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9/4 درصد؛ تورم خردادماه 
تورم خردادماه ۹.۴ درصد محاسبه شد نرخ تورم 
در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹7 نسبت به دوازده 

ماه منتهی به خردادماه ۹6 معادل ۹.۴ درصد است.
بان��ک مرکزی، خالص��ه نتایج به دس��ت آمده از 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرف��ی در مناطق 
ش��هری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح 
زیر است: ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
مناطق ش��هری ایران در خردادماه ۹7 به عدد ۱۲۲.6 
رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد افزایش یافت.

همچنین ش��اخص مذکور در خردادماه ۹7 نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل۱۳.7 درص��د افزایش 
داش��ته اس��ت. همانگونه که مالحظه می شود شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی تحت تأثیر التهابات اخیر 
ارزی، افزایش ۴.۳ درصدی را در خردادماه س��ال جاری 
در مقایس��ه با ماه قبل تجربه کرده است. علی رغم این 
موض��وع، نرخ ت��ورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ۹7 
کماکان در محدوده تک رقمی قرار دارد.  مرکز آمار

اوج مصرف برق به ۵۳ هزار مگاوات رسید
پی��ک مصرف برق در روز دوش��نبه ۴ تیرماه، ۵۲ 
هزار و 7۸6 مگاوات گزارش ش��د که این رقم در سال 
گذشته در همین زمان، برابر با ۴۸ هزار و ۲۲۴ مگاوات 

ثبت شده است.
میزان مبادالت برق نیز در روز دوش��نبه، برابر با 
یک هزار و ۵۲7 مگاوات بوده که سهم صادرات از این 
می��زان یک هزار و ۲۵ مگاوات و واردات برق نیز ۵۰۲ 
مگاوات بوده اس��ت. گفتنی اس��ت میزان مصرف برق 
صنایع نیز در روز دوشنبه سه هزار و 6۵6 مگاوات بود 
که نسبت به روز یکش��نبه که میزان آن چهار هزار و 
۳۳۴ مگاوات بوده، مصرف برق این بخش بیش از یک 

هزارمگاوات افزایش داشته است.  پاون

اخبار

تشکیل چهار کمیته  ویژه حل مشکالت اصناف 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با اصناف با صدور دستور 
تش��کیل کمیته های ویژه حل مش��کالت اصناف و بازاریان گفت: در سایه حفظ 

امنیت و همراهی اصناف آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت.
در جلسه نمایندگان اتحادیه های صنفی، با دستور شریعتمداری وزیر صنعت، 

معدن و تجارت مقرر ش��د تا ۴ کمیته متشکل از نمایندگان اصناف برای بررسی و 
حل مشکالت پیش روی بازاریان و اصناف تشکیل شود و تمامی واحدهای دریافت کننده 

ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرحله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار بگیرند.
محمد شریعتمداری تصریح کرد: اتفاقات اخیر در بازار با دلسوزی و همراهی نظام و 
اصناف منجر به حادثه نخواهد ش��د و همراهی اصناف می تواند جلوی این سوءاستفاده ها 
را بگیرد و نباید بگذاریم هزینه ای به نظام تحمیل شود و در سایه حفظ امنیت و همراهی 

اصناف آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

مسیر توسعه
عرضه ارز صادراتی در بورس تهران از هفته آینده

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ارز صادراتی از ابتدای هفته آینده در بورس تهران 
عرضه خواهد شد، گفت: از این پس واردکنندگان پس از ثبت سفارش، می توانند 

ارز مورد نیاز خود را با مراجعه به بورس تهران تامین کنند.
مسعود کرباسیان با اعالم خبر عرضه ارزهای صادراتی در بورس اظهار داشت: 

مقدم��ات این امر چیده ش��ده و از این پس واردکنندگان پس از ثبت س��فارش، 
می توانند ارز مورد نیاز خود را با مراجعه به بورس تهران تامین کنند ضمن اینکه ارائه 

ارز در بورس، به نفع صادرکنندگان نیز هست و آنها از محل مابه التفاوت ارز اظهارنامه با 
قیمت فروش آن در بورس، منتفع می شوند.

