اخبار
قوانين دست و پاگير
مانع بزرگي در برابر توليد

عض��و کميس��يون برنام��ه ،بودج��ه و
محاسبات مجلس شوراي اسالميگفت:
توليد انبوه قوانين و مق��ررات از موانع و
مش��کالت جدي رشد و پيشرفت کشور
اس��ت .عبدالرض��ا مص��ري در مصاحبه
ب��ا راديو ضمن اش��اره ب��ه اينکه تنقيح
قوانين در ايران بس��يار کم رنگ اس��ت،
افزود :متاسفانه درخواست ابطال قوانين
غيرکارآمد ،مزاحم ،کاذب و دست و پاگير
از س��وي دولتها در کشور کمتر مطرح
ميشود .وي در ادامه از شناسايي و تنقيح
بيش از ي��ک هزار قانون مزاحم در دوره
نهم مجلس ش��وراي اس�لاميخبرداد و
اظهارداش��ت :دولت در راس��تاي تنقيح
قواني��ن بايد همکاري بيش��تري با خانه
ملت داشته باشد .نماينده مردم کرمانشاه
در مجلس شوراي اسالميحذف قوانين
مزاحم را از اولويتهاي مهم و ضروري
کشور برشمرد و گفت :عمر تصويب برخي
از قوانين بيش از يک قرن ميگذرد و هر
يک از اي��ن موارد ب��راي مقطع خاصي
مناس��ب بوده اس��ت .وي اف��زود :حذف
قوانين مزاحم الزمه تسهيل در امر توليد،
سرمايه گذاري ،اشتغال افزايي و بسياري
موارد در جامعه است .مصري تاکيد کرد:
قوانين دست و پاگير مانع بزرگي در برابر
توليد داخلي است و بساط چنين قوانيني
بايد در مملکت برچيده شود .وي در ادامه
يادآورش��د :تنقيح قوانين ميتواند راه را
براي اجراي اقتصاد مقاومتي و همينطور
تحقق شعار سال يعني حمايت از کاالي
ايراني هموار کند.
نارضايتي نمايندگان مجلس
از روند واگذاريهاي دولت

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس،
گفت :روند خصوصيسازيها را نميتوان
راض��ي کننده دي��د ،زي��را در واگذاريها
ارتباط��ات و س��هلانگاريهايي وج��ود
دارد که به س��رمايههاي ملي و بيتالمال
خسارت وارد کرده است .به گزارش خانه
مل��ت ،غالم محمد زارع��ي در خصوص
روند خصوصيس��ازيها در سطح کشور،
اظهار داش��ت :روند خصوصيس��ازيها
را نميت��وان راض��ي کننده دي��د ،زيرا در
واگذاريها ارتباطات و سهلانگاريهايي
وج��ود دارد ک��ه به س��رمايههاي ملي و
بيتالمال خسارت وارد کرده است .عضو
کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان
ي سازي و اجراي اصل 44
اينکه خصوص 
قانون اساسي ضرورتي است که ميتواند
به توليد ملي کمک کند ،گفت :با اجراي
صحيح خصوصيسازيها منابعي که در
حوزههاي دولتي به دليل سوء و يا ضعف
مديريت مصرف ميش��ود به بخشهاي
ديگر منتقل ميگردد.

يک کارشناس اقتصادي:

تورم واقعي  ۱۰برابر رقمياست که دولت اعالم ميکند

يک کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره
به اينک��ه نرخ تورم در کش��ور ۸درصد
نيس��ت گفت :گرانيهاي بازار حکايت
از ن��رخ تورميبيش از ميزاني که دولت
اعالم ميکند دارد.به گزارش تس��نيم،
آرمان حاجيان فرد با اشاره به اينکه عدم
شفافيت دولت در اعالم نرخ تورم گفت:
يکي از شرکتهاي حسابرسي خارجي با
مطالعه بازار ايران ،نرخ تورم  70درصدي
را براي ايران محاسبه کرده بود .نرخ تورم

