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خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان
گران تر می شود

بر اساس اعالم رئیس شورای رقابت، شرکت های 
ایران خ��ودرو مجاز به افزایش ۷.۱۸ درصدی و س��ایپا 
مج��از به افزایش ۷.۰۱ درص��دی نرخ خودروهای زیر 

۴۵ میلیون تومان خود شدند.
رضا ش��یوا از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر 
افزایش قیمت خودروهای س��اخت داخل که مشمول 
قیمت گذاری هستند، خبر داد و گفت: به طور متوسط 
خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو، معادل 
۷.۱۸ درصد و س��ایپا به طور متوس��ط افزایش ۷.۰۱ 

درصد اجازه افزایش قیمت دارند.
رئیس ش��ورای رقابت افزود: در بخش خودروهای 
مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵.۶۲ مورد 
تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است؛ بر این اساساز 
اول تیرماه امس��ال خودروسازان می توانند حداکثر به 
می��زان درصدهای اعالمی قیم��ت محصوالت خود را 

افزایش دهند. مهر

واردات 138 تن درزبند پاکت آبمیوه
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه 
سال ۹۶ نشان می دهد که در این مدت بیش از ۱۳۸ 
تن نوار درزبندی پاکت آبمیوه وشیر وفرآورده های آن 

ازپلیمر های پروپیلن وارد کشور شده است.
 بر اساس آمار این حجم از واردات باعث خروج یک 
میلیون و ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ دالر ارز و یا به بیانی ۵ میلیارد 

و ۶۴۵ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۵۵ تومان شده است.
گفتنی اس��ت نوار درزبندی پاکت آبمیوه وش��یر 
وفرآورده ه��ای آن ازپلیمر ه��ای پروپیلن از ۴ کش��ور 
چین، ترکیه، پاکستان، امارات وارد شده است.در این 
میان کشور چین بزرگترین صادر کننده نوار درزبندی 
پاک��ت آبمیوه وش��یر وفرآورده ه��ای آن ازپلیمر های 
پروپیلن به کش��ور است که به تنهایی در بیش از ۷۵ 
تن صادرات به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون و ۷۳۶ 
ه��زار و ۲۲۱ تومان و ارزش دالری ۶۸۱ هزار و ۳۴۲ 

دالر قیمت گذاری شده است. میزان

وام مسکن 1۲۰ میلیونی، 1۶ میلیون تومان
قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن در طی 
معامالت این هفته فرابورس ایران حدود ۳۰۰۰ تومان 
افزایش یافته و هر برگ از این اوراق به قیمت حدودی 

۶۷ تا ۶۸ هزار تومان معامله می شود.
در حال حاضر امتیاز تس��هیالت مسکن فروردین 
۱۳۹۷ کمی بیشتر از ۶۸ هزار تومان است، ولی مابقی 
تس��ه ها عمدتا با حدود قیمت ۶۷ ه��زار و ۵۰۰ هزار 
تومان داد و س��تد می شود. در هفته های گذشته برای 
مدتی قیمت این اوراق نوسان چندانی نداشت و حدود 

۶۴ تا ۶۵ هزار تومان داد و ستد می شد.
اگر قیمت اوراق ۶۷ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم 
با توجه به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنن��د، آن ها باید ۱۳ میلی��ون و ۴۰۰ هزار 
توم��ان صرف خرید این ۲۰۰ ب��رگ کنند. این مبلغ با 
احتس��اب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 
۴۰ برگ بهادار ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی خریداری 
کرد، در مجموع برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی 

مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان  می شود.
همچنی��ن زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی 
ب��ا جمعیت بیش��تر از ۲۰۰ هزار نف��ر جمعیت زندگی 
می کنن��د، می توانند تا س��قف ۸۰ میلی��ون تومان وام 
بگیرن��د که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار 
خریداری کنند که با این حساب باید ۱۰ میلیون و ۷۲۰ 
هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب 
۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، 
در مجموع ب��رای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید 

۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر شهرهای با 
جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ 
میلیون تومان وام مس��کن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری 
کنن��د که باید ۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازن��د که برای دریاف��ت ۲۰ میلیون تومان 
دیگ��ر باب��ت وام جعال��ه باید ۲ میلی��ون و ۶۸۰ هزار 
تومان بپردازند. این زوج ه��ا در مجموع برای دریافت 
وام ۸۰ میلی��ون تومانی بای��د ۱۰ میلیون و ۷۲۰هزار 

