اتول

خونه به خونه

خودروهای پیشفروش مشمول گرانی نمیشود

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در واکنش به اعتراض برخی خریداران خودرو
در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی
پیشفروش شدهاند ،مشمول افزایش قیمتهای جدید نمیشوند.
برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو
از جمله افزایش قیمتهای اخی��ر در مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعتراض
کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی را به دنبال داشت .طبق اعالم این وزارتخانه،
رحمانی اعالم کرد :وزیر صمت در کنار مردم و مطالبهگر حقوق مردم از خودروسازان است.
در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها
روند تحویل خودروها تسریع شود .قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمیشود".
هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعالم شد .ایسنا

تجارت

اختصاص  ۸۰درصد درآمد اقشار بیمسکن به اجارهبها

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد تقاضا و عدم عرضه مسکن باعث میشود
اقشار بیمسکن  ۸۰درصد درآمد خود را صرف اجارهبها کنند گفت :بحث قاطع مردم
بحث مسکن است و سیاستهای ما میتواند به تولید مسکن شتاب دهد.
محمد اس�لامی با بیان اینکه رش��د تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در
جامعه هدف ،وضعیتی به وجود میآورد که اقشار فاقد مسکن بیش از  ۸۰درصد
درآمد ماهانه خود را بابت اجارهبها پرداخت میکنند ،گفت :این فقر و سختی که به
خانوادههای فاقد مس��کن تحمیل میشود ،آس��یبهای اجتماعی پیرامون خود دارد که
باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود.
وی اظهار داش��ت :وزارت راه و شهرس��ازی بهطور مس��تقیم و بیواسطه به زندگی
فردی و اجتماعی مردم متصل اس��ت و تفکرات ،ایدهها و سیاس��تگذاری مسئوالن این
وزارت راه و شهرسازی
وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

دو راهکار تبادل مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به راهکارهای
تب��ادل مالی در دوران تحریم ،از حرکت بانک مرکزی به س��مت ایجاد کانالهای
مالی خبر داد.
مسعود خوانساری با اشاره به تمرکز تحریمها بر روی نظام بانکی ایران ،گفت:
اگرچه دشمنان تالش دارند که حلقه تحریمها بر علیه اقتصاد ایران را با فشار وارد
آوردن بر نظام بانکی بیشتر کنند اما ایران نیز برخی تدابیر را برای دورزدن تحریمهای
بانکی درنظر دارد؛ به خصوص اینکه بانکهای دنیا تنها در قالب مواد غذایی و دارو اجازه
کار کردن با ایران را دارند.
وی افزود :اولین روش تعامالت بانک مرکزی ایران به صورت مس��تقیم با بانکهای
مرکزی دنیا اس��ت که با برخی کش��ورها امکان برقراری این رابطه وجود دارد اما روش
مهر
دوم ،راهاندازی کانالهای مالی با کشورهای مختلف دنیا کارگشا است.

معیـشت
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اس��ناد ب��ه دس��ت آم��ده از
اصــــل 44
مکاتب��ات ایمی��درو ،بان��ک
صنعت و معدن ،سازمان خصوصیسازی و ...نشان
پ��س واگذاری المه��دی و هرمزال به
ِ
میده��د در
بخش خصوصی ،نه تنها ابهامات جدی وجود دارد
بلکه در این ماجرا ،اقتصاد ،صنعت و آبروی کش��ور
وجهالمصالحه این قرارداد قرار گرفته است.
ماجرای واگذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال
به بخ��ش خصوصی هر روز ابع��اد جدیدتری پیدا
میکند .درحالیکه میراشرف عبداهلل پوریحسینی
در گفتوگویی ،از کاه��ش  1000میلیارد تومانی
قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهدهدار
شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس  280میلیون
یوروی��ی یونیکردی��ت با تضمین س��اچه ایتالیا به
خریدار این مجتمع خبر داده و اعالم کرده بود طی
 3سال و  3ماه گذشته ،خریدار المهدی و هرمزال
نزدیک به  1000میلیارد تومان بابت اقساط ساچه
و اقساط خزانه پرداخت کرده است ،اسناد و مدارک
به دست آمده گویای ماجرای دیگری است.
براساس این اسناد و مدارک ،با توجه به عدم
بازپرداخت بدهی یونی کردیت و س��اچه توس��ط
خری��دار المهدی و هرمزال ک��ه علیرغم تعهدات
قبل��ی ،خریدار این مجموعه ،متعهد به بازپرداخت
آن ش��ده بود ،ب��ه موقع و به ط��ور کامل بدهی را
نپرداخت��ه اس��ت و ای��ن موض��وع باعث ش��ده تا
«ساچه» ،پوشش بیمهای را برای کشورمان معلق
کند .س��ازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای
رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

