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اقتصادی

استان

پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی
از مهمترین وظایف یگان حفاظت راه و شهرسازی است

آفتاب یزد :دادستان عمومی و انقالب شهرستان
بافق گفت :باید ســعی و اهتمام در جلوگیری از
تصرف اراضی دولتی در مرحله اولیه باشد و اجازه
داده نشود که ساخت و ساز و مستحدثات صورت
گیرد چرا که هزینههای پیشــگیری به مراتب
کمتر از هزینههای بعدی است.
چمران بهارلویی ،در جلسهای با یگان حفاظت راه
و شهرسازی شهرستان بافق بیان داشت :حفاظت
و حراســت از انفال و اراضی دولتی یک وظیفه
شرعی است چرا که تمامی اشخاص در بیت المال
سهیم هستند و باید از سهم همه مردم و عموم
جامعه صیانت شود.
وی بــر اجرای دقیق احکام صادره در این زمینه
تأکید کرد و افزود :تهیه مســتندات نســبت به
اجرای آراء قضایــی و احکامی که در این زمینه
صادر شده بســیار مهم و ضروری است چرا که
زحمات زیادی بر ضابطین و قضات تحمیل شده
است و باید تا حصول نتیجه دنبال شود.
دادســتان عمومــی و انقالب بافق بــه آمادگی

دستگاه قضایی جهت راهنمایی و ارشاد ضابطین
اشــاره کرد و گفت :با توجه به آموزشهایی که
در طول یکســال نسبت به ضابطین خاص داده
میشود و ابهاماتی که در این دورههای آموزشی
راجع به اجرای احکام مطرح میشود این آمادگی
جهت ارائه راهنمایی در وقت اداری و هماهنگی با
قاضی کشیک در خارج از وقت اداری جهت اخذ
راهنمایی وجود دارد .وی تصریح کرد :باید سعی
و اهتمام جهت جلوگیری از تصرف اراضی دولتی
در مرحله اولیه باشد و اجازه داده نشود که ساخت
و ساز و مستحدثات صورت گیرد چرا که این امر
از طرفی موجب تجری متصرفین و مهمتر از آن
تضییع اموال عمومی خواهد شد.
بهارلویی دقت و احترام به اموال مردم را خواستار
شــد و ابراز داشــت :باید با کار کارشناسی و با
اســتفاده از ابزارهای دقیق و به روز ،مرز دقیق
اراضی دولتی و مستثنیات مشخص و ثبت گردد
و در عین حال اهتمام الزم نسبت به اموال مردم
با دقت مضاعف صورت گیرد.

پیشگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی
از مهمترین وظایف یگان حفاظت راه و شهرسازی است

