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 آموزش مشتریان
برای استفاده از بانکداری الکترونیک 

س��مینار سراس��ری روس��ای شعب اس��تان های 
خراس��ان رضوی و ش��مالی با حضور مدیرعامل، عضو 
هیات مدی��ره، معاون عملیات بانک��ی، مدیر و تمامی 

روسای شعب این استان ها برگزار شد.
نای��ب رئیس و عضو هیئ��ت مدیره بان��ک ایران 
زمین با اشاره به این نکته که 20 سال از کاشت نهال 
بانک در خاک این استان می گذرد که سابقه خدمتی 
اکثرکارکنان این اس��تان نیز متق��ارن با همین تاریخ 
اس��ت، گفت: مضافا بر اینکه امروز ش��اهد رشد بانک 
ای��ران زمین هس��تیم، در برخی ش��اخص ها همچون 
بانکداری مدرن در بین بانک های باسابقه چندین ساله 
جایگاه بس��یار باالتری داریم و این چیزی نیست جز 
یاری خدا و تالش کلیه کارکنان خدوم بانک خصوصاً 
پرس��نل قدیمی این اس��تان که با کمترین امکانات و 

بیشترین فعالیت موجب به ثمر رسیدن بانک شدند.
قدیمی اف��زود: امروز وظیفه مهم کارکنان آموزش 
مشتریان در اس��تفاده از خدمات الکترونیکی بانک در 
راس��تای بازاریابی و جذب و حفظ منابع بس��یار حائز 
اهمیت است چراکه این خدمات مطابق با نیازهای امروز 
و آتی مشتریان طراحی شده است ضمن اینکه توسعه 
این خدمات تأثیر مستقیمی درکنترل هزینه های بانک 

خواهد داشت و این به معنای سودآوری است.

پرداخت بیش از 22 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک آینده در سال 1396

بانک آینده در س��ال 1396، نسبت به ساده سازی 
و تس��ریع فرآیند پرداخت تس��هیالت اهتم��ام ویژه ای 
نموده اس��ت؛ تا عده بیشتری از مردم عزیزمان، بتوانند؛ 
از تسهیالت بهره مند ش��وند. در نتیجه تسهیل فرآیند 
پرداخت تس��هیالت، میزان تسهیالت اعطایی به میزان 
قابل توجهی افزایش یافت؛ به گونه ای که با پرداخت بیش 
از 25،000 فقره تسهیالت ُخرد با جمع مبلغ 12،000 
میلیارد ریال، تعداد مشتریان تسهیالتی ُخرد نسبت به 

سال قبل، بیش از 62 درصد افزایش پیدا نمود.
ای��ن بانک در س��ال 1396، ب��رای تأمین نیازهای 
تسهیالتِی مشتریان، محصوالت متمایزی را متناسب با 
نیازهای مختلف گروه های هدف، طراحی و عرضه نمود. 
محص��والت اعتباری متنوع، تح��ت عناوین: »زندگی«، 
»روی��ش«، »به��اور«، »اش��تغال«، »متخصص��ان« و 
»کاریز«، ب��ا اهدافی نظیر: تأمی��ن احتیاجات ضروری 
م��ردم؛ از قبیل خرید کاال، خرید خودرو، تهیه جهیزیه، 
تعمیر و بازس��ازی مسکن و... پاس��خ سریع به نیازهای 
مالی سپرده گذاران محترم، ارزش آفرینی هر چه بیشتر 
برای اقشار متخصص جامعه، شامل: پزشکان، مهندسان، 
وکال و ... تا سقف 10 میلیارد ریال، کمک به اشتغال زایی 
توسط صاحبان اصناف و دارندگان مدارک آموزش فنی 

و حرفه ای، در سطح شعب این بانک عرضه شدند
 

حمایت از تولید داخلي جزء اهداف اصلی 
بانک مهر اقتصاد است

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد به همراه معاون امور 
مناطق و مش��اور مدیرعامل در امور روابط عمومی از 

شعب استان قم بازدید به عمل آورد.
س��یدضیاء ایمانی در بازدید از ش��عب اس��تان قم 
حمایت از کاالی ایرانی را از مبانی و اصول تحقق اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: تقویت و حمایت از کاالی ایرانی 
در جامعه س��بب رونق تولید و ایجاد اشتغال می گردد و 
برای موفقیت در این امر می بایست همه افراد جامعه در 
هر جایگاه و موقعیتی بر استفاده از کاالی ایرانی اهتمام 
الزم را داشته باشند. وی اظهار داشت: امروز رونق کسب 
و کار و ایجاد اش��تغال پایدار یکی از اولویت های اصلی 
کشور است و یکي از راهبردهاي اصلي بانک مهر اقتصاد 
از ابتدای فعالیت حمایت از تولید داخلي بوده اس��ت و 
شناسایی بازارها و بنگاه های مختلف اقتصادی و جذب 
مش��تریان کالن امر مهمی اس��ت و این وظیفه برعهده 

کارکنان می باشد.