برنامه دوازده ساله برای
خوداتکایی گندم تهیه شده است

مجری ط��رح گن��دم وزارت
راه ســــبز
جهاد کشاورزی گفت :با توجه
ب��ه اینکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم کش��ور
شمرده میش��ود ،طرح افزایش ضریب خوداتکایی
گندم برای سالهای  ۹۲تا  ۱۴۰۵تهیه شده است.
اسماعیل اس��فندیاریپور افزود :از سال ۹۲
ک��ه به عنوان مجری طرح گندم در وزارت جهاد
کش��اورزی انتخاب شدم ،براس��اس سابقه قبلی،
طرح دوازده س��اله افزایش ضری��ب خوداتکایی
گندم برای سالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۴۰۵یعنی پایان
برنامه هفتم را نوش��تیم که در ای��ن طرح تمام
موضوع��ات گندم اعم از ارقام مختلف و کش��ت،
داشت و برداشت نوشته شده است.
وی افزود :متوسط ضریب خوداتکایی گندم طی
س��الهای  ۹۰تا  ۹۲به رقم  ۶۸درصد رسیده بود،
یعنی  ۳۲درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق
واردات تأمین میش��د ،اما در طرح افزایش ضریب
خوداتکایی گندم با توجه به افزایش جمعیت تا آن
زمان که به حدود  ۸۷میلیون نفر خواهد رسید ،نیاز
گندم کشور در داخل تأمین شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی
گفت :در طرح خوداتکایی به موضوعات مختلفی
از جمل��ه اینکه نهادههای تولی��د در حد کفایت
تأمین شود ،کود مورد نیاز به اندازه کافی تأمین
شود و بعد به اصالح برخی فرایندها و روشهای
تولی��د پرداخته ش��د .به گفته اس��فندیاریپور،
می��زان تولید بذر گندم قبال حدود  ۲۸۰تا ۲۹۰
هزار تن ،بذر گواهی شده در کشور تولید میشد
که اکن��ون این رقم به  ۴۷۵هزار تن بذر گواهی

اسناد جدید فساد درخصوصیسازی آلومینیوم المهدی و هرمزال رونمایی شد؛

رخنه فساد در واگذاری

ب��ود مجبور به جبران آن ش��د و این س��ازمان در
تاریخ  29فروردینماه  ،96تسهیالتی ارزی از بانک
صنعت و معدن دریافت میکند تا اقس��اط مربوط
ب��ه خریدار هرم��زال را پرداخت کن��د و در مقابل
خریدار ،ظرف  5سال ،تسهیالت مذکور را طی 60
قسط پرداخت کند.
عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه ساچه توسط
خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور و بانک
صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی
ق��رار گیرند؛ این درحالی اس��ت که به گفته پوری
حس��ینی رئیس سازمان خصوصی سازی ،در زمان
واگذاری این دو مجموعه 1000 ،میلیارد تومان از
قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس
خارجی ،از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا
خریدار این دو مجموعه ،خ��ودش بازپرداخت این
وام را متقبل ش��ود ولی خریدار نه تنها از پرداخت
اقساط س��اچه س��رباز زد بلکه در پرداخت اقساط
وام��ی معادل  228میلیون ی��ورو را که ایمیدرو از
بان��ک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرد
و همه اینها به جایی ختم ش��د که به گفته مهدی
کرباس��یان ،بانکهای ایتالیایی هم��کاری خود با
شرکتهای ایمیدرو را قطع کردند.

