
پ�س از مخالف�ت دول�ت تدبي�ر ب�ا تخصيص 
س�هام عدالت ب�ه جامان�دگان ب�ه بهان�ه نبود 
س�هام، س�رانجام رايزني هاي مجلس به نتيجه 
رس�يد و رئيس جمهور با اختص�اص 10ميليون 
نفر به جاماندگان س�هام عدال�ت موافقت كرد. 
پس آزادسازي س��هام عدالت در ارديبهشت ۱۳۹۹ 
و قيمت قابل توجه اين س��هام متأثر از وضعيت بازار 
س��رمايه در آن روزها، بحث مشمول بودن يا نبودن 
سهام عدالت داغ ش��د. در حالي كه طبق آمار حدود 
۴۹ميليون نفر مشمول س��هام عدالت هستند، اما 
همواره صداي اعتراض عده اي به گوش مي رسد كه 
چرا با وجود اينكه جزو دهك هاي كم درآمد جامعه 
هستند، مشمول اين سهام نمي ش��وند. در هر حال 
دولت دوازده��م در حالي به كار خ��ود پايان داد كه 
اعالم شد، پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده و 
امكان اينكه مشمول جديدي پذيرفته شود، وجود 
ندارد؛ هرچند كه مجلس نشينان هر از گاهي دوباره 
برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را 
رو مي كردند. هر چند كه س��قوط آزاد بازار سرمايه 
باعث كاهش ارزش سهام عدالت شد و در حال حاضر 
نيز امكان فروش كامل و آسان اين سهام وجود ندارد، 
اما تخصيص سهام عدالت به دهك هاي پايين جامعه 

مورد انتظار است و افراد زيادي خواهان آن هستند. 
تير ماه سال گذشته مجلس بر تخصيص سهام عدالت 
به 20ميليون جامانده اصرار داشت، اما از آنجا كه دولت 
زير بار اين طرح نرفت، طرح از دس��تور كار مجلس 
خارج ش��د، زيرا به دليل بار مالي آن و عدم همكاري 
دولت تدبير، حتي اگر در صحن هم تصويب مي شد با 

مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي شد. 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت معتقد اس��ت: دولت وقت ۴۷درصد از 
دارايي سهام عدالت را به بهانه عدم پرداخت اقساط 
بدون طي مراحل قانوني پس گرفت و بخش اندكي از 
آن را در قالب واگذاري هاي ديگر، واگذار كرده است. 
در بين اين افراد مشمولين نهادهاي حمايتي شامل 
كميته امداد و بهزيس��تي، روستانشينان، كارگران 
شاغل در كارخانه ها، كارگران تحت پوشش تأمين 
اجتماعي، كارگران فصلي و ساختماني و. . . قرار دارند 

كه بايد تعيين تكليف شوند. 
  پور ابراهيمي:توزيع سهام عدالت در 2 فاز

در اين خصوص رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در 
گفت وگو با فارس در مورد مطلبي كه از وي در فضاي 
مجازي منتشر شده، مبني بر اينكه سهام عدالت به 
۱0ميليون نفر از جاماندگان تا 22 بهمن اختصاص 

مي يابد، گفت: سال گذش��ته طرحي در كميسيون 
اقتصادي مجلس مبني بر اختصاص س��هام عدالت 
به جاماندگان مطرح و تصويب شد، اما دولت قبلي به 
بهانه اينكه اين طرح بار مالي دارد، آن را قبول نكرد و در 

نتيجه بررسي آن در صحن مجلس متوقف شد. 
محمدرضا پورابراهيمي افزود: اخيراً با رئيس جمهور 
مكاتبه شد كه آقاي رئيس��ي هم اين نامه را به وزير 
اقتصاد و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ارجاع داد 
و موافقت كلي خود را با اختصاص س��هام عدالت به 
جاماندگان اعالم كرد كه اميدواريم به زودي نظر وزير 

اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه اعالم شود. 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس گف��ت:  در 
گزارش كميس��يون اقتصادي مجلس س��ه اولويت 
براي اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شد؛ اول 
كساني كه تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام 
خميني )ره( قرار دارند؛ دوم ايثارگران و سوم كارگران 
و بازنشستگان در اولويت قرار گرفتند، كساني كه زير 
پوشش بهزيستي قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند 
۷/۱ ميليون نفر برآورده مي شوند. كساني هم كه تحت 
پوشش كميته امداد امام خميني )ره( هستند و سهام 
عدالت ندارند، ۳/2 ميليون نفرند كه حدود 2ميليون 
نفر هم از ايثارگران بدون سهام عدالت، شناسايي شده 

و تعدادي نيز كارگر و بازنشس��ته از جمله كارگران 
ساختماني هستند، در مجموع در فاز اول ۱0ميليون 
نفر هستند كه واقعاً به س��هام عدالت نياز دارند، اما 
سهام عدالت ندارند كه از اين تعداد ۴ ميليون نفر فقط 

تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد قرار دارند. 
پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه سهام عدالت در دو فاز 
اختصاص مي يابد، گفت: البته كس��اني كه در شش 
دهك پايين درآمدي تا 20ميليون نفر هم مي رسند، 
اما در فاز اول افراد تحت پوش��ش، بازنشس��تگان و 
كارگران و ايثارگ��ران ۱0ميليون نفر هس��تند كه 
اميدواريم هر چه زودتر سهام عدالت به آنها اختصاص 

يابد. 
به گفت��ه وي در دولت قبلي م��ا در طرح خود حتي 
گفتيم چه سهامي از دولت باقيمانده  اما دولت تدبير 
زير بار نرفت. در حال حاضر دولت فعلي پذيرفته است 
سهام عدالت را به جاماندگان اختصاص دهد و اگر نظر 
وزارت اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
ش��ود، ظرف دو هفته مي توان اين طرح را در صحن 
مجلس به تصويب رس��اند و بعد از آن تأييد شوراي 
نگهبان گرفته شود و به راحتي مي توان ظرف يكي 
دو ماه آين��ده اين طرح را نهايي ك��رد. پورابراهيمي 
تأكيد كرد: موافقت دولت براي قبول بار مالي طرح 
جاماندگان سهام عدالت كافي است و نيازي به ارائه 

اليحه از سوي دولت ندارد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس در پاس��خ به 
اين پرس��ش كه دولت و رئيس جمهور با چه ميزان 
پرداخت س��هام عدالت موافقت كرده است، گفت: 
نظر رئيس جمهور محترم اين است كه حتماً سهام 
عدالت به جاماندگان اختصاص يابد چون اين افراد 
جزو محروم ترين قشر جامعه هستند،  فقط ۴ ميليون 
نف��ر از آنها تحت پوش��ش كميته امداد و س��ازمان 
بهزيستي قرار دارند. همچنين حدود 2 ميليون نفر 
از ايثارگران و تعدادي از بازنشس��تگان و كارگران از 
جمله كارگران ساختماني كه سهام عدالت ندارند، 
نظر آقاي رئيس جمهور مثبت است. وي گفت: نامه اي 
از كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ه رئيس جمهور 
نوشته ايم كه نظر مثبت ايشان جلب شده و اين نامه 
را به وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه ارجاع 

داده اند كه كار كارشناسي انجام شود. 
وي همچنين در مورد 2ميليون نفري كه با داشتن 
كارت سهام عدالت در س��امانه هاي دولت به عنوان 
سهامدار شناخته نمي شوند، گفت: اين 2 ميليون نفر 
هم در عدد 20ميليون نفر جاماندگان سهام عدالت 
وجود دارند، تعدادي از آنها داخل ۱0ميليون نفري 
است كه در فاز اول مدنظر است.  سازمان برنامه بودجه 
و وزارت اقتصاد در حال بررسي هستند و اميدواريم هر 

چه زودتر اين طرح نهايي شود. 

