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آیا داروخانهها مجاز به گرفتن
«حقفنی»هستند؟

مدیــر كل نظــارت و ارزیابــی دارو و مــواد مخــدر ســازمان
غــذا و دارو در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــكی ،براســاس دســتورالعمل شــماره 655/ 49399
مورخ  1393 /5/ 5خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم
پزشــكی و خدمات بهداشتی -درمانی سراسر كشور ،تعرفه خدمات
دارویی در ســال  1393را كه به تأیید وزیر بهداشت رسیده ،جهت
اقدام ،ابالغ نموده اســت .شــاكی با ارائه این شكایت مدعی گردیده
دریافت حق فنی (تعرفه خدمات دارویی) عالوه بر ســود حاصله از
فروش دارو ،از جهت «دارا شــدن بدون ســبب مشروع» ،براساس
قاعده فقهی ،مغایر با موازین شــرعی است .در ادامه ضمن اشاره به
ادله مطروحه ،به بررســی موضوع خواهیم پرداخت .شرح و بررسی
ازآنجاییكه پاسخی از سوی مشتكیعنه در پرونده شكایت ثبت نشده
اســت ،در شرح و بررسی پرونده ،ابتدا ادله شــاكی بیان و در ادامه
موضوع بررسی خواهد شد.
الف) اســتداللهای شاكی :شــاكی در اظهارات خود اینگونه
عنوان داشــته است كه در كلیه داروخانهها ،در قبال تحویل دارو به
مشــتری ،عالوه بر هزینه دارو ،مبلغی تحــت عنوان «حق فنی» یا
«تعرفه خدمات دارویی» از مشــتری یا بیمار اخذ میشود .این وجه
در داروخانههای دولتی یا غیردولتی و حتی در قبال داروهای بدون
نسخه ،اسماً در ازای مشاورههایی كه هنگام تحویل دارو به مشتریان
ارائه میكنند ،اخذ میشود؛ این در حالی است كه عم ً
ال مشاورهای به
مردم ارائه نمیشود و یا نهایتاً این مشاوره از سوی تكنسین داروخانه
انجام میشود .هیئت عمومیدیوان عدالت اداری نیز تاكنون در چند
مورد حكم بر ابطال و غیرقانونی بودن دریافت این پول داد اســت و
علیرغم این احكام ،نهادهای مســئول دولتی در حوزه دارو و درمان،
مجددا ً اقدام به تصویب دســتورالعمل مورد شكایت نمودهاند .لذا با
توجه به اینكه عم ً
ال خدمتی كه مســتحق دریافت حق فنی باشد،
در داروخانهها ارائه نمیگردد ،دریافت مبلغ حق فنی عالوه بر ســود
حاصله از فروش دارو ،مغایر با موازین شرعی بوده و نوعی دارا شدن
بدون سبب مشروع یا اكل مال به باطل میباشد .ب) بررسی موضوع:
براســاس دستورالعملی كه با عنوان «دســتورالعمل تعرفه خدمات
دارویی در ســال  »1393توسط ســازمان غذا و دارو تهیه شده و به
تأیید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی نیز رسیده است ،تعرفه
خدمــات دارویی در بخش خصوصی و دولتی در دو نوع «ســاعات
روز» و «ساعات شب و ایام تعطیل» و همچنین برای داروهای بدون
نســخه ( )O T Cبه صورت مجزا تعیین و ابالغ شــده است .در این
رابطه جهت بررســی وضعیت قانونی چنین نرخگذاریای ،توجه به
برخی قوانین و مقررات ضروری مینماید .با این توضیح كه مستند
مصوبه مورد شكایت ،بند « »15ماده (« )1قانون تشكیالت و وظایف
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی (مصوب )1367 /03 /03
میباشد كه براساس آن «تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات
تشخیصی و درمانی ،دارویی ،بهزیستی و تعیین تعرفههای مربوط در
بخش دولتی و غیردولتی »...از جمله وظایف وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی محسوب شده است .همانگونه كه مشاهده میشود
حكم مزبور (كه پیش از «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور
(مصوب  )1373 /08 /03به تصویب رسیده) ،صالحیت تعیین برخی
هزینهها را به وزارت بهداشــت محول نموده اســت .لكن با تصویب
«قانون بیمه همگانــی خدمات درمانی كشــور» ،تغییراتی در این
