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یک مقام مسئول کارگری معتقد است کار نکردن نیمی از مردم ایران 
نشان از اختالف طبقاتی بسیار و عدم توزیع عادالنه درآمدها در سطح 
جامعه دارد. هادی ابوی  اظهار کرد: اینکه عده ای در جامعه نیاز به شغل 

2ندارند و در مقابل تمام اعضای یک خانواده ناچارند کار کنند...

 چرا نیمی از مردم ایران
 کار نمی کنند؟

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در چهار ماه اول امسال، برنج 
بیش از اندازه وارد کشور شده است، از آغاز طرح مزرعه تا سفره با 
هدف از بین بردن واسطه ها خبر داد.محمود حجتی افزود: ما در 

پی این هستیم تا قیمت محصوالت وارداتی باال نباشد...

مطالعات اپیدمولوژی آلودگی هوای تهران، دوشــادوش بســیاری از 
شهرهای بزرگ دنیا نشان  می  دهد از هر 10مرگ در ایران، یکی بر اثر 
آلودگی هوا صورت گرفته است.ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی 

هوا و صدا که 3 و 4 بهمن امسال در مرکز همایش های... 7

 برنج ایرانی روی دست
 کشـاورز مانده است

 ازهر ١٠مرگ در ایران
 یكی بر اثر آلودگی هواست
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زلزله و رد فرضیه غیرکاربردی 
بودن علوم انسانی

نگاه روز
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 صادق خان: سفر ترامپ 
به انگلیس را لغو کنید

»هدف بزرگ«

تاکید دوباره تولیدکنندگان 
بر ثبات بازار نفت

ایران یکی از ده کشور بالخیز جهان است. 
زلزله و ســیل در صدر این بالیای طبیعی 
هستند.مســتندات نشــان می دهد که از 
ســال 1309 تا 1396، 20 زلزله ی شدید 
در ایران رخ داده است که کم ترین شدت 
آن ها 5.6 ریشتر در بم بود که با 41 هزار 
کشته)از قضا بیش ترین تلفات انسانی را( 
داشت و شــدیدترین شان در سال 1351 
نیز 9.6 شدت داشت که در منطقه ی قیر 
فارس، 4 هزار کشته برجای گذاشت.آمارها 
نشــان می دهد که هر 4.3 سال یک زلزله 
ی مهیب، کشــور را به لرزه درآورده است 
و در پــس هر زلزله ای، تعــداد زیادی بی 

خانمان و داغدار شده اند.
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2 اصغر احمدی

تاملی بر سخنان شگفت آور و ابهام آفرین اسماعیل نجار؛

مدیرکلبحرانکرمان
درایراننیست!

 ایران در گروه مرگ قرار گرفت
پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروهان ایران

رشد 6.2 درصدی بخش مسکن در هفت ماهه نخست سال جاری، ادعای رییس جمهور مبنی بر اینکه بخش مسکن از رکود خارج شده را تایید می کند. رییس جمهور در ارایه عملکرد 100 روزه دولت 
دوازدهم اعالم کرد که بخش مسکن در شش ماهه نخست امسال با رشد مواجه شده است. در این خصوص آمارهای رسمی نیز این مساله را اثبات می کند.بعد از اینکه بخش مسکن رشد منفی 14 درصد را 
در سال گذشته تجربه کرد، در زمستان 1395 به رشد 4 درصد رسید و سپس در هفت ماهه ابتدای سال جاری رشد 6.2 درصد را تجربه کرد.شرایط موجود حاکی از آن است که برخی اقدامات دولت برای 

کمک به تقاضای مسکن از جمله کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن یکم به 9.5 درصد و اوراق »تسه« به 1۷.5 درصد تاثیر نسبی بر بازار مسکن داشته است.
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زلزلهکرمانتلفاتجانینداشت

آسیب جدی به بافت های تاریخی در پی زلزله کرمان 
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سعید شفیعیان
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ایران در گروه مرگ قرار گرفت

 پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروهان ایران
 مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه 
در هوای سرد و برفی مسکو در سالن »شوراها«ی کاخ 
کرملیــن برگزار و تیم ملی فوتبــال ایران با تیم های 
پرتغال، اســپانیا و مراکش در گــروه دوم جام جهانی 

فوتبال 2018 روسیه هم گروه شد.
به گزارش ایرنا، در این مراسم که از ساعت 18 به وقت 
محلــی و 18 و 30 دقیقه به وقت تهران برگزار شــد، 
براساس قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران با تیم های 
ملی فوتبال پرتغال از ســید اول، اسپانیا از سید دوم و 
مراکش از ســید چهارم هم گروه شد.اولین دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران نیز با تیــم مراکش در جام جهانی 

روسیه خواهد بود.
تیم ملی فوتبال ایــران در این دوره از رقابت ها برای 
اولین بار در ســید ســوم قرار گرفته است.در مراسم 
قرعه کشی جام جهانی فوتبال »مهدی تاج« رئیس و 
»محمدرضا ساکت« دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران به 
همراه »کارلوس کی روش« سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران نیز حضور داشتند. عالوه بر مقامات و مسئولین 
روسیه، روســای فدراســیون های فوتبال کشورهای 

صعــود کننده، چندیــن تن از اســطوره های فوتبال 
جهان از جمله »علــی دایی« و »مهدی مهدوی کیا« 
از اسطوره های فوتبال ایران نیز به دعوت فیفا حضور 
داشتند. از دیگر اسطوره های فوتبال که از سوی فیفا 
به این مراسم دعوت شده اند، می توان به سامی الجابر، 
دیدیه دروگبا، ســاموئل اتوئو، وانکو کانو، کازویوشــی 
میورا، پارک جی سونگ، رونالدو، رونالدینیو، پله، پائولو 
مونترو، هسام حسن، مارســل دسایی و ... اشاره کرد.

قبل از آغاز این مراســم پوتین بــا »دیه گو مارادونا«، 
»کافو« و »فابیو کاناوارو« سه چهره برتر فوتبال جهان 
جلســه چهار نفره ای را برگزار کرد.بر اساس گزارش 
هــای دریافتی در مجموع یک هــزار و 300 نفر برای 
حضور در این مراســم دعوت شــده انــد و تعداد بی 
شــماری از خبرنگاران رسانه های کشورهای مختلف 
نیز از نزدیک این رویداد مهم و سرنوشت ساز فوتبالی 
را پوشش خبری و تصویری دادند. اجرای مراسم قرعه 
کشی روســیه برعهده »گری لینکر« ملی پوش اسبق 
تیم ملی انگلیس و »ماریا کوماندانیا« گزارشگر ورزشی 

روس بود.

ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
10 کشــور تولیدکننده غیر عضو اوپک، شــامگاه 
پنجشنبه در پایان سومین نشست وزیران در یک 
'بیانیه همکاری' توافق قبلی کاهش عرضه نفت را 
تا پایان سال 2018 تمدید و مقرر ساختند در ماه 
ژوئن شــرایط بازار را بررســی و تنظیمات الزم را 

اعمال کنند.
به گزارش ایرنا ، وزیران نفت و انرژی کشــورهای 
اوپک و غیراوپک در نشســت چهارم خرداد امسال 
با تمدید توافق کاهش تولید نفت برای 9 ماه دیگر، 
یعنــی تا پایان مــارس 2018 )اواســط فروردین 
139۷( موافقــت کرده بودند و در حالی که انتظار 
می رفت این توافق از ماه مارس تا پایان سال 2018 
تمدید شــود؛ دو طرف در پایان نشست امروز ، با 
صدور یک بیانیه اصالح شده ، دوره جدید همکاری 
را از ژانویه تا دســامبر یعنی کل سال 2018 اعالم 
کردنــد. خالــد الفالح رئیس کنفرانــس اوپک در 
کنفرانس خبری پایانی اجالس امروز اوپک گفت: 
ما با این اصالحیه توافق اوپک و غیراوپک را به یک 
توافق یک ساله تبدیل کردیم و تعهدات خود را به 
روشنی مورد تاکید قرار دادیم. در بیانیه همکاری 
مشــترک در عین حال آمده است: با توجه به عدم 
قطعیتهای بخصوص مرتبط بــا عرضه و تا حدی 
نیز مرتبط با رشــد تقاضا ، مقرر شد که در ژوئن 
2018 بر اساس شرایط بازار و پیشرفتهای حاصل 
شده در جهت توازن مجدد بازار نفت در آن زمان ، 
فرصت برای اقدامات تنظیمی بیشتر لحاظ خواهد 
شــد. برخی کارشناســان صدور این بیانیه اصالح 
شــده را یک 'فرمول برد - برد' بــرای دو دیدگاه 
موجود دانستند که از یک سو عربستان به خواست 
خود برای تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال 
دست یافت و از سوی دیگر روسیه نیز می تواند به 
شــرکتهای نفتی خود بگوید که امکان بازبینی در 

ماه ژوئن وجــود دارد. همچنین درصورت افزایش 
مــداوم قیمت نفت و ورود بیــش از حد تولیدات 
'شــیل' آمریکا به بازار نفت ، تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک مشارکت کننده در توافق کاهش عرضه 
در ماه ژوئن می توانند تغییرات الزم را اعمال کنند. 
در حالی که گزارشــهایی از فشار شرکتهای نفت 
روسیه بر وزیر انرژی این کشور برای افزایش تولید 
روســیه منتشر شده بود اما الکســاندر نواک وزیر 
انرژی روسیه در کنفرانس خبری پایان نشست روز 
پنجشنبه گفت : ما منعطف هستیم و هدف ما یکی 
است. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در این بیانیه 
خواست خود برای رســیدن به ثبات بازار نفت به 
نفع تمام تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت را 

مورد تاکید قرار دادند. 
در بیانیه مشــترک اوپک با کشــورهای روسیه ، 
جمهوری آذربایجان ، بحرین ، برونئی ، قزاقستان ، 
مالزی ، مکزیک ، عمان ، سودان و سودان جنوبی بر 
همکاری دو طرف در یک چهارچوب پویا و شفاف 
از جمله نظارتهای منظم و تحلیل مشــترک برای 
تامین منافع تولید کننــدگان و مصرف کنندگان 

تاکید شده است. 
تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک همچنین اختیارات 
'کمیته نظارتی مشــترک وزیران' )JMMC( را 
تمدید کردند. این کمیته از کشــورهای الجزایر ، 
کویت ، ونزوئال و عربســتان )از اعضای اوپک( و دو 
کشور روســیه و عمان به نمایندگی از کشورهای 
غیرعضو اوپک تشکیل شــده ؛ عربستان و روسیه 
روســای آن هســتند و کمیته فنی مشــترک در 
دبیرخانه اوپک نیز به آن یاری می رســاند. وظیفه 
کمیته نظارتی مشــترک وزیران نظارت دقیق بر 
نحوه اجرای توافــق همکاری و گزارش به اجالس 
اوپک - غیراوپک اســت. پیــش از توافق اوپک و 
غیراوپک ، وزیران نفت اوپک نیز در نشست 1۷3م 
کنفرانس اوپک با تمدیــد توافق کاهش عرضه تا 
پایان سال 2018 موافقت کردند و همچنین مقرر 
ســاختند که تولید نفت لیبی و نیجریه نیز در حد 
تولید آنها در ســال 201۷ محدود بماند و از 2.8 
میلیون بشکه در روز فراتر نرود. خالد الفالح رئیس 
کنفرانس اوپک در نشست خبری پایان اجالس روز 
پنجشنبه گفت : با تعهد نیجریه و لیبی، بازار نفت 

در ســال 2018 شاهد شگفتی عرضه نخواهد بود. 
بسیاری از کارشناســان بازار انرژی توافق اوپک و 
غیراوپک را بســیار موفق دانسته و سطح پایبندی 
کشــورها به تعهدات را نیز باالتر از حد تصور می 
دانند. رئیس کنفرانس اوپــک با قدردانی از نتایج 
خوب همکاری تولیدکننــدگان اوپک و غیراوپک 
برای بهبود شــرایط بازار جهانی نفت خواســتار 
نهادینه شدن این همکاری ها شد.به گزارش ایرنا 
، 24 کشــور اوپک و غیراوپک مشارکت کننده در 
توافق کاهش عرضه نفت ، از ابتدای سال 201۷ در 
مجموع روزانه 1.8 میلیون بشکه از عرضه جهانی 
نفت کاستند که این مساله موجب کمک به توازن 
عرضه و تقاضا و بهبود قیمت نفت شــد . اوپک در 
نشســت رســمی 30 نوامبر 2016 )دهم آذرماه 
1395( در ویــن با کاهش یــک میلیون و 200 
هزار بشکه در روز از سطح تولید خود برای کمک 
بــه تنظیم بازار جهانی موافقت کــرده بود. ایران، 
الجزایــر، آنگوال، اکوادور، گینه اســتوایی ، گابن ، 
عراق ، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات 
و ونزوئــال اعضای اوپک هســتند. اوپک همچنین 
موفق شد بیســتم آذرماه 1395، تولیدکنندگان 
نفت غیراوپک شامل روسیه ، جمهوری آذربایجان 
، بحرین ، بروئنی ، قزاقســتان، مالزی ، مکزیک ، 
عمان ، سودان و ســودان جنوبی را با خود همراه 
سازد. این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 
600 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت 
کردند و به این ترتیب از اول ســال 201۷ روزانه 
1.8 میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته شد 
. وزیران نفت و انرژی کشورهای اوپک و غیراوپک 
در نشست 25 مه )چهارم خرداد امسال( با تمدید 
توافق کاهش تولید نفــت برای 9 ماه دیگر، یعنی 
تــا پایان مارس 2018 )اواســط فروردین 139۷( 

موافقت کردند.

تاکید دوباره تولیدکنندگان اوپک -غیراوپک بر ثبات بازار نفت

وزارت بهداشت تاکید کرد؛

شیوع بیماری های واگیر در مناطق زلزله زده کذب است
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: 
تاکنون هیچ موردی از بیماری های واگیر در مناطق زلزله زده 
شایع نشده اســت.به گزارش مهر، دکتر محمدمهدی گویا در 
خصوص وضعیت بهداشتی مردم زلزله زده غرب کشور از حیث 
ابتــال به بیماری های واگیردار، افــزود: تاکنون هیچ موردی از 
بیماری های واگیردار در مناطق زلزله زده شــایع نشده است، 
چراکه صدها نفر از نیروهای بهداشــتی به صورت شبانه روزی 
مشــغول انجام وظیفه هســتند تا چنین اتفاقی رخ ندهد.وی 
ادامــه داد: چنانچه موردی از بیماری های واگیر در این مناطق 
مشاهده شــود، با حضور و اقدام به موقع کارشناسان بهداشتی 
کنترل می شــوند و امکان گســترش بیماری در بین مردم به 
صفر می رســد.گویا اظهارداشت: هرچند شــرایط فعلی زلزله 
زدگان مطلوب نیســت، اما تمامی ســازمان ها دست به دست 
هم داده اند، تا کمبودها را در اسرع وقت رفع کنند.رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از 

کمبودهای مردم در مناطق زلزله زده، امکانات بهداشتی مانند 
توالت و حمام است که در این رابطه اقدامات الزم صورت گرفته 
و کماکان در دســت انجام اســت، اما با توجه به موقتی بودن 
تسهیالت موجود چنانچه بیماری واگیری در منطقه شایع شود، 
کنترل آن به سرعت انجام خواهد شد.گویا گفت: از مردم انتظار 
مــی رود، به توصیه های بهداشــتی که به طور مرتب از طریق 
رســانه ها و کارکنان بهداشتی در اختیار آنها قرار می گیرد، به 
دقــت توجه نموده و آنها را رعایت کنند، رعایت این توصیه ها 
برای حفظ ســالمت آنها ضروری است.وی تاکید کرد: عالوه بر 
بسته های آموزشی بیماری های واگیر، مطالب آموزشی دیگری 
در قالب آموزش پیشــگیری از ســوختگی و آتش ســوزی در 
چادرها، سرما زدگی و حیوان گزیدگی توسط همکاران دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه تهیه شده و در دسترس مردم قرار گرفته 
است، که در نهایت از مردم عزیز مناطق زلزله زده می خواهیم با 

دقت به نکات توصیه شده در این بسته ها توجه کنند.

عدم ورود خودروی جدید سایپا بدون تست های 
ایمنی و کیفی به بازار 

مدیرعامــل ســایپا، گفت:هیــچ محصولــی از این 
گروه خودروســازی بدون انجام تســت های کیفی 
و ایمنــی، طراحی و به بازار عرضه نخواهد شــد.به 
گزارش ســایپانیوز، محســن جهرودی افزود: نمی 
توانیم محصولی را تحت فشــار و بدون تســت های 
مهم کیفــی و ایمنی، طراحی به ســبد محصوالت 
خــود اضافه کنیم.وی ادامــه داد: نباید اجازه دهیم 
محصوالت جدیدمان در زمان زایش بمیرند و در این 
زمینــه تالش خود را برای انجــام همه موارد کیفی 
در نظر خواهیم گرفت.مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا با بیان اینکه قطعه سازان مهم ترین نقش را 

در کیفیت خــودرو دارند، تصریح کرد: برای افزایش 
کیفیــت نهایی خودرو باید ترتیبی اتخاذ شــود که 
کنترل بیشــتری بر ورود قطعات باکیفیت به سایت 
های تولیدی خودرو صورت پذیرد.جهرودی یادآوری 
کــرد: خدمات پس از فروش نیــز یکی از مهمترین 
بخش هایی است که بر کیفیت خدمات و محصوالت 
در اختیار مشــتریان تاثیر پذیر خواهد بود و توجه 
به این بخش از جمله راهبردهای ســایپا خواهد بود.

این مقام مســئول در خاتمه خاطرنشان کرد: تالش 
ما ایجاد پرتفوی مناسبی برای ذینفعان و مشتریان 

سایپا است.

فروش ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده 
در بانک ملت

فروش مرحله سوم اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه 
گذاری )عام( در بانک ملت از روز دوشنبه 13 آذرماه 
سال جاری شروع می شود.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک با مجوز بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، در مرحله ســوم 15هــزار میلیارد 
ریال اوراق گواهی ســپرده با نرخ سود علی الحساب 
16درصد را به مشتریان عرضه می کند.بر اساس این 
گزارش، فروش ایــن اوراق از روز 13 آذرماه به مدت 
یک روز شروع خواهد شــد و فروش تدریجی آن به 
مــدت 5روز کاری تا پایان روز دوشــنبه 20آذر ماه 
سال 1396ادامه خواهد داشت.بر این اساس، گواهی 

ســپرده فوق، مدت دار ، ویژه ســرمایه گذاری )عام( 
یک ساله، با نام و الکترونیک خواهد بود.نرخ سود علی 
الحساب ساالنه این اوراق 16درصد قابل پرداخت در 
مقاطع ماهانه و نرخ بازخرید آن، قبل از سررســید، 

14درصد ساالنه در نظر گرفته خواهد شد. 

رشد بخش مسكن در هفت ماهه نخست ادعای رییس جمهور را تایید می کند:

خروج "مسـکن" از رکود
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دیدار ظریف و موگرینی
  مسائل منطقه ای و برجام

 محور گفتگوها

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه های 
سفر یک روزه خود به ایتالیا با مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان در ادامه برنامه های ســفر 
یک روزه خود به ایتالیــا، با فدریکا موگرینی 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیدار 
و گفتگو کرد.گفتنی اســت، دو طرف در این 
دیدار در خصوص مســائل منطقه ای و سوریه 
گفتگو کردند.وزیر خارجه کشــورمان در این 
مالقات درباره اجالس ســوچی توضیحاتی به 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ارائه 
کرد.همچنین طرفین بر ضرورت اجرای برجام 

تاکید کردند.

نظامیان روسیه برای خروج از 
سوریه آماده می شوند

دبیر شورای امنیت روسیه بی آنکه به جزئیات 
بپردازد از آمادگی برای خــروج نظامیان این 
کشــور از خاک ســوریه خبــر داد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقــل از آناتولی، »نیکالی 
پاتروشف« دبیر شــورای امنیت روسیه امروز 
پنجشــنبه از آمادگی این کشور برای کاهش 
حضور نظامی خود در ســوریه خبر داد.وی در 
این باره گفت: زمینه چینی برای خروج نظامی 
از ســوریه در دست اقدام اســت.البته معلوم 
نیست که خروج نیروهای روسی از سوریه در 
چه ابعادی صورت خواهــد گرفت، همچنین 
تاریخ دقیقی برای اجــرای این تصمیم اعالم 
نشد حال آنکه به گفته پاتروشف، عقب نشینی 
وقتی انجام می گیرد که نیروهای روسیه آماده 
باشند.گفتنی اســت که »والری گراسیموف« 
رئیس ستاد کل ارتش روسیه نیز هفته گذشته 
از احتمال کاهش نیروهای این کشور در خاک 
سوریه، خبر داده بود.»والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روســیه نیز پیشــتر گفتــه بود که 

عملیات نظامی در سوریه رو به پایان است.

