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بهترین تصمیم برای حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران
کارشــناس حــوزه کار میگویــد :افزایــش ۲۵
درصــدی حقــوق کارکنــان تنهــا در صورتــی
کفــاف هزینههــای زندگــی را میدهــد کــه
یــا شــرایط اقتصــاد بــه قبــل از آغــاز ســال
 ۹۷برگــردد یــا دریافتــی افــراد تغییــر کنــد.
علیرضــا حیــدری در گفــت وگــو بــا ایســنا،
در ارزیابــی پیشبینــی افزایــش  ۲۰تــا ۲۵
درصــدی حقــوق و دســتمزد کارکنــان بــرای
ســال آینــده اظهــار کــرد :اگــر در خصــوص
تثبیــت نــرخ تــورم و کنتــرل آن و ســاماندهی
شــرایط اقتصــادی و وضعیــت موجــود
نیروهــای کار نتوانیــم سیاســتهای مناســبی
اعمــال کنیــم بعیــد میدانــم کــه افزایــش
 ۲۰تــا  ۲۵درصــدی بتوانــد پاســخگوی
معیشــت کارمنــدان و کارکنــان بخشــهای
دولتــی و نیمــه دولتــی باشــد.
وی اعــام زودهنــگام افزایــش دســتمزد از
ســوی دولــت را بــه دلیــل ارســال الیحــه
بودجــه تــا پایــان آذرمــاه عنــوان کــرد
و گفــت :تعییــن دســتمزد کارگــران بــا
کارمنــدان متفــاوت اســت ،فراینــد تعییــن
و تصویــب دســتمزد کارگــران در پایــان
ســال و توســط شــورای عالــی کار صــورت
میپذیــرد ولــی افزایــش حقــوق کارکنــان
دولــت بــر اســاس تصمیماتــی اســت کــه در
هیــات دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه
گرفتــه میشــود.

ایــن کارشــناس حــوزه کار ادامــه داد:
در شــورای عالــی کار تکلیــف مشــخص
اســت وهمــه ســاله از طریــق چانهزنــی
میــان گروههــای کارگــری و کارفرمایــی
ایــن اتفــاق میافتــد ولــی اگــر شــرایط

تهدیــدی بــرای امنیــت غذایــی و امنیــت
اجتماعــی تبدیــل خواهــد شــد.
حیــدری اعــام افزایــش  ۲۰تــا  ۲۵درصــدی
حقــوق کارکنــان بــرای ســال آینــده را بــه
منزلــه تاییــد ایــن رقــم ندانســت و گفــت:

اقتصــاد تغییراساســی نکنــد و قیمتهــا
رونــد رو بــه رشــد خــود را همچنــان
طــی کنــد و خودروســازان ،لبنیاتیهــا و
بســیاری از بخشــها کاهــش قیمتــی نداشــته
باشــند ،قطعــا افزایــش  ۲۰تــا  ۲۵درصــدی
پاســخگوی معیشــت نخواهــد بــود و بــه

قاعــده کلــی ایــن اســت کــه دولــت بــر
اســاس منابــع درآمــدی خــود و امــکان
تحقــق آن پیشبینــی میکنــد و بودجــه را
میبنــدد ولــی مجلــس بــا نگاهــی کالنتــر
بودجــه را رســیدگی میکنــد .مجلــس از
بــاب واقعیــات پیــش رو و مالکهایــی کــه

عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه مازنــدران گفــت :عامــل
اصلــی کاهــش قیمــت ســکه و طــا کاهــش قیمــت دالر
اســت.
شــهریار زروکــی ،اقتصــاد دان در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
بیــان اینکــه هــر چنــد قیمــت ســکه و طــا از قیمــت
جهانــی متاثــر اســت امــا در داخــل کشــور بخــش اعظــم آن
تغییــرات بــا قیمــت دالر مرتبــط اســت و نوســانات بــر روی
آن تاثیــر میگــذارد ،اظهــار کــرد :هــر عاملــی حتــی ســایر
ارزهــا کــه بــر دالر اثرگــذار باشــد میتوانــد طــا ،ســکه و
ســایر اقــام را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه عامــل اصلــی کاهــش قیمــت ســکه
و طــا کاهــش قیمــت دالر اســت ،تصریــح کــرد :عرضــه
بخشــی از ســکه  های پیــش فــروش شــده فصــل نیــز یکــی
دیگــر از علــل تعدیــل قیمــت طــا و ســکه در بــازار بــوده
اســت.
عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه مازنــدران در ادامــه بــا اشــاره
بــه اینکــه ریشــه اصلــی کاهــش قیمت طــا و ســکه کاهش
قیمــت دالر اســت ،خاطرنشــان کــرد :شــوک وارد شــده دهــه
اخیــر در اقتصــاد ایــران کــه بــه افزایــش طوالنــی مــدت
(حــدود بیــش از شــش مــاه) در قیمــت دالر انجامیــد،
باعــث شــد تــا خریــداران ایــن ارز ،بخــش اعظمــی    از
دارایــی خــود را بــه دالر تبدیــل و بــازار را اشــباع کننــد.
زروکــی گفــت :طوالنــی شــدن دوره افزایــش قیمــت دالر
باعــث شــد تــا بخشــی از مــردم و حتــی آن دســته از افــرادی
کــه دانــش اندکــی در ایــن زمینــه داشــتند بــه ایــن اطمینــان
نســبی برســند کــه همچنــان قیمــت دالر و ســایر ارزهــا در
حــال افزایــش اســت ،تــا آنجایــی کــه توانســتند ســهم و وزن
بیشــتری از دارایــی خــود را بــه دالر ،ســکه و طــا اختصاص
دادنــد کــه ایــن اتفــاق بــه افــت ایــن داراییهــا انجامیــد.
بازآرایــی دولــت در بانــک مرکــزی دلیــل اصلــی

بــرای ارتقــای معیشــت نیــروی کار دارد بــه
بودجــه نــگاه میکنــد و تغییــر یــا تصویــب
ایــن رقــم بــه تصمیــم کمیســیون تلفیــق
بســتگی دارد.
ایــن کارشــناس حــوزه کار ادامــه داد:
اتفاقاتــی کــه ظــرف چنــد مــاه گذشــته رخ
داد بــه چنــد گــروه بــه شــدت آســیب زد،
البتــه بعضــی از گروههــا از ایــن شــرایط
بهرهبــرداری کردنــد ولــی بخشــی دیگــر
لطمــه خوردنــد .اگــر اقتصــاد را بــه یــک
کیــک تشــبیه کنیــم کــه هــر یــک از اجــزای
ایــن اقتصــاد از آن ســهم میبرنــد ،بــا توجــه
بــه اتفاقاتــی کــه چنــد مــاه گذشــته رخ داده
و شــکل تقســیم بنــدی ایــن کیــک عــوض
شــده اســت ،میتــوان گفــت کــه ســهم
یــک گــروه بیشــتر شــده ،ســهم بعضــی
گروههــا کمتــر شــده و ســهم یــک عــده
هــم تغییــری نکــرده اســت.
وی گفــت :بخشهــای خصوصــی و
عمومی    نظیــر نهادهــای بهزیســتی وکمیتــه
امــداد ،کارگــران ،بازنشســتگان ،مســتمری
بگیــران و شــاغلین بــا درآمــد مــزدی ثابــت
زیــان کننــدگان اصلــی ایــن جریــان بودنــد
چــون منبــع درآمدشــان پولــی اســت و
درآمــد پولــی از نظــر اســمی    تغییر نکــرده
اســت ولــی از نظــر واقعــی بــه دلیــل آن
کــه افزایــش قیمتهــا بــه شــکل واقعــی روی

یک اقتصاددان تشریح کرد؛

علت ترکیدن حباب سکه و ارز
کاهــش قیمــت دالر
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد :بــه همیــن دلیــل
در دوره کاهــش ابتدایــی ،همــان افــراد بــا نــگاه تــرس از
ضــرر بیشــتر بــه جــای خریــد ،بــرای فــروش هجــوم آوردنــد
و چــون ایــن دارایــی در دوره طوالنــی در ســبد امــوال آنهــا

