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ثبت نام در آزمون استخدامی بانک ملی 
بانک ملی ایران مجوز اس��تخدام نیروی کار مورد 
نیاز خود را در قالب ششمین امتحان مشترک فراگیر 

دستگاه های اجرایی کشور دریافت کرده است.
ثبت نام در این آزمون از دیروز 30 آغاز شده و تا پایان 
روز سه شنبه 9 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. این آزمون 
روز جمعه 17 اسفندماه برگزار می شود. نحوه ثبت نام در 
آزمون اس��تخدامی و جزئیات بیشتر درباره آن در سایت 

مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قابل مشاهده است.

محصول بانک رفاه در جشنواره ملی 
نوآوری محصول برتر ایرانی شد

در س��ومین جش��نواره ملی نوآوری محصول برتر 
ایرانی که با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه برگزار 
شد، اپلیکیش��ن موبایلی نظام پیشنهادهای بانک رفاه 
پس از تبلت بانک و س��امانه سمیم به عنوان سومین 

محصول خالقانه این بانک معرفی شد.
حس��ین رحمتی در این جش��نواره ک��ه جمعی از 
مس��ئوالن بانک نیز حضور داشتند، اظهار داشت: بانک 
رفاه بانکی مش��تری محور است و این برنامه موبایلی با 
تمرکز بر جلب رضایت مشتریان تاکنون موجب تسهیل 
در ارائه پیشنهادها توسط کارکنان این بانک بوده است 
که در برنامه توسعه ای نسخه جدید اپلیکیشن مذکور، 
مشتریان نیز می توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

دائمی شدن فعالیت بانک قرض الحسنه مهر 
عیسی امامی عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران طي س��فري ب��ه منظور ارزیاب��ي عملکرد و 
بررسي منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از دوایر ستادي 

و شعب استان قزوین بازدید کرد.
ارزیابی آمار عملکرد ش��عب استان در حوزه جذب 
منابع و بازاریابي، کنترل بهینه مصارف، بررسي پتانسیل 
هاي موجود در هر ش��عبه و ارزیابي عملکرد استان در 
اجراي طرح هاي مختل��ف از اهداف این بازدید ها بود. 
عض��و هیئت مدیره بانک قرض الحس��نه مهر ایران، در 
جلسه گردهمایي با روساي شعب و دوایر ستادي استان 
ضمن بررس��ي دفاتر راهبرد و بازاریابي بیان داش��ت: با 
اعطاي مجوز رس��مي فعالیت بانک قرض الحسنه مهر 
ایران توس��ط بانک مرکزي باید ش��اهد حضور پررنگ 
این بانک در عرصه هاي مختلف اقتصادي و درخشش 

بیشتر چراغ بانکداري اسالمي در کشور باشیم.

رکوردشکنی سهام بانک دی در بازار سرمایه
سهام بانک دی از تیرماه تاکنون بازدهی بیش از 100 
درص��دی را ثبت کرده و دارایی های با ارزش��ی از جمله 
نیروگاه دماوند، کوهستان پارک شادی مشهد، برج شایان 
و پروژه چش��م تهران در کنار اقدامات ضربتی مدیرعامل 
و اعضای هیأت مدیره برای چابک سازی بانک چشم انداز 

روشنی را پیش روی این بانک بورسی قرار داده است.
بررسی نوس��انات نماد بانک دی در بازار سرمایه 
حکایت از وضعیت مطلوب آن داش��ته و بر این اساس 
در مهرماه س��ال جاری سهام بانک دی با 19.5 درصد 
رشد نسبت به رشد 13.8 درصدی صنعت بانکداری و 
رشد 11.3 درصدی شاخص کل بورس از رشد باالتری 
برخوردار بوده است.سهام بانک دی که با قیمت 698 
ریال در تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری بازگشایی شد 
از آن زمان تاکن��ون بازدهی بیش از 100 درصدی را 
برای س��هامداران خود به ارمغ��ان آورده و در جریان 

آخرین معامالت به قیمت 1509 ریال معامله شد.

