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طرحعقیقبانکانصار
باسقف10میلیاردریالدرحالاجراست

ط��رح تس��هیالتی عقی��ق بانک انص��ار با س��قف 
10میلیارد ریال و اقس��اط 100ماهه درحال اجراست 
و مش��تریان بانک ، صاحبان کسب وکار و عموم مردم 

می توانند براساس عقد مرابحه از آن استفاده کنند.
اش��خاص حقیق��ی وحقوقی می توانن��د به منظور 
بهره من��دی از ای��ن طرح نس��بت ب��ه افتتاح س��پرده 
قرض الحس��نه جاری بدون دس��ته چک اق��دام نمایند 
و بان��ک نیز به منظ��ور قدردانی از دارن��دگان این نوع 
حس��اب ها خ��ود را مکلف ب��ه در نظر گرفت��ن امتیاز 
تسهیالت برای مشتریان می داند. این گزارش می افزاید 
نرخ سود تسهیالت از 8 الی 18 درصد براساس توافق با 
مشتریان تعیین می شود، جهت اطالع بیشتر با شماره 
096300 مرکز خدمات مش��تریان تماس و یا به شعب 

سراسر کشور مراجعه فرمایید. 

پرداختبیشاز102هزارمیلیاردریال
تسهیالتبانکمّلیایراندربخشصنعت

بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری بیش 
از 102 هزار میلیارد ریال تس��هیالت به بخش صنعت 

و معدن پرداخت کرده است.
صنعت و معدن سهم قابل توجهی از تسهیالت این 
بان��ک را به خود اختص��اص داد و در مدت مذکور 23 
هزار و 894 فقره تسهیالت به ارزش 102 هزار و 555 
میلیارد ریال به این بخش پرداخت شده است.همچنین 
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، تعداد 45 هزار و 905 
فقره تس��هیالت به ارزش 23 هزار و 242 میلیارد ریال 
به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد 53 هزار و 
433 فقره تسهیالت به ارزش 12 هزار و 914 میلیارد 
ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. 
س��هم بخش بازرگانی طی این مدت، 97 هزار و 474 
فقره به ارزش 65 هزار و 918 میلیارد ریال بوده است.

اهدایجوایزبرندگانقرعهکشیبانکآینده
درپی برگزاری مراسم قرعه کشی چهارمین جشنواره 
حساب های پس انداز قرض الحس��نه بانک آینده در روز 
یکش��نبه به تاریخ 22 مهرماه سال جاری، طی مراسمی، 
جوایز این دوره از جش��نواره، به برندگان خوش ش��انس 

اهدا شد.
در همین راستا، روز دوشنبه 24 دی ماه سال جاری، 
مراسم اهدای 20 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر 
یک به ارزش 1 میلیارد ریال، 150 دس��تگاه خودروی 
سواری پژو پارس سال، 200 کمک هزینه خرید صنایع 
دستی 5 میلیون ریالی و سایر جوایز نقدی و غیرنقدی 
با حضور تعدادی از مش��تریان، اعض��ای هیأت مدیره و 
جمعی از مدیران و کارکنان بانک آینده برگزار و برندگان 

خیراندیش تهرانی، جوایز خود را دریافت کردند.

3تصمیممهمباآثاریکمسابقه
دربازارسرمایه

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات معتقد است: با 
توجه به تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، بازار سرمایه 

به زودی به بهترین مقصد سرمایه گذاری تبدیل می شود.
بهروز خدارحمی درجلسه هم اندیشی مدیران روابط 
عمومی شرکت های زیرمجموعه بانک صادرات، با اشاره 
به آثار مهم 3 تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی بر بازار 
سرمایه گفت: اعمال محدودیت در سقف تراکنش روزانه 
کارتی، صدور چک های تضمینی صرفاً در وجه ذی نفع و 
ورود سازمان مالیاتی برای شناسایی حساب های با گردش 
باال چنان تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت که در 
طول 40 سال گذشته کم سابقه بوده است. وی افزود: این 
3 تصمیم زمینه ای را فراهم می کند تا شفافیت، ارزشمند 
ش��ود. به گفته وی ، درسایه این اقدامات، درحال حرکت 
به سوی فضایی هستیم که شفافیت ارزشمند می شود و 
هرچه بیش��تر ارزش یابد یعنی اوضاع بازار سرمایه رو به 
بهبود اس��ت. خدا رحمی گفت: از سویی دیگر فعاالن و 
صاحبان پول در بازار سرمایه نه با محدودیت در گردش 
حس��اب مواجه اند و نه با اتهام پولشویی و این خود بازار 

