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اخبار
رئیس اتحادیه فروشندگان:

نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/
تمایلی به افزایش قیمت نداریم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
فلزی و آشپزخانه اعالم کرد که در پی نوسانات
ارزی اخیر و مشکالت پیش آمده بازار لوازم
خانگی به حالت نیمهتعطیل درآمده و همه در
انتظار بهبود اوضاع و آرامش در بازار هستند و
کسی دوست ندارد قیمتها افزایش یابد.
فریدون نصیری در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده
بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با
مشکالت عدیدهای روبرو شده و تقریبا به حالت
نیمه تعطیل درآمده است ،چرا که هیچ کس
قیمتی نمیدهد و همه منتظرند تا شرایط به
حالت عادی برگردد و بتوانند نسبت به تولید،
واردات و عرضه محصوالت خود در وضعیت
مناسب اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان
و فروشندگان لوازم خانگی دوست ندارند قیمت
را افزایش دهند ،گفت :شرایط در حال حاضر به
گونهای است که هیچ تصمیمی نمیتوان گرفت
و همه منتظر بهبود آن هستند تا بتوانند تولید،
واردات و عرضه محصوالتشان را در شرایط عادی
از سر بگیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
فلزی و آشپزخانه ادامه داد :هیچ یک از
تولیدکنندگان ،واردکنندگان و فروشندگان لوازم
خانگی تمایلی به افزایش قیمت محصوالتشان
ندارند اما در شرایط کنونی نمیتوان با
قیمتهای گذشته بازار را تامین کرد .بنابراین
بهتر است مسئوالن اقدامات الزم را در جهت
بهبود فضای کسب و کار انجام دهند چرا که
دستوری نمیتوان قیمتها را کنترل کرد و
هماکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه
تعطیل درآمده است.نصیری تصریح کرد :وقتی
شرایطی اینچنینی در بازار به وجود میآید و
نرخ ارز نامشخص است و هیچ کس نمیداند
در آینده چه اتفاقی میافتد نمیتواند تصمیمی
برای عرضه محصولش به قیمت مشخص بگیرد و
حتی آنهایی که با قیمتهای گذشته نمیتوانند
عرضه کنند نیز بالتکلیف هستند و نمیتوانند
نرخهای خود را افزایش دهند چرا که ممکن
است در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به
برگرداندن قیمتهایشان شوند.
وی اظهار کرد :همه امیدوارند تا شرایط
اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و آنها
نیز بتوانند بدون افزایش قیمت به کارشان ادامه
دهند اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسی
تاکنون از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای
ی خود ،تکلیفش
واردات مواد اولیه و محصول نهای 
را نمیداند که باالخره با چه نرخ ارزی میتواند
این کار را انجام دهد و تاکنون نیز سیاستهای
ابالغ شده در راستای تامین ارز  ۴۲۰۰تومانی
آن طور که باید اجرایی نشده است.

سیف پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت؛

رییس کل بانک مرکزی :امیدواریم درسایه اجرای
این سیاست ها آرامش به اقتصاد کشور بازگردد و
فعاالن اقتصادی برنامه های بلندمدت خود را اجرایی
کنند.
ولی اهلل سیف پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت
با بیان اینکه در نگاه کلی سیاست های جدید ارزی
دولت بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای
اقتصادی کشور و عرصه بین المللی اجرایی شده است
گفت:این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را
نشان داده ،البته در برخی زمینه ها هنوز ابهاماتی وجود
دارد که به این معنانیست که در مدل دیده نشده باشد.
وی افزود :به همین علت یک کمیته دائمی در
بانک مرکزی تشکیل شده تا با رصد مداوم بازار ابهامات
و مشکالت این طرح را رصد و حل کند .
سیف با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی
بین منابع و مصارف ارزی داریم گفت :به غیر از دو
عامل قاچاق وانتقال سرمایه که اختالالتی در بازار ارز
ایجاد کرده بود در بقیه موارد درشرایط مطلوبی بسر
می بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده
پاسخگوی همه نیازهای کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ  4هزار و  200تومان برای
دالر ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با
متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت :البته این
تغییرات زیاد نبوده و در حد  5یا  6درصد خواهد بود
ولی اهلل سیف درباره برخی ابهامات موجود
در سیاست های جدید ارزی همچون تخصیص ارز
مسافری برای دومین بار و پرداخت هزینه ویزا در برخی

