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رشد 58 درصدی صادرات زعفران 
در سه ماهه نخست س��ال جاری بیش از ۵۶ تن انواع 
زعفران به ارزش ۷۷ میلیون دالر از کشور صادر شده است.

بررس��ی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی 
ایران نش��ان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری 
بیش از ۵۶ تن انواع زعفران از کشور صادر شده است. 
ارزش این میزان زعفران ۷۷ میلیون و ۴۰۱ هزار دالر 
برآورد می شود. این در حالی است که میزان صادرات 
زعفران در سه ماهه نخست سال ۹۶، ۳۶ تن به ارزش 

۴۸ میلیون و ۷۵۸ هزار دالر بوده است.
ب��ه این ترتیب آمار نش��ان می ده��د که صادرات 
زعفران در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته، با افزایش ۵۵ درصدی در وزن و 

۵۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.  مهر

 ضریب نفوذ ۷۰ درصدی اینترنت 
در سال ۲۰۱8

رئیس سازمان نطام صنفی رایانه ای گفت: ضریب 
نفوذ اینترنت از ۳.۸ درصد از س��ال ۲۰۰۰ میالدی یه 

۷۰ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
 محمدباقر اثنی عشری گفت: نمایشگاه الکامپ به 
عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد فناوری کش��ور به 
حس��اب می اید که با فراز و فرود هایی که شامل حوزه 
IT شد این نمایشگاه نیز افت و خیز هایی داشته است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه طی سال های ۸۳ 
و ۸۴ به دس��ت صنف مربوطه بوده ک��ه با تغییراتی از 
اصناف گرفته و در ادامه مجددا برگزاری آن از سال ۹۳ 
به اصناف واگذار شد که نتیجه ان برگزاری آن به بهترین 
شکل بود. طی ۴ دوره متوالی از الکامپ ۲۱ تا دوره ۲۴ 
آن خیزش و مشارکت افراد جامعه در آن بیشتر شده که 

اثرات متعددی را به دنبال داشته است.  میزان

اخبار

تالش برای تصویب طرح نوآفرین
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: با تصویب طرح نوآفرین معضالت کسب 

و کارهای نوپا مانند بیمه، مالیات، تامین مالی و موارد مشابه اصالح خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی با اش��اره به کمبود منابع و انرژی در جهان گفت: آمار 
و اطالعات جهانی نشان دهنده کاهش منابع طبیعی و تجدیدپذیر در جهان است از 

همین رو کشورها در تالش برای افزایش بهره وری هستند که تکنولوژی به عنوان بهترین 
ابزار برای آن به حساب می آید. وی با بیان اینکه منابع مالی بخش های دیگر توسط فناوری 

اطالعات جذب می شود گفت: تصویب طرح نوآفرین که قرار بود معضالت کسب و کار های نوپا 
را حل کند، در دولت به دلیل برخی چالش ها به تاخیر افتاد، اما قول می دهم به زودی این طرح 

تصویب شود تا نظامات بیمه، مالیات و تامین مالی کسب و کار های نوپا اصالح شود. 
وی همچنین رونمایی از الیحه صیانت از داده های شخصی را اتفاق مهمی در حوزه 

توسعه نظام اعتماد عمومی قلمداد کرد.  ایسنا

وی آنتن ر
اخطار و قطع برق ۲۰۰ مرکز دولتی

مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق تهران با اش��اره به اینکه قطع ب��رق ادارات و 
سازمان های دولتی و همکاری مردم باعث شد تا در سه هفته گذشته ۴۰۰ مگاوات 
در تهران صرفه جویی صورت گیرد، گفت: سه هفته است که در تهران قطعی برق 

با برنامه به خاطر این اقدامات صورت نمی گیرد.
حس��ین صبوری با بی��ان اینکه تهران دارای ۴ و نیم میلیون مش��ترک برق 

است و ۱۰ درصد برق کشور را مصرف می کند گفت: ساالنه ۵ درصد پیک بار شبکه 
برق تهران اضافه می ش��ود بنابراین امس��ال پیش بینی می ش��د که در تابستان بار پیک 

تهران به ۴ هزار و ۹۰۰ مگاوات برس��د.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
برق نیروگاه های برقابی را نداش��تیم، گفت: دمای امس��ال از وضعیت پایداری برخوردار 