سرمایه را از دیگر بازارها متمایز می کند.

توسعهشرکتهایدانشبنیان
باحمایتبانکها

نقش ش��رکت های دانش بنیان در توس��عه اقتصاد 
کش��ور طی چند سال گذشته پررنگ تر شده و حمایت 
بانک ها نیز در روند رو به رشد این شرکت ها تاثیر فراوانی 

داشته است.
ام��روزه اقتص��اد دانش بنیان و ب��ه عبارتی اقتصاد 
مبتن��ی بر دان��ش و فناوری مهم ترین راهبرد توس��عه 
اقتصادی کشورها تبدیل شده و شرکت های دانش بنیان 
نی��ز ب��ه همی��ن نس��بت م��ورد توج��ه قرارگرفته اند. 
ش��رکت های دانش بنیان با تکیه بر دانش و فناوری های 
نوین بدون نیاز به س��رمایه های هنگفتی که در صنایع 
س��نگین و سنتی به آن نیاز اس��ت، شکل می گیرند و 
نقش مهمی در افزایش تولید، بهره وری و اش��تغال زایی 
دارن��د. بانک ه��ا نیز ب��ا درک نقش ویژه ش��رکت های 
دانش بنیان سرمایه گذاری و حمایت از این شرکت ها را 
در اولویت های خود قرار داده اند. در کشور ما، بانک ها به 
ویژه پارسیان جزو بانک های پیشرو در عرصه حمایت از 

شرکت های نوآور و دانش بنیان بوده است.

اخبار

مدیرانشهرهایجدیدنگراندخالتدستگاههاینظارتینباشند
وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی مدیران شهرهای جدید در تصمیمات خود 

مصمم نیستند ولی بدانند که صد درصد مورد حمایت خواهند بود.
محمد اسالمی اظهار داشت: اخباری به من می رسد که برخی مدیران عامل چند 
شهر جدید در اجرای برنامه های خود مصمم نیستند و می ترسند اگر تصمیمی اتخاذ 

کنند، از س��وی دس��تگاه های نظارتی مورد بازخواست واقع شوند. من از این مدیران 
می خواهم به هیچ  عنوان نترس��ند چراکه صد درصد مورد حمایت هستند تا برنامه های 

خود را محقق کنند و باید وعده ای که به مردم می دهیم، در زمان مقرر انجام شود. 
وی افزود: رئیس جمهور دستور احداث 400 هزار واحد مسکونی را داده که باید 200 
هزار واحد آن در ش��هرهای جدید طی سال های 97، 98 و 99 ساخته شود؛ بنابراین آغاز 
ساخت 60 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در سال جاری، لبیک به خواسته  مردم 

خواهد بود و اعتماد مردم را جلب می کند.  مهر

یل گاردر
اروپاییهادرانتظارسازوکارمالیبیناروپاوایران
 مدیر س��رمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تشریح آخرین وضعیت 
حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی ایران پرداخت و گفت: هم اروپایی ها 

و هم آسیایی ها در انتظار روشن شدن تکلیف ساز و کار مالی بین اروپا و ایران هستند.
حسین علی مراد با بیان اینکه متقاضیان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 

ایران در انتظار روش��ن ش��دن تکلیف س��از و کار مالی بین ایران و اروپا هستند، 
اظهار کرد: قرار اس��ت این ش��رکت ها بعد از اینکه س��از و کار مالی بین ایران اروپا 