ش��ده افزایش یافته است و هماکنون ۱۰۰درصد
بذر مورد نیاز گندم در کشور تولید میشود.
وی اف��زود :البت��ه طبق تب��ادل محصوالت
ژنتیک��ی ،بینالمللی انجام میش��ود ،اما واردات
بذر گندم به کشور اصال صورت نمیگیرد.
ب��ه گفته اس��فندیاریپور رویکرد گندم این
اس��ت که بذر  ۶۵درصد مزارع آبی تحت پوشش
بذر گواهی شده و  ۴۵درصد مزارع دیم گندم از
بذور اصالحشده و گواهیشده استفاده شود.
ای��ن مقام مس��ئول در مورد مکانیزاس��یون
کش��اورزی گفت :اقدام ویژهای با همکاری بانک
کش��اورزی انجام شد که منابع مالی این بانک به
سمت تهیه تراکتور و کمباین و تهیه دنبالهبندها
و س��مپاشهای تراکتوری اختصاص یابد که در
تاکنون طی چهار پنج س��ال گذشته بیش از ۸۰
ه��زار تراکتور و  ۲هزار و  ۶۰۰دس��تگاه کمباین
نو گندم و انواع دنبالهبندها مانند؛ دس��تگاههای
خط��یکار ،سمپاش��ی ،گاوآهن مرک��ب و دیگر
ادوات کش��اورزی دراختی��ار گندم��کاران برای
ارتقای ضریب مکانیزاسیون قرار گرفت.
وی در م��ورد اینکه آیا مکانیزاس��یون باعث
بیکاری کارگران کش��اورزی نمیشود ،گفت :این
اشتباه است که فکر کنیم مردم باید هنوز عملگی
کنند ،بلکه باید با به کارگیری ماش��ینآالت ،کار
عاقالنهت��ر ،س��المتر با درآمد و محص��ول بهتر و
بیشتر داشته باشند و علت اینکه فارغالتحصیالن
رغب��ت نمیکنند که در کش��اورزی بمانند ،به
همین نگاهها مربوط است .اگر تکنولوژی وارد
عرصه کشاورزی شود ،جالب میشود.
اس��فندیاریپور تأکی��د ک��رد:
نمیت��وان مانند  ۱۵۰س��ال قبل
کش��اورزی ک��رد که در
آن ص��ورت عمده مردم

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ :ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻔﺎﺵ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻛﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  184ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/3/17
ﺣﻮﺯﻩ ﺳــﻴﺰﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻯ ﺷــﻤﺎﺭﻩ – ﺗﺎﺭﻳﺦ – ﺷﻌﺒﻪ –
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ  (-ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 2/250/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  88/1/25-634588ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 21/000ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻪ
ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ  2ﻣﺎﺩﻩ  306ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﺩﻩ  34ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ :ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟــﺮﺍ 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 ﺻﺮﻳﺤﺎ ً ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﺎﺷﺎﻥ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ  2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 128
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺴﻞ 848260ﺩ 94/ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ
ﺍﺯ ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ  722ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ  1ﻭ  2ﺑﺨﺶ  3ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
 139620317004001316ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳــﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ  47641ﻣﻮﺭﺧﻪ  96/3/20ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 128
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ
ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻡ ﺍﻟﻒ9/1129/
ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻪ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻑ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﻛﻠﻰ  7ﺵ ﺵ  345ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/10/25ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺳﻤﻌﻴﻞ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1386/3/10ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺭﺍﺙ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ-1:ﻣﻨﻴﺮﺍﻟﺴــﺎﺩﺍﺕ
ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺵ ﺵ  35ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻣﺘﻮﻓﻰ-2ﺳﻠﻄﻮﻥ ﺵ ﺵ -3 343ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﺵ ﺵ -4 344ﻋﻴﻦ ﺍﷲ ﺵ ﺵ -5 345ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  391ﺟﺒﺎﺭ ﺵ ﺵ -7 392ﻣﺤﻤﺪ
ﺵ ﺵ  391ﻫﻤﮕــﻰ ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﻧﻮﺭﺑﻴﻤﻚ -8ﻧــﻮﺭﻯ ﺵ ﺵ -9 97ﺯﺭﻯ ﺵ ﺵ  206ﻫﺮﺩﻭ ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ –ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﺗﻮﻛﻠﻰ-ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﻓﻰ  .ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970827ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻟﺒﺎﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﺍﻻ ّ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻫﺮ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺳﺮّﻯ ﻭ
ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ-ﻛﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﻠﻴﻠﻰ

حاال س��وال اینجاس��ت که اوال چرا زمانی که
خری��دار المهدی و هرمزال نس��بت به بازپرداخت
بدهی س��اچه تعل��ل کرد ،تصمی��م قاطعی گرفته
نش��د؟ چرا بجای تحت فش��ار قراردادن وی برای
انج��ام تعهدات ارزیاش ،وام  228میلیون یورویی
به وی اعطا ش��د؟ چرا سازمان خصوصیسازی در
نق��ش ضامن خریدار به این ماجرا وارد ش��د؟ چرا
پس از تعللهای مجدد وی در بازپرداخت این وام
نیز هیچ فش��ار قانونی بر وی اعمال نش��د؟ و دهها
سوال دیگر که الزم است سازمان خصوصیسازی
و مراجع نظارتی و قانونی به آنها پاسخ دهند؟
خیانت در امانت
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰
مجل��س گفت :خریدار آلومینی��وم المهدی برخی
م��وادی که به صورت امانت در انبار کارخانه وجود
داشته را با بدهی برق خود تهاتر کرده است.
بهرام پارس��ایی با اشاره به س��فر روز یکشنبه
کمیس��یون اصل  90مجلس ش��ورای اس�لامی به
اس��تان هرمزگان به منظور بررسی شکایت از نحوه
واگ��ذاری مجتم��ع آلومینیوم المه��دی و هرمزال،
گفت :کمیسیون پیش از این نشستهایی با دیوان

گرس��نه میمانند ،بلکه تکنول��وژی وارد مزرعه
ش��ده و افزایش تولید و بهرهوری در واحد سطح
را بدون افزایش س��طح کش��ت ارتق��ا میدهد و
رویک��رد مه��م در مکانیزاس��یون این اس��ت که
بهرهوری در تولید افزایش یابد.
به گفته وی ،یک ماشین خطیکار وقتی وارد
مزرعه میش��ود ،همزمان بذر و کود میپاشد که
هم برای گندم دیم و هم آبی اس��تفاده میشود،
در حالی که قبال کشاورز سه روز از صبح تا غروب
با کیس��ه بذر وارد زمین میش��د و انواع دیسک
کم��ر و گردن میگرفت و بذر به اندازه کافی هم
پخش نمیش��د .یا اگر کمباین نباشد ،گندم دیر
درو میش��ود ،در آن صورت خوشهها میشکند و
دانه از غالف گندم بیرون میریزد.
اس��فندیاریپور افزود :میانگین س��طح کشت
گندم در س��ال  ۹۰تا  ۹۲در گندم آبی  ۲میلیون و
 ۴۷۲هزار و برای گندم دیم به طور میانگین ساالنه
 ۳میلیون و  ۶۹۷ه��زار هکتار و در مجموع ،بیش
از  ۶.۳میلیون هکتار از زمینهای کش��ور به کشت
گندم اختصاص پیدا میکرد ،اما میانگین پنج سال
بعد یعنی از  ۹۳تا  ۹۷برای گندم آبی  ۲میلیون و
 ۱۱۲هزار هکتار ،برای گندم دیم  ۳میلیون و ۵۸۰
هزار هکتار سطح کشت بوده است .وی تولید گندم
را س��ه سال  ۹۰تا  ۹۲رقم  ۸میلیون  ۹۳۳هزار تن
اعالم کرد که میزان خرید سه سال  ۴میلیون و ۸۰
هزار تن بوده است ،اما در پنج سال  ۹۳تا  ۹۷به طور
میانگین ،تولید گندم ساالنه  ۱۲میلیون و ۴۷۹
هزار ت��ن و میانگین خرید
تضمین��ی نزدیک ۹
میلی��ون ت��ن
بوده است.
فارس

