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قابل توجه دارندگان واحد سرمایه گذاری 
صندوق بانک ایران زمین

براس��اس اطالعیه س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
تمامی فعاالن بازار س��رمایه کش��ور اعم از اش��خاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی و ی��ا خارجی مکلفند؛ ظرف 
م��دت 6 ماه ب��ا مراجعه به س��امانه جام��ع اطالعات 
مش��تریان "سجام" نس��بت به ورود اطالعات خواسته 

شده و ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند.
براساس مفاد اطالعیه مورخ 97/4/4 سازمان بورس 
و اوراق بهادار، تمامی فعاالن بازار س��رمایه کشور اعم از 
اش��خاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی مکلفند: 
ظرف مدت 6 ماه و نهایتا تا تاریخ 97/10/5 با مراجعه به 
سامانه جامع اطالعات مشتریان "سجام" نشانی اینترنتی 
dara.csdiran.com/sejam نسبت به ورود اطالعات 

خواسته شده و ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند.

 تجلیل از بانک پارسیان
به عنوان بانک فعال در حوزه گردشگری

در مراس��م امضای تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
بین س��ازمان برنامه بودجه کش��ور و س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق توسعه 
ملی، مع��اون محترم رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه کشور از بانک پارسیان به عنوان بانک 

فعال در حوزه گردشگری، تجلیل کرد.
پرویزیان مدیرعامل بانک  پارس��یان در این مراسم 
یکی از مهم ترین اولویت های بانک پارس��یان را حمایت 
ازکس��ب و کار، تولید و اشتغال برش��مرد و افزود: بانک 
پارسیان از جمله بانک هایی است که طی سنوات گذشته 
همواره پشتیبان برنامه های اقتصادی دولت محترم برای 

ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور بوده است.

تقدیر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
برق و انرژی غدیر از بانک صنعت و معدن

مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری برق و انرژی 
غدیر با ارسال لوح تقدیري از بانک صنعت و معدن به 
خاطر تالش در تامین مال��ي پروژه های نیروگاهی در 

راستای حمایت از تولید ملی قدرداني کرد.
ابراهیم خوش گفتار در بخش��ي از این لوح خطاب 
به علي اشرف افخمي رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بان��ک صنعت و معدن آورده اس��ت: بی ش��ک اعتالی 
ایران عزیز و رس��یدن به قله های پیش��رفت اقتصادی 
در دهه چهارم انقالب اس��المی با کوش��ش و مساعی 

یکایک نقش آفرینان این عرصه مهیا می شود.

 قدردرانی وزیر کشور 
از عملکرد بانک کشاورزی 

وزیر کش��ور در جلسه مشترک س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان که در محل 
اس��تانداری آذربایجان غربی تش��کیل شد، از عملکرد 
بانک کش��اورزی در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری و کسب رتبه اول توسط مدیریت 

این بانک در استان قدردانی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه از عملکرد 
بانک کشاورزی در حمایت از اجرای طرح های اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری در استان و نقش موثر این 
مدیریت در کس��ب رتبه اول کش��وری توسط استان 

آذربایجان غربی قدردانی کرد.

 محمد شهاباخبار

وهشگر پژ
 

در ابت��دا خوب اس��ت به این  خونه به  سؤال پاسخ دهیم که معضل خونه 
مسکن چیست؟ اصلی ترین معضل مسکن عایدی 
س��رمایه ای باالیی اس��ت که این بازار دارد. شاید 
گفته ش��ود این امر که بد نیس��ت، چراکه عاملی 
برای ساخت وساز بیشتر می شود. درست است که 
باال ب��ودن عای��دی س��رمایه ای در بازار مس��کن 
می توان��د فی نفس��ه بد نباش��د، ولی ای��ن که این 
عای��دی ب��ه چه علت اس��ت، این مهم اس��ت و تا 
زمان��ی که علت باال بودن این عایدی باال را ندانیم 
نمی توانیم قض��اوت صحیحی درباره ی خوب یا بد 
ب��ودن باال بودن عایدی مس��کن انجام دهیم. بازار 
مسکن عایدی س��رمایه ای باالیی دارد، نه به علت 
اس��تفاده از تکنولوژی و کاهش هزینه های ساخت 
از طریق سریع سازی، سبک سازی و صنعتی سازی؛ 
بلک��ه عایدی این ب��ازار به علت عدم اس��تفاده از 
تکنول��وژی و ضعف طرف عرضه در بازار مس��کن 
اس��ت. زمانی که عرضه ی مسکن را نمی توانیم به 
صورت انبوه آن به صورت دائم و پیوس��ته افزایش 
بدهیم، چش��م انداز افزایش��ی قیمت مسکن را در 
جامعه تزریق می کنیم و این تزریق برای جامعه ی 
ما، که اف��راد جامعه به علت زی��ان ده بودن تولید 
واژه ی س��رمایه گذاری را ب��ه دنب��ال تولید به کار 
نمی برن��د، بس��یار گران تم��ام می ش��ود؛ چراکه 
سرمایه گذاری را در مسکن دیده و همان می شود 
که امروز ش��ده است... انحراف س��رمایه گذاری در 
اقتصاد ای��ران عاملی برای افزای��ش عایدی باالی 
س��رمایه ای این بازار شده اس��ت، همان بالیی که 