آفتاب یزد :جلســه شــورای سیاستگذاری
ســیزدهمین جشــنواره پژوهش و نوآوری در
مدیریت شــهری (مجمع شــهری تهــران) و
هشــتمین جشــنواره پژوهش و آمــوزش در
مدیریت شهری و روستایی با حضور اعضای این
شورا به صورت برخط برگزار شد.
لطف اهلل فروزنده؛ معاون برنامه ریزی ،توســعه
ســرمایه انســانی و امور شــورا گفت :چنین
رویدادی پشتوانه بســیار مناسبی برای اهداف
بزرگ شهرداری تهران است.
وی با اشــاره به واجد شــرایط بودن کالنشهر
تهران برای تحقق شــعار شهردار تهران گفت:
تهران بــزرگ ظرفیت پایتخت شــدن جهان
اسالم را دارد به شرط این که طرحهای نوآورانه
و پشتوانه علمی داشته باشد.
مهدی جمالی نژاد؛ معاون عمران ،توسعه امور
شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور در این نشست با تقدیر از
دست اندرکار برگزاری جشنواره گفت :استقبال
از جشنواره بسیار عالی بوده و تا آخرین مهلت
دریافت آثار تعداد  ۲۰۲۹اثر از سراســر کشور
دریافت شده است.
وی با تاکید بر خیرات و برکات برگزاری چنین
جشنوارهای در سراسر کشــور افزود :برگزاری
این جشنواره توسط شــهرداری تهران و مرکز
مطالعات مورد استقبال شهرداریهای سراسر
کشــور بوده و ثمرات آن در سراسر کشور قابل
مشاهده و ملموس خواهد بود.
جمالی نژاد ادامه داد :مرکز مطالعات شهرداری
تهــران با ایجاد چنین ظرفیتی در شــهرداری
حوزه عملیاتی را به شــبکه دانش اتصال داده
است.
محمد حســن بوچانی؛ رئیس مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران در ادامه گفت :این مرکز
با اجرای جشنوارههای پژوهشی و مطالعاتی در
راستای احقاق اهداف گام دوم انقالب و منویات
مقام معظم رهبری گام برداشته است.
وی با اشــاره بــه محورهای جشــنواره گفت:
ســیزدهمین دوره این جشــنواره با سه محور
«موضوعی شــهرها و مدیریت شهری در گام
دوم انقالب و سده جدید»« ،بازگشایی شهرها
در دوران پساکرونا» و «رصد تحوالت شهرها و
مدیریت شهری در پایان سده» برگزار میشود.
احمــد صادقی؛ عضو شــورای شــهر تهران با
ارزشمند خواندن چنین رویدادی در شهر تهران
گفت :طبق بیانات مقام معظم رهبری مشکالت
شهری مانند ترافیک باید با همفکری و همراهی
پژوهشگران و دانشگاهیان حل شود.
وی با اشاره به مشکالت تهران افزود :برای حل
این مشکالت با مشــارکت دانشگاهیان باید به
راهکارهای علمی دست یافت.
حســین یوســفی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران در ادامه این نشســت با اشــاره به نحوه
داوری طرحهــا گفت :داوری آثــار به صورت
غیرحضــوری و در ســامانه انجام میشــود،
بهرهگیری از اعضای هیئت علمی دانشگاههای
مختلــف در حوزههــای تخصصــی در داوری

آثــار از ویژگی منحصر به فرد این جشــنواره
به شمار میآید.
غالمرضــا کاظمیــان؛ مدیرکل طــرح ریزی
شــهرها و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه
و شهرســازی توسعه شــهرها را بدون حضور
دانشگاهیان را فاقد ارزش خواند و گفت :توسعه
متوازن شــهری با مطالعات علمی و مشارکت
دانشــگاهیان اتفاق میافتد و این جشــنواره
فرصت مناسبی برای مدیریت شهری است.
اسمعیل زیارتی ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی
شــهری و روســتایی با تاکید بر دیدگاه کالن
مدیریتــی حاکم برســیزدهمین جشــنواره
میافزایــد :از ویژگیهای این جشــنواره این
اســت که برای حل مشکالت تهران به شهرها
و روســتاها هم توجه دارد چرا که بســیاری از
این مشــکالت بیارتباط با شهرها و روستاهای
اطرافش نیست.
محســن شــریفی؛ مدیر کل دفتر پژوهشهای
وزارت علوم با اشاره به اهمیت این رویداد بیان
کرد :از اینکه شــهرداری تهــران در ایجاد این
حلقه اتصال میان دانشگاهیان و مدیریت شهری
پیشگام شده خوشبین هستیم و برای تداوم این
ارتباط از هیچ مساعدتی دریغ نخواهیم کرد.
محمدمجیدفوالدگر؛رئیسپژوهشکدهچشمانداز
و آیندهپژوهی دانشگاه آزاد در ادامه افزود :نگاه به
آینده شهر تهران از آنجا مورد اهمیت خواهد بود
که با حضور اندیشــمندان و دانشمندان تکاپوی
فکری در مدیریت شهری شکل میگیرد .وی با
اشاره به تهران الگوی تمدن اسالمی میگوید :این
هدف با تحقق چشمانداز حکمرانی شهری بسط و
توسعه و مرجعیت پیدا میکند.
کمال مــرادی؛ دبیــر کل مجمع شــهرداران
کالنشهر ایران در این نشست با تاکید بر ایجاد
شبکه دانش در شهرداری تهران اظهار داشت:
این رویداد میتواند باعث ایجاد شــبکه دانش
مدیریت شهری در شهرداریهای کشور باشد
و منشا ظهور و بروز تحوالت بیاری در مدیریت
شهری شود.
ســعید کرمی؛ رئیس مرکز حقوقی شهرداری
تهران و عضو دیگر شــورای سیاستگذاری در
ادامه گفت :آنچه این جشــنواره را خاص کرده
این است که آثار برگزیده ضمانت اجرایی دارند
و همین ویژگی در اســتقبال از جشنواره تاثیر
بینظیری داشته است.
گشتاســب مظفری؛ معاون مطالعات مدیریت
اقتصــادی و امور اجتماعی مرکــز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران با بینظیر خواندن این
جشــنواره در دنیا گفت :این جشنواره در حوزه
بینالمللی نظیر ندارد و میتوان از آن در دنیا به
عنوان یک نمونه موفق نام برد.
فرهاد محبتی؛ دبیراجرایی سیزدهمین جشنواره
پژوهش و آموزش در مدیریت شهری با تشریح
روند جشــنواره از آغاز انتشــار فراخوان تا روز
برگزاری گفت :این دوره از جشنواره در روز ۲۴
آذرماه  ۱۴۰۰با حضور تمامی دست اندرکاران
حوزه مدیریت شــهری کشور به صورت برخط
برگزار خواهد شد.

