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 بهینه سازی مکان شعب، باجه ها 
و پیشخوان های شهرنت بانک شهر

معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر از 
بهینه س��ازی مکان ش��عب، باجه ها و پیش��خوان های 

شهرنت این بانک خبر داد.
عیس��ی قهرمانی چابک گفت: در راس��تای جلب 
رضایت هرچه بیشتر مشتریان شبکه بانکی و شهروندان 
در ش��هرهای مختلف کشور تالش شده تا با استفاده از 
روش ه��ای علمی و با توجه ب��ه معیارها و عوامل مؤثر؛ 
بهینه س��ازی مکان ش��عب، باجه ها و پیش��خوان های 
ش��هرنت در دس��تورکار قرار گیرد. وی ب��ا بیان اینکه 
هم اکنون 256 ش��عبه بانک ش��هر در سراس��ر کشور 
مش��غول خدمات دهی به هموطنان است، تصریح کرد: 
تمامی این ش��عب از فضایی مناسب و مجهز به آخرین 
امکانات بانکداری الکترونیک و نوین برخوردار هستند.

آخرین مهلت حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک آینده

سی و یکم شهری�ورماه س��ال 97؛ آخری�ن فرصت 
برای افتتاح ح�ساب قرض الح�سنه پس انداز و شرک�ت 
در قرعه کشی این دوره از جشنواره قرض الحسنه بانک 

آینده است.
در این دوره از جشنواره، مشابه رویدادهای پیشین 
برگزار شده توس��ط بانک آینده، میلیاردها ریال جوایز 
ارزش��مند و نفیس ب��رای ده ها هزار نف��ر از دارندگان 
حساب های قرض الحسنه پس انداز، در نظر گرفته شده 
است. این طرح از ابتدای خردادماه سال جاری آغاز شده 
و تا سی و یکم شهریورماه س��ال 97، ادامه دارد. ضمناً، 
دوره امتیازده��ی نیز یک س��اله و از تاریخ 96/7/1 الی 
97/6/31 ب��وده؛ که به ازای هر 1۰۰.۰۰۰ ریال، در هر 

روز یک امتیاز به صاحب حساب، تعلق خواهد گرفت.

 فعال شدن چرخه اقتصادی 
با رونق صنعت ساختمان

رئیس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک 
مسکن، گفت: در صورتی که صنعت ساختمان مورد توجه 
بیشتر قرار گیرد و با حمایت های دولتی ظرفیت این بخش 

افزایش یابد، قطعا تولید و اشتغال را به دنبال دارد.
فریبرز راحتی درباره می��زان تاثیرگذاری التهابات 
ارزی در قیمت مسکن طی چند ماه اخیر، گفت: بخش 
مسکن و س��اختمان یکی از بخش های مهم در اقتصاد 
است که ظرفیت بسیار باالیی برای جذب سرمایه  دارد؛ 
همچنین یکی از مهمترین ویژگی های صنعت ساختمان 
این است که از تحوالت ارزی حداقل تاثیر را می پذیرد. 
وی گفت: مصالح ساختمانی که رکن اساسی در صنعت 
ساختمان محس��وب می ش��وند، ظرفیت تولید داخلی 
دارند. ضمن اینکه در مقاطعی از زمان ایران صادرکننده 

مصالح ساختمانی به کشورهای مختلف بوده است.

از همان روز اول برایمان مثل اخبار كــش روز روش��ن بود که قرار است خـط 
اقتصاد بر چه موجی س��وار ش��ود و ب��ه کجا برود. 
هش��دارهایمان را هم داده بودیم و منتظر بودیم تا 
شاید مسئوالن کمی اندیشه های سیاستگذاری شان 
را تغیی��ر دهن��د و برای پیش��گیری از آنچه امروز 
اتف��اق افت��اده کاری کنن��د  ام��ا سیاس��ت همان 
سیاست ماند و آنچه تغییر کرد اقتصادی است که 

امروز نتیجه اش را می بینیم.
حتی تصورش هم خنده دار به نظر می رس��ید 
ک��ه روزی تابلوی قیمت صرافی ه��ا با ارزهای 1۰ 
ه��زار تومان��ی و 12 ه��زار تومان��ی در اقتصاد جا 
خوش کند. مگر ممکن اس��ت آتش افزایش قیمت 
ارز تا این حد ش��عله ور شود و تلخکامی های امروز 

اقتصادی را به بار آورد.
تا همین چند ماه پی��ش و در روزهای پایانی 
س��ال 96 از دالری می گفتی��م ک��ه ب��ه پنج هزار 
تومان نزدیک شد و همه اش با خودمان می گفتیم 
چطور ش��د که ظرف فقط چند م��اه دالر 38۰۰ 
تومانی تا این حد رش��د کرد. ام��روز اما به راحتی 
از ارزه��ای چند ده هزار تومانی می گوییم و اظهار 
خوشحالی می کنیم که جلوی رشد بیشتر نرخ ارز 

را گرفته ایم.

