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۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان؛ ارزش سهام عدالت 
وزیر اقتصاد با اعالم اینکه س��ود کامل سهام عدالت تا پایان 
س��ال به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود، گفت: ارزش 

سهام عدالت دیروز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
مسعود کرباسیان اظهار کرد: ارزش سهام یک  میلیون تومانی 
۴9 شرکت مشمول این طرح که سودآور هستند از جمله بیمه ها 
و پاالیش��گاه ها اکنون به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش 

یافته است. برای مالکیت عمومی با مجلس هماهنگ هستیم.
کرباسیان افزود: قرار بود ارزش اسمی این سهام در 1۰ سال 
نخست پر شود اما 53۴ هزار تومان پر شد که بد نبود. وی گفت: 
اگر مالکیت سهام عدالت را به مردم واگذار کنیم، سود این سهام 

افزایش می یابد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکت ها بعد از برگزاری 
مجمع می توانند سود را تا 8 ماه تقسیم کنند گفت: شرکت های 
مشمول طرح سهام عدالت باید 38۰۰ میلیارد تومان سود سهام 

را به حساب خاص سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

اخبار

 دیدار مدیرعامل بانک پارسیان 
با استاندار لرستان و نماینده شهرستان خرم آباد 
مدیرعامل بانک پارسیان درنشستی با حضور 
اس��تاندار لرس��تان، قائم مقام اتاق بازرگانی، 
مسئوالن اجرایی و مدیران بانک های خصوصی 
لرستان بر حمایت بیشتر بانک های خصوصی 

از دولت وهمچنین طرح های اشتغالزایی تاکید کرد. 
کورش پرویزی��ان که در راس هیاتی به منظور بازدید 
از ش��عبه خرم آباد به این استان سفرکرده بود، در نشست 
مش��ورتی اتاق بازرگانی اس��تان که اس��تاندار لرس��تان، 
س��یدمحمد بیرانوند نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
خرم آب��اد و س��الحورزی، قائم مقام ات��اق بازرگانی ایران، 
مسوولین دس��تگاه اجرایی و مدیران بانک های خصوصی 
اس��تان درآن حضور داشتند، بر اس��تفاده از ظرفیت های 
بانک ه��ا برای حمایت از طرح های اش��تغال زا و کمک به 
رونق تولید و صنعت تاکید کرد. مدیرعامل بانک پارسیان و 
هیات همراه همچنین ازچندین طرح صنعتی و دانش بنیان 
استان لرس��تان بازدید کرد و مقرر شد تا درخواست های 

آنان در راستای توسعه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

 افتتاح شرکت کارخانجات یکتاگرانول میبد
با تسهیالت بانک صنعت و معدن 
ش��رکت کارخانج��ات یکتا گران��ول میبد با 
بهره مندي از تسهیالت بانک صنعت و معدن 

در میبد یزد به بهره برداري خواهد رسید.
ای��ن ش��رکت ک��ه س��االنه 9۰۰ هزار 
تن گران��ول و انواع پودر مورد نیاز کارخانجات کاش��ي و 
سرامیک تولید خواهد کرد از 11 میلیارد تومان تسهیالت 
ریالي و ۲3 میلیون یورو تس��هیالت ارزي بانک یاد شده 

استفاده کرده است.

افزایش خدمات به نابینایان در شعب بانک شهر
در راستای تسهیل در ارائه خدمات ویژه به 
نابینای��ان، سیس��تم ارایه خدم��ات بانکی 
نابینایان برای نخس��تین بار در سرپرستی 

منطقه 5 بانک شهر) البرز( راه اندازی شد.
شهرام عالی پور رئیس سرپرستی منطقه 5 البرز بانک 
شهر گفت: این سیستم به منظور تسهیل در ارائه خدمات 
به نابینایان در ش��عبه فردیس کرج راه اند ازی شده است. 
وی افزود: با توجه ب��ه جایگاه اجتماعی این بانک و محور 
فعالیت های آن در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان، 
سرویس دهی به افراد نابینا در شعبه فردیس کرج آغاز شد.

 همراهان همراه بانک صادرات ایران
 ١٠٢ درصد بیشتر شدند

اس��تقبال مش��تریان از س��امانه همراه بانک 
صادرات ایران طی یک سال منتهی به پایان 

آذرماه سال جاری 1۰۲ درصد بیشتر شد.
تعداد تراکنش های موفق سامانه همراه 
بان��ک صادرات ایران در آذرماه س��ال 9٦ با 1۰۲ درصد 
افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به مرز ۲3 
میلی��ون تراکنش رس��ید که نش��ان از رضایت عمومی 
مش��تریان بانک از کارکرد مثبت این سامانه دارد. تعداد 
تراکنش های این سامانه نسبت به ماه قبل نیز افزایش 11 
درصدی ثبت کرده اس��ت.از طریق این سامانه مشتریان 
بانک صادرات ایران قادر هستند تا در هر ساعت از شبانه 
روز با صرفه جویی در زمان و هزینه، انواع خدمات بانکی 

را از طریق تلفن همراه خود انجام دهند.