سفارت خانه ها بصورت ارزی گفت :این موارد در دست
اقدام است و پس از عملیاتی شدن سامانه تخصیص ارز
مسافری متناسب با شرایط کشور امکان دارد برای سفر
دوم نیز ارز تخصیص یابد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص کارمزد
سفارت خانه ها نیز گفت :در این زمینه مکاتبه ای با
وزارت امور خارجه انجام داده ایم تا سفارت خانه های
خارجی کارمزد صدور ویزا را همچون بسیاری دیگر
از کشورها با واحد پول محلی دریافت کنند و سپس
بانک مرکزی براساس یک روند این هزینه را به ارز
تبدیل کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بسیاری از
صاحب نظران و فعاالن اقتصادی از سیاست های جدید
ارزی استقبال کرده اند گفت :البته برخی از صاحب
نظران معتقدند این سیاست ها باید زودتر ازاین ها اجرا
می شد ،اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور زمان
کنونی برای اجرای آن درنظر گرفته شد و در حال
حاضر طرح از بُعد عملیاتی بسیار خوب پیش می رود.
طرح جدید ارزی برای شش ماه پیش بینی
شده است
رئیس کل بانک مرکزی گفت :در بدو اجرای طرح
جدید ارزی ،شش ماه برای آن در نظر گرفته شد و در

پایان شش ماه متناسب با دستاوردها درباره آن تصمیم
گیری خواهد شد.
سیف در پایان جلسه ویژه بررسی مسائل
اقتصادی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور
افزود :در مقایسه با فضای بدون کنترلی که در بازار ارز
وجود داشت اکنون شرایط مناسبی است و به هیچ وجه
جای نگرانی نیست.
وی درباره تأثیر اجرای طرح جدید ارزی بر اقالم
مهم وارداتی تصریح کرد :به هیچ وجه قرار نیست
قیمت کاالهای اساسی و دارو تأثیر گذار این قیمت
جدید باشد چرا که تفاوت میان ارز  3800تومانی قبل
از اجرای طرح و  4200تومانی کنونی به صورت یارانه
به وارد کنندگان پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت صرافان در
طرح جدید از سوی نیز گفت :خدمات صرافان مکمل
کاری است نظام بانکی کشور انجام می شود و جایگاه
خاص خود را در مدل جدید دارند و به هیچ وجه از این
بابت جای نگرانی نباید باشد.سیف با اشاره به جلسه
امروز خود با مدیر کانون صرافان افزود :ما مدل کارت
صرافی ها در فضای موجود را تبیین خواهیم کرد به
خصوص که ما صرافان درستکار و قانونمندی داریم که
حتما مورد توجه بانک مرکزی هست.
وی درباره آینده قیمت دالر گفت :متناسب با
واقعیت های اقتصادی نرخ جدید دالر می تواند تغییر
کند و دامنه تغییر آن نیز  5یا  6درصد در سال است،
اما با توجه به افقی که ما پیش بینی کرده ایم ،کاهش
قیمت ارز پیش بینی نمی شود.

همتی در افتتاحیه نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه؛

عبور گردش مالی صنعت بیمه در سال ۹۶از  ۵۰۰هزار میلیارد ریال

رئیس کل بیمه مرکزی :سال  ۹۶با رشد  ۲۱درصدی حق بیمه ها
میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از  ۳۳۰هزار میلیارد ریال فراتر رفت.
عبدالرضا همتی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه که در نمایشگاه بین الملی تهران برگزار شد ،گفت :وضعیت
عملکردی بانک ،بیمه و بورس سطوح کارآمدی نظام تامین مالی هر کشور
را تعیین می سازد و بدیهی است بدون یک نظام کارآمد تامین مالی،
دسترسی به رشد باالی اقتصادی و توسعه پایدار ممکن نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه بر ارتباط این سه رکن تاکید کرد و
گفت :تصمیم گیری و سیاست گذاری پیرامون هر یک از ارکان بازار مالی
بر دیگری تاثیر دارد ،پس همکاری و همفکری و طراحی ساز و کار الزم به
منظور هماهنگی میان این سه بازار ضروری است.همچنین ،تناسب الزم
بین عملکرد و میزان رشد توسعه هر یک از ارکان بازار بین بانک ،بیمه
و بورس برقرار باشد .لذا نظام تامین مالی کشور بایستی نظامی همگن و
متقارن باشد.
همتی افزود :فضای تعامل و ارتباط بین سه بازار پول ،بیمه و بورس
مهم است و ظرفیت قابل توجهی برای رشد و توسعه نظام تامین مالی
فراهم می سازد که باید از آن استفاده کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی ،بیمه را عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و
فعاالن اقتصادی دانست و گفت :بیمه ابزاری برای ثبات اقتصادی ،تجهیز
پس اندازها و توسعه سرمایه گذاری ،کاهش هزینه های مبادالتی در
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ﺷﺎﻛﻰ:ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻓﺮﻳﻮﺭ ﮔﺮﻛﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ:ﻋﻠﻰ ﺁﺫﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ-2ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ

اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و مدیریت ریسک ملی است.
وی با اشاره به روند رو به رشد صنعت بیمه ،گفت:خوشبختانه رشد
مداوم صنعت بیمه کشورمان و افزایش تدریجی ضریب نفوذ آن ،زمینه
الزم برای نقش آفرینی بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می
سازد .سرعت رشد باالتر حق بیمه ها در مقایسه با رشد اقتصادی کشور
موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و باالرفتن تدریجی اهمیت صنعت بیمه
در کشور شده است.
وی در ادامه افزود :سال  ۹۶نیز با رشد  ۲۱درصدی حق بیمه ها
میزان حق بیمه صنعت بیمه کشور از  ۳۳۰هزار میلیارد ریال فراتر رفت
و با توجه به تقریب رشد اسمی  GDPکشور قطعاً ضریب نفوذ بیمه به
حدود  ۲.۳درصد می رسد.
همتی ،تداوم رشد بیمه های زندگی را بسیار مهم دانست و گفت:
منابع بیمه های زندگی به عنوان ابزار مهم مالی میان مدت و بلند مدت
در بازار مالی مطرح است .سال  ۱۳۹۶نیز رشد  ۳۰درصدی حق بیمه های
زندگی را داشتیم که با توجه به تورم یک رقمی سال  ۹۶رشد مطلوب
تلقی می شود .با بیمه های عمر مردم هم پس انداز می کنند هم ریسک
زمان فوت و از کارافتادگی را پوشش می دهند و هم سرمایه گذاری کرده
و سود با کمترین ریسک نصیبشان می شود.
وی افزود :با توسعه بیمه های عمر منابع خرد مردم به منابع کالن
و با ثبات سرمایه گذاری تبدیل می شود ،در واقع بیمه کانال مطمئن و

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9509982118301042ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ9609972185301720
ﺷﺎﻛﻰ:ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﺘﻬﻢ:ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺟﻌﻔﺮﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ-1:ﺗﺨﺮﻳﺐ-2ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻤﻰ
ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ 2854ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻠﻚ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺷﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ96/7/19
ﺍﻋﻼﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ 13ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﻣﺎ
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻜﻢ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍء ﻛﺮﺩﻧﺪ ﭘﻼﻙ ﺑﻐﻠﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﺰءﺣﻜﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﻯ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﻻ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺑﺸﺮﺡ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺍﻋﻼﻥ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9001289/21ﻣﻮﺭﺥ 1395/7/17
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ 2854ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ
ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻞ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻭ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮﺁﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺻﺤﻴﺢ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﻣﻠﻚ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻭﻯ ﺭﺍﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮء
ﻧﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺭﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﻭ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺤﺮﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ 37ﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ

/31147ﻡ ﺍﻟﻒ

ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ-1ﻋﻠﻰ ﺁﺫﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ -2ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻤﺲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ -1ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ -2ﻣﻮﺩﺍﻯ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ-3ﭘﺎﺳﺦ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 93/3/4854616ﻣﻮﺭﺥ
 92/11/16ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻓﺎﺗﺐ ﭼﻚ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
204/4604036ﻭ 204/4604030ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎء ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺭﺩ
ﻣﺒﻠﻎ 200/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 200/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982118300184ﺷﻌﺒﻪ  1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ9609972186501551
ﺷﺎﻛﻰ:ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺪﺑﻴﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ-1:ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺷﻬﺒﺎﺯﻳﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ -2ﺭﺿﺎ ﻏﻔﻮﺭﻯ ﺗﺘﻤﺎﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻬﺒﺎﺯ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ-1:ﺗﻮﻫﻴﻦ-2ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﺴﻦ
ﻗﺪ ﺑﻴﮕﻰ ﻋﻠﻴﻪ-1ﺭﺿﺎﻏﻔﻮﺭﻯ ﺗﺘﻤﺎﺝ-2ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﺷﻬﺒﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺭﺩﻳﻒ  1ﺩﺍﻳﺮ
ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳﻒ  2ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻠﻴﺲ 110ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻴﻜﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﻭ ﻣﺨﺪﻭﻣﻰ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﻗﻀﻴﻪ ﻭﻧﻴﺰ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺍﺩﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ  37ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻯ 4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﺣﻜﻢ ﺑﺮ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ

/31146ﻡ ﺍﻟﻒ

شماره 2452

حل ابهامات سیاستهای جدید ارزی ،به زودی

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982136400671ﺷﻌﺒﻪ  1006ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

/31144ﻡ ﺍﻟﻒ

3

روزنامهصبحايران

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

31148ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ 1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

با ثباتی برای توسعه بازار سرمایه است و با توجه به هدف گذاری برنامه
ششم توسعه برای بیمه های زندگی سیاست و برنامه مهم بیمه مرکزی
تحقق این امر و رشد  ۵۰درصدی سهم بازار بیمه های عمر در پرتفوی
صنعت بیمه در پایان  ۵سال آینده است.
رئیس کل بیمه مرکزی درخاتمه ،آمادگی صنعت بیمه برای تعامل
بیشتر با دو بازار بورس و بانک را اعالم و تاکید کرد :با توجه به اینکه در
سال  ۹۶گردش مالی  turnoverصنعت بیمه از  ۵۰۰هزار میلیارد ریال
فراتر رفت ،حضور مؤثر و تعیین کننده بازار بیمه در مجموعه بازارهای
مالی را نوید می دهد.

بانك
اهدای تندیس جشنواره «بانک
محبوب من» به بانک ملی ایران

تندیس چهارمین
دوره جشنواره «بانک
محبوب من» به بانک ملی
ایران اهدا شد.
به گزارش امتیاز؛
جشنواره «بانک محبوب
من» هر ساله با هدف اعتالی سطح کیفی
خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مردم با بانکها
برگزار می شود و برآیند نتایج به دست آمده
از این نظرسنجی اینترنتی نشان می دهد 87
درصد مشتریان بانک ملی ایران و  6.13درصد
غیرمشتریان ،این بانک را به عنوان بانک برتر
و محبوب خود برگزیده اند .حبیب اهلل رشید
ارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی
بانک ملی ایران در مراسم اهدای تندیس این
جشنواره با بیان اینکه بانک ملی ایران همانند
کشتی بزرگی است که دیگر بانک ها از آن
پیروی می کنند ،گفت :ارزیابی بانک ملی ایران
از دیدگاه مشتریان توسط بخش های غیردولتی
خارج از بانک همواره یکی از اهداف ما بوده است
و از این رو ارزیابی صورت گرفته در این جشنواره
ارزشمند است .وی تاکید کرد :بانک ملی ایران
در دوره قبلی این جشنواره نیز جزو سه بانک
برتر کشور بوده است و آگاه کردن مدیران
بانکی کشور از نظرات مردم یکی از مهم ترین
دستاوردهای این جشنواره به شمار می رود.الزم
به ذکر است ،شاخص ارزیابی انتخاب برترین
بانک در این جشنواره که با حضور تمامی بانک
های کشور برگزار شد ،نظرات و دیدگاه های
مردم درباره خدمات بانک ها بهعنوان شاخص
اصلی سنجش کیفیت و عملکرد بوده است و
حدود  100هزار نفر نیز در آن مشارکت کردند.

تسهیالت اعطایی بانک رفاه به
بخشهای مختلف اقتصادی

بانک رفاه در سال ،96
در بخش های کشاورزی،
صنعت و معدن ،مسکن
و ساختمان ،بازرگانی،
خدمات و متفرقه بالغ بر
 309.715میلیارد ریال
تسهیالت اعطا کرده است.
به گزارش امتیاز؛ طی سال های  95و ،96
تعداد  17.539فقره تسهیالت قرض الحسنه
مشاغل خانگی ،اشتغال زایی و کارفرمایان طرح
های مدد جویی به مبلغ  2.037.570میلیون
ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی
(ره) ،سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از سوی این بانک پرداخت شده است.
بانک رفاه همچنین در سال  ،96تعداد  132فقره
تسهیالت به مبلغ  2.437میلیارد ریال از محل
منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه
ملی اعطا کرده است.

