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اختصاص ۵هزار ميليارد تومان يارانه
 براي واحدهاي توليدي

عضو هيات رييسه مجلس گفت: براي همه واحدهاي توليدي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، تسهيالتي به ارزش 5 هزار ميليارد تومان براي 
پرداخت وام يارانه اي در نظر گرفته ش��ده تا مش��کل تامين منابع مالي اين 
واحدها برطرف شود. به گزارش ايلنا، غالمرضا کاتب گفت: در حال حاضر 

بزرگترين دغدغه مجلس توليد است تا هدف اشتغال زايي تحقق يابد.
وي گفت : براي رسيدن به اين هدف، توايد داخلي بايد سه ويژگي عمده 
داشته باشد؛ ابتدا داراي قدرت رقابت داشته باشد. اين ويژگي نشان دهنده 
حيات توليد اس��ت. مجلس نيز با آگاهي از اين موضوع س��عي در افزايش 
مشوق هاي صادراتي دارد تا فرهنگ صادراتي را ارتقا دهد و اولين نکته در 
اين زمينه حذف قوانين دس��ت وپا گير اس��ت ؛ در غير اين صورت افزايش 
ق��درت رقاب��ت اتفاق نخواهد افتاد. وي دومين ويژگي توليد را اس��تفاده از 
فن��اوري و دانش نوين دانس��ت و گف��ت: در جهان کنوني بدون جايگزين 
کردن يافته هاي علمي نوين با يافته هاي سنتي امکان پيشرفت اقتصادي 
وجود ندارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: س��ومين ويژگي توليد فرهنگ 
س��ازي درون کش��ور است که در تمامي بخش هاي اقتصادي بايد نهادينه 
شود تا زمينه حمايت از توليد داخلي فراهم شود.در اين مورد صدا وسيما با 
ايجاد شبکه ايران کاال که در راستاي تبليغات رايگان کاالي ايراني است 
، گا م اساس��ي را برداش��ته اس��ت.کاتب در مورد طرح هاي حمايتي از توليد 
در بودجه س��ال 97 گفت: در تبصره 13 ، براي همه واحدهاي توليدي در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهيالتي به ارزش 5 هزار ميليارد تومان 
به عنوان يارانه و تسهيالت ارزان قيمت در نظر گرفته شده تا مشکل تامين 

منابع مالي اين واحدها برطرف شود. 

پيشخوان

سرمقاله

اقتصاد كالن

گ�روه اقتص�اد کالن: سياس��ت هاي دس��توري دولت ها حاال 
ن��ه تنها س��قف اقتص��اد را از ابرچالش ها متراک��م کرده بلکه 
گس��ترش اقتصاد س��ياه را در دل معادالت غيرشفاف گسترش 

داده است.
توسعه بازارهاي اوراق بدهي يکي از تصميماتي بوده که توسط 
سياس��ت گذاران موس��وم به نئو کالس��يک ها گرفته شده و در 
دولت دوازدهم براي اجرا در اولويت قرار گرفته است. اين در 
حالي اس��ت که هنوز هيچ معادله ش��فافي براي جهت دهي و 
نحوه پرداخت س��ود س��پرده هاي آن مشخص نشده است. بر 
پايه بودجه س��ال 97، دولت مجاز به انتش��ار 38 هزار و 500 

ميليارد تومان اوراق مشارکت شده است.
حاال چگونه اين حجم سودسپرده هاي بانکي پرداخت مي شود 
و بر اساس کدام فعاليت اقتصادي. از همه مهمتر شکاف کنوني 

سپرده ها و تسهيالت چگونه رفع مي شود...
بر اس��اس آمارهاي اس��تخراج ش��ده از مراکز آماري، در پايان 
آذر ماه س��ال جاري، از کل حجم نقدينگي 14450 تريليون 
ريالي کشور 82 درصد آن )11806 تريليون ريال( در بانک ها 
به صورت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نگهداري شده 

است. 
در اين ماه نسبت پول به حجم نقدينگي به 12 درصد کاهش 
يافت که يکي از کمترين نسبت ها در جهان و همچنين تاريخ 

کشور به شمار مي رود. 
در اس��فند ماه امس��ال 2400 تريليون ريال )240 هزار ميليارد 
توم��ان( بده��ي جدي��د از محل فروش اوراق گواهي س��پرده 

