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واردات لوبیا چیتی 53 میلیون دالری شد 
 آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۱ ماهه 
س��ال ۹۶، نشان می دهد که در این مدت بیش از 4۱ 
ه��زار و 504 ت��ن لوبیا چیتی از کش��ور های مختلف 

جهان وارد ایران شده است.
براساس این آمار ارزش واردات این حجم لوبیا چیتی 
به کش��ور ۱84 میلیارد و 7۱۶میلیون و 527 هزار و 8 
تومان به ثبت رسیده که این میزان معادل 53 میلیون 
و 774 هزار و ۱3۹ دالر محاس��به ش��ده است. نگاهی 
بر اطالعات ثبت ش��ده در گمرک نش��ان می دهد این 
محصول از کشور هایی مانند چین، امارات متحده، کانادا، 
قرقیزستان، قزاقستان، کره، پاکستان است که بیشترین 
حجم واردات از کشور امارات متحده و به میزان ۱5 هزا 

و 5۶۹ تن صورت گرفته است.  میزان

آغاز پیش فروش انواع سکه 
براس��اس ش��رایط جدی��د، پیش ف��روش قطعی 
مس��کوک طال از دیروز در ش��عب بانک ملی آغاز  شد؛ 
پیش فروش س��که با سررسید یک ماهه یک میلیون و 

5۹0 هزار تومان خواهد بود.
بانک مرکزی قیمت پیش فروش قطعی انواع سکه 
در سررس��یدهای یک ماهه، س��ه ماهه، شش ماهه، ۹ 
ماهه، ۱2 ماهه، ۱8 ماهه و دو ساله را اعالم کرده است 
که بر این اساس نرخ پیش فروش سکه  طال با سررسید 
ی��ک ماهه، ی��ک میلی��ون و 5۹0 هزار تومان اس��ت. 
پیش فروش با سررس��ید سه ماهه یک میلیون و 540 
هزار تومان، پیش فروش با سررس��ید ش��ش ماهه یک 
میلیون و 475 هزار تومان و پیش فروش با سررسید ۹ 

ماهه یک میلیون و 4۱0 هزار تومان خواهد بود.
همچنین نرخ اعالم ش��ده برای پیش فروش سکه 
با سررس��ید ۱2 ماهه یک میلیون و 350 هزار تومان، 
پیش فروش با سررس��ید ۱8 ماهه یک میلیون و 245 
ه��زار تومان و پیش فروش با سررس��ید 24 ماهه یک 

میلیون و ۱۶0 هزار تومان خواهد بود.  مهر

در سال حمایت از کاالهای ایرانی باید 
بهترین و باکیفیت ترین کاال را تولید کنیم

غالمرض��ا دلش��ادی مدیرعامل هلدینگ توس��عه 
صنایع بهشهر نامگذاری س��ال تحت عنوان "حمایت 
از کاالی ایرانی" را فرصتی مغتنم برای عملیاتی شدن 

این هدف در شاهراه اقتصاد مقاومتی دانست.
فعالی��ت در ش��رکت ها و  ب��ا ش��روع  همزم��ان 
کارخانج��ات مختلف و متنوع اقتصادی و صنعتی گروه 
توسعه صنایع بهشهر، در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهب��ری در ابتدای س��ال ۱3۹7 و نامگذاری آن تحت 
عنوان "حمای��ت از کاالی ایرانی" و همچنین مصوبات 
هیئت وزیران و بخش��نامه های صادره در این خصوص، 
مدیرعامل این گروه بزرگ صنعتی طی بخشنامه ای به 
تمام شرکت های زیرمجموعه این گروه خواستار تشکیل 
"کمیته ای راهبردی" برای تحقق عملی سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی و تولید کاالهای خود در باالترین 

سطح کیفی و قابل رقابت با نمونه های خارجی شد.
تمرکز بر کیفیت محصوالت، حضور موثر در بازارهای 
داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب مصرف کنندگان کاال، 
پشتیبانی رس��انه ای، تبلیغاتی و فرهنگی و... از بهترین 
استراتژی های محوری فعالیت و برنامه ریزی کارخانجات 
تولیدی گروه توسعه صنایع بهشهر در سال جاری است 

