
وزي�ر جه�اد كش�اورزي بع�د از ي�ك م�اه 
حضور در اين وزارتخان�ه و وعده وعيدهاي 
فراوان توانس�ت س�ه ن�وع محص�ول لبني 
را 10درص�د ارزان كن�د. محصوالت�ي كه از 
آذر سال گذش�ته تاكنون از س�وي سازمان 
حماي�ت قيم�ت مصوب�ش اع�ام نش�ده و 
صنايع لبني همزمان با س�اير محصوالتشان 
قيمت اين س�ه ن�وع لبنيات را س�ه تا چهار 
برابر قيم�ت دولتي گ�ران كرده ان�د. اكنون 
صنايع لبن�ي و وزارت جهاد با اجراي ش�وي 
تبليغاتي از كاهش قيمت س�خن مي گويند. 
از بازديد س��رزده مع��اون اول رئيس جمهور از 
ميادين عرضه كنن��ده مرغ و لبني��ات يك ماه 
مي گذرد. در بازديد مخبر، مردم و فروشگاه هاي 
عرضه كنن��ده لبنيات از گراني سرس��ام آور اين 
محصوالت گله كردند و وي به مردم نيز قول داد 
تا موضوع گراني ش��ير و لبنيات را بررسي كند. 
بعد از اين بازديد مخبر به كارخانه پگاه رفت تا 
داليل گراني ها را از زبان توليدكنندگان بشنود. 
در اين مدت نه تنها قيمتي تغيير نكرد، بلكه وزير 
جهادكش��اورزي نيز حتي يك جلسه با فعاالن 
حوزه ش��ير و لبنيات برگزار نكرد. ساداتي نژاد 
ك��ه گفت��ه مي ش��ود ادامه دهن��ده راه وزراي 
س��ابق در اين وزارتخانه اس��ت، هنوز نتوانسته 
تصميمات جديد و عاجلي براي تنظيم بازار مرغ، 
تخم مرغ و لبنيات اتخاذ كند و صرفاً به سفرهاي 
 اس��تاني كه همراه رئيس جمهور رفته، بس��نده 

كرده است. 
در پي اتفاقاتي كه در يك سال و نيم اخير براي 
شير خام و قيمت محصوالت لبني افتاد، قيمت ها 

سه تا چهار برابر افزايش يافت. 
به عب��ارت دبگ��ر از زماني كه قيمت ش��يرخام 
را در حمايت از دام��داران در دول��ت قبل از 4 

ه��زار و 500 تومان ب��ه 6 ه��زار و 400 تومان 
افزايش دادند، ش��ير و لبنيات نيز گران شدند. 
به عنوان مثال ش��ير 1/5 درص��د چربي پاكتي 
ليت��ري از 6ه��زار تومان ب��ه 13 ه��زار تومان. 
ماس��ت يك ليتري از 7 هزار توم��ان به بيش از 
 40 هزارتومان و پنير نيز به همين نسبت گران 

شده است. 
خامه، بستني و ساير لبنيات پرچرب نيز با كاهش 
وزن و كيفيت روبه رو ش��ده و به ش��دت گران 
شدند و ماه هاست كه از سبدهزينه خانواده هاي 

متوسط و ضعيف حذف شده است. 
  كاهش مبهم قيمت ها 

در ش��رايطي كه گراني قيمت ش��ير و لبنيات 
موج��ب كاهش تقاضا و كس��ادي بازار ش��ده و 
صنايع لبني به دنبال بازكردن راه هاي صادراتي 
براي جبران ض��رر و زيان هس��تند، وزير جهاد 
كش��اورزي در اظهارات��ي مبه��م از كاه��ش 
10درصدي قيمت سه نوع محصول لبني شير، 
ماست و پنير uf 400گرمي كه ارزا ن ترين نوع 

محصوالت لبني هستند، خبر داد. 
رئي��س هيئت مدي��ره اتحادي��ه تعاوني ه��اي 
فرآورده هاي لبني در خص��وص كاهش قيمت 
برخي محصوالت لبني در گفت و گو با »جوان« 
مي گويد: در راس��تاي دس��تورات مع��اون اول 
رئيس جمهور و فش��اري كه بر وزير جهاد مبني 
بر تنظيم ب��ازار محص��والت لبني وارد ش��ده، 
اي��ن تصميم گرفته ش��د كه قراراس��ت صنايع 
لبن��ي و فروش��گاه هاي توزيع��ي 5درص��د از 
سودش��ان را كاهش دهند تا اين س��ه محصول 
 با 10 درصد كاه��ش قيمت ب��ه مصرف كننده 

