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اصالحیه
در آگهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی بـه م/الـف 160361 کـه در تاریـخ 
اشـتباه  آن  فرعـی  پـاک  ایـن نشـریه منتشـر شـده  در   99/12/2
چـاپ شـده کـه صحیـح تحـت پـاک686 فرعـی اسـت. کـه اینگونـه 

اصـاح مـی گـردد

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون تعیین تفکیک وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

بر اساس موجب رای شماره 139960301054002066 و 139960301054002065 
اختـاف  حـل  هیئـت  از  صـادره   1399/08/18 مـورخ   139960301054002064 و 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مصـوب 90/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک جنـوب شـرق تصرفـات 
مفـروزی و مالکانـه خانـم مریـم زیـن العابدینـی نسـبت بـه 5 سـهم از 9 سـهم بـه 
اسـتثنای بهـای ثمنیـه عـرص و اعیـان و زهـرا زیـن العابدینـی نسـبت بـه 1 سـهم از 
9 سـهم بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه عرصـه و اعیـان و فاطمـه زیـن العابدینـی نسـبت 
بـه 1 سـهم از 9 سـهم بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه عرصـه و اعیـان فرزنـدان علیمیـرزا 
متقاضـی پرونـده کاسـه 1399114401054000087 و 1399114401054000086 و 
1399114401054000030 نسـبت بـه یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه 
مسـاحت 101/40 مترمربـع قسـمتی از پـاک ثبتـی 4418 واقـع در بخـش 7 تهـران بـا 
مـورد ذیـل صفحـات 545 و 549 دفتـر 1216 بـه ثبـت گردیـده. مراتـب از نظـر اطـاع 
ذوی الحقـوق و شـرکا مشـاعی پـاک فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز در روزنامـه 
آگهی می گردد. طبق قانون فوق االشاره کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی 
متقاضـی فـوق اعتـراض دارنـد می  تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی ظـرف مـدت دو مـاه 
اعتراض خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضاع مهلت 
قانونـی عـدم وصـول واخواهـی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت مفروزی به مسـاحت 

و حـدود بـاال بـه نـام نامبـردگان اقـدام خواهـد شـد.
غضنفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران
م الف 17239 / شناسه آگهی 1089402

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

درتاریـخ  ثمیـن  سـپهر  تجـارت  آراد  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
و  ثبـت  ملـی 14009821436  بـه شناسـه  ثبـت 75767  بـه شـماره   1399/11/29
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم 
آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :واردات و صـادرات کاال عملیـات بارگیـری و تخلیـه 
و یـا ترخیـص کاال درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان خراسـان رضـوی 
، شهرسـتان مشـهد ، بخـش مرکـزی ، شـهر مشـهد، محلـه فرهنگیـان ، خیابـان 
ترنـج ، خیابـان بهـورز 8/4 )4/5( ، پـاک 6 ، طبقـه چهـارم ، واحـد 6 کدپسـتی 
9189749904 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 50,000,000 ریال 
نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا خانـم منیـره ابارشـی بـه شـماره ملـی 
ایـاز بـه شـماره  0011380667 دارنـده 10000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای حمیـد 
ملـی 0933361424 دارنـده 40000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره 
خانـم منیـره ابارشـی بـه شـماره ملـی 0011380667 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 
نامحـدود آقـای حمیـد ایـاز بـه شـماره ملی 0933361424 و به سـمت رئیس هیئت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد 
آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن 
کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء حمیـد ایـاز همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر 
مـی باشـد.بدیهی اسـت اضافـه کـردن هـر گونـه متنـی بـه الگـوی فـوق متناسـب بـا 
نیـاز شـرکت بامانـع اسـت اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 
کل  اداره  باشـد.  نمـی  فعالیـت  پروانـه  صـدور  و  اخـذ  منزلـه  بـه  مذکـور  فعالیـت 
ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

)1098214( مشـهد  غیرتجـاری 

مفقودی سندمالکیت
کارت سـبز  خـودروی  سـواری سیسـتم پرایـد مـدل 83  بـه شـماره 
انتظامی 91-232ی12 به شماره شاسی S1412283401061بشماره 
موتـور 01020311 بنـام یوسـف محمـدی پـور ایمچـه مفقـود شـده  از 