ريالي نيز ايجاد شد. 
بر اس��اس پژوهش صورت گرفته از س��وي احس��ان سلطاني، 
تحليلگ��ر اقتص��ادي، موض��وع مهم پرداخ��ت حداقل 2 هزار 
تريلي��ون دالر )200 هزار ميليارد تومان( س��ود س��پرده هاي 
بانکي در س��ال اس��ت که مش��خص نيس��ت چگونه و به ازاي 
ک��دام فعاليت هاي بخش حقيقي، اقتصاد ايران توان پرداخت 

آن را دارد.
ش��کاف کنوني مابين سپرده ها و تسهيالت بخش خصوصي 
)حجم س��پرده ها منهاي تس��هيالت( در سيس��تم بانکي به 5 
ه��زار تريلي��ون ريال )500 ه��زار ميليارد تومان( در پايان آذر 
ماه س��ال 1396 بالغ ش��د که معادل 35 درصد از کل حجم 
نقدينگي کشور است. فقط 4 هزار تريليون ريال از اين شکاف 
نقدينگي مربوط به بانک هاي خصوصي است که 80 درصد 
از کل ش��کاف بين س��پرده ها و تسهيالت بخش خصوصي را 

در برمي گيرد.
در سال 1395 سهم بخش هاي خدمات و بازرگاني و ساختمان 
و مسکن به 72 درصد کل مانده تسهيالت بانکي صعود کرد 
و کل س��هم بخش هاي صنعت و معدن و کش��اورزي به 27 
درصد سقوط پيدا کرد. با توجه به اين که بيش از نيمي از منابع 
سرمايه گذاري در اختيار صنايع بزرگ يا باالدستي شبه دولتي 
و عمومي اس��ت، صنايع کوچک و متوس��ط و بخش خصوصي 
دسترس��ي پاييني به منابع بانکي دارند. اکنون مش��کل تامين 
مالي کشور به کمبود منابع مالي بر نمي شود و موضوع اصلي 
انحراف منابع مالي به سمت فعاليت هاي نامولد و از سوي ديگر 

عدم دسترسي مردم و بخش خصوصي واقعي به آن است.
اين امرباعث شده تا اقتصاد سياه، سياه تر شده و حجم اقتصاد 
رسمي کوچک و کوچکتر شود. سياست هاي نادرست نظام 
اقتصادي باعث ايجاد اقتصاد غيررسمي ش��ده و اکنون نيز 
در حال تقويت است. اين تفکر را نبايد داشت که صاحبان 
اقتص��اد غيررس��مي همواره به اقتصاد مول��د حمله کرده و 
نمي گذارند که اين اقتصاد سرو سامان بگيرد، اشتباه است. 
به دليل آنکه رانت خوار هستند. بلي.اين موضوع را نمي توان 

کتم��ان ک��رد. ام��ا اگر اين اقتصاد تقويت ش��ده و حجم آن 
افزايش يافته اس��ت؛ ناکارآمدي سياس��ت گذاري ها در طي 
اين سالها بوده است. اگر دولت ها به توليد به معناي واقعي 
اهميت مي دادند، براي رونق آن هدف گذاري مي داشتند و 
هزينه هاي توليد را پايين مي آوردند، اکنون با پديده غيرقابل 
مهار اقتصاد پنهان مواجه نمي شديم. به عبارتي نبايد يک 
دشمن فرضي ايجاد کنيم. گروهي که به تعيدل ساختاري 

اعتقاد داشتند با اين نوع نگاه دولت ها را اداره کرده اند.
از طرفي، ظهور و رش��د نامتعارف بانک ها و موسس��ات مالي 
خصوصي و آزادي فعاليت آنها در عمل منجر به ورشکستگي 
سيس��تم بانکي، حبس يا نابودي بخش مهمي از دارايي هاي 
مردم در بانک هاي خصوصي، باالترين نرخ تاريخي بهره هاي 
بانک��ي و انح��راف منابع بانکي به س��مت فعاليت هاي نامولد 

اقتصادي شده است.
تامين مالي کسري بودجه طرح هاي عمراني از طريق انتشار 
اوراق بده��ي جدي��د، يک��ي ديگر از حوزه هاي مهم نس��خه را 
شامل مي شود. اگر اجراي طرح هاي عمراني توسط بنگاه هاي 
خصولتي-رانتي-دولتي مد نظر اس��ت که ناکارآمدي و نتايج 

