمهوری ،اس��حاق
جهانگی��ری ،مع��اون اول دول��ت یازده��م نیز در
بخش��نامهای به تمام دس��تگاههای دولتی از آنها
خواس��ت تا ظرف مدت یکهفته اسامی مفسدان
اقتصادی حوزه مس��ئولیت خ��ود را اعالم کنند تا
درخصوص برخورد قانونی با آنها اقدام شود.
ام��ا ب��ا وج��ودی ک��ه هم��گان ای��ن اق��دام
رئیسجمه��وری را برای مب��ارزه قاطع با فس��اد
اقتصادی ستایش کردند و آن را نقطهعطفی برای
جمعآوری بساط مفسدان در کشور تلقی کردند،
تاکنون هیچ گزارش��ی از پیش��رفت و اقدامات در
زمینه شناسایی مفسدان و متخلفان اقتصادی در
اختیار افکار عمومی قرار نگرفته اس��ت؛ درواقع با
فرارسیدن هفتم ش��هریورماه جاری ،هشت ماه از
پایان مهلت یکماهه رئی��س جمهوری به رئیس
س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی درب��اره معرفی
اخاللگران اقتصادی میگذرد و هفتههای زیادتری
نیز از پایان مهلت یکهفتهای دستگاههای دولتی
گذشته است.
البته خبرها حاکی از این اس��ت که جهانگیری،
معاون اول گزارش خ��ود را پس از مهلت یکماهه
در اختی��ار رئیسجمه��وری گذاش��ته ول��ی این
گزارش رس��انهای نشده اس��ت .محمد نهاونديان،
رئيسدفت��ر رئيسجمه��وري درب��اره گ��زارش
جهانگي��ري از اقدامات دولت درب��اره ويژهخواران
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گروه اقتصادی شهروند| مردم ایران سالهای
زیادی اس��ت منتظرند تا از زبان یک مقام دولتی،
قضایی یا نماینده مجلس نام مفسدان اقتصادی را
بشنوند .مفس��دانی که در طول سالهای گذشته
بهخصوص در دوره تش��دید تحریمه��ا ،با پرکردن
جیب خود معیشت مردم را سختتر کردهاند.
اما هر سالی که میگذرد ،با کشف و افشای یک
فساد جدید ارقام باالتری نسبت به گذشته بهگوش
مردم میرسد .زمانی اختالس 123میلیارد تومانی
بزرگتری��ن پرون��ده فس��اد اقتصادی در کش��ور
بود ولی زمان��ی که موض��وع سوءاس��تفاده مالی
3هزارمیلیارد تومانی مطرح شد ،کوچکی پرونده
قبلی آن را از یادها برد .اما ظاهرا این داستان ادامه
دارد چراکه افش��ای رقم سوءاس��تفادههای مالی
بابک زنجان��ی ،تاجر معروف ایران��ی که همچنان
در دس��تگاه قضا تحت رس��یدگی اس��ت ،همه را
حیرتزده کرد .ای��ن پرونده جدید ب��ا رقم 9هزار
میلی��ارد تومانی س��هبرابر بزرگتری��ن اختالس
تاریخ کش��ور بود و یک سوال مش��ترک در ذهن
مردم شکل گرفت که آیا باید منتظر شنیدن ارقام
باالتری از فساد اقتصادی بود؟
درحالی که هیچی��ک از وعدههای رئیس دولت
قبل در معرفی مفس��دان اقتصادی محقق نشد و
لیست مفس��دان در جیب رئیس دولتهای نهم و
دهم باقی ماند ،نامه حس��ن روحانی به معاون اول
خود پنج ماه پ��س از آغاز فعالی��ت دولت یازدهم
توجهات را به خود جلب کرد .رئیس دولت یازدهم
در هفتم دیماهسال گذش��ته به معاون اول خود
که ریاس��ت س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی را
نی��ز برعه��ده دارد ،دس��تور داد تا اقدام��ات الزم
برای شناس��ایی و مجازات کس��انی که با تبانی و
سوءاستفاده از امتیازات خاص ،زمینه ویژهخواری
و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند ،در اولویت
کار قرار گیرد.
روحانی در متن نامه خود خطاب به رئیس ستاد
مبارزه با مفاس��د اقتصادی آورده بود :از آنجا که
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،الزمه پیشرفت و عدالت
اس��ت و دولت تدبیر و امید ،برای خ��روج اقتصاد
کش��ور از رکود و ایج��اد رونق اقتص��ادی ،تأمین
امنیت برای فعالیت س��الم اقتصادی را در اولویت
کار خود قرار داده است ،بهویژه ضروری است موارد
سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار
گیرد و برای حراس��ت از حقوق مردم و بیتالمال
اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف
یک ماه به اینجانب ارایه شود.
ت

