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 میانگین صادرات نفت ایران
باالتر از کل سال گذشته ایستاد

میانگین صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست امسال 
از میانگین صادرات نفت ایران در کل سال ۹۶ باالتر است.

ای��ران در چهار ماه نخس��ت امس��ال )۹۷(، به طور 
میانگین روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت 
خام به مقصد کش��ورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده 
است. میانگین صادرات نفت خام ایران در سال ۹۶، به طور 
میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز بوده است.

چی��ن و هن��د از بزرگ ترین مش��تریان نفت خام 
ایران هس��تند که پس از خ��روج آمریکا از برجام تحت 
فش��ارهای این کش��ور قرار نگرفته و مصم��م به ادامه 

واردات نفت خود از ایران هستند.  ایسنا 

افزایش ۱۴۶ درصدی واردات تلفن همراه 
در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری، ۲۲۸ میلیون 
و ۱۳۸ هزار دالر گوش��ی تلفن همراه به کش��ور وارد 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش 

۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.
بررس��ی تازه ترین آمار گم��رک از تجارت خارجی 
ایران نش��ان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، 
۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دالر گوش��ی تلفن همراه به 
کشور وارد شده است. واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ 
درص��د از ارزش کل واردات به ای��ران در این مدت را 

شامل می شود.   گمرک ایران

حباب قیمت الستیک ترکید 
رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی حمل و نقل 
بار از کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت الستیک از جفتی 
۳ میلی��ون به ۲.۲ میلیون توم��ان در بازار آزاد از زمان 

اجرای طرح فروش به نرخ دولتی، خبر داد.
محم��د خانبلوکی درباره اعتراض��ات کامیونداران 
حام��ل مواد س��وختی گف��ت: طی دو س��ه روز اخیر 
کامیون های س��وختی در انبار نفت ش��هرهای شمالی 
کش��ور حاضر ش��ده اند تا بنزین را ب��ه مخازن منتقل 
کنن��د. وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ر خ��اف تبلیغاتی که 
برخی رس��انه های معاند انجام می دهن��د، اعتراضات 
کامیونداران به طور کامل به اتمام رسیده است، افزود: 
در حال حاضر برای تأمین بنزین ش��هرهای ش��مالی 

هیچ مشکلی نداریم.  مهر

اخبار

افزایش 7 درصدی قیمت آب در تهران 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: براساس مصوبه شورای 
ش��هر، قیمت آب برای مش��ترکانی که زی��ر ۳۰ مترمکعب در م��اه آب مصرف 

می کنند بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافت.
محمدرضا بختیاری با بیان اینکه براساس قانون و طبق مصوبه شورای اقتصاد، 

شورای شهر در تمام شهرهای کشور می تواند درخصوص مابه التفاوت قیمت تمام شده 
آب با آنچه که از مشترکان اخذ می شود تصمیم گیری کند و به شرکت آبفای همان شهر 

اجازه افزایش قیمت را بدهد. وی بیان کرد: اختیار این مسئله به طور کامل در دست شورای 
شهر است. البته عدد تعیین شده باید به تایید فرمانداری و بعد از آن وزارت نیرو نیز برسد.

به گفته مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان تهران پیشنهاد این شرکت برای 
افزایش قیمت ۱۵ درصد بود که شورای شهر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش را برای مشترکان 

پرمصرف و ۶ تا ۷ درصد را برای مشترکان کم مصرف لحاظ کرد.  ایسنا

زندگانی
نظارت کامل بر مراحل ثبت سفارش 
وزیر صنعت با صدور اباغیه ای، بازبینی و کنترل ثبت سفارش های مربوط به 
واردات کاال در حوزه صنعت، معدن و تجارت و انطباق درخواست ها با مقدورات 

ارزی را خواستار شد.
محمد ش��ریعتمداری در اباغیه ای با تاکید بر مواردی درخصوص بازبینی و 

کنترل ثبت سفارش های مربوط به واردات کاال در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
و انطباق درخواس��ت ها با مقدورات ارزی، دس��تور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از 

سوی معاونین خود را صادر کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه و دّقت بر اصالت و صاحیت واردکننده با ماحظه سوابق و 
مستندات تاکید کرده است: صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل برتایید ثبت سفارش نیست 
و قطعاً بررس��ی سابقه یکساله واردکننده )یعنی س��ابقه واردات در سال ۱۳۹۶( مگر برای 
واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است.  شاتا

دیدگاه دولتی 
صندوق نوآوری و شکوفایی خریدار ملک شد

رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه س��ال ۹۶ 
از بودجه قریب ۲۸۰۰ میلیاردی صندوق نوآوری و ش��کوفایی فقط حدود ۸۰۰ 
میلیون تومان به دانش بنیان ها وام داده ش��د گفت: سپرده گذاری بانکی و خرید 

