وزير صنعت:

درآمد ارزي مناسب
و ذخاير قابل قبولي در
کاالهاي اساسي داريم

4

بخش اقتصادي:وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينکه درآمدارزي کشور در شرايط
مناسبي قرار دارد  ،گفت :با اقدامات انجام شده ،اکنون ذخاير قابل قبولي در حوزه کاالهاي
اساسي در کشور وجود دارد..به گزارش خبرنگارما ،محمد شريعتمداري وزير صنعت در
مراسم گراميداشت روز خبرنگار در محل مجتمع فرهنگي آموزشي بانک صنعت ،معدن و
تجارت با اشاره به خروج يکجانبه آمريکا از برجام ،گفت :اين امر منجر به گسترش انتظارات
عقاليي منفي در سطح جامعه شد .وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه وضعيت
جامعه به مثابه يک گلوله برف است ،افزود :ميتوان آن را در همين حد نگه داشت يا آن
را تبديل به بهمني مخرب کرد .وي با بيان اينکه گرانيها بخشي از کاالها را درگير کرده
است،گفت:اگر به فکر نباشيم کنترل آن دشوار ميشود .شريعتمداري با بيان اينکه اقتصاد
از مشکالت ساختاري رنج ميبرد،اظهار داشت 1600 :هزار ميليارد تومان نقدينگي در

اقتصادي

» خبر

تشکيل  ۱۱۰۰پرونده تخلفات
بودجهاي دستگاهها
رئيس ديوان محاسبات کشور از تشکيل هزار و  ۱۰۰پرونده تخلفات و انحرافات
دستگاه هاي دولتي از بودجه سال  ۹۵خبر داد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما
مرکز همدان؛ آذر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با بيان اينکه با اقدامات
پيشگيرانه ديوان ميزان اين تخلفات نسبت به سال قبل از آن  ۴درصد کاهش
يافته است گفت:اين پرونده ها در تفريغ بودجه سال  ۹۵نهايي و به دادسراي
ديوان محاسبات ارسال شده است.او افزود:بر اساس بررسي هاي به عمل آمده
بخش عمده اي از اين تخلفات ناشي از ابهامات قوانين و برداشت متفاوت مديران
از قانون است که با طراحي برنامه هاي آموزشي و دادن مشاوره به مديران در
حين عمل بدون دخالت در قدرت تصميم گيري آنها قصد داريم اين تخلفات
را کاهش دهيم .اين مقام مسئول با اشاره به اينکه در حسابرسي هاي صورت
گرفته عملکرد کل کشور در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي  ،عملکرد
مناسبي نيست افزود  :در عين حال استان همدان از استان هاي پيشرو کشور
در اين زمينه است و با وجود ظرفيت هاي اقتصادي و توانمندي هاي مديريتي
اين استان مي تواند جزء استان هاي تراز اول باشد .رئيس ديوان محاسبات کشور
با تاکيد بر رويکرد جديد اين ديوان بر حسابرسي عملکرد دستگاه هاي اجرايي
به جاي حسابرسي نهايت با تصويب قانون و استانداردهاي آن در کميسيون
برنامه و بودجه مجلس ،از کم توجهي دستگاه هاي دولتي به خريد کاالهاي
ايراني انتقاد کرد و گفت  :در سال هاي  ۹۵و  ۹۶دستگاه هاي دولتي حدود
 ۴ميليارد تومان براي خريد تجهيزات مشابه کاالهاي داخلي مورد نياز خود،
کاالهاي خارجي خريده اند .او با بيان اينکه نظارت داخلي دستگاه هاي دولتي
بر عملکرد اداري و مالي مي تواند تا  ۵۰درصد از تخلفات و تشکيل پرونده ها
بکاهد  ،درباره ورود ديوان محاسبات به موضوع سوء استفاده برخي از دستگاه هاي
دولتي از ارز دولتي هم گفت  :اين ديوان به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي
اسالمي و بر اساس مطالبه نمايندگان ،هيئت ويژه اي را براي رسيدگي به اين
تخلفات به ويژه در حوزه ثبت سفارش خودرو تشکيل داده و گزارشي را هم
تهيه کرده که پس از تعطيالت به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي شود و تالش
مي کنيم گزارش نهايي را تا پايان شهريور تقديم مجلس کنيم .
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تعرفه خدمات پزشكي
و بايدها و نبايدهاي قانوني

