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{اقتصاد}

پنجشنبه  21تیر 1397

تحریم و صندوقهای ثروت

چرتکه

زنگ خطر سایتهای پیشفروش
کاال به صدا درآمد

بخش اقتصاد -اخیرا ً با توجه به افزایش برخی کاالهای
سرمایهای ،برخی سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی با
طراحی و ایجاد سایتهای جعلی و پیشفروش کاالهایی
نظیر سکه ،خودرو و نظایر آنها به قیمت پایینتر از بازار به
کالهبرداری از شهروندان اقدام میکنند .به گزارش ایسنا،
کالهبرداران با دریافت بیعانه از مشتریان به جمعآوری مبالغ
هنگفتی در حسابهای بانکی جعلی اقدام کرده و پس از مدتی
مشتری متوجه میشود خبری از کاالی خریداری شده نیست.
ش
اخیرا گزارشهایی درباره کالهبرداریهایی که در راستای پی 
فروش برخی از کاالهای سرمایهای در فضای مجازی اتفاق
افتاده ،منتشر شد و از شهروندان خواسته شده زنگ خطر
ش فروش کاالها را جدی بگیرند و برای هرگونه
سایتهای پی 
خرید در فضای مجازی حتما از فروشگاههای دارای اینماد
خرید کنند و به تبلیغات و فروشگاههای شبکههای اجتماعی
که فاقد اینماد هستند اعتماد نکنند.
بر این اساس درگاههای موجود در فروشگاههای تبلیغ شده
در شبکههای اجتماعی احتمال فیشینگ بودن دارد و کاربران
حتما مراقب باشند درگاه بانکی ارائه شده فیشینگ نباشد و
کاربران برای جلوگیری از سرقت اطالعات بانکی خود حتما از
صفحه کلید مجازی جهت درج اطالعات بانکی استفاده کنند.
مجرمان سایبری با طراحی سایتهای جعلی به دنبال سرقت
اطالعات بانکی کاربران هستند که پس از در اختیار داشتن
شماره کارت ،رمز دوم cvv۲ ،و تاریخ انقضای کارت از
خریداران اینترنتی ،کالهبرداری میکنند .یکی از راههای
جلوگیری از فیشینگ درج صحیحکد امنیتی است؛ هنگام وارد
کردن کد امنیتی باید دقت شود که کد درج شده عکس نباشد
و واقعی باشد و برای اطمینان از اصالت کد ،کلید رفرش که
سمت چپ کد طراحی شده را کلیک کرده و در صورتی که کد
امنیتی تغییری نکرد یقین داشته باشند که جعلی است.
در این راستا از کاربران اینترنتی خواسته شده که سعی کنند
همیشه آدرس سایتهای بانکی و سایر سایتهای مهم را
شخصاً در آدرس بار تایپ کرده و از رفتن به لینکهایی که
در سایتهای مختلف و یا در شبکههای اجتماعی ارائهشده
خودداری کنند و نسبت به استفاده از پروتکل  httpsدقت و
حساسیت بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر امروزه شاهد تبلیغات زیادی جهت فروش انواع
ی مجازی هستیم .متاسفانه بعضی مجرمین
محصوالت در فضا 
با سوءاستفاده از بستر شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و یا
اینستاگرام اقدام به ایجاد فروشگاههای اینترنتی کرده و پس از
فریب افراد و دریافت وجه ،از ارسال کاال خودداری میکنند لذا
به شهروندان توصیه میکنیم برای خرید اینترنتی از سایتهایی
استفاده کنید که نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند.
پلیس فتا با اعالم نمونههایی از کالهبرداریها که از طریق
فروشگاههایی در شبکه اجتماعی تلگرام انجام شده اعالم
کرده که خریداران مبلغ قابل توجهی را به شماره کارت بانکی
فروشنده واریز کردند ،اما پس از واریز وجه فروشنده پاسخگوی
تعهدات خود نشده است.
براین اساس به خریداران توصیهشده به فروشگاههای موجود
ی اعتماد نکنند زیرا هیچ تضمینی برای
در شبکههای اجتماع 
ارسال کاال وجود ندارد .برای خرید اینترنتی حتماً از سایتهای
معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد استفاده کنند
تا گرفتار مجرمین سایبری نشوند.
گاهی کالهبرداران با ساخت درگا ه جعلی بانک ،اقدام به سرقت
اطالعات بانکی قربانیان میکنند .کاربران باید دقت داشته باشند
که سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از پروتکل ssl
استفاده میکنند ،این پروتکل جهت انتقال دادهها بین سایت
و کاربر به صورت رمزنگاری شده است و با عبارت https://
در کنار آدرس مشخص میشود لذا ابتدا از وجود https
مطمئن سپس اطالعات خود را در درگاه بانکی وارد کنند.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت میناز سبز اندیش گیالن
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20817
و شناسه ملی 14007184450
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/02/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 – 1آقای محمدرضا کمالی مجاوری به شماره ملی 2594241806
به عنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده از تاریخ  97/2/31تا
پایان مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره مورخ  98/4/10انتخاب
گردیدند.
 – 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،برات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقایان اسکندر
نجف زاده به شماره ملی  2592761731به عنوان رییس هیات
مدیره ،محمدرضا کمالی مجاوری به شماره ملی 2594241806
به عنوان مدیرعامل شرکت و حسین حسینی به شماره ملی
 2595117572به سمت نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین
دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 2100ر م الف ث
تاریخ انتشار97/4/21 :