است. به طوری که سه هفته است که دمای هوا حدود ۴۱ درجه قرار دارد.  فارس

دکل
دستور فوری برای بررسی پیش فروش مشکوک مزدا ۳ 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به پیش فروش مشکوک و بحث برانگیز 

مزدا ۳ دستور داد ضمن بررسی این طرح فروش، لیست خریداران اعالم شود.
محمد شریعتمداری با اشاره به ابهامات پیش فروش خودروی مزدا ۳ گفت: نحوه 
پیش فروش مزدا۳ گروه خودروی بهمن به دلیل حاش��یه س��ود و قطع و وصل های 

مش��کوک بحث برانگیز ش��ده، به مرکز روابط عمومی وزارت صمت دس��تور دادم با 
همکاری س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان ضمن بررسی روند پیش فروش نسبت به 

شفافیت لیست خریداران اقدام کند و اگر تخلفی رخ داده به تعزیرات معرفی کنند. 
براس��اس اعالم ش��رکت بهمن قرار ش��د فروش اینترنتی مزدا۳ از س��اعت ۹ صبح 
چهارشنبه )۳ مردادماه امسال( آغاز شود. اما از همان دقیقه نخست آغاز ثبت نام داستان 
تکراری سرگردانی مردم در خریدهای اینترنتی خودرو تکرار شد و کمتر کسی توانست 

حتی به سایت فروش گروه بهمن دسترسی پیدا کند.  تسنیم

اتول

آگهى مفقودى
ســند كمپانــى و برگ ســبز (شناســنا مه) خــودرو ســوارى پــژو تيــپ  PARSTU5به رنگ ســفيد روغنى 
مــدل 94 به شــماره انتظامى 767ص 39 ايران 49 و به شــماره موتور 164B0042850 و به شــماره شاســى 
NAAN11FE9FK891567 بــه نام غالمحســين لوائى اصل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى با شــد. 

ياسوج

اينجانب صديقه بامداد مقدم مالك خودروى ســوارى پژو مدل 1392به شــماره انتظامى 15-787ن 58 و 
به شــماره شاســى NAAN01CA4DH671936  و به شــماره موتور 124k0152583  به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودرو مذكور 
دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران- كرج  شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد 

شد. تبريز

ســند كمپانى و شناسنامه(برگ ســبز)خودرو سوارى پژو پارس برنگ ســفيد-روغنى مدل 1393 بشماره 
شاسى NAAN11FC5EK684089 و شماره موتور 139B0062426 و شماره پالك ايران 84-293 ج 46  به 

نام قيس باغ زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى برنگ نقره اى-متاليك مدل 1384 بشماره 
شاســى S1412284646473 و شــماره موتور 01266319 و شماره پالك ايران 13-294 ج 95 به نام نبى اله 

حضرتى كلبى بكى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و برگ ســبز(  شناســنامه)خودرو وانت نيسان مدل   89به شــماره انتظامى 266 ط 33 ايران 49 و به 
شماره موتور 574028و شماره شاسى NAZPL140TBN279647 به نام زهرا رستمى نژاد مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

اينجانب جليل سارلى فرزند محمد نفس به شماره ملى 2030964727مالك خودروى سوارى سيستم پژو 
تيپ 405 جى ال ايكس دوگانه ســوز به رنگ نقره اى-متاليك مدل 1390 به شــماره موتور 12490095932  
شماره شاسى NAAM11CA6BK435135  به شماره پالك 69-847 ب 87 بعلت فقدان اسناد فروش مالكيت 
(ســند كمپانى و سند برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى اســناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى 
درخصوص خود روى مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا 
جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

اينجانب منصور مرادى فرزند آعيد به شــماره ملى 2031557939 مالك خودروى ســوارى سيستم سمند 
تيپ LX مدل 1385 رنگ  بژ– متاليك بشماره موتور 12485102028 و شماره شاسى 17632694 به شماره 
پالك 22-183 ط 37 بعلت فقدان اسناد (سند برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده 
اســت. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع 
در كيلومتر6 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