مشخص شد، تصمیم نهایی خود را بگیرند.
وی افزود: عالوه بر شرکت های اروپایی که در تامین تجهیزات و سرمایه گذاری های 
بلندم��دت و کوتاه م��دت با ایران همکاری می کردند، بلکه آس��یایی ها مانند ژاپن، کره و 
چین به نوعی منتظرند تا ببینند س��از و کار مالی که اروپا پیش بینی کرده است، به چه 

نتیجه ای می رسد که مشابه همان را بتوانند فعال و اجرایی کنند.  ایسنا

ول پتر
بازنگریاستانداردهادستورکارسال۹۸

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین 32500 استاندارد در کشور خبر داد و 
گفت: بازنگری در استانداردها دستور کار این سازمان در سال 98 خواهد بود.

نیره پیروزبخت با اشاره به تغییر رویکردهای سازمان ملی استاندارد گفت: 32500 
استاندارد دائمی در ایران تدوین شده که برای بخش های کالن و صنعتی بسیار مهم به 

شمار می رود. اما از سال 98 تمام هم و غم ما بر روی تجدیدنظر روی این استانداردها 
متمرکز می ش��ود. وی افزود: اقتصاد مقاومتی علی رغم همه مش��کالت در کشور در حال 

پیاده سازی است و با توجه به شرایط فعلی کشور باید استانداردها را بومی سازی کنیم.
رئیس س��ازمان ملی استاندارد تصریح کرد: س��ازمان ملی استاندارد رنکینگ خوبی 
در س��طح جهانی به ثبت رس��انده است و ما رتبه 22بین 163 کشور دنیا را در باالترین 
مراجع بین المللی اخذ کرده ایم. به طوریکه مسئوالن ارشد سازمان بین المللی استاندارد 

برای اولین بار مهر امسال به ایران آمدند.  مهر

خ توسعه  چر

آگهى مفقودى سند خودرو و كارت خودرو

سند خودرو و كارت خودرو ون دليكا به شماره انتظامى ايران 68-974ت 33 و 
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مدل 2006 برنگ سبز ، نوع سوخت بنزين بنام محمدرضا مال مفقود شد. كرج

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى 
اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه ديلمان سنگ اصلى 11 بخش 16 گيالن پالك 
1577 مفروز از 308 در مالكيت اقاى مير عباس موســوى ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى به 
مساحت /1173 مترمربع از مالكيت محسن مهربان ديلمى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/26  

تاريخ نوبت دوم: 97/11/10  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى 
اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه اسپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 
720 مفروز از 96 در مالكيت آقاى فتح اله مهرى ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى به مساحت 
345/32 مترمربع از مالكيت آقاى صفر روحى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد شهرســتان ســياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست 
تســليم و گواهــى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايــد در غير اين صورت پس از تقاضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضــرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبــت اول: 97/10/26  

تاريخ نوبت دوم: 97/11/10  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى 
اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه ســياهكل محله ســنگ اصلى 98 بخش 16 
گيالن پالك 808 مفروز از 61 در مالكيت خانم رقيه درويشعلى نژاد رودسرى ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
363/45 مترمربــع از مالكيت مرحوم شــعبانعلى عليزاده  . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/26  