سال هجدهم /شماره 4971

بخش اقتصاد -یکی از مباحث مهم در اقتصاد کالن تاثیر درآمدهای ارزی
حاصل از منابع طبیعی مانند نفت وگاز و نحوهی تاثیرگذاری آن بر دیگر
متغیرهای اقتصاد کالن است که در دهههای اخیر به ویژه از دهه  70میالدی
به محل بحث میان صاحب نظران این حوزه تبدیل شده است .به گزارش ایلنا،
شاید جرقه شروع این مباحث در زمان کشف گاز طبیعی و صادرات آن توسط
کشور هلند در دهه  70میالدی زده شد .در ابتدا تصور میشد که در آمدهای
ارزی حاصل از صادرات گاز میتواند مشکالتی مانند پس انداز برای سرمایه
گذاری ،درآمدهای دولت و ...را برطرف کند و زمینه
شکوفایی اقتصاد هلند را فراهم کند.
اما نتایج حاصل از آن عجیب و در جهت معکوس
این پیش بینیها بود .به طوری که موجب افزایش
بیکاری ،تورم و تضعیف صنایع در این کشور شد که
از آن پس در ادبیات اقتصادی از این پدیده به عنوان
«بیماری هلندی» یاد میشود.
البته بیماری هلندی تنها بخشی از تاثیر درآمدهای
حاصل از منابع طبیعی را توضیح میدهد.
بسیاری از کارشناسان حوزه ی اقتصاد توسعه تقریبا
به این نتیجه رسیدهاند که در صورت نبود برنامه
جامع برای درآمدهای ارزی منابع طبیعی این
درآمدها میتوانند به بالی جان اقتصاد تبدیل شوند
که از اصطالح «نفرین منابع» یاد میشود و بیماری
هلندی بخشی از این نظریه میباشد.
این موضوع برای کشور ایران که وابستگی شدید
به منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی مانند
نفت وگاز دارد از اهمیت خاصی بر خوردار است.
به ویژه آنکه این درآمدها دارای ماهیت بیثبات،
پایان پذیر و منتج از بیرون مرزها است که به نوعی
تدوین سیاستهای کالن یک کشور را میتواند با
مشکل رو به رو کند .تقریبا بسیاری از کارشناسان
در مورد وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران اتفاق
نظر دارند ،البته میتوان نقطه شروع آن را در پیش
از انقالب و دهه  50شمسی و همزمان با افزایش درآمدهای ارزی ایران دانست
که تا امروز در اقتصاد ایران زیسته و موجب بسیاری از مشکالت اقتصادی
مانند صنعت زدایی ،بیکاری و تورم شده است.
همان طور که ذکر شد این درآمدها ماهیت بیثبات و پایان پذیر دارند.
کارشناسان اقتصادی برای برطرف کردن این مشکالت استفاده از صندوقهای
ثروت ملی را پیشنهاد میکنند که نمونه موفق آن مدل نروژی است.
در کل سه نوع صندوق نفتی با کارکردهای مختلف برای مدیریت درآمدهای
منابع طراحی شده است که عبارتند از :صندوق تثبیت ایجاد ثبات اقتصادی و
رفع اثر نوسانات قیمت نفت(مثال؛ شیلی و روسیه)؛ صندوق پس انداز(توسعه)
ایجاد توسعه و افزایش درآمد ملی(مثال؛ سنگاپور ،امارات) و صندوق تامین