درجه اعتبار سـاقط می باشـد.
اردبیل  

شرکت پيشگامان تجارت ايرانيان )سهامی خاص( شماره ثبت 236109 
و شناسه ملی  10102770324

 بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت فـوق دعـوت مـی گـردد کـه در جلسـه مجمـع 
عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ  1399/12/16 سـاعت  12  کـه در محـل قانونـی 
شـرکت بـه نشـانی تهـران خيابـان پاسـداران – خيابـان گلسـتان چهـارم – پـاك 173 
– واحـد يـك شـرقي کدپسـتی: 1666949413 تشـکیل مـی گـردد حضـور بهـم رسـانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
هیئت مدیره 1-انتخاب مدیران    

200 میلیارد تومان هزینه 
اجرای پروژه خیابان های 
تابان و آسمان اصفهان

اصفهــان- مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان 
اعــام کــرد بــرای اجــرا و آزادســازی خیابان هــای تابان، 
میلیــارد   ۲۰۰ آفتــاب  غیرهمســطح  تقاطــع  و  آســمان 
تومــان هزینــه شــده کــه ۷۰ میلیــارد تومــان در حــوزه 
آزادســازی و ۱۳۰ میلیــارد تومــان هزینــه اجرایــی بوده 

است. 
علی شمســی در یکصد و شــصتمین جلســه علنی 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان با اشــاره بــه پروژه  های 
عمرانــی آمــاده افتتــاح در منطقــه 14، اظهــار کــرد: بــه 
زودی آییــن افتتــاح رســمی خیابان هــای تابان و آســمان 

برگزار می شود.   
وی بــا بیــان اینکــه حدفاصــل پــروژه تقاطــع آفتاب 
تــا خیابــان آیــت هللا غفــاری بــا نــام »تابــان« و از آیــت 
هللا غفاری تا میدان شهدای ورزشکار با نام »آسمان« 
ایــن  احــداث  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده  نامگــذاری 
خیابان هــا اقدامــی بــزرگ اســت که ســالها مــورد انتظار 
مــردم شــمال شــرق و شهرســتان های اطــراف از جملــه 

برخوار، شاهین شهر و دولت آباد بود. 
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری   14 منطقــه  مدیــر 
احــداث خیابان هــای تابــان و آســمان منجر به توســعه 
1.6 متــر مربــع ســرانه فضــای ســبز ، رفــع آلودگــی از 
بــا  کامیون هــا  آالیندگــی  خــروج  و   14 منطقــه  میانــه 
خــروج آنهــا از محدوده منطقه شــده اســت. برای اجرا 
غیرهمســطح  تقاطــع  و  خیابان هــا  ایــن  آزادســازی  و 
آفتاب ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۷۰ میلیارد 
تومان در حوزه آزادسازی و 1۳۰ میلیارد تومان هزینه 

اجرایی بوده است. 
مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان هزینه اجرایی 
سیســتم روشــنایی خیابان هــای تابــان و آســمان را بالغ 
بــر ۲5 میلیــارد ریــال ذکــر کــرد و ادامــه داد: سیســتم 
روشــنایی خیابان های تابان و آســمان در این منطقه به 
طول 5۳۰۰ متر مربع بوده که ۹۰۰ متر از آن در مسیر 

رینگ چهارم واقع شده است. 

 کاهش ترافیک خیابان بعثت،

سه راه نقشینه و میدان جوان 
وی گفــت: اجــرای ایــن پروژه هــا کاهــش ترافیــک 
خیابــان بعثــت، ســه راه نقشــینه و میدان جــوان را به 
همراه داشته و به طور میانگین از جان باختن ساالنه 
15 نفــر در ایــن محــدوده بــر اثــر تصادفــات جلوگیــری 

می کند.  
شمســی بــا اشــاره بــه خریــد پســاب تصفیه شــده 
برای فضای سبز منطقه، تاکید کرد: منطقه 14 با خرید 
پســاب شــمال شهر در شرایط کنونی بحران آب، فضای 
ســبز را بــا نشــاط تــر کــرده و خوشــبختانه با ایــن اقدام 
کمبــود آب در شــمال شــهر بــا خریــد پســاب رفــع شــده 

است.     

