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رئيس اتاق بازرگاني ايران مشکل فعاالن اقتصادی را تشریح کرد

روی خط

اطمينانی بهآيندهاقتصادنداریم

رئيس كميته پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس :

طرح جامع اصالح نظام بانكي
در مجلس بررسي ميشود

رئيس كميته پولي ،مالي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه
طرح اصالح نظام بانكي در مجلس بررسي ميشود ،گفت :با اين قانون
ساختار بانك مركزي تغيير ميكند و بانك مركزي با مصوبه كميسيون
اقتصادي كام ً
ال متحول ميشود .به گزارش «سبزینه » به نقل از فارس،
محمد حسينزاده بحريني ،رئيس كميته پولي ،مالي و بانكي كميسيون
اقتصادي مجلس ،افزود :از نخستين روزي كه طرح قانون بانكداري اسالمي
بدون ربا در مجلس نهم اعالم وصول شد تا امروز كه طرحي جامع در
كميسيون اقتصادي داريم ،بخش عمده آن تصويب شده است .وی ادامه
داد :اين طرح ،طرحي جامع است كه قانون عملياتي بدون ربا و قانون
پولي  -بانكي سال بانكي را زيرنظر دارد .همچنين ساختار بانك مركزي را
تغيير ميدهد و بانك مركزي با مصوبه كميسيون اقتصادي كام ً
ال متحول
ميشود .در بانك مركزي به صورت متناوب گاهي كارهايي انجام شده است.
قانون اصالح نظام بانكي از زمان دكتر قاسمي كه در دهه  60رئيس بانك
مركزي بود ،شروع شد .در زمان آقاي سيف ،رئيس اسبق بانك مركزي ،دو
پيشنويس براي بانك مركزي و بانكداري آماده شد و با ورود مجلس بود
كه اين پيشنويسها به نتيجه رسيد .دو پيشنويس به دولت رفت و بانك
مركزي درخواست تصويب در دولت را داشت كه وزير اقتصاد وقت نپذيرفت
و مجددا ً دو پيشنويس به وزارت اقتصاد ارسال و مدتها وقت صرف شد تا
در صحن دولت دوباره اليحه كنار گذاشته شد و فقط برخي احكام و موارد
به تصويب رسید كه از نظر مجلس پذيرفته نيست .حسينزاده بحريني
افزود :در مجلس عالوه بر اليحه ناقص دولت سه طرح اعالموصولشده
داشتيم -1:طرح بانك مركزي براي تحول بانك مركزي -2،طرح بانكداري
جمهوري اسالمي كه نظام بانكداري را بايد مديريت كند -3 ،طرح تأسيس
بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران كه اكنون در صحن مجلس مطرح
است .بانك توسعه اسالمي مكمل بانك مركزي است .وقتي نظامات بانكي
كشورها مطالعه ميشود ،بانك توسعه قوي وصل به بانك مركزي مطرح
است .وی گفت :در كشور ما وزارت اقتصاد تخصص ماليات ،خزانه و گمرك
را به عهده دارد و مدیريت بانك به عهده وزارت اقتصاد نيست .اگر مجلس
نيز در اصالح ساختار نظام بانكي نظارت نداشته باشد ذينفعان نيز همچنان
نگران خواهند بود .وظيفه بانك مركزي پايش مقررات نظام بانكي است
كه به دليل انجام ندادن وظايف است كه مجلس ورود كرده .در تكوين
طرحي كه در كميسيون اقتصادي است ،دهها نفر از افراد متخصص بانكي،
فقهي و حقوقي در اصالح نظام بانكي نظر ميدهند و اين يك كار يكبعدي
نيست ،بلكه همه موارد در قانون ديده شده است .فرآيند و زيرساخت واي
تي دو نگاه متفاوت است .اگر قانونگذار مختصات سيستماي تي را ببيند
اشتباه است ،اما ضوابط انفورماتيك بانكي در اين قانون ديده شده است.
ما قانون  200مادهاي را به دليل نظامات تصويب بهكندي پيش ميبريم،
در صحن مجلس نمايندگان ميتوانند درباره تك تك موارد نظر بدهند و
صحبت كنند ،بعد دولت نظر بدهد .در ايران صحن مجلس درباره تك تك
كلمات نيز نظر ميدهد و بايد به صورت جامع همه موارد در نظر گرفته
شود .ما درباره نهادها بايد از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كنيم .در اين
طرح براي بانك ساختاربندي مشخص شده و با بانكداري جهاني منطبق
است .در وضع مطلوب بايد تجربه موفق دنيا را بگيريم و با فرهنگ و الزامات
ديني و فقهي و شرايط كشور  -حتي به لحاظ ظرفيت كشور -بوميسازي
كنيم كه در اين طرح همه موارد و تجربه بانكداري دنيا ديده شده است.
حسينزاده بحريني افزود :مجلس يا بايد كام ً
ال منفعل و فقط نظارهگر باشد
يا طبق قانون اساسي طرح ارائه دهد .هزاران ساعت متخصصان باتجربه
بانك مركزي در اين طرح دخيل بودهاند.

