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س صرافی
ی قانونی درتأسی 
رانتخوار 

تریبون

مقررات جدید امکان رانتی شدن صرافی را افزایش میدهد

هماكنون تغییرات قانون مربوط به صرافیها موجب
شده تا بسیاری از كارشناسان دارای توانمند مالی
در كشور امكان تأسیس صرافی ،اشتغالزایی برای
كارشناسان پولی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی
كشور را نداشته باشند .ماجرای دستگیری مدیران
صرافی «کریپتولند» در هفتهه�ای اخیر به قدری
حاشیهساز ش�د كه س�خنگوی قوه قضائیه هم به
میدان آمد و خب�ر از توزی�ع  ۱۳۰میلی�ارد تومان
ب�ه زیاندیدهه�ای خری�د از صراف�ی رم�زارزی
«کریپتولن�د» داد .ماجرای ای�ن صرافی تازهترین
نمونه دهنكج�ی برخی صرافیها به قانون اس�ت.
حقوق مکتس�به به ص�ورت كلی به معن�ی حقوق
کس�ب ش�ده و به صورت خ�اص به معن�ی محترم
شمردن و استمرار حقوق اس�تقرار یافته یك نهاد
با وج�ود تغییر مکان یا تغییر برخی قوانین اس�ت.
حقوق مکتس�به را نمیت�وان از ش�هروندان پس
گرف�ت .حقوق مکتس�به عبارت اس�ت از حقوقی
که به طور کامل یا در موارد معینی به یک ش�خص
تعلق میگی�رد یا اعطا میش�ود که نبای�د با عمل
ش�خص دیگر ،از بین برود .در همی�ن زمینه دكتر
ابراهیم درویش�ی ،حقوقدان و معاون سابق بانك
مرك�زی در گفتوگ�و با «ج�وان» ضمن اش�اره به
پیش�ینه صرافی در ایران و ضوابط و مقررات ناظر
بر آنها ،به حقوق مكتس�به مجوز صرافی پرداخت.

مرجع رسیدگی به حقوق مكتسبه مردم چه
نهادی است؟
قانون اساسی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و
هفتاد و سوم و به تبع آن ،قوانین عادی و در حال حاضر
قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب س��ال  ،1393ابطال مقررات دولتی که مغایر
با حقوق مکتسبه مردم است را به عهده دیوان عدالت
اداری گذاشته است.
حقوق و مقررات صرافیها تا چه حد رعایت
میشود؟
در ایران این حق��وق برخالف تعری��ف آن و رویههای
قضایی و مصوبات دیوان عدالت اداری،هرچند س��ال
یکبار بدون بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی
این حق مورد هجمه قرار میگیرد .به نحوی که آثار این
تغییرات بنیان و موجودیت صرافیهای موجود را هم
به مخاطره میاندازد ،به طوری که بسیاری از آنها را تا
مرز نابودی و ابطال مجوز پیش میب��رد؛ بدون اینکه
مس��ئوالن ذیربط توجهی به قوانین و مقررات مربوط
به آن داشته باشند.
بیتوجه�ی ب�ه حق�وق صرافیه�ا در چه
زمینههایی رخ میدهد؟
گاهی این تغییرات در خصوص افزایش س��رمایه این
ش��رکتها ،که نقش تأثیرگذاری در بازار پولی کشور
دارند به نحوی محدودکننده است که موجب میشود
حتّی اکثر متقاضیان دارای صالحیت علمی و عملی را
از دریافت مجوز محروم سازد؛در صورتی که اگر به دقت
به افزایش سرمایه این مؤسسات نگریسته شود کام ً
ال
مشخص میگردد عالوه بر محرومیت اکثر متقاضیان،
دارندگان مجوز صرافی سالهای قبل را برخالف حقوق
مکتسبه به سوی انحالل مجوز سوق میدهند و راه را
برای کسانی که از رانتهای دولتی استفاده میکنند
هموار میسازند.
آیا بانك مركزی حق ورود به مسایل جزئی

