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10
ستوان یکم علی دوست زاده، مرزبان اهل اسفراین، حین گشتزنی در درگیری با اشرار مسلح در منطقه 
مرزی شهرستان سراوان به شهادت رسید. مراسم تشییع باشکوه پیکر شهید علی دوست زاده از نیروهای 
جان برکف هنگ مرزی سراوان صبح  چهارشنبه با حضور فرماندار سراوان، رئیس دادگستری، نماینده 
ولی فقیه در امور اهل سنت، دادستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئوالن، معتمدان، ریش سفیدان و 

جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان  مرزی سراوان تشییع شد.

شهادت مرزبان 
خراسان شمالی 
در سراوان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ماورای چشم انداز با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 515684 و شناسه ملی 14007082582 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقای مرزوق بدری به شماره ملی 3380483907 به سمت مدیر عامل برای 
مدت نا محدود تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها ، عقود با امضای مدیر عامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل شرکت همراه 

بامهر شرکت معتبر می باشد .
موسسات  و  ها  ثبت شرکت  اداره   - اسنادوامالک کشور  ثبت  سازمان   

غیرتجاری تهران                                                          )200274(
__________________________________________

چین  خوشه  غذایی  صنایع  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به  ثبت 526529  شماره  به  درتاریخ 1397/02/31  پایتخت 
14007604795 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تولید و بسته 
بندی،فراوری،پخش و فروش کلیه محصوالت و فراورده های صنایع غذایی و 
دامی و بهداشتی و شوینده،خرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی،تاسیس و ایجاد سردخانه و سردخانه داری،تولید و نگهداری 
طیور و پرندگان،تامین نیروی انسانی،شرکت در کلیه قراردادها،همایش ها و 
نمایشگاه های داخلی و خارجی،ترخیص کاال از گمرگ داخلی،انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت 
های معتبر داخلی و خارجی،اخذ وام و اعتبارات مالی از بانکها،شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران 
- شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-نارمک-کوچه شهید علیرضا 
کدپستی   5 اول-واحد  587-طبقه  دماوند-پالک  مقدم-خیابان  حاجیان 
1647916687 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سارا گرشاسبی نیا به 
شماره ملی 0453386539 دارنده 35000000 ریال سهم الشرکه آقای اکبر 
نیازی به شماره ملی 4072355951 دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم سارا گرشاسبی نیا به شماره ملی 0453386539و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای اکبر نیازی به شماره ملی 4072355951و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد رسمی 
و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته، بروات و قراردادهاو 
نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل خانم ساراگرشاسبی نیا یا رئیس 
هیئت مدیره آقای اکبر نیازی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار شهروند جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره   _ کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 

غیرتجاری تهران                                                       )200281(
_________________________________________

 آگهی مفقودی
کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامی681ع23ایران 33به شماره 

کارت2672761  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
________________________________________
کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامی 131 ع 19ایران 33به 

شماره کارت2672866  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای هرمــزگان از اتمام 
عملیات بهره بــرداری از 16 کیلومتر خط لوله جایگزین خط 
اول آبرسانی میناب – بندرعباس خبر داد.    به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، هوشنگ مالیی در 
این خصوص گفت : فاز اول طرح نوســازی خط اول آبرسانی 
از میناب به بندرعباس به طــول 16 کیلومتر به بهره برداری 
رســید. وی به فرسودگی شــدید در خطوط انتقال آبرسانی 
از میناب  بــه بندرعباس اشــاره کرد و ادامه داد : شــاخص 
بهره مندی آب به تامین آب و فرســودگی خطوط بســتگی 
دارد. مالی با بیان اینکه خط آبرســانی میناب – بندرعباس 
عمر باالیی دارد ، اظهار داشت : عمر خط اول آبرسانی میناب 
– بندرعباس به بیش از 40 ســال پیش بــاز می گردد که با 
اجرای طرح نوســازی با اعتبار بالغ بــر 600 میلیارد ریال ، 
این خط آبرسانی که فرســودگی باالیی نیز دارد از مدار بهره 

برداری خارج می شود . 

