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5 درصد حقوق فرهنگيان عضو صندوق ذخيره 
فرهنگيان به اين صندوق واريز مي شود

نماين��دگان در ادام��ه بررس��ي 
اليح��ه برنامه شش��م توس��عه 
م��اده اي را مص��وب کردند که 
ب��ر اس��اس آن 5 درصد حقوق 
فرهنگيان عضو صندوق ذخيره 
فرهنگيان به اين صندوق واريز 
مي شود. به گزارش ايسنا، با رأي 

نمايندگان بر اس��اس ماده 100 اليحه برنامه شش��م توس��عه، 
کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره 
فرهنگي��ان را پذيرفت��ه يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي 
از حقوق و مزاياي خود را تا 5 درصد به حس��اب صندوق واريز 
کنند. دولت نيز موظف اس��ت همه س��اله معادل س��هم واريزي 
اعض��ا ب��ه صندوق ذخي��ره فرهنيگان را به طور کامل در رديف 
اعتباري خاص در بودجه س��نواتي منظور و پرداخت نمايد. به 
گزارش ايسنا، اين ماده در حالي در صحن مجلس بررسي شد 
که تعدادي از اعضاي کميسيون تلفيق برنامه اعتراض داشتند 
که اين ماده در جلسه کميسيون بررسي و تصويب نشده است. 
اما حاجي بابايي تأکيد کرد که اين ماده جلسه کميسيون بررسي 
ش��ده و متذکر ش��د همه جلسات کميسيون فيلمبرداري شده و 
مي توان با مراجعه به آن به اين مسأله پي برد. الريجاني نيز در 

توضيحي کوتاه، گفت که ظاهراً  اشتباه شده بوده است.

پيشنهاد حذف پرداخت ۰.5 درصد ارزش کاال 
براي طرح اعتراض گمرکي

ح��ذف پرداخ��ت 0.5 درص��د ارزش کاال ب��راي طرح اختالف 
در کميس��يون رس��يدگي به تخلفات يکي از چالش��هاي اليحه 
اصالح قانون امور گمرکي است. به گزارش تسنيم، اصاليحه 
اليحه امور گمرکي اخيراً از سوي هيئت دولت به مجلس شوراي 
اسالمي ارسال شده است تا تغييرات الزم در قانون امور گمرکي 
مصوب سال 1390 اعمال شود. ماده 144 قانون امور گمرکي 
يکي از اصول مترقي اين قانون ميباشد. بر اساس تبصره 5، ماده 
144 اختالفات اشخاص با گمرکها به درخواست مودي ابتدا در 
واحدهاي ستادي گمرک ايران مورد اظهار نظر قرار مي گيرد و 
در صورتي که مودي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف 
رئيس کل به کميس��يون رس��يدگي به اختالفات گمرکي احاله 
ميشود. براي طرح اختالف در کميسيون مذکور صاحب کاال بايد 
معادل نيم درصد مبلغ مورد اختالف را به عنوان حق رسيدگي 
به صورت س��پرده پرداخت نمايد. همچنين اگر راي صادره در 
تاييد نظريه گمرکي باش��د اين مبلغ به نفع دولت ضبط ش��ده، 
در صورتي که راي به نفع صاحب کاال باش��د اين مبلغ س��پرده 
مسترد ميگردد. بر اساس اليحه اصالحيه قانون امور گمرکي، 
اين تبصره از اليحه دولت حذف ش��ده اس��ت و در صورت راي 
مجلس و تاييد شوراي نگهبان مبلغ مذکور از فرد معترض به 
راي صادر شده از سوي گمرک اخذ نمي شود.  در جريمه هاي 
سنگين مثاًل 3000ميليارد تومان، شرکت معترض در صورت 
اعتراض به راي گمرک بايستي رقم 15 ميليارد تومان درحق 
دولت واريز کند تا فرايند رس��يدگي در کميس��يونهاي مربوطه 
آغاز ش��ود. يکي از نقاط قوت لحاظ ش��دن اين مبلغ اين اس��ت 
که در مورد جريمه هاي سنگين شرکتها در صورت اطمينان از 
تخلف خود، به سمت استفاده از طرفيت ماده 144 نمي روند. اما 
در صورت کنار گذاشتن اين تبصره ميزان اعتراضها به راي هاي 
صادره ش��ده از س��وي گمرک افزايش مي يابد. نکته بعد اينکه، 
فرآيند رسيدگي به اين اختالف هاي گمرکي بسيار زمان بر بوده 
و با توجه به درگير بودن 5 وزارتخانه در اين فرآيند هزينه هاي 
زماني و مادي زيادي نيز براي اين نوع رسيدگي صرف مي شود 
که در صورت کنار گذاشتن اين تبصره مشخص نيست چگونه 

اين اختالف جبران خواهد شد. 