بخش خصوصی متولی ایجاد شهرک های صنعتی
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت از موافقت 
دول��ت برای ایجاد ش��هرک های صنعتی جدید توس��ط 
بخ��ش خصوص��ی خب��ر داد و گفت: توس��عه و تکمیل 
زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم فزاری در نواحی و 
شهرک های صنعتی موجود از اولویت های سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی است.
صادق نجف��ی در دومین گردهمای��ی معاونان فنی 
شرکت های استانی شهرک های صنعتی کل کشور که در 
پژوهش��گاه مواد و انرژی در کرج برگزار شد، اظهار کرد: 
اولین دلیل برگزاری این جلسه حمایت از سرمایه گذاری 
کارآفرینان و صاحبان سرمایه با توجه به زیرساخت های 

انجام شده در مجموعه شهرک های صنعتی است.

روند های تک��راری در اقتصاد 
كــش خـط 

گروه اقتصاد
ایران هیچ گاه تمامی نداشته اند 
در  می ت��وان  را  آن  نم��ود  و 
دومینوی گران��ی کاالهای مورد نیاز م��ردم به ویژه 
کاالهای اساسی دانست. ش��اید بی راه نباشد که این 
نظریه را در نظر بگیریم ک��ه گرانی درمورد کاالهای 
اساس��ی تمامی ندارد و تنه��ا از یک کاال به کاالهای 

دیگر انتقال می یابد.
طی هفته های اخیر ش��اهد موج تازه ای از گرانی 
برنج خارجی بوده ایم به طوری که دست اندرکاران بازار 
از افزای��ش دوباره 1۰ درصدی قیمت آن خبر داده و 
اینگونه اعالم می کنند که اقدام عاجلی از سوی وزارت 

جهاد کشاورزی به این منظور انجام نشده است.
این اظهارنظر فعاالن بازار در حالی مطرح شده که 
در حدود یک ماه پیش بود که وزارت جهاد کشاورزی 
با این اس��تدالل که می��زان واردات برنج خارجی به 
کشور طی سال جاری بسیار چشمگیر بوده، خواستار 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات این محصول شد و بر 

این اساس ثبت سفارش واردات متوقف شد.

روال تکراری
این روندی که هر س��ال ش��اهد آن هستیم و 
به قدری این استدالل ها برای واردات نخ نما شده 
ک��ه دیگر هیچ کس این قبیل بهانه ها را باور ندارد. 
به گفته تحلیلگران درتمام این س��ال ها متولیان و 
فعاالن با اعالم عمومی کردن این مساله؛ فرآیند را 
اینگونه تش��ریح می کنند که متعادل نبودن عرضه 
و تقاضا ش��رایط به وضعیت کنونی رس��انده و اگر 
تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود شاهد قیمت 

منطقی در بازار خواهیم بود.
نکته قابل توجه تر آن اس��ت ک��ه بعد از اعالم 
این نوع اظهارنظر ه��ا؛ زمینه واردات برنج خارجی 
به ش��کل جالبی مهیا شده و به یکباره حجم قابل 
توجهی از این محصول از کش��ورهای مختلف وارد 
کش��ور می ش��ود و اگرچه در ظاهر تعادل عرضه و 
تقاض��ا در مصرف و به نوعی کاه��ش قیمت را به 
همراه دارد اما در باطن امر چنین اتفاقی رخ نداده 
و تنها دروازه های کشور برای واردات برنج و درپی 
آن شکس��تن کمر ش��الیکاران و در نهایت نابودی 

اقتصاد کشور بازتر شده است. 
طبق اعالم وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال 
یک میلیون و ٦۰ هزارتن برنج خارجی وارد کشور 
ش��ده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ٦۰9 
هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سال جاری 

حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
به س��خن دیگ��ر؛ ط��ی هفت ماهه نخس��ت 
س��ال جاری ۲۷9 هزار و 585 ت��ن برنج به ارزش 
۲3۴ میلیون و 5٦ هزار و 118 دالر از کش��ورهای 
هند، پاکستان، امارات و سایر کشورهای خارجی به 
ایران وارد شده است که از نظر وزنی با کاهش بیش 
از ۴3۴ درصدی و از نظر ارزش��ی با کاهش 89.31 
درصدی مواجه ش��ده است، اما مساله نگران کننده 
این اس��ت که در حال حاض��ر قیمت برنج خارجی 
افزایش شدیدی پیدا کرده و 199.18 درصد نسبت 
به هفت ماهه س��ال گذشته گران تر شده و این در 
حالی اس��ت که گفته می ش��ود انبارهای اس��تان 
مازن��دران به عنوان یک��ی از قطب های تولید برنج 
در کشور که در حدود نیمی از نیاز کشور را تامین 

می کند مملو از تولیدات داخلی است. 

