اخبار
همکاری بورس با بانک مرکزی
برای مدیریت نقدینگی

ریی��س کل بانک مرک��زی ،گفت:بانک
مرکزی تالش می کند با همکاری مجلس
تعادل را در ب��ازار ارز و سایر بازارها ایجاد
کند ،تا از این طری��ق بتواند رفاه مردم را
افزایش داد.عبدالناصر همتی در گفت وگو
با خانه ملت ،با بیان اینکه مجلس شورای
اسالمی همیشه حامی بانک مرکزی بوده
است ،گفت :بانک مرکزی از این موضوع
استف��اده کرده تا با همکاری کمیس��یون
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اسالمی و
بخش های مختلف مجلس بتواند تعادل
را در ب��ازار ارز و سایر بازارها ایجاد کند ،تا
از ای��ن طریق بتوان رفاه مردم را افزایش
داد.رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به
اینکه برای مدیری��ت نقدینگی با بورس
همکاری ها انجام می ش��ود ،افزود:توجه
به مدیری��ت بازارهای مالی مهم است و
تمام تالش بان��ک مرکزی این است که
بازارهای مالی با یکدیگر هماهنگی داشته
باشند.همتی با بیان اینکه فعاالن بازار ،ارز
را به تعادل می رسانند ،تصریح کرد :ایجاد
ثبات در بازار ارز از همه چیز مهم تر است
و بان��ک مرکزی برنامه هایی برای ایجاد
ثبات در بازار دارد.
وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۷
بالغ بر  ۴۱درصد است

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجلس می گوید معادل  ۷۰درصد درآمد
مالیاتی در سال  ۹۴معافیت مالیاتی داشته
ایم.غالمعل��ی جعفرزاده ایم��ن آبادی در
گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به وابستگی
بودج��ه به نفت ،گفت :وابس��تگی بودجه
سال  90تا  95بالغ بر  35درصد بوده است
در سال  96شاهد وابستگی  26درصدی
بوده ایم.عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس بیان داشت:در 8ماهه
سال  97بالغ بر  41.5درصد وابس��تگی
بودجه به نفت گزارش شده است این در
حالی است که طبق قانون برنامه شش��م
توسعه وابس��تگی بودجه به نفت باید به
 25.9درص��د برسد به عبارتی بالغ بر 70
تا  80درصد بیشتر از برنامه انحراف داشته
ایم.نماینده مردم رش��ت در مجلس دهم
شورای اسالمی در خصوص سهم درآمد
مالیاتی از کل منابع عمومی دولت توضیح
داد :قانون برنامه ششم توسعه می گوید
سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی
دولت باید  44.6درصد می ش��د ،اما در 8
ماه��ه سال  97این ش��اخص بودجه 33
درصد بوده است.وی ادامه داد :سهم درآمد
های مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در
سال  36 ،96درصد در سال  90تا  95نیز
 36.5درصد گزارش شده است.
مرکز تحقیق و پژوهش زر موفق به
کسب عنوان مرکز پژوهشی برتر شد

جشنواره پژوهش
و فن��اوری وزارت
صنعت ،مع��دن و
تج��ارت درحال��ی
هفتمین دوره خود
را سپری ک��رد که در آن از گروه صنعتی
پژوهش��ی زر به عنوان «مرکز پژوهشی
برتر» در ح��وزه تحقیق و توسعه صنعت
کش��ور ،تقدیر ب��ه عمل آمد.ب��ه گزارش
روابط عمومی گروه صنعتی پژوهشی زر،
همزمان با هفته پژوهش که تحت عنوان
«پژوهش ،فناوری و صنعت» نامگذاری
ش��ده است ،آئین تجلیل از برترین های
پژوهشی و فناوری بخش صنعت ،معدن
و تج��ارت در سالن اجتماع��ات معاونت
آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شد.گروه صنعتی و
پژوهش��ی زر  ،همواره با تصریح بر نقش
موثر پژوهش ،بنیان تمامی امور تولیدی
و صنعت��ی خود را ب��ر زیرساخت فعالیت
های علمی و تحقیقاتی استوار کرده و در
ای��ن راستا ضمن فراهم آوری سطح برتر
کیفی تولیدات خود ،با ورود بر عرصه های
نوین محص��والت سالمت محور ،با ارائه
« Highفروکتوز »55در کشور ،یکی از
حامیان حقوق مصرف کننده نیز شناخته
می ش��ود.در این مراسم ،گروه صنعتی و
پژوهش��ی زر به واسطه تاکید مستمر بر
پژوهش های علمی و کاربردی در راستای
حفظ و ارتقاء دائمی سطح تولیدات سالمت
مح��ور خود در طی سالی��ان متمادی ،به
عنوان مرکز برتر تحقیق و توسعه صنعت
کش��ور معرفی و لوح ویژه این مراسم را
دریافت کرد.

کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت کشور

قاچاق روزانه بیش از11میلیون لیتر سوخت از ایران

گروه اقتص�ادی :سخنگوی ستاد مب��ارزه با قاچاق
کاال و ارز ازقاچاق روزانه  ۱۱.۵میلیون لیتر سوخت
ب��ه خارج کش��ور خب��ر داد و گف��ت ۸۵ :درصد از
قاچاق سوخ��ت روزانه ،نفت گاز و بقیه نفت سفید،
نف��ت کوره و بنزین است.ب��ه گزارش صدا و سیما،
حمیدرضا دهقان��ی نیا با حضور در برنامه گفتگوی
ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به
اینکه سوخت شامل فراورده هایی مانند نفت سفید،
نفت کوره ،بنزین و نفت گاز(گازوییل) است ،افزود:
آنچه که نقش مهمی در قاچاق سوخت ایفا می کند
نفت گاز است.وی ادامه داد :قیمت هر لیتر سوخت
بر اساس فوب خلی��ج فارس  ۵۰تا  ۶۰سنت است
ک��ه بر اساس نرخ دالر م��ی توان ارزش این مقدار
قاچ��اق سوخت را مش��خص کرد.سخنگوی ستاد
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه کش��فیات
قاچ��اق سوخ��ت در  ۶ماهه سال  ۹۷نس��بت به ۶
ماهه سال  ۹۶حدود  ۶۲درصد رش��د داشت ،اضافه
ک��رد :بر اساس قیمت ف��وب خلیج فارس ،حدود ۵
و نی��م میلی��ون دالر در روز قاچ��اق سوخت انجام
می ش��ود.وی گفت :ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از  ۲۵تا  ۲۶دستگاه تش��کیل شده است
و  ۲نف��ر از نماین��دگان مجلس هم عضو این ستاد
هستند.مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی
ستاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز افزود :وظیفه این
ستاد سیاستگذاری و برنامه ریزی است و بعد از آن
هماهنگی برای اج��رای این برنامه ها و نظارت بر
آن است.وی با اش��اره به اینک��ه این ستاد اقدامات
بزرگ��ی را انجام داده است ،اف��زود :تفاوت فاحش
قیمت سوخت داخل و کش��ورهای همسایه از علل
مهم قاچاق سوخت اس��ت .دهقانی نیا اضافه کرد:
 ۱۸۰هزار کارت سوخت مهاجر در استان کردستان
سوزانده شد.دهقانی نیا با بیان اینکه سامانه بارنامه
برخ��ط سازمان راهداری و حم��ل ونقل جاده ای و
سامانه رسید حوال��ه و سامانه حواله های بارگیری
شرکت نفت ،راه اندازی ش��ده است ،گفت :اکنون
هی��چ بارنامه جعلی نداریم در حالی که  ۹ماه پیش
این گونه نبود.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ب��ا تاکید بر اینکه اقدامات ستاد موجب کنترل
و کاهش قاچاق سوخت ش��ده اس��ت ،افزود ۳۳ :و
نی��م میلیارد لیتر در سال نف��ت گاز تولید می کنیم
که از ای��ن میزان وزارت نف��ت ۳۱ ،میلیارد لیتر را
توزیع می کند و بقیه صادر می ش��ود.دهقانی نیا با
اش��اره به اینکه بیشتر حجم قاچاق سوخت مربوط
به استان های سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان
در حوزه خش��کی و دریاست ،گف��ت :برخی اوقات
زیرساخت های جلوگیری از قاچاق سوخت نیاز به
هزین��ه هایی دارد که انجام نمی ش��ود.وی افزود:
ست��اد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز ط��رح جامعی را
ب��رای مقابله با قاچاق پوش��اک داش��ته است و با
مدیران مجتمع های تجاری هم اتمام حجت کرده
است و واحدهای بدون مجوزشناسایی شدند.عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی نیز
ب��ا حض��ور در این برنامه با بیان اینک��ه با توجه به
اینکه مبارزه ب��ا قاچاق ،فرادستگاهی و فراسازمانی
اس��ت ،گفت :ستاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز از
 ۲۶دستگاه تشکیل ش��ده است .این دستگاه ها با
هم باید کار کنند تا نتیجه خوبی را داش��ته باشیم.

