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 تفاهم نامه همکاری بین بانک انصار
و دانشگاه پیام نور 
بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهم نامه ای 7 ماده ای 
را با هدف حمایت و کمک به دانشجویان در تمام مقاطع 
تحصیل��ی از طریق تأمین بخش��ی از هزینه های دوران 

تحصیل دانشجویان و ارایه خدمات بانکی امضا کردند.
ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار و محمدرضا زمانی 
رئیس دانشگاه پیام نور طی دیداری ضمن تأکید بر لزوم 
توس��عه همکاری های دوجانبه، تفاهمنامه ای یکس��اله 
را که براس��اس آن اعطای تس��هیالت قرض الحسنه به 
دانش��جویان در سقف هزینه ش��هریه ثبت نام و شروط 
دیگر مندرج در تفاهمنامه صورت می گیرد امضا کردند. 

 بانک صنعت و معدن
پیشران حمایت از تولید ملی است

قائم مق��ام وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
اقدامات بس��یار مهم و کارآمد بانک صنعت و معدن در 
عرصه صنعت کشور نشان مي دهد که این بانک پیشران 

حمایت از تولید ملي است.
رضا رحماني افزود: هم وزارت صمت و هم صنعتگران، 
بانک صنعت و معدن را یک بانک داراي بدنه کارشناسي 
کارآمد مي دانند بنابراین همواره با نگاه امیدوار به این بانک 
مي نگرنند چراکه در ش��رایط حس��اس همواره از بخش 

صنعتي کشور حمایت هاي مهم و حیاتي داشته است.

بازدید اصحاب رسانه از موزه بانک ملی
همزمان با نودمین س��الگرد تاس��یس بانک انجام 

شد و مورد استقبال اصحاب رسانه قرار گرفت.
در این بازدید س��عداله عیس��ی زاده مدیرامور حوزه 
مدیریت و روابط عمومی بانک به همراه جمعی از مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی این بانک نیز حضور داشتند.

اخبار

بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور
معاون اول رئیس جمهور گفت: بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد ایران بوده 
و آینده اقتصاد کشور دست آنهاست و هر کسی در این موضوع تردید کند، اقتصاد را 

نفهمیده و باید قوانین به گونه ای شود که بخش خصوصی میدان دار اقتصاد شود.
اسحاق جهانگیری گفت: آب مهمترین مسئله در زندگی و منشا حیات است 

ک��ه هم مولفه سیاس��ی و هم مولفه ه��ای اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی دارد به 
طوریکه نبود آن حیات یک ملت را به مخاطره می اندازد. وی افزود: مسئله کمبود آب 

باید به مسئله اجتماعی تبدیل شود و در این بین دولت نمی تواند به تنهایی از ابرچالش آب 
عبور کند همه باید به میدان بیایند تا آینده کشور به خاطر این موضوع به خطر نیافتد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: س��ال آبی جاری که در حال س��پری کردن 
روز های پایانی آن هس��تیم، از نظر کم آبی جزء بدترین س��ال های اخیر و به تعبیری در 

۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.  مهر

دیدگاه دولتی
تامین ارز کاالی اساسی و مواد اولیه 
رئی��س کل بانک مرکزی گف��ت: این بانک با قدرت ارز م��ورد نیاز کاال های 
ضروری و اساس��ی و نیز مواد اولیه و کاال های واس��طه ای کارخانجات و نیاز های 

واقعی مردم را تأمین می کند.
در دیدار مدیران عامل بانک های کشور با رئیس کل بانک مرکزی مهمترین مسایل 

پولی و بانکی کشور بررسی و نقش بانک ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید بخش 
کسب و کار در کشور مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه بانک های کشور آمادگی خود 

برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهار نقدینگی و نیز پش��تیبانی از فعالین 
اقتصادی اعالم و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست های بانک مرکزی همراهی نمایند.

