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66 سال قدمت بانک صادرات بر پرده نقالی 
بانک صادرات ایران برای نخس��تین بار در اقدامی 
بدیع تاریخچه تاس��یس خ��ود را در قالب هنر اصیل 

ایرانی در پرده »نقالی« روایت کرد.
همزمان با برگزاری جش��ن آغاز شصت و هفتمین 
سال تاس��یس این بانک، روایت سال ها خدمت به مردم 
اقصی نقاط کش��ور بر پایه یک هنر اصیل پهلوانی ایرانی 
ش��کل گرفت که در نظام بانکی کش��ور اتفاقی جذاب و 
بی س��ابقه اس��ت. در این رویداد فرهنگی که در راستای 
حمایت از ش��عر و هنر نمایش��ی با اصالت ایرانی صورت 

گرفت، تاریخچه تاسیس بانک صادرات ایران اجرا شد.

 شگفتی دیرینه شناسان جهان
از فعالیت های موزه بانک ملی ایران

چند مدیر فعال بین المللی در حوزه موزه و سکه از 
موزه بانک ملی ایران بازدید کردند.

مای��کل آلرام مع��اون آکادمی عل��وم اتریش و مدیر 
بخش سکه در موزه تاریخ و هنر وین، کریستین هولتس 
مدیر نمایشگاهی موزه وین و وستا سرخوش مدیر بخش 
سکه های ایرانی موزه بریتانیا در این بازدید حضور داشتند.

 فرآیند انتخاب صادرکنندگان
برگزیده استانی آغاز شد

سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در 
راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تالش قابل 
تقدیر فع��االن عرصه صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی، 

بنگاه های صادراتی برگزیدۀ استانی را معرفی خواهد کرد.
براس��اس معیارها و ش��اخص  های مقرر و مندرج در 
سایت tpo.ir الگوهای موفق در عرصه صادرات شناسایی 
و به عنوان صادرکنندگان برگزیده اس��تانی سال 97 طی 
بیست و دومین سالروز ملی صادرات معرفی خواهند شد.

اخبار

نرخ  ارز توجیه اقتصادی ندارد 
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارقام��ی که در بازار برای 
نرخ ارز مشاهده می شود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و حباب است، گفت: توان 

کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره نوسانات پیش آمده در بازار سکه و ارز اظهار 

داشت: تمام این تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی 
که دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد اس��تفاده نکند، ش��اهد این 

التهاب��ات خواهیم بود. وی با بیان اینکه التهابات نرخ ارز بر همه بازارها در کوتاه مدت یا 
بلندمدت اثرگذار خواهد بود، گفت: این تغییرات به صورت لحظه ای بر بازار سکه و طال 

تاثیر می گذارد و سپس بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و... را متاثر می سازد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم التهابات 

کاهش یابد، باید سیاست های ارزی را اصالح کنیم.  پژوهشکده پولی و بانکی

بهارستان 
روستاها بنگاه تولید محصول هستند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با انتقاد از عدم مشارکت مردم 
در بخش های مختلف کشور گفت: باید بپذیریم که روستا یک بنگاه تولیدی است 

که قابلیت تولید محصول را دارد.
ابوالفضل رضوی گفت: باید بپذیریم که روس��تا یک منطقه و بنگاه تولیدی 

اس��ت و این بنگاه تولیدی قابلیت تولید محصول مستقیم و محصوالت تبدیلی و 
تکمیلی را دارد. وی افزود: امکان ندارد که اشتغال و برنامه ریزی ما پایدار باشد اما از 

روش های مبتنی بر تعاون استفاده نکرده  باشیم.
رضوی عدم مش��ارکت مردم در بخش های مختل��ف اقتصادی را مهمترین نقص در 
نظام برنامه ریزی کش��ور عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر مش��ارکت مردم صرفاً در 
بخش های سیاسی فراهم است و تا زمانی که با همین شیوه حرکت کنیم، قطعاً از اهداف 