احم��د انارکی محمدی ادامه داد :نبود سامانه جامع
موجب می ش��ود تا آمار دقیق��ی از قاچاق سوخت
نداش��ته باش��یم و همچنین اقتصاد ما پنهان است.
وی با اش��اره به اینکه قانون مب��ارزه با قاچاق کاال
در س��ال  ۱۳۹۲برای نخس��تین بار به طور جامع و
کامل نوش��ته شد ،افزود :این قانون چند بار اصالح
ش��د و اکنون الیحه دولت در اصالح قانون مبارزه
با قاچاق کاال به مجلس شورای اسالمی ارائه شده
است.انارکی محمدی با اش��اره ب��ه نبود زیرساخت
های الزم گفت :شفافیت در آمار و اطالعات وجود
ندارد.فرمان��ده نیروی انتظامی استان هرمزگان نیز
در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت :در مرداد امسال
ط��رح پایش پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت
را اجرا کردیم و همان زمان اعالم کردیم که روزانه
 ۹۵۰ه��زار لیتر سوخت مازاد بر نیاز استان در حال
توزی��ع است ک��ه مدیرعامل وقت ش��رکت پخش
ف��راورده های نفتی هم تایی��د کرد.سردار عزیزاهلل
ملک��ی با بیان اینک��ه  ۲۴میلیون لیت��ر سوخت را
کش��ف کردیم ،افزود :با بان��د سازمان یافته قاچاق
سوخت برخورد کردیم که به زودی اطالعات آن را
اعالم می کنیم.وی اضافه کرد :در  ۶ماه نخس��ت
امس��ال  ۱۲۶کانتین��ر حامل سوخت قاچ��اق را از
مبادی رسمی گمرک کشف کردیم که  ۵۴کانتینر
کش�ف بزرگترین محمول�ه قاچاق س�وخت در

با اظه��ار سنگ ،روغن و الکل بود و بقیه قاچاق از
دست رفته اعمال شد.محسن ایرانگردی کارشناس کشور
حوزه انرژی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت :سردار عزیزاله ملکی صبح دیروز در نشستی خبری
در حوزه قاچاق سوخت می دانیم چه کنیم و سامانه در تش��ریح این خب��ر افزود :در اواخر سال گذش��ته
های متعددی راه اندازی شد اما در اجرا مشکالتی خبری تح��ت عنوان قاچاق گس��ترده فرآوردههای
وجود دارد.وی با اش��اره به اینکه دولت عزمی برای نفتی پاالیش��گاهی به پلیس آگاهی این فرماندهی
اجرای کامل برنامه ها ندارد ،افزود :هر لیتر سوخت واص��ل که نظر به اهمیت موضوع مراتب بهصورت
نیروگاه ها  ۵۰ریال و تقریبا رایگان است یعنی هیچ وی��ژه و کام�لأ محرمانه در دست��ور کار پلیس قرار
طرح��ی برای مبارزه با قاچ��اق در حوزه نیروگاه ها گرفت.وی با بیان اینکه با توجه به تحقیقات میدانی
صرفه اقتصادی ندارد و برای آن ها سرمایه گذاری و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیس��ی مشخص شد
برای جلوگیری از قاچ��اق ،توجیه ندارد.ایرانگردی افرادی بهصورت سازمانیافته با بارنامههای جعلی
ادامه داد :همچنین سرمایه گ��ذاری برای افزایش اق��دام به خرید گس��ترده محص��والت نفتی استان
به��ره وری نیروگاه ها هم توجیه ندارد زیرا سوخت هرم��زگان و استان همجوار کرده است ،اضافه کرد:
آن ها تقریبا رایگان است .این کارش��ناس مسایل پ��س از دپو مواد نفتی خریداریش��ده در انبار ،بنام
ان��رژی گف��ت :کارت آزاد جایگاه دار ب��ا نرخ  ۶۰۰شرکت ثبتش��ده که وجود فیزیکی ندارد ،سوخت
تومان سوخ��ت را به کامیون های ترانزیتی عرضه یاران��های را تح��ت عن��وان فرآوردهه��ای دیگری
م��ی کنیم یعنی صرفه اقتصادی قاچاق آن  ،حدود ب��ه داخل اسکله ش��هید رجایی انتق��ال و در داخل
 ۵هزار تومان است بنابراین جلوگیری از آن سخت مخ��ازن اجارهای نگهداری و با کش��تی از کش��ور