سر سکه و ارز آمده است.
س��رمایه گذاری در مسکن وقتی تکنولوژی در 
بازار مس��کن معنا ندارد، می تواند به معنی خرید و 
فروش س��فته بازانه ی مسکن نیز باشد؛ به هر حال 

س��فته بازی در بازار مس��کن به دو دس��ته تقسیم 
می ش��ود، گروهی هس��تند که می س��ازند و گران 
می فروشند و گروهی هستند که می خرند تا گران تر 
بفروش��ند. در هر دو، چون اصل بر گران فروش��ی 
برای کسب سود است، سفته بازان را بیشتر به این 
بازار س��وق می دهند )چراکه چش��م انداز افزایش 
بیشتر قیمت مسکن به شدت تضمین شده است( 
و انحراف ایجادش��ده در اقتص��اد ایران )حرکت از 
تولید به س��مت داللی و سفته بازی( بیشتر در این 

حوزه متجلی می شود.
ساخت وسازی که بر مبنای تکنولوژی نباشد، 
از آنجا که انبوه نیس��ت و از آنج��ا که بازار رقابتی 
ایجاد نمی کند )ذکر خواهد ش��د( نمی تواند عامل 
کاهش قیمت مس��کن ش��ود؛ چراکه س��ازنده اوالً 
انبوه نمی س��ازد و دوماً اگر انبوه بس��ازد، از طریق 
کاهش هزینه ها به س��ود نمی رس��د بلکه از طریق 

همان گران فروشی به سود می رسد و این هیچ 
تأثیری مثبتی بر جلوگیری از روند افزایش 
قیمت مس��کن ندارد و لذا س��فته بازی در 

بازار مسکن باز هم وجود خواهد داشت.
مس��کن مه��ر نی��ز نتوانس��ت ثمره ی 

بلندمدتی داشته باشد، شاید در ابتدا عرضه ی 
مسکن های ارزان )تأکید بر ارزان است نه افزایش 
عرض��ه( افزایش یافت و این چش��م انداز صعودی 
قیمت را کمی تیره وتار کرده بود، ولی از آنجا که 
این طرح کوتاه مدت بود به شکل کوتاه مدت نیز 
ثمر داد... اقتصاد ایران نیاز به توجه به بنیه های 
تولیدی دارد. اگر ساخت وساز مسکن براساس 
تکنولوژی باش��د و تولیدکنندگان از کاهش 

هزینه های خود در ساخت وساز مسکن سود ببرند، 
قیمت مس��کن کاه��ش خواهد یاف��ت و نتیجه ی 
کاه��ش قیمت مس��کن خروج س��فته بازان از بازار 

مسکن خواهد بود.
بنابراین ساخت وس��از به دو دس��ته تقس��یم 
می ش��ود، یک ساخت وس��ازی اس��ت که براساس 
تکنولوژی اس��ت و یک ساخت وس��ازی اس��ت که 
براس��اس تکنول��وژی نیس��ت، تنها ساخت وس��از 
براس��اس تکنولوژی اس��ت ک��ه می توان��د قیمت 
مس��کن را کاهش دهد و از این رهگذر سفته بازی 
در این بازار را از ریشه بکند؛ ولی عرضه ی مسکن 
در حالت دوم تفاوتی با سفته بازی در بازار مسکن 
)خری��د و فروش( ن��دارد، چراکه عرض��ه ای مفید 

اس��ت که در نهایت 

قیمت مسکن را کاهش دهد.
البته اگ��ر روزی بیای��د که ق��درت چانه زنی 
سازندگان مس��کن کاهش یابد، می توان عرضه ی 
فاقد اس��تفاده از تکنولوژی را عامل کاهش قیمت 
مس��کن دانست، چراکه ممکن اس��ت روزی مازاد 
عرض��ه رخ ده��د و س��ازنده ناچار ش��ود که برای 