صالحیت ایجــاد گردید و مطابق ماده ( )8ایــن قانون «تعرفههای
خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه
حق بیمه درمانی مصوب ،به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه
و وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكی با تأیید شورای عالی به
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ».از همینرو پیش از مصوبه مورد
شكایت ،هیئت وزیران در چند نوبت اقدام به تعیین چنین تعرفههایی
نموده و در همین قالب ،جهت خدمات دارویی نیز نرخهایی را مقرر
داشته است ،لكن مصوبات اخیرالذكر در هیئت عمومیدیوان عدالت
اداری به جهت اینكه براســاس «آییننامه داروخانهها» ،هیچ یك از
وظایف مسئول فنی داروخانه واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و
در ماده (« )8قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» نیز هیئت وزیران
تنها مكلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است،
این مصوبات ابطال گردیده اســت .حال پس از ابطال این مصوبات
هیئت وزیران ،وزارت بهداشــت همانگونه كه متذكر شدیم در این
نوبت با اســتناد به بند « »15ماده ( )1قانون تشــكیالت و وظایف
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی (مصوب )1367/ 03/ 03
كه نســبت به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مقدم میباشد،
اقدام به تعیین نرخ جهت خدمات دارویی نموده است ،با این استناد
كه مطابق بند مزبور «تعیین مبانی محاســبه هزینههای خدمات...
دارویی» از جمله صالحیتهای وزارت بهداشــت درنظر گرفته شده
است (درحالی كه چنین موضوعی در ماده ( )8قانون بیمه همگانی
خدمات درمانی وجود نداشت) .اما علیرغم تغییر استناد صورتگرفته،
در ایــن رابطه باید گفت باتوجه به مســتندات آرای هیئت عمومی
در خصوص ابطال مصوبات هیئت وزیران و همچنین نص بند «»15
ماده ( )1قانون تشكیالت ،...بهنظر میرسد صالحیت وزارت بهداشت
نیز در تعیین نرخ خدمات دارویی از حیث قانونی محل تأمل باشــد.
با این توضیح كه در بند مورد اســتناد از قانون تشكیالت ،آنچه كه
در صالحیت وزرات بهداشــت قرار گرفته «تعیین مبانی محاســبه
هزینــه خدمات دارویی» میباشــد و نه تعیین نــرخ ارائه خدمات
توســط تكنســینهای داروخانه و این دو موضوع نسبت به یكدیگر
متفاوت میباشند .همین مسئله در استناد رأی هیئت عمومیدیوان
عدالت اداری در ابطال مصوبه هیئت وزیران نیز قابل مشاهده است.
بدین صورت كه در استنادات رأی مزبور مقرر شده «بند « »15ماده ()1
قانون تشكیالت ،...ناظر به تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات
تشخیصی ،درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی است و تعیین مبانی غیر از تجویز مبالغی تحت عنوان
خدمات حرفهای یا فنی داروسازان میباشد» .مضاف بر اینكه بهنظر
میرسد با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و اعطای حق
نرخگذاری در خصوص خدمات تشخیصی و درمانی به هیئت وزیران،
بند « »15ماده ( )1قانون تشــكیالت بهگونهای نســخ ضمنی شده
است .جمع بندی :باعنایت به مطالب مطروحه بهنظر میرسد هرچند
مصوبه مورد شكایت به استناد بند « »15ماده ( )1قانون تشكیالت...
به تصویب وزیر بهداشت رسیده و مستند آن با مصوبات سابق هیئت
وزیران كه مبتنیبر ماده ( )8قانون بیمه همگانی خدمات درمانی بوده
اســت متفاوت میباشد ،لكن بهنظر میرسد همانگونه كه مصوبات
هیئت وزیران درخصوص تعیین نــرخ جهت خدمات دارویی مغایر
قانون شناخته شده است ،مصوبه حاضر نیز به جهات مذكور در متن
گزارش مغایر قانون و خارج از صالحیت وزیر بهداشت باشد.

