
7 چهارشنبه  18 مهر 1397  شماره 4860  معیـشت

 

بازار سهام مثبت شد
بازیگران بازار س��هام دیروز شاهد تقویت قیمت ها 
بودند این بازار برای بار دیگر توانس��ت در س��هم هایی 
شاهد تداوم رشد قیمت ها باشد هر چند که سهم های 

خودرویی عمدتا با صف فروش همراه شدند.
دیروز بازار سهام نسبت به چند روز گذشته شرایط 
بهتری را س��پری کرد به طوری که ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی توانس��ت از ابتدای باز ش��دن معامالت 
روند صعودی را طی کند و در مجموع با رش��د ۵۶۶۲ 
واحدی مواجه شود و تا رقم ۱۸۰ هزار و ۸۴۷ باال رفت. 
اما شاخص کل هم وزن با حدود ۲۰۱ واحد افت روبه رو 
ش��د و تا رقم ۲۹ هزار و ۹۸۸ پایین آمد. شاخص آزاد 
ش��ناور نیز ب��ا ۵۶۰۴ واحد مواجه ش��د و تا رقم ۱۹۴ 
هزار و ۸۰۵ واحدی باال رفت. ش��اخص بازار اول نیز با 
۴۴۷۸ واحد رشد عدد ۱۳۶ هزار و ۷۷۶ را تجربه کرد و 

شاخص بازار دوم با ۹۸۰۰ واحد افزایش مواجه شد.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی پارس چهار نمادی 
بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص های بازار 
داش��تند. این نمادها به ترتیب ۵۴۲، ۵۱۵، ۳۰۱ و ۲۷۲ 
واحد تاثی��ر افزاینده روی بازار داش��تند. از طرفی ایران 
خ��ودرو، بانک اقتصاد نوی��ن و آلومینیوم ایران نیز تاثیر 
کاهنده روی بازار داشتند و هر یک به ترتیب ۳۴، ۲۳ و 
۱۸ واحد نقش کاهنده روی شاخص های بازار گذاشتند.

در گروه خودرو و س��اخت قطعات بیشتر نمادها با 
افت مواجه شدند و در نمادهایی نیز با صف فروش همراه 
بودیم. در این گروه ۷۹۸ میلیون سهم و اوراق مالی به 
ارزش ۱۱۸ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. اما 
فلزات اساس��ی در کانال رشد قرار گرفتند و بسیاری از 
نمادهای این گروه با نزدیک پنج درصد افزایش قیمت 
روبه رو ش��دند هرچند که تعدادی حتی صف فروش را 
ش��اهد بودند. فرآورده های نفتی نیز یکدس��ت دیروز با 
افزایش قیمت مواجه ش��دند و رش��د به شدت زیادی 
داشتند. در این گروه ۱۴۲ میلیون سهم به ارزش ۱۵۴ 

میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
ارزش ب��ورس معامالت تهران ب��ه رقم ۱۸۶ میلیارد 
تومان رس��ید و حجم معامالت رقم ۵.۳ میلیارد سهم و 
اوراق مالی را تجربه کرد. از طرفی تعداد معامالت تا عدد 
۲۶۴ هزار و ۶۷۵ باال رفت. شاخص کل فرابورس ۴۹.۴۷ 
واحد افزایش یافت و رق��م ۲۰۳۰ واحدی را تجربه کرد. 
ارزش معامالت این بازار رقم ۷۰۹ میلیارد تومان را رد کرد 

و حجم معامالت به عدد ۱.۸ میلیارد رسید.  ایسنا

خیابان حافظ

تغییر مدیران، تنها راه حل مشکالت نیست
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تنها راه حل کردن مشکالت تغییر مدیران 
نیست گفت: مدیر با انگیزه بن بست ها را می شکند و مدیر خوب باید راهکار ایجاد 
کند در صورتی که به اندازه کافی پول وجود داشته باشد ننه جان بنده هم می تواند 

کار انجام دهد.
اس��حاق جهانگیری با بیان اینکه برای حل مشکالت تنها راه برطرف کردن آن 

مدیر نیس��ت گفت: مدیران با انگیزه بن بست ها را می ش��کنند و مدیر باید راهکار ایجاد 
 کند وگرنه پول به اندازه کافی وجود داش��ته باش��د ننه جان من هم می تواند کار پیدا کند. 
وی گفت: در شرایط فعلی عرصه برای زندگی مردم تنگ شده و فشارهای اقتصادی زیاد شده 

است. مدیران باید تصمیمات خوبی بگیرند تا از این شرایط بتوانیم با سربلندی عبور کنیم.
مع��اون اول رئیس جمهور گفت: اس��تفاده صحیح از آب کش��اورزی جزء برنامه های 

حیاتی و اصلی در کشور است.  تسنیم

دیدگاه دولتی
۲۱ مهرماه، آغاز پیش فروش بلیت سفرهای ریلی اربعین

معاون مسافری شرکت راه آهن، از آغاز پیش فروش سفرهای ریلی اربعین امسال، به 
صورت ترکیبی ریلی - جاده ای از تهران به کرمانشاه و مهران، از ۲۱ مهرماه خبر داد.

