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کسب رتبه نخست بیمه دام سبک و شتر 
توسط بانک کشاورزی 
 برای سومین س��ال پیاپی بانک کشاورزی استان 
خراسان جنوبی در سال زراعی 97-96 موفق به کسب 

رتبه اول کشور در زمینه بیمه دام سبک و شتر شد.
بیمه دام س��بک استان با تعداد 402570 راس در 
سال 97-96 نسبت به سال قبل 13 درصد رشد و بیمه 
ش��تر با تعداد 2808 نفر در سال مذکور نسبت به سال 

قبل 9 درصد رشد داشته است.

افتتاح 6 طرح صنعتی در آذربایجان شرقی 
توسط بانک صنعت و معدن

با تسهیالت بانک صنعت و معدن در سال 1396 
تعداد 6 طرح صنعتي در اس��تان آذربايجان شرقي به 
بهره برداري رسید و برای 295 نفر اشتغال ايجاد شد.

براي اجراي طرح های ياد ش��ده مبلغ 29 میلیون 
يورو تسهیالت ارزي و 27 میلیارد و 700 میلیون تومان 

تسهیالت ريالي توسط اين بانک پرداخت شده است.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از یک پروژه 
بیمارستانی و دو واحد صنعتی در اراک

مديرعام��ل بانک مل��ت در راس هیاتی از مديران 
ارش��د اين بانک و با حضور اس��تاندار استان مرکزی و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اين استان از پروژه احداث 
بیمارستان 530 تختخوابی حضرت ولیعصر)عج( اراک 
و همچنین دو واحد تولیدی صنعتی صنايع آلوم رول 

نوين و نورد آلومینیوم اراک بازديد کرد.
محم��د بیگدلی اظهار داش��ت: به دلی��ل اعتماد 
وي��ژه ای که مردم به بانک ملت دارند منابع مالی قابل 
توجهی در اين بانک جذب و زمینه اعطای تس��هیالت 

به بخش های مختلف اقتصادی فراهم شده است.

اخبار

مخابرات ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بر می گرداند 
 معاون وزير ارتباطات گفت: ارائه اجباری س��رويس اينترنت روی خط ثابت 
و انتقال مش��ترکان ش��رکت های اينترنتی خصوصی به مخاب��رات پس از کابل 

برگردان خالف مقررات است و در اين باره به مخابرات تذکر داده ايم.
 حس��ین فالح جوشقانی درباره اينکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از 

سیم مس��ی به فیبر نوری مشترکان را ملزم می کند از مخابرات سرويس بگیرند، 
گفت: اين اقدام خالف مقررات اس��ت و در اين باره به مخاب��رات تذکر داده ايم. برای 

مثال در گذش��ته در يک کابل مس��ی چند س��رويس دهنده اينترنتی حضور داشتند که 
مخابرات از همه می خواست از اين پس از مخابرات سرويس بگیرند.

وی درباره تأثیر سه حکم ديوان عدالت اداری روی تعرفه ها و عملکرد مخابرات گفت: 
حذف آبونمان 700 میلیارد تومان در يکسال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال های 

گذشته نیز مخابرات بايد 1800 میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.  ایرنا

وی آنتن ر
 بابت نوسانات قیمت ها از مردم عذر می خواهیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن عذرخواهی از مردم و تولیدکنندگان بابت 
نوسان قیمت ها گفت: ما بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.

محمدباق��ر نوبخت اظهار کرد: با توجه به مش��کالتی که وجود دارد، امروز 
توانايی آن را داريم تا از اعتبارات ريالی تأمین ش��ده برای ايجاد اش��تغال و تولید 

اس��تفاده کنیم. وی اف��زود: به منظور ارائه تس��هیالت ارزان قیمت برای واحدهای 
تولی��دی که در حال فعالیت هس��تند، پیش بینی الزم ص��ورت گرفته تا بتوانیم مواد 

اولیه آن ها را از طريق تسهیالت و وجوه اداره شده تأمین کنیم.
نوبخت افزود: با موافقت شورای هماهنگی و سران سه قوه برای برخی واحدهايی که فعال 
هس��تند ولی نوسانات ارزی و افزايش هزينه تولید سبب ايجاد مشکل برای آن ها شده، عالوه 
بر اعتبارات فعلی، معادل يک میلیارد دالر اختصاص داده ايم. همچنین از تولیدکنندگان بابت 

شوکی که وارد شد و برای برخی واحدها ايجاد مشکل کرد، عذرخواهی می کنیم.  ایسنا

دیدگاه دولتی
"خاموشِی صفر" و "عدم قطع آب" محور برنامه های تابستان ۹۸

وزي��ر نیرو گفت: به هیچ وج��ه وزارت نیرو برای تأمی��ن آب و برق مردم با 
شرايطی که پیش بینی نکرده باشد مواجه نمی شود.