اقتصادی

آفتاب یزد راست یا دروغ
ادعای هجوم شش میلیون
و  700هزار نفر در یک ثانیه
برای خرید خودرو را
بررسی کرد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :اواخر هفته گذشته یک
شرکت خودروســاز هنگام فروش اینترنتی محصوالت
خود مدعی شــد که در یک ثانیــه  700هزار نفر تالش
کردند برای خرید و ثبت نام خودرو به ســایت مراجعه
کننــد .این موضوع در روزهای بعد بازتاب گســتردهای
داشــت بهطوریکه برخی کارشناســان اظهاراتی را در
خصوص صحت و ســقم وقایع چهارشنبه هفته گذشته
مطرح کردند که نشــان میدهد موضوع هجوم میلیونی
به سایت این شرکت خودروســاز آن طور که مسئوالن
شرکت مذکور مدعی شدند چندان هم نمیتواند درست
باشد.
در اوج بیاعتمادی مــردم به خودرو بیکیفیت ،ناگهان
خبری با اســتناد به اظهارات مســئوالن یک شــرکت
خودروســاز منتشر میشــود که قدری عجیب به نظر
میرسد .بیســابقه ترین بازدید از سایت و تالش برای
ورود و خرید خودرو که البته هر بار بیحاصل است و آن
طور که بررسیها ی خبرنگار آفتاب یزد نشان داده کسی
نتوانسته بود در فرصت محدودی که در نظر گرفته بودند
ثبت نام خودرو را انجام دهد و در واقع بیشــتر مراجعه
کنندگان بازی خورده بودند!
در این میان بررسیهای منطبق بر اقدامات کارشناسی
نشــان میدهد که ثبت نام روز چهارشــنبه خودرو از
طریق سایت ،بیشــتر به یک ترفند تبلیغاتی برای بازار
گرمیشبیه بوده تا یک ماجرای واقعی.
بررســیهای دقیق شــبکههای اجتماعی در چند روز
گذشته هم حاکی از آن بود که با وجود این فراخوان که
اگر کسی موفق به ثبت نام شده پرینت تکمیل ثبت نام
خود را منتشر کند ،هیچکس برگهای از موفقیت خود در
ثبت نام منتشر نکرده که البته معنی آن این نیست که
الزاما هیچ ثبت نامیانجام نشــده اما سوال این است که
اگر ثبت نامیهم انجام شده ،ثبتنامکنندگان چه کسانی
بودند و آیا فقط این ســایت برای افراد خاص باز شــده
یا خیــر؟ آیا اصال با وجود مشــکالت در تأمین قطعه،
ثبت نامواقعی در کار بوده است؟
در بدو امر به نظر میرسید برخی سرمایههای سرگردان
مــردم و دالالن که پیشتر بازار ارز و مســکن را هدف
گرفته بود ،برای ســودجویی بیشتر قرار است وارد بازار
خودرو شــود که تا حدی نیز با توجه به رفتار شناســی
بســیاری از مــردم طی چند ماه اخیــر منطقی به نظر
میرسید.
بررسی فنی ماجرای هجوم  700هزار نفری در آن واحد
اما بررســیهای بیشــتر و اظهارات کارشناسان حکایت
از وجود ماجرای دیگــری در پس پرده دارد .با توجه به
اینکه این شرکت خودروساز مدعی است که در آن واحد
 700هزار نفر خواستار ورود به سایت و ثبت نام بودهاند،
کارشناسان حوزه «ای تی» میگویند هجوم  700هزار
نفری به یک ســایت در صورتی که صحت داشته باشد
موجب از کار افتادن ســایت آن شــرکت خواهد شــد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

