
7 شنبه  13 مرداد 1397  شماره 4807  معیـشت

جزئیات افزایش قیمت آب شرب تهران 
طبق تصمیم اخیر مسئوالن مربوطه، قیمت مصرفی 
آب بر روی هر قبض، به میزان ۱۰۰۰ تومان در هر ماه 
برای پایین شهر نشینان و ۲۰۰۰ تومان در هر ماه برای 

باالی شهرنشینان از پاییز امسال افزایش خواهد یافت.
 در جلس��ه اخیر ش��ورای اسالمی ش��هر تهران با 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران، مصوب 
ش��د تا قیمت مصرفی آب ش��رب ته��ران از 7 تا ۱5 
درصد افزایش یابد. این میزان افزایش که قرار اس��ت 
از پاییز امس��ال اجرایی شود، به گفته مدیرعامل آب و 
فاضالب اس��تان تهران، ۱۰۰۰ تومان در هر ماه برای 
پایین ش��هر نش��ینان و ۲۰۰۰ تومان در هر ماه برای 

باالی شهر نشینان خواهد بود.  تسنیم

پرونده افزایش قیمت یا سهمیه بندی 
بنزین بسته شد

پس از شایعه های فراوانی که اخیرا در مورد افزایش 
قیمت یا س��همیه بندی بنزین منتشر شد، معاون وزیر 
نفت به طور رس��می اعالم کرد دول��ت برنامه ای برای 

تغییر قیمت بنزین ندارد.
علیرضا صادق آبادی با تاکید بر این که دولت هیچ 
برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین یا س��همیه بندی آن 

ندارد، اعالم کرد: تولید و ذخایر به میزان الزم است.
در ماه های اخیر و با الزام استفاده مجدد از کارت 
سوخت ش��ایعه هایی مبنی بر سهمیه بندی و افزایش 

قیمت بنزین مطرح بود.  ایسنا
 

 تقاضای ایرانی ها برای خرید سکه و طال 
۳ برابر شد

ش��ورای جهانی طال اعالم کرد: در س��ه ماه دوم 
سال جاری میالدی، تقاضای ایرانی ها برای خرید سکه 

و طال به ۱5.۲ تن رسیده است.
بلومبرگ انگلیس��ی نوشت: ش��ورای جهانی طال 
امروز اعالم کرد انتظار می رود تقاضا برای خرید طال و 
سکه در بازار ایران در باقیمانده سال جاری میالدی به 
قوت خود باقی بماند و حتی به دنبال وضع تحریم های 
جدی��د آمریکا که ارزش ری��ال را کاهش خواهد داد، 

تقاضای طال باز هم افزایش پیدا کند.
در همین حال فروش س��که و طال در سه ماه دوم 
س��ال جاری میالدی در ایران با ۳ برابر رش��د به ۱5.۲ 
تن رسیده اس��ت که در ۴ سال اخیر بی سابقه گزارش 

می شود.  پژوهشکده پولی و بانکی

اخبار

اتصال ۴۰۰کیلومتر ریل معادن کشور را به شبکه راه آهن
معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اس��المی ایران گفت: ۴۰۰ کیلومتر 
خط��وط ریلی فرعی و آنتنی برای اتصال معادن، مراکز صنعتی و بار در س��طح 

کشور به شبکه سراسری راه آهن ایران در دست ساخت است.
مازی��ار یزدانی گفت: ۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی فرعی و آنتنی برای اتصال 

معادن، مراکز صنعتی و بار در س��طح کش��ور به شبکه سراسری راه آهن ایران در 
دست ساخت اس��ت که در همین چارچوب، ساخت ایستگاه جدید راه آهن اسفراین 

در کنار مجتمع فوالد سبزوار واقع در شهرستان جوین در غرب خراسان رضوی با اجرای 
۱۱۱ کیلومتر خطوط فرعی حمل بار تا پایان امسال انجام می شود.

وی ادامه داد: ساخت خطوط ریلی حومه ای و افزایش آنها به دو تا چهار خط در اطراف 
کالنش��هرها نیز در دستور کار است و تا پایان سال خطوط ریلی حومه ای تهران - هشتگرد، 
گرمسار - هشتگرد و تهران - اسالمشهر به بهره برداری می رسد.  وزارت راه و شهرسازی

کوپه 
ارسال فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به وزارت اقتصاد

 بان��ک مرکزی اعالم کرد: به دس��تور رئیس کل این بانک، فهرس��ت کامل 
دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی به وزارت اقتصاد ارسال شد.

بنا به دستور رئیس جمهور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای 
به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که 

از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام 
الزم از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد.

بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد 
و ش��رکت های دریافت کننده ارز به نرخ رس��می را برعهده دارد، بر این مبنا رئیس کل 
بانک مرکزی روز چهارش��نبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت های دریافت کننده ارز 
به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی 

از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران انجام گیرد.  مهر

پشت باجه 
صادرات روغن نباتی ممنوع شد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک دستور داد تا صادرات هرگونه روغن 
نباتی ممنوع شود.