بعض��ًا فاجع��ه آميز آن در س��ه دهه اخير )مانند سدس��ازي ها( 
ديده ش��ده اس��ت. شايد تامين مالي اجراي طرح هاي عمراني 
مانن��د هزين��ه ن��ه تريليون ريالي در بودجه س��ال 1397 براي 
طرح هاي انتقال آب به کرمان مد نظر مي-باشد که در اصل 
براي ايجاد بنگاه هاي خصولتي-رانتي-دولتي فوالد است. در 
نيمه اول دو دهه اخير ميزان تش��کيل س��رمايه ثابت در بخش 
ماش��ين آالت کمي بيش از س��اختمان بود، اما از سال 1386 تا 
کنون وضعيت به س��ود س��اختمان تغيير کرد و در طي ده سال 
اخير س��هم اين بخش به دو-س��وم تش��کيل سرمايه ثابت )يا 
به عبارتي س��رمايه گذاري کش��ور( افزايش يافت. بنابراين اگر 
فعاليت هاي عمراني ساختماني مد نظر است، اکنون تشکيل 
س��رمايه ثابت در اين بخش با مازاد روبرو اس��ت و اگر منظور 
ماش��ين آالت اس��ت که نيازي به انتش��ار اوراق بدهي نيست و 

محل تامين منابع آن صندوق توسعه ملي است.
ب��ه هر حال، کارشناس��ان ب��ا نقد سياس��ت هاي به کارگرفته 
براي توس��عه بازار بدهي، نس��بت به انحراف آن از ماموريت 
اصلي هش��دار داده بودند. درنتيجه مجموعه اي از سياس��ت ها 
و رويکردهاي نادرس��ت، در سه سطح سياست گذار، نهادهاي 
دولتي و ذي نفعان بازار سرمايه باعث شد شاه کليد رونق وارد 

چرخه تخريب شود.
انتشار اوراق با نرخ هاي سود باال و بدون انجام کار کارشناسي 
باعث خواهد ش��د تعهدات دولت در آينده گس��ترش يابد و با 
توج��ه به محدوديت هاي مالي دولت، مش��کالت عدم تامين 

سود اين اوراق باعث ايجاد مشکلي جديد شود. 
خطر ديگر اين موضوع است که طرح هاي جديد دولت بدون در 
نظر گرفتن ارزيابي کارشناسانه اي به بازار بدهي تحميل شود 
و دولت به طور مدام بخواهد منابع طرح هاي بدون بازگش��ت 
عمومي را از بازار بدهي تامين مالي کند. اين در حالي اس��ت 
که داليل توس��عه بازار بدهي، بهادار کردن بدهي هاي قبلي 
دولت و بهبود کيفيت اين بدهي ها بود تا در ش��رايط تنگناي 
مالي، ابزاري باش��د که جريان نقدينگي در اقتصاد را روان تر 

از گذشته کند.
ي��ش از اين، کارشناس��ان ب��ا نقد سياس��ت هاي به کارگرفته 
براي توس��عه بازار بدهي، نس��بت به انحراف آن از ماموريت 
اصلي هش��دار داده بودند. درنتيجه مجموعه اي از سياس��ت ها 
و رويکردهاي نادرس��ت، در سه سطح سياست گذار، نهادهاي 
دولتي و ذي نفعان بازار سرمايه باعث شده شاه کليد رونق وارد 

چرخه تخريب شود.

بررسي »تجارت« نشان داد؛

تخريب اقتصاد با اوراق بدهی

گراني ۱۱ هزار توماني سکه طرح جديدتمهيدات ويژه گمرک براي تعطيالت نوروزي آخرين وضعيت راه اندازي سامانه ثبت حقوق 
رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي از 
تهيه گزارش نهايي تدوين سامانه ثبت 
حق��وق و مزاي��اي مديران موضوع ماده 

29 قانون برنامه ششم خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاري مهر، جمش��يد 

انصاري، رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي در توئيتي نوشت: 
امروز )ديروز( گزارش نهايي تدوين سامانه ثبت حقوق و مزاياي 
مديران موضوع ماده 29 قانون برنامه شش��م توس��عه از س��وي 

مشاور ارايه شد.
س��امانه جامع و کاملي طراحي ش��ده اس��ت و اميدواريم نحوه 
اس��تقرار و اجراي آن س��ريعا در دولت تصويب گردد و بتوانيم 
طبق پيش بيني قانون، پرداخت هاي مديران را از فروردين سال 

97 در آن ثبت کنيم.