علی صادقی مدیرعامل شرکت تولیدی پرهامین کرج:

مشکالت تولید در ایران ،رقابت با برندهای خارجی را سخت میکند

آفتاب یزد :مدیرعامل شرکت تولیدی پرهامین
کرج در بیست و یکمین نمایشگاه رنگ و رزین
در تهران برپایی نمایشگاه  ۱۴۰۰را شروعی برای
فعالیت گستردهتر شرکتهای تولید رنگ اعالم
میکند .علی صادقی با اشاره به موانع بر سر راه این
صنعت اعالم کرد که موضوع تحریم یک واقعیت
است که دست ما را از مواد اولیه کوتاه کرده است
و در بازارهای صادراتی نمیتوانیم مراوده مطلوبی
داشــته باشیم .وی گفت :شرکت پرهامین کرج
از ســال  ۸۰تاسیس شــده که حدود  ۲۰سال
ســابقه فعالیت دارد .از زمان مدیریت جدید و
اداره شــرکت تنوع محصول زیادی داشتیم .به
عنوان مثال در چهار رسته ساختمانی ،صنعتی،
هنــری و چوب تولید داریم .ما تنها تولیدکننده
رنگهای گیاهی چوب در ایران هســتیم که به
اسم ایرانی میفروشــیم و قیمتمان هم ایرانی
است .صادقی افزود :امسال دومین دوره است که
به اسم شرکت پرهامین شرکت کردیم .نمایشگاه
بیشــتر برای ما حالت دید و بازدید دارد چرا که
ما بیش از همه با مشــتریهای قدیمی ارتباط
برقرار میکنیم و ســعی میکنیم آنها را حفظ
کنیم .برگزاری نمایشگاه بسیار عالی است چرا

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

که با کارها و ایدها و مشــتریهای جدید آشنا
میشوید و یکی از منابع ایده رقبا هستند و این
موجب میشود با شرکتهای دیگر ارتباط برقرار
کنیم .به گفتــهی وی بزرگترین و اولین موانع
حال حاضر این صنعت مســئله تولید و دومین
مانع دولت است .متاسفانه هر چیزی که دولتها
درآن دخالت کردهاند بیشتر منجر به مشکل شده
اســت چرا که افرادی که در دولت در حال کار
هستند در تخصصهایشان قرار نگرفتهاند .مسئله
دیگر موضوع تحریم اســت و این یک واقعیت
اســت که ما دستمان از مواد اولیه کوتاه است و
در بازارهای صادراتی نمیتوانیم مراوده داشــته
باشیم .به عنوان مثال ما جزو معدود شرکتهایی
هستیم که در خلیج فارس هم صادرات داریم اما
با هزار و یک مشکل روبرو هستیم .در ایران اگر
شما درخواست وام بدهید با  ۱۸درصد سود باید
بازپرداخت کنید اما رقبای ما در کشورهای عربی
وام میگیرند با  ۳تا  ۴درصد سود ،بازپرداخت را
متعهد میشوند .در کشورهای جنوب شرق آسیا
شــرکتها با یک درصد وام میگیرند .موانع و
مشکالت زیادی بر سر راه ما قرار دارند اما با تمام
این وضعیت به کارمان ادامه دادیم.