و مقاصد خود در اجرای تقویت روحیه تعاونی فاصله خواهیم کرد.  مهر

راه سبز 
صدورضمانتنامه تا سقف ۲۵۰ میلیون برای طرح های اشتغال زا

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تع��اون از صدور ضمانتنامه برای 
تسهیالت طرح های اشتغال زای سودآور تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای آقایان 

بدون وثیقه ملکی و با صرفاً با سفته و چک خبر داد.
مهدی حس��ین نژاد با اش��اره به فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 

تعاون گفت: در حال حاضر این صندوق نسبت به صدور انواع ضمانتنامه های بانکی 
از جمله ضمانتنامه حسن انجام کار و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به متقاضیان اقدام 

می کند. وی افزود: س��قف تضمین این ضمانتنامه ه��ا برای بنگاه های مختلف اقتصادی، به 
تناسب رتبه و اعتباری که در طرح اعتبارسنجی کسب می کنند، متغیر است.

وی افزود: در قالب طرح اش��تغال روس��تایی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
برای آقایان در طرح های س��ودآور بدون دریافت وثیقه ملکی و صرفاً با دریافت س��فته و 

ضمانتنامه های سبک برای پرداخت تسهیالت داده می شود.  مهر

اصل 44

آگهى مفقودى
چــون پژمــان مختــارى راد مالك خــودرو پژو 206 شــماره شــهربانى ايــران67-874 د 17 شــماره موتور 
174B0035446 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر 
كسى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان غربى مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.بندرعباس

كارت شناسايى سازمان بازرسى كل كشور به نام وحيد كمالى فرزند احمد با اعتبار 1397/08/15 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 Y74L35869 كارت ســبز خودرو مينى بوس كارسان به شــماره پالك ايران 33- 353ع78 و شماره موتور
و شــماره شاســى NLNOP740107401945 متعلق به آقاى رضا شيرى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سراوان 

كارت پــالك خــودرو ســوارى ام وى ام x33s بــه شــماره پــالك ايــران 95-762س83 و شــماره شاســى 
NATGBAYL6H1014267 به شماره موتور MVM484FBD013683 متعلق به آقاى محمد باهورزهى مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

ســند كمپانى خــودرو پژو 206 مــدل 1389 به شــماره انتظامــى 885س65- ايران 19 به شــماره موتور 
14189052501 و به شــماره شاسى NAAP03ED4BJ465531 بنام فاطمه كازرانى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

اينجانب كيومرث شرفى مالك خوردوى پژو 405 به شماره انتظامى 41-279س42 مدل 1390 شماره بدنه 
NAAM01CA4BE208253 و شــماره موتور 12490176258 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايران 
خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند ، شناسنامه مالكيت وكارت پالك مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در 
پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد.

پــالك و كارت ماشــين پــژو206 رنــگ نقــره اى متالك مــدل 1383 شــهربانى 62-817ب17 شاســى 
0083655061 ش موتور 10FSS14867121مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانــب زهــرا هاشــمى اصــل قزلگچــى مالــك خــودرو وانــت سيســتم آريســان بــه ش شاســى 
NAAB66PE5G7668703 ش موتور118J5003395  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى صدور المثنى 
اســناد مذكور را نمــوده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقى 
شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 

اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

برگ ســبز خودرو وانت نيســان مدل زامياد رنگ سفيد شاســى NAZDL104TKA042023ش موتور 
80046525 شهربانى 21-951س86 مفقود رديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 167B0004570 206 مدل 95 رنگ ســفيد روغنى ش موتورSDTU5 ســند كمپانى ســوارى پژو تيپ
شاسى NAAP41FE8GJ765000 پالك 82-256ط42 متعلق به محمدرضا خزائلى نيا مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا رهبانى بشماره شناسنامه 32198 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970326 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى محمد رهبانى به 
شــماره شناســنامه 51 در تاريخ 1397/05/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى عليرضا رهبانى فرزند محمد به ش ش 32198 صادره از تهران پسر متوفى 2- آقاى غالمرضا 
رهبانى فرزند محمد به ش ش 2551 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى رهبانى فرزند محمد به ش 
ش 23 صادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم فخرى رهبانى فرزند محمد به ش ش 1055 صادره از دماوند دختر 
متوفــى 5- خانم فاطمه رهبانى فرزند محمد بــه ش ش 310 صادره از تهران دختر متوفى 6- خانم مهرى رهبانى 
فرزند محمد به ش ش 1482 صادره از تهران دختر متوفى 7-  خانم زهرا رهبانى فرزند محمد به ش ش 4527 
صادره از تهران دختر متوفى 8- خانم مريم حســينى فرزند محمود به ش ش 23 صادره از دماوند همســر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5534
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حامد گرجى به شماره شناسنامه 494 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست به 
شماره كالسه 1955/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان حسين گرجى به شماره 
شناسنامه 179 در تاريخ 1395/9/6 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حامد گرجى فرزند حسين 
ش ش 494 متولد 1347 صادره از سرخه ده دماوند پسر متوفى 2- سعيد گرجى فرزند حسين ش ش 8 متولد 
1342 صادره از جابان دماوند پسر متوفى 3- مجيد گرجى فرزند حسين ش ش 5 متولد 1340 صادره از سرخه ده 
دماوند پسر متوفى 4- زينب گرجى فرزند حسين ش ش يك متولد 1334 صادره از سرخه ده دماوند دختر متوفى 
5- ناهيده گرجى فرزند حسين ش ش 2 متولد 1337 صادره از سرخه ده دماوند دختر متوفى 6- كبرى شادالوئى 
فرزند رضا ش ش 48 متولد 1311 سربندان دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5536 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

متن آگهى
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است ، لذا مراتب از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى مى رسد كه چنانچه كسى نسبت 
به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً 
بــه اداره ثبت دماوند تحويــل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى طرح 

دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
232- محمد مهدى محمد ناصحى فرزند حســين در ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 433/12 

مترمربع قسمتى از پالك 791 فرعى از سنگ 75 اصلى از سهم رقيه اكبر شريفى 
222- تاج بانو توكلى فرزند شكراله ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 471/24 مترمربع 

قسمتى از پالك 75/356 از سهم محمد توكلى 
233- مسعود شهروزى فرزند احمد ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 987/6 مترمربع قسمتى 

از پالك 74/55 از سهم ركسانا محبى 
236- مهدى مقصودى آشتيانى فرزند محمد تقى ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 1516/38 

مترمربع قسمتى از پالك 74/298 از سهم مشاعى مالك
230- شعبان مظفرى فرزند دوستعلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 616/5 مترمربع قسمتى 

از پالك 75/2084 از سهم مشاعى مالك. م الف/5535
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عبدالمجيد براهويى فرزند حبيب اله
خواهان آقاى محمد آبتين دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبدالمجيد براهويى به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709985443200069 شعبه دو شوراى حل اختالف 
شهرســتان زهك ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/10 ســاعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/365
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رويا منشى زاده فرزند محمد صادق 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/714
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پرويز مدنى فرزند على اصغر 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/713
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهرناز منشى زاده فرزند محمد صادق 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/712
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم ويولت ملقب به بنفشــه منشــى زاده فرزند 
محسن 

خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/711
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهرانگيز منشى زاده فرزند محمد صادق 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/710
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــواد 344 و454 از قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 1392 به محمد على دوســتى و كيهان 
خرمى در پرونده كالســه 970388 ت 7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه موضوع تجديدنظر خواهى 
صيد حسين مرادى و جمشيد مرادى و كاظم مرادى و مصطفى مرادى و ... از دادنامه شماره 97/3/2-9700164 
شعبه 105 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ، ابالغ مى شود در تاريخ 97/7/23 ساعت 10 صبح با همراه داشتن كارت 
شناســايى در اين شــعبه حضور يابد در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. م 

