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سهسامانههوشتجاری،رتبهبندی
واعتبارخریداردربانکتوسعهصادرات

سه سامانه هوش تجاری )BI(، رتبه بندی و ارکان 
اعتباری )CBRM( و اعتبار خریدار از زیرسیستم های 
نرم افزار جامع ارزی )س��جا( با حضور علی صالح آبادی 

در بانک توسعه صادرات رونمایی و راه اندازی شد.
صالح آبادی در این مراس��م که ب��ا حضور اعضای 
هی��ات مدیره و مدیران بانک برگزار ش��د، تاکید کرد: 
اهمی��ت نرم افزارها و س��امانه هایی ک��ه حرکت پیش 
رونده بانک را تس��ریع می کنند ب��رای مدیریت عالی 
بانک روشن اس��ت و همواره مشوق همکاران تالشگر 
در ای��ن ح��وزه خواهیم بود. مدیرعامل بانک توس��عه 
صادرات با اعالم این مطلب که ساماندهی انبار داده و 
اطالعات مورد نیاز حائز اهمیت اس��ت، گفت: بسیاری 
از دس��تگاه ها مانند بانک مرکزی، دیوان محاس��بات 
متناس��ب با نیاز خود از ما اطالعات می خواهند و الزم 
اس��ت به سرعت گزارش مربوطه را استخراج کنیم که 
راه اندازی س��امانه "هوش تج��اری" به بهبود وضعیت 

پاسخگویی کمک شایانی می کند.

بهرهبرداریپتروشیمیهنگام
باتسهیالتبانکصنعتومعدن

پتروشیمی هنگام با تسهیالت ارزی 240 میلیون 
یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

طرح صنعتی مذکور با تولید اوره و آمونیاک و با 40 
درصد پیشرفت فیزیکی در استان بوشهر مراحل اجرایی 
خود را طی می کند و پس از اتمام تاثیر قابل توجهی بر 
صنعت پتروشیمی کشور خواهد گذاشت. براساس این 
گزارش، با بهره برداری از طرح پتروش��یمی هنگام برای 

700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

آمارجدیدازعملکردبانکمسکن
درحوزهپرداختتسهیالت

مدی��ر ارتباط��ات و حوزه مدیریت بانک مس��کن 
اعالم کرد: بیش��ترین تس��هیالت تکلیفی و تبصره ای 
فصل نخس��ت س��ال جاری به لحاظ تع��داد به بخش 

حوادث غیرمترقبه اختصاص پیدا کرده است.
مس��عود ایزدی با بیان اینکه طی س��ه ماه نخست 
س��ال جاری تسهیالت تکلیفی و تبصره ای در پنج گروه 
به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: از مجموع 
29 هزار و 196 فقره تس��هیالت تکلیفی پرداخت شده 
در س��ه ماه نخست س��ال 97، باالترین سهم تسهیالت 
تکلیفی پرداخت ش��ده به تعداد 12 هزار و 68 فقره به 
بخش تس��هیالت حوادث غیرمترقبه تعل��ق پیدا کرده 
است. ایزدی به تسهیالت نوس��ازی اختصاص یافته به 
واحدهای آس��یب دیده غیر از طرح مس��کن مهر که در 
حوادث غیرمترقبه آسیب دیده اند، اشاره کرد و به هیبنا 
گفت: در این بخش معادل 142 میلیارد و 916 میلیون 
تومان تسهیالت مشارکت مدنی برای ساخت و بازسازی 

4 هزار و 389 واحد آسیب دیده پرداخت شده است.

رشدمنابعبانکشهر
حاصلتقویتاعتمادعمومی

سرپرس��ت بانک شهر با اش��اره به رشد چشمگیر 
منابع مالی این بانک طی چند س��ال گذش��ته، گفت: 
اعتماد سازی عمومی تنها عامل رشد موفقیت در جذب 

منابع و تعداد سپرده گذاران در این بانک است.
احمد درخش��نده رش��د منابع ای��ن بانک را طی 
2 س��ال گذشته، س��نگ محک اعتماد عمومی به این 
بان��ک و افزایش آگاهی های مش��تریان به مزیت های 
س��پرده گذاری و س��رمایه گذاری در بانک شهر عنوان 
کرد. وی در ادامه با تاکید بر رش��د چش��مگیر س��هم 
س��پرده گذاری ش��هروندان در بانک شهر، خاطرنشان 
ک��رد: خوش��بختانه در بررس��ی آمار ه��ای موجود از 
وضعی��ت منابع بانک ش��اهد اس��تقبال ش��هروندان 
ش��هرهای مختلف کش��ور و به خصوص کالن شهرها 

از سرمایه گذاری در بانک شهر بودیم.