 70درصد حدوداً  10برابر تورمياس��ت
که دولت اعالم ميکند .تورم حاصل در
جامعه نتيجه سياست گذاري غلط دولت
در زمينههاي مختلف اقتصادي اس��ت.
وي با اش��اره به اينکه متأس��فانه دولت
به صورت زيرپوستي از واردات حمايت
ميکند بيان کرد :يک��ي از مواردي که
در کشورها فساد ايجاد ميکند ،دو نرخي
شدن دالر اس��ت .دولت از واردات کاال
حماي��ت ميکند .وارد کنن��ده کاال را با

دالر 4200توماني خري��داري و پس از
واردات با دالر  7هزار توماني به فروش
ميرس��اند .براي رشد در اقتصاد بايد به
دنبال اقتصاد صادرات محور باش��يم .با
توجه ب��ه افزايش ن��رخ کارگر،افزايش
مواد اوليه وافزايش ن��رخ دالر ،افزايش
حمل و نقل و ...هزينه توليد افزايش پيدا
کرد ،همين موضوع باعث ميش��ود که
توليد کننده نتواند رقابت با محصوالت
خارجي هنگام صادرات داش��ته باش��د
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چرا که هزينه توليدش افزايش داش��ته
است.کارش��ناس اقتصادي گفت :بسته
حمايتي دول��ت در بح��ث دالر 4200
توماني بيشتر جنبه واردات محور داشته
است تا صادرات محور .يکي از وظايف
دولت اين است که بسترهاي اقتصادي
الزم بين کشورها را ايجاد کند .يکي از
وظايف وزارت امور خارجه که به تازگي
معاونت اقتصادي ايجاد کرده است اين
است که با دولتها مذاکره کنند،تا بده
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و بس��تانهاي اقتصادي توليدي رونق
بگيرد .اما دول��ت در اين زمينه ناموفق
بوده اس��ت .تا دول��ت اين هماهنگي را
ايجاد نکند ،صادرکننده ايراني نميتواند
موفق باشد.

گزارشی ويژه از تداوم ابهام در سياستهاي اقتصادي دولت و بي توجهي به اقتصاد مقاومتي

دولت شعار ندهد و واقعيتها را به مردم بگوید

گروه اقتصادي:کارشناس��ان اقتص��ادي بار ديگر از
دولت درخواس��ت کردهاند در شرايطي که وضعيت
برجام هم براي بس��ياري از مردم مش��خص شده
است دست از ش��عار بردارند و با بيان واقعيتهاي
موجود به مردم اوضاع کشور را بدتر از آنچه هست
نکرده و کشور را بيش از اين معطل برجام نکند.
به گزارش «عصر ايرانيان» 5 ،س��الي ميشود که
شعار و لبخند و جمله «مردم نگران نباشند « نقطه
عطف عملکرد حس��ن روحاني و تيم اقتصادي اش
بوده و توان به جرات گفت که مردم ديگر به شعارها
و وعدههاي تحقق نيافته دولت عادت کرده اند.تکرار
وعدههاي دولت گاه دستمايهاي براي شوخيهاي و
طنزهاي فضاي مجازي هم شده و هر روز مردم با
يکي از س��خنرانيهاي روحاني و مديران اقتصادي
کشور که در آن معموال از نگران نبودن مردم سخن
ب��ه ميان آمده با طنز برخورد ميکنند.صرف نظر از
اي��ن برخ��ورد اجتماعي با وعدهه��اي دولت ،آنچه
اهميت دارد اين اس��ت که در  5سال گذشته تقريبا
هيچ کدام از ش��عارهاي دولت ب��راي زندگي مردم
محقق نشده است.يکي از وعدههاي اساسي دولت
وعده گش��ايش امور در اثر برجام ب��ود که نه تنها
محقق نش��د بلکه زندگي مردم س��خت تر و سفره
آنان کوچکتر شد.
کارشناس��ان اقتصادي و نمايندگان مجلس بر اين
باورن��د که دولت در ش��رايط کنوني ن��ه تنها بايد
پاسخگوي س��الها معطلي مردم باشد بلکه بايد با
شفافيت بيشتري عمل کرده و حقيقتها را با مردم
در ميان بگذارد.
س��يد ناصر موس��وي الرگاني ،عضو کميس��يون
اقتصادي مجلس در اين زمينه به «عصر ايرانيان»
گفت :عملکرد اقتص��ادي دولت تاکنون ثمري جز
گراني ،خاليتر ش��دن س��فره مردم ،رشد واردات و
نابودي توليد داخل نداشته است اين در حالي است
که دولت وعده داده بود که آنقدر رفاه در ميان مردم
حاکم ميکند که پول يارانه برايشان ناچيز باشد و به
ان نيازي نداشته باشند.
وي با اظهار تأس��ف از اينک��ه دولت بهبهانه برجام
در  5س��ال گذشته از ظرفيتهاي عظيم کشور براي
ساختن و آباداني غافل شد گفت :دولت تمام آباداني
را در فض��اي پس��ابرجام ميديد و بر اين اس��اس

