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مرگ مشكوك پسر 15 ساله 
بررسي مي شود

پس�ر نوجوان�ي هن�گام برگ�زاري مهمان�ي ش�بانه اي ب�ا دو 
نف�ر از دوس�تانش ب�ه ط�رز مرم�وزي ب�ه كام م�رگ رف�ت. 
 به گزارش ج��وان، س��اعت 13:10  بع��د از ظهر روز چهار ش��نبه 
س��ي ام ارديبهش��ت امس��ال قاضي مصطف��ي واح��دي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنت��ري 125 يوس��ف آباد از م��رگ مش��كوك پس��ر نوجواني با 
 خبر و هم��راه تيمي از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي راهي 

محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه داخل پذيرايي آپارتمان مسكوني با جسد 
پسر 15 ساله اي به نام كامران روي مبل راحتي روبه رو شدند كه به 

طرز مرموزي جان باخته بود. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد محل حادثه متعلق به پدر كامران 
است كه در اختيار پس��رش قرار داده است. همچنين مشخص شد، 
شب قبل كامران، دو نفر از دوستانش را به خانه اش دعوت كرده كه 

به صورت مشكوكي فوت مي كند. 
پدر كامران به مأموران پليس گفت: مدتي قبل دو دستگاه آپارتمان 
كنار هم خري��دم كه هر دو آپارتم��ان در اختيار خودم��ان بود و از 
آن اس��تفاده مي كرديم. مدتي بود كه كليد آپارتم��ان روبه رويي را 
در اختيار پس��رم قرار داده بودم و گاهي همراه دوس��تانش از آنجا 
استفاده مي كرد. شب قبل پسرم گفت قرار است دو نفر از دوستانش 
مهمان او شوند و ما هم مخالفتي نكرديم تا اينكه متوجه شديم دو 
دوستش وارد آپارتمان شدند. او همراه دوستانش در آپارتمان بود 
و ش��ب هم با هم خوابيدند. صبح منتظر پس��رمان بوديم، اما او به 
خانه نيامد كه احتمال داديم هنوز در خواب اس��ت اما وقتي خيلي 
دير كرد به داخل آپارتمان رفتيم كه با بهم ريختگي وس��ايل خانه 
و جس��د بي جان پس��رمان روي مبل راحتي روبه رو شديم. وي در 
پايان گفت: وقتي وارد خانه ش��ديم خبري از دو دوس��ت پسرمان 
نبود و از آنجايي كه پس��رمان هيچ بيماري نداش��ت، به دوستانش 
 مش��كوك هس��تيم و احتمال مي دهيم در مرگ پس��رمان دست 

داشته باشند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه، جس��د پس��ر نوجوان 
براي انجام آزمايش هاي الزم و مش��خص شدن علت اصلي مرگ به 
پزشكي قانوني فرستاده شد. همچنين بازپرس واحدي به مأموران 
پليس دستورداد، دو دوس��ت كامران به اداره پليس احضار شوند و 

مورد تحقيق قرار بگيرند. 
 

زن نظافتچ�ي خان�ه ويالي�ي ك�ه ب�ا همدس�تي ش�وهرش 
و دو نف�ر ديگ�ر نقش�ه س�رقت از صاحبخان�ه را طراح�ي و 
اج�را كرده بود، پ�س از دس�تگيري به ج�رم خود اعت�راف كرد. 
به گزارش جوان، سي ام فروردين ماه امسال مأموران كالنتري قلهك با 
تماس تلفني شهروندي از دستبرد سه سارق ناشناس به خانه وياليي در 

حوالي يكي از خيابان هاي شمالي تهران با خبر و راهي محل شدند. 
پس از حضور مأموران كالنتري در محل، صاحبخانه در توضيح ماجرا گفت: 
ساعتي قبل همراه همسرم درخانه مان نشسته بوديم كه زنگ خانه نواخته 
شد. مردي پشت در خودش را مأمور يكي از ارگان هاي دولتي معرفي كرد 
كه سرايدار خانه هم در را باز كرد. هنوز ثانيه هايي نگذشته بود كه ديديم سه 
مرد ناشناس وارد خانه شدند و به زور دست و پاي من و همسرم و سرايدار 
را با طناب بستند. سارقان خشن كه مسلح به سالح سرد بودند ما را كتك 
زدند و شكنجه دادند و از ما خواستند محل نگهداري طال و پول هايمان را 
به آنها نشان دهيم و در نهايت هم پس از سرقت حدود 500 ميليون تومان 
پول نقد و اموال با ارزش از محل گريختند. پس از اين ما به سختي دست و 

پايمان را باز كرديم و موضوع را به مأموران پليس خبر داديم. 
پس از طرح اين ش��كايت پرونده براي رس��يدگي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پايگاه س��وم پليس آگاهي قرار گرفت. كارآگاهان پليس در 
نخستين گام در بررسي هاي فني يكي از سارقان را به نام بهرام 32 ساله 
كه از مجرمان سابقه دار است، شناسايي و در عملياتي در مخفيگاهش 

حوالي فالح بازداشت كردند. 
متهم پس از دستگيري به س��رقت خانه وياليي با همدستي دو نفر از 

دوستانش به نام های عليرضا 33 ساله و فؤاد 35 ساله اعتراف كرد. 
در حالي كه دو س��ارق ديگر فراري بودند، بررسي هاي مأموران پليس 
نشان داد همسر عليرضا به نام فرزانه مدتي قبل به عنوان نظافتچي در 
خانه شاكي مشغول به كار بوده است. بنابراين دو سارق و فرزانه تحت 
تعقيب مأموران پليس قرار گرفتند تا اينكه چند روز قبل همه متهمان 

دستگير شدند. 
متهمان در بازجويي ها به جرم خود اق��رار كردند. فرزانه در تحقيقات 
پليسي گفت: مدتي در خانه شاكي به عنوان نظافتچي كار مي كردم كه 
متوجه شدم او مقدار زيادي پول و لوازم قيمتي در خانه اش نگهداري 
مي كند. پس از اين موضوع را به شوهرم گفتم كه او نقشه سرقت از خانه 
وياليي را طراحي و همراه دوستانش اجرا كرد. پس از سرقت شوهرم 

سهمش را به حساب من واريز كرد كه دستگير شديم. 
س��رهنگ كارآگاه قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي 
پايتخت با اعالم اين خبر گفت: تحقيقات از متهمان به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادس��راي ناحيه 34 تهران براي كشف س��اير سرقت هاي 

احتمالي از سوي كارآگاهان ادامه دارد. 

مردي كه متهم است قبل از خودكشي دختر جواني با او رابطه پنهاني 
داشته است در دادگاه به 99 ضربه شالق و يكسال تبعيد محكوم شد. 
به گزارش جوان، س��ال 1397 بود كه اعضاي خانواده اي در تهران به اداره 
پليس رفتند و از مرد جواني به نام پويان به اتهام قتل دخترشان به نام آرزو 

شكايت كردند. 
پدر دخترجوان گفت: مدتي قبل متوجه شدم كه پويان با دختر 17 ساله ام 
ارتباط دوستانه برقرار كرده است . پويان دخترم را به بهانه ازدواج فريب داده 
بود اما مدتي بعد با دختر ديگري ازدواج كرد و بعد هم كه متوجه ش��ديم 
دخترم را به قتل رسانده و براي فريب مأموران پليس با صحنه سازي دخترم 

را حلق آويز كرده است. 
بدين ترتيب مأموران پليس پويان را به اتهام قتل بازداشت كردند، اما بررسي 
و معاينات تيم پزشكي قانوني نشان داد كه آرزو افسردگي داشته و به همين 

خاطر خودش به زندگي اش پايان داده است. 
در حالي كه پويان از اتهام قتل عمد تبرئه شده  بود، خانواده آرزو اين بار از وي 

به اتهام تعرض به دخترشان و ترغيب به خودكشي شكايت كردند. 
متهم در بازجويي هاي بعدي منكر جرم خود ش��د و در ادعايي گفت: آرزو 
دوست همسر برادرم بود كه چند روز قبل از عروسي ام با او آشنا شدم. همسر 
برادرم با نامزدم و خواهرم اختالف داشت و به همين خاطر قصد داشت براي 
آنها پاپوش درست كند و باعث اختالف ما شود. روز آشنايي همسر برادرم 
همراه آرزو پيش من آمدند و از نامزدم و خواهرم بدگويي كردند. همسرم 
برادرم، آرزو را براي شهادت آورده بود كه حرف هاي او را تأييد كند كه با هم 
آشنا شديم و ارتباط تلفني برقرار كرديم. ما در اين مدت فقط ارتباط تلفني 
و پيامك هاي عاشقانه داشتيم تا اينكه يك روز قبل از مراسم عروسي ام به 
آرزو گفتم مراسم عروسي ام است و بايد ارتباطم را با او قطع كنم اما آرزو قبول 
نمي كرد و مي گفت عاشق من شده است و حاضر است به عنوان زن دوم با 

من ازدواج كند. 
من همسرم را دوس��ت داشتم و از طرفي هم نمي خواس��تم اول زندگي ام 
همسرم متوجه موضوع شود به همين خاطر ارتباطم را با او قطع كردم و پس 
از اين آرزو تهديد به خودكشي كرد كه موضوع را به خانواده اش اطالع دادم. 
در حالي كه به تلفن هايش جواب نمي دادم، او با همسرم تماس گرفته بود و 

بعد هم كه متوجه شدم به زندگي اش پايان داده است. 
در ادامه بررسي هاي مأموران پليس نشان داد متهم با آرزو ارتباط داشته است، 
بنابراين متهم در شعبه 8 دادگاه كيفري محاكمه ش��د. در جلسه دادگاه 
اولياي دم براي متهم درخواست اشد مجازات كردند و هيئت قضايي هم با 
توجه به مدارك و داليل مرد جوان را به اتهام ارتباط با آرزو به 99 ضربه شالق 
و يك سال تبعيد محكوم كردند. رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور 

براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد. 