حذف يارانه ثروتمندان ادامه مي يابد
نماين��دگان مجل��س ش��وراي 
اس��المي در بررس��ي م��اده 94 
اليح��ه برنامه شش��م مصوب 
کردند ياران��ه پردرآمدها حذف 
شود و به مددجويان کميته امداد 
و بهزيس��تي اختصاص يابد. به 
گ��زارش خبرن��گار پارلمان��ي 

خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ادامه 
جلسه علني نوبت صبح امروز شنبه 18 دي ماه به بررسي ماده 
94 گزارش کميسيون تلفيق درباره اليحه برنامه ششم توسعه 
پرداخت��ه و آن را تصوي��ب کردند. طبق اين ماده، دولت موظف 
اس��ت در طول اجراي قانون برنامه هر س��ال حداقل مستمري 
مددجوي��ان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و س��ازمان 
بهزيستي را عالوه بر يارانه موجود متناسب با سطح محروميت 
20درصد حداقل دس��تمزد مصوب ش��وراي عالي کار و از محل 
منابع هدفمندس��ازي يارانه ها و حذف خانواده هاي پردرآمد در 
ردي��ف بودج��ه خاص س��نواتي تامين و از طريق س��ازمانهاي 

مذکور پرداخت نمايد.

پيشخوان

اقتصادكالن

تجارت- گروه اقتصاد کالن: درحالي پيشتر اعالم 
شده بود که نرخ رشد گروه صنعت در شش ماهه 
95 به 9.1 درصد رسيده که گزارش مشروح و جديد 
مرکز امار نشان مي دهد، نرخ رشد صنعت تنها 3.۷ 
درصد بوده و مابقي اين رشد مرهون صادرات نفت 

و گاز بوده است.
در حال حاضر روزانه 3.2 ميليون بشکه نفت خام 
صادر مي ش��ود و براساس تواق هاي اخير با اوپک 

اين ميزان با افزايش مواجه مي شود. 
عوامل متعددي بر رش��د اقتصادي مؤثر هس��تند 
که ش��امل عوامل کوتاه مدت و عوامل بلندمدت 
است. در کوتاه مدت مهم ترين عوامل مؤثر بر رشد 
اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش 
ساختمان هستند. به بياني ديگر مي توان وضعيت 
سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را بيان کرد که 
اي��ن دو ني��ز عمدت��اً متأثر از قيم��ت نفت، نرخ ارز 
و چش��م انداز مثبت يا منفي اقتصاد کش��ور هستند 
که چش��م انداز اقتصادي هم خود معلول بسياري 
متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي تواند 
باشد. در بلندمدت عوامل پايه اي تر نظير عملکرد 
نظام تدبير امور، نظام آموزش��ي و... ساختار اصلي 
اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي کنند. اکنون 
درآمد نفتي سوپاپ اطميناني براي شتاب اقتصادي 

شده است.
بخش توليد کش��ور چند س��الي اس��ت که گرفتار 
رک��ود ب��وده و علي رغم تمام ش��عارها و برنامه ها، 
هنوز گره از کار اين بخش باز نشده و هر روز خبر 
تعطيلي واحدهاي توليدي در نقاط مختلف کشور 

به گوش مي رسد.
دول��ت ب��راي مقابل��ه با اي��ن موض��وع پرداخت 
تس��هيالت 16 هزار ميلي��اردي را براي کمک به 
بخش توليد رونمايي کرد اما عدم همکاري سيستم 

بانکي در پرداخت اين تسهيالت باعث شد تا کمتر 
توليدکننده اي امکان دريافت اين تسهيالت را پيدا 
کند. البته بخش زيادي از اين تس��هيالت هم به 
عنوان استمهال بدهي ها پرداخت شده است. رکود 
در بخ��ش تولي��د در حالي هر روز افزايش مي يابد 
که مسئولين پيشتر خبر از رشد 9.1 درصدي گروه 
صنعت در ششه ماهه سال 95 داده بودند. اما انتشار 
گزارش امروز مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که 
رکود صنعت کشور همچنان برقرار بوده و نرخ رشد 

اعالمي در اين حوزه مديون افزايش صادرات نفت 
خام و گاز طبيعي بوده  است.