برگ ســبز خودرو وانت پيكان به شماره شــهربانى 278ج97 ايران 96 بشــماره موتور 11490059364 
وشماره شاسى 221024 بنام على اصغر حسينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى پرايد مدل 1381 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 42- 339 ن 51 بشماره موتور 
00310203 وشــماره شاسى S1412281775243 بنام طاهره قلعه نوى فرزند سيدمحمد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز سوارى پژو405 مدل 1396 رنگ خاكسترى متاليك بشماره پالك ايران 36-985م68 بشماره 
موتور 124K1105542 وشــماره شاســى NAAM01CE1HK123099 بنام محمد نامنى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كليه مدارك اعم از برگ سبز وسندكمپانى وكارت سوارى سايپا مدل1389رنگ سفيدروغنى بشماره پالك 
ايران36-332م63 بشــماره موتور 3909034 و شماره شاسى S5420090027293 بنام زرى يزدان پرست 

ثانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

  124K1083567 برگ سبز سمند مدل1394 رنگ سفيد بشماره پالك ايران26-979ج32 بشماره موتور
وشــماره شاســى NAAC91CE5HF145519 بنام على على پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

سندكمپانى كاميون بارى مدل 1372 بشماره پالك ايران32-652ع33 بشماره موتور 10123709 و شماره 
شاسى 16412342 بنام عباس صبورى فرزند اسداله مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

متن آگهى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آئين دادرسى كيفرى به متهمين مهرداد كرانى و سعيد كرانى به اتهام 
آدم ربايى توام با اذيت تو آزار كه در پرونده كالسه بايگانى 970001 تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت شناسايى و شماره پرونده مذكور خود 
را در موعد مقرر فوق به اين دادگاه معرفى نمائيد در صورت عدم حضور دادگاه اتخاذ تصميم قانونى مى نمايد.  م 

الف/447- نوبت اول : 97/4/26 ، نوبت دوم:97/5/7 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002000589-1396/1/30 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى روح اله آخشــيجان فرزند حسين بشماره شناســنامه 3660330655 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 229/50 مترمربع در قسمتى از پالك 12012 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 سيســتان شــهر زابل كوچه منشعبه از كوچه 12 مترى منشعبه از خيابان رسالت خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حسين آخشيجان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/712– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى ذبيح اهللا طاهرى فرزند محمد ابالغ مى گردد  جلســه رســيدگى به اتهام شــما دايريه 
رانندگى بدون پروانه رسمى راس ساعت 9 صبح مورخ 1397/06/15 در محل اين شعبه برگزار خواهد گرديد 
لــذا به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب از طريق جرايد 
كثيراالنتشــار به شــما ابالغ مى گردد مقتضى است در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد در صورت 

عدم حضور در وقت رسيدگى فوق الذكر تصميم قانونى اتخاذ خواهد گرديد.م.الف 17533
تاريخ انتشار: 1397/05/07

 مدير دفتر شعبه 117 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى عدالت مشهد

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002002393-1397/4/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود گرگيج فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 149 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يكدربند مغازه به مســاحت 28/60 مترمربع در قسمتى از پالك 446 تا 460 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان امام خمينى (ره) روبروى بانك ملى طالفروشى برادران گرگيچ محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/715– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/4/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002007852-1396/10/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم شــيخ فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 363 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 339/15 مترمربع در قســمتى از پالك 963 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهر زابل 
خيابان پاسداران پالك 29 خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود رام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/711– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا اربابى قوى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1063 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 44/87 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل چهارراه پادگان روبه روى تاالر نيمروز خريدارى از مالك رســمى آقاى موســى اربابى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/713– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم طاهره ميرى فرزند  غالمحســن بشماره شناسنامه 199 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب مغازه به مساحت 36/75 مترمربع در قسمتى از پالك 204 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل فلكه رستم سى مترى ترمينال خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على نخعى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/718– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان بوشهر

نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه را نسبت آقاى امان اهللا 
حياتى را نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزى به مساحت 8105/60 متر مربع پالك 1361/2021واقع 
در قريه مال قائد گناوه بخش 4 بوشــهر برابر راى شــماره 139760324001000552 مورخ 97/2/23 تائيد 
نموده وآگهى موضوع ماده3 وماده 13 ائين نامه ى قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى وقانون ثبت نيزمنتشر گرديده ،لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به استناد مادتين ماده 14و15 قانون 
ثبت و تبصره ذيل ماده 13 ائين نامه ى تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
جهت قســمت مورد تصرف آقاى امان اهللا حياتى منتشــر و به اطالع منصرف نامبرده ومجاورين و صاحبان حقوقى 
ارتفاقى مى رساند كه عمليات تحديدى 4 ساعت قبل از ظهرمورخ 97/6/17 در محل شروع به عمل خواهد آمد. 
لذا بدينوسيله از منصرف نام برده و مجاورين دعوت ميشود در وقت تعيين شده فوق در محل وقوع ملك حضور 
يابند واخواهى نســبت به حدود و حقوق ارتفاعى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلســه تحديد 
حدود به مدت 30 روزپذيرفته ميشودمعترضين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصره ماده ى 86 
آئين نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و 
تصديق گواهى به جريان دعوى رابه جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذوبه ثبت تسليم نماينده و اال حق 