ادامه از صفحه اول
 -7اين تفاوتها براي خدمات يكسان و واحد اما با نرخ متفاوت مغاير با حكم
آمره ماده  96قانون احكام دائمي برنامه ششم در مورد ساير خدمات هم هست
كه اشاره به تك تك آنها اطاله كالم خواهد بود .از جمله حق فنيهاي متفاوت و
ضرايب  Kو قيمت اتاق و تختهاي عمومي و تختهاي  ICUو  CCUكه بر
اساس قيمت هاي واقعي نيست و واقع امر غير از آن چيزي كه در مصوبه آمده،
ميباشد .كافي است ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي كه پيشنهاد دهنده اين
مصوبه است ،يك نفر را به پزشك متخصص براي ويزيت بفرستد تا بداند حق
ويزيتي كه او پيشنهاد داده و هيئت وزيران تصويب كرده يا حق ويزيتي كه
پزشك در مطب از بيماران دريافت ميكند چقدر واقعي است؟
-8عالوه بر حكم رعايت نشده ماده  9قانون احكام داراي برنامه ششم در اين
 4مصوبه حكم بند ث از ماده  7قانون برنامه ششم توسعه هم در تصويب اين
 4مصوبه كه بار مالي به لحاظ تعيين سهم سازمانهاي بيمهگر دارد و بايد در
خريد خدمات تشخيصي و درماني معادل  %90تعرفه دولتي در بستري و %70
تعرفه خدمات در بخش سرپايي دارد )2( ،داراي بار مالي بوده و از اين حيث
مغايربند ث ماده  7قانون برنامه ششم توسعه است كه ميگويد كليد تصويبنامه
كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل طرح ،تصويب و اجراست كه بار مالي
ناشي از آن قبال محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين شده است:
 -9آنچه كه مسلم است اين  4مصوبه بعد از تصويب قانون بودجه  97با توجه
به تاريخ آنها تصويب و جهت اجرا ابالغ شد .پس در قانون بودجه سال  97بار
مالي آن پيشبيني نشده است .حاال كه شده چطور ميشود مقنن در قسمت
اخير بند ث از ماده  7قانون برنامه ششم مي گويد اقدام دستگاههاي اجرايي
بر خالف اين حكم ،تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود ،فلذا از اين باب هم
هر  4مصوبه خالف قانون برنامه ششم است.
ختم كالم  -اجراي اين  4مصوبه برخالف قانون برنامه ششم و برخالف
احكام دائمي آن در آن بخشي از خدمات فني با ضريب  Kحرفهاي نه واحد
نه يكسان  285هزار ريال در بخش خيريه گرفته تا  422هزار ريال در بخش
خصوصي موجب تبعيضات ناروايي در حقوق و مزايا و دستمزد برخي از پزشكان
مي شود كه در جامعه به معضل حقوقهاي نجومي مبدل شده است و اين
يكسان نبودن نرخ خدمات واحد مورد اعتراض و شكوه برخي از صاحبمنصبان
حرفه پزشكي در كشور شده كه از بيم سرزنش همكاران خود اعتراض خود را
ي كه متعرض اين مصوبات هم شدهاند و
علنا مطرح نكرده و نمي كنند و آنهاي 
كتبا بخشي از اين تعارفهاي قانوني را منعكس كردهاند مثل نامه نايب رئيس
مجلس كه خود پزشك است ،پيگير آن نبودهاند.
پينوشتها:
(-)1مصوبه  13854مورخ  - 97/2/11مصوبه  13851مورخ  - 97/2/11مصوبه
 13863مورخ  - 97/2/11مصوبه  13858مورخ 97/2/11
( -)2اجزاي الف و ب بند  2مصوبات فوق

شفاف نبودن مقررات صادرات
مشکلاصليتوليدکنندگانفوالداست

»

نوبخت:

شافعي :اظهارات برخي مسئوالن دولتي
پيام منفي به سرمايهگذاران ميدهد

بودجه  ، ۹۸ويژه و متناسب با تحريم است

ازجمله آن ميتوان به کاهش طول زنجيره تامين ،افزايش
کيفيت محصوالت ،کاهش قيمت تمامشده،شفافيت
و نظارت بيشتر ،کاهش حضور کاالي قاچاق در نظام
توزيع،ساماندهي ماليات و همچنين افزايش بهرهوري
و رقابتپذيري کاالهاي ايراني اشاره کرد .قانونگذار،
رشد20درصدي فروشگاههاي زنجيرهاي در نظام توزيع،
طي برنامه ششم توسعه را موردتوجه قرار داده است .از
سوي ديگر،توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي و استفاده
کشوراز ظرفيتهاي متعدد آن ،به معني کنار گذاشتن
مطلق فروشگاههاي کوچک و متوسط نيست.راهحلي
که در کشورهاي توسعهيافته موردتوجه قرارگرفته
است،نوسازي شبکه فروشگاههاي کوچک در قالب
«فرانچايز» است که امکان رقابتپذيري اين فروشگاهها
در کنار فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي را فراهم ميکند؛
بدون اينکه حقوق مصرفکننده و توليدکننده ،قرباني
انحصار يا ناکارآمديهاي سنتي شود.