به گفته کرباس��یان برای سال جاری ۱۸ میلیون دالر ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومان جهت 
واردات کاالهای ضروری پیش بینی ش��ده اس��ت که دولت خود را ملزم به تامین آن از 

محل ارز حاصل از صادرات نفت به هر طریقی می داند.  تسنیم

خیابان حافظ 
آغاز روند کاهشی نرخ ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی می شود 
که با تش��کیل بازار ثانویه ارز و در ص��ورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر این 

بازار، روند کاهشی قیمت ارز شروع شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره تش��کیل بازار ثانویه ارز گفت: از ابتدای سال 

۹7 کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی ساماندهی بازار 
ارز را آماده کرد و تیم اقتصادی دولت نیز موضوعات مطرح شده در طرح ساماندهی 

بازار ارز را پذیرفت؛ اما علی رغم این موضوعات، تصمیم ارزی غیرکارشناسی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: باید پذیرفت اداره اقتصاد کش��ور با ارز تک نرخی در ش��رایط موجود 
اقتصادی ممکن نبود چراکه نمی توانست تمام ابعاد بازار ارز را پوشش دهد و کارشناسان 
نی��ز در ای��ن زمینه نقدهای خود را بیان کردند. بعد از گذش��ت حدود ۳ ماه، دولت نظر 

مجلس را در رابطه با موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز پذیرفت.  خانه ملت

بهارستان 

سيد موسى خادمى استاندار لرستان گفت: پل هاى رودخانه خرم آباد 

در مدت زمان 8 ماه به بهره بردارى برسد. 

بر روى رودخانه  خادمى استاندار در آيين كلنگ زنى دو دهنه پل 

خرم آباد اظهار داشت: خرم آباد از شهرهايى است كه بايد مورد توجه 

ويژه قرار بگيرد چرا كه پيشانى استان و معرف كل استان است و هر 

لرستانى دوست دارد خرم آباد را زيبا و مرتب ببيند.

و همه عالقمند  است  لرنشين  بزرگترين شهر  افزود: خرم آباد  وى 

به جايگاه مناسب خود برسانيم  هستيم خرم آباد را هر چه زودتر 

 البته اين شهر ظرفيت هاى را از دست داده و در كوتاه مدت قابل

 جبران نيست.

شهر،  بام  ويژه  به  ارتفاعات  وجود  كرد:  عنوان  لرستان  استاندار 

رودخانه خرم آباد و قلعه فلك االفالك مى تواند خرم آباد را به خوبى 

معرفى كند  و اين كار نيز بايد در زمان تعيين شده انجام شود.

وى بيان كرد: ايجاد اين دو پل بايد در زمان تعيين شده به بهره بردارى 

برسد چرا كه طوالنى شون اجرايى شدن پروژه سبب مى شود كار 

شيرينى و اثر بخشى خود را از دست بدهد.

خادمى گفت: انتظار مى رود اين دو پل ظرف هشت ماه به بهره بردارى 

برسد، اين پروژه مشكل مالى نخواهد داشت و 50 درصد منابع مالى 

پروژه تامين شده و از امروز قابل پرداخت است.

وى تصريح كرد: اميدواريم مسائلى كه در بحث زيرگذر به وجود آمد 

و سبب نارضايتى مردم شد را در اين پروره شاهد نباشيم.كاركرد اين 

پل ها رفع ترافيك شهر است و بنا است پلى را در كنار استاندارى 

لرستان نيز احداث كنيم.

تمام تالش  بايد  اظهارداشت: مجموعه شهردارى  لرستان  استاندار 

خود را به كارگيرند و ما نيز قول مى دهيم در راستاى اجراى پروژه هاى 

شهرى نهايت تالش و حمايت خود را به كار بگيريم.

آئين كلنگ زنى 2 دهنه پل بر روى رودخانه خرم آباد با حضور استاندار 

لرستان، شهردار خرم آباد و جمعى از مسئوالن استان برگزار شد.

داشت:   اظهار  خرم آباد   شهردار  رشيدى   وحيد  مراسم  اين  در 

كه  را  موقع خدمتى  به  بتوانيم  پل  دو  اين  كلنگ زنى  با  اميدواريم 

به  شده  بينى  پيش  زمان  در  بگيرد  قرار  شهروندان  به  است   قرار 

بهره بردارى برسد؛ با احداث اين دو پل بحث عبور و مرور شهرى را 

تسهيل و پل هاى موقت جمع آورى خواهند شد. 

وى ادامه داد: اين پل ها در بحث ترافيك و عبور و مرور شهرى مى تواند 

كار را تسهيل كند و رضايت شهروندان را درپى خواهد داشت. 