جلوگیری از ضرر بیشتر آن را ارزان تر بفروشد.
البته اینکه روزی قدرت چانه زنی س��ازندگان 
مسکن به علت ایجاد مازاد عرضه ی مسکن کاهش 
یابد، برای اقتصاد ایران امری محال اس��ت؛ چراکه 
سرعت رش��د جمعیت از سرعت ساخت وساز فاقد 
تکنولوژی بیشتر است و این به این معنی است که 
همواره نیاز به مس��کن بیشتر از قبل می شود، لذا 
با این ساخت وس��از کن��د و غیرصنعتی نمی توانیم 
به مازاد عرضه برس��یم، تنها در صورتی می توانیم 
به مازاد عرضه برس��یم که براساس صنعتی سازی 
ساخت وس��از ک��رده باش��یم ک��ه در این 
صورت س��ود س��ازنده در گران فروشی 
نیست، بلکه سود س��ازنده در کاهش 
طری��ق  از  ک��ه  اس��ت  هزینه های��ی 
صنعتی س��ازی و استفاده از تکنولوژی 
عاید او شده است و این به این معناست 
که در این ش��رایط، منفعت س��ازندگان با 

منفعت خریداران منطبق شده است.
 بنابراین برای کاهش معضل مس��کن، 
باید به صنعتی س��ازی و توجه به تکنولوژی 
در ساخت وساز پناه ببریم. اینکه دولت آینده 
قدم در مس��یر دولت فعل��ی برای کاهش 
معضالت مس��کن بگ��ذارد، اق��دام مثبت 

دائمی نخواهد کرد و این در حالی اس��ت که منابع 
بانک ها را نیز در ازای یک امر کوتاه مدت هدر داده 

است.
بای��د کاری ک��رد که ساخت و س��از براس��اس 
تکنولوژی شود. انبوه سازان و سازندگان خود تمایلی 
به استفاده از تکنولوژی ندارند؛ چراکه در مرحله ی 
اول، استفاده از تکنولوژی چون نیازمند به آموزش 
و... است، هزینه دارد و این هزینه مانع این می شود 
که به صورت درون زا به صنعتی سازی روی بیاورند.

دول��ت و تنها دولت اس��ت ک��ه می تواند این 
معضل را حل کند. دولت، به جای آنکه هزینه های 
خود را برای ساخت و س��از ناکارآمد درپیش گیرد 
یا از ش��رکت های چینی و ترکی برای ساخت وساز 
صنعتی اس��تفاده کند که بعد فریاد صنعتی سازی 
سر نهد، باید ظرفیت های داخلی را فعال کند. اگر 
دولت هزینه های آموزش و استفاده از تکنولوژی را 
به س��ازندگان بپردازد، همه ی منفعت اس��تفاده از 
تکنولوژی را به سمت تولید صنعتی خواهد آورد و 
سازنده ای را که وارد این امر نشده است، به صورت 
اجتناب ناپذیر، وارد آن می کن��د؛ چراکه رقبای او 
با قیمت های کمتر و س��ودهای بیش��تر وارد بازار 
ش��ده اند و اگر او هم قیمت هایش را کاهش ندهد، 
بی تردید حذف خواهد شد و از آنجا که نمی خواهد 
قیمت را به بهای کاهش سودش کاهش دهد، وارد 
فرآیند صنعتی سازی می شود تا هم سود برد و هم 
از بازار حذف نشود... این فرآیند می تواند به تدریج 
با ورود مهندسین ساخت وساز، به شکل های بسیار 
مثبت تری درآید. ایجاد بازار رقابتی در ساخت وساز 

امری است که نتیجه ی این فرآیند خواهد بود.
 بازار رقابتی جلوی افزایش قیمت مس��کن را 
می گیرد و ساخت مسکن را براساس صنعتی سازی، 
سبک سازی و سریع سازی پیش می برد. در چنین 
ش��رایطی، هم منافع سازندگان با منافع خریداران 
منطب��ق می ش��ود و هم س��فته بازی در مس��کن 

ریشه کن می گردد.  برهان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى حميدرضــا فيروز بخت به وكالــت از طرف مالك آقاى ســيد مصطفى 
صفــوى طــى وكالتنامــه 20097-97/02/25 دفتــر 186 كــرج و 31584-
97/02/02 دفتر 144 كرج ضمن تســليم دو برگ استشــهاديه تصديق شده 
اعالم نموده اســت كه سند مالكيت نيم دانگ يك قطعه زمين به مساحت 500 
متر مربع قطعه 45 تفكيكى به شــماره 3347 فرعى از 155 از اصلى مفروز از 
پــالك 469 فرعــى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرســتان كرج 
مورد ثبــت 142063 صفحه 185 جلــد 733 امالك به نــام غالمرضا مراديان 
ثبت و صادر گرديده و برابر سند قطعى 26247 – 1357/11/16 دفتر خانه 
18 كرج به متقاضى منتقل شده به علت سهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى 
صدور ســند مالكيــت المثنى نموده اســت . لذا مراتب به اســتناد تبصره يك 
اصالحــى بــه مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يك نوبت آگهى مى شــود تا 
چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى 
اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشــود و يا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نگردد ســند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم 