مرکز آمار ايران در گزارش جديد خود از نرخ رشد 
در شش ماهه 95 اعالم کرد: "رشته فعاليت هاي 
گ��روه کش��اورزي 5.9، گ��روه صنعت 9.1 و گروه 
خدمات 5.0 درصد نس��بت به دوره ي مش��ابه سال 
قبل، رش��د داش��ته است. رشد گروه صنعت عمدتًا 
ناش��ي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي 

بوده  است."

*رشد 6.5 درصدي محصول ناخالص داخلي 
بررس��ي جداول مرکز آمار نشان مي دهد، در گروه 
صنعت باالترين سهم رشد به بخش استخراج نفت 
خ��ام و گاز طبيع��ي با ۷4.9 درصد اختصاص دارد. 
همچنين نرخ رشد در ساير معادن منفي 4.۷ درصد، 
تأمين آب و برق و گاز طبيعي ۷.2 درصد، ساختمان 
منفي 9.۷ درصد و معدن 53.8 درصد اعالم شده 
اس��ت. بر اس��ااس اين جدول، نرخ رشد صنعت در 

شش ماهه امسال تنها 3.۷ درصد بوده است.

محصول ناخالص داخلي در ش��ش ماهه نخس��ت 
سال جاري به رقم 331861 ميليارد ريال با نفت و 
316334 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده 
که حاکي از رشد 6.5 درصدي محصول ناخالص 
داخلي اس��ت. بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران 
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 13۷6 
در شش ماهه نخست سال جاري به رقم 331861 
ميليارد ريال با نفت و 316334 ميليارد ريال بدون 
احتساب نفت رسيده است، در حالي که رقم مذکور 
در مدت مشابه سال قبل با نفت 311558 ميليارد 
ري��ال و ب��دون نفت 302682 ميلي��ارد ريال بوده 
که نش��ان از رشد 6.5 درصدي محصول ناخالص 

داخلي در شش ماهه اول سال 1395 دارد.
همچنين آمارها نشان مي دهند که در بهار و تابستان 
سال جاري رشته فعاليت هاي گروه کشاورزي 5.9، 
گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5.0 درصد نسبت 
به دوره  مش��ابه س��ال قبل، رشد داشته است. رشد 
گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت 

خام و گاز طبيعي بوده است.
محاس��بات فصل��ي در مرک��ز آم��ار اي��ران در 
قال��ب 15 بخ��ش اصل��ي متش��کل از 42 رش��ته 
فعالي��ت انج��ام مي ش��ود که بر اين اس��اس گروه 
کش��اورزي ش��امل زي��ر بخش ه��اي زراع��ت و 
باغ��داري، دامداري، جن��گل داري و ماهيگيري، 
 گ��روه صنعت ش��امل زير بخش هاي اس��تخراج

 نفت خام و گاز طبيعي، اس��تخراج س��اير معادن، 
صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان 
اس��ت و گ��روه خدمات ش��امل زي��ر بخش هاي 
عمده فروش��ي و خرده فروش��ي، هتل و رستوران، 
حمل و نقل و ارتباطات، واس��طه گري هاي مالي، 
مس��تغالت، ام��ور عمومي، آموزش، بهداش��ت و 

مددکاري و ساير خدمات است.