عبدالناصر همتی با اش��اره به رهنمود های رهب��ری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی 
و جلس��ه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا بر عزم نظام در کنترل 

نقدینگی و حمایت از سیاست های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.  ایرنا

پشت باجه
ورود نهادهای نظارتی بازار سرمایه به قیمت گذاری فوالد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود نهادهای نظارتی بازار سرمایه به 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی و پتروشیمی خبر داد و گفت: منافع سهامداران 

را پیگیری خواهیم کرد.
شاپور محمدی گفت: برای حمایت از حقوق سهامداران، سازمان بورس مکاتبات 

بس��یاری را با سطوح عالی دولت، س��تاد تنظیم بازار و شخص وزیر صنعت، معدن و 
تجارت داشته و قرار شده تغییراتی در دستورالعمل های قیمت گذاری ایجاد شود، به طوری 

که این تغییرات با سیاست های کالن کشور سازگاری الزم را داشته باشد و در عین حال منافع 
سهامداران نیز حفظ شود و این همان مسیری هست که سازمان بورس دنبال می کند.

وی افزود: ما موضوع دستورالعمل ستاد تنظیم بازار درخصوص فوالد را در هیات مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��ورای عالی بورس مطرح کرده ایم و هر جایی که طرح 

دغدغه های سهامداران موثر واقع شود، به طور قطع پیگیری خواهیم کرد.  سنا

خیابان حافظ

آگهى حصر وراثت  
خديجه ســتاوند ش ش 2250105626 به شــرح دادخواست به كالســه 970678 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد خسرو سعادت شجرى ش ش 2091043877 
در تاريخ 97/5/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى- همسر متوفى2-سيده مهديه سعادت شجرى ف سيد خسرو ش م 2081223821 دختر متوفى، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
افســانه احمدى خلردى ش ش 2093537672 به شــرح دادخواســت به كالســه 970663 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مريم مهديان ش ش 5829579820 ف 
علــى در تاريــخ 97/4/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى- دختر متوفى2-تقى احمدى خلردى ف مهدى ش ش 5769538678 همسر متوفى3-اكبر اش ش 
2093012758   4-صغــرى ش ش 5829843341   5-نرگــس ش ش 2092076795 همگى احمدى خلردى 
ف تقى-فرزندان متوفى6-سكينه ميرابى مياندهى ف موسى ش ش 5829579200 مادر متوفى، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
اشرف السادات حسينى كريمى سرخكاليى ش ش 2092009877 به شرح دادخواست به كالسه 970687 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد شريف حسينى كريمى 
ســرخكاليى ش ش 1178 در تاريــخ 97/3/10 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-سيد مجيد ش ش 20928766277   3-سيد حميد ش ش 
2092059351   4-ســيد حسين  همگى حسينى كريمى سرخكاليى ف سيد شريف –فرزندان متوفى 5-شكيله 
محمدپور جوجاده ف نجما ش ش 5829310635 همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســن فردوسى ش ش 1709ش م 2091862126 به شرح دادخواست به كالسه 970686 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه آقاخانيان ش ش 2091646032 
در تاريخ 96/12/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

