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بهبود دورنماي رشد اقتصادي ايران 
در سال ۲۰۱۷

بانک جهاني در گزارش دورنماي اقتصادي جهاني ۲۰۱۷ نرخ 
رشد اقتصادي مورد پيش بيني براي ايران را تحت تاثير افزايش 
توليد نفت و رشد سرمايه گذاري خارجي افزايش داد. به گزارش 
ايسنا، بانک جهاني در جديدترين به روزرساني گزارش دورنماي 
اقتصاد جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 
۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلي اين 
بانک در ژوئن، ۰.۲ درصد افزايش داشت. بانک جهاني همچنين 
نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميالدي را ۵.۲ درصد 
پيش بيني کرد که نسبت به گزارش قبلي اين وام دهنده جهاني 
۰.۳ درصد افزايش داشت. همچنين نرخ رشد اقتصادي کشور 
۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ پيش بيني 
ش��د. رش��د منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در سال گذشته 
۲.۷ درصد از س��وي بانک جهاني برآورد ش��د که کمتر از ۳.۲ 
درصد در س��ال ۲۰۱۵ بود. طبق پيش بيني بانک جهاني، رش��د 
اقتصادي در خاورميانه و شمال آفريقا پس از اينکه قيمت نفت 
در سال ۲۰۱۶ به کف رسيد، تا سال ۲۰۱۸ تسريع خواهد شد. 
اما به اس��تثناي رش��د قوي که براي ايران پيش بيني مي ش��ود، 
بهبود اقتصادهاي صادرکننده نفت اندکي کندتر از پيش بيني 
قبل��ي بان��ک جهان��ي در ژوئن خواهد بود ک��ه منعکس کننده 
برنامه هاي تحکيم مالي اعضاي شوراي همکاري خليج فارس 
و محدوديت هاي ظرفيت توليد نفت است. اما رشد کشورهاي 
واردکننده نفت به دليل تقويت فعاليت در اين کشورها، نسبت 
به گزارش قبلي قوي تر پيش بيني مي ش��ود. بر اس��اس گزارش 
بانک جهاني، رش��د اقتصادي منطقه خاورميانه و ش��مال آفريفا 
بهبود اندکي پيدا کرده و در سال جاري به ۳.۱ درصد مي رسد و 
در ميان صادرکنندگان نفت پيش بيني مي شود اقتصاد عربستان 
س��عودي رش��د ماليمي را تجربه کرده و به ۱.۶ درصد در س��ال 

۲۰۱۷ بالغ شود.

بخشش سود و ديرکرد وام هاي کشاورزي
 نياز به بخشنامه بانک ندارد

نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: بخشش سود و ديرکرد 
وام هاي کش��اورزي زير ۱۰۰ ميليون تومان نياز به بخش��نامه 
بان��ک ن��دارد بلکه قانون بوده و براي همه الزم االجراس��ت. به 
گزارش ايسنا، مجيد کيان پوراظهار کرد: بانک ها براي پرداخت 
تسهيالت ۱۰ ميليون توماني به کشاورزان تأکيد دارند که حتمًا 
پروانه کسب، کارمند رسمي و يا سند ملکي به جز سند کشاورزي 
ب��ه عن��وان ضمانت بياورند و اين در حاليس��ت که زمين زراعي 
يک کشاورز بيش از ۱ ميليارد تومان ارزش دارد اما بانک ها سند 
زمين و سند منازل آنان را به عنوان وثيقه قبول نمي کنند. وي 
ادامه داد: بانک ها بايد پاي کار بيايند و مش��کالتي از اين قبيل 
را برطرف کنند.  نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: 
هنگامي که کشاورزي تسهيالتي مي گيرد و ديرکرد دارد بانک 
مي گويد بايد سود و جريمه را بپردازد. جريمه وام هاي زير ۱۰۰ 
ميليون تومان براي کشاورزان بخشوده شود، اگر قانون تدوين 
مي شود براي همه الزم االجرست و ديگر نياز به بخشنامه نيست 

و همه ما موظف هستيم کشاورزان را حمايت کنيم.