رشد اقتصادي زیر ذره بین »تجارت«؛

رشد 6/5 درصدی چگونه محقق شد؟

افت تجارت ایران و آمریکا به یک پنجم  دالر در سوداي عبور دوباره از مرز ۴هزارتومان   یارانه پردرآمدها به مددجویان اختصاص مي یابد
 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با ادامه 
ح��ذف ياران��ه پردرآمدها و پرداخت آن به 
مددجوي��ان کميته امداد در برنامه شش��م 
موافقت کردند. به گزارش ايرنا، نمايندگان 
مجلس و در ادامه بررس��ي برنامه شش��م 

توسعه با 183 راي موافق، 10 راي مخالف، يک راي ممتنع از مجموع 
222 نماينده حاضر با ماده 94 موافقت کردند. براساس اين ماده، دولت 
موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هرسال حداقل مستمري 
مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي 
را عالوه بر يارانه موجود متناسب سطح محروميت،20درصد حداقل 
دس��تمزد مصوب ش��وراي عالي کار و از محل منابع هدفمندسازي 
يارانه ها و حذف خانواده هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي 

از طريق سازمان هاي مذکور پرداخت کند.

قيمت دالر با افزايش هفت توماني نسبت 
به آخرين معامالت هفته گذشته، ديروز 
در اولين روز کاري هفته جاري به 3943 
تومان رس��يده است. به گزارش مهر، در 
نخس��تين روز هفته کاري جاري، قيمت 

با هفت تومان افزايش به 3943 تومان رسيده است، اين در حالي 
است که اين نرخ، هفت تومان افزايش نسبت به آخرين معامالت 
پنجشنبه هفته گذشته را نشان مي دهد. بر اين اساس قيمت هر 
ي��ورو ب��ا افزايش 5 تومان��ي 4265 تومان، پوند بدون تغيير 4880 
تومان، تومان بود. همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي 
طرح جديد يک ميليون و 1۷6 هزار و 200 تومان، طرح قديم يک 
ميليون و 140 هزار تومان، نيم سکه 605 هزار تومان، ربع سکه 

320 هزار تومان و سکه يک گرمي 205 هزار تومان است.

مب��ادالت تجاري اي��ران و آمريکا در 
نوامب��ر 2016 ک��ه دونال��د ترامپ در 
انتخابات رياس��ت جمهوري آمريکا به 
پيروزي رسيد نسبت به ماه قبل از آن 
يک پنجم ش��د و به 9.۷ ميليون دالر 

رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
مرکز آمار آمريکا نش��ان مي دهد مبادالت تجاري ايران و اين 
کش��ور در ماه نوامبر 2016 نس��بت به ماه قبل از آن يک پنجم 

شده و به 9.۷ ميليون دالر رسيده است.
دونال��د ترامپ، نامزد افراط��ي جمهوريخواهان که انتقادهاي 
تندي در مورد توافق هسته اي آمريکا با ايران مطرح کرده است 
در انتخابات 8 نوامبر به پيروزي رسيد و قرار است از اول بهمن 

به عنوان رئيس جمهور آمريکا فعاليت خود را آغاز کند.

سيفاستقاللنهادسياستگذاريپوليكشورراخواستارشد

ثباتقيمتهابااستفاددهازثباتپولی
رئي��س کل بان��ک مرکزي حضور معاون اول رئيس جمهور در 
ميرداماد رامغتنم شمرد و بحث استقالل اين بانک را باز کرد.

 به گزارش ايسنا، استقالل بانک مرکزي به عنوان سياستگذار 
پولي در انجام اموري که موظف به آن است را مي توان در صدر 
الزامات اين بانک در ايران و دنيا دانس��ت. چراکه به طور کلي 
اين اس��تقالل مي تواند موجب تفکيک سياس��ت هاي پولي )در 
حيطه بانک مرکزي( و مالي يعني آنچه که تحت کنترل دولت 
اس��ت، ش��ده و با ايجاد نظم در نظام پولي به مطلوبيت سيس��تم 

اقتصادي و کارآمدي آن بينجامد.
در اين ش��رايط بانک مرکزي مي تواند با خروج از فش��ارهاي 
ناش��ي از دولتها و تکاليفي همچون اس��تقراض پول و يا انتش��ار 
آن، ب��ه وظاي��ف اصل��ي خود در قانون يعن��ي حفظ ارزش پول 
مل��ي، نظ��ارت بر بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اري و در مجموع 
 ايج��اد ش��رايط مناس��بي ب��راي اقتصادي مطلوب رس��يدگي 

کند.
 اما با اينکه دولتها همواره مدعي عدم فشار بر بانک مرکزي و 
تحميل تکاليف بر آن بوده اند در عمل اين مهم چندان محقق 
نش��ده اس��ت و گاهي آمارهاي متفاوت، تس��هيالت تکليفي و 
خواسته هاي نامتعارف از بانک مرکزي عملکرد آن را تحت تاثير 
قرار داده و نتوانسته آنطور که الزم است به عنوان سياستگذار 