آگهی ابالغ وقت به خوانده شماره پرونده کالسه – 970025 :وقت رسیدگی1397 /4 / 24 :
س��اعت  – 9خواهان :بانک مه��ر اقتصاد با وکالت زهرا باقرزاده – خوانده :فریبا ش��ریفی
– خواس��ته :مطالبه – خواهان دادخواستی تسلیم ش��ورای حل اختالف کرج نموده که پس
از ارجاع به ش��عبه  19( 9س��ابق) در این ش��عبه ثبت و در حال رس��یدگی می باشد بنا به
تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حس��ب دستور شورای حل اختالف
وفق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتش��ار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه
در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در زمان تعیین ش��ده در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی
را اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  9شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی

آگهی ابالغ وقت به خوانده شماره پرونده کالسه – 961030 :وقت رسیدگی/4 / 23 :
 1397س��اعت  – 9خواهان :بانک مهر اقتصاد با وکالت زهرا باقرزاده – خواندگان:
ابراهیم دانش��ور پاش��اکی – علیرضا امیرحس��نی – روح اله جعفری کافی آباد –
خواس��ته :مطالبه – خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف کرج نموده که
پس از ارجاع به شعبه  25( 5سابق) در این شعبه ثبت و در حال رسیدگی می باشد
بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور شورای
حل اختالف وفق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می
بایس��ت ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی خود نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر شود
در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  5شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی
آگهی حصر وراثت آقای محمدرضا شهرت عساکره نام پدر خضیر بشناسنامه
 81صادره از شادگان درخواس��تی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که خواهرش مرحوم هما شهرت عساکره بشناسنامه  5841صادره از
شادگان در تاریخ  1393/5/16در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند
از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .احمد عساکره بشناسنامه  3متولد 1357/1/4
و ک��د ملی  1899431195صادره ش��ادگان -3 .فریده بشناس��نامه  6484متولد
 1342/1/1و کد ملی  1898284040صادره ش��ادگان -4 .بهجت به شناس��نامه 18
متولد  1344/3/6وکد ملی  1899411852صادره ش��ادگان -5 .نازک به شناسنامه
 138متولد  1346/7/1و کد ملی  1899415882صادره ش��ادگان .ش��هرت همگی
عساکره (برادر و خواهران متوفی) وال غیر  .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب
مزب��ور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعت��راض دارد یا وصیت نامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار
ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگه��ی حص��ر وراثت آقای محمد ش��هرت س��المی نام پدر طاهر بشناس��نامه
 1890332399صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت
تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم طاهر شهرت سالمی بشناسنامه  5صادره
از ش��ادگان در تاریخ  1396/6/1در ش��ادگان اقامتگاه دائم��ی اش فوت ورثه اش
عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .مهدی بشناس��نامه  23964متولد
 1359/4/17و کد ملی  1898458545صادره ش��ادگان -3 .دریس بشناسنامه 76
متولد  1363/2/1و کد ملی  1899735879صادره شادگان -4 .هادی به شناسنامه
 1890105090متولد  1369/4/10صادره ش��ادگان -5 .اس��معیل به شناس��نامه

