اخبار
هفته آینده وزرای پیشنهادی اقتصاد
و تعاون به مجلس معرفی میشوند

ســخنگوي هيئت
رييسه مجلس ،از
معرفــي دو وزير
پيشنهادي تعاون،
کار و رفاه اجتماعي
و امور اقتصادي و دارايي در هفته آينده
بــه مجلس خبر داد .به گــزارش ايلنا،
بهروز نعمتي ،با اشــاره به اســتيضاح
دو وزير در ماههــاي اخير در مجلس،
گفت :رييس جمهور پس از بازگشــت
از سفر نيويورک در هفته آينده دو وزير
پيشنهادي تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
و امور اقتصادي و دارايي را به مجلس
معرفي ميکند.گفتني است ۱۷ ،مرداد
امســال وکالي ملت پس از اســتماع
توضيحات نمايندگان استيضاحکننده و
همچنين پاســخهاي وزير کار ،با ۱۲۹
رأي موافــق و  ۱۱۱رأي مخالف و ۳
رأي ممتنع از مجموع  ۲۴۳آراي مأخوذه
اعتمادشــان را از وزير کار برداشتند و
بدين ترتيب طرح اســتيضاح وزير کار
رأي آورد و ربيعي از اين ســمت برکنار
شــد.همچنين نماينــدگان مجلس در
ادامه جلسه علني (يکشنبه  ۴شهريور)
پس از بررسي طرح استيضاح وزير امور
اقتصادي ودارايي ،با  ۱۳۷راي موافق،
 ۱۲۱راي مخالــف و  ۲راي ممتنع از
مجموع  ۲۶۰راي ماخوذه ،با استيضاح
مســعود کرباســيان موافقت کردند بر
اين اســاس مجلس با ادامه مسئوليت
وي در وزارت امــور اقتصادي و دارايي
مخالفت کرد.
بسته جبراني براي ۷ميليون نفر
از حقوقبگيران

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت:
قرار اســت براي جبران قدرت خريد
به ۶ميليون و ۹۰۰هــزار حقوقبگير
بسته جبراني داده شــود .به گزارش
تســنیم ،محمدباقر نوبخت ¬رئيس
ســازمان برنامه و بودجه در حاشــيه
جلسه اشتغال گسترده درباره  2بسته
معيشــتي حمايت از مردم افزود :اين
 2بســته بعد از ســفر رئيس جمهور
بررسي ميشود و هر وقت بهتصويب
نهايي برســد ،اجرا خواهد شد و يکي
از اين بســتهها بســته جبراني براي
حقوقبگيــران اســت.نوبخت افزود:
اگر قرار باشــد افزايش حقوقي براي
کارکنان دولت داشــته باشــيم حتم ًا
در قانون بودجه ســال آينده است و
اطالعرســاني ميشود اما قرار شد به
 6ميليــون و  900هــزار حقوقبگير
بســته جبراني داده شــود.وي درباره
برنامههاي شغلي دولت گفت :برنامه
اشتغال دولت به دو صورت که مرحله
اول حفظ اشتغال موجود با ارائه يک
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به
واحدهاي توليدي انجام خواهد شد و
در مرحله دوم  65هزار و  300ميليارد
تومان براي ايجاد فرصتهاي شغلي
جديد اختصاص خواهد يافت.

