
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه  20 دی 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1593

زنبیل 
کاهش 67درصدی معامالت مسکن 

ایسنا| رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به کاهش 
۶۷درصدی معامالت تهران در ۱۷روز ابتدای دی ماه نسبت 
به زمان مشابه سال قبل گفت: »آمار نشان می دهد سرعت 
افت ماهیانــه قراردادهای خریدوفروش گرفته شــده و به 
تدریج شــاهد ثبات قیمت و ثبات معامالت خواهیم بود.« 
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: »در شهر تهران از یکم تا 
هفدهم دی ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۳۱۶ قرارداد خریدوفروش 
مســکن منعقد شده که نســبت به زمان مشابه سال قبل 
کاهش ۶۷درصدی را نشان می دهد. درخصوص اجاره نامه 
نیز در این مدت ۶۶۰۷ مورد قرارداد اجاره به امضا رســیده 
که از کاهش ۲۰درصدی نســبت به زمان مشابه سال قبل 
حکایت دارد.« خسروی همچنین گفت: »طبق اعالم نیروی 
انتظامی، کلیه قراردادهای پیش فروش خالف قانون است. 
همچنین عنوان شــده که ثبت کلیه قراردادهای منعقده 
)رهن، اجــاره، فروش و...( کد رهگیری در ســامانه امالک 

الزامی است.«

 قاچاق دام
عامل افزایش قیمت گوشت قرمز

ایلنــا | وزیــر جهاد 
گفــت:  کشــاورزی 
»برخالف اینکه گوشــت 
گرم گوسفندی در دوماه 
گذشته بیش از دوبرابر سال 
گذشته وارد شده است، اما 
به دلیل وجود قاچاق، تفاضا بیشتر شده که امیدوارم با کنترل 
قاچــاق و افزایش واردات، مشــکل را حل کنیم.« محمود 
حجتی درباره علت افزایش قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: 
»چون قاچاق دام با توجه به اینکه نرخ ارز کشورهای دیگر 
باال رفته، شدت پیدا کرده است. این موضوع باعث شده که 
قیمت گوشت تحت تاثیر قرار گیرد.« به گفته او، ما درحال 
حاضر گوشــت منجمد را عمدتا از برزیل وارد می کنیم اما 
گوشت گرم از اســترالیا با هواپیما و نیز از برخی کشورهای 

آسیای میانه و قفقاز وارد کشور می شود.

بزرگان معماری در تهران 

نهمین نمایشــگاه بین المللي معماري، دکوراسیون 
داخلي و خانه مدرن )میدکــس( که از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه 
در محــل دایمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران 
برگزار می شــود، آوردگاه بیش از ۱8۰ شرکت داخلی 
و خارجی خواهد بود. در این نمایشــگاه ۱۶5 شــرکت 
داخلی از جای جای کشــورمان و ۲۰ شرکت خارجی 
از کشــورهای هلند، چین و ترکیه جدیدترین صنایع، 
تجهیزات، تولیدات و خدمات خــود را ارایه و در معرض 
عالقه مندان قرار می دهند. عالقه مندان می توانند برای 
 کسب اطالعات بیشتر این نمایشگاه به پایگاه اینترنتی
 www.NNI.irمراجعــه کننــد یا با شــماره تلفن 

88۲۰۳۰۲۰ ستاد برگزاری نمایشگاه تماس بگیرند.

 قیمت هرکیلوگرم زعفران
1۰ تا 11/5میلیون تومان

حسین شیرزاد، مدیرعامل ســازمان تعاون روستایی 
گفت: »قیمت هر کیلوگرم ســوپر نگیــن ۱۰میلیون تا 
۱۱میلیون و 5۰۰هزار تومان، نگین ۹میلیون تا ۹میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان و ســر گل از قــرار هر کیلو 8میلیون و 
۶۰۰هزار تومان اســت.« او افزود: »سازمان مرکزی تعاون 
روستایی کشــور با شــروع فصل برداشــت زعفران در 
ســال جاری و رصد بازار متوجه شــد که قیمت گل روند 
صعودی خوبی داشته است، اما متاسفانه در همین ایام با 
ورود عوامل واسطه و ســودجو و تبانی آنها در بازار، قیمت 
زعفران ظرف مدت کوتاهی با شــیب کاهنده روبه رو شد 
و درهمین راســتا با ورود شــبکه تعاون روستایی استان 
خراســان رضوی و اتحادیه ملی باغداران به بازار زعفران و 
خرید بیش از 8۰۰ تــن گل زعفران )معادل 8 تن زعفران 
خشک(، تعادل نسبی تا حد نسبتا قابل قبولی در بازار ایجاد 
شــده و از روند نزولی قیمت زعفران در بازار تا حد زیادی 