پولي در اقتصاد، کارآمد عمل کند.
اين در حالي اس��ت که حتي يکي دو س��ال گذش��ته با ش��دت 
گرفت��ن موضوع اس��تقالل بانک مرک��زي بحث نحوه انتصاب 
و ع��زل رئي��س کل اي��ن بانک ميان دول��ت، مجلس و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام باز ش��د و درنهايت تغييراتي هم در 
اي��ن ام��ر ايجاد کردند. به طوريکه حکم نهايي تاييد رئيس کل 
بان��ک مرک��زي به رئيس جمهور رس��يد اما باز هم در عزل اين 
رئي��س جمه��ور بود که ب��ه عنوان رئيس هيات دولت بايد عزل 

وي را تاييد مي کرد.
اين تغيير که از آن به عنوان يکي از راههاي ايجاد اس��تقالل 
بانک مرکزي ياد مي ش��د، در ش��رايطي به تصويب رسيد که نه 
تنها در آن زمان کارشناسان را راضي نکرد و تاکيد داشتند که 
تنه��ا نح��وه عزل و نصب رئيس کل بان��ک مرکزي نمي تواند 
عامل اس��تقالل آن باش��د که اين بار ش��خص رئيس کل هم به 
اين موضوع واکنش نشان داده و خواستار استقال عملي بانک 

مرکزي شده است.
اين در حالي اس��ت که در جلس��ه اي که امروز -شنبه- در بانک 
مرکزي و با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و ابعاد 
اقدامات اين بانک در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار 
گرفت، س��يف، در اظهاراتي صريح خواس��ته تا اس��تقالل بانک 
مرک��زي ب��ه ط��ور ويژه مورد توجه قرار گيرد تا اين بانک بتواند 
در جهت وظايف خود در اقتصاد مقاومتي و تامين مالي اقتصاد 

حرکت کند.
ريي��س کل بان��ک مرک��زي هماهنگ��ي و س��ازگاري مي��ان 
سياس��ت هاي و دس��تگاه هاي مختل��ف اقتصادي بر اس��اس 
تجربه کش��ورهاي موفق دنيا را زمينه س��از ثبات اقتصاد کالن 
و رش��د پايدار غيرتورمي دانس��ته و دراين باره اس��تقالل عمل 
 نهادهاي سياست گذاري را به عنوان مساله اصلي عنوان کرده

 است.
وي همچني��ن ع��دم اس��تقالل حوزه ها را ه��م مورد تاکيد قرار 
داده و گفته که در مس��ير توس��عه اقتصادي تس��لط يک حوزه 
بر حوزه هاي ديگر و در نتيجه عدم اس��تقالل حوزه ها، فضايي 
همراه با عدم تعادل ايجاد مي کند که با تسري به ساير حوزه ها، 
بجاي اينکه شوک هاي وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن 

را تشديد خواهد کرد.
 از اي��ن رو نه��اد سياس��ت گذار پول��ي ک��ه نق��ش اصل��ي را 

در ابع��اد پاي��داري مال��ي و خارج��ي دارد، ب��ه واس��طه محور 
پاي��داري بودج��ه اي با دولت در تعام��ل بوده و جهت برقراريي 
 ثب��ات اقتص��ادکالن نيازمند اس��تقرار ثب��ات بودجه اي دولت

 است.
رييس ش��وراي پول و اعتبار محور و اس��اس بحث اس��تقالل 
نه��اد سياس��ت گذار پول��ي را به نحو اس��تقالل عمل در جهت 
انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي 
و بودجه اي دولت دانس��ته و گله مندانه گفته که متاس��فانه طي 
س��ال هاي اخير بحث اس��تقالل نهاد سياس��ت گذار پولي بعضا 
ب��ه مقول��ه چگونگ��ي عزل و نصب رئي��س کل اين نهاد تنزل 
يافته اس��ت آنهم در حالي که محور و اس��اس بحث اس��تقالل 
نهاد سياست گذار پولي به نحو استقالل عمل، در جهت انجام 
وظاي��ف قانون��ي و تحق��ق اهداف خود، خارج از تس��لط مالي و 

