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 شماره گذاری کاال برای حمایت از تولید
و رونق صادرات
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات 
گفت: سیاست این مرکز در چارچوب حمایت از کاالی 
ایرانی و رونق بخش��یدن به صادرات غیرنفتی کشور و 

شکست سیاست تحریم دشمن دنبال می شود.
حس��ین پاریاب افزود: امروز این آمادگی در مرکز 
ملی ش��ماره گذاری کاال و خدمات به وجود آمده که 
چنانچه دولت درخواست داشته باشد، تا پایان 1398 
تمام محصوالت تولیدی کشور در سامانه نشانه گذاری، 

ردیابی و رهگیری کاال قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برآورد می ش��ود تحت پوش��ش 
قرار گرفتن تمام کاالها، هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد 
ریال داش��ته باشد که این امر درآمدی بالغ بر 300 تا 

400 میلیارد ریالی را به همراه خواهد داشت.
پاریاب گفت: جمهوری اس��امی سال هاس��ت که 
از پدی��ده قاچاق کاال در رنج و آس��یب ق��رار دارد، از 
همین رو چنانچه »کدگذاری کاال« برای همه اقام که 
اجرایی شود، از عرضه کاالی تقلبی و قاچاق در شبکه 
توزیع جلوگیری می کند و حمایت از تولید، اشتغال و 

رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.  ایرنا
 

  کارگران فاقد بیمه هم
بسته حمایتی دولت را می گیرند

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که 
بسته حمایتی دولت شامل حال کارگران فاقد بیمه تامین 
اجتماعی هم می ش��ود گفت: اکنون زمان دریافت بسته 
حمایتی دولت برای کارگران بیمه ای است و به نوبت جلو 

می رود و افراد فاقد بیمه نیز این بسته  را می گیرند.
ابوذر ندیمی درخصوص انتقاداتی که به واریز نشدن 
بسته حمایتی دولت به حساب کارگران فاقد بیمه وجود 
دارد ب��ه رادیو گفت: گروه هایی که ش��امل بس��ته های 
حمایتی دولت هستند کارگران،  مددجویان، کارمندان 
دولت،  بازنشس��تگان دولتی، لشگری و سایر صندوق ها، 
رانندگان، اقش��ار روستایی و فاقد بیمه ای ها هستند که 
اکنون زمان دریافت بسته حمایتی دولت برای کارگران 
بیمه ای است و به نوبت جلو می رود و افراد فاقد بیمه نیز 

از این بسته ها بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از 900 هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان در کش��ور پرداخت می شود گفت: 
پرداخت این بسته ها به جهت فشاری است که امسال 
بر مردم وارد ش��ده اس��ت که پرداخ��ت آن مقداری 

پر رنگ تر شده است.  تسنیم 

رشد 25 درصدی صادرات فلزات و 
سنگ های گرانبها 
 براس��اس آمار گمرک جمهوری اسامی ایران در 
مدت 9 ماهه نخس��ت امس��ال ارزش صادرات فلزات و 
سنگ های گرانبها )طا، نقره و...( به رقم بیش از 100 
هزار دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد 25 درصدی را نشان می دهد.
بر پایه جداول آماری تجارت خارجی کشور، میزان 
وزنی صادرات فلزات و سنگ های گرانبها رقم 45.8 تن 
بود که در مقایس��ه با 9 ماهه پارس��ال )منتهی به آذر( 

رشد بیش از سه هزار و 235 درصدی دارد. ایرنا

اخبار

پلمب ۱۱۰ فروشگاه قاچاق پوشاک تا پس فردا
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: طی 3 روز آینده یعنی تا 
انتهای روز دوشنبه اول بهمن ماه  همه کاالهای 110 فروشگاه پوشاک احصا شده 

توسط ستاد، جمع آوری و تابلوی آنها پایین کشیده می شود.
حمیدرض��ا دهقانی نیا گفت: اس��تانداری مصوبه ای درباره طرح جلوگیری از 

عرضه پوش��اک قاچاق داشت که برداش��ت های متفاوتی از آن صورت گرفته بود 
و این برداش��ت ها از دید بیرونی این طور به نظر می رس��ید که مانع تراش��ی صورت 

گرفته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: در این جلسه مصوب  شد که با 
محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتحادیه مربوط  ظرف سه روز آینده 
یعنی تا انتهای روز دوش��نبه اول بهمن ماه همه کاالهای 110 فروش��گاه پوشاک احصا 