متقاضى-پســر متوفى2-فاطمــه ش ش 2091805981   3-رقيــه ش ش 2091886009   4-محمدرضا ش 
ش 2091817333   5-خديجه ش ش 2091844195   6-زهرا ش ش 2091827363 همگى فردوســى ف 
حسين-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
معصومه افضلى ش ش569 به شــرح دادخواســت به كالســه 970671 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان غالعلى ســلطان تويــه ش ش 4579856422 در تاريخ 
97/5/24در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
همسر متفى2-شايان ش ش 20809176625   3-ماهان ش ش 2081498650   هردوسلطان تويه ف غالمعلى 
–پســران متوفى4-غالمحســن ســلطان تويه ف محمدحســين ش ش 4579821696 پدر متوفى، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
على ولى زاده مياركالئى ش ش 6 به شــرح دادخواست به كالســه 970692 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه نخودى مياركاليــى ش ش 692 ف على اصغر ت ت 
52/6/1 در تاريخ 97/6/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى-همســر متوفى2-حســين ش ش 2080549634   3-محمد ش ش 5820121937 هردو ولى 
زاده مياركالئى ف على –پســران متوفى4-على اصغر نخودى مياركالايى ف حســنجان ش ش 2092802100 پدر 
متوفى5-مرضيه رمضانى ديوكالئى ف باقر ش ش 5829427729 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى قاســم ذات الهى  ف على اصغر دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مجيد عسكرى تقديم كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073600242 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز  شنبه 97/8/5 
ساعت 9 در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 6  شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
رضا چرمچى ش ش 2092264605 به شرح دادخواست به كالسه 970668 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آذردخت عالجى ش ش 531 در تاريخ 97/5/16 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-رامين 
3-ريتا هردو چرمچى ف على-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
عبدالحميد طهماســبى ش ش27 به شــرح دادخواست به كالســه 970676  از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيده بتول فانى ساروى ش ش 17649 در تاريخ 97/3/26 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر 
متوفى2-هاجــر ش ش 951   3-علــى اكبــر ش ش 126   4-محمد ش ش 3075 همگى طهماســبى ف شــعبان 
–فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
پروين فتح اله زاده ش ش 59 به شــرح دادخواســت به كالســه 970670 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد عسكرى ميرى شكتايى ف سيدعلى ت ت 
1323/12/1 ش ش 2091711292 در تاريخ 97/5/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-سيد رضا ش ش 22611   
3-سيد تقى ش ش 23195   4-سيد فاطمه ش ش 2090236140 همگى شكتائى ف سيد عسگرى-

فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حسن نشاطى ش ش 1847 به شرح دادخواست به كالسه 970713 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر نشاطى تلوكاليى ش ش 5769791632 
در تارخ 97/5/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى-پســر متوفى2-معصومــه على زاده كارنامى ف قاســم ش ش 5769880759 همســر 
متوفى3-بهمن نشاطى ف على اكبر ش ش 4579639472 پسر متوفى4-اميرمحمد نشاطى تلوكالئى ف 
على اكبر ش  ش 2081352249 پسر متوفى5-مهين نشاطى ف على كبر ش ش 2091055212 دختر 
متوفى6-نرگس نشاطى تلوكاليى ف على اكبر ش ش 2081097508 دختر متوفى7-راضيه نشاطى ف 
على اكبر ش ش 2090265957 دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
معصومه ابراهيم پور ش ش 1796 به شرح دادخواست به كالسه 970702 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد ابراهيم پور ش ش 2142 در تاريخ 
97/2/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى-دختــر متوفى2-نفيســه ابراهيم پور ف محمــد ش ش 0384896413 دختر متوفى3-هاجر 
خاتون وفايى نژاد ف على محمد ش ش 4579846516 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيده زهره ابراهيمى باالدزايى ش ش 2091236705 به شرح دادخواست به كالسه 970684 
از اين شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ولى اله سعادتى ش 
ش 2093173697 در تاريــخ 97/4/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-محمد ش ش 2080846434   3-مقدسه ش 
ش 2080515527   4-زهــرا ش ش 2080106228 همگــى ســعادتى ف ولى اله-فرزندان متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيدعلى گدا دالورى ش ش 2091164615 به شرح دادخواست به كالسه 970672 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد اكبر دالورى ش ش 1228 در 
تاريخ 96/10/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى- پسر متوفى2-منيره معنوى امرى ف ميرزاعلى ش ش 2091156957 همسر متوفى3-
ســيد فتاح ش ش 2091164631   3-ســيد عبداله ش ش 2091169595   5-سيد على اصغر ش 
ش 2091173339   6-ســيد حسن ش ش 2091174661   7-سيد قاسم ش ش 2091174971   
8-ســيده شهربانو ش ش 2093210290   9-ســيده گل بهار ش ش 2093227444 همگى دالورى 
ف سيد اكبر –فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
عزت اهللا ايزدى پهنه كاليى ش ش 27312 به شــرح دادخواست به كالسه 970662 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لطف اله ايزدى پهنه كاليى ش ش 
1033 در تاريــخ 97/3/21 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى3-صفورا صمدى تالرمــى ف داور ش ش 5789685455 
همسر متوفى3-محمد ش ش 2092408844   4-اسداله ش ش 2092344651   5-حسين ش ش 
2091965561   6-اسماعيل ش ش 2093577372   7-كلثوم ش ش 2092297971   8-فاطمه 
ش ش 2092007254   9-معصومــه ش ش 2092063308 همگــى ايــزدى پهنه كاليى ف لطف اله- 
فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســهيل رحمانى ش ش 2080084097 به شــرح دادخواســت به كالســه 970674 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان كيومــرث رحمانى ش ش 
5829865548 در تاريــخ 97/5/18 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-زينب ســتم بــر كميشــانى ف محمد ش ش 
2181069417 همســر متوفى3-رضــا ش ش 2081118998   4-روجــا ش ش 2080445928   
5-ســودابه ش ش 2080084100   6-سحرناز ش ش 2093613001   همگى رحمانى ف كيومرث-