رشيدى اضافه كرد: با تكميل اين دو پروژه، پل هاى موقت خرم رود 

كمتر  بارندگى  هنگام  شهروندان  مشكالت  و  مى شود  جمع آورى 

خواهد شد.

 شهردار خرم آباد گفت: اميدواريم همه ما خدمت گذار خوبى براى 

به  رفاه حال شهروندان  براى  از فرصت هاى موجود  و  باشيم  مردم 

نحواحسن استفاده كنيم.

سجاد بابايى رئيس كميسيون عمران شوراى شهر خرم آباد نيز در اين 

مراسم اظهار دلشت: هدف از اجراى اين پروژه برطرف كردن ترافيك 

سطح شهر است كه استاندارى لرستان در اين زمينه همكارى بسيار 

خوبى داشته است.

وجود  لرستان  استاندار  مديريتى  بارز  نقاط  از  يكى  افزود:  وى 

زبده  كارشناسان  از  نيز  پل  اين  اجراى  براى  كه  است  كارشناسان 

استفاده شده است كه اميدواريم بتوانيم حجم ترافيك سطح شهر 

كاهش دهيم.

ايجاد دو پل بر روى رودخانه خرم آباد باهدف جمع آورى پل هاى موقت
مطابق   0042769523 شناسنامه  شماره  به  طرقى  نجفيان  اعظم  خانم  وراثت  حصر 
درخواست  شعبه  اين  از   970038/356 پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
طرقى  نجفيان  ميرزا  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى 
ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود  دائمى خود  اقامتگاه   - تاريخ  در   - شماره شناسنامه 
 0042769523 ش  ش.  طرقى  نجفيان  اعظم   : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
ش  ش.  طرقى  نجفيان  نرگس  متوفى  دختر  تهران  از  صادره   1340/10/5 ت  ت 
0042978092 ت ت 1346/8/16 صادره از تهران دختر متوفى ربابه نجفيان طرقى 
معصومه  متوفى  همسر  نطنز  از  صادره   1318/6/3 ت  ت   1239618506 ش  ش. 
نجفيان طرقى ش. ش 0042611806 ت ت 1338/2/1 صادره ازتهران دختر متوفى 
مريم نجفيان طرقى ش. ش 0042870178 ت ت 1343/9/7 صادره از تهران دختر 
متوفى طاهره نجفيان طرقى ش. ش 0043059465 ت ت 1349/5/8 صادره ازتهران 
صادره  ت 1350/10/13  ت  ش 0056004303  ش.  نجفيان  مرتضى  متوفى  دختر 
 1375/2/18 ت  ت   0056141394 ش  ش.  نجفيان  مجتبى  متوفى  دختر  تهران  از 
ت  ت   0066682665 ش  ش.  طرقى  نجفيان  مرضيه  متوفى  پسر  تهران  از  صادره 
1354/3/29 صادره از تهران دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام 
امور حسبى در يك  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  تشريفات مقدماتى درخواست 
نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.
تهران  8 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   356 شعبه  رئيس     110/29615  