که از سوی دلشادی ابالغ گردیده است.  بورس 24

اخبار

موسی شهبازی غیاثی

کارشناس ارشد اقتصاد

سیاس��ت های دولتی در یکی  درخصوص نقشــــه راه اخی��ر  دهه ی  دو 
حمای��ت از تولید ظاهراً کم نبوده اس��ت. پس چرا 
ای��ن نوع حمایت ه��ا کارآمد و مؤثر نبوده اس��ت؟ 
پاس��خ اجمالی به این س��ؤال این اس��ت که آنچه 
درخص��وص حمایت از تولید در کش��ور ما صورت 

گرفته، عمدتاً توزیع »رانت« بوده است
مسئله تولید ملی و س��ازوکار و نحوه حمایت 
از آن یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری 
در سالهای اخیر بوده است. اهمیت این مسئله در 
نگاه معظم له به نحوی اس��ت که تقویت و حمایت 
از تولید داخلی را مهم ترین رکن اقتصاد کش��ور به 
وی ژه در شرایط تحریمی می دانند. برخی از جمالت 

مهم ایشان در این خصوص عبارتست از:
 هم��ه بایس��تی هم��ه ی هّمتش��ان را در 
بخش��های مختلف و گوناگون برای مسئله ی تولید 

صرف کنند. ۹4/2/۹
 به نظر بنده آن چیزی که امسال ]۱3۹4[ 
و س��الهای بعد از این بای��د به عنوان هدف اقتصاد 
مورد توّجه باشد، عبارت است از سرمایه گذاری بر 

روی تولید داخلی. ۹4/۱/۱
 تکی��ه ی عم��ده ی اقتص��اد مقاومت��ی هم 
ب��از روی مردم اس��ت؛ روی تولید داخلی اس��ت. 

۹3/۱۱/2۹
 در اقتص��اد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی 
اس��ت، بر اس��تحکام بنیه ی درونِی اقتصاد اس��ت. 

۹3/4/۱۶
 ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی 
است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً 
باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی 

که مانع رشد آن است جلوگیری بشود. ۹3/2/۱0
 م��ن تأکید و اصرار می کنم، از همه ی ملت 
ایران درخواس��ت می کنم، بروید به سمت مصرف 
تولیدات داخلی؛ این یک کار بزرگ است. ۹2/2/7

 ما تا به کار ایرانی و سرمایه ی ایرانی احترام 
نگذاریم، تولید ملی ش��کل نمی گیرد؛ و اگر تولید 
ملی شکل نگرفت، اس��تقالل اقتصادی این کشور 

تحقق پیدا نمی کند. ۹۱/2/۱0
 امسال ]۱3۹4[ ما گفتیم: »حمایت از کار 
و س��رمایه ی ایرانی«؛ کار ایرانی، سرمایه ی ایرانی. 
س��رمایه هم ِعدل کار است.اگر سرمایه نباشد، کار 
تحق��ق پیدا نمی کند؛ این ها دوت��ا بالند، که تولید 

ملی با این دو بال حرکت می کند. ۹۱/2/۱0
بی ش��ک نقویت تولید داخلی نیازمند حمایت 
است. حال سؤاالت اساسی در این زمینه این است 
که چه حمایتی؟ آیا حمایت های س��الهای گذشته 
در کشور ما از کارایی الزم برخوردار بوده است؟  آیا 
حمایت صرفاً اعطای وام و تسهیالت مالی است؟ و 
چندین س��ؤال دیگر. پاسخ به این سؤاالت نیازمند 
تحلیل عمیق مسئله تولید داخلی و نحوه حمایت 
از آن برای پیش��رفت آن اس��ت. برای این منظور 
مسائل مطرح در این زمینه در محورهای زیر مورد 

بررسی قرار می گیرد.
 

تولید چیست و تولیدکننده کیست؟
مناقش��ات زیادی در سالهای اخیر درخصوص 
چیس��تی تولید وجود داشته اس��ت. به نحوی که 
برخ��ی تولی��د را منحص��ر به صنع��ت می دانند و 
برخ��ی نیز خدمات را نیز ب��ه عنوان تولید خدمت 
مش��مول تولید داخلی می دانند. و یا برخی مونتاژ 
برخی محص��والت را در داخل کش��ور تولید ملی 
می دانند!. روشن شدن این مطلب موجب می شود 
سیاس��تگذاری های حمایت��ی از ط��رف نهادهای 

دولتی با هدفگذاری مشخصی صورت گیرد. در غیر 
اینصورت ه��ر گروه یا صنفی که فعالیت اقتصادی 
)ب��ه معنای ع��ام( می کن��د، خ��ود را تولیدکننده 

دانسته و مستحق حمایت های دولتی می داند.
 