تومان پرداخت کنند. ایسنا

 آغاز پروازهای حج از ۲8 تیرماه 
 قائ��م مقام ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ای��ران، از آغاز عملیات ح��ج از ۲۸ تیرماه خبر داد و 
گفت: امس��ال ۸۵ هزار نفر از ۲۰ فرودگاه کش��ور به 

سرزمین وحی اعزام می شوند.
حسین اسفندیاری بازه اعزام حجاج را ۲۸ روزه اعالم 
کرد و افزود: پروازهای رفت، از ۲۸ تیرماه از فرودگاه های 
اهواز، بوش��هر، حضرت امام)ره( و مشهد آغاز می شود و 
آخرین پروازهای رفت ۲۴ مرداد در فرودگاه های حضرت 
امام )ره( و تبریز انجام خواهد شد. قائم مقام مدیرعامل 
در امور فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران یادآور شد که عملیات برگشت، از سوم شهریور 
 آغاز می ش��ود و تا ۲۲ ش��هریور ادامه خواهد داش��ت.

 وزارت راه و شهرسازی

اخبار

انتقاد ازهدفگذاری سهم۲۵درصدی تعاون از اقتصاد 
وزی��ر تعاون با انتقاد به هدفگذاری س��هم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی 
در قوانین باالدس��تی گفت: این سهم در حالی هدفگذاری شد که کیک اقتصاد 

کشور در دورانی از مدیریت کشور بزرگ نشد.
 علی ربیعی با اش��اره به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی 

در قوانین باالدستی گفت: باید نگاه واقع بینانه به شرایط و مشکالت کشور داشت 
و در ش��رایطی که مسئوالن کشور در دورانی نتوانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند 

اما سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکالت 
پیش رو هدفگذاری کردند و امروز عدم تحقق این هدف مورد نقد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه گسترش تعاونی های کوچک و بزرگ کردن تعاونی ها دو هدف 
عمده س��ال جاری برای تقویت بخش تعاون اس��ت، افزود: همچنین زنجیره ای ش��دن 

تعاونی ها به عنوان یکی از برنامه های مهم این بخش در دستور کار قرار دارد. مهر

اصل 44
طرح ساماندهی بازار خودرو ۶ ماه مسکوت ماند

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای، گف��ت: ۱۲ نفر از 
اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه را ارائه کردند که 

بعد از اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب شد.
ول��ی ملکی اظهارداش��ت: ب��ا حضور وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت طرح 

س��اماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مخالفین و مخالفین 
ثبت نام کرده نظرات خود را مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این نشست یکی از جلساتی 
ب��ود که مخالفین و موافقین با قدرت از نظرات خود دفاع کردند، گفت: در نهایت ۱۲ نفر 
از اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه را ارائه کردند که بعد از 
اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

ادامه این نشست مسائل و مشکالت تامین ارز، و تولید را تشریح کردند.  خانه ملت

اتول 
کاهش فقر با بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری 
 معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری به 

کاهش آسیب های اجتماعی و کم شدن فقر در جامعه منجر می شود.
 هوشنگ عشایری افزود: روح اصلی حاکم بر طرح بازآفرینی شهری، اجتماع 

محور بودن آن است زیرا دولت به هیچ وجه قصد دخالت مستقیم در آنرا ندارد.
مدیرعامل بازآفرینی ش��هری ای��ران به رویکرد جدید دول��ت در حوزه بافت 

ناکارآمد ش��هری اشاره و اضافه کرد: روح و محور اصلی این طرح مبتنی بر اجتماعی 
محور بودن و مشارکت مردم محله ای آن بوده که با توجه به شکل گیری و مشارکت های 
محل��ی و به کارگیری نظر مردم در آن، به زمان زیادی نیازمند اس��ت. وی با بیان اینکه 
ارتقای س��طح توانمندی اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در محالت باید به طور واضح 
تعریف شود، گفت: ظرفیت های کالبدی، مقام سازی، توسعه خدمات روبنایی و زیر بنایی 

نیز باید مورد شناسایی و در راس برنامه های این ستاد در استان ها اجرا شود. ایرنا

یل  گاردر

فرزند  باقري  محمد  سيد  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
پناهي  شريعت  محمود  سيد  آقاي  مديريت  به  امين  پارسه  حقوقي  موسسه  خواهان 
دادخواستي به طرفيت خوانده سيد محمد باقري به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980944501300 شعبه 306 مجتمع 
شماره 7 شوراي حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/5/7 ساعت 
15:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  مجتمع شماره 7 شوراي حل  دفتر شعبه 306      110/24058 