عرضه شود. 
علي احسان ظفري اين تصميم را شوي تبليغاتي 
دانست و مي افزايد: »وقتي وزير جهاد از كاهش 

10 درصدي س��خن مي گويد بايد شفاف سازي 
كند ك��ه از چه قيم��ت به چه قيمت��ي كاهش 
مي يابد. از آذر س��ال گذشته اين س��ه قلم كاال 
)شير نايلوني 900 گرمي، ماس��ت دبه اي 2/5 
كيلويي كم چ��رب و پنير 400 گرم��ي uf )از 
س��وي س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان تعيين قيمت نش��ده اس��ت و 
هم��گام با افزاي��ش قيمت ش��ير، قيم��ت اين 
محصوالت از سوی صنايع لبني گران شده است. 
اكنون مش��خص نيس��ت، كاهش 10 درصدي 
نسبت به افزايش قيمت ش��ير و قيمت عادالنه 
اين محصوالت اس��ت يا نس��بت به قيمت هاي 

خودسرانه كارخانجات.«
وي مي افزايد: »آذر 99، س��ازمان حمايت براي 
سومين بار قيمت 10 قلم محصول لبني را تغيير 
داد كه قيمت اين كااله��اي مذكور در آن زمان 
به شرح زير مي باشد؛ ش��ير خام 4 هزار و 500 
توماني در دامداري، ش��ير نايلون��ي كم چرب با 
1/5درصد چربي 4 هزار و 500 تومان، پنير400 
گرم��ي ufكم چ��رب 14ه��زار و 500 تومان و 
ماس��ت 2/5 كيلويي دبه اي كم چرب 21 هزار 

تومان تعيين قيمت شد.
در مدت 9 ماه گذش��ته ش��يرخام ب��ه 6 هزار و 
400 تومان افزايش يافته و صنايع قيمت تمامي 
محصوالت لبني را به دلخواه خود افزايش دادند 
و در اين مدت از قيمت مصوب سازمان حمايت 

هم هيچ خبري نبود.«
ظفري مي گويد: »روز چهارش��نبه بخش��نامه 
اتحادي��ه صناي��ع لبن��ي ص��ادر و قيم��ت اين 
محصوالت را نيز اع��ام كردند كه با مقايس��ه 
قيمت ها ب��از هم به نس��بت قيمت ش��ير خام، 

قيمتشان گران است.«
وي با اشاره به افزايش 2 تا 2 هزار و 300 تومانی 

قيمت شيرخام در 9 ماه گذشته مي گويد: »شير 
نايلوني قرار اس��ت 7 هزار و 400 تومان، ماست 
دبه اي 30 هزارو 600 تومان و پنير uf 20 هزار 
تومان به مصرف كنندگان فرخته شود، همچنين 
در پايان اين بخشنامه اعام شده اين قيمت ها 
دستوري نيس��ت. اگر وزير جهاد در اين مدتي 
كه به وزارتخانه آمده جلس��ه اي با فعاالن حوزه 
شير خام و لبنيات برگزار مي كرد، قطعاً تصميم 
بهتري در راس��تاي افزايش مص��رف لبنيات و 
تنظيم بازار آن اتخاذ مي شد، وگر نه مشورت با 
چند فعال بزرگ دامداري و صنعتي كه نمي تواند 

گره اي از اين صنعت باز كند.«
  كاهش به شرط ثبات 

س��خنگوي صنايع لبني در گفت و گو با ايس��نا 
با بيان اينكه تاش كردي��م در اين محصوالت 
كاهش قيمت 15درصدي داش��ته باشيم، ولي 
اين امر محقق نش��د، افزود: »صناي��ع لبني از 
س��ود مش��روع و قانوني خودش��ان 5درصد به 
مصرف كننده تخفيف داده اند. همچنين شبكه 
توزيع و فروش��گاهي نيز با كاه��ش 5درصدي 
سودش��ان موافق��ت كردن��د ك��ه در نهايت به 
10درصد كاهش قيمت رسيديم. البته 5درصد 
هم قرار بود توسط دامداران تخفيف داده شود، 
ولي آنها موافقت نكردند، زيرا هنوز نتوانسته اند 
نهاده هاي دامي مورد نياز خود را با قيمت مصوب 

