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 حضور مدیرعامل بانک کشاورزی
در بیست و نهمین همایش بانکداری اسالمی
بیسللت و نهمین همایللش بانکداری اسللامی با 
عنللوان »بانکللداری اسللامی: چالش هللای حاکمیت 
شللرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شللبکه بانکی 
کشللور« روز شللنبه 10 شللهریور با حضور رئیس کل 
بانللک مرکزی، مدیرعامللل بانک کشللاورزی، مدیران 
عامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، کارشناسان 
و اساتید دانشللگاهی در مرکز همایش های بین المللی 

صداوسیمای جمهوری اسامی ایران برگزار شد.
بنابر این گزارش، ایللن همایش دو روزه در چهار 
محور »نقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور، 
مدیریللت منابللع و مصارف در شللبکه بانکی کشللور: 
چالش هللا و راهکارهللا، بانکداری مرکللزی: حاکمیت 
شللرکتی و مدیریت منابع و مصارف، رابطه حاکمیت 
شللرکتی و مدیریللت منابللع و مصارف« برگزار  شللد 
و سللخنرانان در قالب نشسللت های تخصصی به ارائه 

مقاالت و بیان نقطه نظرات خود می پردازند.

وصول مطالبات بانک را از طریق تمامی 
ظرفیت های قانونی کشور دنبال می کنیم

عضو هیللأت  مدیره بانللک صادرات ایللران گفت: 
مطالبات بانک صادرات ایران را با اسللتفاده از امکانات، 
ظرفیت هللا و مجللاری قانونی قوای سلله گانه و سللایر 
نهادهای اجرایی و نظارتی کشللور با سللرعت بیشتری 

پیگیری خواهیم کرد.
ارسللان فتحی پور با اعام این خبللر گفت: وصول 
مطالبات در نظام بانکی کشور برای برون رفت از تنگناهای 
مالی بانک ها و تزریق بیشتر منابع به بخش های تولیدی 
کشللور، یک چالش مهم در اقتصاد ملی است. وی افزود: 
در تاش هسللتیم مطالبات را از طریق مجلس شللورای 
اسللامی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها پیگیری 
و وصول کنیم و در این راستا از تمامی ظرفیت های قوای 
مختلف و بخش های اجرایی کشور استفاده خواهیم کرد.

مذاکره 250 بنگاه ایرانی و کره ای با یکدیگر
مدیرعامل سللازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتللی ایللران گفت: تاکنللون 250 بنللگاه ایرانی و 
کره ای با یکدیگر مذاکره داشته و 85 تفاهم همکاری 

در زمینه انتقال فناوری امضا شده است.
صادق نجفی در دیدار سفیر جمهوری اسامی ایران 
در سللئول با اشاره به سهم 92 درصدی صنایع کوچک 
و متوسللط در کشللورمان و در راستای تفاهم همکاری 
سللازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با 
وزارت بنگاه های کوچک و متوسط کره جنوبی بر توسعه 
همکاری بین بنگاه های دو کشور به منظور انتقال فناوری 
و آموزش تاکید کرد. وی افزود: تاکنون 250 بنگاه ایرانی 
و کره ای با یکدیگر مذاکره داشته و 85 تفاهم همکاری 

در زمینه انتقال فناوری امضا شده است.

اخبار

تاسیس ٤200 تعاونی جدید در کشور
معللاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاسللیس ٤200 تعاونی 

جدید در کشور خبر داد.
سللیدحمید کانتری با تاکید بر نقش تعاونی ها در کوچک سللازی دولت و 
واگذاری پروژه ها به شللرکت های تعاونی افزود: در پنج سللال گذشته 22 هزار و 

٤00 تعاونی جدید ایجاد شللد که در نتیجه ۷۶ درصد از نظر تعداد تعاونی رشللد 
داشللته ایم. همچنین ۳5۳ هزار شللغل جدید از محل اقتصاد تعاونی ها ایجاد شد که 

رشد ۷9 درصدی را نشان می دهد.
معللاون وزیللر کار در اداملله تصریح کرد: در این پنج سللال ۶ هللزار و ٤00 تعاونی 
جدید کشاورزی، ٤ هزار و ٤00 تعاونی صنعتی، 250 تعاونی معدن، ۶80 تعاونی فرش 
دستباف و ۷ هزار و ٤50 تعاونی خدمات در حوزه های مختلف اعم از آی تی، گردشگری، 

بهداشت و... همچنین 25۶ تعاونی حمل و نقل راه اندازی شده است.  فارس

اصل 44
تولید ساالنه ۱5 میلیون تن مواد پروتئینی

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشللاورزی گفت: کمبودی از نظر میزان 
تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده ها وجود ندارد.