قیمت هر متر خانه در تهران  ۳۲میلیون شد

طبق اعالم بانک مرکزی ،درآبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران  ۳۲میلیون و  ۹هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب  ۱.۲و  ۱۷.۷درصد افزایش یافته است

 ۱۵تا  ۲۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم  ۱۷.۲درصد
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند
و دامنــه قیمتی  ۲۰تــا  ۲۵و  ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان با  ۱۷و ۱۲.۳
درصد ســهم در رتبه بعدی قرار دارد .از ســوی دیگر در آبان امسال
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش
هر واحد نشــاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک
میلیارد تا یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۸.۹
درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشتهاند.

گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی
منتشــر شده ،بیانگر این است که در آبان ماه متوسط قیمت خرید و
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی تهران  ۳۲میلیون و  ۹هزار تومان بوده که
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱.۲درصد و ۱۷.۷
درصد افزایش دارد .عالوه بر این ،تعداد معامالت انجام شــده در این
ماه حدود  ۷.۳هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه
مشابه در ســال قبل به ترتیب  ۳۳.۵و  ۶۳.۵درصد افزایش را نشان
میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال
ساخت با سهم  ۳۲درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
> گرانترین خانه در تهران چند؟

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین
قیمــت هر متر خانه  ۷۲میلیون و  ۷۵۰هزار تومان در منطقه یک و
کمترین آن با  ۱۴میلیون و  ۵۲۰هزار تومان در منطقه  ۱۸بوده است

> وضعیت اجاره خانه در تهران

کــه هر یک از آنها با افزایش  ۳۲.۲درصدی در منطقه یک و ۲۰.۶
درصدی در منطقه  ۱۸مواجه شدهاند .توزیع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده برحســب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه
امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی

همچنین ،توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری
در تهــران حاکی از آن اســت که منطقه  ۵بــا  ۱۳.۸درصد از کل
معامالت ،بیشترین ســهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص
داده است .عالوه بر این ،بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر
تهران و در کل مناطق شــهری در آبان امســال نشاندهنده رشدی
معادل  ۵۱.۶و  ۵۴.۹درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

ارزی که برای بورس تبدیل به ریال نشد!

درحالی که سال گذشته تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه
ملی به صندوق توســعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این
بازار تصویب شد و کارشناســان بر این باورند که بازار سرمایه در
این روزها از کمبود نقدینگی رنــج میبرد ،هنوز جزئیات اجرای
این مصوبه مشخص نیست و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
ضمن تاکید بر اینکه مصوبه مذکور در حال پیگیری اســت ،اعالم
کرده که دولت سیاستی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال
تبدیل نشود و منابع از محل ریالهایی که قبال تبدیل شده است
بــه صندوق تثبیت تزریق شــود .یه گزارش ایســنا ،کاهشهای
پی درپی شاخص بورس در سال گذشته ،مسئوالن را بر آن داشت
تا تصمیمات مختلفی برای به تعادل رســاندن بازار سرمایه اخذ
کنند و یکی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق توســعه ملی
به این بازار بود .در این راســتا ،اواخر شهریور سال گذشته حسن
قالیباف اصل  -رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار  -اعالم
کرد که این سازمان پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است .البته این ماجرا
از همان اول مبهم بود و مسئوالن در بخش بورس ،وزارت اقتصاد
و صندوق توسعه ملی یا هیئت امنای صندوق توسعه ملی در این
رابطه به صراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و
به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها
چه روالی در حال طی شــدن است و فقط به توافق و حل ابهام و

وعدههای هر هفتهای برای انتقال منابع بسنده کردند.