وخامت بازار تولیدی کشور
ام��ا از تغیی��رات قیمتی ارزهای ب��ازار گفتن، 
دردی را دوا نمی کن��د. ارز اس��ت دیگ��ر، یک روز 
قیمت��ش ثابت می ماند و ی��ک روز هم باال می رود 
ام��ا یقینا قیمتش پایین نمی آی��د. در مقابل اما تا 
دل تان بخواهد وضعیت کارگاه های تولیدی کشور 
رو به وخامت گذاش��ته اس��ت؛ دلیلش هم همین 

ارزهای گران بازار است.

البته از حال و وضع بنگاه های تولیدی کش��ور 
سخن گفتن موضوع جدیدی نیست و سیاست های 
دولت تدبیر و امید در همان دوره چهار س��اله اول 
اث��رات مخرب��ش را وارد کرد و رک��ود اقتصادی را 
بعد از سال ها تحمل تورم های فزاینده تجربه کرد. 
اما امروز در حال وارد ش��دن به دوره ای هس��تیم 
ک��ه نه تنه��ا رکود واحده��ای تولی��دی و صنعتی 
بی��داد می کند که غول تورمی ه��م در جای جای 
اقتصاد آن جا خوش کرده است و سایه اش بر تمام 

بخش های آن سنگینی می کند.
اگر تا پی��ش از این فقط از حال بد واحدهای 
تولی��دی می گفتیم، امروز باید حال بد معیش��تی 
م��ردم را هم به آن اضافه کنی��م. همه اش هم زیر 

سر افزایش های سرسام آور نرخ ارز است.
اگ��ر ن��رخ ارز باال رف��ت، در کن��ار آن قیمت 
مواد اولیه وارداتی هم باال رفت، قیمت تمام ش��ده 
کاالهای تولیدی داخلی رش��د ک��رد و مردم را در 

تنگنای معیشتی قرار داد.
از طرفی نرخ ارز کاری کرد که امروز بسیاری 
از واحده��ای تولی��دی قادر ب��ه راه انداختن چرخ 
فعالیت های تولیدی ش��ان نباشند و خود را حداقل 
ت��ا مدتی از عرصه فعالیت های تولیدی و اقتصادی 

کنار بکشند. دلیلش هم مشخص است.
کاال ک��ه گران می ش��ود ق��درت خرید مردم 
هم کم می ش��ود و دیگر حت��ی تقاضایی هم برای 
کاالهای تولیدش��ده وجود نخواهد داشت. همین 

می شود که اقتصاد به یکباره در سکون کامل قرار 
می گیرد و هیچ یک از بخش های آن قادر به حرکت 

در مسیر اقتصادی کشور نخواهند بود.
اما از هم��ان ابتدا هم موض��وع چالش برانگیز 
تراژدی غم انگیزی اس��ت که انتظ��ارش می رفت. 
ریشه دواندن غول تورمی در اقتصاد و تحت الشعاع 
قرار دادن معیش��ت و س��طح زندگی مردمانی که 
خود هم در ش��کل گیری چنین فرآیندی دس��ت 
داش��ته اند؛ انتظارات تورمی ش��ان باالخره س��ر از 
معیشت ش��ان درآورد و م��وج افزایش قیمت همه 

اقالم کاالیی و مورد نیاز خانوارها را دربر گرفت.
اما چه می ش��ود کرد؟ باید دست روی دست 

گذاش��ت و تماش��گر صحنه رخوت انگیز آب شدن 
ذره ذره ه��ای اقتصادی کش��ور بود؟ آی��ا وقت آن 
نرس��یده که دولت کمی سیاس��ت هایش را تغییر 
دهد و بخواهد بخش��ی از ای��ن واحدهای تولیدی 
را زی��ر پر و بال��ش بگیرد و مانع از س��قوط کامل 

آنها شود؟
اینکه بعد از گرفتار شدن اقتصاد در موج افزایش 
قیمت دولت از سیاس��تش ب��رای کاهش قیمت ارز 
س��خن بگوید به چه کاری می آید؟ حتی اگر کاهش 
قیمت ارز را هم ممکن بدانیم که بعید به نظر می رسد، 

مگر قیمت کاالهای داخلی هم کم می شود؟
ح��رف این اس��ت؛ سیاس��ت های دولت مردم 
را در تنگن��ای معیش��تی ق��رار داد. واحده��ای 
تولیدی بیش��تری را در خواب زمستانی فرو برد و 

قسمت های بزرگ تری از اقتصاد را فلج کرد.

