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نگاه رهبر انقالب در حمایت از تولید ملی چیست؛

اخبار

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

واردات لوبیا چیتی  53میلیون دالری شد

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی  ۱۱ماهه
س��ال  ،۹۶نشان میدهد که در این مدت بیش از 41
ه��زار و  504ت��ن لوبیا چیتی از کش��ورهای مختلف
جهان وارد ایران شده است.
براساس این آمار ارزش واردات این حجم لوبیا چیتی
به کش��ور  184میلیارد و 716میلیون و  527هزار و 8
تومان به ثبت رسیده که این میزان معادل  53میلیون
و  774هزار و  139دالر محاس��به ش��ده است .نگاهی
بر اطالعات ثبت ش��ده در گمرک نش��ان میدهد این
محصول از کشورهایی مانند چین ،امارات متحده ،کانادا،
قرقیزستان ،قزاقستان ،کره ،پاکستان است که بیشترین
حجم واردات از کشور امارات متحده و به میزان  15هزا
و  569تن صورت گرفته است .میزان

آغاز پیشفروش انواع سکه

براس��اس ش��رایط جدی��د ،پیشف��روش قطعی
مس��کوک طال از دیروز در ش��عب بانک ملی آغازشد؛
پیشفروش س��که با سررسید یک ماهه یک میلیون و
 ۵۹۰هزار تومان خواهد بود.
بانک مرکزی قیمت پیشفروش قطعی انواع سکه
در سررس��یدهای یک ماهه ،س��ه ماهه ،شش ماهه۹ ،
ماهه ۱۲ ،ماهه ۱۸ ،ماهه و دو ساله را اعالم کرده است
که بر این اساس نرخ پیشفروش سک ه طال با سررسید
ی��ک ماهه ،ی��ک میلی��ون و  ۵۹۰هزار تومان اس��ت.
پیشفروش با سررس��ید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰
هزار تومان ،پیشفروش با سررس��ید ش��ش ماهه یک
میلیون و  ۴۷۵هزار تومان و پیشفروش با سررسید ۹
ماهه یک میلیون و  ۴۱۰هزار تومان خواهد بود.
همچنین نرخ اعالم ش��ده برای پیشفروش سکه
با سررس��ید  ۱۲ماهه یک میلیون و  ۳۵۰هزار تومان،
پیشفروش با سررس��ید  ۱۸ماهه یک میلیون و ۲۴۵
ه��زار تومان و پیشفروش با سررس��ید  ۲۴ماهه یک
مهر
میلیون و  ۱۶۰هزار تومان خواهد بود.

در سال حمایت از کاالهای ایرانی باید
بهترین و باکیفیتترین 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.
همزم��ان ب��ا ش��روع فعالی��ت در ش��رکتها و
کارخانج��ات مختلف و متنوع اقتصادی و صنعتی گروه
توسعه صنایع بهشهر ،در راستای فرمایشات مقام معظم
رهب��ری در ابتدای س��ال  1397و نامگذاری آن تحت
عنوان "حمای��ت از کاالی ایرانی" و همچنین مصوبات
هیئت وزیران و بخش��نامههای صادره در این خصوص،
مدیرعامل این گروه بزرگ صنعتی طی بخشنامهای به
تمام شرکتهای زیرمجموعه این گروه خواستار تشکیل
"کمیته ای راهبردی" برای تحقق عملی سیاس��تهای
کلی اقتصاد مقاومتی و تولید کاالهای خود در باالترین
سطح کیفی و قابل رقابت با نمونههای خارجی شد.
تمرکز بر کیفیت محصوالت ،حضور موثر در بازارهای
داخلی و خارجی ،تشویق و ترغیب مصرفکنندگان کاال،
پشتیبانی رس��انهای ،تبلیغاتی و فرهنگی و ...از بهترین
استراتژیهای محوری فعالیت و برنامهریزی کارخانجات
تولیدی گروه توسعه صنایع بهشهر در سالجاری است
که از سوی دلشادی ابالغ گردیده است .بورس 24

