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اخبار

گروه اقتصادی:  مدیرکل تعاون مازندران گفت: اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و توانمندسازی آنان کمترین انحراف 
را داشته است.

کامران اصغری در کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه بانکها همکاری خوبی برای پرداخت تسهیالت اشتغال مددجویان داشته اند 
افزود: توانمندی سازی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در استان کمترین انحراف داشته است.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی در اشتغال خرد، مالک نیست اظهار داشت: این درحالی که بیمه تامین اجتماعی در واحدهای 
کارآفرین الزامی است و باید بیمه در این واحدها رصد شود.

وی گفت: طرح های مشاغل خانگی و پشتیبانی نیازمند بیمه اجباری نیست و باید در رصد طرح ها، این مسئله مورد توجه قرار 
گیرد. اصغری، ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد را در حوزه اشتغال امری بسیار مهم در پایداری مشاغل برشمرد.

مدیرکل تعاون مازندران:

کمترین انحراف را در اشتغال مددجویان داریم

گروه اقتصادی: شخم و شیار و آب تخت کردن زمین های 
شالیزاری مازندران با استفاده از انواع تیلر در حالی به خط پایان 
رسیده است که کمبود جایگزین مناسب، تراکتورهای سنگین وزن 

را چون بختکی سهمگین بر سینه خاک این اراضی نشانده است.
تیلر، نخستین ماشین کشاورزی برای اراضی شالیزاری در مازندران 
بود. این ماشین کوچک و سبک اوایل دهه 50 با سالم و صلوات پا 
به شالیزارهای استان گذاشت و در کمتر از یک دهه برای همیشه 
پرونده گاو و گاوآهن را بست تا تصویر گاوهای بسته به خیش و 
مردان همراه به نوستالوژی چندین نسل تبدیل شود. این روزها 
کمتر کشاورزی در مازندران یافت می شود که زمین شالیزاری خود 
را با تیلر شخم و شیار کند و در عوض همه جا افرادی دیده می 
شوند که در حال آماده سازی زمین هایشان با تراکتورهایی هستند 
که به گفته کارشناسان کشاورزی ساختمان خاک را بشدت از بین 
می برند. تا زمانی که تیلر بود، شخم و شیار ،آب تخت کردن و 
خزانه گیری اراضی شالیزاری مازندران از اواخر فروردین ماه آغاز 
می شد و به طور معمول در اواخر خرداد به مرحله نشاء می رسید. 
از حدود یک دهه پیش با تغییرات اقلیمی، گسترش کشت دوباره، 
خزانه گیری با پوشش پالستیک و دسترسی آسانتر به تراکتور، 
شخم و شیارها به روزهای سرد و یخبندان زمستان رسید تا بهانه 
کافی برای حذف تیلر فراهم شود. اگر چه کارشناسان کشاورزی 
حذف تیلر را با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود ماشین های 
جدیدتر امری اجتناب ناپذیر می دانند، ولی معتقدند که این کار 
در شمال کشور زودهنگام و در نبود جایگزین مناسب انجام گرفته 
است و به همین دلیل تراکتورهای سنگین وزنی جایگزین شدند که 
بیشترین آسیب را به خاک این اراضی وارد کرده و تبعات مخرب 
بیشتر  نشان می دهد که  آوردند. مشاهدات  به همراه  درازمدت 

تراکتورهایی که در حال شخم و شیار در زمین های شالیزاری دیده 
می شوند از نوع سنگین وزن با 75 قوه اسب هستند و تناسبی با نوع 
خاک و نیاز شخم و شیار این اراضی ندارند. تیلرهایی که در اراضی 
شالیزاری مازندران به کار گرفته می شد، نه تنها بین چهار و نیم تا 
هفت و نیم قوه اسب قدرت و سنگینی داشتند، بلکه برای شخم و 
شیار از چرخ های مخصوصی زمین های باتالقی استفاده می شد 