وزارت صنعت مسئول قيمتگذاري
 ۲۵کاالي اساسي شد

رئيس ديوان محاسبات خبر داد؛

احراميان:

شنبه  20مرداد 1397
 28ذي القعده  11-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9285

تصميم جديد دولت:

با تصميم ستاد اقتصادي دولت براي کاالهاي ضروري ،نرخ ارز براي کاالهاي
اساسي ،تا ارديبهشت  ۱۳۹۸تغيير نخواهد کرد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
قيمت اين کاالها را براي مصرف کننده نهايي اعالم مي کند.به گزارش تسنيم،
در جلسه ستاد اقتصادي دولت به رياست رئيس جمهور ؛ بسته هاي تأمين ،
توزيع و نظارت کاالهاي اساسي و دارو ارائه شد.اين بسته ها در تکميل طرح
ساماندهي ارز در وزارتخانه هاي صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزي و
بهداشت و درمان تهيه شده است.بر اساس اين بسته ها  ،اقالم بيست گانه
کاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم که براي تهيه يا توليد آنها  ،ارز
دولتي به نرخ رسمي تأمين مي شود ،در کليه مراحل ،از ثبت سفارش و
تأمين ارز تا مراحل ترخيص  ،حمل و توزيع  ،مورد نظارت قرار مي گيرد.
همچنين به منظور بهره گيري از نظارت مردمي با شفافيت کامل اطالع رساني
عمومي مي شود.عالوه بر دستگاه هاي مسئول تخصصي ،سازمان حمايت از
مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز با تقويت امکانات خود در استان ها،
وظيفه بازرسي و نظارت براي جلوگيري از سوء استفاده و انحراف منابع را
به عهده خواهد گرفت.واردکنندگان اين کاالها بايد از پيشينه مثبت عملکرد
برخوردار باشند و رعايت کليه ضوابط قيمت گذاري ،عرضه به موقع و نحوه
توزيع را تعهد کنند.وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قيمت اين کاالها را براي
مصرف کننده نهايي اعالم مي کند و نرخ ارز براي اين دسته از کاالها تا
ارديبهشت ماه سال  ،1398تغيير نخواهد کرد.

جامعه رقم بسيار بزرگي است و بخش قابل مالحظهاي از آن به صورت پول و شبه پول در
نظام بانکي است .وي گفت :هر کاري که باعث شود حرکت پول به سمت کاال و خدمات
باشد،حتما موجبات اغتشاش در زندگي مردم ميشود؛ بنابراين همه بايد تالش کنيم با
حرکت به سمت آرامش در جامعه ايران مسائل و مشکالت را از سر راه برداريم .وزير
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :ولي شايد امروز وضعيت ما از ماههاي پيش نسبت
به منابع ارزي و ذخاير کشور خيلي بد نيست،ولي بايد با احتياط و طمانينه حرکت کنيم.
شريعتمداري با بيان اينکه محدوديتها مشکالتي را به وجود ميآورد،گفت :من اعتقاد دارم
که در مدار جابه جايي قرار داريم و در يک دوره معقولي ميتوانيم در مدار جديد با افزايش
دستمزدها به يک تعادل روشن برسيم ،اما در فاصله اين دوره گذار ،حرکت به سمت اين
نقطه تعادلي جديد حتما نياز به همراهي و همکاري جامعه دارد.

رئيس اتاق بازرگاني گفت:در ماههاي اخير ،شاهد برخي
موضعگيريها در خصوص فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ
از سوي برخي مسئوالن دولتي بودهايم که پيام منفي
به سرمايهگذاران داخلي و خارجي دارد.به گزارش
تسنيم،غالمحسين شافعي رئيس اتاق ايران طي نامهاي
به جهانگيري معاون اول رياست جمهوري نوشت:
فروشگاههاي زنجيرهاي از مزيتهاي متعددي براي
توليدکننده ،مصرفکننده و اقتصاد کشور برخوردارند که