خواهد شد. م الف: 97/12932/ف –
رئيس ناحيه 1 كرج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى حميدرضــا فيروز بخت به وكالــت از طرف مالك آقاى ســيد مصطفى 
صفــوى طــى وكالتنامــه 20097-97/02/25 دفتــر 186 كــرج و 31584-
97/02/02 دفتر 144 كرج ضمن تســليم دو برگ استشــهاديه تصديق شده 
اعالم نموده است كه سند مالكيت يك دانگ و يك ششم دانگ يك قطعه زمين 
به مســاحت 500 متر مربع قطعه 45 تفكيكى به شــماره 3347 فرعى از 155 
از اصلى مفروز از پالك 469 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى 
شهرســتان كرج مورد ثبت 142063 صفحه 181 جلد 733 امالك به نام على 
صادقيان ثبت و صادر گرديده و برابر ســند قطعى 26247 – 1357/11/16 
دفتر خانه 18 كرج به متقاضى منتقل شده به علت سهل انگارى مفقود گرديده 
و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره 
يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا 
چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى 
اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشــود و يا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نگردد ســند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم 

خواهد شد. م الف: 97/12931/ف –
رئيس ناحيه 1 كرج

آگهى ابالغ وقت دادرسى به بختيار صالحى فرد ف ميرزآقا
خواهان خانم خاور صالحى درجانى با وكالت جمشيد عباسيان دادخواستى به طرفيت خوانده 
بختيار صالحى فرد ف ميرزآقا به خواســته تقســيم تركه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
9509982010300689  شــعبه اول دادگاه عمومــى بخــش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى 
97/8/12 ســاعت 9:30  تعيين گرديد،لذا حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

اجراييه
ش پ : 1/95/727 محكــوم لــه: صفرعلــى صالــح پــور بــا وكالــت مريم جالليــان محكوم 
عليه:اســماعيل امانى-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 469-96/8/24 شعبه اول شوراى 
حــل اختالف آمل كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت 60,000,000 ريال 
اصل خواســته و 1,585,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از 
تاريــخ سررســيد چك تا زمان اجــراى حكم در حق محكوم له هم چنين پرداخت نيم عشــر دولتى 
در حــق صندوق دولت محكوم مى گردد.به اســتناد ماده 19 آيين نامــه اجرايى ماده 189 قانون 
برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى 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
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف آمل

اجراييه
ش پ : 9/93/248 محكــوم له: شــركت تعاونى اعتبار ثامن االئمــه محكوم عليه:1-محمد 
ذبيحى 2-حشمت اكبريان3-زهرا قمى احمدى به موجب رأى 103-94/3/20 شعبه 9 شوراى 
حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند تضامنى خواندگان رديف اول و دوم 
بــه پرداخــت چهل و پنج ميليون ريال اصل خواســته هم چنين پرداخــت 150,000 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (93/5/20) تا اجراى حكم با رعايت 
تناســب شاخص ســاالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد  محاســبه خواهد شد . نيم عشر 
دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف 
مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفاد 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 شــوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

                                                                               
     آگهى مزايده نوبت دوم

به حكايت پرونده كالسه 960940 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به موجب نيابت صادره 
از دادگسترى دادگاه بخش چمستان محكوم عليه على عبداللهى محكوم است به پرداخت 15 عدد 
سكه تمام بهار آزادى معادل مبلغ 586,500,000 ريال محكوم لها فاطمه ابراهيمى با وكالت خانم 
احمــدى در ايــن دادگاه و مبلغ 1,000,000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت با 
عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه و تعرفه مال توسط شخص ثالث محمد عبداللهى 
نســبت به توقيف و ارزيابى ملك اقدام كه مشــخصات آن عبارتند از:ملك فوق شــش دانگ يك 
قطعه زمين به مســاحت 100مترمربع به نشــانى محمودآباد روستاى ســياركال انتهاى ايثار 4 مى 
باشد . حدود اربعه آن از شمال مرزى است به باقيمانده ملك حسين عبداللهى شرقا مرزى است 
به كوچه احداثى جنوبا در دو قســمت كه هر دو قســمت مرزى است به خانه سراى خانم عبديكه 
محمدى و ساختمان نيمه كاره موجود و غربا مرزى است به باقى مانده ملك حسين عبداللهى.ملك 
فاقــد هرگونــه اعيان و حصار و دروازه و امتيازات آب و برق و گاز مى باشــد . ضمنا در قســمت 
جنوبى ملك مساحت حدود 30مترمربع تحت نام ورودى موجود مى باشد كه مالك اظهار مى نمايد 
مربوط به مالكيت پاركينگ  اختصاصى ملك اســت نتيجتا باتوجه به مســاحت و موقعيت و شــكل 
و فــرم زمين و عوامل موثر در امر ارزيابى ارزش شــش دانگ ملك فــوق 300,000,000 ريال 
برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى 
مــوارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/6/6 ســاعت 11:30صبح در شــعبه اجراى احكام 
حقوقــى دادگاه محمودآبــاد و در صــورت نياز در محــل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان 
شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشتر به 
دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ آن 
فــى المجلــس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافــت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه 
اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل 
مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفــت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را 
ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالسه پرونده: 970452 وقت رســيدگى:97/7/8 ساعت 12 ظهر شاكى:مرتضى فرج پور 
متهم:جواد رضى پرچى كالئى ف عباداله حســب گزارشــى كه تسليم مرجع قضايى گرديده و پس 
از طى تشريفات قانونى به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان 
بودن متهم، بنا به دســتور دادگاه و به تجويز مواد 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم 
پس از اطالع ازتاريخ جلســه دادرسى جهت رسيدگى به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور 
به هم رساند . چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود برابر مقررات اقدام مى گردد . عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى و صدور 