ني��ز وعدههايي به ملت ايران م��يداد .اين نماينده
مجلس با اش��اره به سخت ش��دن وضع معيشت و
زندگي مردم گفت :اکنون دولت بايد از اش��تباهات
گذشته هرچه س��ريعتر درس عبرت بگيرد و براي
بهبود وضعيت اقتصادي مردم بهترين ش��يوه يعني
رجوع به اقتصاد مقاومتي را دنبال کند و در اين راه
هر سه قوه به يکديگر کمک کنند.
موس��وي الرگاني با تصريح به اينکه اکنون زمان
همکاري و تعامل س��ه ق��وه در راه تحقق اقتصاد
مقاومتي اس��ت گفت :اگر مسئولين با جديت شعار
س��ال يعني حمايت از کاالي ايراني و ش��عار سال
گذشته يعني اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال را در
س��رلوحه برنامههاي خود قرار بدهند اقتصاد کشور
مقاوم ميشود و بسياري از مشکالتي که اکنون با
آن دست و پنجه نرم ميکنند برطرف خواهد شد.
وي با بيان اينکه منظ��ور از اين کالم قطع ارتباط
با خارج از کش��ور نيست گفت :بلکه اين وابستگي
که اقتصاد کش��ور را معطل تصميم چند کشور قرار
ميدهد به هيچ وجه امر پذيرفتني نيس��ت و هرچه
سريعتر بايد کشور را از اين فضا خارج کرد.
موس��وي الرگاني اف��زود :اگرچ��ه بهلحاظ عددي
دولت براي بودجه امس��ال از سهم درآمد نفتي کم
ک��رد اما اين بازي با اعداد اس��ت چراکه در بودجه
درآمد نفت بش��کهاي  50دالر در نظر گرفته ش��د
در صورتي که اکنون کش��ورمان  3ميليون بش��که

نفت را متوس��ط  70دالر ميفروش��د .وي با بيان
اينکه در اين چند سالي که برجام اجرايي شد هيچ
تحري��م بانکي بهطور کامل رفع نش��د؛ يعني هيچ
سوئيفت و ال.سي .باز نش��د گفت :بنابراين اکنون
بحث ادامه برجام بدون آمريکا سادهانديشي است و
تصميمياست که با چشمپوشي از اثرات برجام در
اقتصاد کشور و بررسي نقش آن در بهبود وضعيت
اقتصادي کشور اتخاذ شده است.
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالميبا تصريح به
اينک��ه فارغ از هم��ه بحثها و جدله��ا اکنون وقت
پندپذيري از گذش��ته اس��ت گفت :در طول مدت
اجرايي شدن برجام نهتنها وضعيت اقتصادي مردم
بهبود پي��دا نکرد بلکه روز به روز نيز س��فره مردم
کوچکتر ش��د بنابراين اگر دولت بهفکر سفره مردم
اس��ت معطل کردن اقتصاد کش��ور براي ثمردهي
برجام اروپايي نميتواند وجه عقلي داشته باشد.
وي با اش��اره به نگاه نادرس��ت دولت گفت :آنقدر
دولتمردان به گشايش��هاي برجاميامي��دوار بودند
که هر چيز مرتبط و نامرتبط از مش��کالت آبوهوا
ت��ا رفع فقر و بيکاري را به برجام نس��بت ميدادند
اما چيزي که در واقع با برجام براي اقتصاد کش��ور
صورت گرفت چيزي جز گس��ترش فقر و افزايش
بيکاري نبود؛ زيرا واردات به کش��ور فزوني يافت و
بهعوض آن کارخانجات کشور بسته شد و کارگران
بيکار شدند .اين نماينده مجلس شوراي اسالميبا