عدم وجود کمبود
از سوی دیگر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار، معتقدند هیچ 
کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و اقدام به احتکار 
از س��وی برخی سودجویان می تواند یکی از دالیل 

گرانی برنج هندی طی هفته های اخیر باشد.
 مس��عود بصیری مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی 
تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی 
براس��اس اعالم مرکز آمار می گوید: مصرف س��رانه 
برنج در کش��ور 3۷.۰۷ کیلوگرم در سال است، در 
نتیجه نیاز ما به برنج حدود 3 میلیون تن در س��ال 
اس��ت که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در 
داخل کشور تولید می شود و با این وجود تنها حدود 

8۰۰ هزار تن نیاز ساالنه کشور به واردات است.
به گفته وی در س��الجاری حدود یک میلیون 
و 1۰۰ هزارتن برنج به صورت رس��می وارد کشور 
ش��ده و در کنار این مس��اله بخش��ی هم به شکل 
غیررس��می وارد می شود بنابراین آمار دقیقی از آن 
وجود ندارد اما آنچه مسلم است با این میزان تولید 
و واردات ؛ نیاز کشور به برنج مرتفع شده و هر آنچه 

نیاز هست در داخل وجود دارد.
ب��ه گفته وی در حال حاضر انبارهای ش��مال 
کشور مملو از برنج بوده و تولیدکنندگان با مشکل 
فروش آنها مواجه هستند و قیمت برنج مرغوب در 

استان های مازندران و گیالن کاهش یافته است.

پشت پرده قاچاق
در همی��ن زمینه نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در اس��تان های ش��مالی با انتقاد از روند 

واردات بی روی��ه برن��ج به کش��ور می گویند:  روند 
واردات برنج به حدی اس��ت که حتی افراد دارای 

قدرت نیز به دنبال قاچاق واردات برنج هستند.
 این افراد می گویند: با تمام شدن فصل برداشت 
برنج و انبار ش��دن کیس��ه های ممل��و از این طالی 
سفید به  عنوان محصولی استراتژیک در بزرگ ترین 
تولیدکننده برنج کشور اما همچنان واردات برنج های 
خارجی و شکس��تن کمر قیم��ت محصوالت داخلی 
آرامش شالیکاران را بر هم می زند و در مقابل هیچگونه 

حمایتی هم از سوی متولیان صورت نمی گیرد.
ام��ا در کنار ای��ن اظهارنظر ها معاون توس��عه 
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از 
دستورالعمل جدید حجتی برای ساماندهی بازار برنج 
که ش��امل کنت��رل واردات و خرید محصول داخلی 
برای تکمیل ذخایر راهبردی است، خبر داده و گفته 
است: با توجه به اینکه برنج داخلی وارد رکود شده و 
مدتی است که خرید و فروش آن و قیمتش نسبت 
به سال گذش��ته در همین بازه زمانی کاهش یافته 
است، وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی ابالغ کرد 
که براس��اس آن بخش��ی از خرید برنج برای ذخایر 
راهبردی و استراتژیک از محل تولید داخلی صورت 
گیرد تا ذخایر راهبردی از محل برنج ایرانی تکمیل 

شود و بازار آن از رکود خارج شود.
 به گفت��ه معاون توس��عه بازرگان��ی و صنایع 
کش��اورزی وزیر جهاد کش��اورزی؛ هدف از صدور 
این ابالغیه از سوی حجتی تقویت بازار برنج داخلی 
اس��ت و برای خرید برنج داخلی به دلیل تنوع ارقام 
قیمت های متفاوتی وجود دارد که البته این خرید با 

نرخ های توافقی و حمایتی صورت می گیرد.

اما و اگرهای قیمت گذاری بنزین تشریح شد؛

چند نرخی شدن؛ ابزار توسعه عدالت 
این روزها گمانه های متفاوتی درباره قیمت 

بنزین مطرح اس��ت؛ کارشناس��ان پیشنهاد پتـــــرول
دولت ب��رای افزایش 5۰ درصدی و تصمیم 

احتمالی مجلس برای تثبیت قیمت را مناسب نمی دانند.
ب��ه گزارش مه��ر، در روزهایی که بحث نرخ بنزین و پیش��نهاد 
افزایش آن همچنان داغ است، سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرد که تمام افرادی که کارت سوخت آنها به 
هر دلیلی معدوم شده است اقدام به دریافت مجدد آن کنند. این گفته 
در حالی مطرح شد که کمیسیون انرژی و همچنین کمیسیون تلفیق 

مجلس با افزایش قیمت این فرآورده مخالفت کردند.
با طرح این موضوع از س��وی ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
احتمال بازگش��ت کارت سوخت و سهمیه ای ش��دن بنزین قوت 
گرف��ت. البته تاکنون اظهارنظری از س��وی دولت دال بر دونرخی 
ش��دن بنزین مطرح نشده است، اما از آنجایی که استفاده از کارت 
س��وخت به هیچ عنوان ضروری نبود و متقاضیان می توانس��تند از 
کارت س��وخت جایگاه داران برای س��وخت گیری اس��تفاده کنند، 

هیچ گاه مسئله پیگیری و صدور کارت سوخت مطرح نبود.