تومان (۱۰۰۰میلیارد تومان در پنجم آذرماه ســال گذشته و ۱۰۳۴
میلیارد نیز در اردیبهشت ماه سال جاری) تزریق شده است.

در نهایت محســن خدابخش  -مدیر سابق نظارت بر بورسهای
ســازمان بورس  -اعالم کرد که ســازمان بورس به عنوان متولی
بازار از طریق همه مراجع تزریق یک درصد صندوق توســعه ملی
را پیگیری کــرده و اولین تخصیص منابع به صندوق تثبیت وارد
میشود .البته خدابخش بر تزریق منابع مذکور در چند فاز تاکید
کرد و گفت :رقمی که باید در فاز نخست به صندوق تثبیت تزریق
شود معادل  ۲۰۰۰میلیارد تومان است.

> عدم تبدیل ارز به ریال

> تزریق  ۲۰۰۰میلیارد تومان به بورس

> چالشهای اجرای مصوبه

این ماجرا از روز نخســت نیز چالشهای زیادی داشــت .برای مثال
صندوق توسعه ملی اعالم کرد که قرار نیست از منابع ارزی به بورس
داده شود و بورس باید منتظر منابع ریالی باشد .بعد از آن نیز صندوق
توســعه ملی اعالم کرد که بورســیها اصال تزریق منابع را پیگیری
نکردند ،البته بورســیها نیز در آن سوی ماجرا این ادعا را رد کرده و
اعالم کردند تزریق منابع درحال پیگیری است .در هر صورت تقریبا
جزئیات زیادی از تزریق منابع در دســت نیست .تنها آمار موجود از
سوی ابراهیم آقابابائی ،رئیس سابق صندوق توسعه و تثبیت بازار اعالم
شده است که نشان میدهد تا اول تیرماه سال جاری ۲۰۳۴ ،میلیارد

حاشیهسازی
«یاماها»!

اعالم متناقض در رابطــه با ترخیص محموله
آالت موســیقی برند «یاماهــا» که از مدتها
پیش در گمرک مانده ،بــا این تاکید گمرک
ایران کــه ترخیص صورت نگرفتــه و مانع از
آن شده اســت همراه بود؛ محمولهای از گروه
ممنوعالورود و پرحاشــیه چهــار! به گزارش
ایســنا ،ممنوعیت واردات کاالهای گروه چهار
از ســال  ۱۳۹۷اعمال شده و امکان ترخیص
ندارد ولی در این مــدت بارها اقالم وارداتی و
دپو شده این گروه در گمرک حاشیه ساز شده
است .از کاالهای موجود در گروه چهار ،آالت
موسیقی است که از زمان اعمال ممنوعیت نیز
اعالم گمرک از این حکایت داشت که در بین
اقالم دپو شده ،آالت موسیقی هم موجود است
تا اینکه از مدتی پیش زمزمههایی در رابطه با
احتمال ورود محمولهای از آالت موسیقی برند
یاماها مطرح بــود و اخیرا هم برخی خبرها از
جدی شدن ترخیص آن حکایت داشت.
> ثبت سفارش مغایرت دارد

پیگیری این موضوع ،تائیدکننده ترخیص نبود
و ســخنگوی گمرک ایــران ،در این رابطه به
ایســنا توضیح داد که این محموله شامل ۱۱
کانتینر ادوات موسیقی است که از سال ۱۳۹۸
وارد گمرک شــده ولی به دلیــل ممنوعیت
واردات اقالم گروه چهــار و مغایرت کدتعرفه
و شــرح کاال در ثبت سفارش ،گمرک مانع از
ترخیص آن شده است.
> مقام قضائی مستندات گمرک را تائید کرد

لطیفی با اشاره به نظر اولیه مقام قضائی مبنی

بــر ترخیص کاال افزود :اما با ارائه مســتندات
گمرک مبنی بــر غیرقابل ترخیص بودن کاال
بــه دالیل قانونی ،مقام قضائــی نیز با تکمیل
مســتندات نظر گمرک را پذیرفته و ترخیص
این کاال صورت نخواهد گرفت.
> شرط ترخیص یاماها