مرتضی رضایی با اشللاره به بزرگی صنعت دام و طیور کشللور، افزود: در این 
صنعت حدود ۷5 میلیون تن مواد خوراکی در سال تولید و مصرف و بیش از 15 

میلیون تن انواع مواد پروتئینی تامین می شود که بخش عمده ای از تغذیه مردم را 
شکل می دهد. وی با بیان اینکه هرگونه نوسانی اثرات بزرگی بر روی این صنعت دارد، 

ادامه داد: امسللال حدود 10 میلیون و ۷00 هزار تن شیرخام، 2 میلیون و ۳50 هزار تن 
گوشت مرغ، 500 هزار تن تخم مرغ و 8۶0 هزار تن گوشت قرمز تولید می شود.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: چند سال پیش سامانه ای برخط 
برای رصد کردن میزان تولید و توزیع در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده است که 

همه سطوح تولید را تحت پوشش قرار می دهد.  صداوسیما

راه سبز
۷٤ درصد سپرده های بانک ها در دست ۱ درصد سپرده گذاران

عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: یک  درصد سپرده گذاران بزرگ 
بانک کسللانی هستند که ۷٤ درصد سللپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف 

فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.
غامرضا مصباحی مقدم گفت: منافعی که بانک ها به دست می آورند در قالب 

دو نوع سللپرده انجام می شللود که سپرده گذاری برای سللرمایه گذاری و پس انداز 
برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد.

 این اقتصاددان گفت: حدود ۶0 درصد نقدینگی کشور به سمت فعالیت های نامولد رفته 
و فقط ٤0 درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه 
نرخ سللود بانکی به گونه ای است که تولید کنندگان سعی می کنند تولید را متوقف کنند و 
سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه 

در تولید ریسک پذیرتر است و مالیات و هزینه های نیروی انسانی نیز دارد.  تسنیم

پشت باجه

دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران مطرح کرد؛
ضربه سختی که دولت به صنعت کفش زد

دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با اعام اینکه یکی دو  کار و  هفته قبل از اعام بسللته ارزی دولت ترخیص مواد اولیه کس�ب 
واحدهای تولیدی از گمرکات به خاطر ابهامات مابه التفاوت ارزی متوقف شللده 

بود، گفت: در طول این یک ماه ضربه سختی به تولیدکنندگان وارد شد.
علی لشگری اظهار داشت: این روزها واحدهای تولیدی در نبود مواد اولیه 
به سللختی فعالیت کرده و حتی نوسللانات نرخ دالر هم عاملی شده تا واردات 
مواد به کندی همراه شللود. وی با اعام اینکه یکی دو هفته قبل از اعام بسته 
ارزی دولت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات به خاطر ابهامات 
مابه التفاوت ارزی متوقف شده بود افزود: تصور کنید واحد تولیدی که فعالیت آن 
یک فرایند خطی است حدود یک ماه است که مواد اولیه ندارد. همین امر عاملی 

می شود که تولید کاهش پیدا کرده و قیمت ها رشد قابل توجهی پیدا کند.
وی تصریح کرد: از روز شنبه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی آغاز شده 
که این موضوع با توجه به نامه نگاری های متعدد زمان بر است. به اعتقاد ما دولت 

در طول این یک ماه ضربه سختی را به تولیدکنندگان وارد کرد.  تسنیم

مدیرعامل برق منطقه ای تهران اعالم کرد:
فرسوده بودن 50درصد خطوط انتقال و شبکه برق تهران 

مدیرعامللل برق منطقلله ای تهران با اشللاره به اینکه 50  ک������ل درصد خطوط انتقال و شبکه برق تهران، البرز و قم بیش د
از 20 سال قدمت دارد و باید تجهیز و اصاح شود، گفت: دستورالعمل توسعه 

نیروگاه های کوچک در حال بازنگری است.
غامرضا خوش خلق با اشللاره به اینکه مسللئولیت تأمین برق سه استان 
تهران، قم و البرز برعهده شرکت برق منطقه تهران است، گفت: طول خطوط 
انتقال و شبکه برق این سه استان 10 هزار کیلومتر است که به طور متوسط 
50 درصد از شللبکه بیش از بیسللت سللال قدمت دارد، بنابراین برای اینکه 

شبکه برق به پایداری استاندارد برسد، باید عمر شبکه کاهش یابد. 
وی با تأکید بر اینکه خاموشللی برق در سللال جاری ناشی از کمبود تولید 
نیروگاه هللای برق آبللی بود و هیچ ارتباطی به فرسللودگی و عمر باالی خطوط 
انتقال و پست ها و شبکه باز نمی گردد، گفت: چندین سال است که خاموشی ها 
ناشی از پرباری شبکه نیست. تا افق 1٤0۳ برنامه ای برای بازسازی شبکه برق 

منطقه تهران )تهران، البرز و قم( 10 هزار میلیارد تومان نیاز بود.  فارس

پیرو نوسانات اخیر رخ داد؛
تغییر سیاست بورس کاال در معامالت آتی سکه 

بورس کاال با انتشار اطاعیه ای برای جلوگیری از متضرر  رین��گ شدن فعاالن واقعی بازار سکه، از توقف معامات آتی سکه روي 
طای بهار آزادی و بسته شدن همه نمادهای معاماتی این کاال خبر داد.