اصابت موشک بالستیک نیروهای 
یمنی به اهداف نظامی عربستان

یگان موشــکی یمــن اعالم کرد یک موشــک 
بالســتیک میان برد به ســوی هدفی نظامی در 
عربستان شلیک کردند و این پرتاب موفقیت آمیز 
بوده اســت.به به نقل از المسیره، یگان موشکی 
یمن اعالم کرد یک موشــک بالستیک میان برد 
به سوی  هدفی نظامی در عربستان پرتاپ کردند 
و این پرتاب موفقیت آمیز بوده است.پیش از این 
نیز یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن یک موشــک بالســتیک از نوع »زلزال 2« 
را به تجمع مزدوران ســعودی در منطقه »بوابه 
الموسع« استان جیزان واقع در جنوب عربستان 
شــلیک کرد.هدف قرار دادن مواضع ســعودی 
در عمق عربستان از ســوی نیروهای یمنی، در 
واکنش به ادامه تجاوز ســعودی ها به مردم بی 
گناه یمن صورت می گیرد.گفتنی است که رژیم 
سعودی نزدیک به سه سال است که با همراهی 
چند کشــور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به 
یمن را آغاز کرده و این کشــور را تحت محاصره 
زمینی، دریایی و هوایی قرار داده است. در طول 
این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن شهید 
و زخمی و خســارات سنگینی نیز به زیرساخت 

های این کشور وارد شده است.

خبر

کالم  نور
زلزله و رد فرضیه غیرکاربردی بودن علوم انسانی

* اصغر احمدی
ایران یکی از ده کشور بالخیز جهان است. زلزله و سیل در صدر این 
بالیای طبیعی هستند.مستندات نشان می دهد که از سال 1309 
تا 1396، 20 زلزله ی شــدید در ایران رخ داده است که کم ترین 
شدت آن ها 5.6 ریشتر در بم بود که با 41 هزار کشته)از قضا بیش 
ترین تلفات انسانی را( داشت و شدیدترین شان در سال 1351 نیز 
9.6 شدت داشت که در منطقه ی قیر فارس، 4 هزار کشته برجای 
گذاشت.آمارها نشان می دهد که هر 4.3 سال یک زلزله ی مهیب، 
کشور را به لرزه درآورده است و در پس هر زلزله ای، تعداد زیادی 
بی خانمان و داغدار شــده اند.چند سالی پس از نخستین زلزله ی 
بزرگ قرن اخیر، دانشگاه تهران پا گرفت و هنوز عمرش از یک دهه 
نگذشته بود که سر و کله ی درس های علوم اجتماعی در دانشگاه 
ظاهر شد و نهایتا رشته ی علوم اجتماعی رسما شکل گرفت. از آن 
زمان تا کنون بیش از 60 سال می گذرد و عده ای کماکان بر این 
نظرند که نه تنها علوم اجتماعی بلکه همه ی علوم انسانی، علومی، 
غربی، ســکوالر، و غیرکاربردی اند. زلزله ی بم شاهد خوبی برای 
نقض این ادعاست. طی آن زلزله یکی از جامعه شناسان کرمانی به 
نام سیامک زند رضوی به همراه همسرش رویا اخالص پور، ضمن 
مســتند کردن لحظه به لحظه ی وقایع بم و انتشار آن در نشریه 
شــوراهای محله های بم از فروردین 83 تــا فروردین 8۷ در همه 
کوشش های مردمی برای بازسازی بم مشارکت فعال داشتند. این 
نوع از مشــارکت جامعه شناسی در فهم و بازسازی مناطق آسیب 
دیده برگرفته از نوعی از جامعه شناســی به نام »جامعه شناســی 
مردم مدار« است. جامعه شناسی در جریان واقعه ی مذکور نشان 
داد از قابلیت خوبی برای فهم دردهای مردم و کابردی کردن یافته 
های خود برخوردار است.حال نوبت آزمون قابلیت جامعه شناسان 
غرب کشور در فرایند بازسازی زلزله ی کرمانشاه است. استان های 
کرمانشــاه، ایالم و کردستان از پتانسیل بسیار باالیی در زمینه ی 
علوم اجتماعی و جامعه شناســی برخوردارند)به این ســه استان، 
می توان، همدان، لرســتان و آذربایجان غربی را هم افزود(. هر سه 
استان، گروه علوم اجتماعی دارند و هر سه استان فارغ التحصیالن 
کم مانندی در مقطع دکتری و کارشناســی ارشد دارند.از آن ها و 
ما انتظار می رود به مســئولیت اجتماعی خود در این زمینه عمل 
کنیم؛ در مناطق زلزله حضور داشــته باشــیم، تجارب خود را در 
جلسات هم اندیشی به اشتراک بگذاریم، درپی فهم و درک و حل 
مشکالت زلزله زدگان باشیم، به سازمان های رسمی، پیشنهادهای 
راهگشــا ارائه کنیم و برای ساماندهی نهادهای مردمی آستین باال 
بزنیم. زلزله در کنار همه ی پیامدهای ناگوارش، فرصتی مناســب 
برای پیوند جامعه شناسی آکادمیک با عامه ی مردم از طریق کانال 
»جامعه شناسی مردم مدار« است. این فرصت را دریابیم! البته این 

وظیفه ی همه علوم انسانی است.

حبیب اهلل چایچیان درگذشت 

وداع با شاعر »آمدم ای شاه پناهم بده«

حبیب اهلل چایچیان از شــاعران آئینی و مرثیه سرای اهل بیت )علیهم 
الســالم( درگذشــت.به گزارش زمان، حبیب اهلل چایچیان ) حسان ( 
شــاعر و مرثیه ســرای اهل بیت )علیهم السالم( درگذشت.حسان که 
متولد ســال 1302 شمسی در شــهر تبریز است طی سال های اخیر 
به دلیل بیماری و وخامت حال در منزل بســتری بود.حسان از جمله 
تاثیرگذارترین شاعران آئینی معاصر بوده است که از سوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی نیز مورد تحســین قرار گرفته است.همچنین عالمه 
امینی این شاعر اهل بیت را مورد تشویق و تحسین خود قرار داده بود.

دو شــعر "امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود" و "آمدم ای شاه 
پناهم بده" از معروفترین سروده های اوست.مراسم تشییع این شاعر 
آیینی ســاعت 8 صبح جمعه دهم آذر از مقابل بیمارســتان شهدای 
تجریش انجام شد.خبرگزاری مهر درگذشت این شاعر و مرثیه سرای 
فقید اهل بیت )ع( را به خانواده و دوستداران ایشان تسلیت می گوید.

قیمت نفت با تمدید محدودیت اوپک، اوج گرفت

یــک روز پس از این که اوپک و ســایر تولیدکنندگان مهم نفتی، توافق 
کردند محدودیت تولید خــود را تا پایان 2018 ادامه دهند، قیمت های 
نفــت افزایش یافت.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، 
یک روز پس از این که اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم نفتی توافق کردند 
در تــالش برای از بین بردن عرضه باالی جهانــی و باال بردن قیمت ها، 
محدودیــت تولید خود را تا پایــان 2018 ادامه دهند، قیمت های نفت 
افزایش یافت.روز پنج شنبه سازمان کشورهای صادرکننده نفت و برخی 
از تولیدکنندگان غیر اوپک به رهبری روسیه توافق کردند محدودیت های 

فعلی تولید خود را تا پایان سال آینده در سرجای خود نگه دارند. 

سرمقاله

خطیب نمازجمعه تهران بــا بیان اینکه اهل 
بیت محور وحدت بین اهل تســنن و تشیع 
هستند، گفت: برخی از حکومت های اسالمی 
بدلیل اینکــه فریب خورده انــد، نمی گذارند 

وحدت در جهان اسالم به وجود بیاید.
بــه گزارش زمان، آیــت اهلل موحدی کرمانی 
در خطبــه های این هفته نمازجمعه تهران با 
اشاره به ضرورت وحدت در جامعه گفت: امت 
پراکنده مورد توطئه دشمن قرار می گیرند و 
اگر متحد باشند دشمن نمی تواند هیچ ضربه 
ای به آنها بزند.وی با اشــاره به عوامل وحدت 
گفت: اگر بخواهیم امتی واحد باشیم باید چه 
کاری انجام دهیم، چرا که رسیدن به وحدت 
ســاده نیســت. یکی از عوامل وحدت حسن 
افزود:  تهران  نمازجمعه  اســت.خطیب  خلق 
اعضای یک ملت امت اســالمی و آحاد امت 
اگر می خواهند متحد شــوند، جذب یکدیگر 
شوند و متفرق نشوند باید حسن خلق داشته 
باشند.وی یکی از عوامل حسن خلق را تواضع 
نامید و گفت: هر چقدر هم مقامت باال باشــد 
نباید برای خودت رفعت قائل باشی و خودت 
را باالتر از دیگران ببینی. با مردم که مالقات 
می کنی باید متبســم و خندان باشی. وقتی 
ملت از دولت، خدمــت، محبت و تقوا ببیند 
به شــدت به دولت عالقه مند می شود و این 
وحدت بین دولت و ملت ایجاد می شود.آیت 
اهلل موحدی کرمانی با اشــاره به وحدت بین 
شیعه و ســنی گفت: اهل بیت محور وحدت 
بین اهل تســنن و تشیع هستند. چرا چنین 
نباشــند در حالــی که در اهــل بیت هر چه 
می بینند فضیلت اســت. هر چند که برخی 
از حکومت های اســالمی گول خورده اند و یا 
ترســیده اند و  نمی گذارند وحدت به وجود 

بیاید ولی بین مردم شــیعه و ســنی وحدت 
حاکم اســت و نمونه های آن را مشاهده می 
کنیم.وی تاکید کرد: اگر دنبال وحدت، اتحاد 
و امت واحده هســتیم بایــد در جامعه کرم، 
عدل و محبت حاکم باشــد و مسئولین مردم 
را دوســت بدارند و خود را خادم ملت بدانند.
وی با اشــاره به کنگره قرآن و علوم اسالمی 
گفت: کنگره باعظمتی بود و اگر علوم انسانی 
را به دقت بررســی کند و هــر کجای آن که 
با قرآن منطبق نیســت را حذف کند، موفق 
خواهد بود.آیت اهلل موحدی کرمانی با اشــاره 
به روز مجلس، تصریح کرد: مدرس الگو است 
برای نمایندگان که به همین مناســبت روز 
شــهادت مدرس روز مجلس نامگذاری شده 
است.وی ادامه داد: مجلســیان باید در زهد، 
پاکی، شهامت، شجاعت و باالخره مقاومت در 
مقابل دشــمن از مدرس بیاموزند. مدرس تا 
سرحد شهادت مقابل رضاخان قلدر ایستاد و 

با وضعی فجیع و با زبانی روزه شهید شد.این 
مقاومت را باید نمایندگان الگو قرار دهند.آیت 
اهلل موحدی کرمانی با بیان اینکه مســئولیت 
نمایندگان بســیار خطیر اســت گفت: وضع 
قانون مســئله مهمی اســت؛ قانونی که باید 
مشــکالت مردم، بیکاری، گرانی و فســاد را 
ریشــه کن کند. بنابراین باید نمایندگان در 
تصویــب قانون بودجــه و برنامه خیلی دقت 
کنند و اولویت ها را در تخصیص منابع در نظر 
بگیرند.وی با تأکید بر اینکه در تنظیم بودجه 
باید عدالت مراعات شــود گفــت : اگر برای 
حقوق مدیران 1۷ میلیون تصویب می کنند 
باید به فکر کارگران نیز باشند. اگر مدیری 1۷ 
میلیون می گیرد و کارگری یک یا دو میلیون 
می گیرد کجای این عدالت اســت؟!خطیب 
نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشــت: این مســئولیت ها امانت 
های الهی اســت؛ مبــادا در ادای امانت ظلم 

کنیــد و گرفتار جهل شــوید. مقام والیت را 
نشناسید و ارزش والیت را نبینید فقط شعار 
دهید و عمل نکنید و اگر درست به آنچه که 
باید عمل کنید، نکنید ظلوم خواهید بود.وی با 
اشاره به نابودی داعش گفت: الحمد اهلل نابود 
شــد و نابودی داعش مسئله کوچکی نیست. 
قــرآن می فرماید باطل نابود می شــود. چرا 
اهل حق می ترســند و به میدان نمی آیند. 
همچنان که دیدیم این نابودی به سراغ داعش 
آمد.آیت اهلل موحدی کرمانی یادآور شد: باید 
قدرت مرجعیت، حزب اهلل و نیروی اســالم و 
ایران برای آمریکا مشخص شود و دیگر با دم 
شیر بازی نکند. آمریکا بداند که ایران حججی 
ها دارد، سلیمانی ها دارد، انسان های مقتدر 
و توانمند دارد. البته از دشمن نباید غافل شد، 
دشمن اگر ضربه ای می بیند به دنبال ضربه 
به جای دیگر خواهد بود لذا باید بیدار باشیم 
تا توطئه های دشــمن را خنثی کنیم.وی با 
اشــاره به زلزله اخیر کرمانشاه افزود: امتحان 
سختی است، هم مردم آسیب دیده، امتحان 
دادند و نیز کل کشــور و چــه خوب کمک 

کردند و چه خوب امتحان دادند.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: برای من 
توضیحات کتبی مفصلی دادند که چه خدمات 
مفصلی انجام شده اســت. من در یک جمله 
بگویم که این عزیزان در همان ســاعات اولیه 
هفت هزار مجروح و مصدوم را به بیمارستان 
هــا منتقل کردند و 440 نفــر را به خارج از 
اســتان برای درمان منتقــل کردند و هزار و 
900 عمل جراحی در فاصله ســه روز انجام 
دادند. از همه تشــکر می کنم. از فرماندهان 
سپاه، فرمانده ارتش و خداوند به همه آنها اجر 

فراوان عنایت بفرماید.

آیت اهلل موحدی کرمانی:

نمی گذارند وحدت در جهان اسالم شکل بگیرد
بخشند          ه باش اما زياد          ه روي نكن، 

د          ر زند          گي حسابگر باش اما 
سخت گير مباش.

 حضرت علی)ع(

شهردار مسلمان لندن در واکنش به بازنشر 
ویدئوهای اسالم هراسانه در صفحه توئیتر 
رئیس جمهوری آمریکا، خواهان لغو سفر 

رسمی ترامپ به انگلیس شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
آسوشــیتدپرس، »صادق خان« شــهردار 
لندن، هم صدا با همــه آنهایی که مخالف 
دونالد ترامــپ رئیس جمهــوری آمریکا 
هستند، خواستار لغو سفر برنامه ریزی شده 

وی به انگلیس شد.
صادق خان که پاکســتانی تبار و مسلمان 
اســت، می گوید: ترامپ به نفع یک گروه 
جانی و افراط  گرا تبلیــغ کرده و نباید از 

سفر رسمی وی به انگلیس استقبال کرد.
این اظهارنظر شهردار لندن واکنشی است 
به اقدام ترامپ مبنی بر بازنشر ویدئوهای 

اسالم هراسانه ای که رهبر یکی از گروه های 
افراطــی انگلیس در حســاب توئیتر خود 
منتشــر کرده بود.رفتــار ترامپ به قدری 
زننده بود که اعتراض »ترزا می« نخســت 
وزیر انگلیس را هم در پی داشت حال آنکه 
رئیــس جمهوری قلدر آمریــکا از مواضع 
خود کوتــاه نیامد و در پیامــی توئیتری 
خطاب به وی نوشــت: به جای تمرکز بر 
من، حواســت را جمع تروریسم اسالمی 
مخرب و افــراط  گرایی کن کــه دارد در 
انگلیس جا خوش می کند.حاال صادق خان 
از دولت لندن می خواهد برای حفظ آبروی 
خودشان هم که شده مانع از سفر رسمی 
ترامپ به انگلیس شوند- سفری که گفته 
می شود برای آن برنامه ریزی شده اما تاریخ 

انجامش نامعلوم است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ادعای 
عدم انطباق برنامه دفاع موشــکی ایران با 
قطعنامه شورای امنیت، خواستار همکاری 

با آمریکا و اروپا برای مقابله با ایران شد!
خارجــه  وزارت  وبــگاه  از  نقــل  بــه 
اســپاین« روماتــه  »آگنــه   فرانســه، 
 )Agnes Romatet-Espagne(
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با شرکت 
در یک نشســت خبری، علیرغم تأکید بر 
پایبندی پاریس به توافق هســته اِی 14 
جوالی ســال 2015 )23 تیرماه 1394( 
موســوم به »برجام«، بــار دیگر ادعاهای 
واهی این کشور علیه برنامه دفاع موشکی 

تهران را تکرار کرد. 
خبرنــگاری از ســخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه پرسید: همانطور که رئیس جمهور 

)امانوئل ماکرون( گفت، توافق هسته ای با 
ایران الزم است دارای بخش مکملی درباره 
یک توافق نظام مند پیرامون موشک های 
بالســتیک ایــران و نقش این کشــور در 
منطقه باشد. ترکیب توافق مذکور چیست 

و بر چه مبنایی خواهد بود؟
وی در پاســخ گفت: همان طور که دیروز 
گفتم، فرانسه به اجرای قدرتمندانه توافق 
وین توســط تمامی طرف ها متعهد است.

فرانســه به دنبال مذاکره مجدد یا اصالح 
این توافق نیست.»آگنه روماته اسپاین« در 
ادامه بدون توجه به ماهیت دفاعی برنامه 
موشکی ایران ادعا کرد: برنامه موشک  های 
بالستیک ایران با قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد مطابقت نداشته 

و منطقه را بی ثبات می کند!

 صادق خان: سفر ترامپ 
به انگلیس را لغو کنید

 ادعاهای جدید فرانسه علیه
 برانمه های موشیک ایران

آگهی
مزایده در پرونده کالسهای 960220و محکوم علیه  الیاس سرخی به پرداخت مبلغ 
495/000/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه در حق آقای 
منصور گیالنی محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم 
علیه را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد 
مزایده یک قطعه باغ مرکبات به مساحت حدود ۷۷20 مترمربع با درختان حدود 5 ساله 
و دارای فنس با حدود اربعه زیر می باشد، از شمال متصل به زمین آقای پلنگی از شهر 
متصل به زمین آقای عباس غالمی از جنوب متصل به زمین آقای کلیجی  از غرب با بر 
حدود ۷۷/۷ متر متصل به راه عبور کشاورزی عمومی مبلغ ارزیابی 2/4۷0/000/000 
ریال مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب موعد و زمان فروش روز یکشنبه  96/9/26 ساعت 9 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده 
در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار شهر کوهیخیل  ضلع 

جنوبی جاده کوهیخیل بابلسر روبروی خدمات کشاورزی
مدیراجرایمدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریجویبار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و آقای نادر شعبان امینی فرزند 
جعفر خواهان علی جویباری فرزند مهدی وکالت مهدی اکبرزاده 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نادر شعبان امینی فرزند جعفر 
به خواسته پرداخت ودیعه اجاره مطرح که به این شعبه ارجاع را 
به شماره پرونده کالسه9509981293200431)95043۷( شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی 
اتیان سوگند مورخ 96/10/20ساعت 11:30 تعیین که به دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه استانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
مدیردفترشعبهدومدادگاهحقوقیجویبار

ابالغ 
در خصوص دعوی اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان مازندران به طرفیت 
محمدرضا ادبانی به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده ابطال رای هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ایان یک قطعه زمین به مساحت 645/84مترمربع تحت پالک 19۷4 فرعی 
از 1۷4 فرعی از 1 اصلی واقع در قریه رویان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در 
استان مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالسه 9609981964200600ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/10/16ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده فوق فوق الذکر و به درخواست خواهان وبه  تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیرشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننورصادقیمیمالف96/604

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز دفتر چه مالکیت و کارت ماشین کامیون بنز مدل 19۷5 با شماره شهربانی 11۷5۷تهران 

بابلج با شماره موتور 1003930۷01و شماره شاسی 141385031 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز دفتر چه مالکیت و کارت ماشین کامیون انترناش مدل 19۷5با شماره شهربانی 51441تهران 

بابلج با شماره موتور 104641۷2و شماره شاسی 1۷262 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز دفتر چه مالکیت و کارت ماشین کامیون انترناش مدل 19۷5با شماره  شهربانی 26385تهران 

بابل14 با شماره موتور 1048۷598وشماره شاسی  21005 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ماده سه قانون
تعیینتکلیفووضعیتثبتیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آقایان امیرفرضی و حسن رحیمی فرزند کاکاعبداله،کریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از آقای 
عباس محمودی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 95-8۷ و 89  
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 922-

13966031600۷000926  مورخ 10 /  8 / 1396  حکم بصدور سند مالکیت هر یک سه دانگ مشاع 
یک بابخانه و دکان به مساحت 9۷/10 مترمربع بنام آقایان امیر فرضی و حسن رحیمی زاده صادر 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی و امین رستمی و غیره می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان امیر فرضی و حسن 

رحیمی  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  11 /  9  /  1396 تاریخ انتشار دوم  26 /  9  /  1396

چرا نیمی از مردم ایران کار نمی کنند؟

یک مقام مســئول کارگری معتقد است کار نکردن نیمی از 
مردم ایران نشــان از اختالف طبقاتی بســیار و عدم توزیع 

عادالنه درآمدها در سطح جامعه دارد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: اینکه عده ای 

در جامعه نیاز به شــغل ندارند و در مقابل تمام اعضای یک 
خانواده ناچارند کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد، حکایت از 
واقعیــت تلخ بی عدالتی و عدم توزیع عادالنه ثروت و درآمد 
در کشــور دارد. وی با بیان اینکه توزیــع درآمد در جامعه 
باید عادالنه باشــد، ادامه داد: امروز در بیشــتر خانواده های 
ضعیف و اقشار محروم و دهک های پایین جامعه تمام اعضا 
به نوعی مشغول کار هســتند تا از عهده  هزینه های زندگی 
برآیند و اقتصاد خانواده دچار مشــکل نشــود ولی در طرف 
دیگر خانواده هایی هســتند که اگر یک نفر در آن به تنهایی 
کار کند، مشــکلی به لحاظ امرار معاش یا تامین هزینه های 
زندگی به وجود نمی آیــد و اعضای خانواده آنقدری تامین 
هســتند که نیاز به کار کردن را در خود احســاس نکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: 
اگر عده ای با وجود داشــتن توانایی کار، تمایل به کار ندارند 
به این دلیل اســت که یک نفر مســئولیت خانه را به دوش 
می کشــد و یا آنقدر درآمد دارد که نیازی به کار کردن همه 

اعضای خانواده نیست.
ابوی با ابراز تاســف از وجود تبعیــض و اختالف طبقاتی و 

توزیع نامناســب درآمدها افزود: اینکه 10 درصد به حقوق 
و دستمزدها اضافه شود ولی هزینه های زندگی 100 درصد 
افزایــش یابد عادالنه نیســت. انبارهای بیشــتر واحدهای 
تولیدی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم پر اســت و 
تولیدکنندگان ناچار شــده اند برای فروش اجناس و جبران 
چک های برگشــتی کاالها را در بســته بندی های دوتایی و 
چهارتایی به مصرف کننده عرضه کنند.این مقام مســئول 
کارگری گفت: در تمام کشــورها سیاست افزایش دستمزد 
سیاســتی راهگشــا برای ارتقای قدرت خرید جامعه و رشد 
اقتصادی تلقی می شود و دولتها با بهبود سطح درآمد آحاد 
جامعــه تالش می کنند تا هم چرخــه اقتصاد بچرخد و هم 
کاالی با کیفیت تولید شود و به دست مصرف کننده برسد.
به گفته وی در حال حاضر بیشترین مصرف کنندگان کاالی 
داخلی کارگران و کارمندان هســتند و اگر ســهم کارگر از 
محل تولید پرداخت شــود و قدرت خرید آنها افزایش یابد، 
هم دولت به مالیات خود می رســد و هم کاالی تولید کننده 
با کمترین مشکلی به فروش می رود و با گردش نقدینگی به 

اقتصاد کشور کمک می شود.