شهروند| ش��اخص کل بورس ۱۰۷واحد دیگر
به عقب برگشت و ارزش روز بازار که هفته گذشته
بیش از 330ه��زارمیلیارد تومان ب��ود ،اکنون به
327ه��زارمیلیارد تومان نزدیک شدهاس��ت .این
موضوع حدود3هزار میلیارد تومان کاهش را نشان
میدهد.
عنوان شاخص
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اطالعرسانی در بزرگترین نهاد پولی و مالی ایران عقب است

رفتار منفعالنه بانک مرکزی در مقابل رسانهها
| سراج محمدی  |
یک��ی از م��واردی که ب��ا توج��ه به آن
میت��وان عملک��رد روابطعمومیه��ا را
س��نجید ،مقایس��ه اخبار تولیدی آنها با
اخباری اس��ت که درخصوص س��ازمان
متبوعشان در رسانهها منتشر میشود.
زمانی که اخبار زیادی از یک س��ازمان
در رسانهها منتش��ر و به صورت روزانه به
آنها پرداخته میشود ،به معنای آن است
که ما سازمانی خبرساز داریم و این اخبار
باید به طریقی به گوش مخاطبان برس��د.
راههای نش��ر خب��ر نیز بس��یار گوناگون
اس��ت و امروزه نیز ب��ا توجه به س��رعت
انتش��ار اخب��ار ،کس��انی در عرصه خبر
موفقترند که بتوانن��د زودتر از رقیبان به
اخبار دس��ت یابند و اولین کسانی باشند
که خبر را منتشر میکنند.
با انتش��ار لحظ��های اخب��ار و مطالب
دیگر نمیتوان منتظر ماند و باید سرعت
عمل را س��رلوحه کار خود قرار داد .بانک
مرکزی نهاد سیاستگذار پولی است که
در طول یکسال اخیر برنامههای زیادی
را در حوزه سیاست پولی و ارزی پیگیری
میکند .همچنی��ن حفظ ارزش پول ملی
که یکی از اصلیتری��ن وظایف این بانک
اس��ت در س��الهای اخیر با چالشهای
بسیاری مواجه ش��ده است و این مسائل،
بان��ک مرک��زی را در س��رخط خبرهای
اقتصادی قرار داده است.
به گونهای که بهطور میانگین میتوان
روزانه  20خب��ر مختلف از این بانک را در
رس��انهها مش��اهده کرد .این آمار را اگر
بخواهیم به صورت ماهانه با میانگین 24
روز در م��اه در نظر بگیری��م بالغ بر 480
خبر خواهد شد .مقایسه تعداد این اخبار
با اخبار تولی��دی روابطعمومی این بانک
نسبتی غیرقابل باور را نشان میدهد.
متاس��فانه اخبار تولیدی روابط عمومی
در ماه به تعداد انگش��تان یک دست هم
نمیرسد.
در مقاب��ل نب��ود خب��ر تولی��دی،
هجم��ه س��نگینی از ط��رف رس��انهها
ب��ر س��ازمان وج��ود دارد و انفع��ال
روابطعمومی را نشان میدهد.
مناب��ع اخبار معموال رئی��سکل بانک،