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت :هر برنامه و سياستي
را که بخواهيم اجرا کنيم بايد منابع و مصارف آن مشخص
باشد و بودجه سال  98با توجه به شرايط داخلي و
بين المللي و انتظارات مردم يک بودجه ويژه خواهد بود و
سال آينده يک سال استثنايي است.وي گفت:سال آينده
با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و انتظارات مردم
سال استثنايي است و بودجه سال آينده ويژه خواهد
بود.به گزارش تسنيم،محمدباقر نوبخت در حاشيه اولين
جلسه بودجه ريزي سال آينده افزود :ما قطعا بيش از
گذشته نيازمند ثبات در کشورمان هستيم و تکانه هاي
سياسي و بين المللي اثر خود را در منابع و مصارف
و بودجه سال آينده خواهد داشت.وي ادامه داد :ما
بي ارتباط با دنيا نيستيم و براي فروش نفتمان بايد با
کشورهاي ديگر در ارتباط باشيم و همچنين نيازهاي
قابل توجهي براي کشور ما از خارج وارد مي شود.رئيس
سازمان برنامه و بودجه گفت:کشور ما  50ميليارد دالر

صادرات نفتي و حدود  50ميليارد دالر صادرات غير
نفتي دارد همچنين حدود  45ميليارد دالر واردات داريم
و در مجموع حدود  200ميليارد دالر براي صادرات
و واردات گره خورده با جهان هستيم به همين دليل
نمي توانيم ايزوله و بدون ارتباط با جهان باشيم .وي افزود:
با اعالم تحريم ،وضعيت ما متفاوت است البته بايد اين را
در نظر بگيريم که کشورهاي ديگر برخالف سال هاي
گذشته در کنار کشور ما قرار گرفته اند

حجت عبدالملكي :

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) گفت :همه
مشكالتماازتحريمهااستولينهتحريمهايخارجي،
تحريمهاي خارجي تنها سبب  20درصد مشكالت
شده و  80درصد مشكالت در اثر تحريمهاي داخلي
است.به گزارش فارس ،حجت عبدالملکي عضو هيئت
علمي دانشگاه امام صادق(ع) در برنامه تلويزيوني
ثريا که با موضوع عبور از تحريم با نسخه داخلي
روي آنتن شبکه يک سيما رفت ،گفت :متاسفانه
داستان تحريمها به درستي براي مردم ما گفته نشده
است و اگر واقعيت گفته شود بسياري از مشکالت
حل خواهد شد.عبدالملکي ادامه داد :همه مشکالت
ما از تحريمها هست ولي نه تحريمهاي خارجي،
تحريمهاي خارجي تنها  20درصد مشکل را ايجاد
کرده و  80درصد مشکالت در اثر تحريمهاي داخلي
است و اگر تحريمهاي داخلي حل شود خود به خود
تحريمهاي خارجي هم برطرف خواهد شد.اين استاد
دانشگاه افزود :قصد اقتصادمقاومتي اين است که
تحريمهاي داخلي را از بين ببرد و اگر تحريمهاي
داخلي بروند خارجيها خودشان تحريمهايشان را
برخواهند داشت زيرا در غير اين صورت خسارت

 80درصد مشكالت در اثر تحريمهاي داخلي است

خواهند ديد.اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره
به خسارتهايي که آمريکا از تحريم ايران ديده
است ،تصريح کرد :اروپا براي اينکه جلوي خسارت
ديدنش را بگيرد به سمت برداشتن تحريمها عليه
ايران گام برداشت و قطعا اگر ما چند وقت ديگر
تحمل کرده بوديم ميتوانستيم بهتر پيش برويم.
وي با اشاره به اعمال تحريمهاي فلج کننده آمريکا و

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده  -18آيين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي مصوب 1387/6/11
بدينوسيله به آقاي علي اميري تل ماراني فرزند محمدقلي به شماره شناسنامه  21و كدملي
 4669759825صادره لردگان ابالغ ميشود كه خانم محبوبه مصلح قهفرخي فرزند قربانعلي
براي وصول مبلغ  125/000/000ريال و  14قطعه نيم سكه به موجب اجراييه مهريه شماره
 96/12/21 – 139604183308000034عليه شما اجراييه صادر نموده است و پرونده كالسه
 9700119در اين اداره تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست مورخ  97/4/12آدرس شما
به شرح اعالمي متعهدله شناخته نشد ( ابالغ واقعي صورت نگرفته ) و بستانكار هم نتوانسته
شما را معرفي نمايد و آدرس فعلي شما براي اين اجرا مشخص نمي باشد لذا به تقاضاي وارده
به شماره  139705014454000291مورخ  97/5/16بستانكار و طبق ماده  18آيين نامه اجرا
از مواد قانون ثبت مصوب  87/6/11و تبصره  2ماده  113قانون برنامه ششم توسعه مفاد
اجراييه يك مرتبه در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد لذا ظرف مدت بيست روز
از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار 97/5/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان
خ ش 97/5/20