مدي��رکل نظارت ب��ر ترانزيت گمرک 
از تمهي��دات وي��ژه اي��ن دفت��ر براي 
ارائه خدمات بهتر در ايام آخر س��ال و 
تعطيالت نوروزي خبر داد و گفت: خط 
ارتباطي فعال ما با کليه گمرکات کشور 

در ايام تعطيالت برقرار است.  حسين ساالري طي بخشنامه اي 
ب��ه کلي��ه گمرکات کش��ور از آمادگي خ��ود و معاونانش جهت 
رس��يدگي به مش��کالت، ابهامات و ارائه راهنمايي هاي الزم 
به گمرکات در هر لحظه از ايام آخر سال و تعطيالت نوروزي 
درخصوص محموالت عبور خارجي خبر داد.   تمهيدات نوروزي 
گمرک به منظور جلوگيري از هرگونه وقفه  در انجام تشريفات 
گمرکي در رويه هاي مختلف با برقراري ش��يفت هاي کاري، 

پاسخگويي برخط و... برنامه ريزي شده است.

در جري��ان معامالت ب��ازار آزاد ديروز 
ته��ران، قيمت هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادي طرح جديد 11 هزار و 100 

تومان گران شد.
به گ��زارش خبرگ��زاري مهر، قيمت 

ه��ر قطعه س��که تمام به��ار آزادي طرح جديد 11 هزار تومان 
گران شد. 

هر قطعه س��که تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به نرخ يک 
ميلي��ون و 575 ه��زار توم��ان، نيم س��که 781 هزار تومان، 
ربع س��که 496 هزار تومان و س��که يک گرمي 339 هزار 

تومان است.
هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1318 دالر و 85 سنت و هر 

گرم طالي 18 عيار نيز 158 هزار و 100 تومان معامله شد.
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 اولویت های سرمایه گذاری
 فین استارز2018 اعالم شد

مدیرعام��ل فرابورس ایران از اعالم اولویت های س��رمایه گذاری 
فین اس��تارز خبر داد و گفت: یکی از بخش های جذاب فین اس��تارز 
2018 مسابقه اولویت های سرمایه گذاری است که هر فرد حقیقی 
و حقوقی در هر نقشی، اعم از استارت آپ، کارآفرین، ایده پرداز یا 
شرکت فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان شرکت 

در این رقابت را دارد.
امی��ر هامون��ی ب��ا بی��ان اینک��ه فراب��ورس ای��ران اولویت های 
س��رمایه گذاری و چالش های مطرح ش��ده از س��وی شرکت های 
س��رمایه گذاری، هلدینگ ها، بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی را 
دریافت و از طریق سایت فین استارز منتشر کرده است، گفت: در 
مرحله بعد راه حل هایی که از س��وی اس��تارت آپ ها و عالقه مندان 
در هر حوزه مطرح می ش��ود را در اختیار س��رمایه گذاران مربوط به 

آن حوزه قرار می دهیم.
هامون��ی ب��ا بی��ان اینکه بدی��ن ترتیب جوایز این دور از مس��ابقه 
فین اس��تارز، جذب س��رمایه گذار است و ایده پردازانی که چالش ها 
را حل می کنند به طور ویژه در برنامه ارائه به سرمایه گذار و مذاکره 
خصوصی جهت عقد قرارداد به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد، 
گفت: ایده پردازان باید بهترین راه حل ها را در جهت اولویت ارائه 
شده توسط سرمایه گذاران در قالب مدل کسب وکار معرفی نمایند 