۹۰۰ميلياردي که تخصيص نيافت

تلنبارطرحهاي اشتغال بدون اختصاص بودجه

گروه اقتصادي :با وجود گذشت يکسال از
تفاهم نامه «برنامه اشــتغال فراگير »۹۶و
تخصيص فقــط ۱۰۰ميليارد تومان از کل
منابع هزار ميليارد توماني ،رئيس سازمان
برنامه از تعهدات مالي سال گذشته اظهار
بياطالعــي ميکند.تيرمــاه  ۹۶با ابالغ
آيين نامــه «برنامه اشــتغال فراگير» از
سوي معاون اول رئيس جمهور ،مقرر شد
از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به
تخصيص  ۵۰۰ميليارد تومان براي توسعه
رســتههاي منتخب اشــتغال در استانها
و همچنين ســه طرحي که تحت عنوان
طرح کاج يا «کارانه اشتغال جوانان» ذيل
برنامه اشــتغال فراگير تعريف شدند ،اقدام
شود«( .طرح کاج» در برگيرنده سه طرح
«مهارت آموزي در محيط واقعي» با هدف
اشــتغال پذيري جوانان  ۱۵تا  ۲۲سالهي
عمدتا غيردانشــگاهي« ،طرح کارورزي»
ويژه اشتغال جوانان فارغ التحصيل در گروه
سني  ۲۳تا  ۳۵سال و «طرح مشوقهاي
بيمهاي» براي کارفرمايان در صورت جذب
جوانان دانش آموخته دانشگاهي است که
اشتغال  ۲۵۰هزار نفر را هدفگذاري کرده
بود.همچنيــن عالوه بــر پيشبيني ۵۰۰
ميليارد تومان براي طرحهاي مذکور ،مقرر
شد  ۵۰۰ميليارد تومان به عنوان «يارانه سود
تسهيالت» در قالب اعتبارات عموميدولت
جهت تعديل نرخ سود و کارمزد تسهيالت
بانکي و يــا کمکهاي فني و اعتباري به
صاحبان بنگاههاي واجد شــرايط پرداخت
شــود.با پيشبيني اين اعتبارات در قانون
بودجه  ،۹۶ســرانجام اواخر شهريوماه ۹۶
يعني حدود يکسال پيش نشست رونمايي
از دو برنامه ملي اشــتغال دولت با حضور
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و
بودجه ،علي ربيعي وزير وقت تعاون -کار
و رفــاه اجتماعي و ولياله ســيف رئيس
کل وقــت بانک مرکزي برگــزار و در آن
نشســت از دو برنامه کالن دولت در حوزه
اشتغالزايي با عناوين «ايجاد برنامه اشتغال
روستايي و عشــايري» و «برنامه اشتغال
فراگير» رونمايي شد تا در حوزه اشتغال دو
برنامه ملي به صورت همزمان آغاز شــود.
به گزارش مهر ،برنامه اشتغال روستايي و

عشايري» با تخصيص  ۶هزار ميليارد تومان
از منابع صندوق توسعه ملي با تلفيق منابع
چهار بانک عامل از بهمن سال گذشته آغاز
شد و با معرفي طرحهاي اشتغال متقاضيان
به بانکها ،طبق برنامه منابع مرحله نخست
اجراي اين برنامه اشتغالزايي تخصيص پيدا
کرد و بخش قابل توجهي از طرحها منجر
به انعقاد قرارداد با متقاضيان شــده است.
(اکنون منابعي که براي ادامه اجراي برنامه
اشتغال روستايي و عشايري بايد تخصيص
يابد ۳ ،هزار ميليارد تومان از محل صندوق
توسعه ملي با تلفيق  ۳هزار ميليارد تومان
از منابع چهار موسســه عامل مجري اين
برنامه اشتغالي اســت که مکاتبات آن از
سوي رئيس جمهور با سازمان برنامه براي
تخصيص اين منابع صورت گرفته است.اما
آنچه که در اجراي برنامههاي اشتغال مورد
نقد است ،عدم تخصيص منابع هزار ميليارد
توماني «برنامه اشتغال فراگير »۹۶از طرف
ســازمان برنامه و بودجــه به عنوان يکي
ديگر از برنامههاي ملي اشتغالزايي دولت
است که به استناد توضيحات مذکور ۵۰۰
ميليارد تومان براي اجراي «طرحهاي کاج
و رستههاي منتخب» و  ۵۰۰ميليارد تومان
براي «يارانه ســود تسهيالت» پيشبيني
شــده بود.بر اســاس اين گزارش ،پس از