اعض��ای هی��أت عام��ل ،مدی��ران کل و
مدیران بانک هستند.
ش��یوه ارایه اخبار نیز بس��ته به موضوع
خب��ر متفاوت اس��ت .کنفران��س خبری
ش��یوه معمولی اس��ت که روابطعمومی
بانک مرکزی پیش گرفته اس��ت .برخی
مواقع نیز اخبار از طریق سایت این بانک
به اطالع عموم میرسد.
اخب��ار منتش��ره در س��ایت ،آداب��ی
دارد و پ��س از طی مس��یر طوالنی برای
اطالعرس��انی آماده میشود .خبرها پس
از تهی��ه ،به ش��خص ی��ا اداره منبع خبر
ارسال میشود و اصالحات احتمالی روی
آن انجام میشود.
سپس به اداره روابطعمومی برمیگردد
و اصالحات انجام میش��ود و دوباره به آن
اداره یا شخص ارجاع میش��ود و تا زمان
تأیید نهای��ی ،خبر درحال گ��ردش بین
ادارات بان��ک اس��ت .س��رانجام پ��س از
تأیید آن از طریق س��ایت بانک منتش��ر
میش��ود و ای��ن زمان��ی اس��ت ک��ه
افکار عمومی با برداش��تهای مختلف از
موضوع به س��مت دیگری هدایت شده و
ابهامات ،جایگزین اطالعات واقعی ش��ده
است.
ای��ن درحالی اس��ت که س��ازماندهی
خاص��ی در این خص��وص وج��ود ندارد
و بس��ته ب��ه نی��از ادارات ،مدی��ران و
اعضای هی��أت عامل و درخواس��ت آنها،
اطالعرسانی انجام میشود.
نب��ود برنامهری��زی مناس��ب در حوزه
اطالعرس��انی و کن��دی در روند انتش��ار
اخب��ار باع��ث ش��ده ت��ا روابطعموم��ی
ناظ��ری باش��د ب��ر عملکرد رس��انههای
دیگر و منفعالن��ه ،اخبار مبه��م و ناقص
آنه��ا را دریاف��ت کن��د و ارس��الکننده
جوابیههایی باش��د که موعد آنها گذشته
است.
ادامه ای��ن رون��د منجر به ع��دم ارایه
صحی��ح و به موق��ع اطالع��ات و ابهامات
بیشتر برای مخاطبان خواهد بود و نهتنها
سازمان بانک مرکزی بلکه مخاطبان این
سازمان که قشر وس��یعی از مردم کشور
هستند را متضرر خواهد کرد.

میگوید« :معاون اول رئیسجمهوری ،اين گزارش
را به رئيسجمهوری ارایه کرده است».
پس از ارایه گزارش جهانگیری ،رئیسجمهوری
در دومين نامه به معاون اول خود بر لزوم پيگيري
سياس��ت مبارزه با ويژهخواران تاکيد کرده است.
روحانی در دومين نام ه خود خطاب به جهانگیری،
ضمن قدرداني از تالشهاي وي و س��تاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي در ارایه گزارش اقدامات يکماهه
در مقابل��ه ب��ا سوءاس��تفاده و ويژهخواريه��اي
اقتصادي ،بر پيگيري جدي تصميمات اين س��تاد
تاکيد کرد .پ��س از نامه رئيس جمه��وري در هر
وزارتخانه کميتهاي براي بررسي ويژهخواريهاي
احتمالي و با هدف جمعآوری اطالعات ،تش��کيل
ش��د تا با ارس��ال نتايج به هيأت دولت درباره آنها
تصميمگيري ش��ود .هرچند حساسیت مبارزه با
فاسدان اقتصادی و مصلحتهای خاصی که در این
بخش باید مورد توجه قرار گیرد ،بر کسی پوشیده
نیس��ت و همه میدانند معضلی که طی سالهای
متمادی در کشور ش��کل گرفته است را نمیتوان
ظرف یکماه از بین برد ،ولی ارایه گزارش ش��فاف
دولت از فرآیند مبارزه با فس��اد در عمر یکس��اله
خود میتواند مرهمی بر زخمی باشد که غارتگران
بیتالم��ال و اعتم��اد عمومی در ط��ول دهههای
گذشته بر پیکر کشور وارد کردهاند.
مردم تشنه شفافیت
همانطوری که اشاره ش��د ،طی سالهای اخیر