سبزینه سیمین ابراهیمی

رئيس اتاق بازرگاني ايران راوي نگراني فعاالن
اقتصادي از آينده مبهمي است كه برخي
سياستهاي غلط ارزي در ماههاي اخير بر جاي
گذاشتهاند؛ اما باور دارد با تحريمها آمريكا ،بازار
ارز جهشي نخواهد شد .اين روزها اقتصاد ايران با
گشايشهاي جديدي در بازار ارز ،آن هم با ورود
بانك مركزي به بازار و اصالح برخي سياستهاي
غلط گذشته تالش براي بازگشت به تعادل را تجربه
ميكند .بازار ارز اندكي متعادل شده و از هيجانات
و افزايش نرخهاي گاه و بيگاه دور شده است؛ اما
هنوز هم برخي نگران هستند كه مبادا اين آرامش
مقطعي باشد و باز هم فراز و فرودهاي گاه و بيگاه
به بازار ارز بازگردد .غالمحسين شافعي ،رئيس اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران و عضو
شوراي پول و اعتبار ،اما اين روزها بيش از آنكه
خوشحال از كاهش نرخ ارز باشد ،به بيثباتيای فكر
ميكند كه فعاالن اقتصادي را نگران كرده است.
بخشنامههايي كه دولت حتي براي  ۲۴ساعت هم
حاضر نيست آنها را اجرا كند و گاه ميانه راه ابالغ،
نظرش تغيير ميكند .وي ميگويد :امروز مهمترين
مشكلي كه براي فعاالن اقتصادي مطرح است،
اطمینان نداشتن به آينده اقتصاد است.
با تصميماتي كه به تازگي از سوي دولت
اتخاذ شده است ،بازار ارز اندكي روي
آرامش به خود گرفته است .به هر حال دولت
تصميم گرفت كه گشايشي در حوزههاي
ارزي ايجاد كرده و بازار غيررسمي را به
رسميت بشناسد .همچنين سقف قيمتي
بازار ثانويه نيز برداشته شد و اين اتفاق
توانست فاصله بازار ثانويه با بازار آزاد را كم
كند .چقدر فعاالن اقتصادي به اين سيستم
خوشبينهستند؟
مشكل اصلي فعاالن اقتصادي ،اين نيست كه
قيمت ارز باال ميرود يا پايين ميآيد ،چرا كه
نرخ بايد به هرحال از يك منطقي تبعيت كند.
مهمترين مشكلي كه براي فعاالن اقتصادي اكنون
مطرح شده ،نااطميناني از آينده است .يعني
فعاالن اقتصادي بر اساس تجارب گذشته ،آينده
مبهمي را براي خود متصور هستند .مشكل اصلي
فعاالن اقتصادي اين است كه آنها را از هرگونه
برنامهريزي براي آينده باز ميدارد و نسبت به
سياستهاي دولت ،نامطمئن ميكند؛ به نحوي
كه همواره يك حالت صبر و انتظار در اين رابطه
وجود دارد و اين امر ،لطمه زيادي به اقتصاد كشور
ميزند؛ بهويژه افراد را براي رفتن به سراغ كارهاي
مولد منع ميكند؛ چراكه كارهاي مولد ،كارهاي

