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بانک انصار تندیس زرین نهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
با همت و تالش مدیران و کارکنان بانک انصار این 
بانک ضمن حضور هر ساله در ارزیابی های تخصصی در 
دبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران، تندیس زرین نهمین 

دوره جایزه مدیریت مالی ایران را به دست آورد. 
شرکت در فرآیند نهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مال��ی ایران، ب��ا اهتمام وی��ژه مدیران، کارشناس��ان و 
همکاران معاونت مالی بان��ک انصار و تاکید مدیرعامل 
درخصوص اجرای استانداردهای مالی، رعایت مقررات و 
قوانین بانکی و بورسی موجب شد تا برای چندمین سال 
متوالی و در نهمین دوره این جایزه، بانک انصار با حفظ 

باالترین سطح طالیه دار این عنوان ارزشمند باشد.

 خدمات رسانی بانک شهر 
در رویدادهای فرهنگی و علمی 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه 
ش��هر بندرعباس در بازدید از نمایش��گاه کتاب استان 
هرمزگان، خدمات رس��انی بانک ش��هر در رویدادهای 

فرهنگی و علمی را شایسته تحسین دانست.
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی با اشاره به خدمات نوین 
این بانک در نمایشگاه کتاب استان هرمزگان اظهار کرد: 
می بایست از تمامی ظرفیت های استان در جهت ارتقای 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی و کمک به ناش��ران استفاده 
کرد. وی با تاکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه های کتاب 
اس��تانی، ارایه خدمات نوین بانکی به بازدیدکنندگان را 
اقدامی پسندیده دانست و افزود: اهتمام و جدیت مدیران و 
مسئوالن بانک شهر در برپایی و برگزاری آخرین نمایشگاه 
کتاب استانی در سال 97 شایسته قدردانی است، چراکه 
این فعالیت ها موجب اس��تقبال بیشتر مخاطبان به ویژه 

نسل جوان از چنین نمایشگاه هایی خواهد شد.

اخبار

تشدید فاصله طبقاتی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه با بی��ان اینکه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
همه کارمندان منجر به افزایش فاصله طبقاتی می شود، گفت: برخی نمایندگان 

در عواید این طرح دینفع هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق در الیحه 

بودجه گفت: پیشنهاد ما این بود که درکنار افزایش پایه حقوق افزایش پلکانی حقوق 
هم در دس��تور کار قرار گیرد. بر این اس��اس برای ۲ سال باید پایه حقوق کارمندانی که 

دریافتی پایینی دارند افزایش پیدا می کرد و در ادامه حقوق ها به صورت پلکانی افزایش یابد.
وی ب��ا بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم��ه کارمندان منجر به افزایش فاصله 
طبقاتی شده و این طرح عادالنه نیست، گفت: برخی نمایندگان در عواید این طرح دی نفع 
هس��تند. پیش��نهاد ما این است که نمایندگان به اصل این طرح رای نداده و اجازه دهند در 

روزهای آتی یک طرح پخته درخصوص افزایش حقوق کارمندان داشته باشیم.  تسنیم

دیدگاه
7۰۰ کیلومتر به طول بزرگراه های کشور اضافه شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال 7۰۰ کیلومتر به بزرگراه های کشور اضافه 
شده که نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر این میزان طی چند ماه گذشته افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
محمد اسالمی افزود: همچنین 5۰۰ کیلومتر از این 7۰۰ کیلومتر بزرگراهی 

که امس��ال ساخته شده در حال خط کش��ی و نصب عالئم بوده تا زیربار ترافیک 
برود. شهرداری ها و دستگاه های مربوطه باید به نقاطی که در محدوده شهرها و مرز 

اس��تان ها قرار گرفته را با همکاری یکدیگر بهسازی کنند. وی آماده سازی راه ها و عالئم 
و رفع نقاط بحرانی قبل از پایان سال را ضروری دانست. 

وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: بطور کلی از سه هزار و 4۰۰ نقطه حادثه خیز در 
کش��ور یک هزار و 9۰۰ نقطه به صورت قطعی و یا مرحله ای ایمن س��ازی شده و انتظار 

می رود تا سال 14۰۰ تمامی ایمن سازی راه های کشور به پایان برسد.  تسنیم

گاردریل
برگزاری نمایشگاه های بهاره در ۳ نقطه تهران 
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نمایشگاه های بهاره تهران در سه نقطه پارک 

والیت، مصالی تهران و فرهنگسرای خاوران دایر خواهد شد.
قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: نمایشگاه های بهاره شهر تهران در سه نقطه پارک 
والیت، مصالی تهران و فرهنگسرای خاوران از 15 تا ۲4 اسفندماه دایر خواهد بود. 