شده توسط ستاد، جمع آوری و تابلوی آنها پایین کشیده شود.  صداوسیما

تجارت 
راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان در آینده نزدیک

رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت: براس��اس اقدامات چند ماه گذش��ته بانک 
مرکزی برای آماده س��ازی س��امانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، این س��امانه 

بزودی عملیاتی می شود.
عبدالناصر همتی اظهار داشت: از آنجا که تخصیص و تأمین ارز در جهت واردات 

کاال و خدمات مورد نیاز کش��ور صورت می گیرد متاس��فانه در این فرآیند در گذشته 
سوء استفاده های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کاال و خدمات مورد نیاز 

با طی فرآیند های قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با 
ارز دریافتی کاال به کشور وارد نکرده اند. با به کارگیری این سامانه کلیه بانک ها، وزارت صمت، 
گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت. 

وی افزود: از این به بعد یکی از شاخص های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و 
دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود.  ایرنا

پشت باجه
حساسیت وزیر صنعت به تعدیل کارگر 
 وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به سیاست دولت در راستای تمرکززدایی 
و اینکه برنامه های خوبی در آینده داریم، گفت: محصوالت خودرویی و لوازم خانگی 

که کمتر از 40 درصد آن ساخت داخل کشور باشد را حمایت نخواهیم کرد.
رضا رحمانی اظهار کرد: کاری که ش��ما انج��ام می دهید و اینکه از یک نفر 

تا هر چند نفری را که بر س��رکار گذاشته اید بسیار با ارزش است و به عنوان یک 
ایرانی همیش��ه می گویم دست شما را می بوس��م. شرایطی پیش آمده و مشکاتی را 
داریم که بخشی از آن همیشه هست و بخشی از آن یک حرکت جمعی را می طلبد.

وی ادامه داد: وظیفه ما این اس��ت که مشکات را پیگیری کنیم و با توجه به اینکه 
در یک جنگ اقتصادی قرار داریم به تعدیل کارگر حساس��یت دارم. در این باره صحبت 
نکنید. تاش ما بر این است که وضع موجود را حفظ کنیم تا پیش از این  ۶0 درصد از 

برنامه تولید عقب بودیم  اما اکنون جلوی روند نزولی گرفته شده است.  ایسنا

کسب و کار

آگهى تاسيس 
تاســيس شركت تعاونى چهار هزار و دويســت و چهارده بسته بندى گلزار 
مانشــت خزل درتاريخ 1397/08/22 به شــماره ثبت 937 به شناســه ملى 
14007943276 ثبــت و امضا ذيــل دفاترتكميل گرديده كــه خالصه آن به 
شــرح زيــر جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع : بســته بنــدى انواع ميوه 
خشك،ســبزى و حبوبــات باســتناد 2257 تاريخ مجــوز 07/08/1397 اداره 
محتــرم كار تعاون ورفاه اجتماعى شهرســتان چرداول مــدت : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان ايالم ، شهرســتان چرداول ، بخش مركزى 
، شــهر آســمان آباد، بابامر ادى ســفلى ، كوچــه دامداد ، كوچه (انديشــه 4) ، 
پــالك 4 ، طبقه همكف كدپســتى 6956194141 ســرمايه اوليه تعاونى مبلغ 
10500000 ريال اســت كه به 21 ســهم500000 ريالى، منقســم گرديده 
است، مبلغ 3500000 ريال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مبلغ 7000000 
ريال آن در تعهد اعضا ميباشــد. اولين مديران : خانم مريم خبازى به شــماره 
ملــى 3340062897 به ســمت رئيس هيئــت مديره به مدت 3 ســال آقاى 
محسن رستم زاد به شماره ملى 4539867210 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت 3 ســال خانم ميترا رســتم زاد به شــماره 4539920731 به 
ســمت منشــى هيئت مديره به مدت 3 ســال خانم مهناز دانايى به شماره ملى 
3732488314 به ســمت عضو على البدل به مدت 3 سال خانم مليحه رستم 
زاد به شــماره ملى 4539851853 به سمت مديرعامل و عضو على البدل به 
مدت 3 ســال دارندگان حق امضا : كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور 
بانكــى از قبيل چك،ســفته،برات و اوراق بهادار با امضــاء خانم مريم خبازى به 
عنوان رئيس هيئت مديره و در غياب ايشان آقاى محسن رستم زاد به عنوان 
نائب رئيس هيئت مديره به اتفاق خانم مليحه رستم زاد به عنوان مدير عامل 
و مهــر شــركت معتبر خواهد بودو اوراق عادى و نامه هــا با امضاى خانم مليحه 
رســتم زاد به عنــوان مدير عامل و مهر شــركت معتبر خواهد بود. بازرســين 
موسســه: آقاى مجيد حامدى يگانه به شــماره ملى 4501121076 به ســمت 
بازرس اصلى و آقاى مراد رستم زاد به شماره ملى 4539311931 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب گرديد روزنامه سياســت 
روز بــراى درج تصميمات و آگهى هــاى تعاونى تعيين گرديــد. اختيارات مدير 