اماک یکی از انتقادهای وارده به این صندوق است.
حمیدرضا فودالگر افزود: به دلیل همین انتقاداتی که به سوء عملکرد صندوق 

وارد بود نمایندگان در بودجه با افزایش سرمایه صندوق مخالفت کردند و علی الخصوص 
کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق جلودار این قضیه بودند. وی تصریح کرد: حتی پیشنهاد 
آن مطرح بود که به دلیل ضعف صندوق از منابع ریالی آن نیز کاس��ته شود اما با اغماض 

نمایندگان و جلوگیری از لطمه خوردن به ماهیت صندوق از این کار صرف نظر شد.
وی اف��زود: البته مس��ئوالن صندوق گفتند که تعداد زیادی از این س��اختمان ها به 

دانش بنیان ها اختصاص داده شده است.  تسنیم

خط کش

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى سوادكوه شمالى

نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رســمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون 
مذكور مســتقر در واحد ثبتى ســوادكوه شــمالى مورد رســيدگى قرار گرفتــه و تصرفات 
مالكانــه و بالمعــارض آنان محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شــرح ذيل 

آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در زيوال پالك اصلى 110 بخش 11

1057 فرعى شمســيه درزى نفت چالى نســبت بــه دودانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى به صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از 

مليحه درزى نفت چالى مالك رسمى
1057 فرعــى مليحــه درزى نفت چالى نســبت بــه دو دانگ يك قطعه زميــن با بناى 
احداثى به صورت يك باب مغازه به مســاحت 21/01 مترمربع خريدارى بدون واســطه از 

على غالمى مالك رسمى
1057 فرعــى منيژه درزى نفت چالى نســبت به شــش دانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثــى به مســاحت 21/01 مترمربع خريدراى بدون واســطه از مليحه درزى نفت چالى 

مالك رسمى
1059 فرعى حكيمه پك نســبت به شــش دانــگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 

مساحت 159/44 مترمربع خريدارى بدون واسطه از  ارسالن پيشدار مالك رسمى
1060 فرعى جابر ولى زاده چالى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 355/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از حسن ولى زاده مالك رسمى
1063 فرعى رويا عربعلى دوست نسبت به سه دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى وحورى 

همگى آذرى پور مالك رسمى
1063 فرعى مليكا ســادات شــيرازى نســبت به ســه دانگ يك قطعه زميــن با بناى 
احداثى به مســاحت 631/62 مترمربع خريدراى بدون واســطه از محمدابراهيم و سورى 

وحورى همگى آذرى پور مالك رسمى
اتمالك متقاضيان واقع در شيرگاه پل شاهپور رضاآباد پالك اصلى 67 بخش 15

12 فرعى ســعيد ملك پور نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 2511/50 مترمربع خريدارى بدون واسطه از صمد نژادى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در اندرگلى پالك اصلى 78 بخش 15
309 فرعى شهربانو خيرآبادى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 496/15 مترمربع خريدارى بدون واسطه از مينا اسالمى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سرآبگردان پالك اصلى 137 بخش 15

300 فرعى صديقه فاطمه فر نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 167/85 مترمربع خريدراى بدون واسطه از ناصر عزيزى مالك رسمى

301 فرعى حسن دوست نسب نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين به بناى احداثى 
به مساحت 224/78 مترمربع خريدارى بدون واسطه از رضا قلى زاده مالك رسمى

302 فرعــى الهقلى پاكباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى به 
مساحت 70مترمربع خريدارى بدون واسطه از محمدرضا قلى زده طورى مالك رسمى

309 فرعى ثريا رســولى شرجى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 521/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از على باباپور مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در شيرجه كال پالك اصلى 138 بخش 15
389 فرعى دوســتعلى ديباز نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى 
به مســاحت 293/40 مترمربع خريدارى بدون واســطه از ســيدهادى  عيسى نژاد مالك 

رسمى
امالك متقاضيان واقع در آهنگركال پالك اصلى 140 بخش 15

290 فرعى ژيال شــيفته نســبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 1256/18 مترمربع خريدراى بدون واسطه از مهرافراز طهماسبى مالك رسمى

امالك متقاضيان واقع در ايوك پالك اصلى 194 بخش 15
273 فرعــى مهــدى تقى پور ايوكى نســبت به شــش دانــگ يك قطعه زميــن با بناى 
احداثى به مســاحت 38/.250 مترمربع خريدارى بدون واســطه از احمد تقى پور ايوكى 

