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جذب سرمايه گذاري خارجي در پسابرجام وحید   حاجی پور
به 4ميليارد دالر هم نمي رسد

در حالي كه دولت يازدهم با هدف جذب س�رمايه گذاري خارجي، 
انعطاف ه�اي قابل مالحظه اي در برجام از خود نش�ان داد اما وزير 
صنعت، معدن و تجارت رقم واقعي جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارج�ي در پس�ابرجام را كمت�ر از 4 ميلي�ارد دالر اع�الم كرد. 
محمد شريعتمداري در سيزدهمين جشنواره حمايت از قهرمانان ملي 
صنعت ايران ضمن گراميداش��ت ايام دهه فجر اظهار كرد: 9/7 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در پسابرجام به ثبت شوراي عالي 
جذب سرمايه گذاري خارجي رسيد و حدود 40درصد آن در نقاط مختلف 
كشور سرمايه گذاري شده است. براساس اعالم وزير صنعت، در پسابرجام 
كمتر از 3/9ميليارد دالر س��رمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده 
است. وي ادامه داد: 244 واحد صنعتي با جذب سرمايه مستقيم خارجي 
در دوره پسابرجام كار خود را آغاز كرده اند كه 50 واحد آن به بهره برداري 
رسيده است. او با اشاره به كمبود منابع مالي براي توليدكنندگان اذعان 
كرد: امروز فعاالن صنعتي و توليدي از كمبود منابع مالي براي گسترش 
فعاليت هاي خود گاليه دارند و بايد شرايط را براي افزايش قدرت بانك ها 

در جهت تأمين منابع مالي واحدهاي صنعتي فراهم كنند. 
................................................................................................

ماجراي بررسي احياي دواير ارزش 
گمركات چه بود؟

مع�اون اول رئيس جمه�ور در نامه اي ب�ه وزير اقتصاد خواس�تار 
بررس�ي ش�رايط احي�اي دواي�ر ارزش گم�ركات اجرايي ش�د. 
هفته قبل اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، در دستوري به 
وزير اقتصاد خواستار بررسي احياي دواير ارزش گمركات اجرايي شده 
بود. به گزارش »تسنيم«، دليل صدور اين نامه توقف فعاليت دايره هاي 
ارزش در گمركات اجرايي در سنوات قبل بوده است. بر اين اساس دواير 
ارزش گمركات اجرايي ب��ا روي كار آمدن دولت يازدهم منحل ش��ده 
بودند. اين در حالي است كه در دوران دولت دوم اصالحات )اوايل دهه 
80 و همزمان با دور نخست رياست كرباسيان( اين دواير منحل شده 
بودند، اما با حكم مجلس شوراي اسالمي دواير مذكور در دولت نهم احيا 
شدند. در همان زمان مركز پژوهش هاي مجلس نيز بر احياي اين دواير 
تأكيد كرده بودند كه با مداخله مجلس شوراي اسالمي و بعد از قرائت 

گزارش تحقيق و تفحص از گمرك، اين دواير احيا شدند. 
گفتني است، بعد از قرائت اين گزارش در مجلس شوراي اسالمي، رئيس 
كل وقت گمرك جا به جا شد. حاال بعد از گذشت چندين سال از انحالل 
دوباره دواير ارزش گمركات اجراي��ي، با پيگيري هاي صورت گرفته از 
طرف برخي كارشناس��ان گمرك و همچنين دفتر ديده بان شفافيت، 
اسحاق جهانگيري در نامه اي به كرباسيان خواس��تار بررسي شرايط 
احياي اين دواير شده است. هم اكنون اسكندري مديركل دفتر ارزش 
و تعرفه )ستاد( گمرك ايران است، اما در گمركات اجرايي دفاتر ارزش 
فعاليت ندارند. تاكنون اطالعاتي در خصوص پاس��خ كرباسيان به اين 

دستور معاون اول رئيس جمهور به دست نيامده است.
................................................................................................