رونمايي از دو برنامه ملي اشتغال در اواخر
شهريورماه سال گذشته ،از کل  ۵۰۰ميليارد
تومان پيشبيني شــده بــراي طرح کاج
(کارآموزي در محيط کار واقعي ،کارورزي
و مشوقهاي کارفرمايي) فقط  ۱۰۰ميليارد
تومان از اين منابع يعني  ۲۰درصد از کل
اعتبارات ،براي اجراي طرح کارورزي ويژه
فارغ التحصيالن آن هم با تاخير در بهمن
ماه سال گذشته تخصيص پيدا کرد( .ضمن
اينکه  ۵۰۰ميليــارد تومان اعتبارات يارانه
سود تســهيالت نيز تخصيص پيدا نکرده
اســت تا از مجموع  ۱۰۰۰ميليارد تومان
منابعي که براي اشــتغال فراگير در سال
گذشته اختصاص يافت فقط  ۱۰۰ميليارد
تومان براي طرح کارورزي تخصيص يابد.
در همين حال ،براي طر ح مهارت آموزي در
محيط کار واقعي نيز که متولي آن سازمان
آموزش فني و حرفهاي کشور براي ارتقاي
مهارت جوانان  ۱۵تا  ۲۲ســاله است هيچ
اعتباراتي از سوي سازمان برنامه و بودجه
تخصيص پيدا نکرده است.
اهداف کميبرنامه اشتغال فراگير چه
بود؟

بر اســاس آنچه که در آيين نامه اجرايي
برنامه اشتغال فراگير در سال  ۹۶پيشبيني

برگزاري نمايشگاه بينالمللي لوازم و تجهيزات پليسي

هفدهميــن دوره نمايشــگاه
بينالملليلوازموتجهيزاتپليسي،
امنيتي و ايمني (ايپاس  )۲۰۱۸با
شعار امنيت و ايمني ،پشتوانه توليد
داخلــي از  ۹تا  ۱۲مهرماه جــاري در محل مصلي
تهران برگزار ميشود.عليرضا عليآبادي مدير اجرايي
نمايشگاه اظهار کرد :اهداف برگزاري اين نمايشگاه
از جمله بروزرساني ،توســعه ،ارتقاي کميو کيفي
تاسيسات پليسي و استفاده از فناوريهاي روز جهان
با هدف تسهيل و تسريع در ماموريت محوله و ارتقاي
توانمندي فناوريهاي پليسي با رويکرد پيشگيري از
وقوع جرم همچنين گســترش فرهنگ استفاده از
تجهيزات پيشگيري و امنيت در سطح جامعه به منظور
کاهش حوادث ،سوانح و خسارات ناشي از آن است.