كشور را دارد؟
در برخی کتب فقه��ی مبحثی در ب��اب بیع «صرف»
یا صرافی که هم��ان خرید و فروش مس��کوکات طال
اس��ت ،آمده اس��ت .صرافی در دوران صفویه در ایران
رونق گرفت .مراک��ز مهم صراف��ی در آن زمان تهران،
تبریز ،مش��هد ،اصفهان ،بوشهر و ش��یراز بودند که به
جای مؤسس��ات بانکی نقش مهمی در تجارت آسیای
مرکزی به عهده داش��تند .از جمله این صرافیها ،که
س شده بودند ،صرافی جهانیان،
توسط تجار امین تأسی 
صرافی جمشیدیان و صرافی تومانیاس را میتوان نام
برد که با امانتداری و حسن شهرت اقدام به نقل و انتقال
وجوهات م��ردم و واردات و ص��ادرات میکردند .این
روند تا سال  1304و تشکیل اولین بانک ایرانی (بانک
سپه) ادامه داشت .از این تاریخ به بعد بانکهای ایرانی
یکی پس از دیگری تأسیس شدند و جای صرافیها را
گرفتند .بانک مرکزی در سال  1339تأسیس شد .بر
اس��اس مواد  11 ،10و  12قانون پولی و بانکی کشور
بانک مذکور مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای کالن
اقتصادی کشور ،حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها،
انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج،تنظیم
مق��ررات معام�لات ارزی ،نظارت ب��ر معامالت طال و
نگهداری حسابهای دولتی است؛ به عبارت دیگر این
بانک سازمان سیاستگذار کالن اقتصادی کشور است و
ورود آن به مسائل جزئی کشور مانند صدور مجوز برای
خرید و فروش سکه یا ارز با سیاستگذاری کالن کشور
در تضاد است.
قوانی�ن صرافیها در دهه  70به چه ش�كل
بود؟
مجوز صرافی به ش��کل امروزی عم ً
ال از نیمه دوم سال
 1383ش��کل گرفت .البته در دهه  1370مجوزهایی
به صورت پراکن��ده و با دریافت س��فتههایی به عنوان

گفت وگو

دالرام عبدزاده

تضمین به نام اشخاص صاد ر میشد ولی مجوز صرافی
در قالب ش��رکت تضامنی در تهران و کالنشهرها مثل
اصفهان ،مش��هد ،ش��یراز ،بندرعباس و ...با سرمایه 2
میلیارد ریال و سایر شهرها با سرمایه یک میلیارد ریال
قابل دریافت بود .در دهه  70با توجه به تهیه اساسنامه
در این خصوص و سرمایه معقول کلیه متقاضیان قادر
به دریافت مجوز صراف��ی بودند و ع�لاوه بر متقاضی
ل میشدند.
فرزندانشان هم به کار مشغو 
س صرافی
چرا امروز بسیاری از افراد از تأسی 
ناتوانند؟
همزمان با استقرار تیم اقتصادی دولت یازدهم سرمایه
صرافیها از  2میلیارد ریال به  200میلیارد ریال (200
برابر) افزایش یافت و جالبتر از همه توافق چند نفر از
اعضای شورای فرعی پول و اعتبار همزمان با تغییر آقای
بهمنی از ریاست بانک مرکزی و انتصاب آقای سیف به
جای ایشان،اساسنامه مذکور را در شورای پول و اعتبار
مصوب نموده و عم ً
ال دس��ت سایر متقاضیان جامعه را
بهرغم داشتن صالحیت علمی و عملی از دریافت مجوز
صرافی به علت عدم توان تأمین سرمایه کوتاه کردند.
این موضوع به موجب نامه شماره  116921/92مورخ
 1392/04/23به اس��تحضار رئی��س کل وقت بانک
مرکزی نیز رسید.
مقررات ده�ه  80چه تأثیری ب�ر صرافیها
داش�ت و آیا مش�كل آنها در نهایت مرتفع
شد؟
آنچه باعث تأسف و تأثر شد این بود که این دستورالعمل
و مقررات را به دارن��دگان مج��وز صرافیهایی که در
سالهای دهه  1380آن را از بانک مرکزی اخذ نموده
بودند تسری دادند و آنها نیز مکلف بودند سرمایه خود
را از  2میلیارد ریال به  200میلیارد ریال افزایش داده
و یک فقره ضمانتنامه به مبلغ  4میلیارد ریال به نفع