محاسبات ،سازمان بازرسی ،سازمان خصوصیسازی،
ایمی��درو ،وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و وزارت
امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه در بازدید میدانی از مجتمع
آلومینی��وم المه��دی و هرمزال با س��رمایهگذار و
کارگ��ران مجموعه مذاکراتی صورت گرفت ،افزود:
در بازدی��د از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال
انبارهای این مجموعه نیز مورد بررس��ی و بازدید
قرار گرفت.
وی با اش��اره به اینکه خریدار مجتمع آلومینیوم
المه��دی و هرم��زال در ح��ال حاض��ر با س��ازمان
خصوصیس��ازی به دلیل عدم انجام تعهدات مشکل
دارد ،ادامه داد :براساس قرارداد اگر خریدار به تعهدات
خود عمل نکند ،س��ازمان خصوصیس��ازی میتواند
طبق قان��ون اقداماتی انجام ده��د ،بنابراین عالوه بر
ایراداتی که به نحوه واگذاری وارد شده بود خریدار باید
شرایط مشخص شده در قرارداد را نیز اجرایی کند.
نماین��ده م��ردم ش��یراز در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه بخش زیادی از فعالیتهای
کارخانه ط��ی ماههای اخیر متوقف ش��ده بود که
دغدغ��ه اصلی جامع��ه کارگری اس��ت و آنها این
موضوع را ب��رای خود تهدید میدانس��تند ،تاکید
کرد :خری��دار آلومینیوم المهدی برخی موادی که
در انبار موجود بوده و جز سرمایههای کارخانه در
زمان واگذاری نبوده و به صورت امانت در کارخانه
وجود داشته است را با بدهی برق خود تهاتر کرده
ب��ود که این موض��وع خارج از ق��رارداد و قواعدی

است که باید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در بازید کمیسیون اصل
 90مجلس شورای اس�لامی صحبتهای خریدار
ش��نیده ش��د ،افزود :خریدار توقف فعالیت بخش
زیادی از کارخانه را تحریم و عدم همکاری بخش
مع��ادن وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت عنوان و
تاکید کرد که که در بخش صادرات و واردات دقت
کافی ص��ورت نمیگیرد و اف��راد مجبور به عرضه
محصوالت خود در بورس میشوند.
پارس��ایی با بیان اینکه در این بازید مدیران و
مس��ئوالن اس��تانی اعم از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان بازرسی و سازمان خصوصیسازی
نی��ز حضور داش��تند ،ادامه داد :پ��س از بازدید از
مجتم��ع آلومینی��وم المهدی و هرمزال نشس��ت
کوتاه��ی با اس��تاندار هرم��زگان برگزار ش��د که
جمعبندی این بازدیدها و نشس��تها این است که
جلسهای با قید فوریت با سازمان خصوصیسازی،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ایمیدرو و سازمان
بازرسی برگزار و این موضوع تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس با اشاره
به اینکه رئیس س��ازمان خصوصیسازی در یکی از
مصاحبههای خود واگ��ذاری آلومینیوم المهدی و
هرم��زال را به عنوان یکی از موفقترین واگذاریها
عنوان کرده است ،تصریح کرد :عنوان این موضوع
از س��وی رئیس س��ازمان خصوصیس��ازی بسیار
نگرانکنن��ده اس��ت و این موض��وع میتواند تمام
خصوصیسازیها را زیر سوال ببرد که نیاز به تامل،
نظارت و پیگیری جدی دارد .خانه ملت