الف/701
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ دادنامه
با عنايت به اينكه آقاى صالح الدين مجيدى فرزند كمال فاقد مشخصات بيشتر در پرونده كالسه 970211 
بــه اتهــام حمل مواد مخدر به ميزان 8 هشــت كيلوگرم مواد مخــدر از نوع ترياك به موجب دادنامه غيابى شــماره 
1700600 مورخ 1397/5/28 حكم بر محكوميت به مدت هفت سال حبس و پرداخت هشتاد ميليون ريال صادر 
گرديده است مراتب جهت ابالغ به نامبرده اعالم ميگردد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهى 

در ديوان عالى كشور مى باشد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

آگهى احضار متهم (مطابق ماده 560 قانون آيين دادرسى كيفرى)
در پرونده كالســه 9609987413301071 شــعبه سوم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب ياسوج آقاى 
جمشــيد روئين فرزند فيض اله به اتهام اخالل در نظم عمومى در مورخه 1396/3/7 و ايراد ضرب و جرح عمدى 
موضوع شكايت حميدرضا رستمى نجف آبادى و گزارش يگان حفاظت دادگسترى استان كهگيلويه و بويراحمد تحت 
تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت 30 (سى روز) از تاريخ نشرآگهى در شعبه سوم 
بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج به آدرس ياسوج ، ابتداى بلوار ابوذر ، تقاطع بلوار ابوذر و بلوار كاشانى ، 
مجتمع دادسرا و دادگاه هاى عمومى و انقالب ياسوج حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد طبق قانون متهم حق داشتن يك نفر وكيل را دارد. 
بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى مزايده نوبت اول
به موجب اجرائيه شماره 9610426706000030 صادره از شعبه دهم شورا ،محكوم عليه عباس پيريايى ف 
محمدرضا محكوم است به پرداخت 7/583/000 تومان بابت اصل خواسته 304 هزار تومان بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/12/7 لغايت اجراى حكم در حق محكوم 
له حسين امرايى ف اسد كه حسب معرفى مال از طرف آقاى محمدرضا پيريايى حسب تقاضاى محكوم له از مال معرفى 
گرديده توقيف و طبق نظر كارشناس منتخب دادگسترى به شرح زير قيمت گذارى گرديده است. ملك بشماره پالك 
ثبتى 15 فرعى از 3923 فرعى از بخش 1 بروجرد واقع در بروجرد خ خرم نبش ك ش خندانى. 1- عرصه به متراژ 
225/09 مترمربــع از قرار هر متر 10/000/000 ريال جمعاً مبلغ 2/250/900/000 ريال  2- اعيان (تجارى) 
به متراژ 17/20 مترمربع از قرار هر مترمربع 50/000/000 ريال جمعاً به مبلغ 860/000/000 ريال 3- اعيان 
(مسكونى) به متراژ 122/50 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/000/000 ريال جمعاً مبلغ 245/000/000 ريال 
4- انشعابات آب و برق و گاز جمعاً مبلغ 20/000/000 ، ارزش كل ملك 3/375/900/000 ريال معادل سيصد 
و سى هفت ميليون و پانصد و نود هزار تومان با توجه به مراتب مزايده در تاريخ 1397/7/1 ساعت 10 صبح در 
مجتمع قضايى شوراى حل اختالف دادگسترى بروجرد برگزار و از قيمتهاى فوق شروع و به كسى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد واگذار مى گردد. برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ مزايده را فى المجلس پرداخت كه در صورت 