از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كنند.«
محمدرض��ا بنی طب��ا می گويد: »ش��رط تداوم 
كاهش قيمت اين اس��ت كه قيمت ش��يرخام و 
س��اير مؤلفه هاي توليد مانند قيمت پتروشيمي 
)بسته بندي(، هزينه هاي سربار، حقوق و دستمزد 
افزايش نيابد. يعني اگر قرار باشد قيمت شير خام 
مجدداً افزايش يابد و از قيم��ت مصوب 6 هزار و 
400 تومان كه در حال حاضر هم به كارخانه ها با 
قيمت 6 هزار و 600تومان مي رسد، بيشتر شود يا 
ساير مؤلفه هاي توليد تغيير قيمتي داشته باشند 
طبيعتاً اعمال تخفيف براي كارخانه ها و ش��بكه 

توزيع مقدور نخواهد بود.«
بني طبا مي افزايد: »اعمال سراسري اين قيمت ها 
در بازار حدود يك هفته تا 10 روز طول خواهد 
كشيد؛ يعني از امروز كارخانه ها قيمت روي اين 
محصوالت را تغيير مي دهند، ولي نكته مهم اين 
اس��ت كه هنوز اقام قبلي توليد ش��ده در بازار 
هستند و اگر مصرف كنندگان بافاصله كاهش 
قيمت را در بازار احساس نكردند، بدانند كه چند 

روزي طول خواهد كشيد.«
وي با بيان اينكه البته اين تدابير در كش��وري با 
تورم بيش از 40درصدي تدابير موقتي اس��ت، 
اظهار ك��رد: »راه ح��ل اساس��ي در حمايت از 
مصرف كنندگان دهك هاي محروم، حذف ارز 4 
هزار و 200 توماني و اختصاص آن به دهك هاي 
محروم است. اميدواريم در دولت جديد با همت 
وزارت جهاد و آموزش پرورش، ش��اهد احياي 

طرح شير مدرسه هم باشيم.«
بنی طبا مي افزايد: »اگر مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزي به تشكل هاي بخش خصوصي اعتماد 
كنند و به ج��اي دخالت در بازار ب��ر آن نظارت 
داش��ته باش��ند، مي توان ش��اهد گشايش هاي 

بهتري در حمايت از مصرف  كنندگان بود.«
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۳نوعلبنیاتپرمصرفکمدرآمدها۱۰درصدارزانمیشود
با ورود دولت به ساماندهي قيمت ها، قرار است از امروز قيمت لبنيات 10درصد كاهش يابد 

بررسي قبوض برق مش�تركان خانگي بيانگر 
آن اس�ت ك�ه تنه�ا 3درص�د از مش�تركان 
بدمص�رف ب�ه دلي�ل مص�رف نجوم�ي برق 
مش�مول هزين�ه  قاب�ل توج�ه ش�ده اند. 
به گزارش فارس، بيشترين ميزان تمركز مصرف 
مش��تركان خانگي در پله دوم مصرف قرار دارد، 
جايي كه 35درصد از مشتركان برق خانگي در 
هر ماه مصرف بين 100 تا 200كيلووات ساعت 
را تجربه مي كنند. عاوه بر اين مش��تركان  برق 
خانگي كه ميزان مصرف آنها در پله س��وم قرار 
گرفته و مصرف بين 200 تا 300 كيلووات ساعت 
در ماه را دارند، 23درصد از كل مشتركان خانگي 

را در بر مي گيرند. 
براس��اس آمار ارائه ش��ده بي��ش از 86درصد از 

مش��تركان خانگ��ي صنعت ب��رق در س��ه پله 
اول مص��رف متمركز ش��ده و مطاب��ق ميانگين 
 الگوي تعيين ش��ده در كش��ور ب��ه مصرف برق 

مي پردازند. 
ميزان هزين��ه برق اين گروه بزرگ در هر س��ال 
براس��اس مصوبه بودجه معادل 7درصد افزايش 
مي يابد و امس��ال نيز هيچ افزايش قيمتي به جز 
7درصد ساالنه در ميزان مصرف برق آنها اتفاق 
نيفتاده اس��ت، اما پرمصرف هاي صنعت برق كه 
در پله هاي چه��ارم، يعني مص��رف بين 300 تا 
400 كيلووات س��اعت در ماه، پل��ه پنجم يعني 
مصرف بي��ن 400 تا 500 كيلووات س��اعت در 
ماه قرار دارند ب��ه ترتيب 9درص��د و 3درصد از 
مشتركان صنعت برق را شامل شده و در مجموع 

پرمصرف ها 12درصد از جامعه آماري مشتركان 
خانگي هستند. 