وی افزود: در حال حاضر غرفه داران و برگزارکنندگان نمایش��گاه مشغول جانمایی و 
نرخ گذاری کاالها هستند که یک نمونه از هر کاالیی از سوی بازرسان بررسی، قیمت گذاری 

و پلمب می شود و باید کاال با قیمت کارشناسی در این نمایشگاه ها عرضه شود.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در سال جاری قرار بر آن بود با توجه به شرایط 
رکود حاکم بر بازار نمایش��گاه های بهاره برگزار نشود و تنها با برگزاری جشنواره فروش 
و فروش فوق العاده نیاز جامعه رفع شود اما نمایشگاه های بهاره به دستور استانداری در 

تهران برگزار خواهد شد.  ایسنا

تجارت

در ش��رایطی ک��ه مرک��ز آمار  كــش اعالم کرده است که تورم نقطه خـط 
ب��ه نقطه برای خانوارها در بهمن ماه به 4۲.٣ درصد 
رسید اما متولیان تعیین حقوق و دستمزده کارگران 
همچنان در گیر و دار این هس��تند که 1۰ درصد و 
یا ۲۰ درصد بر می��زان حقوق کنونی بیفزایند. این 
تعلل کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی 
کار در ش��رایطی است که طی یکس��ال اخیر رشد 
قیمت منجر به آن شده تا کارگران کاالهای اساسی 

زیادی را از سبد معیشتی خود حذف کنند. 
در حال حاضر کاالهای اساس��ی زیادی مانند 
گوش��ت قرمز، ماهی و حتی لبنیات در سفره مردم 
عادی و به خصوص قش��ر آسیب پذیر وجود ندارند 
و ش��اید به این زودی ها هم به این محل باز نگردد 
چراکه نه تنها متولیان نتوانسته اند آن طور که باید 
ت��ورم را کنت��رل کنند بلکه بس��یاری از وعده های 
سرداده ش��ده درخصوص رفع مشکالتی معیشتی 
عملی نش��ده اس��ت. متولیان تنها اقدامی را که در 
کنار این رشد قیمت و تورم باال لحاظ کرده اند این 
بوده که نس��بت به تخصیص بس��ته های حمایتی 
۲۰۰ ه��زار تومانی اقدام کنند که در حال حاضر با 
این رقم تنها ۲ کیلو گوش��ت قرمز می توان خرید و 
البته اگر یارانه نقدی را هم به آن بیفزاییم نتیجه ای 
جز خرید ۲ کیلو برنج در بر نخواهد داشت که قطعا 
ای��ن رقم ها کفاف خورد و خ��وراک یک خانواده 4 

نفره برای یک ماه را نخواهد داشت. 

از سوی دیگر همچنان کارفرمایان و نمایندگان 
دول��ت معتقدند که کف حقوق وزارت کار نباید از 
رق��م یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فعلی بیش از 

1۰ درصد افزایش داشته باشد. 
این موارد در ش��رایطی مطرح می شود که در 
طول یکس��ال اخیر بازار اجاره بها با رشد باالی 4۰ 
ت��ا 5۰ درصد روب��ه رو بوده و س��ایر بازارها نیز به 
تبع رش��د قیمتی دالر بی نصیب نمانده اس��ت. با 
این وجود آنچه از ش��واهد امر بر می آید آن اس��ت 
که متولیان آن طور که وانمود می کنند توجهی به 

وضعیت معیشتی مردم ندارند. 

تورم 4۰ درصدی
مرکز آمار ایران ش��اخص قیمت مصرف کننده 
به تفکیک استان در بهمن ماه سال 1٣97 را منتشر 
ک��رد. در بهمن ماه 1٣97 عدد ش��اخص کل برای 
خانوارهای کش��ور )1۰۰=1٣95( به 15٨.1 رسید 
که نس��بت به م��اه قبل۲.۲ درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. در این ماه بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٣.5 درصد 

افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
هرمزگان با 1.٦ درصد افزایش است.

درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ب��رای خانوارهای 
کش��ور )4۲.٣ درصد( است که بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به اس��تان کردس��تان )5۲.5 
درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان قم )٣.٣5 
درص��د( اس��ت. یعنی خانوارهای س��اکن اس��تان 
کردس��تان به طور متوس��ط 1۰.۲ درصد بیشتر از 
میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به 
طور متوسط 7.۰ درصد کمتر از میانگین کل کشور 
نس��بت به بهمن 1٣9٦ برای خرید یک »مجموعه 

کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
ن��رخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی ب��ه بهمن ماه 
1٣97 برای خانوارهای کشور به عدد ۲٣.5 درصد 
رسید. بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان لرستان )۲7.9 درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان  کرمان )1٨.٨ درصد( است.
ش��کاف نرخ ت��ورم دوازده ماهه اس��تان ها در 
بهمن ماه 9.1 درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل 

۰.٦ واحد درصد افزایش نشان می  دهد.
در بهمن م��اه 1٣97 ع��دد ش��اخص کل برای 
خانوارهای شهری )1۰۰=1٣95( به 157.٣ رسید 
که نس��بت به م��اه قبل ۲.1 درصد افزایش نش��ان 
می ده��د.در ای��ن ماه بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه 
خانوارهای ش��هری مربوط به اس��تان بوشهر با 5.٣ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان کرمان با 1.۰ درصد افزایش است.درصد تغییر 
ش��اخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای شهری کشور )41.5 
درصد( اس��ت که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان )51.1 
درص��د( و کمترین آن مربوط به اس��تان هرمزگان 
)٣4.7 درصد( است، یعنی خانوارهای شهری ساکن 
استان کردستان به طور متوسط 9.٦ درصد بیشتر 
از میانگین کل کش��ور و خانوارهای شهری ساکن 
اس��تان هرمزگان به طور متوسط ٦.٨ درصدکمتر 
از میانگین کل کش��ور نسبت به بهمن 1٣9٦ برای 
خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه 
کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 

1٣97 برای خانوارهای شهری به عدد ۲٣.4 درصد 
رس��ید. بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ایالم )۲٨.۲ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان هرمزگان )19.٣ درصد( است.
ش��کاف نرخ ت��ورم دوازده ماهه اس��تان ها در 
بهمن ماه ٨.9 درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل 
1.۰واحد درصد افزایش نشان می دهد. در بهمن ماه 
1٣97 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی 
کشور )1۰۰=1٣95( به 1٦۲.9رسید که نسبت به 

ماه قبل ۲.٨ درصد افزایش نشان می دهد.
در ای��ن م��اه بیش��ترین ن��رخ ت��ورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان  کرمان با 1.٦ 
درص��د افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان زنجان با 1.5 درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
4٦.7 درصد اس��ت که بیش��ترین نرخ تورم نقطه 
ب��ه نقطه خانوارهای روس��تایی مربوط به اس��تان 
کردس��تان )57.4 درص��د( و کمتری��ن آن مربوط 
به اس��تان هرم��زگان )٣٨.٣ درصد( اس��ت، یعنی 
خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور 
متوسط 1۰.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور 
متوس��ط ٨.4 درصد کمتر از میانگین کل کش��ور 
نس��بت به بهمن 1٣9٦ برای خرید یک »مجموعه 

کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

هشدارهای معیشتی باال گرفت؛

خمودگی کمر کارگران زیر تورم 42 درصدی

آگهى مفقودى
ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيســتم پرايد تيپ سايپا SE 131  مدل 1394 به رنگ سفيد 
– روغنى به شــماره موتور  5414564 شاســى NAS411100F3429097  به شــماره پــالك 69-272 ن 54 
متعلق به بايرام محمد مرادى  فرزند محمد به شماره ملى 4869325930 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط 

مى باشد.گنبد

ســند كمپانى و شناســنامه(برگ ســبز)و كارت موتورســيكلت سيســتم تريل برنگ سفيد بشــماره موتور 
402048 و شــماره بدنه 9401470 و شــماره پالك ايران 836-78329 به نام ســجاد فهيمى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

چون حسين احمدى مالك خودرو سوارى پژو پارس مدل 1387 برنگ سفيد روغنى شماره شهربانى ايران73 
- 436 د 32 شماره موتور 12487091717 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را 
نموده است.لذا چنانچه هر كسى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان غربى مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بندرعباس

چون هانيه عوضپور مالك خودرو سوارى پژو تيپPARS XU7 مدل 1393 شماره شهربانى ايران84 - 326 
ص 49 شماره موتور 124K0302111 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
اســت.لذا چنانچه هر كســى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان غربى مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بندرعباس