انصراف به نفع دولت ضبط مى گردد.
مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان بروجرد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت سياوش جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430500501 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان علمدار جهانبازى جهان آباد در اقامتگاه دائمى خود به تاريخ 1355/1/6 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن شادروان منحصر است به :1- سياوش جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 1041 فرزند متوفى 
2- شهرام جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 1040 فرزند متوفى 3- فتح اهللا جهانبازى جهان آباد فرزند 
علمدار به ش ش 1794 فرزند متوفى 4- كوكب جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 872 فرزند متوفى 
5- بهجت جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 1585 فرزند متوفى 6- فردوس جهانبازى جهان آباد فرزند 
علمــدار بــه ش ش 1793 فرزند متوفى 7- جان بى بى جهانبازى جهان آباد فرزند شــيرو به ش ش 753 همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت سياوش جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430500505 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان جان بى بى جهانبازى جهان آباد در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1390/1/8 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- ســياوش جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 1041 فرزند 
متوفــى 2- فتــح اهللا جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار بــه ش ش 1794 فرزند متوفى 3- كوكب جهانبازى جهان 
آبــاد فرزند علمدار بــه ش ش 872 فرزند متوفى 4- بهجت جهانبازى جهان آبــاد فرزند علمدار به ش ش 1585 
فرزند متوفى 5- فردوس جهانبازى جهان آباد فرزند علمدار به ش ش 1793 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت احمد على زارعى فرزند محمدعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430500496 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان عبــاس زارعى در اقامتگاه دائمى خود در تاريــخ 1393/4/27 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
شادروان منحصر است به :1- احمد على زارعى فرزند محمدعلى به ش ش 92 فرزند متوفى 2- صبرى زارعى مفرد 
فرزند كرم اهللا به ش ش 11920 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليهما: 1- احمد نظرى 2- سيد ميالد موســوى 3- فريده نصيرزاده اردستانى به نشانى 
1- مجهول المكان 2- خ اميركبير كوچه باغســتان 1 پالك 1 ، 3- خ اميركبير كوچه باغســتان 1 پالك1 ،مشــخصات 
محكوم له: زهره جعفرى منش فرزند حسين به نشانى كاشان خ اميركبير كوچه مبل كارگر نوروز 6 ، به موجب راى 
شــماره 87 تاريخ 97/2/15 حوزه ســيزدهم شوراى حل اختالف شهرســتان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ 
– شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليهما محكوم هستند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
62/000/000 ريال بابت اصل خواســته بابت چك شــماره 401125-93/5/22 و خســارت تاخير تاديه دين از 
تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل پرداخت است. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 9603207 له وحيد خنارى نژاد عليه ســمانه نــادرى  جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 616,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در تاريخ 97/7/5  از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر شعبه اول اجراى احكام 
مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شد. مال مورد مزايده عبارت است از قطعه زمين با كاربرى كشاورزى(خشكه زارى)

خارج از بافت روستايى تالرم به مساحت تقريبى 1300 مترمربع در كنار جاده آسفالته مزرعه معروف به تالرم 
تپه گت همنده كه فاقد ســند رسمى ثبتى مالكيتى واقع در سارى-دودانگه روستاى تالرم مى باشد.متقاضيان 
مى توانند جهت اطالعات بيشــتر از مال مورد مزايده به دفتر شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى 

مراجعه نمايند.م/الف
مسئول شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-يعقوبى

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد خاكزاد سوركى ف سيف اله به شرح درخواستى كه به شماره 970258 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيف اله خاكزاد سوركى ف گل عمو 
ش ش 1603 صادره سارى در تاريخ 97/1/18 در شهرستان مياندورود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-زهرا مشــعوفى ف على اكبر ش ش2029 همســر متوفى2-احمد ش ش 67   
3-ربابه ش ش 5   4-محمود ش ش 2092414917 همگى خاكزاد ســوركى ف ســيف اله-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/91
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى در پرونده اجرايى 
كالســه 970325 يك دســتگاه اتومبيل سوارى جيپ ويليز به شماره شهربانى 397ج75ايران72 مدل 1960 
رنگ زرد ليموئى با الســتيك هاى صددرصد سالم وضعيت سيم پيچى سالم و شماره موتور دستكوب شده ولى 
ســير مراحل قانونى آن طى شــده متعلق به محكوم عليه على چراغعلى ار در روز شــنبه 97/6/31 ساعت 10 
صبح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل از طريق مزايده به فروش برساند.كارشناس قيمت اتومبيل 
فوق را به مبلغ 600,000,000 ريال تعيين نموده است.مزايده از همين قيمت  پايه شروع شده و به باالترين 
مبلغ پيشــنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك 
ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.كليه 