 حمایت دوستداران محیط زیست
از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت

صدها فعال محیط زیس��ت در اقدامی خودجوش با 
مراجعه به صفحه اینستاگرام بانک ملت، از تصمیم این 

بانک مبنی بر عدم چاپ سررسید نامه حمایت کردند.
درپی اعالم توقف چاپ سررسید نامه سال 1398 
از سوی بانک ملت صدها کاربر حامی محیط زیست در 
پاسخ به دعوت مجمع فعاالن زیست محیطی جهان به 
صفحه اینستاگرام این بانک مراجعه کردند و با کامنت، 
الیک و پیام مس��تقیم )دایرکت( تصمیم بانک ملت را 
ستودند. صفحه اینستاگرام مجمع فعاالن زیست محیطی 
جهان که قریب به 51 هزار دنبال کننده )فالوور( دارد با 
اعالم فراخوانی، از دوستداران محیط زیست خواست با 
گذاشتن کامنت قلب، از بانک ملت بخاطر توقف چاپ 

سررسید و حفاظت از جنگل ها تشکر کنند.

خودپردازهای بانک سامان ۱۵۰۰ تایی شد
با نص��ب خودپرداز جدید ش��عبه نیش��ابور، تعداد 

خودپردازهای بانک سامان به 1500 دستگاه رسید.
 از مجموع 1500 دس��تگاه خودپرداز بانک سامان، 
251 دس��تگاه در کنار شعب بانک و 1249 دستگاه در 
مراکز خرید، مجتمع های اداری و مسکونی، ایستگاه  های 
مترو، مراکز درمانی و خدماتی نصب ش��ده اس��ت که بر 
این اساس، بانک سامان یکی از باالترین نسبت خودپرداز 
به ش��عبه در ش��بکه بانکی کش��ور را در اختی��ار دارد. 
دستگاه های خودپرداز بانک سامان عالوه بر پرداخت وجه 
نقد، قابلیت پرداخت قبوض، انتقال وجه، اعالم موجودی، 
ارایه صورتحساب و فروش شارژ سیم کارت های اعتباری 
به تمام دارن��دگان کارت بانک های س��امان و دارندگان 

کارت های شتابی را در تمام ساعت های شبانه روز دارند.

اخبار

توزیع ۴۰۰ جایگاه کشور سوخت یورو ۴ 
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: در همه کالنشهرها و 

بسیاری از شهرهای کشور بنزین یورو 4 توزیع می شود.
محمدرضا موسوی خواه با اشاره به افزایش تولید نفت گاز و بنزین با استاندارد 
یورو 4 و یورو 5 در پاالیش��گاه های کش��ور گفت: عالوه بر کالنشهرها هم اکنون از 

3600 جای��گاه عرضه بنزین و 2400 جایگاه عرضه نفت گاز، بیش از 400 جایگاه 
سوخت با استاندارد یورو 4 توزیع می کنند.

وی با اش��اره به اینکه همه جایگاه های اس��تان تهران، استان البرز و مرکزی بنزین و 
نفت و گاز یورو 4 عرضه می کنند گفت: در تالشیم در آینده ای نزدیک در کل جایگاه های 
عرضه س��وخت کش��ور، بنزین و نفت وگاز یورو 4 توزیع کنیم. همچنین مردم با مراجعه 
به نرم افزار پمپ بنزین یاب می توانند از جایگاه هایی که عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 

دارند مطلع شوند.  صداوسیما

ول پتر
انتقادات تند و تیز از بودجه ۹۸

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با انتقاد تند از الیحه بودجه سال 
98 کل کش��ور گفت: بودجه شرکت های دولتی در حالی 52 درصد رشد داشته 

که این شرکت ها کارایی الزم را ندارند.
غالمحسین شافعی با بیان اینکه دولت نرخ ارز را فدای تراز بودجه می کند، 

گفت: نرخ ارز در بودجه نامشخص است و دولت برای برابر شدن هزینه و بودجه، 
نرخ ارز را کانالی برای جبران کسری بودجه کرده است. به هرحال، هرگونه دستکاری 

در نرخ ارز برای تراز شدن بودجه تبعات بسیاری در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی در کش��ور به صورت معکوس نوش��ته می شود، افزود: 
دول��ت ابتدا مصارف خود را در نظر گرفته و س��پس درآمدهای خود را در نظر می گیرد 
ب��ه نحوی که دولت درآمد غیرواقعی برای خود در نظر می گیرد که با کس��ری بودجه و 

تبعات آن مواجه خواهد شد.  مهر

خط کش 
امکان افزایش وام مسکن زوجین تا ۳۰۰ میلیون تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه الزمه رونق بازار 
مسکن، افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن است، گفت: وام مسکن زوجین باید 

به 300 میلیون تومان افزایش یابد.
محمدرضا رضایی کوچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آتی پرداخت تسهیالت 