جلوگیری  کردیم.« 

فاطمه صفری- شــهروند| مالک کبریت توکلی 
درگذشــت. این خبر آخــر هفته رســانه های ایران 
بود. برند کبریــت توکلی را خیلی از دهه شــصتی ها 
در خاطرات شــان به یاد می آورند. ایــن برند آن قدر 
در زندگــی ایرانی ها جــا خوش کرده بــود که حتی 
ضرب المثل »کبریت بی خطر« از شــعار این کارخانه 
آمد. حــاال اما بــه نظر می رســد کاالیی کــه حدود 
۲۰۰ ســال از عمرش می گذرد، منسوخ شده باشد، اما 
جالب است که بدانید کبریت هنوز نه تنها در بقالی های 
روســتاهای دورافتاده ایران خریدوفروش می شود که 
به فروشــگاه های اینترنتی هم راه پیدا کرده اســت. 
تولیدکنندگان کبریت می گوینــد مصرف کبریت در 
ایران بسیار کاهش داشته و کارخانه های فعال در این 
زمینه زیان ده شــده اند، اما کمپانی های تولید کبریت 
که از زمــان ناصرالدین شــاه به ایران وارد شــده اند، 
همچنان در گوشه وکنار کشور نفس می کشند. جالب 
اســت بدانید حاال تبریزی ها، ابهری هــا، اردبیلی ها و 
زنجانی ها بزرگتریــن تولیدکنندگان کبریت در ایران 

هستند. 
کبریت در فروشگاه های آنالین 

کبریــت آن طورها هم کــه به نظر می رســد، هنوز 
منسوخ نشده است. حاال این کاالی حدودا ۲۰۰ ساله 
نه تنها در بقالی های کوچک روســتاها و فروشگاه های 
بین راهی به فروش می رســد که در ســوپرمارکت و 
فروشــگاه های تهران هنوز به چشــم می آید. جالب 
اســت بدانید فروش کبریــت به مغازه های ســنتی 
محدود نمی شــود و کافی است یک ســرچ اینترنتی 
داشته باشید تا متوجه شوید بسیاری از فروشگاه های 
آنالین ازجملــه دیجی کاال، کنــدو، بامیلو و خیلی از 

فروشگاه های اینترنتی هنوز کبریت می فروشند. 
کبریت همچنان با آن شــکل و شــمایلی فروخته 
می شــود که در بچگی هایمان دیده ایم و کارخانه های 
کبریت حتی تالشی نداشــته اند که طراحی قوطی ها 
را عــوض کنند.  یــک بســته کبریــت ۱۰تایی در 

فروشــگاه های اینترنتی حدود ۲ تــا ۲.5 هزار تومان 
قیمت دارد و البته کبریت های ویژه ای با بســته بندی 
بادوام تــر یعنی جعبه های فلزی و پالســتیکی وجود 
دارد کــه بــرای کوهنوردهــا و طبیعت گردها عرضه 
می شود. قیمت این نوع کبریت ها کمی باالتر و حدود 

5 تا ۶ هزار تومان است. 
معامالت دیواری کلکسیون دارها

عالوه بر مصرف معمول کبریت، بخشــی از فروش 
کبریت در سایت هایی مانند دیوار مربوط به معامالت 
کلکسیون دارهاســت. اگــر بــه ســایت هایی چون 
دیجی کاال و دیوار ســر زده باشــید، شــاید تبلیغات 
خریدوفــروش کبریت به چشــم تان خورده باشــد. 
کبریت هایــی با قیمت های نســبتا بــاال و برند های 
قدیمی یا خارجــی که این روزها دیگــر در بازار پیدا 
نمی شــود. یکــی از آگهی هــای دیوار به این شــرح 
اســت: کبریت آمریکایی اصل کامال ســالم و درحد 
نو، قدمت حدود نیم قرن به قیمــت ۱۰۰هزار تومان 
به فروش می رســد. این آگهی دهنده  به »شهروند« 