هزينه هاى نقل و انتقال سند به عهده خريدار مى باشد.م/الف
مدير شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-ولى اله اصغرى آردى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالســه پرونده: 970321 وقت رســيدگى:97/8/14 ســاعت 9:30 صبح شــاكى:ميثم اســماعيلى صفا 
متهم:ســيد مهران موســوى حسب گزارشى كه تســليم مرجع قضايى گرديده و پس از طى تشريفات قانونى به 
اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن متهم، بنا به دستور دادگاه و به 
تجويــز مــواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفــرى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از اطالع ازتاريخ جلسه دادرسى جهت رسيدگى به اتهام در 
وقت مقرر باال در دادگاه حضور به هم رســاند . چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود برابر مقررات 
اقدام مى گردد . عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى 

و صدور رأى مقتضى نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سهامه جوهرى ف شفيق
خواهان ســيد ســعيد موســوى بــه وكالــت از محمدعلى زيارى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده ســهامه 
جوهرى ف شــفيق به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى ملك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709981227300220 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/8/5 ساعت 
10 تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه 

دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-رمضان فرجى

آگهى حصر وراثت
خانم حليمه جناســمى ف گل حســن به شــرح درخواستى كه به شــماره 970221 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان صبح گل اسالمى ششكى ف قلى 
ش ش 45 صادره ســارى درتاريخ 81/1/21 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-حليمه جناســمى ش ش 1   2-رعنا جناســمى ش ش 5   3-كبرى جناسمى ش 
ش 1500   4-شــعبانعلى پاك نيا(جناســمى)ش ش 103   5-شهربانو جناسمى ش ش 2 همگى ف گل حسن-
فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/92
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم رعنا جناســمى ف گل حســن به شــرح درخواســتى كه به شماره 970226 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان قربانعلى جناســمى ف گل حسن 
ش ش 144 صادره ســارى در تاريخ 1350/12/2 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- صبح گل اســالمى ششكى ف قلى ش ش 45  مادر متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/93
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970133 له سليمه ازارى عليه فاطمه حاجى باقرى داير بر مطالبه كه منتهى به تعرفه 
مال شــخص ثالث و توقيف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق 
مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه باغ مركبات 
به مســاحت تقريبى 506 مترمربع در آدرس نشتارود-رودگرمحله-خرم سرا-كوهسار 3 با مشخصات و حدود 
اربعه شــماال به طول 20 متر و 53 به ملك دامون رودگر جنوبا به طول 5 متر و 14 به كوچه موجود و 16 مترو 
52 بــه باقيمانده ملــك دامون رودگر غربا به طول 22متر و يك دهم به ملك دامون رودگر شــرقا به طول 24 
متر و54 به ملك دامون رودگر.رقبه فاقد بنا بوده و در اعيانى آن چندين اصله درخت پرتقال مى باشــد.ملك 
توســط كارشــناس منتخب به قرار هرمترمربــع 1,800,000 ريال و ارزش كلــى 910800000 ريال ارزيابى 
گرديده اســت.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و كســانى كه باالترين مبلغ را پيشــنهاد 
نمايند برنده مزايده محســوب و مى بايســت ده درصد  قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه 
از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى 
به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:دوشنبه 97/7/15 ســاعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به منيژه علمى ف احمد
خواهان مهرشــيد خلعتبرى تنكابنى ف رحمن قلى دادخواســتى به طرفيت خوانده منيژه علمى ف احمد به 
خواســته اثبات وقوع بيع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953100374 شعبه 1 دادگاه 
عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/25 ساعت 9:30  تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير شعبه اول حقوقى دادگسترى عباس آباد-مرتضى كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شركت بازرگانى موبايل پالس قشم
خواهان قدرت يوســفى دادخواســتى به طرفيت خوانده شــركت بازرگانى موبايل پالس قشــم مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9509981953200460 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و 
وقت رســيدگى 97/8/19 ساعت 11 تعيين گرديد . حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دول��ت در حال��ی ۲ میلیون  كار و  ش��غل ایجاد ش��ده طی سه كس�ب 
س��ال اخیر را به نام خود تم��ام کرد که این تعداد 
ش��غل عمدتا ناشی از اش��تغال غیربیمه ای بوده و 
ارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد.