پشت پردههای بازار
گرم 
ییک شرکت خودرو ساز
ادعای مســئول شرکت مورد نظر که گفته بود :در ِ
آن واحد  700هزار نفر
خواستار ورود به سایت برای ثبتنام شدهاند که ثبتنام این میزان تقاضا اص ً
ال
امکانپذیر نیست" بیشتر شبیه یک بازارگرمیتبلیغاتی برای مشتاق نشان دادن
مردم جهت خرید محصوالت این شــرکت به نظر میرسد وگرنه کیست که
نداند چه جوکها و لطیفههایی درباره پراید و کیفیت آن به میزان وسیع در میان
مردم رواج دارد.
یک کارشناس امور مالی :اگر آن طور که ادعا شده ،شش میلیون نفر برای
خرید محصول به ســایت مراجعه کردهاند و همه هم قصد خرید داشــتهاند
و هر نفر هم قصد داشته  12و نیم میلیون تومان به حساب شرکت خودرو ساز
واریز کند ،رقمیدر حدود هفت و نیم میلیارد دالر میشود که در نوع خود عدد
عظیمیاز نقدینگی در ایران است
از ســوی دیگر هیچ دیتا سنتر ایرانی توان میزبانی این
حجم از کاربر یا تالش آنها برای ورود به سایت را ندارد.
رضا تیموری کارشــناس «ای تی» در اینباره میگوید:
هجوم  700هزار نفری به یک سایت در آن واحد آن هم
برای ثبت نام با توجه به زیر ساختهای ارتباطی در ایران
امکان پذیر به نظر نمیرســد .وی میگوید :سخت افزار،
سی پی یو و رم بسیار قدرتمند نیاز است که بتوان ورود
 700هزار نفر به یک سایت در آن واحد را مدیریت کرد
که با توجه به زیر ساختهای موجود در ایران و همچنین
پهنای باند ،چنین امری ســوال برانگیز به نظر میرسد.
تیموری میافزاید :نمیگویم این کار نشــدنی است اما
با توجه به اینکه ســرورهای این شــرکت خودرو ســاز
و همه دستگاههای دولتی قاعدتا در ایران هستند ،حجم
دیتای رد و بدل شــده به کارت شــبکه یا پورت در آن
واحد میتواند باعث اختالل گســترده در فعالیت شود و
در مجموع هیچ سایت ایرانی همچنین قابلیتی را ندارد
ضمــن آنکه پهنای باند هم قادر به پاســخگویی به این
حجم از هجوم کاربر نیست.
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اغراق و بازارگرمی؟!

بررســی عقالنی موضوع اشــتیاق برای ثبت نام از چند
جهت حائز اهمیت اســت؛ نخست آنکه با توجه به ابهام
در واگذاری و اعالم این شرط که قیمت نهایی خودرو در
روز تحویل مشخص میشــود ،این ابهام وجود دارد که
کدام فرد عاقلی حاضر اســت ریسک کند و تا دو یا سه
ماه آینده که بهعنوان موعد تحویل خودرو اعالم شــده،
منتظر قیمت نهایی محصول که مشــخص نیســت چه
عددی است بماند؟
شرکت خودروســاز مذکور مدعی شده که در آن واحد
 700هزار نفر برای ثبت نــام هجوم آوردهاند اما از کجا
معلوم که با فرض صحت ادعــای موضوع 700هزار نفر

 800دستگاه خودرو احتکار شده در قزوین کشف شد

اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت :در یکی از
شرکتهای خودرو سازی واقع در شهرستان البرز
 800دستگاه انواع کامیونت و مینی بوس با ارزش
تقریبی  120میلیارد تومان احتکار شده بود که با
ورود مدعی العموم کشف و ضبط شد.
دادستان عمومیو انقالب استان قزوین در ادامه
تصریح کرد :این خودروها با دالیل واهی همچون
نبود قطعه انبار شده بود که در بررسیهای بعمل
آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه
به بازار خودرو نداشتند .صادقی نیارکی با اشاره به
این که بزودی این خودروها به بازار عرضه خواهد
شد ،خاطرنشان کرد :دستورات الزم قضایی برای
تعیین تکلیف این خودروها داده شده است و پس
از اعالم قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان
حمایت از مصرف کننــدگان به بازار عرضه و در