ش�ورای پول و اعتبار
ب�ا مجبورک�ردن
صرافیه�ا به افزایش
س�رمایه در سالهای
اخیر ،مصوبات دیوان
عدالت اداری دررابطه
با حقوق مکتس�به را
نادیده گرفته اس�ت
بانک مرکزی تهیه و ارائه داده و هر ساله این ضمانتنامه
را تمدید کنن��د .در صورت عطف به ماس��بق نمودن
قوانین و مق��ررات مغایر با حقوق مکتس��به دارندگان
مجوز صرافی بوده و هزینههای گرانی را به آنان متحمل
میكرد .به علت مکاتبات متعدد کانون صرافان وقت و
صرافیهای دارای مجوز و اعتراض به افزایش غیرمعقول

سرمایه و عطف به ماس��بق نمودن آن مراتب از طریق
معاون نظارتی وقت كه خودم بودم به استحضار معاون
اول رئیسجمهور رسید و ایشان به آقای سیف دستور
دادند که سرمایه صرافیها را تعدیل کنند و در نهایت
سرمایه به  40میلیارد ریال تعدیل شد.
در حال حاض�ر وضعیت قوانی�ن مربوط به
صرافیها به چه شكل است؟
س��رمایه صرافیها در سال  1398و س��ال  1400نیز
افزایش یافت و ای��ن افزایش در ش��هرهای بزرگ در
س��ال  1398به  120میلیارد ریال و در س��ال 1400
به  250میلیارد ریال افزایش یافت و دارندگان مجوز
صرافی نیز موظف به افزایش س��رمایه هس��تند و در
واقع ش��ورای پول و اعتبار و تصویبکنندگان قوانین
و مقررات ،آرای وح��دت رویه (مصوبات دیوان عدالت
اداری) در رابطه با حقوق مکتس��به را نادیده گرفتند.
افزایش سرمایه صرافیها باید در مورد کسانی اعمال
شود که امروز متقاضی دریافت مجوز جدید هستند،
نه در م��ورد دارندگان مج��وز صرافی که س��الهای
قبل آن را با ش��رایط آن روز دریافت کردهاند .تعمیم
سرمایه جدید به دارندگان مجوز صرافی مغایر با حقوق
مکتسبه آنان اس��ت که مغایر با عدالت ،انصاف و شرع
مقدس میباشد.
قوانی�ن فعل�ی چ�ه محدودیتهای�ی ب�ر
صرافیهای موجود اعمال كرده است؟
عالوه بر تحمیل افزایش س��رمایه به صرافیهای فعال
که سالهای قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفتهاند،
در اقدامی تازه در افزایش سرمایه شرکتهای صرافی،
محدودیتهای زیر نیز به آنها تحمیل شده است:
 افزایش س��رمایه نباید از محل تس��هیالت بانکها ومؤسسات اقتصادی باشد.
 افزایش سرمایه نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیماز محل قرض سایر اشخاص باشد.
 س��رمایه باید به صورت نق��دی واریز ش��ود که اینشرط نیز برخالف نص صریح ماده  118قانون تجارت
میباش��د؛ که اعالم داشته است «ش��رکتی تضامنی
(صرافی) وقتی تش��کیل میش��ود که تمام س��رمایه
نقدی و سهمالشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده
باشد ».بنابراین عدم پذیرش سرمایه غیرنقدی (مغازه
و سایر اموال غیرمنقول ش��رکت) مغایر با ماده مذکور
بوده و هر گونه شرطی که مغایر با قوانین جاری باشد
باطل میباشد.
ضمن اینكه به تعداد انگشتان دست افرادی وجود دارند
که عالوه بر  25میلیارد ریال سرمایه نقدی ،حدود 250
میلیارد ریال هزینه خرید محل صرافی را داشته باشند،
نمیخواهند صرافی تأسیس کنند ،مگر اینکه حالل و
حرام را رعایت نکرده باشند.
 ارائ��ه ضمانتنامه به مبلغ  50درصد س��رمایه ثبتیصرافیها هم از دیگر مقررات عجیب فعلی است.
س صرافی است .با
اینها ش��روط غیرمعقول برای تأسی 
توجه این که در شرکت تضامنی تکتک شرکا با تمام
آورده خود در داخل و خارج شرکت به صورت تضامنی
در مقابل طلبکاران مس��ئول هستند اخذ ضمانتنامه
به مبلغ  50درصدی س��رمایه ثبتی چه معنایی دارد؟
آیا بانک مرکزی ارزی را به صورت امانی جهت فروش
به صرافیها ارائه میکند؟ آیا در س��ایر ش��رکتهای
تضامن��ی قانونگذار موظف به دریاف��ت ضمانتنامه از
شرکا اس��ت؟ آیا این محدودیتها مغایر با اصل آزادی
معامالت نیست؟!