يكسال گذشت 
 جريمه 3هزار ميلياردي گمرك 

از برند كره اي اخذ نشد
عدم وصول جريمه 3هزار ميلياردي گم�رك از برند لوازم خانگي 
كره اي، باگذش�ت بيش از يك س�ال از ص�دور مطالبه نام�ه، وزير 
اقتصاد را براي پاس�خ به س�ؤال نماين�دگان به مجلس كش�اند. 
به گزارش »تسنيم«، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي از طرح س��ؤال خود درخصوص مطالبه نامه 3هزار ميلياردي 
ش��ركت كره اي لوازم خانگ��ي از وزير اقتص��اد خب��ر داد. نايب رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه شركت هاي 
كره اي در بازارهاي لوازم خانگي ايران حضوري فعال داشته اند و بخش 
عمده اي از سهم بازار اين كاالها را به خود اختصاص داده اند، تأكيد كرد 
براساس بررسي هاي انجام شده توس��ط گمرك ايران تخلف محرزي از 
سوي اين شركت انجام شده و شركت مذكور به پرداخت 3هزار ميليارد 
تومان جريمه محكوم ش��د، اما هنوز اين جريمه وصول نش��ده است. 
مطالبه نامه 3هزار ميليارد توماني برند كره اي، دي ماه سال 95 از سوي 
گمرك ايران و در زمان رياست كرباسيان در گمرك صادر شد و تاكنون 
بعد از گذشت بيش از يك س��ال از صدور اين مطالبه نامه هنوز ريالي از 
اين جريمه وصول نشده است. اين در حالي اس��ت كه براساس ماده 7 
قانون امور گمركي بعد از گذشت يك ماه گمرك موظف به انجام اقدامات 
محدودكننده در قبال اين شركت بوده است. از آنجايي كه خريدار نفت 
و ميعانات گازي ايران كره جنوبي است، پيش بيني مي شود بخشي از 
دالر هاي كاالهاي صادراتي به كش��ورهاي چين و كره به شكل كاال به 
كشور بازگردد و در رابطه با واردات از مبادي رسمي و غيررسمي كاالها 

از اين كشورها شائبه هاي جدي وجود دارد.

عقب نشينی 70تومانی دالر با ورود  سيف و پليس

قناعت برجام به تهاتر نفت و كاال  
پول نفت نمي  آيد. بانك هاي خارجي براي انتقال پول نفت ايران هراس 
دارند و نمي خواهند مانند برخي بانك ها جريمه هاي سنگين را تجربه 
كنند. بنابراين اغلب ارزهاي كشور مش��مول واردات مي شود. مسائل 
بانكي همچنان پاشنه آشيل برجام است. برجامي كه قرار بود ميوه هايش 
اقتصاد ايران را دگرگون كند، ولي به صورتي اجرايي شده كه همچنان 
ريس��ك ايران را براي طرف ه��اي خارجي حفظ ك��رده و در ازاي آن، 
شركت هاي خارجي و صادركننده كاالهاي جهان خوشبخت شده اند. 
چندي پيش بود كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور طي 
ابالغيه اي اعالم كرد، فعاالن بخش خصوصي و بازرگانان بايد از محل 
ارز فروش نفت، ثبت سفارش و دالر خرج كنند. جهانگيري گفته است، 
بايد از اين دالرها استفاده كرد كه چنين تكليفي نشان مي دهد پول نفت 