که بسیار سبک وزن بود.
** نوستالژی تیلر 

یکی از شالیکاران بخش الله آباد بابل گفت که اولین تیلر چهار 
و نیم اسب کوبوتا سال 1352 وارد روستای ایمن آباد این بخش 
شد و وقتی عملیات شخم و شیار را در زمین باتالقی انجام می 
داد، همه مبهوت سرعت پیشرفت کرد و راحتی آن بودیم و آن 
روز را جشن گرفتیم. مسیح هاشمی افزود: در آن زمان قیمت تیلر 
با توجه به میزان درآمد کشاورزان خیلی زیاد بود و عالوه بر این 
به کار گرفتنش نیاز به مهارت داشت که بیشتر کشاورزان بی بهره 
بودند در نتیجه تا سال ها بعد کشاورزان منطقه برای شخم و شیار 
شالیزاری با تیلر در نوبت قرار می گرفتند. این کشاورز گفت: پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت اقتصادی، دیگر قیمت تیلر از 
حالت کاالی لوکس خارج شد و کشاورزان یکی پس از دیگری به 
خرید این وسیله با ارزش برای رونق و سادگی کار کشاورزی اقدام 
کردند. بررسی های رسمی نشان می دهد که دستکم 95 درصد 
شالیکاران مازندران مالک یک دستگاه تیلر کشاورزی شدند، چرا که 
تیلرهای کشاورزی عالوه بر شخم و شیار، نقش کاربردی مهمی در 
جابه جایی بار و حتی خانواده ها در زمان غیر کشاورزی داشت و به 
عنوان وسیله نقلیه برای جا به جایی اعضای خانواده های در رفتن 
به مهمانی به روستاهای اطراف نیز استفاده می کردند. به نظر می 

رسد دهه 80 با باال رفتن سن نسل کشاورزان شالیکار که کار کردن 
با تیلر را برایشان غیرممکن کرد، نقطه آغازی برای خداحافظی این 
وسیله کشاورزی از زمین های شالیزاری بود و از آن زمان به مرور 
تراکتورهای غالت کار، وارد این اراضی شدند. حضور تراکتورهای 
این  مخصوصی  تراکتورهای  ورود  با  شالیزارها  در  وزن  سنگین 
اراضی هم همچنان ادامه دارد، اگر چه جهاد کشاورزی مازندران از 
پارسال ورود هر گونه تراکتورهای سنگین وزن غالت را برای شخم 
و شیار زمین های شالیزاری ممنوع اعالم کرد. مدیر هماهنگی و 
ترویج جهاد کشاورزی مازندران در این باره گفت: در بخش شخم و 
شیار در زمین های شالیزاری استفاده از تراکتور های 35 قوه اسب 
مورد تاکید است. مجید بهادری با اشاره به اینکه امروز شالیکاران به 
اهمیت شخم و شیار زمستانه با هدف استفاده از آب سطحی و مهم 
تر از آن مبارزه مکانیکی با آفت کرم ساقه خوار پی برده اند، افزود: 
انتظار داریم کشاورزان برای این منظور از تراکتور هایی که در دوره 
های آموزشی و ترویجی کارشناسان معرفی می کنند برای شخم و 
شیار زمستانه استفاده کنند. وی با اعالم این که در حال حاضر 95 
درصد کشاورزان مازندرانی دارای حداقل یک دستگاه تیلر هستند، 
گفت: البته با توجه به این که کشت برنج در استان زمستانی شده 
است، کار کردن با تیلر در زمین های شالیزاری سخت و طاقت 
فرساست و به همین دلیل هم کشاورزان به تراکتور روی آورده اند. 
یک کارشناس ارشد خاک و آبیاری تحقیقات کشاورزی مازندران 
نیاز به شخم  با ریشه سطحی است و  هم گفت : برنج گیاهی 
عمیق ندارد به همین دلیل با ورود تراکتورهای سنگین وزن شخم 
و شیار زمین های شالیزاری به صورت عمیق صورت می گیرد. 
دکتر علی اسدی توضیح داد: در یک دهه اخیر با گسترش و ترویج 
دانش کشاورزی و به کارگیری آن در بین کشاورزان ، وضعیت 

حاصلخیزی خاک مازندران مطلوب تر شده است و در حال حاضر 
نقشه حفاظت از حاصلخیزی خاک استان وجود دارد، ولی از آن 
بهره گرفته نمی شود و یکی از کارهایی که به این نقشه آسیب 
می زند، شخم و شیار با تراکتورهای معمولی زمین های شالیزاری 
است. او بیان داشت: هر چند این سال ها مصرف سموم و کودهای 
کشاورزی کاهش و استفاده از آبیاری قطره ای گسترش یافته است 
، اما برای حفاظت از خاک باید به تمام موارد از جمله ورود ماشین 