رأى مقتضى نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده

ابالغيه
ش بايگانى شــعبه:960088 نام: حســن نام خانوادگى: هيراد مهلت حضور: 7 روز نوع علت 
حضور:مالحظه نظريه كارشــناس و اظهار هر مطلبى نفيا يــا اثباتا .باتوجه به علت حضور مندرج در 
ايــن ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلــت مقرر اقدام در غير اين صــورت مطابق مقررات 
اتخــاذ تصميم خواهد شد.نشــانى:مازندران-مياندورود بلوار امام رضا جنــب كتابخانه عمومى-

دادگسترى مياندورود.(همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است).م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى)مياندورود

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم حميد زارعى فرزند جمشيد به اتهام مباشرت در قتل عمدى مرحومه فوزيه 
بزگدارى تحت تعقيب كيفرى بوده و متوارى و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون 
آئين دادرســى كيفرى وقت رســيدگى برا مورخه 97/7/18 ســاعت 10 صبح از طريق اين آگهى به 
نامبرده ابالغ تا در تاريخ مذكور جهت رسيدگى و  دفاع از اتهام انتسابى در شعبه 3 دادگاه كيفرى يك 

كرمانشاه حاضر شود در غير اينصورت غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/2018
 رئيس شعبه 3 دادگاه كيفرى يك كرمانشاه

   آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم صمد محمدى فرزند محمد
خواهان آقاى اسماعيل كيانى پور دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى صمد محمدى به خواسته 
ضرب و جرح مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988604300954 شعبه 
103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 
ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/558
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى مواد 344 و454 از قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به عظيم فيضى سرينى 
فرزند يارى جان كه در پرونده 970374 ت7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه موضوع 
تجديدنظر خواهى رسول عبدى از دادنامه شماره 9700318 مورخه ى 97/4/4 شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشاه ، ابالغ مى شود در تاريخ 97/7/7 ساعت 9 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى 
در اين شعبه حضور يابد در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. 

م الف/696
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى پيمان على اكبرى فرزند ابراهيم
شاكى آقاى شيرزاد اليائى اليحه تجديدنظر خواهى عليه آقاى پيمان على اكبرى مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988602100061 شعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه  پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م الف/695
منشى شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه 
آقاى خانم پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه بطرفيت على عابدى و سمانه گزنچيان 
بدينوســيله ابالغ ميشود كه پرونده كالســه منجر به صدور اجرائيه به شماره 9710427580300107 بر عليه على 
عابدى و سمانه گزنچيان مبنى بر پرداخت مبلغ 195/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/110/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك استنادى تا 
زمان وصول بر مبناى شاخص اعالمى بانك مركزى و پرداخت نيم عشر دولتى لذا مراتب فوق طبق مواد 9- 118- 119 
قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج ميگردد و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 
شد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگر به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به دادگاه 