محمد شریعتمداری در بخشنامه ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد که با توجه 
به تخصیص ارز رس��می برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن 

خوراکی تولید داخل و شمول این کاال در اولویت اول کاالیی، موضوع مصوبه ۴۸۰۲۱ 
ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ نهم مردادماه امسال صادرات هرگونه روغن ساخته 

شده از کلیه گمرکات ممنوع است. وی در ادامه این مکاتبه آورده است: "لطفا مراتب را به 
تمامی گمرکات اجرای��ی ابالغ کنید همچنین ممنوعیت صادرات روغن خام نیز قبال طی 

نامه ای مورخ ششم تیرماه سال جاری به وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شده بود. 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین رونوشتی به وزیر کشور برای تشدید کنترل 

مرزها در این زمینه نوشت.  ایسنا

دیدگاه دولتی

سارا علیاری
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براس��اس آنچه قانون می گوید؛  حفظ ارزش پول��ی ملی مانند نقشــــه راه
بس��یاری از کارهای دیگر مانن��د کنترل نقدینگی و 
نظارت بر بازارهای پولی و ارزی از جمله وظایف بانک 
مرکزی اس��ت. به این ترتیب ک��ه در ماده ۱۰ قانون 
پولی و بانکی کشور بند »ب« آمده است: هدف بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران حفظ ارزش پول و 
موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگانی و کمک 
به رشد اقتصادی کشور است" و آنچه از برآیند شرایط 
ای��ن روزهای اقتصاد بر می آید متولیان بانک مرکزی 
نه تنها در برابر دالر و طال و... که در برابر حفظ ارزش 

پول ملی هم ناکارآمد بوده اند.
برخ��الف باور عموم مردم ک��ه گمان می کنند 
اعمال تحریم های منجر به آن ش��ده تا ارزش پول 
ای��ران در براب��ر ارزی مانند دالر روز ب��ه روز افت 
پی��دا کرده و امروز به جایی برس��د که با ۱۱ هزار 
توم��ان پول رایج مملکتی بت��وان تنها یک دالر به 
دس��ت آورد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
در ارزیابی دالیل این اتفاق از دالیل و مس��تنداتی 
حرف می زنند که بیش از آنکه به تحریم های خارج 
از مرزها ب��از گردد به عملک��رد نامطلوب متولیان 
داخلی در عرصه های مختل��ف اقتصادی و تجاری 

و صادراتی منتج می شود.
در یک تقسیم بندی کلی ارزش پول ملی در ۲ 
معنا به کار می رود؛ نخس��ت به معنای نرخ برابری 
ب��ا ارزه��ای خارج��ی و دیگری به معن��ای ارزش 
دارایی ه��ای بانک مرک��زی که با توج��ه به آنچه 
گفته شد عمده مردم ارزش پول ملی را به معنای 
نخس��ت به کار می برن��د. به این ترتی��ب که نرخ 
برابری ریال ب��ا ارز، برآیند کنش ها و واکنش های 
متقابل عرضه و تقاضای ارز اس��ت که منبع اصلی 
فروش ارز صادرات کاالها و خدمات و هدف اصلی 

از خرید آن، واردات کاالها و خدمات است.
جدا از مباحث تئوریک، دو روش س��اده برای 
تعیی��ن ارزش پول ملی وج��ود دارد. یکی تخمین 
نوس��انات پول ملی کشور در مقایسه با سبد ارزی 
ش��امل دالر آمریکا، یورو و ین ژاپ��ن در یک بازه 
زمانی مشخص است و روش دیگر هم قدرت خرید 

پول ملی در بازارهای جهانی است. 

تورم همیشگی
کارشناسان با مبنا قرار دادن تورم سال های اخیر 
بر خالف آنچه متولیان اعالم می کنند می گویند؛ مردم 
کوچه و بازار بیش از هرکس دیگری درک می کنند که 
تا چه اندازه پول  ملی ش��ان ارزش دارد و این به همان 
مساله باز می گردد که تا ۲ سال قبل با هزار تومان چه 
چیزهایی قابلیت خرید داشت و حال اینکه آِیا با همان 

هزار تومان می توان همان کاال را خرید یا خیر.
به اعتق��اد تحلیلگران ب��روز تورم های پیاپی در 
س��ال های اخی��ر کار را به جایی رس��انده که دیگر 
نمی توان با هزار تومان کاالیی را در کش��ور خرید و 
فروش کرد و این دقیقا به معنای آن است که ارزش 
پول ملی کشور به کمترین رقم ممکن رسیده است.