اختیار مردم قرار خواهد گرفت .وی با اشــاره به
اینکه تذکرات الزم و قانونی قبال به محتکران داده
شدهاست،اظهارداشت:احتکارکنندگانوکسانی
که به دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخالل در نظام
اقتصادی کشور هستند ،بدانند که دستگاه قضایی
در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد
قاطعانه ،سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی
باشند .دادستان عمومیو انقالب قزوین با اشاره
به اینکه دستگاههای نظارتی باید اقدامات خود را
تشدید کنند ،بیان داشت :در گذشته دستگاههای
اجرایی در امــر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل
قبولی را نداشتند و بســیاری از نابهسامانیها
در بازارهــای مختلف به دلیــل ضعف همین
نظارتها بود که موجب شده بود فرصت طلبان
از این اوضاع ســوء اســتفاده کنند و موجب

در یک ثانیه ( که مبنای درستی ندارد!) ،همه آنها برای
خرید آمده بودند؟ آیا امکان این وجود ندارد که بیشــتر
آنها صرفا برای سردر آوردن از شرایط و اطالع از قیمت
به سایت سر زده باشند؟
آن
ادعای مســئول شــرکت مورد نظر که گفته بود :در ِ
واحد  700هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبتنام
شــدهاند که ثبتنام این میزان تقاضــا اص ً
ال امکانپذیر
نیســت" بیشــتر شــبیه یک بازارگرمیتبلیغاتی برای
مشتاق نشــان دادن مردم جهت خرید محصوالت این
شــرکت به نظر میرســد وگرنه کیســت که نداند چه
جوکها و لطیفههایی در باره پراید و کیفیت آن به میزان
وسیع در میان مردم رواج دارد .یک کارشناس امور مالی
میگوید :اگر آن طور که ادعا شــده شــش میلیون نفر
برای خرید محصول به ســایت مراجعه کردهاند و همه
هــم قصد خرید داشــتهاند و هر نفر هم قصد داشــته
 12و نیم میلیون تومان به حســاب شرکت خودرو ساز
واریز کند ،رقمیدر حدود هفت و نیم میلیارد دالر میشود
کــه در نوع خودش عدد عظیمــیاز نقدینگی در ایران
است .شاهین برات زاده میافزاید :با توجه به شروط ثبت
نام ،با عقل جور در نمیآید که در یک سال گذشته شش
میلیون نفر در ایران از محصوالت آن شرکت خرید کرده
باشــند .وی با بیان اینکه در همان روز ثبت نام و مانور
دادن بر روی موضوع هجوم مردم ،خودرو بین شــش تا
 10میلیون تومان گران شد ،ادامه داد :این نشان میدهد
باندهــا و مافیاهایــی هســتند که عمدا با جوســازی،
به دنبال رســیدن بــه خواســتههای خود هســتند.
بــرات زاده تصریح میکند :ابتدا خودرو احتکار شــده
را تکذیــب کردند ،بعــد گفتند انبارهــای دپو مملو از
خودروهای ناقص اســت که معطل قطعه هستند و بعد
برای ثبت نام  50هزار خودرو فراخوان میدهند که این
معادالت با هم جور در نمیآید.
بی نظمیدر بازار شــوند به گونه ای که شــاهد
بودیم در مدت یک ماه برخــی کاالها افزایش
صد درصدی داشتند .به گزارش تسنیم ،صادقی
نیارکی خاطرنشان کرد :با ورود دستگاه قضایی در
بحث بازار بحمداهلل دستگاههای اجرایی متولی نیز
به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند ولی
این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد زیرا
هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله
داریم و به همین خاطر الزم اســت دستگاههای
نظارتی همچون ســازمان تعزیرات حکومتی،
اتاق اصناف و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود
داشتهباشندوبامتخلفانوافرادسودجوکهبهدلیل
منافعشخصیازشرایطفعلیسوءاستفادهمیکنند،
برخورد کنند و در همین راســتا از حمایتهای
دستگاهقضایینیزبهرهمندخواهندشد.