عامل : طبق اساســنامه رونوشــت : اداره تعاون كار ور فاه اجتماعى به شــماره 
نامه 2257 مورخ 07/08/1397 جهت اطالع 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شيروان و چرداول (350611)

آگهــى تغييــرات شــركت ســاماندهى مشــاغل شــهرى ابنيه مشــهد 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 50740 و شناســه ملــى 

 10380671858
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/9/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : آقاى محســن اصغرى كد ملــى :0945151934 به 
ســمت رئيس هيات مديره و مديرعامل ، آقاى محمد امين محمد زاده 
كــد ملى :0946516375 به ســمت نايب رئيس هيات مديره و آقاى 
عليرضا حيــدر زاده كد ملــى 0919371043 به ســمت عضوءهيات 
مديره شــركت براى باقيمانده مدت تصدى تــا تاريخ 6/8/99 تعيين 
گرديدند - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك ، سفته 
، بروات و اوراق عادى و نامه ها و مكاتبات ادارى و قراردادها و عقود 
اســالمى شركت با امضاى منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر 

خواهد بود .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (352166)

آگهى تغييرات شــركت پديده انديشــه نوين شــايان شركت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 34710 و شناسه ملى 10380499788 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/9/10 
تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : - محل شــركت در واحد ثبتى مشــهد به آدرس 
اســتان خراسان رضوى ، شهرستان مشــهد ، بخش مركزى ، شهر مشهد، سعد 
آباد ، خيابان منوچهرى[شــهيدقرنى8] ، بلوار شهيدقرنى ، پالك 0 ، مجتمع راد 
، طبقه دوم ، واحد 4 كد پســتى : 9139983641 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (352147)

آگهى مزايده نوبت اول 
در خصــوص پرونده كالســه 971248 اجــراى احكام مدنى موضوع دســتور فروش پــالك 14003 فرعى از 
71 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از 7705 اصلى گيالوند صادره از ســوى شــعبه دوم حقوقى به شــماره دادنامه 
9709972210200560 مورخــه 1397/8/24 خواهــان فاطمــه احمــدى فرزنــد قاســم با وكالــت خانم مريم 
آقابابايــى فرزند على مراد به طرفيت مســعود منصورى فرزند منصــور ، جواد نصيرى فرزند محمد با توجه به اينكه 
كارشــناس منتخب محترم آقاى حديد حيدرى به شــرح ذيل كارشناسى نموده اند احتراماً بازگشت به ابالغيه شماره 
9710102210901209 مورخ 1397/9/15 و به شماره پرونده 9709982210200554 و به شماره بايگانى 
پرونــده 971248 بــا موضوع ارزيابى پالك ثبتى 71/14003 به درخواســت خانم فاطمه احمــدى بطرفيت آقايان 
جواد نصيرى و مســعود منصورى بدينوســيله گزارش كارشناس به شرح ذيل جهت استحضار هر گونه بهره بردارى 
تقديــم مــى گردد الف) مشــخصات ثبتى: با توجه به يك فقره تصوير ســند مالكيت ابرازى و مشــروط به صحت آن 
مشــخصات ملك به شــرح ذيل مى باشــد: شــماره پالك 71/14003 مفروز و مجزى از 7705 مســاحت 118/78 
مترمربع وضعيت: طبقه يك توضيحات: اينكه تصوير سند مالكيت به صورت مشاعى و به شماره 329417 مى باشد 
و موضوع ارزيابى ششدانگ پالك بوده است ب) حدود اربعه : شماال ديوار و پنجره اى است به طول 7/67 متر به 
فضاى خيابان شــرقا ديوار و پنجره ايســت به طول 12/95 متر به هفضاى خيابان جنوبا نرده اى اســت به طول 10 
متر به فضاى حياط مشــاعى غربا در ســه قســمت كه قسمت دوم آن شمال اســت اول ديوارى است به طول 8/35 
به قطعه 2767 تفكيكى دوم درب و ديوارى اســت به طول 2/32 به راه پله مشــاعى ســوم ديوارى اســت به طول 
4/60 به راه پله مشــاعى ملك موضوع كارشناســى واقع در طبقه اول مى باشــد و آردس ملك: خيابان فرهنگيان ، 
نبش دانش 4 مى باشــد ج) نظريه كارشناســى : با توجه به بازديد به عمل آمده و بازديد از موقعيت ملك و مالحظه 
و مطالعــه پرونــده و در صورت صحت مــدارك ابرازى و عدم هر گونه منع قانونى جهت نقــل و انتقال و صرفنظر از 
هرگونه بدهى احتمال به هر شخص حقيقى يا حقوقى ارزش ريال ششدانگ پالك مذكور معادل با 3600000000 
برابر با سه ميليارد و ششصد ميليون ريال برابر با سيصد و شصت ميليون تومان به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم 
مى گردد نظريه كارشناســى به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشنانســى 
آغاز خواهد شــد و به كســى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست 
10 درصد قســمت پيشــنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگســترى دماوند واريز نمايد و فيش 
مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند. الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حســاب ســپرده فوق واريز 
نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز مابقى 
مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/11/24 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديد طالبين جهت اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى 