 1890214851متولد  1371/5/20صادره ش��ادگان -6 .رقیه به شناسنامه 23963
متولد  1358/4/10و کد ملی  1898458537صادره شادگان -7 .مهدیه به شناسنامه
 23965متولد  1360/9/20و کد ملی  1898458553صادره ش��ادگان -8 .سناء به
شناس��نامه  5559متولد  1364/5/10و کد ملی  1899796088صادره شادگان-9 .
هناء به شناسنامه  5560متولد  1365/3/1و کد ملی  1899796096صادره شادگان
 -10 .ابتس��ام به شناس��نامه  15188متولد  1366/10/1و کد ملی 1899888608
صادره شادگان شهرت همگی سالمی (فرزندان متوفی) -11 .دره امیر راستگو به
شناسنامه  16متولد  1338/7/15و کد ملی  1899706402صادره شادگان (همسر
متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و
رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگه��ی حصر وراث��ت آقای حمید ش��هرت معیدی ن��ام پدر غالم بشناس��نامه
 1890298743صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت
تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم بس��هی ش��هرت سعیدی بشناسنامه 326
صادره از ش��ادگان در تاریخ  1397/2/1در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه
اش عبارتند از -1 \:متقاضی با مشخصات فوق -2 .سعید بشناسنامه 1890258598
متولد  1371/8/29صادره شادگان .شهرت همگی معیدی (فرزندان متوفی)  -3غالم
ناظری اصل بشناس��نامه  4434متولد  1343/2/3و کد ملی  1898965161صادره
شادگان(همس��ر متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را
در ی��ک نوبت آگهی مینماید تا هر ک��س اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد این تاریخ ابراز ش��ود  ،از درجه اعتبار
ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت بانو فزیعه ش��هرت خزیمی نام پدر عبدالرحیم بشناس��نامه
 14771صادره از شادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم
و توضیح داده که مادرش مرحوم نجات ش��هرت خزیمی بشناسنامه  2صادره از
شادگان در تاریخ  1397/2/10در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند
از -1 :متقاضی با مش��خصات ف��وق -2 .احمد بشناس��نامه  1890229822متولد
 1371/8/30صادره ش��ادگان -3 .عبدالرضا بشناسنامه  1013متولد  1359/3/3و
کد ملی  1899449736صادره شادگان -4 .هاجر به شناسنامه  1890229814متولد
 1367/8/20صادره ش��ادگان -5 .بلوه به شناس��نامه  14770متولد 1355/8/10
وکد ملی  1898366683صادره ش��ادگان -6 .س��لوه به شناسنامه  13963متولد
 1364/2/18و کد ملی  1899878173صادره شادگان -7 .منی به شناسنامه 13964
متولد  1365/2/18و کد ملی  1899878181صادره شادگان -8 .امیره به شناسنامه
 14769متولد  1354/7/1و کد ملی  1898366675صادره ش��ادگان .شهرت همگی
خزیمی (فرزندان متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را
در ی��ک نوبت آگهی مینماید تا هر ک��س اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر
وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد این تاریخ ابراز ش��ود  ،از درجه اعتبار
ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی حصر وراثت آقای محمدرضا شهرت عساکره نام پدر خضیر بشناسنامه