آالت کشاورزی بر اساس درصد رطوبت خاک توجه کرد. 
اسدی با توضیح این نکته که خاک خوب آب را در خود نگه می 
دارد و امکان اجرای عملیات آبخیزداری را فراهم می کند، گفت: 
شالیکاران به منظور حفظ خاک و بهره وری از آب از به کار گیری 
تراکتورهای سنگین وزن خودداری کند. رئیس اداره فناوری های 
مکانیزه جهاد کشاورزی مازندران هم با تایید کاهش محسوس 
استفاده از تیلر برای شخم و شیار زمین های شالیزاری، گفت: در 
حال حاضر 20 هزار دستگاه تراکتور در استان جود دارد که چهار 
هزار دستگاه آن مخصوص شالیزاری است. پرویز موسی نژاد افزود: 
تراکتورهای با قدرت 25 قوه تا کمتر از 50 قوه اسب برای شخم 
و شیار و آب تخت کردن شالیزارهای استان مناسب هستند و هر 
ساله هم بر تعداد این تراکتورها در استان افزوده می شود. وی با 

اعالم این که دولت برای خرید تراکتور تا 80 درصد قیمت آن 
تسهیالت پرداخت می کند، گفت که به همین خاطر هر سال 
اضافه می  استان  در  شالیزاری  تراکتورهای مخصوص  تعداد  بر 
شود. رئیس اداره فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی مازندران 
با تاکید بر این که شالیکاری در مازندران زنجیره ای شده است و 
به کارگیری تراکتورهای مخصوص شالیزاری برای کشاورزان یک 
الزام است، توضیح داد: برای نشاء مکانیزه، زمین های شالیزاری 
باید از حالت باتالقی خارج شوند و به همین دلیل شالیکاران خود به 
خود به سمت استفاده از تراکتورهای سبک وزن می روند. وی ادامه 
داد: درحال حاضر حدود 30 درصد نشا کاری در مازندران مکانیزه 
و با دستگاه انجام می شود که نشان دهنده این است که عالوه بر 
اینکه بوته آن از بانک نشاء تامین می شود، این سطح از زمین نیز 
با کمباین مخصوص شالیزاری شخم و شیار و آب تخت می شود. 
وی قیمت هر دستگاه تراکتور مخصوص شالیزار را 40 تا 100 
میلیون تومان بسته به قدرت و برند این وسیله کشاورزی اعالم 
کرد و اظهار داشت: هم اکنون در داخل کشور نیز تراکتور های 
مخصوص شالیزاری تولید می شود. بر پایه آمار جهاد کشاورزی 
مازندران امسال 213 هزار هکتار از زمین های مازندران زیر کشت 

برنج رفته بود که حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید شد.

نخستین ماشین کشاورزی برای اراضی شالیزاری در مازندران به پایان کار خود رسید

خداحافظی تیلر با شالیزارهای مازندران

    درگوشی
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متاسفانه عده اي از صاحب خانه ها به شرایط اقتصادي و 
مشکالت مستاجران توجهي ندارند و هر میزاني که دلشان 
خواست اجاره خانه را تعیین مي کنند و هیچ قانوني هم 
وجود ندارد که به میزان کرایه ها و چگونگي ثبت آنها در 
دفاتر امالک رسیدگي کند. امیدواریم مجریان قانون براي 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه طرحي را تدوین و در 

مجلس مورد بررسي و تصویب قرار دهند.
شجاع زاده از ساری

با اینکه زمان کوتاهی را برای ثبت نام سهام عدالت گذاشته 
بودند ولی بازهم خیلی از کارگران و قشرهای کم درآمد 
جامعه نتوانستند وارد سایت شوند تا بتوانند در این سهام 
ثبت نام کنند از مسئوالن تقاضا داریم که زمان دیگری را 
اختصاص دهند و اعالم همگانی کنند تا مردم در جریان 