فرزندان متوفى7-بنفشه خانم ولى پور جديدى ف ابراهيم ش ش2160805785 مادر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محمد كاكوئى ش ش 427 به شــرح دادخواســت به كالســه 970644 از اين شــورا درخواســت 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يعقوبعلى كاكوئى دينكى ش ش 66 در تاريخ 
96/10/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى-پسر متوفى2-زهرا يوسفى ف عبدالكريم ش ش 584 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد مجتبى قادرى ش ش 2091261289 به شرح دادخواست به كالسه 970661 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد جالل قادرى ش ش 2093120895 در تاريخ 
94/2/13در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
پسر متوفى2-عفت محمدپور ف هادى ش ش 2093130262 همسر متوفى3-ميرعماد ش ش 2093269694   
4-ســيد مصطفــى ش ش 2093237393   5-ســيد ايمــان ش ش 2093240718   6-ســيد رقيــه ش ش 
2091261084   7-سيده سكينه ش ش 2080082000 همگى قادرى ف سيد جالل-فرزندان متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مولود صعودى ش ش 2090101857 به شــرح دادخواســت به كالســه 970650 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زبيده صعودى ش ش10195 در تاريخ 81/6/10 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-

فاطمه صعودى ف استادحسين ش ش ش ش 2091642606   3-نورى صعودى ف حسين ش ش 294   4-طاهره 
صعودى ف حســين ش ش 160-دختران متوفى، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
رمضان اســكندرى خانقاهى ش ش2259141854 به شــرح دادخواست به كالســه 970611 از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان عزيزاله اســكندرى خانقاهى ش ش 
383 در تاريــخ 97/4/8 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى-پســر متوفــى2-ام ليــال پر ف حســين ش ش 2259746268 همســر متوفى3-عليرضا ش ش 
5779692750   4-حبيــب الــه ش ش 2259137954   5-درخشــنده ش ش 2259289401   6-كبرى ش 
ش 5779690057 همگى اســكندرى خانقاهى ف  عزيزاله –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســن فرشــادى ش ش 2091874272 به شــح دادخواســت به كالســه   از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد فرشادى ش ش2091666858 در تاريخ 97/1/11 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-