سیاست های پشت پرده
حت��ی خودمان ه��م دیگر ت��اب آن را نداریم 
که هر بار انگش��ت اتهام مان را به س��مت دولت و 
سیاستگذاری هایش بگیریم و بگوییم که خطاهای 
سیاستی دولت بوده که امروز اقتصاد به چنین حال 
و روزی گرفتار شده است  اما چاره ای نداریم جز از 

زبان مردم سخن گفتن و مطالبه گری برای آنان.
اما بخ��ش عمده ای از شکس��ت های پی در پی 
دولت در سیاستگذاری های اقتصادی اش را می توان 
در پهنای گس��ترده کانون های فساد و رانتی دید؛ 

موضوعی که اخی��را هم اقتصاددانان توجه ویژه ای 
به آن داش��ته اند و هشدارهایشان را به دولت برای 

دست کشیدن از این نوع سیاستگذاری داده اند.
واقعیت آن اس��ت که هربار دول��ت می خواهد 
دست به یک تصمیم گیری ورای اقتصاد کشور بزند، 
سیاست هایش را پشت پرده به حیطه اجرا می گذارد، 
ب��ه گونه ای که کم��ی بعد از آن صدای فس��ادهای 

سیستماتیک آن همه جای اقتصاد را می گیرد.

تدبیر بی امید
بنابراین آنطور که به نظر می رسد نباید منتظر 
خبرهای خوشی از سیاستگذاری های جدید دولت 
باش��یم، آن هم سیاستی فارغ از هرگونه فسادهای 
سیس��تماتیک و رانت آوری که ص��دای واحدهای 
تولیدی را خفه کرده است و مردم را در پایین ترین 

سطوح اقتصادی آن نشانده است.
با این اوصاف اگر اقتصاد با همین فرمان بخواهد 
به پیش براند، چیزی که روش��ن است فراگیر شدن 
موج رکود تورمی در تمام بخش های اقتصاد اس��ت 
که نه تولید کنن��ده ای می تواند جایی از این اقتصاد 
را پ��ر کند و ن��ه مصرف کننده ای خواهد توانس��ت 

معیشت اش را در آن به سطح مطلوبیت برساند.
بنابرای��ن باید منتظر آن باش��یم ک��ه در کنار 
افزایش های دوباره ن��رخ ارز در آینده ای نه چندان 
دور، ه��م غول تورمی بزرگ تر ش��ود و هم س��ایه 
رکود بر س��ر همه واحده��ای تولیدی و بنگاه های 

اقتصادی کشور سنگینی کند.
پ��س دول��ت تدبی��ر و امید هم دیگ��ر حرفی 
ب��رای گفتن ندارد و س��ال ها بعد بای��د برای عبور 
از دوره های بحران هرچ��ه پیش می آید را باید به 
دولتی نسبت دهیم که با تدبیر های نادرستش همه 

امیدهای اقتصادی را به باد داد.  جهان نیوز

سیاست های دولت تدبیر و امید در همان دوره چهار ساله اول اثرات مخربش را وارد كرد

دالر 1۰ هزار تومانی تصورش هم خنده دار بود

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
رامسر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مصــوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در 
واحد ثبتى رامســر مورد رســيدگى و تصرفــات مالكانه و بال معارض آنان محــرز و راى الزم صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در چالكرود پالك اصلى 1 بخش 5

309 فرعى امير على منصف نورائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 217.43 
متر مربع خريدارى بدون واسطه از سهراب نجف اسدى مالك .

امالك متقاضيان واقع در بصلكوه پالك اصلى 2 بخش 5
588 فرعى مجزى شده از پالك 171 فرعى مريم محمد پور دورودخانى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 230 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد حسين 

حسنى مقدم مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ليماك پالك اصلى 5 بخش 5

315 فرعى رجبعلى نيك پيام نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين به صورت باغ مركبات به 
مساحت 2687 متر مربع خريدارى مع الواسطه از كاظمعلى گالش محمدى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كاليه بن پالك اصلى 11 بخش 5
566 فرعى مجزى شــده از پالك 220 فرعى فريده نصرى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 220.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مينا قره داغى مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در نياسته پالك اصلى 13 بخش 5

562 فرعى عارف نياســتى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
1628.30 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خسرو نياستى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در ماركو بن پالك اصلى 14 بخش 5
177 فرعى مجزى شده از پالك 10 فرعى فاضل كوزه گر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 275 متر مربع خريدارى بدون واسطه از على كرد كرودى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كوزه گر محله پالك اصلى 17 بخش 5
247 فرعى محمد قاســم ايزك نظريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى انبارى به 

مساحت 8685 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد ولى بهنام ( كوزه گر ) مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كرد محله پالك اصلى 19 بخش 5

550 فرعى مجزى شده از قطعه 259 تفكيكى ثريا كرد رستمى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 344.34 متر مربع خريدارى بدون واســطه از بنياد مستضعفان 

انقالب اسالمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مشاء كاليه پالك اصلى 20 بخش 5

3436 فرعى مجزى شده از قطعه 728 تفكيكى محمدرضا نهاوندى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 448 متر مربع خريدارى مع الواســطه از اسمعيل نوروزى 

شمسيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سادات محله پالك اصلى 23 بخش 5

7491 فرعى مجزى شــده از قطعه 406 تفكيكى وحيد محمد صالحى نســبت به ششــدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 279.7 متر مربع خريدارى مع الواسطه از جعفر محمد 

صالحى مالك رسمى.
7492 فرعى مجزى شــده از پالك 322 فرعى مهدى رحمانى نســبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى به مساحت
434.36 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مريم شيخ حسينيان مالك رسمى.