افزایش چهاربرابری بودجه منطقه 
چهارده، منطقه ای کم برخوردار

اینکــه بودجــه ســال جــاری منطقــه  بیــان  بــا  وی 
چهــارده، 1۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت، گفــت: ایــن 
بودجه با حمایت های شهرداری به بیش از 4۰۰ میلیارد 
تومــان افزایــش یافتــه و در ایــن منطقــه هزینــه شــده 
اســت، ایــن آمــار غیــر از هزینه هــای مربــوط بــه خط دو 
قطار شــهری اصفهان است که اکنون چهار ایستگاه آن 

در این منطقه در حال احداث است.
مدیــر منطقــه 14 شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان 
کرد: ایســتگاه های مترو با ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
در حــال اجــرا بــوده و مرحلــه ســفت کاری آنها بــه اتمام 

رسیده است. 
وی گفــت: در صــورت اجرای خط دو مترو با همین 
روند و ســرعت فعلی وضع حمل و نقلی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت منطقه 14 به صورت روان انجام خواهد شد و 

از شرایط حاشیه نشینی نجات پیدا می کنند.

تاکید استاندار گیالن به 
رسیدگی فوری بر پرونده های 

خروج بدون مجوز مرغ
اســتاندار گیــان، بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن 
ایام پایانی ســال و روند افزایشــی تقاضاها، از انجام 
و  داد  خبــر  پرمصــرف  کاالهــای  کافــی  ذخیره ســازی 
تاکیــد کــرد کــه از ظرفیت مشــارکت و همــکاری مردم 
در حوزه نظارت از تولید تا توزیع، استفاده ای بهینه 

صورت گیرد.
ارســان زارع در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار و 
کمیســیون هماهنگــی امــور تعزیــرات اســتان گیــان، با 
بیــان اینکــه درخصــوص کاالهای اساســی و ســایر اقام 
مصرفی نگرانی وجود ندارد و ذخیره ســازی کافی انجام 
شــده، افــزود: فعــاالن اقتصادی و واحدهــای تولیدی در 
شــرایط مختلــف، تاش هــای مضاعفــی بــرای پاســخ بــه 

تقاضاها داشته و دارند.
وی بــه حمایت هــای دولــت در جهــت تنظیــم بــازار 
مرغ و تخم مرغ با تامین نهاده ها اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: بــه عنــوان یکــی از اســتان های تولیدکننــده، مردم 

نباید نگران تامین مرغ باشند.
نماینــده عالــی دولــت در گیــان تصریــح کــرد: در 
کنــار نظــارت دســتگاه های ذیربط و تشــدید گشــت های 
بازرسی، باید از مشارکت مردم در حوزه نظارت از تولید 

تا توزیع نیز استفاده بهینه شود.
از  اســتفاده  افزایــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زارع 
ســامانه های نظارتــی عملکردهــای موفــق  را بــه دنبــال 
در  موجــود  ســامانه های  میــان  ارتبــاط  گفــت:  دارد، 
دســتگاه های مختلــف امــکان نظــارت و بازرســی ها را 

می کند. بیشتر 
اســتاندار گیان همچنین بر لزوم رســیدگی فوری 
بــه پرونده کســانی کــه بدون مجوز، مــرغ را به خارج از 

استان می برند، تاکید کرد.

اخبـــــــــــــــــار

اعضای شــورای اســامی شــهر تهــران با ۱۶ 
شــهرداری   ۱۴۰۰ بودجــه  درآمــدی  کلیــات  رای 

تهران را تصویب کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، اعضــای شــورای اســامی 
شــهر تهــران روز یکشــنبه در جریــان دویســت و 
هفتــاد و چهارمیــن جلســه خــود، بررســی کلیات 
در  را  تهــران  شــهرداری   14۰۰ بودجــه  درآمــدی 

دستور کار قرار دادند.
»ســید حســن رســولی« عضــو کمیســیون 
برنامــه و بودجــه شــورای شــهر بــا ارایــه گــزارش 
درآمــدی  ردیف هــای  دربــاره  تلفیــق  کمیســیون 
بودجــه 14۰۰ اظهــار کرد: پــس از ارائه بودجه در 
تاریخ 5 بهمن ماه توسط شهردار تهران، بررسی 
و  انجــام  کمیســون ها  در  بودجــه  ســرفصل های 
بودجــه  ایــن  بایــد  زمان بنــدی  برنامــه  براســاس 
بررســی و تــا تاریــخ 1۰ اســفند بــه هیــات تطبیــق 

