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«عصر ايرانيان» در گفت و گو با کارشناسان اقتصادي و رئيس کل اسبق بانک مرکزي ،نظام بانکي بيمار کشور و برخي چالشهاي اين بخش را بررسي ميکند

دولت؛مقصراصليبيماريبانکي

قيمت خودرو کم ميشود

معاون وزير صنعت با بيان اينکه حباب ايجاد
شده در بازار به سه دليل باالرفتن نرخ ارز،
تعرفهها و محدوديتهاي مقطعي در انجام
ثبت سفارش اســت ،گفت :قيمت خودرو
کاهــش خواهد يافت .محســن صالحي
نيا با اشــاره به اينکه تغيير تعرفه واردات،
براساس نظر و خرد جمعي در ارکان مرتبط
بوده گفت :اين تصميم با توجه به شرايط
و محدوديتهــاي کالن کشــور گرفته
شده است .وي در گفتگوي اختصاصي با
پرديس خودرو درباره نظرســنجي صنفي
درباره ممنوعيت واردات خودروهاي باالي
 40هزار دالر تصريح کرد :به طور کل هر
تصميميبا توجه به محدوديتها و شرايط
اتخاذ ميشود .شرايط کالن و محدوديتها
اين اجماع را ايجاد کرده است .معاون امور
صنايع وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به اينکه تا تصويب قانون جديد چارهاي جز
بستن سامانه ثبت سفارش وجود نداشت،
خاطر نشان کرد :افزايش قيمتها به سطح
معمولي خود بازميگردد.
افزايش  ۹۸هزار توماني قيمت سکه
در  ۱۲روز

بازار سکه بعد از يک دوره ثبات و کاهش
قيمت ،مجدد در اين روزها افزايش قيمت
را تجربه ميکند؛ به طوري که طي  12روز
اخير نزديک بــه  ۱۰۰هزار تومان افزايش
قيمت پيــدا کرده که علت آن از ســوي
طالفروشان و دستاندرکاران بازار ،کمبود
عرضه عنوان ميشود.به گزارش ايسنا ،از
شروع اسفند تاکنون روند قيمتها در بازار
سکه افزايشي بوده است .به طور کلي بازار
سکه مانند بازار دالر طي حدود دو ماه اخير
تحوالت زيادي را پست سرگذاشته است.
اين افزايش قيمت ســکه در حالي طي دو
هفته گذشــته رقم خورده است که قيمت
طالي جهاني افزايشــي نداشته و با ثبات
نســبي همراه بوده اســت .و از اين جهت
ميتوان گفت قيمت طالي جهاني تاثيري
روي قيمت سکه نداشته است.
شاخص بورس  ۳۴واحد افت کرد

شاخص بورس در جريان معامالت امروز
بازار سرمايه  ۳۴واحد افت کرد .به گزارش
تســنيم؛ در جريان دادوســتدهاي ديروز
بازار ســرمايه تعداد 1362ميليون سهم و
حقتقدم بــهارزش 262ميليارد تومان در
76هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت
و شــاخص بورس با افــت 34واحدي در
ارتفــاع 97هزار و 354واحــد قرار گرفت.
شــاخصهاي اصلي بازار سرمايه هم روز
منفي را پشت ســر گذاشتند بهطوري که
شاخص قيمت (وزني ــ ارزشي) 10واحد،
کل (هموزن) 55واحــد ،قيمت (هموزن)
ص بازار
41واحد ،آزاد شناور 68واحد و شاخ 
اول 51واحد افت و شــاخص بازار دوم 68
واحد رشد کردند.
تورم تک رقميواقعيت ندارد

عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس
عنوان کرد :اســاس تــورم تک رقميزير
ســوال اســت ،چرا که قيمت کاالهاي
اساســي و حتي خدماتي کــه دولت ارائه
م دهد به ميزان زيــادي افزايش يافته و
نميتــوان ادعا کرد تورم تک رقميشــده
است .حســينعلي حاجي دليگاني ،عضو
کميســيون برنامه و بودجــه مجلس در
واکنش به اظهــارات امروز رئيس جمهور
در مجمــع عموميبانک مرکــزي درباره
نقش دولت در تورم تک رقميدر چند سال
اخير به خبرنگار «نــود اقتصادي» گفت:
اگر در بخشي هم قيمتها خيلي افزايش
نيافته ،بيشتر به خاطر رکود موجود در بازار
است نه سياستهاي اقتصادي دولت .عضو
کميســيون برنامه و بودجه مجلس گفت:
البته در خبرها ديدم که اقاي روحاني گفته
است در  4سال اخير  2ميليون شغل خالص
ايجاد شده است .ما در اين حوزه با آمارهاي
متناقض روبرو هستيم و اين آمار هم غلط
است.