دکتر محمد جلیلیبانکنامه

عضو هیئت علمی دانشگاه

توسعه از نظر تاریخی، کش��ور ما در  پای��ان مسیر  )از  اخی��ر  60 س��ال 
جنگ های جهان��ی تاکنون( از یک دوره ی طالیی 
ی��ا نقطه عطف منحص��ر به فرد ب��رای حرکت به 
سمت پیشرفت و جهش اقتصادی قابل مالحظه یا 
ب��ه عبارت��ی، ی��ک انق��الب اقتص��ادی تمام عیار 
برخوردار بوده اس��ت. این نقطه ی عطف، دوران 8 
س��ال دفاع مقدس اس��ت. در این دوره، تقریباً هر 
آنچه قبل از انقالب خریداری و انبار ش��ده بود، از 
جمله تس��لیحات، ماشین آالت و ابزارآالت و غیره، 
یا توسط بخش مصرف داخلی کشور مورد استفاده 
ق��رار گرفت ی��ا در دفاع مق��دس، ب��رای مقابله با 
دش��من و تأمین نیازهای روزمره و ضروری کشور، 
مصرف ش��د و به اتمام رس��ید. لذا بع��د از جنگ 
دیگ��ر ذخیره ای وجود نداش��ت که براس��اس آن، 
کش��ور بتواند به حیات خود ادامه دهد. از این رو، 
ظرفی��ت و نی��از و ب��ه تب��ع آن، اراده ی بس��یار 
قدرتمن��دی در کش��ور ب��رای حرکت به س��مت 
طراح��ی پایه های نوینی برای تولید داخلی مبتنی 
بر ش��عارهای بنیادی��ن انقالب و اس��تراتژی های 
خودکفای��ی و اس��تقالل ش��کل گرفت��ه ب��ود و 
دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس نیز خودباوری و 
روحیه و قدرت تصمیم گی��ری و مدیریت منحصر 
به فردی را در زمینه ی زیرساخت های نرم انقالب 
اقتص��ادی فراه��م نموده ب��ود. برخی اش��تباهات 
کلیدی در این حوزه متأس��فانه موجب شد بخشی 

از این فرصت تاریخی از دست برود.
 

تولید ما اکنون در برخی زمینه ها ضعیف 
است: ضعف در کیفیت و قوت در کمیت

1- ضعیف یا قوی بودن تولید به عوامل زیادی 
بس��تگی دارد. اوالً می بایس��ت تعریف مشخصی از 
تولی��د ارائه ش��ود. تولی��د از ریش��ه ی »ولد« و به 
معن��ای زاییدن، تولید نس��ل، تولی��د مثل و پدید 
آوردن اس��ت. معنای واقعی آن چیزی اس��ت که 
حاص��ل زاد و ول��د واقعی یک پدر و مادر باش��د. 
ب��رای مث��ال، فرزندخواندگ��ی یا اش��کال دیگری 
ک��ه زن و ش��وهری کودکی را ب��ه فرزندی قبول 
می نماین��د ب��ا زاد و ولد واقعی متفاوت اس��ت. در 
صنع��ت نیز تولید واقعی وقت��ی معنا پیدا می کند 
که مجموعه ای از اقدام��ات، فعالیت ها، آمیزش ها 
و ترکیب ه��ا منتج ب��ه ایجاد یک محصول ش��ود. 
ضعف و قوت تولی��د، بیش از اینکه با کمیت قابل 
تعریف باش��د، به کیفیت زاد و ولد مرتبط اس��ت. 
صنای��ع مونتاژی که در زمینه ه��ای مختلف مانند 
پایه گ��ذاری، خری��د و نصب ماش��ین آالت، دانش 
فنی، راه اندازی و به کارگیری ماش��ین آالت و غیره، 
بدون کمک و هدایت ش��رکت های خارجی امکان 
تداوم حیات نداش��ته باشند با مفهوم تولید واقعی 