ميزان مصرف برق اين بخ��ش عاوه بر 7درصد 
اضافه ش��ده در هر س��ال 16درصد ديگر نيز به 
سبب تشويق براي كم مصرفي اضافه شده و در 
مجموع ساالنه 23درصد افزايش قيمت را تجربه 
خواهند كرد، ام��ا بدمصرف هاي صنعت برق كه 
در پله شش��م و پله هفتم قرار دارن��د، به ترتيب 
يك و 2درصد از جامعه مش��تركان صنعت برق 
را به خود اختص��اص داده و اين جامعه مجموعاً 
3درص��دي مش��تركان خانگي ك��ه عمدتاً جزو 
دهك هاي درآمدي ثروتمند نيز هستند، عاوه 
بر 23درصد افزاي��ش قيم��ت رخ داده به دليل 
بدمص��رف 10درصد بيش��تر متحم��ل افزايش 

تعرفه مصرف برق شد و 33درصد افزايش قيمت 
را تجربه كردند. 

زماني كه ميزان پرداختي مشتركان خانگي را در 
كنار تعداد آنها قرار مي دهيم، متوجه اين مسئله 
خواهيم شد كه بيشترين ميزان پرداختي صنعت 
برق براي مشتركان دو پله ششم و هفتم بوده كه 

مجموعاً 3درصد از مشتركان را در برمي گيرد. 
به عب��ارت ديگر تنه��ا 3درصد از مش��تركان به 
دليل مصرف بيش از دو براب��ري الگوي مصرف 
متحمل هزينه قابل توجه در صنعت برق شده اند 
و اين بخش بدمص��رف و تريب��ون دار در فضاي 
جامعه خ��ود را نماين��ده كليت م��ردم معرفي 
 كرده و حاض��ر ب��ه پرداخت هزينه ب��د مصرف 

خود نيستند. 

قبض برق مشتركان صنعت برق چقدر است؟

بازگشتبیتکوينبه5ماهپیش
بيت كوي�ن ب�ا جه�ش ب�ه بيش�ترين مي�زان پنج م�اه گذش�ته، 
ارزش 55 ه�زار دالر را ثب�ت ك�رد و پيش بين�ي مي ش�ود 
ك�ه س�ه ماه�ه چه�ارم امس�ال دوران طاي�ي اي�ن ارز باش�د. 
به گزارش راشاتودي، بيت كوين روز گذشته 8/7 درصد رشد كرد و در 
24 ساعت گذشته هم رشد 6 درصدي را داشت، ارزش اين ارز مجازي در 
ماه فوريه به رقم 65هزار دالر هم رسيده بود كه پس از آن با كاهش هايي 
مواجه شد. حتي عدم اقبال براي ارزهاي مجازي در چين و ديگر عوامل 
منفي كه طي اين ماه ها شاهد بوديم باعث شد كه ارزش ارز مجازي در 
ماه جوالي حتي به 30 هزار دالر هم برسد. روز ارزش ديگر ارزهاي رقيب 
بيت كوين نظير اتريوم، ليتكوين و xpr هم با روند افزايشي مواجه شدند. 
بر اساس اعام تحليلگران سه ماهه چهارم امسال بهترين دوران طايي 
بيت كوين مي شود و سود 119درصدي از سال 2011 تاكنون را ثبت 

مي كند و ارزش سكه هم در سه ماهه چهارم، سه برابر مي شود. 
رئيس شركت »كرييپتوهاپر« گفت: »ارز بيت كوين بهترين زمان قيمتي خود 
را در ماه اكتبر خواهد داشت، بارها گفته ام از تابستان كه ارزش اين ارز را رصد 
مي كنم، انتظار دارم كه بهترين شرايط تاريخي آن در ماه اكتبر خواهد شد.« 
در اين ميان بسياري دليل افزايش ارزش بيت كوين را سيگنال وزارت خزانه 
داري امريكا و كميته مبادالت بورس و ارز اين كشور مي دانند كه اعام كرده 
بود استفاده اين نوع ارزها در كشور ممنوع نمي شود. برخي معتقدند كه اكنون 
سرمايه گذاري در بيت كوين حاشيه امني را براي سرمايه گذاران ايجاد خواهد 
كرد، چراكه بازارهاي سنتي با خطر ريزش مواجه هستند و بحران گازي اروپا 