البته گفتنی اس��ت که س��امانه اس��تفاده از کارت هوشمند 
س��وخت همواره پابرجاس��ت. در همین حال ک��ه گمانه زنی های 
متفاوتی در این زمینه شکل گرفته بود که فریدون حسنوند رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به طرح مباحثی همانند دونرخی 
ش��دن بنزین، گفت: همانگونه که قبال گفته شد با توجه به اینکه 
کمیس��یون انرژی کل تبصره 18 درباره افزایش قیمت حامل های 
انرژی را رد کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی 

در سال آینده ممنوع است.

بازگشت کارت سوخت منوط به تایید مجلس
این گفته رئیس کمیسیون انرژی در حالی مطرح می شود که 
اس��داهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر 
اینکه بعید اس��ت کارت سوخت مجدد بازگردد مگر آنکه مجلس 
برای آن تصمیم بگیرد، گفت: مجلس در ۲۰ اردیبهش��ت امسال 
مصوبه برای استفاده از کارت سوخت داشت و به دولت اعالم کرد 

اما دولت تاکنون آن را اجرایی نکرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در م��اده دو تبصره ای وج��ود دارد که بر 
استفاده بر کارت سوخت همراه با مشوق های انگیزشی تأکید شده 
اس��ت، متذکر ش��د: بنزین یا باید دونرخی شده و یا سهمیه بندی 
شود که استفاده مجدد از کارت سوخت توجیه داشته باشد وگرنه 
م��ردم را به زحمت می اندازیم و به عنوان س��وئیچ عمل می کند. 

هم اکنون توجیهی برای اس��تفاده مجدد از کارت س��وخت وجود 
ندارد مگر اینکه مجلس تصمیم بگیرد که مجدد عملیاتی شود.

در همین راستا محسن روحانی، رئیس سابق سامانه هوشمند 
سوخت در گفت وگو با مهرگفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه 
می شد، ش��اهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این 
ش��رایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال اس��تفاده بیش از سقف 

سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود.
وی به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دونرخی بودن آن اشاره 
کرد و افزود: بررس��ی ها نش��ان می دهد که در زمان سهمیه بندی 
بنزین، میزان قاچاق س��وخت کاهش یاف��ت؛ ضمن اینکه میزان 
مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت 
از مخازن به ش��دت رصد می شد در حالی که اجرای چنین امری 

در صورت حذف سامانه با سختی روبه رو است.
روحانی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه یکی از دالیل 
دولت برای بی اثر کردن کارت های سوخت در فرآیند سوختگیری، 
هزینه بر بودن نگهداری این کارت ها و س��امانه برای دولت است، 

گفت: اعداد و ارقام موجود، این استدالل را رد می کند.
این در حالی اس��ت که قیمت تمام ش��ده فعلی بنزین برای 
دولت با احتس��اب هزینه هایی ش��امل مالی��ات، حمل، نگهداری، 
تبخی��ر، کارمزد جایگاه داران و...، بی��ش از دو برابر قیمت کنونی 
هر لیتر بنزین اس��ت، در صورتی که اگر س��همیه بندی سوخت و 

دونرخی بودن آن باز گردد، میزان یارانه ای که دولت برای هر لیتر 
بنزین می دهد، برای قیمت های باال، کمتر شده و بیشتر قیمت آن 

از جیب مصرف کنندگان پر مصرف پرداخت می شود.
روحان��ی می��زان هزین��ه نگهداری این س��امانه در س��ال را 
 ح��دود 3۰ میلیارد توم��ان تخمین زد و تصریح ک��رد: در زمان 
راه ان��دازی ای��ن طرح )س��ال 8۴ تا 8٦( هزین��ه ای معادل 119 
میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، که در 15 روز نخست 
فعالیت آن، این هزینه جبران ش��د. به این ترتیب می توان گفت 
هزینه نگهداری این س��امانه نس��بت به کمکی ک��ه به دولت در 

زمینه کاهش پرداخت یارانه می کند، بسیار ناچیز است.