شناسنامه  شماره  به  منش  شهاب  مرضيه  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى   
اين شعبه  از    266/311/97 پرونده  به كالسه  تقديمى  دادخواست  مطابق   6120
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين شهاب 
به شماره شناسنامه 2989 در تاريخ 97/2/28 اقا متگاه دائمى خود بدرود زندگى 
به 1-مرضيه شهاب منش به ش  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته و ورثه حين 
ش6120 صادره از تهران فرزند متوفي 2-فاطمه بي طرف به ش ش 132 صادره از 
تهران همسرمتوفي  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى، 
مى  آگهى  نوبت  يك  در  حسبى  امور  قانون   361 ماده  باستناد  را  مزبور  درخواست 
تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفى  از  اى  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضى  هركس  تا  نمايد 
نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد 

شد. 
تهران شهر  اختالف  حل  شوراي  مجتمع   311 شعبه  دفتر      110/24046   

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم اكبر درويشيان خواهان/ 
خواسته/اتهام:  درويشيان    اكبر  متهم:  خوانده/  پور خمس    لطفاله  شاكى: هوشنگ 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980231300119 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهواللمكان  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد  . 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                                          110/23609 
برزنونى تهران-  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   148

داود  محمد  سيد  خانم  آقاى/  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
الموسوى فرزند سيد احمد خواهان/ شاكى: فاطمه افضل منش   خوانده/ متهم: سيد 
ابطال سند  به تنظيم سند رسمى ملك،  الزام  الموسوى   خواسته/اتهام:  محمود داود 
رسمى (موضوع سند ملك است) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980231300128 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهواللمكان  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد  . 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                                          110/23604 
برزنونى تهران-  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   148

پيرو  پور    بابك  عارف  و  مهدى  عليه:  محكوم  پور  قلى  حاجتعلى  له:  محكوم  آگهى 
آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به مهدى و عارف بابك پور كه مجهول المكان 
مورخ   9409970010600646 مربوطه  دادنامه  شماره  مى شود  ابالغ  مى باشند 
1394/06/28 و دادنامه قطعيت يافته به شماره 9609970220700672 مورخ 
1396/05/01 و دادنامه اصالحى 9709970220700058 مورخ 1397/02/01 
شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
يك ميليارد و پانصد و هفتاد و يك ميليون و چهل و نه هزار ريال بابت اصل خواسته 
بابت  ريال  هشتاد  و  نهصد  و  هزار  بيست  و  چهارصد  و  ميليون  يك  و  سى  مبلغ  و 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص اعالمى بانك مركزى 
خواندگان  توسط  بالمناصفه  ريال  هزار  چهار  و  ششصد  مبلغ  پرداخت  به  همچنين  و 
بابت هزينه نشر آگهى و تعرفه خدمات دفتر الكترونيك در حق محكوم له مى باشند   
لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى و 
تا  مى گردد  درج  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  مدنى  احكام  اجراى  قانون   9 ماده 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد   در غير 
اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود  . 
دادگاه   107 شعبه  دفتر  مدير                             110/23600  
لنگرودى شاملى  شيرين  تهران-  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

احمدي محمدآباد  : حسن  عليه  نوذري  محكوم  له: محمود  اجرائيه محكوم  ابالغ  آگهى   
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى 
دادنامه شماره مورخ صادره  به موجب  پرونده كالسه  در  از  اجرائيه صادره  شود طبق 
از شعبه محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت 
خسارت تاخيرتاديه مبلغ مذكور از تاريخ لغايت زمان اجراي حكم و پرداخت مبلغ ريال 
بابت خسارت ناشي از هزينه دادرسي و نيز پرداخت مبلغ ريال بابت حق الوكاله وكيل 
در مرحله بدوي در حق محكوم له ميباشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاي 
اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد.   بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم اجراي 
حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي 
اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 
آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير 
و وصول  اجراييه  اجراي مدلول  به  مقررات نسبت  احكام طبق  اجراي  واحد  اينصورت 

هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
  110/24103             دفتر  شعبه306 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران 