مالی و سرمایهگذاری خارجی؛ حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و
سرمایهگذاری در بنگاههای خارجی(مثال؛ نروژ ،آالسکا و کویت).
از همین روی در ایران نیز اقدام به ایجاد این صندوقها شده است که شامل
حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است .آنچه که از مفاد ماده  84و
 85قانون برنامه پنجم توسعه استنباط میشود این است که حساب ذخیره
ارزی در ایران نقش صندوق ثباتساز را دارد و صندوق توسعه ملی در نقش
یک صندوق توسعهای -سرمایهگذاری قلمداد شده است.

حساب ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی در سال  1379به منظور مدیریت
تکانههای قیمت نفت ایجاد شد .بر اساس قانون این صندوق محل نگهداری
درآمدهای مازاد نفتی است .منظور از درآمدهای مازاد ،بخشی از درآمدهایی
است که بیشتر از میزان پیش بینی شده در بودجه ساالنه نصیب کشور
میشود.
بر اساس قانون این صندوق نقش تثبیت کننده را دارد.هدف صندوق تثبیت
حداقل کردن انتقال بیثباتی قیمت نفت به سیاست مالی از طریق هموار
کردن درآمد نفتی در بودجه است.

بنابراین نقش این صندوقها تثبیت منابع جاری در دسترس بودجه و
محافظت از بودجه در برابر عدم اطمینان و ناپایداری درآمدهای حاصل از
تکانههای قیمت نفت میباشد .در نتیجه مهمترین هدف سیاسی این نوع
صندوق تثبیت مالیه عمومی است.
صندوق توسعه ملی()NDF
صندوق توسعه ملی در نقش یک صندوق توسعهای -سرمایهگذاری قلمداد
شده است که هدف از تاسیس تبدیل بخشی
از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات
گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای
ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی
و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت
و گاز و فرآوردههای نفتی عنوان شده است.
هدف از تاسیس چنین صندوقهایی پرداختن
به نگرانیهای بین نسلی و به وجود آوردن
یک ذخیره ثروت برای نسلهای آینده است.
صندوقهای پس انداز بر قواعد مستقلی تکیه
کردهاند.
در برخی از این صندوقها قاعده انباشت بدین
صورت تصریح شده است که درآمدهای بالغ
برسهم از پیش تعیین شدهای از درآمدهای
حاصل از منابع یا از کل درآمدها باید بدون
توجه به شرایط بازار فروش منابع طبیعی
و تحوالت کالن مالی در این صندوق ها
سپردهگذاری شود .در برخی دیگر نیز واریز
مبلغ ثابت اسمی به صندوق تعیین شده است.
مهمترین منبع مالی صندوق توسعه ملی
درآمدهای نفت وگاز ایران است که تقریبا
 ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت،
میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به این
صندوق واریز میشود.
همانطور که ذکر شده شاید مهمترین هدف از ایجاد صندوقهای ثروت ملی
کاهش تاثیرات درآمدهای ارزی بر اقتصاد یک کشور است تا تاثیرات منفی
منابع طبیعی خدادادی به حداقل برسد.
عالوه بر این اهمیت این صندوقها زمانی نمود بیشتری دارد که کشوری مانند
ایران در دهههای اخیر در معرض تحریمهای خارجی است که هر آن میتواند
مهمترین منبع درآمدی یعنی نفت را نشانه بگیرد.همانطور که با احیای
تحریمهای اقتصادی علیه ایران مهمترین بخش تحریمها به صفر رساندن
صادرات نفت ایران است که از آبان ماه اجرایی می شود.
بنابراین نقش منابع ذخیره شده در این صندوق و اهمیت آنها میتواند تاثیر
بسزایی در مدیریت شرایط به وجود آمده داشته باشد.