آگهیحصروراثت
بحکایت پرونده کالسه  4/437/97شعبه چهارم شورای حل اختالف
شهرستان جوانرود آقای محمد رحیم گل محمدی درخواست صدور گواهی
حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان خاور صمدی در
تاریخ 97/7/6در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
 -۱غفار گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۳۲۱۸۶۳:متولد ۱۳۳۲:پسر متوفی
 -۲حمید گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۳۰۹۱۹۷:متولد  ۱۳۳۸:پسر متوفی
 -۳محمد نعیم گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۴۴۱۳۵۴ :متولد  ۱۳۵۲ :پسر
متوفی
-۴محترمگلمحمدیکدملی ۳۲۳۰۴۴۲۰۸۳:متولد ۱۳۵۵:پسرمتوفی
 -۵جبار گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۳۰۹۱۷:متولد ۱۳۴۲:پسر متوفی
 -۶محمد رحیم گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۴۴۱۳۴۶:متولد ۱۳۵۱:پسر
متوفی
 -۷کوکب گل محمدی کدملی ۳۲۳۰۴۴۱۳۳۸:متولد ۱۳۴۴ :دختر
متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر
کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این
آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر اینصورت شورا
گواهی را صادر و هرگونه اعتراضی یا وصیتنامه ای جز سری یا رسمی بعد از
این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10434ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  479/61/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2137ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/10ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  1 :ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺴﮕﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10233ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1345/10/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  2ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺴﮕﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 2653
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1352/4/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  3ﻫﺎﺩﻯ ﻣﺴﮕﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 1713ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1356/3/14ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  4ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﮕﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2809ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1348/8/5ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  5ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺴﮕﺮﻯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8689ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1343/3/1ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/76517

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  61ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
456/61/97ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﺎﺽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/14ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ 1 :
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺎﺽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  12ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1351/5/30ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻓﻰ  2ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻓﻴﺎﺽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  5064ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ  1361/6/17ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  3ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺎﺽ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  9ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1355/5/25
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ  4ﻃﻴﺒﻪ ﺻﻬﺎﺋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2091ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
 1334/2/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/76516

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  61ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﻮﺩﻫﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﺷﺎﻩ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻟﻪ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﻨﺪﭼﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﻮﺩﻫﻰ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  60/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  1/700/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﭼﻚ ﻣﻮﺭﺥ  83/2/31ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  2ﺿﻨﻤﺎ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ
ﺍﺳﺖ.

110/76514

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  51ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

بلندمدت است و ميبايست يك فعال اقتصادي،
حداقل يك پيشبيني كوتاهمدت از آينده داشته
باشد .همين موضوع باعث ميشود كه اقتصاد
كشور از كارهاي مولد به سمت كارهاي زودبازده
پيش برود و اين مشكل اساسي است .بزرگترين
مشكل فعاالن اقتصادي ،عدم اطمينان از آينده
است و به تصميمات اعالم شده نيز اعتماد ندارند.
همانطور كه بارها و بارها در طول چهار تا پنج
ماه گذشته مشاهده شد ،بسياري از تصميماتي كه
از سوي دولت اتخاذ شده ،به سرعت تغيير يافته
و اين امر ،باعث تحميل خسارتهاي فراواني به
اقتصاد ايران و فعاالن اقتصادي شده است .فكر
ميكنم كه برنامهريزان كشور بايد اين مشكل
اساسي را براي فعاالن اقتصادي حل كنند؛ چراكه
ما روز به روز ميبينيم كه جذابيت و سودآوري
كارهاي غيرمولد ،سفتهبازانه ،سوداگري و داللي
با سودآوريهاي رويايي بيشتر ميشود و در
مقابل ،كارهاي اساسي و مولد كشور ،با نااطميناني
بيشتري مواجه ميشود .تثبيت در تصميمگيري
به نظر من مهمترين مسألهاي كه است كه بايد
برنامهريزان به آن فكر كنند؛ در حالي كه ما شاهد
عكس اين فرآيند بودهايم و دولت حتي بر خالف
قانون عمل كرده است .ماده  ۲۴قانون بهبود
مستمر فضاي كسب و كار كه مصوب مجلس
است و مجريان قانون كه دولتمردان هستند،
بايد الگوي احترام به قانون و اجراي آن باشند،
ميگويد هرگونه تغيير در رويهها ،دستورالعملها

