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وزیرصنعت، معدن و تجارت مدعی شد؛
  جذب9/7 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوره پسابرجام، فقط 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۹.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی، به ثبت رسیده است.
محمد شریعتمداری گفت: اگر بخواهیم به بازارهای جهانی 

در ح��وزه خدمات فنی و مهندس��ی وارد ش��ویم باید بتوانیم 
برندس��ازی کنیم، این در حالی اس��ت که صنعتگران چون به 

سختی کارها را به پیش می برند، قابل افتخار هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد صنعتی مثبت 

۶.۵ درصد در سال گذشته، گفت: صنعت، معدن و تجارت روند رو 
به رشدی را پشت سر می گذارد و توصیه من به همه صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی این است که با وجود همه سختی ها خود را به روز 

نگه دارند تا در دنیای پررقابت امروز بتوانند رقابت کنند.

یع سیب و پرتقال شب عید از ۲۰ اسفند توز
رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: 
۶ هزار تن سیب و پرتقال از ۲۰ اسفند در ۸۰ مرکز در 

استان تهران توزیع می شود.
عب��اس س��یاح با اش��اره به اینک��ه امس��ال میوه به 
 اندازه کافی ذخیره س��ازی ش��ده اس��ت افزود: براس��اس 
تصمیم گیری های انجام ش��ده قیمت میوه شب عید 1۵ 
درصد پایین تر از قیمت معمول بازار خواهد بود. وی درباره 
چگونگی نظارت بر عرضه میوه شب عید گفت: میوه شب 
عید با برچس��ب س��ازمان تعاون روستایی عرضه می شود 

بنابراین از امکان هرگونه سوء استفاده جلوگیری می شود.
رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران تاکید 
کرد: بر روی برچس��ب میوه شب عید واژه تنظیم بازار 

نوروزی نوشته شده است.

رشد ۲7 درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال
شاخص کل بورس از ابتدای امسال تا کنون ۲۷.۳ 

درصد افزایش را تجربه کرده است.
در هفته ای که گذشت حجم معامالت ۵4۳۷ میلیون 
س��هم و ارزش آن 1۲۶۹4 میلیارد ریال بوده است که به 
ترتیب ۲۹ و ۲۸ درصد افزایش داشته است. ارزش بورس 
اوراق به��ادار تهران نیز در این م��دت به عدد ۳۹۲۳۸۲۰ 
میلیارد ریال رسید که ۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. 
بر این اس��اس در ۳۰ روز گذشته نیز صنعت »محصوالت 
چوبی« با بازدهی ۳۸.۶ درصد، در صدر صنایع بورسی قرار 
گرفت و صنعت » ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی« با 

افت 14.۷ درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان 
معامالت هفته گذش��ته به عدد ۹۸۳۰۰ واحد رسید که 
1۶۶ واحد افزایش داش��ته اس��ت. همچنی��ن از ابتدای 
امسال تاکنون شاخص کل بورس با ۲۷.۳ درصد افزایش 
به رقم ۹۸۳۰۰ واحد رسید و شاخص کل هم وزن هم با 

1۲ درصد افزایش عدد 1۷۶۰۷ واحد را تجربه کرد.

وند کاهش قیمت نفت در بازار ر
قیم��ت نف��ت دیروز چهارش��نبه تحت تاثیر رش��د 
اقتصادی مطلوب و انتظارات برای ضعیف شدن دالر که 

از تقاضا برای سوخت حمایت خواهد کرد، ثابت ماند.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
دو س��نت نس��بت به قیمت نهایی روز سه شنبه کاهش 

یافت و به ۵۹.1۷ دالر در هر بشکه رسید.
به��ای معامالت آتی نفت برنت با پنج س��نت افزایش 
نسبت به روز سه شنبه، به ۶۲.۷۷ دالر در هر بشکه رسید. 
برن��ت ماه جاری به باالی ۷۰ دالر صعود کرده بود. گفتنی 
اس��ت ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۹ فوریه، ۳.۹ 
میلیون بشکه افزایش یافته و به 4۲۲.4 میلیون بشکه رسیده 
اس��ت. این افزایش تا حد زیادی به دلیل رشد تولید آمریکا 
بوده که از اواسط سال ۲۰1۶ بیش از ۲۰ درصد جهش یافته 

و به بیش از 1۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. 