ابالغ وقت رســیدگی /متهم مجهول المکان بهزاد حســنی کردستانی دارای شماره
پرونده  970529در شعبه  102مالرد با موضوع صدور چک بالمحل وقت رسیدگی
به مورخ  1397/10/2ساعت  9یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی
شده و یک نسخه را جهت درج در پرونده به این شعبه کیفری ارسال نمایند/رئیس
شعبه 102کیفری دومالرد حسین زاده  1051./م الف
ابالغ وقت رســیدگی /متهم مجهول المکان مجتبی زنده دل دارای شــماره پرونده
 970523در شــعبه  102مالرد با موضوع صدور چک بالمحل وقت رســیدگی به
مورخ  1397/10/1ســاعت  9:45یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار
آگهی شده و یک نسخه را جهت درج در پرونده به این شعبه کیفری ارسال نمایند/
رئیس شعبه 102کیفری دومالرد حسین زاده  1052/م الف
ابالغ وقت رســیدگی /متهم مجهول المکان ســامان احمدی دارای شماره پرونده
 970528در شــعبه 102مالردباموضــوع تــرک انفــاق وقت رســیدگی به مورخ
 1397/9/28ســاعت  10:30یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی
شده و یک نسخه را جهت درج در پرونده به این شعبه کیفری ارسال نمایند/رئیس
شعبه 102کیفری دومالرد حسین زاده  1053./م الف
ابالغ وقت رســیدگی /متهــم مجهول المکان اقبال روبخش دارای شــماره پرونده
 970199باموضوع رفیع اســحقی در شعبه  102کیفری دومالرد وقت رسیدگی به
مورخ  1397/9/27ســاعت  10:15یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
آگهی شده و یک نسخه را جهت درج در پرونده به این شعبه کیفری ارسال نمایند/
رئیس شعبه 102کیفری دومالرد حسین زاده  1054./م الف
احضار متهم  :با توجه به اینکه آقای امیدقربانی جهت دفاع از اتهام انتسابی(تخریب
و توهین ) الزم است در کالسه پرونده /6د 970261دراین شعبه حاضر شود لذا با
توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان بودن وی،به تجویز ماده 174
قانون آئین دادرسی کیفری سال  92بدینوسیله به متهم ابالغ می شود که ظرف مدت
یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار،جهت اداء
توضیح در این شــعبه دادسرا حاضر شــود در غیر اینصورت تصمیم مقتضی به
صورت غیابی اتخاذ خواهد شــد/.دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب مالرد –محمدایزدی 1055الف م
احضــار متهم  :با توجه به اینکه آقای فرزاد ذالــی زاده مبنی بر اتهام ایراد ضرب
و جــرح با چاقو و اقای محســن مظلومــی مبنی بر اتهام ضــرب و جرح با چوب
جهت دفاع از اتهام انتسابی الزم است در کالسه پرونده /6د 961684-دراین شعبه
حاضر شود لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و مجهول المکان بودن وی،به
تجویز ماده  174قانون آئین دادرســی کیفری سال  92بدینوسیله به متهم ابالغ می
شــود که ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار،جهت اداء توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شود در غیر اینصورت
تصمیم مقتضی به صورت غیابی اتخاذ خواهد شــد/.دادیار شــعبه ششم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب مالرد –محمدایزدی 1056الف م

وي گفت :همچنين حمايت از نخبگان و مخترعان
در زمينه تجهيزات مرتبط با ماموريتهاي پليسي،
ساماندهي فعاالن حوزه تجهيزات پليسي ،ايمني و
امنيتي ،بهرهگيري از تماميظرفيتها و پتانسيلها
و گسترش فضاي آشنايي و مشارکت منابع توليد و
مصرف با هدف کوتاه نمودن دست واسطهها از ديگر
اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.وي با بيان اينکه
بيش از  ۳۵۰غرفه از شــرکتهاي داخلي و خارجي
در نمايشگاه حاضر هستند ،گفت :اين محصوالت
شامل  ۱۹۳برند از بيش از  ۲۰کشور با بيش از ۵۰۰۰
عنوان محصول اســت و حضور  ۱۷ردههاي پليس
تخصصي و معاونتهاي پشــتيباني کننده و ارائه
خدمات انتظاميبراي عموم بازديد کنندگان از ديگر
برنامههاي اين نمايشگاه است.

شــد ،کاهش  ۰.۸درصــدي نرخ بيکاري
تا پايان ســال گذشــته ،ايجاد  ۹۷۰هزار
فرصت شــغلي در بخشهاي اقتصادي و
صيانت از اشــتغال نزديک به  ۸۰درصد از
شاغالن موجود کشور شامل مزد و حقوق
بگيران بخشهاي خصوصــي و تعاوني،
کارکنان مســتقل و کارفرما هدفگذاري
شــده بود.همچنين ارتقاي مهارت آموزي
و اشــتغالپذيري بيش از  ۳ميليون بيکار
جوياي کار و حداقــل  ۹۵۰هزار نفر تازه
واردين به بــازارکار از اهداف مهم اجراي
اين برنامه اشــتغالي دولت بود.بر اســاس
اين گزارش ،هفته گذشته( ۲۴شهريور) نيز
يکسال پس از نشست  ۲۶شهريورماه ،۹۶
نشســت ديگري براي امضاي تفاهم نامه
سه جانبه اشتغالزایی بين سازمان برنامه و
بودجه و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
و معاونت علميو فناوري رياست جمهوري
در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد
تا امسال نيز همچون سال گذشته اعتبارات
طرحهاي اشتغال از محل تبصره  ۱۸قانون
بودجه سال ۹۷تامين شود.
نوبخت :حضــور ذهن نــدارم؛ حتما
پيگيريميکنيم!