میرحسن موس��وی گفت: برای ایام اربعین دو بسته سفر ترکیبی به صورت 
ریلی و جاده ای از تهران تا نجف در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: حرکت 

رفت زائران اربعین از تهران تا کرمانشاه با قطار، از کرمانشاه تا مهران با اتوبوس و 
از مهران تا نجف با اتوبوس عراقی برنامه ریزی ش��ده است؛ ضمن اینکه برای بازگشت 

از سفر نیز، از کربال تا مهران با اتوبوس عراقی، از مهران تا کرمانشاه با اتوبوس  ایرانی و از 
کرمانشاه تا تهران با قطار طراحی شده است.

وی بسته دوم را به شکل سفر ترکیبی ریلی - جاده ای در نظر گرفته که به صورت 
حرکت با قطار در مسیر تهران - خرمشهر و با اتوبوس از خرمشهر - شلمچه خواهد بود؛ 

ضمن اینکه حرکت از بصره به نجف نیز با اتوبوس عراقی انجام خواهد شد.  مهر

 کوپه
آمار جدید خانه های خالی از سکنه تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه آمار سرشماری سال ۹۵ 
نشان می دهد که ۴۵۰ هزار مسکن خالی از سکنه داشته است، گفت: برای تعادل 

بازار مسکن باید ۴ تا ۵ درصد واحدهای مسکونی اضافه تر از خانوار داشته باشیم.
نادر محمدزاده گفت: باید به آمارهای اعالم ش��ده از سوی مرکز آمار اعتماد 

داش��ته باش��یم، چراکه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه را سرشماری سال 
۹۵ می گوید. وی افزود: بنابراین وزارت راه و شهرسازی عالقه ای به اعالم کم و یا زیاد 

بودن آن ندارد و از زیاد بودن آن هم خوش��حال نمی ش��ود، بنابراین این آمارها اعدادی 
اس��ت که پالس ها و اطالعاتی را می دهد که باید براس��اس آن تغییر رویکردی در برخی 

از موضوعات انجام دهیم.
محمدزاده افزود: البته ممکن است میزان ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه 

که مربوط به آمارهای سال ۹۵ است، تغییر کرده باشد.  فارس

خونه به خونه 

مفقودى
برگ سبز پژو405 جى ال ايكس آى i8 رنگ بژ متاليك مدل 84 ش موتور12484141112 

شاسى 13207880 پالك 72-848د17 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 960143
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى اسماعيل باقرى فرزند امامعلى 

خواهان آقاى  على خنجرى- محمود كاويانى وشــركت ســديد ريخته گر دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقــاى اســماعيل باقرى فرزند امامعلى به اتهــام تهديد ، ضرب وجرح عمدى   مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
وبه شــماره پرونده كالسه 9609982929600129 وشماره بايگانى 960143 شعبه 102 دادگاه عمومى 
بخش چهاردانگه ثبت ووقت رســيدگى مورخ 1397/08/22ســاعت 9:00 تعيين كه حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده73آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشــار آگهى به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خودنســخه ثانى داد خواســت وضمائم را دريافت و دروقت 

مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م الف 1547
 مرتضى كاظمى ايده لو- منشى دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومى بخش چهاردانگه

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 951959
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى على داود آبادى فرزند 

شــاكى شبكه بهداشت ودرمان اسالمشهر دادخواستى به طرفيت متهم آقاى على داود آبادى (مجهول 
المكان) به اتهام عدم رعايت مقررات بهداشــتى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده كالســه 
9509982929601775 وشــماره بايگانى 951959 شــعبه 102 دادگاه عمومــى بخش چهاردانگه ثبت 
ووقت رســيدگى مورخ 1397/08/23ســاعت 9:00 تعيين كه حســب دســتوردادگاه طبــق موضوع ماده 
73آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در 
يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى داد خواست وضمائم را دريافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م الف 1548
 مرتضى كاظمى ايده لو- منشى دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومى بخش چهاردانگه

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 941258
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى حسن نامنى فرزند حسين 

خواهان خانم شــهربانو فرهادى گريوان  دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى حسن نامنى به خواسته 
ضرب وجرح عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9409982929501157 شعبه 
101 دادگاه عمومــى بخــش چهاردانگه ثبت ووقت رســيدگى مــورخ 1398/02/21ســاعت 9:30 تعيين 
كه حســب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواســت خواهان مراتــب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد تاخوانده ظرف يك 
ماه پس ازتاريخ انتشــارآگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى داد خواست 

وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م الف 1545
 عادل قديرى روفچائى- متصدى اموردفترى دادگاه شعبه 101 دادگاه عمومى بخش چهاردانگه

آگهى حصر وراثت
خانــم معصومه حميدى دوســتكوهى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره528/97/ش ح 
اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان على 
اصغراحمــدى ف محمــود ت ت1353/2/2 ش ش 43 صادره رودســر در تاريخ 97/6/23 در شهرســتان 
عبــاس آبــاد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-خانم كوچك خورســتان 
ش ش 72 ت ت 1331/1/1 ف محمــد –مادر متوفى2-محمــود احمدى ش ش270 ت ت 1322/6/18 
ف اسماعيل پدر متوفى3-مهدى احمدى ش ش2680304160 ت ت 1379/8/20 پسر متوفى3-عارف 
احمدى ش ش2680259467 ت ت1376/11/2 پســر متوفى5-معصومه حميدى دوســتكوهى ش ش 
2691131904 ت ت 1359/5/10 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