چه نوع حمایتی مطلوب و کارآمد است؟
سیاس��ت های دولت��ی در یک��ی دو دهه اخیر 
درخصوص حمایت از تولید ظاهراً کم نبوده است. 
پس چرا این نوع حمایت ه��ا کارآمد و مؤثر نبوده 
اس��ت؟ پاسخ اجمالی به این س��ؤال این است که 
آنچ��ه درخص��وص حمایت از تولید در کش��ور ما 
ص��ورت گرفته اس��ت، عمدتاً توزی��ع "رانت" بوده 
است. و این نیست جز به دلیل نفتی بودن اقتصاد 
ما. برای تبیین بهتر موضوع می توان اشاره کرد که 
اگر م��ا تلقی خود را از حمای��ت از تولید به جای 
توزی��ع رانت، معط��وف به توانمندس��ازی و ایجاد 
بس��تر سالم و آس��ان برای فعالیت تولیدکنندگان 
می نمودی��م ب��ه مرات��ب موفقیت های بیش��تری 

درپیشرفت تولید داخلی داشتیم.
مادامی که دولت ها به دنبال توزیع رانت نفتی 
بی��ن فعاالن اقتصادی باش��ند، هی��چ گاه تولید به 
معنای واقعی رش��د نمی کن��د. در همین خصوص 
مق��ام معظم رهبری در س��ال گذش��ته در دیدار 
ب��ا نخبگان جوان، اداره کش��ور ب��ر مبنای فروش 
ذخایر زیرزمینی را به »بچه پولداری ملی« تشبیه 
کرده ند و فرمودن��د: »بچه پولدارها، قدر پول خود 
را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره 
کش��ور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین 

ماجراست.«
آنچ��ه می توان به عن��وان خروجی روش توزیع 
رانت برای حمایت از تولید عنوان نمود عبارتست از:

 ه��در رفت��ن بخش��ی از مناب��ع و کمک ها 
توس��ط داوطلبان��ی که کمک ه��ا را گرفته اند ولی 

صرف تولید نکرده اند.
 ایج��اد زمین��ه فس��اد و پارتی ب��ازی برای 

دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید.
 انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه 
عوامل تولید و رش��د نامتوازن و معموالً غیر بهینه 

برخی اجزای این واحدها.
 انح��راف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی 

از حداکثرسازی بهره وری به دریافت رانت.
 انحراف در کیفی��ت محصول تولیدی براثر 

استعمال کمک های ارزان و رانتی.
 ع��دم اعطای مج��وز تأس��یس واحدهای 
تولیدی به دلیل وجود تسهیالت حمایت از تولید!

 
 بسته جامع تقویت تولید ملی

دارای چه ابعاد باید باشد؟
 ب��ه منظ��ور ارائ��ه بس��ته جام��ع حمایتی - 
توانمندس��ازی تولید داخلی باید همه دستگاه های 
مس��ئول در محورهای زیر برنامه ها و سیاست های 

خود را بازنگری و صالح نمایند:
 ۱- اص��الح اقتص��اد کالن: ت��ورم، اش��تغال، 
سرمایه گذاری، ریسک و عدم قطعیت، سیاست های 
فعالیت های  حمایت��ی،  سیاس��ت های  بودجه ای،، 

غیرمولد اقتصادی )از جمله سفته بازی(
2- اص��الح دریاف��ت مجوزهای کس��ب و کار: 
فرآیند صدور مجوزها، هزینه و زمان دسترسی و...