کارشناس ارشد اقتصاد
موسی شهبازی غیاثی

سیاس��ت های دولتی در یکی 
راه اخی��ر درخصوص نقشـــه  دو دهه ی 

حمای��ت از تولی��د ظاهراً کم 
نبوده اس��ت. پس چرا این نوع حمایت ها کارآمد و 
مؤثر نبوده است؟ پاس��خ اجمالی به این سؤال این 
است که آنچه درخصوص حمایت از تولید در کشور 

ما صورت گرفته، عمدتاً توزیع »رانت« بوده است
مسئله تولید ملی و سازوکار و نحوه حمایت از 
آن یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در 
سال های اخیر بوده اس��ت. 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. ۹4/۲/۹
 به نظر بنده آن چیزی که امسال ]1۳۹4[ 
و س��الهای بعد از این بای��د به عنوان هدف اقتصاد 
مورد توّجه باشد، عبارت است از سرمایه گذاری بر 

روی تولید داخلی. ۹4/1/1
 تکیه ی عمده ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی 

مردم است؛ روی تولید داخلی است. ۹۳/11/۲۹
 در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، 

بر استحکام بنیه ی درونِی اقتصاد است. ۹۳/4/1۶
 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. ۹۳/۲/1۰
 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. ۹۲/۲/۷

 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. ۹1/۲/1۰
 امسال ]1۳۹4[ 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. ۹1/۲/1۰
بی شک تقویت تولید داخلی نیازمند حمایت است. 
حال س��ؤاالت اساسی در این زمینه این است که چه 
حمایتی؟ آیا حمایت های سال های گذشته در کشور 
ما از کارایی الزم برخوردار بوده است؟  آیا حمایت صرفاً 
اعطای وام و تس��هیالت مالی است؟ و چندین سؤال 
دیگر. پاسخ به این سؤاالت نیازمند تحلیل عمیق مسئله 
تولید داخلی و نحوه حمایت از آن برای پیش��رفت آن 
است. برای این منظور مسائل مطرح در این زمینه در 

محورهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
 

تولید چیست و تولیدکننده کیست؟
 مناقشات زیادی در سال های اخیر درخصوص 
چیستی تولید وجود داشته است. به نحوی که برخی 
تولی��د را منحص��ر به صنعت می دانن��د و برخی نیز 
خدمات را نیز به عنوان تولید خدمت مشمول تولید 
داخلی می دانند. و یا برخی مونتاژ برخی محصوالت را 
در داخل کشور تولید ملی می دانند!. روشن شدن این 
مطلب موجب می شود سیاستگذاری های حمایتی از 
طرف نهادهای دولتی با هدفگذاری مشخصی صورت 
گیرد. در غیر این صورت هر گروه یا صنفی که فعالیت 
اقتصادی )به معنای عام( می کند، خود 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 اس��ت. 
پس چ��را این نوع حمایت ها کارآم��د و مؤثر نبوده 
است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که آنچه 

درخصوص حمای��ت از تولید در کش��ور ما صورت 
گرفته اس��ت، عمدتاً توزیع "رانت" بوده است. و این 
نیست جز به دلیل نفتی بودن اقتصاد ما. برای تبیین 
بهتر موضوع می توان اشاره کرد که اگر ما تلقی خود 
را از حمایت از تولید به جای توزیع رانت، معطوف به 
توانمندسازی و ایجاد بستر سالم و آسان برای فعالیت 
تولیدکنندگان می نمودیم ب��ه مراتب موفقیت های 

بیشتری درپیشرفت تولید داخلی داشتیم.
مادامی که دولت ها به دنبال توزیع رانت نفتی 
بین فعاالن اقتصادی باشند، هیچ گاه تولید به معنای 
واقعی رشد نمی کند. در همین خصوص مقام معظم 
رهبری در س��ال گذشته در دیدار با نخبگان جوان، 
اداره کش��ور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به 
»بچه پولداری ملی« تشبیه کرد ند و فرمودند؛ »بچه 
پولدارها، قدر پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده 
خرج می کنند که اداره کشور 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.
 ایجاد زمینه فساد و پارتی بازی برای دسترسی 

به منابع رانتی حمایت از تولید.
 انحراف واحدهای تولی��دی از ترکیب بهینه 
عوامل تولید و رش��د نامت��وازن و معموالً غیر بهینه 

برخی اجزای این واحدها.
 انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی 

از حداکثرسازی بهره وری به دریافت رانت.
 انح��راف در کیفیت محصول تولیدی براثر 

استعمال کمک های ارزان و رانتی.
 ع��دم اعط��ای 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 حمایت��ی - 
توانمندس��ازی تولید داخلی باید همه دستگاه های 
مسئول در محورهای زیربرنامه ها و سیاست های خود 
را بازنگ��ری و صالح نمایند: 1- اصالح اقتصاد کالن: 
تورم، اشتغال، سرمایه گذاری، ریسک و عدم قطعیت، 
سیاس��ت های بودج��ه ای،، سیاس��ت های حمایتی، 
فعالیت های غیرمولد اقتصادی )از جمله سفته بازی(.