شنبه11  آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 33636
اخبار

دستور رئیس جمهور برای تسریع در 
امدادرسانی به زلزله زدگان کرمان

رئیس جمهــور در تمــاس تلفنی با وزیر کشــور در 
جریان آخرین وضعیت زلزله استان کرمان قرار گرفت 
و دســتورات الزم را به منظور امدادرســانی و کمک 
بــه زلزله زدگان صادر کرد. وزیر کشــور ضمن ارائه 
توضیحات الزم به رئیس جمهور اطمینان داد اوضاع 
در کنترل کامل مسئوالن ذیربط  برای امدادرسانی و 

آرامش بخشی مناسب به مردم می باشد.

زلزله کرمان تلفات جانی نداشت

 رئیس ســازمان امدادونجات گفت: ارزیابی روستاها در 
استان کرمان پایان یافت و در زمان حاضر نیز توزیع اقالم 
موجود در منطقه با نظر اســتاندار و مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر کرمان به صورت اردوگاهی در هر روستا آغاز 
شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل 
احمر، مرتضی ســلیمی افزود: 9 تیم ارزیاب، 26 روستا 
را ارزیابی کردند که چهار روســتا بین 30 تا ۷0 درصد 
خسارت دیده بود و ساکنان این روستا ها هم به اسکان 
موقت و اضطراری نیاز داشتند که با هماهنگی های انجام 
شده اســت .وی اظهار کرد: با توجه به مقاوم سازی که 
در پــی زلزله های قبل در این مناطق انجام شــده بود، 
خوشبختانه در این زلزله تا این لحظه تنها پنج نفر بر اثر 
ریزش آوار مصدوم شدند که به صورت سرپایی کارهای 
درمانی آنها انجام شده است.سلیمی اضافه کرد: 42 نفر 
نیز حین فرار از ســاختمان ها دچار جراحات مختصری 
شده بودند که درمناطق خودشان مورد مداوا قرار گرفتند.

خبر

»هدف بزرگ«
* سعید شفیعیان

اینکه مربي کشــتي کنار تشک هوار بزند » باید ببازي« !! اینکه مربي 
مرد تایلندي را » روسري« سرش بگذارند تا بتواند به سالن اختصاصي 
»زوبازي«بانوان بیاید !! مشــکلي است که  معموال در کارهاي ما یک 
فرهنگ غالب شده است و ان این است که معموال اسانترین کار و اولین 
راه حلي که براي حل مشــکل به نظرمان مي اید. را انجام میدهیم و 
البته در کارهاي جمعي و این چنیني  بیشتر!! فریادهاي »باید ببازي« 
آســانترین راه انتخاب شده توسط مربیان ایراني براي نخوردن کشتي 
گیر ما در دور بعدي به رژیم اشــغالگر بود وگرنه اگر حتي کشــتي ها 
همزمان هم بوده میشــد با یک برنامه ریزي قبلي و توجیه »علیرضا 
کریمي« اخرین تصمیم »کوچ« را با یک اشــاره و عالمت به او فهماند 
و اگر همزمان نبوده که کار احتیاج به عالمت و اشاره هم نداشته است 
تا از این آبروریزي  و کار خطرناک که حتي ممکن است به تصمیمات 
خطرناک »فیال« برســد جلوگیري کرد.این مربوط به ایرادي است که 
بعضي ها به ظاهر کار میگیرند و صد البته ایراد درســتي هم هســت. 
ولي به کســاني که با اصل موضوع یعني اجتنــاب ورزش ما با رقابت 
با اســراییل غاصب مخالف هســتند و اکثر قریب به اتفاق هم از وطن 
فروشان آنطرف آبها و اندک همراهان داخلي هستند باید گفت که به 
حساب نیاوردن رژیم کودک کش و بدون سجلد واشغالگر صهیونیست  
در سیاست هاي جمهوري اسالمي ایران یک اصل خدشه ناپذیر است 
و جنگي اســت که در همه جبهه هاي سیاسي و اقتصادي و فرهنگي 
بین ما و اشــغالگران همواره وجودداشته، دارد و خواهدداشت و حتي 
قبل از انقالب )جدا از سیاســت هاي پهلوي ( هم مردم به جبهه هاي 
آزادیبخش فلســطین کمک میکردند از طرف دیگر ذات جنگ هزینه 
اســت هرچند زشت ترین و منفورترین و پرهرینه ترین پدیده هستي 
جنگ اســت ولي نمیتوان به کسي که »اره« میدهد شاخه زیتون داد 
بخصوص اگراین کس »ناکثي« چون رژیم بي هویت اســراییل باشد و 
جرات او با ترس طرف  روبرو بیشتر تراوش کند لذا ناچارا با این موجود 
بي ریشــه باید جنگید و البته بهترین و موثرترین جنگ قطعا جنگ 
اقتصــادي و فرهنگي و در موقع لزوم الجرم جنگ نظامي اســت در 
جنگ نظامي باالترین خسارت خسارت نیروي انساني است  و طبعا اگر 
نخواهیم بگویم که باالترین مدال ورزشي یعني مدال زرین از جان یک 
رزمنده باارزش تر است باید گفت که جنگ هزینه دارد و با همه تاثر و 
سوزي که در هنگام شهادت عزیزي یا در درجه پایین تر ان روي سکو 
نرفتن قهرماني بعد از ســالها تالش جانکاه ما را در بر میگیرد نمیتوان 
هدف اصلي را فراموش کرد مگر اینکه کس یا کســاني باشد که کال با 
این اصل مخالف باشند که نمیتواند این چنین فردی ایراني باشد و این 
خصم لجوج و پرعناد را دشــمن نداند.ملت ما و دولت و نظام ما راهي 
جز مبارزه همه جانبه با این قوم جگرخوار ندارد و دادن هزینه در این 
مبارزه اجتناب ناپذیراست. شرح باال  وصف مصلحت سرزمین و کشور 
است و اما میماند حقي که از طرف ورزشکار ومصداق ان یعني "علیرضا 
کریمي" از لحاظ معنوي به ظاهر تضییع شــده و هزار البته به لحاظ 
مادي حتما ضایع شده است حق مادي را میتوان با دادن معادل سکه 
هاي معادل طال و به اضافه حتي ارزش مادي مدال طال جبران کرد و 
اما حق معنوي ؟ براي این حق به شرح یک واقعیت بسنده میکنم : در 
راه  ورودي فدراسیون کشتي امریکا مجسمه اي است از  جهان پهلوان 
تختي منتهي با یک دست !!!میدانید چرا ؟ زیرا در یک مبارزه جهاني 
وقتي فهمید کشــتي گیر حریف دستش اسیب دیده و نمیتواند از ان 
استفاده کند او هم کل وقت کشتي از یک دستش استفاده کرد!!! شاید 
در اینده اي نه چندان دور تندیس »علیرضا« در فیال نشانه حمایت از 

مظلوم باشد که مطمین باشید دیر نیست.  یا حق یا علي

یادداشت

مدیرکل بحران اســتان که می بایســت به 
اقتضای شغلش 24 ساعت هر روز در تمامی 
ســال در دسترس باشــد و به محض وقوع 
اتفاقاتی از قبیل زلزله، به یاری مردم بشتابد، 
آنقدر از خاک کشورمان دور است که اگر با 
جت شخصی هم به سمت میهنمان حرکت 
کند، به این زودی ها از راه نخواهد رســید؛ 
بماند که طی کردن این مســیر در بهترین 
حالت هم با یک پــرواز ممکن نخواهد بود! 
هرچه درباره مدیرهای پروازی در کشورمان 
شــنیده اید را فراموش کنید چراکه ظاهرا 
نســل جدید مدیرانی از راه رســیده اند که 
با یــک پــرواز نمی توانند فاصلــه منزل و 
محل کارشــان را طی نمایند و آن ســوی 
مرزهای هوایی کشورمان ساکنند!به گزارش 
»تابناک«، ساعاتی پیش زلزله ای در کرمان 
به وقوع پیوست که با شنیدن خبرش، ترس 
وجود بســیاری از ایرانیــان را در برگرفت. 
خبر وقوع زلزله 6.1 ریشــتری که با توجه 
به فجایــع رقم خورده در پــی زلزله غرب 
کشورمان و رفع و رجوع نشدنشان، ترسناک 
جلوه می کند و به شدت نگران کننده است.

نگرانی هایی که با گذشــت چند ساعت از 
ماجرا و بررســی هایی کــه حکایت از رقم 
نخوردن فجایع جانی و مالی در اثر این زلزله 
دارد، برطرف شده اما جایش را نگرانی بزرگ 
تری گرفته است؛ اینکه مدیر بحران استان 

در زمان وقوع زلزله در استان حضور نداشته 
و حتی در کشورمان نیز نیست! داستانی که 
ظاهرا از زمــان انتخاب این فرد به مدیریت 
بحران استان کرمان، روند هر روزه و دائمی 
ســت نه اتفاقی، چراکه آقای مدیر ســاکن 
کشــورمان نیست. این را اســماعیل نجار، 
رئیس ســتاد مدیریت بحران کشورمان به 

باشگاه خبرنگاران جوان گفته است.
نجار در پاســخ به برخــی ادعاهای مطرح 
شــده در رســانه های محلــی در خصوص 
مرخصی طوالنی مدت مدیر کل ستاد بحران 
اســتانداری کرمان گفت: »قرار نیست زلزله 
با مدیریت بحران هماهنگ کند، اما معاونان 

مدیر بحران استان کرمان می توانند پاسخگو 
باشــند. خانواده مدیرکل در خارج از کشور 
ســکونت دارند و محل زندگــی آنها ایران 
نیست که همین امر باعث سفر مدیر بحران 
اســتان به خارج از کشور شده است.«بدین 
ترتیب مشخص می شود که مدیرکل بحران 
استان که می بایست به اقتضای شغلش 24 
ســاعت هر روز در تمامی سال در دسترس 
باشــد و به محض وقوع اتفاقاتــی از قبیل 
زلزله، به یاری مردم بشــتابد، آنقدر از خاک 
کشــورمان دور است که اگر با جت شخصی 
هم به ســمت میهنمان حرکت کند، به این 
زودی هــا از راه نخواهد رســید؛ بماند که 

طی کردن این مســیر در بهترین حالت هم 
با یک پرواز ممکن نخواهــد بود!اتفاقی که 
اگرچه شــبیه به یک شوخی تلخ و دردناک 
است، اما سخنان نجار ثابت می کند واقعیت 
دارد. اینجاست که چرایی انتخاب این مدیر 
مورد پرســش قرار خواهد گرفت. سوالی که 
نجار در پاســخ به آن می گوید: »ارتباط ما 
بــا مدیران بحــران به صــورت نقطه چین 
اســت و این افراد توسط استانداری برگزیده 
می شوند ضمن اینکه ما پیشنهاد دادیم که 
مسئول دیگری را برای این مجموعه انتخاب 
کنند.«اظهاراتی که نشــان می دهد رئیس 
ستاد مدیریت بحران کشور این مدیر پروازی 
را تعیین نکرده و احتی بــه این انتخاب به 
نوعی معترض است و پیشنهاد تغییر وی را 
هم داده است اما به همین پیشنهاد کفایت 
کرده و تالشی برای تغییر این مدیر صورت 
نداده است؛ وضعیتی که ثابت می کند نجار 
نیز به ســهم خود در مدیریت بحران کشور 
قانع اســت و دنبال تاثیر گذاری بیشــتری 
نیســت!واقعیتی به مراتب تلخ تر از سکونت 
مدیر منصوب شــده در کرمان، در قاره ای 
دیگر در آن سوی گیتی که خدا می داند در 
چند استان دیگر مشابه آن را می توان دید؛ 
وضعیتی که دقیق شدن در آن کافی ست تا 
به روال شدن اوضاع در مناطق زلزله زده در 

غرب کشور خدا را شاکر باشیم!!

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف و وضعیت 
ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای عزیز مرادی فرزند فیض اله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین باریکه 
الباغ که از آقای فیض اله مرادی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 95-85  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی  شماره 13966031600۷000۷55  مورخ 96/6/22 حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 139/90 متر مربع به نام آقای 
عزیز مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای حاج احمد رحیمی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس 
از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عزیز 
مرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار اول  11 /  9 /  1396  تاریخ انتشار دوم 26 /  9 /  1396 

آگهی حصروراثت

آقای/بانوشریف جنامی نام پدرعبدالعباس بشناسنامه2۷15صادره ازشادگان درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم عبدالعباس 
خمینی)ره( درتاریخ96/۷/26دربندرامام  شادگان  صادره  بشناسنامه21  جنامی 
اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی شریف جنامی فرزندعبدالعباس بشماره 
فرزندعبدالعباس  جنامی  ازشادگان)پسرمتوفی(2-عبدالغنی  شناسنامه2۷15صادره 
بشماره شناسنامه2۷16صادره ازشادگان)پسرمتوفی(3-حمیدجنامی فرزند عبدالعباس 
بشماره شناسنامه2۷1۷صادره ازشادگان)پسرمتوفی(4-عالیه جنامی فرزندعبدالعباس 
بشماره شناسنامه3104صادره ازشادگان)دخترمتوفی(5-فضیله جنامی فرزندعبدالعباس 
ازشادگان)دخترمتوفی(6-سعیدجنامی  شناسنامه191۷4صادره  بشماره 
فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه 191۷5صادره ازشادگان)پسرمتوفی(۷-اسماعیل 
جنامی فرزندعبدالعباس بشماره شناسنامه465 صادره ازشادگان)پسرمتوفی(8-حسن 
شادگان)پسرمتوفی(9- از  شناسنامه1396صادره  بشماره  فرزندعبدالعباس  جنامی 
ازشادگان  شناسنامه5۷06صادره  بشماره  فرزندعبدالعباس  زاده  رستمی  فخریه 
)همسرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  کس  مینمایدتاهر 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضیشعبهشورایحلاختالفدادگاهعمومیبندرامامخمینی)ره(-وحیدخندانی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660331013000454  مورخ 1396/05/28  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملکی طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم آسیه 
کیان فرزند شمس بشناسنامه شماره 21۷ صادره از ساوجبالغ بخش طالقان یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 1636.22 مترمربع به پالک ثبتی 12 فرعی از 1 اصلی واقع 
در گراب حوزه ثبتی طالقان خریداری از مالک رسمی آقای قلی کیان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/8836/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/28

رسولمالمیر-رئیسثبتاسنادوامالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره 139660310010009295 مورخ 
1396/08/1۷ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عسکری اکبری گرایلی فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت 5۷/10مربع قسمتی از 
پالک 108اصلی فرعی از 31- اصلی  واقع در اراضی فراش محله بخش 1۷ثبت بهشهر  
که که خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله ملکپور محرزگردیده است لذا بموجب 
ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات  الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :96/20/6116     
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/09/011 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/25

کفیلادارهثبتاسنادوامالکبهشهر–علیمرادبابائی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

موضوع  هیات  مورخ 1396/08/01   راي شماره 139660331011001۷32  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای میکائیل ظریف 
زاده کندری بشناسنامه شماره 1243  صادره از شبستر  فرزند خان محمد در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 146/۷6  مترمربع 
مفروز از پالک شماره 1894  فرعی از 1۷0  اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
کاظم ظریف زاده کندری و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین خاکباز تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/8802/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/26

سیروسقنبرپور-رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

آگهی فقدان سند 

خانم مهرانگیز بابوی فرزند ابولفتح به شماره شناسنامه 154 مالک ششدانگ یک باب 
ساختمان واقع در قصرشیرین –پالک 39 اصلی ناحیه 16 قصرشیرین بخش چهار 
کرمانشاه حسب درخواست وارد به شماره 2053 مورخ 96،9،۷ ویک برگ استشهادیه 
ممهور به دفتر 66 قصرشیرین اعالم نموده است سند صادره به شماره سریال 538605 
مفقود گردیده است لذا از اداره ثبت خواستار صدور سند مالکیت المثنی گردیده است. 
بررسی سوابق حکایت از آن دارد که ششدانگ پالک موصوف دیل ثبت 2264 صفحه 
24۷ دفتر 13 صادر گردیده است که بموجب سند رهنی 23419 مورخ 96،4،1 دفتر 
66 قصرشیرین در رهن بانک ملی در قبال مبلغ 8۷2000000 می باشد  لذا با توجه 
به ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین واقع در قصر جدید مجتمع اداری 
ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت مقیده اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
رئیسثبتاسنادوامالکقصرشیرین

رونوشت آگهی حصروراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  به  علی  احمد  فرزند  کناری  اسفندیاری  فهیمه  خانم 
836/96/ش ح 2 از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد علی اسفندیاری کناری فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 109 صادره از بابلسر  در تاریخ 96/08/23 اقامتگاه دائمی شهرستان 

فریدونکنار خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فهیمه اسفندیاری کناری  فرزند احمد علی به شماره ش ش 4980045۷66 

نسبت فرزند متوفی
2- حانیه اسفندیاری کناری  فرزند احمد علی به شماره ش ش 498001604401 

نسبت فرزند متوفی 
3- فاطمه صغری کریمیان کناری  فرزند علی رضا به شماره ش ش ۷6 نسبت همسر 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضیشعبهدومشورایحلاختالففریدونکنار

متن آگهی 

محکوم له : عبدالحمید ایمان پور فراش   محکوم علیه : حجت اله چگنی 
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به حجت اله چگنی که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه شماره 9610426690200115  صادره از دوم 
شورای حل اختالف خرم آباد در پرونده کالسه 96099866902000۷1 به موجب 
دادنامه شماره 96099۷6690200280 مورخ 96/۷/1۷ صادره از شعبه دوم شورای 
حل اختالف خرم آباد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/500/000 
ریال بابت پنج ماه اجور معوقه و مبلغ 1/185/000 ریال بابت قبض مصرفی آب و 
مبلغ 50۷/000 ریال بابت قبض مصرفی برق و مبلغ 200/000ریال بابت نشر آگهی 
و هزینه دادرسی مطابق با محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی به ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ. د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
شعبه2شورایحلاختالفمجتمعقدوسیشهرستانخرمآباد.

