پس از اولین عرضه رخ داد

فروش  ۲۸۰هزار بشکه نفت خام با قيمت  ۷۴.۸۵دالر در بورس

نفت خام ايران پس از گذشت  ۷سال از اولين عرضه نفت در بورس،
باالخره در بورس انرژي معامله ش��د .باهمکاري ش��رکت ملي نفت
ايران ،مجموعا  ۸محموله  ۳۵هزار بشکهاي نفت خام با قيمت ۷۴.۸۵
دالر به ازاي هر بش��که معامله شد .به گزارش فارس ،دقايقي قبل و
مطابق با اطالعيه بورس انرژي ،عرضه محموله يک ميليون بشکهاي
نفت خام در اين بورس آغاز ش��د.گفتني اس��ت در آستانه آغاز عرضه
نفت در بورس انرژي ،فريبا اخوان ،معاون عمليات ش��رکت س��پرده
گذاري مرکزي و تس��ويه وج��وه دقايقي قبل در گفتوگو با خبرنگار
بورس خبرگزاري فارس گفت :تاکنون چهار شرکت ايراني وجه سپرده
 ۱۰درصدي براي ش��رکت در معامله نفت خام سبک ايران از طريق
رينگ بين الملل بورس انرژي را به حس��اب س��مات واريز کرده اند.
س��اعت  :۱۴:۰۰عرضه نفت در بورس انرژي آغاز شد.ساعت :۱۴:۱۵
پيگيريهاي خبرنگار بورس فارس حاکي از آن است که سه خريدار
ب��راي حضور در اي��ن رقابت اعالم آمادگي کردهان��د که يکي از اين
خريداران ،يک ش��رکت چند مليتي اس��ت .همچنين هم اکنون روند
رقابت بر س��ر خريد نفت خام س��بک ايران در بورس انرژي به دليل
صدور تاييده واريز وجه سپرده نزد سمات و امور اداري مربوط به آن با
توقف موقت مواجه شده است.
ساعت  :۱۴:۴۵گفته ميشود متقاضيان خريد نفت خام از بورس انرژي
در حالي براي حضور در اين معامله اعالم آمادگي کردهاند که تاکنون
يک ريال در س��مات س��پرده گذاري نکرده اند .با اين حال ،اس��ناد و
مدارک مثبته آنها براي حضور در اين معامله به تاييد س��مات رسيده
است و براي اغاز رقابت مشکلي ندارند.ساعت  :۱۴:۴۸خريدار سوم که
نايب رئيس ش��وراي زعفران ميگويد :سياس��تهاي
نامناس��ب صادراتي نظير پيمان س��پاري ارزي،قاچاق
و خشکس��الي تهديدي بر طالي سرخ ايران است که
اگر حمايت نش��ود جايگاه نخس��ت توليد جه��ان را از
دس��ت ميدهيم .به گزارش فارس ،مش��کالتي امروزه
پيشروي توليد و تجارت طالي سرخ ايران که ساالنه
 400ميليون دالر ارز براي کش��ور م��يآورد ،وجود دارد
که بيم آن هس��ت در آين��ده نزديک جاي��گاه توليد و
س��هم صادراتي خود را در جهان از دس��ت بدهيم .اين
س��خنان نايب رئيس ش��وراي ملي زعفران اس��ت که
سالهاست بر اين مس��ند تکيه کرده است.نايب رئيس
ش��وراي ملي زعفران مهمترين مش��کالت پيش روي
زعفران اين طالي س��رخ را ک��ه آوازه آن در جهان به
نام ايران گره خورده است را قاچاق ،نبودن سياستهاي
نامناسب صادراتي از جمله پيمانسپاري ارزي ،دالليها
در بخش توليد و صادرات و خشکس��اليها عنوان کرد.
زعفران سالهاس��ت به عنوان يک محصول کشاورزي
ويژه و ارزآور براي ايران محسوب ميشود .ساالنه 400
ميليون دالر از باب��ت صادرات اين محصول ارز نصيب
کشور ميشود که در شرايط فعلي که تحريمهاي نفتي
از س��وي آمريکا ميخواهد آغاز شود اين ميزان ارز يک
غنيمت بزرگي براي کشور است.نايب رئيس شوراي ملي
زعفران گفت«:اگر موانع توليد و صادرات زعفران کشور
را برندارند کش��ورهايي مانند ازبکستان ،يونان ،کشمير،