اعالم نمائيد. م.الف 19547
تاريخ انتشار: 1397/05/22

 مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومى مجتمع امام خمينى مشهد

متن آگهى 
كالســه پرونده: 96/ 11/ 549 شورا- شــماره دادنامه: 53 _ 18/ 2/ 97- مرجع رسيدگى شعبه 11 حقوقى 
شــوراى حل اختالف انديمشــك -  خواهان: آقاى مهدى خادم فرزند اميد با وكالت خانم ســاره ماكيانى پور انديمشك 
ســاختمان بهمــن طبقه دوم دفتر خانم ليال پاپــى- خوانده: آقاى ناصر بيرانوند مجهول المكان- خواســته: مطالبه وجه 
-گردشكار: پس از وصول پرونده به شورا و ثبت به كالسه فوق و انجام تشريفات قانونى در وقت مقرر شورا به تصدى 
و امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت و دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مينمايد.((راى قاضى شورا)) در خصوص دادخواست آقاى مهدى خادم فرزند اميد با وكالت خانم ساره 
ماكيانى پور بطرفيت آقاى ناصر بيرانوند بخواسته مطالبه وجه ضمانت وام با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته است 
اين جانب در بانك ملى شعبه دانشگاه ضمانت وام خوانده محترم را بر عهده داشته ام كه به علت عدم پرداخت اقساط 
بانكى از ســوى خوانده از اينجانب مبلغ 69000000 ريال دريافت شــده است لذا خواسته فوق را مطرح نموده است 
خوانــده علــى رغم وصف آگهى روزنامه مورخ 21/ 10/ 96 در شــورا حضور نيافته و در برابر ادعاى خواهان دليلى بر 
برائت ذمه خود ارائه نداده اســت و اليحه اى نيز ارائه نداده اســت شورا با بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده از 
جمله مفاد دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان و پاسخ استعالم واصله از بانك ملى خواسته خواهان را وارد تشخيص 
و بــه اســتناد مواد 198 _ 502 _ 519 و 522 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بــر محكوميت خوانده به تاديه مبلغ 
69000000 ريال به عنوان اصل خواســته و هزينه دادرسى به مبلغ 1490000 ريال حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 9/ 10/ 96 لغايت زمان پرداخت كه بر اساس 
شاخص ساالنه اعالمى بانك مركزى و از ناحيه اجراى احكام مدنى محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهى در شعبه صادر كننده راى و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى انديمشك مى باشد.
قاضى شوراى حل اختالف انديمشك - مسلم بساطى

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالسه 111/970256 آقاى مجيد صداقت منش فرزند به اتهام شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپبه 
علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقيب ميباشــد لذا به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است راس ساعت 09/30 روز 1397/07/04 
در شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو مشــهد حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف 19545
تارخ انتشار: 1397/05/22

مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم طاهــره بحيرائى فرزند 
نصير

خواهان آقاى محمدرضا رضائى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم طاهره بحيرائى 
به خواسته - مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988328800893 
شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/21 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/559
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

                                             آگهى ابالغ وقت دادرسى به محمد حسينى ف حسن
ش بايگانى شــعبه:970434 خواهان ســهيال حبيبى فومشــى دادخواســتى به طرفيت 
خوانــده محمد حســينى ف حســن به خواســت فك پــالك مطرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و 
بــه كالســه 9709981110800423  شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابــل ثبت و وقت 
رســيدگى 97/8/1 ســاعت 8:30 تعيين گرديد. حسب دســتور دادگاه ،طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.(( مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگســترى 

بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابل-مريم رمضانى

آگهى مزايده
دايره اجراى احكام مدنى بابل در نظر دارد در پرونده اجرايى به كالســه 952950 له 
محمدعلى مشــهدى خلردى عليه محمد زمانيان مرزونى –احمد رضازاده جهت وصول محكوم 
به و هزينه هاى اجرايى زمينى به مســاحت 252 مترمربع به صورت زراعى(باغى)فاقد آب 
و بــرق داخــل بافت واقع در روســتاى باريك كال متعلق به محكوم عليــه را از طريق مزايده 
در تاريخ 97/6/12 روز دوشــنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجراى دادگسترى بابل به 
فروش برســاند. مزايده از قيمت پايه كارشناسى ذكر شــده در متن برگ مزايده آغاز و به 
باالترين بهاى پيشنهادى واگذار خواهد شد. برنده مزايده بايد پيشنهاد ده درصد بها را فى 
المجلــس و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. در صورت انصراف مبلغ پرداختى 
پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و كليه هزينه هاى انتقال نيز با 
خريدارمــى باشــد.متقاضيان مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده بــا هماهنگى اجرا از مال 

مورد مزايده بازديد نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى حل اختالف بابل-حبيب پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيده  عفيفه اسمعيل پور ف سيد رسول
ش بايگانى شعبه:970005 خواهان بانك رفاه كارگران دادخواستى به طرفيت خواندگان 
به خواسته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981110600005 
شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/9/17 ساعت 8:30  تعيين 
كه  حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى بابل-احمد عباسى