۲- اص��الح دریاف��ت مجوزهای کس��ب و کار: 
فرآیند صدور مجوزها، هزینه و زمان دسترسی و... .

۳- اص��الح تأمی��ن مالی: سیاس��ت های پولی و 
مال��ی، وضعیت منابع مالی بانک ها و بازار س��رمایه و 
چالش های دسترس��ی به منابع مال��ی، بانک ها، بازار 
سرمایه، نهادهای مالی، نرخ سود تسهیالت )اسمی و 

بورس.واقعی(، EPS )س��ود هر سهم( 
زیرس��اخت ها  اصالح   -4

و خدم��ات: برق، 

آب، حمل ونق��ل، ارتباط��ات، فن��اوری و تحقیق و 
توس��عه، دسترس��ی به تکنولوژی، زیرساخت های 

سالمت و خدمات بهداشتی و... .
۵- 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.
۷- 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.
۸- اصالح تجارت خارج��ی: تعرفه ها، گمرک، 
رویه های صادراتی و واردات��ی، تجارت الکترونیک، 

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

کاالها و خدمات، قیمت گذاری، تعزیرات، و... .
1۰- اص��الح عملک��رد اداری و 
س��ازمانی )به غی��ر از حوزه ها 
مذکور  سازمان های  و 
مح���وره��ا(:  در 
دستگاه ها  مدیریت 
س��ازم����ان ها،  و 

دیوان ساالری و... .
اص��الح   -11
ب��ازار و تعامالت دولت - بخش خصوصی: س��اختار 
بازار، انحصارها، شرایط رقابتی، رقابت پذیری، نظام 
توزیع کاال و خدم��ات، بنگاه های عمومی و دولتی، 
خصوصی س��ازی، اقتص��اد مقررات گ��ذاری، اندازه 

دولت. 
1۲- اص��الح و تقوی��ت مؤلفه ه��ای امنی��ت 
اقتصادی: فس��اد، رانت خواری، ارتشا، قاچاق کاال، 

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

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

بخش خدمات.)برهان(

 

تهران ایر به ناوگان ورود ۳ هوایی پیوست؛

 ایرباس جدید از مجارستان به ایران 
سه ش��نبه شب گذشته س��ه فروند ایرباس 

مراقبت ۳1۹ متعل��ق به ش��رکت تهران ای��ر با نام بـرج 
تجاری صافات وارد فرودگاه مش��هد شد و 
قرار اس��ت با احتس��اب دو فروند ایرباس ۳1۹ دیگر که پیش از 
این وارد کش��ور ش��د، تهران ایر با پن��ج ایرب��اس، از بهار ۹۷ به 

ناوگان هوایی کشور بپیوندد.

به گزارش فارس، سه شنبه شب گذشته سه فروند هواپیمای 
-EY ۵۵۹ و-EY  ایرباس ۳1۹  از مجارستان با شماره پروازهای
۵۵۸ و EY-۵۵۷ پرواز کرد و پس از ورود به کشور، در فرودگاه 

شهید هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست .
ی��ک منبع آگاه ضمن تأیید خبر ورود س��ه فروند هواپیمای 
ایرب��اس ۳1۹ به فرودگاه مش��هد اظهار داش��ت: ای��ن ۳ فروند 
هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی تهران ایر است که 
در بهار سال آینده رسماً افتتاح می شود. وی ادامه داد: هنوز این 
ش��رکت هواپیمایی عملیاتی نش��ده است اما مجوزهای الزم را از 

سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کرده است.