امضای قرارداد با آگاهی

نگاهی حقوقی به تنظیم قراردادهای کار
امروزه یکی از مهمترین دغدغهه�ای جامعه کارمند و کارگر بحث
قراردادهای کار اس�ت ،این ک�ه چه نکات�ی بای�د در قراردادهای
کار رعایت ش�ود تا هم با عدالت برابری داش�ته باش�د هم کارگر و
کارفرما متضرر نش�وند .متأس�فانه قانون کار كش�ور در سالهای
خیلی دور ب�ه تصوی�ب رس�یده و در بیش�تر م�واد آن نکاتی که
بیان ش�ده نکات گنگی اس�ت که همین مس�ئله به حق�وق کارگر
و کارفرما ض�رر وارد میکن�د .در خصوص جزئیات ای�ن قرارداد با
امیرحسین صفدری ،حقوقدان و پژوهشگر به گفتوگو نشستیم.

آیا هماكنون قرارداد كار نیاز به اصالح قانونی دارد؟
به عنوان یک محقق در عل��م حقوق باید بگویم که نیاز اس��ت مجلس
شورای اس�لامی به عنوان تنها نهاد قانونگذار در ایران هر چه زودتر به
اصالح قانون کار بپردازد و این قانون را با نیازهای روز جامعه بهروزرسانی
کند تا شاهد افزایش پرونده در این حوزه نباشیم.
آیا قرارداد كار میتواند شفاهی باشد؟
به بیان خیلی س��اده در تعریف قرارداد کار باید بگویم ق��رارداد کار به
قراردادی میگویند که بین یک ش��خص با یک یا چند شخص حقیقی
یا حقوقی دیگر برای انجام کار و وظیفهای در مدت زمانی معین نوشته
شود .قانونگذار ما در ماده  7قانون کار به صراحت بیان میکند قرارداد کار
هم میتواند شفاهی باشد هم کتبی؛ البته بنده به عنوان یک پژوهشگر
علم حقوق تأکید میکنم قرارداد کار خود را حتماً کتبی داشته باشید تا
از مشکالت احتمالی در آینده جلوگیری کرده باشید.
قوانین آمره بودن قانون كار به چه معناست؟
قراردادهای کار در ایران باید مطابق قانون کار منعقد شود چراکه قانون
کار یک قانون آمره است و خالف قوانین آمره نمیتوان توافق کرد و اگر
توافقی هم صورت بگیرد که خالف قانون آمره باشد آن توافق بیارزش
تلقی میشود .قوانین آمره ،قوانینی محسوب میشوند که افراد نمیتوانند
بر خالف آن با هم توافق كنند .قراردادهای کار معموالً با عناوین مختلفی
مانند قرارداد کار ساده ،قرارداد استخدام ،قرارداد کار موقت ،قرارداد کار
دائم و ...منعقد میگردد ،البته که کارگرهای محترم باید هنگام تنظیم
چنین قراردادهایی به نکات مهم قرارداد کار توجه ویژهای داشته باشند و