فاصله ی زیادی دارند.
 تعداد کارخانه ها و شهرک های صنعتی لزوماً 
به معنای ضعیف یا قوی بودن تولید نیس��ت. البته 
زیاد ب��ودن کارخانه ها می توان��د حجم محصوالت 
تولی��دی را افزای��ش دهد. ل��وازم تولی��د صرفاً به 
س��وخت و قطعه خالصه نمی شود. مدیریت بومی 
مناس��ب، دانش فنی و زیرساخت های بومی نیز از 
جمله لوازم ضروری برای تولید هس��تند. واقعیت 
امر این است که بعد از سال های دفاع مقدس، روند 
تقویت تولید اگرچه از لحاظ کمیت توسعه ی قابل 
مالحظه ای یافت، اما از جنبه ی کیفیت دچار افت 

شدید شد.
همی��ن صنعتی که در زم��ان جنگ با حداقل 
امکان��ات قطع��ات حس��اس را ب��رای هواپیماها، 
موشک ها و س��ایر حوزه ها تولید می کرد، به دلیل 
باز شدن فضای واردات ماشین آالت جدید و به روز 
)ص��رف نظر از دانش فن��ی و تکنولوژی بومی(، از 
نظر کیفیت طراحی دچار افت شدید شد. در زمان 
جن��گ، اگرچه بخش تولید ما از جهت منابع اولیه 
)ش��امل مواد اولیه، نیروی کار متخصص و سربار(، 

س��رمایه ی در گ��ردش و همچنین ماش��ین آالت، 
دچار ضعف های اساس��ی بودند، اما از جهت قدرت 
اراده و تمرکز بر داشته های ملی و توان داخلی، در 

اوج و قله قرار داشتند.
ب��ه نظر می رس��د، یک��ی از اش��تباهات مهم 
در دوران س��ازندگی کمرن��گ ش��دن تمرک��ز بر 
مناب��ع داخل��ی و اس��تفاده ی بی روی��ه از امکانات 
خارجی برای توس��عه ی تولید بوده اس��ت. 8 سال 
دفاع مقدس فرصت بی نظیری را برای کش��ورمان 
فراهم نموده بود تا برای همیش��ه از شر وابستگی 
صنعت��ی به دیگران نجات پیدا کنیم و از هیچ و بر 
خرابه های ناشی از جنگ، بنای نوینی را مبتنی بر 
داش��ته های واقعی خویش بر پا نماییم، اما بخشی 
از این فرصت از دس��ت رفت. البت��ه باز هم تأکید 
می کن��م در این برهه، از جه��ت کمیت در بخش 
تولید، موفقیت های زیادی کس��ب ش��د، اما عدم 
وجود نگرش بلندمدت در این حوزه عماًل زمینه ای 
را فراه��م نمود که تا حد زیادی وابس��تگی بخش 

تولید کشورمان به خارج از کشور افزایش یابد.
2- نمونه ه��ای مرب��وط ب��ه ضعیف ی��ا قوی 
ب��ودن تولید در کش��ورمان زیاد اس��ت. هر جا که 
ق��درت اراده و تمرکز بر ت��وان داخلی مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت، بنیه ی تولید از آن چنان قدرتی 
برخوردار اس��ت که همانند بخش انرژی هسته ای، 
صنایع دفاعی و س��ایر حوزه های مشابه، علی رغم 
توطئه ه��ای بی ش��مار قدرت ه��ای اس��تعمارگر و 
راه اندازی یک جنگ مخفیانه علیه این پیشرفت ها، 
نه تنها وقفه ای در آن ها ایجاد نش��ده اس��ت، بلکه 
روزبه روز بر بالندگی آن افزوده می شود. در مقابل، 

نمونه ه��ای فراوان��ی نیز وجود دارد ک��ه علی رغم 
وس��عت باالی آن از جهت حجم تولید، از اساس و 
بنیان محکمی برخوردار نیستند و با کوچک ترین 

مواجهه ای ممکن است فرو بریزند.
فرهنگ مصرف ما اکنون در برخی زمینه ها بسیار 

ضعیف است و با تولید داخلی هماهنگ نیست:
1- مس��ئله ی بعدی گسترش فرهنگ مصرف 
بی رویه اس��ت؛ سیاس��تی که در دوران سازندگی 
ش��کل گرفت. این مسئله نیز همانند موضوع قبلی 
اگرچه از یک بُعد ضرورت دارد و تأثیرات مثبتی را 
بر جای نهاده اس��ت، اما تغییراتی بنیادین و منفی 
در فرهنگ مصرف مردم کشورمان به وجود آورده 
که ممکن اس��ت برطرف نمودن آن ها س��ال های 
متم��ادی زمان نیاز داش��ته باش��د و فرصت های 
زی��ادی را نیز از پیش��رفت و توس��عه ی اقتصادی 

