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 panda dome ضدویروس پاندا ۲۰۱۸ با نام
رونمایی شد

انقالب پاندا سکیوریتی، بازار را با یک راه حل امنیتی 
جهانی متحول کرده اس��ت. Panda Dome، راه حل 
جدید و ۱۰۰ درصد قاب��ل تنظیم برای اینکه حمالت 
را پی��ش از وقوع آن تش��خیص دهد. پانداس��کیوریتی 
س��اده ترین راهکار امنیت سایبری را فراهم کرده است، 
 Panda با گردآوری تمامی ت��وان محصوالت خود در
Dome بصورت صد درصد قابل تنظیم است دهد که 

با مراحل زندگی همه کاربران سازگار می باشد.
Panda Dome، همانطور که از نام آن پیداست، 
یک گنبد امنیتی انعطاف پذیر اما انعطاف پذیری را برای 
محافظت از کاربران خود فراهم می کند. آنها به حفاظت 
جهانی در مقابل تهدید و همچنین تطبیق با هر قسمت 
از زندگ��ی و همچنی��ن جی��ب خ��ود می پردازند. این 
 Panda Dome انعطاف پذیری به ویژه به دلیل اینکه
قابل تنظیم اس��ت، به دس��ت می آید. این چهار برنامه 
همراه با ماژول های مس��تقل ک��ه کاربران می توانند به 
منظور اطمینان از حفاظت از آنها به نیازهای خاص خود 
متصل ش��وند. این راه حل ها با الزامات امنیتی هر کاربر 
در نظر گرفته شده اند و در طول سال ها تعریف شده اند. 
به همین ترتیب، ویژگی ها را می توان با یک کلیک تنها 
اضافه کرد و حذف کرد. اتصال آزاد کامال رایگان نیز در 
راه حل ها، از ساده ترین آنتی ویروس Panda Free و 

تمام برنامه های دیگر نیز موجود است. 
Panda Dome برخی از ویژه گی های

 ارائه خدمت جدید وبگردی امن برای تمام کاربران.
 پاندا برنامه های حفاظتی را ارائه می دهد که با 

مراحل زندگی همه کاربران سازگار است.
 ماژول های اختیاری نیازهای خاص کاربران را 

برآورده می کنند، حتی فراتر از امنیت.
 استفاده از داده های بزرگ و هوش مصنوعی، راه حل 

امنیت جهانی را برای افراد و خانواده فراهم می آورد.
 Panda این یک راه حل اساس��ا توس��ط کاربران 
Security برای کاربران Panda Security ایجاد شده 

است.
مدل Essential برای کس��انی که می خواهند از 
اینترنت به صورت امن اس��تفاده کنند و از ش��بکه های 
Wi-Fi خود محافظت کنند طراحی ش��ده است. مدل 
Advanced به س��مت مرحله ای از زندگی که در آن 
مردم به صورت آنالین به اینترنت متصل می شوند، نگران 
امنیت کل خانواده هس��تند. در عی��ن حال، برنامه های 
"Complete" و "Premium" ب��ا هدف حفاظت از 
اطالع��ات در برابر انواع حمالت و حفظ امنیت و حریم 
خصوصی در چندین دستگاه هدف قرار می گیرند. عالوه 
بر این، برنامه Premium شامل نسخه کامل از ویژگی 
وبگ��ردی آزاد با بیش از ۲۰ مکان مجازی برای تضمین 
حف��ظ حریم خصوصی کامل، به لط��ف تونل داده های 

خصوصی، همراه با بسیاری از مزایای دیگر. 

فناوری

رونمایی از نسل جدید کارتخوان های تاپ با 
مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

نس��ل جدی��د کارتخوان ه��ای عرضه س��وخت با 
هدف اس��تفاده از کارت سوخت خودروها، تسهیل در 

پرداخت هزینه از سوی مشتریان، رونمایی شد.
مراسم رونمایی از نسل جدید کارتخوان های تاپ 
در جایگاه سوخت کش��ور، روز سه شنبه ۱9 تیرماه با 
حض��ور پوررنجبر مدیرعامل گ��روه داده پردازی بانک 
پارسیان؛ قنبریان مدیرعامل شرکت تاپ؛ موسوی خواه 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
و فرقدان��ی رئیس هیات مدی��ره پترو ایریک در محل 

جایگاه سوخت میدان آزادی برگزار شد.
پوررنجبر در این مراسم از ایجاد رقابت با افزایش 
س��رعت در پرداخ��ت بوس��یله این طرح خب��ر داد و 
یادآورش��د: در آین��ده تکمیل پ��روژه اینگونه خواهد 
بود ک��ه با یک کلیک فرایند انج��ام و یا حتی از قبل 

پرداخت صورت خواهد گرفت.