پس از پايان اين نشست نوبخت در پاسخ

به پرســش خبرنگار مهــر در خصوص
تعهدات تفاهم نامه ســال گذشته برنامه
اشــتغال فراگير و تخصيــص فقط ۱۰۰
ميليارد تومان از منابع ،پاســخ داد« :من
االن حضور ذهن ندارم ولي حتما پيگيري
ميکنيــم .ما هر تعهــدي ميکنيم بايد
اجرايي شود».با اين حال با امضاي تفاهم
نامههاي متعدد و ايجاد تعهدات ،به ويژه در
حوزه اشتغالزايي که اشتغال يک ميليوني
را مورد هدف قرار داده اســت ،ابهاماتي
مطرح ميشــود؛ نخست اينکه آيا اجراي
يک برنامه اجرايي ذيل بودجه ســاالنه
نياز به امضــاي تفاهم نامه دارد؟ و اينکه
چرا تفاهم نامه مربــوط به اجراي برنامه
اشتغال در سال  ۹۷پس از گذشت  ۶ماه
از سال بايد به امضا برسد؟ آيا اين اقدام به
معناي آن نيست که در ۶ماه گذشته به جز
اجراي برنامه اشتغال روستايي و عشايري،
دولت در حوزه اشتغال فراگير در سال ۹۷
هيچ اقداميانجام نداده است؟اين در حالي
اســت که آیین نامه اجرایــی تبصره ۱۸
قانون بودجه ۹۷با تاخير از سوي سازمان
برنامه و بودجه به دولت ارائه شد و نهايتا
در پايان تير ماه به تصويب دولت رســيد
تا برنامه اشتغالي دولت در نيمه سال وارد
فاز اجرايي شود.بر اساس آنچه که سازمان
برنامه و بودجه در اواخر ســال گذشته از
چشمانداز بازار کار در سال  ۹۷پيشبيني
کرد اين بود که «در سال جاري تعداد ۸۳۸
هزار نفر متقاضي کار جديد ،وارد بازار کار
ميشوند و با فرض ايجاد  ۹۸۰هزار شغل
جديد ،نرخ بيکاري به  ۱۱.۲درصد خواهد
رســيد و به عبارت ديگر ايجاد اشــتغال
گسترده يک الزام است».بنابراين با درک
مسئوالن از شــرايط ويژه اشتغال ،تبيين
برنامههاي اشتغالزايي با گذشت  ۶ماه از
سال قابل توجيه نيست و به نظر ميرسد
پيش از امضاي تفاهم نامه جديد در حوزه
اشتغال بايد نسبت به اجراي تعهدات مالي
برنامههاي قبلــي و البته پيش رو اهتمام
ويژه داشت چراکه مهمترين علت تاخير در
اجراي برنامههاي اشتغال« ،عدم حمايت
مالي» يا «حمايت مالي اندک و با تاخير»
است.