کشورمان هدر دهد.
بُعد مثبت این فرهنگ، گسترش بازار مصرف 
و در نتیجه تقاضا برای محصوالت مختلف اس��ت. 
افزای��ش تقاض��ا نیاز ب��ه عرضه را فراه��م می کند 
که یکی از اش��کال افزایش عرض��ه، افزایش تولید 
داخلی است. اما این صرفاً یک جنبه ی کوتاه مدت 
از مزایای توس��عه ی فرهنِگ مصرِف بیش��تر است. 
اگرچ��ه به ظاه��ر این روش و الگو در بس��یاری از 
کش��ورهای توس��عه یافته ی دنیا قباًل به کار گرفته 
شده است، اما شواهد و مثال های زیادی از فرهنگ 
مصرف کشورهای توس��عه یافته از لحاظ اقتصادی 
وجود دارد که نش��ان می دهد سیاست عملی این 
کشورها به هیچ وجه تبلیغ مصرف بی رویه و خارج 

از قاعده برای شهروندان خودشان نیست.

2- فرهن��گ مص��رف و ع��دم وج��ود کارایی 
در زمینه ی اس��تفاده ی بهین��ه از منابع تولید نیز 
یک��ی دیگ��ر از جنبه های ضع��ف فرهنگ مصرف 
در کش��ورمان محسوب می شود که حاصل نگرش 
نادرست به سیاست گذاری در زمینه ی تولید بوده 
است. طرح مانور تجمل و تشویق تجمل گرایی در 
دوران س��ازندگی اثرات مخربی بر فرهنگ مصرف 
در کشورمان داشته است که برخی از موارد آن به 

عنوان نمونه ذکر می شود.
3- مردمی که مهم ترین وس��یله ی حمل ونقل 
درون ش��هری برای آنان اتوبوس های شرکت واحد 
و تاکس��ی های عموم��ی ب��ود، هم اکن��ون یکی از 
مصرف گراترین ملت های جهان در زمینه ی استفاده 
از خودروی شخصی هستند. معروف است که گفته 
می ش��ود عمر خودرو در کشورهای توسعه یافته 5 
س��ال است. به این معنی که خودرو پس از 5 سال 
از رده خارج می ش��ود و اسقاط می گردد، در حالی 
که عم��ر خودرو در ایران در س��ال های گذش��ته 
بس��یار باال بود و در سال های اخیر با سیاست های 
دولت، از رده خارج نمودن خودروهای فرس��وده تا 
حدودی تس��ریع شده است که اقدامی شایسته به 
شمار می آید، اما نکته ی بسیار مهم و مغفول ماجرا 
این اس��ت که عمر خودرو در ای��ران از یک جهت 
از نرم و اس��تاندارد جهانی آن هم، بسیار پایین تر 
آمده اس��ت. چه بس��یار افراد یا خانوارهایی که در 
دوره ی زمانی بس��یار کوتاه خودروی مصرفی خود 
را تغییر می دهند و از مدل های جدیدتر اس��تفاده 

می نمایند.
اگرچ��ه میانگین اس��تفاده از ی��ک خودرو در 
بازار ایران همچنان زیاد اس��ت، اما در بخش قابل 
توجهی از جامعه این ش��اخص بسیار کاهش یافته 
اس��ت. این یک طرف ماجراست و طرف دیگر این 
اس��ت که برای بسیاری از امور ساده ی زندگی نیز، 
که در آن ها هیچ ضرورتی برای استفاده از خودرو 
و به ویژه خودروی ش��خصی وجود ن��دارد، مانند 
خریدهای معمولی از س��وپرمارکت ، نانوایی  و غیره 
که فاصله ی آن ها از محل س��کونت اندک اس��ت، 
مش��اهده می ش��ود که بس��یاری از افراد از خودرو 
استفاده می  کنند. این در حالی است که استفاده از 
خودرو می بایست دارای استاندارد و شاخصه هایی 
دقیق و روش��ن باشد و براساس ضرورت ها صورت 
پذی��رد. هن��وز هم در آمس��تردام، ب��ه عنوان یک 
پایتخ��ت ب��زرگ اروپای��ی، رایج ترین وس��یله ی 
حمل ونقل دوچرخه اس��ت، آن هم دوچرخه هایی 