انباشــت شــده بــود ،بــه نوعــی همیــن افــراد در کاهــش نیــز
ســهیم بودنــد.
عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه
ریشــه ایــن کاهــش بازآرایــی دولــت در بانــک مرکــزی
اســت ،افــزود :مهمتریــن اتفــاق در ایــن بــازه زمانــی تغییــر
رئیــس بانــک مرکــزی و سیاســتهای بانــک در یــک تــا
دو مــاه اخیــر اســت.
زورکــی خاطرنشــان کــرد :یکــی دیگــر از اقدامــات بانــک
مرکــزی در هفته  هــای اخیــر محدودیــت در تراکنــش

کارت خوانهــا تــا ســقف  50میلیــون تومــان بــود کــه
بــه نوعــی از قاچــاق ارزی (تبدیــل ارز بــه ریــال) کــه در
مرزهــا بــه ویــژه مــرز ایــران و عــراق صــورت می    گرفــت
جلوگیــری شــد.
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بیــش از
 100میلیــارد دالر ذخائــر ارزی در ایــران انباشــت شــده بــود،
یــادآور شــد :متاســفانه بــه دلیــل عــدم کنتــرل ،ایــن انباشــت
ســبب افزایــش نــرخ دالر شــد کــه در اقتصــاد ایــران بــا
هیــچ یــک از واقعیت  هــای اقتصــادی همخوانــی نداشــت.
دخالــت بانــک مرکــزی در تنظیــم بــازار؛ ســهوی
یــا عمــدی؟
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم کــه عــدم دخالــت از طــرف
بانــک مرکــزی در تنظیــم بــازار ســهوی بــوده باشــد چــرا
کــه بــه افزایــش نــرخ ارز منجــر شــد ،خاطرنشــان کــرد :در
یــک مــاه اخیــر بانــک مرکــزی بــا کنترلــی کــه بــر اســاس
وظیفــه ذاتــی خــود انجــام داده اســت توانســت التهــاب بــازار
را کاهــش دهــد و ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه ایــن
رونــد نزولــی ادامــه خواهــد داشــت و ایــن خــود بــر روی
ســکه و ســایر دارایی  هایــی کــه بــا دالر ارتبــاط دارنــد،
تاثیــر گذاشــته اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر
از دالیــل کاهــش قیمــت دالر ،آغــاز فصــل پاییــز و تعدیــل
ســفرهای خارجــی اســت ،گفــت :بــا کاهــش ســفرهای
خارجــی نیــاز بــه ارزهــای مســافرتی کمتــر میشــود و
میتوانــد در بــازار ارز ایــران تاثیرگــذار باشــد.

مدیرعامل سابق شرکت بورس:

هلدینگهای بازارسرمایه باید اقتصاد را به راه بیاندازند
مدیرعامــل ســابق شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت هلدینگهــا در بــازار
ســرمایه گفــت :هلدینگهــا آنقــدر مهــم هســتند
کــه کشــورها بــا نــام هلدینگهــای بــزرگ خــود
معرفــی میشــوند ،هلدینگهــا بایــد اقتصــاد کشــور
را متحــول کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،دیــروز در دانشــگاه الزهــرا
همایشــی بــا عنــوان ارزش آفرینــی هلدینگهــا
بــا همــکاری شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران
برگــزار شــد .در افتتاحیــه ایــن مراســم حســن قالیباف
اصــل  -مدیــر عامــل ســابق شــرکت بــورس اوراق
بهــادار تهــران -بــا اشــاره بــه ضــرورت تامیــن مالــی
بنگاههــا از طریــق هلدینگهــا گفــت :هلدینگهــا
میتواننــد بــر عملکــرد بنگاههــا نظــارت کننــد
و هــر جایــی کــه مدیــر کارش را درســت انجــام
نمیدهــد بــه اصــاح رویــه کمــک کننــد.
وی ادامــه داد :هلدینگهــا میتواننــد ســرمایههای
کــم مــردم را جمــع و پروژههــا را تامیــن مالــی
کننــد .پروژههــا را توســط آورده ســرمایهگذاران
کوچــک نمیشــود تامیــن مالــی کــرد در نتیجــه
نقــش هلدینگ  هــا بســیار مهــم اســت.
قالیبــاف اصــل بــا تاکیــد بــر اینکــه در اقتصــاد دانــش
بنیــان نیــز نقــش هلدینگهــا غیــر قابــل انــکار
اســت ،ادامــه داد :هلدینگهــا دسترســی بــه منابــع
مالــی دارنــد و میــزان ریســک پذیری در آنها باالســت
 ،اســتارتاپ قاعدتــا یــک ایــده نــو اســت کــه قبــا آن

ایــده وجــود نداشــته اســت .هلدینگهــا میتواننــد
بــا پذیــرش ریســک روی ایــن اســتارتاپها ســرمایه
گــذاری کننــد.