متن آگهى
در مــورد پرونده اجرايى كالســه 960100/ح/3 با مجهول المكان بودن محكــوم  عليه آقاى محمود ندمه با 
توجه به اينكه پالك ثبتى شــماره 7783 فرعى از 123 اصلى در مورخه 1397/7/29 يكشــنبه ساعت 11 صبح 
در دفتر اجراى احكام مدنى شــعبه ســوم دادگسترى شــهررى به مرحله مزايده گذاشته ميشود ظرف مهلت مقرر 
ميتوانيــد در مزايده حاضر شــويد لذا وفق مقررات مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار براى يك نوبت 

درج و نتيجه را به اين اجرا اعالم و ارسال نماييد. م الف/3875
دادورز اجراى احكام شعبه سوم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به صغرى عيوضى سق آواز ف افضل و غالم رضا خسروى ف ايوب على و ابراهيم 
فتحى ف خداوردى

خواهان فرشــيد داراب زاده دادخواســتى به طرفيــت خواندگان صغرى عيوضى ســق آواز ف افضل 
و غالم رضا خســروى ف ايوب على و ابراهيم فتحى ف خداوردى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609981953200079شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقــى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/8/28 
ســاعت 9 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا  خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامــل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اين كه گلزار اسعدى شكايتى عليه متهم سعيد محمدى ف حسن به اتهام سرقت به شماره پرونده 
971057 در اين شــعبه دادگاه مطرح كه در حال رســيدگى مى باشــد و وقت رســيدگى به تاريخ 98/2/25 
ساعت10:30 صبح صادر گرديده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممكن نگرديده 
اســت،بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب با درج در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا در وقت رســيدگى فوق در اين شعبه دادگاه جهت پاسخ گويى به اتهام خويش 

حاضر شود.ضمنا هزينه نشر آگهى از طريق امور مالى دادگسترى قابل پرداخت مى باشد.م/الف
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دادگسترى  مياندرود-روحى المشيرى

دادنامه
((رأى دادگاه)):درخصوص كيفرخواســت9610431985001080 – 96/11/25 صادره از ســوى 
دادسراى عمومى و انقالب مياندورود،موضوع اتهام ابوالفضل مصحفيان داير بر مباشرت در سرقت وسايل 
مغازه شــاكى محمود بالوئى ف گل محمد با عنايت به اوراق پرونده و تحقيقات صورت گرفته در دادســراى 
مياندورود خصوصا گزارشــات مرجع انتظامى و عدم حضور متهم در جلســات تحقيقاتى و محاكماتى و گواهى 
گواهان و ســاير شواهد و قراين موجود در پرونده ،دادگاه بزه انتسابى را محرز دانسته و متهم فوق الذكر 
را به اســتناد مواد656و667 ق مجازات اســالمى عالوه بر تحمل دو سال حبس،به هفتادوچهار ضربه شالق 
تعزيرى در محل اجراى احكام دادسراى مياندورود محكوم مى نمايد و در خصوص رد مال نيز نام برده را به 
استرداد اموال مسروقه برابر صورتجلسه مرجع انتظامى در صفحه 10 پرونده محكوم مى نمايد.رأى صادره 
غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخوهى در همين شــعبه دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
ابراهيمى-دادرس مأمور به خدمت شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

دادنامه
پرونــده:9409981922400610 دادنامه:9709971920900701 شــاكى:طاهره شــيرمحمدى 
نيلو ف محمود متهم:جابر نوروز پلنگى ف محمدكريم اله ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام جابر نوروز پلنگى 
ف محمدكريــم اله 33 ســاله اهــل چالوس فعال متوارى داراى ســابقه كيفرى داير به كالهبــردارى به مبلغ 
29,900,000 ريال ،دادگاه باتوجه به مفاد شــكايت شــاكى خصوصى و گزارش مرجع انتظامى و فيش هاى 
پرداختى و كيفرخواســت صادره از دادســرا بزه انتســابى را محرز و مسلم دانســته با انطباق عمل ارتكابى 
متهــم با ماده 1 قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختالس و كالهبــردارى و بند 4 ماده 19 قانون 
مجازات اســالمى مشاراليه را به تحمل سه ســال حبس و رد وجوهات ماخوذه و پرداخت جزاى نقدى معادل 
مال اخذ شــده محكوم مى نمايد  درخصوص اتهام ديگر متهم داير به كالهبردارى نســبت به مازاد بر مبلغ 
فوق به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتى و با تكيه به اصل برائت ومستندا به بند ماده 4 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مصوب ســال 94 و اصل 37 قانون اساســى رأى بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره 
غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه  كيفرى دو تنكابن –عبداله اقبالى