 مرگ دلخراش 8 مسافر 
در آتش سوزي 2 پژو 

هش�ت عضو دو خانواده در تصادف آتش�ين دو خودروي پژو در 
اتوبان اميركبير كاش�ان به طرز دلخراش�ي به كام م�رگ رفتند. 
رئيس جمعيت هالل احمر كاش��ان با اعالم اين خبر گفت: اين حادثه 
مرگبار بامداد روز يك ش��نبه چهارم خ��رداد در اتوب��ان امير كبير در 
20 كيلومتري شهرستان كاشان رخ داد. سيدمنصور ميرابوطالبي ادامه 
داد: امدادگران وقتي به محل حادثه رس��يدند، دريافتند دو خودروي 
سواري پژو 405 و پژو پارس با هم تصادف كرده و دچار حريق شده اند 
كه مشخص شد متأسفانه در اين حادثه شش نفر از سرنشينان خودروی 

پژو 405 و دونفر از سرنشينان خودروي پژو پارس جان باخته اند. 
به گفته وي: علت حادثه از سوي مأموران پليس راه در دست بررسي است. 
يكي از دوستان راننده خودروي پژو 405 به خبرنگار ما گفت: راننده پژو حاج 
محمد توكلي، فرمانده پايگاه بسيج المهدي در يكي از خيابان هاي جنوب 
تهران بود. او همراه همسر و چهار دختر 3، 8، 11و 15 ساله اش به نام هاي 
يگانه، زهرا، فاطمه و نرگس با خودرواش راهي سفر بود كه در نزديكي كاشان 

با خودروي پژو پارسي تصادف مي كند و خودرواش آتش مي گيرد. 

تبعيد و شالق 
براي مرد مزاحم

 نقشه سرقت خانه وياليي  
در دست نظافتچي خانه بود 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سايپا تيپ 131SEمدل 1396 رنگ 
ايران 38 - 366 ن 12 به شماره  سفيد روغنى شماره پالك 
 NAS411100H3389156 و شماره شاسى M13/5968871 موتور
متعلق آقاى على ايليات با كدملى 0320951367 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز ماشين سوارى  ميتسوبيشى به رنگ آلبالوئى 
معمولى به شماره انتظامى ايران 35-  45 د629 به شماره 
 DSNE33AMZ00706 موتور 006048 و به شماره شاسى
به نام حيدر حشمتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. تبريز
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بورس، ارز، طال و سكه صعودي شد  
شاخص كل بورس تهران با بيش از 42 هزار واحد رشد از مرز رواني يك ميليون واحد عبور كرد و سكه به دليل رشد اندك دالر در 
بازار داخلي و قرار گرفتن هر اونس طال در بازار جهاني در مرز هزارو700دالر به محدوده 6ميليون و 900هزار تومان نزديك شد، 

در عين حال بيت كوين هم به مرز 10هزار دالر حركت كرد

ادامه توليد پرايد به بهانه تنظيم بازار 
   دستور پيگيري رئيس جمهور، قيمت خودرو را اندكي 

كاهش داد
در حالي كه نمايندگان مجلس و سـازمان بازرسي،خودروسازان را 
مقصر اصلي آشـفتگي قيمت خودرو در بازار مي دانند، سرپرست 
معاونت امور صنايـع وزارت صمـت از توليـد پرايد 131 بـه بهانه 
تنظيم بازار خبر مي دهد و به مردم توصيـه مي كند تا زمان تعيين 
تكليف قيمت خودرو در كارخانـه از خريد خودرو خود داري كنند. 
كالف سردرگم قيمت خودرو در كارخانه و بازار به شرايط بسيار حساسي 
رسيده است. از سويي وزارت صمت دستور پيگيري مي دهد، اما هيچ تغيير 
ــوي ديگر رئيس جمهور خودش  و تحولي در بازار  اتفاق نمي افتد و از س
دست به كار شده و از عدم اجراي دستورات ستاد اقتصادي دولت در حوزه 
خودرو انتقاد مي كند. در اين آشفته بازار قيمت ها هم سرپرست معاونت 
امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصيه مي كند خودرو 

نخرند و به بهانه تنظيم بازار خودرو، از تداوم توليد پرايد خبر مي دهد!
ــت اعالم كرد كه  ــور در گفت وگو با رضا رحماني، وزير صم رئيس جمه
ــن روحاني رسيدگي  ــت. حس افزايش قيمت خودرو قابل پذيرش نيس
فوري به موضوع افزايش قيمت خودرو را بسيار حائز اهميت دانست و با 
اشاره به اينكه تا كنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادي دولت اين موضوع 
ــي قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و كنترل دقيق بر  مورد بحث و بررس
قيمت خودرو تأكيد شده، گفت  كه افزايش قيمت خودرو به اين شكل 
خالف مصوبه ستاد اقتصادي دولت بوده و قابل پذيرش نيست و وزارت 
صمت موظف است سريعاً براي كنترل اين موضوع ورود و با هرگونه اقدام 

متخلفانه در افزايش قيمت خودرو  مقابله كند. 
    مردم هيجاني وارد بازار خودرو نشوند

با دستور روحاني انتظار مي رفت كه در وزارت صمت و كميته هاي ويژه 
خودرو و ستاد تنظيم بازار تصميم قاطعي براي خروج از بحران  افزايش 
ــود، اما در كمال ناباوري سرپرست معاونت امور  قيمت خودرو اتخاذ ش
صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصيه كرد؛ مردم هيجاني 
ــوند و فعًال از خريد خودرو خودداري كنند، زيرا در  وارد بازار خودرو نش
روزهاي آتي قيمت هاى كارخانه اعالم مي شود. مهدي صادقي اناركي در 
واكنش به نوسانات بازار خودرو و سوء استفاده سوداگران از فضاي كنوني 
بازار خودرو، از بررسي تداوم توليد خودروي پرايد 131 با حضور مراجع 

تصميم گير تا ساماندهي بازار خودرو خبر داد. 
ــت كه اوالً مگر فقط خودروي  اين اظهارات غير كارشناسي در حالي اس
پرايد در بازار گران شده كه براي تنظيم بازار قيمت هاي افسار گسيخته 
خودرو نسخه مي پيچيد و دو ماً طبق مصوبه شوراي عالي استاندارد قرار 
شد توليد پژو 405 جي ال ايكس از ابتداي خرداد 99 و توليد پرايد مدل 
131 نيز تا پايان تير 99 متوقف شود. دليل اين تصميم گيري عدم توانايي 
ــتادوپنجگانه خودرو است كه  ــتانداردهاي هش پرايد در پاس كردن اس
ــتاندارد براي همه خودروسازان  ــوراي عالي اس رعايت آنها از سوي ش

الزامي شده است. 
اگر وعده بي منطق اناركي عملياتي شود، عالوه بر نقض مصوبه شوراي 
ــتان توقف خودروهاي قديمي و به ويژه  عالي استاندارد، تكراري بر داس
پرايد خواهد بود و به اين ترتيب اين بار توليد اين خودرو به بهانه تنظيم 
بازار ادامه خواهد يافت، حال آنكه يكي از مهم ترين داليل بي سر و ساماني 
ــاز در نحوه تأمين نياز بازار  بازار خودرو، عملكرد شركت هاي خودروس
است. اناركي طوري به مردم وعده مي دهد كه دست نگه داريد تا قيمت 
ــود كه گويي ماهانه خودروسازان  خودرو در كارخانه تعيين تكليف ش
ــا در روزهاي آتي  ــه تزريق مي كنند و كمبود ه هزاران خودرو به جامع

جبران خواهد شد. 
عملكرد ضعيف خودروسازان در عدم عرضه كافي خودرو متناسب با نياز 
ــد خودرو به قيمت كارخانه  بازار و امكان پذير نبودن ثبت نام براي خري
ــاد متقاضيان  ــر بارها مورد انتق ــط مردم عادي طي ماه هاي اخي توس
خريد خودرو و همچنين نمايندگان مجلس قرار گرفته است. اخيراً نيز 
حجت االسالم حسن درويشان، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين 
مورد با اشاره به گاليه ها و شكايات مردم به قوه قضائيه و سازمان بازرسي 
از نحوه ثبت نام خودرو در سايت ايران خودرو و سايپا گفت: مردم گاليه 
مي كنند كه در سايت ايران خودرو و سايپا اگر قوي ترين پهناي باند را هم 
كسي در اختيار داشته باشد و ماهرترين فرد هم پشت سيستم نشسته 
باشد، گاهي ظرف چند دقيقه اعالم مي شود كه ظرفيت پر شد و امكان 
ثبت نام نيست. وي همچنين با اشاره به التهاباتي كه در بازار در رابطه با 
ــفانه التهاباتي اخيراً تشديد شده در  خودرو رخ داده است، گفت: متأس
حالي كه هيچ اتفاقي نيفتاده و خودرويي كه قيمت آن 40 تا 50 ميليون 
تومان بوده به يكباره 85 تا 90 ميليون تومان شده است، اين اتفاق درستي 
نيست.  رئيس سازمان بازرسي كل كشور، يك بخش از اين التهابات را 
ناشي از نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: اگر خودرو به ميزاني كه بازار 
ــا اينگونه نجومي باال  ــد، قيمت ه اين التهاب را پيدا نكند، عرضه مي ش
نمي رفت. از سوي ديگر اين شركت ها مثل سابق به جز دو مورد، عرضه به 

صورت پيش فروش هم نداشته اند.