موسی شهبازی غیاثی
کارشناس ارشد اقتصاد

سیاس��تهای دولتی در یکی
نقش�ـــه راه
دو دههی اخی��ر درخصوص
حمای��ت از تولید ظاهرا ً کم نبوده اس��ت .پس چرا
ای��ن نوع حمایته��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 دغدغههای 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 مهمترین رکن اقتصاد کش��ور به
ویژه در شرایط تحریمی میدانند .برخی از جمالت
مهم ایشان در این خصوص عبارتست از:
هم��ه بایس��تی هم��هی همّ تش��ان را در
بخش��های مختلف و گوناگون برای مسئلهی تولید
صرف کنند94/2/9 .
به نظر بنده آن چیزی که امسال []1394
و س��الهای بعد از این بای��د بهعنوان هدف اقتصاد
مورد توجّ ه باشد ،عبارت است از سرمایهگذاری بر
روی تولید داخلی94/1/1 .
تکی��هی عم��دهی اقتص��اد مقاومت��ی هم
ب��از روی مردم اس��ت؛ روی تولید داخلی اس��ت.
93/11/29
در اقتص��اد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی
اس��ت ،بر اس��تحکام بنیهی درونیِ اقتصاد اس��ت.
93/4/16
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 بشود93/2/10 .
م��ن تأکید و اصرار میکنم ،از همهی ملت
ایران درخواس��ت میکنم ،بروید به سمت مصرف
تولیدات داخلی؛ این یک کار بزرگ است92/2/7 .
ما تا به کار ایرانی و سرمایهی ایرانی احترام
نگذاریم ،تولید ملی ش��کل نمیگیرد؛ و اگر تولید
ملی شکل نگرفت ،اس��تقالل اقتصادی این کشور
تحقق پیدا نمیکند91/2/10 .
امسال [ ]1394ما گفتیم« :حمایت از کار
و س��رمایهی ایرانی»؛ کار ایرانی ،سرمایهی ایرانی.
س��رمایه هم عِدل کار است.اگر سرمایه نباشد ،کار
تحق��ق پیدا نمیکند؛ اینها دوت��ا بالند ،که تولید
ملی با این دو بال حرکت میکند91/2/10 .
بیش��ک نقویت تولید داخلی نیازمند حمایت
است .حال سؤاالت اساسی در این زمینه این است
که چه حمایتی؟ آیا حمایتهای 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 میگیرد.
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 میدانند و
برخ��ی نیز خدمات را نیز ب��ه عنوان تولید خدمت
مش��مول تولید داخلی میدانند .و یا برخی مونتاژ
برخی محص��والت را در داخل کش��ور تولید ملی
میدانند! .روشن شدن این مطلب موجب میشود
سیاس��تگذاریهای حمایت��ی از ط��رف نهادهای