بنزین چندنرخی؛ حرکت در مسیر عدالت
مالک ش��ریعتی کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه استفاده 
از کارت سوخت می تواند مصرف بنزین را منطقی کند، گفت: در 
مقوله قیمت گذاری بنزین آنچه اهمیت ویژه دارد برقراری عدالت 

در روند قیمت گذاری است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
وی ب��ا اش��اره به یاران��ه ۴۰ میلیارد دالری که دولت س��االنه 
بابت ان��رژی پرداخت می کند، ادامه داد: ه��دف از پرداخت یارانه، 
بهره من��دی طبق��ات کم بهره از منابع مالی اس��ت تا به این ترتیب 
بتوانیم به برقراری عدالت کمک کنیم. این در حالی است که چنین 

امکانی با تک نرخی بودن بنزین به شکل کنونی وجود ندارد. 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فرشــته حســن آبادى به شــماره شناســنامه 3346 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالســه 1920/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان همايون صفرقلى 
به شماره شناسنامه 2894 در تاريخ 1367/01/28 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- رمضان حسن 
آبادى فرزند على اكبر ش ش 12 متولد 1353 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- فرشته حسن آبادى فرزند على 
اكبر ش ش 3346 متولد 1351 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 3- على اكبر حسن آبادى فرزند محمد ش ش 8 
متولد 1323 صادره ساران دماوند همسر متوفى 4- طوبى شيخ طليمى فرزند تقى ش ش 1486 متولد 1297 صادره 
از كيالن دماوند مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم 

دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4829
رئيس شوراى حل اختالف شهر كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت(اصالحى)
خانم افسانه شيخى به شماره شناسنامه 548 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست به 
شماره كالسه 1921/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان صفيه صفرقلى به شماره شناسنامه 
50 در تاريخ 1388/8/25 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- افسانه شيخى فرزند رحمت اله ش ش 
548 متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 2- طاهره شيخى فرزند رحمت اله ش ش 3054 متولد 1340 
صادره از كيالن دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 

تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4828
رئيس شوراى حل اختالف شهر كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت بهنام تروشــه فرزند على مراد به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609987430300836 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
علــى مــراد تروشــه در اقامتگاه دائمى خــود در تاريخ 96/9/5 بدرود حيــات گفته و ورثه حين الفــوت آن عبارتند از: 
1- بهنــام تروشــه فرزند على مــراد بــه ش ش 4220498893 فرزند متوفى 2- پيمان تروشــه فرزند على مراد به 
ش ش 6880051669 فرزند متوفى 3- حســين آريــن راد فرزند على مراد به ش ش 422034196 فرزند متوفى 
4- حسن تروشه فرزند على مراد به ش ش 42068678 فرزند متوفى 5- معصومه تروشه فرزند على مراد به ش ش 
4220604263 فرزند متوفى 6- مشكى جان ترسه فرزند بهادر به ش ش 48 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

                                                       رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى كاظم كاشفى دارنده شماره شناسنامه 1008 فرزند ناصر از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه مرحوم شكوه كاشفى در تاريخ 1396/4/30 در سمنان كه آخرين اقامتگاه دائمى وى بوده است 
وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على كاشــفى ش ش 1054 فرزند ناصر فرزند متوفى 2- كامران 
كاشفى ش ش 464 فرزند ناصر فرزند متوفى 3- گوهر كاشفى ش ش 600 فرزند ناصر فرزند متوفى4- كاظم كاشفى 
ش ش 1008 فرزند ناصر فرزند متوفى5- ناصر كاشفى ش ش 626 فرزند قربان على همسر متوفى . و اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى 

كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/2044
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان - محقق

                                                    رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى كاظم كاشفى دارنده شماره شناسنامه 1008 فرزند ناصر از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه مرحوم ناصر كاشفى در تاريخ 1396/8/23 در سمنان كه آخرين اقامتگاه دائمى وى بوده است 
وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على كاشــفى ش ش 1054 فرزند ناصر فرزند متوفى 2- كامران 
كاشفى ش ش 464 فرزند ناصر فرزند متوفى 3- گوهر كاشفى ش ش 600 فرزند ناصر فرزند متوفى4- كاظم كاشفى 
ش ش 1008 فرزند ناصر فرزند متوفى. و اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

و بالاثر خواهد بود. م الف/2045
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان - محقق

آگهى تبادل بوايح
شماره بايگانى شعبه: 950387- آقايان محمد ، حسن ، و ويدا همگى ملكى و صغرى خير على ميش كش بطرفيت 
1- تــورج كريمــى 2- محمد على و 3-فريدون و 4- محمد هر ســه ظهرابى 5- مصطفى ملكى 6- پروانه كريم قصاب 
بخواسته تجديد نظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 9609976144100993 صادره از شعبه اول حقوقى دزفول 
لذا از تجديدنظر خوانده آقاى دعوت ميگردد ظرف ده روز با مراجعه به دفتر شعبه با دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم چنانچه پاســخى دارد به دادگاه تحويل نمايد واال پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر اســتان ارسال 