وی کــه مدتــی اســت بــه ریاســت دانشــکده علــوم
اجتماعــی و اقتصــادی دانشــگاه الزهــرا رســیده اســت،
بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ایدههــا کامــا نــو باشــد،
اظهــار کــرد :امــکان دارد ایــده تجــاری نشــود و در
حــد همــان ایــده باقــی بمانــد در نتیجــه نهادهــای
مالــی بزرگــی نیــاز اســت کــه بتواننــد ابهــام و
ریســک را تحمــل کننــد.
مدیرعامــل ســابق شــرکت بــورس بــا اشــاره بــه
تامیــن مالــی اســتارتاپ  ها افــزود :یــک مجموعــه
بــزرگ اقتصــادی میتوانــد از  ۱۰ایــده نــو کــه روی
آنهــا ســرمایهگذاری کنــد دو تــا از آنهــا ســود آور
شــود ،ایــن ایدههــا بایــد ایدههایــی باشــند کــه تــا

نماینده اماراتی

اوپک با کاهش تولید نفت موافقت میکند

نماینــده امــارات متحــده عربــی در اوپــک اظهــار
کــرد کــه توافــق اولیــه در داخــل اوپــک بــرای
تصویــب کاهــش تولیــد نفــت در نشســت
رســمی    این گــروه در مــاه میــادی آینــده وجــود
دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد الکعبــی بــه روزنامــه
البیــان گفــت :اوپــک احتمــاال بــا کاهــش تولیــد
موافقــت خواهــد کــرد و کمیتــه فنــی مشــترک

اوپــک و غیراوپــک ســرگرم بررســی بازارهــا بــوده
و نتایــج نهایــی را پیــش از نشســت ویــن در
اختیــار ایــن گــروه قــرار خواهــد داد.
وی در ادامــه افــزود :امــارات متحــده عربــی از هــر
تصمیمی    کــه اوپــک بگیــرد ،تبعیــت خواهــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،نگرانیهــا نســبت
بــه اشــباع عرضــه و تکــرار اتفــاق مشــابه ســال
 ۲۰۱۴کــه بــه ریــزش قیمتهــای نفــت منجــر