همراه بانک صادرات ایران حلقه اتصال 
میلیون ها حساب سپهری

میزان تراکنش های همراه بانک صادرات ایران در 
خرداد ماه از 9٦ هزارمیلیارد ریال فراتر رفت.

روند افزایشی استفاده از همراه بانک در میان سایر 
سامانه های بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور به 
دلیل افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند مرتبا با 
استقبال بیشتری روبه رو است که در این میان نسخه های 
جدید ٤.9٤ اندرویدی و 9٦.٥ iOS همراه بانک صادرات 
ایران به دلیل تنوع خدمات، بستر مناسبی برای تبادالت 
مال��ی و تراکنش های پولی فراهم کرده اس��ت. بنابراین 
گزارش، طی خردادماه امس��ال، بالغ بر 9٦ هزار میلیارد 
ریال از طریق س��امانه همراه بانک صادرات ایران مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل نیز افزایش قابل توجهی داشته 
است. در اردیهشت ماه سال جاری نیز شاهد افزایش ٥٣ 

درصدی میزان تراکنش ها در این سامانه بودیم.

مشارکت فعال بانک کشاورزی در حمایت 
از اشتغال پایدار روستایی و عشایری

بانک کش��اورزی با تعهد پرداخت بیش از٥۰ درصد 
از اعتب��ار ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی طرح اش��تغال پایدار 
روس��تایی و عشایری، سهم عمده ای در اجرای این طرح 
بزرگ ملی و حمایت از تولید کاالی باکیفیت ایرانی دارد.

کالنتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
جلسه بررسی روند پیشرفت این طرح که باحضور مدیران 
ادارات و بانک های سیس��تان و بلوچس��تان در مدیریت 
بانک کش��اورزی این استان برگزار شد، اعالم کرد: بیش 
از ٦۰۰ میلی��ارد ریال وام قرض الحس��نه از محل اعتبار 
۱۲۰ هزار میلیارد ریالی طرح اش��تغال پایدار روستایی 
و عش��ایری به روس��تاهای مرزی و محروم سیس��تان و 
بلوچستان اختصاص یافته است.کالنتری افزود: بانک های 
کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی 
امید، این میزان اعتبار را در اختیار افرادی قرار می دهند 
که طرح هایی برای ایجاد اشتغال، فعال شدن واحدهای 

تولیدی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید دارند.

اخبار

سعیدغالمیباغی

مدرسدانشگاهوپژوهشگرارشداموراقتصادی

ن��رخ ارز یک��ی از متغیره��ای  اساسی اقتصاد است که تغییر و جنب استانبول
نوس��ان آن آثار متنابهی بر ش��اخص های اقتصادی 
کش��ور دارد، به همین دلیل است که نرخ ارز یکی از 
چالش  برانگیزترین متغیرهای اقتصادی اس��ت و در 
س��ال های اخیر نیز بخش عم��ده ای از مباحث فنی 
اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شاید بتوان 
ادعا نمود که در چند هفته ی گذش��ته، هر روز شاهد 
خبرهای ارزی جدید و وضع قواعد و مقررات ناظر بر 
نظام ارزی هستیم که تمامی آن ها عنوان ساماندهی 
نظام ارزی کشور را یدک کشیده ولی تعدد و بی ثباتی 

آن ها خود ضربه ای بر نظام ارزی قلمداد می شوند.
»ثب��ات« یک��ی از مهم تری��ن خصوصیت های 
نظام ارزی در اقتصاد اس��ت و حتی در تعیین نرخ 
ارز نیز این سیاس��ت باید در دستور کار قرار گیرد 
که نوسانات آن در محدوده ای مشخص به حداقل 
برس��د. پرواضح اس��ت که فارغ از نوع نظام ارزی 
در اش��کال مختلف نظام ارزی ش��ناور، نظام ارزی 
ثابت، نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل، نظام ارزی 
میخکوب خزنده و نظام ارز ش��ناور مدیریت شده 
الزم اس��ت به خصوصیت »ثبات« توجه ش��ود تا 
فعاالن اقتصادی بتوانند نس��بت به ورود به فضای 
کس��ب وکار و انجام س��رمایه گذاری ترغیب شده و 

برای آن برنامه ریزی نمایند.
از این دی��دگاه، بی ثباتی نظ��ام ارزی می تواند 
فضایی را فراهم سازد که سرمایه گذاران، سرمایه های 
خ��ود را به بازار ام��ن دیگری منتق��ل نمایند تا با 
ریسک باالی تغییرات فاحش ارز مواجه نشوند. در 
کنار مشخصه ی »ثبات«، »پیش بینی پذیری« نظام 
ارزی نیز از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت زیرا 
می تواند امنیت روانی سرمایه گذاری را متأثر ساخته 

و به تضعیف و یا تقویت امنیت اقتصادی بینجامد.
 