برگ ســبز وبرگ كمپانى ســوارى پژو روآ مدل 1389 رنگ خاكســترى متاليك بشــماره پــالك ايران 36-
726م43 بشماره موتور 11889000129  وشماره شاسى NAAB41PM3AH265164 بنام حميد قزى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز خودرو سوارى وانت پيكان به رنگ سفيد شيرى روغنى مدل 1389 به شماره پالك 16ن428 – 
ايران 65 و شماره شاسى NAAA36AA5BG230132 و شماره موتور 11489063847 به نام محمد محمودى 
كردى فرزند محمد على با شــماره شناســنامه 5874 و شماره ملى 5839500178 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . ( كرمان )
F

ســند و برگ سبز (شناسنامه) ســوارى PARS TU5 مدل 97 به شماره انتظامى 716 د 85 ايران 93 و به 
شــماره موتور 181B0064529 و به شــماره شاســى NAAN11FE9JH561143 به نام سجاد محجوبى مقدم 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

جواز حمل سالح شكارى ساچمه زنى تك لول كاليبر 12 مدل چخماقى ساخت آمريكا به شماره سالح 97056 
به نام مصطفى سلطانى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

كارت خودرو سوارى پرايد مدل 89 به شماره انتظامى 576 ب 93 ايران 49 و به شماره موتور 3665159 
و به شــماره شاسى S1412289556307 به نام سيد حسين حسينى محمد آباد مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . ياسوج

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى پژو 405GLXI مدل 90 به شماره انتظامى 631 ص 43 ايران 49 و 
به شماره موتور 12490030807و به شماره شاسى NAAM11CA4BE078939 به نام محمد ملك پور نارك 

موسى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

ســند كمپانــى خــودرو ســوارى پژو پــارس مدل 82 به شــماره پــالك 13 الــف 198 ايران 49 و  شــماره 
موتور228281161118 و شماره شاسى 81815751 به نام ناصر غيورى  مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . ياسوج

اينجانب حميد ابراهيم يگانه مالك خودروى پژو 405GLXi به شماره انتظانى  41/ 182 ب 63 مدل 1386 
شماره بدنه   40432220  و شماره موتور 12486116122 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز ، سند و كارت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد.

ســند كمپانــى تراكتور كشــاورزى ITM  285 به شــماره پــالك 218 ك 15 ايران 26 و به شــماره موتور 
LFW10736M و به شــماره شاســى B09639  بنام حضرتقلى آريامنش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. بجنورد

برگ سبز تراكتور ITM  285 به شماره پالك 613 ك 25 ايران 12 بنام احمد انصارى مدل 1382 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

 دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852700343 شــوراى حل اختالف شماره 5 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شماره 9709973852700962 خواهان: آقاى على جان خليل مقدم فرزند اسفنديار به نشانى استان چهارمحال 
و بختيارى – شهرســتان لردگان- روستاى على آباد. خواندگان: 1. خانم فرنگيس اله يارى نوگورانى فرزند غريب 
على به نشانى اصفهان- زرين شهر- باغبهادران- خ ابوذر غفارى نبش خيابان ويالشهر 2. آقاى امير حمزه موسوى 
فرزند على باز به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- لردگان- شهرك فجر- جنب كارخانه 
يخ- خواســته: الزام به تنظيم ســند خودرو- با نام خدا و با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به تاريخ بيســت و 
دوم دى ماه نود و هفت در وقت فوق العاده جلســه شــعبه پنجم شوراى حل اختالف لردگان با حضور امضاء كننده 
ذيل تشكيل و پرونده كالسه بايگانى 561/97 تحت نظر است. با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و 
وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به انشاى رأى مى 
گردد: «راى شورا» موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى آقاى على جان خليل مقدم فرزند اسفنديار به طرفيت 
خوانــدگان 1. خانــم فرنگيس اله يــارى نوگورانى فرزند غريب على 2. آقاى اميرحمزه موســوى فرزند على باز به 
خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى و انتقال يك دستگاه خودروى پژو به شماره پالك 81-59 س 757 
مقوم به ســى و يك ميليون ريال است. پاسخ اســتعالم از مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 28353 
مورخ 1397/6/13 حكايت از مالكيت رســمى بنام خوانده رديف اول در اداره راهنمائى و رانندگى دارد. بدين 
وصف قاضى شورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شده بين خواهان و خوانده رديف دوم در 
مورخ 1394/5/25 و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره مالكيت مى باشد و عدم حضور 
خواندگان رديف هاى اول و دوم جهت دفاع، وارد دانســته و مســتنداً به مواد 220-221-222 از قانون مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده رديف اول به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مذكور 
بــه نــام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 
اين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز، قابل تجديدنظر خواهى در نزد محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان 
اســت. معذلك در خصوص دعوى مطروحه به طرفيت خوانده رديف دوم و نظر به اينكه خودرو در مالكيت رســمى 
وى نمى باشد و نامبرده صرفاً از جهت احراز ترتيب ايادى، طرف دعوى قرار گرفته اند، دعوى متوجه وى نمى باشد. 
بنابراين قاضى شــورا به اســتناد ماده 89 و بند 4 از ماده 84 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب سال 1379 قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف مدت بيست روز از تاريخ 