حسين ش ش 2091897345   3-اكرم ش ش 2092418815 هردو فرشادى ف محمد-فرزندان متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســن فرشــادى ش ش 2091874272 به شــح دادخواســت به كالســه   از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهرا خاكى مقــدم در تاريــخ93/4/22 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پسر متوفى2-حسين ش ش 
2091897345   2-اكرم ش ش 2092418815 هردو فرشادى ف محمد-فرزندان متوفى4-محمد فرشادى ف 
ابوالقاسم ش ش 2091666858 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيده بــى بى قريشــى امرئى ش ش2091146838 به شــرح دادخواســت بــه كالســه 970675 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد نبى اله قريشى امرئى ش ش 
2091146838 در تاريخ 96/4/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-سيد طاهر ش ش 2093211262   3-سيد على گدا ش ش 2160021891   
4-مريم ش ش 2091165697    5-سيده معصومه ش ش 2091165700 همگى قريشى امرئى ف نبى اله-

فرزندان متوفى6-تاجماه سليمانى ف محمداسمعيل ش ش 2091153079 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مينا اصغرى مشــهديكالئى ش ش 2162467232 به شــرح دادخواست به كالســه 970669 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بلقيس حســينيان ش ش 786 در تاريخ 
97/5/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
دختــر متوفى2-محمدحســن ش ش 2092133888    3-مســعود ش ش 2093757788   4-رضــا ش ش 
2090903104 همگى اصغرى مشــهديكالئى ف حســينعلى –پســران متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نقــى محمــودى دروپــى ش ش 2091317942 به شــرح دادخواســت به كالســه 970656  از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان ماهتابه رنجبر گرمــرودى ش ش 3 در 
تاريــخ 96/6/10 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى-پسر متوفى2-فتحعلى ش ش 2091195685   3-فيض اله ش ش 2091317926   4-رقيه ش ش 
2091317934 همگى محمودى دروپى ف مصطفى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد يعقوب حســينى ش ش 5769778105 به شــرح دادخواســت به كالســه 970642 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد حسين حسنى ش ش 414 در تاريخ 
61/11/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
پســر متوفى2-داود حســنى ش ش 2091020710   3-سيد محمود حسينى ش ش 5769764031   4-سيد 
ايوب حسنى ش  ش 2091022799 همگى ف سيد حسين –فرزندان متوفى5-معصومه محمدزاده ف سيد محمد 
ش ش 5769506679 همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
اســحق مهدى پور داميرى ش ش 1648 به شــرح دادخواست به كالســه 970714 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر مهدى پور داميــرى ش ش 224 در تاريخ 
97/6/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر 
متوفــى2-داود ش ش 422   3-ليــال ش ش 436   4-رقيــه ش ش 11   5-افســانه ش ش 24   6-فرزانه ش 
ش 51 همگــى مهدى پور داميرى ف على اكبر-فرزندان متوفى7-رعنا زارع اوجامحله ف على اصغر ش ش1910 
همسر متوفى8-هاجر مختارى داميرى ف كرباليى محمد ش ش 145 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
علــى نوريــان ش ش 3969 به شــرح دادخواســت به كالســه 970718  از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عارف نوريان ش ش 2080647032 در تاريخ 97/3/28 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پدر متوفى2-
ايران كرامتى نيا ف محمد ش ش 12 مادر شهيد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
راحله اورامن ش ش 232 به شرح دادخواست به كالسه 970695 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالعلى اورامن ش ش 5789624952 در تاريخ 1319/2/9 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-فيروزه 
اورامن ف مرحوم محمدعلى ش ش 5789624960 همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول -نوبت اول
به موجب پرونده كالســه 2/970584 له حســين حيدرى زاده عليه رضا بابائى ازنى جهت وصول محكوم به 
و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 160,000,000 ريال ارزيابى و 
مقررشــد در روز يكشنبه 97/7/8  از ســاعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد.مال مورد مزايده عبارت است از :يك قطعه زمين به مساحت 166 مترمربع با حدود اربعه جنوبا 19/10 
متر شرقا 8/5 متر غربا 8/5 متر و شماال به طول 20 متر واقع در سارى- باالدزا كه به مقدار160,000,000 ريال 

برآورد گرديده و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پ:4/1147/96 وقت رسيدگى:97/7/16 ساعت 10 صبح خواهان: بهروز يعقوبى خوانده:على اصغر 
نعيمى-مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه چهارم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده ،به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
شورا مراجعه و با اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف قائم شهر-ولى نيا