پس از نوسللان شدید قیمت سکه در هفته های گذشته، با این تصور که 
معامات بازار آتی سللکه در بورس کاال، عامل جهت دهی به بازار نقد اسللت، 
محدودیت هایی برای معامات آتی سللکه در نظر گرفته شللد تا اینکه امروز 
بورس کاال از توقف معامات آتی سکه خبر داد. برپایه معامات آتی، کاالیی 
مانند سللکه را اکنون و با قیمت مشللخصی خریداری می کنند، اما تحویل و 
پرداخللت وجه آن در آینده )به عنوان مثال آبان یا دی 9۷( انجام می شللود، 

بخش قابل توجهی از معامات قرارداد آتی به تحویل سکه منجر نمی شود.
بورس کاال با انتشار اطاعیه ای اعام کرد: برای حمایت از منافع سرمایه گذاران، 
پس از تایید سللازمان بورس و اوراق بهادار، همه کارگزاران ملزم به بسللتن همه 
موقعیت های تعهدی باز مشللتریان خود براسللاس آخرین قیمت تسویه در همه 

نمادهای معاماتی قراردادهای آتی سکه طای بهار آزادی هستند.  ایرنا

در حالی که قیمت میوه طی  هفته های گذشللته با افزایش ب����ازار روز
8۳ درصدی نسللبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته مواجه شللده است، مسئوالن وزارت جهاد 
کشللاورزی معتقدند که تولید ایللن محصوالت با 
نوسللان یا کمبود قابل ماحظه ای مواجه نشللده و 
داللی و سللودجویی عامل اصلللی گرانی و افزایش 

غیرمنطقه ای قیمت میوه در بازار است.
براسللاس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط 
قیمت اقام خوراکی در سطح شهر تهران در هفته 
منتهی به دوم شللهریورماه امسال گروه میوه های 
تازه با افزایش قیمت 8۳ درصدی نسللبت به هفته 
مشللابه در سال گذشته مواجه شده است و نگاهی 
به درصللد افزایش قیمت همین گللروه کاالیی در 
هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل که به ترتیب ۶.8 
و ٤.٤ درصد بوده اسللت، نشللان می دهد که روند 
قیمللت و بازار میوه افزایشللی بوده و همچنان این 

گرانی ها ادامه دارد.
البته در این میان تنهللا میوه وارداتی در این 
سللبد یعنی موز به کیلویی 10 هزار و 1۷٤ تومان 
)به صورت میانگین( رسیده و نسبت به هفته سال 
گذشته 1٤٤.9 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده 
اسللت. همچنین پس از این میوه وارداتی هندوانه 
و طالبللی در ردیف هللای باالیی جللدول گرانی و 
صدرنشللین آن هسللتند، چراکه به ترتیب 1۳9.۳ 
درصللد و 95.۶ درصد افزایش قیمت را نسللبت به 
هفته مشابه سال گذشته تجربه کردند و پس از آن 
میوه هایی مانند گابی، خربزه، انگور، سیب گاب 
و هلو در رتبه های بعللدی افزایش قیمت میوه در 

آخرین ارزیابی بانک مرکزی قرار دارد.
در ایللن میان برخی باغداران و فروشللندگان 

میوه عامل افزایش قیمللت میوه را کاهش کمبود 
تولید و عرضه انواع میوه ناشللی از سللرمازدگی و 
دیگر شللرایط اقلیمی خاص عنللوان می کنند، اما 

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که هیچ 
کمبودی در این زمینه وجود نداشته و سودجویی، 

واسطه گری و داللی قیمت میوه را گران می کند.
شکراهلل حاجی وند مدیرکل دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
از نظللر تولید هیچ مشللکل و کمبودی در کشللور 
وجود ندارد و از نظر عرضه محصول در حوزه میوه 
نسللبت به سال گذشللته وضعیت بهتری را تجربه 
می کند بنابراین هیچ کمبودی در این زمینه وجود 
نللدارد و داللی و سللودجویی عامل افزایش قیمت 

میوه است.
وی ادامه داد: براسللاس بررسللی های صورت 
گرفتلله قیمت هر کیلوگللرم میوه کلله در اختیار 
مردم قرار گرفته و توسللط آنها اسللتفاده می شود 
تنهللا ۳0 درصدش به جیب باغللدار می رود و ۷0 
درصد مابقی آن نیز سللهم دالالن، سللودجویان و 
واسللطه های بی شللماری هسللتند که قیمت میوه 
را افزایللش دادنللد، بنابرایللن باید طرحللی دیگر 

براندازیم.