7493 فرعــى مجــزى شــده از قطعــات 430 و 431 تفكيكى احمد فغان تميمى نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 209.90 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

سيد كاظم مير حسينى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رمك پالك اصلى 24 بخش 5

4186 فرعى مجزى شده از قطعه 126 تفكيكى سيامك غياثى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 235.35 متر مربع خريدارى مع الواســطه از على كاكوان مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لمتر پالك اصلى 28 بخش 5

2327 فرعى مجزى شده از پالك 384 فرعى مونا تيريزى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 279.82 متر مربع خريدارى مع الواســطه از يوســف قاسم سلمرودى 

مالك رسمى.
2328 فرعى مجزى شــده از قطعه 231 تفكيكى ناديا عبدالكريمى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 250.53 متر مربع خريدارى مع الواســطه از رمضان قلى 

لمترى مالك رسمى.
2329 فرعى مجزى شده از قطعه 239 تفكيكى و پالك 241 فرعى خيرالنساء طالش قربانى 
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 344.30 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از مجتبى فضل كريمى و محمد قلى لمترى مالك رسمى.
2330 فرعى مجزى شــده از پالك 648 فرعى حســن ناظريان نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 258.92 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ابوالقاسم اسماعيل 

زاده مالك رسمى.
2331 فرعى مجزى شــده از قطعه 325 تفكيكى مهدى مهدى زاده نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 231.24 متر مربع خريدارى مع الواســطه از حسين ديناد 

مالك رسمى.
2332 فرعــى محمد طاهر رضى كاظمى و مرضيه بهراميان نســبت به هر يك به ترتيب چهار 
دانگ و دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 434.51 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از شكراله رودخانه اى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در توساسان پالك اصلى 29 بخش 5

2784 فرعى مجزى شــده از قطعه 337 تفكيكى اكبر ذوالقدرى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعــه زمين با بناى احداثى به مســاحت 220.75 متر مربع خريدارى مع الواســطه از محمد لمتر 

على مالك رسمى.
2785 فرعى مجزى شــده از قطعه 390 تفكيكى بهمن اميرى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 183.15 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد لمتر على مالك 

رسمى.
2794 فرعى مجزى شــده از قطعه 337 تفكيكى اكبر ذوالقدرى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 250 متر مربع خريدارى مع الواســطه از محمد لمتر على 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در زكين محله پالك اصلى 30 بخش 5

1097 فرعى مهدى عطائى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
308.81 متر مربع خريدارى بدون واسطه از شهين خانرمكى مالك .

1098 فرعى مجزى شــده از پالك 725 فرعى فرامرز ايمانى نصير آباد نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 125 متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسن زكيان 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در نارنج بن پالك اصلى 31 بخش 5

3079 فرعى مجزى شــده از قطعه 455 تفكيكى محمد باقر مهدى زاده نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 561.65 متر مربع خريدارى بدون واســطه از شعبان 

مهدى زاده مالك رسمى.
3080 فرعى مجزى شده از قطعه 511 تفكيكى و 509 فرعى مهدى فضل كريمى نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 621.03 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

سيد جعفر معافى و ولى لپاسر كوزه گر مالك رسمى.
3081 فرعى مجزى شــده از قطعات 599،597 و 600 تفكيكى يداله آذرهوش نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 343.12 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از رضا آذرهوش مالك .
امالك متقاضيان واقع در لپاسر پالك اصلى 32 بخش 5

508 فرعى محمدعلى جوربنيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
223.15 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در آخوند محله پالك اصلى 34 بخش 5
490 فرعــى مجزى شــده از قطعه 190 تفكيكى دولت جمهورى اســالمى ايران به نمايندگى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى مركز بهداشت آخوند محله نسبت به ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 792 متر مربع خريدارى بدون واسطه از - مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كركت محله پالك اصلى 35 بخش 5

391 فرعى مجزى شــده از قطعات 76 و 77 تفكيكى جواد امينى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 689.5 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد رضى كاظمى 

مالك رسمى.
392 فرعى مجزى شده از قطعه 21 تفكيكى احمد رضا فيلى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 250 متر مربع خريدارى مع الواســطه از ابراهيم گوهر رستمى 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رضى محله پالك اصلى 36 بخش 5

1540 فرعى مجزى شده از قطعه 296 تفكيكى صمد مشايخى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 195 متر مربع خريدارى مع الواسطه از بهنام بهراميان مالك .