می گوید: »جنس های قرارداده شده در سایت 
بــرای کلکســیون  داران اســت که با 
آگهی دهنــده تمــاس می گیرند، اما 
قیمت های پیشنهادی شان کمتر از 
مبلغی است که در سایت قرار داده 
شده، برای همین تاکنون به فروش 
نرســیده اســت. یکــی می گوید 
5۰ هــزار تومان و دیگــری مبلغ 
8۰ هزار تومان را پیشنهاد می دهد. 

اگر واقعا کلکســیون دار هســتند 
چانه زنی معنی ندارد. « 

تبلیغات کبریتی
از  دیگر  بخشــی 

کبریت  فــروش 
بــه  مربــوط 
کبریت هــای 

لوکس تبلیغاتی اســت. جالب اســت بدانید کبریت 
در جای جای جهان هنــوز هم به عنوان یک رســانه 
تبلیغاتی به شــمار می آید، به نظر می رســد در ایران 
هم چنین رویه ای حاکم شــده اســت. مهدی غیاث، 
کلکســیون دار در ایــن زمینه به »شــهروند« 
می گویــد: »کبریت نخســتین رســانه 
تبلیغاتی در دنیا بود، یعنی در ســوئد و 
انگلیس تبلیغ کاالهــای صنعتی روی 
جعبه هــای کبریت چاپ می شــدند. 
کم کم این روند به چــاپ تصویر اماکن 
تاریخی، چهره های مشــهور فرهنگی 
و هنری و حتــی شــعارهای مختلف 
نیز کشیده شــد. بنابراین از این مقوله 
می توان نتیجه گرفــت قبل از اختراع 
تلویزیون و رادیــو از قوطی های 
رســانه  به عنوان  کبریت 
اســتفاده  تبلیغاتی 
تبع  به  می شــد؛ 
ی  یت هــا کبر
در  قدیمــی 

سراســر دنیا تولیدات میلیونی داشــتند. بنابراین در 
ایران نیز از ســال۱۳۲5 تا ۱۳5۷ کارخانجات تولید 
کبریت بیشــتر بودنــد و در آن دوره کبریت ها تنوع 
خیلی بیشتری داشــتند.« او ادامه می دهد: »باید در 
نظر  داشت که کبریت در دنیا به عنوان وسیله ای برای 
تبلیغات در رســتوران ها، هتل ها و.... مورد اســتفاده  
قرار می گیرد و از استقبال باالیی نیز برخوردار است.« 
مدیــر عامل شــرکت آذر بهرام هــم در این زمینه 
می گویــد: »این روزهــا تولید کبریت بیشــتر جنبه 

تبلیغاتی به خود گرفته است.« 
40 درصد مردم مصرف کننده کبریت هستند

مصرف کبریت هنوز در ایران رواج دارد. این جمله ای 
است که مهدی غیاث، یکی از کلکسیون داران کبریت 
در این زمینــه به »شــهروند« می گویــد. او توضیح 
می دهد: »هنوز که هنوز است کبریت در ایران مصرف 
دارد و منسوخ نشــده، چراکه حدود ۴۰ درصد از مردم 
هنوز به صورت عشــایری و کارگری زندگی می کنند 
و کبریت مورد مصرف شــان قرار می گیرد. البته نباید 
از یاد برد که کبریت هنوز که هنوز اســت در مصارف 
شــهری هم به طور کامل کاربرد خود را از دست نداده 
است.« البته مســعود منصوری، تولید کننده کبریت و 
مدیرعامل شرکت آذر ابهر در این زمینه نظر متفاوتی 
دارد و بر این باور است: »اســتفاده از کبریت در ایران 
منسوخ شده است.« او توضیح می دهد: »تولید کبریت 
صرف اقتصادی نــدارد و اگرچه در این صنعت فعالیت 
می کنم، اما بشدت مخالف آن هســتم، چراکه با نگاه 
اقتصادی هیچ گونه توجیه اقتصادی و بازدهی و ارزش 
افزوده ای نــدارد، به طوری که برای ما زیان ده  شــده 
اســت و  کارخانه های کبریت سازی بخشی از ظرفیت 