اتمام عملیات بهره برداری از 16 کیلومتر 
خط لوله جایگزین خط اول آبرسانی 

میناب – بندرعباس

استان

پروژۀ احــداث نیــروگاه CHP )تولید همزمــان برق و 
حــرارت( مجتمع فوالد ســبا به منظور پشــتیبانی و تأمین 
برق موردنیاز نواحی مهم این مجتمــع ازجمله ریخته گری 
و واحد اکســیژن در مواقــع اضطراری، در دســتور کار قرار 
گرفت و در حال حاضر با تالش همــه جانبۀ مجموعۀ فوالد 
مبارکه و پیمانکاران داخلی با پیشــرفت 95درصدی، مرحلۀ 
راه اندازی کامــل را پیش رو دارد. به گــزارش خبرنگار ما از 
اصفهان،علیرضا اســتکی ضمن اعالم این خبــر و با تأکید بر 
اینکه از سیســتم های تولید همزمان بــرق و حرارت در دنیا 
و ایران به عنوان نیروگاه های ســیکل ترکیبی در ســالهای 
گذشته استفاده شــده است، افزود: در ســالهای اخیر نصب 
پکیج هــای CHP با ظرفیتهای نســبتا کوچــک و برای 
تأمین نیازهــای الکتریکــی و حرارتی مناطــق صنعتی به 
عنوان سیســتمهای دیزل ژنراتور )DG( داری مزیت است 
و اســتفاده از آنها همچنان در جهان رشــد فزاینده ای دارد. 
مدیــر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فــوالد مبارکه با 
بیان اینکه در کشــور ایــران نیز برنامه ریــزی هایی جهت 
گسترش این سیســتم ها صورت گرفته است، در تشریح این 
سیســتم ها تصریح کرد: بر اســاس تعریفی کلی به هرگونه 
تولید توأمان انرژی حرارتــی و الکتریکی از یک منبع انرژی 
واحد در سیســتمی یکپارچه و از یک جریان واحد سوخت، 
تولیــد همزمان )CHP( گفته میشــود. این نــوع نیروگاه 
دارای مزایایی ازجمله صرفۀ اقتصــادی، فروش مازاد برق بر 
اســاس قراردادهای تضمینی، مناسب بودن درزمینۀ پدافند 
غیرعامل، راندمــان باال و تلفات بهره برداری کم اســت. وی 
با اشــاره به اهمیت وجود این نیروگاه در مجتمع فوالد ســبا 
اظهار داشت: مزایای ذکرشدۀ این نوع نیروگاه ها و همچنین 
ضرورت وجود نیروگاه در این مجتمــع در مواقع قطعی برق 
که ممکن بود خساراتی به واحدهای حساس و خطوط تولید 
وارد کند و همچنین هدف گذاری تأمیــن برق این واحدها، 
ضرورت احداث نیروگاه CHP را از هر جهت آشکار مینمود.

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژۀ احداث 
نیروگاه مجتمع فوالد سبا

استان

شهروند| سلطان سکه دستگیر شد. مردی که در مدت 
10 ماه بیش از 2 تن ســکه را خرید و فروش کرده بود و هر 
وقت اراده می کرد می توانست قیمت سکه های موجود در 
بازار را افزایش دهد. پلیس آگاهی پایتخت بعد از گذشت 
نزدیک به چهارماه کار تخصصی در عملیات دو شب گذشته 
این مرد را در مخفیگاهش در شــمال کشور دستگیر کرد. 
این درحالی اســت که هویت این فرد و جزییات عملیات 
دســتگیری اش از سوی پلیس فاش نشــده است. پلیس 
آگاهی پایتخت همچنین در عملیات های جداگانه دالالن 
بازار ارز را نیز بازداشــت و تخلفات 35شرکت وارد کننده 
گوشی موبایل را فاش کرد. افشــای خرید 2 میلیارد دالر 
دولتی توســط صرافی ها با اجاره 1800 کارت ملی از افراد 
معتاد و بیکار نیز یکی دیگر از اقدامات پلیس آگاهی پایتخت 

در چند شب گذشته بود.
سلطان سکه فردی 58 ساله و سابقه دار است که پسرش 
هم چندی پیش دســتگیر شــد و درحال حاضر با سند 
آزاد است. او مردی اســت که بازار سکه را در دست گرفته 
و خودش دستورات کاهش و افزایش قیمت سکه را صادر 
می کرد. صبح دیروز سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
پایتخت جزییاتی از دستگیری سلطان سکه را تشریح کرد 