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پ:4/422/97 وقت رسيدگى:97/7/17 ساعت 9 صبح خواهان: ميثم سيفى خوانده : ميثم پاشايى-
مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تسليم شــوراى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه چهارم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده ،به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت 
خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
شورا مراجعه و با اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف قائم شهر

اجراييه
ش پ :2/96/243 محكوم له: خانم رحيمى به وكالت از حسن قبادى قاديكاليى محكوم عليه:نسرين كاشانى 
راد ف حسن-مجهول المكان به موجب راى 439-96/9/22 شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدوپنجاه ميليون ريال اصل خواسته و تاخير تاديه آن از تاريخ سررسيد 
چك هاى شماره 416355-95/4/10 به مبلغ يكصدميليون ريال و 043502-95/5/15 به مبلغ پنجاه ميليون 
ريال تا زمان اجراى حكم + مبلغ 4,054,000 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له هم چنين پرداخت 1/2 وجوه 
محكوم به بابت هزينه اجرايى حكم در حق دولت+پرداخت حق الوكاله وكيل پرونده.به استناد ماده 19 آيين نامه 
اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ 
اين 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
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى مزايده اموال غيرمنقول -نوبت اول
بــه موجب پرونده كالســه 2/971545 له ناصــر برزگر با وكالت آقــاى بابايى عليه1-علــى صادقى2-عماد 
صادقــى جهــت وصول محكوم به و هزينه هاى اجراى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 
600,000,000 ريال ارزيابى و مقرر شد در روز سه شنبه 97/7/10  از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى 
در محل شــعبه اول اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ 
و مابقــى بايد ظــرف يك ماه پرداخت گردد هم چنيــن در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 
10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از :يك قطعه زمين به 
مساحت 200مترمربع داراى قولنامه دستدارمى واقع در سارى جاده پالژ روبه روى مجموعه تفريحى دانشگاه تهران 
كوچه هدايت جنب ويالى آقاى بدخشان با حدود اربعه شماال به طول 11/64 متر وصل به كوچه هشت مترى شرقا به 
طول 17/14 متر وصل به پالك شماره 13 جنوبا به طول 11/64 متر وصل به زمين متصرفى غربا به طول 17/37 
متر وصل به پالك شــماره 11 كه باتوجه به موارد مطروحه، موقعيت ملك، متراژ و شــكل هندســى زمين ساخت و 
سازهاى همجوار عرض معبر غيرساحلى بودن زمين و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر در ارزش گذارى هم چنين 
بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهى احتمالى قيمت كل زمين فوق الذكر از قرار مترمربعى 3,000,000 ريال برابر 

600,000,000 ريال اعالم گرديده و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

در ش��رایطی که بانک مرکزی  از رشد بی حد و حصر نقدینگی نقشــــه راه
در کشور خبر می دهد و اعالم می کند که این حجم 
در پایان تیر ماه امسال به 16۰2 هزار میلیارد تومان 
رس��یده که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 2۰.1 
درصد رشد داشته است که سهم حجم شبه پول از 
آن 1387 هزار و 34۰ میلیارد تومان و س��هم پول 
214 هزار و 91۰ میلیارد تومان اس��ت؛ روز گذشته 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان 
اینکه از نظر زیرس��اختی رش��د نقدینگی ایران باال 
اس��ت، ۵ راهکار مدیریت پای��دار نقدینگی را اعالم 
کرده و گفته اس��ت؛ اقدامات��ی از جمله اصالح نظام 
بانکی در راستای بازگش��ت تعادل به ترازنامه نظام 
بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 
برنامه ری��زی ب��رای کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی در 
بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کس��ری بودجه 
دول��ت به ویژه با توجه به کاه��ش درآمدهای ارزی 
حاص��ل از صادرات نفت ناش��ی از تحری��م نفتی و 
اصالح سیاس��ت های کنت��رل قیمتی در راس��تای 