تا بتوانند در ادامه مراحل توافق با سرمایه گذار را طی کنند.
وی در همین زمینه افزود: از سوی دیگر سرمایه گذار هم در صورتی 
که ایده مناسبی در جهت اولویت سرمایه گذاری یا رفع چالش وی 
مطرح شود بررسی های دقیق تر روی تیم را جهت مشارکت یا تملیک 
انجام خواهد داد. مدیرعامل فرابورس مواردی همچون فناوری های 
نوین در کش��ف تقلب در حوزه افش��ای شرکتی، کشف پول شویی، 
اپلیکیش��ن های معام��الت اوراق بهادار ب��رای کاربران عمومی و 
فناوری های نوین مرتبط با تحلیل داده در بازارهای مالی را برخی 
از اولویت های سرمایه گذاران برشمرد. شایان ذکر است، فهرست 
 کامل چالش ها و اولویت ها از طریق س��ایت فین اس��تارز به نشانی

 www.finstars.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.
هامون��ی در ادام��ه اولویت ه��ای س��رمایه گذاری ش��رکت های 
س��رمایه گذاری، هلدینگ ها، بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی را 
در 5 حوزه چالش های فین تکي نهادهاي مالي، بانک ها و بیمه ها، 
ناشران اوراق بهادار، سرمایه گذاران اوراق بهادار، نهادهاي اجرایي 
و ناظ��ران ب��ازار پ��ول، بیمه یا اوراق بهادار مثل س��ازمان بورس، 

بورس ها و سپرده گذاری مرکزي دسته بندی کرد.
وی با اشاره به اینکه دریافت اولویت های سرمایه گذاری و چالش ها 
از سوی سرمایه گذاران ادامه داشته و در حال تکمیل است، افزود: در 
نشستی که روز گذشته با هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری 
داشتیم، این شرکت ها نیز اولویت های سرمایه گذاری ویژه خود را 
مطرح کردند. افزون بر این از حسابرس��ان معتمد س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار و اس��تادان حوزه حسابرس��ی نیز دعوت کردیم که 
اولویت های سرمایه گذاری خود را در حوزه حسابرسی مطرح کنند. 
هامونی در پایان تاکید کرد که طرح اولویت های س��رمایه گذاری 
منحصر به فین استارز 2018 نیست و سامانه فین استارز به منظور 
ارائه چالش ها و اولویت های جدید در طول سال فعال خواهد بود؛ 
از این رو ساخت مدل کسب وکار جهت رفع چالش ها در هر زمان 

برای همگان امکان پذیر است.

مديرکل اوقاف و امور خيريه استان گيالن:
 آرامش بهاري در 2۶0 بقعه متبرکه

تجارت-استان گيالن_فرحي؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
گیالن گفت: استان گیالن در سال گذشته 2۳۹ بقعه مجري طرح 
داشته و امسال در نوروز ۹7 این عدد به 2۶0 بقعه رسیده است. 
حجت االسالم والمسلمین ستار علیزاده، مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه گیالن در نشس��ت خبري که در محل اداره کل اوقاف و 
امور خیریه گیالن برگزار شد درباره برگزاري طرح آرامش بهاري 
در نوروز ۹7 اظهار کرد: این طرح با هدف ترویج باورهاي دیني، 