و دراین باره گفت: »سلطان ســکه«، فردی که در بازار به 
سلیقه شخص خودش قیمت سکه را باال و پایین می برد، 
طی مدت چهار ماه کار پلیســی ویژه و با تالش کارآگاهان 
پلیس آگاهی، طی دو شب گذشته دستگیر شد. این فرد در 
طول 10 ماه فعالیت خود، براساس 500 سند و مدرکی که 
درخصوص وی به دست آمده، در بحث داللی سکه نقش 
اصلی را به عهده داشــت و در این مدت حدود 2 تن سکه 
را خرید و فروش کرده بود. نفرات این فرد برایشــان قیمت 
سکه مهم نبود. هر وقت سلطان سکه اراده می کرد، افرادش 
برایش سکه های موجود در بازار را خریده و در ادامه سلطان 
ســکه اقدام به تعیین قیمت ســکه می کرد. شخصی که 
سرکرده معامالت فردایی در بازار تهران بوده، به عنوان نوچه 
این فرد فعالیت می کرده اســت. درحال حاضر نیز تمرکز 
پلیس روی این پرونده است و تحقیقات و بررسی ها در این 
رابطه ادامه دارد. سردار رحیمی همچنین به دستگیری 2 
نفر که بالغ بر 170 میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند، 
اشاره کرد و گفت:   »این افراد بعد از کالهبرداری از ده ها نفر 
متواری شده بودند که دو هفته پیش در مخفیگاه شان در 
یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر شدند. از این 

افراد بیش از 20 کیلو سکه و طال کشف شد.«

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه 
از انهدام باند 6نفره  ای که اقدام به جعل دالر می کردند، خبر 
داد و دراین باره گفت: » با اشراف اطالعاتی پلیس، اعضای 
این باند جعل دالر شناسایی و هر 6 نفر آنها دستگیر شدند. 
از این افراد بالغ بر 160 هزار دالر مجعول کشف و ضبط شد. 
این افراد دو ماه فعالیت داشتند و بخشی از این دالرها را هم 

نیز توزیع کرده بودند.«
آخرین وضع بازار تهران

ســردار رحیمی با تاکید بر این مطلب که شناســایی 
شرکت های متخلفی که ارز 4 هزار تومانی را دریافت کرده، 
اما مرتکب تخلف شده اند، به طور ویژه در دستورکار پلیس 
است، گفت: »بعد از این شــرکت ها، پلیس در حوزه لوازم 

بهداشتیـ  آرایشی و خودرو وارد خواهد شد.«
وی در باره آخریــن وضع بازار تهران گفــت: »در حال 
حاضر وضع بازار تهران عالی اســت و هیچ گونه مشــکلی 
نداریم. بازاریان همکاری بســیار خوبی با پلیس داشتند و 
برخوردهای کمی نیز کــه در بازار صورت گرفته با بازاریان 
نبوده اســت.« فرمانده انتظامی پایتخت همچنین درباره 
این که 20 دستگاه خودروی نمایندگان مجلس به سرقت 
رفته است، گفت: »موضوع آن گونه که مطرح شده نیست. 
تعدادی از این خودروها کشــف شده است و پروسه زمانی 
سرقت این خودروها مربوط به سه سال گذشته بوده است. 

برخی از آن خودروهای سرقتی نیز سند نمره شده اند.«
وی همچنین درخصوص قطعی برق چراغ های راهنمایی 
گفت:   »با نماینده ســازمان برق در این خصوص نشستی 
داشــتیم تا چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهــد، چون قطع 
چراغ های راهنمایی عمال کار پلیــس را افزایش می دهد، 
البته باید شهرداری برای چراغ های راهنمایی برق اضطراری 

در نظر بگیرد.«
 تخلف در ۳۵ شرکت وارد کننده گوشی موبایل

فرمانــده انتظامی پایتخت با اشــاره به عملکرد پلیس 
درخصوص موضوعات بــازار ارز و دالر گفــت: »پلیس از 
بهمن ماه به بازار ارز وارد شــده و با اجــرای عملیات های 
مختلف و برخورد با دالالن بــازار ارز، کار خود را پیش برده 
است. شرکت ها یا مجموعه های مختلفی برای دریافت ارز 
دولتی ثبت ســفارش کرده بودند و قرار بود اجناس را با ارز 
دولتی خریداری و وارد کرده و با همان قیمت نیز به مردم 
ارایه دهند.  35 شرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، 
تبلت و قطعات کامپیوتــر، ارز دولتــی را دریافت کردند. 
220 میلیون دالر برای این 35 شرکت اختصاص داده شد، 
اما بعد از بررسی ها مشخص شــد که تمام این 35 شرکت 