مالك رسمى
274 فرعــى گيتى شــكراله نبت به شــش دانگ يــك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مســاحت 550/15 مترمربع خريدارى بدون واســطه از خيرالنســاء و وصيه و مرواريد و 

خورشيد و سياره و كوكب همگى پهلوانى مالك رسمى 
امالك متقاضيان واقع در حاجيكال پالك اصلى 204 بخش 15

90 فرعى اكرم اسدى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
746/91 مترمربع خريدارى بدون واسطه از محسن پاكزاد هتكه لويى مالك رسمى

92 فرعى امير غفاريان نعيمى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 3077/44 مترمربع خريدارى بدون واســطه از غالم اســدى و حســن مومنى 
مالك رســمى. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 
روز  از طريق روزنامه محلى/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهى،رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 

گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبــادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســندمالكيت مانــع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نيســت .بديهى اســت طبق ماده 13 آيين نامه فوق در مورد قســمتى از امالكى 
كــه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشــده، واحد ثبتى بــا رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به 
اطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحدود حدود، واحد 
ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول 

97/4/26 نوبت دوم 97/5/11 مى باشد.م/الف97/80/2433
رييس ثبت اسناد و امالك سوادكوه شمالى-عين اله تيمورى

دادنامه
پرونــده:9609982073500061 دادنامه:9709972073500196 خواهان:موسســه قرض الحســنه 
محبــان اهل بيت بــا وكالت حوريه رجبى كياســرى ف حســن خواندگان:رضا اكبرى شــليمكى ف غالمعلى –مجهول 
المكان2-ســيد محمد مشــكاتى كنيمى ف عبدالحســين –مجهول المكان درخصوص دعوى موسسه قرض الحسنه 
محبــان اهــل بيت با وكالت حوريه رجبى كياســرى بــه طرفيت1-رضا اكبرى شــليمكى ف غالمعلى2-ســيد محمد 
مشــكاتى كنيمى ف عبدالحســين به خواســته صدور حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت سى و شش 
ميليــون ريال موضوع پنج فقره ســفته به شــماره هــاى 320447-320446-320445-526035(ســرى/ه)