تاريخ نوبت دوم: 97/11/10  
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مزايده نوبت دوم
درپرونده كالســه 971011 شــعبه اول احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه 
حســين ساغرى فرزند ابراهيم محكوم اســت به پرداخت مبلغ 116,175,946 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلــغ 1,819,863 ريــال بابــت هزينه دادرســى و مبلــغ 72,257,267 ريال بابت خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 
1394/12/18 لغايــت آبان ماه ســال 1397 درحق محكوم لــه بهروز توانى فرزند محمد، و همچنين پرداخت مبلغ 
9,512,653 ريال بابت نيم عشــر اجرائى درحق دولت و درمجموع 199,765,729 ريال كه در راســتاى اجراى حكم 
اموال محكوم عليه حسين ساغرى شامل: 1-يك دستگاه سرند كمپوست آبى رنگ متحرك مستعمل 2-يك دستگاه 
سمپاش پشتى مستعمل 3- يك دستگاه الك برقى آرد نانوائى مستعمل درحق محكوم له بهروز توانى توقيف و حسب 
نظريه كارشــناس درتاريخ 1397/07/21 اموال شامل 1-يك دستگاه سرند كمپوست آبى رنگ متحرك مستعمل 
به مبلغ 27,000,000 ريال 2-يك دســتگاه ســمپاش پشتى مســتعمل به مبلغ 1,500,000 ريال  3- يك دستگاه 
الك برقى آرد نانوائى مســتعمل به مبلغ 3,500,000 ريال و در مجموع 32,000,000 ريال ارزيابى گرديده اســت 
كه جهت وصول محكوم به از طريق مزايده بفروش ميرسد:1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.2-موعد مزايده روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 ساعت 09:00 الى 10:00 
مى باشــد.3-مزايده براى جلســه دوم تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى شوراى حل 
اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشد 5-متقاضيان مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده از اموال مذكور بازديد 
نمايند.6-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشر ميگردد7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش 
را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه 
نمايد درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد 8-به همراه داشــتن كارت شناســايى معتبر 

براى متقاضيان الزامى است. 
 آناقلى-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم شهناز امين على فرزند محمدعلى داراى شماره شناسنامه 2778 به شرح كالسه 841/2/97 ح 
از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود كهتر فرزند همت به شناسنامه 
959 در تاريخ 96/11/20 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1- شهناز 
امين على ش ش 2778 همسر متوفى 2- على كهتر ش ش 1577 پسر متوفى 3- مسعود كهتر ش ش 1174 پسر 
متوفى 4- رضا كهتر ش ش 134 پســر متوفى 5- احمد كهتر ش ش 7929 پســر متوفى اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى اســداله على پور دوركى داراى شناســنامه 4689956324 به شرح دادخواست به كالسه 527/97 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على على پور بشناسنامه 916 در 
تاريــخ 97/10/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- برومند على 
پــور (فرزند ذكور متوفى) 2- اســداله علــى پور (فرزند ذكور متوفى) 3- مهرانگيز على پــور (فرزند اناث متوفى) 
4- معصومه على پور (فرزند اناث متوفى) 5- خديجه على پور (فرزند اناث متوفى) 6- سيده مهرى جابرپور (همسر 
دائمى متوفى). اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدين وســيله به آقاى حبيب اهللا اســدى ارجنكى فرزند خداداد شناسنامه شــماره 7466 صادره از شهركرد 
ســاكن شــهركرد خيابان مجاهدان روبروى كوچه 3 ابالغ مى شود كه خانم رويا قديرى دستگردى جهت وصول تعداد 
بيست عدد سكه طالى كامل بهار آزادى و بانضمام مبلغ دويست ميليون ريال به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج 
شماره 24017 دفتر 56 شهركرد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700971 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 
 مسئول اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يكباب خانه به پالك 3166- فرعى قســمتى از پالك 41 فرعى از 
پالك 21- اصلى واقع در فرخشهر به نام آقاى حسين صادقى فرزند شيرمحمد در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به 
درخواســت مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه 97/11/23 راس ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در 
روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك 
شــهركرد تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديــم نمايــد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات 

ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/10/26

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ يك باب آپارتمــان تحت پالك 814 فرعــى از 3157- اصلى بخــش 4 قزوين ذيل 
ثبت 112673 صفحه 65 دفتر 456 به شــماره چاپى 071123 به نام عليقلى كريمى شــاد صادر و تسليم گرديده 
است. سپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعى فقدان سند به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور 
ســندمالكيت المثنى خود را نموده اندكه مراتب باســتناد ماده 120 آئين  نامه اصالحى قانون ثبت اعالم مى گردد تا 
هركس بنحوى از انحاء نسبت به ملك مذكور حقى داشت ويا معامالتى به نفع او شده ويا مدعى وجود سند درنزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تامدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد وچنانچه درظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سندمالكيت را  طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد. اين آگهى 