مشخصات محكوم له  /محكوم لهم

اجراييه

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

نشاني

1

بانك ملت مديريت شعب
استان ايالم

-

-

ايالم خ سعدي مديريت
شعب استان ايالم

مشخصات محكوم عليه  /محكوم عليهم

نام پدر

نشاني

رديف

نام

نام خانوادگي

ايالم خ طالقاني ك ش
سمندري بازار سينا

1

محمدرضا

پاكنهاد

-

2

شركت بازرگاني
كاسپين ايالم

-

-

ايالم خ طالقاني ك ش
سمندري بازار سينا

3

محمدرضا

دستپاك

غالمرضا

ايالم خ طالقاني
بازار سينا

4

روح اله

پاكنهاد

علي اصغر

ايالم – ايالم خ طالقاني
بازار سينا

مشخصات نماينده يا قائم مقام قانوني محكوم له  /محكوم عليه
نام

نام
خانوادگي

نام پدر

نشاني

نوع رابطه

پيمان

شمسي

علي
عباس

ايالم – ايالم خ شهيد ولي
اله عبدالهي پور پ 43

وكيل

محكوم له  /محكوم
لهم
بانك ملت مديريت
شعب استان ايالم

محكوم به
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9609970843500149محكوم عليها محكومند به صورت تضامني به پرداخت
مبلغ  652/674/734ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  21/658/608ريال بابت
هزينه دادرسي و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ تنظيم قرارداد
 95/10/28تا يوم الوصول براساس قرارداد  29درصد و پرداخت 32/633/736
ريال بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت محكوم است.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجراي احكام مدني)
 -2ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد -3 .مالي معرفي كند كه اجراي حكم و
استيفا محكومبه از آن ميسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه
ت همه اموال
نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيم 
منقول و غيرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان
نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني و يا خارجي دارد به همراه مشخصات
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه
مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت هر نوع تغيير ديگر در اموال
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار
به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكومله بازداشت ميشود (مواد  8و
 3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -4 .)1394خودداري محكومعليه از اعالم
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را در
پي دارد( .ماده  34قانون اجراي احكام مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه
اجراي محكوميت مالي  -5 .)1394انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار
از اداي دي به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب
مجازات تعزيزي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومبه يا هر دو مجازات
ميشود( .ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -6 .)1394چنانچه صورت
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكومعليه از زندان منوط به موافقت
محكومله يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكومعليه خواهد بود( .تبصره 1
ماده  3قانون اجراي محكوميت مالي .)1394
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه  4دادگاه عمومي
حقوقي شهرستان ايالم  -نادر نقدي

غرب عليه ايران تاکيد کرد :آنها براي اينکه انقالب
را از بين ببرند چنين تحريمهايي را اعمال کردند
و گفتند با اين تحريمها مردم را در تنگنا قرار
ميدهيم .آنها ميدانستند موتور محرکه انقالب
مردم هستند و سعي داشتند به مردم فشار بياورند.
عبدالملکي يادآور شد :اقتصاددانان غربي معتقدند
تحريمهاي خارجي قدرت فلج کردن ايران را ندارد

زيرا ميدانند اقتصاد ايران بسيار قدرتمند و بزرگ
است به همين دليل به سمت تحريم هاي داخلي
آمدند تا به مردم فشار وارد کنند.اين استاد دانشگاه
خاطرنشان کرد :سياسيون غربي گفتند اقتصاد
ايران بسيار بزرگ و قوي است ولي مريض است و
قدرت دفاع از خودش را ندارد ،لذي بر همين اساس
هم برنامهريزي کردند و به مبارزه با نفت و بانک
ايران برآمدند.اين کارشناس مسائل اقتصادي اظهار
داشت :ما امروز از دو راه ميتوانيم اقتصاد ايران را
درمان و سرپا کنيم ،البته جرياني در کشور وجود
دارد که ميگويد نميتوانيم ،يک را ديگر هم اين
است که دست به دامن دشمن شويم و اينجاست
که دشمن از ما امتياز ميگيرد و هر چقدر هم ما
کوتاه بياييم و امتياز بدهيم آنها کوتاه نمي آيند و
امتياز بيشتري را طلب ميکنند! وي تاکيد کرد:
دشمن ما درباره شدت تحريمهاي داخلي دچار
اشتباه محاسباتي شد .تحريمهاي داخلي ما آنقدري
نيست که بتواند انقالب را با مشکل جدي روبه رو
کند  ،البته مردم را با مشکالتي مواجه خواهد کرد
که آن هم قابل حل است.