س�ونامي كاالهاي بنگالدش�ي به ط�رز عجيب 
و غريب�ي در حال ورود به كش�ور اس�ت و هيچ 
توليدكننده داخلي نمي تواند با آنها رقابت كند، 
چراكه كاالهاي اس�توكي اروپا به دليل ش�رايط 
كرونا به اين كشور برگشت داده شده و به صورت 
تناژي و با قيمت بسيار نازل به كشور وارد مي شود. 
عض��و هيئت مدي��ره اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
فروشندگان پوشاك با بيان اينكه در پي كوچك شدن 
بازار پوشاك اروپا به دليل شيوع ويروس كرونا، كشور 
بنگالدش در حال تجاوز به صنعت پوش��اك ايران 
است، تصريح كرد: قيمت تمام شده يك توليدكننده 
داخلي اكنون چهار تا پنج برابر محصول بنگالدشي 
است و توليدكنندگان توان رقابت با اين محصوالت 
را ندارند. مجيد افتخاري در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه اين وضعيت در كاالهاي زمستاني بيشتر ديده 
مي شود، تصريح كرد: در حال حاضر پوشاك قاچاق 
در سطح انبوه به كش��ور وارد مي شود، به طوري كه 
ارزش ريال��ي و حجمي آن ارتباط مس��تقيم ندارد. 
حتي ممكن است كاالي برند براي واردكننده 20هزار 
تومان تمام شود، چراكه به صورت توناژي فروخته 
مي شود و بنگالدش فقط مي خواهد انبارهاي خود 
را خالي كند. به گفته اين عضو هيئت مديره اتحاديه 
توليدكنندگان و فروش��ندگان پوشاك بنگالدش 
حدود 20ميليون نفر شاغل در حوزه پوشاك دارد. 
اين كش��ور بس��تري آماده كرد كه تمام كشورهاي 
اروپايي در آن سرمايه گذاري كردند. اين 20ميليون 
اشتغال براي بنگالدش مهم است، اما با توجه به الك 
داون در اروپا خيلي از برندها كوچك ش��دند يا بازار 

خود را از دست دادند و سفارش هاي خود را در مبدأ 
كنسل كردند. مجموعه هاي توليدي در بنگالدش هم 
با حجم انبوهي از كاالها كه خارج از فصل شده، يعني 
استوك مواجه هستند كه مجبورند آنها را به صورت 
تناژي بفروشند و بهترين بازاري كه هيچ نظارتي بر 

آن نيست ايران است. 
   قيمت تمام شده توليد داخل 5 برابر پوشاك 

بنگالدشي
افتخاری با بيان اينكه هجمه فعلي از سوي بنگالدش 
به بازار پوشاك ايران بي سابقه است، اظهار كرد: بازار 
پوشاك ايران تاكنون تحت تأثير چين، اروپا، امارات 

و تركيه قرار گرفته است، اما بنگالدش تاكنون وارد 
بازار ايران نش��ده بود. اين در حالي است كه اكنون 
بنگالدش به بازار ايران حمله ك��رده، به طوري كه 
قيمت تمام ش��ده يك توليدكننده داخلي اكنون 
چهار تا پنج برابر محصول بنگالدشي است. تا شرايط 
كرونا از بين نرود و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد 
نشود اين وضعيت ادامه خواهد داشت و بنگالدش 
بازار ايران را له خواهد ك��رد. افتخاري همچنين با 
اش��اره به كاهش ارزش پول مل��ي تركيه گفت: در 
حال حاضر تركيه هم نسبت به سال گذشته بستر 
مناسب تري براي واردات پوش��اك است، بنابراين 

حاال قيمت پوشاك در تركيه هم براي قاچاق توجيه 
پيدا مي كند. 

   ريسك پايين قاچاق پوشاك
افتخاری با بيان اينكه كاالهاي بنگالدش��ي ابتدا به 
ابوظبي و بعد از راه آبي به كشور وارد مي شود، گفت: 
مسير قاچاق كاال مشخص است و حتي فروشندگان 
پوشاك در استان هاي ديگر به راحتي مي توانند در 
مناطق آزاد به مقدار مورد نياز كاالي قاچاق بخرند. 
ريس��ك ۵00ميليون تومان كاالي قاچاق به اندازه 
۵ميليون تومان هم نيس��ت،بنابراين به گفته وي، 
راه  حل در حال حاضر نظارت از مبدأ تا مقصد براي 