رضا اردکانیان گفت: کس��ری 8 هزار مگاواتی برق برای تابس��تان س��ال 98 
نسبت به ظرفیت عملی تولید برق در تابستان 97، با افزايش ظرفیت در واحدهای 

حرارتی و مديريت بخش تقاضا جبران خواهد شد و خاموشِی صفر، محور برنامه های 
صنعت برق برای تابستان 98 است. وی افزود: برنامه های مدونی برای تمامی بخش های 

تولید، انتقال، توزيع و حتی مديريت مصرف در مجموعه وزارت نیرو در بخش برق تدوين و 
ابالغ شده و هر بخش وظیفه خود را برای آمادگی تابستان 98 می داند.

وی عدم قطع آب را محور برنامه های تأمین آب شرب تابستان 98 دانست و گفت: سناريوهای 
مختلفی برای شرايط تنش آبی تابستان 98 ديده شده و در مجموعه وزارت نیرو از بدبینانه ترين 

شرايط تا خوشبینانه ترين شرايط با راهکارهای الزم برای هر کدام، ديده شده است.  تسنیم

دکل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 607/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: مجيد خليلى مقدم فرزند امان اهللا ســاكن لردگان- دهســتان ميالس روستاى برآفتاب - خوانده: 
پيمان احمدى فرزند غالمعلى ســاكن مجهول المكان- خواســته: الزام به انتقال ســند خودروى ســمند به شماره 
شــهربانى 54-757 ص 24- وقت رســيدگى: 1397/8/19 ســاعت10صبح- خواهان دادخواستى به خواسته 
مذكــور در مورخــه 97/3/21 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف نموده، كه به كالســه 
607/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره چهارم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى، دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به اطالع آقايان 1- جعفر زاهدى اول 2-على اصغر كوشــكى 3-اســداهللا نورنهنگ 4-بهروز 
استيرى 5-محمود حيطه 6-مرتضى ايمان پناه 7-كليه اهالى باغ شهر كالته ساالر (فعال مجهول المكان ) مى رساند 
كه خواهان: مهدى ميالنى فرزند على دادخواستى مبنى بر خلع يد كلى افراد متصرف از پالك ثبتى 85 اصلى بخش 
3 سبزوار( معروف به كالته ساالر) به شرح متن دادخواست و پرداخت اجرت المثل از مورخ 1385/10/01 لغايت 
اجراى حكم و قلع و قمع بناى احداثى به انضمام كليه خسارات و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل به شرح 
دادخواست تقديم اين دادگاه نموده و به كالسه 96/0045 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سبزوار 
ثبت و براى مورخ 1397/08/27 ساعت 9 صبح تعيين وقت رسيدگى شده با توجه به مجهول المكان بودن شما 
، به درخواســت خواهان و با دســتور دادگاه و مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا شما از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى خود به صورت كتبى، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمائيد و در وقت تعيين شده 
فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد. چنان چه مجددا نياز به ابالغ از طريق آگهى باشد، فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.(م الف 97/100/474)
مهدى شمس آبادى- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى سبزوار

آگهى اصالحى
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخ 97/7/8 آگهى بنام فريده رجبى ش ش كلثوم موسوى 31 

صحيح است كه اشتباه 2 درج گرديده بدينوسيله اصالح مى گردد.
رئيس شعبه شوراى حل اختالف رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى عباس هاشــمى باغى فرزند حسين طبق درخواست به شــماره 10915ز-97/6/24 و برگ استشهاد 
30941-97/06/24 دفترخانه 35 زابل اعالم داشــته اند كه سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه با پالك 191 
فرعــى از 22- اصلــى واقع در بخش 03 سيســتان ذيل ثبت 4257 صفحه 280 دفتــر 24 بنام نامبرده صادر و 
تســليم گرديده و اعالم داشــته كــه بر اثر جابجايى مفقود گرديده لذا با عنايت به تبصــره 5 ماده 120 آيين نامه 
اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باســتناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شــود تا 
هركس مدعى انجام معامله مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسيده يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. م الف/1116
تاريخ انتشار: يك شنبه 97/7/15

كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
بدينوســيله خانم جان بى بى رئيســى فرزند برهان به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى و امضاء شهود و به 
گواهى دفترخانه اسناد رسمى 17 نيكشهر رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل بمساحت 
3238/04 مترمربــع پالك 18 فرعى از 67- اصلى واقع  در نيكشــهر دهســتان هيچــان جزء قطعه دو بخش 15 
بلوچستان مورد ثبت 2015 صفحه 289 دفتر جلد 18 بشماره مسلسل چاپى (400954 سرى الف 91) كه بنام 
صدراالشــاره صادر و تسليم گرديده بعلت اسباب كشــى مفقود شده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى پالك 
مذكور از اين اداره نموده است لهذا مراتب در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 آئيننامه اجرائى قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را بانضمام اصل سند مالكيت و يا سند 
معامله باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت 
قانونى مذكور و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود نسبت 

به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/114
تاريخ انتشار: دوشنبه 97/7/15

رئيس ثبت اسناد و امالك نيكشهر

متن آگهى
شــماره بايگانى پرونده 9600976- بدين وسيله به خانم كبرى ســند گل كدملى 3671997931 فرزند  
غالمعلى ساكن زابل خيابان بيرجنديها ابالغ مى شود كه آقاى فرهاد ريگى جالئى جهت وصول مبلغ 95/000/000 
به استناد چك شماره 311444 و 311437 و 311430 و 311429 و311431 عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه فوق در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ ... مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچــه ظرف مدت ده روز از تاريخ ايــن آگهى كه روز ابالغ 
محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. تاريخ انتشار 

97/7/15- م الف/1060
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم حميد ميرزابابايى بشماره شناسنامه 68 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970380 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم عفت مقتدايى به 
شماره شناسنامه 61 در تاريخ 91/1/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى حميد ميرزابابايى فرزند  غالمعلى به ش مى 0439611156 صادره از دماوند پسر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5607
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالفضل حســن آبادى بشــماره ملى 4609897598 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواستى به شماره 970386 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى 
عباس حســن آبادى به شماره شناســنامه 12 در تاريخ 1397/4/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و 
ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى ابوالفضل حســن آبادى فرزند عباس به ش ش 42 صادره از گرمســار 
پسر متوفى 2- آقاى اسماعيل حسن آبادى فرزند عباس به ش ش 124 صادره از گرمسار پسر متوفى 3- آقاى 
مهدى حسن آبادى فرزند عباس به ش ملى 4600013956 صادره از تهران پسر متوفى 4- خانم مرضيه حسن 
آبادى فرزند عباس به ش ش 26 صادره از تهران دختر متوفى 5- خانم محبوبه حسنى فرزند لطف اله به ش ش 
7 صادره از گرمســار همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5605
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به1-خانم مريم مروى شــرق فرزند ولى اله ابالغ ميگردد كه به موجب رأى شماره 62-288-
97/4/27 صادره از پرونده كالسه 10/96/741 شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده 
ايد به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد وسى هزارتومان به انضمام هزينه ها وتاخير و تاديه و ديگر هزينه ها و 
خسارات دادرسى در حق آقاى اسماعيل موفق نيا  فرزندحسين كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى 
بايستى مفاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از سوى اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت. (م الف 97/100/469)
دبير شعبه10شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فرزانه بختيارى به شماره ملى 0439581311 به شرح دادخواست به كالسه 472/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محمد عباسى به شماره شناسنامه 2747 
در تاريخ 1388/7/25 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- امير عباسى فرزند 
محمد به ش ش 48 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- فريده عباسى فرزند محمد به ش ش 7 صادره از دماوند 
فرزند متوفى 3- فريبا عباسى فرزند محمد به ش ش 21 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- فرح ناز عباسى فرزند 
محمد به ش ش 4665 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5608
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن كاظمى خواه
خواهان آقايان و خانم ها مهناز ، فرهاد ، فاطمه ، فرزاد ، فرشاد ، داوود همگى حسين پور دهنو دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى محســن كاظمى خواه به خواســته ابطال سند رسمى و تسليم مبيع مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987444000100 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/10/10 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان قروه استان كردستان 
، تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد  تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص ذى نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را به اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صــورت عدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
بخش 5 اسفند آباد:

1- حبيب اهللا صادقى فرزند على شــماره ملى 3801336301 ششدانگ دو 
قطعه زمين مزروعى بمساحتهاى 23346 و 34543 مترمربع پالكهاى شماره 288 و 