پيشخوان

اقتصادكالن

صنايع کوچک از جمله صنايع زودبازده و اشتغالزاست که حمايت 
از آن موجب رونق اقتصادي مي شود. قرار است تا پايان امسال 
با احياي واحدهاي صنعتي ۱۲ هزار فرصت شغلي از دست رفته 
احيا ش��ود.  اين در ش��رايطي اس��ت که نگراني از تعطيلي دمينو 
وار باقي صنايع کوچک و متوسط به صورت فزاينده اي افزايش 
يافته اس��ت و به نظر نمي رس��د که در کوتاه مدت براي احياي 
آن ها هدف گذاري شده باشد.  همين نگراني بود که موجب شد 
»محمد رضا نعمت زاده« وزير صنعت معدن و تجارت امس��ال 
بگويد:: اولويت کاري دولت در سال ۹۵ احياء واحدهاي توليدي 
و واگذاري طرح هاي عمراني است و بر همين اساس ما تمرکز 
خود بر احياي صنايع متوس��ط و کوچک اختصاص داده ايم زيرا 
صنايع بزرگ ما مشکل خاصي ندارند.  نعمت زاده تصريح کرد: 
اولويت ما ابتدا واحدهايي است که با تمام ظرفيت کار نمي کنند 
س��پس واحدهايي که راکد ش��ده اند و بعد از آن واحدهايي که در 
شرف تکميل هستند.  در همين راستا دولت در بودجه سال ۹۵، 
۱۳ ه��زار ميلي��ارد ريال براي واحدهاي کوچک و ۳ هزار ميليارد 

ريال براي واحد هاي متوسط اختصاص داده است. 
***نبودن تعريف مشخص از صنايع کوچک و متوسط ���

ش��ايد نخستين مش��کل بنگاه هاي کوچک و متوسط در ايران، 
نبودن تعريف مش��خص از اين صنايع باش��د. برعکس س��اير 
کش��ورهاي جهان که در آن ها تعريف مش��خصي از اين صنايع 
وج��ود دارد، در اي��ران تعري��ف بنگاه هاي کوچک و متوس��ط از 

سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. 
بنا به تازه ترين تعريف س��ازمان صنايع کوچک و ش��هرک هاي 
صنعتي، صنايعي که شاغالن آن بين ۵ تا ۵۰ نفر باشند، صنايع 
کوچ��ک و صنايع��ي با ش��اغالن باالي ۵۰ نف��ر، صنايع بزرگ 
هستند. اما آنچه که اداره امار بانک مرکزي به عنوان طبقه بندي 
واحدهاي صنعتي در نظر مي گيرد، واحدهاي با کمتر از ۱۰ نفر 
ش��اغل »صنايع خرد«، ۱۰ تا ۴۹ نفر »صنايع کوچک«، ۵۰ تا 

۹۹ نفر »صنايع متوس��ط« و باال تر از ۱۰۰ نفر ش��اغل، »صنايع 
بزرگ« ناميده مي شوند.   به گفته علي يزداني، مديرعامل سازمان 
صنايع کوچک و ش��هرکهاي صنعتي، در حال حاضر ۸۴ هزار و 
۸۳۸ واحد صنعتي کوچک و متوسط داراي پروانه بهره برداري 
در ايران وجود دارد که ظرفيت اشتغال زير ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را 
دارند. او در نشس��تي که مردادماه امس��ال در شوراي تخصصي و 
مشورتي صنايع کوچک برگزار شد، اعالم کرد که سهم صنايع 
کوچک و متوس��ط ۹۶ درصد کل صنايع موجود در کش��ور است 
که حدود ۵۰ درصد اش��تغال را تش��کيل داده اند. اما س��هم ارزش 

افزوده توليد صنايع کوچک ۱۶. ۸ درصد، معادل نصف متوسط 
عملکرد صنايع کوچک در دنياس��ت و س��هم ارزش صادرات در 
صنايع کوچک ايران تنها ۱۰ درصد است.  عملکرد ضعيف صنايع 
کوچک و متوسط در ايران به طور عمده به شرايط نامطلوب اين 
واحد هاي توليدي در چندس��ال اخير و پس از تحريم هاي بين 
المللى عليه اقتصاد ايران بازمي گردد. باوجود اجرايي شدن برجام 
و رفع برخي از محدوديت ها در حوزه تجاري، شرايط بنگاه هاي 
صنعت��ي کوچ��ک و متوس��ط همچنان به گونه اي اس��ت که به 
گفته يحيي آل اسحاق، يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در 

خردادماه امسال، اگر بانک ها به صنايع کوچک تسهيالت ندهند، 
هر روز يک واحد توليدي در کشور تعطيل مي شود. 