مدیرکل دفتللر امور میوه های سردسللیری و 
خشللک وزارت جهاد کشللاورزی با تاکید بر اینکه 
برخللورد بللا سللودجویان و گرانفروشللان وظیفه 
دسللتگاه های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اسللت، تصریح کرد: آن طور که باید دسللتگاه های 
نظارتللی به وظایف خود عمللل نمی کنند و به نظر 
می رسللد راهللکار مقابله با این فاصللله زیاد ایجاد 
زنجیللره واحللدی در زمینلله ی میللوه از تولید تا 
مصرف است که باغداران سللود واقعی خود را که 
مستحق شللان اسللت را ببرند و مردم نیز بتوانند با 

قیمت مناسب تری میوه بخرند.
همچنیللن مسللعود لطیفیان مدیللرکل دفتر 
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
کشللاورزی نیز در این باره، اینگونه توضیح داد که 
در زمینه ی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
هیللچ کمبودی وجود ندارد کلله می توان به خرما، 
انللار، انجیر، کیللوی، مرکبات و... اشللاره کرد، اما 

ایللن  سودجویی در  میان 
عوامللل  و 

واسللطه ای دیگر باعث افزایش قیمت میوه شده اند 
که البتلله این رشللد بی رویه در بازار بسللیاری از 

محصوالت دیگر در کشور اتفاق افتاده است.
وی افزود: باید زنجیره ارزش افزوده و یکپارچه 
برای میوه تشکیل شللود تا تولیدکنندگان بتوانند 
به صورت مسللتقیم محصوالت خللود را با قیمت 
مناسب عرضه کنند که وزارت جهاد کشاورزی در 
این زمینه تسللهیات و کمک های مناسللبی را در 

نظر گرفته است.
پیللش از این نیز مجتبی شللادلو، عضو هیات 
مدیره اتحادیه باغداران، سرمازدگی محصوالت در 
فروردین و افزایللش هزینه های تولید را مهم ترین 
عوامل افزایش قیمت میوه هللا اعام کرده و گفته 

بود باغداران در قیمت گذاری نقشی ندارند.
وی همچنیللن بللا تاکید بللر اینکه مقایسلله 
قیمت های امسللال با سللال گذشته درست نیست 
گفته بود؛ سللال گذشللته به دلیل افزایش تولید و 
نبللود بازار متناسللب با آن، قیمللت  میوه ها به 10 
سال پیش برگشللته بود که باعث شد تولیدکننده 
متضرر شللود و حتی نتواند هزینه های تولیدش را 
بازگرداند؛ این در حالی بود که سال گذشته تولید 

کمی و کیفی بسیار خوبی داشتیم.
وی با تاکیللد بر تاثیر افزایش 
نللرخ ارز بللر قیمللت نهاده های 
تولیللد و ماشللین آالت گفت: با 
اینکه این محصوالت در لیست 
کاالهای اساسللی وجود دارند و 
بلله آن ها ارز دولتللی اختصاص 