مسکن در کشور گفت: امروز خریداران نیازمند افزایش قدرت خرید هستند، زیرا با 
افزایش 90 درصدی قیمت مس��کن، مردم توان خرید مسکن را ندارند و این مسئله بر 

مشکالت خانواده ها افزوده است.
وی ادامه داد: امروز اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن و ایجاد اشتغال هستیم باید بازار 
مس��کن رونق پیدا کند و این مس��ئله در گروی این است که توان مالی خریداران باال برود 
تا چرخه خرید و فروش ش��کل بگیرد. امروز این بانک ها با کمبود بودجه و س��رمایه روبه رو 

هستند و این مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود.  خانه ملت

خونه به خونه 

متن آگهى
اينجانب / محسن آئينى فرد مالك / مالكين 2/6373 داانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
128/605 واقع در قريه لومان به نشــانى شهرســتان دماوند قريه لومان موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره مالكيت 87561 الف/79 شــماره ثبت 76806 صادره به تاريخ 1379/11/17 به شماره سند 
قطعى غير منقول 11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل/ نهر ... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده12قانون ثبت و ماده56آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند بانوع ملك 

موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1 سبزوار

پالك444-اصلى،عذرا ثنائى صفار فرزندعباس ششدانگ يكباب منزل بمساحت214/05مترمربع
پالك1941-اصلى،سيدحســن نصراله زاده فرزند سيدابراهيم نسبت به چهارسهم،سيداسمعيل 
نصرالــه زاده فرزندابراهيم نســبت به چهارســهم،مرضيه فروغــى فرزندمحمدمهدى نســبت به هفت 
سهم،صديقه نصراله زاده فرزند ابراهيم نسبت به دوسهم و سيدابوالفضل نصراله زاده فرزند ابراهيم 

نسبت به چهارسهم مشاع از بيست و يك سهم ششدانگ ممر متروكه به مساحت6/33مترمربع
بخش2سبزوار

پالك886-اصلى
1فرعى،حميدعلى آبادى فرزندمحمد،ششدانگ ممرخاص بمساحت7/50مترمربع

بخش3سبزوار
پالك5-اصلى،اراضى قلعه نو:

6027فرعى،اصغر زردكوهى فرزندعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت95مترمربع
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

منــزل  يكبــاب  فرزندعباسعلى،ششــدانگ  مظفرآبــادى  مشــمول  18201فرعى،هــادى 
بمساحت95/34مترمربع

18259 فرعى،ابوالفضل ملوندى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 93/85 مترمربع
زميــن  قطعــه  يــك  فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ  حســينى  فرعى،كوكــب   18351

بمساحت57/46مترمربع
18352فرعى،كوكب حســينى فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 20/90 

مترمربع
18423فرعى،احمد ايزى فرزندغالمرضا،ششدانگ يك قطعه محوطه بمساحت180/73مترمربع

18449فرعى،مهدى باشتنى فرزندعباس،ششدانگ يكباب خانه بمساحت63/62مترمربع
18512فرعى،نسرين قزى،فرزندعبدالحسين،ششدانگ يكباب خانه بمساحت91/90مترمربع

منــزل  يكبــاب  فرزندحسين،ششــدانگ  ارشــد  وحيــدى  18524فرعى،محمــود 
بمساحت153/39مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى دره نى:
مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندعليرضا،ششــدانگ  نســب  كمالــى  170فرعى،زهــره 

بمساحت131943/47مترمربع
پالك182-اصلى،اراضى زيدآباد:

مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندبهرام،ششــدانگ  عميديــان  866فرعى،محمــود 
بمساحت26827/64مترمربع

بخش9 سبزوار
پالك15-اصلى،اراضى حسين آباد ناوى:

310فرعى،ســيدمجتبى فاضــل نيــا فرزنــد سيدعبدالجواد،ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 
بمساحت78923/69 مترمربع

پالك37-اصلى،اراضى صدخرو:
1613فرعى،على اصغر حسنى فرزندمحمدباقر،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت34053/56 

مترمربع
بخش 12سبزوار

پالك1-اصلى اراضى عميدآباد:
20683فرعى،سكينه غالمى فرزندعباس،ششدانگ جوى متروكه بمساحت42/40مترمربع 

20685فرعى،عصمت مسكنى فرزندرضا،ششدانگ يكباب منزل بمساحت104/55مترمربع
نوبتى اصالحى

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

18077فرعى،محمدبيگى فرزند عبدل،41ســهم مشــاع از6177ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
بندسار بمساحت6177مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً محمدتقى قيد شده است.

پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:
102فرعى،شوكت،فاطمه،ناهيد،فرشته و نسرين شهرت همگى رازقندى فرزندان محمد  ومحمدايزى 
فرزنداحمد،هركدام نسبت به 20000ســهم و محمدرازقندى فرزندعلى نسبت به 16484سهم مشاع 
از136484سهم ششدانگ يك قطعه زمين بندسار،كه در آگهى قبلى پالك230فرعى از78 اصلى اراضى 

رازقند بخش3 سبزوار منتشر شده است. 
بخش8 سبزوار قطعه يك

پالك13-اصلى،اراضى بهاره ششتمد:
مرغــدارى  بــر  مشــتمل  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندمحمد،ششــدانگ  عباســى  87فرعى،اصغــر 

بمساحت8000مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً على اصغر قيد شده است. 
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهــى مشــعر برجريان دعوى يــا اعتراض خود را از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهــى ظرف90روز در 
مــورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايدومعترض بايد ظرف 
يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواســت خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در 
غيــر اينصــورت متقاضى يا نماينده قانونــى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1771)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 607 صادره از الهيجان  به شماره ملى 2721087657 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى 
از پالك 689 فرعى ازاصلى مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت 
رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالك 
اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 

مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى داود نجفيان به عنوان ذينفع بشماره شناسنامه - كد ملى 0011577452 فرزند رضا متولد 
1368 صادره از - به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح638/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه  شادروان ناصر گوهرى فرزند مهر على 
به شماره شناسنامه - كد ملى 6349850041 طبق گواهى فوت شماره -  درتاريخ 96/2/24 دراقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتنــد از :1- حيدر گوهرى متولد: 1348 نام پدر: ناصر 
كدملى: 4720711464 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى2- اياد گوهرى متولد: 1341 نام پدر: 
ناصر كدملى: 4720640842 شــماره شناسنامه: - صادره – پسرمتوفى3- عماد گوهرى متولد: 1340 
نام پدر: ناصر كدملى: 4720612512 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى 4- ندا گوهرى متولد: 
1362 نام پدر: ناصر كدملى: 3256494854 شماره شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى5- فاطمه گوهرى 
متولد: 1351 نام پدر: ناصر كدملى: 3257400640 شــماره شناســنامه: - صــادره: - دخترمتوفى6- 
خالــده گوهرى متولد: 1344 نــام پدر: ناصر كدملى: 4720667627 شــماره شناســنامه: - صادره: - 
دخترمتوفى7- هيفاء گوهرى متولد: 1338 نام پدر: ناصر كدملى: 4720612504 شــماره شناســنامه: 
- صادره – دخترمتوفى8- شيرين گوهرى متولد: 1356 نام پدر: ناصر كدملى: 3251168584 شماره 
شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى 
شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر خواهد شد. م الف 2278 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اجرائيه
مشخصات محكوم له حسين گرمائيل فرزنديداله بنشانى خوى شريعتى نبش كوچه نعيمى 2فروشگاه 
گرمائيل لوازم خانگى-مشــخصات محكوم له اميدمهرتاش فرزندســعيد بنشــانى خوى خ شريعتى پائين 
ترازمصلى ك نعيمى 2 اخرك بن بست بعدازمسجد پ52-بموجب دادنامه شماره 648 مورخ 97/6/26 
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000ريال 
بابت اصل خواســته ومبلــغ 130/000ريال پــول تمبروتاخيرتايــده ازتاريخ تنظيم دادخواســت درحق 
محكم له ضمنا نيم عشردولتى برعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد. 3887-
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع 

ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
293 فرعى،غالمحسن چاهه فرزند رمضان ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمشاحت6564,51مترمربع 

پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششــدانگ يك قطعــه زمين(محل احداث ميدان دام 

سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف90روز در مورد 
آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
متقاضــى يــا نماينده قانونى وى ميتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را 
دريافــت و به اين اداره ثبت تســليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :محمد كاظم حســين نورآقائى فرزند على جان به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى 
اســالم ميالس- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: امين شــريفى فرزند اكبر به نشــانى مجهول 
المــكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100643 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/215/000 بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/11/03 در 
حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1- 
شهرستان لردگان- احمد درست- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه- محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقــاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و مــاده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852900320 شوراى حل اختالف شماره 6 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852901049- خواهان: آقاى اميرطال محمودى فرزند محمدنبى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- لردگان- روستاى چنار محمودى- خوانده: آقاى آرزو رجبى اشكفتكى فرزند محمدعلى  به نشانى 
مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه چك. به تاريخ 97/10/5 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه ششم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى 
اميــر طــال محمودى  فرزند محمد نبى بطرفيت آقاى آرزو رجبى اشــكفتكى  فرزند محمد على به خواســته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به 
شماره 191689 مورخ 97/5/9 به عهده بانك رفاه كارگران شعبه لردگان شورا با توجه به وجود چك مستند دعوى 
در يــد خواهــان، گواهى گرديده و نظر به اينكه امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى 
الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به مادتين 9 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 ماده 2 قانون چك و ماده 303-

305-306-515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 2/354/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك مذكور بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالمى از سوى بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد. در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل ابالغ، قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600392 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852600954- خواهان: آقاى زواره رحيمى فرزند على به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- شهر لردگان- دشت ارمند- خوانده: آقاى منصور زرين به نشانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه بابت 
... . خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى زواره رحيمى  فرزند على بطرفيت آقاى منصور زرين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى به استناد فيش واريزى قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و همچنين 
استعالم از بانك كشاورزى شعبه لردگان كه پول به حساب خوانده واريز گرديده است و با عنايت به اصل عدم قبولى 
و اينكه خوانده دليلى مبنى بر مديون بودن خواهان ارائه نداده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و به استناد ماده 9 از قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 از قانون مدنى و مواد 519-212-198-

522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد.  
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان – عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اشــرف شــادى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به كالســه 1042/97 در اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد شادى شافعى مذهب به شناسنامه 
1260 در تاريخ1397/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پدر مرحوم به نام على اشرف شادى به شماره شناسنامه 26 متولد 1335/5/27 و مادر مرحوم به نام رعنا روحانى   به 
شماره شناسنامه 488 متولد1333/11/15  و همسر مرحوم بنام نگار روحانى به شماره شناسنامه 3830233108 
متولد 1375/1/15 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 641

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1110/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على بوبرى فرزند على معنى لردگان شــهر منج. خواندگان: 1- يوســف خالــدى فرزند داراب- مجهول 
المكان 2- بهنام بابادى- رســتم- مجهول المكان. خواســته: الزام به تنظيم ســند رسمى. وقت رسيدگى 97/12/4 
ساعت 10- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى 
حل اختالف نموده كه به كالســه 1110/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

گروه معیشت  درست از زمانی نوسان به جان بــــازار روز
ب��ازار دالر افت��اد و درپی آن دالر 4 ه��زار تومانی به 
تدریج رقمی باالتراز 5 و 6 هزار تومان و حتی 20 هزار 
تومان را نیز مش��اهده کرد؛ هیچ بازاری روی آرامش 
به خود ندیده اس��ت. فرقی نمی کند بازار ارز باشد یا 
طال و حتی خودرو و مس��کن. تالطم نشات گرفته از 
این بازار ماه هاست که سایه خود را گسترده تر کرده 
ب��ه طوریکه بیش از هر بازار دیگری امروزه بازار مواد 

غذایی و خوراک مردم را درگیر کرده است. 
بازاری که در اصطالح معیشت مردم نام دارد و 
متولیان همواره از تالش برای جلوگیری از نوسانات 
موج��ود در این بازار و ایج��اد ثبات و آرامش در آن 
خبر می دهند اما در عمل نه تنها چنین مس��اله ای 
رخ نداده بلکه روز به روز به حدی بحرانی می ش��ود 
که عالوه بر کوچک ش��دن س��فره مردم به واسطه 
گرانی ه��ای بی حد و حصر ش��اهد جوالن دالالن و 

سودجویان بیشتری در این بازارها هستیم. 
دالالنی که به بهانه واردات کاالهای اساسی و 
مورد نیاز مردم توانستند ارز 4200 تومانی بگیرند 
و به جای خرید کاالهایی که مردم نیاز دارند اقدام 
به فروش این دالرها در بازار آزاد به نرخ های باالی 
15 ه��زار تومان کردند و ماحصل آن این ش��د که 

نوسانات بازار دو چندان شد.