ارائه شود و سیر مراتب تصویب را طی کند. 
وزارت  بخشــنامه  براســاس  گفــت:  وی 
کشــور، امســال برخاف ســنوات قبــل تمامی بار 
مالــی تبصره هــای بودجــه شــهرداری ها از جملــه 
شــهرداری پایتخــت نبایــد بــه صــورت باز باشــد و 

باید دارای ردیف مشخص باشد. 
رســولی بــا بیــان اینکــه درآمدهای ناشــی از 
عــوارض عمومــی ۲۹ هــزار و ۷65 میلیــارد تومان 
عــوارض  از  ناشــی  درآمدهــای  گفــت:  اســت، 
اختصاصی ۹۲5 میلیارد تومان و بهای خدمات و 
موسســات انتفاعی شــهراری 4۸۷ میلیارد تومان 

است. 
درآمدهــای  افــزود:  تهــران  شــورای  عضــو 
حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۷۷۷ میلیارد و 
5۰۰ میلیــون تومــان و کمک های اهدائی دولت و 
ســازمان های دولتی ۲ هزار و ۲61 میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است. 
قانــون   1۰1 مــاده  بــرای  کــرد:  تاکیــد  وی 
منبــع  عنــوان  بــه  تومــان  میلیــارد   1۰ شــهرداری 
درآمدی در نظر گرفته شده و برای فروش اموال 
غیرمنقــول ۷هــزار و 6۸5 میلیارد تومان، فروش 
امــوال منقــول 4هــزار و 5۰۰ میلیــارد تومــان و 
فروش ســرقفلی دو میلیــارد تومان در بودجه در 

نظر گرفته شده است. 
رسولی گفت: برای ردیف سایر، ۷6 میلیارد 
تومــان، منابــع حاصل از واگــذاری دارایی مالی 5 
هــزار و ۹۰6 میلیــارد تومــان، وام هــای دریافتــی 
هزار و ۸45 میلیون تومان، انواع اوراق مشارکت 
و اســناد و ســهام 4 هــزار و ۷1 میلیــارد تومــان 

است. 
»شــهربانو امانــی« عضو کمیســیون حمل و 
نقل و عمران شــورای شــهر تهران در مخالفت با 
موضــوع درآمــدی بودجــه بــا بیــان اینکــه، بودجه 
دارای اصولی است که یکی از مهمترین اصول در 
بخش درآمدی، تحقق پذیری و شــفافیت بودجه 
اســت، اظهــار کــرد: معتقــدم درآمدهــای بودجــه 

سال 14۰۰ تحقق پذیر نیست.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایطی کــه وجود 
دارد درآمدهــا تخمین اســت امــا هزینه ها حتمی 

است.
امانی گفت: بخشــی از درآمد بودجه تحقق 
طلب ها از دولت اســت و این در حالی اســت که 
شهرداری توان محقق کردن این بخش را ندارد.

عضو شورای اسامی شهر تهران تاکید کرد: 
انتظــار داشــتم کــه در الیحــه بودجــه درآمدهــای 

جدیدی ایجاد شود.
»حجــت نظری« عضــو کمیســیون فرهنگی 
اجتماعــی شــورای اســامی شــهر تهــران نیــز در 
مخالفــت بــا الیحــه  درآمــدی بودجــه ســال 14۰۰ 
اظهار کرد: نسبت به سال گذشته شاهد ۷ هزار 
میلیارد تومان افزایش درآمدی هستیم و این در 
حالی اســت که هنوز نتوانســتیم درآمد سال ۹۹ 

را به طور کامل محقق کنیم. 
نظــری بــا بیــان اینکــه وقتــی بودجــه را برای 
ســال آینــده تصویــب می کنیم، مبنا بودجه ســال 
جاری اســت، گفت: تا پایان دی ماه امســال تنها 
65 درصد از درآمد شهرداری محقق شده است.
وی گفت: تا پایان ماه دهم امسال، کمتر از 
۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری محقق 
شــده و ایــن در حالیســت کــه 15 هــزار میلیــارد 

تومان هزینه جاری شهر است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با این 