می یابد اما ماک قیمت گذاری ها همان قیمت ارز 
در بازار آزاد است.  ایسنا

 دادنامه
پرونــده:3/96/359 دادنامــه:561-96/7/30 خواهان:امــور شــعب بانــك تجــارت مازنــدران با 
وكالت الهه رســوليان خوانده:1-عزت اله ذبيحى اردشيرى2-حســن راستگو-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى امور شــعب بانك تجارت مازندران با وكالت الهه رســوليان بــه طرفيت1-عزت 
الــه ذبيحى اردشيرى2-حســن راســتگو به خواســته مطالبه وجه مبلغ يكصــدوده ميليو ريال با احتســاب 
كليه خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه روزانه وفق قرارداد بدين توضيح كه خواهان حسب مفاد 
دادخواســت و مســتندات منضم به آن بيان داشــته خوانده رديف اول به موجب قرارداد بانكى فى مابين 
مبادرت به اخذ تســهيالت اعطايى از آن بانك نموده و خوانده رديف دوم با امضاى قرارداد كليه تعهدات و 
شرايط مندرج در آن را متعهد گرديده لكن نام بردگان على رغم مراجعات مكرر از تاديه بدهى متعلق خويش 
استنكاف نموده اند لذا باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه مفاد قرارداد تسهيالت اعطايى مورخ 80/2/9 
و توجها به پاســخ اســتعالم به عمل آمده از بانك معطى تسهيالت كه مبين بدهى خوانده رديف اول به مبلغ 
شصت و هشت ميليون و سيصدوشصت و دو هزارريال و نيز عدم مديونيت و بدهى خوانده رديف دوم به 
لحاظ تسويه بدهى متعلق بوده و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه شورا با وصف ابالغ قانونى بنابراين 
با استصحاب بقاى دين دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته مستندا به مواد 10-219-230 ق مدنى 
و مواد 198-519 ق آ د م مصوب 79 و حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت شصت و هشت 
ميليون و سيصدوشصت و دو هزارريال اصل خواسته و پرداخت نهصدوبيست و چهارهزاروپانصدوبيست 
و پنج ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ دوميليون و چهارصدوشصت و يك هزاروسى و سه ريال بابت حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد .درخصوص خوانده 
رديف دوم به لحاظ عدم وجود مانده بدهى حسب اعالم بانك(خواهان)به لحاظ عدم توجه ادعا نسبت به نام 
برده مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره نسبت به 
خوانده رديف اول غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف 
بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى ســارى و نسبت به خوانده رديف دوم حضورى و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى وقت رسيدگى به محمد معينى منش
خواهان ســيد امير خرازيان دادخواستى به طرفيت خوانده محمد معينى منش به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073400006 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/6/11 ســاعت 10:30  تعيين گرديد لذا حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 
73 ق آ د م بــه علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
                                                                             مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى وقت رسيدگى به سيده شيرين حسينى زيدى ف سيدقاسم
خواهان نوروز فغانى سنگســركى دادخواســتى به طرفيت خوانده سيده شــيرين حسينى به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073400041 شعبه 4 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/5/27 ساعت 10 تعيين گرديد لذا حســب دستور دادگاه ، طبق موضوع 
مــاده 73 ق آ د م بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى وقت رسيدگى به كمال احمدى قاجارى
خواهان قربان كرگانرودى دادخواستى به طرفيت خوانده كمال احمدى قاجارى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073500014 شــعبه 5 شــوراى حل اختالف سارى 
ثبت و وقت رســيدگى 97/4/25 ســاعت 9  تعيين گرديد لذا حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 
73 ق آ د م بــه علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى-سيده زهرا موسوى اليردى

آگهى ابالغ دادنامه
ش بايگانى شعبه:960133 خانم سحر پرستش دادخواستى به خواسته مطالبه  وجه به طرفيت بهروز 
موحد قوجن ف اى محمد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/96/923 ثبت شده و منجر به صدور 
دادنامه گرديده است چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق آ د م مراتب  يك نوبت در 

روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه دادنامه پيوست مى باشد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-زهرا شادمان قادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجيد آهى اندى ف حرمت اله
خواهــان اعظم ويدا دادخواســتى به طرفيــت مجيد آهى به خواســته مطالبه مهريه مطــرح كه به اين 
شــعبه ارجــاع و به كالســه 9609982073300071 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف ســارى ثبــت و وقت 
رســيدگى 97/6/10 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتــر دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-زهرا شادمان قادى