است.وی افزود :تالش ش��ده اس��ت که قیمت ها
جهانی شود اما این گونه نشد.بهرام شهریاری نائب
رئیس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک
هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت :جلسات
متعددی را در ستاد مبارزه با قاچاق کاال داشتیم که
خروجی آن اطالعیه برخورد جدی با نش��ان های
محرز قاچاق پوشاک بود که بر اساس آن از ابتدای
دی امس��ال نس��بت به جمع آوری کامل و پلمب
واحدهای تجاری عرضه کننده پوشاک خارجی فاقد
ش��ناسه کاال و فاقد نمایندگی رسمی اقدام خواهد
شد.وی افزود :قرار شد در نخستین گام با فروشگاه
های برند در مجتمع های تجاری برخورد ش��ود اما
متاسفانه البی هایی در مجلس ش��ورای اسالمی و
دولت در حال انجام است که جلوی این برخورد را
بگیرند.سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری
و نظارت بر قاچ��اق کاال و ارز هم در ارتباط تلنفی
با ای��ن برنامه گفت :قس��متی از بخش خصوصی
مخالف برخ��ورد با برندهای مح��رز قاچاق و مانع
هستند.وی با بیان اینکه مصوبه به سازمان تعزیرات
و وزارت دادگستری ابالغ نشده است ،گفت :اکنون
برنامه ریزی الزم انجام وکمیته عملیاتی و قضایی
تشکیل شده است.

خارج میکند.سردار ملکی ادامه داد :مأمورین آگاهی
بالفاصله با هماهنگی مق��ام قضایی تعداد  7نفر از
افراد مرتبط را در اردیبهش��تماه دستگیر کردند که
در اعترافات و بارزسی ش��رکت ،بارنامههای جعلی
کش��ف ،کشتی بارگیری ش��ده توقیف و نمونههای
موجود به آزمایشگاه ارسال شد.فرماندهی انتظامی
استان هرمزگان خاطرنشان کرد :پس از اخذ جوابیه
مشخص شد نمونههای موجود با بارنامهها مغایرت
داش��ته که مقدار  17میلیون لیتر سوخت در مرحله
اول احراز و بخش��ی از آن ضبط شد.وی با اشاره به
اینکه متعاقب ًا با بررسی تخصصی از اسناد و مدارک،
گس��تردگی قاچاق از سال  94محرز ش��د ،تصریح
کرد :این ش��رکت علیرغم اینکه صرف ًا میبایست
محصوالت من��درج در پروانه بهرهب��رداری خود را
ص��ادر میکرد ،مش��خص ش��د فراوردههای نفتی
مورداستفاده کش��ور بهصورت غیرمج��از خریداری
و ب��ا استفاده از فاکتورهای ص��وری ،استفاده مکرر
از یک فاکتور و سایر ش��یوههای جع��ل ،با تبانی و
پرداخت رشوه 287 ،میلیون لیتر مواد نفتی یارانهای
را بهصورت قاچاق از کش��ور خارج و ضربه مهلک
اقتصادی را به کش��ور وارد کرده است.سردار ملکی
در پای��ان گفت :در  26آذر سال جاری با دستگیری
متهمین اصلی شامل مالک و اعضای هیئتمدیره
شرکت در تهران ،مجموعأ  12نفر در این خصوص
دستگیرشدهاند که پرونده مذکور شامل  28جلد در
محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
بازداشت یک صادرکننده متخلف فرآورده های
نفت�یدرته�ران