که بعضاً ساخت 20 یا 30 سال قبل هستند.
ب��ا نگاهی کاوش��گرانه به نحوه ی اس��تفاده از 
خودرو در ای��ن جوامع، بعضی نکات بس��یار مهم 
روش��ن می ش��ود که می تواند در زمینه ی تحلیل 
نحوه ی مصرف در کش��ور ما راهگش��ا باش��د: اوالً 
اس��تفاده از دوچرخ��ه به معنای نداش��تن خودرو 
نیس��ت. ممکن اس��ت اغلب خانواده های اروپایی 
دارای خودروی ش��خصی باش��ند، اما واقعیت این 
اس��ت که خودروی شخصی برای استفاده در امور 
شخصی مانند سفرهای تفریحی است. حمل ونقل 
درون شهری یک امر شخصی تلقی نمی گردد. البته 
بدیهی است توسعه ی حمل ونقل عمومی پیش نیاز 

این امور است.
ثانیاً هزینه ی اس��تفاده از خ��ودرو به گونه ای 
اس��ت که عماًل توجیه پذیری آن را برای اس��تفاده 
در ام��ور جزئ��ی و غیرضروری از بین برده اس��ت. 
ثالثاً نگهداری یا خرید و فروش مکرر و بدون دلیل 
خودرو، با اس��تفاده از تعرفه ی مالیاتی س��نگین، 
بس��یار محدود ش��ده اس��ت. اگرچه در این مقاله 
مجال بررس��ی بیش��تر این موضوع وج��ود ندارد، 
ام��ا با آمار و ارقام می ت��وان اثبات نمود که همین 
بی توجهی های بس��یار پیش پاافتاده موجب ش��ده 
است یکی از سرمایه گذاری های مهم کشورمان در 
بخش صنعت و توس��عه، که در دوره ی س��ازندگی 
ش��کل گرفت، علی رغم مزیت ه��ای زیادی که در 
زمینه ی پیشرفت علمی و فنی و اشتغال در کشور 
داش��ته اس��ت، خود به عنوان یک��ی از حوزه های 

مخرب بر اقتصاد کشور قابل طرح باشد.

هم اکن��ون حج��م باالیی خودروی ش��خصی 
در خیابان های ش��هرهای بزرگ کش��ور ساعت ها 
در ترافیک ه��ای س��نگین متوقف ان��د و با مصرف 
بنزین و سایر انواع س��وخت، هزینه ی باالیی را به 
اقتصاد کشورمان تحمیل می کنند. در صورتی که 
اگر فقط بخش اندکی از این س��رمایه ی بزرگ در 
بخش حمل ونق��ل عمومی و اصالح رفتار ترافیکی 
م��ردم صرف می ش��د، امروز با ای��ن معضل بزرگ 

مواجه نمی شدیم.
4- اس��راف در مواد غذایی نمونه ی دیگری از 
مصرف زدگی است. دورریز مانده ی مواد غذایی در 
فرهن��گ مصرف مردم ما به حدی زیاد اس��ت که 
اثب��ات آن نیاز به اس��تدالل چندانی ن��دارد. برای 
مثال، می��زان غذایی که ب��رای 300 نفر مهمانان 
در ی��ک کنفرانس مهم بین المللی در برلین آلمان 
تدارک دیده شده بود با یک مهمانی ساده ی ایرانی 

برای 40 تا 50 نفر همسان است.
البت��ه در این بین نمی ت��وان نقش کیفیت را 
لحاظ ننمود و صرف��اً از جهت کمی به قضیه نگاه 
کرد. بدیهی اس��ت کیفیت و تن��وع غذایی ممکن 
اس��ت باالتر باش��د، اما به طور قطع و یقین از نظر 
کمیت، نح��وه ی مصرف مواد غذای��ی در فرهنگ 
ما بیش از حد اس��تاندارد اس��ت و عالوه بر فراهم 
ش��دن زمینه ی دورریز مواد غذایی، مش��کالت و 
بیماری ه��ای مرتبط با چاقی را نی��ز افزایش داده 
اس��ت. در کش��وری که در گذش��ته ای نه چندان 
دور از برنج فقط در مناس��بت های خاص استفاده 
می ش��د، امروزه برنج به یک��ی از رایج ترین غذاها 
تبدیل ش��ده اس��ت که بعضاً مصرف 2 وعده از آن 
در یک روز جزء ضروریات تلقی می شود؛ علی رغم 
اینک��ه از نظر اصول تغذی��ه و متخصصان این امر، 
ارزش غذای��ی آن به این اندازه که مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد فاق��د اهمیت اس��ت. نمونه هایی از 
این دس��ت بسیار زیاد است و همان طور که گفته 
ش��د، اثبات آن به دلیل فراگیر بودن در جامعه، به 