اعــداد کار خاصــی در شــهر نمی تــوان انجــام داد، 
عنوان کرد: اگر منابع درآمدی شــهرداری درســت 

محقق نشود،  شهرداری بدهکار خواهد شد.
»محمدجواد حق شناس« رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اســامی شهر تهران 
نیــز در مخالفــت بــا الیحــه درآمدی بودجه ســال 
14۰۰ بیــان کــرد: بــا روالی که در شــهرداری دیده 
از  جــدی  انحــراف  بودجــه،  متاســفانه  می شــود 

برنامه مصوب شورای شهر دارد.
وی گفــت: پیــش از ایــن مخالفــت اعضــای 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی بــا بودجــه طــی 
نامــه ای بــه همــه اعضــای شــورای شــهر و مدیران 

شهری ارسال شده است.
حق شــناس تاکیــد کرد: افزایــش بی قاعده 
ســقف بودجــه بــدون توجه بــه واقعیــت درآمدی 
قابــل قبــول نیســت و در وضــع موجــود تحقــق 

درآمدها تنها 65 درصد بوده است.
بــه گفتــه وی، بی توجهــی بــه جــذب منابــع 
جدیــد در بودجــه مشــاهده می شــود و با نام های 

تطهیــر  فروشــی،  شــهر  رویکــرد  و  رونــد  جدیــد 
می شود.

و  بودجــه  کمیتــه  رئیــس  فراهانــی،  مجیــد 
گفــت:  نیــز  تهــران  مالــی شــورای شــهر  نظــارت 
دغدغــه دوســتان در خصــوص بحث عدم تعریف 
منابــع جدیــد درآمدی در بودجه ســال آخر شــورا 
محترم هست. توقعاتی داشتیم تا نظام درآمدی 

شهرداری از این وضع خارج شود.
خصــوص  در  توقــع  همچنیــن  افــزود:  وی 
اجتماعی تر شدن بودجه و تحقق بودجه تعریف 
شده داشتیم با این حال عدم تصویب بودجه راه 

مناسبی برای رفع دغدغه ها نیست.
فراهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بودجــه را 
تصویــب نکنیــم درآمــد پایــدار ایجــاد نمی شــود، 
اظهــار کــرد: بــا تصویــب بودجــه بــه اهــداف مــی 
می شــود  ســبب  آن  نشــدن  تصویــب  و  رســیم 
یــک دوازدهــم مصــوب شــود و صحــه بــر اجــرای 
و  پروژه هــا  و تعطیــل شــدن  هزینه هــای جــاری 
تعطیــل شــدن ســرمایه گذاری بگــذارد و دغدغــه 

مخالفان را تشدید می کند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شــورای 
شــهر تهران گفت: در کمیته بودجه ارزش زمانی 
پــول را در 14۰۰ بــر مبنــای ۹5 محاســبه کردیــم 
کــه قــدرت مالــی بودجــه 14۰۰ حــدود 1۸ هــزار و 
۸۰۰ اســت بدیــن معنــا قــدرت مالــی بودجــه 4۸ 
هــزار میلیــاردی ایــن میزان نیســت. عــدد بودجه 
افزایــش یافتــه امــا به دلیــل تــورم و ارزش زمانی 
پــول قدرت مالی برای تحقــق بودجه حداکثر این 
قدرت را دارد و بودجه 14۰۰ حتی از بودجه سال 

۹۰ کمتر است.
 14۰۰ بودجــه  قــوت  نقــاط  ار  افــزود:  وی 
تفکیک بودجه سرمایه گذاری است که باید بدان 
توجــه شــود و پیــش بینی ما این اســت باالی ۸۰ 

درصد بودجه ۹۹ محقق می شود.
بــه گفتــه وی، در بخــش شهرســازی بودجه 
ما تقریبا محقق شــده اســت و مشکات درآمدی 
ما عمدتا در خصوص ردیف های درآمدی شرکتی 

است که کرونا ایجاد کرده است.

اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد از تخریب 
۱۰۰ درصدی ۱۲۰۰ واحد مســکونی در شــهر سی 

سخت خبر داد.
حســین کانتری در حاشــیه بازدید از سطح 
شهر سی سخت و در جمع خبرنگاران اعام کرد 
تاکنــون ۲ هــزار و 6۰۰ تختــه چــادر در بین مردم 

سی سخت و روستاهای اطراف توزیع شد.
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اشــاره 
بــه اینکــه اکیپ های بازرســی و کنتــرل در مناطق 
زلزلــه زده مســتقر هســتند، عنوان کــرد: کاالها و 
اقــام بــا محوریت هال احمر بین محات توزیع 

می شود.