آگهى ابالغ اجرائيه محكوم له: عطااله ملك زاده  محكوم عليه : اسد قاسمي پيرو آگهى 
المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق  هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به كه مجهول 
شعبه  از  صادره  مورخ  شماره  دادنامه  موجب  به  كالسه  پرونده  در  از  صادره  اجرائيه 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت 
بابت  ريال  مبلغ  پرداخت  و  حكم  اجراي  زمان  لغايت  تاريخ  از  مذكور  مبلغ  تاخيرتاديه 
الوكاله وكيل در  بابت حق  نيز پرداخت مبلغ ريال  از هزينه دادرسي و  خسارت ناشي 
نيز هزينه هاي  و  اجرا  نيم عشر حق  پرداخت  ميباشد  له  بدوي در حق محكوم  مرحله 
اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد.   بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم اجراي 
حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي 
اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 
آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير 
و وصول  اجراييه  اجراي مدلول  به  مقررات نسبت  احكام طبق  اجراي  واحد  اينصورت 

هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود. 
  110/24101             دفتر  شعبه306 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران 

اميرآبادي  طيبه  خانم  خواهان  به   ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين فروتن ماهيني فرزند به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980944301151 شعبه 304 
مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/5/9 
ساعت 16:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  مجتمع شماره 7 شوراي حل  دفتر شعبه 304      110/24100 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به خانم صغري حيدري دريا كناري 
فرزند خواهان طيبه اميرآبادي دادخواستي به طرفيت خوانده صغري حيدري درياكناري 
و عباس اشتري به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980944301152 شعبه 304 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر 
تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/5/9 ساعت 16:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
آگهي  كثيرالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و  تاريخ  از  تا خوانده ظرف يك ماه پس  مي گردد 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  مجتمع شماره 7 شوراي حل  دفتر شعبه 304      110/24099 

 آگهى خواهان رضا شفيعي زاده با وكالت بالل بيگدلي دادخواستى بطرفيت حامد علي 
اكبرزاده به خواسته مطالبه وجه  تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه302 مجتمع شماره 7 شوراى حل اختالف شهر تهران واقع در 
تهران نظام آباد خيابان ايت اهللا مدني چهارراه حسيني نبش كوچه يعقوبي (ساعت كار15 
ساعت15:30  و   1397/05/9 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت  و  ارجاع  الي18) 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر شود. 
   110/24096       شعبه 302 مجتمع شماره7شوراى حل اختالف دادگستري استان تهران 

تحریم ه��ای نفت��ی – بانکی  س�یاه آمری��کا در ش��رایطی تا چند ط�اي 
هفته دیگر آغاز خواهد شد که آمادگی ایران برای 
حفظ بازارهای خود به پشتوانه تجربه تحریم های 

نفتی گذشته، نگرانی ها را کاهش داده است.
واش��نگتن می خواهد به پش��توانه تحریم های 
ثانویه خود و وضع محدودیت های جدید، صادرات 
نف��ت و درآمدهای نفتی ایران را نش��انه بگیرد در 
حالی که جمهوری اس��المی ایران طی چند دهه 
با عبور موفق از این تحریم ها توانسته اقتصاد خود 

را سرپا نگه دارد.
این تحریم ها که نمونه ضعیفش در قبال ونزوئال 
اجرا شده است، موجب شده میزان تولید این کشور 
از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه در 
روز کاهش یابد و احتمال می رود صادرات نفت این 

کشور تا پایان سال جاری میالدی صفر شود.
گرچه تحریم هایی که علیه کاراکاس از سوی 
آمریکا در اعمال شده در مقابل تحریم های گذشته 
و فعلی ایران چندان سختگیرانه نیست اما همانگونه 
که در خبرها آمده اس��ت موجب یک بحران عظیم 
در ونزوئال ش��ده اس��ت. ب��ا این وج��ود، ایران که 
تحریم های نفتی را از زمان دفاع مقدس تا به امروز 
تجربه کرده اس��ت، توانس��ته بر تمام محدودیت ها 
غلبه کند و علیرغم آنکه در تحریم های س��ال ۹۰ 
می��زان صادرات نفت کش��ور در برهه ای زمانی، به 
یک میلیون بش��که در روز کاهش یافت اما جریان 

تولید و صادرات نفت حفظ شد و کاهش درآمدهای 
نفتی از طریق افزایش »صادرات غیرنفتی« جبران 
شد. گزینه و راه حلی که در اقتصاد تک محصولی و 

وابسته به نفت ونزوئال، وجود نداشته است.