و526034(سرى س/1) با احتساب هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخيرتاديه باتوجه به محتويات 
پرونده و مالحظه تصوير مصدق ســفته هاى موصوف نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ و دعوت از طريق نشــر 
آگهى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستندت ابرازى خواهان مصون از 
هرگونــه ايــراد يا دفاعى واقع توجها به مفاد و اليحه تقديمى مورخ 97/3/24 خواهان مبنى بر اعالم ميزان بدهى 
نامبردگان و با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان تا مبلغ اعالم شــده اخير وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 
309-307-4-3 ق تجــارت و مــواد 10-1284-1301 ق مدنى و مــواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 79 
حكم به محكوميت  تضامنى خواندگان به پرداخت ســى و چهارميليون و هشــتصدهزارريال بابت اصل خواســته و 
پرداخــت پانصدونودوپنج هزارريال هزينه دادرســى و يك ميليون و دويســت و پنجاه و دو هزاروهشــتصدريال 
حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از 96/12/21 تا اجراى حكم براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونده كالســه 9609982073400052 دادنامــه:9709972073400243 خواهان:بهــاره فالح نيا ف 
غالمحسن خواندگان:1-شركت بازرگانى تجهيزات پزشكى بيتا مهر سپيد2-صديقه افشارى آزاد –مجهول المكان 
((رأى شــورا)):درخصوص دعواى بهاره فالح نيا ف غالم حســن به طرفيت1-شــركت بازرگانى تجهيزات پزشــكى 
بيتامهر سپيد2-صديقه افشارى آزاد به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت 30,000,000 ريال به انضمام 
خســارات دادرســى وخسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شــماره 96/9/23-1655/658340/62 
بــه مبلــغ فوق عهده بانك ملت صادره از حســاب خوانده رديف اول با امضاى خوانــده رديف دوم ذيل چك باتوجه 
به گواهى عدم پرداخت بانك محال  عليه و امضاى خوانده ذيل چك و باتوجه به وجود اصل چك مســتند دعوا نزد 
خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرســى حضور 
نيافتــه و اليحه اى نيز ارســال  ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويــش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى 
مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب 
بقــاى ديــن خوانده و با اســتناد به مواد 198-519-522 ق آ د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و 
مــاده 19 ق صــدور چك و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 30,000,000 ريال اصل خواســته و 1,670,000 
ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه 
كه توســط بانــك مركزى اعالم مى گــردد در حق خواهان صادر واعــالم مى دارد.راى صادره غيابى و ظرف بيســت 
روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيســت روز پــس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى ســارى 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده كالسه 9609982073400132 دادنامه:9709972073400239 خواهان:صندوق محبان اهل 
بيت با نمايندگى حوريه رجبى خواندگان:على باقرزاده قرا ف ســهراب2-زينب سلمانى ملك كاليى ف يداله ((رأى 
قاضى شــوراى حل اختالف)):درخصوص دعوى صندوق قرض الحســنه محيان اهل بيت با مديريت ســيدعلى اكبر 
ترابى و سيد حسن رستگار با وكالت حوريه رجبى كياسرى به طرفيت1-زينب سليمانى ملك كاليى ف يداله2-على 
باقرزاده قرا ف سهراب به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت 35,000,000 ريال به موجب سه فقره سفته 
واخواســت نشده به شــماره هاى 289797 و 732145 و 689088 به مبلغ جمعا 35,000,000 ريال و قرارداد 
قرض الحسنه مورخ 92/9/6 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه صادره توسط خوانده رديف اول 
بــا ضمانــت خوانده رديف دوم نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرســى  از طريق نشــر آگهى حاضر 
نگرديــده و هيــچ دليل و مدركى بر برائت ذمه خوش ارائه نكرده و ســند مذكور از هرگونه ايراد و دفاعى مصون 
مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده و امضاى ذيل اسناد بر ضرر صاحب امضا دليل محسوب مى گردد لذا 
شــورا باتوجه به اصول اسناد نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به محتويات پرونده 
خواســته خواهان را وارد تشخيص و با اســتصحاب بقاى دين خواندگان و مستندا به مواد 1284و1301 ق مدنى 
و 402و403 ق تجــارت و مــواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 حكم بــه محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 35,000,000 ريال اصل خواســته و 582,500 ريال هزنيه دادرسى و 1,260,000 ريال حق الوكاله 
وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/12/21 تا زمان اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص 
ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پــس از ابــالغ قابل واخواهى در اين مرجع ســپس ظرف مهلت  بيســت روز قابل اعتــراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 960278 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به موجب نيابت صادره از دادگسترى 
آمل محكوم عليه محســن صالحى ف عزيزاله محكوم اســت به پرداخت 758,483,463 ريال ( بابت اقساط معوقه) 
در حق محكوم له محمود رمضان پناهى با وكالت رضا خراسانى در اين دادگاه و 22,036,422 ريال بابت نيم عشر 
دولتــى در حــق صندوق دولت بــا عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه و معرفى مال توســط شــخص 
ثالث مســعود صالحى نســبت به توقيف مال تعرفه شــده ( شــامل لوله هاى آب و شيرآالت ســاختمانى) و ارزيابى 
اقدام گرديد كه مشــخصات آن عبارتند از:1-10 كالف 100 مترى لوله پلى اتيلن به ســايز 110 با مارك اخوان 
و بــدون عالمت اســتاندارد به ارزش هرمتــر 145000 ريال مجوعا بــا طول 1000 متــر 145,000,000 ريال( 
يكصدوچهــل و پنــج ميليون ريال)2-10 كالف 100 مترى به ســايز 90 با مارك اخوان و بدون عالمت اســتاندارد 
بــه ارزش هرمتــر 91000 ريال مجموعا با طــول 1000 متر 91,000,000 ريال(نودويــك ميليون ريال) ارزيابى 
گرديد3-20 كالف 100مترى با ســايز 63 با مارك شــركت قطران پليمر نويد با نشان استاندارد به ارزش هرمتر 
41000 ريــال مجموعا با طول 2000 متر 82,000,000 ريال(هشــتادودوميليون ريــال)4-20 كالف 100مترى 
به ســايز 50 با مارك شركت قطران پليمر نويد با نشان اســتاندارد به ارزش هرمتر 38000 ريال مجموعا باطول 
2000متر 76,000,000 ريال(هفتادوشــش ميليون ريال)5-شــيرآالت اهرمى الگانس شــيبه هفت سرى (شير 
مخلــوط – آشــپزخانه –روشــويى-حمام و توالــت ) بــه ارزش 9,300,000 ريال در نتيجه ارزش كل هفت ســرى 
65,100,000 ريال(شــصت و پنج ميليون و يكصدهزارريال) 6- شــيرآالت اهرمى زاگرس ســنگين،پنج ســرى 
(شــير مخلوط – آشــپزخانه –روشــويى-حمام و توالت ) به ارزش 7,000,000 ريال در نتيجه ارزش كل 5 ســرى 
35,000,000ريال(ســى و پنج ميليون ريال)7-شــيرآالت اهرمى پاســارگاد پنج سرى (شــير مخلوط – آشپزخانه 
–روشــويى-حمام و توالت ) به ارزش8,000,000 ريال در نتيجه ارزش كل پنج ســرى 40,000,000 ريال(چهل 
ميليون ريال)8- شيرآالت اهرمى اسمارت پنج سرى (شير مخلوط – آشپزخانه –روشويى-حمام و توالت ) به ارزش 
6,500,000 ريــال در نتيجه ارزش كل پنج ســرى 32,500,000 ريال(ســى و دو ميليــون و پانصدهزارريال)9-