این ثبت نام قرار گیرند.
 میرنیا از بابلسر

داشتن مدرک  با  بسیاري  همانطور که مي دانیم جوانان 
کارگیري  به  از  است  الزم  هستند،  بیکار  لیسانس 
بازنشستگان در بعضي از ادارات جلوگیري شود تا افراد 

جوان تحصیلکرده بتوانند شاغل شوند.
 احمدی از گرگان

هزینه کالس هاي ورزشي در باشگاه بسیار گران است و 
هرماه قیمت ها افزایش مي یابد. براي شرکت هرچه بیشتر 
جوانان و تشویق به امر ورزش باید هزینه این کالس ها 

تعدیل شود. لطفا به این امر توجه شود.
 حسینی از بابل

شرکت هاي حمل و نقل بار براي جابه جایي وسایل خانه 
هزینه هاي سرسام آوري را تعیین و از مردم مطالبه مي 
کنند. آیا نظارتي هم بر کار این گونه شرکت ها وجود دارد؟
 حاجتی از رشت

گروه اقتصادی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
مازندران با 1.3 درصد اراضی کشاورزی 10 درصد ارزش افزوده 

اقتصادی را به خود اختصاص داده است. 
عزیزاله شهیدی فر در جلسه بانک زمین گفت: نگرانی هایی 
در زمینه اراضی بانک زمین داریم و در شرایط فعلی که بحث 
اقتصاد مقاومتی مطرح است، مازندران یکی از خواست های اصلی 
تولیدات کشاورزی به شمار می رود و باید به اشتغال و تولیدات 
کشاورزی اهمیت زیادی دهیم. وی افزود: مازندران با 1.3 درصد 
اراضی کشاورزی کشور هشت درصد تولید کشور را به خود را به 
خود اختصاص داده است و 10 درصد ارزش محصوالت اقتصادی 
را به خود تخصیص داده است. شهیدی فر با بیان اینکه احیای 

زمین شش هزار هکتاری در قالب بانک زمین در شرق استان در 
توسعه کشاورزی و اقتصاد استان موثر است گفت: توسعه کشت 
مصحوالت گلخانه ای باید مورد توجه قرار گیرد. وی خواستار 
واگذاری اراضی کشاورزی زمین به فارغ التحصیالن کشاورزی 
و اهالی بومی منطقه شد. مرندی نماینده سازمان امور اراضی 
از اراضی شرق  اینکه 18 هزار و 400 هکتار  بیان  نیزبا  کشور 
بهشهر در قالب سند به شرکت توسعه عمران واگذار شده است 
گفت: این زمین باید با کمترین هزینه احیا شود و با افرادی که 
از سوی جهاد کشاورزی معرفی می شوند، واگذار شود. وی با 
عنوان اینکه بحث های مختلفی درباره زمین های مدنظر انجام 
شده است افزود: بانک زمین فقط یک مجری زیرساخت برای 

اراضی دولتی است. مرندی یادآور شد: در زمینه محیط زیست 
برای بانک زمین مصوبه دولت تهیه شده است و تاکنون 70 
هکتار به گردشگری، 100 هکتار به سازمان آبادگران از اراضی 
واگذار شده است. نماینده سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: 
در سال 95 نیز تصمیمات مختلفی درباره بانک زمین گرفته شد و 
نقشه برداری اراضی صورت گرفت و تکلیف مصوبه هیئت وزیران 

و تغییر کاربری 12 هزار مشخص شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

بخش کشاورزی ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصوالت 
را تشکیل می دهد

های  بانک  هماهنگی  کمیسیون  دبیر  اقتصادی:  گروه 
مازندران گفت که امسال منابع بانکی این خطه شمال کشور 
برای نخستین بار از مصارف پیشی گرفته است. خانعلی رشیدیان 
در نشست شورای اشتغال استان در ساری افزود: در 9 ماهه سال 
جاری میزان منابع )پس انداز( 14 بانک دولتی و خصوصی عضو 
کمیسیون حدود 349 هزار میلیارد ریال رسیده است که هفت 
درصد بیشتر از مصارف است. وی با اعالم این که در سال های 
گذشته همواره مصارف بانک ها بیشتر از منابعشان بود، گفت: در 
همین مدت میزان تسهیالت پرداختی در حوزه های مختلف از 
قبیل اشتغال، رفاهی و ازدواج هم به 320 هزار میلیارد ریال رسید 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد. 
* شروع مرحله دوم پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 

استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  هماهنگی  امور  معاون 
پرداخت  دوم  مرحله  گفت:  نشست  این  در  هم  مازندران 

گروه اقتصادی: درحالی بار دیگر رسانه های معاند در تالشند با 
اعالم خبرهای دروغ موج نگرانی را در بین سپرده گذاران سیستم 
بانکی ایجاد کنند که یک مقام مسئول بانک مرکزی تمام این 
خبرها را دروغ خواند. خبرهای منتشره از سوی رسانه های معاند 
در روز های اخیر نشان میدهد که بار دیگر این رسانه ها در تالش 
هستند تا موجی از نگرانی بین سپرده گذاران سیستم بانکی از طریق 
انتشار اخبار کذب، ایجاد کنند. این ترفند قدیمی البته قباًل هم در 
دستور کار این گروه ضد انقالب بوده است، قبل تر نیز این افراد 
تالش می کردند با رسانه های دروغ پراکن خود شایعه ورشکستگی 
بانک های نظام را مطرح کنند و از آب گل آلودی که خودشان 
اینبار هم این گروه با کلید واژه  اند، ماهی بگیرند.  درست کرده 
اختالس و ورشکستگی یکی دیگر از بانک های خصوصی کارشان 

را شروع کرده اند و چند روز است که با انتشار اخبار دروغ تالش می 
کنند مردم و سپرده گذاران این بانک را نگران کنند که اگر دیر اقدام 
کنند تمام سرمایه خود را که در این بانک سرمایه گذاری کرده اند، از 
دست خواهند داد. خبرنگار تسنیم برای کسب اطالع درباره وضعیت 
این بانک با یکی از مسئوالن بانک مرکزی تماس گرفت و در 
نهایت به این پاسخ رسید که تمام خبرهای مربوط به ورشکستگی 
و اختالس این بانک دروغ است. مدیر عامل این بانک نیز با بیان 
اینکه اقتصاد ایران، بانک محور بوده و به همین دلیل بیشتر فشاِر 
دشمنان، بر تخریب نظام بانکی کشور متمرکز است، گفت: لذا، باید 
مراقب باشیم و اجازه ندهیم که با بعضی شایعه پردازی معاندان، 
اعتماد مردم به بانک ها، دچار تزلزل گردد، گرچه مردم عزیزمان، 
هوشیارتر از این هستند که خود را در معرض این گونه شایعات قرار 

دهند. وی تأکید کرد: حق مشتری است که بداند در بنگاه اقتصادی 
که سرمایه گذاری کرده و با آن کار میکند چه میگذرد؛ لذا باید برای 
مشتریان و دیگر ذینفعان وقت بگذارید و خدمات و محصوالت 

بانک را برای آنها بطور کامل توضیح دهید.

ش
گزار

ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات 
برخی کاال ها

گروه اقتصادی: وزیر صنعت،   طی نامه ای به رئیس  کل 
رب  فرنگی،  گوجه  انواع  حبوبات،  آخال  صادرات  گمرکات 
و سایر محصوالت آن را بالمانع اعالم کرد.  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی 
تجارت طی  و  معدن  وزیر صنعت،    اعالم کرد.   را  کاال ها 
نامه ای به رئیس  کل گمرکات صادرات آخال حبوبات، انواع 
گوجه فرنگی، رب و سایر محصوالت آن را بالمانع اعالم 
کرد.   رضا رحمانی، طی این ابالغ،   از صادرات انواع گوجه 
تا  تاریخ 97/10/20  از  آن  و سایر محصوالت  فرنگی، رب 
97/11/30 رفع ممنوعیت کرد. همچنین با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحد های تولیدی 
و ضرورت تامین نیاز داخل نیز صادرات 7 قلم کاالی مرتبط 
 شامل کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPP تحت ردیف 
تعرفه 39202020، فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 
3920۶990، تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، جوجه یک 
روزه و  پیله کرم ابریشم، ابریشم  خام، ضایعات ابریشم و نخ 
ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده  از تاریخ 

97/10/15  تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شد.