از فرآورده تا نفت
در دوران جنگ تحمیلی، رژیم بعث پاالیشگاه های 
ایران را بمباران می کرد بطوری که پاالیش��گاه آبادان 
به عنوان اصلی ترین پاالیش��گاه کشور از مدار تولید 
خارج شد و سایر پاالیشگاه ها به صورت نیمه تعطیل 
درآمده بودند. با توجه به اینکه در آن زمان س��وخت 
غالب مصرفی در منازل نفت سفید و ال پی جی بود، 
ایران می بایست نیازهای مردم را از طرق واردات تامین 
می کرد. تحریم های غیر رسمی برای فروش فرآورده 
به ایران و بمباران بنادر توس��ط جنگنده های عراقی، 

ریسک حمل فرآورده به ایران را افزایش داده بود. 
آمریکا و صدام که قصد داشتند با ایجاد اختالل 
در تولید نفت، تولید فرآورده های نفتی و در نهایت 
واردات آن، در میان مردم نارضایتی ایجاد کنند در 
هدف خود ناکام ماندند تا به هر سختی که می شد 
مشکل بزرگی برای تامین فرآورده های نفتی بوجود 

نیاید.در آن برهه زمانی، یکی از ابزارهایی که ایران 
توانست با استفاده از آن بر مشکل پیش آمده غلبه 
کن��د، برگزاری مناقصه هایی برای تامین فرآورده و 
اس��تفاده از نفتکش های ایران��ی برای حمل و نقل 
محموله ه��ا بود که نقش مهمی در گذر از این پیچ 

تاریخی ایفا کرد.
در دوران پ��س از جن��گ، تحریم داماتو وضع 
ش��د و قرار بود بین ۶۰۰ تا یک میلیون بش��که از 
میزان صادرات نفت ایران کاسته شود؛ شرکت های 
آمریکای��ی از خرید نف��ت ایران منع ش��دند ولی 
وزارت نفت، با ذخیره س��ازی نف��ت در نفتکش ها 
در تنگه داردائل و مدیترانه، توانس��ت به س��رعت 
جایگزی��ن هایی برای نفت خ��ود بیابد و فقط طی 
سه ماه، با بازاریابی ویژه، سقف صادرات نفت را نه 
تنه��ا حفظ کرد بلکه رکورد صادرات س��ه میلیون 

بشکه در روز را هم به نام خود ثبت کرد.

تحریم واردات بنزین
در تحریم های سال ۹۰ آمریکایی ها حتی فروش 
بنزین به ایران را تحریم کردند آن هم در دوره ای که 
سهمیه بندی بنزین درایران اجرا می شد. اتاق فکر 

آمریکا بش��دت روی فلج کردن حمل و نقل و کلید 
زدن اعتراض��ات و ناآرامی ها در ایران تمرکز کردند 
ام��ا با تولی��د بنزین در پتروش��یمی ها و روش های 
دیگ��ر، این توطئه نیز ناکام ماند تا آنکه تحریم های 

شدیدتری علیه ایران وضع شد.
در تحریم های مذکور ، عالوه بر تعیین تکلیف 
غرب برای مش��تریان نفت ایران برای کاهش ۲۰ 
درصدی میزان واردات نفت خود از ایران هر شش 
م��اه یکبار، بان��ک مرکزی هم برای نخس��تین بار 
تحریم شد که حاکی از عزم جدی برای سرنگونی 
اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی از ش��بکه سوئیفت 

حذف شد تا همه چیز قفل شود. 
محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک 
با بیان اینکه در ش��رایط مذکور باز هم راهکارهایی 
اتخاذ شد، گفت: در دوره ابتدایی تحریم های ۹۰-۹۱ 
میزان صادرات نفت و بازگشت پول با کاهش عجیبی 
همراه شد ولی پس از چندماه میانگین صادرات نفت 
و میعانات گازی به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید و 
پول محموله ها با ابزارهای مختلفی به ایران منتقل و 

یا برای خریدهای خارجی مصرف شد.
وی ادامه داد: اگر ق��رار بود برنامه غرب برای 
تحری��م نفت ایران عملیاتی ش��ود ص��ادرات نفت 
ایران باید در س��ال ۹۲ به رقم صفر می رسید ولی 
نه تنها اینگونه نشد بلکه میزان صادرات در سطح 

۱.۵ میلیون بشکه باقی ماند.
خطیبی گف��ت: بس��یاری از راهکارهای بکار 

گرفته ش��ده، همچنان در حالت طبقه بندی قرار 
دارند ولی باید گفت تحریم هایی که قراراس��ت تا 
چند هفته دیگر اجرایی شوند، ضعیف تر از تحریم 

هایی است که در سال ۹۰ اجرا شد.
وی ادام��ه داد: علت ضعی��ف بودن تحریمهای 
جدید نسبت به قبل این است که تحریم های دوره 
۹۱-۹۰ از یک پشتوانه بین المللی برخوردار بود. اما 
تحریم های جدید از چنین ویژگی برخوردار نیست.