هم به ريزش ارزش بورس بيشتر كمك كرده است. 
----------------------------------------------------

گزارشفرانسپرس
ازپولبلوکهشدهايراندرکره

فران�س پ�رس در گزارش�ي نوش�ت: تنش ه�ا بي�ن اي�ران و 
كره جنوبي بر س�ر پول ه�اي بلوكه ش�ده در حال تش�ديد اس�ت 
و تهران تهدي�د به اق�دام قانوني ك�رده مگر اينكه س�ئول بيش از 
۷ ميليارد دالر پ�ول فروش محموله ه�اي نفتي اي�ران را آزاد كند. 
به گزارش تسنيم، اين رسانه نوشت: تنش ها بين ايران و كره جنوبي بر سر 
پول هاي بلوكه شده در حال تشديد است و تهران تهديد به اقدام قانوني 
كرده مگر اينكه سئول بيش از 7 ميليارد دالر پول فروش محموله هاي 
نفتي كه به دليل تحريم هاي امريكا مسدود شده است را آزاد كند. عليرضا 
سليمي، نماينده مجلس ايران كه درگير اين پرونده است، مي گويد: 7/8 

ميليارد دالر از پول ما در بانك هاي كره جنوبي مسدود است. 
وي به خبرگزاري فرانس��ه گفت: كره جنوبي محموله هاي نفت ايران را 
تحويل گرفته اما هزينه آن را پرداخت نكرده است. اين كشور شريك تجاري 
قابل اعتمادي نيست و بايد سود پولي را كه به نادرست در اختيار گرفته 
است پرداخت كند. بنا بر اعام سفارت ايران در س��ئول، تجارت ايران و 
كره جنوبي در سال 2018 نسبت به سال 2017 كه 12 ميليارد دالر بود به 
نصف كاهش يافت. بر اساس آمار اين سفارت، حجم تجارت بين دو كشور 
تا اواسط ژوئيه 2020 به 111 ميليون دالر كاهش يافت. يك مقام وزارت 
خارجه كره جنوبي در سئول در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه تأكيد كرد 

كه اعام ميزان دقيق پول بلوكه شده ايران در اين كشور دشوار است. 
اين مقام وزارت خارجه در سئول عبارت »بدهي« كره جنوبي را رد كرد 
و در عوض اين مبلغ را سرمايه »بلوكه شده« توصيف كرد. اين پول به 
دليل تحريم هاي امريكا كه مانع از معامات مالي با تهران مي شود، به 

ايران تحويل داده نمي شود. 
اين مقام افزود: ما هزينه واردات نفت خام را به يك حساب با ارز وون كره به 
نام بانك مركزي ايران منتقل كرده ايم. و هنگامي كه يك شركت كره جنوبي 

به ايران صادر مي كند، از آن حساب پرداخت خود را دريافت مي كند. 
----------------------------------------------------

دستورگازيپوتین
پ�س از آنك�ه پوتي�ن رئيس جمه�ور روس�يه اعام ك�رد ميزان 
صادرات خ�ود را به كش�ورهاي اروپاي�ي بيش�تر مي كند قيمت 
گاز طبيع�ي در بازاره�اي جهان�ي 22 درص�د كاه�ش ياف�ت. 
به گزارش راش��اتودي، پس از آنكه پوتين رئيس جمهور روسيه اعام 
كرد، ميزان صادرات گاز روسيه را به كشورهاي اروپايي بيشتر خواهد 
كرد اين خبر باعث كاهش قيمت گاز در بازارهاي جهاني شد. قيمت گاز 
در بازارهاي جهاني امروز با اين خبر 22 درصد كاهش يافت و به كمتر 
از 1000 دالر در هر 1000 متر مكعب رس��يد، قيمت گاز پيش از اين 
به 2هزار دالر هم رسيده بود. روز پنج ش��نبه بر اساس آمارهاي بورس 
بين الملل، قيمت قراردادهاي آتي هم هزار و 260 دالر در هر 1000متر 
مكعب به فروش رفت اما پس از آن قيمت به هزار و 370 دالر هم افزايش 
يافت. اواخر روز چهارشنبه پوتين رئيس جمهور روسيه اعام كرد عرضه 
گاز را به كش��ورهاي اروپايي افزايش خواهد داد و همين عاملي شد كه 