کنترل جریان نقدینگی را می توان عنوان کرد.
این گفته وی در حالی مطرح شده که براساس 
آمار حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط 
28.4 درص��د، در دولت هفتم و هش��تم به تدریج 
26.6 درص��د که در این دوره رکود س��ال 1387 
و بح��ران مال��ی جهانی هم وجود داش��ته اس��ت؛ 

همچنی��ن رش��د نقدینگی در دول��ت نهم و دهم 
27.7 درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال 97، 
ع��دد 24.3 درصد بوده که دوم��اه اخیرهم افزوده 
ش��ود در این دولت براس��اس آخرین آمار، حدود 

2۰.1 درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.

اتفاقی که عجیب نیست
عضو هیات علمی دانش��گاه تهران گفت: روند 
نش��ان از این دارد که ایران از جمله کش��ورهایی 
اس��ت که رش��د نقدینگی باالیی دارد گرچه پس 
از دوران دفاع مقدس همواره رشد باالی نقدینگی 
داش��تیم و در سال های اخیر اتفاق عجیبی نسبت 

به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران 
جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی باالیی دارد 
و ناپای��داری متغییرهای کالن به وی��ژه تورم که از 
نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از 
این دارد که از نظر زیرساختی رشد نقدینگی ایران 
باال است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته 

به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر 
متغییرهای کالن تاثیر مثبتی داشته است.

دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید 
ناخالص داخلی حاکی از این اس��ت که تا سال های 
138۰ روند نرمالی داشته ایم و در دو دهه اخیر روند 
رش��د یافته ای را داش��ته ایم و در سال 93 به تدریج 
جهش داشته ایم و اکنون نیز این روند رو به کاهش 
است و دلیل آن کاهش تورم در سال های اخیر است. 
 وی درب��اره ارزیابی ترکی��ب نقدینگی گفت: بخش 
زیادی از کاهش س��هم پول از نقدینگی به تغییرات 
س��اختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حس��اب های 
پش��تیبان مربوط می ش��ود ک��ه نیاز ب��ه نگهداری 

نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
 دیوان��دری ادام��ه داد: عالوه بر ای��ن با وجود 
حساب های پش��تیبان به طور عملی شبه پول نیز 
کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی 
دارد و ب��ه همین دلیل بخش��ی از اث��رات تورمی 
ش��به پول عمال تخلیه شده اس��ت. با این وجود در 
صورت افزایش س��یالیت نقدینگ��ی انتظار می رود 

فش��ار تورمی جدید و در عین ح��ال محدودی از 
ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از 

این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.
 رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی تصریح کرد: 
رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی )پول پرقدرت( 
و ضریب فزاینده نقدینگی است بررسی آماری سهم 
پایه پولی و ضریب فزاینده از رش��د نقدینگی بیانگر 
این اس��ت که در بلند مدت پایه پولی س��هم عمده 
را در رش��د نقدینگی داشته اس��ت از ابتدای دولت 
یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم 79.6 
درص��دی و ضری��ب فزاینده نقدینگی س��هم 2۰.4 

درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.
 وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی 
نیز گفت: از سال 91 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
ب��ه عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به 
عامل دوم به لحاظ س��هم در پایه پولی بدل ش��ده 
اس��ت.  دیواندری ادامه داد: در خردادماه سال جاری 
بده��ی بانک ها به بانک مرک��زی از 63.9 درصدی، 
دارایی خارجی بانک مرکزی )یا تعدیل تغییر ارز( از 
سهم 16.9 درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 
سهم 3.8 درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از 
سهم 1۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.