اقتصادي

ي��ادآوري تعطيلي چندين کارخانه ،تعديل نيروهاي
برخي کارخانجات ديگر ،معوق شدن چندين ماهه
پرداخ��ت حقوق کارگ��ران ش��رکتهاي صنعتي و
توليدي گفت :اين موارد مسائل روز مردم است که
با آن دستوپنجه نرم ميکنند و نيازي به آمار هم
ندارد بنابراين وضع معيشت مردم با برجام بهمراتب
بدتر از گذشته شده است.
موس��وي الرگاني با تصريح بر اينک��ه دولتمردان
بايد ابتدا ش��فاف گزارش دهند که در اين چند سال
که کش��ور را معطل برجام گذاشتند کدام گشايش
ب��راي صنعتگران و توليد کنندگان ايجاد ش��د که
اکنون بحث برجام اروپايي را مطرح ميکنند گفت:
بنابراين در ش��رايط فعلي اگ��ر تصميميبدون نگاه
به اثرات واقعي در اقتصاد کش��ور و صرف ًا بهداليل
غيرواقعي و سياس��ي گرفته شود خيانت محسوب
ميشود.
بر اساس اين گزارش امسال سال تشديد مشكالت
اقتصادي است و س��الي دشوار براي اقتصاد ايران؛
بهگونهاي كه با افزايش قيمتها و کسري بودجه،
كم��ر قش��رهاي آس��يبپذير جامعه زير ب��ار اين
مشكالت از هر زمان ديگري خميدهتر شده و خطر
واژگوني اقتصاد نيز پيشبيني ميشود .اين مساله را
تحليلگران مطرح كردهاند .به عقيده آنها ايران بيش
از هر زمان ديگري نياز به اصالحات اقتصادي دارد
اما گويي گوش شنوايي يافت نميشود .آنها مدام
گاليه دارند كه دولت صدايشان را نميشنود.
ناكام��يدر برج��ام ،فاجع��ه مالي موسس��ات مالي
غيرمجاز ،سياس��تهاي بانكي اشتباه ،افزايش نرخ
تورم و بحران بيكاري ،عدم شفافسازي در درآمدها
و هزينهه��اي دول��ت،تناقض در اع�لام آمارهاي
اقتصادي و صدها عنوان ديگر ،مسائلي هستند كه
كارشناس��ان بارها آنرا فرياد زدند و راهحلهايي را
نيز پيشنهاد دادهاند .حاال اين مشكالت سايه سنگين
بحران اقتصادي را بر سر كشور نگه داشته است كه
به اين زوديها قصد هجرت ندارد.در اين ميان تنها
راه باقي مانده صداقت دولت با مردم و شفاف سازي
همه مسائل اقتصادي با مردم است.مردميکه در 4
دهه گذش��ته همواره پاي نظام ماندهاند اکنون هم
ميتوانند همراه و ش��ريک مطمئني براي کشور در
مسير حل بحرانهاي اقتصادي باشند.

خبر
رئيس کميسيون
صنايع و معادن مجلس:

بايد وابستگي خود را
به حداقل برسانيم

رئيس کميس��يون
صناي��ع و مع��ادن
مجل��س ب��ا بيان
اين ک��ه خروج پژو
از ايران قابل پيش
بين��ي بود گف��ت :پژوي فرانس��ه همواره
در روزهاي س��خت اي��ران را ترک کرده
و در واقع دوس��ت روز خ��وب ايران بوده
اس��ت به همين جهت نبايد از اين خروج
تعجب کرد .به گزارش خبرگزاري تسنيم،
عزيز اکبريان با اش��اره به خروج ش��رکت
خودروس��ازي پژو از ايران به دنبال اعمال
تحريم آمريکا اظهار داشت :از ابتدا روشن
بود که چني��ن اتفاقي رخ ميدهد چرا که
اين ش��رکتها از آمريکا تبعيت ميکنند.
رئيس کميسيون صنايع ومعادن مجلس
ادام��ه داد :ش��رکت خودروس��ازي پژوي
فرانس��ه همواره در روزهاي سخت ايران
را ترک کرده و در واقع دوس��ت روز خوب
ايران بوده اس��ت به همين جهت نبايد از
اين خروج تعجب کرد .نماينده مردم کرج
در مجلس دهم ش��وراي اسالميبا بيان
اينکه اکثر ش��رکتهاي خودروساز نيز از
ايران خارج ميش��وند ،بيان داش��ت :اکثر
شرکتهاي خودروس��از آلمان ،فرانسه و
ک��ره به دليل تبعي��ت از آمريکا همکاري
خود را ب��ا ايران قطع خواهن��د کرد ،اين
پيش بيني در قبال شرکتهاي خودروساز
چيني نيز وجود دارد .وي ادامه داد :ما بايد
تالش کنيم در بحث خودروسازي برنامه
خود را داشته باشيم و وابستگي خود را به
حداقل برسانيم تا از خروج اين شرکتها
توليد آس��يب نبيند .اکبريان ب��ا تاکيد بر
افزايش کيميت و کيفيت توليد خودروي
داخلي گفت :در هيچ کجاي دنيا س��اخت
خودرو  100درصد داخلي نيست ،بنز آلمان
نميتواند مدعي باشد تمام قطعات خود را
در داخل کشور ميسازد ،اين حرف به اين
معنا است که درصدي وابستگي وجوددارد
اما بايد ميزان آن را کاهش داد .اين نماينده
مجلس با بيان اينکه ايران در بخش��ي از
توليد خودرو تواناي��ي داخلي دارد به خانه
ملت گفت :بايد به س��متي حرکت کنيم
که درصد بااليي از توليد خودروها براساس
توان داخل باش��د تا با خروج شرکتهاي
خودروساز آسيبي به توليد وارد نشود.