ميگردد.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى دزفول

آگهى مزايده مال غير منقول پالك 2178 فرعى از 4487 - اصلى پرونده اجرائى كالسه 9501816
ششدانگ يكباب منزل مسكونى پالك 2178 فرعى از 4487- اصلى به مساحت 176 مترمربع واقع در بخش 
يك بلوچستان شهر زاهدان به آدرس زيباشهر ناصر خسرو 4 كوچه اول سمت چپ انتهاى كوچه (البرز 25) به مساحت 
176 مترمربــع واقع در طبقه همكــف كه ذيل ثبت 86290 صفحه 181 دفتر امالك جلد 497 بنام آقاى ســلطانعلى 
معترف نيا صادر و تسليم گرديده است و به موجب سند رهنى 152765-91/6/29 دفترخانه 10 زاهدان نزد بانك 
مهر اقتصاد در رهن قرار دارد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9501816 شده است 
و برابر نظريه مورخ 96/4/11 كارشــناس رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ششدانگ 
يكباب منزل مسكونى در يك طبقه همكف با اسكلت آجرى با زيربناى 182/65 مترمربع شامل هال و پذيرايى سر هم 
آشپزخانه با كابينت فلزى دو اتاق خواب و سرويس بهداشتى با سقف طاق ضربى و نماى آجر سفال سطوح داخل ديوارها 
گچ پرداختى و كف موزاييك فرش و داراى اشــتراك برق و انشــعاب آب و با قدمت حدود 12 سال ميباشد كه ارزش 
ملك برابر با 2/230/000/000 ريال (دو ميليارد و دويست و سى ميليون ريال) مى باشد و جهت وصول طلب بانك 
و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 1396/11/8 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره اجراى اسناد 
رسمى زاهدان از طريق مزايده حضورى بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ مذكور شروع و به باالترين قيمت كه خريدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز 
تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد 
طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده به نشانى فوق شركت نمايند ضمنا 
بدهى هاى مربوط به آب و ، برق اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا 
حسابهاى دارايى و شهردارى و ... خواهد بود  مورد مزايده با توجه به نامه وارده شماره 46008545 مورخ 96/8/22 

بستانكار مرهونه فاقد بيمه مى باشد. م الف/3236
اداره اجراى اسناد رسمى زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت نام ســيد نادعلى محمديان ياســوج فرزند سيد اســماعيل به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شــده به كالســه 9609987430300840 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان سيد رسول محمديان ياســوج در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1395/4/12 بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن عبارتند از: 1- ســيد نادعلى محمديان ياســوج فرزند اسماعيل به ش ش 95 پدر متوفى 
2- جيران حسينيان فرزند حيدر به ش ش 112 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى اجرائيه
شماره پرونده: 9409987410100843- مشخصات ابالغ شونده حقيقى : قدرت اله حسين هاشمى فرزند على 
، كدملى 1091944350- به نشانى تهران نياوران خيابان صبورى كوچه اوشانى پالك 29 كدپستى 1978968185 
دفتر بهمن هادى تلفن 09122054474- بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610097410101060 
و شماره دادنامه 9609977413700726 صادره شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان محكوم عليه (قدرت اله حسينى 
هاشمى فرزند على) محكوم است به: 1- پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له 
2- پرداخت مبلغ 6/120/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له 3- پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال 
بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له 4- پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/9/17 (قدر 
متيقن از تاريخ مطالبه ، مطابق دادنامه شماره 941226-1394/9/17 شعبه اول حقوقى ياسوج) كه محاسبه آن به 
عهده اجراى احكام مى باشد در حق محكوم له 5- پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرائى در 
حق صندوق دولت مى باشــيد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى)
قاضى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609982521600362 اين شــعبه با توجه به فوت مرحوم آقاى/خانم 1. مريم ســلطانى 
كرباســچى فرزند مهدى 2.مهدى سلطانى كرباسچى به شماره شناســنامه صادره .متولد. كه ساكن . بوده وتوسط آقاى 
همايون وفايى درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده است لذا بدين وسليه به ورثه متوفاى ياد 
شده يا نمايندگان قانونى آنها وبستانكاران از متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر طريقى حق به تركه متوفى 
دارد ابالغ مى شود در ساعت 16 عصر و تاريخ 96/11/30 ياد شده در شعبه 16 شوراى حل اختالف قم واقع در قم 

خيابان ساحلى كوچه 5 جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند. 
دبير شعبه 16 شوراى حل اختالف قم – امير فرمانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:محمود فيروزى وصال خوانده: على قديرلى خواســته : درتاريخ 95/11/24 خواهان فوق دادخواستى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 29 تقديم كه به شــماره 950111 ثبت و براى روز 
96/12/9 ســاعت 8:30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست : 9610462523000050 شماره پرونده :9609982523000747 خواهان: حميد آيت 
الهى خوانده: حســن رستمى خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 96/10/13 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت 
خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 30  تقديم كه به شماره 960753 ثبت و براى روز 97/1/18 ساعت 11 
صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 
مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه 

غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 مدير دفتر شعبه 30 شوراى حل اختالف شهرستان قم- جعفر مرادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462521900085 شماره پرونده :9609982521900419 خواهان:جواد بيطرفان 
خوانده: 1. سيد هاشم ميرى تفتى 2. عباس غفورى خواسته : درتاريخ 96/10/12 خواهان فوق دادخواستى حقوقى 
به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 19 تقديم كه به شماره 960419 ثبت و براى روز 96/11/23 
ســاعت 10:30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دبير شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم/ صفرلو

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت : 9610462521000045 شماره پرونده : 960334 خواهان: محمد حسين زاده خوانده: 
سيد ابوالفضل چاووشى مفتخر خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 96/9/25 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 10 تقديم كه به شــماره 9609982521000334  ثبت و براى روز 
96/11/30 ساعت 16:30 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند 
بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم خيابان ايســتگاه راه آهن 

مجتمع شوراى حل اختالف طبقه دوم شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبير شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462521900086 شــماره پرونــده :9609982521900604 خواهان:عليرضا 
مســافر خوشدل خوانده: احمد بخشى خواســته : مطالبه وجه درتاريخ 96/10/12 خواهان فوق دادخواستى حقوقى 
به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 19 تقديم كه به شماره 960604 ثبت و براى روز 96/12/7 
ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم 
حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم نيروگاه خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 جنب پل هوايى 

مجتمع شوراى حل اختالف طبقه همكف  
 دبير شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- صفرلو

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه:9610102523504344 شماره بايگانى 960295 خواهان دادخواستى به طرفيت خواندگان 
آقايان محمود مرادى- ابوالفضل كاظمى – ظهراب خمســه به خواســته اثبات مالكيت و تنفيذ بيع يك دســتگاه خودرو 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982523500288 شــعبه 35 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 96/12/23 ساعت 10 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان 

ايستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه دوم شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
 مسئول دفترشعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسين زند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا سرپيران فرزند محمدرضا 
شــماره ابالغنامــه:9610102512905938 شــماره بايگانــى 960656 خواهــان آقــاى على منيــرى كوپائى 
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه بابت طلب با استناد به رسيد عادى مورخ 96/4/7 به مبلغ 
213200000 ريال و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609982512900560 شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/11/30 ســاعت 10 صبح  تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ســاحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى 

شهرستان قم طبقه اول شعبه 9 دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – محمدرضا اشرفيان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه:9610102522805041 شماره بايگانى 960643 خواهان محمد على جعفرى دادخواستى به 
طرفيت خوانده محمد امينى مشهور به صادق به خواسته استرداد مال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982522800634 شــعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/11/30 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ايستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 

28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبير شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

حصروراثت
خانم آق بى بى آتاباى داراى شناســنامه شــماره 690 به شرح دادخواست به كالســه 6/960860 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اغول طغان يلمه به شناسنامه 222 درتاريخ 
96/05/07 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به :1-آق بى بى 
آتاباى فرزند خانگلدى به ش ش 690 ت-ت 1353 صادره از گنبد دختر متوفيه و بجر مورد فوق متوفيه وراث ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 بارانى-رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

بررسی سیاست روز از دومینوی گرانی ها؛

واردات برنج ری کرد

قائم مقام شركت آب و فاضالب تهران:
یمه می شوند مشترکان پر مصرف آبی جر

قائم مقام ش��رکت آب و فاضالب تهران گفت: براس��اس آمار از 
ني گـــا ند ش��روع س��ال آبی جدید تا 13 دی ماه میزان بارندگی اس��تان ز

تهران 3۰.۷ میلی متر بوده که این عدد نسبت به سال گذشته 
۷۰ درصد کاهش داشته است.

علیرضا نوذری پور در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به کاهش بارندگی ها نسبت 
به س��ال قبل اظهار کرد: میزان بارندگی در سال گذشته 1۰۲.1 میلی متر بوده که 
در قیاس با امس��ال کاهش محسوسی داشته است. وی ادامه داد: میزان بارش های 
امس��ال نس��بت به میانگین بلندمدت نیز ٦٦ درصد کاهش داش��ته که این مساله 
بحرانی بودن ش��رایط منابع آبی را نشان می دهد، لذا شرکت آب و فاضالب تهران 

از هم اکنون برنامه ها و تدابیر متعددی را در نظر گرفته است.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران اصلی ترین سیاست شرکت آب و فاضالب 
را عدم جیره بندی و تامین منابع آبی پایدار دانس��ت و افزود: برای تامین منابع آبی 
از روش هایی چون مدیریت مصرف و برخورد با مشترکان پرمصرف استفاده خواهیم 