اجراييه
ش پ :14/94/25 محكــوم له: بانك قرض الحســنه رســالت به نمايندگى مصطفــى جانبازى محكوم 
عليه:موســى رمضانى آهنگركاليى ف رضا-مجهول المكان به موجب راى 217-594/18 شعبه 14 حقوقى 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 50,000,000 ريال+ 
خســارت تاخير تاديــه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چــك 93/12/9 تا وصول محكوم به كــه از طريق اجراى 
احكام محاســبه مى گردد و هزينه دادرســى به مبلغ 325,000 ريال و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و نيم 
عشــر دولتــى و هزينه اجرايى طبق تعرفه.به اســتناد مــاده 19 آيين نامه اجرايى مــاده 189 قانون برنامه 
ســوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف 
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجرا بگذارد ، يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجــام تعهد و مفاد رأى 
بدهــد درغيراين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:14/95/499 دادنامــه:153-96/3/21 خواهان: بانك قرض الحســنه مازندران با وكالت 
مهديــه كريمى خواندگان:1-ابوذر رحمن زاده زيدى2-رضا حاجيان ((رأى شــورا)):درخصوص دعواى بانك 
قرض الحســنه مازندران با وكالت مهديــه كريمى به طرفيت1-ابوذر رحمــن زاده زيدى2-رضا حاجيان به 
خواســته محكوميــت تضامنى خواندگان بــه پرداخت 25,000,000 ريال اصل ســرمايه ناشــى از قرراداد 
فروش اقســاطى با احتساب كليه خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه به خواهان حسب مفاد دادخواست 
، قرارداد تســهيالت فى مابين و ســاير محتويات و منضمات دادخواست اعالم نمود كه خوانده رديف اول به 
موجب قراداد 2978676-93/5/26 از تســهيالت اعطايى آن موسســه با ضمانــت خواندگان رديف دوم 
اســتفاده نمودند لكن نام بــردگان هيچ گونه اقدامى جهت تاديه ديون خويــش ننمودند خواندگان نيز على 
رغم ابالغ قانونى در هيچ يك از جلســات دادرســى حاضر نشــدند و اليحه دفاعيه اى نيز ارائه ننمودند لذا 
دعــواى خواهان را از هرگونه ايراد و دفاعى مصون داشــتند بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه 
قرارداد تســهيالت فى مابين مورخ 93/5/26 دعواى خواهان وارد تشخيص به استناد 10و1284و1301 
ق مدنى ، ماده 403 ق تجارت و مواد198-515-522 ق آ د م مصوب 79 و استصحاب بقاى دين خواهان 
حكــم به محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 25,000,000 ريال اصل خواســته و1,440,000 ريال 
هزينــه دادرســى و برابر تعرفه مقرر قانونــى بر پرداخت حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه به ماخذ 
12درصد در ســال نســبت به اصل خواســته از زمان مندرج در قرارداد 95/6/28 تــا زمان اجراى كامل 
حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و بيســت روز پس از ابــالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى ســارى 

خواهد بود.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى-بيگلرنيا

آگهى ابالغ وقت دادرسى به آرمان – مختار-عاطفه-آرش همگى  عموزاده ف غالمرضا و رخساره محمدى
خواهــان بيتا يحيــى تبار كارى دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان آرمان عموزاده-مختــار عموزاده-

عاطفــه عمــوزاده-آرش عمــوزاده ف غالمرضــا و رخســاره محمدى به خواســته الزام به ايفــاى تعهد مطرح 
كــه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 940081110300762 شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقى بابل ثبت 
و وقت رســيدگى 97/9/19 ســاعت 10  تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه،طبــق موضوع ماده 73 
قانــون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت 
دريكــى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مــى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضرگردد.(( مازندران-بابل-ميدان واليت-دادگســترى  بابل-كدپستى 