مفقودی

گواهی موقت پایان دوره کارشناسی اینجانب نصراهلل قنديلويي فرزند اكبر به شماره شناسنامه  ٩٨٧صادره
از تهران در مقطع كارشناسي نا پيوسته رشته مهندسي تكنولوژي مخابرات-سوييچهاي شبكه ثابت صادره
از واحد دانشــگاهی آزاد اسالمي واحد رودهن با شماره ١٦٥١٦مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامي واحد رودهن به نشانی رودهن -مجتمع
دانشگاهي با كدپستي  ٣٩٧٣١٨٨٩٨١ارسال نماید.
مفقودی

اینجانب امیررضا گودرزی اعالم میدارم کارتهای پرسنلی اینجانب در شرکت هواپیمایی تابان به شمارههای
 2040و  930907و کارت تردد فرودگاه شهید بهشتی به شماره  4219721797و کارت گواهینامه رمپ به
شماره  8650343022مفقود شده و از این تاریخ فاقد اعتبار میباشند.

مفقودی

کارت ســبز خودرو هیوندای سانتافه سفید مدل  2015به شماره پالک 118ج  23ایران  13به شماره
موتور  G4KEEU323771و شماره بدنه  KMHST81CBFU315246به نام مریم عسگری نژاد
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

کارت دانشجویی به شماره  8900140متعلق به خانم حمیده تیموری به شماره ملی 5610005116
از دانشگاه غیرانتفاعی امام جواد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

اینجانــب علیرضا مالکی اعالم میدارم کارتهای پرســنلی اینجانب در شــرکت هواپیمایی تابان به
شــمارههای  2000و 910110و کارت تردد فرودگاه شــهید بهشــتی به شــماره  1289099936و
کارت گواهینامه رمپ به شماره 8650343030مفقود شده و از این تاریخ فاقد اعتبار میباشند.