يکي شرکت چندمليتي بود ،کنار کشيد .کارگزار اين شرکت ،شرکت
کارگ��زاري رضوي بود .س��اعت  :۱۴:۵۰باالخره با همه بيم و اميدها
ب��راي انجام معامله امروز ،لحظاتي قبل  ۲پيش��نهاد خريد در مقابل
س��فارش فروش محموله نفت يک ميليون بشکهاي عرضه شده در
بورس بر روي تابلوي معامالت نشست.
ه��م اکنون باالترين درخواس��ت براي خريد ي��ک محموله  ۳۵هزار

بشکهاي نفت خام ،قيمت  ۶۲.۴دالر به ازاي هر بشکه است .پيشنهاد
ديگر براي خريد اين محموله ،قيمت  ۶۱.۸۵دالر به ازاي هر بش��که
اعالم شده است.
باي��د منتظر مان��د و ديد که آيا ش��رکت ملي نفت اي��ران نرخ پايه
اعالميخود يعني  ۷۹.۱۵دالر به ازاي هر بشکه را تا چه اندازه در برابر
تقاضاهاي موجود خواهد شکست؟س��اعت  :۱۵:۰۰شرکت ملي نفت

ايران نرخ پايه اعالميخود را به  ۷۴.۸۵دالر به ازاي هر بشکه کاهش
داد .تعداد متقاضيان خريد نفت از بورس انرژي هم به شدت افزايش
يافت و تقاضاهاي ثبت شده در اين زمينه ،به  ۸عدد رسيد .قيمتهاي
پيشنهادي متقاضيان خريد نفت از بورس انرژي بين  ۶۱.۸۵تا ۶۹.۸۲
دالر به ازاي هر بشکه قرار دارد.
س��اعت  :۱۵:۱۰يکي از متقاضيان ،درخواس��ت خريد  ۸محموله ۳۵
هزار بش��کهاي نفت خام با قيمت  ۷۴.۸۵دالر را داد و موفق به خريد
اين  ۸محموله شد .دو متقاضي ديگر ،خواهان خريد يک محموله ۳۵
هزار بشکهاي نفت خام با قيمتهاي  ۶۵.۵۵و  ۶۸.۶۵دالر بودند که
موفق نشدند.
ساعت  :۱۵:۲۳سه شرکت کارگزاري بانک پارسيان ،شرکت کارگزاري
بانک رفاه کارگران و ش��رکت کارگزاري خبرگان س��هام سه کارگزار
خري��دار  ۸محموله نفت خام س��بک ايران در ب��ورس انرژي بودند.
ساعت  :۱۵:۲۷ش��رکت کارگزاري خبرگان سهام وابسته به صندوق
بازنشس��تگي نفت ،خريدار  ۱۴۰هزار بشکه نفت خام از بورس انرژي
بود و  ۱۴۰هزار بش��که مابقي را دو شرکت کارگزاري بانک پارسيان
و بان��ک رفاه کارگ��ران از آن خود کردند.س��اعت  :۱۵:۲۸با توجه به
معامله موفق امروز عرضه نفت خام در بورس انرژي و شکستن طلسم
اين معامله پس از  ۷س��ال ،خبرها حاکي اس��ت عرضه محمولههاي
يک ميليون بش��کهاي نفت خام در بورس انرژي به صورت هفتگي
و در ي��ک نوبت ادامه خواهد يافت.س��اعت  :۱۵:۳۰گزارشها حاکي
است فهرس��ت خريداران امروز نفت از بورس انرژي ،مجموعهاي از
شرکتهاي خصوصي هستند که وابستگي آنها مشخص نيست.
وجود داشته اما با فزايش  10درصدي سطح زير کشت
پيشبيني ميشود امسال کاهش توليد نداشته باشيم.