4713658739  )).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل

 آگهى مزايده 
در پرونده اجرايى كالســه 970264 محكوم عليه جواد قاسم رمكى ف عزيزاله به موجب حكم صادره 
از شــعبه اول دادگاه عمومى رامســر و شــعبه 5 دادگاه تجديدنظر مازندران محكوم است به پرداخت ديه 
كامل يك مرد مســلمان در حقمحكوم لهم زهرا شــعبانى،حليمه سرمشك رستميان،رمضانعلى شعبانى،حسن 
شــعبانى با كســر ســهم همســر متوفى به ميزان يك هشــتم كه ســهم خود را مطالبه نكرده باوكالت فتانه 
كوروشــيان و مبلغ 66,250,000 ريال به عنوان هزينه دادرســى 2,000,000 ريال به عنوان حق الوكاله 
و هزينــه نيم عشــر اجرايى در حــق دولت.وكيل محكوم لهم در راســتاى اعمال ماده 3 قانــون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى اقدام به توقيف پالك ثبتى به شــماره 1806 فرعى از 24 اصلى بخش 5 به مســاحت 
1340(يك هزاروســيصدوچهل مترمربع) به مالكيت محكوم عليه نموده اســت ســپس قــرار ارجاع امر به 
كارشناســى بدوى صادر كه كارشناس منتخب باتوجه به محل اســتقرار ونوع كاربرى ملك،ارزش پالك فوق 
الذكر را به قرار مترمربعى 6,500,000 ريال جمعا 8,710,000,000(هشت ميليارد و هفتصد و ده ميليون 
ريال)برآورد نمود.محكوم عليه در فرصت قانونى به آن اعتراض و قرار ارجاع به كارشناسى سه نفره صادر 
گرديــده اســت.خصوصيات ملك مورد مزايده از قرار ذيل اســت:قطعه زمين به مســاحت 1340 مترمربع 
واقــع در قريه رمك به نام عزيز قاســم رمكى كه تمام شــش دانگ اين پالك به جواد قاســم رمكى انتقال 
يافته ملك در رامســر –رمك-خيابان معلم-كوچه گلستان 8 واقع است.حدود اربعه آن شماال به راه پياده 
رو بعــد از باغ على رضا كاكوان شــرقا بــه زمين اكبر و اصغر كاكوئى جنوبا به زميــن مهرى كاكوئى و غربا به 
خيابان شوســه گلســتان 8 متصل مى باشد.ملك فاقد هرگونه مســتحدثات بوده ، داخل آن تعدادى درخت 
مركبات و زيتون تلخ مى باشــد.زمين موصوف فاقد امتيازات آب و برق و گاز بوده وبراســاس طرح تفصيلى 
شــهردارى رامســر كاربرى ملك به صورت باغات مى باشد.در ضلع شــرقى پالك خيابان 25مترى و در ضلع 
شمالى آن خيابان 12مترى پيش بينى شده است.ساير مشخصات به شرح مندرج در نظريه هيأت كارشناسى 
ســه نفره مى باشد.كارشناســان منتخب ارزش روز ملك را از قرار مترمربعى 6,500,000 ريال كال به مبلغ 
8,710,000,000  بــرآورد نموده اند.نظر هيأت كارشناســان به طرفيــن پرونده ابالغ و از  اعتراض مصون 
مانــده اســت  لذا در اجراى مبحث اول از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنــى ملك موصوف در روز پنج 
شــنبه 97/8/10 از ســاعت 11 لغايــت 12 ظهر در دفتر اجــراى احكام مدنى رامســر از طريق مزايده به 
فــروش مى رســد بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبــل از روز مزايده از امالك مورد مزايده بازديد 
و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى رامســرحاضر شــوند.ضمنا خريداران مى بايستى 
جهت حضور در جلســه مزايده ده درصد قيمت كارشناســى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در 

جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 970513 ارجايى له ســيده فاطمه سبطى عليه ابراهيم ابراهيم 
نيــا و غيــره ... مبنى بــر مطالبه مهريه كه مــال غيرمنقول محكوم عليه توقيف واقع در بابلســر-
روســتاى ركون شامل يك قطعه زمين شاليزارى به مساحت 6300 مترمربع با حدود اربعه شماال 
وصل به زمين شاليزارى محمد پهلوانى و حمزه رمضانى شرقا وصل به نهر زراعى جنوبا وصل به 
زمين شــاليزارى اصغر اشــرفى غربا وصل به جاده بين مزارع عام كه ملك موردنظر تحت كشــت 
شالى بوده و كاربرى آن كشاورزى است و خارج از بافت مسكونى روستا قرار داشته و جزء زمين 
هــاى اوقافى يا منابع طبيعى نمى باشــد.فاقد هرگونه اعيانى اســت و در حال حاضر تحت تصرف 
محكوم عليه ابراهيم ابراهيم نيا قرار دارد .مراتب فوق توســط كارشــناس رســمى دادگسترى 
مــورد بازديد و ارزيابى قــرار گرفته و ارزش هرمترمربع به مبلغــع 500,000 ريال و ارش كل 
پــالك مذكور به مبلغ 3,150,000,000 ريــال قميت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/8/9 
روز چهارشــنبه  از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  به 
فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمــت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند 
برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ 
را حداكثــر ظرف يك مــاه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبــل از برگزارى مزايده به 
اجــراى احكام مراجعه نماينــد تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد. هزينــه نقل و انتقال به عهده 

خريدار مزايده مى باشد.م/الف
                                                                                            مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