استدالل چندانی نیاز ندارد.
5- اس��تفاده از خودرو و الگ��وی تغذیه صرفاً 
نمونه های��ی برای تش��ریح یک مس��ئله ی کلی تر 
هستند. واقعیت این اس��ت که الگوی توسعه، بعد 
از انق��الب و مش��خصاً بع��د از دوران دفاع مقدس، 
در بس��یاری از حوزه ها به صورت متوازن طراحی 
نش��د. نگاه صرفاً کّم��ی و مبتنی ب��ر تحلیل های 
صرفاً مهندسی موجب گردید که در بخش تولید، 
س��رمایه گذاری ها به گونه ای انجام شود که نتایج 
و خروجی آن موجب تخریب الگوها و س��بک های 
زندگی مردم ش��ود و تبعات منفی زیان باری را بر 

جامعه تحمیل نماید.
6- تحلی��ل وضعی��ت گذش��ته می توان��د در 
تبیین راهکارهای آتی تأثیرگذار باش��د. اشتباهات 
سیاس��ت گذاری گذش��ته ب��ا تصحی��ح روند آتی 
می توان��د جب��ران گ��ردد. ل��زوم توجه ب��ه مبانی 
فلس��فی ش��کل گیری صنای��ع و کس��ب وکارهای 
مختل��ف و لح��اظ نم��ودن آن در برنامه ریزی ها و 
اقدامات عملیاتی ضرورت دارد. خودرو وس��یله ای 
برای آس��ایش انسان اس��ت. لذا همراه با تولید آن 
می بایس��ت فرهنگ اس��تفاده ی صحیح از خودرو 
نیز ایجاد ش��ود. فرهنگ استفاده ی درست از یک 
وس��یله یا کاال یا خدمت چیزی نیست که مجزا از 
برنامه ی تولید آن کاال یا خدمت طراحی گردد. در 
درون سیاس��ت تولید، سیاست مصرف نیز بایستی 
تعبی��ه گردد. به این معنا که حمایت از تولید باید 
با حمایت از مصرِف درس��ت کاالهای تولیدش��ده 
عجین گردد. اگر قرار اس��ت یاران��ه به تولید داده 
ش��ود، این یارانه باید بتوان��د مصرف صحیح را نیز 
جهت ببخش��د. حمایت از تولید و سیاس��ت تولید 
یک بسته ی جامع اس��ت که از تبیین و مطالعه ی 
دقی��ق مبانی فلس��فی کاال یا خدمت تولیدش��ده 
)فلسفه ی تولید یک کاال یا خدمت( آغاز می گردد 
و ت��ا مراحل پایانی طراح��ی، تولید، توزیع، فروش 
و حتی استفاده، اس��قاط و جایگزینی و همچنین 
نظام آموزش��ی و پژوهشی مرتبط با آن را، در یک 

نگاه سیستمی، در بر می گیرد. 