حسن حیدریاخبار

کارشناس مسائل اقتصادی
 

س��ؤال اساس��ی که این روزها  مختل��ف مطرح نقشــــه راه محاف��ل  در 
می ش��ود ای��ن اس��ت که اص��والً نق��ش دولت در 
مدیریت اقتصادی ش��رایط فعلی چیست؟ با توجه 
به ش��رایط خ��اص تحری��م اقتصادی دول��ت باید 
چگون��ه اقتصاد ای��ران را مدیریت کن��د؟ مکاتب 
مختل��ف اقتصادی هر یک ن��گاه متفاوتی به نقش 
دولت در اقتصاد دارند؛ از مکتب لیبرالیسم گرفته 
که نقش حداقلی برای دول��ت در نظر می گیرد تا 
رویکردهای سوسیالیستی و مارکسیستی که نقش 

اساسی برای دولت به جای بازار قائل هستند.
وارد ش��دن به ای��ن موضوع ک��ه دیدگاه های 
ک��دام ی��ک از این مکاتب بیش��تر موج��ب رفاه و 
آسایش ش��هروندان یک کشور می ش��ود، نیازمند 
یک بحث دانش��گاهی اس��ت و هدف از این نوشته 
نی��ز بررس��ی ویژگی ها و نقاط ق��وت و ضعف این 
مکاتب در مقایس��ه ب��ا یک دیگر نیس��ت. اقتصاد 
ایران ویژگی های خاصی دارد و از همین رو، نقش 
دولت در آن تابعی از این ویژگی هاس��ت. ایران در 
بین کش��ورهای مختلف به عنوان یک کش��ور در 
حال توس��عه شناخته می ش��ود؛ از این رو مدیریت 
و راهب��ری فرآین��د توس��عه ی اقتص��ادی و حتی 

اجتماعی و فرهنگی برعهده ی دولت است.
پرسش��ی ک��ه ذه��ن برنامه ریزان توس��عه را 
مش��غول می کند این اس��ت که منابع این فرآیند 
از کجا تأمین می ش��ود. خوشبختانه با وجود منابع 
نفتی، ایران از این نظر مش��کالت کمتری خواهد 
داشت، مش��روط به اینکه مدیریت صحیحی برای 
هزینه کردن آن ها داشته باشد. ویژگی دیگری که 
باید ب��رای اقتصاد ایران در نظر گرفت این اس��ت 
که در ش��رایط فعلی، اقتصاد ایران با ش��دیدترین 

تحریم ها روبه رو شده است.
یکی از کارکردهای دولت در این زمینه مدیریت 

مقابله با تحریم ها در جهت کاهش اثرگذاری آن ها 
و حتی بهره برداری از فرصت های خاصی اس��ت که 
معموالً در شرایط کمیابی ناشی از تحریم یا جنگ 
رخ می دهد. با این تفاس��یر، پرس��ش این است که 
در شرایط فعلی نحوه ی مدیریت اقتصاد ایران باید 
چگونه باشد؟ به زبان س��اده تر، دولت چه بایدها و 
نبایدهای��ی را رعایت نماید ت��ا اقتصاد ایران از این 

شرایط خاص به سالمت عبور کند؟
مهم ترین نقش دولت در هر کش��وری تأمین 
امنیت اس��ت و این موضوع شامل امنیت سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیت غذایی 
می ش��ود. در ش��رایط فعلی، یکی از اساس��ی ترین 
اه��داف طراحان تحری��م اقتصادی، آس��یب زدن 
ب��ه امنیت اقتصادی در کش��ور اس��ت. در صورتی 
می توان گفت که طراحان تحریم در دس��تیابی به 
اهداف خود موفق بوده اند که به چرخه ی تولید در 
کشور آسیب برسد و حتی تولید در کشور متوقف 
ش��ود. ش��اید به همین دلیل اس��ت که در شرایط 
فعلی مهم تری��ن نقش اقتصادی دول��ت به عنوان 
پاس��خی به طراحان تحریم اقتصادی باید حفظ و 

افزایش امنیت اقتصادی باشد.
از دیدگاه فعاالن اقتصادی، امنیت اقتصادی به 
این معناست که مخاطرات پیش روی فعالیت های 
آن ه��ا معقول، منطق��ی و قابل کنترل باش��د؛ به 
این معنا که برای انجام یک طرح س��رمایه گذاری 
بتوانن��د با درصد خطای معق��ول و منطقی آینده 
را پیش بین��ی کنند. در ای��ن تصمیم گیری عوامل 
بسیاری از جمله نوس��انات قیمت مواد اولیه، نرخ 
ارز، تغییر سیاس��ت های تعرفه ای از سوی دولت و 

مواردی از این قبیل دخیل هستند.

در ش��رایط فعلی صنعت گران با دو مخاطره ی 
اساس��ی در این زمینه روبه رو هستند: نوسان نرخ 
ارز و دسترس��ی به مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
که در فرآیند تولید به آن ها نیاز دارند. در صورتی 
ک��ه ب��ازار ارز به ط��ور دائ��م در التهاب باش��د و 
صنعت گران نتوانند روند بازار و سیاست های دولت 
و بانک مرکزی را پیش بینی کنند و از سوی دیگر، 
به دلیل ش��رایط خاص تحریم اقتص��ادی، امکان 
تهیه ی مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
مورد نیاز تولید در کش��ور فراهم نباش��د، می توان 
گف��ت که فضای امنی ب��رای فعالیت اقتصادی در 
کش��ور فراهم نیس��ت. از این رو در ش��رایط فعلی، 
یکی از اساسی ترین و اصلی ترین وظایف دولت در 
حفظ و افزایش امنیت اقتصادی به حداقل رساندن 
بی ثباتی های بازار ارز، روش��ن شدن سیاست ارزی 
بانک مرکزی و تسهیل جریان ورود مواد و کاالهای 