دادنامه
پرونــده:3/94/46 خواهان:موسســه عســگريه بــا وكالــت حقوقــى ســكينه رمضانيــان 
خواندگان:1-عباس نيك بخش ف غالمحسين2-على اكبر حيدرى گرجى ف  عقيل3-سيد محمود 
حســينى گرجى ف ســيدرضا4-حبيب اله طاهــرى گرجى ف محمدتقى5-فاطمــه طاهرى گرجى ف 
محمدتقى ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى خواهان موسســه اعتبارى عسگريه با وكالت حقوقى 
ســكينه رمضانيان به طرفيــت خواندان1-عباس نيك بخش ف غالمحســين2-على اكبر حيدرى 
گرجى ف عقيل3-محمود حســينين گرجى ف سيدرضا4-حبيب له طاهرى گرجى ف محمدتقى5-
فاطمه طاهرى گرجى ف محمدتقى به خواســته صــدور حكم مبنى بر محكوميت تضامنى خواندگان 
بــه پرداخــت 32,000,000 ريــال اصل طلب به انضمام هزينه دادرســى و حــق الوكاله وكيل و 
وجــه التزام مطابق ماده 7 قرراداد تاريخ تقديم دادخواســت مــورخ 94/4/8 تا يوم الدا با اين 
توضيح كه خوانده رديف اول به موجب قرارداد 34534504-87/8/5 فروش اقســاطى مبادر 
به اخذ تســهيالت از موسســه اعتبارى خواهــان و خواندگان رديف هاى بعــدى نيز با امضاى اين 
قراردادكليه تعهدات و شرايط مندرج در قرارداد را منفردا و متضامنا با خوانده رديف اول تقبل 
مى نمايد و در حال حاضر و على رغم سررسيد نام برده از پرداخت اقساط وام ماخوذه خوددارى 
نموده شــورا عنايتا به مفاد قرارداد منعقده كه مبين اخذ تســهيالت از ناحيه خوانده رديف اول 
بوده و نام برده به عنوان متعهد اصلى و ساير خواندگان متضامنا تعهد به ايفاى دين نموده وليكن 
دليلــى كــه حكايت از پرداخت دين يا برائت ذمه آن ها باشــد ارائه ننمــوده اند و نظر به اين كه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونى اخطاريه ها بدون اعالم عذر موجه قانونى در جلســات رســيدگى 
شــورا حضور نيافته و اليه اى نيز ارســال ننموده اند و خواســته خواهان و مســتندات و مدارك 
ابــرازى را مصــون از تعرض و تكذيب موجه قانونى خود قــرار داده اند و هيچ ايراد و دفاعى كه 
حاكى از بى اعتبارى از قراردادمذكور باشد معمول ننموده اند لذا با احراز اشتغال ذمه آن ها به 
اصل اســتصحاب بقاى دين و از باب قاعده تسبيب مســتند به مواد 12و26 قانون شورا و مواد 
10و219و228و230 ق مدنــى و مــواد 403و404 ق تجارت و مــواد 198و522و515و519 
ق آ د م و ماده 15 اصالحى ق عمليات بانكى بدون ربا و ماده 7 قانون تســهيل اعطاى تســهيالت 
بانكى و ... حكم به محكوميت  تضامنى خواندگان به پرداخت 32,000,000 ريال اصل خواســته 
و هزينه دادرســى و حق لوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه براساس شرايط مندرج 
در اين قرارداد و مطابق ماده 7 قرارداد فروش اقســاطى كه در زمان اجراى حكم از ناحيه واحد 
اجراى احكام محاســبه و دريافت خواهد شــد در حق خواهان صادر واعالم مى شــود.رأى صادره 
غيابى محسوب و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين شورا سپس در فرجه بيست روزه قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى خواهد بود.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى-على مسگر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسن نجفى ف خليل
خواهــان محمدرضا نعمتى دادخواســتى به طرفيت خوانده حســن نجفى به خواســته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073200284 شــعبه 2 شوراى حل 
اختالف ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/8/26 ســاعت 9  تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يــك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يــك ماه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

ل گروه معیشت  و روز گذشته آمار مصرف بنزین پت�����ر
که تاکنون گفته می شد محرمانه است منتشر شد 
و اینگون��ه عنوان ش��د که در ح��ال حاضر مصرف 
بنزین ۹۱ میلیون لیتر در روز اس��ت.این در حالی 
اس��ت که این روزها زمزمه از سرگیری استفاده از 
کارت س��وخت مج��ددا به گوش می رس��د و وزیر 

کشور هم در این زمینه اظهارنظر داشته است. 
ای��ن زمزمه ها درکن��ار زمزمه های��ی که برای 
افزایش قیمت بنزین ش��نیده می ش��ود نکته قابل 
تاملی اس��ت که امید م��ی رود هر تصمیمی گرفته 
می شود نه صحبت های پیش��ین متولیان را نقض 
کن��د و اقدامی ص��ورت گیرد که معیش��ت مردم 

تنگ تر از آنچه امروز هست بشود. 

آیینه آمار
براس��اس آمار منتشر شده آخرین آمار رسمی 
موجود از مصرف بنزی��ن در ایران مربوط به پایان 
تیرماه اس��ت. سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت 
مص��رف ۱۲۱ میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار لیتر در یک 
ش��بانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین 
کشور ثبت شد. آمار ها می گویند؛ میانگین مصرف 
بنزین در تیرماه س��ال جاری به رقم بی س��ابقه ۹۱ 
میلی��ون و ۷۰۰ هزار لیتر رس��ید. ثبت متوس��ط 
مصرف ۳۱ روزه در مرز ۹۲ میلیون لیتر در حالی 
رق��م خورد که ۴ ماه قبل از ای��ن تاریخ، میانگین 

مصرف بنزین کشور در مرز ۸۰ میلیون لیتر بود.
در ح��ال حاضر روزان��ه ۹۵.۵ میلی��ون لیتر 
بنزی��ن در کش��ور تولید می ش��ود. تولی��د روزانه 
۹۵.۵ میلیون لیتر بنزین در ایران در حالی اس��ت 
که با بهره برداری از فاز س��وم پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس و یک طرح توس��عه ای در پاالیش��گاه 
الوان، تولید روزانه بنزین کش��ور به بیش از ۱۰۵ 

میلیون لیتر در روز می رسد.