اگر چه شاخص كل بورس تهران روز گذشته 
با رشد بيش از 4درصدي ركورد يك ميليون 
واحد را به ثبت رساند و ميانگين رشد بازار از 
ابتداي سـال تا كنون به محدوده صد درصد 
نزديك شد اما بازار بورس تنها بازاري نيست 
كه در سال جاري با رشد مواجه شده است به 
طوري كه بازارهاي مواد غذايي، لوازم خانگي، 
خودرو، ارز، طال و سـكه و رمز ارز بيت كوين 
نيز با رشـد مواجه شـده و تنها بازاري كه از 
جهش بازمانده است، بازار مسكن مي باشد. 
ــرمايه از منظر  ــازار س ــي به ب ــت نقدينگ هداي
ــان اقتصادي امري مثبت  بسياري از كارشناس
ارزيابي مي شود اما اين نكته وجود دارد كه ورود 
نقدينگي به بازار سرمايه بايد به تقويت حساب 
سرمايه شركت هاي حاضر در بازار سرمايه منتج 
ــاختار مالي  ــركت ها با تقويت س شود تا اين ش
ــتغالزايي خود را نيز  خود، ساختار توليدي و اش
ــند، از اين رو اگر ورود نقدينگي به  بهبود ببخش
بازار سرمايه صرفاً به گران تر شدن قيمت سهام 
موجود در بازار منتج شود، اقتصاد ايران در آينده 
ــرمايه مواجه  ــك اصالح سنگين بازار س با ريس

خواهد بود. 
ــت براي تأمين مالي  ــرمايه،  محلي اس بازار س
اقتصاد بدين شكل كه شركت ها با ورود به بازار 
ــهام خود به بازار  ــرمايه و عرضه بخشي از س س
ــد تا بتوانند برنامه هاي  تأمين نقدينگي مي كنن
توليدي و توسعه اي بنگاه را پيش ببرند در پايان 
ــودآوري از محل فعاليت  ــورت س كار نيز در ص
ــهامدار عمده و خرد هر دو منتفع  ــركت، س ش
ــطه  ــوند، در اين ميان جامعه نيز به واس مي ش
توسعه بنگاه ها و اشتغالزايي و پرداخت حق بيمه 

و ماليات منتفع مي شود. 
ــد زماني محقق مي شود كه فكر  آنچه عنوان ش

نكنيم انتقال نقدينگي به بازار سرمايه پايان كار 
ــت زيرا اگر نقدينگي وارد شده به بازار صرفاً  اس
ــته قيمت سهام  در بازار ثانويه به افزايش پيوس
شركت ها منتج شود و سودهاي نجومي در اين 
بازار پديد آيد، امكان دارد توليدكنندگان به طور 
كل كسب و كار را رها كنند و سرمايه را به بازار 
بورس بياورند و به بورس بازي روي قيمت سهام 
مشغول شوند، در چنين حالتي هم قيمت سهام 
از ارزش ذاتي فاصله مي گيرد و هم اينكه امكان 
دارد در صورت اصالح قيمت ها بخشي از مردم 
ــهام اقدام به خريد  جامعه كه در پيك قيمت س
سهم كرده اند با زيان هاي قابل مالحظه روبه رو 
شوند. با توجه به توضيحات فوق اين انتظار وجود 
ــهامداران و نه مردم بيرون از بازار  دارد كه نه س
سرمايه از اتفاقي كه در بازار سرمايه در جريان 
است آسيب نبينند و با هدايت صحيح نقدينگي 
ــتغال خير عمومي از اين  ــمت توليد و اش به س

فرايند حاصل شود. 
اگر در رابطه با هدايت نقدينگي به بازار سرمايه 
اشتباهي انجام گيرد و در اثر جهش هاي مستمر 
ناشي هدايت پيوسته نقدينگي در بازار سرمايه، 
ــيار متورم شود و در  قيمت سهام شركت ها بس
ــده  ــرمايه هاي چند برابر ش نهايت عده اي با س
در بورس به سمت بازارهايي چون مسكن، ارز، 
ــي و خارجي،  ــكه، ملك در بازار داخل طال و س
ــن بازارها  ــس روي آورند و اي خودروهاي لوك
ــي از  ــديد افزايش قيمت ناش را با تكانه هاي ش
ــا اين اتفاق هم  پمپاژ نقدينگي روبه رو كنند، ب
اشخاص گير كرده در زمان اصالح قيمت ها در 
بورس زيان مي بينند و هم اينكه مردم بيرون از 
بازار سرمايه به دليل چند برابر شدن قيمت در 
بازارهاي فوق با خسران روبه رو مي شوند، از اين 
ــرمايه به  رو انتظار مي رود نقدينگي در بازار س

شكل صحيحي مديريت شود كه به پيشرفت و 
توسعه اقتصادي از مسير توليد منتج شود. 

ــته  در هر صورت در جريان مبادالت روز گذش
بازار بورس تهران، شاخص كل به دليل افزايش 
قيمت بسياري از سهم هاي حاضر در بازار با رشد 
بيش از 40 هزار واحدي از مرز رواني يك ميليون 
و 20 واحد عبور كرد و ارزش بازار نيز در محدوده 

3هزارو830 هزار ميليارد تومان قرار گرفت. 
ــته بيش از 6/5ميليارد  طي معامالت روز گذش
ــارد تومان  ــزار ميلي ــه ارزش 10/1ه ــهم ب س
ــد، در اين ميان فوالد، فارس، پارس  مبادله ش
ــترين اثر مثبت را بر شاخص كل  و تاپيكو بيش
ــرمايه ايران از  ــازار س ــتند. اكنون ارزش ب داش
3هزارو830هزار ميليارد تومان عبور كرده كه با 
نرخ دالر امروز، معادل 235ميليارد دالر است، 
اين در حالي است كه عموماً ارزش بورس تهران 
ــدوده 50 الي 80ميليارد  تا پيش از اين در مح
ــده اي معتقدند يا  ــت، از اين رو ع دالر قرار داش
بايد ارزش دالر چند برابر شود يا اينكه در آينده 
ــود يا اينكه در آينده با  ــرمايه تعديل ش بازار س
عرضه هاي اوليه قابل مالحظه نقدينگي از بازار 
ــيار نرم و  ــهام جديد خارج و بازار بس با ارائه س

نامحسوس با تعادل مواجه شود. 
     بازدهي نزديك به 100درصد بورس 

ــال تاكنون، بازدهي بيش  شاخص از ابتداي س
ــه ارمغان  ــهامداران ب ــد را براي س از 99درص
ــال 98، بازدهي  ــران در كل س آورد. بورس ته
178درصدي را ثبت كرده بود. در اين بين بايد 
پذيرفت طبقه اجتماعي در ايران در حال ظهور 
است كه ثروت افسانه اي خود را از بازار سرمايه 

به دست آورده است. 
ــاخص هاي بازار  ــي كه ش ــن ميان در حال در اي
ــود،  ــودي ب ــته صع ــز روز گذش ــورس ني فراب

ــمت هزارو  ــازار نيز به س ــورس و ارزش اين ب ب
200هزارميليارد تومان حركت كرده است، بازار 
ــرمايه طوفاني  ــكه و طال نيز همچون بازار س س
شد كه البته نرخ ها همچون بازار بورس در بازار 
خودرو، مواد غذايي، لوازم خانگي و... نيز جهشي 
است تا جايي كه عده اي به مزاح مي گويند برخي 
از اصناف و توليدكنندگان سال جهش توليد را با 

سال جهش قيمت اشتباه گرفته اند. 
     طال و سكه هم مسير جهش قيمت ها را 

پيش گرفتند
در اين بين، قيمت سكه امامي در مبادالت روز 
گذشته در محدوده قيمت 6ميليون و 900هزار 
ــكه 3ميليون و 500  تومان قرار گرفت و نيم س
تومان ، ربع سكه 2ميليون تومان و سكه گرمي 
در محدوده يك ميليون تومان معامله شد، البته 
به گفته كارشناسان اقتصادي تزريق 6تريليون 
ــوي بانك هاي مركزي دنيا به اقتصاد  دالر از س
ــي طال از  ــد بازار جهان ــم اندازها براي رش چش
ــدوده 4هزار دالر  ــزار دالر به مح محدوده 2ه
جهش داده است، همين وضعيت ناشي از رشد 
پيش بيني قيمت طال در شرايط شيوع ويروس 
كرونا باعث شده است تا در چند ماهه اخير قيمت 
جهاني اونس طال از محدوده هزارو450دالر به 