بودجه اي دولت است.
سيف، همچنين با اشاره به اينکه آزادي عمل در پيگيري هدف 
ثب��ات قيمته��ا )تورم پايين و باثبات( و ثبات مالي با اس��تفاده از 
ابزارهاي پولي از ابعاد مهم اس��تقالل سياس��تگذار پولي اس��ت 
عنوان کرده که بديهي اس��ت در اين ش��يوه، اس��تقالل نهاد 
سياس��ت گذار پولي به مفهوم پذيرش مس��ئوليت در دستيابي به 
اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت 
در سياست ها و اهداف بوده و يک سونگري، عدم تعامل با ديگر 
نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش 
اقتضائات و مصالح کش��ور و همکاري بودجه اي، برداشت هاي 

اشتباه از اين مفهوم است. 
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه استقالل نهاد سياست گذار 
پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي 
با نتايج مثبت قابل مالحظه اي در مهار تورم همراه بوده است 
يادآور ش��د که امروزه در س��ايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، 

کنترل نرخ تورم در س��طوح پايين به يک موضوع حل ش��ده 
در اقتصادهاي دنيا تبديل ش��ده و تورم هاي دو رقمي به جز در 
معدود کش��ورهاي دنيا، قابل مش��اهده نيست. بر اين اساس در 
طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي 
اس��تقالل بيش��تر به نهاد سياس��ت گذار پولي حرکت کرده اند و 
متناسب با آن قوانين پولي و بانکي آنها نيز دستخوش بازبيني 

و اصالح شده است.
 نتيج��ه مطالع��ات مختل��ف حاکي از اين اس��ت که يک رابطه 
معکوس ميان درجه اس��تقالل نهاد سياس��ت گذار پولي و نرخ 
ت��ورم وج��ود دارد و کش��ورهاي مختلف، با اعطاي اس��تقالل 
 بيشتر به نهاد سياست گذار پولي خود، تورم پايين تري را تجربه 

کرده اند. 
ب��ا اينح��ال رئيس کل بانک مرکزي معتقد اس��ت که در دولت 
فعلي، استقالل پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت 
مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده اس��ت. وي 
البته اميدوار است با تداوم اتخاذ سياست هاي سازگار و هماهنگ 
و افزايش استقالل نهاد سياست گذار پولي، رشد در حوزه هاي 
غيرنفتي نيز نهادينه  شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بيشتر 

غير تورمي بود. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختما نهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139460325009005979 مورخه 94/10/16 و هیأت اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الش��تر )سلس��له (تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
امید علی محمدی فرزند صید علی بش��ماره شناس��نامه 2 صادره از الش��تر به ش��ماره ملی 
4189779350 در شش��دانگ یکباب عمارت به مس��احت 21/50 متر مربع پالک ش��ماره 
31 فرعی از 101 اصلی واقع در الشتر خیابان شهید مدنی خریداری از مالک رسمی آقای 
حسن منظمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند ماکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/4
مهدی کاظمی  / رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر )سلسله (

----------------------------------------------------
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون 13 آئی��ن نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای 

فاقد سند رسمی
آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح  ذیل:
1- پرونده کالسه 1302و رأی شماره 9694 مورخه 95/8/2 به تقاضای احسان ظهرابی 
فرد فرزند احمد آقا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 166/71مترمربع مجزی 
شده از پالک 8 فرعی از 43 - اصلی واقع در بخش 2  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی ( خدا مراد دریکوند .   رسیدگی و تائید و انشاء گردید مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 2 ماه اعتراض خود را کتباٌ به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 

است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باش��د در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای  مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت 
مورد تقاضا بر اس��اس مدلول رأی وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع  قضایی نخواهد بود. م الف 414477
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/19
محمد علی ابراهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 

----------------------------------------------------
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون 13 آئی��ن نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای 

فاقد سند رسمی
آرای صادره هیأت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح  ذیل:
1- پرونده کالسه 156/95 و رأی شماره 7762 مورخه 95/6/15 به تقاضای سعید نعمتی 
فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 23/77مترمربع مجزی شده از 
پالک 1910 - اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رس��می ( س��ید عیس��ی محمدیان .   رس��یدگی و تائید و انش��اء گردید مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 2 ماه اعتراض خود را کتباٌ به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باش��د در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای  مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت 
مورد تقاضا بر اس��اس مدلول رأی وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال صدور س��ند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع  قضایی نخواهد بود. م الف 414476
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/4- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/19