کانتــری بــا تاکیــد بــر اینکــه لکــه گیــری جز 
امــروز و امشــب  کــرد:  بیــان  اصــول کار اســت، 

لکه گیری نیز انجام می شود.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان تاکید کرد: 
مصمــم  بحــران  مدیریــت  ســتاد  اعضــای  همــه 
هســتند کــه کمک هــا و لوازم مورد نیاز به دســت 

مردم برسد.
وی تصریح کرد: برآورد خسارت و ارزیابی با 

نگاه به وضعیت مردم انجام می شود.
کانتــری گفــت: باتوجــه بــه پیــش بینــی و 
ارزیابی هــای اولیــه تاکنــون بیــش از 1۲۰۰ واحــد 
مســکونی شــهری و روستایی صد در صد تخریب 

شدند. وی افزود: بیش از ۳ هزار واحد مسکونی 
نیازمند تعمیرات اساسی است.

بــه گــزارش ایســنا، کانتــری بــا بیــان اینکه 
ارزیابی هــا ادامه دارد، عنوان کرد: ممیزی شــکل 
مــی گیــرد و همه در حال تاش برای ســاماندهی 

وضعیت مردم زلزله زده هستند.

بازار میوه و تره بار کرمان این روزها شاهد 
ایــن میــان فعــاالن  جهــش قیمت هاســت و در 
بــازار، واســطه ها و بــه خصوص اتبــاع خارجی را 

یکی از دالیل افزایش قیمت می دانند.
ایــن روزهــا اگر ســری به میوه فروشــی های 
کرمــان بزنیــد بــا جهش قیمت ملموســی نســبت 
به دو ماه قبل مواجه می شــوید، پرتقال تامسون 
کیلویــی 1۸ هــزار تومــان، خیــار 15 هــزار تومــان، 
ســیب قرمــز 1۸ هــزار تومــان، پرتقال کوهســتان 
۲4 هــزار تومــان، پرتقــال واشــنگتن کیلویــی ۲۲ 
هــزار تومــان، انــار کیلویــی ۲۰ هزار تومــان و موز 
کیلویــی 6۰ هــزار تومان به فــروش می رود. البته 
ایــن قیمت هــا بســته بــه مکان قــرار گرفتــن میوه 

فروشی ها متفاوت است.
محمد گلســتانی یکی از مغازه داران کرمان 
اســت کــه بــه خبرنــگار مهــر می گوید: بــا افزایش 
قیمت ها میزان خرید میوه هم به شدت کاهش 
یافتــه اســت، مردم دیگر کیلویــی خرید نمی کنند 

و از هر میوه دانه ای خرید می کنند.
وی افــزود: مغــازه داران نیــز ســعی می کنند 

میــزان خریــد از بــازار میــوه و تــره بــار را کاهــش 
دهنــد و یــا میــزان ســود خــود را کاهــش دهند تا 
مــردم همچنــان امــکان خریــد داشــته باشــند تــا 

بتوانند چرخه خرید و فروش را حفظ کنند.
وی مهمتریــن عامــل افزایــش قیمت میوه را 
واســطه گــری از بــاغ تــا میــوه فروشــی می داند و 
می گویــد، واســطه میــوه را از باغــدار مــی خــرد و 
بعــد از چنــد دســت چرخــه و داللــی در نهایت به 
میدان میوه و تره بار می رســد و در آنجا هم این 
چرخه ادامه می یابد و در نهایت به دست مصرف 

کننده می رسد.

واسطه گری یکی از دالیل مهم 
افزایش قیمت میوه است

یکــی دیگــر از میــوه فروش هــای کرمــان بــه 
خبرنــگار مهــر می گویــد: بــار میوه هــا روزانــه وارد 
میدان تره و بار می شود و در نهایت بعد از اینکه 
توســط واسطه ها خریداری می شود در غرفه های 
میدان عرضه می شــود و نتیجه این امر، افزایش 

قیمت ها می شود.