براي واردات به كار گرفته مي شود. 
مشكل كجاست كه امكان جابه جايي پول نفت وجود ندارد؟ چرا حتي 
پول هاي بلوكه ش��ده كه حاال آزاد اس��ت، كاربري خط اعتباري براي 
واردات كاال را دارن��د؟ چرا هنوز چين، كره و هندوس��تان پول نفت را 
به حس��اب هايي كه معرفي مي ش��وند، واريز نمي كنند؟ ماجرا ساده 
است،پول ها در شرايطي آزاد مي ش��ود كه براي خريد محصوالت آن 
كشورها در نظر گرفته شود. يعني ايران، نفت مي فروشد و در ازاي آن 
بايد كاالي آن كشور را وارد كنند، مثاًل از هند بايد فوالد و برنج بخرد، 
از كره جنوبي لوازم الكترونيكي از چين كاالهاي مصرفي بگيرد تا پول 
نفت كاربري داشته باش��د. بانك هاي خارجي حاضر به انتقال پول در 
حساب هاي معرفي شده از س��وي ايران نيس��تند كه مهم ترين دليل 
آن، تحريم هاي ثانويه امريكاست. در يكي از بندهاي برجام به موضوع 
خريد نفت ايران اشاره شده و قيد كرده اند كه خريداران نفت در صورت 
انتقال پول به افراد حاضر در ليست SDN مرتكب تخلف شده اند. اين 
ليست شامل افراد و نهادهايي مي شود كه براي منافع امريكا خطرناك 
هستند و در صورت واريز يك س��نت از پول نفت ايران به حساب آنها، 
بانك پرداخت كننده محاكمه می شود و بايد جريمه هاي وحشتناكي 
را پرداخت كند. مثاًل فرض كنيد، در يك تراكنش بانكي بخشي از پول 
نفت به حساب يك شركت تحريم شده واريز شود، در اين صورت بانك 
پرداخت كننده مورد پيگيری قرار مي گيرد، فارغ از اينكه پول نفت پس 

از ۱0 گردش مالي به حساب شركت تحريم شده، واريز شده باشد. 
اين همه واهمه و نگراني باعث مي شود تا مشتريان نفتي ايران در انتقال 
پول نفت دچار ترديد شوند و حتي االمكان سعي مي كنند، پول نفت را با 
كاالهاي خارجي تهاتر كرده تا مشكلي برايشان ايجاد نشود. اين مسئله در 
حال تبديل شدن به يك بحران بزرگ براي كشور است و اين سؤال را به 
وجود مي آورد كه دليل بي توجهي تيم مذاكره كننده به اين مسئله حياتي 
چيست؟ اينكه برجام در حوزه بانكي شكست خورده است، واقعيتي مبرهن 
است ولي اين واقعيت زماني عجيب مي شود كه بدانيم مسئول مذاكرات 
بانكي برجام، جاسوس از آب درآمده و اين دقيقاً همان نقطه اي است كه 
بايد توجه بيشتري به آن كرد. براي آنكه بهتر بدانيم برجام در حوزه بانكي 
تا چه اندازه مشكل ساز شده، بهتر اس��ت به مسئله تبديل ارز هم نگاهي 
داشته باشيم. هر چند يورو يك ارز مهم در بازارهاي جهاني است اما در 
مقابل دالر، انتخاب بيشتر بانك ها دالر است، زيرا چرخه اصلي گردش هاي 
مالي جهان بر ارز اس��توار است. با توجه به مكانيس��م تبديل ارز در اتاق 
پاياپاي ارزي امريكا به نام »يوترن« و رديابي دقيق دالر در شبكه هاي مالي 
و بانكي، عماًل هر دالري كه به حساب ايران واريز شود ولو با تغيير نوع ارز، 
قابل شناسايي است، زيرا هر تراكنش در يوترن داراي كدي اختصاصي 
است و همين موضوع امكان دور زدن را نمي دهد. در چنين شرايطي و با 
توجه به مسدودكردن كانال هاي غيررسمي انتقال پول توسط ايران طي 
دو سال گذشته، نبايد توجه كرد كه ميزان واردات دولت يازدهم از چين 
و كشورهاي شرق آسيا ركورد زده و توليد ملي روز به روز تضعيف مي شود. 

آيا واقعاً كسي متوجه اين ضعف در برجام نشده بود؟!