شيرآالت اهرمى ارس پنج سرى (شير مخلوط – آشپزخانه –روشويى-حمام و توالت ) به ارزش 5,800,000 ريال 
در نتيجه ارزش كل پنج ســرى 29,000,000 ريال(بيســت و نه ميليون ريــال) در نتيجه ارزش كالموال توقيفى 
مبلــغ 595,600,000 ريال ارزيابى گرديــد ضمنا محل نگه دارى اموال مذكور واقع در محمودآباد جاده آمل روبه 
روى هتل نيلوفر فروشــگاه لوله و اتصاالت صالحى مى باشــد، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت 
به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/30 ســاعت 11 صبح در شعبه اجراى احكام 
حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى 
توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند 
شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف 
مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ 
پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين 

شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به محمدرضا ذبيحى
خواهــان تعاونى اعتبار ثامن دادخواســتى به طرفيــت خوانده1-محمدرضا ذبيحى2-طاهر شــيرمحمدى3-

محمديوسف جوانمرد به خواسته مطالبه وجه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان سارى نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان سارى واقع در استان مازندران-شهرستان سارى-ميدان امام 
حسين-شــهردارى سابق-دادگسترى سارى ارجاع و به كالســه 9609981510400600 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 97/8/28 ساعت 8:30 صبح تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خواندگان1-محمدرضا 
ذبيحى2-طاهر شيرمحمدى3-محمديوسف جوانمرد و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى 
شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى حصر وراثت
خانم صديقه كردى نتاج ش ش 32 به شــرح دادخواســت به كالسه 10/449/97 از اين شورا  درخواست 
گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان حرمت كــرد ش ش 1394 در اقامتــگاه دائمى 
خــود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-ينما كرد ف حرمــت و صديقه ش 
ش 2051328447 متولــد 1384 فرزند متوفى2-نوا كرد ف حرمــت و صديقه ش ش 2051144559 متولد 
1381 فرزنــد متوفى3-صديقــه كردى نتــاج پرى ف  رمضان و فاطمه ش ش 32 متولــد 1360 محل تولد بابل-

همســر متوفى4-گل دده كردى نيا فيروزجاه ف آقادائــى و فضه ش ش 194 متولد 1336 محل تولد بابل-مادر 
متوفى. اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
آقاى اســكندر الياسى گرجى ف خضر به شرح درخواستى كه به شماره 9/97/225 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان خضر الياسى گرجى ف مصطفى ش ش 
12 صادره بهشــهر در تاريخ 97/4/28 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-اسكندر ش ش 11 متولد 1347   2-منيره ش ش 3582 متولد 1349   3-معصومه ش ش 
73 متولد 1361   4-مريم ش ش 34 متولد 1351   5-مرصع ش ش 3490 متولد 1348 همگى الياسى گرجى 
ف خضر صادره بهشهر –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/20/6671
 قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقــاى قربان صادقى هردورودى ف گل عمو به شــرح درخواســتى كه به شــماره 265-97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان اوليا ذبيحى ف رستم ش ش 
1200 صادره جويبار در تاريخ 97/4/25 در شهرســتان ســارى  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-قربان صادقى هردورودى ف گل عمو ش ش 8 همســر متوفى2-ربابه ميرزايى ف ميرزاجان 
ش ش 721 مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدعلى رمضانى ف  گل محمد به شرح درخواستى كه به شماره 9/97/210 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان گل محمد رمضانى ف آقاجانى ش ش 
245 صادره بهشــهر در تاريخ 96/10/5 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-محمدعلى ش ش 677 متولد 1355   2-رمضان على ش ش 14 متولد 1337   3-نورعلى 
ش ش 601 متولد 1351   4-زينب ش ش 562 مولد 1345   5-فرشته ش ش 855 متولد 1358   6-گالبى 
ش ش 602 متولد 1352 همگى رمضانى ف گل محمد صادره بهشهر-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف97/20/6672
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد عباس حســينى ف ســيدجليل به شرح درخواســتى كه به شــماره 10/97/247 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيدجليل حسينى ف سيدبابا 
ش ش 1 صــادره بهشــهر در تاريخ 93/5/24 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-ســيده صديقه حسينى ف ميررجبعلى ش ش 432 صادره بهشهر متولد 1338 زوجه 
متوفى2-ســيد عباس ش ش 2170085084 متولد 1369   3-ســيده فاطمه زهرا ش ش 637 متولد 1360   
4-سيده رقيه ش ش 1326 متولد 1361   5-سيده خديجه ش ش 560 متولد 1364   6-منيره السادات  ش 
5289 متولد 1366  7-سيده زينب ش ش 2170334777 متولد 1361 همگى حسينى ف سيد جليل  صادره 
بهشهر –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/20/6676
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بهشهر-پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى حصر وراثت
آقاى معصومه پاســندى ف خليل به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/97/245 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ربابه پاسندى ف خليل ش ش 910 
صــادره بهشــهر متولد 1336 در تاريخ 97/4/15 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به :1-زينــب ش ش 7748 متولــد 1350   2-معصومــه ش ش 634 متولد 1345   
3-سكينه ش ش 908 متولد 1346 همگى پاسندى ف خليل –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شــد.م/