3- اصالح تأمین مالی: سیاس��ت های پولی و 
مالی، وضعیت منابع مالی بانک ها و بازار سرمایه و 
چالش های دسترسی به منابع مالی، بانک ها، بازار 
سرمایه، نهادهای مالی، نرخ سود تسهیالت )اسمی 

و واقعی(، EPS )سود هر سهم( بورس
4- اصالح زیرس��اخت ها و خدمات: برق، آب، 
حمل و نقل، ارتباطات، فناوری و تحقیق و توس��عه، 
دسترس��ی به تکنولوژی، زیرساخت های سالمت و 

خدمات بهداشتی و...
5- اصالح نظ��ام حقوقی - قضایی: حمایت از 
حق��وق مالکیت، قراردادها، ورشکس��تگی، کارایی 
و اثربخش��ی نظ��ام قضایی )کیفیت رس��یدگی به 

پرونده ها و..(، نظام ثبتی
۶- اصالح مالیات ها و عوارض: نرخ های مالیاتی، 
سیاس��ت های مالیاتی و بخشودگی ها و معافیت ها، 

تخفیف ها، یارانه ها، فرآیندهای وصول مالیات
7- اصالح بازار کار: عرضه و تقاضای کار، بیمه و 
تأمین اجتماعی، بازنشستگی، نظام دستمزدها، روابط 
کارگر - کارفرم��ا، کارآفرینی و آموزش مهارت های 

کسب وکار، اطالعات، اتحادیه ها و تشکل ها
8- اصالح تج��ارت خارجی: تعرفه ها، گمرک، 
رویه ه��ای صادراتی و وارداتی، تجارت الکترونیک، 

مناطق آزاد تجاری
۹- اصالح تجارت و بازرگانی داخلی: نظام توزیع 

کاالها و خدمات، قیمت گذاری، تعزیرات، و...
۱0- اص��الح عملک��رد اداری و س��ازمانی )به 
غیر از حوزه ها و س��ازمان های مذکور در محورها(: 
مدیریت دستگاه ها و سازمان ها، دیوان ساالری و...

۱۱- اص��الح ب��ازار و تعام��الت دولت-بخش 
خصوص��ی: س��اختار ب��ازار، انحصاره��ا، ش��رایط 
رقابت��ی، رقابت پذیری، نظام توزیع کاال و خدمات، 
بنگاه ه��ای عموم��ی و دولت��ی، خصوصی س��ازی، 

اقتصاد مقررات گذاری، اندازه دولت
۱2- اص��الح و تقوی��ت مؤلفه ه��ای امنی��ت 
اقتصادی: فس��اد، رانت خواری، ارتشا، قاچاق کاال، 

اقتصاد زیرزمینی، امنیت عمومی
۱3- اصالح و تقوی��ت مؤلفه های اجتماعی و 

فرهنگ کار، تولید، مصرف و اخالق کسب و کار
۱4- رفع مش��کالت و موانع خاص بخش های 
اقتصادی: بخش صنعت و معدن بخش کش��اورزی 

بخش خدمات  برهان

 آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 انجمن صنفى كارفرمايى شركتهاى حمل و نقل صوفيان

هيات مديره انجمن صنفى
كارفرمايى شركتهاى حمل و نقل صوفيان

مجمع عمومى فوق العاده انجمن صنفى مذكور,از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
 92/08/28در محل دفتر انجمن واقع در جاده تبريز مرند نرسيده به سيمان صوفيان 
جنب حمل و نقل كامل تبريز برگزار مى گردد.از كليه اعضا محترم دعوت مى شود 

در موعد مقرر در جلسه مجمع فوق الذكر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1_تصويب اساسنامه جديد انجمن

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانــك قرض الحســنه مهر ايران با وكالــت زهرا نيكخو دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت1- ســروناز گيگلو ف نصير 2-خديجه محمدزاده ف محمدعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و 
به كالســه 10/96/765 ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 
دهم حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 97/2/31 
ســاعت 9:30 صبح در شــعبه دهم شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رســانند واال اين شــورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانــك قرض الحســنه مهر ايران با وكالــت زهرا نيكخو دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت1- مهدى ســورتيچى زرينى ف رحمت2-على اصغر زرينى ف على اكبر تقديم كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 10/96/766 ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به 
دفتر شــعبه دهم حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 
97/2/31 ســاعت 10 صبح در شــعبه دهم شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:4/96/493 محكوم له: كميل عموزاده اســرمى محكوم عليه: حميد زلفى-مجهول المكان 
به موجب رأى شــماره  796-96/10/25 شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 200,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 3,705,000 ريال 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسبت شاخص 
ســاالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 29 
قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف 
ده روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى 
بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف     
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :5/93/296 محكــوم لــه: بانك ملت مديريت شــعب مازندران بــا مديريت آقاى جاجرمى 
و وكالت ســاالر غالمى افراتختى محكوم عليهم:1-طلعت آتش بار ف حســن2-مينودخت سفيدتاك ف 
اســماعيل3-طيبه سراج ف على-مجهول المكان به  موجب راى شماره 511-93/10/24 شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى 42,503,871 
ريال اصل خواسته و 150,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه طبق بند 6 قرارداد بيست 
درصد مانده بدهى ســاالنه و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى 
و هزينه اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام 
مدنــى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده 

جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف 
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

آگهى احضار متهم
ش بايگانــى شــعبه:961233 نظربه اين كه مســعود حصيرى ف فتاح به اتهام ســرقت وجه نقد 
ودســتگاه همبرگر زن و قرارداد كار از فســت فود چانو متعلق به آقاى توكل مرادزاده ف محمدعلى به 
قيد نتيجه عدم حضور جلب است تحت تعقيب اين دادسرا مى باشد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت، بدين وســيله در اجراى مــاده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده 
ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى رامسر جهت پاسخ 
گويى به اتهام خويش حاضرشــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام 

قانونى معمول خواهد شد.م/الف
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب رامسر-سينا درويش

آگهى حصر وراثت  
آقــاى همايــون آقاگلى ش ش 699 به شــرح دادخواســت به كالســه 1/97/42 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان هوشــنگ آقاگلى ش ش 
270 در تاريــخ 86/5/24 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-عباس ش ش 297   3-فاطمه ش ش 97   4-زهرا ش 
ش 26771   5-ربابــه ش ش 22170   همگــى آقاگلى  نام پدر: هوشــنگ  صادره ســارى-فرزندان 
متوفى6-ســكينه قائمــى  ف محمدحســين ش ش 20 صادره سارى-همســر متوفى ، اينــك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى مســعود خورند ش ش 3798 به شــرح دادخواست به كالســه 49 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدعلى خورند ش ش 2024 در تاريخ 
96/8/8در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى-پســر متوفى2-ســيد محرم حســينى دولت آبادى ف سيديوســف ش ش 6 صادره ســارى-
همسر متوفى3-مهدى ش ش 1789   4-محسن ش ش 1743   5-محبوبه ش ش 2080417304  
همگى خورند   نام پدر: محمدعلى   صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم مه لقاء رضائى عباســعلى كش ش ش يك به شــرح دادخواســت به كالســه 1/97/17از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خديجه بخشى زرين كالئى ش ش 125 
ت ت 1311/4/10در تاريــخ 96/12/18 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-صادق ش ش 4   3-حسين ش ش 431   5-بهرامعلى ش 
ش 7   5-صبورا ش ش 300   6-رعنا ش ش 3   7-فرخ  ش 6954   8-حوريه ش ش 6645 همگى  رضائى 
عباسعلى كش  نام پدر: على  صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى مجيد قاســم وفائى نژاد ش ش 19638 به شــرح دادخواســت به كالســه 1/97/50از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدحسن وفائى نژاد ش ش 731 در 
تاريــخ 97/1/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى- پســر متوفى2-قمر شــيرخانى ف على اكبر ش ش 21557 صادره سارى-همسر متوفى3-محمد ش 
ش 120   4-على رضا ش ش 1913   5-نوروزعلى ش ش 34   6-زهرا ش ش 137 همگى وفائى نژاد   نام 
پدر:محمدحسن  صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى حسين رشيديان زرينى ش ش 857 به شرح دادخواست به كالسه 97/19 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن رشــيديان زرينــى ش ش 740 در تاريخ 
95/5/27 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى-پســر متوفى2-كبرى شــكرى زرينى ف نعمت ش ش 612 صادره سارى-همســر متوفى3-محمد ش 
ش 630   4-محمدرضــا ش ش 69   5-مهــدى ش ش 517   6-رمضــان ش ش 858   7-فاطمه ش ش 497   
8-شــهربانو ش ش 2726   9-ماهروزه ش ش 9   10-زهرا ش ش 521 همگى رشــيديان زرينى   نام پدر: 
حسن  صادره سارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى سيد محمد احمدى آزاد ش ش يك به شرح دادخواست به كالسه 1/97/24از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدم خير رضائى ش ش 771 در تاريخ 96/12/29 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر 
متوفى2-ســيد اصغر ش ش 112 صادره سارى3-ســيد عباس ش ش 2441 صادره سارى 4-سيده معصومه 
ش ش 115  صادره سارى  5-سيده سكينه ش ش 22007   6-سيده ليال ش ش 613   7-پروين السادات 
ش ش 665 صــادره قائــم شهر8-ســيده رقيه ش ش 957 صادره قائم شــهر 9-ســيده فاطمه ش ش 255 
صادره قائم شهر همگى احمدى آزاد   نام پدر: سيد محمود-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان مريم نورمحمدى دادخواستى به طرفيت خوانده صادق رضائى راد به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981953100006 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى عباس 
آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/2/29 ساعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق 
آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى حصر وراثت
خانــم نرگــس عمار ف صفرعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970020 اين شــورا ثبــت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصا روراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان غالمرضا حيدرى ف عباســعلى ش 
ش 304 صادره ســارى در تاريخ 96/8/30 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-عباســعلى حيدرى ف حســينعلى ش ش 336 پدر متوفى2-رقيه پيرى ف ملك داد 
ش ش 18 مــادر متوفى3-نرگــس عمار ف صفرعلى ش م 4410247492 همســر متوفى4-آرمين حيدرى ف 
غالمرضــا ش ش 0 فرزنــد متوفى5-النــاز حيدرى ف غالمرضا ش ش 0 فرزند متوفى والغير، اينك شــورا پس 
از انجــام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف97/7
دبير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسسه اعتبارى ثامن دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-حميد حرى ف رضا2-محمد هويدا 
ف رمضان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 19/96/680 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز 
دوشــنبه 97/2/31 ســاعت 9 صبح در شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