بهترین راهکار برای مبارزه با بیکاری ناشی از فناوری
بخش اقتصاد -کارآفرین فعال در آمریکا هشدار داده که تکنولوژی در سالهای
پیش رو میلیونها شغل را خواهد بلعید و درصورت عدم مدیریت این تحول
عظیم ،جامعه بشری مخصوصا ایاالت متحده با بحران بیکاری غیرقابل تصوری
مواجه خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایکولوژی تودی ،اندرو یانگ  ۴۳ساله که با ایدههای
ناب و جذاب در آمریکا کامال شناخته شده ،با تاسیس شرکت غیردولتی VFA
به دنبال جذب ایدههای نو برای بهبود اوضاع کسب و کار در ایاالت متحده است.
از نظر کارشناسان با توجه به موفقیتهای این کارآفرین جوان و ایدههای ناب
او در کنترل فردای آمریکا ،از سوی دموکراتها به عنوان کاندیدای زودهنگام

معرفی شده است تا به نوعی یک چالش جدید برای ترامپ محسوب شود.
اندرو یانگ نه تنها منتقد جدی روحیه و رفتار ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری
است ،بلکه منتقد لیبلهایی همچون محافظه کار و لیبرال نیز هست و معتقد
است که به جای تقسیمبندیهای جاهطلبانه بهتر است به فکر اقتصاد فردای
کشور در مواجه با ظهور تکنولوژی باشیم .به گفته یانگ ،بیش از نیمی از مردم
آمریکا از وضعیت اقتصادی خود و قرار گرفتن در دوران تغییر ابعاد اقتصادی
جهان با ورود پدیده اتوماسیون ناراضی هستند.
پدیدههایی همچون اتوماسیون ،هوش مصنوعی و سایر دستاوردهای تکنولوژی
در واقع به عنوان فرزندان علم نوین شناخته میشوند که با پیشرفت هر شاخه از

آنها نیاز به حضور فیزیکی انسان در محل کار با چالش اساسی رو بهرو میشود.
مهمترین برنامه در دستور کار اندرو یانگ ،برابری در کار و اقتصاد است .درواقع
او به دنبال ارائه راهکارهای جدید برای سرکوب یا کاهش عوارض شدید نفوذ
تکنولوژی در زندگی بشر است .کمپین اندرو یانگ ،با شعار « اول انسان»
راهاندازی شده است .وی معتقد است که ارزش انسانها قابل مقایسه با پول
نیست و همه باید برای مبارزه با فقر و بیکاری در آمریکا تالش کنند.
مهمترین برنامه اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰ایاالت متحده،
توجه جدی به برنامه حداقل درآمد ماهانه پایدار یا  UBIاست که طبق آن هر
شهروند آمریکایی باید حداقل در ماه هزار دالر درآمد کسب کند.

بخش اقتصاد -یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل بروز سفته بازی در
بازار گفت :سفته بازی در بازار معلول سیاست های پولی ،رشد نقدینگی و نرخ
های باالی بهره است که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد.
محمد ماهیدشتی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه در حالت عادی بازار مسکن و
دارایی رقیب اصلی سرمایه گذاری بخش تولید نیست بلکه بازار پول رقیب اصلی
این بخش است ،اظهار کرد :حتی زمانی که در بخش مسکن سفته بازی نبود  ،باز
هم سرمایه به بخش تولید نرفت و استقبالی از این حوزه نشد.
این کارشناس اقتصادی افزود :دلیلی وجود ندارد که بگوییم اگر سرمایه به سمت
بازار مسکن نرود الزاما به سمت بخش تولید می رود.
وی ادامه داد :مسائل بسیار جدی تر هستند .درواقع زمانی که سرمایه به سمت
بازار دارایی و سفته بازی می رود باید بدانیم که این اتفاق نتیجه تلنبار شدن
مشکالت در یک بازه زمانی است .ماهیدشتی تاکید کرد :سفته بازی در بازارهای