انان ساقط ميشود. 386 م/الف
تاريخ انتشار:97/5/7

مجيد اميرى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه سند مالكيت 2 سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ پالك 902 فرعى از 10   اصلى واقع در  گرمسار  
ذيل ثبت  و صفحه -  دفتر - به نام آقاى مجتبى مظاهرى صادر و تسليم شده است . وكيل نامبرده به استناد دو 
برگ استشهاد محلى مصدق شده مدعى است كه سند مالكيت فوق الذكر به علت مچاله شدن در ماشين لباسشويى 
از بين رفته است و طبق گواهى دفتر امالك سابقه رهن و بازداشت ندارد لذا هركس مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود و يا انجام معامله مى باشد بايستى ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله كتبا تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و در 
صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا ســند معامله ارائه نگردد اداره ثبت ، المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد .م الف: 497
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به 1- محسن قياسى خالو 2- صديقه جاودانى برزو 3- زهرا قياسى خالو 
4- اشــرف قياسى خالو 5- اكرم قياسى خالو 6- فاطمه 7- حسين قياسى خالو فعال مجهول المكان ابالغ مى شود 
در مورد دادخواست آقايان رضا و محمد امين شهرت هردو اسماعيل ور قوچانى و ابراهيم عليزاده فرزند مهدى 
عليه شما بخواسته اثبات وقوع بيع و تنظيم سند رسمى ملك به موجب دادنامه شماره 9709977578500501 
،  97/04/27 در پرونده كالســه شــماره 35/960306 ضمن احراز وقوع عقد بيع نسبت به 25 درصد مشاع ( 
سه هكتار) از يك قطعه زمين به مساحت تقريبى 12 هكتار از اراضى شايه پالك ثبتى 73 فرعى از97 اصلى بخش 
9 مشهد به آدرس جاده كالت محدوده اراضى كاظم آباد به همراه كليه ى ماشين آالت و وسايل سالن هاى توليد، 
چاه آب، كوره ى آجر پزى و كليه حقوقات مقصوره شركت آجر ماشينى روز و خواندگان ملزم به تنظيم سند رسمى 
ملك مذكور به ميزان سهم االرث خويش با رعايت حقوق مرتهن و پرداخت هزينه دادرسى و حق الزحمه كارشناس 
در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در 

روزنامه در مهلت مقرر قانونى قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد. م.الف17536
تاريخ انتشار: 1397/05/07

 مدير دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى خدامراد حمزه لو فرزند عليمردان با وكالت آقاى عباس يوســفى ســاكت دادخواستى بطرفيت 
خواندگان آقايان و خانمها 1-اكبر احترامى فرزند محمد 2- غالمعلى ســياره 3- غالمرضا بيدل فرزند ميرعلى 4- 
فاطمه برزگر فرزند صفر و اداره ثبت اسناد وامالك مشهد بخواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكى و الزام 
به تنظيم ســند رسمى ملك و مطالبه خســارات دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان مشهد 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد واقع در 
استان خراسان رضوى- شهرستان مشهد- ابتداى بلوار شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 970336 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1397/06/17 و ساعت 09:15 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 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 گردند. م.الف 17537
تاريخ انتشار: 1397/05/07