روزگذشته 755 

هادی   غالمحسینی
   گزارش یک

حساب اخاللگران 
بازار ارز با گردش 
مالي 20هزار ميليارد تومان مس�دود ش�د و 
پلي�س بس�ياري از دالالن ارزي را در ب�ازار 
س�بزه مي�دان و منوچهري دس�تگير كرد. 
به دنبال حمله پليس  و س�يف به ب�ازار ارز 
كمي نرخ ها در اين بازار تعديل ش�د، با اين 
حال 90نماينده مجلس نسبت به مديريت 
دولت در بازار ارز انتقاد كردند. در اين بين 
دولت مدعي اس�ت كه رش�د بهاي ارز دليل 
اقتصادي نداشته و سازمان امور مالياتي و بانك 
مركزي تمام�ي معام�الت ارزي را رصد كرده 
اس�ت و از معامالت ارزي با هدف سوداگري و 
داللي ماليات اخذ خواهد كرد. ولي سخن سر 
اين موضوع است كه با رشد بهاي ارز تا مرز 4 
ه�زار و 900 توم�ان واردات كااله�اي اوليه، 
سرمايه اي و اساسي و ضروري با نوسان همراه 
شده و تورم گريبانگير مردم جامعه مي شود. 
در حالي ك��ه مع��اون اول و ديگ��ر معاون��ان 
رئيس جمهور به دنبال راهكارهاي��ي براي آرام 
كردن ب��ازار ارز و كاهش قيم��ت ارز بودند و هر 
يك براي خود طرحي را دنب��ال مي كردند، روز 
گذش��ته با امنيتي شدن فضاي س��بزه ميدان و 
خيابان فردوسي خبر آمد كه حساب اخاللگران 
بازار ارز با گردش مالي 20 هزار ميليارد توماني 

مسدود شد. 
طي روزهاي اخير سيف از راهكار معرفي فعاالن 
بازار ارز به س��ازمان امور ماليات��ي خبر داده بود 
و نهاونديان نيز به دنبال اوراق مش��اركت ارزي 
بود، اما روز گذش��ته بار ديگر با اقدامات امنيتي 
با بازار برخورد ش��د كه تا لحظه تنظيم گزارش 
اثر كاهش آن در حدود 60 تومان بود و دالر را به 

4 هزار و 8۱7 تومان نزديك كرد.  
   گردش مالي 20 هزار ميلياردي 

يك مقام آگاه در گفت و گو با »فارس« گفت: در 
ادامه برخوردهاي قانوني با سوداگري مخرب در 
بازار ارز 755 حساب دالالن ارزي با گردش مالي 

20 هزار ميليارد توماني بلوكه و مسدود شد. 
وي افزود: اين اقدامات در آين��ده نيز به صورت 
جدي ادامه خواهد يافت و مجازات هاي سنگيني 
گريبان سوداگران و تخريب گران بازار را خواهد 
گرفت. پي��ش از اين بعضي مقامات مس��ئول از 
مسدود شدن و اخذ ماليات از حساب هاي دالالن 

بازار ارز خبر داده بودند. 
بر   اين  اس��اس از نهادهاي نظارت��ي و امنيتي و 

نهاده��اي مس��ئول ب��ازار ارز انتظار م��ي رود، 
ساماندهي و كنترل بازار ارز را نه در مقاطع خاص، 
بلكه به صورت يك وظيفه دائمي و غير مقطعي 
دنبال كنند. به نظر مي رس��د بان��ك مركزي در 
قبال آزادي گردش مالي 20 هزار ميليارد توماني 
) حدود 4 تا 4/5 ميلي��ارد دالر( در بازار ارز بايد 
مس��ئوليت بيش��تري بپذي��رد و همكاري هاي 
جدي تري را در حوزه نظارتي و تأمين نيازهاي 

ارزي داشته باشد. 
   دولت به دنبال نقشه ارزي است!

ظاه��راً هن��وز دولت به دنب��ال نقش��ه راه ارزي 
اس��ت و جهانگيري با مديران بانك ها جلسه اي 
محرمانه برگزار كرده اس��ت. خبرگزاري مهر در 
اين باره نيز نوشت: كارشناسان، ضعف مديريت 
و سياس��تگذاري را عام��ل نوس��انات ب��ازار ارز 