ابالغ، قابل تجديد نظر خواهى در نزد مرجع اخيرالذكر است. 
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف لردگان- محمد باقرى

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان ســهام شــركت ســروش ســپهر هامون (سهامى 
خاص)  به شماره ثبت 57613 و شناسه ملى 14005696043

بدينوســيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت سروش سپهر هامون (سهامى خاص) مى رساند مجمع 
عمومــى عــادى به طور فوق العاده شــركت مربوط به ســال مالى منتهى بــه 97/12/29 راس ســاعت 15 مورخه 
97/12/13 در محل شــركت واقع در مشــهد جاده طرقبه انتهاى امام رضا 9/1 پالك 25 منعقد خواهد شــد لذا 

خواهشمند است شخصا در جلسه مذكور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيئت مديره
2-تصويب صورتهاى مالى منتهى به سال مالى 1397/12/29

3-اتخاذ تصميم درباره افزايش مبلغ سرمايه 
4-ساير مواردى كه درصالحيت مجمع عمومى باشد

 هيئت مديره شركت

آگهى مزايده
درخصوص پرونده 971097 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان محكوم عليه محكوم اقاى 
جــواد نجف زاده محكوم اســت بــه اقدام برابر اجرائيه در حق محكوم له بهرام زمانــى با عنايت به توقيف مالى از 
محكوم عليه و كارشناســى توسط كارشناس محترم كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 97/12/27 روز 
دوشنبه ساعت 9 الى 9:30 در محل مزايده به نشانينسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان 
دفتر اجراى احكام مدنى برگذار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت در مزايده مى باشند ميتوانند در تاريخ 
فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى گه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند 
شد.مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى موردمزايده : مورد مزايده عبارت است از دو خط تلفن :1-تلفن همراه 
دائمى موصوف ارزش بهاى خط دائمى تلفن همراه اول 0121830965 به بهاى شــش ميليون و دويســت هزار 
تومــان 2- خط اعتبارى به شــماره 0191728362 به بهاى هفتاد هزارتومان بــراورد و اعالم ميگردد. ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى :ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك ماه 
از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول 
شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 

اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد آنان از محل مزايده داده شود. م الف/1110
قلى پور- مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004003916-97/10/29  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيد فاضل حسينى الكه 
فرزند سيد حسين در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 1181/50 مترمربع به شماره پالك فرعى 
653 مجزى از 92 واقع در اســطلخ جان ســنگ اصلى 46 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار- رحمت آباد 
–اسطلخ جان محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 27 /97/11 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:97/12/12 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى تغييرات شــركت سيمرغ جنوب جعفرى شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 7689 و شناسه ملى 10960007212 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/03/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - موضوع شــركت به شــرح ذيل الحــاق و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد: نصب و راه اندازى سيستم هاى حفاظتى 
و امنيتــى و صادرات و واردات در صورت لزوم پس از كســب مجوز از ادارات 

ذيصالح .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوشهر (397195)

آگهى تغييرات شركت داريوش سازان ساحل شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 6807 و شناسه ملى 10861833315 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/11/09 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - محل شركت به آدرس استان بوشهر ، شهرستان 
بوشهر ، بخش مركزى ، شهر بوشهر، بهمنى ، خيابان شريعتى ، كوچه بهمن 26 ، 
كوچه باران 1 ، پالك 4 ، طبقه همكف كد پستى 7516963643 تغيير يافت و 

ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوشهر (397196)