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
پش�ت باج�ه
اینکه معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزیر
اقتصاد موافق نرخ ۲۰درصدی سود سپردهها نبودند ،گفت :اگر
کسی نمیتواند 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
میکنیم و از هفتههای 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 سپردههای بانکی را به
 ۲۰درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماهها 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 فعالیتهای اقتصادی کاهش دهد که متاس��فانه با این
تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپردههای بانکی به  ۲۰درصد
افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز
ب��ا همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفتهای بانکها منتش��ر
نمود .بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کش��ور برای تولید و
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 97/2/31ﺳــﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  10ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ 4/96/493:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻛﻤﻴﻞ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺮﻣﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﺣﻤﻴﺪ ﺯﻟﻔﻰ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  96/10/25-796ﺷــﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  200,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭ  3,705,000ﺭﻳﺎﻝ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 29
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ 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 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ پ  5/93/296:ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻟــﻪ :ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻌﺐ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﺎﺟﺮﻣﻰ
ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳــﺎﻻﺭ ﻏﻼﻣﻰ ﺍﻓﺮﺍﺗﺨﺘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﻃﻠﻌﺖ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺭ ﻑ ﺣﺴــﻦ-2ﻣﻴﻨﻮﺩﺧﺖ ﺳﻔﻴﺪﺗﺎﻙ ﻑ
ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ-3ﻃﻴﺒﻪ ﺳﺮﺍﺝ ﻑ ﻋﻠﻰ-ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  93/10/24-511ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ 42,503,871
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ  150,000ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  6ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﺴﺖ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺪﻫﻰ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸــﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ.ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  29ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ  1394ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  34ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧــﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ 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 ﺍﺧﺘﻼﻑ 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 ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣــﺎﺩﻩ  174ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻙ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﺍﺑﻼﻍ 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 ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍﻣﺴﺮ-ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗــﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳــﻮﻥ ﺁﻗﺎﮔﻠﻰ ﺵ ﺵ  699ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  1/97/42ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﺁﻗﺎﮔﻠﻰ ﺵ ﺵ
 270ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  86/5/24ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﺵ -3 297ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺵ ﺵ -4 97ﺯﻫﺮﺍ ﺵ
ﺵ -5 26771ﺭﺑﺎﺑــﻪ ﺵ ﺵ  22170ﻫﻤﮕــﻰ ﺁﻗﺎﮔﻠﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ :ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺎﺭﻯ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-6ﺳــﻜﻴﻨﻪ ﻗﺎﺋﻤــﻰ ﻑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺵ ﺵ  20ﺻﺎﺩﺭﻩ 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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺵ ﺵ  3798ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ  49ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺵ ﺵ  2024ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
96/8/8ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﻑ ﺳﻴﺪﻳﻮﺳــﻒ ﺵ ﺵ  6ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺎﺭﻯ-
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﻬﺪﻯ ﺵ ﺵ -4 1789ﻣﺤﺴﻦ ﺵ ﺵ -5 1743ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ 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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/
ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

صرف تولید نکردهاند.
ایج��اد زمین��ه فس��اد و پارتیب��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 بهرهوری به دریافت رانت.
انحراف در کیفی��ت محصول تولیدی براثر
استعمال کمکهای ارزان و رانتی.
ع��دم اعطای مج��وز تأس��یس واحدهای
تولیدی به دلیل وجود تسهیالت حمایت از تولید!

دولتی با هدفگذاری مشخصی صورت گیرد .در غیر
اینصورت ه��ر گروه یا صنفی که فعالیت اقتصادی
(ب��ه معنای ع��ام) میکن��د ،خ��ود را تولیدکننده
دانسته و مستحق حمایتهای دولتی میداند.

چه نوع حمایتی مطلوب و کارآمد است؟
سیاس��تهای دولت��ی در یک��ی دو دهه اخیر
درخصوص حمایت از تولید ظاهرا ً کم نبوده است.
پس چرا این نوع حمایته��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 میتوان 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
مینمودی��م ب��ه مرات��ب موفقیتهای بیش��تری
درپیشرفت تولید داخلی داشتیم.
مادامی که دولتها به دنبال توزیع رانت نفتی
بی��ن فعاالن اقتصادی باش��ند ،هی��چگاه تولید به
معنای واقعی رش��د نمیکن��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
کردهند و فرمودن��د« :بچه پولدارها ،قدر پول خود
را نمیدانند و آن را بیهوده خرج میکنند که اداره
کش��ور برمبنای فروش نفت خام نیز ،شبیه همین
ماجراست».
آنچ��ه میتوان 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 کمکها
توس��ط داوطلبان��ی که کمکه��ا را گرفتهاند ولی