سازمان برنامه و بودجه دیروز گزارشی منتشر 
و اع��الم کرد که کارنامه ش��اخص های بازار کار از 
سال 9۲ )همزمان با آغاز ریاست جمهوری حسن 
روحانی(، از رشد ۲.7 میلیون نفری جمعیت فعال، 
رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش 

7۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.

 عدم اقدام برای کاهش بیکاری
سوال نمایندگان از رئیس جمهور

»عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش 
نرخ بیکاری«، س��ومین س��وال از س��واالت ۵گانه 
تع��دادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود 
که در جلسه سه شنبه هفته گذشته )۶ شهریورماه( 
مجلس مطرح شد. حسن روحانی رئیس جمهور در 
پاس��خ به این س��وال با تاکید بر اینک��ه در زمینه 
اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: »در 
زمین��ه بیکاری کارنامه دول��ت یازدهم و دوازدهم 
بس��یار درخشان است ... س��ال ۸۴ تا 9۱ اشتغال 
خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال 
گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و 7۰۰ هزار نفر 
بوده اس��ت ... اگر دولت یازده��م و دوازدهم مثل 
دول��ت دهم و نهم در اش��تغال کار می کرد، امروز 
رق��م بیکاری به جای ۱۲ درص��د، ۲۲ درصد بود. 

این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است«.
در پایان جلس��ه س��وال از رئیس جمهور، قانع 
نش��دن اکثریت قاطع نماین��دگان مجلس )حدود 
7۳ درص��د از ۲7۲ نماینده حاضر در جلس��ه( از 
پاس��خ های رئیس جمهور در این زمینه نش��ان داد 
که تفاوت وس��یعی بی��ن دیدگاه ه��ای مجلس و 
دولت درباره اقدامات اش��تغال زای دولت یازدهم و 

دوازدهم وجود دارد.
در عین ح��ال، دولت در حال��ی کل عملکرد 
س��ال 9۲ را جزء عملکرد خود محسوب کرده که 
در تابس��تان 9۲ دولت را تحوی��ل گرفت و عمده 
اش��تغال ایجاده ش��ده در س��ال مذک��ور، طبیعتا 

حاصل سیاست های دولت دهم بوده است. 
بر این اس��اس دول��ت در حالی عملکرد خود را 
بزرگنمایی می کند که آمار درس��ت اشتغال خالص 
ایجاد شده )فارغ از اینکه ناشی از سیاست های دولت 

بوده باشد یا خیر(، از دو روش قابل احصاء است:
۱- گزارش ه��ای فصلی مرکز آمار: براس��اس این 
گزارش ها، خالص اشتغال ساالنه در دولت یازدهم )دوره 
زمانی تابستان 9۲ تا تابستان 9۶( حدود ۱ میلیون و 
۶۰۰ هزار فرصت ش��غلی بوده است و همین آمار در 
دولت ه��ای نهم و ده��م )دوره زمانی تابس��تان ۸۴ تا 

تابستان 9۲( حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
۲- گزارش های س��الیانه مرکز آمار: براساس این 
گزارش ها، خالص میزان اشتغال ایجاد شده در دولت 
یازده��م )دوره زمانی س��ال های 9۲ تا 9۶(، حدود ۲ 
 میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال 
ایجادش��ده در دولت ه��ای نهم و ده��م )دوره زمانی 

سال های ۸۴ تا 9۲( حدود 7۲۰ هزار نفر بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس: اشتغال ایجاد 
شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد

 مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ۵ ش��هریورماه 
جاری گزارش��ی با عنوان »بررس��ی تحوالت مهم 
ب��ازار کار ای��ران در دوره پایی��ز س��ال ۱۳9۳ تا 

زمستان سال۱۳9۶« منتشر کرد.