آگهى مزايده 
در پرونــده اجراييه به كالســه هاى 960300 و 960299  اجراى احكام شــوراى حل 
اختــالف عليرضا رحمت نژاد جهــت پرداخت محكوم به مربوط به محكوم له محمود هاشــمى 
اقدام به تعرفه مال نمود كه عبارت اســت از ســنگ ســاختمانى به شــرح نظر كارشناســى 
پيوستى واقع در كياكال كارگاه سنگ فروشى و آهنگرى جنب آهن فروشى محمدى، لذا اين 
اجرا بنا به درخواست محكوم عليه مال مزبور را توقبف و از طريق مزايده با حضور نماينده 
اجراى احكام دادگاه شهرســتان ســيمرغ تحت شــرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات 
اقالم تعرفه شــده به شــرح نظريه پيوســت شده مى باشــد.اموال مذكور متعلق به محكوم 
عليــه و مفــروز بوده و در ازاى مبلــغ 325,330,000 ريال به فروش مى رســد .1-قيمت 
كارشناســى شــده مبلغ 373,180,000 ريال مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى شــده 
پايه شروع،كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند 
و مبلغ ده درصد قيمت پيشــنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخد و مابقى آن ظرف يك 
مــاه پــس از فروش وصول مى گردد در غير اين صــورت مبلغ ده درصد،به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد.3-موعد و زمان فروش 97/6/10  از ســاعت 10:30 صبح الى 11 در دفتر 
اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى 

باشد.4-كليه هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/58
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

راهبردهایی برای سیاست گذاری در حوزه  مسکن؛

پیشنهادهایی برای کاهش قیمت مسکن

لطفًا تولید را نُکشید
در س��الی که قرار بود حمایت ویژه ای از  كار و  تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی كس�ب 
در کار تولیدکنندگان نش��ده بلکه بر حج��م بدهی ها اضافه و 
تش��دید مش��کالت امکان فعالی��ت را از آنها گرفته اس��ت. به 
اعتقاد تولیدکنندگان ما خواس��تار حمایت دولت نیستیم فقط 

بگذارد کار کنیم.
نوس��انات نرخ ارز و مش��کالت تأمین مواد اولیه به همراه 
کمبود نقدینگی رمقی برای فعالیت تولیدکنندگان نگذاشته و 
کاهش حجم تولید و حتی تعطیلی موقت واحدهای تولیدی را 
به وجود آورده است. البته برخی هم از شرایط بازار سوء استفاده 
کرده و ب��ا کاهش عرضه محصوالت به بازار باعث رش��د قابل 
توجه قیمت ها شده اند که هنوز در این رابطه تصمیم مناسبی 

برای برخورد با این متخلفین اعمال نشده است.
در مجم��وع در س��الی ک��ه قرار ب��ود حمایت وی��ژه ای از 
تولیدکننده داخلی شود نه تنها گشایشی در کار تولیدکنندگان 
نش��ده بلکه بر حجم بدهی ها اضافه و تش��دید مشکالت امکان 
فعالی��ت را از آنه��ا گرفته اس��ت. ب��ه اعتق��اد تولیدکنندگان 
م��ا خواس��تار حمایت دولت نیس��تیم بگ��ذارد کار کنیم و هر 
روز عرص��ه فعالی��ت را برای م��ا تنگ تر نکند. البته براس��اس 
سیاس��ت های جدی��د ارزی که از 21 فروردین ماه س��ال جاری 
اجرایی شد دولت بدون لحاظ کردن اولویت بندی، دالر 4200 
تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که براساس آمارهای 

رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا نیمه خردادماه، بالغ بر 
بیست میلیارد دالر کاال ثبت سفارش شده است.

اما پس از گذش��ت زم��ان، دولت تصمی��م گرفت تا دالر 
4200 تومانی را تنها به کاالهای اساسی و ضرروری مورد نیاز 
کشور شامل مواد اولیه و ماشین آالت اختصاص دهد و بر این 
اساس س��ه اولویت را برای دریافت دالر 4200 تومانی تعیین 
ک��رد. در این سیاس��ت گذاری به گروه یک��م کاالیی از منابع 
بان��ک مرکزی دالر به ن��رخ 4200 تومانی با احتس��اب یارانه 
400 تومان��ی، گروه دوم از مناب��ع نیما )ارز حاصل از صادرات 
پتروش��یمی، فوالد و...( نرخ 4200 تومانی و به گروه س��ه ارز 
حاصل از صادرات سایر کاالها )20 درصد صادرات کل کشور( 
نرخ 4200 تومان و واگ��ذاری اظهارنامه صادراتی )توافق بین 