ســخنگوی گمرک ایران همچنیــن در مورد
تکلیــف محمولــه یاماها توضیــح داد که به
دلیل مغایرت شــرح کاال و کد تعرفه در ثبت
ســفارش و از سویی همخوانی شــرح کاال با
محمولــه وارده ،تنها با اصالح ثبت ســفارش
توسط وزارت صمت ،مصوبهای برای ترخیص
این نوع کاالها و یا با آرای قطعی مقام قضائی
امکان ترخیص وجود خواهد داشــت و در غیر
این صورت باید کاال مرجوع شــود .این ماجرا
در شــرایطی مطرح اســت که حواشی گروه
چهار جدید و عجیب نیســت و از زمان اعالم
ممنوعیــت واردات این اقالم ،صاحبان کاال به
دلیل حقوق مکتســبهای که برای آنها ایجاد
شده بود با وجود ممنوعیت ،بارها برای تعیین
تکلیف کاال ورود کردهاند که در مقاطعی دولت
مهلتی را اعالم کرد تا طبق شرایط تعیین شده
در مصوبــه ،ترخیص صورت بگیرد ولی به هر
صــورت در مواردی ایراداتی بــه جریان ثبت
سفارش و یا تامین ارز وارد بود و به هر دلیلی
بخشــی از این اقالم امکان خروج پیدا نکرد و
همچنان بعد از گذشــت چند سال در گمرک
مانده است .گزارشهای گمرک نشان داده بود
که حدود  ۸۰میلیون دالر کاالی گروه چهار از
زمان ممنوعیت دپو شده است.

با همه این مباحث ،مجید عشقی ،رئیس ســازمان بورس و اوراق
بهــادار در آخرین اظهار نظر خود درمــورد مصوبه تزریق منابع از
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اعالم کرده است
که :این مصوبه درحال پیگیری است .البته بخشی از آن تزریق شده
اســت و تالش میکنیم این منابع به صورت مســتمر و هرساله به
صندوق تثبیت تزریق شود .دولت سیاســتی دارد که ارز صندوق
توســعه ملی به ریال تبدیل نشــود و منابع از محل ریالهایی که
قبال تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود .اما به نظر من
با بازگشــت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی به منابع صندوق
نخواهیم داشت .هرچند صندوق تثبیت و توسعه بازار در جایی که
الزم باشد ورود پیدا میکند اما تالش این است که کمترین حضور
را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد .به نظر میرسد صندوق
توسعه ملی همچنان در گیر و دار عدم تبدیل منابع ارزی به منابع
ریالی است .این در حالی است که بازار سرمایه روی شیب منفی در
حرکت بوده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرف فروش
در بازار قوی نیســت اما از آنجا که در بازار نقدینگی وجود ندارد و
منابعی در بازار نیست ،روند حرکت شاخصها نزولی میشود.

شرط ترخیص لوازم خانگی کرهای
ورودی به کیش

طبــق اعالم مســئوالن منطقــه آزاد کیش،
محموله لوازم خانگی کــرهای که اخیرا وارد
این جزیره شــده هنوز ترخیص نشــده است
و در صورتــی که مســتندات تایید کند ثبت
سفارش و خرید آن قبل از ممنوعیت صورت
گرفتــه امکان ترخیص دارد ولــی اگر بعد از
ممنوعیت باشــد از ترخیــص آن جلوگیری
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،طی روزهای اخیر محمولهای
از لوازم خانگی ســاخت کره وارد منطقه آزاد
کیش شد که مورد تایید گمرک ایران نیز قرار
گرفــت اما این موضوع مطرح بود که با توجه
به ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای که
از ســوی رهبر مورد تاکید قرار گرفته تکلیف
این محموله چیست ،در عین حال که در ۲۴
مهر شــورای عالی مناطق آزاد طی ابالغیهای
بــه مناطق ثبت آمــاری و ورود کاالی لوازم
خانگی با نشــان تجاری و ساخت کره جنوبی
به مناطق را ممنوع اعالم کرده بود ولی تاکید
داشت آن دســته از این کاال که دارای قبض
انبار قبل از  ۲۴مهر باشد مشمول ممنوعیت
نیستند.
در همین رابطــه توضیح معــاون اقتصادی
منطقــه آزاد کیش ،از ایــن حکایت دارد که
بــا اعالم ممنوعیت هیچ گونــه ثبت و خرید
بعــد از آن قابل قبول نیســت و اگر وارداتی
صــورت بگیرد ترخیص نخواهد شــد ،اما به
هــر حال قوانین و مقررات عطف به ماســبق
نمیشــود و ما باید این موضوع را مورد توجه
داشته باشیم که اگر تاجر و واردکننده کاال را
قبل ممنوعیت ثبت و خریداری کرده آنگاه