اخاللگران وابسته
احتکارهایی که یک روز از تخلفات دختر وزیر 
سابق پرده برداشت و روز دیگر از تخلفات مدیران 
وزارت صنعت و معدن و دس��ت آخر اخباری که از 
سلطان های خبر داد که یادمان بماند سلطان بودن 

همیشه معنی خوبی ندارد. 
س��لطان هایی که با زد و بندهایی که داشتند 
واحد های م��ورد نظر در مب��ادالت را تغییر دادند 
ب��ه این ترتی��ب که اگر تا دیروز س��که را به واحد 
عدد خری��د و فروش می کردیم به واس��طه وجود 
ای��ن دالالن متولی��ان واحد تن را برای محاس��به 
حجم تخلف��ات آنها به کار بردند و دس��ت آخر با 
ورود قوه قضاییه ش��عبه مخصوصی برای بررس��ی 
ب��ه ای��ن جرای��م تش��کیل و باتوج��ه به س��رعت 
پیگیری ها ش��اهد اعدام برخ��ی از این اختاللگران 
نظام اقتصادی بودیم. داس��تان اخالل در بازار های 
اقتصادی به ویژه بازارهایی که با سالمت و خوراک 
مردم درگیر بوده هس��ت به همین جا ختم نش��د 
و درپ��ی پیگیری ها متولیان با گذش��ت ها ماه های 
طوالن��ی از این جریان هر روز و هر لحظه ش��اهد 

یک نوع اخالل دراین بازارها هستیم. 
اخاللگری هایی که یک روز سر از بازار لبنیات در 
می آورند و روز دیگر از بازار برنج، نان، گوشت قرمز و 
گوشت مرغ و خالصه هر کاالیی که مردم تحت عنوان 
قوت روزانه خود از آن بهره می گیرند و ماحصل تمام 
این سو اس��تفاده ها و دالل بازی ها آن شده که مردم 
مجبور قیمت باالتری برای این کاالها پرداخت کنند و 
یا اگر توان مالی و یا قدرت خرید آنها را ندارند به ناچار 

اینکاالها را از سبد معیشتی خود حذف کنند. 

داستان تکراری
البت��ه حکایت ظهور و تول��د دالالن به همین 
اتفاقات ختم نشده و داستان های نخ نمای متعددی 
در این زمینه وجوددارد که برخی از آنها همیشگی 
ب��وده و در ای��ام مختلف س��ال در چند ف��از تکرار 
می شود. این داستان ها اینگونه شکل می گیرند که 
در ابتدا بازارها از کاهش ناگهانی یک محصول مورد 
نیاز مردم خبر می دهند و پس از آن فریاد وااس��فا 
از نبود این کاال درکشور سر می دهند و دست آخر 
تنها راهکار حل این مش��کل و تامی��ن نیاز داخل 
را چ��اره ای جز واردات ندانس��ته و ب��ه این ترتیب 
است که واس��طه دار ها و به قولی از ما بهتران وارد 
عرصه شده و به شکل کامال مشهودی نقش آفرینی 
می کنند. دالالنی که در ظاهر حافظ منافع مردم و 
تامین کننده مایحتاج مردم هستند اما در باطن به 

چیزی جز سود و درآمد خود فکر نمی کنند.
تجربه نش��ان داده است که حضور این دالالن 
نه تنها گره ای از مشکالت مردم باز نکرده بلکه هر 
روز یک گره کوری بر س��فر معیشتی آنها زده که 
با دسته هیچ با دندان باز نمی شود و تنها برای باز 
شدن گره هایی که این دالالن به واسطه البی گری 
و حض��ور خود در عرصه اقتصاد کش��ور زدند باید 
مجدد دست به دامان خودشان شد که با ارتباطات 
متف��اوت خود ک��ه به اصط��الح از آن ب��ه عنوان 

شاه کلید یاد می کنند؛ مجدد نقش آفرینی کنند و 
در نهای��ت اندکی ثبات و آرامش در رقم های باالتر 