نايب رئيس شوراي ملي زعفران تشريح کرد

تهديدهاي طالي سرخ ايران

ايتاليا و مراکش ميتواند بازارهاي ما را در آينده نزديک
از دستمان بگيرد».
قاچاق معضل طالي سرخ کشور

نبودن استراتژي مناسب صادراتي در سالهاي گذشته
باعث شده که طالي س��رخ ايران به کشورهاي ديگر
قاچاق شود .جديدترين مقصد قاچاق به افغانستان است
که از آنجا به کشورهاي ثالث که اتفاقا مقصد صادراتي
ايران اس��ت ،نظير اس��پانيا و بازارهاي اروپايي ميرود و
با بستهبنديهاي شکيل و با برندهاي مخصوص صادر
ميشود.نايب رئيس ش��وراي زعفران ميگويد :در حال
حاضر کشورهاي ديگر اقبال بيشتري به توليد زعفران
پيدا کردهان��د و ظرفيت اين را دارن��د در صورتي که از
زعفران کشور ما حمايت نشود در آينده نزديک بازارهاي
ما را بگيرند.
سياستهاي نادرست صادراتي

وي به سياس��تهاي نامناسب صادراتي در کشور اشاره
ميکند و ميگويد :پيمانسپاري ارزي که اخيراً پس از
نوسانهاي ارزي تصويب شد خيلي ناسنجيده و بدون

گ�روه اقتص�ادی :رئيس جمهور بار ديگر در صحن علني مجلس آمار
اش��تغال  ۵سال گذش��ته را  ۲ميليون و  ۷۰۰هزار نفر اعالم کرد اين
در حالي اس��ت که طبق گزارش فصلي مرکز آمار خالص اشتغالزايي
ساالنه دولت از تابستان سال  92تا تابستان  96يکميليون و  600هزار
شغل بوده است .به گزارش فارس ،حسن روحاني ،رئيسجمهور ديروز
در جريان معرفي وزير پيشنهادي کار به مجلس شوراي اسالميگفت:
در طول اين  5سال افتخار ميکنيم که شاغلين کشور را از حدود 20
ميليون و  600هزار نفر به  23ميليون و  300هزار نفر رسانديم .تعداد
شاغلين در روزي که دولت را تحويل گرفتيم 20 ،ميليون و  600هزار
بوده و امروز اشتغال  23ميليون و  300هزار است.
اين ميزان اش��تغال را در طول  5س��ال درس��ت کرديم .اين آمار در
سايت مرکز آمار ايران در دسترس است.رئيس جمهور با اشاره به اينکه
اين آمار رسميکش��ور اس��ت ،اضافه کرد :اين بدان معنا نيست که در
اش��تغال مشکل نداريم .همه خانوادههايي که هنوز بيکار دارند ،فرزند
بيکار و جواني که مش��غول به کار نشده دارند ،در انتظار تالش بيشتر
ما هستند .بنابراين در زمينه اشتغال بايد تالش کنيم و اين وزارتخانه
وظيفه س��نگيني در زمينه اشتغال و حمايت از کارگران به عهده دارد.
اين آمار پيش از اين نيز در جريان سوال از رئيس جمهور مطرح شد؛
در جريان سوال از رئيس جمهور در شهريور ماه امسال يکي از سواالت
نمايندگان مجلس شوراي اسالمياز حسن روحاني«عدم اقدام شايسته
دولت در خصوص کاهش نرخ بيکاري» بود .در پايان اين جلسه ،پاسخ
رئيسجمهور درباره اين سؤال ،نمايندگان را راضي نکرد.

مطالعه است .در حالي که زعفران کيلويي  500تا 1000
دالر به کش��ورهاي ديگر صادر ميش��ود اما در داخل
کش��ور صادرکنندگان را ملزم کردهاند که  1450تومان
در با ارز نيمايي بازگرداند و اين اص ً
ال ش��دني نيس��ت و
چنين فرايندي س��هم صادرات ما را به ش��دت کاهش
ميدهد.از ميري درباره ميزان صادرات زعفران امس��ال
سؤال ميشود وي پاسخ ميدهد که در  6ماه گذشته 40
درصد از نظر وزني و ارزش��ي صادرات زعفران افزايش
يافته است.
پولشويي دليل افزايش صادرات زعفران

نايب رئيس ش��وراي زعفران در پاس��خ به اينکه دليل
رشد  40درصدي صادرات زعفران به رغم پيمانسپاري
ارزي که جنابعالي آن را مانع صادرات ميدانيد چه بوده
است ،گفت :اکثر صادرکنندگان زعفران امروزه پولشويي
انج��ام ميدهند يعني آنها صادرات زعفران را به عنوان
ابزاري براي خروج ارز از کش��ور اس��تفاده ميکنند.وي
ادامه ميدهد :کساني که به هر طريقي ميخواهند ارز از
کشور خارج کنند و يا محصوالت ديگري را وارد کنند از
صادرات زعفران به عنوان يک ابزار استفاده ميکنند.