البت��ه این مس��اله تا پیش از این ه��م بارها در 
اقتص��اد کش��ور نمایان بوده اس��ت ب��ه طوریکه در 
حدود 6 س��ال قبل و درست در سال 9۱ که ارزش 
دارایی های مردم به نصف رسید؛ این مساله رخ داد و 
به وضوح سایه سنگین این مساله بر سیستم پولی و 
بانکی کشور دیده شد. در همین راستا مردم برای از 
دست ندادن سرمایه هایشان به سمت بازار ارز و سکه 
روی آوردند و دقیقا همین اتفاقی را که امروز شاهد 

آن هستیم؛ در آن زمان به وضوح دیده می شد.
برخی کارشناسان در واکاوی این مساله با بیان 
اینکه ت��ورم یکي از مهم ترین دالی��ل کاهش ارزش 
پول ملي است می گویند؛ افزایش نقدینگي به جاي 

سرمایه گذاري در بخش تولید یا خدمات باعث شده 
رق��م آن در حال حاضر ب��ه یک هزار و 6۰۰ میلیارد 
تومان برسد و این مهم بی شک از اشتباه محاسباتي 
و غلط بودن سیاست هاي پولي - مالي بانک مرکزي 
و دول��ت نش��أت مي گیرد. البته این مس��اله نه تنها 
دردول��ت یازدهم و دوازدهم که در دولت نهم و دهم 
هم به وضوح قابل مش��اهده بود به این ترتیب که در 
طول این س��ال ها متولیان هیچ گاه به هش��دارهای 
کارشناس��ان در این خصوص توجه نکرده اند و کار را 
به جایی رسانده اند که امروز در این نقطه قرار داریم.

درد اقتصاد نفتی
نکت��ه دیگ��ری که کارشناس��ان در رس��یدن 
ارزش پ��ول ملی به این نقطه مدنظر قرار می دهند 
وابستگی اقتصاد کشور به نفت است به این ترتیب 
که معتقدند از جمله مشکالت اقتصادي که منجر 
به تورم و افزایش نقدینگي شده، اقتصاد نفتي است 
ب��ه این ترتیب که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران 
تحت سیطره درآمدهاي نفتي درآمده و وابستگی 
درآمد کشور به نفت به عنوان یک مشکل اساسي 

و دیرینه در اقتصاد همواره وجود دارد.
این کارشناس��ان بزرگتر ش��دن هر روزه دولت؛ 
دخالت بی حدو حصر دولت در اقتصاد کشور و بازارهای 
آن را به عن��وان ۲ عامل اثرگذار دیگر مطرح کرده و 
می گویند؛ نادیده گرفتن تولید و عدم حمایت متولیان 

از این عرصه در کنار واردات بی رویه ضربه سهمگینی 
به تولید ملی زده است و برآِیند این موارد منجر به آن 
شده تا بخش خصوصي به عنوان سرمایه گذار به شدت 
تضعیف ش��ده و تولید ملي به دلی��ل واردات بي رویه 

کاالهاي مصرفي ضربه خورده است.
ای��ن منتق��دان در کنار تمام این موارد س��هم 
دیگ��ری را ب��ه گرفتاري ها و مش��کالت بین المللي 
اقتص��اد ای��ران ناش��ي از تحریم ها نس��بت داده و 
متقدند سهم تحریم ها بروز این افت ارزش به نسبت 
عملکرد اشتباه سیاست هاي پولي و مالي دولت طي 
چند س��ال اخیر کمتر قابل توجه است که بی شک 
جب��ران آن با توجه به ش��رایط کنونی همت باال و 

البته عزم جدی را می طلبد.

حال صادرات خوب نیست
البته در کنار این نقطه نظر کارشناسان؛ برخی 
دیگر از صاحب نظ��ران با نگاه به نیمه پر لیوان این 
نکته را مطرح می کنند که کاهش ارزش پولی ؛رشد 
ص��ادرات را درپی خواهد داش��ت چراکه درپی آن 
هزینه تولید داخلی پایین و درآمد ارزی برای کاالی 
تولی��د داخل باال خواهد بود اما سیاس��ت های غلط 
دولت مانع از آن ش��د تا بتوانیم از این فرصت بهره 
گرفته و تنها اتفاقی را که ش��اهد بودیم افت ارزش 

پول ملی و کاهش ارزش دارایی های مردم بود.
البته در پاسخ به این نقطه نظر باید گفت؛ در 

شرایط کنونی ایران کاهش ارزش پول ملی از چند 
جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و 
صادرات نیست چراکه بخش عمده صادرات کشور 
وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه ای دارد که 
با کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت چشمگیر 
داش��ته و به این ترتیب هزینه تمام شده محصول 
داخلی ب��ا کاهش ارزش پول ملی ن��ه تنها پایین 
نیام��ده که باالتر هم رفته اس��ت. به این ترتیب از 
آنجای��ی که جز نفت مزی��ت صادراتی چندانی در 
کش��ور وج��ود ن��دارد و قیمت آن ه��م به صورت 
جهانی تعیین می ش��ود لذا با این ش��رایط کاهش 