دادنامه
پرونده كالسه:9609982073300133 دادنامه:9709972073300099 خواهان:سحر پرستش 
كاســب ف محمد با وكالت مجيد روشــن بــن ف رضا خوانده:بهــروز موحد قوجق ف اى محمــد ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى سحر پرستش كاسب ف محمد با وكالت مجيد روشن بين به طرفيت بهروز موحد 
قوجــق ف اى محمد به خواســت مطالبه وجه جمعا به مبلغ يكصدوبيســت ميليون ريــال موضوع مطالبه مبلغ 
پنجــاه ميليون ريال بابت قســمتى از يك فقره چك به شــماره 514117-94/5/10 و مبلغ هفتادميليون 
ريال بابت چك شــماره 514116-94/4/15 عهده بانك صادرات شــعبه ميدان مركزى گنبد با احتســاب 
هزينــه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديــه باتوجه به محتويات پرونــده و مالحظه تصوير 
مصدق چك هاى موصوف و گواهينامه هاى عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف 
ابالغ و دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و 
مســتندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به اصول اســناد در يد خواهان و با 
اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و ثابت تشــخيص مستندا به مواد 310-313 ق تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 79 حكم به محكوميت خوانده 
بــه پرداخت يكصدوبيســت ميليون ريال اصل خواســته و پرداخت يك ميليــون و پانصدوهفتادهزارريال 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان اجراى حكم براساس تغيير شاخص 
تــورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صــادر واعالم مى دارد.رأى 
صادره غيابى ظرف بيســت 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 سوم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى حصر وراثت  
رحيمه مزيدى ش ش 1811 به شرح دادخواست به كالسه 970619 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن مزيــدى ش ش 1156 در تاريخ 76/12/23 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- 
دختــر متوفى2-حســين ش ش 5829047837   3-جــواد ش ش 5829360500 4-حكيمــه ش ش 
5829360519   5-محمد ش ش 2080009575   6-قاسم ش ش 5829223694   7-جميله ش ش 
5 همگى مزيدى ف حســن-فرزندان متوفى8-ســيده زبيده الريميان ف ميرمقيم ش ش 5829349248 
همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9609982073200011 دادنامه:9709972073200060 خواهان:عارف كشيرى ف على 
با وكالت ايمان آقاجانى دالور ف عسكرى خوانده:شركت برنت سارى به مديريت محمدجواد يوسفى –مجهول 
المكان ((رأى قاضى شــوراى حل اختالف)):درخصوص دعوى خواهان عارف كشــيرى با وكالت ايمان آقاجانى 
به طرفيت خوانده شركت برنت سارى به خواسته مطالبه صدوپنج ميليون ريال بابت اجاره بهاى يك دستگاه 
ييل مكانيكى با احتســاب خســارات دادرســى و تاخير تاديه باتوجه به داليل ارائه شده از سوى خواهان از 
جملــه تصويــر اجاره نامه و پرينت كاركرد دســتگاه و نظر به اين كه مدير خوانده با ابالغ وقت دادرســى در 
وقت مقرر حاضر نگرديده و دفاع موكل و مدللى نســبت به دعوى خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده 
و اســناد و مدارك و مســتندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده لذا باتوجه به پاســخ اســتعالم از 
موسســه مذكور دعوى خواهان باتوجه به مراتب معنونه به مبلغ اعالمى در پاســخ اســتعالم وارد و اشتغال 
ذمه خوانده ثابت تشــخيص با اســتناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 466و490 
ق مدنــى حكــم به محكوميت خوانده بــه پرداخت صدوپنج ميليون ريال اصل خواســته ،هم چنين پرداخت 
1,382,500 ريــال بابــت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواســت تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ســاالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد و 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره حضورى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:2/96/654 دادنامــه:816-96/12/26 خواهان:بانك مهر اقتصاد بــا وكالت فهيمه ماليى 
پاشــايى خوانده:1-سيده سميه اندارجمى2-سيدابراهيم اندارجمى ساداتى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــوراى حل اختالف)):درخصوص دعوى خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت فهيمه ماليى پاشــايى به طرفيت 
خواندگان:1-ســيده سميه اندارجمى2-ســيد ابراهيم اندراجمى ساداتى به خواســته مطالبه صدوپانزده 
ميليون ريال با احتســاب خســارات دادرســى و تاخير تاديه باتوجه به داليل ارائه شده از سوى خواهان از 
جمله تصوير چك شــماره 492211-94/8/20  و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرســى 
در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نســبت به دعوى خواهان و مســتندات وى به عمل 
نياورده و اسناد و مدارك و مستندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده لذا باتوجه به مراتب معنونه 
وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص با اســتناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و 
مــواد 249و310و313 ق تجارت حكم به محكوميت خواندگان بــه پرداخت صدوپانزده ميليون ريال اصل 
خواسته هم چنين پرداخت 1687500 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا اجراى حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم 
مى گردد و محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع مى باشــد ســپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى 

مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:2/96/285 دادنامــه:822-96/12/26 خواهان:شــركت تعاونــى توليدى و بســته بندى 
فــراورده هاى گوشــتى گوهرنگين مازنــدران با مديرعاملى علــى عرب خوانده:حميدرضــا رمضانى-مجهول 
المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعوى شركت تعاونى توليدى و بسته بندى فراورده هاى گوشتى گوهرنگين 
مازندران با مديرعاملى على عرب به طرفيت حميدرضا رمضانى تويه به خواســته مطالبه صدوهشتادميليون 
ريال با احتســاب خســارات دادرســى و تاخير تاديه با مالحظه دادخواست ارائه شــده و منضمات آن و سند 
عادى ارائه شــده و دادنامه شــعبه چهارم دادگاه حقوقى ســارى و شــعبه 19دادگاه تجديدنظر مازندران و 
خوانــده در مقابــل دعوى خواهان دفاع موجه و مدللى ننموده لذا دعوى خواهان را محرز و ثابت دانســته با 
اســتناد به مواد 198-519-522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت صدوهشتادميليون ريال 
اصل خواســته و دوميليون و چهارصدوده هزارريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت تا اجراى حكم براســاس شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:2/96/562 دادنامه:815-96/12/26 خواهان:موسســه قرض الحســنه امام حســين با 
وكالت ســيد عبداله موســوى خلردى خوانده:ســيد محســن موســوى تالجيمى-مجهول المكان ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى خواهان موسســه قرض الحســنه امام حســين با وكالت ســيد عبداله موســوى 
خلردى به طرفيت خوانده سيد محسن موسوى تالجيمى به خواسته مطالبه دويست ميليون ريال با احتساب 
خســارات دادرســى و تاخير تاديه باتوجه به داليل ارائه شده از ســوى خواهان از جمله تصوير چك شماره 
803667-95/1/10 و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى در وقت مقرر حاضر نگرديده 
و انــكار و تكذيــب يا دفاعى نســبت به دعوى خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده و اســناد و مدارك 
و مســتندات خواهــان مصــون از تعرض و تكذيب مانده و وجــود چك در يد دارنده آن ظاهر بر اســتحقاق 
وى و اشــتغال ذمه خوانده مى باشــد و خوانــده دليل يا بينه اى در پرداخت وجوه چــك و برائت ذمه ارائه 
ننموده لذا دعوى خواهان باتوجه به مراتب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص با استناد به 
مــواد 198و519و522 ق آ د م مصــوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى 
بــه ماده 2 قانــون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحــت نظم حكم به محكوميــت خوانده به 
پرداخــت دويســت ميليون ريال اصل خواســته هم چنين پرداخت ســه ميليــون و پانصدوهفتادهزارريال 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه 
كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد و محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره 
غيابى، ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع ســپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در 

دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
  على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

  
آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجيد آهى اندى ف حرمت اله

خواهان اعظم ويدا دادخواســتى به طرفيت مجيد آهى به خواســته مطالبه نفقه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9609982073300072 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/10 ساعت 9:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنــى به علــت مجهول المــكان بودن خوانــده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت دريكــى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتــر دادگاه مراجعه 
و ضمــن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-زهرا شادمان قادى

  دادنامه
پرونــده:9609982073300129 خواهان:بانــك مهــر اقتصاد بــا وكالت مهديه كريمــى ف محمود 
خواندگان:عبــداهللا صفرى ف حســن جان 2-طيبه يوســفى ف على ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى 
بانك مهر اقتصاد با وكالت مهديه كريمى به طرفيت1-طيبه يوسفى ف على2-عبداله صفرى ف حسنجان به 
خواسته صدور حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت هفتاد ميليون ريال موضوع يك فقره چك 
به شــماره 869727-92/9/18 عهده بانك ملى شعبه خيابان فرهنگ سارى با احتساب هزينه دادرسى و 
حــق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونــده و مالحظه تصوير مصدق چك موصوف 
و گواهينامــه عــدم پرداخت صادره منضم بــه آن نظر به اين كه خواندگان با وصــف ابالغ و دعوت از طريق 
نشــر آگهى در جلسه شــورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده اند بدين لحاظ ادعا و مستندات ابرازى 
خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با استصحاب بقاى 
دين دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص مســتندا به مواد 310-313-403 ق تجارت و تبصره الحاقى 
بــه مــاده 2 قانون صدور چــك و مــواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 79 حكم بــه محكوميت تضامنى  
خوانــدگان به پرداخــت هفتادميليون ريال اصل خواســته و پرداخت دوميليون و شــصت و پنج هزارريال 
هزينه دادرســى و دوميليون و پانصدوبيســت هزارريال اصل خواسته و پرداخت دوميليون وشصت و پنج 
هزارريال هزينه دادرســى و مبلغ دو ميليون و پانصدوبيســت هزارريال بابت حق الوكاله وكيل و خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ 92/9/18 تا اجراى حكم براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام 
اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت 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 سوم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونده:9609982073400085 دادنامــه:9709972073400022 خواهان:محمد عبداله بيكى 
ف محمــود خواندگان:1-عليرضــا رضايى2-عباداله رضاييــان زاده ف عليرضا هردو مجهــول المكان ((رأى 
شــورا)):درخصوص دعــواى محمد عبداله بيگى ف محمــود به طرفيت1-عباداله رضاييــان زاده ف عليرضا 
2-عليرضا رضايى به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 76,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرسى 
و خســارت تاخيــر تاديه به اســتناد دو فقــره حواله به شــماره هــاى 9222/171302-96/4/5 به مبلغ 
39,000,000 ريال و 9222/171303-96/7/5 به مبلغ 37,000,000 ريال عهده تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمــه صادره توســط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم ظهــر حوالجات باتوجه به گواهى عدم 
پرداخــت بانــك محال عليــه و امضاى خوانــدگان ذيل و ظهر حواله هــا و باتوجه به وجود اصــل  حواله هاى 
مســتنددعوا نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم 
ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه 
حوالــه هــا ارائه ننموده اند لذا امضائات مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونده 
دعواى  خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خواندگان و با استناد به مواد522-519-198 
ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249-310-313 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
76,000,000 ريال اصل خواسته و 1,230,000 يال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور 
گواهى عدم پرداخت 96/10/25 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ســاالنه كه توســط بانك 
مركــزى اعــالم مى گردد در حــق خواهان صادر و اعالم مــى دارد.رأى صادره غيابى ظرف مهلت بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض دردادگاه عمومى ســارى 