آگهی مفقودی

کارت باروت اینجانب علیرضا حجتی لمراسکی فرزند ابوالفتح مربوط به سالح ساچمه زنی 
کالیبر 12 به شماره 21904141 مدل دولول مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهشهر

آگهی 

نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند رهنی رسمی شماره 1446۷  
و  آباد  خرم  شماره 39شهرستان  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1393/3/2۷ مورخ 
حسب درخواست صدور رای داوری توسط  مرتهن آقای خلیل اله بازگیربه شماره 
ملی 40۷23224۷4 علیه راهن علی الفت پور به شماره ملی 4060۷02315  و 
ضامن آقای حسین رضا الفت پور به شماره ملی 528962400۷  مبنی بر صدور رای 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ405/000/000  ریال خسارت عدم 
انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله 
وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و ..... بدین وسیله 
به آقایان خلیل اله بازگیر وعلی الفت پور و حسین رضا الفت پور ابالغ می گردد در 
تاریخ 1396/9/19 راس ساعت 10صبح در محل  خرم آباد جاده کمربندی جنب 
شهرک صنعتی شماره 1 دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن :09161619۷03 
به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند . عدم حضور مانع از صدور رای 

نبوده و رای داور با توجه به تراضی درمفاد  قرارداد قطعی و الزم اجرا است 
داورقراردادناصرمرادی

آگهی حصر وراثت
آقای بختیارخانی زالوآبی  دارای شناسنامه شماره 814 به شرح دادخواست به کالسه 
960129 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان عبداله خانی زالوآبی  به شناسنامه 86  در تاریخ 1396/6/9  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-منصورخانی زالوآبی     کد ملی  3340938946      نسبت پسرمتوفی
2-شاهپورخانی زالوآبی    کد ملی   3340940320   نسبت پسر متوفی 

3-بختیارخانی زالوآبی کد ملی 3340940۷۷0   نسبت پسر متوفی
4-مسعودخانی زالوآبی  کد ملی  3341۷49144  نسبت پسر متوفی

5-شهال خانی زالوآبی شماره ملی  3340939268   نسبت دختر متوفی
6-شهناز خانی زالوآبی کد ملی  3340939101   نسبت دختر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانروانسر

آگهی احضار متهم 

آقای1-احمد بهشتی مهر فرزندعباسقلی موضوع شکایت خانم زینب مرادی فرزندکریم  
به اتهام 1-ضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 
1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه 
حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد 

گردید. 
دادیارشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبخرمآباد-سارامیرحسینی

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران ۷2-6۷2ق92 و شماره شاسی 
S1412288069452 و شماره موتور 3169151 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

تاملی بر سخنان شگفت آور و ابهام آفرین اسماعیل نجار؛

مدیر کل بحران کرمان در ایران نیست!

» 100 قنــات قدیمی، حدود 20 درصــد بافت تاریخی 
روســتاها، برج تاریخی »گزک« و کاروانسراهای قدیمی 
قرارگرفته در مســیر راورکرمان از زلزله شــش ریشتری 
10 آذر آسیب جدی دیده اند.«محمد مهدی افضلی، مدیر 
روابط عمومی و امور فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان کرمان در گفت وگو با ایســنا اعالم کرد: در زلزله 

صبح دیروز در بخش کوهساران شهرستان »راور کرمان« 
که عمق زلزله و پس لرزه های آن تا کرمان نیز احســاس 
شــده  اســت؛  100 قنات قدیمــی، 50 درصد خانه های 
روســتایی، 10 تا 20 درصد بافت تاریخی روســتاها، برج 
تاریخی »گزک« و کاروانسراهای قدیمی قرارگرفته در این 
مســیر آســیب دیده اند.او با بیان اینکه "یکی، دو  روستا 
مانند »گروک« نســبت به کانون زلزله آســیب بیشتری 
دیده اند،" بیان می کند:  بافت قدیم این روســتاها حدود 
20 درصد تخریب شــده اند و 50 درصــد خانه های قرار 
گرفته در مناطق زلزله بــه دلیل بروز پس لرزه های زیاد، 
پس از زلزله 6 و 3 ریشتری ناایمن هستند و سست شدن 
بافت های قدیمی این روستاها، متاسفانه باعث شده است 
به مرور این مکان ها در حال تخریب و آسیب بیشتر باشند 
بنابراین تا پایان پس لرزه ها نمی توانیم اطالعات بیشتری 
نسبت به وضعیت آنها اعالم کنیم.وی ادامه داد: دیواره ها 

و خانه های گنبدی شــکل روستاها در بافت های تاریخی 
بیشترین آسیب ها را دیده اند.

او همچنین ادامه داد: اهالی بیشتر روستاها اعالم کرده اند 
درصد زیادی از 100 قنات تخریب شده به طور کامل کور 

شده اند که این اتفاق نیز منطقه را تهدید می کند.
افضلی با اشــاره به بروز زلزله سال 1383 که باعث ایجاد 
خانه های مستحکم در کنار خانه های قدیمی روستاها شده 
بود، گفت:  در این مدت خانه های قدیمی به انبار یا طویله 
مردم روســتاها تبدیل شــده بود.با توجه به صحبت های 
مطرح شــده به نظر می رســد در طول سال های گذشته 
بررسی کاملی از وضعیت بافت های تاریخی این روستاها و 
قدمت آن ها انجام نشده است چون هنوز اطالعاتی درباره ی 
قدمــت و تعداد بناهای تاریخی قرار گرفته در این مناطق 
اعالم نمی شوند.امید ابراهیمی، دوستدار میراث فرهنگی 
کرمان نیز که از صبــح امروز 10 آذر ماه پس از زلزله در 

منطقه حضور داشته درباره وضعیت آثار تاریخی روستاهای 
زلزله زده به ایســنا می گوید: هر چند بخشی از خانه های 
قدیمی در روستاها به خصوص »گروک« تخریب شده اند 
اما خوشــبختانه هنوز چند خانه ی بــا اصالت و معماری 
اصولی و صحیح سالم باقی مانده اند و به نظر می رسد بهتر 
و ســازگارتر از معماری مدرن و نامتناسب بافت روستایی 
هســتند. کانون زلزله ای 6.1ریشــتری در ساعت 6 و 2 
دقیقه صبح جمعه 10 آذر در روســتای »هجدک« اعالم 
شــده و بافت تاریخی روســتاهای »گروک«، »حرجند«، 

»راهور«، »هجدک« و »گزک« آسیب جدی دیده اند.
خبرنگار ایسنا در تالش است با محمود وفایی، مدیر اداره 
کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ موحدی قائم مقام این 
اداره کل و محســن روحی معاون میراث فرهنگی استان 
کرمان درباره ی وضعیت ایــن بنای تاریخی تماس برقرار 

کند.

آسیب جدی به بافت های تاریخی در پی زلزله کرمان 
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تکمیل پروژه برج دوقلو در شهرکرد نیازمند 
بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار

ایسنا؛ شهردار شهرکرد گفت: پروژه برج دوقلو 200 تا 250 میلیارد 
تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد که از منابع مالی شهرداری قابل 

تامین نیست.
نوراهلل غالمیان با اشاره به اینکه اعتبار تخصیص یافته به شهرداری 
و سازمان های وابسته به آن در سال جاری حدود 200 میلیارد 
تومان است، اظهار کرد: از این مقدار۷0 تا 80 میلیارد تومان اعتبار 

نقدی و مابقی اعتبار فروش غیرانتفاعی است.
وی افزود: همواره به دلیل سنگین بودن پروژه برج دوقلو اعتباری 

جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود.
غالمیان تصریح کرد: اواخر سال 89 ، 40 میلیارد اوراق مشارکت 
به منظور احداث برج دوقلو در شهر شهرکرد توسط شهرداری وقت 
منتشر شد و سپس با بررسی الزم در کمسیون ماده پنج و شورای 
عالی ترافیک استان انجام و مجوزات قانونی پروژه برج دوقلو توسط 

بانک مرکزی و وزارت کشور داده شد.
وی با بیان اینکه استفاده از 40 میلیارد اوراق مشارکت اختصاص 
یافته به شهرکرد در راستای پیشرفت شهر به نفع مردم این شهر 
بود، ادامه داد: مکان یابی پروژه به درستی انجام شده است و زمین 
دارای سند ثبتی برابر با ارزش اوراق مشارکت، پروانه ساخت و 20 
میلیارد تومان از منابع داخلی آورده شهرداری شهرکرد بوده است.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: قرار بود این پروژه با اعتبار 101 
میلیارد تومان تکمیل شود اما مواردی همچون تغییر نرخ ارز در 
سال های 90 و 91، اعتبار الزم برای تکمیل پروژه را سه تا چهار 

برابر افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه این پروژه 200 تا 250 میلیارد تومان اعتبار 
بری تکمیل نیاز دارد که از منابع مالی شهرداری قابل تامین نیست، 
تصریح کرد: استفاده از مشارکت بخش خصوصی راهکاری برای 
تأمین اعتبار پروژه است که در حال پیگیری برای این امر هستیم.

شرایط  از  تأسی  به  اکنون  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  غالمیان 
جذب  برای  داد:  ادامه  است،  شده  متوقف  کشور  اقتصادی 
سرمایه گذار باید سود سرمایه گذار نیز درنظر گرفته شود در غیر 

این صورت هیچ سرمایه  ذاری جذب نخواهد شد.
شهردار شهرکرد فروش این پروژه به خریدار متقاضی و استقراض 
از منابع داخلی یا خارجی را از دیگر راهکارها برای پیشرفت پروژه 
خیابان های  در  احتمالی  ترافیک  خصوص  در  برشمرد.غالمیان 
اطراف برج دوقلو گفت: در پروژه دوقلو 800 واحد پارکینگ برای 
خودرو ایجاد خواهد شد و قرار است در شعاع پیرامونی برج دوقلو 

نیز 300 واحد پارکینگ ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی شده است در چهار تا پنج منطقه 
از شهر نیز پارک سوار به منظور جابه  جایی مسافر راه اندازی شود 
تا شهروندان را به برج دوقلو برده و سپس تا پارک سوار که مکان 
توقف خودوری شخصی شهروندان هست انتقال دهد که به این 
ترتیب افراد با خودروی شخصی به مکان برج دوقلو نخواهند رفت 

و ترافیکی ایجاد نمی شود.

جابجایی خط انتقال آبرسانی 
اندیمشک با اعتبار 2 میلیارد ریال

فاضالب  و  آب  فر-اهواز:مدیرامور  وحیدی 
انتقال  خط  جابجایی  اجرای  از  اندیمشک 
آبرسانی در میدان بسیج کوی نیرو شهرستان 
اندیمشک با اعتبار بیش از 1 میلیارد و 800 

میلیون ریال خبر داد.
کاری  را  طرح  این  اجرای  بنیادی   علیرضا 
بزرگ در اجرای پروژه های شرکت آبفا استان 
عنوان و اظهار کرد: احداث زیرگذر در میدان 
قابل  بخش  تا  شد  سبب  نیرو   کوی  بسیج 
توجهی از تاسیسات آب و فاضالب اندیمشک 
نیازمند  پروژه  این  احداث  با  تعارض  دلیل   به 

جابجایی باشد.
انجام  با  منظور  همین  به  داشت:  اذعان  وی 
هماهنگی  با  و  کارشناسی  های  بررسی 
این  جابجایی  عملیات  آبرسانی  کارشناسان 
 خط لوله در مدت یک هفته و بدون قطعی آب

 انجام شد.وی تاکید کرد: با جابجایی خط انتقال 
آب GRP600   در محل احداث زیرگذر در 
میدان بسیج اندیمشک، موانع اجرای این پروژه 
برطرف شد.بنیادی گفت: با تالش پرسنل آبفای 
آبرسانی    GRP600 لوله  خط  اندیمشک 
بر 1 میلیارد و  بالغ   با هزینه ای  اندیمشک  
800 میلیون ریال توسط اعتبارات جاری انجام 
شد.مدیر اداره آبفا اندیمشک خاطر نشان کرد: 
در این عملیات خط انتقال GRP600 با لوله 
تعویض  متر   350 طول  به  دار  روکش  فلزی 
اجرایی  عملیات  این  در  کرد:  تصریح  شد.وی 
عالوه بر جابجایی خط انتقال با اجرای ترانشه 
حفاری به عمق 4 متر و طول 350 متر، ریسه 
و  خط  طول  در  فلزی   600 های  لوله  کردن 
اجرای 32 نقطه سرجوش اتصال لوله ها بهم 

نیز انجام شده است.

خبر خبر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات سراسری 
استان  کاروتالش  جامعه  ویژه  کریم  قرآن 
اجتماعی  امور  به همت مدیریت  البرز که 
وفرهنگی اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی 
برگزار  ماه جاري  آبان  البرز در 30  استان 

گردید اعالم ونفرات برتر معرفی شدند.
روابط  از  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
امور  مدیر  نژاد  فالح  حسین  عمومی؛ 
اجتماعی وفرهنگی اداره کل تعاون،کارورفاه 
اجتماعي استان البرز در خصوص برگزاری 
این مسابقات قرآنی ویژه جامعه کاروتالش 
دوازدهمین   : داشت  اظهار  البرز  استان 
ویژه  کریم  قرآن  سراسری  مسابقات  دوره 
جامعه کاروتالش استان البرز)تحت پوشش 
همت  به   ) اجتماعی  وتامین  بهزیستی 
اداره  وفرهنگی  اجتماعی  امور  معاونت 
ونیز  استان  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  کل 
همکاری مطلوب سازمان تبلیغات اسالمی 
استان البرز به مدت یک روز  در 30 تاریخ 
خواهران  بخش  دو  در  جاری  ماه  آبان 
با حضور  کل  اداره  این  محل  در  وبرادران 

قاریان جامعه کارو تالش استان و قضاوت 
داوران بین المللی واستانی برگزار گردید.

مسابقات  این  های  رشته  اعالم  با  وی 
از  دوره  این  کنندگان  شرکت  افزود:  
مسابقات)خواهران و برادران( در رشته های   
،حفظ 10جزء،20  وتحقیق  ترتیل  قرائت  
با  کریم  قرآن  مفاهیم  و  قرآن   وکل  جزء 

یکدیگر به رقابت پرداختند.

کل  اداره  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیر 
تعاون،کارورفاه اجتماعی استان با اعالم افراد 
برتر دراین مسابقات استانی ابراز داشت: در 
گروه برادران آقایان محمد رضا تقیاني در 
رشته قرائت تحقیق، امیر محمد مرادي در 
رشته قرائت ترتیل،حسن چاقمی در رشته 
حفظ کل قرآن ،مجتبی قدبیگی در رشته 
حفظ 20 جز قرآن ، محمد حسین میرزایي 

در رشته حفظ 10 جز قرآن  و محمد رضا 
فرهمند در رشته مفاهیم قرآن بعنوان نفرات 
اول و برتراین دوره از مسابقات قرآن استان 
البرز برگزیده شدند.فالح نژاد ادامه داد : در 
گروه خواهران نیز به ترتیب خانمها مهدیه 
قزلباش در رشته حفظ کل قرآن ، فاطمه 
ترکاشوند در رشته حفظ 20 جز قرآن،  زهرا 
برومند در رشته حفظ 10 جزء قرآن، سحر 
طاهره  و  ترتیل  قرائت  رشته  در  سلطاني 
بعنوان  قرآن  مفاهیم  رشته  در  موحدي  
شدند. برگزیده  برتراستان  و  اول  نفرات 

برگزیده  نفرات  راهیابی  خصوص  در  وی 
این مسابقات استانی به مسابقات کشوری 
دوازدهمین  برگزیده  نفرات   : کرد  تصریح 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان 
البرز که نتایج آن اعالم گردید به مسابقات 
قران کارگران کشور راه پیدا خواهند کرد 
که هر ساله با حضور شرکت کنندگان برتر 
وزارت  سوی  از  کشور  تالش  کارو  جامعه 

تعاون،کارورفاه اجتماعی برگزار می گردد.

اعالم نتایج نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کار و تالش البرز

برگزاری نوزدهمین پاتوق فیلم با حضور اهالی سینما در اسالمشهر
نوری- اسالمشهر؛ اکران فیلم همراه با نشست 
نقد و بررسی فیلمهای کوتاه 8 آذر ماه در 
محل فرهنگسرای شهید صارمی اسالمشهر 
عمومی  روابط  گزارش  شود.به  می  برگزار 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر،  در 
اثر کریم  این نشست فیلم کوتاه »قمارباز« 
اثر  سواری«  »لذت  کوتاه  فیلم  زاده،  لک 
سندرو میلر، فیلم کوتاه »آیفون تصویری« 
از اکران مورد نقد  اثر مارک گوتریدج پس 
و بررسی کارشناسان و اهالی و دوستداران 

هنر سینما قرار می گیرد.
می  عالقمندان  عموم  است:  گفتنی 

آخرین  فوق  برنامه  در  شرکت  برای  توانند 
 8 نیز  ماه  این  در  که  ماه  هر  چهارشنبه 
آذرماه ساعت 16 می باشد در محل مجتمع 
فرهنگی هنری شهید صارمی به نشانی فلکه 
دوم قائمیه ، جنب مجتمع مسکونی جوانان 
صارمی  شهید  هنری  فرهنگی  مجتمع   ،

حضور بهم رسانند.
انجمن  توسط  فوق  برنامه  شود:  می  یادآور 
سینمای جوانان اسالمشهر با همکاری اداره 
افزایش  هدف  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سطح دانش و مهارتهای تخصصی هنرمندان 

رشته سینما برگزار می شود.

آگهی ابالغ
 اجراییه کالسه 9601566 وفق ماده 18 آئین نامه اجرا

آقای پیمان نوربخش ساکن کرج شهرک جهان نما خیابان سرو جنب تاالر قصر امین 
بدینوسیله به پیمان نوربخش بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ 
آدرس فوق شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر چک شماره 00۷/41۷34۷ 
مورخ 1395/0۷/25 بانک سپه جهان نما بین شما و رضا دیلمقانی مرند به مبلغ 
بستانکار  پرداخت وجه  اثر عدم  بر  باشید که  بدهکار می  ریال   625/000/000
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا به شما ابالغ 
می گردد پس از ده روز از انتشار این آگهی اجرائیه ابالغ شده محسوب و فقط یک 
نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت پس از گذشت مدت مذکور 
نیم عشردولتی تعلق می گردد و بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 460 م/ الف
معاونادارهاجرایثبتکرج-قاسمی

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986610100238 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 96099۷6610101038 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای حسن جباری نژاد فرزند میکائیل به طرفیت آقای 
حسن براتی مهوار فرزند یقینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال وجه 
دو فقره چک به شماره 14۷6/۷82165/58  و 14۷6/۷82164/21 عهده بانک ملت 
به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم بدین شرح که خواهان در بیان خواسته خود در دادخواست تقدیمی 
و جلسه رسیدگی اظهار داشته که مبلغ موضوع خواسته را از خوانده دعوی طلبکار 
است و از پرداخت آن امتناع می نماید و چک با گواهی نامه عدم پرداخت مواجه و 
حال تقاضای محکومیت ایشان را دارد خوانده دعوی علی رغم ابالغ قانونی )از طریق 
نشر آگهی ( به عمل آمده در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده است 
دادگاه پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به 
سند تجاری و گواهی نامه عدم پرداخت است که تصویر مصدق آن اسناد پیوست شده 
است و وجود اصول اسناد در ید خواهان داللت بر استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان 
صادر کننده دارد و در مقابل با فرض آگهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی 
دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد را اثبات نماید ارائه و 
یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313 و 
310 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 مواد 2 و 11 و 1۷ قانون صدور چک مصوب 
1355 با اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 13۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 519-515-502-198-

522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷9 
خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال وجه دو فقره چک صدرالذکر 
به عنوان اصل خواسته مبلغ 12/540/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور )سررسید ( چک موصوف تا زمان اجرای حکم که بر اساس 
شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی که 
توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شدمحکوم مینماید رای صادره غیابی 
محسوب که ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و 
با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاه های 

تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرسشعبهاولدادگاهحقوقیشهرستانخرمآباد–مهدیمرادی.

دادنامه 

پرونده کالسه 960998665630025۷ شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 96099۷6610901522 خواهان : 
خانم سیده اکرم موسوی فرزند سید محمدرضا با وکالت خانم زهرا ولی زاده فرزند شاه 
مراد به نشانی خرم آباد خ ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده جنب دادگستری –خوانده : آقای 

حسین آقا فراشی فرزند شیخعلی به نشانی مجهول المکان –خواسته : مطالبه مهریه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم سیده اکرم موسوی فرزند سید محمد رضا 
با وکالت خانم زهرا ولی زاده فرزند شاه مراد بطرفیت آقای حسین آقا فراشی فرزند 
شیخعلی به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت پانصد هزار تومان وجه 
نقد بابت مهریه عندالمطالبه با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی فعال مقوم به شش 
میلیون تومان  بانضمام خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی دادگاه با 
عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به رونوشت سند نکاحیه شماره 131۷9 
که در دفتر ثبت ازدواج شماره 6 شهرستان خرم آباد ثبت گردیده و اظهارات وکیل 
خواهان در محضر دادگاه وقوع رابطه زوجیت دائم فیما بین محرز و مسلم است و اینکه 
زن به مجرد وقوع عقد مالک تمام مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن 
بنماید و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی و دلیلی که حکایت از برائت ذمه 
خود باشد به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه بنا به مراتب فوق و نظریه مشورتی قاضی  
مشاور خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198 -519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 1082از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد 
هزار تومان وجه نقد حسب شاخص بهای کاال و خدمات اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که در یوم االداء در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید و 
پرداخت مبلغ 8/3۷0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیسشعبه2دادگاهخانوادهشهرستانخرمآباد–سیدغالمرضامرتضوی.