الف97/20/6674
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر –ابراهيمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان حســينعلى حســنى ف عليجان خوانده: اســماعيل شــفيعى علويجه ف محمدحســين-مجهول المكان 
خواســته:مطالبه وجه پيرامون دادخواست حسينعلى حسنى به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه باتوجه 
به مجهول المكان بودن خوانده به نام اســماعيل شــفيعى علويجه  به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى 
اخطاريه مشــاراليه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده ضمن اطالع از دعوى مطروحه در 
روز يكشنبه 97/6/18 رأس ساعت 11 صبح در شعبه دوم  شوراى حل اختالف بهشهر در خيابان پاسداران روبه 
روى بيمارســتان مهر جهت رســيدگى حاضر شــود ضمنا بر فرض عدم حضور خوانده به صورت غيابى حكم صادر 
خواهد شد هم چنين خوانده مى تواند قبل از وقت رسيدگى به شورا مراجعه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را جهت تدارك دفاع اخذ نمايد.م/الف97/20/6670
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى بهروز خطيبى فرزند ابوالقاسم به شرح درخواستى كه به شماره 97/0012 اين شورا ثبت گرديده در 
خواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم  داشته ابوالقاسم خطيبى فرزند على به شماره شناسنامه:136 
صــادره ازآمل در تاريخ:1396/03/27 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان آمل فــوت نموده و ورثه/وراث حين 
الفوت وى عبارتند از/عبارتســت از:1-محمدرضا خطيبى فرزند ســليمان شــماره ملى2141722391   2-بهروز 
خطيبــى فرزنــد ســليمان شــماره ملــى  2141722752     3-ابوالحســن خطيبــى فرزند ســليمان شــماره ملى  
2142965849      4-مولــود خطيبــى فرزنــد ســليمان شــماره ملــى  2141722543        5-شــهربانو خطيبى 
فرزند سليمان شماره ملى  2141722845       6-كلثوم خطيبى فرزند سليمان شماره ملى  2141723329  - 
فرزندان متوفى والغير,اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او ميباشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك ماه به اين 

شورا مراجعه و تقديم نمايد و اال گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 12شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

گواهى حصر وراثت
آقاى حسن جان آزاديان بيشه به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به 
شماره 4/483/97 كه تقديم اين دادگاه نموده، چنين اشعار داشته شادروان ابراهيم آزاديان بيشه ش ش 21 
در تاريخ 97/4/28 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1-محمدحسين آزاديان 
بيشه ف ابراهيم و شهربانو ش م 2052021116 متولد 1393 صادره بابل -پسر متوفى2-شهربانو زراعتى ف 
ذبيح اله و صبح نساء ش ش 34 متولد 1360 صادره بابل همسر متوفى3-حسن جان آزاديان بيشه ف تقى جان و 
شهربانو ش ش 397 متولد 1337 صادره بابل-پدر متوفى4-سيده فاطمه سبطى ف سيد محمد و ام البنين ش 
ش 14 متولد 1338 صادره بابل- مادر متوفى  .پس از تشــريفات قانونى و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامه و 
عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه 
گواهينامه ماليات بر ارث به شــماره -- ســرانجام در تاريخ—در وقت فوق العاده شعبه چهارمشوراى حل اختالف 
بابل به تصدى امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به 
اشــخاص يادشــده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى 

كه بر تركه تعلق مى گيرد . اعتبار قانونى اين گواهى نامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 4  شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

عرض��ه محدود ل��وازم خانگی  توسعه موجب شده تا خریدارانی که مسیر 
نیاز به تهیه این کاالها دارند برای خرید آنها یا باید 
هزین��ه گزافی پرداخت کنند ی��ا از خرید منصرف 