اختالف مشاور رئيس جمهوري با آخوندي سر باز کرد

اختالف پنهانــي که ميان آخونــدي وزير راه و
شهرسازي با ترکان مشاور رئيس جمهوري از دي
ماه سال گذشته ايجاد شده بود ،چند روز پيش پس
از انتشار يک نامه از سوي ترکان به رئيس جمهور
مبني بر تعويق دو ماهه انتخابات نظام مهندسي
سر باز کرد .به گزارش فارس ،اختالف و نارضايتي
ميان عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با اکبر
ترکان مشاور رئيس جمهور از زماني آغاز شد که
رئيس جمهوري در چهارم دي ماه  ۹۶حکميبراي
اکبر ترکان زده و او را مشــاور در امور هماهنگي
بازســازي بافتهاي فرســوده معرفي کرد.اين
حکــم در همان روزها نيز چنــدان به مذاق وزير
راه و شهرســازي خوش نيامد ،چرا که معتقد بود،
او به تنهايي ميتواند دستور رئيس جمهور مبني

احضار متهم  :با توجه به اینکه آقای مســعود دهباالیی فرزند محمد به شماره ملی
 3309862089به جهت دفاع از اتهام انتسابی ترک انفاق الزم است در کالسه پرونده
/6د 961461-دراین شعبه حاضر شود لذا با توجه به عدم دسترسی به نامبرده و
مجهول المکان بودن وی،به تجویز ماده  174قانون آئین دادرســی کیفری سال 92
بدینوسیله به متهم ابالغ می شود که ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار،جهت اداء توضیح در این شعبه دادسرا حاضر
شود در غیر اینصورت تصمیم مقتضی به صورت غیابی اتخاذ خواهد شد/.دادیار
شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مالرد –محمدایزدی  1057م الف
دادنامه-پرونــده کالســه  9609982664901655شــعبه  102دادگاه کیفــری دو
شهرستان مالرد (  102جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره 9709972660900687
-1اقای بهرام اسماعیلی متهم به نشانی مجهول المکان -2دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان مالرد شاکی به نشانی استان تهران شهرستان مالرد جاده مالرد بلوار
رسول اکرم-3شبکه بهداشــت و درمان شهرستان مالرد شاکی با نمایندگی اقای
اسماعیل شــادنوش فرزند رمضانعلی به نشانی بکه بهداشت و درمان شهرستان
مالرد -4اقای اسماعیل شادنوش فرزند رمضانعلی شاکی به نشانی شبکه بهداشت
و درمان شهرستان مالرد /اتهام:عرضه ی مواد دخانی بدون پروانه
رای دادگاه  :در خصوص اتهام اقای بهرام اســماعیلی دایر بر عرضه مواد دخانی
بدون پروانه موضوع شــکایت شــبکه بهداشت شهرســتان مالرد دادگاه باعنایت
به اوراق و محتویات پرونده شــکایت شــاکی گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست
صــادره و عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه جهت دفاع از اتهام انتســابی و
متئاری بودی وی و اظهارات نمایندع اداره شاکی و سایر شواهد و قراین موجود در
پرونده بزه انتسابی را به نامبرده محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 1و 7از
قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب سال  1385نامبرده را به پرداخت
ســی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید رای صادره
غیابی و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه میباشد 1058/م
الف /رئیس شعبه 102دادگاه کیفری 2مالرد عبدالحسین حسین زاده
دادنامه-پرونــده کالســه  9509982662500453شــعبه  102دادگاه کیفــری دو
شهرستان مالرد (  102جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره 9709972660900696
متهم:اقای امامعلی علیزاده فرزند ســبزعلی به نسانی مجهول المکان/اتهام:سرقت
مستوجب تعزیر رای دادگاه  :در خصوص اتهام اقای علی علیزاده فرزند سبزعلی
متولد 1339/10/1دایر بر رشــاء و سرقت کابل و المپ های مغازه و درب مجتمع
موضوع گــزارش مامورین انتظامی دادگاه باعنایت بــه اوراق و محتویات پرونده
گزارش مرجع انتظامی کیفر خواست صادره عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه
جهت دفاع از اتهامات انتسابی علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و سایر شواهد و
قراین موجد در پرونده بزه انتسابی را به نامبرده محرز و مسلم دانسته لذا مستندا
به مواد 656و667و 592از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1375و ماده 134
از قانون مجازات ســال  1392نامبرده را از بابت رشا نیز به تحمل سه سال حبس
و 74ضربه شــاق و رد عین یا مثل و یا قیمت اموال مســروقه و از بابت رشا نیز
به تحمل سه سال حبس مجکوم می گردد ضمنا پول ناشی از ارتشاء به نفع دولت