بــه حــال در دنیــا اجــرا نشــدهاند و نــو هســتند.
مدیــر دانشــکده علــوم اجتماعــی و اقتصادی دانشــگاه
الزهــرا بــا اشــاره بــه تاثیــر هلدینگهــا در اقتصــاد
بیــان کــرد :هلدینگهــا در اقتصــاد دنیــا نقــش
بزرگــی ایفــا میکننــد؛ مثــا کشــور کــره جنوبــی
بــا اســم هلدینگهــای معتبــرش شــناخته میشــود
و دیگــر کشــورها هــم بــا نــام هلدینگهایشــان
مطــرح می    شــوند .اگــر اقتصــادی بخواهــد در اشــل
جهانــی باشــد بایــد بنگاههــای اقتصــادی آن کشــور
جهانــی باشــند.
قالیبــاف اصــل اضافــه کــرد :متاســفانه در ایــران بنگاه
اقتصــادی نداریــم کــه بگوییــم آن بنــگاه اقتصــادی
اشــل جهانــی داشــته باشــد .شــاید وقتــی ســهامی    که
بــه عمــوم مــردم واگــذار شــود ،نگرانــی وجــود داشــته
باشــد کــه آن بنــگاه بــه کــدام ســمت م ـیرود امــا
بــا حضــور هلدینگهایــی کــه میتواننــد ایــن
بنگاههــا را در دســت بگیرنــد ایــن نگرانیهــا از
بیــن مــی    رود .خصوصــی ســازی باعــث میشــود
کــه بهــرهوری بیشــتر شــود.
مدیرعامــل ســابق شــرکت بــورس اوراق بهــادار گفت:
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه هلدینگهــا در اقتصــاد
کشــور دارنــد ،مــا بــر آن شــدیم کــه کنفرانســی در
ایــن مــورد برگــزار کنیــم .ایــن کنفرانــس یــک روزه
بــا همــکاری بــورس اوراق بهــادار تهــران و دانشــگاه
الزهــرا برگــزار میشــود .ارزش آفرینــی هلدینگ  هــا
موضــوع اصلــی ایــن همایــش اســت.
شــد ،باعــث شــده اســت اوپــک کاهــش تولیــد
بــه میــزان یــک تــا  ۱.۴میلیــون بشــکه در روز در
ســال  ۲۰۱۹را بررســی کنــد.
اوپــک و گروهــی از کشــورهای غیراوپــک از ابتــدای
ســال  ۲۰۱۷بــرای محــدود کــردن عرضــه نفــت
همــکاری کردهانــد امــا کاهــش تولیــد خــود را در
ژوئــن تحــت فشــار ترامــپ بــرای پاییــن بــردن
قیمــت نفــت ،تســهیل کــرده بودنــد بــا ایــن
حــال اکنــون کــه قیمــت نفــت برنــت  ۲۸درصــد
و وســت تگــزاس اینترمدیــت  ۳۰درصــد از اوج
قیمتشــان در اوایــل اکتبــر کاهــش پیــدا کردهانــد
ایــن تولیدکننــدگان در فکــر اعمــال دور جدیــدی از
محدودیــت عرضــه هســتند.
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داده ایــن قــدرت خریــد بــه تدریــج کاهــش
یافتــه اســت.
حیــدری گفــت :در صورتــی کــه رونــد
افزایشــی قیمتهــا تــا پایــان ســال بیشــتر
شــود ،بهتریــن تصمیمی    کــه میتــوان در
ایــن زمینــه اتخــاذ کــرد ایــن اســت کــه
دریافتــی افــراد تغییــر کنــد و یــا شــرایط
اقتصــاد بــه قبــل از آغــاز ســال  ۹۷برگــردد.
در هرحــال بودجــهای کــه بــه مجلــس
تقدیــم میشــود بایــد ناظــر بــر آینــده
اقتصــاد ســال بعــد باشــد و منابــع و مصــارف
پیشــنهاد افزایــش  ۲۵درصــدی و ارقــام و
اعــداد آن در بودجــه ای کــه دولــت آذرمــاه
بــه مجلــس میدهــد مشــخص شــده
باشد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا وجــود آن کــه درصــد
افزایــش حقــوق کارکنــان بــرای الیحــه
بودجــه ســال آینــده هنــوز نهایــی و اعــام
نشــده و در الیحــه بودجــه تقدیمی    بــه
مجلــس در آذر مــاه مشــخص خواهــد
شــد امــا احتمــاال ایــن درصــد افزایــش تــا
 ۲۵درصــد خواهــد بود.پیشــتر یــک عضــو
کمیســیون تلفیــق بودجــه  ۹۷گفتــه بــود
بــه انــدازه کافــی ارزهــای ریالــی ،دالری
و یــورو در صنــدوق ذخیــره داریــم و
میتوانیــم حقــوق پرداختــی  ۱۷میلیــون
نفــر حقــوق بگیــر کشــور را افزایــش دهیــم.