منابع بانک های مازندران 
برای نخستین بار مثبت شد

تسهیالت اشتغال روستایی در این خطه شمال کشور به استان 
ابالغ شده است. حسن خیریانپور افزود: زودی با تعیین برش 
استانی، پرداخت تسهیالت مرحله دوم اشتغال روستایی در استان 
از سر گرفته می شود. وی میزان تسهیالت پرداختی اشتغال 
روستایی را در مرحله اول را حدود 1۶ هزار و 500 میلیارد ریال 
اعالم کرد. خیریانپور گفت که در مرحله دوم نیز حدود یک هزار 
و ۶00 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی برای مازندران 
پیش بینی شده است. براساس آمار اداره کل کار تعاون، و رفاه 
اجتماعی مازندران با پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی برای 
حدود سه هزار بیکار اشتغال ایجاد شد. طبق گزارش مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکاری پاییزی در مازندران 8.8 درصد اعالم شد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ بیکاری حدود 1.1 درصد 
کاهش داشت. میزان نرخ بیکاری در کشور طبق گزارش مرکز 

آمار ایران در پاییز سال جاری به 11.7 درصد رسیده است.

دروغ پراکنی درباره آینده یك بانك؛

بانک مرکزی ورشکستگی را تکذیب کرد

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9501240ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به 
شماره پالک ثبتی هفده هزار و دویست و چهل پنج فرعی مفروز و مجزی 
شده از هشتاد و چهار فرعی از صدو چهل و چهار اصلی بخش سه ثبت ساری 
ذیل ثبت و صفحه 109 دفتر 23۶ به نام آقای خسرو یوسفی تجنکی سابقه 
ثبت داشته که برابر سند رهنی 128413 مورخ 94/12/27 دفتر اسناد رسمی 
38 ساری در قبال مبلغ 4/۶۶5/797/2۶1 ریال در رهن بانک سینا قرار گرفته 
محدود به : شماال در هشت قسمت که قسمت ششم آن شرقی است قسمت 
سوم آن غربی است اول نرده ای است به طول 1/0۶ متر به فضای بام پیلوت 
مشاعی دوم دیواری است به طول 0/02 متر به فضای بام پیلوت مشاعی سوم 
دیواری به طول 1/12 متر به فضای بام پیلوت مشاعی چهارم دیوار و پنجره ای 
است به طول 3/1۶ متر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیواری است به طول 
1/15 متر به فضای بام پیلوت ، ششم دیواری است به طول 1/33 متر به فضای 
بام پیلوت ، هفتم دیوار و پنجره ای است به طول 1/71 متر به فضای بام پیلوت 
، هشتم دیواری است به طول 0/۶4 متر به فضای بام پیلوت شرقا دو قسمت 

اول دیواری است به طول 25/21 متر به درز انقطاع دوم دیوار و لبه بالکن به 
طول 1/37 متر به فضای جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است 
اول دیوار و لبه ی بالکن به طول ۶/19 متر به فضای خیابان دوم دوم دیوار و لبه 
بالکن به طول 1/43 متر به فضای خیابان ، سوم دیوار و پنجره ای است به طول 
1/31 متر به فضای خیابان ، غربا در 12 قسمت که قسمت های دوم و ششم 
و هشتم آن شمالی ، قسمت های چهارم و دهم آن جنوبی است اول دیواری 
است مشترک به طول 2/88 متر به آپارتمان قطعه 3 دوم دیواری است به طول 
0/51 متر به داکت سوم دیواری است به طول 0/4۶ متر به داکت چهارم دیواری 
است به طول 0/51 متر به داکت پنجم دیواری است مشترک به طول 7/09 
متر به آپارتمان قطعه سه ششم دیواری است به طول 0/89 متر به آسانسور ، 
هفتم دیواری است به طول 2/05 متر به آسانسور، هشتم دیواری است به طول 
0/73 متر به راه پله مشاعی نهم درب و دیواری است به طول 5/74 متر به راه 
پله مشاعی دهم دیواری است به طول 1/۶۶ متر به راه پله مشاعی یازدهم 
دیواری است مشترک به طول 5/15 متر به آپارتمان قطعه سه دوازدهم دیواری 
است مشترک به طول 2/90 متر به آپارتمان قطعه سه طبق نظر کارشناس 