دادنامه
 89/3/9پرونده كالسه  11/89 :ش  2شماره دادنامه 8909970843400458 :
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ايالم
خواهان :موسسه انصار المجاهدين ايالم با وكالت محمدجواد يوسفي به آدرس ايالم
ضلع شرقي ميدان  22بهمن دفتر وكالت طبقه دوم واحد  4ساختمان توحيد
خواندگان -1 :بسطام قبادي پيچ آشوري  -2فيصل جمالوندي به آدرس ايالم بلوار
سيدالشهدا كوچه شهيد رحمان صيدي  -3يداهلل فتاحي به آدرس ايالم فرهنگيان
خ توحيد  -4جعفر حيدري به آدرس ايالم خيابان شهيد عبدالهي
خواسته :مطالبه
گردشكار -دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات
پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست موسسه انصار المجاهدين ايالم با وكالت محمد جواد يوسفي
به طرفيت  -1بسطام قبادي  -2فيصل جمالوندي -3يداهلل فتاحي -4جعفر حيدري
به خواسته مطالبه چك به انضمام با توجه به محتويات پرونده :اظهارات خواهان،
مالحضه چك شماره  877594از حساب جاري  1902262462عهده بانك تجارت
شعبه رسالت به مبلغ  140/000/000ريال مورخه  86/11/6دفاعيات و اقرار خوانده
بر صدور چك و خواسته خواهان و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده دعواي
خواهان ثابت و مسلم مي باشد و دادگاه مستندا به مواد -204-203-202-198
 519-515-502و  522قانون آئين دادرسي مدني و مواد -1260-1259-1257-265
 1292-1291-1282-1278-1277-1275-1262قانون مدني و تبصره ماده  2و
مواد  3و  3مكرر و  16قانون صدور چك و مواد  313-310و  314از قانون تجارت
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  140/000/000ريال به عنوان اصل
خواسته و مبلغ  2/751/000ريال هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ
سر رسيد چك استنادي فوق الذكر تا زمان پرداخت در حق صادر و اعالم مي
نمايد .در خصوص تاخير تاديه اجراي احكام مكلف است براساس تغيير فاحش
قيمت ساالنه كه توسط بانك مركزي ايران تعيين ميگردد خسارت تاخير تاديه را
محاسبه و از خوانده در حق خواهان وصول نمايد .راي صادره نسبت به خواندگان
رديف اول -سوم و چهارم غيابي محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ توسط
خواندگان در دادگاه صادركننده حكم قابل واخواهي و پس از آن ظرف همان مهلت
قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان ايالم ميباشد .راي صادره نسبت به
خواهان و خوانده رديف دوم حضوري محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل
تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان ايالم ميباشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ايالم
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي صادره هيئت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
محرز گرديده است .لذا مشخصات متقاضي امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود درصورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضائي تقديم نماييد.
«عبدالقادر بغالني فرزند كاظم ششدانگ يكباب ساختمان به صورت انبار واقع در
سليج غربي بعد از خوابگاه پتروشيمي پشت صنايع چوب خوزستان خريداري شده
از مالك رسمي كيخسرو پارسي به مساحت  568/63مترمربع طبق راي شماره
 139660317003001329قسمتي از پالك  5/27بخش  10آبادان»
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/4 :
خ ش 1397/5/20
ايزدمهر
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

خبر »

عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فوالد ،تأکيد کرد :قيمتگذاري
دستوري به نوعي ايجاد اخالل در بازار است.
بهادار احراميان عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فوالد ايران
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت :در حال حاضر ،بزرگ
ترين مشکل براي توليدکنندگان فوالد کشور ،شفاف نبودن قوانين
و مقررات صادراتي است .در اين راستا ،به هيچ عنوان نميتوان
بورس کاال که تنها بازار شفاف براي خريد و فروش محصوالت
است را مقصر شناخت؛ چرا که بخشنامههاي وزارت صمت بايد
از شفافيت بيشتري برخوردار باشد و منشأ اصلي مشکالت را بايد
از اين نهاد دنبال کرد.وي اظهار کرد :اگر اجازه دهيم که بازار کار
خود ،يعني کشف قيمت از محل عرضه و تقاضا را انجام دهد،
بازار تنظيم ميشود .قيمتگذاري دستوري به نوعي ايجاد اخالل
تها ،منشأ آشفتگيهاي موجود بود
در بازار است و کنترل قيم 
که همچنان ادامه دارد.احراميان در پاسخ به اين سوال مبني بر
اينکه صنايع پاييندستي فوالد از کمبود عرضه در بورس کاال
شکايت دارند و اين در حالي است که صادرات آهن قراضه به ميزان
 30درصد افزايش داشته است ،گفت :ميزان عرضه در بورس کاال
مشکل اساسي زنجيره توليد فوالد نيست ،بلکه قيمتگذاري دستوري
و اصرار دولت بر مداخله در بازار ،بزرگ ترين چالش اين صنعت به
شمار ميرود.عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فوالد ايران
تصريح کرد :اگر به بازار اجازه داده شود که با تقابل عرضه و تقاضا
قيمت را مشخص کند ،بسياري از چالشها حل ميشود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