ارزش پول ملی چندان موثر نخواهد بود.
این کارشناسان با انتقاد از عملکرد متولیان در 
پایین نگه داش��تن نرخ ارز به شکل مصنوعی طی 
س��الیان متمادی می گویند؛ در سال های گذشته، 
دولت تورم را در قیمت ارز لحاظ نکرد و به صورت 
مصنوعی قیمت ارز را پایین نگاه داشت که بتواند 
پول ملی  را در مقایس��ه ب��ا ارزهای دیگر قدرتمند 
نش��ان دهد. اما آنچه حاصل ش��د رسیدن دالر به 
مرز ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان و کاهش ارزش پول ملی 
بود که ریش��ه در تصمیمات غلط و س��وء مدیریت 

دولت و سیستم بانکی کشور داشت.

سیاست های غلط
به باور کارشناس��ان اقتص��ادی؛ اقتصاد برخالف 
حوزه های دیگر از فرمول های جبری تش��کیل شده 
اس��ت. یعنی تصمیم های سطحی، غیرکارشناسی و 
سیاس��ی در حوزه اقتصاد برخ��الف حوزه های دیگر 
به س��رعت خودش را نش��ان می دهد به این ترتیب 
که هرچند در حوزه اجتماعی ممکن است تصمیمی 
اشتباه چندین س��ال طول بکشد تا خودش را نشان 
بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته 
نتیجه تصمیمی خلق الساعه خودش را نشان می دهد. 
این منتقدان اقتصادی بر این باورند که با توجه 
به شرایط کنونی و با در نظر داشتن این مساله که 
ریشه این افت ارزش در سیاست های غلط متولیان 
پولی و مالی کشور است به منظور حفظ یا افزایش 
ارزش پ��ول ملی دو گزینه کام��ال متفاوت پیش رو 
است؛ نخست آنکه به تداوم مصرف دالرهای نفتی 
ادامه داده و یا اینکه با ترک وابستگی به درآمدهای 
نفتی به کار و تالش و تولید مس��تمر در بازارهای 
داخل��ی روی آورده و به س��متی حرکت کنیم که 
بتوانیم تراز تجاری رابه سمت رشد صادرات مثبت 
کنیم. به س��خن دیگر این گروه معتقدند پول ملی 
زمانی ارزش می یابد که واردات کشور به جای نفت 
با تولید کاالها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. 

بررسی سیاست روز از دالیل کاهش ارزش پول ملی؛

تیشه سیاست های غلط بر ریشه ریال

در سده شانزدهم میالدی )دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی(، 
استرلینگ  پوند  هر  بود.  برابر  انگلیس  شیلینگ  یک  با  شاهی  هر 
برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ 

پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.
در نیمه اّول سده نوزدهم میالدی )دوران سلطنت فتحعلی شاه و 
محمدشاه قاجار(، ۲ پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در 
این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند، 
یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۱۲/۵ فرانک فرانسه. در همین 

زمان، یک تومان ایران با دو دالر و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.
در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میالدی )تا جنگ اّول 
جهانی(، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دالر آمریکا بود. بنابراین، 

تقریباً  ایران  تومان  و  آمریکا  ارزش دالر  مظفرالدین شاه  دوران  در 
یکسان بود.

ایران  به  متفقین  ارتش های  ورود  و  رضاشاه  سقوط  زمان  در   
بود؛یعنی  ایران  تومان  نیم  و  یک  تقریباً  آمریکا  دالر  ش.(   ۱۳۲۰(
با ۱۵ ریال می شد یک دالر خریداری کرد اما طی حاکمیت بیست و 
هشت ماهه محمد مصدق ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت و 
در پایان دولت او یک دالر آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران و یک پوند 

استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود. 
در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت 
تومان   ۷ تقریباً  آمریکا  دالر  یک  داشت،  قرار  تاریخی  قله  در  خام 

ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت.

نمای نزدیک

مجهول  خواندگان  تجديدنظر  به  خواهى  تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى   
المكان آقاى عباس يوسفى نيا پشت سرائى و خانم زبيده گالبى در پرونده 950635 اين 
دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهى خانم اكرم گالبى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
و  دادخواست  ثانى  نسخه  پيوست  به  اين شعبه،  از  96/8/14 صادره   –  9600887
ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود.   مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده 

روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

 110/47963                      مدير دفتر شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9709982168600033 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره  9709972168600374 خواهان: آقاى 
اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – خانم بهاره فالحى 2- آقاى منصور اكبرى  خواسته 
ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 3- مطالبه خسارت 
دادرسى 4- ابطال سند (موضوع سند مالى است) پرونده كالسه 9709982168600033 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – آقاى منصور اكبرى 2- خانم بهاره 
فالحى خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- ابطال 
سند (موضوع سند مالى است) 4- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  راى دادگاه درخصوص 
دعوى آقاى اصغر نوروزى به طرفيت آقاى منصور اكبرى خادم و خانم بهاره  فالحى به خواسته 
صدور حكم اعسار از هزينه دادرسى در مرحله بدوى نظريه محتويات پرونده و موداى شهادت 
شهود، اوضاع و احوال قضيه، دادگاه دعوى مطروحه را نسبت به چهار پنجم از هزينه دادرسى 
صحيح و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد 198 و 197 و 504 و 505 قانون آيين دادرسى 
حكم بر اعسار خواهان نسبت به پرداخت چهار پنجم از هزينه دادرسى و حكم به رد دعوى 
نسبت به يك پنجم ديگر آن صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره حضورى و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/47962                         رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

دادنامه پرونده كالسه 9709982168600017 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
نهايى شماره  9709972168600378 خواهان:  قضايى شهيد مدرس تهران تصميم 
خانم شرمياله على عباس زاده فرزند   – آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 
هوشنگ 2- آقاى سعيد سالم زاده فرزند احمد خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك پرونده كالسه 9709982168600017 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 – آقاى سعيد سالم زاده فرزند 
احمد 2- خانم شرمياله على عباس زاده فرزند هوشنگ خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 
2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دعوى 
آقاى مجيد رحمتى به طرفيت آقاى سعيد سالم زاده و خانم شرمياله على عباس زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 205/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 76165 عهده 
بانك قرض الحسنه رسالت، نظر به اينكه مستندات دعوى منتسب به خواندگان مى باشد 
و مندرجات آنها حكايت از اشتغال ذمه ايشان به ميزان خواسته مى نمايد و از طرفى وجود 
اصول مستندات در نزد خواهان دليل بر بقاى دين مى باشد و با عنايت به اينكه دفاع و 
انكارى كه موجبات بطالن دعوى و يا بى اعتبارى مستندات ابرازى را فراهم نمايد به عمل 
نيامده است،  دادگاه با استصحاب بقاى دين دعوى مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص و 
مستندا“ به مواد 198 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و 312 و 313 و 320 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنا“ به پرداخت مبلغ 205/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرسى متعلقه و همچنين به پرداخت خسارات دادرسى تاخير در پرداخت 
از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت تا اجراى حكم براساس نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد، با اين توضيح كه از جمله شروط اصلى تحقق 
خسارت تاخير در تاديه به حكايت از مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى به عنوان 
تبيين كننده اصلى مبانى اين موضوع، مطالبه دائن مى باشد و قيد تاريخ سررسيد در قانون  
استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1377/9/21 نيز بر مبناى اصلى مطالبه 
وجه چك در سررسيد و ناظر بر زمان مطالبه مطرح شده و فى نفسه موضوعيت ندارد، 
زيرا در چك اصلى بر مطالبه وجه در تاريخ سررسيد مى باشد، بديهى است تاريخ مراجعه 
به بانك كه ممكن است برخالف اصل در سررسيد صورت نگيرد ظهور در تاريخ مطالبه و 
مبداء محاسبه خسارت تاخير در تاديه مى باشد، اجراى قسمت اخير منوط به ترميم هزينه 
دادرسى مى باشد، راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. 
 110/47961                  رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

همتى  فرامرز  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مرتضوى  مصطفى  خواهان  آگهى  متن 
گسكرئى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 186  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960870 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/8/1 و ساعت 8/30 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47969  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان محمدعلى عسگرى دادخواستى به طرفيت خواندگان رحيم، حبيب، 
اعظم، صفيه، رقيه، آذر همگى باقرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى، صورت 
مجلس تفكيكى، اخذ پايان كار و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع  وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960402 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/8/7 ساعت 11 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
/ متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47967  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

رجايى  صديقه  و  حامدباغى  همگى  افسانه  فاطمه،  محمدرضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
ايفاى  به  الزام  خواسته  به  آگاه  مهدى سعادت  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  غفورى 
تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى 
وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 961056 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1397/8/2 و ساعت 9 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47966  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

طرفيت  به  دادخواستى  رضائى  همگى  زرى  على،  فاطمه،  رضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
فسخ  تاييد  تخليه،  تقابل)  (دعوى  خواسته  به  عمرانى  ليال  و  عمرانى  جميله  خواندگان 
قرارداد و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960441 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/8/5 و ساعت 11 صبح 
تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47965  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان سعيد افشارى دادخواستى به طرفيت خوانده امير رزاقى شريف به 
خواسته مطالبه وجه، خسارات تاخير تاديه و دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960871 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/7/29 و ساعت 9/30 
صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47964  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مجهول  خواندگان  تجديدنظر  به  خواهى  تجديدنظر  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى   
المكان آقاى عباس يوسفى نيا پشت سرائى و خانم زبيده گالبى در پرونده 950635 اين 
دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهى خانم اكرم گالبى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
و  دادخواست  ثانى  نسخه  پيوست  به  اين شعبه،  از  96/8/14 صادره   –  9600887
ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود.   مقتضى است حسب ماده 346 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده 

روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

 110/47963                      مدير دفتر شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9709982168600033 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره  9709972168600374 خواهان: آقاى 
اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – خانم بهاره فالحى 2- آقاى منصور اكبرى  خواسته 
ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 3- مطالبه خسارت 
دادرسى 4- ابطال سند (موضوع سند مالى است) پرونده كالسه 9709982168600033 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى اصغر نوروزى فرزند كاظم خواندگان: 1 – آقاى منصور اكبرى 2- خانم بهاره 
فالحى خواسته ها: 1- الزام به تنظيم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- ابطال 
سند (موضوع سند مالى است) 4- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  راى دادگاه درخصوص 
دعوى آقاى اصغر نوروزى به طرفيت آقاى منصور اكبرى خادم و خانم بهاره  فالحى به خواسته 
صدور حكم اعسار از هزينه دادرسى در مرحله بدوى نظريه محتويات پرونده و موداى شهادت 
شهود، اوضاع و احوال قضيه، دادگاه دعوى مطروحه را نسبت به چهار پنجم از هزينه دادرسى 
صحيح و ثابت تشخيص و مستندا" به مواد 198 و 197 و 504 و 505 قانون آيين دادرسى 
حكم بر اعسار خواهان نسبت به پرداخت چهار پنجم از هزينه دادرسى و حكم به رد دعوى 
نسبت به يك پنجم ديگر آن صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره حضورى و ظرف مدت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/47962                         رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

دادنامه پرونده كالسه 9709982168600017 شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
نهايى شماره  9709972168600378 خواهان:  قضايى شهيد مدرس تهران تصميم 
خانم شرمياله على عباس زاده فرزند   – آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 
هوشنگ 2- آقاى سعيد سالم زاده فرزند احمد خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 
2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك پرونده كالسه 9709982168600017 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى مجيد رحمتى فرزند محمود خواندگان: 1 – آقاى سعيد سالم زاده فرزند 
احمد 2- خانم شرمياله على عباس زاده فرزند هوشنگ خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 
2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دعوى 
آقاى مجيد رحمتى به طرفيت آقاى سعيد سالم زاده و خانم شرمياله على عباس زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 205/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 76165 عهده 
بانك قرض الحسنه رسالت، نظر به اينكه مستندات دعوى منتسب به خواندگان مى باشد 
و مندرجات آنها حكايت از اشتغال ذمه ايشان به ميزان خواسته مى نمايد و از طرفى وجود 
اصول مستندات در نزد خواهان دليل بر بقاى دين مى باشد و با عنايت به اينكه دفاع و 
انكارى كه موجبات بطالن دعوى و يا بى اعتبارى مستندات ابرازى را فراهم نمايد به عمل 
نيامده است،  دادگاه با استصحاب بقاى دين دعوى مطروحه را صحيح و ثابت تشخيص و 
مستندا“ به مواد 198 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و 312 و 313 و 320 قانون 
تجارت خواندگان را متضامنا“ به پرداخت مبلغ 205/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرسى متعلقه و همچنين به پرداخت خسارات دادرسى تاخير در پرداخت 
از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت تا اجراى حكم براساس نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد، با اين توضيح كه از جمله شروط اصلى تحقق 
خسارت تاخير در تاديه به حكايت از مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى به عنوان 
تبيين كننده اصلى مبانى اين موضوع، مطالبه دائن مى باشد و قيد تاريخ سررسيد در قانون  
استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1377/9/21 نيز بر مبناى اصلى مطالبه 
وجه چك در سررسيد و ناظر بر زمان مطالبه مطرح شده و فى نفسه موضوعيت ندارد، 
زيرا در چك اصلى بر مطالبه وجه در تاريخ سررسيد مى باشد، بديهى است تاريخ مراجعه 
به بانك كه ممكن است برخالف اصل در سررسيد صورت نگيرد ظهور در تاريخ مطالبه و 
مبداء محاسبه خسارت تاخير در تاديه مى باشد، اجراى قسمت اخير منوط به ترميم هزينه 
دادرسى مى باشد، راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. 
 110/47961                  رئيس شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى تهران – طباطبايى نژاد

همتى  فرامرز  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  مرتضوى  مصطفى  خواهان  آگهى  متن 
گسكرئى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 186  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960870 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1397/8/1 و ساعت 8/30 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47969  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان محمدعلى عسگرى دادخواستى به طرفيت خواندگان رحيم، حبيب، 
اعظم، صفيه، رقيه، آذر همگى باقرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى، صورت 
مجلس تفكيكى، اخذ پايان كار و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع  وليعصر،  كوى  آباد،  يافت  تهران،  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960402 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/8/7 ساعت 11 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
/ متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47967  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