كنترل قاچاق است. 
عض��و هيئت مدي��ره اتحادي��ه توليدكنن��دگان و 
فروش��ندگان پوش��اك با بيان اينكه فعاالن حوزه 
پوشاك معتقدند در حال حاضر رقم قاچاق پوشاك 
حداقل چهار برابر رقم اعالم شده از سوي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز است، تصريح كرد: تكليف ايران با 
حوزه پوشاك مشخص نيست كه آيا به دنبال ايجاد 

اشتغال، تأمين بازار داخل، صادرات يا غيره است؟
   قاچاق به پارچه هم رسيد

از طرف ديگر به گفته اين مق��ام صنفي، در حالي 
كه در گذش��ته پارچه اصاًل قاچاق نمي شد، حاال 
به خاطر س��وء مديريت ها با اين معضل هم مواجه 
هس��تيم. از جمله س��وء مديريت ها مي ت��وان به 
ممنوعيت واردات برخي كاالها و رسوب مواد اوليه 
در گمركات اشاره كرد. همچنين در موارد زيادي 
رويكرد نهادهاي حاكميتي به اين صنعت در مقابل 

يكديگر است. 

از هفت�ه گذش�ته مج�دداً كارتاب�ل بي�ش 
از ي�ك ميلي�ون و 200ه�زار واح�د حقيقي 
و حقوقي به س�ازمان ام�ور مالياتي ارس�ال 
ش�ده و ق�رار اس�ت زم�ان خ�ود اظه�اري 
خانواده ه�ا ت�ا پاي�ان س�ال تمدي�د ش�ود. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: 
با وجود پاي��ان مهلت قانون��ي در مهرماه، امكان 
خوداظهاري مالكان در س��امانه امالك و اسكان 
وجود دارد و اين زم��ان بار ديگر تا پايان س��ال 
تمديد خواهد شد. وي افزود: پيشنهاد وزارت راه 
و شهرسازي اين اس��ت كه همه خانوار ها فرصت 
داشته باش��ند تا پايان سال در س��امانه ثبت نام 

كنند. اين پيشنهاد احتماالً به دبيرخانه سران قوا 
ارسال خواهد شد و در صورت تصويب هفته آينده 

اعالم عمومي مي شود. 
محمود محمودزاده ب��ا بيان اينكه م��ردم براي 
جلوگي��ري از ضرر هاي ناش��ي از ثب��ت نكردن 
اطالعات س��كونتي هر چه س��ريع تر نس��بت به 
خوداظه��اري و ثب��ت مش��خصات واحد ه��اي 
مس��كوني و محل اقام��ت خود در س��امانه ملي 
mhttps://a  امالك و اسكان كشور به آدرس

lak. mrud. ir اقدام كنند، افزود: طبق قانون 
هر خانواري كه در اين س��امانه ثبت ن��ام نكند، 
ساكن واحد خالي شناخته شده و از آنها ماليات 

اخذ خواهد شد. 

محمودزاده ب��ا بيان اينكه هفته گذش��ته مجدداً 
كارتابل بي��ش از يك ميلي��ون و 200 هزار واحد 
حقيقي و حقوقي به كارتابل سازمان امور مالياتي 
در قالب لوح فشرده ارسال شده است، افزود: پيش 
از اين فايل را از طريق ديگري ارسال كرده بوديم كه 

مورد قبول سازمان امور مالياتي قرار نگرفته بود. 
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي 
تصريح كرد: پيش از اين يك ميليون و ۳00 هزار واحد 
مسكوني حقيقي به كارتابل س��ازمان امور مالياتي 
ارسال شد كه سازمان اعالم كرد بايد اين فايل ها از 
طريق سيستم ارتباطي بين دو بخش ارسال شود كه 
در آن زمان اين سيستم هنوز طراحي نشده بود، اما 

اين بار ليست جديد را از اين طريق ارسال كرديم. 