آگهى مزايده اموال غيرمنقول در خصوص پرونده اجرايى كالسه 97/اجرا/970224 
صادره از شعبه 151 دادگاه عمومى تهران له كاظم مقبولى درگاه و عليه 1-سارا 2- 
به  فرزانه  درگاه 6-سكينه  مقبولى  خليل همگى شهرت  ناصر 5-  مهدى 3-اكرم 4- 
خواسته دستور فروش ملك مشاع و تركه مرحوم محمدتقى مقبولى درگاه شامل پالك 
ثبتى به شماره 2526 /4476 بخش 7 تهران واقع در خيابان پيروزى خيابان مقداد 
كوچه شهيد كالله جو پالك 10 به همين منظور بنا به درخواست خواهان پالك ثبتى فوق 
الذكر پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح زير توصيف و ارزيابى شده 
است شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت130 متر مربع قطعه اول تفكيكى به شماره 
پالك 2526 فرعى از 4476 اصلى مفروز و باقيمانده از پالك فرعى و اصلى مذكور واقع 
در بخش 7 تهران اراضى سليمانيه با حدود و مشخصات شماال 5 متر به خيابان 8 مترى و 
شرقا به طول 26 متر به قطعه 414 تفكيكى و جنوبا به طول 5 متر به قطعه 460 تفكيكى 
اعيانى  و  جنوبى  موصوف  ملك  دو  تفكيك  مورد  دوم  قطعه  به  متر  طول 26  به  غربا  و 
احداثى در آن در سمت شمال شامل ساختمانى قديمى در دو طبقه به انضمام زيرزمين 
و در بخش جنوبى در يك طبقه و نماى سمت شمال ساختمان با پوشش آجر و پنجره هاى 
منصوبه به پروفيل آهن و شيشه خور و درب ورودى نفر رو به ساختمان از گذر شمالى 
و در طبقه همكف شامل سالن و آشپزخانه اپن با پنجره به گذر شمالى و پلكان به طبقه 
اول و حياط و در بخش جنوبى شامل سرويس دستشويى ايران و سرويس حمام و يك 
اتاق و كفپوش آشپزخانه از سراميك و كابينت منصوبه فلزى و كفپوش سالن موكت و 
موزائيك و پوشش ديوار اندودگچ و رنگ آميزى قديمى و نماى سمت حياط با پوشش از 
اندود سيمانى و كفپوش حياط از موزائيك و ديوار با پوشش از اندود سيمانى و از حياط 
سرويس پله دسترسى به اتاق انبار احداثى در زيرزمين پيش بينى شده ودر طبقه اول 
(روى همكف) شامل يك سالن آشپزخانه در سمت حياط و سرويس دستشويى و حمام به 
صورت مشترك و داراى انشعاب آب و برق وگاز مى باشد و ساختمان احداثى با اسكلت 
نيمه فلزى و سقف طاق ضربى و تيرآهن و عمر ساختمان حدود 48 سال و مساحت اعيانى 
احداثى حدود 160 مترمربع و مطابق سامانه طرح تفضيلى شهردارى تهران پالك مورد 
نظر با كدنوسازى 114-29986 و در پهنه 122R واقع مى باشد و با توجه به عوامل و 
شرايط مورد نظر در موضوع از جمله مساحت و ابعاد پالك و گذرهاى مجاور و دسترسى 
و بافت منطقه اى و كيفيت اعيانى و انشعابات منصوبه و با فرض صحت و اصالت مدارك 
ابرازى و فارغ از قيود احتمالى بازداشتى و معارض و ترهين و فارغ از هر گونه بدهى 
و  تطبيق حدود  و  امر مساحى  از  فارغ  و  به اشخاص حقيقى و حقوقى  احتمالى  و ديون 
فارغ از هرگونه موانع احتمالى ثبتى و حقوقى و شرعى ارزش شش دانگ پالك ثبتى 
4476/2526 بخش هفت تهران جهت پايه مزايده به مبلغ 10/400/000/000 ريال 
معادل يك ميليارد و چهل ميليون تومان تعيين و برآورد گرديده كه مقرر گرديد در روز 
شنبه مورخ 97/4/23 از ساعت 8/30 الى 9/30 در دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع 
قضايى شهيدمحالتى از طريق مزايده به فروش برسدو مزايده از قيمت پايه كارشناسى 
باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته خواهد شد و ده درصد  شروع و به كسى كه 
بهاى مزايده فى المجس و به صورت نقدى به عنوان سپرده از خريدار دريافت مى شود 
و مابقى ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به صورت قبض سپرده از خريدار دريافت 
خواهد  شد و چنانچه برنده مزايده به هردليل در زمان مقرر  بهاى مزايده را نپردازد ده 

درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى شود.
تهران   شهيدمحالتى  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز        110/29612  

آقاى  خواهان  پيرانى  امير  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
عبدالرحمن معاشر دادخواستى به طرفيت خوانده امير پيرانى به خواسته الزام به تنظيم 
سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981010401047 
شعبه 54 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/5/27 ساعت 15/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 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.
 110/29622     مسئول دفتر شعبه 54 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر تهران

آگهى هاى منتشره در  پيرو  : رضا شايگان  : مهرداد شبرندى محكوم عليه  له   محكوم 
جرايد بدينوسيله به رضا شايگان كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه 
كالسه 9509981010400935  پرونده  در  دو  منطقه  اختالف  حل  از شوراى  صادره 
از شعبه 54  مورخ 95/11/27  دادنامه شماره 9509971010401266  موجب  به 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 143/000/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز 
اجراى حكم  زمان  لغايت  تاريخ سررسيد  از  مذكور  مبلغ  تاديه  تاخير  پرداخت خسارت 
از هزينه دادرسى ونيز حق  بابت خسارات ناشى  و پرداخت مبلغ 4/470/000 ريال 
الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له ميباشد اجراى حكم غيابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى 
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 اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و 