مورد نیاز برای تولید در کشور است.
به هر حال، مدیران اقتصادی باید این اصل را 
مدنظر داشته باش��ند که اساساً زنده بودن اقتصاد 
با پش��توانه ی پویایی تولید در آن امکان پذیر است 
و اساس��اً هیچ اقتصادی را نمی ت��وان بدون تولید 
تعری��ف کرد. یکی دیگر از وجوه امنیت که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت 
تأثی��ر می پذیرد، حفظ جریان تولید و مصرف و در 
صورت لزوم واردات کاالهای اساس��ی است. عالوه 
بر مواد غذایی، باید مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
ضروری ب��رای تولید کاالها و خدمات حس��اس و 
م��ورد نیاز بخش های عم��ده ی اقتصادی را نیز در 

زمره ی کاالهای اساسی به شمار آورد.
در واقع سیاس��ت های دولت باید در ش��رایط 

فعلی به گونه ای باش��د که ه��م مصرف کنندگان و 
هم تولیدکنندگان داخل��ی اطمینان حاصل کنند 
ک��ه اختالل��ی در جری��ان تولید و مص��رف آن ها، 
ب��ه دلیل کمبودهای ناش��ی از مش��کالت تحریم 
اقتص��ادی، به وج��ود نمی آید. یک��ی از مهم ترین 
نقش هایی که در ش��رایط فعلی بای��د برای دولت 
در نظر گرفت، مدیریت فرآیند توسعه است. به هر 
حال، ایران کش��وری در حال توسعه است و دولت 
در این فرآیند نقش مهمی برعهده دارد. در شرایط 
فعل��ی و با توجه به تحریم ه��ای اقتصادی، فرآیند 

توسعه از برخی جهات ممکن است آسیب ببیند.
بدون شک یکی از اهداف تحریم ها، آسیب زدن 
به فضای کسب وکار و فعالیت های اقتصادی داخل 
کش��ور، به منظور جلوگیری از انباش��ت سرمایه و 
تحریک خروج سرمایه از کشور و در نهایت آسیب 
زدن به فرآیند توسعه در کشور است. در این میان، 
دولت می تواند با سیاس��ت گذاری مناس��ب و رفع 
موانع کس��ب وکار بر خالف این مسیر حرکت کند 
و در نتیجه آس��یب های وارده ب��ه روند بلندمدت 

توسعه در کشور را به حداقل برساند.
عامل دیگری که در ش��رایط فعلی می تواند به 
فرآیند توسعه در ایران آسیب برساند، مشکالت و 
محدودیت هایی اس��ت که برای ورود فناوری های 
جدید و کاالهای س��رمایه ای حامل این فناوری ها 
به وجود آمده اس��ت. توس��عه ی اقتص��ادی بدون 
انتقال فناوری ممکن نیس��ت و یکی از مسیرهای 
ورود فناوری به داخل کش��ور کاالهای سرمایه اِی 

حامِل فناوری های جدید هستند.
از ای��ن رو باید تالش دولت م��ردان اقتصادی به 
این امر معطوف شود که جریان انتقال فناوری های 

جدید به داخل کش��ور حفظ شود. روشن است که 
تش��ویق فعالیت های تحقیق و توسعه در کشور در 
جهت بومی سازی یا شبیه سازی برخی از فناوری های 
حساس و مورد نیاز در کشور نیز باید همواره مدنظر 
قرار گیرد. با این حال، تالش در جهت حفظ جریان 
فناوری در کشور، به منظور پویا نگه داشتن فرآیند 
توسعه ی اقتصادی در ایران، یکی از وظایف اساسی 

دولت مردان به شمار می رود.
در اینک��ه ت��ورم اث��رات مخرب اقتص��ادی و 
اجتماع��ی را به همراه دارد ش��کی نیس��ت. با این 
حال مقابله با تورم نیازمند راهکاری متناسب با آن 
است. در بررس��ی دالیل تداوم نرخ های باالی تورم 
در دوران پس از هدفمندسازی یارانه ها می توان به 
2 عامل اساس��ی اش��اره نمود که دولت می تواند با 
کنترل آن ها جلوی رش��د قیمت ها را بگیرد. عامل 
اول کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی اگر 
متناس��ب با رش��د تولید در اقتصاد نباشد، طبیعتاً 
ت��ورم زا خواهد بود. بنابراین یک��ی از اقدام هایی که 
از مدیریت اقتصادی دولت در ش��رایط فعلی انتظار 
می رود، کنترل رش��د نقدینگی است. عامل دوم که 
سبب تداوم رشد قیمت ها شده است، نوسانات بازار 
ارز و تأثی��رات افزایش قیم��ت کاالهای وارداتی، به 
ویژه نهاده های تولید، در همین مدت زمان اس��ت. 
در صورتی که بازار ارز مجدد متالطم نش��ود و روند 
طبیعی خود را طی کند، شاهد افزایش »نرخ رشد« 
قیمت کاالهای وارداتی نخواهیم بود، اما در غیر این 

صورت، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
در پایان می توان به این جمع بندی رس��ید که 
در ش��رایط فعلی، با توجه به خاص بودن ش��رایط 
ناش��ی از تحریم ه��ای اقتص��ادی و همچنین اجرا 
ش��دن فاز اول ط��رح هدفمن��دی یارانه ها، دولت 
باید نقش ه��ای مدیریت توس��عه و تأمین امنیت 
اقتص��ادی را ب��ا جّدیت دنبال کند ت��ا هم فرآیند 
توس��عه در کش��ور تداوم یابد و ه��م اینکه امنیت 
اقتص��ادی به عنوان یکی از وج��وه مهم امنیت در 