بيش از هزارو700دالر افزايش يابد. 
ــش قيمت طال در  ــان، افزاي به اعتقاد كارشناس
بازار داخلي متأثر از رشد قيمت جهاني است و 
اگر نرخ ها در بازار داخلي متناسب با بازار جهاني 
ــرون از مرزهاي  ــان نيابد، قاچاق طال به بي نوس
ــد پذيرفت كه  ــش مي يابد، البته باي ايران افزاي
بازارها از يكديگر اثر مي پذيرند و رشد هاي روزانه 
بورس نمي تواند بي تأثير بر قيمت در بازارهاي 
ــد، كما اينكه نرخ ها در بازار  موازي و رقيب باش
مسكن بدون اينكه معامله اي در اين بازار انجام 

گيرد به شكل دلبخواهي جهش يافته است. 
     بيـت كويـن در مرز 10هـزار دالر قرار 

گرفت 
ــته حركت جديدي  ــن در هفته گذش بيت كوي
ــزار دالري آغاز كرد و  ــمت كانال 10 ه را به س
ــود از ماه فوريه  ــطح خ معامالت در باالترين س

تاكنون قرار گرفت. 
بر اساس نمودارهاي موجود قيمت بيت كوين در 

آخرين معامالت به 9 هزار و 947 دالر رسيد. 
بنا به گزارش هاي موجود، همزمان با بازگشت 
ــرايط  ــه مقاومت بلندمدت در ش به يك نقط
ــارد دالر به  ــز ارزها حدود 13ميلي بحران، رم
ــه در نتيجه صف آرايي  بازار عرضه كرده اند ك
ايجاد شده در اين بازار طي يك هفته گذشته 

بوده است. 
ــرمايه گذار و مدير  پل تودور جونز ميلياردر، س
ــرمايه گذاري در يادداشتي كه  صندوق هاي س
طي هفته گذشته منتشر شد، خاطرنشان كرد: 
ــاهد تورم  ــن روند فعلي، جهان ش با ادامه همي
ــود. وي با بيان  ــيار عظيمي خواهد ب پولي بس
اينكه در دنيايي كه تورم رو به رشد دارد، بهترين 
استراتژي براي سودآوري بيشتر، سوار شدن بر 
سريع ترين اسب است، گفت: در شرايط كنوني 
ــرمايه- طال و بيت كوين- را صعودي  هر دو س
مي دانم، در آينده قيمت طال به 2هزارو400دالر 

در هر اونس هم خواهد رسيد.

   گزارش  يك

بهناز قاسمى

محمدمهدى صافى    |     جوان

 « فرصت نخواندن»  گزارش قاچاق در مجلس 
ادامه از صفحه اول

ــش خبرنگار اقتصادى روزنامه  ــخ به پرس نماينده مردم اراك در پاس
«جوان» مبنى بر آنكه مبناى محاسبه حجم قاچاق كاال و ارز در هيئت 
ــت و عموم قاچاق كاال و ارز از  تحقيق و تفحص بر چه اساسى بوده اس
كدام مسير انجام مى شود ،گفت: همانطور كه مى دانيم قاچاق كاال و ارز 
فعاليتى زير زمينى است و محاسبه حجم قاچاق نيز به شكل برآوردى 
ــال هاى 95 يا 96 را  است، مثًال وقتى دولت حجم قاچاق كاال و ارز س
حدود 12/5 ميليارد دالر در سال اعالم مى كند محاسبات هيئت تحقيق 
و تفحص كه با مشاركت كارشناسان مركز پژوهش هاى مجلس انجام 
گرفته است،نشان مى دهد كه حجم قاچاق كاال و ارز در اين سال بيش 

از 25ميليارد دالر بوده است. 
كريمى با بيان اينكه در جريان تهيه گزارش تحقيق و تفحص جلسات 
ــتگاه هاى مختلف داشته ايم و به طرق  مكرر و متعددى با نماينده دس
ــاهد تالش  ها و رايزنى  هايى در جهت اصالح گزارش هيئت  مختلف ش
تحقيق نيز بوده ايم، گفت: نتايج تحقيق و تفحص مذكور نشان مى دهد 
ــمى انجام مى گيرد و در هيچ  كه عمده قاچاق كاال و ارز از مبادى رس
كجاى دنيا با يك برگه خود اظهارى اجازه  نمى دهند به اين سادگى  ها 
ــود.  عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى  كااليى وارد يا خارج ش
اسالمى تصريح كرد: در گزارش هيئت تحقيق و تفحص از قاچاق كاال 
و ارز، عملكرد دستگاه  ها در رابطه با مبارزه با قاچاق كاال و ارز به شكل 
كمى و كيفى مورد سنجش قرار گرفته است به طورى كه معلوم مى شود 
ــته اند. از اين رو  چه دستگاه   هايى در اين زمينه تخلف و كوتاهى داش
دستگاه هاى متخلف تالش زيادى مى كنند كه گزارش چند بار اصالح 
شده هيئت تحقيق و تفحص از ستاد قاچاق كاال و ارز در مجلس قرائت 
نشود.  عضو هيئت تحقيق و تفحص قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه 
مطالب اين گزارش تا پايان سال 96 جمع بندى شده است، تصريح كرد: 
اين موضوع جزو  وظايف نظارتى مجلس و از سوى ديگر يكى از موانع 
ــت و بر اين اساس بايد تا پايان  جدى توليد كشور، قاچاق كاال و ارز اس

مجلس دهم در دستور كار صحن علنى قرار گيرد. 
........................................................................................................................

افتتاح 72مركز جديد نيكوكاري
رئيس سـازمان بسـيج اصنـاف با اشـاره بـه افتتـاح 72 مركز 
نيكوكاري به طور همزمان در سراسـر كشـور گفت: تعداد مراكز 
نيكوكاري اصنـاف و بازار كشـور بـه 173 مركز افزايـش يافت. 
ــازمان بسيج اصناف، روز گذشته با حضور  به گزارش روابط عمومي س
ــت، معدن و تجارت در  ــران و نماينده وزير صنع رئيس اتاق اصناف اي
اتاق اصناف ايران 72مركز نيكوكاري به طور همزمان در سراسر كشور 
افتتاح شد. غالمرضا حسن پور در اين مراسم اعالم كرد: با افتتاح اين 72 
مركز جديد، تعداد مراكز نيكوكاري اصناف و بازار كشور به 173مركز 
افزايش يافت. اين اقدام در راستاي تفاهمنامه مشترك بسيج اصناف و 
كميته امداد امام خميني(ره) اجرا مي شود.  حسن پور افزود: با برنامه 
ــداد مراكز  ــاه مبارك رمضان تع ــورت گرفته تا پايان م ريزي هاي ص
نيكوكاري اصناف و بازار در كشور به 200 مركز افزايش خواهد يافت. 
........................................................................................................................

 خريد برنج با نرخ دولتي  
فقط از مراكز معتبر

شركت بازرگاني دولتي ايران با اعالم اينكه برخي افراد كالهبردار 
اقدام به فـروش برنج بـا برند جي تي سـي كرده اند، اعـالم كرد: 
مردم برنج با نرخ دولتـي را فقط از مراكز معتبـر خريداري كنند. 
ــركت بازرگاني دولتي ايران، اخيراً مشاهده شده برخي  به گزارش ش
افراد سودجو و كالهبردار با روش هاي  گوناگون از جمله تماس تلفني، 
ــار آگهي فروش برنج خارجي با برند GTC با  ــال پيامك و انتش ارس
قيمت پايين را تبليغ مي كنند، لذا ضمن هشدار به اين افراد سودجو 
و كالهبردار كه اقدام آنها مصداق بارز كالهبرداري محسوب مي شود 
ــيله به اطالع هموطنان عزيز مي رساند عرضه برنج خارجي  بدين وس
ــركت مادر تخصصي  با نرخ دولتي و به صورت عمده تنها از طريق ش
ــتان ها  بازرگاني دولتي ايران و ادارات كل غله و خدمات بازرگاني اس
صورت مي گيرد و خرده فروشي آن در فروشگاه هاي زنجيره اي معتبر 

انجام مي شود.

آگهى تغييرات شركت كاوش اقتصاد توس شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 904 و شناسه ملى 10380104137 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گناباد (839208)

آگهى تغييرات فرهنگ و هنرى نور خرد خراسان رضوى موسسه
 غيرتجارى به شماره ثبت 1564 و شناسه ملى 10380143816 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839212)

آگهى تغييرات شركت مسكن مهر دوازده مشهد شركت تعاونى به 
شماره ثبت 30571 و شناسه ملى 10380458069 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839206)

آگهى تغييرات شركت پوران راسخ سازان شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 57194 و شناسه ملى 10320775951 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839214)

آگهى تغييرات شركت كيان رامسين پاژ شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 47198 و شناسه ملى 10380633087

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839210)

آگهى مفقودي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

محمد رضا رجايي مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/7- نوبت دوم: 1399/2/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

علي نصرتي - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/21- نوبت دوم: 1399/3/6

آگهى تغييرات شركت رشد پايدار ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 413641 و شناسه ملى 10320642210 

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (839797)

آگهى تغييرات شركت رشد پايدار ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 413641 و شناسه ملى 10320642210 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (839798)

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سايپا تيپ 131SEمدل 1396 رنگ 
ايران 38 - 366 ن 12 به شماره  سفيد روغنى شماره پالك 
 NAS411100H3389156 و شماره شاسى M13/5968871 موتور
متعلق آقاى على ايليات با كدملى 0320951367 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز ماشين سوارى  ميتسوبيشى به رنگ آلبالوئى 
معمولى به شماره انتظامى ايران 35-  45 د629 به شماره 
 DSNE33AMZ00706 موتور 006048 و به شماره شاسى
به نام حيدر حشمتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. تبريز