محمد حسنی گفت: متأسفانه برخی از این 
افــراد ایرانــی نیســتند و گاهاً حتی مجــوز کار نیز 
ندارنــد امــا کارشــان داللی اســت و قبــل از اینکه 
بار در غرفه ها عرضه شــود توســط آنها دســت به 

دست می شود.
وی می گویــد: برخــی از غرفــه دارهــا بــرای 
جلوگیــری از داللــی بــا ارتبــاط گرفتن بــا باغدارها 
میــوه را بــه صــورت مســتقیم خریــداری می کننــد 
ایــن کار توســط برخــی از مغــازه داران هــم بــه 
صورت محدود انجام می شــود و واسطه ها حذف 
می شــود به همین دلیل نیز در برخی از مغازه ها 

میوه با قیمت کمتر به مردم عرضه می شود.
وی می افزایــد: دالل بــازی و واســطه گــری 
مهمتریــن عامــل افزایــش قیمت میــوه در دو ماه 
اخیــر اســت و دلیــل دیگــری بــرای ایــن مســاله 
نمی توان پیدا کرد البته بخشی از افزایش قیمت 
که خود را تا دی ماه نشــان داد ناشــی از افزایش 
قیمت نهاده های تولید از جمله کود و سم بود و 
همچنیــن طوفــان و ســرمازدگی در جنوب کرمان 
نیز موجب شــد قیمت صیفی جات افزایش یابد 

امــا مــوج اخیــر گرانــی دلیلی جــز واســطه گری و 
داللی ندارد.

در  خارجــی  اتبــاع  ورود  خصــوص  در  وی 
بحــث داللــی میــوه گفــت: این افــراد در خصوص 
میــوه خاصــی فعــال نیســتند و ســعی می کنند با 
توجــه بــه نقدینگــی کــه در اختیــار دارنــد از ایــن 
بــازار ســود کســب کننــد و میــوه را در کامیون هــا 
خریداری می کنند و نقش واسطه را قبل از ورود 
به مغازه ها و حتی میدان تره و بار ایفا می کنند.

دیگر توان خرید میوه نداریم 
از شــهروندان  یکــی  ایــران دوســت  محمــد 
کرمانی است که در گفتگو با مهر می گوید: مردم 
تــوان خریــد خود را از دســت داده اند، اینکه قبل 
از داغ شــدن بــازار نــوروز در زمینــه میــوه و تر بار 
شــاهد چنیــن وضعیتــی در بــازار هســتیم نگــران 

کننده است.
وی گفت: امیدواریم مثل هر سال با عرضه 
میــوه تنظیــم بازار مســئوالن دالل بــازی را حذف 

کنند.

این شــهروند کرمانی می افزاید: مسئوالن و 
ناظــران بــازار بایــد در ایــن زمینــه نــق پــر رنــگ تر 
داشــته باشــند و از دالل بازی در میدان میوه تره 
بــار جلوگیــری و به گونــه ای برنامه ریزی کنند که 
میوه از تولید کننده به دســت غرفه دار برســد و 

مستقیماً به مغازه دار فروخته شود.
وی بیــان کــرد: اینکــه مــوز بــا قیمــت 5۰ تــا 
6۰ هــزار تومــان به فروش برســد در حالی که در 
چابهــار هزاران هکتــار باغ موز وجود دارد تعجب 
آور اســت چرا این بازار ســامان داده نمی شــود و 

بعد از سال ها در تولید موز خودکفا نشده ایم.
جنوب کرمان قطب تولید مرکبات است اما 
چــه می شــود کــه ناگهان پرتقــال کیلویــی ۸ هزار 

تومان تا ۲۰ هزار تومان فروش می رود
وی گفت: جنوب کرمان دومین قطب تولید 
مرکبــات در کشــور اســت و در ایــام نــوروز بخش 
قابــل توجهــی از مرکبــات از جنوب کرمــان تأمین 
می شــود حــاال چــه می شــود کــه ناگهــان پرتقــال 
کیلویــی ۸ هــزار تومان تا ۲۰ هــزار تومان فروش 

می رود جای سوال دارد.

ردپای اتباع خارجی در بازار میوه کرمان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: تخریب ۱۰۰درصدی ۱۲۰۰واحد مسکونی در دنا

کلیات درآمدی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران تصویب شد