شوند که در هر دو صورت متضرر می شوند.
 در حالی که عرضه لوازم خانگی پس از عید از 
سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان محدود شده 
بود ت��ا بتوانند مجوز افزایش قیم��ت بگیرند و در 
روز های ابتدایی اردیبهش��ت ماه قیمت این کاال ها 
افزایش یافت و انتظار این بود که تهیه این کاال ها 

برای مصرف کنندگان به راحتی ممکن شود.
در حالی که پیش بینی می ش��د تا مدت ها این 
بازار دچار تغییر و تحول خاصی نباشد اما، با تحوالت 
بازار ارز بازار لوازم خانگی مجددا دچار دگرگونی شد 
و فضای آن مجددا به حال و هوای اویل سال برگشت 
و مجددا بازی عرضه محدود از سوی تولیدکنندگان 

و عرضه کننده شروع شد تا قیمت ها رشد یابند.
در ای��ن بین قیم��ت ارز، افزای��ش هزینه ها و 
کمبود مواد اولیه از جمله دالیلی این تغییر تحول 

از سوی فعاالن این عرضه ذکر شده است.
حمیدرض��ا غزن��وی پیش ت��ر با بی��ان اینکه 
واحد های تولیدی برای تامین مواد اولیه به مشکل 
خورده اند، گفت: نمی شود ارز بخشی از مواد اولیه 
ک��ه در یک گ��روه قرار دارد تامین ش��ود و بخش 
دیگ��ر گه در گروه دیگر قرار دارد تامین نش��ود با 

این روند تولید به مشکل خواهد خورد.
وی با بی��ان اینکه افزایش قیم��ت مواد اولیه 
عرصه را بر واحد های تولیدی س��خت کرده است، 
افزود: میانگین قیمت مواد اولیه ۴۰ درصد افزایش 

یافته که تولید را با مشکل مواجه کرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی درباره دلیل کمبود ل��وازم خانگی در بازار 

تصری��ح کرد: ای��ن موضوع به خاط��ر کمبود مواد 
اولیه، قیمت ارز و عدم افزایش قیمت ها اس��ت که 

موجب شده کاال به بازار کمتر عرضه شود.
وی یکی از مشکات بزرگ واحد های تولیدی 
را سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: اگر فکری 
به حال این موضوع نش��ود ش��رایط بازار به همین 

منوال ادامه خواهد داشت.
از طرف��ی محم��د طحانپ��ور رئی��س اتحادیه 

فروش��ندگان لوازم خانگی درب��اره عرضه محدود 
لوازم خانگی اظهار کرد: اینکار از سوی فروشنده ها 
ص��ورت نمی گی��رد به دلی��ل اینکه فروش��ندگان 
س��رمایه آنچنانی ندارند که بخواهن��د کاال را نگه 

دارند و عرضه نکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: 
به دلیل افزایش قیمت م��واد اولیه تولیدات داخلی 
کاهش یافته و از طرفی واردات لوازم خانگی خارجی 

هم به مشکل خورد در نتیجه عرضه کاهش یافت.
هم  حالیکه  در 

تولیدکنندگان و هم فروش��ندگان بر محدود ش��دن 
عرض��ه لوازم خانگی را تایی��د می کنند و دلیل عمده 
آن را کمبود مواد اولیه و گران ش��دن قیمت این مواد 
عنوان می کنند که برای بخشی از مواد اولیه به آن ها ارز 
تخصیص داده شده است و افزایش قیمت ارز نمی تواند 

دلیل موجهی برای عرضه نکردن کاال به بازار باشد.
عرضه نک��ردن ل��وازم خانگی در ب��ازار موجب 
س��رگردانی خریداران ش��ده و افرادی که نیاز مبرم 
ب��ه این کاال ها دارند یا ناچ��ار به خرید کاال با هزینه 
گزاف تر هستند یا باید از خرید صرف نظر کنند که در 
هر دو صورت متضرر می ش��وند و باید فکری به حال 

بازار لوازم خانگی شود تا این شرایط تداوم نیابد.
البت��ه در این میان برخ��ی از متولیان بر این 
باورند که بایداقدامات اساس��ی تری در این زمینه 
شکل بگیرد که از جمله آن می توان به ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی به کش��ور اشاره کرد. چندی 
پیش اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بی��ان اینکه 
واردات لوازم خانگی به کش��ور ممنوع است گفت: 
برای همین برخی ها سوء استفاده کرده اند و قیمت 

کاالهای خود را افزایش داده اند.
 مجی��د خدابخش با بی��ان اینک��ه حمایت از 
تولیدکنندگان در اولویت ما است، این نکته را مطرح 
ک��رد که میزان رضایت مندی مردم از وضعیت بازار 
نشان می دهد که باید در جهت گیری و اولویت بندی 