دماوند مراجعه نمايند. م الف/5745
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى على بلوطى با وكالت از آقاى ميالد ساكى (برابر وكالتنامه 80069 مورخه 96/12/24 تنظيمى دفترخانه 
اســناد رسمى شماره 1 بروجرد) با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 21661 مورخ 97/10/18 دفتر 
اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 70 فرعى از 3558 اصلى واقع 
در بخــش 2 بروجرد ذيل ثبــت دفتر امالك الكترونيك 139620325004000497 به ســند شــماره 652340 
بنام مشــاراليه ثبت و ســند مالكيت صادر و تسليم شده كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك 
الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شــود اگر شــخصى به نحوى از 
انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتباً پس از نشر آگهى بمدت ده روز به 
اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك 

صادر خواهد شد. آدرس ملك : خيابان فروردين كوچه صامت بروجردى
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى دعوت افراز
چون خانم زليخا پودينه نژاد (وكالتا/ اصالتا ) ... فرزند محمد احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/991- اصلى 
واقع در بخش 2- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 16929- ز مورخ 97/10/4 طبق وكالتنامه 
شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه 
به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند 
و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/11/27 در اين اداره و يا 
در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور 

ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 1397/10/29- م الف/1591
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرائي كالســه 9200150 له بانك صادرات، ششــدانگ عرصــه و اعيان يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى بــه پالك 1067 فرعى از 2-اصلى واقع در اراضى ســراج محله بخش 19 ثبت گلوگاه بمســاحت 
18/198 متــر مربــع ذيل ثبت 7625 صفحه 184 جلد 51 با حدود و مشــخصات : شــماال:اول بطول 40/1 متر 
ديواريســت بــه كوچــه دوم بصورت مورب و شكســته بطــول هاى 87/5 متــر و 28 ســانتيمتر و 25/6 متر 33 
سانتيمتر و 69/8 متر و 70 سانتى متر ديواريست به متصرفى على صفرى.شرقاً: به طول 87/5 متر ديواريست 
به باقيمانده پالك جنوباً: اول در سه جزء كه جزء دوم غربيست به طول هاى 65/3 متر و 60/3 متر و 55/3 متر 
به ديوار شــركت نفت دوم در ســه جزء كه جزء اول غربيست به طول هاى 20/4 متر و 70/6 متر و 50 سانتيمتر 
بديوار شــركت تعاونى غرباً در ســه جزء كه جزء دوم بحالت شمال غربيســت بطول هاى 71/6 متر 65 سانتيمتر و 
65/8 متر درب و ديواريســت به كوچه و حقوق ارتفاقى ندارد به نام خانم طيبه بابائى فرزند قربان ثبت و صادر 
و تسليم گرديد، طبق سند رهني16646 - 01/04/97 دفترخانه 46 گلوگاه در قبال مبلغ 150000000 ريال 
در رهــن بانك صادرات گلوگاه قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمي پالك موصوف با توجــه به اعيانى آن كه 
ســاختمانى ســه طبقه به زيربناى مجموعاً 150 متر مربع با اسكلت فلزى و قدمت حدود 10 سال كه طبقه دوم آن 
مورد اســتفاده مسكونى و طبقات اول و سوم آن در مرحله اتمام اسكلت رها شده بانضمام ساختمانى يك طبقه با 
زير بناى 40 متر مربع با قدمت حدود 35 ســال و در حال حاضر مســكونى داراي انشعابات آب و برق و گاز شهرى 
مى باشــد به مبلغ 600000000(ششــصد ميليون ريال)ريال ارزيابي شــده ، پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز 
ســه شــنبه مورخ 97/11/16 در اداره ثبت اســناد و امالك گلوگاه. واقع در خيابان 15 خرداد از طريق مزايده 
به فروش مي رســد. مزايده از مبلغ 600000000(ششصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي 
نقداً فروخته مي شــود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشــد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شــهرداري و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشــر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد، مزايده روز اداري بعد از 

تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار: 97/10/29) .م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانم ليال آزرمى داراى شــماره ملى 0491996871 به شــرح دادخواســت به كالســه 610/3/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سلمان ســرهنگى به شماره ملى 
4609912333 در تاريــخ 1397/2/22 در اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- ليال آزرمى فرزند على اكبر به ش ملى 0491996871 همســر متوفى 2-  محمد حســين 
ســرهنگى فرزند ســلمان به ش ملى 0441628419 فرزند متوفى 3- احمد على ســرهنگى فرزند اكبر به ش 
ملى 0439429102 پدر متوفى 4- ســيده سكينه جعفرى فرزند جعفر به ش ملى 4609292726 مادر متوفى 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5744
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى دعوت افراز
چون آقاى / قاســم پيرى زيركوهى (وكالتا) از طرف اكبر ســرگلزهى فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى 
پالك 1085 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش 2- سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 17727- ز 
مورخ 97/10/15 طبق وكالتنامه شــماره 97007-91/4/26 دفترخانه شــماره 13 زابل تقاضاى افراز ســهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از 
اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس 
آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و 
از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 97/12/1 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 1397/10/29- م الف/1652
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

این روزه��ا الیحه بودجه 98 نقشــــه راه گروه معیشت 
در شرایطی بررسی می شود که اغلب اعداد و ارقام 
مندرج درآن با هیچ یک از ش��رایط کنونی اقتصاد 

کشور همخوانی ندارد.
براس��اس توضیحات نوبخت و مفاد مندرج در 
الیحه بودجه س��ال آتی دولت برای ایجاد اش��تغال 
تاش مضاعفی کرده به طوریکه در تبصره 18 الیحه 
بودجه س��ال 98 پیش بینی شده که یک میلیون و 

هفتاد و هفت هزار نفر اشتغال ایجاد شود.
این س��خنان نوبخت در حالی مطرح شده که 
وی در س��ال گذش��ته نیز چنین وعده هایی را سر 
داده بود اما بررس��ی اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده 
توس��ط مراکز رس��می به خوبی نشان می دهد که 
وعده های س��رداده شده همچنان وعید باقی مانده 

و به سرمنزل مقصود نرسیده است. 

وعده های وعید شده
نوبخت در تاریخ 1۶ بهمن ماه س��ال 9۶؛ وعده 
ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل را در سال 97 داده 
بود اما در آن زمان رئیس سازمان برنامه و بوجه با بیان 
اینکه برنامه ریزی های الزم برای ایجاد یک میلیون و 
33 هزار ش��غل در س��ال 97 انجام شده است گفت: 
دولت وظیفه رس��یدگی به وضعیت جوانان کشور را 
دارد و برنامه ریزی های الزم برای ایجاد یک میلیون و 

33 هزار شغل در سال 97 انجام شده است.
براس��اس آمار منتشر ش��ده توسط مرکز آمار 
ای��ران در تاریخ 10 آذر ماه ؛97 در بهار 1397، به 
میزان 41.1 درصد جمعیت 10 س��اله و بیشتر از 
نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه شاغان 

یا بیکاران قرار گرفته اند. 
طبق گزارش یاد شده بررسي نرخ بیکاري افراد 
10 ساله و بیش تر نشان مي دهد که 12.1 درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. روند 
تغییرات این نرخ حاکي از آن است که این شاخص 
نس��بت به بهار 139۶ به میزان 0.5 درصد کاهش 
داش��ته است و جمعیت بیکار کشور با 44958 نفر 
کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.