88498433سرويس  اقتصادي4
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بورس، ارز، طال و سكه صعودي شد  
شاخص كل بورس تهران با بيش از 42 هزار واحد رشد از مرز رواني يك ميليون واحد عبور كرد و سكه به دليل رشد اندك دالر در 
بازار داخلي و قرار گرفتن هر اونس طال در بازار جهاني در مرز هزارو700دالر به محدوده 6ميليون و 900هزار تومان نزديك شد، 

در عين حال بيت كوين هم به مرز 10هزار دالر حركت كرد

ادامه توليد پرايد به بهانه تنظيم بازار 
   دستور پيگيري رئيس جمهور، قيمت خودرو را اندكي 

كاهش داد
در حالي كه نمايندگان مجلس و سـازمان بازرسي،خودروسازان را 
مقصر اصلي آشـفتگي قيمت خودرو در بازار مي دانند، سرپرست 
معاونت امور صنايـع وزارت صمـت از توليـد پرايد 131 بـه بهانه 
تنظيم بازار خبر مي دهد و به مردم توصيـه مي كند تا زمان تعيين 
تكليف قيمت خودرو در كارخانـه از خريد خودرو خود داري كنند. 
كالف سردرگم قيمت خودرو در كارخانه و بازار به شرايط بسيار حساسي 
رسيده است. از سويي وزارت صمت دستور پيگيري مي دهد، اما هيچ تغيير 
ــوي ديگر رئيس جمهور خودش  و تحولي در بازار  اتفاق نمي افتد و از س
دست به كار شده و از عدم اجراي دستورات ستاد اقتصادي دولت در حوزه 
خودرو انتقاد مي كند. در اين آشفته بازار قيمت ها هم سرپرست معاونت 
امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصيه مي كند خودرو 

نخرند و به بهانه تنظيم بازار خودرو، از تداوم توليد پرايد خبر مي دهد!
ــت اعالم كرد كه  ــور در گفت وگو با رضا رحماني، وزير صم رئيس جمه
ــن روحاني رسيدگي  ــت. حس افزايش قيمت خودرو قابل پذيرش نيس
فوري به موضوع افزايش قيمت خودرو را بسيار حائز اهميت دانست و با 
اشاره به اينكه تا كنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادي دولت اين موضوع 
ــي قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و كنترل دقيق بر  مورد بحث و بررس
قيمت خودرو تأكيد شده، گفت  كه افزايش قيمت خودرو به اين شكل 
خالف مصوبه ستاد اقتصادي دولت بوده و قابل پذيرش نيست و وزارت 
صمت موظف است سريعاً براي كنترل اين موضوع ورود و با هرگونه اقدام 

متخلفانه در افزايش قيمت خودرو  مقابله كند. 
    مردم هيجاني وارد بازار خودرو نشوند

با دستور روحاني انتظار مي رفت كه در وزارت صمت و كميته هاي ويژه 
خودرو و ستاد تنظيم بازار تصميم قاطعي براي خروج از بحران  افزايش 
ــود، اما در كمال ناباوري سرپرست معاونت امور  قيمت خودرو اتخاذ ش
صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به مردم توصيه كرد؛ مردم هيجاني 
ــوند و فعًال از خريد خودرو خودداري كنند، زيرا در  وارد بازار خودرو نش
روزهاي آتي قيمت هاى كارخانه اعالم مي شود. مهدي صادقي اناركي در 
واكنش به نوسانات بازار خودرو و سوء استفاده سوداگران از فضاي كنوني 
بازار خودرو، از بررسي تداوم توليد خودروي پرايد 131 با حضور مراجع 

تصميم گير تا ساماندهي بازار خودرو خبر داد. 
ــت كه اوالً مگر فقط خودروي  اين اظهارات غير كارشناسي در حالي اس
پرايد در بازار گران شده كه براي تنظيم بازار قيمت هاي افسار گسيخته 
خودرو نسخه مي پيچيد و دو ماً طبق مصوبه شوراي عالي استاندارد قرار 
شد توليد پژو 405 جي ال ايكس از ابتداي خرداد 99 و توليد پرايد مدل 
131 نيز تا پايان تير 99 متوقف شود. دليل اين تصميم گيري عدم توانايي 
ــتادوپنجگانه خودرو است كه  ــتانداردهاي هش پرايد در پاس كردن اس
ــتاندارد براي همه خودروسازان  ــوراي عالي اس رعايت آنها از سوي ش

الزامي شده است. 
اگر وعده بي منطق اناركي عملياتي شود، عالوه بر نقض مصوبه شوراي 
ــتان توقف خودروهاي قديمي و به ويژه  عالي استاندارد، تكراري بر داس
پرايد خواهد بود و به اين ترتيب اين بار توليد اين خودرو به بهانه تنظيم 
بازار ادامه خواهد يافت، حال آنكه يكي از مهم ترين داليل بي سر و ساماني 
ــاز در نحوه تأمين نياز بازار  بازار خودرو، عملكرد شركت هاي خودروس
است. اناركي طوري به مردم وعده مي دهد كه دست نگه داريد تا قيمت 
ــود كه گويي ماهانه خودروسازان  خودرو در كارخانه تعيين تكليف ش
ــا در روزهاي آتي  ــه تزريق مي كنند و كمبود ه هزاران خودرو به جامع

جبران خواهد شد. 
عملكرد ضعيف خودروسازان در عدم عرضه كافي خودرو متناسب با نياز 
ــد خودرو به قيمت كارخانه  بازار و امكان پذير نبودن ثبت نام براي خري
ــاد متقاضيان  ــر بارها مورد انتق ــط مردم عادي طي ماه هاي اخي توس
خريد خودرو و همچنين نمايندگان مجلس قرار گرفته است. اخيراً نيز 
حجت االسالم حسن درويشان، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين 
مورد با اشاره به گاليه ها و شكايات مردم به قوه قضائيه و سازمان بازرسي 
از نحوه ثبت نام خودرو در سايت ايران خودرو و سايپا گفت: مردم گاليه 
مي كنند كه در سايت ايران خودرو و سايپا اگر قوي ترين پهناي باند را هم 
كسي در اختيار داشته باشد و ماهرترين فرد هم پشت سيستم نشسته 
باشد، گاهي ظرف چند دقيقه اعالم مي شود كه ظرفيت پر شد و امكان 
ثبت نام نيست. وي همچنين با اشاره به التهاباتي كه در بازار در رابطه با 
ــفانه التهاباتي اخيراً تشديد شده در  خودرو رخ داده است، گفت: متأس
حالي كه هيچ اتفاقي نيفتاده و خودرويي كه قيمت آن 40 تا 50 ميليون 
تومان بوده به يكباره 85 تا 90 ميليون تومان شده است، اين اتفاق درستي 
نيست.  رئيس سازمان بازرسي كل كشور، يك بخش از اين التهابات را 
ناشي از نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: اگر خودرو به ميزاني كه بازار 
ــا اينگونه نجومي باال  ــد، قيمت ه اين التهاب را پيدا نكند، عرضه مي ش
نمي رفت. از سوي ديگر اين شركت ها مثل سابق به جز دو مورد، عرضه به 

صورت پيش فروش هم نداشته اند.

اگر چه شاخص كل بورس تهران روز گذشته 
با رشد بيش از 4درصدي ركورد يك ميليون 
واحد را به ثبت رساند و ميانگين رشد بازار از 
ابتداي سـال تا كنون به محدوده صد درصد 
نزديك شد اما بازار بورس تنها بازاري نيست 
كه در سال جاري با رشد مواجه شده است به 
طوري كه بازارهاي مواد غذايي، لوازم خانگي، 
خودرو، ارز، طال و سـكه و رمز ارز بيت كوين 
نيز با رشـد مواجه شـده و تنها بازاري كه از 
جهش بازمانده است، بازار مسكن مي باشد. 
ــرمايه از منظر  ــازار س ــي به ب ــت نقدينگ هداي
ــان اقتصادي امري مثبت  بسياري از كارشناس
ارزيابي مي شود اما اين نكته وجود دارد كه ورود 
نقدينگي به بازار سرمايه بايد به تقويت حساب 
سرمايه شركت هاي حاضر در بازار سرمايه منتج 
ــاختار مالي  ــركت ها با تقويت س شود تا اين ش
ــتغالزايي خود را نيز  خود، ساختار توليدي و اش
ــند، از اين رو اگر ورود نقدينگي به  بهبود ببخش
بازار سرمايه صرفاً به گران تر شدن قيمت سهام 
موجود در بازار منتج شود، اقتصاد ايران در آينده 
ــرمايه مواجه  ــك اصالح سنگين بازار س با ريس

خواهد بود. 
ــت براي تأمين مالي  ــرمايه،  محلي اس بازار س
اقتصاد بدين شكل كه شركت ها با ورود به بازار 
ــهام خود به بازار  ــرمايه و عرضه بخشي از س س
ــد تا بتوانند برنامه هاي  تأمين نقدينگي مي كنن
توليدي و توسعه اي بنگاه را پيش ببرند در پايان 
ــودآوري از محل فعاليت  ــورت س كار نيز در ص
ــهامدار عمده و خرد هر دو منتفع  ــركت، س ش
ــطه  ــوند، در اين ميان جامعه نيز به واس مي ش
توسعه بنگاه ها و اشتغالزايي و پرداخت حق بيمه 