34/289 واقع در روستاى شانوره خريدارى از مالك رسمى على صادقى
2- رحمت اهللا ناصر ابادى فرزند اله محمد ش ملى 3801340082 ششدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 69/17 مترمربع پالك شماره 63/19284 واقع در خيابان 
جمهورى اسالمى شرقى كوى آبشار كوى بلوط خريدارى از مالك رسمى محمد بيگلرى

3- ميالد گنجى فرزند رحمت اهللا شــماره ملى 3790096091 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 163 مترمربع پالك شــماره 63/20609 واقع در شــهرك امام 

بلوار گلستان خ شهيد فرهادى خريدارى از مالك رسمى نوراهللا زارعى
4- پيام حســين پناهى فرزند زاهد شــماره ملى 5589922119 ششــدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 53/35 مترمربع پالك شماره 63/20667 واقع در خيابان 

مدرس غربى كوى الماس خريدارى از مالك رسمى على اصغر محمدى 
5- سيف اهللا هدايتى فرزند نصرت اهللا شماره ملى 3800243970 ششدانگ 
يك باب مغازه بمساحت 15/35 مترمربع پالك شماره 63/20703 واقع در انتهاى 

خيابان تختى ايستگاه تختى خريدارى از مالك رسمى بى بى كم صادقى
6- فردين شريف نيا فرزند تيمور شماره ملى 3801210715 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 171/96 مترمربع پالك شماره 63/20721 واقع در خ شريعتى 

ميدان بالل خ تقى ئى خريدارى از مالك رسمى محمد على يعقوبى
7- عيســى محمدى فرزند غيبعلى شماره ملى 3800184273 ششدانگ چهار 
قطعه زمين مزروعى بمســاحتهاى 22769 و 34113 و 27938 و 34077 مترمربع 
پالكهــاى شــماره 70/255 و 70258  و 70/259 و 70/260 واقــع در روســتاى 

شوراب خان خريدارى از مالك رسمى صاحبعلى محمدى 
بخش 6 چهاردولى:

8- موســى كلوندى فرزند محمود شــماره ملى 3800863601 ششدانگ دو 
قطعه زمين مزروعى بمساحتهاى 40050 و 20069/86 مترمربع پالك شماره 295 

و 13/296 واقع در روستاى صوتپه خريدارى از مالك رسمى على قلى كلوندى
9- حســن اهللا كرمى شماره ملى 4010060794 و رضا اهللا كرمى شماره ملى 
4010060786 فرزندان آزاد هر كدام سه دانگ مشاع از ششدانگ 4 قطعه زمين 
مزروعى پالكهاى 23/165 و 23/166 و 23/167 و 23/168 بمســاحتهاى 5088 
و 4706 و 30481 و 46673 مترمربع واقع  در روســتاى دو سر خريدارى از مالك 

رسمى خان بابا خداويسى
تاريخ انتشار مرحله اول 97/7/15- مرحله دوم 97/7/30- م الف/568

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه – مهدى محمد مراديان

آگهى مفقودى
به اطالع ميرســاند مهر مســجد جامع روستاى آئينه ورزان واقع در شهرستان دماوند با كد شناسائى 114-

000-006-الف مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط است از يابنده تقاضا مى شود آنرا به اداره امور مساجد 
شهرســتان دماوند واقع در گيالوند بلوار شهيد بهشــتى زنبق 5 تحويل نمايد. نوبت اول 97/6/27- نوبت دوم 

95/7/5- نوبت سوم 97/7/15- م الف/5569

مدرك فوق ديپلم گرافيك دانشگاه آزاد شهركرد متعلق به خانم فرزانه سليمانى دهكردى فرزند كرمعلى به 
شماره شناسنامه 6694 صادره از شهركرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. در صورت پيدا شدن 

مدرك به دانشگاه آزاد شهركرد واحد فارغ التحصيالن تحويل داده شود. 