دوشنبه  14اسفند  16 1396جمادیالثانی 1439
 5مارس  2018شماره 2392

وزير اقتصاد دولت اصالحات:دولت با درگير کردن تکليفي بانکها دربازار سهام و سرمايه آنها را به سوي بنگاه داري هدايت ميکند
گــروه اقتصادي – اميرعلــي امينيان:

تاخــت و تــاز بانکهــاي دولتي و
خصوصــي در عرصه اقتصــاد ايران
آنچنــان در ســالهاي اخير عرصه را
بر مردم تنگ کرده اســت که رئيس
جمهور هــم ديروز پــس از تعريف و
تمجيدهاي هميشــگي اش از بانکها
بر خالف رويه هميشگي عملکردشان
را زير ســوال برد تا نشــان دهد نظام
بانکداري کشــور در سالهاي اخير در
مسير نادرســتي قدم برداشته است و
انتقاداتي که به اين بخش وارد ميشود
صحيح است.
به گزارش«عصر ايرانيان» ،مدتهاي
زيــادي اســت که صاحــب نظران و
کارشناســان اقتصــادي از خدمــات
بانکــي که به مــردم ارائه ميشــود
انتقاد ميکنند و بانکها را عامل بروز
مشکالت فراواني براي کشور ميدانند.
در نقطه مقابل همواره روحاني و ياران
اقتصادي اش از بانکها و خدماتشان
به نيکــي ياد کرده و آنهــا را عامل
توسعه کشور ميدانند.
نگاهــي ميدانــي به عملکــرد بانکي
بانکهاي دولتي و خصوصي کشــور
نشــان ميدهــد ايــن مجموعههاي
پولي و مالي کشــور در هيچ بخشــي
عملکرد مناسبي نداشــته اند.چه آنجا
که قرار اســت وام چند ده ميليوني به
يــک زوج جوان بپردازنــد و چه آنجا
که توليدکننــدگان و فعاالن اقتصادي
کشور نيازمند ياري و مساعدت بانکي
بوده اند.
از سوي ديگر بانکداري کشور از منظر
شکلي نيزهمواره مورد انتقاد برخي از
علمــا و مراجع تقليد بــوده و بر ربوي
بودن عملکرد بانکهاي کشــور تاکيد
داشتهاند.
عالوه بر همه اين نقطه ضعفها ،ورود
بانکها به حوزه بنگاه داري هم نمره
منفــي ديگري در کارنامــه آنها ثبت
کرده و از همه جالب تر اينکه با وجود
همه اقدامات به ظاهر درآمدسازي که
اين مجموعههاي مالي انجام داده و به
اصطالح جيب مــردم عادي و فعاالن
اقتصادي را خالي ميکنند بازهم زيان
ده هســتند و گزارشهاي مالي منتشر
شده در مجامع عموميشان گواهي بر
اين مدعاست.
عملکرد بانکها در حوزه عمومي

براي آنکه با عملکرد بانکها در حوزه
عموميآشنا شــويم کافي است براي
يــک وام  10ميليون تومانــي يا وام
ازدواج ســري به شــعب به اصطالح
منتخب يــک بانک بزنيــم.آن زمان
اســت که با چالشهاي خدماتي اين
مجموعهها از نزديک آشــنا ميشويم.
البته تقريبا  90درصد مردم ايران اين
چالشها و سنگ اندازيها را از نزديک
لمــس کردهاند و ماهيت اين بخش از
گزارش را به طور کامل لمس ميکنند.
بنابراين بايد اين ســوال را از مديران
بانکي کشور پرســيد که چرا در حالي
که منابع مردم در اختيار شماســت آن
را در اختيار مردم نميگذاريد تا بتوانند
مشکالت زندگي خود را بر طرف کنند
و از همــه مهم تر چــرا از اين منابع
براي کارهاي شخصي نورچشميهاي
مديران بانکي و دانه درشــتها بهره
برداري ميشود؟اين سوال سالهاست
در ذهــن مردم بــوده و هنوز هم بي
پاسخ مانده است.
عملکرد بانکها در حــوزه توليد و
اشتغال