وصول هزينه  اجرايى اقدام خواهد نمود.
 110/29621              مسئول دفتر شعبه 54 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر تهران

فرزند  مرادى  ابوالفضل  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
ابوالفضل  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  شمس   غالمعلى  آقاى  خواهان  ايوب 
مرادى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709981011300182 شعبه 63 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/16 ساعت 15/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 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.
 110/29620     مسئول دفتر شعبه 63 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر تهران

منتشره  هاى  آگهى  پيرو  زاده  يوسف  بهمن   : عليه  محكوم  اوسو  : عصمت  له  محكوم 
مى  ابالغ  باشد  مى  المكان  مجهول  كه  زاده  يوسف  بهمن  به  بدينوسيله  جرايد  در 
كالسه  پرونده  در  دو  منطقه  اختالف  حل  شوراى  از  صادره  اجرائيه  طبق  شود 
9509981010401289 به موجب دادنامه شماره 9609971010400050 مورخ 
 120/000/000 پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم   54 از شعبه  97/3/27 صادره 
تاريخ  از  مذكور  مبلغ  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  نيز  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 
سررسيد لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 3/860/000 ريال بابت خسارات 
ناشى از هزينه دادرسى در مرحله بدوى در حق محكوم له ميباشد پرداخت نيم عشر 
حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه 
تامين  اخذ  يا  معتبر  معرفى ضامن  به  منوط  غيابى  اجراى حكم   ، بودن حكم  غيابى  به 
مفاد  لذا  باشد  مى  عليه  محكوم  به   اجرائيه  واقعى  ابالغ   يا   له  محكوم  از  متناسب 
اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
آگهى  انتشار  از  پس  روز  ده  ظرف  تا  گردد  مى  درج  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در 

نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد.
در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و 

وصول هزينه  اجرايى اقدام خواهد نمود.
 110/29619              مسئول دفتر شعبه 54 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف تهران

اجرائيه محكوم له : ستار هدايت خواه محكوم عليه : نسرين بيات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له : على مهاجرانى فرزند محمد نماينده حقوقى ستار هدايت خواه محكوم 
به : بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محكوم 
عليه محكوم است 1- استرداد چك به شماره 601675 جارى 0101820504006 
بانك ملى شعبه خانه ملت و متعاقبا رفع سوء اثر از چك و پرداخت كليه خسارات قانونى 

در حق خواهان 2- ضمنا نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه است.
 110/29618      مسئول دفتر شعبه 51 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف تهران

صعود بی رویه قیمت س��که و  کــش ارز در ب��ازار داخلی، ش��یب خـط 
نارضایت��ی مردم را به ش��دت تند کرده اس��ت. با 
مراجعه به آغاز نوسانات قیمتی دالر در بازار ارزی 
کش��ور، معاون اول رئیس جمهور ب��ا اعالم نرخی 
دولتی )۴۲۰۰ تومان( ق��ول تثبیت قیمت ارز در 
ب��ازار را ب��ه فعاالن اقتص��ادی داد؛ اما با گذش��ت 
روزها و نوساناتی که در بازارهایی نظیر سکه، طال 
و خودرو ش��یوع پی��دا کرده بود علن��ا ناتوانی این 

طرح هیجانی را در بازار کشور مشاهده کردیم.
 پس از گذشت ۴۰ روز دولت نرخ دالر دولتی 
را ۴۲۵۰ توم��ان اعالم ک��رد و همین امر جرقه ای 
ب��رای افزایش ن��رخ دالر در بازار آزاد ش��د. زمانی 
که برخی کارشناس��ان اقتص��ادی مخالف اجرای 
ای��ن طرح برای مهار التهابات بازار ارز بودند، بانک 
مرکزی تصمیمات خ��ود را اجرا کرد، تا جایی که 
بهکیش عضو اتاق بازرگانی ایران )۳ تیر ۹7( بیان 
داش��ت: آقای سیف در جلسه ای گفت نمی دانم در 

شرایط فعلی ارزی چه کار کنم!
 با توجه به اینکه در دو روز گذش��ته بازار ارز 
مجددا مبتال به نوسانات و تفاضل شدید ارز دولتی 
با ارز آزاد ش��ده است به سراغ تشریح این موضوع 
از زب��ان اعضای کمیس��یون اقتص��ادی مجلس و 

کارشناسان اقتصادی رفتیم.