اســتاد گــروه اقتصــاد دانشــگاه مازنــدران بــا اشــاره بــه
اینکــه دولــت (بانــک مرکــزی) عمدهتریــن و بــزرگ تریــن
عرضــه کننــده ارز در اقتصــاد ایــران اســت ،اظهار کــرد :بیش
از  95درصــد ارائــه ارز در بــازار توســط دولــت انجام میشــود.
شیره تولید کنندگان مکیده شده
زروکــی در ادامــه افــزود :اختالفــی کــه در ســال گذشــته
بیــن ترکیــه و روســیه اتفــاق افتــاد ،دربهــای روســیه بــه
ســمت کشــور ایــران بــرای صــادرات را گشــود امــا فعالیــت
معنــاداری صــورت نگرفــت و ایــن نشــان دهنــده آن اســت
زمانــی کــه حتــی موضــوع نــرخ ارز در میــان نیســت کشــور
آنچنــان توانمنــدی در زمینــه صــادرات نــدارد.
عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه مازنــدران تصریــح کــرد:
آنچــه تولیــد کننــده را ناامیــد کنــد ســطح نــرخ ارز نیســت،
بلکــه نوســان آن محســوب میشــود و ایــن نوســان بــه
طــور یقیــن شــیره تولیــد کننــدگان را در طــی ایــن یــک
ســال اخیــر مکیــده و تولیــد کننــدگان را دچــار مشــکالت
فراوانــی کــرده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه در اقتصــاد ایــران ،ســبد
کاالهــای دوازده گانـهای وجــود دارد کــه بانــک مرکــزی در
تمامــی    دوره افزایــش آن را منتشــر می    کنــد ،خاطرنشــان
کــرد :ایــن گــروه دوازده گانــه اعــم از خوارکــی ،هتــل،
رســتوران ،تفریحــات ،دخانیــات و تمــام زیرگروه  هــای
آن بــه جــز زیرگــروه خــاص ،بــا افزایــش نــرخ ارز
قیمت  هایشــان افزایــش می    یابــد امــا بــا کاهــش نــرخ
ارز قیمت  هایشــان کاهــش نمی    یابــد.
وی افــزود :کــم درآمدهــا ســهم بیشــتری از درآمدشــان را
صــرف خریــد میکننــد ،یعنــی در کنــار افزایــش در نــرخ
ارز شــکاف طبقاتــی در ایــران بیشــتر و اســتفاده کننــدگان و
یــا افــرادی کــه ســبد غذایــی ســهم باالیــی از درآمدشــان را
دارد بــه مراتــب ضعیفتــر می    شــوند.

برگ ســبز و ســند در رهن وانــت نیســان زامیاد مدل
 1395و شــماره پالک 815ط 73ایران  73و شــماره موتور
 Z24722867Zو شــماره شاســی NAZTi140Bg0457692
متعلق به آقای احســان توللی پور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت خوشمزه سهامی خاص به شماره ثبت 647

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده که در ساعت  16روز شنبه مورخ 1397/9/17
در محل دفتر شــرکت تشــکیل می گردد حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
-1انتخــاب هیــأت مدیــره -2انتخــاب بــازرس
-3تصمیم گیــری درخصوص فروش امــالک و اموال
شرکت -4تصمیم گیری درخصوص اجاره محل کارخانه
شرکت -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار -6سایر موارد

هیأت مدیره شرکت

آگهی حصر وراثت
محسن تاجی دارای شناسنامه شــماره  2282710150متولد  1377به
شرح دادخواست به کالسه  970585از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه جمعی نژاد
به شماره شناســنامه  11777در تاریخ  97/3/27در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر محسن تاجی به شماره شناسنامه
 2282710150صادره از شیراز فرزند متوفیه
 -2فاطمه تعیین به شماره شناســنامه  289صادره از حوزه استهبان
مادر متوفیه
 -3رضا تاجی به شــماره شناســنامه  372صادره از حوزه استهبان
همسر متوفیه
 -4محمد تاجی به شماره شناسنامه  39صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفیه
 -5مجید تاجی به شــماره شناســنامه  2280160781صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
 -6زهرا تاجی به شــماره شناســنامه  2280552213صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /17059م الف
شعبه  38مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز

اروپا در زمین ایران بازی میکند یا آمریکا؟

 ۱۸روز از قــول اروپــا بــرای
ایجــاد ســازوکار مالــی ویــژه
تجــارت بــا ایــران ،میگــذرد
و آنطــور کــه وزیــر امــور
خارجــه ایــران اعــام کــرده
هنــوز اروپاییهــا بــرای انتخــاب
کشــور میزبــان ایــن ســازوکار ،بــا
چالــش مواجهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا خــروج آمریــکا از برجــام و آغــاز دور جدیــد تحریمهــای
ظالمانــه آمریــکا علیــه ایــران ،تمامی    کشــورهای مشــارکتکننده در برجــام بــه
جــز آمریــکا اعــام کردنــد کــه بــه ایــن قــرارداد پایبنــد میماننــد و راههایــی
را بــرای دسترســی ایــران بــه منافــع اقتصــادی ایــن قــرارداد در نظــر خواهنــد
گرفــت.
در همیــن راســتا ،از حــدود چنــد مــاه قبــل اتحادیــه اروپــا از ایجــاد یــک ســازوکار
ویــژه مالــی ( )SPVبــرای تســهیل تجــارت بــا ایــران خبــر داد و بــر اســاس
آنچــه گفتــه شــد ایــن ســازوکار تنهــا بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا
مربــوط نمیشــد و همــه کشــورها بــر اســاس آنچــه اروپاییهــا قــرار بــود
طراحــی کننــد ،میتوانســتند از ایــن سیســتم بــرای تجــارت بــا ایــران اســتفاده
کننــد.
بــه دنبــال اجــرای دور دوم تحریمهــای آمریــکا ،ســامانه خدمــات پیامرســان
مالــی ســوئیفت دسترســی برخــی بانکهــای ایرانــی کــه در فهرســت
تحریمهــای ثانویــه آمریــکا بودنــد را بــه ایــن ســامانه قطــع کــرد.
امــا در حالــی کــه قــرار بــود ســازوکار ویــژه اروپــا تــا  ۱۰آبــان طراحــی شــود و
بــه اجــرا برســد ،هنــوز ابهاماتــی در چگونگــی فعالیــت ایــن ســازوکار وجــود دارد و
اینکــه هنــوز حتــی مشــخص نیســت کــه اروپــا پــای قــول خــود خواهــد مانــد یــا
بازهــم ماننــد گذشــته در زمیــن آمریــکا بــازی میکنــد.
گفتــه میشــد کــه اروپــا بــا ایــن اقــدام عــاوه بــر تــاش بــرای نگهداشــتن
ایــران در برجــام ،بــه دنبــال راهــی بــرای خــروج اقتصــاد جهانــی از زیــر ســلطه
دالر و تغییــر ارز مــورد مبادلــه در دنیــا بــه ســایر ارزهــا بــه جــز دالر اســت.
آمریــکا نیــز اخیــرا نســبت بــه دور زدن تحریمهــای ایــران از ســوی شــرکتها
و بانکهــای اروپایــی بــه آنهــا هشــدار داده اســت.
در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن موانعــی کــه ســر راه ایجــاد ایــن ســازوکار
مالــی قــرار گرفتــه ،پیــدا کــردن کشــور و مرکــزی اســت کــه بتوانــد میزبــان ایــن
ســازوکار ویــژه مالــی بــرای ایــران باشــد.
هرچنــد در ابتــدا گفتــه میشــد کــه فرانســه و آلمــان هــر دو بــرای پذیرفتــن
میزبانــی ایــن ســازوکار مالــی ،اعــام آمادگــی کردهانــد ،در هفتــه گذشــته
خبرهایــی مبنــی بــر اینکــه اتریــش بــه عنــوان میزبــان انتخــاب شــده و میزبانــی
را نپذیرفتــه اســت ،منتشــر شــد.
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه ایــران نیــز بــر ایــن موضــوع صحــه
گذاشــته و اعــام کــرده اســت کــه اروپــا بــرای مشــخص کــردن کشــور میزبــان
ســازوکار ویــژه مالــی ایــران دچــار چالــش اســت.
وی در خصــوص آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای تبییــن ســازوکار
 SPVبــرای برقــراری کانــال مالــی میــان ایــران و اروپــا ،گفــت :اروپاییهــا
عنــوان میکننــد کــه بــرای پیــدا شــدن کشــوری کــه میزبــان ایــن ســازوکار
باشــد ،قــدری بــا چالــش مواجــه هســتند.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه بحثهــا در ایــن موضــوع
هنــوز ادامــه دارد و بــا طرفهــای اروپایــی در تمــاس هســتیم تــا وضعیــت
مشــخص شــود ،اظهــار کــرد کــه در واقــع برخــی کشــورها کــه بــه عنــوان
میزبــان پیشــنهاد شــدند ایــن امــر را نپذیرفتنــد و مذاکــرات بــرای مشــخص
شــدن میزبانــی ســازوکار  SPVادامــه دارد.
بــه گفتــه ظریــف ،جمهــوری اســامی    ایران همــواره اعــام کــرده کــه
انتخابهــای متعــددی دارد از ایــن رو انتخابهایمــان بــر اســاس منافــع
ملــی و بــر اســاس ســازوکاری کــه در کشــور تعریــف شــده اتخــاذ میشــود و
اتحادیــه اروپــا و ســایر اعضــای باقیمانــده برجــام میداننــد کــه بــدون تامیــن
نیازهــای جمهــوری اســامی    ایران و در واقــع عوایــد اقتصــادی کــه برجــام بــرای
کشــورمان دارد ،امــکان تــداوم وضعیــت وجــود نــدارد.
اکنــون  ۱۹روز از زمانــی کــه اتحادیــه اروپــا بــرای ایجــاد ســازوکار مالــی ویــژه
بــا ایــران قــول داده بــود ،میگــذرد و هنــوز حتــی مراحــل ابتدایــی ایــن اقــدام
انجــام نشــده و بــه نظــر میرســد کــه اروپــا تاکنــون نتوانســته بــه قــول خــود
عمــل کنــد و بایــد دیــد کــه بــا نهایــی شــدن ایــن موضــوع و در صورتــی کــه
اروپــا نتوانــد عوایــد اقتصــادی برجــام را بــرای ایــران فراهــم کنــد ،تیــم سیاســت
خارجــی ایــران در مــورد ایــن قــرارداد چــه تصمیمی    خواهــد گرفــت؟