مي دانند. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور 
با برگزاري جلس��ه محرمانه اي با مديران عامل 
بانك ها و مسئوالن بانك مركزي، عالوه بر دريافت 
گزارشي از وضعيت بازار ارز، خواستار به كارگيري 
تمهيداتي ب��راي خروج تقاضاهاي س��فته بازانه 
از ب��ازار ارز ش��ده اس��ت.  كارشناس��ان، ضعف 
سياس��ت گذاري و مديريت را عامل نابس��اماني 
اخير ب��ازار ارز معرفي مي كنن��د و معتقدند در 
صورت اعمال مديري��ت صحيح تنش هاي اخير 

ارزي قابل پيشگيري بود. 
معرفي دالالن ارزي به مراجع قضايي، ساماندهي 
صرافي هاي غيرمجاز، افش��اي نام معامله گران 
مشكوك ارز و ارس��ال نام آنها به س��ازمان امور 
مالياتي، برنامه ريزي براي توزيع ارز مداخله اي و 
ساماندهي بازار ارز از جمله خط مشي هايي بوده 
كه در جلسه جهانگيري با مديران عامل بانك ها 

مطرح شده است. 
   برخورد امنيتي با بازيگران كافي است؟

يك كارش��ناس اقتصادي در اين ب��اره مي گويد: 
برخورد امنيتي با اخاللگ��ران ارز الزم و ضروري 
است، اما كافي نيست و متأسفانه كسي مهم ترين 
تخريبگران بازار را مجازات نمي كند. كس��ي با 
منهدم كنندگان ارزش پول ملي برخورد نمي كند 
و هيچ مقام مسئولي هم مسئوليت اين بي نظمي 
را بر عه��ده نمي گيرد، در حالي كه اساس��اً بانك 
مركزي مهم ترين وظيفه اش كنترل تورم و حفظ 
قدرت خريد مردم از راه اتخاذ سياست هاي پولي 
و پيش بيني همي��ن نوع التهاب��ات در بازارهاي 

پولي است. 
وي با اشاره به خبر دستگيري اخاللگران بازار و 

ايجاد جو امنيتي در بازار تهران گفت: اگر چه روز 
گذشته قيمت ها روند كاهش��ي به خود گرفت، 
اما در يك چنين ب��ازاري، مجموعه اخبار فقط 
نشانه هايي از محدوديت منابع ارزي تلقي شده 
بنابراين موجب تش��ديد تقاضا و التهاب بيشتر 

مي شود. 
   جو شديد امنيتي در چهارراه استانبول

گزارش هاي��ي درب��اره امنيتي ش��دن چهارراه 
استانبول شنيده مي شود؛ مأموران پليس حدود 

دهها نفر از دالالن ارز را بازداشت كرده اند. 
گفتني اس��ت ولي اهلل س��يف، رئي��س  كل بانك 
مركزي با ارسال نامه اي به سيدكامل تقوي نژاد، 
رئيس سازمان امور مالياتي اعالم كرده است كه با 
عنايت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار 
رون��د معرفي خري��داران موصوف در راس��تاي 
اجراي سياس��ت هاي كنترل بازار ارز و با هدف 
جلوگيري از اقدامات س��وداگرانه و فعاليت هاي 
داللي كه منجر به كتمان درآم��د واقعي و فرار 
مالياتي مي شود، بانك مركزي به منظور ارتقاي 
سطح تعامالت خود با آن سازمان تا سر حد امكان 
شناس��ايي و وصول دقيق درآمده��اي مالياتي 
دولت، ضمن رديابي و تش��خيص دالالن ارزي، 
اقدام به اس��تخراج و ارائه اطالعات اين اشخاص 

كرده است.
   رئيس پليس پايتخت: فضا براي فعاليت 

اخاللگران بازار ارز از بين خواهد رفت
رئيس پلي��س پايتخت با بيان اينك��ه فضا براي 
فعاليت اخاللگران ب��ازار ارز از بين خواهدرفت، 
از دس��تگيري 90 نف��ر از دالالن و اخاللگ��ران 
بازار ارز خبر داد. س��ردار حس��ين رحيمي روز 
گذش��ته در نشس��ت خبري در پلي��س آگاهي 
تهران به خبرنگاران گفت: »با توجه به وضعيت 
نابس��امان بازار ارز در روزهاي پاياني س��ال كه 
ش��اهد يك روند صع��ودي كاذب در قيمت ارز 
بوديم، دستگاه قضايي و پليس براي مقابله با اين 
تخلفات، تصميم به اقدام و برخ��ورد در بازار ارز 
گرفت. با رصد اطالعاتي انجام ش��ده و اقدامات 
مؤثر، پليس هاي تخصصي آگاهي، يگان امداد، 
پيشگيري و امنيت، 90 دالل و اخاللگر بازار ارز را 