وی تصری��ح ک��رد: ش��رکت ملی نف��ت ایران 
آرایش دور زدن تحریم ها را به خود گرفته است و 
می تواند با تبدیل برخی قراردادها از فوب به سیف، 
کاهش اجاره نفتکش، تعیین فرمولی برای تقسیم 
پول بیمه نفتکش، طوالنی کردن زمان بازپرداخت 
پول محموله ها، حذف ال سی در معامالت ) کاری 
که کویت و عربس��تان کردند( و... ش��رایط را برای 

حفظ بازار ایران فراهم کنند.
ب��ه گفت��ه نماینده اس��بق ای��ران در اوپک با 
توجه به تجربیات فراوان ایران در شکس��تن حلقه 
تحریم های قبلی و وجود راهکارهای مختلف برای 
ف��روش نفت، ش��اید تولی��د نفت در ابت��دا اندکی 
کاه��ش یابد ولی با توجه ب��ه افزایش قیمت نفت 
طی هفته های اخیر، آس��یبی به درآمدهای نفتی 
وارد نمی ش��ود ضمن آنکه ای��ن کاهش احتمالی، 
ط��ی چند م��اه جبران ش��ده و دوباره ب��ه حالت 
گذش��ته باز می گ��ردد، چیزی که باره��ا در ایران 

تجربه شده است. مهر

با هدف جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمت ها؛
شیوه نرخ گذاری کاالها و خدمات اصاح شد

مع��اون نظ��ارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی س��ازمان  حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از اصالح ش��یوه نرخ گذاری کاال و نقش����ه راه
خدمات صنفی خبر داد و گفت: براس��اس مصوبه هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی کش��ور، 
همه کمیس��یون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کاال و خدمات صنفی مطابق با 

دستورالعمل، اقدام کنند.
سید داود موسوی ، با اشاره به سخنان اخیر مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط 
با واگذاری تعیین نرخ برخی کاالها و خدمات به واحدهای صنفی اظهار داش��ت: مطالب مطرح شده 
مربوط به سال ۱۳۹۶ و در راستای یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده که در جلسه 

یکصد و شانزدهم اصالح شده است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کاال و خدمات 
صنفی گروه اول و دوم به اس��تثنای پنج نوع خدمت ش��امل خدمات مشاوران امالک، توقفگاه ها، نان 
حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، خدمات نمایش��گاه های اتومبیل، خدمات آموزش��گا ه های رانندگی از 
فرآیند نرخ گذاری توس��ط کمیس��یون های نظارت و اتحادیه ها )اولویت اول و دوم( خارج و به گروه 

سوم منتقل شده و نرخ گذاری راساً توسط واحدهای صنفی انجام می  گرفت.
معاون سازمان حمایت اضافه کرد: با توجه به اینکه کاالها و خدمات صنفی گروه اول و دوم جزو 
کاالها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیون های نظارت 

موجب افزایش شکایت های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به تخلفات صنفی شده بود.
موس��وی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از س��وی این س��ازمان، اتاق اصناف ایران 
و س��ایر دس��تگاههای مرتبط و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی بر 
ضرورت س��اماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودس��رانه قیمتهای غیرمتعارف، موضوع بطور 
مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت 
بر س��ازمان های صنفی کشور تصمیمات قبلی لغو و مقرر شد »نرخ گذاری کاال و خدمات کماکان بر 
اس��اس دستورالعمل مصوب جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ کمیس��یون هیات عالی نظارت بر سازمانهای 

صنفی اقدام شود«.
مع��اون نظ��ارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیع��ی و اقتصادی س��ازمان حمایت تاکید 
ک��رد: کل کمیس��یون های نظارت مکلفند نس��بت به تعیین نرخ ان��واع کاال و خدمات صنفی مطابق 
دس��تورالعمل مصوب بیس��ت و هفتم ش��هریور ۱۳۹۱ کمیس��یون هیات عالی نظارت بر سازمانهای 