از دیروز ایجاد شود. 
 براساس آخرین اخبار منتشر شده درخصوص 
احتکار صورت گرفته در بازارهای مختلف کشور که 
یک روز خبر آن از غرب منتشر می شود و یک روز 
س��ر از شرق، ش��مال و جنوب کشور در می آورد تا 
مردادماه سال جاری بیش از هزار پرونده درخصوص 
احتکار و تخلفاتی ازاین دست ثبت و مورد بررسی 
قرار گرفته بود و برخی از آنها همچنان در دس��ت 
بررس��ی است اما نکته قابل توجه در برابر تمام این 
پرونده ها آن اس��تکه متولی��ان جرایم برخی از این 
متخلف��ان را اعالم می کنند و همواره ادعا می کنند 
که با این متخلفین برخورد جدی می شود اما عمال 
وقتی پ��ای مرحله اجرا به میان می آید نه اس��می 
از متخلفین منتش��ر می شود و نه اجرای حکم این 
جرایم و البته ش��اید همی��ن برخورد های کاغذی 
است که منجر شده تا هر روز شاهد تخلف جدی تر 
و رش��د روزافزون این افراد س��ودجو در عرصه های 

مختلف اقتصادی کشور باشیم. 

سایه قاچاق بر سر طیور
متخلفینی ک��ه دیگر پا را فرات��ر از خرید ارز 
4200 تومانی و ف��روش آن به رقم های باالی 15 

هزار تومان گذاش��ته و دیگر از قاچاق س��وخت و 
دالر و گندم ارضا نش��ده و به جان دام های کشور 
افتاده اند و به اش��کال مختلف نسبت به قاچاق این 
احشام اقدام می کنند تا دست آخر بار دیگر فریاد 
وااس��فا برای کمبود گوشت گاو و گوسفند سرداده 
و بتوانند بدینوسیله زمینه از سرگیری واردات این 
قبی��ل محصوالت و کاالها را برای خود مهیا کنند 
و دست آخر اگر هم جا داشت بار دیگر با استفاده 
از رانت هایی که دارند نس��بت به اخذ دالر 4200 
و کمتر هم اقدام کنن��د چراکه به خوبی می دانند 

کسی از آنها بازخواست نمی کند. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
ت��داوم این قبیل اتفاقات و اینک��ه چطور متولیان 
نمی توانند نس��بت به حذف و نابودی چنین افراد 
سود جو در بازارهای اقتصادی کشور اقدام کنند به 
این نکته اشاره می کنند که عمدتا برخالف قوانین 
مطل��وب و قابل توجهی که در این خصوص وجود 
دارد آنچه منجر به تکرار این قبیل جرایم می شود 
به نحوه برخورد و عدم اجرای درست این تخلفات 
باز می گردد و اگر واقعا متولیان درصدد هستند تا 
برای همیشه ریشه این قبیل تخلفات مانند قاچاق 
کاال و دام و مواد غذایی و... را حذف کنند بایستی 
بیش از تصویب و یا تدابیر جدید زمینه مطلوبی را 
برای اجرای دقیق و درست قوانین کنند و پیرو آن 
متخلفین حس��اب کار دستشان آمد بدانند این ره 
که می روند به ترکس��تان است نه اینکه هیچگونه 
برخوردی به واس��طه ارتباطات و واسطه هایی که 
دارن��د با آنه��ا صورت نگرفته و ای��ن قبیل دالالن 
بدون هی��چ ترس و اظطرابی نس��بت به پر کردن 

جیب خود اقدام کنند.

سیاست روز تداوم قاچاق و تخلفات بازار کاالهای اساسی را بررسی می کند؛

جوالن محتکران نسبی و سببی

رئیس کل سازمان خصوصی ساز خبر داد
یز سود سهام عدالت مشموالن  تداوم وار

رئیس کل سازمان خصوصی س��ازی گفت: این سازمان  به تدریج در حال دریافت س��ود سهام عدالت مربوط به اصــــل 44
س��ال مالی 96 از ش��رکت های سرمایه پذیر است و به مرور این سود را میان 

گروه های مختلف مشموالن توزیع می کند.
علی اشرف پوری حسینی گفت: پس از برگزاری مجامع عمومی، شرکت ها 

طبق قانون 8 ماه فرصت دارند سود تقسیمی خود را پرداخت کنند.
وی افزود: براین اساس این سازمان به تدریج در حال دریافت سود سهام 
عدالت مربوط به س��ال مالی 96 از ش��رکت های سرمایه پذیر است و به مرور 

این سود را میان گروه های مختلف مشموالن توزیع می کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: تا به امروز سود سهام عدالت 
همه مشموالن مربوط به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت شده است و 
مشموالن مربوط به گروه روستائیان و عشایر نیز به تدریج در حال دریافت سود 
سهام عدالت خود هستند. بر این اساس با پایان یافتن توزیع سود سهام عدالت 
میان مش��موالن مربوط به گروه روستائیان و عشایر، توزیع سود سهام عدالت 

میان مشموالن سایر گروه ها نیز به تدریج آغاز خواهد شد.
وی درخصوص زمان آزادس��ازی س��هام عدالت نیز خاطرنش��ان کرد: الیحه 
آزادسازی این سهام سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد و در حال حاضر 
این الیحه در دست بررسی است. بر این اساس به محض اینکه بررسی ها در این 

زمینه به نتیجه برسد، اطالع رسانی الزم در این خصوص انجام خواهد شد.