1541 فرعى مجزى شــده از پالك 1297 فرعى غفار عبدالكريمى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 121.50 متر مربع خريدارى بدون واسطه از كمال على پور 

تربزق مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در دوستكلوبن پالك اصلى 39 بخش 5

619 فرعى مجزى شــده از قطعه 139 تفكيكى حســن فلكى مقدم نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 92.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان 

انقالب اسالمى مالك رسمى.
641 فرعى مجزى شــده از قطعه 234 تفكيكى و پالك 235 فرعى محســنه الهيان نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 950.16 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

على الريجانى و ابوالحسن الهيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تنگدره پالك اصلى 40 بخش 5

226 فرعى مجزى شده از پالك 35 فرعى احمد عليزاده بلترك نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 279.60 متر مربع خريدارى بدون واسطه از فرامرز قديرى مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله فتوك پالك اصلى 42 بخش 5

401 فرعى مجزى شــده از پالك 274 فرعى رحمت اميرى شــوكى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 160 متر مربع خريدارى بدون واسطه از جمشيد فتوكيان 

مالك رسمى.
402 فرعى مجزى شــده از پالك 90 فرعى ســيده آمنه زاهدى هاشمى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه باغ با بناى احداثى به مســاحت 237.85 متر مربع خريدارى بدون واســطه از اسماعيل 

الهيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در دريا پشته پالك اصلى 43 بخش 5

991 فرعى اســمعيل عبدالكريمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 650.63 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد ولى عسگريان مالك رسمى.

992 فرعى مرضيه عسگريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
4086 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد ولى عسگريان مالك رسمى.

993 فرعى مجزى شــده از قطعه 192 تفكيكى مهرداد آگاه فردوســى نســبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 192.70 متر مربع خريدارى بدون واســطه از رســتم 

عسگريان مالك .
امالك متقاضيان واقع در سفيد تمشك پالك اصلى 46 بخش 5

164 فرعى مجزى شــده از پالك 71 فرعى ســميرا محمدخانى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 220.14 متر مربع خريدارى بدون واســطه از ميثم محمدخانى 

مالك رسمى.
165 فرعى مجزى شده از پالك 71 فرعى مهدى عليمرادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 230 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد اسمعيل پورشمسيان 

مالك رسمى.
166 فرعى فضه پوربخشيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

414.84 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رحمانقلى خلعتبرى تنكابنى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در گوهر سرا پالك اصلى 47 بخش 5

38 فرعى مجزى شــده از پالك 1 فرعى يوســف عشــور نژاد نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 2970.41 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رحمانقلى خلعتبرى 

تنكابنى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ارباكله پالك اصلى 267 بخش 5

451 فرعى نادر صنعانى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
993.60 متر مربع خريدارى مع الواسطه از زهرا كسروى تبريزى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در دشت جلم پالك اصلى 293 بخش 5
877 فرعى مجزى شــده از پالك 721 فرعى احمد ســروش حدادى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 443 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد على اشرفى 

پور مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پياز كش كتالم پالك اصلى 296 بخش 5

333 فرعى مجزى شده از پالك 21 فرعى رسول جمالى مركيه نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 313.10 متر مربع خريدارى مع الواســطه از عليرضا احمد نژاد 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تجن پالك اصلى 297 بخش 5

276 فرعى مجزى شده از پالك 223 فرعى ايرج انورى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 199 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حسينعلى انورى مالك رسمى.

277 فرعى مجزى شــده از پالك 132 فرعى مهرى كشــميرى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زميــن با بنــاى احداثى به مســاحت 1215.94 متر مربع خريدارى بدون واســطه از قاســم جنت 

فريدونى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در توالر سر پالك اصلى 299 بخش 5

238 فرعى مجزى شده از پالك 120 فرعى عبدالرضا نياستى نسبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى به مساحت 314.4 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عيسى نياستى مالك 
رسمى.

امالك متقاضيان واقع در لتر پالك اصلى 303 بخش 5
641 فرعى مجزى شده از پالك 259 فرعى عليرضا صفارى ناژوانى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 328 متر مربع خريدارى مع الواســطه از سهرابعلى غنمى 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تنگدره جواهرده پالك اصلى 322 بخش 5

174 فرعى افسانه شعبانيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
461.5 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ضياء غديرى مالك .

امالك متقاضيان واقع در سرمشك پالك اصلى 429 بخش 5
67 فرعى افسر خلعتبرى نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى به مساحت 6614 

متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.
68 فرعى بهزاد خلعتبرى نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى به مساحت 7337 

متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.
69 فرعى كيانوش خلعتبرى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

892.96 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در نمكدره پالك اصلى 471 بخش 5

263 فرعى ســيده صفيه ميثاقى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 954 متر مربع خريدارى بدون واسطه از فرشيد كرد رستمى مالك .