کرد تا کار به جیره بندی آب نرسد.
نوذری پور با بیان اینکه سهم عمده مدیریت بحران در بخش آب در دست مردم 
اس��ت، اظهار کرد: معموال در تهران در پایان خردادماه و اردیبهش��ت ماه می توانیم 
وضعی��ت بارندگی ه��ا را به صورت دقیق ارزیابی کنیم، ام��ا با توجه به اینکه در این 
مقط��ع زمانی ذخیره ب��رف نداریم می توان گفت که ممکن اس��ت در زمان پیک با 
مش��کالتی مواجه شویم. وی تاکید کرد: اگر ش��رایط بارندگی به همین روال پیش 
برود در سال آینده با چالش هایی مواجه خواهیم شد، لذا الزم است هم اکنون برای 

این مهم تدابیر الزم  اندیشیده و اجرا شود.

در هشت ماه رخ داد؛
رشد 18 درصدی صادرات محصوالت نساجی و چرم

مدیرکل دفتر توس��عه صادرات محص��والت صنعتی و معدنی 
ت ر سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات محصوالت نساجی تجــــا

و چرم طی هش��ت ماه امس��ال) منتهی به آبان( در مقایسه با 
مدت مش��ابه پارس��ال از لحاظ ارزش��ی 18 درصد و از نظر وزنی چهار درصد رشد را 

نشان می دهد.
مسعود کمالی اردکانی افزود: گروه نساجی و چرم ۲۷9 میلیون دالر، محصوالت 
نس��اجی و پوش��اک 11۷ میلیون دالر، صادرات کفش، پوست، چرم 51۲ میلیون 
دالر و صادرات فرش دس��تباف و ماشینی 9۰8 میلیون دالر صادرات داشتند. وی 
افزود: در هش��ت ماه امسال نسبت به مدت مش��ابه پارسال، در فرش دستباف ۲8 
درصد، محصوالت مختلف نس��اجی ۲3 درصد، پوش��اک 3۲ درصد، پوست و چرم 

1۴.5 درصد و فرش ماشینی و موکت 1۰ درصد رشد داشته ایم. 
وی اظهار داش��ت: در طی این دوره در مقایس��ه با دوره مشابه صادرات فرش 
دس��تباف به آلمان و ژاپ��ن ٦٦ درصد، صادرات محصوالت نس��اجی به ترکیه ۴5 
درصد، صادرات پوشاک به افغانستان 3۷ درصد و صادرات پوست و چرم به هند با 

15۷ درصد رشد همراه بوده است.
گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این گروه محصوالت،کشورهای 
ایاالت متحده، آلمان، ژاپن، عراق، افغانس��تان، ترکیه، هند، ایتالیا و پاکستان است. بر 
پایه آخرین آمار ارائه شده گمرک جمهوری اسالمی ایران، طی هشت ماه امسال  بهبود 
عملکرد صادرات غیرنفتی در آبان ماه آش��کار شد. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 
مدت این گزارش به ۲8 میلیارد و ۴88 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال به میزان 1.۲1 درصد کاهش یافت و این رقم در ماه گذشته ۲.1۷ درصد بود.

رئیس انجمن واردكنندگان خودرو عنوان كرد؛
وهای وارداتی وشی در بازار خودر گرانفر

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از کسب درآمد میلیاردی 
دولت از محل افزایش تعرفه واردات خبر می دهد و می گوید: اتــــــول

تنها نفع بس��ته ش��دن ثبت س��فارش، جبران کسری بودجه 
دولت و ضررش متوجه همه مصرف کنندگان بود.

فرهاد احتش��ام زاد در گفت وگو با مهر با بیان اینکه دولت کس��ری بودجه خود 
را با بستن سیستم ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن تراز 
تجاری، جبران کرد، گفت: متاس��فانه اجرای غلط مصوبه دولت از س��وی گمرک و 
دفتر مقررات واردات و صادرات س��ازمان توس��عه تجارت ایران، به این شکل تلقی 
ش��ده اس��ت که تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور نیز، باید براساس نظام 
تعرفه ای جدید ترخیص ش��وند؛ در حالیکه براساس ماده ۲ قانون مدنی، این قانون 
قابلیت عطف به ماسبق ندارد و این باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی 
در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه با رشد متوسط ۲۰ درصدی روبه رو شده است.

وی افزود: یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عمال باز 
شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده 
و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و 
تنها مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است و بزرگترین 

ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف کننده می رود.
رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو تصریح کرد: مرج��ع نظارتی اکنون باید 
وارد این پرونده ش��ده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از ش��ورای رقابت، سازمان 
بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این موضوع شوند و در نهایت از 

این اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.