اصالحیه

پیروآگهی نامه مصادره مورخه 1396/9/5 شماره ملی آقای محمدمدنی5290020551 
صحیح می باشد.

مدیردفترشعبهدومدادیاریدادسرایعمومیوانقالبخرمشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی حشمتی فرزند 

علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  چوالندیم  امیری  کیومرث  آقای  خواهان 
حشمتی به خواستهمطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم   شعبه  کالسه96099866106003۷5 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/25 ساعت 10:00تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد
منشیشعبهششمدادگاهعمومیوحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد-رحمانرضوی.

شرکت تعاوني مصالح فروشان مرکزي کرج
آگهيدعوتمجمععموميعاديبطورفوقالعاده)نوبتاول(

بدینوسیله از کلیه اعضاي محترم دعوت مي گردد که در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاوني مصالح فروشان کرج که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 1396/10/1۷ در محل 
شرکت تعاوني مصالح فروشان کرج واقع در کرج – میدان مادر- خیابان رودکي شرقي – پالک ۷9، بمنظور 
بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ذیل طبق دستور جلسه تشکیل و برگزار مي گردد، حضور بهم رسانید.

یادآوري مي شود:
1-در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از سوي 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ یک از اعضا نمي تواند عالوه بر راي 
خود بیش از سه راي با وکالت به عضو و یک راي به غیر عضو همراه داشته باشد. همچنین برگ هاي وکالت 
مذکور به امضا هیات مدیره و بازرسان و مهر تعاوني معتبر خواهد بود. به منظور تنظیم و تائید وکالت نامه ها 
وکیل و موکل بایستي باتفاق یکدیگر از تاریخ 1396/9/11  تا تاریخ 1396/10/1۷ در وقت اداري به محل 

شرکت تعاوني مراجعه نمایند.
2-باتوجه به پایان دوره خدمت هیات مدیره و بازرسان اعضایی که درخواست کاندیداتوری هیات مدیره و 
بازرسی شرکت تعاونی را دارند، از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت یک هفته )10 روز( فرصت دارند 
فرم درخواست را تکمیل و مدارک موردنیاز: )کپی جواز کسب معتبر- کپی مدرک تحصیلی- کپی کارت 
ملی- کپی شناسنامه و دو قطعه عکس )4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداری به شرکت تعاونی 

مصالح فروشان کرج تحویل نمایند.
3-مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از 
حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود این مجمع با حضور نصف بعالوه یک نفر از کل اعضا تعاونی رسمیت 

خواهد یافت.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 94 و 95
3-ارائه گزارش حسابرسی سال 94 ، 95 و تعیین حسابرسی و هزینه مربوطه برای سال مالی 96

4-انتخابات اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
هیاتمدیرهشرکتتعاونیمصالحفروشانکرج

مازندران  هواشناسی  مدیرکل  ایسنا: 
مازندران  مردم  به  باید  اینکه  بیان  با 
حال خشک  در  جنوب  از  کشور  بگوییم 
افزایش  کشور  در  تبخیر  و  است  شدن 
یافته است، عنوان کرد: بارش ها کاهش 

را  مازندران  استان  خطر  و  است  یافته 
نیز تهدید می کند.محمدرضا رضوی در 
جلسه شورای اداری شهرستان آمل ادامه 
داد: ساخت و ساز در ارتفاعات مازندران، 
تهدید  را  بارندگی  و  هواشناسی  وضعیت 
مازندران  هواشناسی  کند.مدیرکل  می 
عمده  اخیر،  مقطع  در  اینکه  به  اشاره  با 
و  می گیرد   صورت  دریا  در  ها  بارش 
ها  کوه  به  رسیدن  برای  قدرتی  بارشها 

باران در دریا،  بارش  با  بیان کرد:  ندارد، 
13 درصد منابع آبی را می توان مدیریت 
می  سرازیر  دریا  در  منابع  مابقی  و  کرد 
ساز  و  ساخت  اینکه  اعالم  با  شود.وی 
بی رویه در ارتفاعات، نگه داشت آب برای 
فصل زراعی را دچار مشکل می کند، بیان 
باید  سم  از  استفاده  دیگر  سوی  از  کرد: 
صورت  به  هواشناسی  اطالعات  براساس 
جهانی صورت گیرد اما این زمان در میان 

کشاورزان رعایت نمی شود. کشاورزان از 
از  ندارد  اطالعات  سمپاشی  دقیق  زمان 
این رو شائبه افزایش سرطان نیز به گوش 

می رسد.
اجازه ساخت  نباید  اینکه  بیان  با  رضوی 
حالی  در  شود  داده  ارتفاعات  در  وساز 
ساخت  اجازه  زراعی  های  زمین  در  که 
کشاورزی  زمین  گفت:  دهیم،  می  بتن 

ارزشمند است.

مدیرکلهواشناسیمازندران:

کشور از جنوب در حال خشک 
شدن است
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هشدار نسبت به توهم زدایي »دستمال« 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار 
داد: مخدر دستمال مرطوب بین 20 تا 80 برابر 
حشیش قوی تر است به همین علت اثرات و 
توهم زایی که ایجاد می کند، در مدت کوتاه تری 

افراد را به سمت مرگ می برد.
دکتر پرویز افشار با اشاره به ماده محرک ان.پی.

اس گفت: این ماده محرک صناعی جدید، از 
دسته مخدر ها نیست و از محرک ها است. 
این ماده جزو کانابینوئیدهای صنعتی است، 
کانابینوئید همان ماده موثر حشیش است که 
حشیش سنتی یا علف یا گرس یا ماری جوآنا 
کاشت می شود اما اینها متاسفانه در آزمایشگاه 
سنتز می شوند. وی در رابطه با اثرات این نوع 
ماده محرک بیان کرد: اثرات دستمال مرطوب 
شبیه اثرات ماری جوانا است اما بسیار بسیار 
شدیدتر و قوی تر است؛ وقتی این ماده بین 20 
تا 80 برابر حشیش قوی تر است به همین علت 
اثرات و توهم زایی که ایجاد می کند چندین 
مصرف  وقتی  متاسفانه  است.  حشیش  برابر 
بشوند بعد از یک مدت تغییرات اساسی روی 
مغز ایجاد می کنند با توجه به همین قوت و 
قدرت بسیار باال است که تخریب شان بسیار 
وسیع است و در مدت کوتاه تری نسبت به مواد 
سنتی افراد را به سمت و سوی از دست دادن 
همه مهارت ها و حتی به سمت و سوی مرگ 

پیش می برند.

خبرخبـر

آمادگي نا چیز تهران در برابر  زلزله

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آمادگی تهران در برابر زلزله ای 
بزرگ را ناچیز توصیف کرد.

اسماعیل نجار در نشست بررسی درس های زلزله کرمانشاه، میزان 
آمادگی پایتخت را در برابر زلزله ای بزرگ را ناچیز و غیر قابل قبول 
خواند و گفت: زلزله تهران امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد. 
امروز دانش امکان پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله را فراهم کرده 
است و میزان آسیب پذیری موجود ما در برابر زلزله پذیرفته نیست.

وی به کاستی های حوزه نظارت در امر ساخت و ساز و کمبود نیروی 
انسانی ماهر در بخش اجرای ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: این 
مشکالت باید در ابعاد ساخت و سازهای دولتی و بخش خصوصی 
حل شود تا کیفیت و عمر مفید ساختمان ها به ویژه ساختمان 
های عمومی مثل مدارس و بیمارستان ها ارتقاء یابد. نجار با اشاره  
به طوالنی شدن زمان تصویب الیحه قانون مدیریت بحران کشور 
در مجلس اشاره کرد و گفت: عالوه بر قانون، مدیریت بحران باید 
به دغدغه مسئوالن و باور عمومی مردم و مسئوالن تبدیل شود و 
نگاه به مقوله مدیریت بحران باید فرابخشی شود. وی گفت: ساختار 
سازمان مدیریت بحران کشور باید تقوبت شود و جایگاه آن ارتقاء یابد 
تا در ایفای نقش و رسالت خود با کمبودها و مشکالت مواجه نباشد.

زکات براي رفع محرومیت و فقر مصرف مي شود

رئیس کمیته امداد در پنجمین همایش سراسری زکات گزارشی از 
وضعیت اجرای قانون زکات اعالم کرد.

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد با اشاره به پیام رهبری 
مبنی بر اینکه »ما مسئوالن باید بابت کم کاری درباره زکات از خدا 
طلب آمرزش کنیم« خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقالب تمام تالش 
خود را برای ترویج زکات به کار بسته اند اما ما مسئوالن در این زمینه 

کوتاهی کرده ایم و ما باید بابت این موضوع توبه کنیم نه رهبری.
وی با ابراز تاسف از اینکه قانون زکات به طور کامل اجرا نمی شود 
افزود: دولت تاکنون در زمینه زکات اقدام جدی انجام نداده است که 
با توجه به پیام رهبری مبنی بر همکاری دولت در ترویج زکات، این 

بار دولت باید  وارد میدان شود.
رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه طبق قانون زکات، دولت موظف 
به پرداخت 100 میلیارد تومان به عنوان سهم تشویقی زکات است 
گفت: متاسفانه سال گذشته از این رقم فقط شش میلیارد تومان 
پرداخت شد. وی آمار اعالم شده از زکات پرداختی را دقیق دانست 
و گفت: در آمار کمیته امداد نباید تردید کرد تاکنون نیز این موضوع 

ثابت شده است که آمارهای این نهاد صادقانه است.

خبر

وزیر بهداشت با اشاره به وقوع سالیانه حدود 
لزوم  بر  کشور،  در  مغزی  مرگ  هزار   9
فرهنگسازی از طریق رسانه ها در این حوزه 

تاکید کرد.
سیدحسن هاشمی در مراسم جشن نفس 
در سالن همایش های بین المللی برج میالد 
تردید  بدون  کرد:  بیان  برگزارشد،  تهران 
اهدا  اعضایشان  که  کسانی  همه  زندگی 
درباره  شما  نمی دانم  دارد.  ادامه  شده است، 
مرگ چه فکر می کنید، اما من فکر می کنم 
شاید  است.  انسان  زندگی  اتفاق  زیباترین 
مهم ترین دلیل این است که در مرگ دروغ 
برای  که  است  حقیقتی  بلکه  ندارد؛  وجود 
همه موجودات عالم مانند گیاهان، جانوران، 
البته  می افتد.  اتفاق  انسان ها  و  ستارگان 
انسان ها متوجه مرگ می شوند و به همین 
این  دالیل  از  یکی  دارند.  اضطراب  دلیل 
اضطراب فاصله گرفتن انسان از زیبایی های 
زندگی به وسیله مرگ است. هاشمی ادامه 
زیباتر  بسیار  مرگ  مسلمانان  ما  برای  داد: 
است؛ چون  آن را خداحافظی از دنیای فانی 
و گذر به دنیای باقی می دانیم. خوب است 
که مرگ دروغ نیست و البته در آن عدالت 
هم وجود دارد؛ زیرا مرگ، پیامبر و شاه و گدا 
ابتدای  از  آن  پذیرش  بنابراین  نمی شناسد. 

زندگی زیباترین تسلیم است.

وزیربهداشت با بیان اینکه این اتفاق ممکن 
است برای هر یک از ما نیز رخ دهد، گفت: 
من هم این موضوع را تجربه کرده ام و باید 
دست  روی  را  ساله ام  هفت  عزیز  عکس 
را  عزیزش  انسان  وقتی  می دانم  می گرفتم. 
اعضای  از  یکی  که  انگار  می دهد  دست  از 
بدنش را با او از دست داده و هر روز به یاد 
هم  این حس  خود  البته  می افتد.  عزیزش 
زیباست؛چون وقتی عزیزمان زنده است به 
او  کمتر  زندگی  گرفتاری های  وجود  دلیل 
را حس می کنیم، اما وقتی کنارمان نیست، 

بیشتر به یادش هستیم.
هاشمی گفت: مرگ به ظاهر پدیده ای زشت 
است، اما وقتی به کنه آن نگاه کنیم زیباست. 
یا  مادر  پدر،  می بینیم  که  زمانی  ویژه  به 

خانواده ای از طریق اهدای عضو، امکان زندگی 
کردن پیدا می کند.

پیوند  موضوع  از  بخشی  داد:   ادامه  وی 
عضو هم به جامعه پزشکی مربوط می شود. 
پزشکی  جامعه  از  عضوی  عنوان  به  من 
یکی  عنوان  به  اما  می کنم،  افتخار  آنها  به 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  از 
نگاهشان شرمنده ام؛ در حق جامعه پزشکی 
کم لطفی های زیادی شده است. مقام معظم 
رهبری جامعه پزشکی را سرمایه اجتماعی 
برخی  اما  خوانده اند،  کشور  برای  بزرگی 
دستگاه های وابسته به نظام بدترین تهمت ها 
را در حق شان روا می دارند. جامعه پزشکی 
جانشان را وسط می گذارند تا ایرانیان سالم 
افتخار  آنها  به  خودم  سهم  به  من  بمانند. 

افتخار می کنم که جزو  می کنم. همچنین 
این سفیدپوشان هستم. هر چند که گاهی به 
دلیل این بی مهری ها ناراحت می شویم. وزیر 
بهداشت در ادامه صحبت هایش از وجود 25 
هزار بیمار نیازمند به پیوند عضو در کشور که 
در لیست انتظار قرار دارند، خبر داد و گفت: 
متاسفانه ساالنه هشت تا 9 هزار مرگ مغزی 
در کشور رخ می دهد که از این تعداد می توان 
از اعضا و جوارح چهار هزار نفر از آنها استفاده 
کرد. باید توجه کرد که هشت عضو یک بیمار 
مرگ مغزی و 53 ارگان او می تواند بیماران 
نیازمند پیوند را نجات دهد. بنابراین هر یک 
نفر از این چهار هزار نفر، می توانند هشت نفر 
را از مرگ نجات دهند، اما متاسفانه به دلیل 
برای  این حوزه کمتر کار شده و  اینکه در 
ترویج این سنت حسنه کم تبلیغ شده است، 
حدود 900 پیوند عضو به سرانجام می رسد. 
هاشمی با اشاره به عضویت  4.5 میلیون نفر 
در انجمن اهدای عضو ایرانیان، تصریح کرد: 
در برخی کشورها یک سوم جمعیت برای 
اهدای عضو داوطلب می شوند. من معتقدم 
که در این زمینه رسانه ها، صدا و سیما و ... 
می توانند فرهنگسازی کنند. در گذشته 90 
درصد از موارد پیوند کلیه از افراد زنده انجام 
می شد.در حال حاضر نیز  در کشور ما 5۷ 
درصد از موارد پیوند کلیه از افراد دچار مرگ 

مغزی دریافت می شود.

هر بیمار مرگ مغزی، جان هشت نفر را نجات می دهد

تهران،  هوای  آلودگی  اپیدمولوژی  مطالعات 
دنیا  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  دوشادوش 
نشان  می  دهد از هر 10مرگ در ایران، یکی بر 

اثر آلودگی هوا صورت گرفته است.
کنترل  شرکت  عمومی  روابط  گزارش   به 
کیفیت هواي تهران؛ ششمین همایش ملی 

مدیریت آلودگی هوا و صدا که 3 و 4 بهمن 
امسال در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار 
می شود، قرار است به نقش اثرگزار آالینده های 

جوی در سالمت شهروندان بپردازد.
علمی  کمیته  عضو  حسنوند  صادق  دکتر 
ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و 
صدا در خصوص تحقیقات انجام شده درباره 
در  هوا  آلودگی  و  اپیدمولوژی  بین  ارتباط 
دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: بر اساس 
مرگ  از  10درصد  گرفته  صورت  مطالعات 
و میرهای موجود در ایران بر اثر آلودگی هوا 
اتفاق می افتد و با توجه به اینکه آلودگی هوا 

به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان 
شناخته می شود، بنده و همکارانم از سال 89 
در پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی به بررسی 
ارتباط بین بیماری های قلبی و سرطان ها با 
آلودگی هوای تهران در مطالعات اپیدمولوژی 

پرداخته ایم.
پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  این  گفته  به 
محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، در 
سال 2016، آلودگی هوا باعث مرگ 33 هزار 
نفر شده و بر اساس تحقیقات انجام شده در 
زمینه کاهش آالینده ها در هوای آلوده، تنها 
راهکار مهم برای رفع این مشکل در تمامی 

و  استانداردها  افزایش  دنیا،  شهرهای  کالن 
فرهنگ عمومی مردم برای استفاده بیشتر از 

وسایل نقلیه عمومی است.
این استاد دانشگاه گفت: در مطالعات اپیدمولوژی 
بیشتر از روش پنل استوری یا کوهورت استفاده 
می شود. اپیدمولوژی تالشی عمومی، سازمان 
یافته و هدفمند برای پیشگیری از بیماری ها 
و ارتقا ي سالمت، بررسی میزان مرگ میر و 
ابتال به بیماری ها و عوامل ایجاد آنها مهمترین 
مباحثی است که در رشته ای به نام اپیدمولوژی 

مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.
وي اظهار کرد: برای مثال حدود 100 هزار نفر 

را در شهر تهران که آلوده است و در یکی از 
شهرهای پاکیزه ایران همچون اردبیل، به مدت 
20 سال مورد مطالعه قرار می دهیم و علل 
مرگ و تعداد مرگ این افراد در طی تحقیق 
از  ناشی  ترین دالیل  تا مهم  باعث می شود 

آلودگی هوا مشخص شود.
حسنوند گفت: بر اساس مطالعات اپیدمولوژی و 
ارتباط آن با آلودگی هوا حساس ترین رنج سنی 
که در معرض بیماری های خطرناک ناشی از 
آلودگی هوا قرار دارند، افراد باالی 65 سال و زیر 
5 سال بوده و بیماران قلبی عروقی، افراد باردارو 

افراد چاق نیز از این دسته هستند.