تخلف کرده اند.«
سردار رحیمی در تشریح تخلفات این 35 شرکت گفت: 
»بیش از 12 تیم از کارآگاهان پلیس آگاهی در معیت بانک 
مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان 
حمایــت از مصرف کننده با محوریت پلیــس آگاهی کار 
بررسی از این 35شرکت را آغاز کردند. براساس اطالعات، 
86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم 
امارات به این 35 شرکت پرداخت شــد و این 35 شرکت 
جمعا 400 هزار گوشــی موبایل از چهار برند معروف وارد 
کشــور کردند. براساس اســناد موجود 300 هزار گوشی 
واردشده توســط این شــرکت ها تماما به قیمت ارز آزاد 
فروخته شد و 100 هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده بود 
که توسط پلیس توقیف شد. مقادیر قابل توجهی نیز لپ تاپ 
و قطعات کامپیوتر توسط این شــرکت ها با ارز دولتی وارد 
کشور شده و با قیمت ارز آزاد در کشور فروخته شده است.«

سردار رحیمی به تخلفات محرز این 35 شرکت پرداخت 
و ادامه داد: »این شرکت ها پس از ثبت سفارش کاال، ارز را 
دریافت کرده و بدون این که کاال وارد کنند، ارز را به صورت 
اسکناس گرفته و در بازار به فروش رساندند. بعضی از آنها 
جهت گمراه کردن بازرسان و سندسازی، بخشی از کاال را 

وارد کشور کرده و بقیه را به صورت آزاد فروخته اند. تعدادی 
از این شرکت ها نیز کاالی خریداری شــده را با ارز دولتی 
خریداری و با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و برخی نیز 

کاال را وارد و احتکار کردند.«
خرید ۲ میلیارد دالر دولتی با کارت ملی اجاره ای

وی به دستگیری تعدادی از صرافی ها اشاره کرد و گفت: 
»با اشراف اطالعاتی و بررسی ســامانه سنا مشخص شد 
تعدادی از صرافی ها کارت ملی بالغ بر 1800 نفر را به قیمت 
30 تا 50 هزار تومان اجاره و با کارت آنها دالر دولتی دریافت 
کرده و در بازار به قیمــت آزاد فروخته اند. این صرافی ها از 
نیمه دوم  سال گذشته این فعالیت غیرقانونی را شروع کرده 
بودند که بررســی های پلیس حکایت از آن دارد 2 میلیارد 
دالر توســط این صرافی ها و به واسطه اجاره 1800 کارت 

ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت شده است..«

شهروند|  بزرگترین محموله ماده مخدر »مورفین« در 10 سال گذشته کشف 
شــد. وزن ممحموله کشف شــده نزدیک به 3 تن و ارزش آن بالغ بر 450 میلیارد 
ریال است. ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه پس از ردزنی های گسترده، 
به یک دستگاه بونکر گازرســانی که قصد خارج شدن از استان را داشت مشکوک 
شدند و برای بررســی آن را متوقف کردند. ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو 
2 تن و900 کیلوگرم مورفین را که به صورت ماهرانه ای در بونکر جاساز شده بود، 

کشــف و در این رابطه یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند. ارزش این محموله در 
بین قاچاقچیان بیش از 45 میلیارد تومان اســت. قطعا اگر این مواد را به جاهای 
دیگر منتقل کنند یا روی آن فعل و انفعاالت انجام شود، ارزش افزوده بیشتری پیدا 
می کند. کشــف این محموله مواد مخدر هم از نظر همکاری نیروهای نظامی دو 
استان گلستان و سیستان و بلوچستان و هم از نظر مقدار که با 30 تن تریاک برابری 

می کند از اهمیت خاصی برخوردار است.

کارآگاهان پلیس پدر خوانده بازار طالی ایران را دستگیر کردند

پایان اقتدار  سلطان سکه 
  کارشناسان بازار ارز معتقدندسیاست ها و تعریف اقتصادی غلط دلیل اصلی بروز و ظهور افرادی چون سلطان سکه است