 تحلیل مبانی فلسفی
بروز مشکالت تولید در ایران

 آگهي مزايده آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده هاي اجرائي كالسه9604053 و 9604054 و 9604652و 9604653 ششدانگ 
تهران  واقع در بخش7  از 3630 اصلي  ثبتي33 فرعي  مترمربع پالك  بمساحت142/40  خانه ساخته شده در يك قطعه زمين  يكباب 
به مالكيت آقاي ناصر رضا  علي باستناد انتقال قطعي شماره4418- 1391/4/18 دفتر1222 تهران ششدانگ عرصه و اعيان ذيل 
شماره ثبت ملك264000 و 257122 شماره صفحات 350 و 515 شماره دفتر امالك 1602 و 224 به نام وي ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است.   حدود اربعه: شماال بطول 7 متر به قطعه 23 تفكيكي  شرقا بطول20 متر به قطعه20 تفكيكي  جنوبا بطول 
7 متر به خيابان 12متري  غربا بطول20/70 متر به پالك20 فرعي از 3630 اصلي و به موجب چكهاي شماره 321926 و 321924 
و 321925 و321921 و321941 و321939 و321927 و321959 و321958 و321960 و321953 و 321954 و 321955 
و 321957 بانك ملت شعبه ميدان بروجردي بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور گواهي عدم پرداخت چك مذكور شده است طبق 
تحقيق محلي مامور اجرا ملك مذكور در نشاني تهران خ پيروزي ميدان سرآسياب دوالب خ اكبر پور عبدي پ221 و 223 واقع است و 
حدود140 مترمربع مساحت دارد كه در آن دو طبقه و نيم احداث بنا شده است طبقه همكف يكباب مغازه دو دهنه حدود 25 مترمربع 
و يك واحد پشت ان حدود 70 مترمربع مي باشد كه در اختيار مديون مي باشد و فعال استفاده نمي شود طبقه اول37 مترمربع تجاري 
در جلو كه در اختيار آقاي مهدي فيض الهي كهن كه سرقفلي و مالكيت آن را  وكالتي خريداري نموده است و پشت آن نيز يك واحد70 
مترمربعي است كه در اختيار مديون بوده و فعال استفاده نمي شود و يك و نيم طبقه 30 مترمربع نيز وجود دارد كه در اختيار مديون 
صورت  و  تهران  پيروزي  ملك  ثبت  حوزه   1396/12/7  -43004370 شماره  بازداشت  برابر  و  شود  نمي  استفاده  فعال  و  باشد  مي 
وضعيت ثبتي57565- 1396/12/15 صادره از ثبت پيروزي و برابر نظريه مورخ 1397/1/21 كارشناس رسمي دادگستري توصيف 
و  آجري  نماي  با  مترمربع   142/40 بمساحت  اي  عرصه  در  كه  قديمي  ايست  خانه  فوق  پالك  از:  است  عبارت  بازداشتي  مورد  اجمالي 
قدمت بيش از50 سال كه در قسمت شمالي زمين دو طبقه مسكوني و در ضلع جنوبي ملك يك باب مغازه دو دهنه با مساحت حدود 
مي  كلنگي محسوب  و  ملك قديمي  بناي  است  واقع شده  پله جداگانه  راه  با  مترمربع  اتاق حدود37  يكباب  مغازه  روي  و  مترمربع   27
گردد و داراي انشعابات برق و گاز و آب شهري است مغازه همكف حسب اظهار ملكيت و سرقفلي در يد مالك است وحسب اظهار آقاي 
نامه در مالكيت ايشان مي باشد و ششدانگ  با وكالت  بناي روي مغازه همكف كه بصورت خياط خانه فعال بود  اللهي كهن  مهدي فيض 
پالك مذكور به مبلغ11/020/000/000يازده ميليارد و بيست ميليون ريال ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار پرونده 
كالسه پرونده هاي فوق و نيز حقوق دولتي كالسه هاي فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 97/3/20 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل 
معاونت اجراي  اسناد رسمي واقع در چهارراه جهان كودك معاونت اجراي اسناد رسمي پ34 در اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري 
بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ مذكور شروع به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده 
براي عموم آزاد است و فروش كالً نقدي است  چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري به اداره چهارم 
اجراي اسناد رسمي  بنشاني باال مراجعه و جهت شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و اشترك و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و.  .  .   خواهد بود.   طبق نامه 

شماره 14005144- 1397/2/15 بستانكار مورد مزايده بيمه نمي باشد.    تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/2/25 
شبيبي   – رسمي  اسناد  اجراي  چهارم  اداره  رئيس  الف                11203/م   

یم
سن
ت

اجراييه
ش پ:96/428/ش 19 محكوم له: ســيد مهدى مهدوى بــا وكالت فاطمه مهدويان 
محكــوم عليهم:1-عباس رســتمى-آمل دوراه اوجــى آباد روســتاى زردآب2-ابراهيم 
كارخيران-مجهــول المــكان بــه موجب رأى شــماره 451-96/11/30 شــعبه نوزدهم 
شــوراى حــل اختالف آمل كــه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت1-

50,000,000 ريال اصل خواسته در حق محكوم له2-2330000 ريال هزينه دادرسى 
در حق محكوم له3-پرداخت خسارت تاخير تادى از تاريخ سرسرسيد چك 97/8/15 تا 
زمان اجراى حكم در حق محكوم له4-پرداخت حق الوكاله براساس تعرفه در حق محكوم 
له4-پرداخت نيم عشــر اجرايى در حق صندوق دولــت به عنوان هزينه اجراى حكم(در 
صــورت عدم پرداخــت محكوم به در مهلت 10 روزه) كه از محكــوم عليه دريافت دارد.
به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى – 
اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به ، يا انجام تعهد و 
مفــاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه 

يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
                                                                              قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف آمل-سيدشعبان آقاجانى مير