شنا خالف جهت
اگرچه آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و 
اشتغال زایی کشور با هم همخوانی ندارد اما دراین 
بین نمی ت��وان از گزارش بانک مرکزی درخصوص 
رش��د اقتصادی کش��ور در فصل بهار گذش��ته که 
مدعی ش��ده اس��ت که براساس محاس��بات بانک 
مرکزی؛ رش��د اقتصادی کشور در س��ه ماهه اول 

سال 1397 به 1.8 درصد رسیده است. 
ای��ن اع��داد و ارق��ام در 25 ش��هریور 97رو 
س��ایت رس��می بانک مرکزی قرار گرفته و در آن 
اعام شده اس��ت که براساس محاسبات مقدماتی 
و اولی��ه اداره حس��اب های اقتصادی ای��ن بانک، 
تولید ناخالص داخلی کش��ور ب��ه قیمت پایه و )به 
قیمت های ثابت س��ال 1390( در س��ه ماهه اول 
س��ال 1397 به 1۶7۶.7 هزار میلیارد ریال رسید 
که نسبت به رقم مش��ابه سال قبل به میزان 1.8 

درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد اقتصادی منفی
در کن��ار ناهمخوان��ی ن��رخ رش��د اقتصادی و 
اشتغال زایی کشور در سال جاری اما بررسی گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس درخصوص رشد اقتصادی 
کش��ور نیز حکایت جالبی دارد. چندی پیش مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی نسبت به پیش بینی 
وضعی��ت اقتصاد ایران در س��ال 97 پرداخته و دو 

سناریو را برای کشور ترسیم کرده بود. 
 گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس تصریح 
می کند که با در نظر گرفتن دو سناریو آثار تحریم 
بر رشد اقتصادی و رشد بخش  های اصلی پیش بینی 
کرده بود که در س��ال 1397 رشد اقتصادی ایران 
در س��ناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- 
درصد باش��د. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 

و 0.8 درصد برآورد شده بود. 
همچنین در این گزارش رش��د س��ال 1398 

رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد لحاظ شده بود.
همچنی��ن تدوین کنن��دگان این گ��زارش در 
س��خنان خود آورده بودن��د که با توج��ه به اینکه 
تحریم ه��ای نفتی از 4 نوامب��ر 2018 )13 آبان ماه 
1397( آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات 
گفته ش��ده برای ۶ ماهه دوم س��ال در نظر گرفته 
شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان 

سال 139۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، 
برآورد می ش��ود رشد گروه نفت در کل سال 1397 

در س��ناریوی اول 10 - درصد و در س��نایوی دوم 
حدود 18- درصد باشد. 

آنچه از برآیند تمام این اعداد و ارقام بر می آید، 
همانطور که در س��ال جاری وعده های اشتغال زایی 
دولت محقق نش��ده؛ برای سال آینده نیز نمی توان 
انتظ��ار تحولی خ��اص را در حوزه اش��تغال زایی و 
کاهش نرخ بیکاری داشت چراکه درپیش بینی های 
سال گذشته رش��د اقتصادی منفی در سال 98 به 

مراتب بیش از سال 97 خواهد بود.

سیاست های غلط
 در ش��رایطی ک��ه کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصادی بر این باورند که رش��د اش��تغال زایی در 
رابط��ه ای مس��تقیم با رش��د اقتصادی ق��رار دارد 
و ب��ا مبنا ق��رار دادن اصول علم اقتص��ادی اعام 
می کنندکه ما به ازا هر 100 هزار شغلی که ایجاد 
می ش��ود یک درصد باید به رشد اقتصادی کشور 
افزوده ش��ود اما برخی متولیان چنین موضوعی را 
رد کرده ومدعی هستند که امروزه کشور با پدیده 

رشد بدون اشتغال مواجه است.
آنچه مسلم اس��ت حتی اگر بنا باشد که چنین 
تحلیل را بپذیریم که اشتغال زایی در کشور ایران به 
مانند س��ایر موارد مانند تورم که از نقدینگی کشور 
تبعیت نمی کند، اشتغال زایی آن هم رابطه مستقیمی 
با نقدینگ��ی ندارد ام��ا از این موض��وع را نمی توان 
نادیده گرفت ک��ه اگر امروز با بحرانی به نام بیکاری 
و رش��د روزافزون نرخ آن درکش��ور روبه رو هستیم 
بی هیچ تردیدی به سیاست های اتخاذ شده در حوزه 
اش��تغال زایی باز می گردد که همچنان اندرخم یک 

کوچه ایم و نتوانستیم راه حلی برای آن بیابیم. 