ای��ن منبع آگاه گفت: ای��ن ۳ فروند هواپیم��ای ایرباس ۳1۹ 
همگی در س��ال ۲۰۰۲ ساخته شده  است و ناوگان ملکی تهران ایر 
محس��وب می شود.  وی بیان کرد: یک فروند دیگر از همین ایرباس 
۳1۹ که در مالکیت تهران ایر ق��رار دارد هم اکنون در فرودگاه یزد 
است، که سال ساخت آن ۲۰۰۳ است. همچنین یک فروند دیگر از 
این ایرباس ۳1۹، فعاًل در ناوگان قشم ایر فعالیت می کند که آن هم 

در سال ۲۰۰۳ میالدی ساخته شده است.
وی اظهار داش��ت: تالش ش��ده اس��ت از بهار س��ال آینده با 
راه اندازی رسمی شرکت هواپیمایی تهران ایر، این پنج فروند ایرباس 
۳1۹ رسماً فعالیت خود را در این ایرالین آغاز کند؛  این پنج فروند 

هواپیما که در مالکیت  صافات  )نام تجاری( یا »تهران ایر« است، از 
س��ال آینده عملیاتی خواهد ش��د. وی تأکید کرد: ما اجازه نداریم 
ک��ه این هواپیماه��ا در این مدت تا بهار س��ال آینده غیرعملیاتی 
باشد بلکه در شرکت های هواپیمای داخلی خدمات می دهند که در 

ناوگان شرکت های قشم ایر، نفت و غیره فعالیت می کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر روند اخذ مجوز تهران ایر و تحقق 
رقم کفایت سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومانی  مصوب سازمان هواپیمایی 
اظهار داشت: روند عملیاتی شدن این هواپیماها نیازمند هماهنگی های 
بعدی با سازمان هواپیمایی کشوری است که البته با رئیس سازمان 

هواپیمایی کشوری بخشی از هماهنگی ها انجام شده است.

نگاه رهبر انقالب در حمایت از تولید ملی چیست؛

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

در مراسم نمادينى كه به منظور جشن سالگرد پيروزى  انقالب اسالمى   با حضور نماينده 
ولى فقيه دراستان، استاندار لرستان ،معاون استاندار جمعى از مديران كل دستگاههاى 
اجرايى استان  در دبيرستان دخترانه صديقه كبرى زنگ انقالب به صدا در آمدخدانظر 
دريكوند مدير كل آموزش و پروش استان لرستان  با بيان اين كه  در بيش از 4 هزار 
مدرسه صداى  زنگ انقالب  نواخته شد گفت :يكى از اهداف جمهورى اسالمى، تقويت 

حس خودباورى و اعتمادبه نفس در نيروى انسانى و سرمايه انسانى است.
 وى گفت : انقالب اسالمى حس خودباورى را تقويت كرده و اين راستا يكى از وظايف 
آموزش وپرورش تقويت اين حس در ميان قشر جوان جامعه است و آموزش وپرورش 
تالش ميكند كه اعتماد به نفس و خودباورى را در نسل جوان افزايش دهد و بر همين 

اساس طرحهاى مختلفى در حال انجام است.
دريكوند اظهار داشت: در جشنواره نوجوان سالم حدود 300 هزار دانش آموز لرستانى 
 شركت كرده و همچنين در مسابقات قرآنى نيز حدود 170 هزار دانش آموز حضور 

داشته اند.
وى در ادامه با اشاره به حضور 60 هزار دانش آموز لرستانى در مسابقات فرهنگى و هنرى 
استان، افزود: همچنين در جشنواره نوجوان خوارزمى شاهد حضور 72 هزار دانش آموز 

در پايه متوسطه اول هستيم.
مديركل آموزش وپرورش لرستان اظهار داشت: با توجه به اينكه آسيبهاى اجتماعى 
نسل جوان را تهديد ميكند طرح پيشگيرى از اين آسيبها در تعامل با ساير ادارات در 

حال اجرا بوده و حدود 124 هزار دانش آموز تحت پوش اين طرح هستند.
سيد موسى خادمى استاندار لرستان در  اين مراسم گفت : انقالب كردن به معنى زيررو 
كردن بوده و اين موضوع هزينه دارد، اما امام خمينى (ره) در مقابل رژيم طاغوت روش 
انقالب را برگزيد و در مقابل حاكميت موجود انقالبى شد چرا كه ايشان معتقد بود كه از 

آن سيستم نمى توان دفاع كرد.
استاندار لرستان عنوان كرد: حكومت طاغوت استقالل نداشت و نمى توانست بر مبناى 
منافع ملى كشور تصميم گيرد و در حوزه اجتماعى و فرهنگى طرفدار باورها و ارزشهاى 
اسالمى نبوده و بنابراين امام خمينى در مقابل اين حكومت نمى توانست محافظه كار و 