اينجانب مرتضى عالئى چوكانلو مالك خودروى پژو 405  به شــماره شــهربانى 573ص 51ايران 26وشماره 
شاسى  83302016وبه شماره موتور 12483152269به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت المثنى 
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ سبز پژو 405  به شماره شهربانى 573ص 51 ايران 26 مدل1383 بنام مرتضى عالئى چوكانلو  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبارساقط مى باشد. بجنورد

اصل سند كمپانى مربوط به خودرو رنوتندر  لوگان L90به شماره انتظامى 658ب88 - ايران 98 به شماره 
موتور 8200871554W001712 و شــماره شاســى NAALSRDLDBA102355 بنــام ظريفه  قنبر نژاد به 

كدملى 6349761510مفقود گرديده ، از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

شناســنامه(برگ ســبز) و فاكتور فروش خودرو ســوارى پژو 405GLX-XU7مدل 1394برنگ نقره اى-
متاليك بشــماره موتور 124K0652027و شــماره شاســى NAAM01CE8FR212303و بشماره پالك ايران 

69-232س36به نام مهدى خيرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و فاكتــور فروش(ســند كمپانــى) و شناســنامه(برگ ســبز) و كارت خــودرو وانت سيســتم پيكان 
تيــپ 1600i مــدل 1388 برنگ ســفيد شــيرى-روغنى بشــماره موتــور 11487088612و شــماره شاســى 
NAAA36AAX9G827514 و بشماره پالك ايران 84-723 ج 49 به نام عبدالمجيد عبدالهى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز سوارى پرايد مدل 1385  رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران42-952 ن 24 بشماره موتور 
1729882 و شــماره تنه S1482285181967 بنام محســن دلقندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. (سبزوار)

شناســنامه مالكيــت (برگ ســبز) خــودرو 405 با شــماره پــالك ايــران 95-531س81 و شــماره موتور 
124K1129721 و شــماره شاســى NAAM01CE9HK128051 متعلق به آقاى محمد حسين زهى مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

كارت هوشــمند خودرو كاميون كمپرســى ولوو تيپ ان اچ 12 مدل 1384 به رنگ ســفيد روغنى به شماره 
موتور 463146 و شــماره شاسى YV2B4CFD05T706843 به شماره پالك 78-446ع37 متعلق به اسداله 

نوحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. دماوند

برگ سبز خودرو سوارى MVM تيپ NEW315 مدل 1395 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك 827ه12- 
ايران 53 و به شــماره شاسى NATFBAKD4F1009952 به شــماره موتور MVM477FGAF040122 بنام 

عباس پهلوانى آرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

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

برابر راى شماره 139560301022008530 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض خانم پروين محمودى 
فرزند صفر على بشــماره شناســنامه 83 صادره از مالير در شــش دانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به 
مســاحت 50/49 متر مربع پالك 166 فرعى از 149 اصلى واقع در حوزه ثبتى شهرســتان بهارستان خريدارى از 
مالك رسمى اقاى عباس حبيبى محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ى 15 
روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشاراولين  آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضا مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/07/15- تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/07/30

م الف/1733
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139604032049000080/1
بدينوســيله بــه وفــا كريمى فرزنــد عبداله  بــه شــماره ملــى 3761205279 بدهــكار پرونده كالســه 
139604032049000080/1 به شــماره بايگانى 9600090 واحد اجراى اســناد رســمى ثبت اسناد سقز كه 
برابر گزارش اداره پست سقز شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند رهنى 1394/12/16-8705 
دفتر اسناد رسمى 97 شهرستان  سقز بين شما و بانك ملت شعبه مركزى سقز مبلغ 356082470( سيصدو پنجاه 
و شــش ميليون و هشــتادو دو هزار و چهارصد و هفتاد ريال) و از تاريخ 1396/5/11 روزانه مبلغ 234/000( 
دويست و سى و چهار هزار ريال) بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چاپ و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م/الف:1446

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

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 
ســند رسمى  برابر آراى شــماره 139760318004002244-97/07/08 و 139760318004002245-
97/07/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات نوراله غالمى الكه فرزند مهدى  در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق به 
مســاحت 45/99 مترمربع به شــماره پالك 293 مجزى از 203 واقع در الكه ســنگ اصلى 2 بخش 20 گيالن .2- 
ششدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق به مساحت 4/71 مترمربع به شماره پالك 294 مجزى از 116 واقع در الكه 
سنگ اصلى 2 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار محله دوگاهه    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 متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند 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 دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم جليل بلوچ فرزند دوست محمد
خواهان: آقاى فرزاد اربابى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى1- جليل بلوچ 2- داوود اكبرى  به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988797100966شعبه 1 شوراى حل 
اختالف شهرستان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 12:00تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
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 ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
م/الف:1449

سوما رشيد پور – مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-1053/2 وقت رسيدگى: 97/8/26 ساعت: 10:00- خواهان: على پيروى  خوانده:  
1-مهدى شاهواريان2-على ميناپور خواسته: مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف 
نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه  دومارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير 
االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.

چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه  دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالســه پرونده : 97-292   وقت رســيدگى : 97/8/15  ساعت: ...  خواهان /خواهان ها:  حسين شصتى 
دادخواستي به طرفيت خوانده /خواندگان :  1-زينب هداوند خانى2-مصطفى شصتى3-كلثوم شصتى4-معصومه 
شــصتى5-فاطمه شــصتى6-خديجه شــصتى7-فاطمه درويش پور8-زهرا شصتى9-احمدشصتى10-محدثه 
شــصتى  خواســته :  تحرير تركه اموال مرحوم احمد شصتى فرزند حسن خواهان دادخواستي تسليم شوراى حل 
اختالف  نموده كه جهت رسيدگي به شعبه اول  ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73قانون آيين دادرسي مدني در يكي 
از جرايد كثيرالنتشــار آگهي ميشــود .تا خوانده از تاريخ نشــر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگي 

حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شريف آباد

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 عمومى اگهى ميگردد.  قريه چاهانســر الهيجان  ســنگ 
اصلى 6  بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 5001 مفروز از 12 باقيمانده نازنين تزوال فرزند تيمور 
به ش ش 54  و كدملى 2722377712 صادره از الهيجان- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر اعيانات احداثى 
بمســاحت 160/38 مترمربع از مورد مالكيت ســتاد اجرائى حضرت امام ره و وراث ســيد رضا مير صفا مقدم به 
اســتناد راى 139760318005001749 مورخــه 1397/7/2 هيات . لذا هر كــس اعم از مجاوران و صاحبان 
حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين 
انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل 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 
تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت 
نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ نوبت انتشــار نوبت اول: 97/7/15  تاريخ انتشــار 

نوبت دوم: 97/7/29  
   540

  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

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 
ســند رســمى  برابر راى شــماره 139760318004002207-97/07/077  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات عليرضا على 
پور لويه فرزند على     در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق به مســاحت 154/52 مترمربع به شــماره 
پالك فرعى 815 مجزى از 204 واقع در لويه ســنگ اصلى 16 بخش 20 گيالن . به ادرس واقع در رودبار- لويه    
محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار نوبت اول: 15 /97/07 تاريخ انتشار نوبت 
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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 139760318004002260-97/07/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات نجات شيرى هرزويلى 
فرزند مسلم     در :1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 389/38 مترمربع  به شماره 
پــالك فرعى 1590 مجزى از 884 واقع در هرزويل ســنگ اصلى 1 بخــش 18 گيالن  . به ادرس واقع در منجيل 
هرزويل باال خيابان شهيد طاهرى 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 متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 15 /97/07 
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آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 466/97 شوراى حل اختالف لردگان
خواهان: حامد نوروزى فرزند كيومرث، آدرس لردگان، روستاى بوگر- خواندگان: 1- صادق محمدى فرزند 
ذوالفقار به نشــانى مجهول المكان 2- اكبر زراعى فرزند رضا به نشــانى مجهول المكان 3- قيصر صفرى ده كهنه 
فرزند محمدقلى به نشانى مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو پژو 405 جى ال ايكس نقره اى 
به شــماره شــهربانى 63 ايران- 547 ى 87 - وقت رسيدگى: خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 
97/7/11 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف نموده، كه به كالسه 466/97 ثبت گرديده 
و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره هشتم

س��وداگران در حالی با قاچاق  ل و روزانه حدود 10 میلیون لیتر پت�����ر
بنزين و کس��ب س��ود 8 ت��ا 14 براب��ری، منابع و 
ثروت های ملی را در گالن های سوخت به آن سوی 
مرزه��ا می برن��د ک��ه پروژه ها و طرح ه��ای متعدد 
اقتصادی کش��ور ب��ه علت کمبود بودج��ه و اعتبار 
نیم��ه کاره مانده اند. وضعیت قاچ��اق بنزين و انواع 
ديگر س��وخت به صورت غیرقابل کنترلی در حال 
افزايش اس��ت، ب��ه طوری که روزان��ه ده ها میلیارد 
توم��ان از مناب��ع و ثروت ه��ای کش��ور در داخ��ل 
گالن های بنزين به آن سوی مرزها قاچاق می شود.