سبک زندگي ایراني اسالمي و تبدیل بقاع متبرکه به قطب هاي فرهنگي اجرا مي شود.وي افزود: تغییر 
در محتواي آموزشي و سطح بندي بقاع مجري طرح آرامش بهاري دو ابتکار و نوآوري در برگزاري 
این طرح در نوروز ۹7 اس��ت .مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با بیان اینکه تا س��ال قبل آرامش 
بهاري در یک س��طح براي بقاع مجري طرح ابالغ مي ش��د، گفت: امس��ال بقاع مجري این طرح در 
اس��تان ها به چهار س��طح ویژه، س��طح یک، س��طح دو و سه تقسیم شده اند .وي همچنین اضافه کرد: 
اس��تان گیالن در س��ال گذش��ته 2۳۹ بقعه مجري طرح داش��ته و امسال این عدد به 2۶0 بقعه رسیده 
است .علیزاده با اشاره به هشتمین سال برگزاري طرح آرامش بهاري در سطح کشور و گیالن، گفت: 
این طرح از 25 اسفند ۹۶ آغاز شده و تا 15 فروردین ۹7 ادامه دارد.مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
گیالن خاطر نشان کرد: سه هزار نفر از اعضاي هیئت امناء، مدیران مراکز فرهنگي، خدام رسمي و 
افتخاري بقاع متبرکه و کارکنان اوقاف در برگزاري این طرح مش��ارکت دارند .وي با اش��اره به اینکه 
براي هر رده از بقاع مجري طرح آرامش بهاري برنامه هاي مخصوصي طراحي شده و توقع سازمان 
از هر بقعه در سطح خودش متفاوت است، گفت: براي گیالن هشت بقعه مجري طرح آرامش بهاري 
ویژه تعیین شده است.علیزاده اذعان کرد: بقاع سطح ویژه، سه تا پنج مبلغ، خیمه معرفت و فروشگاه 
عرضه محصوالت فرهنگي دارند و تمام برنامه هاي آرامش بهاري را اجرا مي کنند .وي یادآور شد: 
بقاع سطح یک در گیالن ۳0 بقعه هستند که بین یک تا دو مبلغ داشته، خیمه معرفت معمولي دارند و 
برنامه هاي محدودتري را اجرا مي کنند .مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با بیان اینکه بقاع سطح 
دو ۴0 بقعه هستند که مبلغ و خیمه معرفت دارند، گفت: امسال در گیالن 78 بقعه خیمه معرفت دارند 
.وي اضافه کرد: بقاع سطح سه گیالن که تعداد آنها 182 بقعه است، ظرفیت استقرار مبلغ ندارند و 
شاید روحاني بومي هم نداشته باشند اما این ظرفیت را دارند که در ایام نوروز به روي مردم گشوده باشد، 
نظافت شده و با سرویس بهداشتي تمیز در خدمت پذیرایي از زائران قرار بگیرند.علیزاده یادآور شد: در 
10 بقعه شاخص مجري طرح آرامش بهاریایستگاه سالمت راه اندازي مي شود که خدمات پزشکي 
رایگان به زائران ارائه مي کند.وي با اشاره به تغییر محتواي آموزشي در حوزه مبلغین، کودک، تبلیغ 
چند رس��انه اي، س��بک زندگي و مبلغین طرح آرامش بهاري نوروز ۹7، گفت: در اجراي طرح آرامش 
بهاري امس��ال تعداد مبلغین به صورت قابل توجهي افزایش پیدا کرده و 220 نفر مي رس��د.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه گیالن، طرح آرامش بهاري را داراي دو بعد تبلیغي و خدمت رساني دانست و گفت: 

خدمت رساني بر عهده هیات امنا است.

کاشت نهال افرا توسط کارکنان
 بانک تجارت استان اردبیل 

 تجارت-اس�تان اربیل:ب��ه گ��زارش روابط 
عمومي مديريت شعب بانک تجارت استان 
اردبيل ، بمناس��بت گراميداشت هفته منابع 
طبيعي و روز درخت کاري با ش��عار" بيائيم 
با کاش��ت نهال ، هوايي پاک به فرزندانمان 
هديه بدهيم "و با هدف توس��عه و گسترش 
فضاي س��بز و نش��اط اجتماعي به ياد و نام 

شهيدان واالمقام استان اردبيل و شهداي گرانقدر بانک تجارت استان اردبيل ، غرس چند اصله نهال 
افرا توسط مديريت و کارکنان بانک تجارت استان اردبيل در در مسير کمربندي سبز اردبيل – نمين 
انجام شد.حسين باقرلو ، دراين مراسم که با حضور مديرکل منابع طبيعي استان اردبيل و جمعي از 
کارکنان بانک تجارت انجام گرفت ، ضمن تبريک هفته منابع طبيعي و روز درختکاري گفت: بانک 
تجارت به عنوان بانک سبز و حامي محيط زيست ، فعاليت هاي فراواني از جمله گسترش بانکداري 
الکترونيکي ، پرداخت تسهيالت براي ايجاد و گسترش باغات و اجراي عمليات آبخيزداري و حمايت 
از تشکل هاي مردم نهاد حامي محيط زيست را در دستور کار قرار داده و هرساله در هفته منابع طبيعي 
و روز درختکاري با مشارکت کارکنان خدوم بانک تجارت نسبت به کاشت صدها اصله نهال اقدام 
مي کند. در پايان مراسم با حضور حسين باقرلو مدير بانک تجارت استان اردبيل و جمعي از کارکنان 
اين بانک و مهندس شهامت هدايت مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل با هدف ترويج 
فرهنگ درختکاري و حفاظت از منابع طبيعي به عنوان سرمايه هاي ارزشمند ملي در اقدامي نمادين 
با شعار" بيائيم با کاشت نهال ، هوايي پاک به فرزندانمان هديه بدهيم "به ياد شهداي گرانقدر نظام 

اسالمي اقدام به کاشت نهال افرا کردند.