به دنبال اصالح وضع موجود باشد و در نتيجه تنها راه را انقالب كردن دانست.
وى گفت: امام به دنبال پياده كردن استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى در تمام حوزهها 
بودند و تاكنون به بخشى از آرمانها رسيدهايم و با پيروزى انقالب ما به سمت رسيدن 

به اين آرمانها حركت كرديم.
استاندار لرستان عنوان كرد: البته در حوزه استقالل سياسى به تمام اهدافمان رسيده 
ايم و شاهد نقش ويژه ايران در دنيا هستيم، در حوزه استقالل اقتصادى و فرهنگى 
هاى  و مصلحت  جامعه  نيازهاى  بهتناسب  بايد  آزادى  در  و  دارد  وجود  كمبودهايى 

حكومت كيفيت بيشتر شود.
اين مسئول بيان كرد: اكنون تمامى اركان اين حكومت توسط مردم انتخاب ميشوند كه 

البته بازهم ميتوان كيفيت آن را افزايش داد.
خادمى اظهار داشت: بايد برنامههاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى در جامعه تقويت شود 
و فضا را براى نشاط و شادى مردم فراهم كنيم، جامعه بانشاطتر با خواست جمهورى 

اسالمى مطابقت بسيار زيادى دارد.

آيت اهللا سيد احمد ميرعمادى در  اين مراسم بيان كرد: دهه فجر فرصت مناسبى براى 
آگاهى بخشى و بصيرت افزايى بوده و در سايه انقالب اسالمى نسل جوان از آگاهى و 

بصيرت بسيار بااليى برخوردار است.
 وى ادامه داد: اولين هدف مردم از انقالب خارج شدن اسالم از مظلوميت بوده تا بتوان 

شاهد پياده شدن احكام اين دين مبين بود.
نماينده وليفقيه در لرستان عنوان كرد: معيار دوم انقالب اسالمى واليتفقيه بوده، چرا كه 
مردم خواهان اين بودند كه در رأس حكومت يك انسان عادل، اسالمشناس و فقيه دانا 

باشد تا از انقالب و نهضت دفاع كرده و از انحراف آن جلوگيرى كند.
آيتاهللا ميرعمادى اظهار داشت: اصل واليتفقيه يكى از اصول مترقى است كه در قانون 

اساسى آمده و مردم به دنبال حاكم كردن واليتفقيه بودند.
وى ادامه داد: يكى از معيارهاى انقالب اسالمى، مسئله حق و عدالت بوده و مردم براى 
برچيدن ظلم و فساد انقالب كردند و حتى اين مسئله هدف پيامبران الهى است و هدف 

امام خمينى (ره) دعوت به اسالم و مبارزه با طاغوت بود.
نماينده وليفقيه در لرستان در ادامه با اشاره به اينكه انقالب اسالمى ايران، قيام بصيرانه 
ملت بوده است، افزود: يكى از اهداف ديگر انقالب، استقرار استقالل بوده و دليل اصلى 

پابرجاماندن اين انقالب وجود همين اهداف است.
آيتاهللا ميرعمادى اظهار داشت: دانش آموزان اكنون در يك فضاى آزاد و مستقل در 

حال آموزش ديدن هستند و اين قشر سازنده آينده كشور هستند.
وى در ادامه با تبيين راهكارهاى موفقيت دانش آموزان، افزود: آنچه كه باعث موفقيت 
و پيروزى دانش آموزان ميشود، همت بلند براى آينده درخشان و مسئله خودباورى 
است، چرا كه خداوند انسان را خالق، مبتكر و توانمند آفريده و ميتوان با همت بلند و 

استعدادهاى درخشان آينده كشور را رقم زد.
نماينده وليفقيه در لرستان عنوان كرد: تالش و كوشش رمز موفقيت است و يكى 
ديگر از معيارهاى انقالب اسالمى، ارزشهاى انقالبى همچون حجاب بوده چرا كه اين 
 ارزش مانع براى نفوذ و سلطه ديگران است و به عنوان نماد غيرت، عفت و پاكدامنى

 به شمار مى رود.

مدير کل آموزش و پرورش استان لرستان

تالش آموزش وپرورش براي افزايش اعتماد به نفس و خودباوري جوانان

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد . 