دادنامه
پرونده:10/95/675 دادنامه:786-95/12/16 به تاريخ 95/12/11 در وقت 
مقرر جلســه شورا با حضور اعضا تشكيل اســت قاضى شورا باتوجه به محتويات پرونده 
و اعالم نظر اعضاى شــورا ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 
به صدور رأى مى نمايد.خواهان:حســين جورسرا با وكالت ذبيح اله صالحى خوانده:ماريا 
اسماعيلى خواسته:مطالبه وجه 97,500,000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دادخواست تقديمى حسين جورسرا 
بــه طرفيــت ماريا اســماعيلى به خواســته مطالبه وجه فقره چك به شــماره و سررســيد 
920046-92/7/20 بــه ارزش 97,500,000 ريــال و خســارات هزينه دادرســى و 
تاخيــر تاديه و حــق الوكاله وكيل نظر بــه محتويات پرونده باتوجه به مســتندات ابرازى 
خواهان كه مصون از هرگونه ايراد و اشكال باقى مانده و وجود اصول مستندات در يد 
خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانه به ميزان مندرج در آن مى باشــد و خوانده باتوجه 
بــه مجهول المكان بودن از طريق نشــر آگهى احضار گرديد كــه حضور نيافته و اليحه اى 
ارســال ننمــوده و در پرونده هيچ گونــه دليل و مدركى كه مبين برائــت ذمه خوانده بر 
ابطال دين باشــد وجود ندارد بنابراين باتوجه به اعالم نظر شورا و مراتب مذكور دعواى 
خواهان وارد تشخيص و به استناد مواد 310و313 ق4 تجارت ومواد 198و515و519 
ق آ د م و تبصــره الحاقــى ماده 2 قانون چك و اصالحــات و الحاقات بعدى مصوب 1379 
مجمع تشــخيص مصلحــت نظام خوانده به پرداخت 97,500,000 ريال اصل خواســته و 
1,485,000 ريال هزنيه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت 
اجراى حكم با رعايت تناســب تغيير شــاخص بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرف 
در لــه خواهان محكوم مــى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخوهى در همين شــعبه سپس قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل-على معافى

آگهى حصر وراثت
خانم پريچهره بابازاده ف نادعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 13/212/97 
اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
كه شــادروان پرى جان خانم محموديان ف ميرزااحمــد ش ش 471 صادره بابل در تاريخ 
96/7/20 در شهرســتان بابل  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-پرى بابازاده ف نادعلــى ش ش 192-دختر متوفى2-پرى چهره بابازاده ف 
نادعلــى ش ش 714 دختر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت 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
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف بابل-قنبر خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
خانــم آذين رحيمى ش ش 607 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/155/97  از 
ايــن شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
محمداســماعيل رحيمى ش ش 8128 در تاريــخ 96/4/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-آرمين ش ش 442 متولد 
1336    2-آرش ش ش270  1340   3-آذيــن ش ش 607 متولــد1333 همگــى 
رحيمى   فرزندان محمداســمعيل و امينه محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

برگ اجراييه
محكوم له: ســيد مهدى موســوى با وكالت محمدنقى محمدى محكوم عليه:مرسل قلى 
زاده –مجهول المكان به موجب رأى شماره 289-93/3/31 شعبه 6 شوراى حل اختالف 
قائم شــهر محكــوم عليه محكوم اســت به محكوميــت خوانده به پرداخت اصل خواســته 
750,000 تومان به انضمام كليه خســارات تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك به شماره 
886873-85/9/20 به مبلغ ســه ميليــون و هفتصدوپنجــاه هزارريال + 886872-
85/10/10 بــه  مبلغ ســه ميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال به انضمام كليه خســارات 
تاخير لغايت يوم االديه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و نيم عشــر دولتى در حق 
دولت به مبلغ 37500 تومان مى باشــد. به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 
قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس 
از ابــالغ ايــن اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
                                                                               شعبه ششم مجتمع شماره يك حوزه قضايى قائم شهر

 یکی از اشتباهات مهم در دوران سازندگی کمرنگ شدن تمرکز
بر منابع داخلی و استفاده ی بی رویه از امکانات خارجی برای توسعه ی تولید 

بوده است. 8 سال دفاع مقدس فرصت بی نظیری را برای کشورمان فراهم 
نموده بود تا برای همیشه از شر وابستگی صنعتی به دیگران نجات پیدا کنیم، 

اما بخشی از این فرصت از دست رفت