مفقودي
برگ سبز خودرو نيسان مدل 1383 رنگ آبي به شماره پالک 
274ج83 ايران 96 به شماره شاسي D 28336و شماره موتور 

233972 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شاهرود

آگهي ابالغ اجرائيه
به موجب دادنامه شماره 9609970496700361 مورخه 1396/5/29 و اجرائيه شماره 
9610090496700797 مورخه 1396/11/23 پرونده کالس��ه 950231 مطروحه در 
شعبه سي و هفتم محکوم عليه کامل مردانه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/167/000 
ريال از بابت اصل خواس��ته و مبلغ 274/175 ريال بابت هزينه دادرس��ي و نيز خس��ارت 
تاخير تاديه از تاريخ 94/8/10 لغايت اجراي حکم با توجه نرخ تورم ساالنه بانک مرکزي 
حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له و همچنين مبلغ 208/350 ريال از بابت نيم 
عشر دولتي در حق صندوق دولت بصورت غيابي در حق محکوم له شرکت قاسم ايران 
به مدير عاملي حميد رضا قدري و حس��ن محمدي نظر به اينکه آدرس دقيق مش��اراليه 
مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده و با عنايت به اينکه تا قبل از صدور اجرائيه 
محل اقامت خود را به اين شعبه اعالم نکرده است لذا به استناد ماده 9 قانون اجراي احکام 
مدني اقدام به صدور اجرائيه ميگردد. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ انتش��ار آگهي 
اجرائيه ظرف مدت ده روز آن را به موقع اجرا بگذارد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام 

قانوني به اجراي احکام ارسال خواهد شد.
دفتر شعبه 37 شوراي حل اختالف اردبيل- کريم پور

---------------------------------------
آگهي ابالغ وقت رسيدگي 

و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي پيمان تندرو رحيمي فرزند محمد و مالک ايماني فرزند 
حسين - خواهان شرکت سهامي خاص هميار دشت آبرون به نمايندگي )مدير عاملي( 
سيد مجيد عمادي دادخواستي بطرفيت خواندگان سجاد ايمان نژاد- پيمان تندرو رحيمي- 
مالک ايماني به خواس��ته مطالبه وجه بابت - مطرح که به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره 
پرونده کالس��ه 960982 ش��عبه 5 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان اردبيل ثبت و وقت 
رس��يدگي مورخ 1397/2/9 س��اعت 13 بعد از ظهر تعيين که حس��ب دستور دادگاه طبق 
موض��وع م��اده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا 
خواندگان ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي اردبيل- دريانورد

آگهي حصر وراثت
آقاي حضرتقلي غفاري ججين داراي شناس��نامه بش��ماره 625 به ش��رح پرونده کالسه 
1958-96 اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صونا نعمتي شام اسبي به شماره شناسنامه 373 در تاريخ 96/11/20 در اردبيل اقامتگاه 
دائمي خود بدرود حيات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حضرتقلي غفاري 
ججين فرزند بابا به شماره شناسنامه 625 پسر متوفي2- مناف غفاري ججين فرزند بابا به 
شماره شناسنامه 827 پسر متوفي3- حسين غفاري ججين فرزند بابا به شماره شناسنامه 
932 پسر متوفي4- بتول غفاري ججين فرزند بابا به شماره شناسنامه 3 دختر متوفي . 
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد ، هر 
کس اعتراض دارد و يا وصيت نامهاي از متوفي نزد او مي باشد . ازتاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسمي که بعد 

از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثر خواهد بود .
رييس شعبه 11 شور اي حل اختالف اردبيل- بدري

-------------------------------------
آگهي ابالغ وقت رسيدگي 

و دادخواست و ضمائم به آقاي فرهاد حق پرست - خواهان آقاي ولي ايمان زاده کرکرق 
فرزند نظر علي )با وکالت آقاي صالح بايرامي( دادخواستي به طرفيت خوانده فرهاد حق 
پرست به خواسته صدور حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 487/500/000 ريال 
با احتساب کليه خسارات قانوني و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت 
زمان اجراي حکم )بدوا"صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ( مطرح که به 
اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609980404600428 و کالسه بايگاني 
960551 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/2/29 س��اعت 10/30 قبل از ظهر تعيين که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
وکيل خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل 
خود ،نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اردبيل- محمدي 