همزمان با انتش��ار خبرهای��ی در خصوص افزایش
قاچ��اق سوخت ،یکی از صادرکنندگان مهم فرآورده
های نفتی بازداشت شد .یک صادرکننده شناخته شده
فرآورده های نفتی در تهران بازداش��ت ش��د .بر این
اساس متهم اصلی این پرونده فردی ش��ناخته شده
از یکی از ش��رکتهای مهم صادرکننده فراورده های
نفتی است .اطالعات اولیه در خصوص بازداشت این
مته��م در رابطه با قاچاق فراورده های نفتی نش��ان
میدهد ،پرونده مذکور یکی از مهمترین پرونده های
قاچ��اق سوخت و ف��راورده های نفتی کش��ور طی
سالهای اخیر است.ظاه��را درپرونده مذکور عملیات
بلندینگ خ��ارج از فرایندهای قانونی و ضوابط ستاد
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز انجام ش��ده است.گفتنی
است ،در تماس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس ،با یک مقام ارشد در استان هرمزگان ،ضمن
تایید خبر مربوط به بازداش��ت فردی در ارتباط با ابر
پرونده قاچاق فراورده های نفتی ،توضیحات بیشتر
به روزهای آینده موکول شد.از سال  95و همزمان با
تاکید ویژه مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق
کاال در استان هرمزگان ،مقامات انتظامی و قضایی
این استان تالش وی��ژه ای را برخورد با قاچاقچیان
کاالن کاال و ارز در دست��ور کار خود قرار داده اند .به
عنوان مثال پرونده بزرگ قاچاق  1128کانتینر ظروف
شیشه ای که طی سالهای  94و  95به وقوع پیوسته
بود با تالشهای مقامات انتظامی ،امنیتی ،قضایی و
مدی��ران وقت ستاد نظارت گمرک به نتیجه رسید و
متهم اصلی پرون��ده ضمن محکومیت به حبس به
پرداخت جریمه  400میلیارد تومانی محکوم شد.

با بررسی جزئیات دوربین های مدار بسته گمرگ مسخص شد

فایننشالتایمز:

جزئیات تازه از حواشی حضور نماینده سراوان در ساختمان گمرک ایران

سوئیس برای ایجاد یک کانال مالی با ایران با مجوز آمریکا آماده میشود

یک مقام مس��ئول گفت :نماینده مردم سراوان
بدون هماهنگی قبلی و در زمانی که رئیس کل
گمرک حضور نداشت ،قصد ورود به ساختمان
و مالقات ب��ا وی را داش��ته و کل مدت زمان
معطل��ی وی در گمرک  ۱۰دقیق��ه بوده است.
به گزارش مهر ،دو روز پیش انتش��ار کلیپی از
درگیری یک نماینده مجلس با کارمند گمرک،
حواشی زیادی در فضای مجازی و به تبع آن در
مجلس بوجود آورد.در این کلیپ نماینده مردم
س��راوان در مجلس درخواس��ت ورود به داخل
ساختم��ان گمرک را دارد که با ممانعت کارمند
گمرک مواجه می ش��ود و به تبع این ممانعت،
درگیری لفظی بی��ن نماینده سراوان با یکی از
مراجعه کنندگان بوجود می آید و مراجعه کننده
که از ش��هروندان عادی بوده ،نماینده مجلس
را از گم��رک بیرون می کند.یک منبع آگاه که
خواست نامش در گزارش ذکر نش��ود ،در گفت
و گو با مهر در خصوص جزئیات این درگیری،
گفت :آقای درازه��ی همراه با آقای حاجب که
در ح��وزه واردات خودرو فعال اس��ت ،سوار بر
خودروی لکس��وز آبی ،ب��دون هماهنگی قبلی
به درب پارکینگ ساختمان ش��ماره  ۲گمرک
مراجع��ه و قصد ورود به گمرک و دیدار با آقای
میراش��رفی ،رئیس کل گمرک را داشتند.وی با
رد گفت��ه های نماینده س��راوان درباره معطلی
طوالنی ،افزود :به هیچ وجه مدت زمان حضور
این نماین��ده در گمرک  ۴۵دقیق��ه نبود؛ بلکه
مشاهدات ما از دوربین های مدار بسته گمرک
حکای��ت از آن دارد که از زم��ان رسیدن آقای

اجرائیه مش��خصات محکوم ل��ه :ردیف  -1نام ولی اله ن��ام خانوادگی صفری نام پدر
عباس نشانی استان البرز – فردیس – شهر فردیس – فلکه پنجم – ضلع جنوبی شرقی
– جنب پالک  1مش��خصات محکوم علی��ه  :ردیف  -1نام نریمان ن��ام خانوادگی والئی
ش��هریور نام پدر محمد نش��انی  -محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه
به ش��ماره و شماره دادنامه  9609973030901247محکوم علیه محکوم است به انتقال
مقدار  200مترمربع مشاع از پالک ثبتی  163 / 7757بنام محکوم له و پرداخت نیم عشر
دولتی .
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس – احسان خوشبخت
آگهی حصر وراثت آقای مس��عود ش��هرت رزم��ه نام پدر علی داد بشناس��نامه 2019
صادره از کهگیلویه درخواس��تی به ش��ماره بایگانی  970466بخواسته صدور گواهی
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم علی داد ش��هرت رزمه بشناس��نامه
 185ص��ادره کهکیلویه در تاریخ  1394/10/5در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه
اش عبارتند از  -1 :متقاضی مس��عود رزم��ه فرزند علی داد به ش ش  2019صادره از
کهگیلویه (پس��ر متوفی)  -2ش��اهرخ رزمه فرزند علی داد ب��ه ش ش  1319صادره از