محمودزاده يادآور شد: يك ميليون و ۳00 هزار 
واح��د تماما حقيقي ب��ود، اما در ليس��ت جديد 
بخش قاب��ل مالحظ��ه اي از واحد ه��ا مربوط به 
واحد هاي حقوقي است كه بانك ها هم جزو اين 
ليست هس��تند و كل سيس��تم هاي حقوقي در 
قالب پكيج در س��امانه ثبت به عنوان خانه خالي 

معرفي شده اند. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
تصريح ك��رد: طبق متن قان��ون خانه هاي خالي 
هر فردي كه در س��امانه امالك و اسكان ثبت نام 
نكند، وزارت راه و شهرسازي اين خانه را خالي در 
نظر مي گيرد و در نهايت به سازمان امور مالياتي 

معرفي خواهد شد. 

حمله بنگالدش به بازار پوشاك ايران

معرفي بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد خالي به سازمان امور مالياتي
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پنج ش��نبه 6 آب��ان 1400 | 21 ربی��ع االول 1443 |
توزيع هزار تن تخم مرغ وارداتي

رئي�س هيئت مديره اتحاديه م�رغ تخمگ�ذار از واردات و توزيع 
گسترده هزار تن تخم مرغ به كش�ور خبر داد و گفت: نرخ مصوب 
هر ش�انه تخم مرغ ۴۳هزارتومان اس�ت و تا زماني ك�ه بازار اين 
كاالي پروتئين�ي به تعادل برس�د واردات ادامه خواهد داش�ت. 
حميد كاش��اني در گفت وگو با ايس��نا با اينكه نرخ مصوب هرش��انه 
تخم مرغ در مرغداري ۳۸ هزار تومان ش��ده اس��ت، گف��ت: در حال 
حاضر هر ش��انه تخم مرغ ۳0عددي با نرخ ۴۳هزارتومان در ميادين 
ميوه و تره بار، غرفه ها و فروش��گاه هاي زنجي��ره اي بدون محدوديت 

توزيع مي شود. 
وي ادامه داد: اينكه در سطح شهر با قيمت هاي بيش از ۵0 هزارتومان 
فروخته مي شود، به اين دليل است كه سود تخم مرغ مصوب براي مغازه 
داران مقرون به صرفه نيست؛ يعني سودي كه براي توزيع تخم مرغ با 
نرخ مصوب از سوی سازمان حمايت تعيين شده مورد قبول مغازه داران 

نبوده، به همين دليل قيمت ها را افزايش داده اند. 
رئيس هيئت مديره اتحاديه مركزي مرغداران ميهن با اشاره به واردات 
تخم مرغ از كش��ورهاي همس��ايه گفت: تاكنون هزار تن تخم مرغ از 
سوی ش��ركت پش��تيباني امور دام و اتحاديه ميهن وارد كشور شده 
و در حال توزيع اس��ت. اين واردات تا زماني كه بازار به تعادل برس��د 
ادامه دارد. به گفته وي، شركت پشتيباني امور دام تاكنون۱0هزار تن 
تخم مرغ ثبت سفارش كرده اس��ت. البته اين واردات به معني كمبود 
در توليد تخم مرغ نيست، بلكه سرانه مصرف تخم مرغ امسال به شدت 
افزايش يافته اس��ت. وي علت باال رفتن س��رانه مصرف تخم مرغ در 
كشور را ناشي از افزايش قيمت گوشت و مرغ و جايگزيني اين اقالم با 
تخم مرغ دانست. كاشاني گفت: عرضه اين تخم مرغ هاي وارداتي از دو 
 روزگذشته آغاز شده اس��ت و تا هفته آينده به صورت گسترده توزيع 

ادامه دارد. 

۲ ماه گذشت و ترمز تورم كشيده نشد
يك كارش�ناس اقتص�ادي با انتق�اد از عدم اقدام ج�دي در رفع 
مش�كالت معيش�تي مردم بيان كرد: آنچه از دولت سيزدهم در 
زمينه اقدام�ات و برنامه ريزي ه�اي كوتاه مدت انتظار داش�تيم، 
برآورده نشده است. دو ماه از فعاليت دولت مي گذرد و ترمز تورم 
كشيده نش�ده و اتفاقي در سفره معيش�ت مردم رخ نداده است. 
 به گزارش ايسنا، نشس��ت تخصصي پول، بانك و سياست هاي پولي 
پيشنهادي به دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسالمي با حضور جمعي از 
اساتيد اقتصاد برگزار شد كه در ابتداي اين نشست، حسين صمصامي 
اظهار كرد: آنچه از دولت سيزدهم در زمينه اقدامات و برنامه ريزي هاي 
كوتاه مدت انتظار داشتيم، برآورده نشده و ناهماهنگي تيم اقتصادي 
به وضوح مشهود است كه در حال حاضر يك تيم اقتصادي ناهماهنگ 
در اقتصاد مي بينيم و حداقل انتظار داشتيم تا ترمز تورم را بكشد كه 