رجايى  صديقه  و  حامدباغى  همگى  افسانه  فاطمه،  محمدرضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
ايفاى  به  الزام  خواسته  به  آگاه  مهدى سعادت  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  غفورى 
تعهد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى 
وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 961056 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1397/8/2 و ساعت 9 صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47966  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

طرفيت  به  دادخواستى  رضائى  همگى  زرى  على،  فاطمه،  رضا،  ها  خواهان  آگهى  متن   
فسخ  تاييد  تخليه،  تقابل)  (دعوى  خواسته  به  عمرانى  ليال  و  عمرانى  جميله  خواندگان 
قرارداد و خسارات دادرسى در مرحله بدوى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960441 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/8/5 و ساعت 11 صبح 
تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47965  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

 متن آگهى خواهان سعيد افشارى دادخواستى به طرفيت خوانده امير رزاقى شريف به 
خواسته مطالبه وجه، خسارات تاخير تاديه و دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مطهرى تهران واقع در تهران، يافت آباد، كوى وليعصر، مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع 
و به كالسه 960871 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/7/29 و ساعت 9/30 
صبح تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم 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 گردد. 
 186 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                   110/47964  
توكلى  – تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مصرف بنزین در تیرماه؛
به مرز 3 میلیارد لیتر رسید

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که تاکنون دو فاز آن به  ل و مدار آمده اس��ت، بارقه های امید را برای خودکفایی پتـــــر
بنزین در کش��ور روش��ن کرد؛ به طوریکه نه تنها پرونده واردات بنزین به 
کشور بسته شد، بلکه پرونده صادرات بنزین به کشورهای دیگر گشوده شد 

و آمارها از تولید بیش از 95 میلیون لیتر بنزین در روز خبر می دهند.
ت��رازوی تولید و مصرف بنزی��ن در ایران در دو س��ال اخیر تقریبا 
برابر بوده اس��ت؛ هرچند گاهی کفه مصرف س��نگین تر شده و با اینکه 
پاالیش��گاه ها در حد توان خود تولید کرده اند و دو فاز پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس نیز به مدار آمده اس��ت ولی باز هم فاصله ای بین مصرف و 

تولید بنزین وجود دارد که باید از طریق واردات پر شود.
در س��ال ۱۳9۲ تولید بنزین در پاالیش��گاه های کش��ور حدود 6۰ 
میلیون لیتر در روز بود که سهم بنزین یورو ۴ از این میزان ۳.۴ میلیون 
لیت��ر در روز بود. این مقدار تا س��ال ۱۳95 تقریبا ثابت ماند. در س��ال 
۱۳96 فاز نخس��ت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس راه اندازی شد و تولید 
بنزین در س��ه ماهه آخر س��ال ۱۳96 با تثبیت تولید در فاز اول ستاره 

خلیج فارس به 75 میلیون لیتر در روز رسید.  ایسنا

خبر خوش وزیر نیرو؛ 
و به پایان است »قطع برق« ر

وزیر نیرو گفت: مردم در تابس��تان امسال به خوبی  کــــــل در مصرف برق صرفه جویی کردند و با خنک شدن د
هوا، خاموشی های برق نیز رو به اتمام است.

 رضا اردکانیان در حاشیه بهره  برداری از پروژه ارتقای واحدهای یک 
و ۲ نیروگاه علی آباد کتول ب��ه فناوری MAP۲B در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به اینکه خاموشی، س��ختی و درس هایی دارد، اظهار داشت: با 
فراگیری این درس ها که در دولت و صنعت گرفتیم، امیدواریم مشکالت 
را زودتر برطرف کنیم. وی تصریح کرد: از 57 هزار مگاوات برق مصرف  
شده نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات به وسایل سرمایشی اختصاص دارد که 
انتظار داریم مردم در مناطق گرمس��یر دمای وسایل سرمایشی خود را 
در حد دمای آس��ایش )۲5 درجه سانتیگراد( قرار دهند که با انجام این 

کار نقاط دیگر کشور مشکل خاموشی نخواهد داشت.
اردکانی��ان گف��ت: برای کاهش خس��ارت ناش��ی از نوس��انات ارز در 
زم��ان الزم ب��رای اصالح قیمت و مص��رف اقدامات الزم انجام نش��د و به 
حوزه س��رمایه گذاری و اولویت ها کم توجهی ش��د و باید ش��رایط را برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیل می کردیم.  تسنیم

قیمت اقالم خوراکی در مناطق  شهری طی تیرماه سال جاری با بــــازار روز
تغییرات عمده ای نس��بت به ماه مشابه سال گذشته 