بر اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري را هدايت
کند و به سرانجام برساند.روحاني بهمن ماه سال
گذشته در آغاز مراسم برنامه ملي بازآفريني شهري
گفته بود که من اين طرح را هدي ه دولت دوازدهم
براي مردم و نســل جوان خان ه اولي ميدانم ،اين
طرح سرمايه مردم را افزايش ميدهد ،محلههارا
نو و نشــاط ايجاد ميکند و وقتي بخش مسکن
فعال شود ،ساير بخشهاي اقتصادي را هم فعال
ميکند و در نتيجه اشتغال ايجاد ميشود.اختالف
و ناراحتي از حکم رئيس جمهور چند روز بعد و در
 ۱۲دي ماه به خوبي خود را نشــان داد .عمليات
نوسازي مســکن در برنامه ملي بازآفريني بافت
فرسوده و ناکارآمد شهري که با مراسم کلنگزني
پروژه مسکوني  ۱۰۰واحدي همراه بود.
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اخبار
شاخص کل بورس از ميانه کانال
 174هزار واحد عبور کرد

معاملهگران بورس تهران امروز با گردش
 2هزار ميليارد تومــان نقدينگي مواجه
شــدند که عدم تغيير در نــرخ خوراک
پتروشــيميها اصليترين خبر تأثيرگذار
بر بازار امروز بود ،شاخص بورس تهران
هم به  ۱۷۴۶۱۸واحد رســيد .به گزارش
خبرگزاري فارس ،شاخص کل قيمت و
بازده نقدي بــورس اوراق بهادار تهران)
تدپيکــس) در پايــان معامــات امروز
سهشنبه سوم مهرماه  ۹۷با افزايش ۵۹۹۳
واحدي به رقــم  ۱۷۴هزار و  ۶۱۸واحد
رسيد.شاخص کل هموزن اما با افزايش
 1070واحدي عدد  30هزار و  417واحد
را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد
شــناور نيز با افزايش  6547واحدي به
رقم  186هزار و  367واحد دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش
 4479واحــدي به رقم  128هزار و 797
واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با
افزايش  11627واحدي عدد  347هزار و
 30واحد را به نمايش گذاشت.
خريد تضميني برگ سبز چای
به  102هزارتن رسيد

يک مقام مســئول گفت:براساس آخرين
آمار تاکنون  102هزارتن برگ ســبز چاي
با ارزش بالــغ بر  203ميليــارد تومان از
چايکاران خريداري شده است .حبيب جهان
ساز رئيس ســازمان چاي در گفت و گو با
خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان ،گفت:
براســاس آخرين آمار تاکنون  102هزارتن
برگ سبز چاي با ارزش بالغ بر  203ميليارد
تومان از چايکاران خريداري شــده است.
وي با اشــاره به اينکه  65درصد مطالبات
چايکاران پرداخت شده است ،افزود:تاکنون
 132ميليارد تومــان از مطالبات چايکاران
پرداخت و مابقي بــه تدريج پس از تامين
منابع مالي به حساب کشاورزان واريز خواهد
شد.به گفته جهان ساز  38درصد برگ سبز
چاي خريداري شده درجه يک و  62درصد
درجه دو است.رئيس سازمان چاي با اشاره
به اينکه  31کارخانه چاي ســازي مشغول
فعاليتند،بيان کرد:از مجموع بهاي برگ سبز
خريداري شــده تاکنون  23هزارتن چاي
خشک استحصال شده است.وي از افزايش
 10درصدي توليد برگ ســبز چاي نسبت
به مدت مشــابه سال قبل خبر داد و گفت:
پيشبيني ميشود که تا پايان فصل خريد
توليد برگ سبزچاي به  110هزارتن برسد
که از اين ميزان  25هزارتن چاي خشــک
اســتحصال خواهد شد.جهان ساز در پايان
تصريح کرد :با توجه به مصرف ساالنه 110
هزارتن چاي خشک در کشور ،مابقي نياز
داخل بايد از طريق واردات تامين شود.