از نظــر شــرعی و قانونی موظــف به تعیین
تکلیف کاالی خریداری شــده هســتیم چرا
که این خریــد زمانی صورت گرفته که حتی
ممنوعیتی اعالم نشده و طبق ضوابط حاکم،
بوده است.
همتی ادامه داد :در این راستا تمامی وارداتی
که در زمان اعالم ممنوعیت صورت میگیرد
مورد بررسی قرار گرفته و اگر اسناد و مدارک
تایید کند که ثبت ســفارش و خرید قبل از
تاریخ ممنوعیت بوده است نسبت به ترخیص
اقدام خواهد شــد چرا که در غیر این صورت
امنیت سرمایه گذاری ،تجارت و حقوق قانونی
افراد به خطر میافتد.
وی با بیــان اینکه محموله اخیر لوازم کرهای
که بــه منطقه آزاد وارد شــده نیز بر همین
اســاس هنوز ترخیص نشده است گفت :این
محموله فعال تا زمــان تعیین تکلیف در انبار
نگهــداری خواهد شــد و در صــورت تایید
مــدارک و مســتندات در رابطه با خرید قبل
از ممنوعیت واردات ترخیص و به صاحب کاال
تحویل میشود اما اگر بعد از ممنوعیت باشد
ترخیصی صورت نخواهد گرفت.
این مقام مسئول در منطقه کیش درباره اینکه
آیــا تمامی محمولههای وارداتی لوازم خانگی
صرفا در خود منطقه اســتفاده میشود گفت:
به طــور حتم همین طور اســت و هیچگونه
خروج لــوازم خانگی با توجه بــه ممنوعیت
واردات از کیــش به ســرزمین اصلی صورت
نمیگیــرد ،در عین حال در منطقه کیش دو
گمرک مستقر اســت و تمام ورود و خروجها
ثبت و تحت نظارت قرار دارد.

هشدار درباره کالهبرداری از طریق مکالمه بینالملل

مشــترکان تلفن همراه در صورت دریافت هرگونه تماس ،پیامک یا
لینکهای اغواکننده اینترنتی که پیشنهاد تماس به شماره بینالمللی
دارد ،دقت کنند تا در دام کالهبرداران نیفتند .به گزارش ایسنا ،طبق
اعالم اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران ،تماسهای
ناشناس بینالمللی ،ارتباط با شماره مسابقات شبکههای ماهوارهای،
پیامکهای حاوی لینکهای اغواکننده ،تعامل با سایتهایاینترنتی
از قبیل دوســتیابی و شــرطبندی و مواردی ازاین دســت ،اغلب
به دنبال کالهبرداری از مشــترکان هســتند کــه منجر به صدور
صورتحســابهای نجومی برای آنان میشود .در رایجترین شیوه که
از قضا در رأس تقلبهای صنعت تلکام دنیا نیز قرار دارد ،مشترکان
با تماسهای از دست رفتهای از سرشمارههای بینالمللی و با منشأ
نامشخص مواجه میشوند که در صورت تماس گرفتن با آن شمارهها،
متحمل هزینه سنگین خواهند شد .بنا بر اعالم ،خوشبختانه با توجه
به مســائل امنیتی شبکه همراه اول ،امکان هک کردن سیمکارت و
شــماره مشترکان جهت پرداخت ناخواسته هزینه استفاده دیگران،
برای کالهبــرداران وجود ندارد تا ازایــن طریق بتوانند هزینههای
سنگینی را به مشترکان تحمیل کنند؛ بنابراین کالهبرداران صرفا
از طریق وسوســه و تحریک مشترکان اقدام به سوءاستفاده از آنها
میکنند .با وجود آنکه در سال  ۱۳۹۸با ابالغ مصوبه  ۲۸۹به اپراتورها،
موضوع انتقال مکالمه بینالملل مشترکان از سمت شرکت ارتباطات