و ماليات منتفع مي شود. 
ــد زماني محقق مي شود كه فكر  آنچه عنوان ش

نكنيم انتقال نقدينگي به بازار سرمايه پايان كار 
ــت زيرا اگر نقدينگي وارد شده به بازار صرفاً  اس
ــته قيمت سهام  در بازار ثانويه به افزايش پيوس
شركت ها منتج شود و سودهاي نجومي در اين 
بازار پديد آيد، امكان دارد توليدكنندگان به طور 
كل كسب و كار را رها كنند و سرمايه را به بازار 
بورس بياورند و به بورس بازي روي قيمت سهام 
مشغول شوند، در چنين حالتي هم قيمت سهام 
از ارزش ذاتي فاصله مي گيرد و هم اينكه امكان 
دارد در صورت اصالح قيمت ها بخشي از مردم 
ــهام اقدام به خريد  جامعه كه در پيك قيمت س
سهم كرده اند با زيان هاي قابل مالحظه روبه رو 
شوند. با توجه به توضيحات فوق اين انتظار وجود 
ــهامداران و نه مردم بيرون از بازار  دارد كه نه س
سرمايه از اتفاقي كه در بازار سرمايه در جريان 
است آسيب نبينند و با هدايت صحيح نقدينگي 
ــتغال خير عمومي از اين  ــمت توليد و اش به س

فرايند حاصل شود. 
اگر در رابطه با هدايت نقدينگي به بازار سرمايه 
اشتباهي انجام گيرد و در اثر جهش هاي مستمر 
ناشي هدايت پيوسته نقدينگي در بازار سرمايه، 
ــيار متورم شود و در  قيمت سهام شركت ها بس
ــده  ــرمايه هاي چند برابر ش نهايت عده اي با س
در بورس به سمت بازارهايي چون مسكن، ارز، 
ــي و خارجي،  ــكه، ملك در بازار داخل طال و س
ــن بازارها  ــس روي آورند و اي خودروهاي لوك
ــي از  ــديد افزايش قيمت ناش را با تكانه هاي ش
ــا اين اتفاق هم  پمپاژ نقدينگي روبه رو كنند، ب
اشخاص گير كرده در زمان اصالح قيمت ها در 
بورس زيان مي بينند و هم اينكه مردم بيرون از 
بازار سرمايه به دليل چند برابر شدن قيمت در 
بازارهاي فوق با خسران روبه رو مي شوند، از اين 
ــرمايه به  رو انتظار مي رود نقدينگي در بازار س

شكل صحيحي مديريت شود كه به پيشرفت و 
توسعه اقتصادي از مسير توليد منتج شود. 

ــته  در هر صورت در جريان مبادالت روز گذش
بازار بورس تهران، شاخص كل به دليل افزايش 
قيمت بسياري از سهم هاي حاضر در بازار با رشد 
بيش از 40 هزار واحدي از مرز رواني يك ميليون 
و 20 واحد عبور كرد و ارزش بازار نيز در محدوده 

3هزارو830 هزار ميليارد تومان قرار گرفت. 
ــته بيش از 6/5ميليارد  طي معامالت روز گذش
ــارد تومان  ــزار ميلي ــه ارزش 10/1ه ــهم ب س
ــد، در اين ميان فوالد، فارس، پارس  مبادله ش
ــترين اثر مثبت را بر شاخص كل  و تاپيكو بيش
ــرمايه ايران از  ــازار س ــتند. اكنون ارزش ب داش
3هزارو830هزار ميليارد تومان عبور كرده كه با 
نرخ دالر امروز، معادل 235ميليارد دالر است، 
اين در حالي است كه عموماً ارزش بورس تهران 
ــدوده 50 الي 80ميليارد  تا پيش از اين در مح
ــده اي معتقدند يا  ــت، از اين رو ع دالر قرار داش
بايد ارزش دالر چند برابر شود يا اينكه در آينده 
ــود يا اينكه در آينده با  ــرمايه تعديل ش بازار س
عرضه هاي اوليه قابل مالحظه نقدينگي از بازار 
ــيار نرم و  ــهام جديد خارج و بازار بس با ارائه س

نامحسوس با تعادل مواجه شود. 
     بازدهي نزديك به 100درصد بورس 

ــال تاكنون، بازدهي بيش  شاخص از ابتداي س
ــه ارمغان  ــهامداران ب ــد را براي س از 99درص
ــال 98، بازدهي  ــران در كل س آورد. بورس ته
178درصدي را ثبت كرده بود. در اين بين بايد 
پذيرفت طبقه اجتماعي در ايران در حال ظهور 
است كه ثروت افسانه اي خود را از بازار سرمايه 

به دست آورده است. 
ــاخص هاي بازار  ــي كه ش ــن ميان در حال در اي
ــود،  ــودي ب ــته صع ــز روز گذش ــورس ني فراب

ــمت هزارو  ــازار نيز به س ــورس و ارزش اين ب ب
200هزارميليارد تومان حركت كرده است، بازار 
ــرمايه طوفاني  ــكه و طال نيز همچون بازار س س
شد كه البته نرخ ها همچون بازار بورس در بازار 
خودرو، مواد غذايي، لوازم خانگي و... نيز جهشي 
است تا جايي كه عده اي به مزاح مي گويند برخي 
از اصناف و توليدكنندگان سال جهش توليد را با 

سال جهش قيمت اشتباه گرفته اند. 
     طال و سكه هم مسير جهش قيمت ها را 

پيش گرفتند
در اين بين، قيمت سكه امامي در مبادالت روز 
گذشته در محدوده قيمت 6ميليون و 900هزار 
ــكه 3ميليون و 500  تومان قرار گرفت و نيم س
تومان ، ربع سكه 2ميليون تومان و سكه گرمي 
در محدوده يك ميليون تومان معامله شد، البته 
به گفته كارشناسان اقتصادي تزريق 6تريليون 
ــوي بانك هاي مركزي دنيا به اقتصاد  دالر از س
ــي طال از  ــد بازار جهان ــم اندازها براي رش چش
ــدوده 4هزار دالر  ــزار دالر به مح محدوده 2ه
جهش داده است، همين وضعيت ناشي از رشد 
پيش بيني قيمت طال در شرايط شيوع ويروس 
كرونا باعث شده است تا در چند ماهه اخير قيمت 
جهاني اونس طال از محدوده هزارو450دالر به 

بيش از هزارو700دالر افزايش يابد. 
ــش قيمت طال در  ــان، افزاي به اعتقاد كارشناس
بازار داخلي متأثر از رشد قيمت جهاني است و 
اگر نرخ ها در بازار داخلي متناسب با بازار جهاني 
ــرون از مرزهاي  ــان نيابد، قاچاق طال به بي نوس
ــد پذيرفت كه  ــش مي يابد، البته باي ايران افزاي
بازارها از يكديگر اثر مي پذيرند و رشد هاي روزانه 
بورس نمي تواند بي تأثير بر قيمت در بازارهاي 
ــد، كما اينكه نرخ ها در بازار  موازي و رقيب باش
مسكن بدون اينكه معامله اي در اين بازار انجام 

گيرد به شكل دلبخواهي جهش يافته است. 
     بيـت كويـن در مرز 10هـزار دالر قرار 

گرفت 
ــته حركت جديدي  ــن در هفته گذش بيت كوي
ــزار دالري آغاز كرد و  ــمت كانال 10 ه را به س
ــود از ماه فوريه  ــطح خ معامالت در باالترين س

تاكنون قرار گرفت. 
بر اساس نمودارهاي موجود قيمت بيت كوين در 

آخرين معامالت به 9 هزار و 947 دالر رسيد. 
بنا به گزارش هاي موجود، همزمان با بازگشت 
ــرايط  ــه مقاومت بلندمدت در ش به يك نقط
ــارد دالر به  ــز ارزها حدود 13ميلي بحران، رم
ــه در نتيجه صف آرايي  بازار عرضه كرده اند ك
ايجاد شده در اين بازار طي يك هفته گذشته 

بوده است. 
ــرمايه گذار و مدير  پل تودور جونز ميلياردر، س
ــرمايه گذاري در يادداشتي كه  صندوق هاي س
طي هفته گذشته منتشر شد، خاطرنشان كرد: 
ــاهد تورم  ــن روند فعلي، جهان ش با ادامه همي
ــود. وي با بيان  ــيار عظيمي خواهد ب پولي بس
اينكه در دنيايي كه تورم رو به رشد دارد، بهترين 
استراتژي براي سودآوري بيشتر، سوار شدن بر 
سريع ترين اسب است، گفت: در شرايط كنوني 
ــرمايه- طال و بيت كوين- را صعودي  هر دو س
مي دانم، در آينده قيمت طال به 2هزارو400دالر 

در هر اونس هم خواهد رسيد.