قيمت گاز در بازارهاي جهاني با كاهش خوبي مواجه شود. 
پوتين در اجاس توس��عه انرژي خطاب به الكساندر نواك وزير انرژي 
روسيه گفت: »افزايش عرضه گاز به كشورهاي اروپايي براي جلوگيري 

از آشوب در اين كشورها بايد انجام شود.«
رئيس جمهور روسيه همچنين به شركت هاي غول انرژي اين كشور نظير 
گازپروم تأكيد كرد گاز كافي به كشورهاي اروپايي و اوكراين صادر كند. بر 
اساس اين گزارش، رونق اقتصادي پس از پاندمي كرونا، باعث شده تقاضا 

براي گاز طبيعي در جهان افزايش يابد و قيمت ها را باال بكشد. 

  انرژی

رضا دهشيری |  جوان

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نمايد در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نمايد در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

رنگ   1388 مدل  پارس  تبپ  پژو  خودرو  سبز  برگ 
 (44 د   494 ايران30    ) پالك  شماره  روغنى  سفيد 
شاسى  شماره   12488055659 موتور  شماره  به 
فرح  ليال  به  متعلق   NAAN01CA09E836244

جابوزها مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه شهرستان سارى منطقه سه برابر رأى شماره 140060310457003583 
مورخ 1400/06/16  كه در هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه سه سارى تصرفات 
مالكانه خانم كوثر احمدى كردخيلى فرزند كامران به شماره ملى 2081562111به 
شماره پرونده 91-1400 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 60 (شصت) مترمربع قسمتى از پالك شماره 3390 اصلى واقع در بخش 
با كسر سهم وقف محرز  از مالك رسمى  الواسطه  يك ثبت سارى خريدارى مع 
گرديده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين 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 انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت 

اول 1400/07/03 نوبت دوم 1400/07/17.م/الف شناسه آگهى 1197643
فريبرز يوسفيان حميدى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سارى منطقه 3

آگهى فقدان مدرك تحصيلى گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناسى 
ارشد  اينجانب سميرا فائزى  فرزند محمد به شماره شناسنامه 78  شماره ملى 
4609433451 صادره از گرمسار در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته 
مهندسى معمارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 2109/ پ / ف 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.
سمنان

آماريازجويندگانکار
آمارها نشان مي دهد كه در سال گذشته بيش از 302هزار و ۴00 نفر 
براي پيدا كردن شغل در كاريابي ها ثبت نام كردند كه از اين تعداد 
بيش از 13۶هزار و ۷00 نفر شاغل شده و به بازار كار راه پيدا كرده اند. 
به گزارش ايس��نا، برابر آمارها بيش از 50درصد ني��روي كار مورد نياز در 
كشورهاي توسعه يافته توسط كاريابي ها جذب مي شود، در حالي كه اين 
ميزان در كشور ما بين 20 تا 25درصد اس��ت، با اين حال كاريابي ها سهم 
به سزايي در تأمين نيروي كار مورد نياز و معرفي فرصت هاي شغلي مناسب 
براي جوانان و جويندگان كار دارند. براساس گزارش مركز  آمار و اطاعات 
راهبردي وزارت كار، تعداد جويندگان كار ثبت نام شده در سال1399 برابر با 
302 هزار و 461 نفر بوده كه از اين تعداد 66 هزار و 733 نفر در كاريابي هاي 
دولتي و مراكز خدمات اشتغال ثبت نام كرده كه با احتساب جويندگان كار 

سال هاي قبل بيش از 68 هزار و 360 نفر جذب بازار كار شده اند. 
همچنين از كل جويندگان كار، 235 هزار و 728 نفر در كاريابي هاي 
خصوصي ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد بيش از 68 هزار و 300 نفر به 
كار گمارده شده اند. در بين استان هاي كشور، تهران و خراسان رضوي 
بيشترين تعداد كارجويان و بيشترين تعداد جويندگان كار جذب بازار 

شده را به خود اختصاص داده اند. 
نكته قابل تأمل، مقايسه تعداد جويندگان كار طي سال هاي 1397 تا 
1399 است كه از تعداد جويندگان كار در سال 1398 كاسته شده به 
نحوي كه تعداد جويندگان در سال 1397 از 54 هزار نفر به 23 هزار و 
600 نفر كاهش يافته و پس از آن طي سال 1399 مجدد روند افزايشي 
خود را از س��ر گرفته و به رقم 66هزار و 733 نفر رسيده است كه البته 
به نظر مي رسد عواملي همچون رشد اقتصادي و برخي مؤلفه ها در اين 
زمينه تأثيرگذار بوده است. يادآور مي ش��ود كه رشد اقتصادي كشور 
طبق گزارش بانك مركزي در سال 1398 منفي 6/5 درصد بوده است. 
براساس اين گزارش، سال گذش��ته هزار و 84 واحد كاريابي در كشور 
فعال بودند كه از اين تعداد 88واحد دولتي و مابقي خصوصي بوده اند. 
بيش��ترين تعداد مراكز خدمات اش��تغال و كاريابي هاي خصوصي نيز 

متعلق به استان تهران بوده است. 