از پروندههای فساد بس��یاری رونمایی شده است
که برخی به دلیل بزرگی جامع��ه را تکان دادهاند
و برخ��ی دیگر نی��ز در طبق��ه پروندهه��ای دیگر
دس��تهبندی ش��دهاند .اما تمام ای��ن پروندههای
گشوده و ناگشوده فس��اد به جز چند مورد در یک
موضوع شبیه هستند ،هیچگاه مقصران اصلی آنها
به مردم معرفی نمیشوند.
بر ای��ن اس��اس معم��وال اینگون��ه پروندهها با
یک ابه��ام و به مرور زم��ان در ذهن مردم بس��ته
ش��دهاند .این درحالی اس��ت که تنه��ا چند مورد
از این پروندههای فس��اد با نام متهمان و مقصران
احتمالی همراه بودهاند .البت��ه در این میان تعداد
محدودتری نیز با اجرای حکم و معرفی عامل اصلی
خاتمه یافتهاند ولی این سرنوشت عمومیت ندارد
و بس��یاری از این پروندهها برای مردم مبهم باقی
مانده است.
اما اگر دولت بتواند با شفافسازی تکلیف حداقل
برخی از این پروندهها که از حساس��یت باالیی نزد
افکار عمومی برخوردارند را روشن کند ،نتیجه آن
افزایش س��رمایهاجتماعی و اعتم��اد مردم خواهد
بود .چه آن ک ه میتوان با بس��یج افکار عمومی در
مقابل فس��اد اقتصادی تا حدود زیادی از تکرار این
تخلفات جلوگیری کرد یا حداقل هزینه آن را برای
متخلفان افزایش داد .در این زمینه میتوان اقدام
دولت در افش��ای پرونده فروش نفت خام توس��ط
یک تاجر ایرانی را به ارزش ح��دود 9هزارمیلیارد
تومان درخور تقدیر خواند ولی همچنان جزییات
پروندههای بیش��ماری از چش��م مردم دور مانده
است.
تغییر دستورکار ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی در دولت یازدهم
در دول��ت یازدهم گامه��ای بلن��دی در زمینه
مبارزه با فساد س��ازمانیافته در کش��ور برداشته
شدهاس��ت .در این زمینه دس��تورکار ستاد مبارزه
با مفاس��د اقتصادی که پیش از آن بررسی موردی
پروندههای فس��اد اقتصادی را در دستورکار خود
داش��ت ،بهطور کامل تغییر کرد و از ابتدای دولت
یازدهم بررس��ی رویههای فس��اد برانگیز در نظام
بانکی ،گمرکات و بخش��نامههای دولتی که باعث
ایجاد رانت در اقتصاد کشور میشد در ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادی جایگزین رویه قبلی شد.
با این تغییر رویه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
به ج��ای ورود موردی ب��ه پروندهها ،ریش��ه بروز
مفاسد اقتصادی را شناسایی و جلو آن را میگیرد
که بهطور قطع تأثیر بیشتری خواهد داشت.

نرخنامه
بازار سکهوطال
قیمت

نوع
سکه طرح قديم

9450000

سکه طرح جديد

9465000

نيم سکه

4750000

ربع سکه

2680000

سکه يك گرمي

1700000

هر گرم طالي  18عيار

969600

تغییر

-

بازار ارز
بازار آزاد تغییر

مبادالتی

نوع ارز
دالر آمریکا

31750

26614

یورو

41700

34924

پوند انگلیس 52200

44136

8620

7246

درهم امارات

تغییر

بازارجهاني
نوع

قيمت

(دالر)

هر اونس طال

1/27290

نقره

19/15

هر بشكه نفت اوپك

100/08

هر بشكه نفت برنت

95/08

نرخبرابريارزها
يورو به دالر

1/3114

پوند به دالر

1/6536

دالر به درهم

3/6731

تغییر

تغيير

رخداد
پذیرهنویسی 9میلیون واحد
از اولین صندوق زمین و ساختمان
9میلی��ون واح��د از اولی��ن صن��دوق زمین و
ساختمان «نسیم» در فرابورس طی  4روز کاری از
زمانراهاندازیپذیرهنویسیشد؛امروز(چهارشنیه)
آخرینمهلتپذیرهنویسیاینصندوقاست.اولین
صندوق زمین و س��اختمان بازار سهام  8شهریور
سالجاری به نام نسیم با حضور علی طیبنیا ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی و عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی ،علی صالحآبادی رئیس سازمان بورس
و اوراق به��ادار به همراه امی�� ر هامونی مدیرعامل
فرابورسافتتاحشد.