نگاهــي کالن تر به عملکــرد بانکي
کشــور در بخش توليد و اشــتغال آن
هم در ســالي که توســط مقام معظم

رهبري به همين نام مزين شده نشان
ميدهد بر خــاف گزارشهاي مثبت
و چشــم نوازي که بانــک مرکزي از
کمک بانکها به توليد منتشر ميکند
بانکهاي کشــور نه تنها رونقي براي
توليد نداشــتهاند بلکه چوب الي چرخ
توليد هم محسوب ميشوند.
فرهــاد دلق پــوش ،رئيس ســازمان
صنعت،معــدن و تجــارت گيالن در
همين رابطه با انتقاد از عملکرد بانکها
در حــوزه توليد به «عصــر ايرانيان»
گفت:بانکهاي کشور گرايش شديدي
به بنگاه داري دارند و اين مســاله در
شهرستانها بيشتر هم شده است.
وي بــا بيان اينکــه هــدف از ارائه
تســهيالت مالي بانکها به واحدهاي
صنعتــي حمايــت از توليــد و ايجاد
پويايــي در چرخه يک فعاليت صنعتي
است افزود:بنگاه داري بانکها با روح
اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد و هيچ
حمايت اثرگذاري از واحدهاي توليدي
توسط بانکها صورت نميگيرد.
عملکرد نامطلوب نظام بانکي در قبال
توليد حتي صــداي دولتيها را هم در
آورده است به گونهاي که معاون بانک
مرکزي هم اين وضعيت را نامناســب
ارزيابي کرده است.
حسين نقرهکار شيرازي ،معاون حقوقي
و امور مجلس بانــک مرکزي در اين
زمينه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته
است که بانکها وظايف خود را در قبال
توليد ملي به درستي انجام نميدهند و
با وجود اينکه شــرايط کشــور در بعد
اقتصادي خاص است هنوز نتوانستهاند
از توليد و اشتغال حمايت کنند.
تشبيه بانکها به ضحاک
بي مهري بانکها به توليد و اشــتغال
آنچنان زياد اســت کــه گاه برخي از
فعــاالن بخش خصوصــي آن را ظلم
افسانهاي به توليد ميدانند.
عبدالوهاب ســهل آبادي،رئيس خانه
صنعت و معدن ايران که از رفتارهاي
مديــران بانکي به شــدت گاليه دارد
در اين زمينــه به «عصــر ايرانيان»
گفت:بانکها همچون ضحاک هستند.
بر شــانههاي ضحاک دو مار بود که
هــر روز بايد مغز دو نفــر را ميخورد.
بانکهاي ايران هم اگر روزي دو توليد
کننده را نابود نکنند و اموالشان را باال
نکشند نميتوانند زنده بمانند.
وي با اشــاره به اينکه توليدکنندگان
بــزرگ و معتبري بــه دليل بهرههاي
زياد بانکي ورشکســت شــده و حتي
به زنــدان افتادند تصريح کرد:برخي از
اين افراد خوشنام در زندان جان دادند
و همه اينهــا به دليل نظام بانکداري
بيمار و غير استانداردي است که توليد

بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به جمال علی پــور طرقی فعال مجهول المکان ابالغ
میشود در مورد دادخواست ناصر مالدار علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب
حکم شــماره  9609977516101196در پرونده کالسه  960591به خوانده را به
استناد مواد  519 – 198ق.ا.دم به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هفتاد و یک
هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ  330/000ريال بابت هزینه دادرســی و مبلغ
 450/000ريال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم می نماید محکوم شده
اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
متصــدی امــور دفتــری شــعبه  262شــورای حــل اختالف مجتمع شــماره  5مشــهد
62354

بدین وســیله پیرو آگهی های قبلی به ســمیه حســینی فعال مجهول المکان ابالغ
میشــود در مورد دادخواســت مهدی اخالقی علیه شــما به خواســته تنظیم سند
موتــور حکم به حضور در دفترخانه اســناد رســمی و انتقال ســند یکدســتگاه
موتــور ســیکلت تریل مدل  88به ش پــاک  76229ایــران  764با ش.موتور
 83308681به نام خواهان مهدی اخالقی مراتب بدین وســیله در روزنامه درج
میگــردد رای صــادره غیابی و از تاریــخ درج در روزنامه در مهلــت قانونی قابل
واخواهی در این شورا است .
مســئول دفتــر شــعبه  250شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره  5مشــهد
62359
پیــرو آگهی های منتشــره در جراید بدین وســیله به محکوم علیــه مجید اقبال
قلعــه نــوی کــه مجهول المــکان می باشــد ابــاغ میگردد چــون وفــق دادنامه
شــماره  9609977508900997صــادره از شــعبه  250در پرونده شــماره
 9609977508900997محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  58/270/000ريال