آگهى تغييرات شــركت پيوند صنعت شمال شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 21918 و شناسه ملى 10380374034 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/11/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقاى ســيد مجيد رحيمى به سمت رئيس 
هيئت مديره شــماره ملى 0682391204 خانم ليال رحيمى به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره شــماره ملى 5919394285 آقاى حســن 
ابراهيميــان به ســمت مدير عامــل و عضو هيات مديره شــماره ملى 
5919417072 براى مدت دوســال انتخــاب گرديدند . كليه چكها و 
اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شــركت به امضاء منفرد مدير عامل 

همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (396847)

آگهى تغييرات شــركت پيوند صنعت شمال شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 21918 و شناسه ملى 10380374034 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/11/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاى امان اله ابراهيمى 
به شــماره ملى 5919417137 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمد 
حســن راهنما به شــماره ملى 5919291575 به عنوان بازرس على 
البــدل براى مدت يك ســال مالــى انتخاب گرديدنــد. - اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى سيد مجيد رحيمى به شماره 
ملى 0682391204 خانم ليال رحيمى به شماره ملى 5199394285 
آقاى حســن ابراهيميان به شــماره ملــى5919417072 براى مدت 

دوسال انتخاب گرديدند . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (396852)

آگهى تغييرات شــركت شــركت كيهان برج بوشــهر شــركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1850 و شناسه ملى 14000064080 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/12/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : سمت اعضا هيات مديره بشرح ذيل ميباشد : الف : 1. 
آقاى عبدالحسين كيانى زاده كدملى 3521086941 به سمت رئيس 
هيات مديره 2. آقاى حســن كيانى زاده كدملــى 3520444356 به 
سمت مديرعامل و عضو هيات مديره 3. آقاى آرش غالمى نژاد كدملى 
3501508662 به ســمت نايب رئيس هيات مديره ب - كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شركت اعم از چك و سفته و غيره با امضاى 

رئيس هيات مديره مستقيما همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى دشتستان (397197)

آگهى تغييرات شركت نگين شهد دشتى شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
7486 و شناسه ملى 10960005225 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سرمايه شركت از مبلغ 1000000 ريال منقسم 
به يكصد ســهم 10000 به مبلغ 2500000000 ريال منقسم به 250000 
سهم 10000 ريالى از محل مطالبات حال شده سهامداران افزايش يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد - به موضوع شركت صادرات و 

واردات كليه كاالهاى مجاز الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوشهر (397198)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار الهيجان سنگ اصلى 
18 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 16796 مفروز از يك –نعمت اله ياورزاده فرزند پرويز ش ش 
57 و كدملى 0040523764 صادره از تهران – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى طبيعى 
بمســاحت 467 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى شخص متقاضى به اســتناد راى 139760318005003169 
مورخه 1397/11/30 هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه الشــيدان حكومتى 
(انتظام السلطانى ) الهيجان سنگ اصلى 26 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 2262 مفروز از يك 
باقيمانده – زهرا حسن زاده فرزند ابوالحسن ش ش 75 و كدملى 2721623427 صادره از الهيجان ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 181/81 مترمربع از مورد مالكيت نسقى ابوالحسن حسن زاده ملك 
در حد اول مجاور شــمالى داراى حق آبچك به ملك فوق مى باشد به اســتناد آراى 139760318005003074 
مورخه 1397/11/17 و اصالحى 139760318005003115 مورخه 1397/11/23 هيات.  لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه حاجى آباد 
الهيجان ســنگ اصلى 25 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 1852 مفروز از 51 -  سارينا جواهرى 
راد فرزند خســرو ش ش 124 و كدملى 2594725943 صادره از رشــت- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر 
انبارى بمساحت 122 مترمربع از مورد مالكيت نسقى رخسار حيدرى به استناد راى 139760318005003117  
مورخه 1397/11/24 هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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فقدان سند مالكيت
آقاى اميد نوروزى احدى از وراث مرحوم حســن نوروزى به وكالت از بعضى وراث قانونى آن مرحوم با ارائه 
مدارك و مســتندات الزم از جمله گواهى حصروراثت شــماره 980-1396/11/30 رياســت شعبه اول دادگاه 
حقوقــى آزادشــهر و گواهى واريز ماليات برارث شــماره 51157922- 1389/02/30 امور مالياتى آزادشــهر، 
باســتناد وكالت نامه رسمى شــماره 101990-1397/10/5 تنظيمى دفتر اسناد رســمى 17 آزادشهر تقاضاى 
صدور ســند مالكيت ســهم االرث خود و نيز موكلين خويش از ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 13200 
مترمربع داراى پالك شماره 153/283-اصلى واقع در قريه خوش ييالق بخش 9 حوزه ثبتى آزادشهر مورد ثبت 
22501 صفحه 559 دفتر جلد 103 بنام آقاى حسن نوروزى فرزند محمد شماره شناسنامه 41 صادره خوش ييالق 
به شماره چاپى 3/516782 را از اين اداره نموده اند و در ذيل تقاضاى خويش چنين مرقوم نمودند كه اصل سند 
مالكيت مورث خويش در يد آقاى حسين نوروزى فرزند حسن ( احدى از ورثه ) مى باشد كه مستندا به تبصره سه 
ماده 120-آئين نامه قانون ثبت به مخاطب ابالغ قانونى (الصاق درمحل اعالمى) گرديده تا اصل سند مالكيت مورد 
ثبت موصوف را به اين اداره تسليم نمايد اما با توجه به انقضاى مهلت قانونى اصل سند مالكيت پالك فوق تاكنون 
ارائه نگرديده است. لذا مراتب را به مخاطب ( آقاى حسين نوروزى) و ساير اشخاص حقيقى و يا حقوقى ابالغ مى 
گردد تا چنانچه نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده اند و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند 
ظرف مدت (ده)10 روز از تاريخ انتشار آگهى به ثبت محل به نشانى آزادشهر: خيابان شهيد بهشتى– خيابان شهيد 
كالهدوز– نبش پاســدار 5 كد پســتى 4961734935 مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا ســند معامله تســليم نمايد و در صورتيكه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند 
مالكيت يا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى ســند مالكيت ( سهم االرث متقاضى و ساير وراث ) را طبق 

مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. م–الف: 8788
عادل عرفانيان– رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آزادشهر

عضو هیات مدیره میدان بزرگ تره بار؛
یم شب عید امسال کمبود میوه ندار

عض��و هی��ات مدیره می��دان ب��زرگ تره بار از  مدیریت کامل بازار میوه در شب عید خبر داد.بــــازار روز
علیرضا متبحری گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حدود 4۰ هزار 
تن پرتغال و ٣۰ هزار تن سیب برای توزیع بازار شب عید در انبار ها 

نگهداری کرده و ما با اطمینان اعالم می کنیم در روزهای پایانی سال 
کسری میوه نخواهیم داشت. وی طرح مکانیزه کردن و مدیریت میوه 
شب عید را از اساسی ترین الزامات دانست و افزود: اگر عرضه و تقاضا 
مدیریت شود و با توجه به نیاز بازار محصول تولید و توزیع شود دیگر 

شاهد کمبود و گرانی در ایام خاص سال نخواهیم بود.
وی با اش��اره به عملکرد س��تاد تنظیم بازار امسال در تعیین 
قیمت ها گفت: س��تاد تنظیم بازار به دلیل عدم تخصص در حوزه 

می��وه و مرکب��ات به ناچار از واس��طه ها برای خری��د محصول از 
کش��اورزان کم��ک گرفت و این حرکت ضم��ن ایجاد اختالل در 

قیمت ها موجب شد سود اصلی به جیب واسطه ها سرازیر شود.
متبح��ری ادامه داد: از آنج��ا که محصوالت ب��ا قیمت باالتر 
خریداری ش��د، پیش بینی می شود با احتساب هزینه های حمل و 
توزیع مرکبات با قیمت ٣ برابری به دست مصرف کننده برسد. به 
عنوان مثال: پرتغال تامسون در شمال 15۰۰ خریداری می شد که 

ستاد تنظیم بازار با قیمت ٣1۰۰ تومانی خریداری کرده است.
وی ضمن گالیه از ستاد تنظیم بازار در مدیریت بازار شب عید 
افزود: در طول 11 ماهه سال اتحادیه میادین میوه و تره بار با توجه 
به نیاز مردم بازار را کنترل می کند و سعی بر توزیع بارهای مرغوب 
به مشتری است ولی ستاد در یک ماهه منتهی به پایان سال موجب 
ش��ده ضمن باال رفتن قیمت ها میوه های نامرغ��وب نیز به انبار ها 

منتقل شود که موجب هدررفت بیت المال خواهد شد.  مهر