مواجه بوده است.
 قیمت اق��الم خوراکی در مناطق ش��هری طی 
تیرماه س��ال جاری با تغییرات عمده ای نسبت به ماه 
مش��ابه سال گذشته مواجه بوده است. بر این اساس، 
در حالی قیمت یک کیلوگرم خیار در تیرماه ۳ هزار 
و 56۴ تومان ثبت شده است که قیمت این محصول 
در خردادماه س��ال جاری ۲ هزار و ۸۲۸ و در تیرماه 

سال گذشته ۲ هزار تومان بوده است. 
به این ترتیب قیمت خیار نس��بت به تیر س��ال 
گذش��ته با رشد 7۴.9 درصدی و نسبت به خردادماه 

سال جاری با رشد ۲6.۰ درصدی همراه بوده است.
رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت مربوط به اقالم 
پرتقال محصول داخل است. هر کیلوگرم این محصول 
در تیرماه با قیمت 7 هزار و ۳95 تومان به فروش رفته 
است که در خردادماه سال جاری 6 هزار و ۱۱5 تومان 
و در تیرماه س��ال گذشته 5 هزار و 5۱۱ تومان قیمت 
داش��ته اس��ت. بنابراین قیمت پرتقال محصول داخل 
نس��بت به تیر سال گذشته با رش��د ۳۴.۲ درصدی و 
نس��بت به خردادماه سال جاری با رشد ۲۰.9 درصدی 
مواجه بوده اس��ت. ۱۰۰ گ��رم کره پاس��توریزه )کره 
حیوان��ی( نیز در تیرماه س��ال جاری با قیمت ۳ هزار و 

۸۸7 تومان به فروش رس��یده اس��ت در حالی که در 
خردادماه سال جاری ۳ هزار و 599 تومان و در تیرماه 
سال گذشته ۲ هزار و ۸۸5 تومان قیمت داشته است.

این مساله نشان می دهد قیمت این محصول در 
تیرماه سال جاری نس��بت به ماه قبل خود رشد ۸.۰ 
درصدی و نس��بت به تیر س��ال گذش��ته رشد ۳۴.7 
درصدی داشته است. نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی 
در تیرماه س��ال جاری ۲ ه��زار و ۳۳5 تومان به ثبت 
رس��یده اس��ت درحالی که قیمت ای��ن محصول در 
خردادم��اه ۲ ه��زار و ۲۱7 تومان و در تیرماه س��ال 

گذشته هزار و 9۰۰ تومان بوده است.
قیمت گوجه فرنگی نس��بت به خرداد سال جاری 
5.۳ درصد و نس��بت به تیر سال گذشته رشد ۲۲.7 
درصدی داشته است. قیمت 5۰۰ گرم چای بسته ای 
خارجی نیز ۲۴ هزار و 96۸ تومان بوده است در حالی 
ک��ه نرخ این محصول در خردادم��اه ۲۳ هزار و 9۸۰ 
تومان و در تیرماه سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
بوده اس��ت. به این ترتیب نرخ این محصول در تیرماه 

نس��بت به ماه قبل خود ۴.۱ درصد و نس��بت به تیر 
سال گذشته ۲۳.۴ درصد رشد داشته است.

همچنین هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی 6 هزار و 
۴۰۰ تومان در تیرماه به فروش رفته است در حالی که 
در قیمت این محصول برای خرداد سال جاری 6 هزار و 
۱6۰ تومان و برای تیرماه سال گذشته 5 هزار و ۱۰۰ 
تومان ثبت شده اس��ت. بنابراین قیمت این محصول 
نسبت به خردادماه سال جاری ۴.۰ درصد و نسبت به 

تیرماه سال گذشته ۲5.۲ درصد رشد داشته است. 
قیم��ت هر کیلوگ��رم برنج ایران��ی درجه یک در 
تیرماه س��ال جاری ۱۳ ه��زار و 9۴۰ توم��ان به ثبت 
رسیده است در حالی که در خردادماه سال جاری ۱۳ 
هزار و 76۰ تومان و در تیرماه س��ال گذشته ۱۳ هزار 
و ۱7۰ توم��ان بوده اس��ت.به این ترتیب درصد تغییر 
قیمت این محصول در تیرماه س��ال جاری نس��بت به 
خردادماه ۱.۳ درصد و نس��بت به تیرماه سال گذشته 
5.9 درصد رش��د داشته اس��ت.نرخ هر کیلوگرم برنج 
خارجی درجه یک در تیرماه سال جاری 7 هزار و 7۰۰ 
تومان به ثبت رس��یده است در حالی که در خردادماه 
س��ال جاری 7 ه��زار و 6۰۰ تومان و در تیرماه س��ال 
گذشته 5 هزار و 6۰۰ تومان بوده است.به این ترتیب 
درصد تغییر قیمت این محصول در تیرماه سال جاری 
نسبت به خردادماه ۱.۳ درصد و نسبت به تیرماه سال 
گذشته ۳6.۲ درصد رشد داشته است.  مرکز آمار
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