 81صادره از شادگان درخواس��تی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که پدرش مرحوم خضیر ش��هرت عس��اکره بشناسنامه  6صادره از
شادگان در تاریخ  1385/8/5در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند
از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .احمد عساکره بشناسنامه  3متولد 1357/1/4
و ک��د ملی  1899431195صادره ش��ادگان -3 .فریده بشناس��نامه  6484متولد
 1342/1/1و کد ملی  1898284040صادره ش��ادگان -4 .بهجت به شناس��نامه 18
متولد  1344/3/6وکد ملی  1899411852صادره ش��ادگان -5 .نازک به شناسنامه
 138متول��د  1346/7/1و ک��د مل��ی  1899415882صادره ش��ادگان -6 .هما به
شناسنامه  5841متولد  1339/5/5و کد ملی  1898277591صادره شادگان شهرت
همگی عس��اکره (فرزندان متوفی)  -7مصریه اتقی منصوری به شناسنامه 4763
متولد  1320/12/7و کد ملی  1898266794صادره شادگان (همسر متوفی) وال غیر.
اینکه با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد
این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
ش��عبه  9دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان س��اری ش��ماره ابالغنام��ه:
 -9710101510901572ش��ماره پرونده -9609981510900800 :شماره بایگانی
ش��عبه -960817 :تاریخ تنظیم 97/3/10 :اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائ��م و به اقای علیرضا خدادادی فرزند اس��فندیار خواهان اقای مرتضی ایزی
دادخواس��تی و به طرفیت خوانده اقای علیرضا خدادادی و به خواسته مطالبه وجه
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  960991510900800شعبه
9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/16
س��اعت  11:30تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ائین
دادرس��ی مدنی به عل��ت مجهول المکان ب��ودن خوانده علیرضا خ��دادادی فرزند
اس��فندیار و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار
اگه��ی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری – معصومه اسمعیلی فوالدی
آگهی -رای ماده  -169کافیه عوضیان آس��یابر ابالغ رای ماده  169آیین نامه اجرا
بدینوسله به خانمه کافیه عوضیان آس��یابر فرزند صفرعلی ش ش  1032صادره
از ح��وزه  3دیلمان س��یاهکل متولد  1321به آدرس :تهران ،س��عادت آبادخ عالمه
جنوب��ی پالک  35کوچه  24غربی در خصوص رس��یدگی ب��ه اعتراض واصله به
عملی��ات اجرایی وارده به ش��ماره  97/3/9 -97000304موض��وع پرونده اجرایی
کالس��ه 9400104نظریه رییس ثبت به ش��رح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد.
مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید ظرف مدت  10روز از
تاریخ ابالغ کتبا به شعبه /اداره اجرای ثبت رامسر اعالم نمایید ضمنا به اعتراضی
ک��ه خارج از موع��د مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د( .در خصوص
پرونده اجرایی کالس��ه  9400104له بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس و علیه
شرکت خدماتی فرگام و خانم کافیه عوضیان آسیابر با توجه به ذینفع بودن بانک
معترض (بانک اقتصاد نوین رش��ت) و اینکه پرونده در مرحله کارشناسی بدوی با
عدم وصول اعتراض آماده به مزایده گردیده جهت احتراز از هر گونه تضییع حقوق
بان��ک های مرته��ن رای به ابطال عملیات مزایده و ارجاع به کارشناس��ی تجدیدی
صادر می گردد ).م الف 97/220/1891
تاریخ چاپ97/3/19 :