6 برابر میانگین جهانی
براس��اس آمارو ارقام منتش��ر ش��ده در حال 
حاض��ر در هر روز ۹۱ میلیون لیتر بنزین در ایران 
مصرف می ش��ود، یعنی ایرانی ها در هر س��اعت ۳ 
میلیون و ۷۹۰ هزار لیت��ر بنزین مصرف می کنند 
که این رق��م تقریباً ۶ برابر میانگین مصرف بنزین 

در جهان است.
 به اعتقاد کارشناسان رشد بی رویه و افسار گسیخته 
بنزین از جمله مواردی است که می تواند خودکفایی در 

تولید بنزین را به  چالش بکش��د و اگر متولیان فکری 
به حال این مساله نکنند؛ چالش ها و مشکالت دراین 

زمینه هر روز بیشتر از دیروز خواهد شد.

احیای دوباره
کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی راهکارهای 
موجود در جه��ت کنترل مصرف بنزین به موضوع 
افزایش قیمت بنزین اش��اره ک��رده و می گویند؛ تا 
مادامی که قیمت بنزین در ایران نس��بت به س��ایر 
کش��ورهای همسایه پایین تر باش��د نه تنها قاچاق 
ادامه خواهد داش��ت بلکه مص��رف هم بیش از این 

خواه��د بود اما آیا به راس��تی تنه��ا راهکار کنترل 
مصرف گرانی است؟

 البته ناگفته نماند زمزمه گرانی قیمت بنزین 
س��ناریوهای مختلفی داردکه هر یک داستان قابل 
تاملی دارد. طبق آخرین اخبار منتش��ر ش��ده؛ در 
حال حاضر س��همیه بندی با ۷ س��ناریو طراحی و 
پیش بین��ی ش��ده و در آن دو نرخی ش��دن بنزین 
قطعی اس��ت. در یکی از این مدل های پیشنهادی 
بنزین س��همیه ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه 
۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده است.

همچنی��ن یکی از مدل ها مربوط به اختصاص 

کوپ��ن بنزین به افرادی اس��ت که خ��ودرو ندارند 
به گون��ه ای که مثاًل روزانه یک ت��ا دو لیتر بنزین 
سهمیه ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت 
فوب خلیج فارس از آنها خریداری ش��ود.همچنین 
گفته می ش��ودکه براساس پیشنهادات مطرح شده 
قیم��ت بنزین آزاد نیز در س��ناریو های مختلف از 
۱۲۰۰ توم��ان تا ۴۰۰۰ ه��زار تومان یعنی قیمت 

فوب خلیج فارس پیش بینی شده است.

راهکاراساسی
بررس��ی تجربه هایی که ت��ا پیش از این وجود 

داشته از این مهم پرده بر می دارد که راهکارهایی 
مانند کارت س��وخت که تا پیش از این  و تا قبل از 
روی کار آمدن دولت یازدهم وجود داش��ت؛ اقدام 
مثبتی بوده و شاید به نوعی بخشی از کنترل ها از 
این طریق میس��ر بوده و هست. با این وجود؛ این 
مس��اله که چرا متولیان دولت تدبیر و امید معتقد 
بوده و هستند که استفاده از این کارت )که هزینه 
قابل توجهی برای دولت در زمینه صدور و استفاده 
داشته اس��ت( کار اثرگذاری نیست و ماحصل این 
ش��د که این کارت ها و تم��ام هزینه هایی که برای 
آن صرف شده بود به ناگاه سوخت شد و به چرخه 

فراموشی سپرده شد. 

پیشنهاد وزیر کشور
روز گذشته نیز وزیر کشور پیشنهاد فعال سازی 
کارت های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است 
مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده 
کن��د؛ وزارت نف��ت مامور به بررس��ی این موضوع 
اس��ت. عبدالرضا رحمانی فضلی اینگونه عنوان کرد 
که در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت 
به عنوان یکی از مهم ترین مس��ائل پیگیری ش��د، 
چراکه متأسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز 
که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه 
هستیم. به گفته وی با وجود اقدامات بسیار خوبی 
در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مباحث مطرح 
ش��ده به نظر می رسد یکی از پیشنهادات آن است 
که توزیع س��وخت قاعده مند شود چراکه براساس 
گ��زارش وزارت نفت، بی��ش از ۳۵۰ ه��زار کارت 

سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد.
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور همچنین این نکته را مطرح کرد که درحال 
حاضر افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر 
شده است اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و دیگر استان ها سوخت گیری می شود. 

به اعتقاد کارشناسان پس از التهابات و جهشی 
ک��ه ن��رخ ارز تجربه کرد، در ح��ال حاضر اختالف 
قیم��ت بنزین با ن��رخ این فرآورده در کش��ورهای 
همس��ایه قابل توج��ه و برای قاچاقچی��ان جذاب 
شده است و اگر نیم نگاهی به تجارب قبلی داشته 
باشیم متوجه می شویم که بازگشت کارت سوخت 
در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است 
و همین مس��اله این ضرورت را ایجاب می کند که 
متولیان هر چه س��ریع تر برای این موضوع تدبیری 

در نظر گرفته و کاراساسی را اجرایی کنند. 