شناسايي و دستگير كردند.«
سردار رحيمي گفت: »در اين عمليات 500 هزار 
قطعه انواع ارز كشف و ۱0 صرافي غيرمجاز هم 
با حكم مرجع قضايي پلمب ش��د. همچنين به 
۱6 صرافي نيز در راس��تاي لزوم اجراي قانون و 
پرهيز از اقدامات غيرقانوني در فعاليت هاي بازار 
ارز تذكر داده ش��د.« رئيس پليس تهران ادامه 

داد: »تعدادي از دستگيرشدگان از جمله نفرات 
اصلي در زمينه ايجاد اختالل و بي نظمي در بازار 
هستند كه در افزايش غيرمنطقي و كاذب قيمت 

ارز نقش داشته اند. 
در اين ميان فردي با نام مستعار به عنوان يكي از 
دالالن بزرگ و اصلي بازار ارز تهران نيز شناسايي 
و دستگير شد. وي با اشاره به اينكه اين گروه از 
اخاللگران بازار ارز در محدوده خيابان منوچهري، 
پاساژ افشار و سبزه ميدان بودند، گفت: »نيروهاي 
پليس به منظور كنترل بازار ارز و پيش��گيري از 
بروز هرگون��ه اختالل در ب��ازار و افزايش قيمت 
ارز، در محدوده فعاليت صراف��ان و فعاالن بازار 
ارز مستقر شده اند تا در صورت مشاهده هر گونه 
فعاليت غير متعارفي برخورد قانوني انجام شود. 
پليس با حضور و نظارت مؤثر فضا را براي تالش 

دالالن و اخاللگران بازار ارز از بين خواهد برد.«
س��ردار رحيمي با اش��اره به اينكه دولت و بانك 
مركزي خواس��تار اقدام پليس ب��راي برخورد با 
دالالن بازار ارز هستند، تصريح كرد: »بر همين 
اس��اس، پليس برخوردي قاطع و مس��تمري با 

دالالن و اخاللگران بازار ارز خواهد داشت.«
رئيس پليس تهران بزرگ افزود: »در اين خصوص 
براي پليس فتا هم مأموريت هايي تعريف شده كه 
دالالن ارز نتوانن��د در فضاي مج��ازي تبليغات 

فروش ارز را انجام دهند.«
س��ردار رحيمي در خصوص نق��ش دالالن در 
افزايش قيمت ارز نيز گف��ت: افزايش قيمت ارز 
حتماً داليل متعددي دارد كه يكي از داليل مهم 

آن سودجويي دالالن است. 
رئيس پليس تهران ب��زرگ در پاي��ان با تأكيد 
بر اينكه ط��رح پليس براي برخ��ورد با دالالن و 
س��ودجويان بازار ارز ادام��ه دارد، افزود: »تقاضا 
براي خريد ارز در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز 
افزايش مي يابد كه البته روند افزايش قيمت ارز 
در روزهاي اخير، نامتعارف اس��ت. به گفته وي، 
عمليات پليس در راس��تاي مبارزه با اخاللگران 
بازار ارز منجر به كاهش دهها توماني قيمت انواع 

ارز در تهران شد.«
   چرا بانك مركزي اسامي خريداران دالر 

را به سازمان مالياتي داد؟
سخنگوي بانك مركزي محمدعلي كريمي درباره 
اقدام اين بانك در معرفي خريداران اصلي ارز به 
سازمان امور مالياتي گفت:  بانك براي مديريت 
ب��ازار ارز و در پي توافق��ي كه با س��ازمان امور 
مالياتي داش��ت و تكاليف قانوني ای كه بر عهده 
او گذاشته شده، موظف اس��ت كه اين شفافيت 
را ايجاد كن��د. كريمي افزود: ب��ازار ارز از ابتداي 
امسال تا ۱7 دي ۱396 رصد شده است و تعداد 
محدودي از معامله گران شامل اشخاص حقيقي 
و برخي اشخاص حقوقي حجم بااليي از معامالت 
دالر را انجام دادند و اين دالرها خريداري شده و 