سرانجامبحرانآبيدرفالتمرکزي
يك كارشناس ارشد حوزه منابع آبي گفت: ناكارآمدي بخش آب 
كشور، محصول تصميم هاي شوراي عالي آب بوده و همين موضوع 
فات مركزي را در يك قدمي خالي از سكنه  شدن قرار داده است. 
داريوش مخت��اري در گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: برپايه صورت 
جلسه هاي منتشر شده شوراي عالي آب كش��ور، از نخستين جلسه 
اين ش��ورا در 12 آبان 1381 تا جلس��ه آخرين آن ك��ه در 13 آبان 
1398 بوده، اين نهاد مهم و كليدي 40 جلسه رسمي را برگزار كرده 
و اين جلس��ه ها، انبوهي از تصميم هاي اجرايي در بخش آب كش��ور 
گرفته ش��ده و اكنون كه پيامدهاي اين تصميم ها آش��كار شده است 
مي بينيم كه اساس��اً اين تصميم ها از مس��ير كارشناس��ي الزم گذر 

 

نكرده بودند. 
مختاري افزود: پس از پايه  گذاري شوراي عالي آب در سال 1380، اين 
فرايند برچيده ش��د و تصميم  هاي كليدي در شوراي عالي آب گرفته 
شد و اين تصميم ها گاهي با گزارش هاي موردي و شتاب زده همراه بود 
و گاهي تصميم  هايي بودند كه به ميزان كافي امكان مطالعات نيافتند. 
حضور يك نفر نماينده مجلس در شوراي عالي آب به عنوان عضو ناظر، 
عمًا نهاد قوه مقننه را از هرگونه استيضاح وزير نيرو ذيل تصميم  هاي 
شوراي عالي آب، رفع مسئوليت كرد. تش��كيل اين نهاد عما خاف 
اصل تفكيك قوا در قانون اساسي يعني اصل 57 و يك اشتباه آشكار 

بوده كه ناكارآمدي فزاينده را در بخش آب كشور پديد آورده است. 
اين كارشناس ارشد حوزه منابع آبي تصريح كرد: فرونشست زمين در 
چند صد دشت كشور كه به دنبال اجراي نمادين، شعاري، سطحي و 
ناقص طرح هاي بسيار مهم تعادل  بخش��ي منابع آب زيرزميني پديد 
آمدند و منازعات فزاينده آبي كه به دنب��ال طرح هاي بدون مطالعه و 
غيركارشناسي انتقال آب بين حوزه اي تشديد شدند و هم اكنون نيز 
اجراي طرح هاي پر س��ر و صدا و در همان حال با بازده بسيار اندك و 
پرخطر انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به فات مركزي، دامنه 
فزاينده اي از نگراني ها را پديد آورده اس��ت كه جغرافياي ايران را در 
يك قدمي يك مهاجرت چند ده ميليوني و نابودي آثار تاريخ و تمدن 

آن قرار داده است. 
مختاري با بيان اينكه دست كم چند هزار مسجد و مكان هاي مذهبي 
تاريخي و چندصد هزار اثر تاريخي ديگر با معماري ش��گفت  انگيز و 
بي همتا در يك قدمي تََرك برداش��تن ناش��ي از فرونشست زمين در 
ش��هرهاي تاريخي واقع در فات مركزي ايران هستند، گفت: هزاران 
پل و معبر تاريخي در آس��تانه ويراني هس��تند. اختال و آس��يب به 
مناطق مس��كوني و پروژه هاي عمراني و راهس��ازي نوپ��ا را نيز بايد 
به اين فهرس��ت افزود. در همين حال همچنان ش��اهد تصميم  هاي 
غيركارشناسي، متناقض، متضاد و شتاب زده شوراي عالي آب هستيم. 
نهادي كه مي توان گفت اگر غيرقانوني نباش��د، قطعاً ش��به قانوني و 