کننده را نابود ميکند.
ســهل آبــادي تاکيــد کرد:دولت نه
تنها حق صنعــت را از محل يارانهها
نميدهــد بلکــه حق صنعتگــران را
به کمــک بانکها تضييــع ميکند.
در حالي که مدعــي اند براي حمايت
از توليد تســهيالت فراواني دادهاند اما
در حقيقت مشکالت توليد کنندگان و
فعاالن اقتصادي را افزايش دادهاند.
رئيس خانه صنعــت و معدن اصفهان
ادامه داد:بــه ظاهر وامهاي  18درصد
ميدهنــد اما وقتي ميــزان پولهاي
ديرکرد و خواب سرمايه و بلوکه شدن
بخشــي از وام را محاســبه ميکنيد
متوجه ميشــويد که سودهاي بانکي
رقمياز  22تا  25درصد اســت و اين
يعني بانکهــا تنها به دنبــال منافع
خود هســتند و به چيــز ديگري فکر
نميکنند.
بانکهــاي شهرســتانها بدتر از
تهران

گروهــي بر اين باورند که مشــکالت
بانکهــا تنها به تهران اختصاص دارد
اما بررســيهاي ميداني عصر ايرانيان
نشان ميدهد آسمان بانکها همه جا
يک رنگ دارد.
علي اکبــر کالنتر ،رئيس خانه صنعت
و معدن يزد در گفــت و گو با «عصر
ايرانيان» درباره مشکالت نظام بانکي
گفت :توليدکنندگان در شهرســتانها
مشکالتشــان نه تنها کمتــر از مرکز
نيســت بلکه بيشتر هم درگير بانکها
هســتند.در حال حاضر بــراي اينکه
اشــتغال ايجاد کنيم به بانکها هزينه
ميدهيم .بانکها ســودي باالي 22
درصــد از توليدکننده ميگيرند و يک
فعال اقتصــادي در يک شهرســتان
کوچک در شــرايط رکود فعلي چگونه
ميتواند اين هزينهها را تامين کند.
وي افزود:نرخ سودهايي که بانکها از
ما ميگيرند  5برابر کشورهاي رقيبمان
در توليد است و در کنار آن مشکالت
ديگري چون بيمه و ماليات هم موجب
افزايش هزينه ميشود و همين باعث
ميشــود هزينه توليد در کشــورمان
هميشه باال باشد .اين فعال اقتصادي
بخش خصوصي تصريح کرد:زماني که
براي وام به بانک ميرويم از ما فاکتور
ميخواهنــد و بعد از همان فاکتور هم
ماليات ميگيرند و اين مساله مشکالت
را براي توليد کننده دو برابر ميکند.از
ســوي ديگر قوانين مربوط به چک و
تجارت هم مشــکل دارد و اين يعني
بانکها تنها ســد راه توســعه اقتصاد
کشور هستند.
اعتراف روحاني

آنچه مســلم است مشــکالت نظام

بانکي کشــور آنقدر زياد است که اين
بار روحاني هم ناچار شــده اســت به
بيمــاري بانکهاي دولتــش اعتراف
کند.رئيــس جمهور که خــود همواره
معتقــد بود بانکها ايران ورشکســته
نيستند و عملکردشــان مطلوب است
ايــن بار کميتند با مســئوالن بانکي
کــه در مجمع بانــک مرکزي حضور
داشــتند صحبت کرد و با اشــاره به
بنــگاه داري بانکها گفت :يک بانک
يا موسسه از کجا پول آورده است که
اين همه ســاختمان را خريداري کند
آن هــم ســاختمان گرانقيمت.عدم
شــفافيتها ،عدم نظارتها و پرهزينه
بودن موسســات و بانکها علت اصلي
اين مســئله بود.چرا يک بانک در يک
خيابان اين همه شعبه دارد .مبناي آن
چيست؟ کجاي دنيا چنين سابقههايي
هســت؟ چرا پــول مردم را بــا ايجاد
شعبههاي متعدد حبس کردهاند.
روحاني افزود :ايــن پولها بايد صرف
امور جاري و مســائل مالــي بانکها
شــود .چرا اينقدر بنگاه داري در بين
بانکهاي مــا رواج يافته اســت .مگر
بانک بايد بنگاهدار باشد؟
دولت خودش مقصر است