نگاهی به نظام ارزی حاکم بر کشور
 متأس��فانه رص��د عناوین خبره��ای ارزی در 
چند ماه گذش��ته بیانگر آن اس��ت که نظام ارزی 
فعلی کش��ور به ط��ور مدون طراح��ی و عملیاتی 
نشده اس��ت. برخالف صراحت بند)ج( ماده ی 8۱ 
قانون برنامه ی پنجم که نظام ارزی کش��ور را نظام 
»شناور مدیریت ش��ده« اعالم کرده و بیان داشته 
که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه ی رقابت پذیری 
در تجارت خارجی و ب��ا مالحظه ی تورم داخلی و 
جهانی و همچنین ش��رایط اقتصاد کالن از جمله 
تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

 ب��ا این ح��ال در عم��ل می توان ادع��ا نمود 
که نظام فعلی ارزی کش��ور بیش��تر ش��بیه نظام 
»میخکوب قابل تعدیل« است تا »شناور مدیریت 
شده« زیرا در نظام شناور مدیریت شده محدوده ی 
قیمتی م��ورد نظر برای مدیریت دولت مش��خص 
ش��ده و ن��رخ ارز در این حیطه به صورت ش��ناور 

و براس��اس نظ��ام عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود 
ول��ی در نظام »میخکوب قابل تعدیل« نرخ مرجع 
ارز به ص��ورت ثابت تعیین می ش��ود و پس از آن 
در ص��ورت بروز ضرورت ناش��ی از بازار این نرخ را 
تعدیل می کنن��د. با این حال نظام ارزی فعلی چه 
در قانون و چه در عمل پاس��خگوی ش��رایط فعلی 
جامعه نبوده و سیاست گذاران نظام ارزی به دنبال 
راه��کاری فراتر از این چارچ��وب برای مدیریت بر 

این بازار هستند.
 

آثار تغییر نرخ ارز بر اقتصاد و تورم
نرخ ارز در واقع قیمت پول خارجی اس��ت که 
ب��رای مبادالت میان کش��ورها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد از این رو اس��ت که تعیی��ن این نرخ ها در 
روابط میان کش��ورها تأثیر داشته و در برخی مواقع 
حت��ی به بروز جنگ های ارزی نیز منجر می ش��ود. 
در ابع��اد داخلی نیز، ن��رخ ارز بر تمامی متغیرهای 
اقتصادی از جمله تولید، س��رمایه گذاری، اشتغال و 
تورم تأثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارد. هر چند 
تأثیر اولیه ی تغییر نرخ ارز را باید بر بخش بازرگانی 
خارجی و شاخص هایی مانند صادرات و واردات رصد 
نمود ولی این شاخص تأثیر به سزایی در ایجاد تورم 
در کشور و افزایش سطح عمومی قیمت ها داشته و 
اتخاذ هر سیاستی درخصوص نرخ ارز باید باتوجه به 
آث��ار آن بر افزایش قیمت ها با دقت و تأمل کافی و 

همراه با ابزارهای ضدتورمی اتخاذ شود.
ش��ایان توجه اس��ت که هیچ گاه نمی  توان نرخ 
ثابتی را به عنوان نرخ بهینه و مطلوب عنوان نمود 
زیرا هرگونه نرخ گ��ذاری جدید دارای اثر مثبت بر 
برخ��ی متغیرها ب��وده و بر برخی دیگ��ر اثر منفی 
خواهد گذاش��ت. ب��رای مثال کاهش ن��رخ ارز هر 
چند موجب افزایش قدرت پول ملی و ارزان شدن 
واردات و کاهش تورم و افزایش رفاه می ش��ود ولی 
می توان��د ب��ا افزایش قیمت کااله��ای صادراتی به 
صادرات خدشه وارد نماید و یا هر چند افزایش نرخ 
ارز موجب ایجاد مزیت برای صادرات کاال می شود 
ولی با افزای��ش قیمت واردات، هزین��ه ی تولید را 
افزای��ش داده و از طرف دیگر ب��ا افزایش تورم در 

جامعه به ضرر تولید و صادرات تمام می شود.
 