ازهر 10مرگ در ایران 
یکي بر اثر آلودگي 

هواست

آگهی تجدید مزایده

نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی کودکان و نوجوانان
شهرداری ماهدشت در نظر دارد حدود دو هزار مترمربع از پارک بزرگ شهر واقع در ضلع جنوبی میدان امام خمینی )ره( شهر 
ماهدشت را جهت نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی کودکان و نوجوانان بصورت اجاره، به اشخاص واجدالشرایط 

ذیل واگذار نماید:
1-دارای اساسنامه و گواهی ثبت شرکت موضوع فعالیت در زمینه مذکور

2-دارای گواهینامه تعیین صالحیت در زمینه مذکور از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
3-دارای گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

4-دارای سوابق و تجربه در زمینه نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی
5-دارای توان مالی جهت ساخت، نصب و بهره برداری تجهیزات و لوازم بازی

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل مورد مزایده دریافت اسناد و آگاهی از شرایط مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 13۹۶/۹/28 ضمن ارائه اسناد مذکور نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 373۶0۹7۹0-02۶ تماس 

حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداری ماهدشت-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی دادنامه

پرونده کالسه9509986195800366شعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
تصمیم نهایی شماره96099۷6195800623،خواهان: شرکت اعتباری کوثرمرکزی 
حقیقی  وحید  آقای  پورباوکالت  وجوادفهیمی  رضایی  عیسی  آقایان  مدیریت  به 
فرزند محمدعلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-
دفتروکالت آقای سعید صلیح،خواندگان:1-آقای عادل سالمی فر فرزند عبداالمیربه 
مسلم-بین  زند-خیابان  اهواز-اهواز-چهارراه  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی 
زندورودکی-پالک1001    2-آقای حسین نیک صفت فرزند عبدالرضا به نشانی 
استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کمپلو-بین زینب و فراهانی-کوچه پورداوود-
پالک384       3-آقای مرتضی ستوده فرزند حسن به نشانی استان خوزستان-

شهرستان اهواز-اهواز-جاده اهواز،اندیمشک-بعدازپلیس راه قدیم-دفترنمایندگی ولی 
فقیه درسپاه ولی عصر خوزستان-خواسته ها:1-مطالبه وجه بابت....،2-مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه،3-مطالبه خسارت دادرسی،)رای دادگاه(درخصوص دعوی شرکت تعاونی 
اعتباری کوثرباوکالت آقای وحیدحقیقی به طرفیت:1-حسن نیک صفت2-مرتضی 
ستوده3-عادل سالمی فر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ363000000ریال به انضمام 
دعوی  خوانده  که  نموده  اعالم  دعوی  خواهان  که  توضیح  دادرسی،بدین  خسارات 
یک فقره چک به شماره14/11۷426مورخ1394/9/9عهده بانک انصار صادرنموده 
وخواندگان ردیف دوم و سوم ظهرآنرا به عنوان ضامن امضاء نموده اند که پس ازمراجعه 
تقاضای  الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است و  بانک محال  به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ363000000ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارات دادرسی نموده اند،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت 
وجه ارائه ننموده اند.وجودچک به عنوان سند تجاری دریدخواهانرا داللت بر اشتغال 
ذمه و مدیونیت صادرکننده سند تجاری دانسته وبا استصحاب بقاءدین بر ذمه خوانده 
طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا 
مواد198و515و  مصوب1311/2/13و  تجارت  مواد249-310-311و313قانون  به 
به  13۷9/1/21حکم  مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  تبصره2آن،519و522قانون 
محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ363000000ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ118۷3000ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک استنادی مورخ 1394/9/9بر طبق نرخ شاخص قیمت که از طرف 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی 
است،دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول وبه 
خواهان ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد 
بود.رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.
علیاحمدپناهی-دادرسیعلیالبدلشعبهبیستمدادگاهعمومی-حقوقیاهواز

آگهی مزایده

در پرونده 962052/8  اجرائی آقای سید اصغر پناهی   محکوم است به پرداخت مبلغ 
88۷/215/040 در حق خانم سکینه جبار زاده قشالقی و مبلغ 12/300/000 ریال 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:
مشخصات ثبتی:

ملک مورد کارشناسی عبارتست از پالک ثبتی 3485 فرعی از 42 اصلی به مساحت 
عرصه 120متر مربع مازاد دوم واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اسالمشهر دارای 
سند مالکیت به شماره چاپی 525010 مورد ثبت شماره 136913 در صفحه ۷1 دفتر 
983 دفاتر اسالمشهر مالک 35 سهم مشاع از 60 سهم عرصه و اعیان آقای سید علی 
اصغر پناهی که به موجب سند رهنی شماره 14۷53 مورخ 13۷8/8/16 دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 6۷5 شهرتهران به نفع بانک پاسارگاد ثبت است.
مورد کارشناسی:

عبارتست از ساختمانی ) حاصل از تجمیع پالکهای ثبتی 42/3484 و 42/3485 
هریک به مساحت عرصه 120 متر مربع و جمعا به مساحت 240 متر مربع( قواره 
جنوبی ) مشرف 12 متری( و احداثی در شش طبقه ) همکف و پنج طبقه روی آن( 
که نمای اصلی آن ) به سمت گذر اصلی ) تا ارتفاع همکف سنگ گرانیت و ما بقی 
آن کامپوزیت و هر طبقه شامل سه واحد مسکونی ) مساحت کل واحدهای هر طبقه 
بصورت تقریبی 2 متر مربع ( که هر واحد شامل یک خواب و پذیرایی و آشپزخانه و 
حمام و سرویس بهداشتی- کف پذیرایی و خواب سرامیک و دیوار و سقف سفیدکاری: 
آشپزخانه دارای کف سرامیک و دیوار تا ارتفاع تقریبی دو متر سرامیک و مابقی سفید 
کاری و سقف سفید کاری و کابینت MDF  حمام داخل خواب و سرویس بهداشتی 
داخل پذیرایی: سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد. راه پله کف 
سنگ گوهره و دیوار تا ارتفاع یک متر سرامیک و ما بقی سفید کاری و سقف آن 

سفید کاری می باشد.
ریال  مبلغ 6/2۷0/000/000  به  بازداشت  مورد  پالک 42/3485  ارزش ششدانگ 
معادل ششصدو بیست و هفت میلیون تومان بر آورد و تعیین میگردد که سهم مشاع 
از 60 سهم و اعیان پالک مذکور ) کل سهم آقای سید علی اصغر پناهی از پالک 
42/3485( به مبلغ 3/65۷/500/000 ریال معادل سیصد و شصت و پنج میلیون و 

هفتصد و پنجاه هزار تومان بر آورد و تعیین می گردد.
نشانی ملک اسالمشهر- بیست متری امام خمینی خیابان شهدا خیابان نبوت کوچه 4 

شهید محراب حسینی پالک 11 و 13 
به منظور  مزبور  اموال  انجام گردیده که  بوسیله کارشناس  آن  ارزیابی  و  1.توقیف 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
2. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی شماره 8 شهرستان اسالمشهر 

3. هرکس میتواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه تاریخ انجام مزایده 1396/09/26  از ساعت 10 
الی 11 صبح می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به 
عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد 
فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 1621
دادورزشعبه8حقوقیمحاکمعمومیاسالمشهر-فتحی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20و برابر رای شماره 13966031001000۷090 مورخ 
1396/06/22 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر سومندر فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 13318/50مربع قسمتی از پالک 
۷3-اصلی واقع در اراضی مزرعه نرگس کیاب بخش 18ثبت بهشهر  که که خریداری 
قانون  ماده 3  بموجب  لذا  است  از صفر سومندرمحرزگردیده  الواسطه  مع  از  شده 
مذکور و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :96/20/6112     
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/25

کفیلادارهثبتاسنادوامالکبهشهر–علیمرادبابائی

اجرائیه

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : پشتوارنام پدر: فضل اله نشانی : چهارمحال وبختیاری 
شهرکرد خ معلم خ ابوذر روبروی دبستان قلم پالک 31 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1ـ نام محمدرضا نام خانوتدگی کیانی هرچگانی نشانی مجهول المکان 

2ـ نام : مجید نام خانوادگی:  علیدوستی نشانی مجهول المکان 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610093845000251 
و شماره دادنامه مربوطه 96099۷3845000266 خواندگان محکوم اند به رفع توقیف 
از وانت پیکان به شماره انتظامی 61۷ ب 22 ایران ۷1 در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

ازآن میسرباشد. چنانچه  به  3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم 
را  خود  اموال  کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  قادربه  را  خود 
شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول و غیر منقول،به طورمشروح مشتمل 
برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرع دعوای اعسار به ضمیه 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می 

شود .)مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرارازاجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد .)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20ق.م.1 و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
5-انتقال مال به دیگری به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(
6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
شورایحلاختالفشماره10شهرستانشهرکرد

آگهی حصر وراثت

خانم آمینه امامی  دارای شناسنامه شماره 33601854913  به شرح دادخواست به 
کالسه  1،420،96  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اکبر احمدی   بشناسنامه 334849048 در تاریخ 94،10،20  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات باال همسرمتوفی 

2-انور احمدی به شماره 33۷954۷10۷ پسر متوفی 
3-شوکت احمدی به شماره ملی 33۷9۷14۷81 دختر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفقصرشیرین

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرائی 960060 صادره از شعبه اول دادگاه اول دادگاه عمومی 
روانسر به سود  ابراهیم نوری و به زیان رمضان عبدی قلعه دایر بر محکومیت به پرداخت 
مبلغ 1،۷18،۷46،190 ریال اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 13۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند.مشخصات مال غیرمنقول:1-ملک متعلق به رمضان عبدی قلعه می باشد.2-
محل وقوع ملک:شهرستان روانسر-روستای قلعه فرج اله بیگ 3-ملک ثبت شده است. 
4-ملک در اجاره نمی باشد. 5-ملک مشاع و به متراژ54050 مترمربع در دو قطعه می 
باشد 6-منافع آن به هیچ شخص ثالث دیگری واگذار نشده است.۷-مزایده از قیمت 
1/944/000/000 ریال شروع می شود. 8-ساعت و روز و محل مزایده:1396/10/5 
راست ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط 
کارشناس رسمی به تاریخ 1396/6/21 ارزیابی شده است.طالبین و خریداران میتوانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر- میدان اورامان دادگستری 
مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود .مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته 
خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان 
سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در 
موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری-دادورزاجرایاحکامحقوقیشهرستانروانسر

آگهی مزایده مال منقول )نوبت(

به موجب به سود به ضرر از اموال سخص ثالث توقیف به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است:اموال توقیفی شامل 230جین کمربند چرمی بزرگسال که هر 
عدد به طول یک متر الی 1/35 سانتیمتر و عرض 3/6 میل از جنس چرم گاو میش 
اشپالت شده به ارزش هرجین یکصد هزار تومان که جمع کل آن 230/000/000 ریال 
مقرر گردید اموال مذکور در روز دوشنبه مورخه 1396/10/4 از ساعت 11 الی 12 
ازطریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جواد آباد از توابع شهرستان ورامین 
و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها 
)مامورین اجرا (و سایر اشخاص که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباءنسبی و 
سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایند محکوم له یا محکوم علیه 
میتوانند آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس 
از خریداراخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن 
معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه 
مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند ضمناً طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند .
1321خ/م-الف–ابراهیمعسگری–رئیساجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیبخش
جوادآباد

آگهی فقدان سند 
آقای مازیار بابایی فرزند کریم مالک پالک 8 اصلی ناحیه 6 قصر شیرین بخش چهار 
کرمانشاه حسب درخواست وارد به شماره 2056 مورخ 96،9،۷ ویک برگ استشهادیه 
سریال  شماره  به  صادره  سند  است.  نموده  اعالم  قصرشیرین   66 دفتر  به  ممهور 
192314 ب94 مفقود گردیده است لذا از اداره ثبت خواستار صدور سند مالکیت 
المثنی گردیده است لذا با توجه به ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب 
یک بار آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین 
واقع در قصر جدید مجتمع اداری ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت مقیده اعتراضی 
نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
رئیسثبتاسنادوامالکقصرشیرین-فرهادامینی

آگهی ابالغ

حسب پرونده کالسه 4/339/95 آقای یوسف عمئی به استناد یک فقره چک و حسب 
دادنامه ی شماره 601-95/11/30-94/3/30 محکوم به پرداخت )مبلغ یک میلیون 
و نهصد و هشتاد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 95/4/2۷ لغایت یوم الوصول، و مبلغ 
نود و نه هزار تومان بابت نیم عشر دولتی( گردیده که به دلیل مجهول المکان بودن 
خوانده و بموجب این آگهی که به منزله ابالغ اجرائیه است محکوم علیه)آقای یوسف 
عمئی(مکلف است ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی جهت پرداخت دیون خود به 
اجرای احکام مراجعه نماید در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر عملیات اجرائی طبق 

مقررات ادامه خواهد یافت.
رئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانروانسر

نوبتاول



نفت و انرژیشنبه11  آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 63636

 چرخه معیوب مصرف گرایی 
در کشور نیازمند اصالح است 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: حوزه 
انرژی برای خروج از چرخه معیوب مصرف گرایی 

نیازمند جراحی بزرگی است.
بر اساس این گزارش، علی کاردر روز پنجشنبه، 
آشنایی  همایش  نخستین  در  آذرماه  نهم 
فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت که در محل 
به موضوع  برگزار شد،  نفت  پژوهشگاه صنعت 
توسعه و چالش های شرکت ملی نفت ایران اشاره 
کرد و گفت: مسئله کنونی ما در بخش نفت، 
اهداف  به  نمی توان  توسعه  بدون  است،  توسعه 

مورد نظر در صنعت نفت دست یافت.
وی با بیان این که صنعت نفت کشور به همراهی 
با  افزود:  است،  نیازمند  حوزوی  فرهیختگان 
همراهی فرهیختگان حوزوی می توانیم بخشی از 
مشکالت و چالش های توسعه ای را حل و فصل 
کنیم. کاردر در ادامه به موضوع افزایش تولید 
و صادرات نفت ایران پس از برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( اشاره و تصریح کرد: با اجرای 
برجام و لغو تحریم های اقتصادی بیش از یک 
میلیون بشکه در روز به صادرات نفت ما افزوده 
شد و پول صادرات نفت خود را کامال دریافت 
می کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: هرچند تقاضای جهانی برای خرید نفت خام 
در آینده به ویژه در کشورهای اروپایی به دلیل 
فسیلی  سوخت های  مصرف  در  جویی  صرفه 
کاهش خواهد یافت، اما پیش بینی می شود تقاضا 
برای خرید نفت خام در کشورهایی همانند چین 

و هند افزایش یابد.
وی با اشاره به این که باید به تولید نفت خام خود 
اضافه کنیم، گفت: اگر شدت مصرف انرژی را در 
کشور کاهش دهیم و کمتر و درست از این منابع 
استفاده کنیم بدون تردید به تولید و صادرات 
نفت ما افزوده خواهد شد، امروز برخی کشورهای 
همسایه همچون عراق و عربستان در تولید نفت 
از ما سبقت گرفته اند که ما نیز باید سهم خود را 

در این بازار جهانی حفظ کنیم.

کوتاه از انرژیخبـر

 ادامه  امدادرسانی بانک پاسارگاد
 به زلزله زدگان کرمانشاه

 بانک پاسارگاد با کمک تیم حرفه ای مستقر در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
و همچنین ارسال کمک های بیشتر به این مناطق، امدادرسانی خود به 
هم میهنان خسارت دیده را استمرار بخشید.به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاسارگاد، شرکت نسیم سالمت بانک پاسارگاد، پس از وقوع زلزله 
کرمانشاه ضمن بررســی منطقه و نیازهای هم میهنان خسارت دیده، 
ضمن اســتقرار بیمارســتان صحرایی و کمپ های درمانی با امکانات 
پزشــکی جهت انجام عمل هــای جراحی ضروری و امدادرســانی به 
مجروحان و انجام اقدامات بســتری، با ارسال 250 عدد چادر دیگر، 
در مجموع تعداد 600 چادر به مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک کرد. 
پیــش از این نیز، تعداد 10 هزار تخته پتو توســط این شــرکت، به 
مناطق زلزله زده ارســال شــده بود.عالوه بر این با توجه به پیش بینی 
وقوع بارندگی در مناطق زلزله زده، بانک پاســارگاد با ارســال میزان 
قابل توجهی نایلون به این مناطق، اقدامات الزم را جهت پوشــاندن 
و حفاظــت چادرها از بارش برف و باران و در نتیجه تأمین آســایش 
هم وطنان خســارت دیده و آســیب دیده انجام داد.همچنین با اعزام 
تیم های روانشناسی خبره، اقدامات ارزشمندی را برای تجدید روحیه 
خسارت دیدگان به ویژه کودکان انجام داد.گفتنی است شماره حساب 
2-10488144-8100-201، شماره کارت 5022-29۷۷-۷۷۷۷-۷۷۷۷ 
و کد دستوری #5*۷20* جهت واریز کمک های نقدی بانکداران این 
بانــک و مردم به هم میهنان خســارت دیده این حادثه در نظر گرفته 
شده اســت که تاکنون مبلغ چهارمیلیارد و سیصد میلیون جمع آوری 

شده و این کمک ها همچنان ادامه دارد.

افزایش قیمت سوخت در امارات

قیمت بنزین در امارات متحده عربی برای ماه آینده میالدی )دسامبر( 
افزایش یافت.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، وزارت انرژی امارات 
در گزارشی قیمت سوخت در امارات متحده عربی طی ماه آینده  
میالدی  را اعالم کرد که قیمت بنزین بیش از 12 فلس و قیمت 
گازوئیل نیز بیش از 9 فلس افزایش یافت.براساس این گزارش، طی 
با قیمت 2  اکتان 98  با  بنزین سوپر  ماه جاری قیمت هر گالن 
درهم و 15 فلس  با افزایش 12 فلس و هر گالن بنزین خصوصی با 
اکتان 95 با قیمت 2 درهم و 4 فلس  با افزایش 12 فلس به فروش 
خواهد رسید. هم چنین هر لیتر گازوئیل به ارزش   2 درهم  و 2 

فلس با 9 فلس طی ماه آینده  به فروش خواهد رسید.

خبر

تاثیر  وزیر نفت در پاسخ به سوالی در مورد 
تحریم های آمریکا بر تمایل شرکت های غیر 
آمریکایی نظیر توتال برای همکاری با ایران 
رفته  پیش  چیز خوب  همه  »تاکنون  گفت: 
است. ما امیدواریم بتوانیم قبل از پایان سال 
امضا  به  هم  را  قرارداد  چند  جاری  شمسی 
برسانیم.«  به گزارش زمان به نقل از تسنیم، 
گفت  ایران  نفت  وزیر  زنگنه،  نامدار  بیژن 
شرکت های انرژی آمریکایی بازندگان اصلی 
تحریم های یکجانبه اعمال شده از سوی دولت 

آمریکا علیه ایران هستند.
با  وین  در  اوپک  نشست  در حاشیه  که  وی 
سیاست  افزود،  گفت  می  سخن  خبرنگاران 
تحریمی آمریکا هم گیج کننده و هم به ضرر 

خود آمریکایی هاست.
»من نمی فهمم چرا شرکت های آمریکایی 
نمی  آنها  شوند.  ایران  بازار  وارد  توانند  نمی 

توانند در بزرگترین پروژه های نفتی جهان که 
در ایران قرار دارد مشارکت کنند.«

زنگنه همچنین گفت، ایران »هیچ مشکلی« با 

تخصص یا سرمایه آمریکایی ندارد و کشورش 
شده  طراحی  مهم  پروژه  چند  تکمیل  برای 
برای افزایش تولید نفت این کشور به میلیاردها 
پاسخ  در  دارد. وی  نیاز  دالر سرمایه گذاری 
تاثیر تحریم های آمریکا  به سوالی در مورد 
نظیر  آمریکایی  غیر  های  شرکت  تمایل  بر 
توتال برای همکاری با ایران گفت: »تاکنون 
همه چیز خوب پیش رفته است. ما امیدواریم 
بتوانیم قبل از پایان سال شمسی جاری چند 

قرارداد را هم به امضا برسانیم.«
زیرساخت  توسعه  قراردادهای  گفت،  زنگنه 
های نفتی ایران معموال 3 ساله هستند و تاثیر 
چندانی از هرگونه توافق کاهش اوپک که در 

نشست امروز به دست می آید نمی پذیرند.

زنگنهخبرداد:

امضای چند قرارداد مهم نفتی با شرکت های خارجی تا پایان سال ۹6 

معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران در دیدار 
با رئیس شرکت نفتی سوکار آذربایجان گفت: 
»ایران عالقمند به مشارکت شرکت سوکار در 

پروژه های همکاری مشترک است.« 
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر 
نفت ایران در دیدار با رونق عبدلالیف، رئیس 
شرکت نفتی سوکار آذربایجان گفت: »ایران 
عالقمند به مشارکت شرکت سوکار به عنوان 
یک شرکت بین المللی دارای تجربه باال در پروژه 
های جهانی، در پروژه های همکاری مشترک 
است.« عبدالالیف، رئیس شرکت سوکار نیز در 
این دیدار اظهار داشت، ایران و آذربایجان اخیرا 
روابط خود در زمینه های مختلف اقتصادی را 
توسعه داده اند. به گفته وی، ایران و آذربایجان 
در تقویت گفت وگوها در زمینه توسعه همکاری 
ها بین شرکت های نفت و گاز دو طرف موفق 
بوده اند و سفرهای متقابل مقامات دو کشور 
نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرده است. زمانی 
نیا بر پتانسیل باالی تعمیق روابط بین دو کشور 

در حوزه اقتصادی و از جمله بخش انرژی تاکید 
کرد و ابراز اطمینان نمود که همکاری ها در 
صنعت نفت و گاز به توسعه دو کشور همسایه 
نیا، پروژه های  به گفته زمانی  نماید.  کمک 
همکاری برنامه ریزی شده موجب افزایش تولید 

نفت و گاز ایران در آینده نزدیک خواهد شد.
طرفین همچنین در خصوص توسعه همکاری 
ها میان بخش های نفت و گاز دو کشور از جمله 
در خلیج فارس و دریای خزر گفت وگو کردند. 
دو طرف تاکید کردند که فرصت های وسیعی 
برای گسترش همکاری ها وجود دارد. شرکت 
ملی نفت ایران هم اکنون در پروژه های شاه 
دنیز )10 درصد( و خط لوله قفقاز جنوبی )10 
درصد( مشارکت دارد. در عین حال، در سال 
2015 یک پروتکل همکاری سه جانبه بین 
شرکت توسعه نانوتکنولوژی سوکار، موسسه 
تحقیقاتی صنعت نفت شرکت ملی نفت ایران 
و شرکت نفت فراساحلی ایران به امضا رسیده 

است.