تا جایی که امکان دارد از یک حقوقدان یا وکیل دادگستری جهت تأیید
آن قرارداد کمک بگیرند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
قرارداد كار به چه شكلی باید نوشته شود؟
همان طور که گفته شد سعی کنید قرارداد کار خودتان را حتماً کتبی
داشته باشید حتی اگر قرار باشد این قرارداد برای مدت کوتاهی منعقد
شود یا با یک دوس��ت برای یک کار مشخص منعقد ش��ود .در قرارداد
کتبی خود س��عی کنید تمام نکات و بندها را به صورت شفاف ،صریح
و واضح بیان کنید و از نوشتن هرگونه عبارت مبهم ،مجهول و نامفهوم
جدا ً خودداری کنید و در خصوص اصطالح��ات فنی کار دقیق معنای
آن را بیان کنید تا برای هر دو طرف مفهوم آن مشخص باشد .مطابق با
تبصره ماده  10قانون کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد
در چهار نسخه تنظیم میشود که یک نس��خه از آن به اداره کار محل و
یک نسخه نزد کارگر و یک نس��خه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار
شورای اسالمی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر
قرار میگیرد.
تعیین مرجع ح�ل اختالف بین طرفین چ�ه جایگاهی در
قرارداد دارد؟
یکی از مهمترین نکات هنگام امضای یک ق��رارداد کار موضوع قرارداد
میباش��د ،نوع کار یا حرفهای که کارگر باید طبق ق��رارداد آن را انجام
دهد تا در برابر آن کار حقوق یا همان م��زد دریافت کند باید به صورت
مشخص و صریح در قرارداد کـار بیان شده باش��د .دقت داشته باشید

موضوع قرارداد کار نباید مجهول یا کلی باشد چراکه موضوع کار و انجام
وظیفه آن کارگر باید با توانایی جس��می و روحی کارگر متناسب باشد
پس به موضوع قراردادکار دقت ویژهای داش��ته باشید .نکته مهم دیگر
که بهتر است در قرارداد کار به آن توجه شود تعیین مرجع حل اختالف
بین طرفین قرارداد میباشد ،که ممکن است این مرجع توسط طرفین
در قرارداد قید شود یا قید نش��ود که در این صورت مرجع حل اختالف
میتواند هیئت تشخیص حل اختالف کاری یا هیئت حل اختالف کارگر
و کارفرما باشد.
قرارداد دائمی چه زمانی قابل فسخ است؟
مدت قرارداد یکی دیگر از نکات مهم قرارداد کار میباشد .در قانون کار
بیان ش��ده قرارداد کار میتواند موقت یا غیرموقت باشد که اگر قرارداد
کار موقت باشد باید مدت شروع و خاتمه به صورت دقیق در قرارداد قید
شود .گاهی دیده میشود که قرارداد کار دائمی است .در این صورت باید
در قرارداد شما این مورد قید شود چراکه قرارداد دائمی یا پیوسته فقط
زمانی فسخ میشود که کارمند استعفا دهد یا از کار خود با دالیل قابل
قبول و طبق قانون کار اخراج شود بر همین اساس به مدت قرارداد خود
دقت ویژهای داشته باشد.
تعهدات به چه صورت باید در قرارداد بیاید؟
این بخش در هر نوع قراردادی بسیار مهم است چراکه بیشترین وظایف
شما را مشخص میکند پس باید تعهدات به صورت شفاف و صریح بیان
شود .سعی کنید به عنوان کارگر در قرارداد خود آنچه که قرار است شما
انجام بدهید را کارفرما قید کرده باش��د و مطابق همان تعهدات انجام
وظیفه کنید .وقتی در قرارداد شما وظایف شما مشخص باشد کارفرما
نمیتواند خالف وظایف بیان شده از شما انجام وظیفه بخواهد .پس اگر
در قرارداد کار ش��ما وظایفتان مجهول و کلی بود از کارفرما بخواهید
وظایف کاری شما را به صورت ش��فاف و صریح بیان کند تا از مشکالت
احتمالی جلوگیری کرده باشید.
در خصوص حقوق و دستمزد به چه نكاتی باید توجه كرد؟
س��عی کنید در متن خود قرارداد تمام جزئی��ات در خصوص پرداخت
ال به صورت آش��کار بیان ش��ده باشد .مث ً
و دریافت حقوق و مزایا کام ً
ال
در چه تاریخی باید حقوق ش��ما واریز ش��ود ،یا به چه ش��ماره حسابی