 منشى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى 1-محمد فيض آبادى فرزند غالمرضا2-جواد كارگرى طزرقى فرزند صفر فعال مجهول 
المكان ابالغ مى شود كه بانك مهراقتصاد دادخواستى به خواسته مطاالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 5 شوراى 
حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 5/97/223 ثبت و براى روز دو شنبه مورخ 97/6/12 ساعت 18:00وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى 
گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع 
شــماره يك به نشــانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى سيدحسن موســوى فرزندحســين فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى مصطفى 
كيوانلو شهرستانكى دادخواستى به خواسته مطاالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 11 شوراى حل اختالف سبزوار 
ارائه و به كالسه 11/97/11 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/6/17 ساعت 18:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد 
قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به 
نشــانى چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه 
بدين وسيله پيرو آگهى هاى قبلى به موجب دادنامه ى شماره ى 9609977591400550 مورخ 97/4/27 
در پرونده كالسه ى 114/950930 به آقاى مهدى چاره اى فاقد مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ مى شود 
در مورد اتهام شما دائر بر الف – جعل شناسنامه خانم صديقه رستگار مقدم به تحمل 54 ماه حبس و از جهت اتهام 
ب- جعل وكالتنامه به تحمل 52 ماه حبس و از جهت اتهام بند ج- مشاركت در جعل سند به تحمل 50 ماه حبس و 
از جهت اتهام بند ه – استفاده از سند مجعول به تحمل 48 ماه حبس و نيز معدوم كردن اسناد مجعول محكوم شده 
ايد كه فقط مجازات اشد قابل اجراست مراتب بدين وسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ 

درج درروزنامه ظرف مهلت قانونى قابل اعتراض در اين شعبه است.م.الف 17534
تاريخ انتشار:1397/05/07

 مدير دفتر شعبه 114 دادگاه كيفرى دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى سعيد خندان دادخواستى به طرفيت خوانده ابراهيم شاهى خانه به خواسته مطالبه ديه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609987578500562 شــعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى امام خمينى شهرســتان مشهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 12:30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد م/الف 17535
تاريخ انتشار: 1397/05/07

 منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونــده: 139604022675001037- بــه موجــب پرونده اجرائى كالســه فوق ششــدانگ 
يــك بــاب / قطعه پــالك 6674 فرعــى از يك اصلى بخش 2 سيســتان ثبت و صــادر و مع الواســطه به آقاى 
عبدل اصغريان منتقل شــده اســت ، طبق ســند رهنى شــماره 126032 و 128577 دفترخانــه 2 زابل در 
قبال مبلغ 1/221/493/622 ريال در رهن بانك ســينا قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 
850/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق داراى 195 مترمربع اعيانى و 299 متر عرصه در يك طبقه 
با قدمت حدوداً 15 ســال و داراى انشــعابات آب و برق مى باشد كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك 
مى باشــد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 97/5/24 در اداره ثبت اسناد و امالك زابل 
واقع در زابل خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ 850/000/000 ريال 
شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب ، برق ، گاز  اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و 
نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا 
نشــده باشــد به عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاريخ انتشار 97/5/7- م الف/809
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058001052 مــورخ 1397/4/13 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضــى خانم هنگامه غفرانــى فرزند رضا بشــماره شناســنامه 1354 كدملى 
0040734293 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين محصور به مســاحت 407/10 مترمربع پالك 
786 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 152 فرعى از 64 اصلى واقع در دشــتمزار از تمامى مالكيت رسمى 
و مشــاعى متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضــاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5338– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/7 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه يــك فقره چك به مبلغ 
دويست ميليون ريال به عالوه كليه خسارات و غيره به طرفيت 1- محمد استوار نژاد 2- ابوالفضل راعى  به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
769/96 ثبــت و بــراى تاريخ 97/7/14 ســاعت 5 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجــا كه خوانده 
فوق الذكــر مجهول المــكان بوده لذا بــه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقالب در 
امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده 
مى تواند تا قبل از جلســه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصميــم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شماره پرونده: 139504022675000607- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك باب 
/ قطعه پالك 1 فرعى از 1215- اصلى ثبت و صادر و مع الواســطه به آقاى عباســعلى شــهريارى منتقل شده 
اســت ، طبق سند رهنى شماره 129292 دفترخانه 2 زابل در قبال مبلغ 1/330/269/945 ريال در رهن 
بانك ســينا قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 1/500/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فوق داراى 177 مترمربع اعيانى و 262 متر عرصه مى باشــد در يك طبقه با قدمت حدوداً 15 ســال و داراى 
انشــعابات آب و برق مى باشــد كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشــد پالك فوق از ســاعت 9 
الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 97/5/24 در اداره ثبت اســناد و امالك زابل واقع در زابل خيابان فردوســى 
از طريــق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ 1/500/000/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز  اعم از حق 
انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 
رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/5/7- م الف/808
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده نوبت اول
به موجب پرونده كالسه 951202 اجرايى شعبه دوم اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياسوج محكوم 
له ميثم كهزادى تقاضاى فروش اموال توقيفى كه نوع و مشــخصات اموال مورد مزايده بشــرح ذيل مى باشد 
معــادل مبلــغ 120/000/000 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له بابت اقســاط معوقه 97/1/14 لغايت 
97/4/14 به تعداد چهار قســط از طريق آگهى مزايده و انتشار آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار را 
نموده به همين ســبب در مورخ 97/5/24 از ســاعت 10 تا 10/30 در محل شعبه دوم اجراى احكام حقوقى 
دادگاه عمومى ياســوج مزايده برگزار خواهد شــد متقاضيان مى توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزايده 
اموال را به آدرس ذيل مالحظه نمايند قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود بر اســاس نظريه كارشــناس 
رســمى دادگســترى به مبلغ 108/600/000 ريال بوده و برنده مزايده كســى اســت كه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد دهد و ده درصد قيمت اموال را فى المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا تحويل دهد و بقيه 
بهــاى اموال را ظرف يك ماه پــس از انجام مزايده پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت مابقى بهاى اموال 
سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد اين آگهى نوبت اول مى باشد و نوع 