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 دستگاههای
مس��ئول در محورهای زیر برنامهها و سیاستهای
خود را بازنگری و صالح نمایند:
 -1اص�لاح اقتص��اد کالن :ت��ورم ،اش��تغال،
سرمایهگذاری ،ریسک و عدم قطعیت ،سیاستهای
بودجهای ،،سیاس��تهای حمایت��ی ،فعالیتهای
غیرمولد اقتصادی (از جمله سفتهبازی)
 -2اص�لاح دریاف��ت مجوزهای کس��ب و کار:
فرآیند صدور مجوزها ،هزینه و زمان دسترسی و...
 -3اصالح تأمین مالی :سیاس��تهای پولی و
مالی ،وضعیت منابع مالی بانکها و بازار سرمایه و
چالشهای دسترسی به منابع مالی ،بانکها ،بازار
سرمایه ،نهادهای مالی ،نرخ سود تسهیالت (اسمی
و واقعی)( EPS ،سود هر سهم) بورس
 -4اصالح زیرس��اختها و خدمات :برق ،آب،
حملونقل ،ارتباطات ،فناوری و تحقیق و توس��عه،
دسترس��ی به تکنولوژی ،زیرساختهای سالمت و

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

اگر کسی نمیتواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود
صنعت به حدود  ۲۷درصد رسید.
وی تصری��ح کرد :ای��ن تصمیم دولت ب��رای افزایش نرخ
س��ود س��پردههای 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 رئیسجمهور 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 میگفت
این یک ط��رح  ۲۰بندی 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  ۲۳۰تا  ۲۴۰هزار میلیارد
توم��ان از مناب��ع بانک��ی ط��ی همی��ن دوره دو هفت��های از
حسابهای کوتاهمدت به حس��ابهای بلندمدت منتقل شده
و همین تصمیم نابخردان��ه  ۱۵هزار میلیارد تومان ضرر مالی
را متوج��ه نظام ک��رد چراکه هیچ س��رفصلی از بانک مرکزی
نمیگوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از  ۱۵به  ۲۰درصد

ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻪ ﻟﻘﺎء ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﻛﺶ ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 1/97/17ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ
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ﺕ ﺕ 1311/4/10ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  96/12/18ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺻﺎﺩﻕ ﺵ ﺵ -3 4ﺣﺴﻴﻦ ﺵ ﺵ -5 431ﺑﻬﺮﺍﻣﻌﻠﻰ ﺵ
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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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﻭﻓﺎﺋﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺵ ﺵ  19638ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳــﻪ 1/97/50ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻭﻓﺎﺋﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺵ ﺵ  731ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97/1/9ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻗﻤﺮ ﺷــﻴﺮﺧﺎﻧﻰ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺵ ﺵ  21557ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﺤﻤﺪ ﺵ
ﺵ -4 120ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺵ ﺵ -5 1913ﻧﻮﺭﻭﺯﻋﻠﻰ ﺵ ﺵ -6 34ﺯﻫﺮﺍ ﺵ ﺵ  137ﻫﻤﮕﻰ 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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺷﻴﺪﻳﺎﻥ ﺯﺭﻳﻨﻰ ﺵ ﺵ  857ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  97/19ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴــﻦ ﺭﺷــﻴﺪﻳﺎﻥ ﺯﺭﻳﻨــﻰ ﺵ ﺵ  740ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 95/5/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤــﻰ ﺧــﻮﺩ ﺑــﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-ﭘﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﻛﺒﺮﻯ ﺷــﻜﺮﻯ ﺯﺭﻳﻨﻰ ﻑ ﻧﻌﻤﺖ ﺵ ﺵ  612ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻣﺤﻤﺪ ﺵ
ﺵ -4 630ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺵ ﺵ -5 69ﻣﻬــﺪﻯ ﺵ ﺵ -6 517ﺭﻣﻀــﺎﻥ ﺵ ﺵ -7 858ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺵ ﺵ 497
-8ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺵ ﺵ -9 2726ﻣﺎﻫﺮﻭﺯﻩ ﺵ ﺵ -10 9ﺯﻫﺮﺍ ﺵ ﺵ  521ﻫﻤﮕﻰ 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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺵ ﺵ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 1/97/24ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﺧﻴﺮ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ  771ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/12/29
ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ  ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ-1:ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ -ﭘﺴــﺮ
ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳــﻴﺪ ﺍﺻﻐﺮ ﺵ ﺵ  112ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ-3ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺵ ﺵ  2441ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ -4ﺳﻴﺪﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﺵ ﺵ  115ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﺎﺭﻯ -5ﺳﻴﺪﻩ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺵ ﺵ -6 22007ﺳﻴﺪﻩ ﻟﻴﻼ ﺵ ﺵ -7 613ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ﺵ ﺵ  665ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺋــﻢ ﺷﻬﺮ-8ﺳــﻴﺪﻩ ﺭﻗﻴﻪ ﺵ ﺵ  957ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﺷــﻬﺮ -9ﺳــﻴﺪﻩ 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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﺭﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺻﺎﺩﻕ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9709981953100006ﺷﻌﺒﻪ  1ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺱ
ﺁﺑﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ  97/2/29ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ
ﺁ ﺩ ﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ 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  970020ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺛﺒــﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎ ﺭﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﺵ
ﺵ  304ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/8/30ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ -1:ﻋﺒﺎﺳــﻌﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ ﺣﺴــﻴﻨﻌﻠﻰ ﺵ ﺵ  336ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺭﻗﻴﻪ ﭘﻴﺮﻯ ﻑ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺩ
ﺵ ﺵ  18ﻣــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ-3ﻧﺮﮔــﺲ ﻋﻤﺎﺭ ﻑ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ ﺵ ﻡ  4410247492ﻫﻤﺴــﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ-4ﺁﺭﻣﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ
ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺵ ﺵ  0ﻓﺮﺯﻧــﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ-5ﺍﻟﻨــﺎﺯ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻑ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺵ ﺵ  0ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭﻻﻏﻴﺮ ،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 ﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ97/7
ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺣﻜﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺭﻭﺩ
ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺛﺎﻣﻦ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ -1ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺮﻯ ﻑ ﺭﺿﺎ-2ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﻳﺪﺍ
ﻑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  19/96/680ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺭﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻟﺬﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳــﺎﺭﻯ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  97/2/31ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻻ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  19ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ

از کجا باید تامین شود.
پورابراهیمی گفت :اکنون نگران آن هستیم که دستهایی
در کار باش��د چراکه هر کس��ی که تنها دو واحد دانش��گاهی
در ح��وزه پول و ارز خوانده باش��د میدان��د این تصمیم کامال
غیرکارشناس��ی است .وی با اش��اره به نوسانات اخیر ارزی در
ابتدای س��ال  ۹۷اش��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 خانهنشین شدهاند
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 سپردههای ارزی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد :برخی
از سپردهگذاران سپردههای ارزی خود را در سالهای  ۹۰و ۹۱
با نرخ مبادلهای دالر تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به
بانک مرکزی درخصوص سپردههای ارزی را سلب کرده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز
مش�عــــل
گفت :فاز نخس��ت گازرسانی به
نی��روگاه چابهار تا خردادماه امس��ال با هدف انتقال
روزانه یک میلیون مترمکعب گاز راهاندازی میشود.
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 راهاندازی میشود .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  ۲میلیون مترمکعب 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 صرافیها چه عملیات��ی انجام میدهن��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
نمیتوان��د بانک مرکزی را اداره کند اج��ازه دهد فرد دیگری
نس��بت به این کار اقدام نماید چراکه اگر مولفههای اقتصادی
در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمیآمد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد :هدف ما از مشخص شدن ارز
حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمیها که همه
دولتی یا شبهدولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و
به همین دلیل نرخ  ۴۲۰۰تومانی 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 اطالعیهها و بخشنامههای دولتی مالحظه میکنند و
به ضرر اقتصاد کش��ور است احصا کرده و آنها را با کمیسیون
مهر
اقتصادی در میان بگذارند.