نگاه رهبر انقالب در حمایت از تولید ملی چیست؛

دولت چگونه باید تولید ملی و کاالی ایرانی را حمایت کند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
اگر کسی نمی تواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان  باجـه اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر پشـت 
اقتصاد موافق نرخ 20درصدی سود سپرده ها نبودند، گفت: اگر 

کسی نمی تواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود.
محمدرض��ا پورابراهیمی در جلس��ه هیات نماین��دگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با اشاره به تصمیمات 
جدی��د ارزی دول��ت گفت: ما هم به عنوان کمیس��یون اقتصادی 
مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز در کشور درک 
می کنیم و از هفته های پایانی س��ال گذشته نیز که این التهابات 
ارزی شدت گرفت موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما 
درس��ت در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع 
برای ارز ارائه دهد آنها به یک باره نرخ سود سپرده های بانکی را به 
20 درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه ها برای 

آن وقت صرف کرده بود و هزینه داده بود را از بین بردند.
وی افزود: تمام تالش مجلس این بود که نرخ تامین مالی 
را برای فعالیت های اقتصادی کاهش دهد که متاس��فانه با این 
تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده های بانکی به 20 درصد 
افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز 
ب��ا همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته ای بانک ها منتش��ر 
نمود. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کش��ور برای تولید و 

صنعت به حدود 27 درصد رسید.
وی تصری��ح کرد: ای��ن تصمیم دولت ب��رای افزایش نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی کامال غیرکارشناسی و غیراقتصادی 
بود و مشکالت بسیاری را هم برای کشور ایجاد کرد و این در 
ش��رایطی بود که نه معاون اقتص��ادی رئیس جمهور و نه حتی 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ س��ود موافق 
نبودن��د و در عین حال رئی��س کل بانک مرکزی هم می گفت 
این یک ط��رح 20 بندی بوده که تنها ی��ک بند آن عملیاتی 

شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس خاطرنش��ان کرد: 
براس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده 230 تا 240 هزار میلیارد 
توم��ان از مناب��ع بانک��ی ط��ی همی��ن دوره دو هفت��ه ای از 
حساب های کوتاه مدت به حس��اب های بلندمدت منتقل شده 
و همین تصمیم نابخردان��ه ۱5 هزار میلیارد تومان ضرر مالی 
را متوج��ه نظام ک��رد چراکه هیچ س��رفصلی از بانک مرکزی 
نمی گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱5 به 20 درصد 