اما رئيس جمهور ديــروز در حالي در
جايگاه منتقد به عملکرد بانکها ظاهر
شد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادي
خود و دولتش مقصر اين بحران است.
طهماســب مظاهري،وزيــر اقتصــاد
دولت اصالحات و رئيس کل اســبق
بانــک مرکزي در گفت و گو با «عصر
ايرانيــان» درباره چرايي بنگاه داري و
ساير مشــکالت بانکها با بيان اينکه
دولت با درگير کردن تکليفي بانکها
دربازار سهام و سرمايه آنها را به سوي
بنــگاه داري هدايت ميکند گفت:خود
دولت کنترل بازار بورس و ســهام را
به بانکها تحميل کرده اســت.دولت
بانکهــا را مجبور ميکند که ســهام
برخي از شرکتها را بخرند و بانکها
چــارهاي جز اطاعت ندارند.از ســوي
ديگــر دولت ســهام و مالکيت برخي
از واحدهــاي اقتصــادي را به عنوان
پرداخت بدهي خود به بانکها به دليل
آنکه پولي نداشته است واگذار کرده و
بانکها هم به ناچار يا بايد اعتباراتشان
را معــوق ميکردند يا ايــن واحدها را
تحويــل ميگرفتند.بنابراين وارد بنگاه
داري ميشدند.
وي با اشاره به ساير داليل بنگاه داري
بانکها اظهار کــرد:در زمانهايي که
بورس دچار مشــکل ميشــود وزارت
اقتصــاد و بانک مرکــزي از بانکها
ميخواهنــد با حضــور در بازار بورس
اجــازه ندهند که صف فــروش ايجاد

بابــت اصل خواســته چــک  .ش  1390/9/24 – 481405و جبران (پرداخت)
خســارت وارده به ســبب تاخیــر در تادیه از تاریخ صدور گواهــی عدم پرداخت
 1396/6/28الــی یوم االدا و نیز پرداخت مبلغ  2/036/000بابت خســارت
وارده به ســبب هزینه دادرســی در حق خواهان محمد اسدزاده و پرداخت نیم
عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62358
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدین وســیله به محکوم علیه مجتبی هادیان
حقیقــی کــه مجهول المکان می باشــد ابالغ میگــردد چون وفق دادنامه شــماره
 9609977508900996صادره از شــعبه  250در پرونده شــماره 960576
محکــوم به مجتبی هادیان حقیقی به پرداخت مبلــغ  31/350/000ريال بابت
اصل خواســته چک  .ش  1395/5/8 – 756742و جبران (پرداخت) خسارت
وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 1396/6/28
الــی یوم االدا و نیــز پرداخت مبلغ  1/363/000ريال بابت خســارت وارده به
ســبب هزینه دادرســی و روزنامه در حق خواهان محمد اســدزاده و نیم عشــر
دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای
مفــاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایــره اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62357
پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جرایــد بدین وســیله به محکــوم علیــه مهران
صادقیــه کــه مجهول المکان می باشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره
 9609977508900994صادره از شــعبه  250در پرونده شــماره 960575