 

ناكارآمد است. 
----------------------------------------------------

دلیلفعالیتنمايندگيشرکتهايخارجي
رئيس اتحاديه فروش�ندگان لوازم خانگي درباره چرايي فعاليت 
نمايندگي ش�ركت هاي خارجي با وجود ممنوعيت واردات لوازم 
خانگي، اظه�ار كرد: اي�ن نمايندگي ها در زم�ان واردات كاالهاي 
خارجي، نمايندگي ش�ركت ها بودند، اما بعد از خروج شركت هاي 
خارجي با ش�ركت هاي داخل�ي جايگزين ال جي و سامس�ونگ 
همكاري كردند. بنابراين در حال حاض�ر فقط برخي خدمات پس 
از فروش كاالهاي قديم�ي را ارائه مي دهند و كاال نمي فروش�ند. 
اكبر پازوك��ي در گفت وگو ب��ا ايس��نا، درخصوص خب��ر ممنوعيت 
ورود كاالي ك��ره اي تصري��ح ك��رد: درب��اره قيم��ت انجم��ن 
توليدكنن��دگان بايد اع��ام نظر كند، اما در س��طح بازار ش��نيده ها 
حاكي از اين اس��ت كه ش��ركت ها مي خواهند 5 درص��د محصوالت 
 خ��ود را گ��ران كنن��د، ام��ا هي��چ س��ند و مدرك��ي در اي��ن رابطه 

وجود ندارد. 
به گفته وي، تا زماني كه ش��ركت ها اعام قيمت نكنند در سطح بازار 
قيمت تغيير نمي كند، چراكه در حال حاضر بازار اشباع است و به دليل 
قيمت باالي كاال خريدار وجود ندارد. بنابراين فروشنده از سود خود 
مي زند تا بتواند كاال را بفروشد. به بيانيه دقيق تر گراني به ضرر صنوف 

است، چراكه مشتري خود را از دست مي دهند. 
رئي��س اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگ��ي در ادامه با بي��ان اينكه 
خريداران براي اطمينان از قاچاق نب��ودن كاال مي توانند گارانتي آن 
را در سامانه 124 بررسي كنند، گفت: اگر كاالي ال جي و سامسونگ 
به ترتيب با ضمانت گلديران و س��ام عرضه ش��ود، كاال اصل و در غير 
اين صورت كاال با گارانتي متفرقه عرضه ش��ده و قاچاق اس��ت. حتي 
اگر فروش��ندگان براي آن كاال بيمه ارائه كنند و براي نصب در منزل 

حضور پيدا كند. 
وي در پاسخ به اينكه چگونه بعد از سه سال ممنوعيت، كاالي ال جي 
با ضمانت گلديران فروخته مي ش��ود، تصريح كرد: ممكن است پيش 
از ممنوعيت افرادي كه كاالهاي اين برند را خريداري كرده باش��ند، 
تاكنون نگه داشته باش��ند و با افزايش قيمت يا ارائه شدن مدل هاي 
جديد، كاالي قديمي خود را فروخته باش��ند. در حال حاضر به غير از 
ضمانت شكل ديگري براي اطاع رس��اني درباره كاالي قاچاق وجود 

ندارد. 
پازوكي همچنين در پاس��خ به س��ؤالي درباره ف��روش كاالهايي كه 
از سوي مرزنش��ينان به كش��ور وارد مي ش��ود، اظهار كرد: با اين نوع 
كاالها برخورد نداش��تم، اما به طور كلي كااليي كه به صورت قانوني 
از مبادي ورودي وارد شود، در كشور نمايندگي داشته باشد، ضمانت 
آنها در س��ازمان حمايت و س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت ثبت 
شده و كد رهگيري داشته باش��د، قانوني است. در غير اينصورت كاال 
قاچاق اس��ت. بنابراين اگر كااليي هم از طريق مرزنشينان به صورت 
 قانوني وارد ش��ود، باي��د از طريق بررس��ي گارانتي در س��امانه 124 

قابل تشخيص باشد. 
وي درباره نظارت اتحاديه بر بازار نيز گفت: در حال حاضر گرانفروشي 
نداري��م بلكه گران��ي داري��م. ماك گران فروش��ي، قيم��ت اعامي 
ش��ركت هاي توليدي است كه در س��ازمان حمايت ثبت شده، اما در 

حال حاضر در سامانه 124 ليست قيمت وجود ندارد. 
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