خردادماه انجام میشود؛

اجرای فاز نخست گازرسانی
به نیروگاه چابهار

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  ۱۳۹۲یادداشت تفاهمی
در زمینه صادرات گاز طبیعی امضا کردند که با اجرای

در سه ماهه سوم  ۹۶رخ داد؛

یک درصد؛ رشد اقتصادی با نفت

ش��اخصهای اقتصادی که از س��وی بانک مرکزی
پش�ت باج�ه
اعالم ش��ده حکایت از رشد اقتصادی یک درصدی
در س��ه ماهه سوم س��ال  ۹۶دارد ،ضمن اینکه تش��کیل سرمایه ثابت
ناخالص نیز به  ۶۹۷هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی در سه ماهه سوم  ۹۶را منتشر کرد
که بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی با نفت یک درصد و بدون نفت
 ۳.۶درصد شد .بر این اساس عملکرد سه ماهه سوم سال  ۹۶به قیمتهای
ج��اری حکای��ت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳هزار
و  ۶۳۷هزار میلیارد ریال ،تشکیل سرمایه ثابت خالص  ۶۹۷هزار میلیارد
ریال ،هزینههای مصرفی بخش خصوصی هزار و  ۷۳۴هزار میلیارد ریال و
هزینههای مصرفی بخش دولتی  ۴۷۷هزار میلیارد ریال بوده است.
نرخ رشد متغیرهای پولی در آذرماه  ۹۶نسبت به پایان سال  ۹۵حکایت
از رش��د  ۱۵.۳درصدی دارد که پول  ۶.۴درصد ،ش��به پول  ۱۶.۶درصد و
س��پردههای بخش غیردولتی  ۱۶.۲درصد بوده است .وضعیت مالی دولت
در ای��ن مدت حکایت از آن دارد که درآمدها به  ۳۸۵.۴هزار میلیارد ریال
رس��یده و پرداختهای هزینهای رقم  ۵۶۰.۳هزار میلیارد ریال را تشکیل
داده است .در این میان واگذاری داراییهای سرمایهای  ۱۹۳.۶هزار میلیارد
ریال ،تملک داراییهای س��رمایهای  ۲۲۴هزار میلیارد ریال و کسری تراز
عملیاتی و سرمایهای  ۲۰۴هزار میلیارد ریال بوده است .مهر

ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ,ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ 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:
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ
_1ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ

خدمات بهداشتی و...
 -5اصالح نظ��ام حقوقی  -قضایی :حمایت از
حق��وق مالکیت ،قراردادها ،ورشکس��تگی ،کارایی
و اثربخش��ی نظ��ام قضایی (کیفیت رس��یدگی به
پروندهها و ،)..نظام ثبتی
 -6اصالح مالیاتها و عوارض :نرخهای مالیاتی،
سیاس��تهای مالیاتی و بخشودگیها و معافیتها،
تخفیفها ،یارانهها ،فرآیندهای وصول مالیات
 -7اصالح بازار کار :عرضه و تقاضای کار ،بیمه و
تأمین اجتماعی ،بازنشستگی ،نظام دستمزدها ،روابط
کارگر  -کارفرم��ا ،کارآفرینی و آموزش مهارتهای
کسب وکار ،اطالعات ،اتحادیهها و تشکلها
 -8اصالح تج��ارت خارجی :تعرفهها ،گمرک،
رویهه��ای صادراتی و وارداتی ،تجارت الکترونیک،
مناطق آزاد تجاری
 -9اصالح تجارت و بازرگانی داخلی :نظام توزیع
کاالها و خدمات ،قیمت گذاری ،تعزیرات ،و...
 -10اص�لاح عملک��رد اداری و س��ازمانی (به
غیر از حوزهها و س��ازمانهای مذکور در محورها):
مدیریت دستگاهها و سازمانها ،دیوانساالری و...
 -11اص�لاح ب��ازار و تعام�لات دولت-بخش
خصوص��ی :س��اختار ب��ازار ،انحصاره��ا ،ش��رایط
رقابت��ی ،رقابتپذیری ،نظام توزیع کاال و خدمات،
بنگاهه��ای عموم��ی و دولت��ی ،خصوصیس��ازی،
اقتصاد مقرراتگذاری ،اندازه دولت
 -12اص�لاح و تقوی��ت مؤلفهه��ای امنی��ت
اقتصادی :فس��اد ،رانتخواری ،ارتشا ،قاچاق کاال،
اقتصاد زیرزمینی ،امنیت عمومی
 -13اصالح و تقوی��ت مؤلفههای اجتماعی و
فرهنگ کار ،تولید ،مصرف و اخالق کسب و کار
 -14رفع مش��کالت و موانع خاص بخشهای
اقتصادی :بخش صنعت و معدن بخش کش��اورزی
برهان
بخش خدمات