   گزارش  يك

بهناز قاسمى

محمدمهدى صافى    |     جوان

 « فرصت نخواندن»  گزارش قاچاق در مجلس 
ادامه از صفحه اول

ــش خبرنگار اقتصادى روزنامه  ــخ به پرس نماينده مردم اراك در پاس
«جوان» مبنى بر آنكه مبناى محاسبه حجم قاچاق كاال و ارز در هيئت 
ــت و عموم قاچاق كاال و ارز از  تحقيق و تفحص بر چه اساسى بوده اس
كدام مسير انجام مى شود ،گفت: همانطور كه مى دانيم قاچاق كاال و ارز 
فعاليتى زير زمينى است و محاسبه حجم قاچاق نيز به شكل برآوردى 
ــال هاى 95 يا 96 را  است، مثًال وقتى دولت حجم قاچاق كاال و ارز س
حدود 12/5 ميليارد دالر در سال اعالم مى كند محاسبات هيئت تحقيق 
و تفحص كه با مشاركت كارشناسان مركز پژوهش هاى مجلس انجام 
گرفته است،نشان مى دهد كه حجم قاچاق كاال و ارز در اين سال بيش 

از 25ميليارد دالر بوده است. 
كريمى با بيان اينكه در جريان تهيه گزارش تحقيق و تفحص جلسات 
ــتگاه هاى مختلف داشته ايم و به طرق  مكرر و متعددى با نماينده دس
ــاهد تالش  ها و رايزنى  هايى در جهت اصالح گزارش هيئت  مختلف ش
تحقيق نيز بوده ايم، گفت: نتايج تحقيق و تفحص مذكور نشان مى دهد 
ــمى انجام مى گيرد و در هيچ  كه عمده قاچاق كاال و ارز از مبادى رس
كجاى دنيا با يك برگه خود اظهارى اجازه  نمى دهند به اين سادگى  ها 
ــود.  عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى  كااليى وارد يا خارج ش
اسالمى تصريح كرد: در گزارش هيئت تحقيق و تفحص از قاچاق كاال 
و ارز، عملكرد دستگاه  ها در رابطه با مبارزه با قاچاق كاال و ارز به شكل 
كمى و كيفى مورد سنجش قرار گرفته است به طورى كه معلوم مى شود 
ــته اند. از اين رو  چه دستگاه   هايى در اين زمينه تخلف و كوتاهى داش
دستگاه هاى متخلف تالش زيادى مى كنند كه گزارش چند بار اصالح 
شده هيئت تحقيق و تفحص از ستاد قاچاق كاال و ارز در مجلس قرائت 
نشود.  عضو هيئت تحقيق و تفحص قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه 
مطالب اين گزارش تا پايان سال 96 جمع بندى شده است، تصريح كرد: 
اين موضوع جزو  وظايف نظارتى مجلس و از سوى ديگر يكى از موانع 
ــت و بر اين اساس بايد تا پايان  جدى توليد كشور، قاچاق كاال و ارز اس

مجلس دهم در دستور كار صحن علنى قرار گيرد. 
........................................................................................................................

افتتاح 72مركز جديد نيكوكاري
رئيس سـازمان بسـيج اصنـاف با اشـاره بـه افتتـاح 72 مركز 
نيكوكاري به طور همزمان در سراسـر كشـور گفت: تعداد مراكز 
نيكوكاري اصنـاف و بازار كشـور بـه 173 مركز افزايـش يافت. 
ــازمان بسيج اصناف، روز گذشته با حضور  به گزارش روابط عمومي س
ــت، معدن و تجارت در  ــران و نماينده وزير صنع رئيس اتاق اصناف اي
اتاق اصناف ايران 72مركز نيكوكاري به طور همزمان در سراسر كشور 
افتتاح شد. غالمرضا حسن پور در اين مراسم اعالم كرد: با افتتاح اين 72 
مركز جديد، تعداد مراكز نيكوكاري اصناف و بازار كشور به 173مركز 
افزايش يافت. اين اقدام در راستاي تفاهمنامه مشترك بسيج اصناف و 
كميته امداد امام خميني(ره) اجرا مي شود.  حسن پور افزود: با برنامه 
ــداد مراكز  ــاه مبارك رمضان تع ــورت گرفته تا پايان م ريزي هاي ص
نيكوكاري اصناف و بازار در كشور به 200 مركز افزايش خواهد يافت. 
........................................................................................................................

 خريد برنج با نرخ دولتي  
فقط از مراكز معتبر

شركت بازرگاني دولتي ايران با اعالم اينكه برخي افراد كالهبردار 
اقدام به فـروش برنج بـا برند جي تي سـي كرده اند، اعـالم كرد: 
مردم برنج با نرخ دولتـي را فقط از مراكز معتبـر خريداري كنند. 
ــركت بازرگاني دولتي ايران، اخيراً مشاهده شده برخي  به گزارش ش
افراد سودجو و كالهبردار با روش هاي  گوناگون از جمله تماس تلفني، 
ــار آگهي فروش برنج خارجي با برند GTC با  ــال پيامك و انتش ارس
قيمت پايين را تبليغ مي كنند، لذا ضمن هشدار به اين افراد سودجو 
و كالهبردار كه اقدام آنها مصداق بارز كالهبرداري محسوب مي شود 
ــيله به اطالع هموطنان عزيز مي رساند عرضه برنج خارجي  بدين وس
ــركت مادر تخصصي  با نرخ دولتي و به صورت عمده تنها از طريق ش
ــتان ها  بازرگاني دولتي ايران و ادارات كل غله و خدمات بازرگاني اس
صورت مي گيرد و خرده فروشي آن در فروشگاه هاي زنجيره اي معتبر 

انجام مي شود.

آگهى تغييرات شركت كاوش اقتصاد توس شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 904 و شناسه ملى 10380104137 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گناباد (839208)

آگهى تغييرات فرهنگ و هنرى نور خرد خراسان رضوى موسسه
 غيرتجارى به شماره ثبت 1564 و شناسه ملى 10380143816 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839212)

آگهى تغييرات شركت مسكن مهر دوازده مشهد شركت تعاونى به 
شماره ثبت 30571 و شناسه ملى 10380458069 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839206)

آگهى تغييرات شركت پوران راسخ سازان شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 57194 و شناسه ملى 10320775951 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839214)

آگهى تغييرات شركت كيان رامسين پاژ شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 47198 و شناسه ملى 10380633087

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (839210)

آگهى مفقودي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

محمد رضا رجايي مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/7- نوبت دوم: 1399/2/21

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

علي نصرتي - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/21- نوبت دوم: 1399/3/6

آگهى تغييرات شركت رشد پايدار ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 413641 و شناسه ملى 10320642210 

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (839797)

آگهى تغييرات شركت رشد پايدار ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 413641 و شناسه ملى 10320642210 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (839798)

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

قط�ار مس�افربري هم�دان ب�ه مش�هد در 
10 كيلومت�ري پرن�د از ريل خ�ارج و باعث 
مصدومي�ت تع�دادي از مس�افران ش�د. 
صادق سكري، مديركل روابط عمومي راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران به مه��ر گفت: قطار 
مس��افربري كه از همدان به س��وي مشهد در 
حركت بود، در حوالي پرندك در 10 كيلومتري 
پرند و ابتداي پل ورودي ايستگاه »جدايش« از 
ريل خارج شد كه در جريان آن دو لوكوموتيو و 
يك سالن قطار به داخل پل سقوط كردند و دو 

سالن مسافربري نيز حدفاصل پل و خطوط از 
ريل خارج شدند. 

مهدي ولي پور، سرپرست سازمان امداد و نجات 
هالل احمر هم درباره اي��ن حادثه گفت: پس از 
اعالم اين حادثه دو تيم ارزياب هالل احمر به محل 
اعزام شدند و 5 مسافري كه در اين حادثه صدمه 

ديده بودند به صورت سرپايي درمان كردند. 
در حالي كه علت حادثه از سوي كارشناسان در 
دست بررسي است گفته مي شود اين حادثه به 

خاطر سرقت ريل رخ داده است. 

خروج قطار همدان - مشهد از ريل

زن جوان وقتي متوجه ش�د فيل�م ارتباط 
پنهان�ي  اش ب�ا م�رد همس�ايه به دس�ت 
ش�وهرش افتاده با همدس�تي وي شريك 
زندگ�ي اش را ب�ه قت�ل رس�انده و پ�س 
از حل�ق آويز ك�ردن جس�د او گريختند. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 19:23 عصر روز 
دوش��نبه 29 ارديبهش��ت ماه امس��ال قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنتري 152 خاني آباد از مرگ مشكوك مرد 
جواني در خانه اش با خبر شد و به همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي راهي 

محل شدند. 
تيم جنايي در محل حادثه در طبقه دوم خانه 
قديمي با جسد مرد 29 ساله اي به نام محمود 
روبه رو ش��دند كه در يكي از اتاق ه��ا به طرز 

مرموزي حلق آويز شده بود. 
نخستين بررسي ها نش��ان داد محمود همراه 
همسرش فريبا در اين خانه زندگي مي كرده 
است، اما لحظه حادثه همسرش در خانه نبوده 

و صاحبخانه اش متوجه موضوع مي شود و به 
پليس خبر مي دهد. 

صاحبخانه محمود گفت: س��اعتي قبل براي 
انجام كاري به سراغ محمود رفتم، اما هر چقدر 
او را صدا زدم جواب نداد. از آنجايي كه در باز 
بود وارد خانه شان ش��دم و ديدم او به صورت 
حلق آويز فوت كرده است و بعد موضوع را به 

پليس خبر دادم. 
  حلق آويزي ساختگي 

همزمان ب��ا ادامه تحقيقات جس��د مرد فوت 
شده براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به 
پزشكي قانوني فرستاده شد كه تيم پزشكي 
قانوني اعالم كردند، محمود ابتدا بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردن خفه شده و بعد عامل يا 
عامالن قتل براي صحنه سازي و فريب مأموران 
پليس جس��د مقتول را حلق آوي��ز كرده اند. 
بدين ترتيب با مشخص شدن قتل مرد جوان 
مأموران پليس تحقيقات گسترده اي را براي 
شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز كردند كه 
دريافتند مقتول چند روز قبل به اداره پليس 

رفته و از مردي به نام پژمان به اتهام مزاحمت 
براي همسرش شكايت كرده است. 