قاچاق سوخت دوباره رونق گرفت
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ،با رشدنرخ ارز و
تثبيت يارانههاي سوخت ،مجددا قاچاق اين محصوالت به مرزهاي
غربي وشرقي افزايش يافته ،گفت:خريد مواد پايه از بورس انرژي و
سوء استفاده از کد محصول در سازمان استاندارد ،قاچاق سوخت
را تسهيل کرده است.علي اکبر کريمي در گفت و گو با تسنيم،با
بيان اينکه قاچاق کاال به عنوان يکي از چالش هاي پيش روي
نظام اقتصادي کشور قرار گفته است ،گفت:به همين دليل کليه
قوا براي از بين بردن اين پديده مذموم بايد تالش کنند.وي با
اشاره به بازديدهاي کميته تحقيق و تفحص از قاچاق کاال از
استان هاي مرزي گفت :اميدواريم گزارش نهايي هيئت تحقيق و
تفحص بتواند در گره گشايي از معضل قاچاق کاال راهگشا باشد.
عضو کميسيون اقتصادي گفت :نمونه موفق تجربه موفق مبارزه
با قاچاق اجراي طرح رجيستري بود که بدون استفاده از دخالت
نيروي انساني توانستيم قاچاق گوشي تلفن همراه را تا درصد
بااليي کنترل کنيم.وي با اشاره به تقويت معيشت مرز نشينان و
مبارزه با قاچاق در مناطق مرزي گفت :بايد تالش کرد تا ضمن
تامين امنيت و معيشت مرز نشينان،مبارزه با هر نوع قاچاق در
دستور کار نهادهاي نظارتي قرار بگيرد.کريمي تاکيد کرد ،يکي از
چالش هاي امروز کشور،با توجه به التهابات اخير ارزي اين است
که متاسفانه قاچاق سوخت مجددا افزايش يافته است.دولت هنوز
اقدام به اصالح نرخ يارانههاي سوخت نکرده است و به همين دليل
بزرگترين يارانه ها از سوي دولت به توليد سوخت پرداخت ميشود
و همين موضوع منجر به ترغيب سودجويان براي قاچاق سوخت
شده است.وي افزود ،يکي از راهکارهايي که امروز منجر به قاچاق
شيميايي پايه
سوخت شده است،سوء استفاده از عرضه محصوالت
ِ
توليد مواد سوختي در بورس انرژي است.

نرخ روز اعالمي براي تحويل سکه هاي
پيش خريد شده طرح  6ماهه
با سررسيد تاريخ تحويل سکه هاي پيش فروش شده در طرح  6ماهه وديعه  ،ثبت نام کنندگان
طرح يادشده از  ۱۷مرداد ماه با مراجعه به شعبه اي که پيش خريد کرده اند و پرداخت
مابه التفاوت بر اساس نرخ روز اعالمي از سوي بانک مرکزي مي توانند سکه هاي پيش خريد
شده خود را تحويل گيرند .نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي براي سکه در روز پنج شنبه ۱۸
مرداد به مبلغ  ۲۸ميليون ريال مي باشد که از اين مبلغ وديعه پرداخت شده توسط خريداران
و  ۴درصد تخفيف اعالم شده در زمان پيش فروش کسر و مابه التفاوت قيمت سکه از
ثبت نام کنندگان طرح اخذ و سکه ها تحويل مي گردد.