درازه��ی به درب پارکینگ ساختمان گمرک تا
زمان��ی که گمرک را ت��رک کنند ،به طور کلی
 ۱۰دقیقه به طول انجامیده است.وی ادامه داد:
آق��ای درازهی در حالی قصد ورود به ساختمان
گمرک را داش��تند که از قب��ل هیچ هماهنگی
انجام نداده بودند و به همین دلیل بود که مامور
انتظامات از ورود وی ب��ه ساختمان جلوگیری
کرد.وی گفت :از سویی دیگر آقای میراشرفی،
رئیس کل گمرک نیز در آن ساعت در گمرک
حضور نداش��تند .اگ��ر طبق گفته خ��ود آقای
درازهی ،از قبل هماهنگ��ی ای صورت گرفته
بود ،قطعا اطالع داش��تند که رئیس کل گمرک
در آن ساعت در گمرک حضور ندارد.وی اظهار
داشت :این نماینده برای تمدید پرونده ضمانت
نام��ه آقای حاجب قصد مالق��ات با رئیس کل
گمرک را داشته است.
وزیر اقتصاد :عذرخواهی نکردم

همچنین فرهاد دژپس��ند وزیر اقتص��اد و امور
دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش
به اخبار منتش��ر ش��ده درباره عذرخواهی او از
نماینده مردم سراوان در مجلس در پی انتش��ار
فیلم��ی از درگیری این نماین��ده در ساختمان
گمرک گفت :من در این باره گفتم که موضوع
را بررس��ی و متناسب با آن اظهار نظر میکنم.
وی با رد شایعات مطرح شده درباره عذر خواهی
او از نماینده سراوان ،خاطر نشان کرد :درجلسه
غیر علنی روز گذشته مجلس اصال فرصت نشد
من صحبت کنم.

سوئی��س برای ایجاد یک کان��ال پرداخت مالی
با ایران با مجوز آمریکا که نخس��تین سازوکار با
موافقت واشنگتن از زمان اعمال مجدد تحری م ها
خواهد بود ،آماده میشود.به گزارش فارس به نقل
از فایننش��ال تایمز ،سوئیس در شرف ایجاد یک
ی دهد
ت ها اجازه م 
کانال مالی است که به شرک 
تا مواد غذایی ،محصوالت دارویی و ابزار پزشکی
به ایران بفروشند و از کانال پرداختی استفاده کنند
که نخستین سازوکار با موافقت واشنگتن از زمان
اعمال مجدد تحری م ها خواهد بود«.برنام ه های
بشردوستانه برن» که موضوع مذاکرات حساس
ادام ه دار سوئیس با آمریکا و ایران است ،در حالی
ت های اروپایی امید دارند
بیان میشود که قدر 
طی چند هفت��ه ،سازوکاری ب��رای تامین مالی
تجارت با تهران ایجاد کنند.وزارت امور اقتصادی
سوئیس ب��ه فایننش��ال تایمز اعالم ک��رد این
وزارتخانه تالش میکند تا «هرچه زودتر» یک
کانال پرداخت بش��ردوستانه ایجاد کند اما نمی
تواند تاریخ شروع را اعالم کند« .مذاکرات هنوز با
مقامات آمریکایی ،ایران و شرکتهای سوئیسی
ادامه دارد».سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست
و بخش دارویی بزرگ و همچین سنت دیپلماسی
بیطرفانه دارد ،برای اینکه مقر این سازوکار باشد،
اعتب��ار زی��ادی دارد«.روش» ش��رکت دارویی
سوئیسی اعالم کرد از « مذاکرات در مورد یک
کانال تامین مالی احتمالی جایگزین برای اهداف
بشردوستانه» آگاهی دارد اما نمیتواند در مورد
آن اظهارنظر کند« .تا جایی که ما میدانیم هیچ
پیش��نهاد واقعی داده نشده است».وزارت خارجه