شود و شــاخص ســهام بورس افت
کند.در چنين شــرايطي بانکها ابزار
دولت بودند.زماني کــه دولت تکليف
ميکنــد که برويد ســهام را بخريد و
بيشــتر هم بخريد و حــق هم نداريد
بفروشــيد بانکها چه کاري ميتوانند
انجام دهند.
اين کارشــناس ارشــد پولي و بانکي
کشــور تاکيد کرد:از ســوي ديگر در
ســالهاي گذشــته چــون بانکها
نميتوانستند مشتريان خود را به نحو
مطلــوب رتبه بندي و اعتبار ســنجي
کنند و از معوق شــدن اعتباراتشــان
ميترسيدند ،خودشان سرمايه گذاري
کردند و از منابع مســتقيم و از محل
داراييهــاي مــردم اقدام بــه خريد
ساختمان،ملک،داراييهاي منقول و ...
کردند که در همين تهران نمونههاي
زيــادي از ايــن مســاله را ميتوانيد
ببينيد.
مظاهري تاکيد کرد:البته در موسسات
مالي و اعتبــاري غير مجاز هم همين
روش دنبال شــد با اين تفاوت که اين
موسســات اموال مردم را جمع اوري
کردنــد و با ان بــراي اعضاي هيات
مديــره و مديــران موسســه ملک و
ســاختمان خريدند.با توجه به اتفاقاتي
که افتاده اســت حال بانکها ماندهاند
و تعداد زيادي خانه و شــرکت و ملک
و  ....که نميتوانند آنها را بفروشــند.
اگر بخواهند دربازار سهان بفروشند که
شاخص بورس افت شديدي ميکند و
در بازار هم رکود ســبب شده مشتري
براي خريد نباشد.
راهحل چیست

رئيس کل اســبق بانــک مرکزي در
تشــريح راه حل خروج از بحران بنگاه
داري بانکي اذعان کرد:بانک مرکزي
و وزارت اقتصاد و دارايي بايد بانکها
را منــع کنند تا به اين آتش برافروخته
دامــن نزنند.نبايد بگذاريم اوضاع بدتر
شــود.بايد با يک برنامــه ريزي زمان
بندي شــده براي هر کدام از بانکها
متناسب با حجم داراييها زمان تعيين
کــرد تا در بــازه زماني  2تا  3ســاله
اموالشــان را بفرشوند .مظاهري تاکيد
کرد:تجربه اين کار در سالهاي گذشته
وجــود دارد و ميتوان بــا بهرهگيري
از تجربيــات خروج بانــک صنعت و
معدن از بنگاه داري زمينه حل بحران
بانکها را فراهم کرد به شــرط انکه
اراده واقعي آن در دولت وجود داشــته
باشد .وي يادآور شد :دولت بايد به اين
مساله اعتقاد داشته باشد و تنها در اين
زمينه شعاري عمل نکند.از سوي ديگر
سازمان برنامه و بودجه هم نبايد اوراق
جديــد به بانکها تحميل کند تا منابع
باقي مانده در بانکها مکيده شود.
به گــزارش «عصر ايرانيــان» به نظر
ميسرد انتقاد روحاني از بانکهاي کشور
هــم نوعي فرار رو به جلــو براي دولت
تدبير و اميد باشد چراکه بر اساس اعتقاد
کارشناســان دولت خود مقصر بحران
کنوني در حوزه بانکي اســت.مروري بر
وقايع اقتصادي چند هفته گذشته و انتشار
اوراق مشارکت  20درصد براي بانکهايي
که وام  18درصدي داده و مجبور بودند
سودهاي  20درصدي بدهند خود نشان
دهنده اين اســت که دولت بحران ساز
اصلي اقتصاد و نظام بانکي اســت و به
جاي انتقاد بايد رويههاي خود را اصالح
کند.اميدواريم رئيس جمهور و وزير امور
اقتصاد که تاکنون زير بار مشکالتي که
شــبکه بانکي براي مردم عام و خاص
ايجاد ميکــرده نميرفتند اين بار براي
بحرانهــاي مالي و پولي کشــور فکر
عاقالنه تري داشته باشند.
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اخبار
پيشبيني افزايش۱۵درصدي
دستمزدکارگران

يک فعال کارگري پيشبيني کرد دســتمزد
کارگران بيشــتر از نرخ تورم تعيين شود .او
گفت که تعيين مزد واقعي بايد حاصل چانهزني
و گفتوگو ميان کارگران و کارفرمايان باشد و
دولت تنها بر آن نظارت کند .به گزارش ايسنا،
حميد حاج اسماعيلي اظهار کرد :اگر بتوانيم
سياست واحدي را براي افزايش مزد کارگران
در نظر بگيريم ،قابليت اجرايي بهتري دارد.
وي پيشبيني کرد که درصد افزايش حقوق
کارگران مثل ســالهاي گذشته بيش از نرخ
تورم اعالم شود و گفت :در حال حاضر نرخ
تورم  ۸.۵درصد اســت و چون دولت براي
افزايش حقوق کارمندان  ۱۰درصد را در نظر
گرفته است ،پايه تورم را براي کارگران هم
 ۱۰درصد در نظر ميگيرد ولي پيشبيني من
اين اســت که مزد کمتر از  ۱۵درصد لحاظ
نشود و حداقل پنج درصد بيشتر نسبت به اين
تورم ،مزد را براي کارگران در نظر گيرد.
خودکفايي ايران در توليد شکر
تا  ۲سال آينده