تولیدشان را تعطیل کرده اند.« 
 پاکستانی ها و هندی ها

بزرگترین مشتریان کبریت
مســعود منصوری، تولید کننده کبریت با اشاره به 
این که تولید محدود بهتر از تولید انبوه اســت، در این 
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فقرای کشور سرپرست شاغل یا جویای کار دارند عد

»طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران« ششم آذرماه امسال در مجلس 
شورای اســالمی اعالم وصول شــد که هدف از اجرای آن، حساس کردن 
برنامه ریزان و سیاســتگذاران به سطح معیشتی شــاغالن و ارایه راهکار 

حمایتی بــرای بهبود وضعیت معیشــتی این گروه از جامعه اســت. مرکز 
پژوهش های مجلس با بررســی این طرح به اســتناد آمار و اطالعات بازار کار 

اعالم کرده اســت: »در حال حاضر پدیده هایی نظیر شاغالن فقیر، دستمزد پایین و 
اشتغال غیررسمی  رو به گسترش است.

به این ترتیب، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست 
آنها خارج از بازار کار است و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ 
درصد از فقرا را تشکیل می دهد. گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل یا سرپرست جویای کار 

هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را تشکیل می دهند.« 

واردات روزانه بنزین با ادامه روند فعلی تا سال 1412

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و فرآورده های نفتی گفت: »اگر روند فعلی رشد 
ساالنه مصرف بنزین ادامه یابد در سال ۱۴۱۲ کسری ۱۹۰ میلیون لیتر بنزین 
در روز خواهیم داشــت که این به معنای واردات روزانه ۱۰۰ میلیون دالر بنزین 

است.« علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با بیان این که متوسط مصرف بنزین کشــور از ابتدای سال جاری تا امروز 

8۷ میلیون لیتر در روز بوده، گفت: »اکنون با تولید ۱۰5 میلیون لیتر بنزین در روز و متوسط 
مصرف 8۷ میلیون لیتر حاشیه امن خوبی برای تولید و عرضه بنزین در کشور داریم، اما باید توجه داشت که اصالح 
الگوی مصرف بنزین ضروری اســت و اگر روند رشد ساالنه بنزین به مقدار ۷تا8 درصد فعلی ادامه یابد، در سال 
۱۴۱۲ کسری ۱۹۰ میلیون لیتر بنزین در روز خواهیم داشت که این به معنای واردات روزانه ۱۰۰ میلیون دالر 
بنزین است.« صادق آبادی تصریح کرد: »اگر بخواهیم این کسری ۱۹۰ میلیون لیتری بنزین  را با سرمایه گذاری در 

احداث پاالیشگاه ها جبران کنیم نیاز به حدود ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در این بخش داریم.«

60
درصد

100
میلیون دالر

 »شهروند« به بهانه درگذشت مالک کبریت توکلی
بازار کبریت ایران را بررسی می کند

 خداحافظ
آقای کبریت 

بی خطر!

8
ایلنا| اشــکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرســی و کیفیت اظهار داشــت: »این را باید درنظر دخل و خرج

گرفت که پلتفرم بیشتر خودروها برای ۲۰ســال پیش است.« او با بیان اینکه استانداردهای پراید برای 
۱۷سال گذشته است، ادامه داد: »ما باید به صنعت کشور منطقی نگاه کنیم. نمی توان گفت چون پراید 
استانداردهای 85گانه را رعایت نمی کند، پس تولید آن از فردا متوقف شود. باید شرایط جامعه و کشور را 
درنظر گرفت. امروز این خودرو حداقل قیمت را دارد و قشر زیادی از مردم از آن استفاده و با آن امرارمعاش 