واریز شود .کارفرماهای محترم س��عی کنید مبلغ دستمزد کارگر را به
حساب مشخصی واریز کنید و در صورتی که حقوق کارگر را به صورت
نقدی پرداخت میکنید حتماً از کارگر خود رس��ید دریافت کنید تا از
سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرده باشید .در موارد دیگر شامل
پاداش ،حق اوالد ،حق مأموریت ،اضافه کاری ،سختی کار و ...این موارد
را هم به صورت دقیق در قرارداد قید و توافق کنید تا همه چیز ش��فاف
و روشن باشد.
چالشیترین بخش قرارداد كار در مورد بیمه است .برخی
كارفرمایان با كارگر درباره بیمه نكردن به توافق میرسند،
در این زمینه قانون چه میگوید؟
بحثبرانگیزترین مبح��ث قراردادهای کار در ایران بحث بیمه اس��ت،
معموالً در برخی از موارد دیده میشود که کارفرماها به دنبال این هستند
که هر طور شده کارگر خود را بیمه نکنند و برعکس کارگران زحمتکش
هم به دنبال این هستند که بیمه شوند که باید بگویم حق قانونی ،انسانی
و اخالقی هر کارگری بیمه میباشد و نباید کارفرمایان محترم این حق را
نادیده بگیرند .بهطور کلی در این خصوص باید بگویم مطابق با قانون کار
ما ،کارفرما ملزم است کارگر را بیمه کند و هر گونه توافقی مبنی بر عدم
بیمه کارگر شود بیاثر و باطل اس��ت چراکه نمیتوان خالف قانون کار
که قانون آمره است توافقی انجام داد .در پایان هم بهطور کلی مهمترین
مباحثی که کارگران هنگام امضای قرارداد کار خود باید رعایت و دقت
کنند این نکات میباشد -1 :موضوع قرارداد  -2طرفین قرارداد  -3مدت
قرارداد  -4تعهدات طرفین  -5دستمزد  -6حق بیمه  -7ساعت کاری
و اضافه کاری -8 .روزهای تعطی��ل و مرخصی  -9محل دقیق کار -10
نکات مهم هنگام تسویه حساب و خروج  -11تمدید قرارداد  -12تعداد
صفحات قرارداد -13 .مرجع حل اختالف  -14تأکید میکنم در چک
یا س��فتهای که به عنوان ضمانت به کارفرما میدهید حتماً قید کنید
که این س��فته یا چک صرفاً برای ضمانت حس��ن انجام کار به کارفرما
داده شده اس��ت تا اینطور جلوی سوءاستفاده از چک یا سفته ضمانت
را بگیرید .و ...آگاه باش��ید و در هنگام امضای هر گونه قراردادی حتماً
با یک حقوقدان یا وکیل دادگستری مشورت کنید تا جلوی مشکالت
احتمالی را گرفته باشید.

شورای همیشه نگهبان

شماره صد و نود و یکم نشریه
«قـدم» به هم��ت انجمن
اس�لامی دانشکده حقوق و
علوم سیاسی منتشر شد .در
ش��ماره صد و ن��ود و یکم
نش��ریه «قـ��دم» ب��ه
مدیرمس��ئولی کیمی��ا
محم��دزاده و س��ردبیری
شورای س��ردبیری مثل همیشه به موضوعات حقوقی
روز پرداخته شده است .از جمله موضوعاتی که در این
نش��ریه مطالعه میکنید ،میتوان به موضوع شورای
نگهبان پس از انتخابات و همگام با مجلس ،پوش��ش
سراسری اینترنت ملی ،کنترل قیمتها به سبک ایرانی
و چراغ رابطهها خاموش اس��ت! اش��اره کرد .در بحث
كنترل قیمته��ا به اتفاقات جدید س��ازمان تعزیرات
حكومتی اشاره شده است .مث ً
ال این موضوع جالب كه
انصاری ،رئیس س��ابق س��ازمان تعزیرات حکومتی و
رئیس سابق دادگستری قزوین یکی از متهمان اصلی
زمینخواری هفتسنگان قزوین بود .قاضی ویژه پرونده
که خیلی دقیق اتهامات دادگستری را بررسی و حکم
صادر کرد هم كسی نبود جز احمد اصانلو! کسی که حاال
جایگزین انصاری در تعزیرات شده است.