اين اتفاق هم نيفتاد. 
وي افزود: يكي از الزمه هاي اساس��ي كش��يدن ترمز ت��ورم، اصالح 
سياست هاي ارزي است كه با وجود تيم اقتصادي ناهماهنگ در دولت 
اين موضوع محقق نشد. حداقل ترين انتظار مردم از دولت سيزدهم، 
مهار تورم بود كه شدني اس��ت اما دو ماه گذش��ت و اتفاقي در سفره 
معيش��تي مردم رخ نداد. البته كه دو ماه وقت كمي اس��ت اما دولت 
مي توانس��ت در اين مدت، اقدامات كوتاه مدتي انجام بدهد كه از اين 

موضوع غفلت كرد. 
صمصامي با بيان اينكه ۴0س��ال از انقالب مي گذرد و هنوز احكام و 
قواعد اسالمي در اقتصاد پياده نشده است، گفت: همچنان به سيستم 
بانكي اعتراض وارد مي ش��ود كه سيس��تمي ربوي اس��ت و ربا هنوز 
حذف نش��ده اس��ت. با وجود مطالعات زيادي كه انجام شده اما هنوز 
نتوانستيم س��اختار توليد، نظام بانكي و مالياتي رو به اقتصاد اسالمي 

نزديك كنيم. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: براي تحقق اقتصاد اسالمي در زمينه 
نظام سازي اقتصادي ضعف هاي اساس��ي وجود دارد كه يكي از موارد 
مورد بحث در اين راستا بانك است و به ساختار و ماهيت بانك به عنوان 
يك مؤسسه تجاري توجه نشده است و تا زماني كه به ماهيت بانك كه 
با آن عجين شده، توجه نشود، نمي توان يه اقتصاد اسالمي دست پيدا 
كرد. در طرح هاي مجلس براي قانون بان��ك مركزي به ماهيت بانك 

توجه نشده است. 

 سومين محموله ميعانات گازي ايران 
در ونزوئال تخليه شد

يك محموله 2/1 ميليون بشكه اي ميعانات گازي ايران وارد ونزوئال 
شده و در يكي بنادر متعلق شكت ملي نفت اين كشور تخليه شد. 
به گزارش رويترز، يك محموله ۱/2 ميليون بشكه اي ميعانات گازي 
ايران وارد ونزوئال شده و در بندر خوزه شركت PDVSA تخليه شد. 
شركت هاي ملي نفت ايران و ونزوئال هر دو تحت تحريم هاي امريكا قرار 
دارند و ماه گذش��ته تحت قراردادي توافق كردند در فاز نخست براي 
ش��ش ماه، ميعانات گازي ايران را با نفت خام سنگين ونزوئال مبادله 
كنند. به نوشته اين گزارش، نخس��تين محموله از اين محموله ها در 
ماه سپتامبر با نفتكش ايراني » Felicit« ونزوئال را ترك كرد. سپس 
ايران نخس��تين محموله ميعانات گازي را در نفتكش » Dino I« به 
ونزوئال اعزام كرد. اين نفتكش هفته قبل با نفت خام ونزوئال به مقصد 
ايران حركت كرده اس��ت. دومين محموله ميعان��ات گازي ايران روز 
دوشنبه با نفتكش »Dorena « و پرچم ايران وارد ونزوئال شد. حتي با 
وجود چشمان مراقب واشنگتن، ايران و ونزوئال از سال گذشته تاكنون 
همكاري هايشان را تقويت كرده اند. دولت مادارو، مواد غذايي، قطعات 
پااليشگاه، ميعانات گازي و س��وخت از ايران دريافت كرده و به ايران 

نفت خام و مواد خام ديگر ارسال كرده است. 