در يك نوبت بشرح ذيل منتشر خواهدشد. 1056/ م الف
تاريخ انتشار:97/10/26

  حسن غالمحسينى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك قزوين

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9700735 اجراى ثبت سبزوار 
بدينوســيله بــه آقــاى حســن خســروى اميــن  نــام پدرمحمدعلى،تاريــخ تولد1346/10/3شــماره ملــى 
0790731630شــماره شناسنامه2164به نشانى سبزوار خ20مترى شهيدكاوه ابالغ ميشود خانم مهشيدصادقى 
جهــت وصــول تعداد يكصدعدد ســكه طالتمام بهــار آزادى باســتناد مهريه مندرج در ســندازدواج شــماره6387 
مورخه1378/12/18دفترخانه ازدواج2شهرسبزوار استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده وپرونده 
اجرائى به كالسه9700735در اين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ97/8/22 اداره پست شهرستان سبزوار 
محل اقامت شما بشرح متن سندشناخته نشده لذا بنابه تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاداجرائيه 
فقط يكمرتبه دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشودو چنانچه ظرف مدت10روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه روز ابالغ محســوب ميگردد،نسبت بپرداخت بدهى خود اقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهديافت.

(م الف97/100/1720)
تاريخ انتشار:چهارشنبه1397/10/26

رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: منوچهر كربالئى محمد فرزند حسين شغل آزاد به نشانى آبادان خ زند روبروى سازمان آب 
سوپر ماركت حاج رحمان ملك- مشخصات محكوم عليه: بهزاد آبنوس شغل كابينت ساز مجهول المكان ، محكوم به: به 
موجب دادنامه شماره 688 مورخ 97/7/24 قاضى شوراى حل اختالف شعبه هشتم مجتمع دادگسترى محكوم عليه 
بهزاد آبنوس محكوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ چهل ميليون و صد و چهل هزار ريال و پرداخت مبلغ ششصد 
و شــانزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت هزينه كارشناســى به ميزان يك ميليون و 
پانصد هزار ريال در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دادگســترى. به استناد ماده 29 قانون 
شوراهاى حل اختالف محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيبــى بــراى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجراى احكام مدنى 

اقدام قانونى از سوى اجراى احكام شوراى حل اختالف صورت مى پذيرد. 
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان آبادان

درحالی برخ��ی دولتمردان با  كــش دادن آدرس غل��ط ب��ه مردم، خـط 
ریش��ه تمام مش��کالت مردم به خصوص تورم های 
نجومی را در تحریم ها می دانن��د که اقتصاددان ها 
معتقدن��د تورم قبل از آنکه ب��ه تحریم گره بخورد 
ناشی از سیاست های غلط داخلی در اقتصاد است.

می دانیم که ایران اسالمی، علی رغم اقتدار در 
حوزه سیاس��ی، امنیتی و منطقه ای، با چالش های 
متعددی در حوزه اقتصادی روبه  رو است؛  مهمترین 
راه برون رفت از این ش��رایط اتکا به توان داخلی و 

رفع موانع و بر ساختن تولید ملی است.
اما متأس��فانه به نظر می رس��د این مهم توسط 
مس��ئوالن، مورد غفلت قرار گرفته اس��ت، به همین 
س��بب، ش��اهد بیان آدرس های غلط - مانند مقصر 
دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکالت اقتصادی - در 
روزهای اخیر هستیم. این فرافکنی، می تواند شرایط 
اقتصادی سال 1398 را )خصوصاً در سه چالش مهم 

رکود، تورم و اشتغال( سخت تر از امسال رقم بزند.
امروز و در تمام س��ال های گذشته بزرگترین 
مش��کل اقتص��اد ای��ران و مردم تورم بوده اس��ت. 
ولی ریش��ه یابی دالیل بروز تورم های همیش��ه باال 
در ای��ران نش��ان می دهد که بیش��تر از آنکه تورم 
در کش��ور ما به تحریم ربط داش��ته باشد ناشی از 