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي : اعظم پوررجبي -  روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن

 

نوع اوراقعملکرداصل مالياتنوع شغلنام و نام خانوادگيرديف
نشاني اداره امور شماره برگ تشخيص – برگ قطعي

مالياتي شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي

رشت ۳۴۸۷۸-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي -۱۶۹ ۲۲۴۷۵۳۲۹۷۱۳۹۱توليديپارس مرغ ۱

رشت۳۴۸۷۲-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي- حقوق۱۸۸۰۰۰۰۱۳۹۰توليدي پارس مرغ۲

رشت۳۴۸۷۶-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي- حقوق۳۲۴۰۰۰۰۱۳۹۱توليدي پارس مرغ۳

رشت۳۴۸۷۴-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي۱۷۰۳۴۰۶۸۸۱۳۹۱توليدي پارس مرغ۴

رشت۳۴۸۶۵-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي۹۴۵۰۰۰۰۰۱۳۹۱توليديتوليدي و دامپروري پس ويشه ۵

رشت۳۴۸۶۴-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي- حقوق۹۴۰۰۰۰۱۳۹۰توليدي توليدي و دامپروري پس ويشه۶

رشت۳۴۸۶۹-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي -۱۲۲۲۲۰۰۰۰۱۳۹۱۱۶۹توليدي توليدي و دامپروري پس ويشه۷

رشت۳۴۸۶۶-۱۳۹۶/۸/۸راي هيات بدوي -حقوق۳۶۰۰۰۰۰۱۳۹۱توليدي توليدي و دامپروري پس ويشه۸

رشت۴۸۷۲۶-۱۳۹۶/۱۰/۲۴راي هيات بدوي ۷۹۴۱۹۶۱۸۱۳۹۰توليديپودر ماهي تيز گستر رشت ۹

رشت۳۶۱۸۳-۱۳۹۶/۸/۱۴راي هيات بدوي -حقوق۹۴۰۰۰۰۱۳۹۰توليديزرين زراعت شمال ۱۰

شرکت تعاوني حمل ونقل کاميونداران خود راننده رودهن ، آبعلي و زردره
آگهي مزايده  (نوبت دوم)

شرکت تعاوني حمل و نقل کاميونداران رودهن – آبعلي و زردره در نظر دارد به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول مورخه ١٣٩٦/١١/٦ بند ٧ 
صورتجلسه زمين مشاعي از پالک ٧٥/٢٣ واقع در رودهن ، خيابان کاميونداران روبروي کارخانه کيانيت به صورت کلي و يا جزئي به فروش برساند. لذا متقاضيان جهت 

شرکت در اين مزايده دعوت بعمل مي آيد. جهت دريافت فرم اسناد مزايده در ساعت اداري به دفتر هيات مديره شرکت مراجعه فرمايند. 

١- ضمنًا از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم ظرف مدت يک هفته در ساعت ١٠ صبح بازگشايي
تقاضاها توسط اعضاء هيات مديره و بازرس شرکت اقدام خواهد شد.

٢- شرکت تعاوني در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.
٣- کليه هزينه هاي انجام شده مزايده به عهده شخص برنده (خريدار مي باشد)

م الف/٤٩٢٧
هيات مديره شرکت تعاوني حمل و نقل کاميونداران رودهن – آبعلي و زردره

مالحضاتسپرده نزد شرکت به ريالجمع کلقيمت پايه به ريالمساحت - مترمربعرديف

۱۸/۲۲۹/۹۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۹/۴۴۰/۰۰۰۲/۸۸۰/۴۷۲/۰۰۰
مساحت کل زمين هشتهزار و دويست و بيست و نه متر و نود 

دو سانتي مربع

ملى  شناسه  به  خاص  سهامى  قيطران  سازان  برج  شركت  انتقال  آگهى 
14005460761 به استناد نامه شماره 114,10,838 مورخ 96,7,29 اداره 
ثبت شركتها و موسسات غير تجارى استان لرستان و مستند به صورتجلسه 
سازان  برج  شركت  اصلى  مركز   96,7,10 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
قيطران سهامى خاص به : تهران – شهرك مسعوديه – كوچه الله – كوچه شهيد 
 1787664981 كدپستى   ، دوم  طبقه   –  434 پالك   – سلطانى  محمدعلى 
انتقال يافت و در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجارى تهران تحت شماره 

483751 به ثبت رسيده است . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (140839)