کشور تضمین شود.  برهان

پیشنهاداتی به دولت برای رفع معضالت؛

دولت این روزها چگونه کشور را مدیریت کند؟

ممنوعیت کشت برنج؛
تکرار تجربه ای شکست خورده

ممنوعیت کاش��ت برنج در اس��تان های  ســــبز غیرش��مالی تکرار تجربه شکست خورده راه 
طرح نکاشت است و اجرای چنین طرح هایی منجر به واردات 

بی رویه وتغییر کاربری بسیاری از زمین های زراعی می شود.
ممنوعیت کش��ت برن��ج در اس��تان های غیرش��مالی که 
س��ال 93 از سوی وزارت جهاد کش��اورزی به منظور مدیریت 
مصرف آب، مطرح ش��د مورد انتقاد بس��یاری از کارشناسان و 
تولیدکنن��دگان قرار گرفت، چراکه آنان معتقد بودند این طرح 
نمی تواند راهکار مناس��بی برای مدیریت آب باشد ضمن اینکه 
اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکالت جدی مواجه خواهد 
کرد؛ بعدها مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردند کشت 
برنج ممنوع نش��ده بلکه این وزارتخانه از کش��ت آن جز در دو 
اس��تان گیالن و مازن��دران حمایت نخواهد ک��رد. با این حال 
اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود 
چراکه محصول جایگزین مناس��بی برای کش��ت به کشاورزان 
معرفی نش��د و آنان ترجیح دادند به کش��ت برنج که محصول 
اقتصادی تری است ادامه دهند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
عدم مطالعه و بررس��ی کافی در این زمینه از س��وی مسئوالن 
مربوطه منجر به ایجاد چنین چالش هایی ش��ده است و چنین 
طرح های��ی نه تنها نمی تواند نتایج دلخواه را به دنبال داش��ته 

باشد بلکه منجر به ایجاد مشکالت بیشتری هم می شود.
در همین زمینه فرزاد نیکپندار اظهار داشت: موضوع ممنوعیت 
کاشت برنج در استان های غیرشمالی که از اوایل امسال از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، مصادقی از پاک کردن صورت 
مسئله به جای حل آن است. اجرای چنین طرح هایی بدون فراهم 
کردن پیش نیازها و زیرساخت های الزم می تواند منجر به تغییر 

کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود.
وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت کشت برنج در استان های 

غیرشمالی از اوایل امسال در کشور مطرح شده و بدون هیچگونه 
پش��توانه مطالعاتی و علمی در حال اجرایی ش��دن است، گفت: 
این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررس��ی است و اولین 
مساله مهم در این رابطه شیوه مدیریتی مسئولین وزارت جهاد 
کش��اورزی اس��ت؛ به طوری که همواره س��عی دارند شیوه ها و 
ایده های��ی را مطرح و عملیاتی س��ازند که زحمت چندانی برای 
خودش��ان نداشته باشد. پیش ��تر طرح نکاشت به بهانه مدیریت 
بحران آب، در برخی مناطق کش��ور مطرح شده بود و در برخی 
مناطق همچون اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد اما از 

آنجایی که بدون پشتوانه کارشناسی بود شکست خورد.
وی عنوان کرد: حاال در همان خط سیر گذشته و بدون انجام 
هیچگونه کار کارشناسی، ممنوعیت کشت برنج در استان های 
غیرشمالی مطرح شده است. پیشنهاد چنین طرح هایی بی شک 
منجر به واردات بی رویه برنج و تغییر کاربری بسیاری از زمین

 های زراعی استان های غیر شمالی خواهد شد.

ممنوعیتکشتمنجربهافزایشوارداتخواهدشد
نیکپندار با اش��اره به اینکه مس��ئله دوم جایگاه ویژه برنج 
در تامین نیاز غذایی جمعیت کش��ور اس��ت، اضافه کرد: برنج 
به عنوان یک غذای راهبردی در امنیت غذایی کش��ور جایگاه 
ویژه  ای دارد و اخالل در تولید و تامین آن می  تواند بحران ساز 
باشد. در حال حاضر نیاز کشور به برنج حدود 2.9 میلیون تن 
در سال است که 2.4 میلیون تن از آن در داخل کشور تولید و 
۵00 هزار تن از محل واردات تأمین می شود. این میزان نیز با 
جایگزینی ارقام جدید و الگوی کشت مناسب می تواند به صفر 

برسد و در این محصول راهبردی خودکفا شویم.
وی تصریح ک��رد: با پیاده کردن طرح ممنوعیت کش��ت 
برنج در اس��تان های غیرش��مالی بی��ش از 120 هزار هکتار از 
اراضی کش��ت برنج تعطیل و بی��ش از ۵00 هزار تن از تولید 
داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش 

واردات این محصول است.
این کارش��ناس حوزه کش��اورزی ادامه داد: به دلیل سود 

فراوان واردات این محصول در سال  های اخیر برخی سودجویان 
به هر وس��یله ای می خواهند مس��یر واردات آن را هموار کنند 
ول��ی در اغلب مواقع ب��ا برخورد قاطع وزیر جهاد کش��اورزی 
موفق نشده بودند، حاال با ممنوعیت کشت برنج در استان های 
غیرشمالی عماًل وابس��ته به واردات این محصول خواهیم شد 
و چه بس��ا دولت به منظ��ور تامین امنیت غذای��ی مجبور به 

اختصاص ارز یارانه ای برای واردات این محصول شود.