زیرســاخت به اپراتورهای کشور منتقل شــد و بعد از آن به واسطه
قرارداد اپراتورها با شــرکتهای خارجی حمل ترافیک (به اصطالح
کریــر) که ترافیک مشــترکان را به تمامی کشــورها و اپراتورهای
بینالمللی حمل میکنند ،ترافیک مشترکان در ابری از شرکتهای
حامل دست به دست میشود تا به مقصد برسد؛ اما برخی ازاین قبیل
کالهبرداریها از سمتاین شرکتها در حال انجام است که هم به
مشترکان و هم به اپراتورها لطمه میزند .در حال حاضر ،همراه اول
سوئیچ انحصاری خود را دارد و آنطور که اعالم کرده به همین دلیل
با پیادهسازی الگوریتمهای شناسایی و مسدودسازی شمارهها در لبه
شبکه ،سرعتی بسیار باالتر از هرگونه سامانه مدیریت تقلب قبلی را
داراســت و روزانه بیش از چند هزار رنج شماره تقلبی ،شناسایی و
مسدود میشــود .همچنین در طول دو سال گذشته نیز به صورت
مســتمر ،عالوه بر نظارت آنالین شــبانهروزی و تغییر مســیرهای
پرتقلب به مســیرهای کمریســک و با کیفیت ،شکایت مشترکان
دراین خصوص بررســی شده و در صورت تماس با مقاصد متقلبانه
به مشترک آگاهیرسانی و در دو مورد جبران خسارت به مشترکان
صورت گرفته و همچنین جریمهای برای شرکتهای حامل متقلب
در نظر گرفته شده است .همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده در
محیطهای پرریسک و سفرهای خارجی ،عالوه بر تعریف قفل گوشی
و اثر انگشــت ،قفل سیمکارت ( )PINخود را هم برای جلوگیری از

سوءاســتفادههای احتمالی ناشی از دزدی گوشی و سیمکارت فعال
کنند؛ همچنیناین نوید را به مشترکانی که نمیخواهند از سرویس
مکالمه بینالملل استفاده کنند داده که بهزودی بتوانند از طریق یک
کد دستوری که اطالعرسانی خواهد شد ،محدودیت تماس با مقاصد
بینالمللی را برای شــماره خود فعال کنند .بر این اساس ،در اختیار
گذاشتن بدون نظارت گوشی به کودکان و نوجوانان هم ممکن است
باعث تماس خواسته یا ناخواسته با شمارههای بینالملل شود که با
توجه به آنی بودن شارژینگ سرویس مکالمه بینالملل در اپراتورها،
مشترکان با مشاهده قبض میاندوره یا مراجعه به اپلیکشن «همراه
من» یا مشاهده شارژ سیمکارت اعتباری خود ،میتوانند به سرعت
متوجهاین موضوع شوند .همراه اول در پایان تاکید کرده که مشترکان
درصورت مشاهده تماس از دسترفته ( )missed callبه کد کشور
تمــاس گیرنده در زمان تماس دقت کنند و در صورتی که در زمان
تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای  ۰۰۹۸یا  ،+۹۸کد دیگری
مشاهده شد ،بالفاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.
مشترکان همراه اول ضمن توجه به هشدارهای مذکور ،میتوانند در
صورت هرگونه اعتراض به قبوض یا کســر از شــارژ خود ،با تماس
به  ،۹۹۹۰مراتب را جهت بررســی اعالم کنند .همچنین مشترکان
میتوانند جهت اطالع بیشتر از سرویس مکالمه بینالملل همراه اول
به نشانی  https://mci.ir/international-callمراجعه کنند.