>

 50هزار خودرو نصیب چه کسانی شد؟

حال جای این سوال باقیست که اساسا  50هزار خودرو
معروف ثبتنام روز چهارشنبه نصیب چه کسانی شد؟
با فرض اینکه شــش میلیون مشــتاق خرید هم وجود
داشــته و در یک ثانیه هم  700هزار نفر آمده اند؛ چرا
بیشتر افراد عادی موفق به ثبت نام نشدند؟
رامین  18ساله که به گفته خودش خوره سایت و سیستم
اســت ،به خبرنگار آفتاب یزد میگوید :این یک بازی و
ترفنــد تبلیغاتی بود ،من درباره ادعای  700هزار نفر در
آن واحد و شــش میلیون نفر متقاضی خرید اظهار نظر
نمیکنم اما من در موعد اعالمیسایت ( ،هر  15دقیقه )
ســر موقــع بــرای ورود تالش میکــردم اما هــر بار
میگفت " ظرفیت تکمیل است! وی افزود:همش دروغ
اســت ،مثل ماجرای مزدا  3گروه بهمــن که در موعد
مقرر ،ســایت را برای افراد خاص باز کردن و بقیه ملت
سرکار بودند! رامین در باره قصدشان از این کار میگوید:
اینها بیشــتر تالش در تحریک مــردم به خرید دارند تا
بگویند مردم به اندازه کافی پــول دارند! وی میافزاید:
اینکه مسئوالن شرکت خودروسازی مصاحبه میکنند و
از مردم میخواهند به سایت هجوم نیاورند ،یک آدرس
اشتباه دادن عمدی است که به دروغ بگویند مردم برای
خرید هجوم آوردهاند تا بقیه نیز تحریک شوند به سایت
ســر بزنند؛ همانطور که چند نفر از دوستان من برای
سر در آوردن از ماجرا به سایت مورد نظر رفتند تا ببینند
چه خبر است!
در این میــان یک برنامــه نویس کامپیوتــر اظهارات
جالبتری را مطرح میکند و معتقد اســت یک برنامه
بســیار غیر حرفهای برای سایت ثبت نام خودرو نوشته
شده که فقط اعالم ساعت و تکمیل ظرفیت میکند.
او میگوید :من ســایت شــرکت خودرو ساز را بررسی
کردم و متوجه شــدم در ســایت شــرکت مدعی هیچ
برنامهای برای فروش خودرو تعریف نشده و فقط جوری
تنظیم شده بود که هر چند دقیقه اعالم میکرد ظرفیت
تکمیل است!
وی میگوید :فروشــی در کار نبود فقط میخواســتند
مردم را به سمت سایت بکشــانند یا اگر بود برای افراد
خاص خودشان بوده اما به نظر من اینها ترفندهایی برای
گران کردن خودرو اســت تا اگر کسی هم به گران بودن
محصول اعتــراض کرد بگویند :دیدید مردم چقدر برای
خرید همین حلبیها اشتیاق داشتند!
انتقادها به کیفیت خودرو ساخت داخل دیر زمانی است
که مطرح شده است و حتی در دورهای مردم با پیوستن
به کمپین نخریدن خودرو دمار از روزگار خودروســازان
در آوردند بهطوریکه آنان مجبور شــدند خودرو با وام
بفروشند تا به نحوی تقاضا در بازار را تحریک کنند.
به نظر میرســد از مجموع بررســیهای صورت گرفته
از ماجرای ثبت نام خودرو در چهارشــنبه هفته گذشته
چند نکته حائز اهمیت اســت :نخست اینکه در موضوع
هجوم  700هزارنفری در آن واحد به سایت و قصد شش
میلیون نفر برای خرید ،اغراق صورت گرفته است چرا که
هم بررسیهای فنی و هم عقالنیت متقاضی این موضوع
را رد میکند .موضوع دیگر اینکه اساسا مشخص نیست
آیا ثبت نامیصورت گرفته یا خیر چرا که شواهد گویای
آن اســت که یا اصال ثبت نامیدر کار نبوده و همه چیز
برای محک شرایط مالی و سنجش تمایل مردم به خرید
خودرو داخلی بوده یا اگر هــم ثبت نامیصورت گرفته
امکان دسترسی به ســایت برای افراد خاص میسر بوده
است ضمن آنکه برخالف ادعای مطرح شده در خصوص
هجوم شش میلیونی به سایت ،نمیتوان گفت که قصد
همه آنها ثبت نام و خرید بوده؛ این در حالی اســت که
مسئوالن شرکت خودروساز موردنظر مدعی بودند در آن
واحــد  700هزار نفر و در کل شــش میلیون نفر برای
ثبت نــام هجوم آوردند که این ادعــا هیچگونه مبنای
عقالنی و فنی ندارد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  7یزد -طزرجان و توابع
یک -اصلی -خانم فرزانه دهقان طزرجانی یک ســهم مشاع از  9سهم ششدانگ خانه
باغ پالک ثبتی برابر به مســاحت ششــدانگ  3350متر مربع به موجب رأی شــماره
 139760321006000985مورخ  1397/04/30واقع در طزرجان برابر صلح عادی از
عباسعلی دهقان طزرجانی مالک رسمی
یک -اصلی -خانم زهرا دهقان طزرجانی یک ســهم مشــاع از  9سهم ششدانگ خانه
باغ پالک ثبتی برابر به مســاحت ششــدانگ  3350متر مربع به موجب رأی شــماره
 139760321006000989مورخ  1397/04/30واقع در طزرجان برابر صلح عادی از
عباسعلی دهقان طزرجانی مالک رسمی
یک -اصلی -خانم ســمیرا دهقان طزرجانی یک سهم مشاع از  9سهم ششدانگ خانه
باغ پالک ثبتی برابر به مســاحت ششــدانگ  3350متر مربع به موجب رأی شــماره
 139760321006000993مــورخ  1397/04/30واقع در طزرجان برابر صلح عادی از
عباسعلی دهقان طزرجانی مالک رسمیلذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
سیدآقا دهقان حسینی
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م.الف171 :
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