فیلترینگ در ایران

گاهنامه سیاس��ی اجتماعی
«سیالن» به همت دانشگاه
عالمه طباطبایی منتشر شد.
در گاهنامه سیاسی اجتماعی
«سیالن» به مدیرمسئولی و
س��ردبیری محمده��ادی
علیمردانی ب��ه موضوعات
حقوقی و اجتماعی پرداخته
میشود .از جمله موضوعاتی که در این نشریه مطالعه
میکنید ،میتوان به موضوع فیلترینگ و صغیرانگاری
انسانها و «سیالن»از مسئله فیلترینگ در ایران گزارش
میدهد اشاره کرد .این نش��ریه به سخنان وزیر جدید
ارتباطات هم اشاره كره كه گفته همیشه آنالین است:
«قرار نیست من بنشینم کامنت بخوانم و کامنت جواب
ده��م» .او همچنین در مورد اس��تفاده از ش��بکههای
اجتماعی که فیلتر هس��تند گفت :قان��ون جمهوری
اسالمی یکسری از پلتفر مها را ممنوع اعالم کرده ،اینها
خط قرمز من هس��تند و هیچگاه در آنه��ا حضور پیدا
نمیکنم».

عالج از دریچه قانون

نش��ریه تحلیلی سیاس��ی
«ع�لاج» به همت بس��یج
دانش��جویی دانش��گاه
الزهرا(س) منتش��ر شد .به
گزارش خبرنگار دانش��گاه
خبرگ��زاری دانش��جو ،به
همت بس��یج دانش��جویی
دانشگاه الزهرا(س) نشریه
تحلیلی سیاسی «عالج» منتشر شد .در نشریه تحلیلی
سیاسی «عالج» به مدیرمس��ئولی و سردبیری بسیج
دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) به موضوعات اجتماعی
و حقوقی روز پرداخته میشود .از جمله موضوعاتی که
در این نشریه به آن پرداخته شده ،میتوان به موضوع
مس��کن ،بازا ِر بدون تنظیم ،تیر خ�لاص بیتدبیری،
کاالی اساسی در ایستگاه آخر و زندگی نوپا و مشکالت
عدیده اش��اره کرد .در این نش��ریه برخ��ی معضالت
اجتماعی با راهحلهای حقوق��ی و قانونی زیر ذرهبین
كارشناسان قرار گرفته است.

مسکن بیمهر

شماره هشتاد و سوم دوهفتهنامه دانشجویی «»۱۹۷۹
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی رشت
منتشر ش��د .در شماره هش��تاد و س��وم دوهفتهنامه
دانشجویی « »۱۹۷۹به مدیرمسئولی سلمان رجبی و
سردبیری محمدرضا عشقینژاد به موضوعات حقوقی
و اجتماعی اش��اره ش��ده اس��ت .از جمله موضوعاتی
که در این نش��ریه مطالعه میکنید ،میتوان به بحث
حقوقی مس��كن مهر با موضوع مس��کن بیمهر ،دفاع
از حرم االقصی و توئیتگرام اش��اره کرد .این نشریه به
گفتوگوی احمد اصغری مهرآبادی ،معاون وزیر راه و
شهرسازی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اشاره كرده
كه مهرآبادی گفته بود :حدود  100هزار واحد مسکن
مهر نیمهتمام در کشور باقیمانده است .از این تعداد 65
هزار واحد مش��کالتی از جمله مشکالت حقوقی ،عدم
وجود متقاضی یا پیشرفت فیزیکی زیر  30درصد دارند
که اتمام و تحویل آنها از عهده خارج است ولی مابقی
پروژهها را تا پایان دولت به اتمام میرسانیم.