دعوت آذربایجان برای اجرای پروژه های مشترک نفتی

وزیر انرژی روسیه گفت، ایران در ماه نوامبر 
در قالب توافق دوجانبه با روسیه یک میلیون 
بشکه نفت به دیگر کشورها صادر کرده و قصد 
دارد در سال 2018، 5 میلیون تن دیگر صادر 

نماید.
وزیر  نواک،  الکساندر  گزارش،  این  اساس  بر 
انرژی روسیه گفت، ایران در ماه نوامبر در قالب 
توافق دوجانبه با روسیه یک میلیون بشکه نفت 
به دیگر کشورها صادر کرده و قصد دارد در 

سال 2018، 5 میلیون تن دیگر صادر نماید.
در طی ماه های گذشته وزیر انرژی روسیه از 
اجرایی شدن قریب الوقوع توافق منعقده بین 
ایران و روسیه، موسوم به توافق نفت در برابر 
کاال سخن گفته بود. اکنون به نظر می رسد که 

اجرای این توافق آغاز شده است.
این قرارداد به سال 2014 بر می گردد، یعنی 
زمانی که ایران تالش داشت در میان تحریم 
های غرب، صادرات انرژی خود را افزایش دهد. 
در آن زمان دو کشور مفاد یک قرارداد تهاتری 

را مورد بحث قرار دادند که به موجب آن قرار 
بود مسکو روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران 
بخرد و در مقابل تجهیزات و کاال به این کشور 

صادر نماید.
جمهوری  ریاست  دوران  در  قرارداد  این 
محمود احمدی نژاد و با زیر سوال رفتن صرفه 

اقتصادی اش متوقف شد
در می 201۷ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 
ایران گفت، تهران و مسکو موافقتنامه ای را 
به امضا رسانده اند که به موجب آن تهران 
در مقابل دریافت کاال به مسکو نفت خواهد 

فروخت.
نواک پیشتر گفته بود، حجم نفتی که قرار 
است از ایران خریداری شود، 100 هزار بشکه 
در روز است که به 5 میلیون تن در سال می 
رسد. وی همچنین گفته بود، شرکت بازرگانی 
دولتی پرومیسیری ایمپورت روسیه از دولت 
این کشور موظف شده تا خرید نفت از ایران در 

قالب این موافقتنامه را انجام دهد.

ایران از طریق روسیه یک میلیون بشکه نفت صادر کرد

تجدیدآگهی مزایده

صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر  در  
شورای   7 شماره  نشست  مصوبه   4
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 
اقدام  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای 
اطالعات  جهت  متقاضیان  لذا  نماید، 
بیشتر و دریافت برگه مزایده به واحد 

قراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/9/29

شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

تجدید آگهی مشارکت
 در ساخت

شهرداری صفادشت در نظر 
بند 10 جلسه 102 شورای  باستناد  دارد 
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
خصوصی  بخش  طریق  از  گذار  سرمایه 
و از طریق مزایده عمومی جهت احداث 
پارکینگ مجتمع شقایق اقدام نماید، لذا 
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
آگهی و کسب اطالعات بیشتر به واحد 

عمران مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/9/29

شهردار صفادشت – محمدعلی کریمی

نوبتاول
 آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی نوبتاول

موضوع مزایده اموال غیر منقول رهنی و مازاد اول پالک ثبتی 1۷9 فرعی از6- اصلی 
به موجب سند رهنی شماره 2۷۷98مورخ  کالسه های 9600033و960004۷ 
92/9/28تنظیمی دفترخانه 36 بابل بدهکار و را هن حسن بیانی و به موجب پرونده 
قرارداد داخلی به شماره 6602415249006مورخ 94/8/18بدهکار خانم خدیجه 
بیانی و ضامن آقای حسن بیانی طلبکار بانک ملی شعبه گنج افروز بابل تقاضای 
به شماره 1396050103۷5000210مورخ 96/8/21اموال غیر منقول  بستانکار 
ارزیابی شده مزبور واقع در بندپی غربی قریه مقریکال  به پالک ثبتی 1۷9 فرعی 
از6 اصلی بخش 9 ثبت بند پی به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق 
ارزیابی کارشناسان پرونده اموال غیر منقول که زمینه آگهی می باشد را به مبلغ 
1/۷۷0/000/000 ریال به عبارتی یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال برآورد 
شده است اموال غیرمنقول فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ96/10/10 در 
شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از 
مبلغ 1/۷۷0/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیر تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجود 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدی وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده در روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد تاریخ انتشار آگهی 96/9/11
سیدروحاهللاسماعیلپوررئیسثبتواسنادوامالکبندپی

دادنامه 
پرونده کالسه 9609981964200111شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور تصمیم نهایی شماره 96099۷1964200518خواهان اداره کل اموال و امالک 
بنیاد مستضعفان استان مازندران با نمایندگی آقای حسن بهبود آهنی فرزند حسین 
به نشانی مازندران نوشهر میدان مسافران خ ش  خیریان جنب اداره پست خواننده 
آقای ابراهیم لطیفی نیا به نشانی مجهول المکان خواسته اعتراض به ثبت رای دادگاه 
دعوی اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان مازندران به طرفیت آقای 
ابراهیم لطیفی نیا به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده ابطال رای هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت به ششدانگ 
اعیانی  یک قطعه زمین به مساحت 3۷1/33متر مربع 1942 فرعی از 1 اصلی قریه 
رویان با احتساب خسارت دادرسی مقوم به 20/000/010ریال با التفات به اینکه 
تاریخ انتشار اولین آگهی در تاریخ95/11/26 بوده است و تاریخ ثبت اعتراض خواهان 
96/2/21و مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی میباشد و خواهان خارج 
از مهلت دو ماه مبادرت به ثبت اعتراض خود نموده است لذا دادگاه به استناد مواد 
2 و بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 13۷9 قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای دادگاه حضوری ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران می 

باشد میم الف 96/606
رئیسشعبهدومدادگاهعمومیحقوقینوریوسفرضایی

آگهی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
شهرستان جویبار

تکلیف  و  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی جویبار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عمومی به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه جویبار 10 اصلی بخش ۷
به  نسبت  جویباری  یعقوبی  علی  محمد  1-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
به مساحت 169/15 مترمربع واقع در جویبار خریداری 
بدون واسطه از خانم کبری احمدی مالک رسمی طبق 
به    95/11/13 مورخه   1395/116۷4 شماره  رای 

کالسه پرونده شماره 1393114410014000429 
ششدانگ  به  نسبت  جویباری  فرزانه   رضا  آقای   -2
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   45/10 مساحت 
بدون واسطه از آقای جعفر شکری  طبق رای شماره 
96/5304 مورخه 96/۷/26  به کالسه پرونده شماره 

 139611441001400138
3- آقای یوسف مسلمی پطرودی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   215/90
واسطه از آقای وحید اسدی استانی   طبق رای شماره 
96/5196 مورخه 96/۷/24  به کالسه پرونده شماره 

 13961144100140021۷
به ششدانگ  نسبت  جویباری  رحیمی  رضا  آقای   -4

یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
218/00 مترمربع واقع در جویبار خریداری به صورت 
ارثیه پدری طبق رای شماره 96/535۷ مورخه 96/۷/2۷  

به کالسه پرونده شماره 139611441001400282 
5- آقای محمدعلی یعقوبی نسبت به ششدانگ یک 
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   1۷3/00
شماره  رای  طبق  احمدی   کبری  خانم  از  واسطه 
96/116۷0 مورخه 96/11/13  به کالسه پرونده شماره 

 139311441001400431
6- آقای علی رضا یداللهی باغلوئی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
ارثیه  صورت  به  جویبار  در  واقع  مترمربع   388/80
پدری طبق رای شماره 95/11682 مورخه 96/11/13  
به کالسه پرونده شماره 139511441001400188 

۷- آقای مصطفی قادری جویباری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
10842/00 مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون 
رای  طبق  جویباری  قادری  مصطفی  آقای  از  واسطه 
شماره 95/5429 مورخه 96/۷/30  به کالسه پرونده 

شماره 1394114410014002۷9 
8- آقای مصطفی قادری جویباری نسبت به ششدانگ 
به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت 90۷/00 مترمربع واقع در جویبار خریداری 
شماره  رای  طبق  قادری  نقی  آقای  از  واسطه  بدون 
95/5421 مورخه 96/۷/30  به کالسه پرونده شماره 

 1394114410014002۷۷
9- آقای سلمان قادری جویباری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   39۷/00
رای  طبق  جویباری  قادری  مصطفی  آقای  از  واسطه 

شماره 96/5۷2۷ مورخه 96/8/20  به کالسه پرونده 
شماره 139611441001400259 

10- آقای سلمان قادری جویباری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
11851/80 مترمربع واقع در جویبار خریداری بدون 
واسطه از آقای قدرت قادری جویباری طبق رای شماره 
96/4369 مورخه 96/6/14  به کالسه پرونده شماره 

 139411441001400199
11- آقای فتاح  فتحی انارمرزی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   200/00
شماره  رای  طبق  فتحی   سمیه  خانم  از  واسطه 
96/592۷ مورخه 96/8/24  به کالسه پرونده شماره 

 1394114410014000360
یک  ششدانگ  به  نسبت  سروی  حنیف  آقای   -12
مساحت  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   149/26
شماره  رای  طبق  نژاد  مسلم  همت  آقای  از  واسطه 
96/5181 مورخه 96/۷/23  به کالسه پرونده شماره 

1396114410014000251
13- آقای حنان فتاحی جویباری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   1۷1/۷0
شماره  رای  طبق  مهدیان  چنگیز  آقای  از  واسطه 
96/4561 مورخه 96/6/30  به کالسه پرونده شماره 

 1394114410014000543
 14- آقای حنان فتاحی جویباری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
بدون  خریداری  جویبار  در  واقع  مترمربع   126/30
شماره  رای  طبق  جویباری  داود  آقای  از  واسطه 
96/5001 مورخه 96/۷/18  به کالسه پرونده شماره 

1394114410014000544
15- آقای حسن طالبی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 1۷8/50 
مترمربع واقع در جویبار خریداری بصورت استشهادیه 
محلی طبق رای شماره 96/5034 مورخه 96/۷/19  
به کالسه پرونده شماره 1393114410014000140 
 امالک متقاضی واقع در قریه جویبار چپکرود روستای 

گلدشت 11 اصلی بخش ۷
16- آقای اسداله حاجی تبار نسبت به ششدانگ یک 
 2530/10 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 فرعی  واقع 
در جویبار  روستای گلدشت خریداری بدون واسطه 
از آقایان و خانمها فکوری طبق رای شماره 96/6314 

مورخه 96/5/26  به کالسه پرونده شماره 95-641
1۷- آقای بهروز نیک نام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
12۷0/00 مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 
فرعی  واقع در جویبار  روستای گلدشت خریداری 
بدون واسطه از آقای همت قادری طبق رای شماره 
96/6323 مورخه 96/5/26  به کالسه پرونده شماره 

1395114410014000644
از  18- آقای علی فروتن نسبت به سه دانگ مشاع 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
12۷0/00 مترمربع نسبت به قسمتی از پالک 135 
فرعی  واقع در جویبار  روستای گلدشت خریداری 
بدون واسطه از آقای همت قادری طبق رای شماره 
96/6328 مورخه 96/5/26  به کالسه پرونده شماره 

1395114410014000642
، کوهی خیل  قریه جویبار  واقع در  متقاضی  امالک 

25 اصلی
19- خانم نوابه قاسمی نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مساحت 198/35 مترمربع  
واقع در جویبار  روستای کوهی خیل  خریداری بدون 
واسطه از آقای حسن قاسمی و طاهره عادلیان طبق 
کالسه  به    96/6/9 مورخه   96/43۷8 شماره  رای 

پرونده شماره 139511441001400054۷
20- نبی اله قلی پور زرین کالئی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 255/20 
خیل   کوهی  روستای  جویبار   در  واقع  مترمربع  
اتقائی محلی  از آقای محمد  خریداری بدون واسطه 
به    96/5/14 مورخه   96/3654 شماره  رای  طبق 

کالسه پرونده شماره 1396114410014000192
به  نسبت  خیل  کوهی  قاسمی  حکیمه  خانم   -21
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
230/30 مترمربع  واقع در جویبار  روستای کوهی 
خیل  خریداری بدون واسطه از صغری نبی زاده طبق 
به کالسه  مورخه 96/۷/13   رای شماره 96/4۷95 

پرونده شماره 1396114410014000308
امالک واقع در قریه جویبار سراجکال 8 اصلی

22- آقای قربان مروری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 250/00 مترمربع  
بدون  خریداری  سراجکال  روستای  جویبار   در  واقع 
ساداتی جویباری طبق  عیسی  آقای سید  از  واسطه 
به کالسه  مورخه 96/5/29   رای شماره 96/4052 

پرونده شماره 13911144100140001285
به ششدانگ  نسبت  سراجی  مقدم  رجب  آقای   -23
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 300/00 
مترمربع  واقع در جویبار  روستای سراجکال خریداری 
بدون واسطه از آقای عباد رحمتی طبق رای شماره 
96/4۷98 مورخه 96/۷/13  به کالسه پرونده شماره 

1396114410014000355
امالک واقع در قریه جویبار اسماعیل کالبزرگ

به  نسبت  جویباری  مهجور  جواد  آقای   -24
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
اسماعیل   ، جویبار  در  واقع  مترمربع    4998/۷5
کالبزرگ  خریداری بدون واسطه از آقای جابر مهجور 
به    96/8/16 مورخه   96/5696 شماره  رای  طبق 
کالسه پرونده شماره 1392114410014000205

امالک واقع در جویبار روستای کفشگرکال
25- آقای رحمان محمدی نسبت به ششدانگ یک 
مساحت ۷118/00  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
کفشگرکال   روستای  جویبار   در  واقع  مترمربع  
رای  طبق  اراضی  اصالحات  صورت  به  خریداری  
شماره 96/4002 مورخه 96/5/29  به کالسه پرونده 

شماره 1396114410014000296
نظر به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
االنتشار در  از طریق روزنامه محلی و کثیر  15 روز 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
اولین آگهی و در  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته 
اعتراض  ماه  تا دو  الصاق در محل  تاریخ  از  روستاها 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
تاریخ  از   ماه  یک  ظرف  باید  معترض  نمایند   اخذ 
به  دادخواست  تقدیم   به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
نماید و در صورت سند  به صدور سند مالکیت می 
نیست. دادگاه  متضرربه  مراجعه  از  مانع  مالکیت 
نوبت  انتشار  اول:96/9/11تاریخ  نوبت  انتشار  تاریخ 

دوم:96/9/25 م.الف-96/60/244

حسینروحانیرئیسثبتاسنادوامالکجویبار

آگهی
احتراما نظر به اینکه شکایتی علیه متهم سعید کرمی فرزند رضا به اتهام تصادف 
جرحی به شماره پرونده951338 در این شعبه دادگاه مطرح و در حال رسیدگی 
می باشد ی رسیدگی به تاریخ 9۷/2/16و ساعت 11:30صبح صادر گردیده است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب با درج در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی فوق 
در این شعبه دادگاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود ضمناً هزینه نشر 

آگهی از طریق امور مالی دادگستری قابل پرداخت می باشد
مدیردفترشعبه101کیفریمیاندرود

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
نسبت به فروش 80 عدد فلت 24 وات مارک نیوالیف هر یک 560000 ریال و 
المپ زنبوری 4 وات 56 عدد و 12 وات 31 عدد به ترتیبی هر یک 130000 ریال 
و 14 عدد از 12 وات 360000 ریال و 1۷ عدد 540000ریال و فلت 12 وات 20 
عدد هر یک 240000 ریال و 4200 المپ هالوژنی 48 وات هر یک 22000 ریال 
و 396عدد پنل 4 وات فلزی مربع هر یک 130000 ریال و 10 عدد پروژکتور 
10 وات ریلی هر یک 380000 ریال مجموعا 218۷80000ریال  متعلق به آقای 
مجموعه متعلق به آقای مهدی هاشمی را در روز دوشنبه مورخ 96/10/11ساعت 
10صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی  بابل اقدام  نمایند مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده 
مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت 
نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ 10 درصد پرداختی در حق 

دولت ضبط خواهد شد 
دفتراجرایمدنیدادگستریبابلعبدی

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز دفتر چه مالکیت و کارت ماشین کامیون ولو مدل 196۷با 
شماره شهربانی 19۷84تهران با شماره موتور 8812و شماره شاسی 2303بنام ابراهیم 

قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز دفتر چه مالکیت و کارت ماشین کامیون انترناش مدل 19۷5با 
شماره شهربانی 36938با شماره موتور 10493413و شماره شاسی 1۷363 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

استانداریتهران
شهرداریصفادشت

استانداریتهران
شهرداریصفادشت
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خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

 افتتاح جدیدترین شعبه 
بانک پارسیان در تبریز 

بــا حضورخلیــل پــور، مدیرامورشــعب؛ بیژنی، 
مدیرامورپشــتیبانی؛ نیک نیا، رییــس حوزه تبریز 
ودیگر مدیران بانک پارســیان و همچنین کسبه و 
تجار محل،322مین شعبه بانک پارسیان در چهارراه 
ابوریحان تبریز، گشایش یافت.مدیر امور شعب بانک 
پارســیان در آیین گشایش شــعبه ابوریحان تبریز 
گفــت: بانک پارســیان، بانکی پیشــگام در عرصه 
بانکداری الکترونیک اســت.خلیل پور،با اشــاره به 
عملکرد بانک پارســیان در حــوزه خدمات نوین و 
بانکداری الکترونیک، گفت: براساس گزارش عملکرد 
35 بانک و موسسه اعتباری در مهرماه 96 در شبکه 
شــاپرک، بانک پارســیان به دلیل حضور گسترده 
خود در شبکه بانکی و نظام پرداخت، با سهم 6.۷6 
درصدی از کل تعداد تراکنش های پذیرندگی شبکه 
پرداخت، رتبه سوم را در بین تمامی بانک ها و رتبه 
اول را در میــان بانک های خصوصی کســب کرده 
است.همچنین بانک پارسیان با سهم 4.5۷ درصدی 
از کل مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخت نیز رتبه 
اول مبلغ تراکنش ها را در میان بانک های خصوصی 
از آن خود کرده است.مدیر امور شعب بانک پارسیان 
در ادامه با بیان اینکه امانت داری ومشتری مداری 
سرلوحه فعالیت کارکنان بانک پارسیان است، گفت 
: توســعه شــعب بانک پارســیان در سراسر کشور 
باهدف تســهیل ارایه خدمات و رضایت مشــتری، 
بهبــود کیفیت خدمــات نوین بانکــداری و جذب 
منابع برای کمک به اهداف توسعه اقتصادی کشور 
و تحقق برنامه های دولت در دستور کار قرار گرفته 
است. خلیل پور با اشــاره به حضور بانک پارسیان 
درحوزه مســوولیت های اجتماعی درکنار فعالیت 
بانکداری،افزود: عالوه بــر کمک ها و حمایت های 
نقدی وغیر نقدی کارکنان بانک پارســیان، مدیران 
بانک پارســیان نیزدرهفتــه های اخیــر اقدامات 
گســترده ای را برای تامین نیاز مالی وتســهیالت 

بانکی مناطق زلزله زده در دستورکار قرار داده اند.

آمار کسب وکارهای اینترنتی استانی 
اعالم شد

نمودار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
کسب وکارهای اینترنتی در کشور را با دسته بندی 
استانی منتشر کرد.به گزارش ایسنا، محمدجواد 
با  خود،  اینستاگرام  صفحه  در  جهرمی  آذری 
از منبع  اینترنتی  انتشار نمودار کسب وکارهای 
گفت:  ایران،  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز 
شور جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم با موانع 
بسیاری مواجه است که اگر این موانع رفع شوند، 
جمهوری اسالمی ایران پرچم دار انقالب صنعتی 
چهارم در منطقه خواهد بود.وی در ادامه نوشت: 
عرصه  در  کشور  ساله   12 عقب ماندگی  رفع 
ارتباطات و فن آوری اطالعات در مدت فشرده 
اعتراضاتی  با  همواره  چه  اگر  اخیر  چهارسال 
مواجه بوده، اما از دیدگاه توسعه اشتغال و رفع 
بیکاری که مادر اکثر مشکالت فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی کشور است، نقش بی بدیلی داشته 
است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر 
لزوم رفع موانع این کسب وکارها خاطرنشان کرد: 
شور جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم البته با 
موانع بسیاری مواجه است که اگر این موانع رفع 
شوند، جمهوری اسالمی ایران پرچم دار انقالب 
صنعتی چهارم در منطقه خواهد بود؛ رویایی که 
کشورهای منطقه با گوی های جادوئی و حمایت 
سران استکبار جهانی به دنبال تحقق آن برای 

خود هستند.

خبــــر

انتقال هزار کانکس به سرپل ذهاب

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با بیان اینکه عملیات بازسازی 
شهر سرپل ذهاب به بنیاد مسکن استان اصفهان سپرده شده است 
خبر داد: حدود 1000 دستگاه کانکس تهیه شده که در حال انتقال 

است و حدود 2000 دستگاه نیز توسط ارتش ساخته می شود.
پرونده های  اینکه  از  بعد  کرد:  اظهار  ایسنا  به  خانی  غالمحسین 
ذهاب  سرپل  شهر  در  تخریبی  درصد   100 واحدهای  متقاضیان 
مشخص شد کانکس ها را نصب می کنیم که در این خصوص سعی 
می شود در محل خانه های خود افراد اقدام به نصب کانکس کنیم، 
نصاب ها هم آماده اند.وی با اشاره به تهیه حدود 300 دستگاه کانکس 
توسط خیرین گفت: حدود ۷00 دستگاه هم خودمان تهیه کرده ایم. 
جمعا 1000 دستگاه می شود که هنوز نصب نشده و در حال انتقال 
است. برای تامین 2000 دستگاه کانکس نیز با ارتش قرارداد بسته 

شده که آنها نیز در حال ساخت هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان افزود: بعد از تشکیل پرونده، 
صاحبان واحدهای احداثی مشخص می شوند و کانکس برای اسکان 
موقت آنها در نظر گرفته می شود.به گفته خانی، در شهر سرپل 
ذهاب 12 هزار و 300 واحد خسارت دیده اند که 3800 واحد از 
این تعداد کامال تخریب شده و مابقی تعمیری است. هم اکنون 123 
دستگاه ماشین آالت سنگین، کار می کنند که تا کنون 220 واحد 
مسکونی آواربرداری شده است.وی درخصوص روند ارایه تسهیالت 
گفت: بعد از اینکه پرونده تشکیل شد بالفاصله خانواده ها را برای 
اخذ وام و کمک بالعوض به بانک معرفی می کنیم. در حال حاضر 
نیز واحدها در حال تعمیر است. ما نیز تا حدود یک هفته دیگر کمک 

بالعوض حدود 3500 واحد را پرداخت می کنیم.