 متاسفانه در سال های اخیر هر وقت بازار دچار نوسان شده، همه به معلول توجه می کنند

 افراد سودجو 
همیشه یک قدم جلوتر هستند

دســتگیری و برخوردهــای اینچنینی با 
اخاللگران بازار ارز می تواند آرمش را دوباره به 
این بازار آشفته بازگرداند؟ پاسخ این پرسش 
به عقیده بیشتر کارشناسان منفی است. آنها 
معتقدند سیاست ها و تعریف اقتصادی غلط 
دلیل اصلی بروز و ظهور افرادی چون سلطان 
سکه است. به گفته میثم مرادپور، کارشناس 
حوزه ارز و طال مگر بازداشــت »جمشــید 
بسم اهلل« در  ســال 91 باعث بازگشت آرامش 
به بازار ارز شد؟ االن هم چنین برخوردهایی 
نتیجه بخش نیست، قطعا اینها مواردی جزیی 
از آشفته بازار ارز است. مطمئنا رقم های کالن 
دیگری به طریق مختلف و غیرقانونی در این 
بازار جابه جا می شود که دست هیچ کس هم 
به عامالن آن نمی رسد. او در توضیح بیشتر به 
»شهروند« می گوید: »نه این که پلیس و نیروی 
انتظامی نباید با این افراد برخورد کنند، این کار 
وظیفه آنهاست. اما اگر هدف اصلی فروکش 
کردن التهابات بازار است، باید به دنبال ریشه ها 
رفت. افراد ســودجو همه جا هستند. اساسا 
انسان به دنبال منفعت است. بازاریان هم از 
این قاعده مستثنی نیســتند. واقعیت این 
است که دستگیری فردی با ۲ هزار کیلو سکه 
یا شناسایی و بازداشت افرادی که با کارت ملی 
اجاره ای اقدام بــه خرید ارز دولتی می کنند، 
فقط بخش کوچکی از کارهایی است که در این 
به هم ریختگی بازار از سوی افراد سودجو انجام 
می شــود. این افراد همیشه یک قدم جلوتر 
هســتند. خیلی از فعالیت ها و اقدامات این 
افراد در حوزه بازار ارز اصال مشخص نیست. 
اتفاقاتی در این وضع درحال وقوع اســت که 
حتی به فکر پلیس هم نمی رســد. خود من 
هم که سال هاست در این بازار فعالیت دارم، 
گاهی اوقات به خصوص در چنین برهه هایی با 
پدیده های عجیبی مواجه می شوم، یعنی همه 
این اقدامات در راستای سود بیشتر است.« این 
کارشناس حوزه ارز  معتقد است ریشه اصلی 
بروز چنین حوادثی را باید در سیاســت های 
اشتباه ارزی دنبال کرد: »تا وقتی که واقعیت 
بازار از ســوی سیاســیون به درستی درک 
نشود، ما این وضع را در بازار ارز و دالر شاهد 

هستیم.«

خرید 2 تن سکه جرم نیست

سهراب اشرفی دیگر کارشناس این حوزه هم برخورد قهری و امنیتی کردن بازار ارز و سکه را نه تنها 
چاره ساز نمی داند بلکه معتقد است به تجربه ثابت شده که ورود پلیس و ماموران امنیتی در نهایت باعث 
التهاب بیشتر بازار می شود. او دراین باره به »شهروند« می گوید:» بحث صرافی هایی که با استفاده از 
کارت ملی ارز دولتی را در بازار آزاد می فروختند، مربوط به اسفند وفروردین ماه است. که همان موقع 
صحبت هایی دراین خصوص انجام شد. این کار تخلف است که از سوی برخی صرافی ها انجام شده وباید 
به شدت با آن ها برخورد شود. اما مورد دیگری که امروز در صحبت های فرمانده انتظامی تهران مطرح 
شد، برای من جای تعجب داشت. کجای قانون خرید ۲ تن سکه منع شده است. براساس قانون تجارت 
خرید وفروش برای همه آزاد است. این موضوع مثل این می ماند که کسی چند کیلو طال بخرد. حاال این 
فردی که هویتش برای ما هم نامعلوم است،سرمایه بیشتر داشته و به تعداد قابل توجهی سکه خریداری 
کرده. این کار جرم نیست.« این کارشناس حوزه بازار ارز در ادامه صحبت هایش به دالیل اصلی نابسامانی 
بازار ارز اشاره می کند:»متاسفانه در سال های اخیر هر وقت بازار دچار نوسان شده، همه به معلول توجه 
می کنند. نوسان ارز در اواخر آذر به دلیل پایان سال میالدی اتفاق طبیعی این سال های بازار ارز ایران 
است. اما این خودش معلول است و باید به سراغ دالیل رفت. دالیل هم کامال روشن است. االن هم بازار به 
رفتارها واکنش نشان می دهد. با دستور و ابالغیه نمی توان بازار ارز را کنترل کرد. نه ابزارهای آن وجود 
دارد و نه توان دولت و دســتگاه های نظارتی چنین امکانی را به آن ها می دهد. بازار باید روند طبیعی 

خودش را طی کند، ورود دولت و دستکاری بازار کار اشتباهی است که هیچ وقت هم نتیجه نداده است.

کشف این محموله مواد مخدر در 1۰ سال گذشته بی سابقه بوده است

قاچاقچیان مورفین نقره داغ شدند