در حال��ی ک��ه پروژه ه��ای متع��دد اقتصادی 
کش��ور به علت کمبود بودجه و اعتب��ار نیمه کاره 
رها ش��ده اند، حجم عظیم��ی از منابع ملی صرف 
تامین بنزينی می شود که قرار است سود آن عايد 
قاچاق چیان و کش��ورهای همسايه شود. بنابراين 
باي��د فکری برای مقابله با اين معضل ملی ش��ود، 
زيرا در غیر اين صورت، بايد ادامه مش��اهده خروج 

منابع ملی در گالن های بنزين قاچاق باشیم.

قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین
آمار دقیق و رس��می از میزان قاچاق بنزين و 
انواع س��وخت در کش��ور وجود ندارد، اما براساس 
برخی تخمین ها و پس از در نظر گرفتن ش��رايط 
و عوامل مختلف، تخمین زده می ش��ود که میزان 

قاچاق بنزين حدود 10 میلیون لیتر در روز باشد.
مصرف روزانه بنزين در فصل تابستان که به روزانه 
بیش از 100 میلیون لیتر رسیده بود، پس از ورود 
به فصل پايیز و کاهش سفرهای تابستانی به حدود 

90میلیون لیتر در روز کاهش يافته است.
بر اين اس��اس می توان گفت که اکنون حدود 
80 میلی��ون لیتر از بنزين عرضه ش��ده در داخل 
کش��ور مصرف ش��ده و بقیه به کشورهای همسايه 
صادر می شود. البته بايد توجه داشت که رقم روزانه 
10 میلی��ون لیتر به قاچاق بنزين اختصاص دارد و 
میزان قاچاق گازويیل بحثی جداگانه دارد که بايد 

در جای خود بدان پرداخت.

ایران دارنده دومین بنزین ارزان جهان
ايران دارنده دومین بنزين ارزان جهان است؛ 
جايگاه نخس��تین بنزين ارزان ب��ه ونزوئال )با نرخ 
يک سنت( اختصاص دارد که اکنون با مشکالت و 

چالش های بی سابقه اقتصادی مواجه است.
در حال��ی که بنزين معمول��ی در ايران لیتری 

يک هزار تومان )معادل هش��ت س��نت( به فروش 
می رسد، میانگین قیمت اين سوخت در جهان در 
اول اکتبر امس��ال )9 مه��ر( حدود يک دالر و 17 
سنت بود. جايگاه سوم ارزان ترين بنزين جهان به 
س��ودان تعلق دارد که در آن بنزين معادل لیتری 

34 سنت به فروش می رسد.

بهای بنزین در کشورهای همسایه ایران
نگاهی ب��ه قیمت بنزين در بازارهای جهانی و 
کش��ورهای همس��ايه، به خوبی علت جاذبه باالی 

قاچاق بنزين را نشان می دهد.
باالترين قیم��ت بنزين در میان همس��ايگان 
ايران ب��ه ترکیه اختصاص دارد ک��ه در تاريخ اول 
اکتبر )9 مهر(، بنزين لیتری يک دالر و 16 سنت 
به فروش رسیده است؛ بهای بنزين در عراق، ديگر 
همسايه غربی کشورمان نیز 63 سنت بوده است.

بهای بنزين در همس��ايگان شرقی ايران يعنی 
پاکستان و افغانستان نیز لیتری 75 سنت به فروش 
رسیده است. در همسايگان شمالی يعنی جمهوری 

آذربايجان و ترکمنستان نیز بنزين به ترتیب لیتری 
47 و 43 سنت بوده است. يادآور می شود که مهم ترين 
مقصد قاچاق بنزين، کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان 
و افغانستان هستند و به ساير همسايگان )جمهوری 
آذربايجان، ارمنستان و ترکمنستان( قاچاق اين نوع 

سوخت کمتر انجام می شود.

سود ۸ تا ۱4 برابری قاچاق بنزین
مقايس��ه قیمت س��وخت در ايران و کش��ورهای 
همسايه نشان می دهد که قاچاقچیان سوخت با در نظر 
گرفتن ريسک های مختلف، سود سرشاری را از انتقال 

اين فراورده استراتژيک به کشورهای همسايه می برند.
بر اين اس��اس هر قاچاقچ��ی در صورت حمل 
ي��ک گالن 20 لیتری بنزي��ن قاچاق به ترکیه 23 
دالر و 2 سنت کسب می کند که معادل 276 هزار 
تومان ارزش دارد در حالی که تنها 20 هزار تومان 
در داخل ايران خرج خريد اين بنزين کرده است.