و مشخصات مال مورد مزايده به شرح ذيل مى باشد.
1- گليم 3*2 طح 404 پاپيون بژ آويژه با عالمت اســتاندارد ايران با تراكم 650 در متر و تراكم شــانه 

320 در متر به تعداد 28 تخته از قرار هر تختخ 1/900/000 ريال جمعا به مبلغ 53/200/000 ريال
2- گليم 3,5*2,5 طرح 4368 ريحان كرم با عالمت استاندارد ايران 320 شانه آويژه و تراكم 650 در 

متر به تعداد 8 تخته از قرار هر تخته 2/800/000 ريال جمعا به مبلغ 22/400/000 ريال 
3- فرش آويژه 3*2 طح ســوگل 1218 ســرمه اى 1200 شــانه و 3600 تراكم 100 درصد با تركيب 
ســاخت 20 درصد پنبه و 80 درصد پلى اســتر درجه يك دســتباف گونه به تعداد سه تخته از قرار هر تخته 

11/000/000 ريال جمعا به مبلغ 33/000/000 ريال
جمع اموال معرفى شــده از ســوى محكوم عليه به مبلغ 108/600/000 ريال مى باشــد.اموال معرفى 
شده مورخ 97/4/25 توقيف و تحويل امين اموال بنام محمد زرافشان به آدرس ياسوج كوى آزادگان شرف 

آباد روبروى مسجد امام حسين (ع) منزل شخصى جهانگير كهزادى مى باشد.
مدير دفتر اجراى شعبه 2 اجرايى احكام مدنى ياسوج

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شماره پرونده: 139704022675000009- به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق ششدانگ يك باب 
/ قطعه پالك 26 فرعى از 1671 اصلى ثبت و صادر و مع الواســطه به تاج بگم ســنچولى منتقل شــده است ، 
طبق سند رهنى شماره 131853 و 131801 دفترخانه 2 زابل در قبال مبلغ 603/993/489 ريال در رهن 
بانك ســينا قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 450/000/000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق 
داراى 116 مترمربع اعيانى و عرصه 160/73 طبقه با قدمت حدوداً ســال و 10 داراى انشــعابات آب و برق 
مى باشــد كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشــد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
مورخ 97/5/24 در اداره ثبت اســناد و امالك زابل واقع در خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى 
رسد. مزايده از مبلغ 450/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم 
به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز  اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق 
مزايــده نقداً وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 97/5/7- م الف/807
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

کشمکش ها به پایان رسید اما  این پایان داس��تان نیست. بار بــــازار روز
دیگر زور تولیدکنندگان بر مصرف کنندگان چربید و 
داس��تانی که از تخلف تولیدکنن��دگان لبنیات آغاز 
شده بود دیروز به افزایش رسمی لبنیات منتج شد. 