لــذا بــه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه 
محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات الصاق تا در 
صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشته باشند بايد 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 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل 
دهــد كــه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه 
قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد 
حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رســاند 
و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به 
صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/28 نوبت دوم 97/6/13.م/

الف97/220/3010
اسفنديار نورى شيرازى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

((آگهى مزايده نوبت اول)) 
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرايى بكالسه 961199 

، وسايل ورزشى دست دوم ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش ميرساند . 
1-دستگاه بارفيكس پارال كمك دار ساخت شركت مبارز 1/520/000 ريال 

2-دستگاه عمودى زير بغل كششى شركت مبارز 19/000/000 ريال
3-دستگاره جلو پا شركت المپيك 21/000/000 ريال
4-دستگاه باال سينه شركت مبارز 19/500/000 ريال 

5-دستگاه اسميت بدون كمك شركت مبارز 19/500/000 ريال 
6-گام زن اسكى فضايى 2 عدد 13/000/000 ريال
7-دستگاه خلبانى مكانيكى شكم 9/000/000 ريال 

8-دستگاه هالتر و جا هالتر شركت مبارز 7/000/000 ريال 
9-دستگاه كراس اور تمام حركات شركت مبارز 31/000/000 ريال 

10-دستگاه پرس سينه نشسته كش شركت المپيك 21/000/000 ريال 
11-دستگاه پالوير شركت المپيك 5/500/000 ريال 

12-دستگاه خرك سرشانه شركت المپيك 4/000/000 ريال 
13-دستگاه تى ساخت شركت المپيك 5/500/000 ريال 

14-وزنه دمبل چهار گوش 300 كيلو هر كيلو 3000 ريال جمعا 9/000/000 ريال 
15-وزنه هالتر سوراخ كوچك 80 كيلو هر كيلو 25000 ريال جمعا 2/000/000 ريال 

16-وزنه هالتر سوراخ بزرگ 120 كيلو هر كيلو 25000 ريال جمعا 3/000/000 ريال 
17-گرانول كف سالن باشگاه 20 عدد هر عدد 40000 ريال جمعا 12/000/000 ريال 

18-دستگاه سيم كش جلو پا شركت مبارز 14/000/000 ريال 
19-دستگاه هاگى پا شركت المپيك 9/000/000 ريال 

20-جاى وزنه شركت المپيك 5/000/000 ريال 
طبق نظريه كارشناســى ارزش كل مورد مزايده به مبلغ 235/700/000 ريال برآورد گرديده است . 
مزايده حضورى و در مورخه 1397/6/19 ساعت 9 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
سقز برگزار مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع مى شود و برنده مزايده كسى است كه 
باالترين قيمت پيشنهادى را ارئه نمايد. برنده بايستى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع 
مزايده را بحســاب سپرده شــماره 2171294253007 دادگسترى سقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ 
مزايــده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهــد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه 

به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. م/الف: 1058
 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى رضا شريفى
خواهان عليرضا طاهريان دادخواستى به طرفيت خوانده رضا شريفى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالسه 9709981953200378 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/22 
ســاعت 11 تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهــول المــكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مــى گردد تــا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 970053 اين داديارى على مهاجر لميرى متهم اســت به اتهــام ايراد صدمه بدنى 
غيرعمدى ناشــى از بى احتياطى در امررانندگى كه تحت تعقيب مى باشــد ، با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار در 
اين داديارى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م/الف
داديار شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-على ابوحسينى درزى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 960110 و 960267 شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد على 
اصغر اكبر كمالى متهم است به اتهام تسبيب در ايراد صدمه بدنى غيرعمدى ناشى از عدم رعايت مقررات و 
نظامات كار موضوع شكايت على اكبر زمانى طارمسرى كه  تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترسى به متهم در اجراى ماده 174 ق آ د ك  مصوب 1392 مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى ظرف مهلت يك ماه در دادگاه حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور نام برده، 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-بهروز حق جو

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد حسين ظهيراالسم-شهين عرب زاده
خواهان  شركت ورشكسته ظهيراالسالم دادخواستى به طرفيت خوانده شهين عرب زاده-سيد حسين 
ظهيراالسم به خواسته ابطال عمليات اجرايى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981227300178 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/9 ساعت 10  تعيين گرديد كه حسب 
دســتور دادگاه،طبــق موضوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بــودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 ضمايم 

را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

دادنامه
پرونــده:9609981228300340 دادنامــه:9709971227600109 شــكات:1-مونا حيــدرى ف 
محمدرضا2-مرجان حيدرى ف محمدرضا متهم:آزاده بورى بنده ف جهانگير اتهام:اخذ گذرنامه با ارائه اسناد و 
مدارك متعلق به غير ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست شماره 96/12/14-9610431228201498 
صادره از سوى دادسراى محمودآباد متهمه آزاده بورى بنده ف جهانگير به اتهام اخذ گذرنامه با اسناد ومدارك 
متعلق به غير  تحت تعقيب قرار گرفته كه باتوجه به شــكايت شــكات خانم ها مونا و مرجان حيدرى ، گزارش 
پليس اطالعات و امنيت و عدم حضور متهمه با وصف انتشار آگهى در جرايد در جلسه رسيدگى بزهكارى اش 
محرز و دادگاه به اســتناد ماده 37 ق گذرنامه وى را به تحمل يك ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.راى 

صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-سيد حمزه حسينى

دادنامه
پرونــده:14/1297/96 دادنامــه:132-97/2/24  خواهــان: ليــال محمودى عالمى باوكالت حســين 
احمدى عالمى به نشانى سوادكوه شمالى شيرگاه روبه روى دادگسترى خواندگان:1-صندوص قرض  الحسنه 
كارســازان به  مديريت عباس حســن زاده به نشانى بابل خ كشاورزى روبه روى بيمارستان روحانى 2-محرم 
حمزه بيگى3-علــى ميرزايى هردو مجهول المكان((رأى شــورا)):موضوع دعوى ليال محمودى عالمى با وكايت 
حســين احمدى عالمى به طرفيت1-صندوق قرض الحسنه كارسازان2-محمرم جعفر بيگى 3-على ميرزايى 
به خواســته مطالبه وجه 95,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله 
وكيــل برابر تعرفه با عنايت به مجموع محتويات پرونده خواهان بدين شــرح بيان مــى دارد خوانده در تاريخ 
96/11/15 يك فقره چك به شــماره 1665/181897/44 به مبلغ 95,000,000 ريال را صادر نمود كه 
در تاريخ سرســيد به بانك مراجعه نموده كه منجر به گواهينامه عدم پرداخت گرديد كه فتوكپى مســتندات 
ضميمه سابقه مى باشد.در قبال دعوى خواهان خواندگان با وصف ابالغ قانونى به عمل آمده در شورا حضور 
نداشته و هيچ گونه اليحه و دفاعيه اى به شروا اقامه و ارائه ننموده فلذا با عنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونــده خصوصــا اصل اســتناد خواهان در مشــاراليه دليل محق بودن خواهان مى باشــد  به اســتناد مواد 
522و198و519و515 ق آ د م حكم به محكوميت خواندگان متضامنا به پرداخت 95,000,000 ريال اصل 
خواسته و 127,000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 96/11/15 
تا تاريخ وصول محكوم به وفق نرخ تعيينى از سوى بانك مركزى ايران و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق 
خواهان صادر واعالم مى گردد.رأى صادره براى خواندگان غيابى است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در اين شعبه و تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف بابل-محمد ابراهيم زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه اين كه خواهان على اكبر گرجى زاده ف فضل اله دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
مهدى محمدى ف اصغر در اين شــعبه تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 5/409/97 
ثبت و براى تاريخ 97/7/17 ساعت 9:30 صبح تعيين وقت گرديده،لذا  به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و تقاضاى خواهان، به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شعبه پنجم حاضر و قبل از آن جهت 
دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــعبه پنجم مراجعه نمايد در غيــر اين صورت مفاد 

دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجتبى رحيمى
خواهان على همدانچى آزاد دادخواستى به طرفيت مجتبى رحيمى به خواسته فك پالك خودرو مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982010300670  شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود ثبت و 
وقت رسيدگى 97/8/26 ساعت 11 تعيين گرديد،لذا حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضرگردد.م/الف
                                          مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: اسماعيل حسنى فرزند حيدر به نشانى شهرستان لردگان روستاى 
كينك. مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: حميد نادرى فرزند نعمت اله به نشــانى شــهرضا- شــهرك 
راضى . محكوم به: بســمه تعالى به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه غيابى مربوطه 
9509973852301389 محكــوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ ســيزده ميليــون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ هفتصد و هشتاد هزار ريال به عنوان 
حــق الوكالــه وكيل در مرحله بدوى و در صورت دخالــت در مرحله تحديد نظر حق الوكاله مربوط به آن مرحله 
و همچنين به پرداخت خسارت تاخير و تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك مورخ- 94/02/3 لغايت زمان 

اجراى حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشر هزينه دولتى بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 
 مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 3 شهرستان لردگان- رقيه جمالى ارمندى

آگهى ابالغ اجرائيه چك
بدين وســيله به آقــاى حيدرعلى هيبتى گوجانى فرزند محمدعلى به شــماره شناســنامه 23 با كدملى 
4679575050 ســاكن شــهركرد خيابــان معلم خيابــان مجاهدين كوچه 28 انتهاى خيابان ســو كدپســتى 
8814879398 ابالغ مى شــود كه بانك قوامين شــعبه شريعتى شــهركرد به استناد چك شماره 355393 
مورخ 1397/03/31 عهده بانك انصار و گواهى عدم پرداخت شماره 28715 مورخ 1397/03/31 تقاضاى 
وصول مبلغ 158000000 ريال (يكصد و پنجاه  هشــت ميليون ريال) را نموده و پرونده اجرائى به كالســه 
9700375 عليه شما تشكيل گرديده و حسب گزارش مورخ 1397/04/25 مامور پست ابالغ ميسر نبوده 
لذا به اســتناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى بموجب اين آگهى فقط براى يكبار به شما ابالغ 
خواهد شد كه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود نسبت به پراخت 
بدهى خود اقدام نماييد در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت مذكور عمليات اجرايى عليه شما جريان خواهد 