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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
نظربه اين كه در پرونده اجرايى كالســه 960349 احكام مدنى محكوم عليه ســيد محســن آبلوئى به 
پرداخت 25414925 ريا ل در حق محكوم له عيســى شمســى با وكالت بسكابادى محكوم گرديده و شخص 
ثالث على قنبرى قلعه ســرى يك قطعه زمين خانه ســرا و منزل مســكونى واقع در اراضى اومال قلعه ســر 
داراى ســندمالكيت رســمى به شــماره ملك 2116،  26 الى 28 اصلى ب ش ثبت 3158 و دفتر جلد 22 
صفحه 382 بخش 9 به مساحت اعيانى 110 مترمربع با حدود اربعه شماال به طول 20/12 و 45/4 متر به 
حالت شــمال شــرقى به ديوار محمدكاظم قنبرى سوم به طول 5/40 متر ديوار اشتراكى قاسمعلى قنبرى و 
شرقا به طول 35/12 متر و 45/4  متر و 65درصد  متر به حالت شمال شرقى ديوارى اشتراكى با متصرفى 
عليرضــا قنبــرى و جنوبا اول به طول 60/4 متر درب و ديوار اســت به كوچــه دوم به طول 70/4 به حالت 
شرقى ديوار است به كوچه سوم و چهارم به طول 15/7 متر و 30/4 متر هردو به حالت جنوب غربى و غربا 
بــه طول 50/2 متر و 60/14 متر ديوارى اشــتراكى با متصرفى خليل محمــودى را جهت اداى دين محكوم 
عليهــا تعرفــه نموده ، ملك موصوف توقيف و از ناحيه كارشــناس رســمى به مبلــغ 1,647,500,000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت.با عنايت به اين كه نظريه ارزيابى در مهلت مقرر قانونى مورد اعتراض قرار نگرفته 
لذا مقدار 3 ســير و 17 نخود مشــاع از ملك مزبور در روز شــنبه 97/7/7 رأس ســاعت 10 صبح ازطريق 
مزايده به فروش مى رسد متقاضيان مى توانند جهت اطالع بيشتر پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفتر 
اجراى احكام مدنى دادگسترى نكا محل برگزارى مزايده مراجعه نمايند مزايده از قيمت پايه شروع و برنده 
آن كســى خواهد بود كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد ضمنا ده درصد قيمت پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت خواهد شــد و در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر يك ماهه بقيه بهاى مال را 

نپردازد ده درصد پرداختى پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى نكا-على اكبر صادقى

 افزایش ۸۶ درصدی 
قیمت پرتقال

در مردادماه سال جاری، پرتقال 
 ۸۴.۱ با  خیار  صد،  در   ۸۵.۸ با 
درصد و سیب درختی زرد با ۸۳.۷ 
درصد، بیشترین افزایش قیمت را 
در میان اقالم خوراکی، نسبت به ماه 

مشابه سال قبل داشته اند.
آمده  دست  به  نتایج  براساس 
در مردادماه 9۷، بیشترین افزایش 
ماه  به  نسبت  جاری  ماه  در  قیمت 
گذشته، مربوط به اقالم سیب درختی 
زرد با ۳۸.٦ درصد افزایش، پرتقال 
درصد   ٢9.۸ با  داخل  محصول 
 ٢۸.۷ با  ماشینی  مرغ  و  افزایش 
این  بوده است. در  افزایش  درصد 
ماه هیچگونه کاهش قیمتی نسبت به 

ماه قبل وجود نداشته است.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )مرداد 9٦( مربوط 
 ۸۵.۸ با  داخل  محصول  پرتقال  به 
با  از آن خیار  افزایش و پس  درصد 
۸۴.۱ درصد افزایش و سیب درختی 
است.  افزایش  درصد   ۸۳.۷ با  زرد 
بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )مرداد 9٦( مربوط به 

قلم پیاز با ۴۷.۵ درصد کاهش است.

نمای نزدیک متولیان مدعی شدند؛

گرانی ۸۳ درصدی میوه بر گردن دالالن