می کنند. پس باید حساب شده و منطقی رفتار کرد.«

مدیرعامل شرکت بازرسی و کیفیت:

 استانداردهای پراید
برای 17 سال گذشته است

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

آگهی ثبتی
سند کارخانه و برگ سبز راهور به نام احمد ورمزیار نجفی به شماره پالک 

۳5۲ ب ۷۳ ایران ۱8 
شماره موتور۰۰5۶۰5۲۶

 F1412282117814 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

____________________________________________
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه به نام زیاد علی حیدری فرد دهقان 

به شماره موتور:۱۱۴88۰۱۳۶۷5
NAAA46AA19G069107 :و شماره شاسی

به شماره پالک :۳۲۶ س ۲۴ ایران ۲8
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

____________________________________________
خانم فاطمه ابراهیمی مالک خودروی سواری پیکان ، مدل ۱۳۷۹ ، به رنگ 

سفید روغنی 
به شماره انتظامی : ۹۱5 ط ۶۹ ایران 55

و شماره شاسی ۷۹۴۳۱۰۹۶
 و شماره موتور ۱۱۱۲۷۹۲۹۱۳۴

رونوشت  تقاضای  مالکیت خودرو  و شناسنامه  کمپانی  فقدان سند  علت  به 
خودروی  مورد  در  ادعایی  هرکس  چنانچه  لذا  نموده  را  مذکور  سند  المثنی 

مذکور دارد 
در  واقع  ایرانخودرو  شرکت  فروش  سازمان  حقوقی  دفتر  به  روز   ۱۰ ظرف 

پیکان شهر ، ساختمان سمند مراجعه نمایند 
بدیهی است پس ار انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
____________________________________________

آگهی تغییرات شرکت مد بی وی پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
5۱۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۲۶۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰8/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " وما 

مد پارس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )344928(

اجرائیه 
به  عادل  فرزند:  عبداللهی  حافظ   -۱  : لهم  محکوم   / له  محکوم  مشخصات 
 – شهر  مشگین  شهر   – شهر  مشگین  شهرستان   – اردبیل  استان   : نشانی 

روستای ینگجه 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :۱-اسالم بخشی فرزند بخشعلی به 
نشانی : اردبیل میدان وحدت میر اشرف کوچه شهید برومند پالک 85 شماره 

تماس : ۰۹۳۹۹۱۶۴۹۱8 
محکوم به : 

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
مربوطه ۹۷۰۹۹۷۴5۲۷5۰۰۴۲۳ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی 
به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم منوط به رعایت  می باشد ضمناً 
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق. ا. د. م خواهد بود. محل امضای رئیس و مهر دادگاه : 

عالی زاده 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجراي احکام 
که  کند  معرفي  مالي   .۳ بدهد.  به  محکوم  پرداخت  براي  ترتیبي   .۲  . مدني( 
اجراي حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چناچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرایي نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
هر   به  او  که  اموالي  کلیه  و  مذکور  حسابهاي  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
و  نماید  ارائه  فضائي  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  طرح دعواي 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود ) مواد 8و ۳ قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي ۱۳۹۴ ( ۴. خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم ، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
۳۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق . م . ا  و ماده ۱۶ قانون نحوه ي 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴( 5. انتقال مال به دیگري به هر نحور با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد 
موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مي شود) ماده ۲۱ قانون نحوه ي اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴( 
۶. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود ) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه ي اجراي محکومیت مالي ۱۳۹۴(
متصدی امور دفتری شعبه 4 شورای حل اختالف مشکین شهر )محله 

غریبان و شهید باهنر شمال( – موسوی

س
فار

س: 
عک

  

براساس آمار گمرک در  سال ۹6 بیش 
از 1۸ هزار کیلوگرم خالل چوب کبریت از 

کشور چین وارد ایران شده است. 
براساس واردات این خالل چوب 

کبریت به کشور، 6۳ هزار و ۹۳1 دالر ارز 
از کشور خارج شد که بالغ بر ۲ میلیارد و 
۳۴۲ میلیون و ۳۹6 هزار و ۷50 تومان در 

آمار گمرک به ثبت رسیده است