معاون وزیر جهاد کشاورزی؛

مجوز واردات دام زنده صادر شد
معاون وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان دامپزشکی گفت :این
بــــازار روز
س��ازمان در راس��تای تامی��ن نیاز گوش��ت قرمز با انج��ام الزامهای
بهداشتی و نظارتی مجوز واردات دام زنده را صادر کرده است.
علیرضا رفیعیپور افزود :نیاز داخلی کش��ور به گوشت قرمز ساالنه  100تا  150هزار تن
است که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست براین اساس مجبور به واردات این ماده پروتئینی
هستیم .در همین راستا بوشهر به عنوان استان پایلوت در انتقال دام سبک (گوسفند و بز) با
کشتی از کشورهای با سطح بهداشتی باال مانند استرالیا ،نیوزلند و برزیل مشخص شده است.
وی ادامه داد :برهمین اساس کشور قطر در این بخش سرمایهگذاریهای الزم را انجام
داده و باید دام در مراکز قرنطینه مشخص شده از سوی سازمان دامپزشکی تخلیه شود.
رفیعیپور تاکید کرد :واردات دام زنده به کش��ور طرح جدیدی اس��ت که اجرای آن
برای استان بوشهر از نظر تجارت و اقتصاد میتواند کمک بزرگی به شمار آید .وی افزود:
همچنین  100هزار راس دام سنگین برای بندر چابهار سیستان و بلوچستان و  30هزار
راس دام از استانهای غربی از جمله آذربایجان غربی وارد کشور میشود.
رفیعیپ��ور گف��ت :همچنین در زمان کوتاهی پنج هزار راس دام س��بک با هواپیما از
کش��ور رومانی به کرج وارد و در کشتارگاه کشتار میشود .وی اضافه کرد :در حوزه دامی
برای تامین گوش��ت باید به س��مت بهتر گزینی دام به این معنی که دامها با سرعت رشد
و مقاومت بیش��تر در ش��رایط سخت اقلیمی و چند قلوزا باشند و تولید به حدی برسد که
نیازی به واردات  130تا  140هزار تن نباشیم .روزانه  100تا  150هزار تن واردات گوشت
گرم و س��االنه  130هزار تن گوش��ت منجمد برزیلی در کشور توزیع میشود ولی نوسان
ارزی باعث شده این التهاب به وجود آید.
معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی بیان کرد:
در زمان حاضر مش��کلی درخص��وص ذخیره
استراتژیک مرغ و گوشت در کشور وجود ندارد
و براساس جوجه ریزی انجام شده در  2ماه آخر
سال در حوزه تامین مرغ نیاز مردم با تولید داخلی
تامین شود .با توجه به جوجهریزیهای انجام
شده در ماه بهمن  200هزار تن گوشت مرغ
در کش��ور تولید میشود که این میزان با
توج��ه به مصرف  170هزار تن مازاد بر
مصرف است .ایرنا

طرحهای شورابه ید و صنایع غذایی عالیا
گلستان با تسهیالت بانک صنعت و معدن

همزمان با سفر رياست جمهوري و هيات دولت به
استان گلستان و با حضور وزير صنعت ،معدن و تجارت
طرحهاي شورابه يد گلستان و صنايع غذايي عاليا گلستان
با تسهيالت بانك صنعت و معدن به بهرهبرداري رسيد.
طرح ش��ورابه يد گلس��تان با مشاركت اين بانك و
پرداخت  300ميليارد ريال جهت توليد س��االنه 375
تن يد كريستال و اشتغال  45نفر به طور مستقیم آغاز
به كار كرد .همچنین طرح عاليا گلستان نيز با مشاركت
اين بانك و با تسهيالت  150ميليارد ريالي جهت توليد
انواع روغن گياهي تا  300تن در روز و با ايجاد اشتغال
 50نفر به بهرهبرداري رسيد.

پرداخت  55هزار میلیارد ریال
تسهیالت مضاربه بانک م ّلی

بان��ک ملی ایران در ادامه سیاس��تهای کالن خود
ب��رای حمایت از بنگاهه��ای اقتص��ادی و رونق تجارت
داخلی کش��ور در نه ماه ابتدای س��الجاری بیش از 55
هزار میلیارد ریال تسهیالت مضاربه پرداخت کرده است.
این بانک در راستای حمایت از بخشهای مختلف
اقتصادی و همسویی با اهداف کالن دولت جهت حمایت
از بازار اشتغال آمادگی دارد با پرداخت تسهیالت در قالب
مضاربه ،نقدینگی مورد نیاز بنگاهها و فعاالن اقتصادی را
تامین کند .در چارچوب تسهیالت مضاربه ،سرمایه مورد
نیاز اش��خاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیتهای
تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کاال در داخل
کش��ور (بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کاال به خارج
از کش��ور (صادرات) از سوی بانک تامین و بدین ترتیب
بانک نیز از س��ود حاصل از فعالیتهای مذکور ،مطابق
سهم پیشبینی شده در قرارداد ،منتفع میشود.