سیاست روز وعده اشتغال زایی دولت در سال 98 را بررسی می کند؛

سازمان اشتغال زایی؛ سنگ بزرگ دولت توسعه  و  تجارت  کنفرانس 
به  ایران  اقتصاد  ورود  از  )آنکتاد(  ملل 
سال  در  درصد  یک  منفی  رشد  با  رکود 
منفی  اقتصادی  رشد  و  داد  خبر   ۲۰۱۸
را  درصدی   ۳۴.۹ تورم  و  درصد   ۲.۴

برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرد.
سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس 
ملل )آنکتاد( در جدیدترین گزارش خود 
اقتصادی  وضعیت  و  "دورنما  به  موسوم 
رکود  به  ایران  اقتصاد  ورود  از  جهان" 
کرد  اعالم  و  داد  خبر   ۲۰۱۸ سال  در 
رشد   ۲۰۱7 سال  در  که  ایران  اقتصاد 
۴.۳ درصدی را تجربه کرده بود در سال 
مواجه  درصد  یک  منفی  رشد  با   ۲۰۱۸
شده است. براساس پیش بینی این نهاد 
بین المللی در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی 
ایران به منفی ۲.۴ درصد خواهد رسید. 
سال  در  است  کرده  پیش بینی  آنکتاد 
۲۰۲۰ اقتصاد ایران از رکود خارج شود 

و رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کند.
به  ایران در سال ۲۰۱۸  تورم  نرخ 
سال  به  نسبت  که  رسیده  درصد   ۲۸.۸
است.  برابر شده  حدود سه  آن  از  قبل 
بر  بالغ  در سال ۲۰۱7  ایران  تورم  نرخ 

۱۰.5 درصد اعالم شده بود.
نرخ  است  کرده  پیش بینی  آنکتاد 
تورم ایران در سال ۲۰۱۹ نیز همچنان 
افزایشی باشد و به ۳۴.۹ درصد در این 
به  رو   ۲۰۲۰ سال  در  اما  برسد  سال 

کاهش بگذارد و به ۲۲.۸ درصد برسد.

نمای نزدیک

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
تکمیل راه آهن شلمچه - بصره در انتظار تصمیم طرف عراقی

پــــــه وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه منتظر تصمیم طرف  عراقی برای تکمیل راه آهن ش��لمچه به بصره هس��تیم، کو
گفت: پروژه اتصال راه آهن خرمشهر به بصره عراق از پروژه های مهم و اولویت 

دار دولت است و رئیس جمهوری نیز بر اجرای آن تاکید ویژه دارد.
محمد اس��امی بر اس��تفاده از پسکرانه ها برای توس��عه تجارت به ویژه 
صادرات به کشور عراق تاکید کرد و اظهار کرد: برای تکمیل راه آهن شلمچه 
به بصره مصمم هستیم و دولت اهتمام ویژه ای برای تکمیل این پروژه دارد.

وی با بیان اینکه منتظر تصمیم طرف عراقی برای تکمیل راه آهن ش��لمچه 
به بصره هستیم، افزود: پروژه اتصال راه آهن خرمشهر به بصره عراق از پروژه های 
مهم و اولویت دار دولت است و رئیس جمهوری نیز بر اجرای آن تاکید ویژه دارد.

اس��امی اظهار کرد: راه آهن خرمش��هر از طریق شلمچه و عبور از اروند به 
بصره و خط آهن کشور عراق متصل می شود. وی با اشاره به بحث الیروبی اروند 
تصریح کرد: جمهوری اس��امی ایران س��هم خود از این موضوع را انجام داده 
است و اکنون منتظر عمل به تعهدات از سوی طرف عراقی هستیم. خارج سازی 
مغروقه ها از اروند رود آغاز شده است و در این زمینه باید با همسایه های عراقی 
از طریق دیپلماسی هماهنگی های الزم صورت بگیرد تا کشتیرانی مانند گذشته 

در رودخانه اروند رونق بگیرد و شاهد تردد کشتی ها در این رودخانه باشیم.
اس��امی با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرس��ازی به دنبال آن هستیم تا 
ظرفیت و کاس��تی های پروژه های در حال اجرا را شناسایی کرده و مشکات را 
گره گشایی کنیم، گفت: در این سفر از پروژه های مربوط به راه، مسکن، بازآفرینی 

شهری آبادان و خرمشهر بازدید کردیم و تصمیمات بسیار خوبی نیز اتخاذ شد.
وی با تاکید بر اینکه باید قدرت لجس��تیک ایران ارتقا پیدا کند، عنوان 
کرد: باید فعالیت لجس��تیکی به نحوی باش��د که فعالیت ه��ای اقتصادی در 

پسکرانه، قابلیت تولید بار و فرآوری را داشته باشند.   ایرنا

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
موازی کاری با حذف یارانه دهک های باال توسط استانداری ها 

مرک��ز پژوهش های مجلس اعام کرد: س��پردن اختیار  نـه ا ر حذف یارانه دهک های باال به استانداران عما به موازی یــــا
کاری درون مجموعه دولت دامن خواهد زد.