آثار تورمی افزایش نرخ ارز
در مطالع��ات تجربی که درخصوص تأثیر نرخ 
ارز در ادبیات اقتصادی ایران و جهان انجام ش��ده 
است، معموالً از ۲ روش استفاده می شود. در روش 
اول ب��ه صورت س��اده تنها اثر مس��تقیم تغییرات 
ن��رخ ارز بر متغیرهای بازرگان��ی خارجی از جمله 
صادرات و واردات تحلیل می ش��ود و در روش دوم 
عالوه بر اثر مس��تقیم، تأثیر نرخ ارز بر متغیرهایی 

مانند تولید و سطح عمومی قیمت ها نیز مورد نظر 
قرار می گیرد.

در عمده ی کش��ورها این نرخ تورم اس��ت که 
موج��ب تغییر نرخ ارز می ش��ود و تغییرات نرخ ارز 
تنها آثار محدودی بر س��طح قیمت ها دارند، با این 
حال در ایران، افزایش نرخ ارز از راه های زیر بر تابع 
تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تأثیر 
منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی قیمت ها 

و ایجاد تورم و یا تشدید آن در جامعه می انجامد.
۱- ایجاد ت��ورم با افزایش قیم��ت نهاده های 

وارداتی بخش تولید؛
در تئوری ه��ای اقتصادی، رابط��ه ی نرخ ارز با 
واردات، رابط��ه ی معکوس و منفی اس��ت. یعنی با 
افزایش نرخ ارز، قیمت کاالهای وارداتی باال می رود. 
ای��ن موضوع به صورت مس��تقیم بر هزینه های آن 
دس��ته از کااله��ای وارداتی که به عن��وان نهاده ی 
تولید اس��تفاده می ش��وند، تأثیر می گ��ذارد یعنی 
هزین��ه ی تمام��ی کاالهای واردات��ی از جمله مواد 
اولی��ه، کاالهای س��رمایه ای و کاالهای واس��طه ای 
افزایش یافت��ه و در نتیجه هزینه ی تولید باال رفته 
و قیم��ت کاالها افزایش می یاب��د. برخی مطالعات 
انجام ش��ده در کشور گویای آن هستند که صنایع 
مختلف کش��ور از حداقل ۱۰ تا 7۰ درصد به مواد 
اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش 
نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها و 

ایجاد زمینه برای بروز تورم است.
۲- ایج��اد تورم ب��ا افزایش قیم��ت کاالهای 

مصرفی وارداتی سبد خانوار؛
افزایش نرخ ارز مطابق فرآیند یاد شده بر افزایش 
قیمت کاالهای مصرفی وارداتی نیز تأثیر گذاشته و 
موجب می شود، س��بد مصرفی خانوار که بخشی از 
آن را کاالهای وارداتی تشکیل می دهد با قیمت های 
باالتری نسبت به گذشته فراهم شود و از این منظر 

تأثیر مستقیمی بر ایجاد تورم در کشور دارد.
٣- ایجاد ت��ورم به واس��طه ی تأثیر بر قیمت 

سایر عوامل تولید؛
وقتی ب��ا افزایش ن��رخ ارز، قیمت محصوالت 
وارداتی باال می رود مطابق بند قبلی، قدرت خرید 
خانوار متأثر ش��ده و هزین��ه ی زندگی باال می رود. 
نی��روی کار ش��اغل برای جب��ران توانایی خرید از 
دس��ت رفته تقاضای افزایش س��طح دس��تمزد را 
داش��ته و همین امر موجب افزایش هزینه ی تولید 
و تش��دید ت��ورم در جامع��ه می ش��ود. همین امر 
برای س��ایر عوامل تولید نی��ز اتفاق می افتد. یعنی 
هزینه ی نیروی کار، س��رمایه، تکنولوژی، مدیریت 
و ... باالرفته و بر هزینه ی تولید تأثیرگذاش��ته و به 

ایجاد تورم در کشور می افزاید.
٤- ایجاد تورم به واسطه ی انگیزه ی روانی در 

پذیرش بازار.
وقتی کااله��ای خارجی وارداتی با افزایش نرخ 
ارز دچار افزایش قیمت می ش��وند، کاالهای مشابه 
داخل��ی نی��ز می توانند از نظر روانی س��طح قیمت 
ف��روش خود در عمده فروش��ی و خرده فروش��ی را 
افزایش دهن��د، زیرا افزایش قیمت ه��ای کاالهای 
وارداتی، کشش قیمتی کاالهای داخلی را نیز تحت 
تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کاالهای 
داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمی شود زیرا انتظارات 

قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده است.
توج��ه به ای��ن نکت��ه از آنجا الزم اس��ت که 
عوامل یاد ش��ده در تمامی اقتصاده��ا دارای وزن 
یکس��انی نیس��تند، برای مثال در اقتصادهایی که 
س��هم نهادهای وارداتی در آن ها اندک اس��ت و یا 
کاالهای اساس��ی معیش��ت م��ردم از اقتصاد ملی 
تأمین می شود و یا سندیکاهای کارگری بر سطوح 
دس��تمزد نظ��ارت دارند و یا انتظ��ارات تورمی در 
آن ها پایین اس��ت، افزایش ن��رخ ارز تأثیر چندانی 

بر سطح تورم ندارد.
ام��ا در اقتصاد ایران که نخس��ت بیش از 9۰ 
درص��د واردات رس��می کش��ور را کااله��ای مواد 
اولیه، س��رمایه ای و واس��طه ای تش��کیل می دهد، 
نشانگر وابستگی تولید به واردات است، دوم بخش 
عمده ای از کاالهای اساس��ی از راه های رس��می و 
غیررسمی از واردات تأمین می شود وکوچک ترین 
اختالل در واردات ای��ن محصوالت موجب اخالل 
در ذخیره سازی استراتژیک کشور می شود و سوم 
نظارت محدودی بر س��طوح دستمزدها و افزایش 
سایر عوامل تولید وجود دارد و همچنین انتظارات 
تورمی به س��رعت بازار را از خ��ود متأثر کرده و با 
ش��روع افزایش قیمت ها هجمه ی تقاضا به سمت 
بازار آغاز می شود، می توان عنوان نمود که افزایش 
نرخ ارز تأثیر قابل توجه و انکارناشدنی در افزایش 
سطح قیمت ها و تش��دید پدیده ی تورم در کشور 
دارد. شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی 
و افزایش تورم در کشور به صورت قطع به تضعیف 
قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلی ترین 

فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل می شود.
ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه برخ��ی مخالفان 
افزای��ش نرخ ارز با توجه به آث��ار آن، معتقدند که 
رش��د فزاینده ی ارز موجب انتق��ال تورم به داخل 

کشور شده است.
در این ش��رایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز 
در اقتصاد ایران ب��ه افزایش قیمت ها منجر خواهد 
ش��د، اش��اره به این توجیه که با هرگونه تورم باید 
نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کاالهای صادراتی 
حفظ شود، کشور را به چرخه و دور باطلی می اندازد 
که بی��رون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی اس��ت. 

تمامی بررس��ی های یاد ش��ده گویای این واقعیت 
اس��ت که سیاست های افزایش نرخ ارز لزوماً باید با 
سیاست های کنترل کننده ی قیمت ها و سطح تولید 
کل همراه باشد تا این سیاست نتایج مثبتی داشته 

باشد و اگر نه نتیجه ای جز تورم نخواهد داشت.
در شرایط کنونی، فارغ از محدودیت های ناشی 
از ص��دور نفت و وصول وج��وه آن، می توان عنوان 
نم��ود که تخصی��ص ارز به دلی��ل محدودیت های 
موجود به صورت عادی مقدور نیست و الزم است 
براس��اس اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نخست 
تخصیص ارز به کاالهای اساسی و مورد نیاز جامعه 
محدود ش��ود و دوم ش��رایط به نحوی باشد که از 

بروز پدیده های ابر تورمی جلوگیری گردد.
 

راهکار پیشنهادی
ب��ا توجه به مطالب یاد ش��ده به نظر می رس��د 
وض��ع مق��ررات ارزی به منظور س��اماندهی بازار با 
توجه ب��ه واقعیت های اقتصاد و ش��رایط کنونی در 
راس��تای حمایت مؤث��ر از تولید و اکتف��ا نکردن به 
حرکت های شعاری امری الزم و ضروری است و در 
این راس��تا اولین اقدام بای��د تخصیص ارز مورد نیاز 
کاالهای اساس��ی و کاالهای مورد نیاز بخش تولید 
با ارز ارزان قیمت باش��د تا بتوان آثار تورمی ناش��ی 
از محدودیت ه��ای ارزی را کنت��رل کرد و کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز جامعه را نیز تهیه و تأمین نمود. 
همچنین الزم است این اقدام توسط اسنادی باالتر از 
سطح آیین نامه انجام شود تا با تغییر مداوم رویه ها، 
فهرس��ت ها و چگونگی توزیع ارز، زمینه ی بی ثباتی 