ب��ه گفته مي��ري ،از آنجايي که حجم زعفران نس��بت
به ارزش آن بس��يار کمتر اس��ت امکان قاچاق و انتقال
غيرقانوني آن بسيار راحتتر است .نايب رئيس شوراي
زعفران در توضيح اينکه قاچاق زعفران چگونه به توليد
و صادرات اين کشور ضربه ميزند ،گفت :در حال حاضر
دالالني وجود دارد که به راحتي با دريافت  450يوان در
هر کيلو براي چين و  150دالر براي کشورهاي اروپايي
زعفران توليدکنن��ده يا صادرکنن��ده را قاچاق ميکند.
بنابراي��ن يعني اين دالالن يا قاچاقچيان با دريافت اين
مبلغ پول زعفران ش��ما را در کشورهاي مقصد تحويل
ميدهد .بنابراين توليدکننده و يا صادرکننده اين رقم را
نسبت به سياست پيمانسپاري بسيار به صرفهتر ميداند
و زعفران از اين طريق به کشورهاي ديگر ميرود .وي
گفت :ارس��ال زعفران به اين نحو باعث ميش��ود که
برندهاي ما در آينده نزديک از بين بروند و کش��ورهاي
ديگر با زعفران ما برندهاي خوبي را براي خودشان دست
و پا کنند .به گفته ميري ،سال گذشته  326تن زعفران
در کشور توليد ش��ده که  400ميليون دالر براي کشور
ارزآوري داش��ته اس��ت.وي در پاسخ به پيشبيني توليد
امس��ال گفت :به رغم خشکساليها و کمآبيهايي که

تفاوت يک ميليوني آمار اشتغال دولت با مرکز آمار
از اشتباه عمدي تا اشتباه لفظي؛ آمار اشتغالي که بازيچه شد

رئيسجمهور در پاس��خ به اين سؤال با تأکيد بر اينکه درزمينه اشتغال
موفقيت بسيار بزرگي داشتيم ،گفت« :در زمينه بيکاري کارنامه دولت
يازدهم و دوازدهم بس��يار درخشان است 84 ...تا  91اشتغال خالص ما
 10هزار نفر بوده اس��ت .در طول  5س��ال گذش��ته اشتغال خالص2 ،
ميليون و  700هزار نفر بوده است  ...اگر دولت يازدهم و دوازدهم مثل
دولت دهم و نهم در اش��تغال کار ميکرد ،امروز رقم بيکاري بهجاي
 12درص��د 22 ،درصد بود .اين هنر دولت يازدهم و دوازدهم اس��ت».
درنهايت ،قانع نشدن اکثريت قاطع نمايندگان مجلس (حدود  73درصد
از  272نماينده حاضر در جلسه) از پاسخهاي رئيسجمهور در اين زمينه
نشان داد که تفاوت وس��يعي بين ديدگاههاي مجلس و دولت درباره
وضعيت اش��تغال در دولت روحاني وجود دارد .اتفاقي که ديروز هم با
فريادهاي مخالف نمايندگان هنگام بيان آمار اشتغال در مجلس شاهد
بوديم.البته ناگفته نماند که رئیس جمهور دیروز در یک اش��تباه دیگر
حتی به جای همین  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار ش��غل در  ۵سال به اشتباه
گفت  ۲۷۵هزار شغل در  ۵سال ایجاد شده است!پيش از اين هم رئيس
جمهور در ماجراي اش��تغال  ICTبه اشتباه آمار  ۲۰۰هزار شغل را ۲
ميليون شغل اعالم کرده بود که با واکنش وزير ارتباطات مواجه شد و
آذري جهرميگفت :فکر ميکنم بيان دو ميليون شغل يک اشتباه لفظي