از کجا باید تامین شود.
پورابراهیمی گفت: اکنون نگران آن هستیم که دست هایی 
در کار باش��د چراکه هر کس��ی که تنها دو واحد دانش��گاهی 
در ح��وزه پول و ارز خوانده باش��د می دان��د این تصمیم کامال 
غیرکارشناس��ی است. وی با اش��اره به نوسانات اخیر ارزی در 
ابتدای س��ال ۹7 اش��اره و خاطرنش��ان کرد: ترس کمیسیون 
اقتصادی ای��ن بود که به دلیل غفلت بان��ک مرکزی صدمات 
زیادی متوجه نظام شود بنابراین تمام پیشکسوتان حوزه ارز و 
کارشناسان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانه نشین شده اند 
جمع کردیم و خواس��تار تدوین یک طرح ارزی ش��دیم که بر 
مبن��ای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن 

هم طرح تضمین نرخ سود سپرده های ارزی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برخی 
از سپرده گذاران سپرده های ارزی خود را در سال های ۹0 و ۹۱ 
با نرخ مبادله ای دالر تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به 

بانک مرکزی درخصوص سپرده های ارزی را سلب کرده است.

پورابراهیمی خاطرنش��ان کرد: موضوع دومی که در طرح 
مجلس مورد تاکید واقع شده تشکیل بازار متشکل پولی است 
که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا ش��فاف ش��ود و مشخص 
گ��ردد صرافی ها چه عملیات��ی انجام می دهن��د چراکه دلیل 
اقتصادی برای ش��وک ارزی وج��ود ندارد و ضعف مفرط بانک 
مرکزی دلیل وضعیت اس��فبار نرخ ارز در بازاراست. وی افزود: 
حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی 
نمی توان��د بانک مرکزی را اداره کند اج��ازه دهد فرد دیگری 
نس��بت به این کار اقدام نماید چراکه اگر مولفه های اقتصادی 
در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هدف ما از مشخص شدن ارز 
حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی ها که همه 
دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و 
به همین دلیل نرخ 4200 تومانی لحاظ شده است. در غیر این 
صورت صادرکننده کاالهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به 

هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصالح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فعاالن بخ��ش خصوصی باید تمام مواردی 
را که در اطالعیه ها و بخشنامه های دولتی مالحظه می کنند و 
به ضرر اقتصاد کش��ور است احصا کرده و آنها را با کمیسیون 

اقتصادی در میان بگذارند.  مهر

در سه ماهه سوم ۹۶ رخ داد؛
یک درصد؛ رشد اقتصادی با نفت 

ش��اخص های اقتصادی که از س��وی بانک مرکزی  باجـه اعالم ش��ده حکایت از رشد اقتصادی یک درصدی پشـت 
در س��ه ماهه سوم س��ال ۹۶ دارد، ضمن اینکه تش��کیل سرمایه ثابت 

ناخالص نیز به ۶۹7 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی در سه ماهه سوم ۹۶ را منتشر کرد 
که بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی با نفت یک درصد و بدون نفت 
3.۶ درصد شد. بر این اساس عملکرد سه ماهه سوم سال ۹۶ به قیمت های 
ج��اری حکای��ت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 3هزار 
و ۶37 هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت خالص ۶۹7 هزار میلیارد 
ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی هزار و 734 هزار میلیارد ریال و 

هزینه های مصرفی بخش دولتی 477 هزار میلیارد ریال بوده است.
نرخ رشد متغیرهای پولی در آذرماه ۹۶ نسبت به پایان سال ۹5 حکایت 
از رش��د ۱5.3 درصدی دارد که پول ۶.4 درصد، ش��به پول ۱۶.۶ درصد و 
س��پرده های بخش غیردولتی ۱۶.2 درصد بوده است. وضعیت مالی دولت 
در ای��ن مدت حکایت از آن دارد که درآمدها به 385.4 هزار میلیارد ریال 
رس��یده و پرداخت های هزینه ای رقم 5۶0.3 هزار میلیارد ریال را تشکیل 
داده است. در این میان واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۹3.۶ هزار میلیارد 
ریال، تملک دارایی های س��رمایه ای 224 هزار میلیارد ریال و کسری تراز 

عملیاتی و سرمایه ای 204 هزار میلیارد ریال بوده است.  مهر 

مشاور سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
جزئیات مزایده بزرگ شرکت های دولتی

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مزایده  بزرگ بنگاه ها و شرکت های دولتی به ارزش ۶500 اصــــل 44
میلیارد تومان روز سه شنبه 28 فروردین ماه جاری برگزار می شود.