البته بايد گفت قیمت دالر در زمان تنظیم گزارش 
در بازار آزاد حدود 12 هزار تومان بوده است. در صورتی 

که اين سوداگران اقدام به قاچاق بنزين به عراق کنند 
هش��ت برابر و در صورت قاچاق بنزين به پاکستان و 

افغانستان تا 10 برابر سود کسب می کنند.
مهم ترين علت افزايش قاچاق سوخت در کشور، 
باال رفتن نرخ ارز و ارزانی قیمت بنزين و سوخت در 

ايران نسبت به کشورهای همسايه است.
بنابراين تا زمانی که اين 2 معضل رفع نشوند، چالش 
قاچاق بنزين و انواع ديگر سوخت همچنان ادامه داشته 
و ثروت های کشور را روانه جیب همسايگان می کند. 
براساس برآوردها، پرداخت يارانه انرژی و پايین بودن 
قیمت س��وخت در ايران، عالوه بر بار مالی 480 هزار 
میلیارد ريالی برای دولت، آسیب های زيست محیطی 
غیرقابل جبرانی را درپی داشته و موجب شدت گرفتن 

قاچاق سوخت شده است.

راه حل: احیای سهمیه بندی و کارت سوخت 
برای کنترل قاچاق س��وخت ان��واع ابزارهای 
قیمتی، جريمه، مالی و س��همیه بندی وجود دارد 

که بايد مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
تجربه س��ال های گذشته نشان داده که کارت 
س��وخت و س��همیه بندی، بهترين کارآمدی را در 

کنترل و مديريت مصرف سوخت داشته اند.
از طريق احیای کارت سوخت، میزان مصرف 
هم��ه دارندگان خودرو مش��خص ش��ده و امکان 

قاچاق گسترده سوخت از بین می رود.  ایرنا

ثروت ملی به حراج گذاشته شد؛

 سود 1400 درصدی قاچاقچیان سوخت

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
یم  نیازی به واردات شیرخشک ندار

مع��اون وزي��ر جه��اد کش��اورزی در جمع  ت ر خبرن��گاران گف��ت: هیچ نیازی ب��ه واردات تج����ا
شیرخشک نیست و يک میلیون تن شیرخام مازاد در کشور برای 
تبديل به ش��یر خش��ک وجود دارد و وزارت جهاد تالش می کند 

ممنوعیت صادرات اين محصول برداشته شود.
 مرتض��ی رضايی درب��اره اينکه کارخانجات ه��ای لبنی ادعا 

می کنن��د، می��زان ورودی ش��یر ب��ه کارخانه ه��ا 20 تا 25 
درص��د کاهش يافته اس��ت، گفت: هیچگونه کمبودی در 

تامین ش��یرخام کشور وجود ندارد اما با افزايش تعداد 
خريداران، ورودی ش��یرخام کارخانجات کاهش پیدا 

کرده است.
مع��اون تولیدات ام��ور دامی گفت: در گذش��ته 
20 کارخان��ه اصلی ش��یرخام را از دامداران خريداری 

می کردند اما اکنون تع��داد اين کارخانجات اصلی 
به بیش از 40 مورد افزايش پیدا کرده که همین 

عاملی شده سهم کا رخانه ها نسبت به قبل کمتر شود
مع��اون وزير جه��اد کش��اورزی اف��زود: اکنون 
کارخانجات لبنی، ش��یرخام را به قیمت مصوب از 

دامداران خريداری می کنند.
رضايی با اعالم اينکه بخش اندکی از شیرخام 
تولی��دی کش��ور ج��ذب واحده��ای تولیدکنن��ده 
شیرخشک می شود، تاکید کرد: اکنون يک میلیون 
تن ش��یرخام مازاد در کش��ور وجود دارد که بايد به 
شیرخشک تبديل و صادر شود. وی درباره تصمیم 

دولت برای واردات شیرخش��ک گفت: بحث واردات شیرخش��ک 
هنوز نهايی نشده اس��ت اما با پیگیری های وزير جهاد کشاورزی 

قرار است ممنوعیت صادرات اين محصول برطرف شود.
پیش از اين صنايع لبن��ی اعالم می کردند که میزان ورودی 
ش��یر به کارخانه ها 25 درصد کاه��ش يافته و دولت برای تامین 

نیاز داخل بايد اقدام به واردات شیرخشک بکند.
همايش روز دامپزشکی ديروز با حضور وزير جهاد کشاورزی، 
رئیس س��ازمان دامپزشکی، فعاالن و پیشکس��وتان اين حوزه در 

سالن همايش های رازی برگزار شد.  فارس