مرکز پژوهش های مجلس با اش��اره به ایرادات تبصره »14« بند »الف« 
جزء »1« که اختیار شناس��ایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران 
می ده��د، اعام کرد که ارزیابی مفاد تبصره الیحه بودجه نش��ان می دهد که 
دولت در الیحه بودجه نه تنها راهبرد مش��خصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه 
جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون س��اختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته اس��ت و با اعطای اختیار به استانداران در 

فقرزدایی عما به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
براس��اس اعام مرکز پژوهش های مجلس، گواه چنین ادعایی آن اس��ت 
ک��ه اوال در جدول مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره 14 الیحه بودجه، 
فقرزدایی صرفاً به گس��ترش پوش��ش نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و 
ثانیاً در جزء 1 تبصره مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادش��ده 
ناش��ی از حذف دهک های باالی درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه 
اس��تان اعطا کرده اس��ت؛ در حالی که به نظر نمیرس��د نه��اد مذکور واجد 

ظرفیت و دانش تخصصی الزم برای فقرزدایی باشد.
با وجود اینکه براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
اس��ت، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک ه��ای باالی درآمدی، به 
هماهنگی با آن وزارتخانه تأکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی 
برای این وزارتخانه در نظر گرفته نش��ده اس��ت. این موض��وع با وجود اینکه 
ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش 

موازی کاری و احتمال خطا در برنامه ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.

رئیس شورای تامین دام کشور اعالم کرد
دام زنده هم دونرخی شد 

رئیس ش��ورای تامین دام کشور با بیان اینکه دام زنده در  کــش بازار دونرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی خـط 
و خرید برای خروج غیرقانونی از کش��ور، فاصله زیادی یافته اس��ت و عمده دام 

داخلی به نرخ بازار دوم که بیشتر از 30 هزار تومان است به فروش می رسد.
منص��ور پوریان اظهار کرد: مهم ترین دلیل افزای��ش قیمت و گرانی  دام 
زنده در کشور به خاطر مشتریانی است که دام  را به قیمت باالیی می خرند و 
به خارج از کشور انتقال می دهند. وی با اشاره به اینکه نرخ دام دونرخی شده 
اس��ت، افزود: یک نرخ منطقی حداکثر 25 هزار تومانی برای هرکیوگرم دام 
زنده )با در نظر گرفتن هزینه های تولید( وجود دارد که کمتر رعایت می شود 
و نرخ دوم 30 تا 38 هزار تومانی است که افرادی که قصد خروج غیر قانونی 

این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می کنند.
رئیس شورای تامین دام کشور ادامه داد: فروشنده های دام نیز محصول خود 
را به کسی که قیمت باالتری درخواست کند، می فروشند، این امر سبب شده که 
دام با افزایش قیمت در بازار کشور مواجه شود و کمتر فروشنده ای دام زنده را 
به قیمت بازار داخلی به فروش برساند. وی افزود: در این شرایط خرده فروشان 
داخلی نیز با توجه به عدم وجود قدرت خرید داخلی، نمی توانند اقدام به خرید 

دام زنده کنند و در نتیجه بازار داخلی سهم کمی از این بازار دارد.
پوریان با اشاره به اینکه قبل از تیرماه سال جاری صادرات دام به صورت مشروط 
امکان پذیر بود، گفت: در شرایطی که صادرات دام به صورت قانونی امکان پذیر بود 
به ازای واردات دو کیلوگرم گوشت خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوشت داده 
می شد که این امر باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد. وی افزود: در شرایط 
صادرات قانونی تنها اجازه صادرات دام نر داده می شد اما در این شرایط ذخایر 
ژنتیکی و دام ماده نیز از کشور خارج می شود. تاطم  ارزی و باال رفتن نرخ آن 

نیز جذابیت صادرات یا خروج غیر قانونی آنرا افزایش داده است.  تسنیم 