 نگراني امريكا از بي اثر شدن تحريم ها 
با ارزهاي مجازي

دول�ت امري�كا هش�دار داده ك�ه رواج يافت�ن ارزه�اي مجازي 
تهديدي ج�دي براي س�اختار تحريمي امريكا به ش�مار مي رود. 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودي، دولت امريكا به رياست جو بايدن 
هشدار داده كه ترويج استفاده از ارزهاي مجازي تهديدي جدي عليه 
ساختار تحريم هاي امريكا به ش��مار مي رود. دولت بايدن خواستار به 
روزرساني نحوه اعمال تحريم ها شده تا دولت امريكا بتواند همچنان از 

آنها به عنوان ابزاري مؤثر در تأمين امنيت ملي خود استفاده كند. 
مكس كاي��زر و استيس��ي هربرت، دو كارش��ناس امريكايي ش��بكه 
راشاتودي با اشاره به اين موضوع مي گويند، با وجود بيت كوين ديگر 
تحريم هاي امريكا كار نخواهند كرد. آنها معتقدند دليل اين مسئله اين 
است كه ظهور و گسترش استفاده از بيت كوين باعث شده تا بسياري 

از كشورها به فكر كنار گذاشتن معامله با دالر بيفتند. 
دالر به عن��وان ارز غالب در معام��الت بين الملل��ي هم اكنون يكي از 
اصلي ترين منابع اعمال زور و اهرم هاي فشار امريكا در سطح بين الملل 
به ش��مار مي رود و در صورتي كه جايگاه دالر متزلزل ش��ود، در واقع 

قدرت اعمال زور كاخ سفيد پايين خواهد آمد. 
دليل نگراني امريكا از بيت كوين اين است كه معامالت بيت كوين در 
قالب فناوري بالك چين انجام مي شود كه به صورت غير متمركز بوده 
و كاخ س��فيد نمي توانند روي آن براي اعمال فرامرزي خواسته هاي 

خود تسلط داشته باشد. 

 موافقت رئيس جمهور 
با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

10 ميليون نفر از مددجويان بهزيستی و كميته امداد، بازنشستگان، كارگران و ايثارگران در فاز اول سهام عدالت می گيرند

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,200-41,940نام
520-22,290توريستي ورفاهي آبادگران ايران
310-8,380البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
230-18,220سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

17,240820آلومينيوم ايران 
340-21,000آلومراد

140-2,664كاشي  الوند
530-30,360داروسازي  امين 

220-11,080معدني  امالح  ايران 
350-30,700آسان پرداخت پرشين

36-1,736آبسال 
180-10,280بيمه آسيا

5,15050سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
45-895سرمايه گذاري پرديس

2,54425صنايع  آذرآب 
1,310-35,470سايپاآذين 
50-26,990معادن  بافق 

19-2,261مس  شهيدباهنر
70-3,745بيمه البرز

280-8,140سرمايه گذاري بوعلي 
8,4000باما

22,690480سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1,63878گروه  صنعتي  بارز

85,7100بهساز كاشانه تهران
89,9904,280نهادهاي مالي بورس انرژي
2,550-48,730سايراشخاص بورس انرژي

30-1,612بهنوش  ايران 
3-1,596گروه بهمن 

120-5,230سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
17-1,115بانك خاورميانه

380-8,100بيمه ملت
71,8802,380بين  المللي  محصوالت  پارس 

2,230-42,650پتروشيمي بوعلي سينا
113-2,166گروه صنعتي بوتان 

210-13,700بانك پارسيان 
20,930140بانك پاسارگاد

36-1,799پست بانك ايران
41-1,850بانك صادرات ايران

22-1,810بين المللي توسعه ساختمان
60-6,350بانك تجارت

320-8,700بيمه ما
790-14,970چرخشگر

75-2,830كشت  و صنعت  چين  چين
28,100550توليدي چدن سازان

150-5,950معدني وصنعتي چادرملو
209-3,981سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