 ش��هاب نادری عض��و کمیس��یون اقتصادی 
مجلس اظه��ار کرد: تیم اقتص��ادی دولت تنها به 
نظ��رات خود اهمیت می دهد و به راهکارهای ارائه 
ش��ده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی هیچ توجهی نمی کند. وی افزود: شکست 
این روزهای تیم اقتصادی دولت به دلیل س��خنان 
آق��ای جهانگی��ری و معرف��ی ارز ۴۲۰۰ تومان به 
عنوان ارز دولتی اس��ت که به جای گره گش��ایی، 

گره های گوناگونی ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: سخنگوی 
دول��ت علنا اع��الم می کند کمب��ود ارز نداریم، اما 
هنوز در تخصیص ارز به کاالهای اساسی مانده اند. 
حال جای س��وال است که اگر ارز دارید چرا برای 

توزیع آن امتناع می کنید؟
وی تصریح کرد: مشکالت به وجود آمده برای 
تهیه ارز دولتی که علنا نایاب محسوب می شد خود 

به تنهایی نیازمند تشکیل کمیته ویژه ای بود.
نادری افزود: این اعتراضات مردم و آش��فتگی 
بازار کامال به حق اس��ت زیرا آنها از عملکرد دولت 

ناراض��ی و از تی��م اقتص��ادی ناکارآمد خواس��تار 
کناره گیری هس��تند. یکی از راهکارهای رهایی از 
این مش��کالت و بازگش��ت به روند عادی بازار ارز 

کناره گیری تیم اقتصادی موجود است.
وی در تبیی��ن عملکرد کمیس��یون اقتصادی 
در رون��د کنترل ب��ازار ارز می گوید: برای مدیریت 
بازار ارز، ۵۰ ش��رکت را برای توزی��ع ارز دولتی و 
همچنی��ن تعیین کاالهایی که ضرورتا ش��امل ارز 
رسمی هستند معرفی کردیم که متأسفانه هیچ یک 

از راهکارهای ما مورد عمل دولت قرار نگرفت.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه م��ردم ب��رای تبدیل 
دارایی های خود نباید به سمت کاالهای سرمایه ای 
هج��وم ببرند، تصری��ح کرد: بن��ده معتقدم برخی 
نابسامانی های چند روز اخیر بازار از سوی اخاللگران 
و دالالنی است که با رانت برخی شرکت های بزرگ 
ب��ه ایجاد تش��ویش بین مردم پرداخت��ه و از افکار 
عمومی جهت باال بردن قیمت و افزایش سود خود 

استفاده می کنند.
ن��ادری بی��ان ک��رد: بر آن ش��دیم ک��ه برای 

مدیریت بازار ارز کش��ور ورود جدی تری داش��ته 
باش��یم و برای اس��تیضاح وزیر اقتصاد اقدام کنیم 
ک��ه امیدوارم نمایندگان مردم به فکر معیش��ت و 
نارضایتی های ایجاد ش��ده که ثمره عملکرد بسیار 
ضعیف دولت اس��ت را در نظر گرفته و با استیضاح 

وزیر به طور جدی تری برخورد کنند.
حال این س��وال در بین جامعه مطرح می شود 
که چه راهکاری درس��ت اس��ت؟ چرا بازار کنترل 
نمی ش��ود و چرا هیچ تغییری با توجه به ادعاهای 
دولت در بازار ارز ص��ورت نمی گیرد؟ این حجم از 
سواالت که پاسخی در برنداشت روز دوشنبه موجب 
ش��د تا بازاریان با برپایی تجمعی مسالمت آمیز به 

طور یک صدا خواستار تثبیت این بازار شوند.

 موضوعی که همواره مانند زنجیری
بر قیمت ارز متصل است، تثبیت قیمت ارز!

بس��یاری از فعاالن اقتصادی با درک ش��رایط 
موج��ود، نارضایتی خود را بیش��تر به فقدان ثبات 
قیمت ارز در ب��ازه زمانی بلند مدت بیان می کنند 

و متوقعند تا بانک مرکزی این افزایش قیمت ها را 
مدیریت کند.