رعایت پرداخت سود سپرده و تسهیالت
در بانک کشاورزی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی
در دیدار با کارکنان مدیریت و روسای شعب این بانک
در استان گلستان ،عملکرد  9ماهه بانک کشاورزی را
تشریح و مثبت ارزیابی کرد.
روحاله خدارحمی که همزمان با سفر کاروان دولت
تدبیر و امید به این اس��تان سفر کرده بود ،ضمن ارائه
گزارش��ی از عملکرد  9ماهه اول س��ال  97بانک ،آن را
رضایتبخش دانس��ت و گفت :عملکرد بانک کشاورزی
طی س��الجاری رضای��ت هئیت دول��ت ،و نمایندگان
مجلس و استانداران را به دنبال داشته است.

تامین مالی مسکن یکسوم خانوارهای
شهری از سوی بانک مسکن

مدیرعام��ل بانک مس��کن با حضور در نمایش��گاه
مس��کن ،شهرس��ازی وبازآفرینی ش��هری به تش��ریح
مهمترین اهداف بانک مسکن در سال آینده پرداخت.
ابوالقاس��م رحیمیانارکی اظهار کرد :قانون تشکیل
بانک رهنی ایران در دیماه س��ال  1317مصوب ش��د.
وی با ابراز خوشحالی از آغاز دهه نهم فعالیت بانک مسکن
گفت 8 :دهه فعالیت بانک مسکن به دو دوره چهل ساله
مربوط به قبل از انقالب اسالمی تحت عنوان بانک رهنی
و بعد از دوره پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در قالب
بانک مس��کن تقسیم میش��ود .بانک رهنی در  40سال
اول فعالیت خود در حوزههای توس��عهای فعالیت کرده و
تاثیرگذاریقابلتوجهیدرفرهنگسازیآپارتماننشینی،
استانداردسازی ساخت ساختمان و ...داشته است.

دغدغه ای به نام افزایش حق مسکن
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ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ
ﺵ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺷﻌﺒﻪ 960162:ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ –ﺳﺎﺭﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺎﻡ
ﺟﻢ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ-1:ﻋﻠﻰ ﺟﺮﮔﻮﻧﻰ-2ﺍﻣﻴﻦ ﺟﺮﮔﻮﻧﻰ ﻫﺮﺩﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ **ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻣﻼﺋﻰ ﭘﺎﺷــﺎﻳﻰ ﻑ
ﺩﺍﻭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709972073900006
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺗﺎﺩﻳﻪ 155,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,187,500ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ  500,000ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺣﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ.ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  9ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﺭﻯ-ﻧﻴﺮﻩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻗﺎﺟﺎﺭﻯ
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آگهی ابالغ

خواهان :آقای مهدی قشونی به طرفیت سیدمصطفی مشهدی به خواسته مطالبه وجه تقدیم
شورای حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند  -میدان  17شهریور ساختمان قدیم
دادگستری نموده و به کالسه  667/2/97ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17
ساعت 15/30 :عصر تعیین شده است به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

دبیر شورای حل اختالف حوزه  2دماوند

ش��ورای عالی کار در حالی افزایش حق مس��کن
کارگران را در دس��تور کار قرار داده که س��ه س��ناریو
در این نشس��ت از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی
مطرح شده است.
در نشست هفته جاری شورای عالی کار «افزایش
حق مسکن کارکنان مش��مول قانون کار» در دستور
کار قرار گرفت و ش��رکای اجتماعی یعنی نمایندگان
وزارت کار ،کارگران و کارفرمایان پیش��نهادات خود را
ارائه دادند.
حق مسکن کارگران که آخرین بار آبانماه سال ۹۵
ب��ا افزایش  ۱۰۰درصدی از  ۲۰هزار تومان به  ۴۰هزار
تومان افزایش پیدا کرد ،باردیگر در دستور کار شورای
عالی کار قرار گرفته اس��ت .هر چند که این موضوع در
بحبوحه درخواس��ت نمایندگان کارگری برای بازنگری
در مزد در دستور کار این شورا قرار گرفت.
ب��ا این ح��ال در نشس��ت اخیر ش��ورای عالی کار
س��ناریوهای مختلف مطرح شد اما در نهایت هیچ یک
از طرفی��ن در این خصوص به توافق نرس��یدند .در این
جلس��ه وزارت کار پیش��نهاد افزایش  ۶۰درصدی حق
مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن
با  ۲۴هزار تومان افزایش به  ۶۴هزار تومان میرسد .اما
نمایندگان کارگری افزایش حق مس��کن به  ۲۵۰هزار
تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند .مهر