آگهی حصر وراثت
بحکایت پرونده کالسه  4/431/97شعبه چهارم شورای حل اختالف
شهرستان جوانرود آقای عزیز عظیمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت
را نموده است و بیان داشته شادروان اعظم عظیمی در تاریخ  97/3/23در
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
 -۱محمد علی عظیمی زایچه 1337/7/3 :کدملی ۵۹۵۹۷۷۶۵۹۶:پسر
متوفی
 -۲عایشه عظیمی زایچه 1353/10/8 :کدملی ۴۹۵۹۶۵۵۶۲۳ :دختر
متوفی
 -۳فاطمه عظیمی زایچه 1349/3/1 :کدملی ۵۹۵۹۷۷۲۶۳۹ :دختر
متوفی
 -۴کبری عظیمی زایچه 1340/8/5 :کدملی ۵۹۵۹۷۷۶۶۳۴ :دختر
متوفی
 -۵حمید گل محمدی زایچه 1355/10/1 :کدملی ۴۹۵۹۶۵۵۶۱۵:پسر
متوفی
-۶حسن عظیمی زایچه 1348/2/1:کدملی ۵۹۵۹۷۷۲۶۲۰:پسر متوفی
 -۷خدیجه اعظیمی زایچه 1339/10/2 :کدملی ۵۹۵۹۷۷۶۶۰۱:دختر
متوفی
-۸عزیز عظیمی زایچه 1346/1/1 :کدملی ۵۹۵۹۷۷۲۶۱۲ :پسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر
کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این
آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر اینصورت شورا گواهی
را صادر و هرگونه اعتراضی یا وصیتنامه ای جز سری یا رسمی بعد از این
مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
آگهی حصر وراثت
بحکایت پرونده کالسه  3/458/97شعبه سوم شورای حل اختالف
شهرستان جوانرود آقای محمود کریمی درخواست صدور گواهی حصر
وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان عظیم کریمی در تاریخ
 97/7/7در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
 -۱فریده کریمی زایچه 1358/6/1 :کدملی ۵۹۵۹۸۶۸۹۶۲:ش
ش۱۶۲:دخترمتوفی
 -۲زینب کریمی زایچه 1359/7/1 :کدملی ۵۹۵۹۶۱۴۴۰۵ :ش
ش ۳۴۲ :دختر متوفی
 -۳سعده کریمی زایچه 1362/11/6 :کدملی ۵۹۵۹۸۶۹۷۲۱ :ش
ش ۲۳۷ :دختر متوفی
 -۴محمد کریمی زایچه 1354/6/25 :کدملی ۵۹۵۹۸۶۹۵۴۳ :ش
ش ۲۲۰ :پسر متوفی
 -۵محمود کریمی زایچه 1355/5/8 :کدملی ۴۹۵۹۶۵۶۱۳۱:ش
ش ۲۶۴۴ :پسر متوفی
 -۶محسن کریمی زایچه 1386/2/25 :کدملی۳۲۳۰۰۲۰۵۰۱ :
ش ش :اختصاصی پسر متوفی
 -۷ناصح کریمی زایچه 1370/11/14 :کدملی۵۹۵۰۰۰۴۷۷۹:
ش ش:اختصاصی پسر متوفی
-۸فاطمه کریمی زایچه 1350/8/10 :کدملی ۴۹۵۹۶۵۶۱۲۳ :ش
ش ۲۶۴۳ :دخترمتوفی
_۹حیات کریمی زایچه 1350/1/1:کدملی ۵۹۵۹۸۶۷۹۳۱:ش
ش ۶۳:دختر متوفی
 -۱۰آسیه محرابی زایچه 1331/2/5:کدملی۴۹۵۹۸۵۷۱۶۱ :
ش ش ۲۰۳:همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا
هر کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر
این آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر اینصورت
شورا گواهی را صادر و هرگونه اعتراضی یا وصیتنامه ای جز سری یا
رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