��� وضعيت صنايع کوچک در کشور
سياست هاي اقتصادي دولت نهم و دهم از جمله پرداخت وام هاي 
زود بازده، اجراي نادرست طرح هدفمندسازي يارانه ها، واردات 
گس��ترده کااله��اي مصرفي و کنترل قيم��ت فروش همزمان 
ب��ا افزاي��ش هزينه ه��اي توليد، صنايع کوچک و متوس��ط را در 
دهه گذش��ته به ش��دت آسيب پذير کرد و در   نهايت تحريم هاي 
بين الملل��ي و بح��ران اقتصادي ناش��ي از آن به همراه مديريت 
نادرست اقتصادي، به اين بنگاه ها صدمات جبران ناپذيري وارد 
ک��رد.  هرچن��د محمدرضا نعمتي، وزير صنعت، معدن و تجارت 
اوايل سال جاري اعالم کرد که تجزيه و تحليل مسائل واحدهاي 
توليدي در سال هاي گذشته نشان مي دهد که تقريبا ۷۰ درصد 
اي��ن واحد ه��ا مش��کل نقدينگي دارند، اما به اعتقاد بس��ياري از 
کار شناسان، اعطاي تسهيالت مستقيم براي حمايت از بنگاه ها 
ب��ه تنهاي��ي نمي تواند مش��کالت اين بخ��ش از اقتصاد ايران را 

حل کند. 
��� عالج رکود اقتصادي در گرو حل رکود صنايع کوچک

عدم توجه کافي به بنگاه هاي کوچک و متوسط در دوسال گذشته، 
احياء دوباره اين بنگاه ها را دشوار تر کرده است و درصورت حمايت 
جدي دولت از اين صنايع و فعال شدن دوباره واحد هاي تعطيل 
و نيمه فعال، آنگونه که خانه صنعت، معدن و تجارت مي گويد، 
بيش از ۲ ميليون شغل ايجاد خواهد شد. اقدامي که نه تنها مي تواند 
کليد قفل اشتغال باشد، بلکه با افزايش توليد ناخالص داخلي به 
رشد اقتصادي و خروج از رکود کمک کند؛ آن هم در شرايطي که 
رکود اقتصادي در ايران غيرقابل بهبود به نظر مي رسد.  تحقق 
رش��د اقتصادي ۵ درصدي مدنظر دولت در س��ال ۱۳۹۵ درگرو 
خروج اقتصاد ايران از رکود است که به نظر مي رسد بدون احيا 

دوباره صنايع کوچک و متوسط غيرقابل دسترس باشد.

نبود تعريف مشخص از ضنايع خرد، تعطيلي دومينووار آنها

يک بام و دو هوا براي صنايع کوچک و متوسط

رکورد جديد نقدينگي ثبت شدورود موقت ۹ قلم محصول کشاورزي محدود شدبدهي  خارجي دولت از 8 ميليارد دالر عبور کرد
گ��زارش  جديدتري��ن  اس��اس  ب��ر 
بان��ک مرک��زي، مي��زان بدهي ه��اي 
خارج��ي دول��ت ب��ه هش��ت ه��زار و 
 ي��ک ميلي��ون دالر رس��يده اس��ت که 
سهم بدهي هاي بلندمدت از آن، ۵ هزار 

و ۲۳۲ ميليون دالر است.
ب��ه گ��زارش تج��ارت، آمارهاي منتش��ر ش��ده از س��وي بانک 
مرک��زي حکاي��ت از اين دارد که بدهي ه��اي خارجي)تعهدات 
بالفع��ل( کش��ور در پاي��ان آب��ان م��اه به ۸ هزار و ي��ک ميليون 
 دالر رس��يده ک��ه ب��ر اي��ن اس��اس، س��هم بدهي ه��اي کوتاه 
 م��دت دو ه��زار و ۷۶۹ ميلي��ون دالر و س��هم بدهي ه��اي
و ه��زار   ۵ ني��ز  بلندم��دت  و   ميان م��دت 

۲۳۲ ميليون دالر است. 