طرحممنوعیتکشتبرنجپشتوانهعلمیوعملیاتیندارد
نیکپندار اضافه کرد: ضعف بعدی این طرح اعالم ممنوعیت 
کاشت بدون فراهم کردن زیرس��اخت  ها است، قطعاً تغییر در 
الگوی کش��ت نیاز به زیرساخت  هایی دارد که فراهم کردن آن 

ممکن است چندین سال طول بکشد.
وی اف��زود: جالب اس��ت ک��ه ابتدا ط��رح ممنوعیت را به 
اج��را می گذارند و بعد خبر از تالش برای تدوین برنامه الگوی 
جایگزین کش��ت برنج در این اس��تان ها می دهند در حالی که 
مطالعات الگوی جایگزین از چند سال قبل از اجرای طرح باید 
انجام و حتی زیرس��اخت  های پیاده س��ازی آن از جمله ترویج، 
آم��وزش، تهی��ه ماش��ین  آالت، تنظیم ب��ازار و صنایع مربوطه 
نیز فراهم می ش��د؛ س��پس طرح ممنوعیت کش��ت را مطرح 
می کردند. باتوجه به اینکه وزارت جهاد کش��اورزی شکس��ت 
جایگزینی کش��ت چغندر قند به جای سیب  زمینی در استان 

اردبیل را بدون فراهم کردن زیرساخت ها تجربه کرده بود.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: با توجه به تجربه 
اس��تان اردبیل، عدم ارائه الگوی جایگزین و عدم فراهم  س��ازی 
زیرس��اخت  های آن در نهایت می تواند منجر به شکس��ت طرح 
مذکور ش��ود و یا اینکه کش��اورزان به سمت کشت محصوالتی 
س��وق پیدا می کنند که در امنیت غذایی کشور جایگاه خاصی 
نداش��ته و همچنین دارای بازارهای شکننده هستند. )از جمله 
کشت توت فرنگی که توسط برخی رسانه ها توصیه شده است(.

نیکپندار اضافه کرد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی 
اصرار بر این طرح داش��ته باشد بهتر اس��ت در تدوین الگوی 

جایگزین نیازهای غذایی استراتژیک کشور در نظر گرفته شود 
و محصوالتی برای کش��ت جایگزین پیش��نهاد شود که عمدتاً 
از طریق واردات تامین می  ش��ود و برای امنیت غذایی کش��ور 

راهبردی است.
وی افزود: به عنوان مثال س��ویا یکی از محصوالتی اس��ت 
که عالوه بر استحصال روغن، می  تواند تامین کننده کنجاله مورد 
نیاز دام و طیور نیز باش��د، در حال حاضر عمده س��ویای مورد 
نیاز کش��ور از طریق واردات تامین می  شود و تحریم واردات این 
محص��ول یا هرگونه اخالل در واردات آن می  تواند برای کش��ور 
چالش برانگیز باش��د، که نمونه های آن را در چند سال اخیر در 
صنعت طیور کشور مشاهده کرده  ایم. در صورتی که این محصول 
در اراضی ش��الیزارهای غیرشمالی توسعه پیدا نماید تا حدی در 
تامین این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم شد ضمن اینکه 

محصول سویا یک محصول کم آب  بر نیز محسوب می  شود.

مدیریتآبباممنوعیتوتعطیلکردنکشاورزی
حاصلنمیشود

نیکپن��دار گفت: به نظر رویکرد بهتر آن بود که وزارت جهاد 
کشاورزی به جای اعالم ممنوعیت کشت و تعطیل کردن تولید 
غذا و معیشت کشاورزان، در راستای مدیریت منابع آبی اقدام به 
آموزش کشاورزان جهت صرفه جویی آب می کرد؛ امروزه در سطح 
دنیا روش  هایی برای کش��ت برنج توسعه یافته است که مصرف 
آب را تا چهار برابر کاهش می دهد، در کنار این موضوع می ش��د 

سیاست  های تنبیهی برای کشاورزان پرمصرف اعمال کرد.
وی اضافه کرد: تعطیلی کشاورزی، معیشت هزاران خانوار 
را با مش��کل مواجه می  سازد که مهاجرت از روستاها و افزایش 
حاشیه  نشینی ش��هری و تبعات فرهنگی ناشی از آن، از نتایج 
چنین طرح  هایی می تواند باش��د. بنابراین الزم است مسئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی قبل از اعالم و اجرای هر طرحی ابعاد 
مختل��ف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن را مورد مطالعه قرار 
دهند تا اتخاذ رویکردهای اش��تباه در حل مشکالت مدیریتی 