بهبه��ان (پس��ر متوفی)  -3فرخ رزمه فرزند علی داد ب��ه ش ش  3صادره از کهگیلویه (
پسر متوفی)  -4داریوش رزمه فرزند علی داد به ش ش  3745صادره از کهگیلویه (پسر
متوفی)  -5مریم رزمه فرزند علی داد به ش ش  264صادره از کهگیلویه ( دختر متوفی)
 -6مینا رزمه فرزند علی داد به ش ش  1850208093صادره از بهبهان ( دختر متوفی)
 -7مهرن��وش رزم��ه فرزند علی داد به ش ش  1221ص��ادره از بهبهان ( دختر متوفی)
 -8بیگم رمن فرزند مهراب به ش ش  161صادره از کهگیلویه ( همسر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از
تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد حمزوی عمله  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
(( آگهی حصر وراثت )) خانم آزیتا شهرت کریمی فرزنداقبال بشناسنامه  ۶۶۰صادره از
مسجدسلیمان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده
که همس��رش مرحوم ایرج شهرت جاللی شناسنامه  ۲۵۳صادره از آغاجاری در تاریخ

آمریکا با ای��ن ادعا که «از آنجایی که این اقدام
ی کند ،ما متوجه اهمیت
به مردم ایران کمک م 
این فعالیت هستیم .سیاست آمریکا هرگز این نوع
تجارت را هدف نگرفته است ».اعالم کرد با این
کانال سوئیس مش��کلی ندارد.به گزارش فارس،
درحالیکه مقامات آمریکایی این ادعا را دارند اما
ت های داروسازی بزرگ به دنبال اعمال
ش��رک 
مجدد تحری م ها به سرعت از ایران خارج شدند
و از ترس مواجه شدن با تحری م های واشنگتن
و عدم توانایی تبادل مال��ی از همکاری با ایران
خ��ودداری میکنند.برایان ه��وک ،نماینده ویژه
آمری��کا در امور ایران ،ماه گذش��ته هش��دار داد
تهران باید «یک بخش مالی باز و ش��فاف برای
تسهیل واردات کاالهای بشردوستانه ایجاد کند»
و تضمی��ن بدهد که آنها به «برگزیدگان رژیم»
داده نش��ود.درحالیکه فدریکا موگرینی ،مسئول
ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،هفته گذشته
گفت اتحادیه اروپا امید دارد که کانال پرداختش
برای تجارت غیر دالری با ایران تا پایان همین
ماه فعال ش��ود؛ اما کانال مالی وعده داده شده از
سوی اروپا به علت مشکالت فنی و عدم تمایل
قابل مالحظه کش��ورها ب��رای میزبانی از آن به
علت واکنش ش��دید احتمالی آمریکا ،با چالش
ی گویند
مواج��ه است.دیپلماته��ای اروپایی م 
احتماال فرانسه و آلمان ،بیشترین بار را به دوش
بکش��ند ازجمله اینکه از میزبانی این کانال را به
عهده بگیرند .مقامات آمریکایی یکی در میان آن
را محکوم میکنند ی��ا از آن به عنوان یک ببر
کاغذی نام می برند.
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اخبار
بیمه مرکزی
به دنبال سودآوری نیست

رئی��س کل بیمه مرکزی ب��ا بیان اینکه
س��ود حاص��ل از عملی��ات بیمهگ��ری
باید به ش��رکتهای بیمه برگ��ردد ،گفت:
س��ود کوتاهمدت ،تولید ث��روت نمیکند.
به گ��زارش مهر ،غالمرض��ا سلیمانی در
دومین گردهمایی سراسری هیات رئیسه
شوراهای هماهنگی استانها گفت :نهاد
ناظر هیچگاه دنبال سودآوری نیس��ت و
سودآوری برای بیمه مرکزی معنایی ندارد،
بلکه سود حاصل از عملیات بیمهگری باید
به شرکتهای بیمه برسد.رئیس کل بیمه
مرک��زی ،افزود :ماموریت بیمه مرکزی را
در راستای تولید ثروت برای اقتصاد کشور
و صنعت بیمه است و افزایش سود در کوتاه
مدت رضایت سرمایه گذاران را به همراه
خواهد داش��ت؛ اما تولید ثروت پایدار می
تواند به صنعت بیمه برای ایفای مسئولیت
های اجتماعی خود کمک کند .وی ،نقش
سندی��کای بیمه گران ای��ران را در ایجاد
هماهنگ��ی صنعت بیم��ه و تنظیم روابط
بین شرکت های بیمه ای ،پررنگ و مهم
ارزیابی و تصریح کرد :اراده بیمه مرکزی
ب��ر این اصل است��وار است که سندیکای
بیمه گران را تقویت کرده و سهم بیشتری
از ماموریت های کالن صنعت بیمه را به
این نهاد ارزشمند واگذار کند.
الستیک کامیونها باید با قیمت
 ۴میلیون تومان توزیع شود