عطف به شماره  391/3/97مورخ  1397/6/21حسب االمر جهت انجام کارشناسی در خصوص
دادخواست تقدیمی خانم سمیرا برائی مبنی بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ  1390/1/11برعلیه
شوهرش اقای ایرج خان شیری پرونده ی موردنظر مطالعه و مذاکره حضوری به عمل امد
که در دادخواست تقدیمی و مذاکره حضوری چنین اظهار داشته که از مورخ  1390/1/11به
عقد رس��می و دائمی باتعداد هفتصدوپنجاه عدد سکه اقای ایرج خان شیری درامده و مدتی
در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته و از زمان وقوع عقد هیچ گونه نفقه و کرایه منزل از
جانب ش��وهرم پرداخت نشده و کلیه هزینه هارو پدرم تااین مدت پرداخت نموده تااینکه در
مورخ  1397/5/10باضرب و شتم اینجانب را از منزل بیرون انداخته و در منزل پدرم زندگی
مینمایم دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و شوهرم مدرک سیکل دارد و معتاد میباشد علی
رغ��م تمکین خاص و عام نه تنها نفقه پرداخ��ت نمینماید به موجب دالیلی دارم با خانمی در
ارتباط است به لحاظ اینکه شدیدا در مضیغه و در عسرو حرج میباشم تقاضای تعیین نفقه
معوقه از مورخ  1390/1/11تازمان صدور حکم را دارم که به ش��رح ذیل نظر کاترشناسی
اعالم میگردد.نظریه کارشناسی :با توجه به دادخواست تقدیمی و مراتب اعالمی و با درنظر
گرفتن کلیه جوانب و عوامل موثر در موضوع و تورم اجتماعی و حس��ب اظهار زوجه خانم
س��میرا برائی که در مدت زندگی نس��بت به تمکین خاص و عام کوتاهی نورزیده ام و زوج
اقای ایرج خان شیری با داشتن استطاعت مالی که شغل پیک موتوری دارد از پرداخت نفقه
خودداری نموده با عنایت به اینکه موجب ماده 1102و1106و 1107قانون مدنی پرداخت نفقه
زن به عهده شوهر میباشد ولذا با درنظر گرفتن وضع مالی و اقتصادی زوج نفقه زوجه خانم
س��میرا برائی از مورخ  1390/1/11لغایت  1391/1/11هرماه به مبلغ دویست هزارتومان در
یکس��ال دومیلیون و چهارصد هزارتومان از مورخ  1391/1/11لغایت  1392/1/11هرماه به
مبلغ دویست و ده هزار تومان در یکسال مبلغ دومیلیون و پانصدوبیست هزار تومان از مورخ
 1392/1/11لغایت  1393/1/11هرماه دویست و بیست هزار تومان در یکسال مبلغ دومیلیون
و ش��صدو چهل هزار تومان از مورخ  1393/1/11لغایت  1394/1/11هرماه دویست و سی
هزارتومان دریکس��ال مبلغ دومیلیون و هفتصدو ش��صت هزارتومان از مورخ 1394/1/11
لغایت  1395/1/11هرماه دویست و چهل هزارتومان دریکسال دومیلیون و هشتصدوهشتاد
ه��زار تومان از م��ورخ  1395/1/11لغایت  1396/1/11هرماه به مبلغ دویس��ت و ش��صت
هزار تومان در یکس��ال مبلغ س��ه میلیون و صدوبیس��ت هزار تومان از مورخ 1396/1/11
لغایت  1397/1/11هرماه به مبلغ سیصدهزار تومان در یکسال مبلغ سه میلیون و ششصد
ه��زار تومان که مجموع نفقه معوقه مطعلقه از مورخ  1390/1/11لغایت  1397/1/11به مبلغ
 199/200/000ریال معادل نوزده میلیون و نهصدو بیست هزار تومان تعیین و به استحضار
ان مقام محترم میرساند.کارشناس منتخب رحیمی  /م الف 1340
ابالغ وقت رس��یدگی/پرونده کالسه  391/3/97آگهی پیوست برابر مقررات دریکی از جراید
کثیراالنتش��ار منتشر و نس��خه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال

از سوي رئيسجمهور بود.گزارشي که خدمت رئيسجمهور داديم مبني
بر اين بود که در دوس��ال گذشته در فضاي مجازي بالغ بر  200هزار
شغل ايجاد شده است.به هر حال آنچه واقعيات بازار کار و آمار اشتغال
را با آمار رئيسجمهور متفاوت ميکند اين نکته است که روحاني آمار
اشتغالزايي س��ال  92را در حاصل کار خود گنجانده است درحاليکه
دولت وي از تابس��تان  92شروع به کار کرده است .ديگر اينکه بعض ًا
در آمارهاي مديران دولت فعلي آمار فصلهاي با اش��تغال بيش��تر به
دليل اشتغال فصلي با فصول با اشتغالزايي کمتر در دولت نهم و دهم
مقايسه شده است.
مرکز آمار چه ميگويد؟

اگ��ر بخواهيم آماره��اي مرکز آمار را معيار ق��رار دهيم طبق گزارش
فصلي اين مرکز خالص اشتغالزايي ساالنه دولت از تابستان سال 92
تا تابس��تان  96يکميليون و  600هزار ش��غل بوده است که تفاوتي
يکميليوني با آمارهاي بيانشده توسط رئيس دولت دارد .همچنين بر
اساس گزارشهاي ساليانه مرکز آمار ،خالص ميزان اشتغال ايجادشده
در دولت يازدهم (دوره زماني سالهاي  ۹۲تا  ،)۹۶حدود ۲ميليون نفر
بوده اس��ت .در همين حال مرکز پژوهشهاي مجلس در شهريورماه
در گزارش��ي از «بررس��ي تحوالت مهم بازار کار اي��ران در دوره پاييز

پيشنهاد به دولت

نايب رئيس ش��وراي زعفران پيش��نهاد کرد که دولت
پيمانس��پاري ارزي را ب��ه گون��هاي انج��ام ده��د که
صادرکننده به همان اندازه که صادر کرده است ملزم به
بازگرداندن ارز به داخل کشور شود .ميري گفت :مبناي
 1450دالر مبنايي که دولت به صادرکنندگان ميگويد به
ازاي صاردات يک کيلوگرم زعفران بايد بازگردانده شود
مبناي درستي نيست و اين نرخ پايه از قبل به جا مانده
است که بايد در مورد آن بازنگري شود.حدود  90درصد
توليد زعفران جهان در اختيار ايران است اما در تجارت
اين محصول ايران جايگاه پرفروغي ندارد ميزان تجارت
جهاني زعفران در دنيا ۸.۲ ،ميليارد دالر اس��ت اما کل
صادرات ما به  ۲۸۶ميليون دالر ميرس��د،بازار در اختيار
اس��پانيا ،ايتاليا ،آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي است؛
س��هم تجارت ما يک هفدهم جهان است.کشورهاي
عمده صادرکننده زعفران را ايران ،اس��پانيا ،افغانستان،
پرتغال ،فرانسه ،هنگ کنگ ،هلند ،يونان ،چين ،آلمان و
سوئيس اتشکيل ميدهند ،سهم ايران از صادرات ارزي
زعفران در س��ال ۲۰۱۶؛  ۴۲درصد ،اس��پانيا  ۲۹درصد،
افغانستان  ۸درصد ،پرتغال  ۵درصد ،فرانسه  ۳درصد و
ساير کشورهاي جهان  ۱۳درصد بوده است.

سال  ۱۳۹۳تا زمستان سال »۱۳۹۶نوشت« :جنس اشتغال ايجاد شده
طي  ۳.۵سال منتهي به زمستان سال  ، ۱۳۹۶به خصوص در فصول
مؤخرتر ،از جنس��ي اس��ت که نميتوان آن را به سياستهاي اقتصادي
دولت ،به ويژه سياستهايي که با عنوان سياستهاي اشتغالزايي ياد ميشود
نسبت داد .براي مثال تعيين ايجاد چند ده هزار شغل توسط هريک از
دستگاههاي دولتي مانند وزارتخانههاي مختلف يا تزريق منابع توسط
دولت يا ارائه تسهيالت توسط نظام بانکي در قالب طرحهاي مختلف
اشتغال روستايي و اشتغال فراگير تطابق مناسبي با ويژگيهاي احصاء
شده براي اشتغال فصول مورد بررسي ندارد ،زيرا کارکنان مستقل در
بنگاههاي خرد دسترسي به چنين منابعي نخواهند داشت».
اشتغال ناقصي که آمار را باال برد

بررسيهاي اين مرکز پژوهشي نشان ميدهد که افزايش اشتغال طي
 ۱۴فصل منتهي به زمستان  ۱۳۹۶عمدت ًا در بخش خدمات و بنگاههاي
بسيار کوچک (داراي کمتر از  ۴نفر کارکن) و با وضعيت شغلي «کارکن
مستقل» بوده است که سهم کمتري از اين اشتغال ايجاد شده داراي
پوشش بيمه به واسطه شغل خود بودهاند و سهم بيشتري داراي اشتغال
ناقص هس��تند و تمايل دارند شغل تمام وقتي داشته باشند.مرکز آمار
ايران هم در گزارشهاي ساليانه خود اعالم کرده بود که بخش قابل
توجهي از خالص ش��غلهاي ايجادش��ده در دولت يازدهم و دوازدهم
متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتيجه ،نرخ اشتغال ناقص از
 ۸.۹درصد در سال  ۹۲به  ۱۰.۴درصد در سال  ۹۶رسيده است.
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اخبار
پکن از عضویت کامل ایران
در شانگهای حمایت می کند

«پان��گ س��ن» از مخالف��ت چي��ن ب��ا
يکجانبهگرايي واشنگتن در وضع تحريمهاي
ضدايراني سخن گفت و تاکيد کرد که پکن
از عضويت کامل ايران در سازمان شانگهاي
حمايت ميکند.س��فیر چین «پانگ سن»
گف��ت :چي��ن از عضويت کامل اي��ران در
ش��انگهاي و ايفاي نقش بيشتر اين کشور
در اين سازمان حمايت و پشتيباني ميکند.
ما تمايل بسياري به همکاريهاي دوجانبه
اقتصادي داريم .وي افزود :در واقع همکاري
ميان دو کش��ور براساس تعهداتي است که
هر دو طرف برعهده گرفتند و بنابراين اين
همکاري شفاف و قانوني است ،هرچند در اين
ميان با برخي موانع نيز که از سوي بازيگران
خارجي ايجاد ميشود ،از جمله تحريمهاي
آمري��کا عليه ايران مواجه ميش��ويم اما در
عين حال ،روابط ما براساس احترام متقابل
و منافع دوجانبهاي اس��ت که عميقا ريشه
در دوس��تي و تمدن ديرپا و قديميما دارد.
بنابراين ما با شرايط دشواري روبرو هستيم و
نياز به کار و مشورت با يکديگر براي پيروز
شدن بر اين مش��کالت داريم که به دليل
تحريمها ايجاد شدهاند.
بحث ها در مورد اختیار وزرا
به قوت خود باقی است

وزي��ر تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ي درباره
اظه��ارات اخي��ر خود پي��ش از تصدي اين
وزارتخانه در خصوص نداشتن اختيار کافي
وزرا گفت :اين موض��وع همچنان به قوت
خود باقي اس��ت ولي حق گرفتني اس��ت.
به گ��زارش مهر ،محمد ش��ريعتمداري در
نخس��تين روز کاري خود در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعي پس از نشست مشترک
با تشکلهاي کارگري و کارفرمايي در جمع
خبرنگاران در پاس��خ به اين س��وال که آيا
همچنان به گفته خود در روز ملي صادرات
مبني بر نداشتن اختيارات کافي وزرا معتقديد
يا خير ،گفت :اين موضوع همچنان به قوت
خود باقي اس��ت.وي در پاسخ به اين سوال
که چرا با اين وجود مس��ئوليت جديد را در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در اختيار
گرفتيد ،گفت :حق گرفتني اس��ت؛ به توان
من اميدوار باشيد.ش��ريعتمداري همچنين
درب��اره اينکه آي��ا عقب ماندگي دس��تمزد
کارگران از هزينه معيش��ت را قبول داريد يا
خير ،گفت :قطعا همين طور است اما ميزان
اين عقب ماندگي بايد بررسي شود و با توجه
به اعالم نرخ تورم از س��وي بانک مرکزي،
عقب ماندگي دستمزد غيرقابل انکار است؛
در اي��ن زمين��ه يک��ي از راهکارها حمايت
اجتماعي از خانوار اس��ت.وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي درباره آخرين وضعيت توزيع
سبد حمايتي از خانوارها گفت :همانطور که
رئيس جمهور در نشست علني روز گذشته
مجلس ش��وراي اس�لامياعالم کرد اين
موضوع در اولين فرصت در نشس��ت هيات
دولت نهايي ميشود و نيمياز جمعيت ايران
از اين حماي��ت اجتماعي بهره مند خواهند
ش��د.وي ادام��ه داد :اطالع��ات اوليه براي
شناس��ايي خانوادههاي تحت پوشش احصا
شده که به تدريج پس از تکميل اطالعات
توزيع اقالم آغاز خواهد شد.

گردد.وقت رس��یدگی مورخ  97/9/25س��اعت  9:30صبح /خواهان :سمیرا برائی /خوانده :
ایرج خان ش��یری خواس��ته  :نفقه معوقه مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف مالرد
 1339م الف

 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف  20روز دیگر پس انقضای مهلت
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی دردادگس��تری شهرستان مالرد می باشد 1344./.م الف /
قاضی شورای حل اختالف مالرد

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای جواد هدایتی نیک خوان فرزند مهدی خواهان
اقای مجید پارسا نیاسری دادخواستی به طرفیت خوانده جواد هدایتی نیک خوان به خواسته
الزام تنظیم سند رسمی ملک و اخذ پایان کار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالس��ه  9709982660600481شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1397/9/13ساعت  9:00تعیین حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد .منش��ی
دادگاه حقوقی ش��عبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان مالرد-مرضیه مومیوند  /م الف
1342

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان تهران؛ داره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس
تهران؛ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند
رسمی؛ آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760301050001223مورخه
 97/7/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قدس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای آدشیرین مهدوی عنبران فرزند مالک مرحوم بشماره شناسنامه  4328صادره
ازاردبیل در ش��ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 100متر مربع ازپالک
 54فرع��ی از  15اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  13فرع��ی از اصلی مذکور واقع در
شهرقدس ش��هرک دانش(شاه آباد) خیابان شهیدالفی نوران کوچه صاحب الزمان پالک 11
خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای غالمحسین بختیاری غریبذوستی فرزند بهلول محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواس��ت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد.سعیدهوشنگی – رئیس ثبت اسناد و امالک 2147
م الف تاریخ انتشار نوبت اول  97/8/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/8/23 :

رای قاض��ی ش��ورا /مرجع رس��یدگی :ش��ورای حل اختالف شهرس��تان مالرد ش��ماره
پرون��ده 206/4/97:ش��ماره دادنام��ه/ 689/97:خواهان:محمد معظمی گودرزی به نش��انی
سراس��یاب چهارراه امام خمینی جنوبی 10متری دوم بن بس��ت  22پ / 258خوانده:میالد
خردمند به نش��انی سراسیاب خ مصیب زاده ک ابوذر بن بست دوم پ/ 216خواسته:مطالبه
اجور معوقه /در خصوص دادخواست اقای محمد معظمی گودرزی فرزندعلی زمان بطرفیت
اقای میالد خردمندفرزند محمدرضا به خواس��ته مطالبه اج��ور معوقه از تاریخ 96/11/18
لغایت  97/4/30ماهیانه مبلغ  2/600/000ریال و قبوض مصرفی به مبلغ –بااین توضیح که
خواهان بشرح دادخوس��ات تقدیمی و اظهاراتش در جلسه رسیدگی بیان داشته و تقاضای
رس��یدگی نموده است مس��تند دعوی خواهان کپی مصدق اجاره نامه و مدارک مالکیت می
باشد خوانده علی رغم ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و درمقابل دعوی مطروحه
دفاعی محول نداش��ته و ایراد و تعرضی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بربرائت ذمه خویش
به شورا ارائه ننموده است علیهذا قاضی شورا با عنایت به مراتب معنونه اوراق و محتویات
پرونده و متن دادخواس��ت تقدیی و مالحظه اجاره نامه دعوی مطروحه را وارد تش��خیص
داده و مس��تندا به م��واد 490و219و 10قانون مدنی و م��واد  519و  194و  198قانون ائین
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
 14/200/000ریال و هزینه دادرسی  240/000ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید
در خحصوص مازاد خواسته به لحاظ عدم ارائه دلیل مستندا به مواد  2قانون آیین دادرسی
مدن��ی حکم به رد دعوی خواه��ان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف

آگهی فقدان س��ند مالکیت خانم میترا غفوری با تس��لیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به
مهر دفترخانه  ۱۰همدان برابر وارده ۹۷/ ۷ / ۲۸ - ۹۷ /۲۲۲۴۸مدعی است که یک جلد سند
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک  ۵ /۳واقع در حومه یک که به نامش ذیل ثبت ۲۶۹۰۳
صفحه  ۲۱۲دفتر  ۱۱۵سابقه ثبت دارد و نزد کسی در بیع شرط نیست به علت سهل انگاری
مفقود گردیده .لذا به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدین وس��یله
آگهی می شود تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از
تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه
اصل سند مالکیت و یاسند معامله ،اعتراض خود را کتبأ تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت
واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد
سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
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