صنفی اقدام کنند.
وی در تش��ریح جزئیات این دس��تورالعمل گفت: در این دستورالعمل کاال و خدمات مورد عرضه 
در واحدهای صنفی به س��ه گروه طبقه بندی ش��ده اند؛ گروه نخست کاال و خدمات صنفی با اولویت 

یک که شامل ۲۰ رسته کاال و خدمات می شود.
موس��وی اضافه کرد: قیمت این کاالها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع 
امور صنفی و بررس��ی کارشناسی در کمیته نرخ گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان قابل اجرا است.
موسوی در ادامه سخنان خود، افزود: نرخ کاال و خدمات صنفی با اولویت ۲، براساس دستورالعمل 
قیم��ت گذاری، با پیش��نهاد صنف به اتحادی��ه و هماهنگی بین اتحادیه ب��ا انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در قالب تفاهم نامه مش��ترک و در نهایت تایید و نظارت رییس کمیس��یون نظارت 

شهرستان تعیین می شود.
کاال و خدمات اولویت ۲ شامل خدمات کامپیوتری، خدمات عکاسان)عکسهای پرسنلی(، خدمات 
تعمیرکاران لوازم برقی، خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری، خدمات فتوکپی، خدمات خیاط 
زنان��ه و مردانه، رس��توران و تاالرهای پذیرایی )غذا و خدمات(، فیلمب��رداری از مجالس و در نهایت 

عینک سازی و تعمیرعینک است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، همه کاالها و 

خدمات صنفی  که  در گروه اول و دوم نام برده نشده را جزو کاال و خدمات اولویت سوم دانست.
وی اضافه کرد: قیمت گذاری کاال و خدمات اولویت س��وم توس��ط واحد صنفی با رعایت ضوابط 
و دس��تورالعملهای مربوطه از جمله درصدهای س��ود عمده و خرده فروشی و سود پخش کاال ضوابط 

قیمت گذاری صورت می گیرد.
موس��وی تاکید کرد: براس��اس دستورالعمل مصوب جلسه ۲۷ ش��هریور ۱۳۹۱ کمیسیون هیات 
عالی نظارت بر س��ازمانهای صنفی، کمیس��یونهای نظارت اس��تانها و شهرس��تانها باید نسبت به نرخ 

گذاری کاال و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام های قانونی الزم را معمول کنند.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پایان تاکید 
کرد: س��امانه ۱۲۴ این س��ازمان و س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت آماده پاسخگویی و دریافت 

شکایت ها هستند. ایرنا

درآمد ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت 
خ ارز در سال ۹۶  از افزایش نر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به  درآم��دی ح��دود ۹ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد درح���اشیه
تومان از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای، گفت: از نوس��انات ارز ۹ 

هزار و ۵۰۰ میلیارد درآمد مازاد ایجاد ش��د که با توجه به اینکه 
ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت باالتر فروخته شده باید 
در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را 

در ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.
 محمد حس��ینی با بیان اینکه، بر اساس گزارش نهادهای 
نظارتی در پایان س��ال ۹۶ دولت حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان 
از افزایش قیمت ارز منتفع ش��ده است، گفت: نمی شود دولت 

را مقصر افزایش قیمت ارز دانس��ت اما به هر حال این افزایش 
درآمد در بودجه جاری وجبران هزینه ها صرف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ تسعیر ارز 
در بودجه سال قبل ۳۵۰۰ تومان ذکر شده بود، هر چه قدر دولت 
و بانک مرکزی در مقاطع مختلف ارز را با نرخ باالتری تحت عنوان 
ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باش��ند درامد بیشتری کسب 
ک��رده اند. در نهایت در پایان س��ال ۹۶ و همزمان با اوج بحران 

ارزی اخیر، دولت توانست ۹.۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش 
قیمت ارز منتفع شود. وی افزود: این افزایش درامد در ردیفهای 
متفرقه جاری، برای جبران هزینه های مربوط به حقوق و مزایای 
کارکنان و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف شده است.

به گفته حسینی، این افزایش درآمد درگزارشهای سازمان 
برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و همچنین دیوان محاسبات 

از عملکرد بودجه سال ۹۶ ذکر شده است. تسنیم 

صنعت نفت ایران آبدیده شده است؛

تجربه عبور از تحریم های سخت