و تصميمات اقتصادي بايد با پيشآگهي صورت
گيرد و دولت موظف و مكلف شده است تا از طريق
رسانههاي گروهي و صدا و سيما اين موضوع را قبل
از اجرا اعالم كند .اما اكنون هر شب كه ميخوابيم
فرداي آن با تصميمات جديدي مواجه هستيم كه
اين امر به معناي واقعي ،به اقتصاد كشور لطمههاي
شديدي زده و كماكان اين فرآيند ادامه دارد.
بهطور كلي نرخهاي دستوري ارز و اعالمي
چقدر ميتواند براي اقتصاد ايران سم باشد؟
نه آن باالرفتن آنچناني قیمت ارز منطق
اقتصادي داشت و نه كاهش خيلي زياد ،منطق
اقتصادي دارد .اينها به نظر من مهمترين مسائلي
است كه بايد در بازار ارز در نظر گرفته شود كه نرخ،
هيجاني تعيين نشود ،خواه نرخ باال رود يا پايين
بیايد .موضوع جو رواني در كشور اكنون به اين بازار
لطمه زده است و مقداري خود ما هم به آن دامن
زدهايم .البته بخشي از افزايش نرخ ارز ،به دليل
نگراني از آينده بود كه برخي افراد ،نميدانستند
كه چه اتفاقي در امور بينالملل رخ خواهد داد.
شايد مهمترين مسألهاي كه بايد مديران برنامهريز
در سياستهاي پولي و ارزي كشور به آن توجه
كنند ،آن است كه بازار را بر اساس منطق اقتصادي
اداره کنند .همانطور كه  ۱۸و  19هزار تومان عدد
منطقي قيمت نيست ،پنج تا شش هزار تومان براي
هر دالر هم عدد منطقي نيست .نرخ دالر به لحاظ
اقتصادي كام ً
ال قابل محاسبه است؛ به اين معنا كه

اگر ما از گذشته دور ،تفاوت تورم داخلي و خارجي
را بر روي نرخ ارز حساب و اعمال ميكرديم ،حتماً
نرخ منطقي ارز ،امروز حاكم بود .به هر حال اين
نرخ قابل محاسبه است و ميتوان مشخص كرد
كه بايد بر روي چه كانالي بايستد .برخي افراد
نرخ بين  10تا  11هزار تومان را برآورد ميكنند
كه شايد قيمت منطقيتري باشد؛ البته برخي
نيز كمي باالتر و برخي نيز كمي پايينتر آن را
ارزيابيميكنند.
فكر ميكنيد در آبانماه با توجه به شروع
تحريمهايآمريكا،بايدمنتظرتغييرجهشي
در نرخ ارز باشيم؟
خير .در اين شرايط نيز كه ما وابستگي شديدي
به درآمدهاي حاصل از نفت داريم و يكي از نقاط
خطر ما در رابطه با مسأله تحريم ،فروش نفت
است ،مهمترين مسألهاي كه بايد بر آن تكيه كرد،
تقويت صادرات غيرنفتي كشور است؛ البته نه به
اين شيوهاي كه اكنون كار پيش ميرود؛ چراكه در
شرايط كنوني با كمال تأسف وضعيتي پيش آمده
استكهبااعمالبرخيسياستها،همهيارانههايي
را كه از بودجه كشور هزينه ميكنيم ،به نحوي از
سوي خارجيها مورد استفاد قرار ميگيرد .اكنون
بسياري از كاالهايي كه با ارز چهار هزار و 200
تومان به كشور وارد ميشود ،از مرز خارج و صادر
ميشود كه بايد جلوي آن گرفته شود .اين موارد
راهحل دارد.
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خبر بانکی