گم��رک جمه��وري اس��المي ايران از 
کاه��ش زمان ص��دور ۹ قلم محصول 

کشاورزي ورود موقت خبر داد.
به گزارش تجارت ، گمرک ايران اعالم 
کرد: در چارچوب حمايت از توليد داخل 

در مسير اقتصاد مقاومتي، دولت دو تبصره به آيين نامه اجرايي 
قانون امور گمرکي اضافه کرده است؛ به منظور حمايت از توليد 
داخل و افزايش سرعت صدور ۹ قلم کاالي کشاورزي مشمول 
قانون تمرکز که وزارت جهاد کشاورزي مسئوليت آن را عهده دار 

است انگيزه تبديل به ورود قطعي آن کاهش مي يابد.
اين ۹ قلم کاال شامل گندم، شکرخام، شکر سفيد، شيرخشک، 
برنج، جو، رب گوجه فرنگي، انواع ميوهها)تازه و خشک شده( 

و زيتون)تازه محفوظ شده( است. 

حجم نقدينگي مرز ۱۱۶۰ هزار ميليارد 
تومان را هم پشت سر گذاشت.

تازه ترين گزارشي که بانک مرکزي از 
ترازنامه ش��بکه بانکي منتش��ر کرده از 
رشد ۱۴.۳ درصدي نقدينگي در پايان 

آبان ماه امسال در مقايسه با اسفندماه سال گذشته خبر مي دهد 
به ط��وري ک��ه مي��زان نقدينگي از حدود ۱۰۱۷ ه��زار ميليارد 
تومان در پايان س��ال قبل به ۱۱۶۲ هزار ميليارد در انتهاي ۹ 

ماهه امسال رسيده است.
حجم نقدينگي در حالي روند فزاينده را طي مي کند که نسبت 
به آبان ماه س��ال گذش��ته تا ۲۸ درصد رش��د دارد و در قياس با 
رقم ۹۰۷ هزار ميلياردي اين دوره تا بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد 

تومان افزايش دارد.

احضار متهم     در پرونده كالسه 9409980280500002 براى على بهمنى 
فرزند خسرو باتهام مشاركت در ضرب و جرح عمدى  تقاضاى كيفر نموده 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  كه رسيدگى به موضوع به 
95/12/7 ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب 
يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى بعمل خواهد آمد.
 408085/م الف                 منشي  شعبه 1177 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

 ابالغ احضاريه وقت رسيدگى به حسن عسگرى حاتم آبادى   در خصوص 
شكايت  نرگس شهسوارى و يوسف وفايى  بطرفيت شما باتهام خيانت در 
امانت  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت 
بزرگراه  تهران-  در  واقع  تهران    2 كيفرى  دادگاه  به شعبه 1130  رسيدگى 
شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع و به كالسه 
بايگانى 950055 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/1/27 و ساعت 10/30 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     408086/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1130 شعبه   2

 شاكى زهرا صالحى طى شكايتى بطرفيت متهم محمدرضا بهنام فرزند محمد 
بخواسته جعل و استفاده از سند مجعول و كالهبردارى    تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1129 
دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  
مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع و به كالسه 951038 ثبت گرديده كه وقت 
مجهول  علت  به  است  تعيين شده   10/30 و ساعت   95/11/27 آن  رسيدگى 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب 
از  يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     408087/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1129 شعبه    2

با فرض عدم  وجود كيفر  نيز دادگاه  به  دادسرا و  احضار متهم  (مربوط 
خواست )  در پرونده كالسه 9509982136800816 براى پژمان فمى باتهام 
رانندگى بدون گواهينامه  تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 ق آدك  
روز   30 ظرف  انتسابى  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  يكنوبت  مراتب 
در شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408088/م الف                 داديار شعبه 8 دادسراي ناحيه 11 تهران

احضار متهم     در پرونده كالسه 950638 اين شعبه مريم سعيديان باتهام 
توهين و افترا  تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 ق آدك  مراتب يكنوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف 30 روز در شعبه حاضر 
غيابى  مقررات رسيدگى  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بديهى  گردد 

بعمل خواهد آمد.
 408089/م الف                 داديار شعبه 2 دادسراي ناحيه 11 تهران