يافت و مشمول پرداخت حقوق دولتى نيز خواهيد شد. 
 كفيل اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

نایب رئیس اتحادیه امالک استان تهران مطرح كرد؛
مسکن استیجاری مسّکنی برای بازار اجاره

نای��ب رئی��س اتحادی��ه امالک  خونه به  تهران ساخت مسکن خونه  استان 
ب��رای  طوالنی م��دت  راه��کار  را  اس��تیجاری 

کنترل کننده بازار اجاره دانست.
حسام عقبایی با بیان اینکه افزایش قیمت 
اجاره متأث��ر از قیمت خرید و فروش مس��کن 

اس��ت، گفت: متأس��فانه با افزایش جهش قیمت 
مس��کن، قیمت اجاره ها نیز رون��د صعودی به خود 

گرفته است.
وی تنه��ا راهکار کنت��رل قیمت اجاره در ای��ن بازار را 
انصاف مالکان دانست و گفت: تا زمانی که مالکان انصاف را 
در بازار اجاره رعایت نکنند، قیمت ها کاهش پیدا نمی کند.

عقبای��ی در ادامه به مهاجرت معکوس مس��تأجران به 
مناطق پایین تر اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت اجاره باعث 

ش��ده است تا بسیاری از مستأجران در سال جاری به 
مناطق پایین تر کوچ کنند و مس��تأجرانی که در 
جنوب شهر س��اکن بودند حاشیه نشین شوند. 
وی تصریح کرد: با ابالغ سیاست های دستوری 
و ی��ا ارائه بیانیه ها و الیحه ها نمی توانیم قیمت 

اجاره را کنترل کنیم.
نایب رئی��س اتحادیه امالک اس��تان تهران 
توضیح داد: مجلس هفتم تا دهم ش��ورای اس��المی 
و دول��ت هش��تم تا دوازدهم همواره با س��اخت مس��کن 
اس��تیجاری موافق بودن��د، اما دلیل تأخی��ر در راه اندازی و 

اجرای این پروژه هنوز مبهم است. 
وی در پای��ان تأکید کرد: تنها راهکار طوالنی مدتی که 
برای بازار اجاره وجود دارد، س��اخت مس��کن استیجاری با 

قیمت های بسیار پایین است.  باشگاه خبرنگاران

وزیر اسبق کشاورزی گفت: اجرای  ســــبز الیحه الگوی کشت در مناطق راه 
مختلف امری مه��م در افزایش بهره وری و بحران 

کنونی آب به شمار می رود.
محمدرضا اس��کندری اظهار ک��رد: الیحه 
الگوی کش��ت از س��ال 88 تاکن��ون در دولت 

مان��ده و ب��ه مجلس راه نیافته اس��ت در حالیکه 
باید الگوی کشت قانون ش��ود و در مناطق مختلف 

براساس اس��تعدادیابی کش��ت های مختلف، سیستم های 
آبیاری قطره ای پیاده شود.

وی با اش��اره ب��ه اینکه بای��د 45 هزار هکت��ار گلخانه 
برای مدیریت آب کش��ور ایجاد ش��ود، اف��زود: انتقال 44۰ 
هزار هکتار اراضی س��بزی و صیفی از فضای باز به 45 هزار 
هکتار فضای گلخانه یک ضرورت به شمار می رود چراکه در 

صورت تحقق این امر حدود 7 میلیارد مترمکعب آب 
صرفه جویی می شود.

اسکندری افزود: اگر کشت گندم با آبیاری 
قطره ای جایگزین غرقابی و سنتی شود، حداقل 
حدود 8 هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه 
جویی می ش��ود که با احتس��اب انتقال کشت 
سبزی و صیفی به فضای گلخانه 15 میلیارد متر 
مکعب از هدر رفت آب جلوگیری خواهد شد که در 

این صورت مشکل بحران آب کشور مرتفع خواهد شد.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا مسئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی و نیرو برنامه ای ب��رای اح��داث آبیاری های نوین 
و اح��داث گلخانه ه��ا دارند، بیان کرد: مس��ئوالن دولتی باید 
برنامه ریزی کنند و همواره استوار بر عهد خود باقی بمانند و به 
کشاورزان بگویند که چگونه از آب مصرف بهینه داشته باشند.

وزیر اسبق جهاد كشاورزی مطرح كرد؛
اجرای الیحه الگوی كشت مرهمی بر كمبود منابع آبی

کاال که گران می شود قدرت 
خرید مردم هم کم می شود 
و دیگر حتی تقاضایی هم 
برای کاالهای تولیدشده 

وجود نخواهد داشت. 
همین می شود که اقتصاد 
به یکباره در سکون کامل 
قرار می گیرد و هیچ یک از 

بخش های آن قادر به حرکت 
در مسیر اقتصادی کشور 

نخواهند بود