آبی کشور منجر به بحران  هایی خودساخته نشود.  مهر

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت حســين غالم پور فرزند مرادعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430500288 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كــه شــادروان مرادقلى غالم پور در اقامتگاه دائمــى خود در تاريخ 1396/10/26 بــدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- معصومه غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 3125 فرزند متوفى 
2- گالبتون غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 127 فرزند متوفى 3- مريم غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 
3126 فرزند متوفى 4- ســكينه غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 4220377824 فرزند متوفى 5- ســارا 
غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 4220243550 فرزند متوفى 6- حسين غالم پور فرزند مرادقلى به ش 
ش 4220081240 فرزنــد متوفى 7- اميرعلى غالم پور فرزند مرادقلى بــه ش ش 4220087478 فرزند 
متوفى 8- احمد غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 4220504582 فرزند متوفى 9- اله قلى غالم پور فرزند 
مرادقلــى به ش ش 2794 فرزند متوفى 10- اميــر غالم پور فرزند مرادقلى به ش ش 3124 فرزند متوفى 
11- مهرناز چتر ســفيد فرزند نصيب اهللا به ش ش 332 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

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 13970318004001409- 97/04/07 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيد مهدى 
جعفرى دوگاهه فرزند ســيد نوربخش  در :1- ششدانگ يك قطعه باغ زيتون به مساحت 1373/44 مترمربع 
به شــماره پالك 186 واقع در دوگاهه ســنگ اصلى 1 بخش 20 گيالن . به آدرس واقع در رودبار- پايين بازار   
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 
بمــدت دو مــاه 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 صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 12 /97/04 تاريخ انتشار 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

فقدان سند مالكيت
آقاى محمد على حدادى فرزند تقى به شماره ملى 5209568970 با ارائه وكالتنامه شماره 23839-

1397/04/14 دفترخانــه 58 گاليكش و با ارائه دو برگ شــهادت شــهود مصدق، مدعى شــده كه ســند 
مالكيت ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مســاحت 76/80 مترمربع به شماره ورقه 
مالكيــت 0431191 الــف 87 به پــالك 38090 فرعى از1-اصلى بخــش 10 حوزه ثبتــى گنبد ذيل ثبت 
شــماره 88544 صفحــه 207 دفترجلــد 455 بنام آقــاى يونس حســنى فرزند محمد على به شــماره ملى 
4591832775 شــماره شناســنامه 69، ثبت و صادر گرديده است، به علت جابجايى مفقود گرديده است، 
تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده لذا برابر تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا 
سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره 

ارائه نمايد در غيراينصورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8260
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

متن آگهى
شاكى سينا احمدى شكايتى با طرفيت متهم سعيد احمدى فرزند احمد به اتهام ضرب و جرح عمدى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 950268 
ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/5/28 ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
متهم ســعيد احمدى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/906
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به اميد قلى نژاد ف قنبر
خواهــان حميــد دهقانــى ســراجى با وكالــت محســن رضايى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده اميد 
قلــى نــژاد ف قنبــر بــه خواســته مطالبه اجــرت المثــل و... مطــرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709981293200259(970265)شــعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقــى) جويبار ثبت و وقت رســيدگى 
97/6/7 ســاعت 10:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م 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 نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى جويبار-شيراوژن

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه مالى اعتبارى عســكريه با وكالت سكينه رمضانيان ف ولى اله دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجــه بــه طرفيت نقى پيمانپور تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970037 شــوراى ســارى ثبت 
شــده، چــون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يــك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/6/5 ســاعت 9 در شــعبه 18 شــوراى حل اختالف سارى 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 18  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمدعلى هدايتى راد دادخواستى به خواست مطالبه وجه به طرفيت خوانده وانتيار مرتضوى ف 
اسماعيل تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 13/97/166-970181 شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ 97/5/28 ساعت 10:30 در شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى صالح اســعدى دادخواستى به خواســت مطالبه وجه به طرفيت خوانده اكبر اصغرى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 20/97/283 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/6/7 
ساعت 9 صبح در شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :19/95/408 محكوم له: محسن سيدى با وكالت مهرآسا مهربان محكوم عليهم:1-زهره حرى 
ف داوود-مجهول المكان2-مســعود شــربتداران به موجب رأى 338-96/6/21 شــعبه 19 شوراى حل 
اختــالف ســارى كه قطعيت يافتــه نام بردگان محكوم اند بــه پرداخت تضامنــى 100,000,000 ريال اصل 
خواســته و 2,565,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/10/25 تا 
اجرا در حق خواهان صادر گردد. ضمنا هزينه نيم عشــر دولتى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف 
ده روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد 
در غيــر ايــن صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :95/4/248 محكوم له: بانك صادرات مازندران با وكالت هاجر دالورى محكوم عليهم:1-امير 
دلقندى-مجهول المكان2-عابدين شفيعى به موجب رأى 365-95/7/24 شعبه چهارم شوراى حل اختالف 
سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى يكصدوبيست ميليون و هفتصدودوازده 
هزاروپانصد ريال اصل خواسته و پرداخت يك ميليون و هشتصدوبيست هزاروششصدوپنجاه ريال هزينه 
دادرسى و 4,097,100 ريال بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد از تاريخ سررسيد 
94/12/7 به ماخذ 34درصد در ســال لغايت زمان پرداخت در حق خواهان و نيم عشــر دولتى. به استناد 
ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى 
بدهــد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونــى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده :4/319/97 وقت رســيدگى:97/5/27 ســاعت 9 صبــح خواهان:مجتبــى باقريان 
خواندگان:وحيــد نوريان-محمدرضــا نوريان-مجهــول المــكان خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى 
شــوراى حل اختالف نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور شــورا و بــه تجويز ماده 73قانون 
آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورامراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف قائم شهر