محمد علی ابراهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 

---------------------------------------------------
آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص دادخواست آقای رضا سرحانی فرزند سلمان به طرفیت اسعد سرحانی فرزند 
سلمان و خانم نوال سرحانی فرزند سلمان و آقای فرید سرحانی فرزند سلمان به خواسته 
صدور دستور فروش ملک مشاع به شماره پالک ثبتی 136 ناحیه 4 بخش 2 خرمشهر نظر 
به صدور رای 9509976141300627 ش��عبه س��وم حقوقی دادگستری خرمشهر مبنی 
در دس��تور فروش پالک ثبتی فوق الذکر از طریق ارجاع به کارش��ناس و تعیین قیمت و با 
توجه به ابالغ نظریه کارش��ناس و عدم اعتراض طرفین و اجرای تش��ریفات مقرر در جلس��ه 
روز چهارش��نبه 1395/11/05 س��اعت 08:30 به مزایده گذاش��ته میشود که مزایده از 
قیمت کارشناس��ی ش��روع و به باالترین مبلغ پیش��نهادی به فروش می رسد. خریدار مکلف 
ب��ه پرداخ��ت ده درص��د) 10%( از قیمت پیش��نهادی فی المجل��س و الباقی ظرف مدت یک 
م��اه م��ی باش��د ک��ه در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزای��ده در مهلت مقرر ده درصد ) 
10%( از قیمت تودیعی ضبط می گردد و ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مکلف 
اس��ت و خری��دار م��ی توان��د جه��ت رویت ملک تا پنج روز قب��ل از تاریخ مزایده با مراجعه به 
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید. ضمنا این اجرا تعهدی 

نسبت به تخلیه ملک ندارد.
)) محل و مشخصات ملک((

پالک ثبتی فوق به آدرس خرمشهر – خیابان فردوس ، خیابان دلگشا – اولین بن بست سمت 
چپ- دست راست بن بست پالک یکی مانده به آخر.ملک مورد یک قطعه زمین جای منزل پی 
کنی شده- فاقد اعیان- غیر محصور- با مساحت عرصه 133/05 متر مربع که در حال حاضر 
به علت تعداد ورثه شش دانگ زمین به نه قسم تقسیم گردیده است.با توجه به موقعیت 
ملک مساحت عرصه و بررسی های انجام شده ارزش هر متر مربع عرصه 5500000 ریال 
و ارزش شش دانگ به مبلغ 731775000 ریال ) هفتصد و سی و یک میلیون و هفتصد 

و هفتاد و پنج هزار ریال( ارزیابی و اعالم می گردد. 9/975 م / الف 
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهر- عزیزی

----------------------------------------------------
آگهی ابالغ وقت به خوانده 

شماره  پرونده کالسه :    95 / 22 /950515
وقت رسیدگی : 23 / 12 / 95 ساعت 9:00

خواهان : محسن رنجی
خوانده : حسین معصومی هاویردیلو

خواسته : مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه    22  
در این شعبه در حال رسیدگی می باشد بنابه تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب دس��تور ش��ورای حل احتالف وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مفاد 
دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد 
شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ، ضمن اعالم نشانی خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر شود . 

در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .م / الف  49689 
مدیر دفترشعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی

----------------------------------------------------
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 

رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر رأي شماره 139560318603007097 مورخ 
95/7/24 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم رقیه پوریزداني فرزند عبدالس��عید به ش��ماره شناس��نامه 4338 صادره از 
تهران در قریه حمیدیان در شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 172  متر مربع 
پ��الک فرع��ي 6137 از اصل��ي 54 مف��روز و مجزي ش��ده از پالک فرع��ي 13و7 از اصلي 54 
واقع در بخش 4 رش��ت خریداري از مالک رس��مي محمدرضا باقري محرز گردیده اس��ت لذا 
به منظور اطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي  که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي �وانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف7937
تاریخ انتشار نوبت اول   95/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم  95/11/4
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت-حسین اسالمي