مشکالت ساختاری اقتصاد ایران بوده است.
هرچند هن��وز گروهی که در دول��ت و بیرون 
دولت راه حل مش��کالت کشور را در مذاکره با غرب 
جست وجو می کنند معتقدند که تحریم به تورم های 
دورقمی و افسارگس��یخته در ایران دامن زده است 
ولی مس��تندات تاریخی به راحتی جواب این گروه 
را می ده��د که اگر مس��بب تورم های هم��واره باال 
در کش��ور تحریم اس��ت پس چرا در سال هایی که 
هیچگونه تحریمی نداش��تیم، باز ه��م تورم باال در 
اقتصاد ایران خودنمایی می کرد؟! از مدافعان مذاکره 
مجدد با غرب که معتقدند ریش��ه تمام مش��کالت 
کشور تحریم است، باید سؤال کنیم که؛ عامل تورم 

در ایران نقدینگی های سرسام آور بوده یا تحریم؟

عواملبروزتورمازدیداقتصاددانها
بی ش��ک، توّرم از عدم تع��ادل عرضه و تقاضای 
کل نشأت می گیرد و به حسب تناسب فاصله آن ها، 
کاهش و افزایش پیدا می کند. توّرم در اقتصاد ایران 
از جانب تقاضا به وجود آمده اس��ت؛ زیرا متغّیرهای 
اقتصادی که تقاضا را تشدید می کند، از قبیل افزایش 
نقدینگی بخش خصوصی که از طریق دو عامل حجم 
اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود 
آمده اس��ت و نرخ رش��د جمعیت و دیگر عوامل از 
حرکت صحیحی برخ��وردار نبوده و به طور طبیعی، 

در توّرم اقتصاد ایران نقشی داشته اند.
مش��کالت نظام بانک��ی، نفتی بودن س��اختار 
و پایه ه��ای درآم��دی دول��ت، هزینه ه��ای ج��اری 
افسارگس��یخته، رش��د پایه پولی و خلق نقدینگی، 
بدهی کالن نظام بانکی به بانک مرکزی، عدم نظارت 
دس��تگاه های ناظر بر بازار کاالها و خدمات، ساختار 
غلط تولید که افزایش هزینه های تولید را درپی داشته، 
دولتی بودن اقتصاد و ده ها دلیل دیگر را می توان برای 
تورم ساختاری در اقتصاد ایران نام برد که هیچ کدام 
ربطی به تحریم ندارد بلکه سیاست گذاری های غلط 

اقتصادی و سوء مدیریت عامل آن است.

نقدینگیسرسامآورورشدفزایندهتورم
این گروه باید پاسخ دهند که؛ آیا تأمین کسری 
بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و 
به تب��ع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت 
حامل ه��ای ان��رژی و حذف یارانه ه��ای صنعتی و 
صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش 
ریس��ک مربوط ب��ه فعالیت های مول��د اقتصادی و 

عوامل دیگر در تورم نقش داشته اند یا تحریم؟

در بررسی ها برای چرایی رشد تورم نمی توان 
از نق��ش مهم نقدینگی غافل ش��د چراکه همواره 
نقدینگی بخش خصوصی می تواند تقاضا را افزایش 
ده��د و با فرض عدم تع��ادل بین عرضه و تقاضای 

کل، توّرم به وجود می آید.
البته تأثیر رش��د نقدینگی در ش��رایط متفاوت 
اقتصادی به روی تقاضای کل یکس��ان نیست؛ مثالً، 
زمان��ی که اقتصاد در رکود به س��ر می ب��رد، افزایش 
نقدینگی با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگی، 
توّرم مالیم تر و حقیقی تری را به دنبال دارد. به عکس، 
در ش��رایط رونق اقتصادی، سرعت گردش نقدینگی 
در س��طح باالتری انجام می پذیرد و در نتیجه، توّرم 
شدیدتری را شکل می دهد. افزایش نقدینگی بخش 
خصوصی از طریق اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی 