سیاست ها و افزایش احتمال رانت فراهم نشود.
درپیش نویس قانونی پیش��نهادی، الزم است 
به م��وارد زیر توجه ش��ود: ۱- اس��تفاده ی بهینه 
از ظرفیت ه��ای ارزی کش��ور و ح��ذف نیازه��ای 
غیرضروری وارداتی؛ ۲- تش��کیل و فعال س��ازی 
کمیته های تخصیص ارز در دولت؛ ٣- تأمین ارز با 
نرخ مرجع برای واردات کاالهای اساسی و کاالهای 
م��ورد نی��از بخش تولی��د؛ ٤- ایج��اد و راه اندازی 
س��امانه ی رهگیری ارزی از هنگام تخصیص تا روز 
ترخی��ص کاال و رهگی��ری کاال در نظ��ام توزیع تا 
مصرف کننده؛ ٥- تخصیص فوری و خارج از نوبت 
ارز در موارد کس��ری ذخیره ی کاالهای اساس��ی؛ 
٦- تأمین ارز واردات کاالهای غیراساس��ی از بازار 
آزاد؛ 7- تأمین ارز مس��افرتی و دانشجویی از بازار 
آزاد؛ 8- پیش بینی مج��ازات مؤثر برای متخلفان 
در تخصیص ارز مرجع؛ 9- نظارت قوه ی مقننه بر 
فرآیند تخصیص ارز توس��ط دولت؛ ۱۰- تشکیل و 
فعال سازی کمیته های توزیع کاالهای اساسی در 
دولت؛ ۱۱- تس��ریع در ترخیص کاالهای اساسی 
توسط گمرک؛ ۱۲- تکلیف دولت به ذخیره سازی 
کاالهای اساسی با مشارکت بخش غیردولتی؛ ۱٣- 
اقدام س��ریع دولت برای ایجاد تع��ادل در بازار در 
م��واردی که میانگین قیمت کاالهای اساس��ی در 
طول یک هفته نسبت به میانگین هفته ی گذشته، 

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.  برهان

بررسی نسبت نوسان ارزی با تورم

افزایشنرخارزقیمتکاالهاراچهمیزانباالمیبرد؟

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده:  5/97 – 116/1 
وقت رسيدگى: در روز شنبه مورخ 97/6/10 ساعت 15/30 دقيقه خواهان: ميرحجت 
خطيبى طباطبايى خوانده: سعيده بهادر خواسته:... .   خواهان دادخواستى تسليم شوراى 
حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1005 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا“ ابالغى به وسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
 110/36528            مديردفتر شعبه 1005 شوراى حل اختالف مجتمع 21 تهران

دادخواست  مطابق  شناسنامه 2217  شماره  به  آبادى  سلطان  محمود  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه پرونده 970206/214 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نورمراد سلطان آبادى به شماره شناسنامه 131 
در تاريخ 1380/7/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد سلطان آبادى شماره شناسنامه 6 تاريخ تولد 1329 
صادره كنگاور نسبت با متوفى پسر متوفى 2- احمد سلطان آبادى شماره شناسنامه 536 
تاريخ تولد 1334 صادره كنگاور نسبت با متوفى پسر متوفى 3- محمود سلطان آبادى 
شماره شناسنامه 2217 تاريخ تولد 1342 صادره كنگاور نسبت با متوفى پسر متوفى 
4- مولود سلطان آبادى شماره شناسنامه 7088 تاريخ تولد 1336 صادره كنگاور نسبت 
با متوفى دختر متوفى 5- مهوش سلطان آبادى شماره شناسنامه 152 تاريخ تولد 1342 
صادره كنگاور نسبت با متوفى دختر متوفى 6- پريوش سلطان آبادى شماره شناسنامه 
زهراسلطان   -7 متوفى  پسر  متوفى  با  نسبت  كنگاور  صادره  تولد 1345  تاريخ   102
پورقلى شماره شناسنامه 79 تاريخ تولد 1307 صادره كنگاور نسبت با متوفى همسر 
درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد.    ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/36526                   رئيس شعبه 214 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج تهران
 دادنامه تاريخ رسيدگى: 1396/6/8 شماره پرونده: 182/604/96 شماره دادنامه: 
دادگسترى  اختالف  و 13 شوراى حل  مجتمع 12  مرجع رسيدگى: شعبه 604   1020
تهران خواهان: آقاى على اسماعيلى زاده با وكالت روح اله بشيرى ورزقانى خوانده: آقاى 
ريال گردشكار: خواهان  مبلغ 62/000/000  به  مطالبه وجه  كيانى  خواسته:  ربيعلى 
دادخواستى /  درخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده / 
مقرر شعبه به تصدى امضاكننده ذيل تحت نظر قرار گرفت.   با توجه به محتويات پرونده 
پس از اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 604 ختم رسيدگى را اعالم  و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى آقاى على 
اسماعيلى زاده با وكالت روح اله بشيرى ورزقانى به طرفيت خوانده آقاى ربيعلى كيانى 
به خواسته مطالبه مبلغ 62/000/000 ريال وجه يك رسيد عادى مورخ 95/4/14 با 
احتساب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه، 
با التفات به اينكه ارائه سند عادى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در يد مدعى، داللت بر 
بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه 
و  ايراد  و  نيافته  جلسه شورا حضور  در  دادرسى  وقت  قانونى  ابالغ  رغم  على  خوانده 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته، اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و 
مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است.   لذا با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان 
را محمول بر صحت تلقى و مستندا" به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 807/500 ريال 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/2/19 لغايت زمان اجراى كامل 
حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر 