مجري طــرح چغنــدر قنــد وزارت جهاد
کشاورزي گفت :ظرف مدت دو الي سه سال
آينده با احــداث کارخانجات فرآوري چغندر
قند در توليد شــکر به خودکفايي ميرسيم.
به گزارش تسنيم ،عليرضا يزداني در جريان
بازديــد از مزرعه بهنژادي گنــدم در مرکز
تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول اظهار
کرد :در راستاي مديريت بحران آب ،يکي از
سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي توسعه
کشــت پاييزه چغندر قند است؛ در گذشته
حدود  19استان کشور توليد چغندر بهاره را
در دستور کار داشتند که به دليل بحران آب
سطح زير کشت بهاره اين محصول به شدت
کاهش يافته است .وي افزود :طي سه الي
چهار ســال اخير توسعه کشت پاييزه چغندر
قند در دستور کار اســت ،سطح زير کشت
پاييزه چغندر قنــد از حدود  2هزار هکتار در
 4سال گذشــته به حدود  17هزار هکتار در
سال جاري رسيده است .يزداني با بيان اينکه
بنابراين ما در توليد شــکر به خوداتکايي 84
درصدي رســيديم ،تصريح کرد :با توجه به
شرايط موجود در سال  ،97نيازي به واردات
شکر نداريم.
خريد  6درصد مردم
از فروشگاههاي بهاره

رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به استقبال
مردم از نمايشگاههاي بهاره گفت :براساس
آمار و اطالعــات موجود  ۵.۵تــا  ۶درصد
مــردم مايحتاج مورد نياز شــب عيد خود را
از نمايشــگاههاي بهاره تامين ميکنند .به
گزارش تســنيم ،علي فاضلي اظهار داشت:
برگزاري نمايشــگاههاي بهــاره در مراکز
استانها و کالنشهرهاي کشور از نهم اسفند
ماه سال جاري آغاز شده است .وي همچنين
اظهارداشت :خوشبختانه در کالنشهر تهران
نيز پنج نقطــه از قبيل مصلــي ،حکيميه
تهرانپارس ،خاوران ،بوستان واليت و پارک
ارم بــراي برگزاري فــروش پايان فصل در
نظر گرفته شده است .فاضلي با عنوان اينکه
روزانه بطور ميانگيــن  45تا  55هزار نفر از
نمايشگاههاي مزبور بازديد ميکنند بر لزوم
ايجاد تســهيالت و تهميــدات الزم براي
رفاه حــال بازديدکنندگان تاکيد کرد .رئيس
اتاق اصناف ايران افزود :در حال حاضر اين
نمايشگاهها به جهت نبود مکان مناسب به
ناچار در زير چادرها برگزار ميشود.
فاضلي يادآورشــد :هم اکنون براساس آمار
و اطالعــات موجود  5.5تــا  6درصد مردم
مايحتــاج مورد نياز شــب عيد خــود را از
نمايشگاههاي بهاره تامين ميکنند.

محکــوم به پرداخت مبلــغ  33/000/000ريال بابت اصل خواســته چک  .ش
 1391/9/25 – 228830و جبران (پرداخت) خســارت وارده به ســبب تاخیر
در تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت  1396/6/28الی یوم االدا و نیز
پرداخت مبلغ  1/445/000ريال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی
در حــق خواهان محمد اســدزاده و نیم عشــر دولتی شــده اید ظــرف ده روز از
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر
اینصــورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 62356
خواهان غالمرضا امامی دادخواســتی به طرفیــت خوانده/خواندگان عذرا جاللی
–حســین اصغر منعمی به خواســته مطالبه وجه چک تقدیــم دادگاه های عمومی
شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  250شورای حل
اختالف مشــهد مجتمع شماره 5شهرستان مشــهد واقع در مشهد -میدان میرزا
کوچــک خان-روبروی تــاالر پردیس ارجاع و به کالســه  960961ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن مورخ  1397/1/21ســاعت  9صبح تعیین شــده است.
بــه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد.
مســئول دفتــر شــعبه  250شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره 5مشــهد
62355