20-95,300كمباين  سازي  ايران 
350-25,810كربن  ايران 

14,39020داروسازي  ابوريحان 
300-13,930داده پردازي ايران 

560-10,990البرزدارو
1,290-29,900داروسازي زاگرس فارمد پارس

25,210880داروپخش  )هلدينگ 
790-15,100شيمي  داروئي  داروپخش 

660-12,540داروسازي  فارابي 
183-3,485داروسازي  جابرابن حيان 

1,520-28,970داروسازي  كوثر
8,260-89,910دارويي  لقمان 
20,700380معدني  دماوند

840-22,150دوده  صنعتي  پارس 
1,150-28,800داروسازي  اسوه 

950-20,410كارخانجات داروپخش 
1,040-36,570درخشان  تهران 
15,6300دارويي  رازك 
19,500570سبحان دارو

370-18,310داروسازي  سينا
40-21,800گروه دارويي سبحان

220-4,660سرمايه گذاري دارويي تامين
5,46070داروسازي زهراوي 

3,5502تجارت الكترونيك پارسيان
1,340-46,010بيمه اتكايي امين
550-16,500داروسازي  اكسير
25,350370فوالد آلياژي ايران

310-5,930فوالد اميركبيركاشان
680-24,850فيبر ايران 

16,000100فوالد خراسان
330-12,030فوالد خوزستان

11,070110فنرسازي زر
11,05090فوالد مباركه اصفهان
7,310340فوالد مباركه اصفهان

730-28,090فروسيليس  ايران 
1,390-26,430فرآوري موادمعدني ايران 

34,890520غلتك سازان سپاهان
240-26,990پارس فوالد سبزوار

25,200280فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
100-6,540پديده شيمي قرن

3,223153گروه صنايع بهشهرايران 
15,280270گلوكوزان 

15,200190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
91,200440سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

1,210-28,000قنداصفهان 
57-1,890كارخانجات  قند قزوين 

300-14,360قطعات  اتومبيل  ايران 
1,040-19,840شهد

9,850-187,200قند لرستان 
880-23,980گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

35,5701,410قند مرودشت 
80-21,990قند نيشابور

2,1269معدني و صنعتي گل گهر
32-1,991بيسكويت  گرجي 

8,860170گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
124-2,362فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

2,040-38,870قند ثابت  خراسان 
160-6,610گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

178-3,386گلتاش 
320-21,980حمل و نقل بين المللي خليج فارس
220-8,300حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

240-4,700شركت ارتباطات سيار ايران
660-12,610حفاري شمال

320-8,210حمل ونقل توكا
12,85010داده گسترعصرنوين-هاي وب

240-6,410ايران ارقام 
1,6801سرمايه گذاري اعتبار ايران

217-4,137ايران  خودرو
20,900160سرمايه گذاري خوارزمي

4,616219كمك فنرايندامين 
80-10,180خدمات انفورماتيك 

110-10,150بيمه پارسيان
29-3,021بيمه پارسيان

1,440-27,470گروه پتروشيمي س. ايرانيان
170-4,980ايران دارو
7,050-133,980جام دارو

115,6601,540صنايع جوشكاب يزد
35,7101,700پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,420-27,050بورس كاالي ايران
95-2,930كابل  البرز

720-26,000گروه صنايع كاغذ پارس
6,790-129,090صنايع خاك چيني ايران 

390-7,540خوراك  دام  پارس 
98-1,954فنرسازي خاور

137,530430كارخانجات توليدي شهيد قندي
170-3,333پارس  خزر

600-22,780كاشي  وسراميك  حافظ 
60-13,600سيمان خوزستان

990-18,910الكتريك  خودرو شرق 
440-9,250كيميدارو

80-17,980لبنيات  كالبر
220-15,650توسعه معدني و صنعتي صبانور
4,840-92,110سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

2,88029كاشي  پارس 
260-5,060بانك  كارآفرين 

90-44,400ايركا پارت صنعت
106,2205,050صنعت غذايي كورش

109-2,761پتروشيمي خراسان
500-9,520كارتن  ايران 

80-13,140كاشي  سعدي 
18,120690كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

590-11,390كالسيمين 
26,240100صنايع كاغذسازي كاوه 
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