فروغى  اميد  متهم   9509982120800571 كالسه  پرونده  در  متهم   احضار 
باتهام دخل و تصرف غيرمجاز در اموال توقيفى  تحت تعقيب مى باشد لذا 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و بتجويز ماده 174 ق آدك در 
روزنامه آگهى تا ظرف مهلت سى روز از انتشار آگهى در شعبه 2 بازپرسى 
دادسراى ناحيه 19 تهران بنشانى تهران خ مطهرى نبش گلريز روبروى پست 
بانك حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد  در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر برابر مقررات رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهدشد 
تهران   19 ناحيه  دادسراى   2 شعبه  بازپرس  الف      408090/م    

اين  در  مطروحه    950413 كالسه  پرونده  محتويات  بموجب  باينكه  نظر   
شعبه سمير مرادى كه فعال مجهول المكان بوده و مشخصات بيشترى از 
تعقيب مى  تحت  بدنى عمدى   ايراد صدمه  باتهام   باشد  نمى  منعكس  وى 
گردد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  آدك  ق   174 ماده  بموجب  مراتب  لذا  باشد 
انتشار آگهى جهت دفاع و پاسخگويى  از تاريخ  نامبرده ظرف يك ماه  كه 
اقدام  حضور  عدم  صورت  در  و  حاضر  داديارى  اين  در  وارده  باتهام 

قانونى معمول خواهد شد 
  408091/م الف    داديارى شعبه 10 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهررى 

كالسه  پرونده  در  عباسى   كاظم  متهم    به  رسيدگي  وقت  ابالغ 
9509980501700273 با شماره بايگانى  950856  اين شعبه واقع در تهران 
بدنى   ايراد صدمه  باتهام  فناخسرو مجتمع عدالت  برادران  ميدان تجريش خ 
آدك  مواد 174-344 ق  وفق  نشاني  نداشتن  علت  به  باشد  تعقيب مي  تحت 
مصوب 92/12/4   يك نوبت با درج در يكي از جرايد كثيراالنتشار بنامبرده 
ابالغ مي گردد كه در تاريخ 95/12/7 ساعت 9/00 جهت رسيدگي در اين شعبه 
حاضر گردد در غير اينصورت بطور غيابي به موضوع اتهام وي رسيدگي و 

حكم مقتضي صادر خواهدشد   .
 408092/م الف     مديردفتر  شعبه 1055 كيفري 2 مجتمع عدالت تهران 

احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
تهران بموجب كيفر خواست حميدر ندرلو  در پرونده كالسه 950459 براى 
اتهام   تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت 
رسيدگى براى مورخه 95/12/18 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408093/م الف                 منشي  شعبه 1180 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9409982155501014 براى 
اشكان حاجى وند باتهام ايراد ضرب و جرح عمدى ساده تقاضاى كيفر نموده 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  كه رسيدگى به موضوع به 
95/12/9 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب 
يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى بعمل خواهد آمد.
 408094/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
براى   951069 كالسه  پرونده  در  ترازى  قادر  خواست  كيفر  بموجب  تهران 
اتهام انتقال مال غير   تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
تعيين   8/30 ساعت   95/12/11 مورخه  براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  شعبه 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408095/م الف                 منشي  شعبه 1180 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

 احضار متهم  بدينوسيله باستناد ماده 344   ق آدك به طيب نيازى فرزند 
و   مجهول  نيست  اطالعى در دست  ايشان  از محل سكونت  كه  اله   حجت 
المكان  مى باشد    ابالغ مي گردد كه جهت دفاع از خود از اتهام ايراد ضرب 
و جرح عمدى    در پرونده كالسه 951152  موضوع شكايت مهدى امينى  در 
مورخ 95/12/8 ساعت 11 در شعبه 1039 كيفرى 2 تهران  به آدرس تهران   
خ مالصدرا تقاطع كردستان پ 64 حضور يابد اين آگهى باستناد ماده مرقوم 
فقط يك نوبت مى شود و در صورت عدم حضور متهم دادگاه وفق مقررات 

به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود  
408101/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