گرانی چندباره
روز گذش��ته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران با بیان اینکه نرخ جدید شیرخام و لبنیات 
از س��وی وزیر صنعت ابالغ ش��ده است، گفت: نرخ 
شیرخام ۹ درصد افزایش یافته است و متاسفانه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را بدون اینکه به 
امضای وزیر جهاد کشاورزی برسد، در تاریخ ۹۷/۵/۲ 
ابالغ کرده اس��ت. وی با بیان اینکه در نهایت قیمت 
ش��یرخام بعد از این کش��مکش با ۹ درصد افزایش 
۱۵۷۰ تومان تعیین شد، اعالم کرد: پیشنهاد وزارت 
جهاد کشاورزی برای نرخ شیرخام ۱۷۵۰ تومان بود 
ضمن اینکه قیمت تمام ش��ده تولید شیرخام برای 
دامداران ۱۷۵۰ تومان است و ۱۰ درصد سود برای 

تولیدکنندگان نیز باید به این رقم افزوده شود.
به گفته رئیس انجم��ن صنفی گاوداران ایران؛ 
پی��ش از این وزیرجه��اد کش��اورزی در نامه ای به 
رئیس جمه��ور خواس��تار افزای��ش ۱۸ درصد نرخ 
ش��یرخام بع��د از ۴ س��ال و افزای��ش ۱۵ درصدی 
لبنیات شده بود و از رئیس جمهور خواسته بود این 
اجازه را صادر کند. به گفته مقدسی قیمت لبنیات 
نی��ز افزایش یافته و ن��رخ هر بطری ش��یر ۲۷۰۰ 

تومانی به ۲۹۵۰ تومان رسیده است. 

کارشناس��ان در واکاوی مصوبه ابالغ ش��ده این 
نکته را مط��رح می کنند که در ای��ن نامه به مصوبه 
اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ ۱۵۷۰ 
تومانی شیرخام دامدارن نیز اشاره شده که در مقایسه 
با نرخ قبلی، این محصول حدود ۹ درصد افزایش نرخ 
یافته، این درحالی است که قیمت برخی از محصوالت 

صنایع لبنی بیش از ۱۷ و ۳۲ درصد افزایش دارد.

سکوت ناظران
به اعتقاد این منتقدان با اشاره به روند افزایش 
قیمت که در ماه های اخیر انجام گرفته می گویند؛ 
افراد به ظاه��ر ناظر در بازار لبنیات مانند هر بازار 
اقتصادی دیگری که ناظران تنها نظاره گر هستند 
و عکس العملی از خود نش��ان می دهند؛ به گونه ای 
عمل کردند که تولیدکنندگان به خود اجازه دادند 
تا از ماه ها قبل بدون مجوز قیمت محصوالت خود 
را گران کنند و حتی کا ر را به جایی رس��اندند که 

این قیمت ها به صورت روزانه افزایش دادند.
 بررس��ی های دوره ای دراین بازار طی هفته های 
اخی��ر نش��ان می دهد ک��ه افزایش قیم��ت در بازار 

محصوالت لبنی به خصوص ش��یر، ماست و پنیر از 
سوی کارخانه های مطرح این حوزه به صورت روزانه 
هم بوده است اما هیچ گاه مورد نظر متولیان نبوده و 
تمایلی هم به برخورد با آنها دیده نمی شده است. به 
اعتقاد کارشناسان افزایش رسمی قیمت لبنیات در 
حالی رخ داده که در هفته های گذشته کارخانه ها با 
وجود دریافت ارز دولتی و بدون هیچ دستورالعملی از 
سوی دستگاه های نظارتی اقدام به افزایش قیمت قابل 
توجه کردند و همچنین ۷۰ درصد قیمت محصوالت 

لبنی که شیرخام بوده تغییر قیمتی نداشته است.

داستان همیشگی
کشمکش س��تاد تنظیم بازار و دامداران بر سر 
نرخ ش��یر از مدت ها قبل شروع ش��ده بود؛ درست 
از زمانی که دام��داران خواهان آن بودند که قیمت 
شیرخام که حدود ۴ سال بدون تغییر مانده، افزایش 
یابد و به تبع آن قیمت لبنیات نیز متناس��ب با نرخ 
ش��یر باید رش��د کند تا کارخانجات قادر به خرید 
ش��یرخام از دامداران باش��ند. کشمکش ها تا حدی 
ادامه داش��ت که ستاد تنظیم بازار اعالم کرد تا ۱۰ 