بعضاً به چرخه بازار برنگشته است. 
س��خنگوي بانك مركزي ادامه داد: الزم اس��ت 
س��ازمان امور مالياتي اينها را بررسي كند و در 
صورتي كه اطالعات و م��دارك مثبته اي وجود 
دارد، در خصوص مسائل مالياتي تصميم بگيرد. 

   گراني شبانه قيمت دالر و سكه 
در برخي كانال هاي تلگرامي

طي روزهاي گذشته و همزمان با افزايش قيمت 
دالر و س��كه در بازار آزاد، خبرهاي��ي از بازار به 
گوش مي رسيد كه معامالت طال و ارز تا ساعت 
۱2 و حتي يك شب در كانال هاي تلگرامي ادامه 
دارد، حال بايد ديد با پليسي شدن فضاي مكان 
حقيقي بازار ارز بايد با فضاي مجازي بازار ارز چه 
كرد، زيرا در اين فضا نيز مي توان به رش��د بهاي 

ارز دامن زد.
در پايان بايد عنوان داش��ت كه روز گذشته 90 
نماينده مجلس در رابطه با ضعف مديريت بازار 
ارز به دولت و رئيس جمه��ور تذكر دادند و مقرر 
ش��د وزير اقتصاد امروز جهت پاس��خ به پرسش 
نمايندگان مجلس در رابطه با چرايی نوس��انات 

بازار ارز در مجلس حاضر شود.

رضا   دهشيری  |   جوان

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88498473

 نگراني كارشناسان از تأمين مالي 
تأمين اجتماعي با اوراق بدهي   

با موافق�ت وزي�ر كار، تع�اون و رف�اه اجتماعي، س�ازمان تأمين 
اجتماعي با انتشار اوراق بدهي 5هزار ميليارد توماني بزرگ ترين 
تأمين مال�ي س�ال را از طري�ق ب�ازار س�رمايه رقم خواه�د زد.

 اين در حالي اس��ت كه تأمين مالي از طريق بازار س��رمايه با توجه به 
س��اختار غيرش��فاف و معيوب تأمين اجتماعي اين بيم را ايجاد كرده 
كه اين سازمان در رابطه با بدهي هاي س��وددار همچون دولت در دور 
باطل رشد حجم بدهي نيفتد. به گزارش »فارس«، خبرهاي دريافتي 
از شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( حاكي است، با نظر 
موافق علي ربيعي وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعي، س��ازمان تأمين 
اجتماعي با انتش��ار 5 هزار ميليارد تومان اوراق بده��ي، تأمين مالي 

بزرگ ترين تأمين مالي سال را كليد خواهد زد. 
اين اوراق با نرخ ساالنه ۱7/5درصد بوده و از طريق تأمين سرمايه امين 

پذيره نويسي و عرضه عمومي مي شود. 
................................................................................................

 تحويل ۱80هزار سند ملكي
بنياد مسكن به روستاييان

مدي�ركل برنامه ري�زي و هماهنگ�ي طرح ه�اي بنياد مس�كن از 
برنامه ريزي و صدور ۱۸0هزار جلد اسناد مالكيت اماكن روستايي 
و ش�هرهاي زير 25هزار نفر جمعيت تا پايان سال جاري خبر داد. 
غالمرضا مجيدي در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره به همكاري با ثبت 
اسناد براي صدور اسناد مالكيت اماكن روستاها و شهرهاي زير 25هزار 
نفر جمعيت اظهار كرد: در اين راس��تا قرار بوده امسال ۱80هزار جلد 
سند روستايي و شهري صادر كنيم كه تاكنون 58هزار جلد سند صادر 

شده است. 
وي تصريح كرد: صدور اسناد مالكيت به ترتيبي است كه در ماه هاي آخر 
سال به نتيجه مي رسد، چراكه در ماه هاي ابتدايي سال فرايند تشكيل 
پرونده، نقشه برداري روستا، هماهنگي هاي الزم با سازمان ثبت اسناد و 

برگزاري جلسات هيئت ها و صدور آرا مقداري زمان بر است.