صورتهاي مالي بانك كشاورزي
در مجمع عمومي تأييد شد

مجمع عمومي عادي ساالنه بانك كشاورزي كه همهساله براي بررسي
عملكرد و صورتهاي مالي بانك ،تأييد سودآوري عمليات بانكي و
پيشنهاد راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن با حضور رئيس و اعضاي
مجمع مشتمل بر نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي،
صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،راه و شهرسازي،
سازمان برنامه و بودجه كشور ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و
حسابرس و بازرس قانوني مجمع برگزار ميشود ،امسال نيز دوشنبه
 16مهر با حضور روحاهلل خدارحمي ،رئيس هيئتمديره و مديرعامل
بانك ،برگزار و طي آن صورتهاي مالي منتهي به  29اسفند 1396
اين بانك تأييد شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومي بانك
كشاورزي ،در اين جلسه حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،ضمن قدرداني
از حاميان بانك كشاورزي در دولت ،به ارائه دورنماي موردنظر براي
بخش كشاورزي پرداخت .وي در ادامه با تأكيد بر لزوم ارتقاي عملكرد
بخش كشاورزي ،افزايش كمي و كيفي توليدات و پايداري عملكرد براي
افزايش توان رقابتي با كشورهاي همسايه ،اظهار کرد :بحمداهلل با تكيه
بر توان داخلي توانستهايم از آسيبها و چالشها با موفقيت عبور كنيم و
شاهد هيچ فقدان محسوسي در توليدات نبودهايم .پورمحمدي ،معاون
سازمان برنامه و بودجه كشور ،نيز با اشاره به اين مطلب كه خدمت به
اقشار كمدرآمد و كشاورزان زحمتكش بسيار دشوار و شايان تجليل
است ،از عملكرد بانك و يكايك كاركنان آن در سراسر كشور قدرداني
كرد .وي همچنين بر لزوم توجه بيش از پيش به بخش كشاورزي و
حمايت مجدانه از فعاالن اين بخش تأكيد كرد و گفت :تأمين معيشت
كشاورزان نقش مهمي در تضمين كيفيت و كميت محصوالت توليدي،
تأمين امنيت غذايي كشور و توسعه اقتصادي دارد و بايد شرايطي
فراهم شود تا كشاورزان ،روستاييان و عشاير نيز امكان استفاده از
فرصتهاي رفاهي را داشته باشند .بر اساس اين گزارش ،خدارحمي،
رئيس هيئتمديره و مديرعامل بانك كشاورزي ،نيز در اين جلسه به
ارائه گزارش عملكرد بانك در سال مالي  1396و ششماهه اول سال
 1397پرداخت و طي آن ،بر عملكرد درخشان و رشد چشمگير منابع
سپردهاي ،رعايت انضباط مالي و عدم اضافهبرداشت از بانك مركزي،
ساماندهي سپردههاي ترجيحي و تبديل آنها به سپردههاي با نرخهاي
مصوب ،كنترل هزينههاي مالي ،رشد قابل قبول مانده تسهيالت
پرداختي و عملكرد مناسب در حوزه بانكداري بينالملل تأكيد كرد .وی
سياستهاي كالن بانك را پيرو سياستهاي محوري دولت در بخش
كشاورزي شامل پايداري توليد ،افزايش بهرهوري و توليد دانشبنيان
دانست و مبناي برنامهريزيهاي عملكردي بانك را اولويتهاي بخش
كشاورزي از جمله توسعه مكانيزاسيون ،كشت گلخانهاي ،پرورش ماهي
در دريا ،حمايت از محصوالت صادراتي و استراتژيك بهويژه حمايت از
توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري برشمرد .خدارحمی در ادامه
سخنان خود روند رشد منابع بانك كشاورزي را در شبكه بانكي كشور
بينظير دانست و گفت :در سال  96بالغ بر  210هزار ميليارد ريال و در
ششماهه نخست سال  97بيش از  110هزار ميليارد ريال رشد منابع
داشتهايم؛ به بيان ديگر در سال  96معادل  126درصد و در ششماهه
ابتداي سال  97معادل  60درصد تحقق برنامه را شاهد بودهایم و به اين
ترتيب منابع الزم را براي انجام مأموريت خود تجهيز كردهايم .وی سهم
بانك كشاورزي از منابع شبكه بانكي كشور را  8/44درصد در بين 10
بانك اعالم كرد كه اين بانك را در جايگاه ششم در بين  10بانك و در
جايگاه دوازدهم در كل شبكه بانكي قرار ميدهد.
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