احضار متهم  بدينوسيله باستناد ماده 344   ق آدك به رضا طالبى جعفرى  
كه از محل سكونت ايشان اطالعى در دست نيست و   مجهول المكان  مى 
باشد    ابالغ مي گردد كه جهت دفاع از خود از اتهام  محو پلمپ شهردارى    
در پرونده كالسه 951151  موضوع شكايت  شهرداري منطقه 6 تهران  در 
مورخ 95/12/8 ساعت 9 در شعبه 1039 كيفرى 2 تهران  به آدرس تهران   خ 
مالصدرا تقاطع كردستان پ 64 حضور يابد اين آگهى باستناد ماده مرقوم 
فقط يك نوبت مى شود و در صورت عدم حضور متهم دادگاه وفق مقررات 

به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود  
408102/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

احضار متهم  بدينوسيله باستناد ماده 344   ق آدك به هادى جالليان  كه 
از محل سكونت ايشان اطالعى در دست نيست و   مجهول المكان  مى باشد    
ابالغ مي گردد كه جهت دفاع از خود از اتهام  خيانت در امانت راجع به چك 
808767 الى 808770 و 8008781 و 25067385 الى 35067387 بانك ملت  
در پرونده كالسه 951060  موضوع شكايت مهدي پورقانى با وكالت مسلم 
به  لطفى  در مورخ 95/12/10 ساعت 11 در شعبه 1039 كيفرى 2 تهران  
آگهى  اين  يابد  64 حضور  پ  كردستان  تقاطع  مالصدرا  خ  تهران    آدرس 
باستناد ماده مرقوم فقط يك نوبت مى شود و در صورت عدم حضور متهم 
دادگاه وفق مقررات به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود 

 408103/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

كيفرى  دادگاه  پرونده كالسه 9509982112400485 شعبه 1007  دادنامه    
2 تهران دادنامه 9509972185700825 شاكى : عباس توكلى فرزند حسين  
متهم : سهيال حاج حسينى سفيده اى بنشانى مجهول المكان  اتهام ها : 1- 
توهين به اشخاص عادى 2- تهديد  راى دادگاه  در خصوص اتهام سهيال 
حاج حسينى سفيده اى داير بر توهين نسبت به شاكى عباس توكلى فرزند 
حسين با توجه به كيفر خواست صادره شكايت شاكى گزارش مرجع انتظامى 
گواهى گواهان در مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت 
دفاع از اتهام خويش ارتكاب بزه انتسابى محرز است لذا مستندا بماده 608 
ق م ا مصوب سال 1375 متهم بتحمل بيست ضربه شالق تعزيرى محكوم 
مى گردد و در خصوص اتهام ديگر متهم داير بر تهديد با توجه به فقد دليل 
كافى بر تحقق بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسى حكم بر برائت صادر 
مى گردد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در 
اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

تهران مي باشد .
 408104/م الف    دادرس شعبه 1007 كيفري 2  مجتمع وليعصر تهران

كيفرى  دادگاه   1007 شعبه   9509982114300667 كالسه  پرونده  دادنامه  
2 تهران دادنامه 9509972185700848 شاكى : سعيد محمد ظاهرى فرزند 
امير با وكالت احمد گودرزى فرزند اكبر  متهم : حسام سراجيان فرزند عماد 
بنشانى مجهول المكان  اتهام : صدور چك بالمحل  راى دادگاه  در خصوص 
بالمحل  چك  فقره  يك  صدور  بر  داير  عماد  فرزند  سراجيان  حسام  اتهام 
12/456597 عهده بانك سينا بمبلغ 5/000/000/000 ريال موضوع شكايت 
سعيد محمد ظاهرى با وكالت احمد گودرزى با توجه بعدم ارائه اصل چك در 
جلسه دادگاه و عدم رويت اصل چك توسط دادگاه ارتكاب بزه انتسابى محرز 
نمى باشد لذا مستندا بماده 17 قانون صدور چك اصالحى سال 1382 و اصل 
37 قانون اساسى حكم بر برائت متهم صادر مى گردد راي صادره  ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
 408105/م الف    دادرس شعبه 1007 كيفري 2  مجتمع وليعصر تهران

 احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9409980283300424 براى 
سهراب شهبازى فرزند بيوك و كريم حيدرى فرزند عشقعلى باتهام انتقال مال 
غير تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت 
رسيدگى براى مورخه 95/12/10 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408096/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9509982154700217    براى  
هانى سرافرازى باتهام تحصيل مال از طريق نامشروع   تقاضاى كيفر نموده 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه  كه رسيدگى به موضوع به 
95/12/7 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب 
يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى بعمل خواهد آمد.
 408097/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