در ای��ن گزارش ک��ه متن کام��ل آن را اینجا 
می توانی��د دریاف��ت و مطالع��ه کنی��د، در بخش 
چکی��ده، در پایان صفحه دوم ای��ن گزارش آمده 
اس��ت: »جنس اش��تغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال 
منتهی به زمس��تان س��ال ۱۳9۶، به خصوص در 
فص��ول مؤخرتر، از جنس��ی اس��ت ک��ه نمی توان 
آن را ب��ه سیاس��ت های اقتصادی دول��ت، به ویژه 
سیاست هایی که با عنوان سیاست های اشتغال زایی 
یاد می ش��ود نس��بت داد. برای مثال تعیین ایجاد 
چند ده هزار شغل توس��ط هریک از دستگاه های 
دولتی مانند وزارتخانه های مختلف یا تزریق منابع 
توس��ط دولت یا ارائه تسهیالت توسط نظام بانکی 
در قال��ب طرح های مختلف اش��تغال روس��تایی و 
اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء 

ش��ده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا 
کارکنان مس��تقل در بنگاه های خرد دسترسی به 

چنین منابعی نخواهند داشت.«
بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد 
که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان 
۱۳9۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بس��یار 
کوچک )دارای کمتر از ۴ نفر کارکن( و با وضعیت 
ش��غلی »کارکن مس��تقل« بوده اس��ت که س��هم 
کمتری از این اش��تغال ایجاد ش��ده دارای پوشش 
بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری 
دارای اشتغال ناقص هس��تند و تمایل دارند شغل 

تمام وقتی داشته باشند.
مرک��ز آمار ایران هم پیش ت��ر در گزارش های 
سالیانه خود اعالم کرده بود که بخش قابل توجهی 

از خالص ش��غل های ایجادشده در دولت یازدهم و 
دوازدهم متعلق به بخش اش��تغال ناقص بوده و در 
نتیجه، نرخ اش��تغال ناقص از ۸.9 درصد در س��ال 

9۲ به ۱۰.۴ درصد در سال 9۶ رسیده است.
کارشناس��ان به استناد گزارش های بازار کار و 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس معتقدند عمده 
این اش��تغال دو میلیون نفری، ناش��ی از مش��اغل 
اس��تارتاپی اس��ت که عمدتا بصورت خودجوش و 
مس��تقل از سیاست های اش��تغال زایی دولت طی 

سال های اخیر رونق گرفته است. 

محرومیت 6۵ درصد شاغالن از پوشش بیمه ای
فارغ از مواردی که گفته ش��د، گزارش رسمی 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش 
عمده دو میلیون ش��غل ایجاد شده، اشتغال ناقص 

و فاقد پوشش بیمه ای بوده است.
دارا ب��ودن بیم��ه به واس��طه ش��غل می تواند 
ازجمله نش��انه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن 
باش��د. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش خود، وضعیت شاغالن اضافه شده به بازار 
کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳9۶ را از منظر 
دارا بودن بیمه به واس��طه شغل آنها مورد بررسی 
قرار داده اس��ت. براساس نتیجه این بررسی که در 
متن گزارش مذکور آمده اس��ت: »بررس��ی انجام 
ش��ده نش��ان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررس��ی 
به طور متوس��ط ۳۵ درصد ش��اغالن اضافه شده 
به جمعیت ش��اغل دارای پوش��ش بیمه به واسطه 
ش��غل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل 

شده اند که دارای بیمه نبوده است.« 
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار 
درخصوص پیش��روی فضای کس��ب و کار کش��ور 
معتقد است سهم کارفرمایان و کارآفرینان به نسبت 
ش��اغالن و نیروی کار بسیار پایین است و فقط ۳.۵ 
درصد از شاغالن کش��ور کارآفرین هستند که یک 

سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد است.  مهر

رمزگشایی از اشتغال ۲ میلیونی؛

اشتغال استارتاپ ها به نام دولت تمام شد
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