و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

کسربودجهچقدرتورمراباالمیبرد؟
آمارهای مستند مراجع رسمی نشان می دهد 
که در بعضی از س��ال های بع��د از انقالب بیش از 
90 درصد از کس��ری بودجه از طریق استقراض از 
بانک مرکزی تأمین ش��ده است که تأثیر انبساطی 
قاب��ل مالحظه ای بر تقاضای کل و س��طح عمومی 

قیمت ها به جای گذاشته است.
همان طور که در باال هم اش��اره ش��د؛ از دیگر 
عوامل مؤثر بر تقاضای کل، میزان کس��ر بودجه و 
نحوه تأمین آن اس��ت. ساختار هزینه ها در اقتصاد 
ایران و ضرورت ناش��ی از آن به منظور استقراض از 
بانک مرکزی از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندی 
به جای گذاش��ته اس��ت، به خص��وص آن که تأمین 
کس��ر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و 

چاپ اسکناس، آثار منفی را چند برابر می نماید.
بنابراین، عوامل تقویت کنن��ده تقاضا غالباً روند 
افزایش��ی داش��ته و در نتیجه، رش��د تقاضای کل را 
به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش 
تولید به دالیلی مانند تخصیص اعتبارات بانکی به امور 
غیرتولیدی، ن��رخ بازده ان��دک فعالیت های تولیدی 
در مقایس��ه با بخش های دیگر و ع��دم بهره برداری از 
واحدهای تولیدی موجود در حد ظرفیت واقعی جانب 
عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه، از 
شکاف عرضه و تقاضا، توّرم کنونی به وجود آمده است.

در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه های 
جاری نس��بت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت و 
عمرانی رش��د چشمگیر داشته اس��ت و این خود 
یک��ی از عوامل توّرم می باش��د. ضم��ن آنکه نباید 
فراموش ک��رد حجم اعتب��ارات پرداختی در نظام 
بانکی نیز می تواند عام��ل مؤثری در افزایش تورم 
در تمام ادوار و کش��ورها باشد؛ بانک ها برای انجام 
وظایف خود، اعتباراتی را برای فعالیت های تجاری 

تولیدی به بخش خصوصی اعطا می کنند.
این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، 
آثار شدید توّرمی به دنبال نخواهد داشت، در غیر این 
صورت، اقتصاد کشور را با مشکالتی مواجه می نماید؛ 
زیرا افزایش قدرت خرید پولی که از اعتبارات اعطایی 
نش��أت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داش 
و در نتیج��ه، روند افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
را تش��دید می کند. پس از انقالب بیش��ترین اعتبار 
به کارگرفته ش��ده در بخش غیرتجاری 36/2 درصد 
ب��وده که در س��ال 1363 انجام پذیرفته اس��ت. در 
س��ال 1372، این رقم 22/1 درصد بوده اس��ت. این 
ارق��ام نوعی از تخصیص اعتبارات را بیان می کند که 

دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده توّرم است.

مصرفگراییوتورم
بررسی های کارشناسی ثابت کرده است که در 
جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت 
پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت 

و درآمده��ای ارزی آن اس��ت که طب��ق تحقیقات 
انجام شده از عوامل تأثیرگذار در افزایش تورم است.

 ما در جامعه ای به سر می بریم که از یک طرف، 
در یک س��طح تولید مش��خص و مح��دود فعالیت 
می نم��وده و از طرف دیگ��ر، هرس��اله درآمد قابل 
توجهی را جهت مصرف خرج می کرده است. البته، 
باید توجه داشت که بحث مصرف زدگی با بحث مورد 
نظر تفاوت دارد، زیرا، جامعه بیشتر توجه به مصرف 
داشته است، تا تولید، هرچند در اغلب موارد، مصرف 
آن بی��ش از نیازه��ای واقعی اش نبوده اس��ت بلکه 
بیش از تولیداتش بوده اس��ت. در مرحله فعلی نیاز 
به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان 
سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهای جهان 
پیش��رفته نمی باش��د بلکه نیاز به تأمین اشتغال در 
سطح کشور، در گروی توسعه صنعتی است تا اینکه 
تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت های اقتصادی 
به کار گرفته ش��ود، چون در کشورهای جهان سوم، 
یکی از علل تورم بیکاری های وسیع و در عین حال، 

غیرمولد و آثار ناشی از آن می باشد.