ضبط می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
دراین شــعبه و پس از ان ظرف مدت  20روز قابــل تجدید نظر در محاکم محترم
تجدیدنظر اســتان تهران میباشــد 1059/م الف /رئیس شــعبه 102دادگاه کیفری
2مالرد عبدالحسین حسین زاده
دادنامه-پرونــده کالســه  9609987787400367شــعبه  102دادگاه کیفــری دو
شهرستان مالرد (  102جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره 9709972660900695
 /شــاکی:اقای میثم خوش خبر فرزند ابوالفضل به نشانی استان تهران شهرستان
مالرد شهر مالرد سراسیاب خ  16متری بهاره غربی کوچه  10بن بست سوم دست
راست پ/ 710متهمین-1:اقای ســید امرحسین میر کریم پور فرزند سید اصغربه
نشــانی  -2اقای محمدرضا حسینی به نشانی با هدایت شــاکی /اتهام ها-1:تهدید
-2ضــرب و جرح عمدی –توهین رای دادگاه  :در خصوص اتهام اقای ســید امیر
حســین میرکریم پور فرزند ســید اصغر دایر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع
شکایت اقای میثم خوش خبر دادگاه باعنایت به اوراق و محتویات پرونده شکایت
شــاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشــکی قانونی کیفر خواست صادره عدم
حضور متهم علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در دادسرا و دادگاه به جهت دفاع از
اتهام انتسابی و سایر شواهد و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی را به نامبرده
محرز و مسلم دانسته لذا مســتندا به مواد 448و449و462و488و709و710و711
از قانون مجازات اســامی مصوب ســال  1392نامبرده را به پرداخت یک درصد
دیه کامل انسان بابت بریدگی دامیه در بازوی چپ و پرداخت جمعا یک درصد دیه
کامل انسان بابت دوحارصه در ساعد راست و پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان
بابت کبودی گوشــه چشم چپ در حق میثم خوش خبر محکوم که مهلت پرداخت
دیه ظرف مدت یک ســال از زمان وقوع حادثه می باشد رای صادره نظر به میزان
دیه قطعی اســت  1060/م الف /رئیس شعبه 102دادگاه کیفری 2مالرد عبدالحسین
حسین زاده
دادنامه-پرونــده کالســه  9609982662800657شــعبه  102دادگاه کیفــری دو
شهرستان مالرد (  102جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره 9709972660900690
 /شاکی:اقای علی محســنی فرزند محمد ابراهیم به نشانی استان البرز شهرستان
کرج شــهر کرج مهرشهر خ  111بن بســت آموزگار پالک  473واحد/ 2متهم :اقای
علی پایمرد به نشانی /اتهام:استفاده غیر مجاز از برق
رای دادگاه  :در خصــوص اتهام اقای علی پایمرد دایر براســتفاده از غیرمجاز از
شــبگه توزیع برق موضوع شــکایت اقای علی محســنی دادگاه باتوجه به اوراق
پرونده شکایت شاکی گزارش اداره برق شهرستان مالرد و کزارش مرجع انتظامی
کیفر خواست صادره وعدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه به جهت دفاع از اتهام
انتسابی و سایر شواهد و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی را به نامبرده محرز
و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده یک از قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز
از اب و برق و گاز مصوب سال  1396متهم را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای
نقدی در حق صنــدوق دولت محکوم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت 20
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه میباشد 1061/.م الف /رئیس شعبه
102دادگاه کیفری 2مالرد عبدالحسین حسین زاده