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1397اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
سپیدان
به اســتناد ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک و مواد  59و  46آیین نامه
قانون مذکور و تبصره یک مــاده  25اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن
 1351کســانی که در ســه ماهه دوم سال  1397نســبت به پالکهای
مجهولالمالک واقع در قطعه یک بخش شــش فارس درخواست ثبت
نمودهاند به ترتیب شماره پالک به شرح ذیل آگهی میگردد.
 -1پالک  1015/8عبدالحســین غالمی فرزند غالمحســین در ششدانگ
عرصه یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  15899/26مترمربع واقع در
قطعه یک بخش شش فارس معروف به اشکری
 -2پالک  1015/9عبدالحســین غالمی فرزند غالمحسین در ششدانگ
عرصه یک قطعه باغ مشــجر به مســاحت  10317/49مترمربع واقع در
قطعه یک بخش شش فارس معروف به اشکری
 -3پالک  1015/10عبدالحســین غالمی فرزند غالمحسین در ششدانگ
عرصه یک قطعه باغ مشجر به مساحت  2602/02مترمربع واقع در قطعه
یک بخش شش فارس معروف به اشکری
 -4پالک  1015/11عبدالحســین غالمی فرزند غالمحسین در ششدانگ
عرصه یک قطعه باغ مشــجر به مســاحت  1770/39مترمربع واقع در
قطعه یک بخش شش فارس معروف به اشکری
 -5پالک  1015/12عبدالحســین غالمی فرزند غالمحسین در ششدانگ
عرصه یک قطعه باغ مشــجر به مســاحت  4884/12مترمربع واقع در
قطعه یک بخش شش فارس معروف به اشکری
بنابراین به اســتناد ماده  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به امالک و
پالکهای مندرج در این آگهی واخواهی دارد یا اینکه بین متقاضیان ثبت
و دیگری اقامه دعوی شــده و در جریان است ،میبایستی اعتراض و یا
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی
به مدت نود روز به این اداره تســلیم نماید و در اجرای تبصره  2ماده
واحده قانون تعییــن تکلیف پروندههای معترض ثبتی معترضین از تاریخ
تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود
را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهــی الزم از مرجع مذکور اخذ
و به این اداره تســلیم نمایند این آگهی به فاصله سی روز در دو نوبت
منتشر خواهد شد ضمن ًا حقوق ارتفاقی در زمان تحدید حدود مشخص
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/9/1 :
/156م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
علی یار زارعی