ارتباطمستقیمدخلوخرجدولتباتورم
ترکیب هزینه ه��ای دولت آهنگ رش��د تقاضا 
را داش��ته اس��ت. در فرض تخصیص حساب شده و 
مطلوب هزینه ها و آهنگ عمرانی و سرمایه گذاری در 
زمینه تثبیت ترکیب هزینه ها، می توان به ضّدتورمی 
ب��ودن بودجه امیدوار بود. ول��ی در دو دهه اخیر، در 
ترکیب بودجه، هزینه های جاری نسبت به هزینه های 
سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته 

است و این خود یکی از عوامل توّرم می باشد.
بدیهی اس��ت که حل مش��کل اساس��ی تورم، 
افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف 
بین عرضه و تقاضا اس��ت. افزایش عرضه و تولیدات 
براس��اس چه سیاس��ت هایی در وضعیت اقتصادی 
اجتماعی فعلی ممکن است؟ این بحث سرنوشت ساز 
دیگری اس��ت که به طور مستقل، در فرصت مناسب 

خود می باید مورد کاوش قرار گیرد.  تسنیم 

وهای وارداتی ادامه دارد داستان خودر
درحال��ی وزی��ر صنع��ت از اج��ازه ترخیص  ل تــــــو خودروهای��ی ک��ه در گم��رک مانده اند خبر ا
می دهد که قرار است با اصالح مصوبه اخیر دولت، خودروهایی که 
بعد از 16 مرداد وارد شده اند مشمول این بخشنامه نشوند و ظاهرا 

وزیر صنعت از تصمیم دولت برای این اصالحیه اطالعی ندارد.
 طب��ق اخبار رس��یده رئی��س کل بانک مرک��زی باترخیص 

خودروه��ای واردات��ی ک��ه بع��داز 16 م��رداد 97 وارد گمرکات 
کش��ور ش��ده اند مخالفت کرده اس��ت بنابراین دولت اجازه ورود 
بدون انتقال ارزخودروهای واردش��ده ب��ه گمرک به تاریخ بعد از 

سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد.
این درحالی اس��ت ک��ه رضا رحمانی وزی��ر صنعت معدن و 
تج��ارت درخصوص بخش��نامه اخی��ر هیئت دول��ت درباره ثبت 
س��فارش های خودرو در گمرک گفته اس��ت:  به خودروهایی که 
در گم��رک بودند اجازه ترخیص داده می ش��ود اما ثبت جدیدی 

صورت نخواه��د گرفت. پرونده وارد کنندگان متخلف نیز در قوه 
قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می شود.

کس��ب اط��الع از بانک مرک��زی اما حکای��ت از آن دارد که 
مصوبه دولت بناس��ت اصالح شود و مشمول خودروهایی که بعد 
از 16 مرداد وارد گمرکات ش��ده اند، نمی شود. این خودرو ها تنها 
به ش��رطی می توانند وارد کشور شوند که قبل از 16 مرداد وارد 
شده باشند و قبض انبار داشته باشند. تصویب نامه مصوب جلسه 
مورخ 9 دی ماه 97 هیئت وزیران درخصوص ثبت سفارش برای 

واردات خودروهای س��واری، طی نامه شماره 137161در تاریخ 
16 دی ماه 97 توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.

بعد از تغییر سیاست های ارزی از خردادماه سال جاری براساس 
مصوبه دولت واردات بیش از 1330 قلم کاال از جمله خودرو به کشور 
ممنوع ش��ده است، این در حالی است که حدود 120 میلیون دالر 
ارز دولتی در 3ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده 
شده اما بعد از ممنوعیت واردات، عماًل قسمت مهمی از خودروهای 

واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد.  تسنیم

شناسایی مقصر تورم های نجومی

وقتی همه خواب بودند