صادرکننده و واردکننده( تعلق می گیرد.
بیان این اولویت  بندی ها آن هم در ش��رایط فعلی اقتصاد 
عاملی ش��د ت��ا تولیدکنندگانی که پیش از ای��ن ارز مورد نیاز 
خود را با مکانیزم دیگری تهیه می کردند درگیر سیاس��ت های 
جدید شده و نتوانند در تأمین ارز مورد نیاز خود موفق باشند. 
بسیاری از تولیدکنندگان امروز در دریافت ارز مورد نیاز برای 
خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و به اجبار خط تولید 
خ��ود را کاهش و حتی تعطی��ل کرده اند. به عنوان نمونه یکی 
از تولیدکنن��دگان قطعات خ��ودرو در همین ارتباط می گوید: 
قطعات یدکی مورد نیاز واحد تولیدی ما از اروپا تأمین ش��ود 
اما متأسفانه در کانال تخصیص ارز قرار گرفته  و هنوز به نتیجه 
نرسیده ایم. در این رابطه نامه نگاری هایی متعددی را هم انجام 

داده ایم ولی فقط سرگردانی ما بیشتر شده است.
یک��ی دیگر از تولیدکنندگان ه��م می گوید: من در بخش 
نایل��ون کار می کردم و حدود 30 کارگر داش��تم اما در اواخر 
سال گذشته با تشدید مشکالت مجبور شدم تولیدی را تعطیل 
کنم . البته چند روز بعد از تعطیلی هر کدام از کارگرها حدود 
10 تا 15 میلیون پول آوردند و خواس��تار فعالیت مجدد واحد 
تولیدی ش��دند. وی با اشاره به اینکه با کمک کارگران فعالیت 
مج��دد واحد تولیدی را در اوایل امس��ال آغ��از کردیم، افزود: 
متأس��فانه هزینه های باالی تولید و انباش��ت بدهی های بانکی 
باعث ش��ده تا تولید برای ما به صرف��ه نبوده و هر روز با ضرر 
روبه رو ش��ویم به نحوی که در نهایت خردادماه امس��ال واحد 

تولیدی را تعطیل کردیم.
تولیدکننده دیگری با اعالم اینکه هر روز ارزش سرمایه ما 
کم می ش��ود گفت: مگر می شود در این شرایط کار کرد. امروز 
اوض��اع تولید در مرحله بحران ق��رار گرفته و هیچ کس به فکر 
حمایت از این بخش نیست. وی با اعالم اینکه بانک ها هر روز 
پیگی��ر مطالبات معوق خود هس��تند، افزود: ب��ا دالر 10 هزار 
تومانی مگر می ش��ود کار کرد! البته هر 5 س��ال ما با نوسانات 
نرخ ارز روبه رو هس��تیم ولی امسال اوضاع به شدت بد شده و 

رمقی برای تولیدکنندگان نگذاشته است.
رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران هم با 
اش��اره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی ش��ده و تصمیماتی 
متناس��ب با عکس العمل های روزانه می گی��رد می گوید: در این 
وضعیت هیچ تولیدکننده ای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه 

فعالیت خود نیست. البته من مطمئنم وضیت شکننده تولید با 
اس��تمرار این شرایط بدتر خواهد شد چراکه دولت هر بار اعالم 
می کند ارز دولتی را فقط به کاالهای اساس��ی پرداخت می کند 

که این موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده می رساند.
محمدرض��ا مرتض��وی تصریح ک��رد: به نظر می رس��د در 
تصمیم دولت برخی از کاالهای تولیدکنندگان، اساسی نبوده 
و حائز دریاف ارز نیست در این شرایط تولیدکنندگان خود را 

مستحق دریافت ارز برای ادامه چرخه فعالیت خود می داند.
وی گف��ت: چ��را هرک��س به ج��ای کمک ب��ه تولید فقط 
س��نگ اندازی می کند؟ چرا یک عده بدون ِعرق ملی با استفاده 
از رانت اموال کش��ور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد 
نمی کند. به جرأت می توانم بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که 
حجم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.

رئی��س خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان تهران با 
اش��اره به اینکه آدرس واحدهای تولیدی مش��خص اس��ت و 
در کوتاه ترین زمان با عدم پرداخت هزینه ها پلمب می ش��ود، 
تصریح کرد: باید یک اراده حاکمیتی برای برخورد با صاحبان 
اموال نامش��روع باش��د تا آنها براحتی در زم��ان اختصاص ارز 
دولتی درصدد تأسیس شرکت تا خرید کاالهای اساسی برای 
کس��ب س��ود و افزایش اموال نامش��روع خود نباش��ند. جالب 
اینجاس��ت در این اوض��اع هم آنها نگران وضعیت خود ش��ده 
و در صدد خروج اموال ملت از کش��ور هس��تند. به نحوی که 
بانک های خارجی اعالم کرده اند که حجم زیادی از سرمایه از 

ایران در حال خارج شدن است.  تسنیم