و اعالم مى نمايد.  
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 

و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى محل مى باشد. 
 110/36525             قاضى شعبه 604 مجتمع 12 و 13 شوراى حل اختالف دادگسترى تهران

متن آگهى آقاى مهرداد نيك پور به شماره شناسنامه 0012083127 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 247/1006/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سردار نيك پور اندرآب به شماره شناسنامه 
115 در تاريخ 83/3/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- هاشم نيك پور اندرآب شماره شناسنامه 916 تاريخ تولد 
1339 صادره تهران نسبت با متوفى فرزند 2- قاسم نيك پور اندرآب شماره شناسنامه 
742 تاريخ تولد 1342 صادره تهران نسبت با متوفى فرزند 3- داود نيك پور اندرآب 
شماره شناسنامه 934 تاريخ تولد 1346 صادره تهران نسبت با متوفى فرزند 4- روح 
انگيز نيك پور اندرآب شماره شناسنامه 2642 تاريخ تولد 1335 صادره تهران نسبت با 
متوفى فرزند 5- فرنگيس نيك پور اندرآب شماره شناسنامه 1530 تاريخ تولد 1337 
صادره تهران نسبت با متوفى فرزند 6- مهرانگيز نيك پور اندرآب شماره شناسنامه 
368 تاريخ تولد 1338 صادره تهران نسبت با متوفى فرزند 7- ننه باجى صالح زاده 
شماره شناسنامه 20 تاريخ تولد 1317 صادره اردبيل نسبت با متوفى همسر و مرحوم 

ورثه ديگرى ندارد. 
 اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
نامه اى از  حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/36541                   رئيس شعبه 1006 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رسول يزدانى طاهر 
به طرفيت خوانده  احمدى دادخواستى  ناصر كريمى سلطان  آقاى  اباذر خواهان  فرزند 
به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  طاهر  يزدانى  رسول  آقاى 
بيست  شماره  مجتمع   1005 شعبه   9709981100500086 كالسه  پرونده  شماره 
و يك شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/7 ساعت 
16:00 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. 
مجتمع  شعبه 1005  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/36538 
بارگامى بيگى  حسين   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره 

منوچهر  پدر:  نام  گران،  شيشه  مهرداد  لهم:  محكوم   / له  محكوم  مشخصات  اجراييه   
درخواست  موجب  به  به:  محكوم  آيرم  حميد  عليهم:  محكوم   / عليه  محكوم  مشخصات 
 9609971100500840 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
750/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 

95/10/26 در حق محكوم له مى باشد. 
 ضمنا" محكوم عليه محكم به پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت مى باشد. 

اختالف شعبه 1005  دفتر شعبه شوراى حل   110/36535                 مسئول 
چيانى مرجان   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى مقدم خواهان 
آقاى احمد رضوى يام دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى مقدم به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981100501046 
شعبه 1005 مجتمع شماره بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/6/7 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 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
مجتمع  شعبه 1005  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/36532 
بارگامى بيگى  حسين    – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره 

حسن  حسين  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
خوانده  به طرفيت  دادخواستى  فرد وطن  بابائى  ناصر  آقاى  فرزند حسن خواهان  نژاد 
آقاى حسين حسن نژاد به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709981100500060 شعبه 1005 مجتمع شماره بيست و 
ساعت   1397/6/7 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك 
16:30 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. 
مجتمع  شعبه 1005  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/36530 
بارگامى بيگى  حسين    – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره 