)  مجتمع  كيفر خواست  با فرض وجود  دادگاه  به  (مربوط  متهم    احضار 
قدس تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9509982155500503 
كه  نموده  كيفر  تقاضاى  و جرح عمدى   باتهام ضرب  زمانى  براى محسن 
مورخه  براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگى 
95/12/7 ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن 
آدك   ق   180-115 مواد  مقررات  اجراى  در  و  متهم  به  دسترسى  عدم  و 
مقرر  وقت  در  انتسابى  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  يكنوبت  مراتب 
در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408098/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

 احضار متهم  (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست )  مجتمع قدس 
تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 9309982155500759 براى 
بهروز سليمانى فرزند ابراهيم باتهام جعل اسناد و نوشته هاى غير رسمى  
وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى 
با عنايت  تعيين گرديده است  براى مورخه 95/12/4 ساعت 8/30  رسيدگى 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 408099/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران

احضار متهم  بدينوسيله باستناد ماده 344   ق آدك به خليل حبيبى مديرعامل 
شركت سبز پوينده بهار   كه از محل سكونت ايشان اطالعى در دست نيست 
و   مجهول المكان  مى باشد    ابالغ مي گردد كه جهت دفاع از خود از اتهام  
تسبيب در ايراد صدمه بدنى غير عمدى ناشى از عدم رعايت نظامات دولتى با 
60 درصد تقصير    در پرونده كالسه 951129  موضوع شكايت اكرم صداقى  
در مورخ 95/12/14 ساعت 10 در شعبه 1039 كيفرى 2 تهران  به آدرس 
تهران   خ مالصدرا تقاطع كردستان پ 64 حضور يابد اين آگهى باستناد ماده 
مرقوم فقط يك نوبت مى شود و در صورت عدم حضور متهم دادگاه وفق 

مقررات به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود
  408100/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

رئيس ديوان محاس��بات کش��ور با تاکيد بر اينکه فساد در ايران 
سيستمي نيست؛ گفت: هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري 
مي تواند جلوي بسياري از مشکالت از جمله فيش هاي حقوقي 

را بگيرد. 
ب��ه گ��زارش تجارت، عادل آذر در همايش ملي اس��تانداردهاي 
حس��ابداري بخش عمومي و اعطاي نش��ان ملي پاس��خگويي 
مالي گفت: يکي از مش��کالت دس��تگاه هاي نظارتي، هوشمند 

نب��ودن نظام حسابرس��ي و حس��ابداري اس��ت و اي��ن در حالي 
اس��ت که اگر دس��تگاه هاي نظارتي هوش��مند بودند؛ بايد از سه 
س��ال قب��ل، باال رفت��ن مبالغ فيش هاي حقوق��ي را به مديران 
 اخط��ار مي دادن��د و اکن��ون ش��اهد وق��وع پدي��ده فيش هاي 

حقوقي نجومي نبوديم. 
رئي��س ديوان محاس��بات کش��ور افزود: در ح��ال حاضر، حوزه 

نظارت دچار آس��يب هايي اس��ت که براي بر طرف کردن آنها 
بايد، به شيوه هاي صحيح اقدام شود؛ اين در حالي است که وجود 
دس��تگاه هاي نظارتي با اهميت اس��ت و تحقيقات بسيار زيادي 
انجام شده که اگر دستگاه هاي نظارتي نبودند چه مي شد. وي 
تصريح کرد: در برخي کش��ورها گفته ش��د که اگر دستگاههاي 
نظارتي وجود نداش��تند؛ تخلفات تا۲۰۰ برابر افزايش مي يافت 

که اين رقم براي ايران ۱۰۰ برابر به ثبت رس��يده اس��ت؛ اين 
موضوع به مفهوم آن است که وجود همين دستگاه ها به شکل 
کنوني اش هم ضروري است؛ البته اکنون سوال مهم اينجا است 
که در ايران با وجود انواع دستگاه هاي نظارتي چرا اين قدر آمار 
فس��اد باال اس��ت و اين در حالي اس��ت که ما اين موضوع را زياد 
مي ش��نويم که مدير مي گويد من بايد يک س��اعت کار کنم ۲۳ 

ساعت پاسخگو باشم.

عادل آذر: فساد در ايران سيستمي  نيست