آگهي حصر وراثت
متقاضي آقا/ خانم سليم سمندر گيگلو فرزند کريم دادخواستي مبني بر گواهي حصر وراثت تقديم نموده که پس از ارجاع به اين شعبه به کالسه 961206 حقوقي ثبت گرديده است و چنين توضيح 

داده که شادروان کريم سمندر گيگلو فرزند عيسي بشماره ملي 5049511615 صادره از پارس آباد در تاريخ 1396/11/30 محل اقامتگاه دائمي خود از دنيا رفته و وراث حين الفوت عبارتند از:

نسبت: )همسر متوفي( متولد: 1336 صادره: پارس آباد ش ش: 5049773903 فرزند: محمد  تازه خانم اعيادي گيگلو .1

نسبت: )پسر متوفي( متولد: 1381 صادره: پارس آباد ش ش: 5040607687 فرزند: کريم احد سمندر گيگلو .2

نسبت: )پسر متوفي( متولد: 1376 صادره: پارس آباد ش ش: 5040462603 فرزند: کريم سياوش سمندر گيگلو .3

نسبت: )دختر متوفي( متولد: 1372 صادره: پارس آباد ش ش: 5040219857 فرزند: کريم مهسا سمندر گيگلو .4

نسبت: )پسر متوفي( متولد: 1368 صادره: پارس آباد ش ش: 5040031432 فرزند: کريم بابک سمندر گيگلو .5

نسبت: )پسر متوفي( متولد: 1360 صادره: پارس آباد ش ش: 5049492459 فرزند: کريم علي سمندر گيگلو .6

نسبت: )پسر متوفي( متولد: 1358 صادره: مغان ش ش: 5049492440 فرزند: کريم حاتم سمندر گيگلو .7
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي 
تجارت آنـالين بخوانيد

انتقاد همراه  با مطالعه و ارايه راهکار
ادامه از صفحه یک

...البته ستاد اقتصاد مقاومتي تشکيل شده و جلسات آن به صورت مستمر 
برگزار مي شود اما تا چه اندازه درعمل موفق بوده ايم جاي بحث و بررسي 
دارد. جالب اينکه نماينده فارس در مجلس خبرگان، ش��عار س��ال را بهانه 
قرار داد و پرسيد که آيا در سال توليد و اشتغال توانستيم توليد را به سطحي 
برسانيم که اشتغال به معناي دقيق کلمه تحقق يابد؟ آيا جلوي قاچاق را 
گرفتيم؟ آيا واردات بي رويه و غيرضروري که ميلياردها دالر ارز مملکت را 
بليعيده،  کاهش داديم؟ صنعت پوشاک مي تواند براي ايجاد اشتغال مورد 
توجه قرار گيرد. کشورهايي که با بيکاري و افزايش جمعيت مواجهند به اين 
موضوع توجه جدي دارند. چرا بايد بيش از نيمي از نياز مردم به پوشاک، بعضًا 
به صورت قاچاق و غيرقانوني از خارج تأمين شود؟ البته اين سواالت جديد 
نيست و در تمام طول سال بارها و بارها از زبان بسياري از صاحب نظران 
اين انتقادها را شنيده ايم اما به راستي تا چه اندازه انتقاد موثر است؟ بارها 
از زبان بسياري از مسووالن اين سخن را شنيده ايم که انتقاد بسيار خوب 
است وهيچ کس با انتقاد مخالف نيست، اما همواره اين را هم شنيده ايم 
که انتقاد باتوجه به شرايط و امکانات مطرح شود و پيشنهاد را هم چاشني 
کار کنند. اينکه فقط بنش��ينيم و ببينيم و بگوييم که هنر نکرده ايم، اگر 
به عنوان صاحب نظر مطرح هستيم و احساس مسووليت مي کنيم، بهتر 
است به جاي آنکه بازتاب سخنان ديگران باشيم، مطالعه کنيم، شرايط را 
بسنجيم، کاستي ها را در نظر بگيريم و عملکردهاي مسووالن در مطالعه 
کنيم و در نهايت با ارايه س��ند ومدرک اثبات کنيم که کم کاري ش��ده و 

براي حل معضل راهکار ارايه دهيم.