درصد بیشتر اجازه افزایش قیمت شیرخام و لبنیات 
را نمی ده��د و در کنار این نقط��ه نظر کارخانجات 
تولیدکننده هم که صدایش��ان به جایی نمی رسید 
کوشیدند تا آن طور که خود صالح می دانند نسبت 

به حفظ بقای کارخانجات خود اقدام کنند. 
ام��ا در می��ان این کش��مکش ها؛ پاس��خی که 
کارخانج��ات داران در م��ورد افزای��ش قیمت اعمال 
ش��ده اعالم می کردند قابل توج��ه بود. رئیس هیات 
مدی��ره انجمن صنفی گاوداران با اش��اره به افزایش 
۲۰ درصدی کرایه حمل دراین مورد اعالم کرده بود: 
زمان��ی که دولت قیمت تعیی��ن می کند باید ضرر و 
زیان ناشی از آن را به تولیدکنندگان بپردازد اما وقتی 
کمکی در این زمینه نمی کند باید قیمت را آزاد کند و 
همه چیز بسته به عرضه و تقاضا باشد. از سوی دیگر 
پیشنهاد وزارت جهاد و تشکل های مربوطه با توجه 
به قیمت تمام شده تولید برای شیرخام ۱۷۴۸ تومان 
بوده است و س��تاد تنظیم بازار با نرخ ۱۵۹۰ تومان 

موافقت کرده که این قیمت مورد تایید ما نیست.

کنترل تورم از جیب مردم 
این اقدام دولت همواره مورد انتقاد فعاالن حوزه 
لبنی بود به طوریکه برخی از این تولیدکنندگان با انتقاد 
شدید از سیاست های دولت در این زمینه، مدعی شدند 
ک��ه "دولت می خواهد تورم را از جیب تولیدکنندگان 

کنترل کند که این امر امکان پذیر نیست." 
البته یک پای این کش��مکش ها مانند هر بازار 
دیگری به دالر می رسد؛ دالری که دودمان اقتصاد 
کش��ور را بر باد داده اما هنوز ک��ه هنوزه راهکاری 

برای مهار آن از سوی متولیان یافت نشده است.
هرچند همیش��ه پای یک دالر در میان اس��ت 
و متولی��ان ب��ه راحتی م��ی توانند ع��دم نظارت و 
سوء مدیریت خود را بر دوش آن بی افکنند اما  نکته 
قابل تامل در این میان آن اس��ت که بدون همراهی 
و هماهنگ��ی میان نهادهای مختلف و فعاالن عرصه 
نمی توان انتظار اتفاقی مثبت در این زمینه را داشت. 
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سیاست روز گرانی محصوالت لبنی را بررسی می کند؛

لبنیات گران تر از نوشابه غرش قیمت شیر
چندی پیش مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتقاد 
از نحوه قیمت گذاری محصوالت غذایی 
در بازار اعالم کرد: وقتی قیمت نوشابه 
از دوغ ارزان تر است، طبیعی است که 

مردم به خرید نوشابه روی می آورند.
عبداللهی  زهــــرا  گفته  به 
محصوالتی مانند شیر و لبنیات، باید 
با قیمت مناسب تری در اختیار مردم 
قرار بگیرد، تا تمام دهک ها قادر به 
فقط  بنابراین  باشند،  آنها  خریداری 
نمی توان  فرهنگسازی  و  آموزش  با 
مردم را به سمت مصرف غذای مفید 

و اصالح سبک تغذیه سوق داد. 
قیمت  وقتی  است؛  معتقد  وی 
است،  ارزان تر  دوغ  از  نوشابه 
خرید  به  مردم  که  است  طبیعی 
درحالیکه  می آورند  روی  نوشابه 
است  فراوانی  شکر  حاوی  نوشابه 
دیابت،  دچار،  آن  مصرف  با  فرد  و 
پوکی استخوان و فشار خون خواهد 
شد، بنابراین عالوه براینکه آن ماده 
نرسانده،  سودی  بدن  به  غذایی 
نیز  بیماری  و  آسیب  به  منجر  بلکه 
کاهش  بر  عالوه  نتیجه  در  می شود، 
قیمت محصوالت مفید و سودرسان، 
محصوالت  قیمت  افزایش  بر  باید 
نیز  مردم  سالمت  به  آسیب رسان 

اهتمام جدی وجود داشته باشد.

نمای نزدیک