دارایی معلول سیاست های پولی ،رشد شدید نقدینگی و نرخ های باالی بهره است
که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :اگر قرار بر حمایت از تولید است نباید به
دنبال متهم های فرعی همچون بازار ارز ،سکه و مسکن باشیم .سیاست هایی
که به صورت تاریخی انتخاب می کنیم و روی هم انباشته می شوند همچون باال
بودن نرخ های بهره در بلندمدت ،جذابیت تولید را گرفته و از ورود سرمایه به این
حوزه جلوگیری کرده است.
وی با بیان اینکه خلق و خویی که انسانها از افزایش قیمت ها می ترسند و دنبال
سود هستند در همه دنیا وجود دارد ،گفت :در جوامع و اقتصادهای پیشرفته و
توسعه یافته با طراحی سیاست های مناسب و بلندمدت کاری می کنند که مردم
احساس نگرانی برای بلندمدت نداشته باشند و یک چشم انداز با ثبات و قابل پیش
بینی را ترسیم می کنند از این رو در این جوامع مردم به بازار سرمایه ،بیمه های

عمر و غیره روی می آورند و بلندمدت به زندگی نگاه می کنند.
ماهیدشتی تاکید کرد :مجموع سیاست های کلی است که فرهنگ مالی مردم
را شکل می دهد ،بنابراین اگر ما رفتار مالی مردم را با سیاست های درست،
بلندمدت نکنیم و نشان ندهیم که اقتصاد به قدری سالم ،شفاف و با ثبات است
که هیچ وقت نمی شود در یک بازاری بدون تحقیق و مطالعه علمی به سود رسید،
نمی توانیم به توفیقی در بهبود اوضاع برسیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد :درواقع باید به صورت تاریخی به چند نسل
نشان داد که بازارهای اقتصادی به گونه ای نیستند که بتوان در کوتاه مدت و از
طریق سفته بازی در آن ها فعالیت درست داشت و به سود رسید .وی ادامه داد:
اگر این اتفاق بیفتد و مردم بدانند روش های کوتاه مدت و دستیابی به سودهای
سریع امکان پذیر نیست ،در آن زمان به بهره وری بیشتر ،کار بیشتر سرمایه
گذاری در بازارهای سهام ،تولید ،بیمه های بلند مدت و غیره روی می آورند.

عوامل بروز سفته بازی در بازار

مفقودی

تاریخ انتشار97/4/21 :

«کارت بازرگانی به شماره (10720051827 – )182139
متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سرنگ مینای رودسر،
صادره از اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد».
با تشکر
مدیریت عامل
رضا صمدپور

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان صمت گیالن راس ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ
 1397/04/31در محل نمازخانه ساختمان شهید نورانی ،به آدرس رشت بلوار شهید بهشتی سهراه المپسازی (خ ملت)
تشکیل میگردد .لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل
مذکور حضور بههم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا بهاطالع میرساند که به موجب ماده  19آئیننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر
 3رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود .و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی میبایست همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  1397/4/30در محل حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیات مدیره و بازرس بازرسان.
 - 2ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی.
 - 3ترمیم هیات مدیره و یک نفر عضو اصلی و  3نفر علیالبدل در مدت باقیمانده.
 - 4انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل بهدلیل اتمام دوره قانونی.
 - 5تعیین خطو مشی آینده شرکت تعاونی.
 – 6تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
داوطلبان سمتهای هیات مدیره و بازرسی بهموجب ماده ( )2دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی
دعوت ،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیات مدیره شرکت تعاونی