هادی حق شناس با اشاره به برنامه های در دستور 
کار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و اعمال کنترل 
بر بازار طال و س��که، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که 
بانک مرکزی طی سه سال اخیر نتوانست انجام دهد 
واقعی س��ازی نرخ ارز، در بازار ب��ود. وی تأکید کرد: 
اگر نرخ ارز، واقعی ش��ود بخش عمده ای از نقدینگی 

موجود در کشور جذب خواهد شد.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک 
مرکزی می تواند نرخ ارز را ساماندهی کند، تصریح 
کرد: اگر بازار ارز، از تالطم خارج ش��ود آرامش در 
بازار س��که، مس��کن و خودرو ایجاد می شود و اگر 
این امر محقق نشود باید گام دوم، یعنی تغییر نرخ 

سود سپرده گذاری بانک ها را اجرا کرد.
وی بی��ان ک��رد: بانک مرک��زی می توان��د اوراق 
مش��ارکت، اوراق بهادار و یا اس��ناد خزانه اسالمی را 
در نقدینگ��ی به کار گیرد اگر چه معتقدیم ۱۵ درصد 
نقدینگی در اقتصاد ایران اسکناس و مسکوکات است.

گفتنی اس��ت؛ به رغم سیاس��ت هایی که تیم 
اقتصادی دولت در پایان سال گذشته برای جذب 
نقدینگ��ی از ب��ازار به اجرا درآورده اس��ت، باز هم 
میزان حجم نقدینگی در مقایس��ه با ماه های قبل 

رقم قابل توجهی است.  باشگاه خبرنگاران

وعده تثبیت به عمل نرسید؛

حال وخیم بازار در كوچه پس كوچه های استانبول

مدیرکل کنترل کیفیت آب و فاضالب اعالم کرد
علت تغییر طعم آب شرب در برخی از شهرها 

مدیرکل نظارت و کنترل کیفیت ش��رکت  مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور گفت: زندگـــانـي
تغییر طعم آب در برخی ش��هرهای کشور ناشی از تغییر منابع 

تامین آب و به تبع آن تغییر در امالح آب است.
کوش��یار اعظم واقفی اظهار داش��ت: در کل کش��ور ۸۳۴ 

واحد آزمایش��گاهی داریم که آزمایش��گاه های مرکزی معموال 
کامل تر هستند و حتی قابلیت سنجش میزان فلزات سنگین و 
سموم را نیز دارا هستند ولی آزمایشگاه های دیگر پارامترهای 

میکروبی، فیزیکی، شیمیایی و... را کنترل می کنند.
وی اف��زود: در س��طح کش��ور یک تیم ممی��زی حرفه ای 
به منظور س��نجش آزمایش��گاه های کنترل کیفیت آب ایجاد 
کرده ایم که این تیم بر روی مقایسه بین داده های آزمایشگاهی 

و سنجش دقت آزمایشگاه ها متمرکز شده اند.

اعظم واقفی با بیان اینکه از نظر نظارت کیفی و س��نجش 
کیفیت آب در سطح روز دانش دنیا قرار داریم گفت: ما در هر 
منطق��ه ای که زندگی می کنیم ب��ه طعم آب آن منطقه عادت 
داریم که این طعم به میزان امالح آب بستگی دارد. وی ادامه 
داد: آبی که مناس��ب شرب است نمی تواند بدون امالح باشد و 
وجود امالح در آب به معنای غیرقابل شرب بودن آن نیست.

مدیرکل نظارت و کنترل کیفیت ش��رکت مهندسی آب و 
فاضالب کش��ور درخصوص تغییر طعم آب در برخی شهرهای 

کش��ور گفت: کاهش کمیت آب بر روی کیفی��ت نیز اثرگذار 
اس��ت؛ مثال در ش��هر اصفهان منبع اصلی آب شرب مردم سد 
زاینده رود بوده که امس��ال با کاه��ش قابل توجه آب دهی این 
س��د تعدادی از چاه های مختلف از جمله چاه های ش��هرداری 
برای تامین آب ش��رب مردم مورد استفاده قرار گرفته اند و از 
آنجایی که میزان امالح آب چاه ها بیش��تر از میزان امالح آب 
سد زاینده رود بوده، مردم گمان می کنند طعم آب تغییر کرده 

است.  تسنیم