 رسمی دادگستری به تاریخ97/9/1 به مبلغ هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال 
ارزیابی شدو پالک فوق در ساری خیابان سلمان   ) )8/100/000/000 ریال 
فارسی ، کوچه قناعت ، مجتمع امیر واقع شده است ملک مورد نظر در طبقه 
دوم شرقی یک ساختمان 9 طبقه شامل طبقات زیر زمین و هم کف و نیز 7 
طبقه مسکونی باالی همکف با اسکلت بتن آرمه سقف های تیرچه و بلوک ، 
نمای اصلی ساختمان سنگ ، کف و نمای دیوارهای پیلوت سنگ ، کف راه پله 
و پاگرد طبقات سنگ و دارای یک دستگاه آسانسور قرار دارد ، سقف بام خرپشته 
و ایزوگام است ملک دارای هال و پذیرایی و 3 اتاق خواب ) یک اتاق خواب به 
صورت مستر ( با کف سرامیک و آشپزخانه اوپن با کف سرامیک و دیوار کاشی 
کاری و کابینت mdf و سرویس های مستقل توالت و دستشویی و حمام و نیز 
دو تراس شمالی و جنوبی می باشد پوشش دیوار سقف با اندود گچ پرداخت و 
رنگ آمیزی شده و سقف ها دارای طراحی سقف کاذب می باشد درب ورودی 
واحد چوبی ضد سرقت و درب اتاق ها و سرویس ها چوبی و پنجره ها یو پی 
وی سی دو جداره است سیستم گرمایش ملک از کف با پکیج مستقل و سیستم 
سرمایشی آن اسپلیت می باشد ، ملک دارای امتیاز برف مستقل امتیازات آب و 

گاز مشترک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 97/11/28 در 
اداره اجرای اسناد رسمی ساری واقع در ساری خیابان قارن طبقه فوقانی بانک 
ملت از طریق مزایده به فروش مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ هشت 
میلیارد و یکصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و مورد مزایده فاقد بیمه نامه می باشد .
تاریخ انتشار :97/10/20

پرویز علیزاده - 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
2 کشور :

مطالبات سویاکاران کامال پرداخت شد
از  بازرگانی منطقه 2 کشور  مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
پرداخت 100 درصدی مطالبات سویاکاران مازندرانی خبر داد.  
جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور 
با بیان اینکه امسال چهار میلیون و 104 هزار تن دانه روغنی سویا 
به ارزش بیش از 94 میلیارد و 984 میلیون و 539 هزار ریال از 
کشاورزان مازندرانی خریداری شده است، گفت: تمامی مطالبات 
افزود: هر کیلوگرم  سویاکاران به حساب آن ها واریز شد. وی 
دانه روغنی سویا با دو درصد ناخالصی و 12 درصد رطوبت 24 
هزار و ۶94 ریال از کشاورزان خریداری شد. مدیرعامل شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: مراکز خرید سویا 
در مازندران که کار خود را از 27 مهر امسال آغازشد و 15 دی 
دریافت سویا از کشاورزان پایان یافت. جعفری به پرداخت 47 
درصدی مطالبات گندمکاران مازندران نیز اشاره کرد و افزود: 
8۶ هزار و ۶50 تن گندم به ارزش 1148 میلیارد و 124 میلیون 
ریال تاکنون از کشاورزان استان خریداری شد. وی با بیان اینکه 
542 میلیارد و 488 میلیون ریال از مطالبات گندمکاران مازندران 
تاکنون پرداخت شد، افزود: ۶05 میلیارد و ۶3۶ میلیون ریال ، از 
مطالبات گندمکاران بزودی پرداخت می شود. وی گفت: کارخانه 
شهید  سیلوی  بهشهر،  بهپاک  شرکت  گلوگاه،  پاکسابان  آرد 
میرزاپور نکا، کارخانه آرد سورک، کارخانه آرد دستاس ساری، 
کارخانه آرد نمونه جویبار، انبار دانه های روغنی بهنمیر و انبار 
دانه های روغنی سیمرغ 8 مرکز خرید دانه های روغنی سویا، از 

مهرماه امسال تجهیز و راه اندازی شده بودند.