سیدجعفرسبحانی گفت: مزایده بزرگ بنگاه ها و شرکت های دولتی به 
ارزش ۶500 میلیارد تومان برای واگذاری فردا روانه میز فروش می شود. 
وی اظهار داشت: برنامه واگذاری شرکت های جدید در سال جاری پس از 

برگزاری نخستین جلسه هیات واگذاری مشخص می شود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره جزئیات این مزایده 
گفت: ۱00 درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به ارزش 
کل پایه 22 هزار و ۱۹۹ میلیارد و 7۹۹ میلیون ریال، ۱00 درصد س��هام 
شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود به ارزش کل پایه ۱5 هزار و 5۱0 
میلیارد و ۹20 میلیون ریال، 20 درصد س��هام ش��رکت توسعه نیشکر و 
صنایع جانبی ب��ه ارزش کل پایه ۱۱ هزار و 7۱8 میلیارد و 2۹5 میلیون 
ریال، ۱00 درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به ارزش کل پایه 
7 هزار و ۱۹4 میلیارد و ۶84 میلیون ریال، ۱00 درصد سهام شرکت لوله 
گس��تر اسفراین به ارزش کل پایه یک هزار و ۹۱7 میلیارد و ۱07میلیون 
ریال و ۱00 درصد سهام شرکت پاالیش نفت خوزستان به ارزش کل پایه 
یک هزار و 7۶7 میلیارد و 7۶8 میلیون ریال از جمله شرکت هایی هستند 

که در این مزایده واگذار می شوند.  سازمان خصوصی سازی 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز  گفت: فاز نخس��ت گازرسانی به مشـعــــل
نی��روگاه چابهار تا خردادماه امس��ال با هدف انتقال 
روزانه یک میلیون مترمکعب گاز راه اندازی می شود.

سعید مومنی گفت: براساس قرارداد میان شرکت 
ملی گاز ای��ران و پیمانکار اجرای طرح، فاز نخس��ت 
گازرسانی به نیروگاه چابهار، اواخر اردیبهشت یا اوایل 
خرداد امسال راه اندازی می شود. گازرسانی به نیروگاه 
چابهار در دو فاز تعریف ش��ده که فاز نخس��ت برای 
گازرس��انی یک میلیون مترمکع��ب در روز و فاز دوم 

برای گازرسانی روزانه 2 میلیون مترمکعب است.

وی توضیح داد: هدف اصلی گازرسانی به منطقه 
جنوب سیس��تان و بلوچستان افزون بر گازرسانی به 
نیروگاه چابهار، فراهم کردن ش��رایط مس��اعد برای 

صادرات گاز ایران به عمان است. 
ایران و عمان در س��ال ۱3۹2 یادداشت تفاهمی 
در زمینه صادرات گاز طبیعی امضا کردند که با اجرای 

آن، گاز ای��ران با یک خط لوله به صورت مس��تقیم از 
بس��تر خلیج فارس به عمان صادر شود. به این ترتیب 
ایران برای تولید س��االنه یک میلیون و 500 هزار تن 
ال ان جی در تاسیسات ال ان جی عمان به این کشور گاز 
صادر می کند. ظرفیت انتقال گاز با خط لوله صادرات 
گاز ای��ران به عمان روزانه یک میلیارد و 500 میلیون 
فوت مکعب خواهد بود. قرار اس��ت بخشی از ظرفیت 
این خط لوله در عمان به گاز طبیعی مایع )ال ان جی( 
تبدی��ل و ب��ه بازارهای هدف صادر ش��ود و باقیمانده 
ظرفیت خط لوله به بازارهای آتی در کشورهای جنوب 

خلیج فارس اختصاص یابد.  شانا

خردادماه انجام می شود؛
اجرای فاز نخست گازرسانی 

به نیروگاه چابهار