همچنين مشخص ش��د پژمان چند روز قبل 
فيلم كوتاهي از طريق فض��اي مجازي براي 
محمود مي فرس��تد كه نش��ان مي دهد براي 
همسر او مزاحمت ايجاد كرده است و به همين 
خاطر محمود به اداره پليس مي رود و از پژمان 

شكايت مي كند. 
خواهر مقتول در تحقيقات به مأموران پليس 
گفت: برادرم زندگي خوبي داشت و خيلي هم 
سر زنده و فعال بود و به همين خاطر هيچگاه 
به فكر خودكش��ي نبود و هميش��ه به ما هم 
اميد به زندگي مي داد. ب��رادرم چند روز قبل 
خودرويي خريد و قرار بود همراه همس��رش 
به مسافرت برود كه اين اتفاق افتاد. وي ادامه 
داد: چند روز قبل برادرم متوجه شده بود كه 
يكي از همسايه ها به نام پژمان براي همسرش 
مزاحمت ايجاد مي كند. پس از اين محمود با 
پژمان صحبت كرد و ي��ك روز بعد هم پژمان 
براي او فيلمي فرستاد كه نش��ان مي داد او با 

همس��رش ارتباط دارد . در چنين ش��رايطي 
برادرم به اداره پليس رفت و از پژمان به اتهام 
مزاحم ش��كايت كرد. ب��رادرم فيلم مزاحمت 
مرد همس��ايه را در گوش��ي اش ذخيره كرده 
بود و به ما نشان داد اما االن همسرش ناپديد 
شده است و ما احتمال مي دهيم همسرش با 
همدس��تي پژمان برادرمان را به قتل رسانده 
اس��ت و با صحنه سازي قصد داش��تند نشان 
دهند برادرمان خودكش��ي كرده اس��ت و به 
همين خاطر از همسرش و پژمان به اتهام قتل 

شكايت داريم. 
مأموران پليس در ادامه براي بررس��ي تلفن 
همراه محمود به خانه اش رفتند كه دريافتند 
همس��رش پس از حادثه گوش��ي محمود را 
سرقت كرده و به مكان نامعلومي رفته است. 

بدين ترتيب همزمان با ادامه تحقيقات پژمان 
به دس��تور قاضي واحدي به عن��وان مظنون 
به قتل تحت تعقيب ق��رار گرفت و همچنين 
بازپرس دس��تور داد همس��ر مقتول به اداره 
پليس احضار شود و مورد تحقيق قرار گيرد. 

فرار زن و مرد خيانتكار پس از قتل 

نفهميدم چه كسي 
گلوله را شليك كرد!

يكي از عامالن شهادت مأمور  پليس:
پسر جواني كه همراه همدستانش در جريان درگيري با 
مأموران پليس باعث شهادت يكي از مأموران كالنتري 
شهرك غرب شدند، پس از دستگيري مدعي شد كه 
نفهميده چه كسي به مأمور پليس شليك كرده است. 
 به گ��زارش ج��وان، ساعت 21:30 ش��امگاه چهارش��نبه 

31 ارديبهشت ماه امسال استوار يكم ميالد خسروي، مأمور 
كالنتري 134 ش��هرك غرب همراه يكي ديگر از مأموران 
كالنتري حوالي خيابان سپهر در منطقه سعادت آباد چهار 
مرد ديلم بدست را ديدند كه در حال تخريب در خانه وياليي 
براي سرقت بودند. مأموران پليس با ديدن اين صحنه براي 
دستگيري سارقان وارد عمل شدند كه در درگيري با آنها 
استوار يكم ميالد خسروي با شليك گلوله يكي از سارقان 
به شهادت رسيد. پس از اين حادثه همكار شهيد خسروي 
موفق شد دو نفر از سارقان را بازداش��ت كند، اما دو سارق 
ديگر از محل گريختند. مأموران در ادامه اسلحه كلت يكي از 
سارقان را كشف كردند و براي بررسي در اختيار كارآگاهان 
اسلحه شناسي قرار دادند. دو متهم به نام هاي انوش و بهراد 
صبح روز شنبه سوم خرداد به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل شدند. متهمان در بازجويي ها به درگيري با مأموران 
پليس اعتراف كردند، اما مدعي شدند كه ما دو نفر به مأمور 
پليس شليك نكرده ايم و اينكه همدستمان شليك كرده يا 
نه خبر نداريم. پس از اين دو متهم براي ادامه تحقيقات به 
دستور قاضي ساسان غالمي در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفتند. همچنين بازپرس دستور داد ضمن 
بررسي دوربين هاي مداربسته محل حادثه سالح كشف شده 
از متهمان براي بررسي در اختيار كارآگاهان اسلحه شناسي 
قرار گيرد كه مشخص شود گلوله از چه اسلحه اي شليك 
شده است. مأموران در تالشند تا همدستان فراري متهمان 

را دستگير و راز اين حادثه را بر مال كنند. 

گفت وگو با يكي از متهمان 

انوش چند سال داري ؟ 
23 سال دارم.

چه مدتي است با همدستانت سرقت مي كني ؟ 
من سارق نيستم و قبل از اين هم در شهرستان كشاورزي 

مي كردم. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

من اهل يكي از شهرهاي غربي كشور هستم. تا چند روز قبل 
از حادثه در شهرمان مشغول كشاورزي بودم و البته گچ كار 
هم هستم و در فصل هايي كه كار كشاورزي نبود، گچ كاري 

مي كردم و گاهي هم معامله نخود انجام مي دادم. 
پس چه شد كه به تهران آمدي ؟ 

يكي از دوستانم به نام بهراد كه با هم همشهري هستيم از 
مدت ها قبل در تهران كار مي ك��رد تا اينكه مدتي قبل در 
شهرستان به سراغم آمد و گفت با او  به تهران بروم و با هم 

قاچاق فروشي كنيم. بهراد گفت با اين درآمد در شهرستان 
به جايي نمي رسم و اگر به تهران بروم و قاچاق فروشي كنم، 
خيلي زود به همه آرزوهايم مي رس��م و پول دار مي شوم. 
حرف هاي او مرا وسوسه كرد كه اسلحه كلتي با پنج فشنگ 
به قيمت 6 ميليون تومان از شهرمان خريدم و شش روز قبل 

از حادثه همراه بهراد راهي تهران شديم. 
پاتوق قاچاق فروش�ي شما در س�عادت آباد 

بود ؟ 
نه، پاتوق ما در قلعه حس��ن خان بود، اما بهراد و دوستش 
شهروز گفتند كه قلعه حسن خان مش��تري ندارد كه آن 
روز تصميم گرفتيم به حوالي سعادت آباد برويم و حشيش 

و گل بفروشيم. 
بعد چه شد ؟ 

آن روز سه نفري تاكس��ي گرفتيم و از قلعه حسن خان به 
پاركي در حوالي سعادت آباد رفتيم. چند ساعتي آنجا بوديم 
و موادها هم پيش شهروز بود اما مشتري پيدا نكرديم كه 
دوباره تصميم گرفتيم به قلعه حسن خان برويم. به صورت 
پياده راه افتاديم كه پس از طي مسافتي وقتي به خياباني 
به نام گلبرگ رسيديم، متوجه مأموران پليس شديم كه با 
موتور سيكلت در حال گشت زني بودند. با ديدن مأموران 
پليس از ترس هر كداممان به كوچه اي فرار كرديم كه من 
وارد كوچه اي به نام رضايي شدم و در ميانه كوچه اسلحه 
را داخل شمشادها انداختم و به فرارم ادامه دادم كه كمي 
آنطرف تر مأمور پليس��ي با موتور سيكلت راه مرا سد كرد. 
دوباره به عقب برگش��تم اما پس از چند قدمي تعادلم را از 
دست دادم و به زمين خوردم. وقتي از روي زمين بلند شدم 
مأموري خودش را روي من انداخت و با همدستي همكارش 

مرا بازداشت كردند. 
پس چه كسي به پليس شليك كرد ؟ 

من با دو مأمور پليس درگير شده بودم كه صداي شليك به 
گوشم رسيد و شنيدم گفتند يكي از مأموران پليس زخمي 
شده است. وقتي صورتم را برگرداندم ديدم كه مأمور پليس 
خونين به ديوار تكيه داده است، اما نفهميدم كه چه كسي 
شليك كرد و نمي دانم كه شهروز كه فراري است اسلحه 

داشت يا نه، يا اينكه او شليك كرد! 
تحقيقات پليس نش�ان داده كه ش�ما چهار 

نفر بوديد ؟ 
سكوت مي كند. 

چرا با خودت اسلحه بردي ؟ 
گاهي هنگام فروش مواد مخدر با رقيبان قاچاق فروشمان 
درگير مي شويم و به همين خاطر هميشه با خودمان اسلحه 

مي بريم كه در درگيري از خودمان دفاع كنيم. 
فكر مي كني به آرزوهايت رسيدي ؟ 

پيش��نهاد دوس��تم مرا بدبخت كرد و االن نمي دانم چه 
سرنوشتي در انتظار من است و  اي كاش در شهرستان بودم 

و به همان درآمد كم قناعت مي كردم. 