 عضو هیات علمی دانش��گاه ته��ران درخصوص 
س��هم ارزی تش��کیل دهنده پایه پولی نی��ز گفت: از 
س��ال 91 بده��ی بانک ها به بانک مرک��زی به عامل 

اول و دارایی ه��ای خارج��ی بانک مرک��زی به عامل 
دوم به لحاظ س��هم و پایه پولی بدل شده است. وی 
گفت: ب��ا توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب 
فزاینده نقدینگی و سهم حدود 2۵ درصدی در خلق 
نقدینگی و نیز سهم حدود 68 درصدی بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی می توان به این 
جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد 
97 حدود 7۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد 

ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ س��ود سپرده های بانکی 
در خل��ق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل 
خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های باالی 
س��ود س��پرده های بانکی بوده اس��ت که از مسیر 
نات��رازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناس��المی از 

خلق نقدینگی را شکل داده است.
دیوان��دری افزود: منظور از جریان س��الم خلق 
نقدینگی جریانی اس��ت که در آن انبساط بدهی ها 
درس��مت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی 
با انبساط دارایی های سالم )دارایی های مولد، جریان 
نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد( در سمت راست 
ترازنامه نظام بانکی پش��تیبانی ش��ود.در مقابل اگر 
بخش��ی با بروز ناترازی حقیق��ی در ترازتامه بانکی 
همراه شود، عمال این بخش از جریان خلق نقدینگی 
جریان ناس��المی اس��ت که در حال خلق نقدینگی 

بی پشتوانه است.  پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد
ارایه پیشنهاد اخذ مالیات از معامالت ارز و سکه 

مالیاتی کشور با بیان اینکه در ۵ ماه امسال ارزش افـزوده گـروه معیشـت  رئیس س��ازمان امور 
36.6 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات وصول ش��د، گفت: برگ 

تشخیص برای 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صادر شد.
 س��ید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه در ۵ ماه امس��ال 36.6 
ه��زار میلی��ارد توم��ان درآمد مالی��ات وصول ش��د، گفت: برگ 

تشخیص برای 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صادر شد.
وی افزود: در ۵ ماهه امس��ال 36 هزار و 6۰۰ میلیارد درآمد 

وصول شد و 8۵۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت شد.
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: از ابتدای ش��روع طرح 
تحول س��المت 14 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان و در ۵ ماه امسال 

22۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در ۵ ماه امسال 

12۰۰ میلیارد عوارض به شهرداری تهران دادیم.
به گفته وی، در راس��تای مبارزه با ش��رکت ها و فاکتورهای 

صوری در یک استان 3۰۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر 
شد، یک س��بزی فروش شناس��نامه خود را در ازای مبلغ با سه 
میلیون در اختیار س��ودجویان قرار داد تا ب��ا آن واردات صورت 

گیرد. یک لحاف دوز 3۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.
تقوی نژاد همچنین گفت: فردی را شناسایی کردیم که 88۰ 
میلیارد تومان س��پرده داشت و نیز یک مودی واقعی را شناسایی 

کردیم و 22۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شد.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، 4 میلیون و 863 هزار و 
113 اظهار نامه الکترونیکی در خرداد و تیر گرفته شد. با بررسی 

6 ه��زار تراکنش ب��االی ۵ میلیارد تومان 12 ه��زار میلیارد فرار 
مالیاتی شناسایی شد.

تقوی ن��ژاد افزود: 4 هزار میلیارد اصل و جریمه مالیاتی 2۰۵ 
شرکت پتروشیمی فعال در بورس کاال از محل معافیت صادراتی 
در مناطق آزاد و ویژه اخذ ش��د. وی گفت: تا 2۵ س��که خرید و 
فروش شده معاف از مالیات است، جدولی تهیه شده و در اختیار 
س��ران قوا برای تصویب است، بیش از هزار سکه خرید و فروش 
ب��ا نرخ 3۵ درصد مالی��ات تعلق گیرد. 83۰ میلی��ارد برای یک 

واردکننده خودرو مالیات تشخیص دادیم.

درپی رشد فزاینده پول های سرگردان؛

نقدینگیهنوزجانمیگیرد