این واحدها جهت بازرسی تجدید نظر شود.
ب��ه اعتق��اد وی افزایش قیمت بای��د با نظارت 
کمیس��یون های تخصصی تعیین قیمت باش��د، به 
طوریکه مردم و تولیدکنندگان نباید متضرر شوند. 
همچنین ممنوعیت واردات کاالهای دارای مش��ابه 
داخل��ی فرصت مناس��بی برای تولید و اش��تغال از 
س��وی بخش خصوصی است. خدابخش با تاکید بر 
اینکه بازرسی ها باید به صورت هدفمند انجام شوند، 

اعام کرد؛ واحدهایی که بیش��تر با معیش��ت مردم 
در ارتباط هس��تند در اولویت بازرس��ی قرار گیرند 
تا اثرات آن برای مردم رضایت  بخش باش��د. ضمن 
اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موجب افزایش 
قیمت کاالی خارجی شده و برخی تولیدکنندگان 
داخلی نیز به همین بهانه قیمت محصوالت خود را 

افزایش داده اند که منطقی نیست.  میزان

بهانه های تکراری برای گران شدن

عرضه محدود لوازم خانگی 
و سرگردانی خریداران

برای جبران کمبود بازار 
یم ۳ شیفته کار کنیم حاضر

لوازم  کارخانجات  مدیرعامل 
خانگی یک شرکت در نامه ای به وزیر 
کرد،  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
لوازم  بازار  کمبود  جبران  منظور  به 
به طور شبانه  آمادگی داریم  خانگی 

روزی و سه شیفت تولید کنیم.
با  حسین رحمانی نیا در این نامه 
اشاره به وضعیت ملتهب بازار لوازم 
فروشندگان  برخی  امتناع  و  خانگی 
کاالهای  تزریق  از  توزیع کنندگان  و 
تولیدی به بازار اعالم کرد: این شرکت 
از  به طور ویژه و خارج  آمادگی دارد 
برنامه قبلی و در راستای تنظیم بازار 
با بهره گیری از حداکثر توان تولیدی به 
صورت شبانه روزی و در سه شیفت 
تولید نموده تا بخشی از کمبود بازار 

لوازم خانگی جبران گردد.

نمای نزدیک

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران:
و بزرگتر شد حباب بازار خودر

رئی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و  ل ت������و فروش��ندگان خودروی ته��ران گفت: به ا
دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر، حباب 
قیمت ها در بازار خودرو نیز بزرگتر شده است. این در حالی است 

که قیمتهای فعلی غیرواقعی است و باید کاهش یابد.
س��عید موتمنی اظهار کرد: متاس��فانه نرخ ارز در بازار 

غیررسمی که باال می رود سایر بازارها را نیز متاثر می کند.
وی با بیان اینکه نرخ واقعی دالر بین ۷ تا ۸ هزار تومان 
است، خاطرنش��ان کرد: امیدواریم دولت هرچه زودتر بازار 
ثانویه ارز را راه اندازی کند تا قیمت دالر در بازار غیررسمی 

کاهش یافته و به نرخ واقعی خود برسد.
موتمنی ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار غیررس��می 
تاثیر مثبتی بر قیمت س��ایر کاالها داش��ته و مطمئنا شاهد 
افت قیمت خودرو در بازار و کوچک تر ش��دن حباب قیمتی 

این محصوالت خواهیم بود.  ایسنا

سخنگوی صنعت برق کشور: 
خاموشی ها به پایان می رسد

س��خنگوی صنعت برق کش��ور گفت:  ک������ل علی رغم اینکه درج��ه حرارت کاهش د
زیادی پیدا نکرد، اما میزان خاموش��ی ها نسبت به دو هفته 
گذشته ۴۷ درصد و نسبت به هفته اخیر ۳۰ درصد کاهش 
یافته اس��ت و پیش بینی می شود که نهایتا تا ۲۰ مرداد ماه 
خاموشی ها به صفر برس��د. البته این مسئله متاثر از برخی 

عوامل همچون درجه حرارت است.
محمودرضا حقی فام با بیان اینکه پیک مصرف ش��بکه 
سراسری به ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات رسیده است، اظهار کرد: 
از ۲۰ تیرم��اه با اعمال مدیریت مص��رف میزان بار افزایش 
نیافت که این مقدار کمتر از سه درصد پیک شبکه سراسری 
در س��ال گذشته است. وی با اشاره به سنکرون شدن واحد 
دوم نیروگاه پرند گفت: مقدمات این کار در حال انجام است 
که بی شک این نیروگاه می تواند تاثیر زیادی در حل مشکل 

کمبود تولید کشور داشته باشد.  ایسنا