سیاست روز راهکارهای کنترل مصرف بنزین را بررسی می کند؛

احیای خط کشی به نام کارت سوخت

احتمال سهمیه بندی بنزین
با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
به  بنزین  سوخت  کارت  دادن  اینکه  بیان 
مردم در دستور کار است، گفت: با توجه به 
محاسبات انجام شده قرار است در موضوع 
کارت  دادن  و  بنزین  شدن  سهمیه بندی 
سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری 

شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.
نزدیک  گفت:  پورابراهیمی  محمدرضا 
به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. 
این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد 
صورت  قاچاق  اینکه  یا  و  می شود  مصرف 
قیمت  که  شرایطی  در  هم  آن  می گیرد. 
کشورهای  به  نسبت  ما  کشور  در  سوخت 
همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی 

اتالف انرژی صورت می گیرد.
وی افزود: در این باره سناریو آن است 
هر  و  خودرو  هر  برای  مصرف  سرانه  که 
فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن 
یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. 
با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک 
موضوع  درباره  مجلس  و  دولت  آینده  ماه 

سوخت تصمیم گیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 

این به معنای سهمیه بندی شدن 
قرار  گفت:  است؟  بنزین 

سوخت  کارت  است 
در  که  شود  داده 

کارت  این 
حدود  سوخت 

۶۰ لیتر بنزین 
ماه  یک  شارژ می شود. طبیعتا برای 

به  مازاد  معنای استفاده بنزین مصرف 
با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه 
آینده تصمیم گیری می شود و معلوم خواهد 

شد این تصمیم از ِکی اجرا خواهد شد.
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
موضوع دیگر مطرح شده در جلسه غیرعلنی 
را ارائه بسته حمایتی دولت به هر خانوار 
هزار   ۶۰۰ جمعا  مرحله  دو  در  آسیب پذیر 
تومان عنوان و اظهار کرد: پیشنهاد شد که 
 ۳۰۰ مرحله  هر  یعنی  مرحله  دو  در  دولت 
هزار تومان بسته حمایتی به اقشار آسیب 
کارت های  در  ریالی  اعتبار  دهد.  پذیر 
این  که  البته  شد  خواهد  شارژ  اعتباری 

میزان تنها برای خرید کاال خواهد بود و عمال 
عبارتی  به  ندارد.  کاربردی  دیگر  حوزه  در 
دیگر انجام خرید کاال از طریق شارژ کارت 

خواهد بود.
هدف  جامعه  که  گفت  پورابراهیمی 
بود که جمع کل  خانوار خواهد  میلیون   ۲۰
و  هزار   ۱۲ حدود  یافته  تخصیص  اعتبار 
۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. وی 
براساس  ارز  نرخ  تفاوت  را  دیگر  موضوع 
پیش بینی در بودجه و تحوالت اخیر عنوان 
و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبدیل دالر 
این عدد در  بود که  تومان  ریال ۳۸۰۰  به 
بودجه و فضای واقعی اقتصاد متفاوت شده 
است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی 

عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.

نمای نزدیک

آثار افزایش نرخ ارز در بازار خرده فروشی؛
غ گران تر شد مر

بان��ک مرکزی،  براس��اس گزارش رس��می  کااله��ای اساس��ی در هفت��ه منته��ی ب��ه ب����ازار روز
۱۳مهرماه، بین ۰.۴ درصد تا ۹ درصد گران شده اند.

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت ُخرده فروشی 
برخ��ی از مواد خوراکی در هفته منتهی به س��یزدهم مهر را اعالم 

کرد که مطابق با آن، قیمت ۱۰ گروه نس��بت به هفته قبل از آن 
افزایش و یک گروه کاهش یافت. بر این اساس، در هفته منتهی به 
سیزدهم مهرماه نرخ لبنیات ۲.۹ درصد، تخم مرغ ۴.۳ درصد، برنج 
۱.۴ درصد، حبوب ۱.۲ درصد، سبزی های تازه ۳.۶ درصد، گوشت 
قرمز ۰.۱ درصد، گوش��ت مرغ ۸.۳ درصد، قند و شکر ۰.۱ درصد، 
چای ۰.۴ درصد و روغن نباتی ۶.۳ درصد نس��بت به هفته قبل از 

آن افزایش و نرخ میوه های تازه ۱.۲ درصد کاهش یافت.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاس��توریزه 

نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 
۰.۲ درص��د تا ۴.۲ درصد افزایش یافت. قیمت تخم مرغ معادل ۴.۳ 
درصد افزایش داش��ت و شانه ای ۱۳۸ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش 
می رف��ت. در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و 
درجه دو به ترتیب معادل ۱.۶ درصد و ۰.۳ درصد افزایش ولی قیمت 
برن��ج وارداتی غیرتایلندی ۰.۱ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب 

بهای تمام اقالم بین ۰.۵ درصد تا ۵.۱ درصد افزایش داشت.
در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک و کیوی عرضه 

نمی ش��د. سایر اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 
کیفی در مقایس��ه با سایر میوه فروش��ی ها متفاوت بودند، به نرخ 
مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های 
سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه 
میوه های تازه قیمت س��یب قرمز معادل ۳.۲ درصد، سیب زرد ۷ 
درصد، پرتقال درجه یک ۴.۱ درصد، نارنگی ۱۲.۵ درصد، هندوانه 
۳.۳ درصد و موز ۲.۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم بین یک 

درصد تا ۱۰.۲ درصد افزایش یافت.  مهر