 سخنگوی ستاد بودجه سازمان
برنامه و بودجه تشریح کرد؛

 جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان
آنطور که سخنگوی سازمان برنامه  نـه ا ر و بودجه می گوید س��االنه حدود یــــا
600 هزار میلیارد توم��ان یارانه پنهان در حوزه نفت و 
انرژی پرداخت می شود و در این شرایط دولت و مجلس 
به دنبال تدوین بس��ته اصالحات ساختاری حامل های 

انرژی هستند که اصالح قیمت نیز جزوی از آن است.
بح��ث یارانه های پنه��ان و ارقام س��نگین آن را 
چندی پیش بود که س��ازمان برنامه و بودجه به طور 
جدی تری رسانه ای کرد و اعالم شد که به دنبال انجام 

اصالحاتی دراین رابطه است.
یکی از بخش هایی که ساالنه یارانه قابل توجهی 
را در خود هضم می کند، حامل های انرژی اس��ت که 
قرارب��ود طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از س��ال 
1389 اجرایی ش��د، دولت به صورت تدریجی قیمت 
حامل ها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود 
که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از پرداخت یارانه 
و البته قاچاق سوخت  ش��ود ولی در عمل این اتفاق 
نیفت��اد؛ به ط��وری که طی دو مرحل��ه تغییر قیمت 

انجام ش��د ک��ه آخرین بار به س��ال 1393 وافزایش 
قیمت بنزین به 1000 تومان برمی گردد.

دولت در س��ال گذش��ته در تبصره)18( الیحه 
بودج��ه منابع حدود 17 هزار میلیارد تومانی افزایش 
قیمت حامل های انرژی را خارج از تبصره هدفمندی 
پیش بینی کرد، اما ب��ه دالیلی از جمله آثار تورمی، 
در نهای��ت ب��ا مخالف��ت مجلس مواجه ش��د و برای 

سال جاری هم تغییر در این رابطه اعمال نکرد.
ب��ا وج��ود بحث ه��ا و انتقادات��ی ک��ه در مورد 
یارانه ه��ای پنهان و قیمت حامل ه��ای انرژی وجود 
دارد، بازه��م در الیحه بودجه س��ال آینده بندی در 
این رابطه وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای 
هر تغیی��ر قیمتی مالحظات خاص آن از جمله تورم 

ناشی از اصالح قیمت باید در نظر گرفته شود.
 ام��ا این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به 
اصالحات ساختاری در حوزه حامل ها نیست و ظاهرا 

در حال تدوین بسته ای در این رابطه هستند.
در همین رابطه مژگان خانلو س��خنگوی س��تاد 
بودج��ه س��ازمان برنامه و بودجه در م��ورد وضعیت 
یارانه ه��ای پنه��ان و راهکار دولت ب��رای اصالح آن 
توضیح داد: بررسی های سازمان برنامه و بودجه نشان 
داد که در سال حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه 

در بخش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان وجود 
دارد؛ از این رقم ح��دود 600 هزار میلیارد تومان به 
حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 

215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
به گفته وی، از 900 ه��زار میلیارد تومان یارانه 
پنهانی که در سال پرداخت می شود حدود 300 هزار 
میلیارد تومان نیز به یاران��ه بودجه ای و فرابودجه ای 
تعلق دارد. خانلو با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه 
1398 هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی در 
نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد دولت 
بسته اصالح قیمت حامل های انرژی را در قالب بسته 
اصالحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند 
و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته ای 
جداگان��ه را بررس��ی و تدوین کند که در هر دو مورد 

در حال انجام است.
وی گفت: اگر در فاصله ای که الیحه بودجه بررسی 
و تصویب می ش��ود، بس��ته های اصالحات س��اختاری 
حامل های انرژی به جمع بندی رس��یده باشد در قالب 
قانون اعمال می شود و اگر اینگونه نشود به عنوان قانون 
جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
اما جمع بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی 

مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است.  ایسنا