آگهى مزايده به موجب اجراييه صادره از شعبه 910 شوراى حل اختالف منطقه 19 تهران 
محكوم له آقاى مسعود نجفى يامچى با وكالت آقاى اسماعيل كريم زاده عليه آقاى داود 
پوراحمدى جوشقانى فرزند محمدعلى چون نامبرده در موعد مقرر قانونى مفاد حكم را 
اجرا نكرده است حسب تقاضاى محكوم له 120 تن مقواى 180 گرمى ساخت كارخانه 
هانسل كشور كره جنوبى (كپى نظر كارشناسى به شماره 96/1135 كه به پيوست مى 
باشد) كه توسط اين اجرا توقيف و توسط كارشناس از قرار هر كيلوگرم 34/000 ريال 
از ساعت 4  (شنبه)  تاريخ 1397/5/20  در  مزايده  طريق  از  و  است  گرديده  ارزيابى 
بعدازظهر در محل اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف به فروش مى رسد مزايده از 
قيمت 172/615/000 شروع مى شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد.   ده درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكى (تضمين 
شده) فى المجلس از برنده مزايده دريافت مى شود و الباقى وجه مزايده ظرف مهلتى كه 
از سوى دادورز اجرا تعيين مى گردد حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از 
خريدار اخذ و اموال به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتى كه برنده مزايده در موعد 
مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت توقيف 
و مزايده تجديد مى گردد .   در صورتى كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل شود مزايده 
فرداى ادارى همان روز در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد شكايت راجع به تخلف از 
مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مى شود.   ضمنا طالبين مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگى اجرا اموال بازديد 
نمايند.   احتراما عطف به اخطاريه كارشناسى مورخ 1396/8/7 مبنى بر انتخاب اينجانب 
به عنوان كارشناس رسمى دادگسترى به منظور كارشناسى اموال موضوع پرونده كالسه 
960700 و 960729 به عرض مى رساند براساس نامه شماره 961011016380143 
مورخ 96/6/13 موضوع پرونده شماره بايگانى 960729 مبنى بر مبلغ 150/000/000 
مورخ   960110163801374 شماره  نامه  همچنين  و  له  محكوم  خواسته  اصل  ريال 
96/6/6 موضوع پرونده شماره بايگانى 960700 مبنى بر مبلغ 200/000/000 ريال 
اصل خواسته محكوم له و همچنين با توجه به صورت جلسه توقيف اموال مورخ 96/6/6 
مبنى بر توقيف 120 تن مقواى 180 گرمى به استحضار مى رساند پس از بررسى هاى 
– 96/2/19 و  – 96/2/25 و 1199  الزم مالحظه گرديد براساس فاكتورهاى 1213 
1170 – 96/1/29 و 1169 - 96/1/29 و 1186 – 96/2/9 و 1208 – 96/2/24 
مقواى مزبور در ابعاد مختلف و ساخت كارخانه هانسل كشور كره جنوبى مى باشد كه با 
توجه به نرخ روز كاالى فوق و ضمن رعايت كليه عوامل موثر در تعيين ارزش به صورت 
ميانگين از قرار هر كيلوگرم34/000 ريال (سى و چهار هزار ريال) قيمت گذارى گرديد 
بنابراين چنانچه به ميزان 10/294 كيلوگرم از مقواى 180 گرمى هانسل به شرح فوق 
توقيف گردد كفايت پرداخت مبلغ 350/000/000 ريال محكوم به مندرج در نامه هاى 

فوق الذكر را خواهد نمود. 
اجراى  اول  شعبه  اختالف  حل  شوراى  قاضى                       110/32726  
مالئى اله  روح   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  احكام 

متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به ايمان صادر و احمد صادر و 
ام البنين پشيمان خواهان رضا بخشى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ايمان 
صادر و احمد صادر و ام البنين پشيمان به خواسته مطالبه چك مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981100200079 شعبه 1002 مجتمع شماره 
بيست و يك شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3 
ساعت 15:15 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. 
 1002 شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/36548  
آشورى فرزانه   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره  مجتمع 

 متن آگهى آقاى فرهاد سلطانى به شماره شناسنامه 0014877570 مطابق دادخواست 
تقديمى به كالسه پرونده 276/1006/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان داود سلطانى به شماره شناسنامه 1638 در تاريخ 
96/5/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- افسانه جبارى جمال آباد شماره شناسنامه 1713 تاريخ تولد 1354/5/14 
آباد شماره شناسنامه 3  ليلى ملكى جمال  ام  با متوفى همسر 2-  تبريز نسبت  صادره 
تاريخ تولد 1330/5/16 صادره هرسين نسبت با متوفى مادر 3- سجاد سلطانى شماره 
شناسنامه 0014877562 تاريخ تولد 1371/5/20 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 
4- فرهاد سلطانى شماره شناسنامه 0014877570 تاريخ تولد 1371/5/20 صادره 
تهران نسبت با متوفى پسر و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.   اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/36545                   رئيس شعبه 1006 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 21 تهران