تمديد ساعت کار فعلي شعب بانک تجارت
در استان تهران تا پايان مرداد
بانک تجارت ،با هدف مديريت مصرف برق و صرفهجويي در مصرف انرژي ،ساعت کاري شعب و
مديريت هاي ستادي خود در تهران را طبق روال فعلي تا پايان مرداد ماه تمديد کرد .به گزارش
روابط عمومي بانک تجارت ،بنا بر ابالغ شوراي هماهنگي بانکها مستند به مصوبه استانداري
تهران ،اين بانک نيز در راستاي کاهش مصرف برق و انرژي ،ساعات کار ادارات و شعب خود
را تا پايان مرداد ماه سال جاري در استان تهران تمديدکرد .بر اين اساس ساعت کار شعب و
واحدهاي ارزي بانک تجارت در استان تهران از شنبه تا چهارشنبه  7صبح الي  13:30و روز
پنج شنبه از  7صبح الي  ، 12:30ساختمان هاي ستادي شعب شنبه تا چهارشنبه  6:30صبح
الي  14و پنج شنبه  6:30صبح الي  13و ساعت کار مديريت هاي امور و ادارات مستقل
بانک تجارت؛ از شنبه تا چهارشنبه  6:30صبح الي  14:30تعيين شده است.شايان ذکر است
چنانچه ،از تاريخ اول شهريور ماه در ساعات کار فعلي تغيير احتمالي ايجاد شود يا به روال
اوليه بازگردد ،مجددا اطالع رساني خواهد شد.مشتريان بانک تجارت ميتوانند ،با استفاده از
خدمات الکترونيک و خودپردازهاي اين بانک امور بانکي خود را به صورت شبانهروزي انجام
دهند .بانک تجارت همچنين همگام با ديگر هموطنان ،تمهيدات بيشتر از جمله استفاده از
المپهاي کم مصرف ،سيستمهاي سرمايشي پربازده و کنترلهاي مرکزي روشنايي و تهويه
ساختمانها را در راستاي صرفهجويي و مديريت مصرف برق در شعب و ساختمان هاي خود
در سراسر کشور اتخاذ کرده است.

مشارکت همراه اول در نوسازي مدارس مناطق
زلزله زده
همراه اول به منظور گرامي داشت روز خبرنگار و بيست و چهارمين سالروز عرضه اولين سيم كارت
در ايران ،در مراسم شبي با اصحاب رسانه از کمپين مثل اول رونمايي کرد.به گزارش اداره كل
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران ،اپراتور اول تلفن همراه کشور به مناسبت  ۱۷مرداد روز
خبرنگار و  ۱۹مرداد بيست و چهارمين سالروز آغاز عرضه سيم كارت در ايران ،با حضور بيش از
 ۲۰۰خبرنگار فعال در رسانه هاي کشور ،مهندس فرهنگ مديرعامل همراه اول ،دکتر حافظي رئيس
جامعه خيرين مدرسه ساز کشور ،دکتر رخشاني مهر رئيس سازمان و معاون عمراني وزير آموزش و
پرورش ،مهندس شيرزاد مديرکل مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
کشور و جمعي از مديران ارشد همراه اول مراسمي جهت گرامي داشت اين دو رويداد مهم برگزار
کرد و طي تفاهم نامه اي با سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور از مشارکت خود در
نوسازي مدارس در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و ساير مناطق محروم کشور خبر داد.مهندس
حميد فرهنگ مديرعامل همراه اول در اين مراسم ضمن خير مقدم به اصحاب رسانه که طي اين
سال ها همواره حامي اين اپراتور بوده و به توسعه فضاي تکنولوژي کمک کرده اند ،گزارش مختصري
از فعاليت هاي اين اپراتور ارائه داد.مديرعامل اپراتور اول با اشاره به جايگاه اين اپراتور در صنعت
اپراتوري تلفن همراه گفت :همراه اول در ايران و خاورميانه از نظر تعداد مشترک رتبه نخست ،در
آسياي جنوبي رتبه هفتم و در جهان در بين  ۱۰۰۳اپراتور تلفن همراه ،رتبه هجدهم را داراست.
مديرعامل همراه اول با بيان اينکه مشترکين ديتاي اين اپراتور رکورد  ۳۹۰۰ترابايت ترافيک روزانه
را ثبت کرده اند ،گفت :طي سال  ۴ماه اول سال  ۹۷ترافيک ديتاي همراه اول نسبت به سال قبل
آن  ۲/۶برابر رشد کرده و در مجموع روند ترافيک ديتا در شبکه (ماهانه) ۱۶۴ ،برابر رشد داشته
است.فرهنگ با اعالم اينکه رتبه شفافيت اطالع رساني همراه اول در بورس طي سال هاي گذشته
همواره بهبود يافته است ،گفت :در آخرين ارزيابي صورت گرفته يعني پايان سال  ،۹۶همراه اول
در بين  ۳۰۲شرکت بورسي موفق به کسب عنوان دوم شفافيت شده است.مديرعامل همراه اول در
ادامه با اشاره به روند رو به رشد درآمد ديتا در اين شرکت اظهار داشت :در  ۵سال گذشته درآمد
حاصل از ديتا در همراه اول  ۲۸برابر رشد داشته و به  ۳۵۰۰ميليارد تومان رسيد.