دادنامه
پرونده:9609982073200123 دادنامه:9709972073200072 خواهان:بانك رفاه 
كارگران با نمايندگى سيد عبداله محققى ف سيدقدرت خواندگان:1-افشين فالح ف شهريار2-
محمود فالح الكى ف شهريار ((رأى شورا)):درخصوص دعوى خواهان بانك رفاه با نمايندگى الهام 
ميركى به طرفيت خواندگان1-محمود فالح الكى2-افشــين فالح به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
يازده ميليون و نودوهشت هزاروپانصدوپنج ريال با احتساب خسارات دادرسى(هزينه دادرسى 
و حق الوكاله)و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/5/16 تا اجراى كامل حكم روزانه 3345 ريال 
بدين شــرح كه خوانده طى قرارداد تقديمى با ضمانت خواندگان بعدى از خواهان تســهيالت اخذ 
نمود ليكن از انجام تعهد امتناع نموده اند در مقابل ادعاى خواهان،خوندگان با وصف ابالغ حاضر 
نشده و هيچ ايرادى كه موثر در ورود خدشه به خواسته خواهان باشد ارائه ننموده و سند ارائه 
شده به امضاى آنان رسيده است.امضاى ذيل سند بر ضرر صاحبان امضا دليل محسوب است و 
چون مستندى مبنى بر پرداخت دين از جانب خواندگان ارائه نشده ضمن پذيرش دعوى خواهان 
به استناد مواد 10و230 قانون مدنى و مواد 403و404 قانن تجارت و مواد 519-515-198 
ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت يازده ميليون ونودوهشت هزاروپانصدوپنج ريال 
اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه مطارق قرارداد روزانه سه هزار وسيصدوچهل و 
پنج ريال از تاريخ 96/5/16 تا زمان اجراى كامل حكم و پرداخت هزينه دادرســى و نقش تمبر 
در حــق خواهان صادر واعــالم مى گردد.راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه ســپس در مدت بيســت روز قابــل تجديدنظرخواهــى در محاكم عمومى 
سارى است و راجع به خواسته خواهان مبنى بر مطالبه حق الوكاله نماينده حقوقى نظر به اين كه 
نماينده حقوقى كارمند خواهان محسوب مى شود وكيل محسوب نمى گردد و مستحق حق الوكاله 
نيســت با اســتناد به ماده 197 ق آ د م حكم به بطالن دعوى صادر مى نمايد.رأى صادره حضورى 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى كالســه 960518 اين اجرا محكــوم عليه حميدرضا رجبى منور به موجب 
حكم صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر محكوم است به پرداخت 218,024,700 
ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه و 6,265,000 ريال هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل به ميزان 12,000,000 ريال در حق بانك مهر اقتصاد و 10,000,000 ريال 
به عنوان نيم عشــر اجرايى در حق دولت.محكوم له در راســتاى اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محكوميــت هاى مالى اقدام به توقيف پالك ثبتى متعلق به محكوم عليه در قبال طلب خود نموده 
كه ملك فوق الذكر در تاريخ 96/8/3 توســط اداره ثبت اســناد و امالك رامســر توقيف و نتيجه 
آن به اين اجرا واصل گرديده است پس از توقيف ملك قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر شد 
و مشخصات ملك مورد مزايده از قرار ذيل است:عرصه: شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
1675 مترمربع به شــماره پالك ثبتى يكصدوبيســت و نه فرعى از هفده اصلى اعيانات:1- يك 
دســتگاه ساختمان مســكونى دوطبقه با قدمت باالى 40 سال در حال حاضر بازسازى شده2-يك 
دســتگاه انبارى قديمى با قدمت باالى 30 سال3-ســمت غرب و قسمت شمالى و جنوبى با ديوار 
بلوكى محصور گشــته و مابقى به صورت مرز مشترك قابل شناسايى است4-اعيانات فوق داراى 
امتياز آب و برق و گاز مى باشد.كارشــناس دادگسترى باتوجه به موقعيت و محل استقرار ملك ، 
قيمــت ملك مورد مزايده را 4,700,000,000 ريال معادل چهارصدوهفتادميليون تومان برآورد 
كرده اســت.نظريه كارشناســى به طرفين ابــالغ و از اعتراض مصون مانده لســت لذا در اجراى 
مبحث دوم از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى ملك موصوف در روز دوشــنبه 97/5/15 
از ســاعت 12 لغايت 13 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش مى رســد.
علــى هــذا خريداران مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده از امالك مورد مزايده بازديد و در روز 
مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر حاضر شوند. ضمنا خريداران جهت شركت 
در مزايده بايستى ده درصد قيمت كارشناسى  را به حساب سپرده دادگسترى واريز و سپس در  

جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى مجتبى اباذرى ف رجبعلى به شــرح درخواســتى كه به شماره 970195 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان رجبعلى 
ابــاذرى ف قاســم ش ش 98 صادره ميانــدورود در تاريخ 97/4/11 در شهرســتان مياندورود  
بــدرود زندگــى گفته، ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-معــراج ش ش 658   
2-مجتبــى ش م 2080047000   3-فاطمــه ش م 2080785419 همگــى ابــاذرى  نــام 
پدر:رجبعلى-فرزندان متوفى4-شهربانو سوركى آزاد سوركى ف مسعود ش م 2092559710 
همسر متوفى  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/50
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه 960432 اجراى احكام مدنى محكوم عليه عارف رحمانى و صغرى تقى پور به 
پرداخت 55000000 ريال اصل خواســته و 972500 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ 95/10/4 تا اجراى حكم در حق محكوم له مهدى تراشــنده و 2750000 رال بابت هزينه 
اجرايــى در حق دولت محكوم گرديده اســت.محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهــى خود هيچ اقدامى 
ننمــود و با معرفى يك قطعه زمين با كاربرى باغ به مســاحت 25000 مترمربع واقع در كياپى گيرچال 
متعلق به شــخص ثالث رمضان رحمانى كه حدود اربعه آن عبارتند از شــماال محدود به وارثين مرحوم 
دلخوش شــرقا محدود با باغ مركبات ســيد مهدى هاشمى جنوبا محدود به متصرفى على رحمانى و غربا 
محدود به متصرفى على رحمانى مى باشــد در ســطح عرصه درختانى از جنس پرتقال با سن حدود 12 
ســال به تعداد حدود 45 اصلى انار ترش با ســن حدود 5 ســال 5 اصلى ازگيل ژاپنى با ســن حدود 
8 ســال يك اصله مشــهود اســت ملك موصوف فاقد چاه آب بوده و آب موردنياز براى آبيارى درختان 
بنا بر اظهار مالك از چشــمه در باالدســت تامين مى شود در ادامه نسبت به برداشت نقاط يو تى ام با 
دســتگاه جى پى اس سپس اندازه گيرى مســاحت ملك موصوف و تطبيق آن در نرم افزار گوگل ارت 
مســاحت ملك مورد تعرفه حدود 1020 مترمربع بوده كه داراى شــيب نسبتا تندى در جهت شرق به 
غرب مى باشــد كه آبيارى درختان مذكور به صورت غرقابــى انجام مى گيرد باتوجه به موقعيت مكانى 
اندازه مساحت نوع كاربرى فعلى ملك ابعاد و مشخصات آن و درجه حاصل خيزى خاك و شيب زمين و 
مضنه متعارف در منطقه و ساير عوامل موثر در قضيه ارزش ملك موصوف توقيف شده در حال حاضر 
در ســطح حدود 1020 مترمربع از قرار هرمترمربع 225000 ريال(بيست و دو هزاروپانصدتومان)
جمعا به مبلغ 229500000 ريال معادل بيست و دوميليون و نهصدوپنجاه هزارتومان برآورد و اعالم 
مى گردد كه در تاريخ 97/5/17 روز چهارشنبه  از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى داگسترى 
مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده 
جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق 
شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده 
درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را 
به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد مزايده تابع تشــريفات قانونى خواهد 

بود.م/الف97/51
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى حصر وراثت
آقــاى عليرضــا محمديــان جلــودار ش ش 2050606788 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
10/310/97 از اين شــورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عبــاس محمديــان جلــودار ش ش 622 در تاريــخ 97/3/14 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-عليرضا ش ش 205606788 متولد 1373   
2-زهرا ش ش 1476 متولد 1363   3-رقيه ش ش 1802 متولد 1364   4-ليال ش ش 95 متولد 
1367 همگى محمديان جلودار فرزندان عباس و مينا  محل تولد بابل-فرزندان متوفى5-مينا آقاجان 
نژاد كالئى ف على و فاطمه ش ش 852 متولد 1346 محل تولد بابل-همســر متوفى اينك شــورا با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى فقدان پرونده ثبتى پالك 2 فرعى از 19 اصلى بخش 9 حوزه ثبتى آمل
طبــق نامه وارده بــه شــماره 97/13447-97/4/25 بايگانى اين اداره پرونــده ثبتى پالك 2 
فرعــى از 19 اصلــى بخــش 9 حوزه ثبتى آمل به نام اســمعيل درزى صالح الديــن  كال و محمد عبادى 
مفقود شــده است لذا مراتب در اجراى كد شماره 33-01 و 34-01 دستورالعمل آموزشى سيستم 
عمليات ثبت اســناد و امالك اعالم چنانچه هر شــخص اعم از حقيقى يا حقوقى نسبت به موضوع مدعى 
يا  مداركى دال بر مالكيت در دست دارند از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 15 روز به اين اداره 
مراجعه در غير اين صورت اقدام الزم طبق مقررات معمول خواهد شد.(تاريخ انشتار:97/4/27).م/

الف96/150/374
رييس ثبت اسناد و امالك آمل-سيد محمدحسن روشنايى

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقــاى / خانم علــى گلچهر قيماســى فرزند 
صيدمحمد

خواهــان آقــاى باقر صفرعلــى پور دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى على گلچهر قيماســى و 
شــركت تعاونى مســكن ارتش به خواســته جلب ثالث مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9509988310900599 شــعبه 2 دادگاه تجديدنظر اســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى 
1397/6/17 ساعت 9 تعيين 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 
آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/683
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه


