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پنجشنبه 20 مهر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3203 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9609982885600401 شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9609972885600755 
خواه��ان: آقای حمزه مختاری فرزند بابا علی با وکالت آقای مهدی آذرکش��ب 
اسمرود فرزند ولی اله به نشانی تهران تهران- تهران خ شهید دکتر مفتح خ سمیه 

پ 144 جدید 66 قدیم ق ط سوم واحد 6 
خواندگان:

8- دفترخانه 370 تهران ایرانش��هر جنوبی چایین تر از مس��جد جلیلی ش 24 
دفترخانه 370 

6- اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر به نشانی اسالمشهر شهرک قائمیه شهرک 
اداری 

2- شرکت کاال اوران تهران امید به نشانی تهران جاده قدیم کرج پشت کارخانه 
شیر پاستوریزی پاساژ تجاری رضا واحد 12 

7- دفترخانه 257 تهران به نش��انی تهران-  خ میرداماد جنب مسجد الغدیر پ 
149 دفترخانه 257 

1- آقای افشین صفری فرزند محمد علی امیرخانه به نشانی زندان اوین 
3- ش��رکت ایده پردازان فرتاک با مدیریت جابر کراری به نش��انی تهران میدان 

فاطمی خ بیستون کوچه 2 الف طبقه 2 شرقی 
4- آقای محمد حسن حاجی علی اصغر اجیل فروش به نشانی 

5- بانک ملت ش��عبه فردوس��ی با نمایندگی آقای محمد معرفی به نشانی تهران 
میدان فردوسی 

خواسته ها: 1- ابطال قرارداد 2- ابطال عملیات اجرایی 3- ابطال وکالت 
رای دادگاه 

در خص��وص دع��وی آقای حمزه مخت��اری با وکالت آقای مهدی آذرگش��ب 
اس��مرود بطرفیت خواندگان 1- افش��ین صفری 2- ش��رکت کاال آوران تهران 
امید 3- ش��رکت ایده پردازان فرتاک 4- آقای محمد حس��ن علی اصغر آجیل 
فروش 5- بانک ملت شعبه میدان فردوسی تهران 6- اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهر 7- دفترخانه 257 تهران 8- دفترخانه 370 تهران به خواسته ابطال 
قرارداد رهنی ش��ماره 73081 دفترخانه 370 تهران و ابطال اجرائیه ش��ماره 

91/11/24- 73081 صادره دفترخانه 370 تهران و ابطال عملیات اجرایی 
اداره ثبت اسالمشهر و ابطال وکالت شماره 90668 مورخ 89/8/12 دفترخانه 
257 اسالمش��هر و ابطال تفویض وکالت ش��ماره 90746 م��ورخ 89/8/12 
دفترخانه 257 تهران بعالوه خس��ارت دادرس��ی با عنایت به اینکه اوال حسب 
دادنامه کیفری ش��ماره 01189 ش��عبه 1032 مجتمع قدوسی و دادنامه قطعی 
شماره 00656 شعبه 57 دادگاه تجیدید نظر استان تهران جرم خیانت در امانت 
نسبت به اسناد مالکیت خواهان از سوی متهمین پرونده مذکور از سوی آقایان 
افشین صفری و محمد حسن علی اصغر آجیل فروش )خواندگان ردیف اول و 
چهارم( محرز و مسلم اس��ت ثانیا خواهان این پرونده در زمره شاکیان پرونده 
مذکور می باش��د در واقع خواندگان مذکور از کم سوادی خواهان بخصوص از 
ش��دت نیاز مالی وی سوء استفاده کرده اند و آنچه در مقام وکالت و رهن واقع 
گردیده از سوی خواهان اراده و قصد نگردیده است با توجه به دفاعیات بالوجه 
مطروح از س��وی خوانده )بانک ملت( و عدم دفاع از س��وی س��ایر خواندگان 
علیرغ��م ابالغ قانونی صحیح و اینکه با عدم وقوع عقد وکالت و رهن در عالم 
اعتبار ترهین بانکی و به تبع آن عملیات اجرایی ثبتی هم از صحت ش��رعی و 
قانون��ی برخوردار نیس��ت و با توجه به دفاعیات بالوج��ه خوانده ردیف پنجم 
دادگاه دعاوی مطروح را وارد تش��خیص و با اس��تناد مواد 223- 365 قانون 
مدنی مواد 198- 502- 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی مواد 1-2-7 قانون 
اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رس��می حکم بر ابطال قرارداد 
رهن��ی و ابطال اجرائیه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال وکالت نامه 
و ابطال تفویض وکالت به شرح صدر دادنامه از بابت اصل خواسته و پرداخت 
هزینه دادرس��ی و حق وکالت از س��وی خواندگان ردیفهای اول و چهارم وفق 
تعرف��ه قانونی در حق خواهانها صادر و اعالم می دارد رای صادره نس��بت به 
خواندگان ردیفهای اول و چهارم غیابی و طی بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 
محترم تجدید نظر اس��تان تهران و در مورد س��ایر خواندگان حضوری و ظرف 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر فوق است. 
رئیس شعبه ششم حقوقی اسالمشهر- غالمعلی فخری 

م الف 6636

 اختصاص منابع صندوق توسعه ملی 
برای توسعه اشتغال روستایی

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه با طرح توس��عه اش��تغال روستایی 
به دنبال پول پاش��ی و مقروض کردن روستاییان 
بیکار نیس��تیم، گفت:منابع 1.5 میلیارد دالری بر 
مزیت های منطقه ای روستاها متمرکز خواهد بود.

ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی در گفت وگ��و با خبرنگار 
فارس، در پاس��خ به این سوال که منابع صندوق 
توس��عه ملی که برای توسعه اش��تغال روستایی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، با چ��ه اولویت هایی 
تخصی��ص داده خواهد ش��د، اظهار داش��ت: در 
این طرح بیش��تر به دنبال مزیت ه��ای منطقه ای 
روس��تا هس��تیم.وی افزود: متاس��فانه در منطقه 
تولید زعفران بیرجند، آموزش مناس��ب مهارتی 
تولید زعفران نداریم؛ بر این اس��اس مطالعاتی که 
در وزارت کار انج��ام دادیم تا حلقه های مفقوده 
را بیابیم.فیروآب��ادی با تأکید ب��ر اینکه به دنبال 
پول باشی به صورت تخصیص تسهیالت نیستیم، 
گفت: نمی خواهیم بیکار مقروض داش��ته باشیم؛ 

بلکه به دنبال توانمندسازی روستاها هستیم. 

بیکاری کشاورزان درپی کاهش شدید 
منابع آبی برخی روستاهای بناب

فرماندار بناب از بیکاری برخی کشاورزان 
درپی کاهش ش��دید منابع آبی برخی روستاهای 
 بن��اب خب��ر داد.ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، 
ول��ی ا... فرج اللهی در جلس��ه تأمین معیش��ت 
بانوان و صندوق خرد زنان روس��تایی شهرستان 
بناب با اعالم این خب��ر افزود: دفتر تاالب های 
ایران ب��ا هدف ظرفیت س��ازی و ایج��اد زمینه 
در به��ره ب��رداران ح��وزه دریاچ��ه ارومیه و در 
راس��تای بکارگیری الگوهای معیش��تی سازگار 
با محیط زیس��ت با همکاری مؤسس��ه مأموریت 
برای محیط زیست روستایی و شهری بناب اقدام 
نموده که در نهایت کاهش فش��ار بر منابع آبی را 
شاهد خواهیم بود.وی تصریح کرد: این دفتر برای 
اس��تان آذربایجان شرقی سه طرح در نظر گرفته 
اس��ت که دو طرح  آن در روس��تاهای زوارق و 
آخوند قشالق بناب اجرا می شود.فرماندار بناب 
س��پس با اش��اره به اینکه به علت کاهش شدید 
 منابع آبی تعدادی از س��اکنان روس��تاهای بناب 
نم��ی توانند به ش��غل کش��اورزی ادام��ه دهند، 
بر ضرورت جایگزینی مش��اغل کش��اورزی با 
مش��اغلی که نیاز ب��ه آب ندارند، تأکید کرد.فرج 
اللهی خاطرنش��ان کرد: دفتر ت��االب های ایران 
در س��ال جاری برای آموزش مشاغل جایگزین 
برنامه ریزی الزم را انجام می دهد که اگر بتوانیم 
حتی در ه��ر یک از روس��تاها 10 درصد مردم 
را وارد ش��غل جدید کنیم، به موفقیت الزم دست 
یافت��ه ایم.وی همچنی��ن اس��تفاده غیراصولی از 
منابع آبی در زمینه های ش��رب و کش��اورزی را 
آف��ت جدی منطقه اع��الم و اظهارکرد: در حالی 
که میانگین مصرف س��رانه آب در کش��ور150 
مترمکعب در س��ال است، متأسفانه این مقدار در 

شهرستان بناب 250 مترمکعب است.

 ضرورت گفتمان اجتماعی 
پیرامون تصادفات رانندگی

ادام��ه از صفح��ه ی��ک- از س��وی دیگر، 
آثار جامعه ش��ناختی تصادف قابل توجه اس��ت. 
م��ا پیامدهای بس��یاری از موضوع��ات را مورد 
بررس��ی ق��رار می دهیم ام��ا از پیام��د تصادفات 
غافل هس��تیم. درحالی  که 77  درصد از مردان و 
23 درصد از زنان در تصادف��ات صدمه می بینند. 
همچنین میانگین س��نی رانن��دگان در تصادفات 
38 سال اس��ت. بخشی از زنان سرپرست خانوار، 
 حاصل تصادفات جاده ای هس��تند. 43 درصد از 
21ه��زار و 446 نف��ر معل��ول ضایع��ه نخاع��ی 
تحت پوش��ش بهزیس��تی در اثر حوادث ترافیکی 
س��المت خ��ود را از دس��ت داده ان��د. هزین��ه و 
پیامدهایی ک��ه یک زن سرپرس��ت خانوار، یک 
ک��ودک یتیم، ی��ک فرد دچار ضایع��ه نخاعی در 
طول س��ال های آتی عم��رش و درنهایت جامعه 

متحمل می ش��ود، قابل تأمل اس��ت.
تولید دانش اجتماعی در خصوص رانندگی 
چن��دان چش��مگیر نیس��ت. پیش��نهاد می کنم در 
طرح��ی از جامعه شناس��ان بخواهی��م50  ه��زار 
م��ورد تصادف جاده ای را بررس��ی کنند تا بدانیم 
آیا رابطه معناداری بین س��ن، جنس، نوع ش��غل، 
س��اعات شغل، میزان ریس��ک پذیری فرد و... در 
تصادفات به وقوع پیوس��ته وجود دارد؟ چه نوع 
خس��تگی بیش��تر منجر به تصادف می ش��ود؟ ما 
برای سیاس��ت گذاری های جامع تر، نیاز به تحلیل 
اجتماعی رفتار رانندگان و کیفیت رانندگی داریم.

**  بیم��ه
یک��ی دیگ��ر از بحث های مه��م و اثرگذار، 
مس��أله بیم��ه اس��ت. م��ا تنه��ا بدنه خ��ودرو را 
بیم��ه می کنی��م، اما الزم اس��ت ک��ه درخصوص 
خطرپذی��ری ف��رد راننده و حق بیم��ه اش تصمیم 
بگیری��م. در تمدی��د گواهینامه ه��ای رانندگی نیز 
باید رانندگی های پرریس��ک مدنظ��ر قرار گیرد. 
من معتقدم؛ بای��د رابطه معن��اداری بین رانندگی 
پرریس��ک و بیمه برقرار ش��ود و باید سختگیری 
بیش��تری برای رانندگان پرریس��ک داشته باشیم، 
البت��ه م��ا ای��ن موض��وع را در ش��ورایعالی بیمه 
دولت نیز مط��رح کرده ایم.م��ا نیازمند راه اندازی 
گفت وگوی اجتماعی پیرامون تصادفات هس��تیم. 
الزم اس��ت ش��عار پویش ملی »به احترام آنهایی 
که دوس��تم دارن��د و دوستش��ان دارم، با احتیاط 
رانندگی می کنم.« را تبدی��ل به یک گفتمان کنیم 
و بتوانی��م در ی��ک هم افزایی ملی، ب��ا نگاهی بر 
عواقب دش��وار تصادف و تبع��ات متعدد روحی، 
اقتصادی و اجتماعی آن ش��اهد کاهش تصادفات 

رانندگی باش��یم.
* وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

خبرنامه

 ایجاد کارگروه دانشگاه کارآفرین 
در وزارت علوم

تفاهم-گروه کار آفرینی: مدیرکل دفتر فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از لغو مجوز برخی 
از مراکز رشد خبر داد و گفت: عالوه بر آن در تالش 
هستیم تا پارک های اس��تانی متفاوت از پارک های 
دانشگاهی ش��کل بگیرد. خس��رو پیری دیروز در 
بیست و ششمین نشست رؤسای پارک های علم و 
فناوری سراسر کشور در محل سالن شهدای جهاد 
علمی وزارت علوم، افزود: برخی از مراکز رشد که 
زیرس��اخت الزم را نداش��تند، لغو مجوز شدند؛ این 
در حالی اس��ت که برخی از مراکز رشد درخواست 
لغ��و مجوز این مراکز را داش��تند.وی ب��ا بیان اینکه 
آمایش فناوری در دس��تور کار ما قرار دارد، اظهار 
کرد: مقدمات اولیه آمایش فناوری تدوین شده است، 
ضم��ن آنکه به طور همزمان آمایش پژوهش��ی در 
دفتر مدیر کل پژوهشی وزارت علوم دنبال می شود.

پیری خاطرنشان کرد: بعد از اجرای آمایش پژوهشی 
و فناوری نتایج آن منتش��ر می ش��ود.مدیر کل دفتر 
فن��اوری وزارت علوم از ایجاد کارگروه دانش��گاه 
کارآفری��ن در اداره کل فناوری معاونت پژوهش��ی 
وزارت علوم خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا پایان 
سال این موضوع نهایی شود.وی همچنین تاکید کرد: 
ما در تالش هس��تیم تا پارک های عل��م و فناوری 
دانشگاهی متفاوت از پارک های استانی شکل بگیرد.

پیری یادآور شد: عالوه بر آن تعامالت بین المللی در 
حوزه معاونت پژوهشی باید هدف گذاری شود.

انعقاد 40 فقره قرارداد پروژه های 
 تاسیساتی در شهرک ها ی صنعتی

 استان گلستان
تفاهم-گ��روه اقتص��ادی: مدیرعام��ل ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان گلس��تان از انعقاد 40 فقره 
قرارداد پروژه های تاسیساتی و زیربنایی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون 
خبر داد.حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: ارزش ریالی 
قراردادهای زیربنایی منعقد شده در شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان بالغ بر 175 میلیارد ریال بوده اس��ت.

وی با اش��اره به اینکه  این قراردادها شامل پروژه های 
تاسیساتی، ابنیه، مخابراتی و تاسیسات برقی شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان می باشد افزود:بیس و آسفالت 
ش��هرک های صنعتی گرگان 3، بندرترکمن، کردکوی، 
آزادشهر، رامیان، آق قال و ناحیه صنعتی گلستان از جمله 
این پروژه ها است.وی گفت: شبکه داخلی مخابرات و 
فیبرنوری شهرک صنعتی اترک و ناحیه صنعتی گمیشان، 
روش��نایی معابر ش��هرک صنعتی گ��رگان 1، رامیان، 
آزادشهر، کردکوی، ناحیه صنعتی گوزن فارس، شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرک صنعتی آزادشهر، احداث 
تصفیه خانه ش��هرک های صنعتی بندرگز، مینودشت، 
آق قال و ناحیه صنعتی بناور و شبکه توزیع گاز شهرک 

صنعتی گرگان 3  از دیگر این پروژه ها است.

 بررسی رفع موانع تولید 
در شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
خراس��ان جنوبی از آمادگی این شرکت برای پیگیری 
تامین وثیقه ط��رح ها و واحدهای تولیدی اس��تان از 
محل تفاهم نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک با بانک تجارت  خبر داد.ب��ه گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی این استان، عباس 
جرجانی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
اس��تان به ریاس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی و دبیری سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت اظهار داش��ت:تمام بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت مصوب ب��ه واحدهای تولیدی 
واجد شرایط حداکثر مساعدت را داشته باشند.وی ادامه 
داد:  همچنین مقرر ش��د با توجه به س��فر اخیر رئیس 
کل بانک مرکزی به اس��تان ، بانک ها مشکالت و موانع 
قانونی موجود را بررس��ی و رفع کنند.جرجانی افزود: 
در این جلس��ه مشکالت واحد تولیدی صنایع مفتولی 
ص��در صنعت تولید کننده انواع ت��وری و فنس جهت 
راه اندازی مجدد طرح بررسی و بانک تجارت موظف 
ش��د ظرف مدت 2 روز ضمن بررسی طرح، نسبت به 
اع��الم پذیرش و یا رد درخواس��ت با توجه به معرفی 
واحد جهت پرداخت تسهیالت در گذشته به دفتر معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اقدام 
کند.وی اظهار داش��ت : بانک ها در صورت عدم تایید 
ش��رایط برخی واحدهای تولی��دی در بخش پرداخت 
تس��هیالت ، موظف به ارائه مستندات و دالیل قانونی 

خود به دبیرخانه کارگروه شدند .

 

خبرنامه

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با ابالغ 
بخش��نامه ای ب��ه تمام مس��ئوالن تح��ت امر خود 
اعالم کرد: باید نخس��تین مس��ئول و مقامی باشید 
که در جری��ان اخبار و رخدادهای مجموعه تحت 

مدیریت خود قرار می گیرید. 
ب��ه گزارش تفاهم،علی ربیع��ی اخیرا با ابالغ 
بخش��نامه ای ب��ه معاون��ان، مش��اوران، روس��ای 
س��ازمان ها، صندوق ه��ا، بانک ه��ا و مدیران کل 
اجرای��ی اع��الم ک��رد: »«هرگونه اتف��اق مرتبط 
ب��ا ماموری��ت ه��ا و وظای��ف س��ازمانی باید در 
سریع ترین زمان ممکن به مدیر کل حوزه وزارتی 
و به معاونت ذیربط اطالع رسانی شود تا تمهیدات 
ب��ه موقع، تدبیر فوری و تصمیم جامعی اندیش��یده 
ش��ود.« وی همچنی��ن خطاب به تمام مس��ئوالن 
س��تادی، مجموعه ه��ای تابعه و مدی��ران اجرایی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: همه 
عوامل باید نخس��تین مس��ئول و مقامی باشند که 
در جری��ان اخبار و رخدادهای مرتبط با مجموعه 
تحت مدیریت خود به صورت ویژه و شبانه روزی 
قرار گرفت��ه و در این خصوص به هیچ وجه نباید 

فرصت سوزی خاصی صورت گیرد.«
مت��ن ابالغی��ه وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه 

اجتماعی به شرح زیر است:
معاونین و مشاورین محترم وزیر، روسای 
محترم سازمان ها، صندوق ها، بانک ها و مدیران 

کل اجرایی 
پایش، اشراف و تس��لط خبری در خصوص 
موضوع��ات مرتبط با س��ازمان تح��ت االمر اعم 
از رویدادها، اتفاقات، س��وانح، ح��وادث، یکی از 
اولویت ه��ای بنی��ادی و از ارکان اصلی مدیریت 
و عامل پیش برن��ده در راهبری هر چه کارآمدتر 
بحران های بوجود آمده تلقی می گردد. این بایسته، 
بدان س��بب مورد تاکید است که موجب جلوگیری 
 از گس��ترش احتمالی حوادث و ش��ایعات مترتب 
می گ��ردد. اینجانب تاکنون چندی��ن بار و به جد 
تذکر داده ام که هرگونه اتفاق مرتبط با ماموریت ها 
و وظایف سازمانی باید در سریع ترین زمان ممکن 

ب��ه مدیر کل ح��وزه وزارتی و ب��ه معاونت ذیربط 
اطالع رس��انی ش��ود تا تمهیدات ب��ه موقع، تدبیر 
فوری و تصمیم جامعی اندیش��یده شود. الزمه این 
امر اتخاذ راهبرد پایش مس��تمر اخب��ار و راهبرد 
تس��ریع در انعکاس رخداد اس��ت که قاعدتا نظر 
به ابزارها، شیوه ها و ش��بکه های نوین ارتباطی، 
حوزه روابط عمومی ها و س��ایر بخش های ذیربط 
نقش اساس��ی و مس��ئولیت خطی��ری را عهده دار 
هس��تند و در این خصوص البته سایر بخش ها نیز 
بایس��تی همراهی الزم در پوشش به موقع به عمل 
آورند.موکدا اعالم می نمایم تدابیری اتخاذ نمایید 
که همه عوامل اعم از مدیران و روسای مجموعه ها 
در  اس��تان ها و شهرس��تان ها، نخستین مسئول و 
مقامی باش��ند ک��ه در جریان اخب��ار و رخدادهای 
مرتبط با مجموعه تح��ت مدیریت خود به صورت 
ویژه و ش��بانه روزی قرار گرفته و در این خصوص 
به هیچ وجه نباید فرصت س��وزی خاصی صورت 
گی��رد. بنابراین روابط عمومی ها و حراس��ت های 
ذیربط هر مجموعه با محوریت مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارتخانه، موظفند باالتفاق ساز و 
کارهای الزم را پیش بینی و اجرایی نمایند تا بعد از 
این به هیچ وجه ش��اهد عقب افتادگی در دریافت 

اخبار و اطالعات مربوطه نباشیم.

تفاهم-گ��روه اقتص��ادی: مرک��ز آم��ار ایران 
ن��رخ بی��کاری تابس��تان امس��ال را 11.7درصد 
اعالم کرده اس��ت که نس��بت به نرخ بیکاری سال 

95)12.6درصد( 0.9درصد کاهش یافته است.
به گ��زارش مرکز آم��ار ایران، ن��رخ بیکاری 
جوانان 15تا 24 س��اله طی سال 95تا بهار 96 از 
27.8 ب��ه 28.8 درصد و جوانان 15تا 29س��ال از 
24.9  به 26.4درصد ارتقا یافته است.براساس این 
گ��زارش جمعیت غیر فعال کش��ور از 39میلیون و 
370ه��زار و 344 نفر به 39میلی��ون و 37 هزار و 
700 نفر کاهش یافته است ؛ به عبارتی 332هزار و 
644 نفر به سوی بازار کار شتافته اند.همچنین تعداد 
جمعیت فعال و شاغل طی سال های 95تا بهار 96 
ب��ه ترتیب 3.6 و 3.1 درصد افزایش یافته اس��ت.

بر اساس گزارش تحلیلی روند تغییرات فصلی پنج 
متغیر عمده اقتصادی که از س��وی مرکز آمار ایران 
انتشار یافته است،نرخ بیکاری افراد دارای آموزش 
در س��ال 95، 20درصد بوده که در بهار سال 96 به 
20.6درصد افزایش یافته اس��ت.در مدت یاد شده 
سهم شاغالن بخش کشاورزی از 19.1 به 18.7،در 
بخ��ش صنع��ت از 31.4 ب��ه 31.5 و در خدمات 
از 49.4 ب��ه 49.8درصد رس��یده اس��ت.همچنین 
س��هم اش��تغال در بخش صنعت به جز س��اختمان 
18.7درصد ب��وده که در بهار 96 ب��ه 18.8درصد 
رس��یده است و اش��تغال در بخش ساختمان در دو 
سال یاد شده 12.7درصد ثابت مانده است.تردیدی 
نیست،سیاست های اشتغال طی بازه زمانی طوالنی 
اثر خود را نش��ان می دهد و برنامه اشتغال فراگیر 
که هم اکنون از س��وی س��تاد اقتص��اد مقاومتی در 
کشور در حال اجراست در یکسال آینده می تواند 
تاثیر خود را در بازار کار کش��ور بگذارد.از سویی 
کاه��ش جمعیت غیر فعال را م��ی توان از دو منظر 
تحلیل کرد؛ از یک س��و ممکن است به دلیل ایجاد 
فرصت های ش��غلی و افزایش امید برای حضور در 
بازار کار و از سوی دیگر شرایط نامناسب اقتصادی 
 که فرد را ترغیب به جس��تجوی کار می کند، باشد.

ج��وان  جمعی��ت  خی��ل  ب��ا  ای��ران  کار   ب��ازار 

تحصی��ل ک��رده مواجه اس��ت و ای��ن جمعیت در 
صورتی که اقتصاد کش��ور مسیر پویایی و شفافیت 
را ط��ی کند، می تواند جذب کننده بخش وس��یعی 
از جمعیت باشد.برنامه اشتغال فراگیر در حال اجرا 
در کش��ور است ، این برنامه مبتنی بر ظرفیت های 
هر منطقه تدوین ش��ده است.رشته های پر اشتغال 
در این برنامه توجه برنامه ریزان بوده است، برنامه 
اشتغال فراگیر بخشی از سیاست های اشتغال است 
که از س��وی برنامه ریزان حوزه اش��تغال پیگیری 
می ش��ود.بخش های دیگری از اش��تغال در طرح 
 کارورزی و ی��ا ط��رح کاج پیگیری خواهد ش��د.

به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، در طرح 
اش��تغال فراگیر می توان ساالنه 300 الی 400هزار 
ش��غل ایجاد کرد و برای تحقق ساالنه به 950هزار 
شغل باید به پتانسیل های دیگر اقتصاد توجه کرد.

کیک اقتصاد ایران باید بزرگتر شود تا بتواند نیروی 
کار بیش��تری را جذب کند و در مس��یر تولید قرار 
بگیرد؛ مهم ترین عنصر فرآیند تولید نیروی توانمند 
انس��انی اس��ت که ایران از چنین مزیتی برخوردار 
است.گردشگری یکی از رسته های پر اشتغال است 
که در طرح اش��تغال فراگیر مورد توجه قرار گرفته 
است، ورود هر گردشگر خارجی معادل 30 بشکه 
نفت برای کش��ور درآمد زایی دارد.اگر بخواهیم در 
کش��ور مطابق برنامه ششم توس��عه ساالنه بیش از 
900 هزار فرصت ش��غلی ایج��اد کنیم باید از تمام 

ظرفیت های اقتصادی بهره مند شویم.

 به جای سختگیری 
مسیر اشتغال را هموار کنیم

مقام مس��ئول کارگری می گوید: توسعه مشاغل خانگی سرمایه زیادی نیاز ندارد و می تواند به ایجاد 
فرصت های شغلی بسیار منجر شود. او معتقد است به جای سختگیری در ایجاد شغل، فضای کسب وکار 
برای جوانان و کارجویان باید مهیا شود.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر گسترش 
مش��اغل خانگی به عنوان یکی از طرح های اشتغالزا می تواند به ایجاد فرصت های شغلی در جامعه کمک 
کند. این دسته مشاغل نیاز به سرمایه  زیادی ندارد و در کمترین زمان به تقاضای بازار کار پاسخ می دهد.وی 
ادامه داد: در گذشته وام های زودبازده با هدف اشتغالزایی تزریق شد ولی به جای تولید از جای دیگری سر 
درآورد. اگر در طرح مشاغل خانگی قرار است برای راه اندازی کسب و کار به هر فرد متقاضی وام بدهیم 
باید نظارت کنیم این پول صرف اشتغال خانگی شود. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: 
از آن طرف نباید در دادن این وام سختگیری و سنگ اندازی کرد تا جایی که کارآفرینان و متقاضیان کار از 
گرفتن آن منصرف شوند بلکه با نگاه حمایتی و تسهیل گری کمک کنیم تا کارگاه ها شکل بگیرند و فضایی 
برای تولید و عرضه محصوالت به وجود آید و افراد به درآمدزایی برس��ند.ابوی درعین حال تحقق اهداف 
و برنامه های اشتغال دولت را نیازمند همگرایی درونی میان دستگاه های اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه 
بعضا با نوعی تناقض در رفتار دستگاه ها برای ایجاد اشتغال روبه رو هستیم طوری که هر کدام می خواهند 
اشتغالزایی خودشان را دنبال کنند در صورتی که همه دستگاه ها باید به اجماع و انسجام الزم برای ایجاد شغل 
دست پیدا کنند تا برنامه های دولت محقق شود.این مقام مسئول کارگری در پایان تصریح کرد: دولت باید روی 
بخش های زودبازده که در کوتاه مدت به ایجاد شغل منجر می شود، سرمایه گذاری کند و اجازه عرض اندام و 

مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در سیاست گذاری ها و برنامه های کالن اقتصادی را بدهد.

  گذراندن ۶۵ درصد عمر افراد 
در محیط کار

معاون دفتر مشاوره بهزیستی با اشاره به اینکه 65 درصد عمر مفید افراد در محیط کار سپری می شود، گفت: برای ایجاد مراکز 
سالمت روان محلی آماده همکاری با کارفرمایان هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرمحمد صادقی در نشست سالمت روان 
افزود: 65 درصد از عمر مفید افراد در محیط کار سپری می شود و بر همین اساس سازمان بین المللی کار اعالم کرده که استرس 
شغلی بین 1 تا 3.5 درصد تولید ناخالص ملی را هدر می دهد.وی گفت: همچنین 50 تا 60 درصد کل روزهای کاری از دست 
رفته با استرس شغلی مرتبط است.معاون دفتر مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی از همکاری بهزیستی با کارفرمایان خبر 
داد و افزود: به همه کارفرمایان اعالم می کنیم که حاضر هستیم برای تمامی محیط های کاری اقدامات الزم را در جهت تاسیس 

مراکز سالمت روان محلی انجام دهیم و تیم مشاور را در آنجا مستقر کنیم.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: در سازمان ها و مراکز صنعتی بزرگتر نیز در صورت اعالم نیاز مراکز مشاوره در خود مرکز 
ایجاد خواهد شد  همچنین می توانیم مراکز مشاوره خصوصی را نیز با مراکز صنعتی مرتبط کنیم تا کارمندان و کارگران شاغل در 
این مراکز از خدمات مشاوره برخوردار شوند. وی به فعالیت خط تلفن 1480 نیز اشاره کرد و گفت: کارگران می توانند با تماس 
با این شماره مشکالت کاری خود را مطرح و خدمات روانشناسی بگیرند.وی نبود بیمه مشاوره را به ضرر افراد جامعه دانست 
و تصریح کرد: در صورتی که این بیمه به تصویب برسد می توان بخش زیادی از مشکالت جامعه شاغلین و خانواده را برطرف 
کرد.به گفته وی سازمان بهزیستی به خانواده های نیازمندی که خدمات مشاوره دریافت می کنند یارانه مشاوره پرداخت می کند.

میرمحمدصادقی اعالم آمادگی کرد که بهزیستی حاضر است در حوزه سالمت روان با مراکز کاری و محیط های صنعتی و تولیدی 
همکاری کند.معاون دفتر مشاوره بهزیستی به مشکالت ارتباطات انسانی در کشور اشاره و تاکید کرد: عمده مراجعات ما در مراکز 
مشاوره ارتباطات انسانی است که در این حوزه بیشترین مشکل را داریم و روابط کارگری نیز زیرمجموعه آن خواهد بود. بنابراین 

بیشترین استرس عمومی در جامعه ایران ناشی از ارتباطات انسانی است.

 ماموریت ویژه ربیعی 
به مدیران وزارت کار

کاهش 0.9 درصدی نرخ بیکاری 
تابستان امسال نسبت به سال 95

    

    

    

ابالغ دادنامه بدین وسیله پیرو آگهی های منتشره 
قبلی به حمیدرضا جزینی بجستانی فرزند محمدحسین 
فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست 
آستان قدس رضوی  علیه شما به خواسته مطالبه وجه 
چک بموجب حکم شماره 9609977580600223 
در پرونده کالسه 2/951047    به پرداخت مبلغ نهصد 
و س��ی و پنج میلیون وس��یصد و سی هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مبلغ 
بیس��ت و سه میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و 
نهصد و بیس��ت ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک تا زمان پرداخت برابر شاخص بانک مرکزی در 
ح��ق خواهان محکوم ضمنا ب��ا عنایت به معاف بودن 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی خوانده در اجرای 
بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت 
محکوم اس��ت هزینه دادرس��ی را برابر تعرفه در حق 
صندوق دولت پرداخت نمایید محکوم شده اید مراتب 
بدین وس��یله در روزنامه درج می گ��ردد رای صادره 
غیاب��ی و از تاری��خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.  
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد  

37029

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی  
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب اس��فند ماه س��ال 1366 بدینوسیله رای/ آرائ هیات/ هیاتهای حل اختالف مالیات با مشخصات زیر به مودی/مودیان ذیربط ابالغ می 
گردد تا طی مهلت مقرر )بیس��ت روز( در قانون مالیاتهای مس��تقیم مودیان از تاریخ درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تس��ویه حس��اب 

مالیاتی بعمل آورند. بدیهی  است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد. 

نام مودیشماره پرونده ردیف 
شماره ملی 
شناسنامه 

/ثبت

شماره و 
تاریخ برگ 

رای 

مرجع 
صدور 
رای 

عملکرد 
سال

منبع 
مالیاتی 

درآمد ماخذ 
مشمول مالیات 

شماره واحد 
مالیاتی 

نشانی اداره امور 
مالیاتی 

محمد امین 3419/000 1 
زاده 

1588
اداره امور مالیاتی نکا 14/644/896123833مشاغل 1390 بدوی 1396/7/4 

1589نیما پیروزنیا 23226/000 
اداره امور مالیاتی نکا 6/436/576123833مشاغل 1390 بدوی 1396/7/4 

1591نیما پیروزنیا33226/000
اداره امور مالیاتی نکا 6/610/944123833مشاغل 1390 بدوی 1396/7/5 

1587ابوذر نوذری 43387/000
اداره امور مالیاتی نکا 77/938/100123833مشاغل 1390 بدوی 1396/7/4 

1586حسن نبوی 53422/000
اداره امور مالیاتی نکا 6/304/228123833مشاغل 1390 بدوی 1396/7/4 

علی نجف پور - رئیس امور حسابرسی مالیاتی نکا 

  بنیانگذار تلگرام
 راز موفقیتش را فاش کرد

 پ��اول دوروف صاح��ب "تلگرام" و ش��بکه 
اجتماعی روسی "وکانتکته" در آستانه سی و سومین 
سالروز تولد خود هفت رمز موفقیتش را برای جوانان 
فاش کرد. به گزارش ایسنا از ودوموستی، وی گفت:  
سالهاست هفت عامل مسموم کننده زندگی را کنار 
گذاشته ام و به موفقیت های زیادی رسیده ام.دوروف 
افزود: خوردن گوشت حیوانات، قرص و محصوالت 
دارویی، نیکوتین و تمامی اشکال مواد مخدر، قهوه 
و چای س��یاه و س��بز، هر نوع نوش��ابه و انرژی زا، 
فست فود، تلویزیون و برنامه های وابسته به آن را در 
زندگی کنار گذاشته ام و در آینده جزئیات دقیق آنرا 
برای عالقه مندان شرح خواهم داد.این جوان روس 
موفق در عرصه فن آوری تصریح کرد: جوانان گاهی 
اوقات نیاز به زندگی س��الم را احساس می کنند اما 
تحت فشار جامعه قرار می گیرند، زیرا به آنها گفته 
می ش��ود :» به غیر از این شکل زندگی غیر ممکن 
اس��ت « و یا رفتار آنها به عنوان »بی احترامی برای 
 دیگ��ران « در نظر گرفته می ش��ود. با این حال هر 
غیر ممکنی، ممکن اس��ت، اگر ش��ما فکر می کنید 
کارتان صحیح است رفتارهای محیط اطراف خود 
را نادیده بگیری��د.دوروف تاکید کرد: جامعه ای که 
سنت هایش را بر پایه مسمومیت خود ساخته است 
هیچ آین��ده ای ندارد.به عقیده وی می توان زندگی 
و دنیای جدید خودمان را برپایه ارزش های واالی 

خلقت، توسعه و کار سخت بنا نهاد.

دادنامه 
تاریخ: 96/6/22    کالسه پرونده: 317/209/96   دادنامه: 439 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 209 اسالمشهر 
خواه��ان: اس��ماعیل رمضانی/اسالمش��هر- واوان- 20 مت��ری عالمه جعفری- س��اختمان 

استراتوس- N 8- ط 9- واحد 58 
خوانده: محسن دارای جامه - مجهول مکان 

موضوع: مطالبه وجه 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که شورا 
با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای شورا 
در خصوص دادخواس��ت خواهان اس��ماعیل رمضانی به طرفیت خوانده محس��ن دارای 
جامه به خواس��ته مطالبه یک فقره چک به شماره 228572 به تاریخ 95/11/30 عهده 
شعبه موسسه عالی و اعتباری مهر به مبلغ 55/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی 
و خس��ارت تاخیر در تادیه و خواهان در ایضاح خواسته اعالم نموده با توجه به گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه چندین بار به خوانده محترم مراجعه متاسفانه از پرداخت 
دین خودداری نموده اس��ت ش��ورا با عنایت به محتویات پرون��ده مالحظه می نماید که 
عالرغ��م وصف ابالغ قانونی خوانده در جلس��ه رس��یدگی حضور ن��دارد و دفاعی ارائه 
ننموده اس��ت ش��ورا با توجه به وجود س��ند در دس��ت خواهان که ظهور بر اشتغال ذمه 
خوان��ده داش��ته و لحاظ اینکه دع��وای خواهان از هرگونه تع��رض خوانده مصون مانده 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
515- 519- 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
ب��ر ال��زام خوانده به پرداخت 55/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته در خصوص 
هزینه دادرس��ی مبلغ 747/500 ریال و نیز خس��ارت تاخیر تادیه مبنای شاخص تورم 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید چ��ک تا تاریخ اجرای دادنامه در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��ورا و طی مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

اسالمشهر می باشد. 
سلیمی- قاضی حوزه 209 شورای حل اختالف اسالمشهر 
م الف 6617