آن ،گاز ای��ران با یک خط لوله به صورت مس��تقیم از
بس��تر خلیجفارس به عمان صادر شود .به این ترتیب
ایران برای تولید س��االنه یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن
الانجی در تاسیسات الانجی عمان به این کشور گاز
صادر میکند .ظرفیت انتقال گاز با خط لوله صادرات
گاز ای��ران به عمان روزانه یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
فوت مکعب خواهد بود .قرار اس��ت بخشی از ظرفیت
این خط لوله در عمان به گاز طبیعی مایع (الانجی)
تبدی��ل و ب��ه بازارهای هدف صادر ش��ود و باقیمانده
ظرفیت خط لوله به بازارهای آتی در کشورهای جنوب
خلیجفارس اختصاص یابد .شانا

مشاور سازمان خصوصیسازی اعالم کرد

جزئیات مزایده بزرگ شرکتهای دولتی

مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :مزایده
اصــــل 44
بزرگ بنگاهها و شرکتهای دولتی به ارزش ۶۵۰۰
میلیارد تومان روز سهشنبه  ۲۸فروردینماه جاری برگزار میشود.
سیدجعفرسبحانی گفت :مزایده بزرگ بنگاهها و شرکتهای دولتی به
ارزش  ۶۵۰۰میلیارد تومان برای واگذاری فردا روانه میز فروش میشود.
وی اظهار داشت :برنامه واگذاری شرکتهای جدید در سالجاری پس از
برگزاری نخستین جلسه هیات واگذاری مشخص میشود.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره جزئیات این مزایده
گفت ۱۰۰ :درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به ارزش
کل پایه  ۲۲هزار و  ۱۹۹میلیارد و  ۷۹۹میلیون ریال ۱۰۰ ،درصد س��هام
شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود به ارزش کل پایه  ۱۵هزار و ۵۱۰
میلیارد و  ۹۲۰میلیون ریال ۲۰ ،درصد س��هام ش��رکت توسعه نیشکر و
صنایع جانبی ب��ه ارزش کل پایه  ۱۱هزار و  ۷۱۸میلیارد و  ۲۹۵میلیون
ریال ۱۰۰ ،درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به ارزش کل پایه
 ۷هزار و  ۱۹۴میلیارد و  ۶۸۴میلیون ریال ۱۰۰ ،درصد سهام شرکت لوله
گس��تر اسفراین به ارزش کل پایه یک هزار و  ۹۱۷میلیارد و ۱۰۷میلیون
ریال و  ۱۰۰درصد سهام شرکت پاالیش نفت خوزستان به ارزش کل پایه
یک هزار و  ۷۶۷میلیارد و  ۷۶۸میلیون ریال از جمله شرکت هایی هستند
که در این مزایده واگذار میشوند .سازمان خصوصیسازی