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب

آگهى مناقصه  96/49  استان مرکزي(سهامی خاص)
 مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(ریال)مبلغ برآورد به ریالشرح آگهىردیف

49
خرید لوله فوالدى  با قطر 700 میلیمتر 1104 متر و
8,000,000,000400,000,000لوله فوالدى با قطر 400 میلیمتر 1308 متر

نامه هاى  ضمانت  یا  بانکى  معتبر  نامه  ضمانت  فقره  یک   - - نوع برگزارى: یک مرحله  اى   - محل تامین اعتبار:  جاري  
موسسات داراى مجوز بانک مرکزى (طبق فرم پیوست) یا فیش واریزى به شماره حساب 3265819/17 نزد بانک ملت در وجه 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزى 
- دریافت اسناد از تاریخ:  1396/11/28  تا   1396/12/08 
- مهلت تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ  1396/12/21

- تاریخ برگزاري کمیسیون مناقصات و بازگشائی پاکات:  1396/12/23
- تاریخ اعتبار پیشنهاد: 3 ماه 

براى دریافت اسناد به سایت هاى زیر مراجعه نمایید:
        http://iets.mporg.ir  :1- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 www.abfamarkazi.ir :2- پایگاه اطالع رسانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان مرکزى

کارت دانشجویی سید محمد جواد اماندادي دانشجوي رشته 
به شماره  بلوچستان  و  دانشگاه سیستان  از  برق  مهندسی 
دانشجویی 9519243 مفقود گردیده و بدینوسیله از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مهندسی  رشته  دانشجوي  فالح  مطهره  دانشجویی  کارت 
صنایع از دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره دانشجویی 
9431033 مفقود گردیده و بدینوسیله از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي

از حوزه  به آقاي  مرتضی خلیلوند فرزند عزیز داراي ش.ش: 6255 صادره  بدینوسیله 
یک ایالم مقیم ایالم - روستاي میدان ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
فوق له بانک صادرات ایالم علیه مرتضی خلیلوند طبق گزارش مورخ 92/5/1 کارشناس 
رسمی دادگستري، پالك هاي ثبتی 1- 41/22/208 اصلی    2-  41/22/243 اصلی   3- 
41/5/192 اصلی واقع درمیشخاص موارد وثقیه سند رهنی شماره 6700 مورخ 85/11/8 
تنظیمی دفترخانه شماره 2 ایالم به شرح ذیل ارزیابی شده اند: پالك 41/22/243 اصلی 
ملکی محمد فتح الهیان به مبلغ 328/126/300 ریال و پالك 41/22/208  ملکی علی 
اکبر تقی نژاد به مبلغ 336/185/000 ریال و پالك 41/5/192 ملکی روضان هاشم بیگی 
به مبلغ 624/696/000 ریال ارزیابی گردیده است نظر به اینکه بانک صادرات تقاضاي 
برگزاري مزایده ملک فوق الذکر را نموده و برابر تبصره 2 ماده 101 آئین نامه اجرا چون 
بیش از یکسال از قطعیت ارزیابی امالك مورد وثیقه سپري شده هر کدام از طرفین 
می تواند تقاضاي ارزیابی مجدد ملک را بنماید، لذا چنانچه نسبت به ارزیابی مجدد امالك 
فوق الذکر تمایل دارید مراتب را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره 
اجراي اسناد رسمی ایالم (واقع در ایالم- بلوار مدرس- جنب اداره کل محیط زیست 
استان ایالم) اعالم در غیر اینصورت مزایده ملک برابر مقررات و طبق تقاضاي بستانکار 

برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اجراي اسناد رسمی ایالم 
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