وزیر راه و ش��هرسازی گف��ت :با توجه به
اختص��اص ارز  ۴۲۰۰تومان��ی به واردات
الستیک ،ای��ن محصول باید به قیمت ۴
میلی��ون تومان به دس��ت راننده برسد.به
گزارش مهر ،محم��د اسالمی در مراسم
گرامیداش��ت روز حمل و نقل و رانندگان
گفت :در بخش حمل و نقل بار ،ما ظرفیت
و بازار به اندازه کافی داریم اما قدرت کارآمد
لجستیکی نداریم .بنابراین نیازمند تحول
اساسی هس��تیم .ما در دوره جدید دولتی
فکر نمی کنیم بلکه به کار و مسئولیتی که
به عهده ما است فکر می کنیم.وی افزود:
از این پس اینکه عده ای در اتاق دربسته
بخشنامه صادر کنند ،تعطیل میشود .باید
ببینیم نیاز امروز ما چیس��ت؟ سازماندهی
جدید در حوزه حمل و نقل جاده ای ایجاد
خواهی��م کرد و ارتق��ای کیفیت راهها در
اولویت برنامه های ما ق��رار دارد.وزیر راه
و شهرسازی با بیان اینکه هوشمندسازی
حم��ل و نقل ج��اده ای از اهمیت باالیی
برخوردار است ،یادآور شد :برخی فکر می
کنند هوشمندسازی حمل و نقل به معنی
نصب دوربی��ن های ثبت تخلف است در
حالی که سیستم هوش��مند ناوگان برای
افزایش راندمان ،ارتقای ایمنی ،شناسایی
گلوگاهها ،افزایش نرخ بازدهی و کاهش
تلفات جاده ای موثر است.اسالمی با تاکید
بر اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده
ای ض��رورت دارد ،ی��ادآور ش��د :اما نباید
ش��تابزده ناوگانی وارد کش��ور شود که با
سلیقه رانندگان مغایر باشد.
آمادگی برای رفع مشکل آب شرب
اصفهان با مشارکت بخش غیردولتی

رئیس سازم��ان برنامه و بودج��ه درباره
زاین��ده رود ،آب ش��رب اصفه��ان و
مطالب��ات نمایندگان مجلس توضیحاتی
ارائه کرد .به گ��زارش فارس ،محمدباقر
نوبخت رئیس سازم��ان برنامه و بودجه
درباره زاینده رود ،آب ش��رب اصفهان و
مطالب��ات نمایندگان مجلس توضیحاتی
ارائ��ه کرد.نوبخت در مس��تند تصویری
عنوان میکن��د ،طرحی در قانون بودجه
 97وج��ود دارد که  2هزار میلیارد تومان
منابع الزم است که در قالب مش��ارکت
بخش غیردولتی ب��ه انجام برسانیم.وی
تاکی��د کرد :هیچ مش��کل قانونی یا نیاز
ب��ه مصوبه جدید یا اصالح قانون ندارد.
در این بخش نیاز به قانون جدید نیست
بلک��ه نیاز به ع��زم و اراده و مش��ارکت
بخش خصوص��ی است.سازمان برنامه و
بودجه آمادگی خود را برای اجرایی شدن
مجوز موجود قانونی با مش��ارکت بخش
خصوصی اعالم میکند.

 1397/8/26در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه اش عبارتند از  -۱:متقاضیه با مشخصات
باال-۲.اسحق جاللی فرزند نجفقلی ش  .ش  ۶صادره از مسجد سليمان .والغیر .اینکه با
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
مسئول دفتر شعبه  ۳شورای حل اختالف شهرستان امیدیه
اگه��ی اصالحی مزای��ده اموال غیر منقول پیرو آگهی مزایده اموال غیر منقول ش��ماره
 97.9.17 -139704303124000186مربوط به پرونده اجرایی کالسه  ( 476.33مکانیزه
 )8900162ک��ه در روزنامه عصر ایرانیان روز پنج ش��نبه مورخه  22آذر  97انتش��ار
یافته زمان برگزاری مزایده در آگهی مزایده صادره از س��اعت  9الی  12روز یکش��نبه
مورخه  97.10.16قید گریده که اش��تباها تاریخ  97.10.1چاپ و منتش��ر شده که بدین
شرح اصالح می گردد .
رئیس اداره اجرا اسناد رسمی اردبیل – فردین مجد