 نیاز شدید بازار روسیه به نارنگی

به دلیل کاهش تولید نارنگی در منطقه آبخازیا، بازار مرکبات روسیه با 
کمبود این میوه زمستانی روبرو است.به گزارش ایسنا از وستی، مرکز 
آمار دولتی روسیه اعالم کرد: واردات نارنگی که از 15 اکتبر از آبخازیا 
شروع شده، بیش از سه برابر کمتر از مدت مشابه در سال گذشته 
میالدی است.بیشتر محصول مرکبات جمهوری آبخازیا به دلیل آفت 
درختی و استفاده نکردن به موقع از سموم دفع آفات امسال از بین 
رفته اند.به عقیده کارشناسان، در ماه دسامبر قیمت تمامی میوه های 
روسیه بین 15 تا 20 درصد افزایش می یابد که همزمان با افزایش 
تقاضای خرید به مناسبت سال نو میالدی است.براساس آمار تنها در 
ماه پایانی سال گذشته میالدی )دسامبر( 410 هزار تن نارنگی در 
بازار مصرفی روسیه به فروش رسید که از این میزان 10 هزار تن 
تولید آبخازیا، 240 هزار تن تولید ترکیه، 110 هزار تن تولید مراکش 
و 53 هزار تن تولید چین بوده است.روسیه یکی از بزرگترین بازارهای 
مصرفی مرکبات در اروپا است که به دلیل بحران های سیاسی از 
سال 2014 میالدی تا کنون اجازه ورود محصوالت کشاورزی به 
تولیدکنندگان اتحادیه اروپا نمی دهد و از این رو تاکنون کشاورزان 

اروپایی میلیاردها دالر خسارت دیده اند.

 ساخت خط آهن قزوین-رشت- آستارا اولویت نیست

در حالی که مسیرهای ریلی و ترانزیتی مهمی همچون چابهار ـ 
سرخس، باید احداث و تکمیل شود، دولت در نظر دارد تا 4 هزار 
میلیارد تومان برای تکمیل خط آهن قزوین ـ رشت ـ آستارا هزینه 

کند.
به گزارش مهر؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
ـ  قزوین  آهن  خط  درباره  شب  شنبه  سه  تلویزیونی  زنده  برنامه 
رشت ـ آستارا گفت: در مسیر ترانزیت قزوین، رشت و آستارا، ما 
تا پایان  بخشی از مسیر را نهایی کردیم. راه آهن قزوین به رشت 
امسال، طبق برنامه باید افتتاح شود. برای طراحی رشت به آستارا، 
نیمی از سرمایه گذاری را ما انجام می دهیم. یک میلیارد دالر هزینه 
این راه آهن است. نصف را ما انجام می دهیم و 500 میلیون دالر 
آذربایجان در اینجا سرمایه گذاری می کند و این طرح به زودی نهایی 
انجام گرفته و مراحل نهایی اش را  می شود. همه کارهایش تقریباً 

طی می کند.

 قیمت انواع سکه و ارز اعالم شد

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 325 هزار تومان، 
سکه بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 3۷9 هزار تومان و دالر 
آمریکا در معامالت روزگذشته   تهران 4130 تومان داد و ستد شد.به 
گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد تهران )پنجنشبه 
9 آذر(، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 325 هزار و 
543 تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با نرخ یک میلیون 

و 380 هزارو 624 تومان خرید و فروش شد.
نوسان روزگذشته  قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار )تا 
لحظه انتشار خبر( 19 هزار تومان در جهت رشد بود؛ همچنین قیمت 
سکه بهار آزادی طرح جدید نیز در معامالت روزگذشته  6500 هزار 
تومان افزایش یافته است.همچنین نیم سکه از زمان آغاز معامالت 
تاکنون بدون تغییر با قیمت 685 هزار 116 تومان خرید و فروش 
شد. در عین حال قیمت ربع سکه بهار آزادی و سکه یک گرمی نیز   
به ترتیب با قیمت های 38۷ هزار و 65 تومان و 262 هزار و 44 تومان 
معامله شد.قیمت هر انس طال در بازار امروز نیز هزار و 280 دالر 
است.بر اساس این گزارش، در بخش قیمت انواع ارز نیز، در جریان 
معامالت روزگذشته  هر دالر آمریکار 4130 تومان، هر یورو 4 هزار 
و 9۷5 تومان، هر پوند 5610 تومان و هر درهم امارات نیز 1125 

تومان، لیر ترکیه نیز 1060 تومان داد و ستد شد.

خبر

ابالغ

 در خصوص دعوی اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان مازندران 
به طرفیت رحیم آقازاده به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده ابطال 
رای هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان  یک قطعه زمین به مساحت 645/84متر 
رویان  قریه  واقع در  اصلی   1 از  فرعی  از 1۷4  فرعی  مربع تحت پالک 19۷4 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  نور  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
مازندران شهرستان  استان  در  واقع  نور  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  دوم 
نور ارجاع و به کالسه 9609981964200599ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 96/10/16ساعت  آن 
آیین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  به  و  الذکر  فوق  خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گرددم. الف 96/605
مدیرشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننورصادقی

آگهی ابالغ 
انگیز طاهری  فرزند حجت  به خانم ردح  وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
روح انگیز  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طاهری  سعید  آقای  خواهان  اهلل 
انتقال رسمی سه دانگ   الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر  طاهری به خواسته 
زمین به مساحت 362/20متر قطعه 23 تفکیکی از پالک 4228 فرعی از 8۷0الی 
 32 مجتمع  شهرک  نور  ثبت  ده   بخش  در  واقع  اصلی   4 پالک  از  فرعی   8۷5
از سند تجمیعی تک برگی شماره 91/194225دمورخ  به نسبت قدرالسهم  یا  و 
92/11/2وفق میزان مشخص در ماده 9 قرارداد مشارکت از عرصه و اعیان الزام به 
تسلیم ملک موصوف  قرار استماع شهادت شهود احتساب کلیه خسارت دادرسی از 
جمله هزینه های دادرسی کارشناسی حق الوکاله وکیل دادگستری و سایر هزینه ها 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  بنا به تشخیص دادگاه مطرح که 
و  ثبت  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 9609981964300643شعبه 
وقت رسیدگی مورخ 96/10/30ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خواننده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م. الف 608 /96
مدیردفترشعبهسومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننور

دادنامه 
دادگاه عمومی بخش چمستان  اول  پرونده کالسه 9509981988400581شعبه 
تصمیم نهایی شماره خواهان آقای صادق قربانی فرزند صمدبه نشانی مازندران نور 
چمستان کرد آباد جاده عباسکال  کوچه هشتم منزل خوانده آقای محمد زاهد ویسی 
راد فرزند محمد صالح به نشانی استان کردستان سنندج کمربندی ترک ساحل بلوک 
زند زاهد فعاًل مجهول  المکان خواسته الزام به فک پالک خودرو رای دادگاه پیرامون 
دعوی آقای صادق قربانی آقای محمد زاهد ویسی  راد به خواسته صدور حکم بر 
فک پالک خودرو سواری پژو روآ به شماره انتظامی 839 ط 35ایران ۷2 با توجه 
به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی به این شرح که خواهان چندین سال 
قبل خودروی تحت مالکیت خود را با مشخصات فوق الذکر به طور شفاهی به خواننده 
منتقل نمود لیکن نامبرده از تعویض پالک خودروی مزبور امتناع نموده است و حسب  
استعالم به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی سند مالکیت و پالک خودروی فوق الذکر 
متعلق به خواهان می باشد لذا دادگاه با رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع  دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را به فک و برداشتن پالک موصوف از خودروی سواری پژو روآ به شماره انتظامی 
ایران ۷2 - 839 ط 35محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی  در همین محکمه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران است میم الف 96/60۷
دادرسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیچمستاناحمداسماعیلی

دادنامه
 پرونده کالسه 92099819668004۷۷شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان 
نور دادنامه شماره 93099۷19648012۷3متهم آقای یوسف محمدی فرزند یعقوب 
به نشانی آمل خیابان امام آفتاب 50 اتهام ها 1 نگهداری و مالکیت مواد مخدر و 
استعمال مواد مخدر رای دادگاه در خصوص اتهام آقای یوسف محمدی فرزند یعقوب 
دائر  بر  نگهداری 90 سانت تریاک و استعمال آن به  شرح کیفرخواست صادره دادگاه 
از توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف و ضبط توزین 
مواد اقرار متهم در مرجع انتظامی و نظر به اینکه متهم با وصف دعوت به جلسه 
دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و الیحه ای  ارسال 
ننموده است و نسبت به اتهام وارده دفاعی به عمل نیاورده است بزه های  انتسابی  را 
محرز دانسته مستندا به بند یک ماده 5 و بند یک ماده 19 قانون اصالح قانون مبارزه 
با مواد مخدر متهم را عالوه بر ضبط مواد به نفع دولت از بابت بزه نگهداری 90 سانت 
تریاک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل 50 ضربه 
شالق از بابت به استعمال تریاک به تحمل ۷4 ضربه شالق و پرداخت مبلغ 5 میلیون 
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید به استناد ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392 در خصوص مجازات شالق تحمل ۷4 ضربه شالق قابل 
اجرا است این رای غیابی ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

پس از انقضای مهلت و عدم واخواهی قطعی است میم الف 96/609
رضاعلیمحمدیفیروزجائیدادرسویژهدادگاهانقالباسالمیشهرستاننور

هفت  در  مسکن  بخش  درصدی   6.2 رشد 
رییس  ادعای  جاری،  سال  نخست  ماهه 
جمهور مبنی بر اینکه بخش مسکن از رکود 
خارج شده را تایید می کند.به گزارش ایسنا، 
روزه   100 عملکرد  ارایه  در  جمهور  رییس 
اعالم کرد که بخش مسکن  دولت دوازدهم 
در شش ماهه نخست امسال با رشد مواجه 
شده است. در این خصوص آمارهای رسمی 
نیز این مساله را اثبات می کند.بعد از اینکه 
بخش مسکن رشد منفی 14 درصد را در سال 
گذشته تجربه کرد، در زمستان 1395 به رشد 
4 درصد رسید و سپس در هفت ماهه ابتدای 
کرد. تجربه  را  درصد   6.2 رشد  جاری  سال 
از آن است که برخی  شرایط موجود حاکی 
اقدامات دولت برای کمک به تقاضای مسکن از 
جمله کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن یکم 
به 9.5 درصد و اوراق »تسه« به 1۷.5 درصد 
باعث  و  داشته  مسکن  بازار  بر  نسبی  تاثیر 
افزایش 6.3 درصدی تعداد معامالت و افزایش 
ماهه  هفت  در  مسکن  قیمت  درصدی   6.5
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست 
قبل شده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه 
بخش مسکن با 300 حرفه و صنعت در ارتباط 
است رونق این بخش می تواند تاثیر مثبتی در 
عملکرد بخشهای مرتبط داشته باشد. بخش 
مسکن با پایان دولت دهم به دلیل عملکرد 
اقتصادی آن دولت که تاثیر خود را بر جهش 
حدود 4000  به  تومان  از 900  دالر  قیمت 
درصد،   40.4 به  تورم  نرخ  افزایش  تومان، 
رشد  ساختمانی،  های  نهاده  قیمت  افزایش 
۷00 درصدی قیمت زمین و 500 درصدی 
قیمت مسکن گذاشت، وارد رکود شد که هنوز 

به طور کامل به رونق نرسیده اما نشانه های 
پیش رونق آن در نیمه اول سال جاری بروز 
یافت.البته بخش مسکن هنوز نسبت به سه 
بازار رقیب از بازدهی کمتری برخوردار است. 
موازی  بازار   4 در  قیمت ها  تغییرات  بررسی 
ابتدایی  ماهه  هفت  طی  که  می دهد  نشان 
امسال میزان افزایش شاخص بورس، فراتر از 
رشد قیمت دالر، سکه و مسکن بوده است. 
بورس با 11.6 درصد سوددهی در هفت ماهه 

نخست امسال، پربازده ترین بازار رایج ایران در 
این دوره زمانی بوده است. بازدهی بازار سکه 
امامی تا پایان مهرماه سال جاری معادل ۷.9 
درصد بوده است. تغییرات قیمت دالر معادل ۷ 
درصد برآورد شده است. بازار مسکن در شش 
ماهه نخست سال جاری بازدهی 6.2 درصدی 
را تجربه کرده است.فروردین ماه امسال تاثیر 
شرایط انتخاباتی منجر به کاهش 8.5 درصدی 
ماه  به  نسبت  تهران  شهر  مسکن  معامالت 

مشابه سال قبل شد، در اردیبهشت ماه 6.4 
درصد رشد کرد، در خردادماه 0.8 درصد کمتر 
شد، در ماه آغازین فصل تابستان نیز معامالت 
2.5 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، 
در مردادماه 6.2 درصد باالتر قرار گرفت، در 
شهریورماه شاهد افزایش 9.۷ درصدی بودیم، 
در مهرماه رشد 34.4 درصدی تعداد معامالت 
نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسید و در 
آبان ماه معامالت مسکن 18.5 درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.شرایط 
نوسانات  از  بعد  است  آن  از  حاکی  موجود 
تجهیز  متقاضیان  به  موسوم  گروه  بهاری، 
شده به تسهیالت »تسه« و »مسکن یکم« در 
تابستان وارد بازار مسکن شده اند که به رشد 
تدریجی معامالت کمک کرده اند.از سوی دیگر 
بجز بانک مرکزی، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ماهیانه به 
صورت جداگانه گزارش تحوالت بازار مسکن 
گزارش  طبق  کند.  می  ارایه  را  تهران  شهر 
مهرماه این وزارتخانه، در هفت ماهه نخست 
سال 1396 قیمت مسکن شهر تهران 4.58 
میلیون تومان در هر متر مربع بوده که 6.3 
 1395 سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 
افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش کل 
معامالت 41 هزار و 620 میلیارد تومان بوده 
 16.8 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
درصد افزایش یافته است. این اعداد حاکی از 
آن است که صرف نظر از رشد قیمت مسکن 
که بر اساس این آمار هنوز 1.5 درصد پایین تر 
از نرخ تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده 
در بخش مسکن 10.1 درصد نسبت به سال 

قبل افزایش یافته است.

رشد بخش مسکن در هفت ماهه نخست ادعای 
رییس جمهور را تایید می کند:

خروج مسکن از رکود

فعالیت  روزه  صد  گزارش  جزییات  بررسی 
دولت دوازدهم نشان می دهد اجرای طرح 
ها و برنامه هایی که بر کاهش نرخ بیکاری 
ایران استوار است،زمینه  و رشد اشتغال در 
را برای کاهش نرخ بیکاری به 11.6 درصد 
خبرآنالین،   گزارش  به  کرد.  خواهد  فراهم 
دهد  می  نشان  شده  ارائه  آمارهای  آخرین 
نرخ بیکاری در ایران در حدذود 12.4 درصد 
ا  بیکاری  نرخ  دارد  برنامه  دولت  است،اما 
امسال یک درصد کاهش دهد. به این ترتیب 
در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده این 
نرخ به 11.6 درصد خواهد رسید. دولت در 
سال جاری با هدف غلبه بر بحران بیکاری 
اجرای طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار 
قرار داده است.این طرح که با توسعه مهارت 
گذاری  سرمایه  تشویق  کار،  نیروی  های 
تکمیل  رویکرد  با  زا  اشتغال  های  در طرح 
زنجیره ارزش ، تحریک کارفرمایان به منظور 
توسعه  به  کمک  و  جدید  نیروی  استخدام 
مددجویان  مانند  درآمد  کم  اقشار  اشتغال 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی است، سرعت 
بخشی فرآیند اشتغال زایی در بنگاه ها را مد 
نظر قرار داده است. در حال حاضر طرح در 
حال حاضر، طرح کارورزی دانش آموختگان 
کار  محیط  در  کارورزی  و طرح  دانشگاهی 
بیمه  حق  پرداخت  طرح  همراه  به  واقعی 
سهم کارفرما برای بنگاه هایی که نسبت به 
استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اقدام 

می کنند وارد مرحله عملیاتی شده است.
پروندهایبرایطرحهاینیمهتمام

سوی  از  اشتغال  با  مرتبط  برنامه  دومین 
دولت تکمیل و اتمام طرح های نیمه تمام 

با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد است . 
بر این اساس مقرر است 6 هزار طرح نیمه 
تمام صنعتی و معدنی در این قالب تکمیل 
شود. طرح های نیمه تمام که بار سنگینی 
ایران نهاده است، از دولت  بر دوش اقتصاد 
های پیشین به میراث مانده  آغاز طرح های 
و  اقتصادی  واقعیات  بررسی  بدون  عمرانی 
توان اعتباری کشور زمینه را برای بروز چنین 
بحرانی باز کرده است.آخرین آمارهای ارائه 
شده از سوی نمایندگان مجلس نشان می 
دهد بیش از ۷1 هزار طرح نیمه تمام ملی 
بینی  پیش  دارد.  وجود  ایران  در  استانی  و 
تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  با  شود  می 
توان اشتغال زایی در کشور بهبودی جدی 
را تجربه کند.سومین برنامه دولت با عنوان 
طرح رونق تولید، با هدف رفع موانع و رونق 
تولید و صیانت از فرصت های شغلی موجود 
پرداخت  طریق  از  که  است  اجراء  حال  در 
تسهیالت بانکی به بنگاه های نیازمند سرمایه 
در گردش به تثبیت اشتغال در این بنگاه ها 
کمک می کند. به عبارت دیگر، با اجرای طرح 
مذکور تعداد فرصت های شغلی از دست رفته 
در اقتصاد کاهش می یابد.در صورت اجرای 
برنامه های فوق و رفع موانع مالی مربوط به 
ظرفیت ها،  از  حداکثری  استفاده  و  بودجه 
خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری به 
9۷0 هزار فرصت شغلی خواهد رسید و نرخ 
از 12.4 درصد در 1395 به 11.6  بیکاری 
کرد.  خواهد  تنزل   1396 سال  در  درصد 
برآورد مربوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این 
نیروی  مشارکت  نرخ  که  است  پیش فرض 
کار در سال جاری به 41.1 درصد برسد که 

حدود 0.۷ واحد درصد بیشتر از سال قبل 
خواهد بود.

معافیتمالیاتیبرایمناطقی
بااشتغالکمتر

گزارش های ارائه شده از سوی دولت نشان 
می دهد نظارت بر اعطای تسهیالت بانکی و 
سرعت دادن به اجرای طرح های کارورزی، 
از یک سو و اجرای قانون حمایت از توسعه 
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری با ساتفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی در نیمه دوم امسال می تواند زمینه را 
برای توسعه اشتغال فراهم نماید . با تصویب 
با  می تواند  دولت  اسالمی،  شورای  مجلس 
مذکور،  قانون  اجرایی  نامه  آیین  تصویب 
نسبت به توسعه اشتغال در مناطق روستایی 
و شهرهای کوچک اقدام نماید.سومین برنامه 
دولت، اجرایی کردن ماده )32( قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه است که به موجب 
بیکاری  نرخ  دارای  که  شهرستان هایی  آن 
باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور هستند به 

عنوان مناطق عدم برخوردار از اشتغال تعریف 
برای  مالیاتی  معافیت  مشمول  و  می شوند 
و  معدنی  واحدهای صنعتی،  سرمایه گذاری 
خدماتی می شوند. افزون بر این، برنامه های 
مشوق اشتغالزایی و کارورزی در این مناطق به 
اجراء گذاشته می شود.چهارمین برنامه دولت 
در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
مربوط به متناسب سازی تحصیل و اشتغال 
دانش  اشتغال پذیری  افزایش  به  تا  است 
تعریف  نماید.  کمک  دانشگاهی  آموختگان 
دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام 
صالحیت حرفه ای و رتبه بندی دانشگاه ها 
و موسسات بر مبنای میزان اشتغال پذیری 
فارغ التحصیالن در کنار نتظارت بر دوره های 
آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های 
دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری 
و توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در 
دوره های آموزش عالی از جمله پیش بینی 
هدف  این  اجرای  برای  گرفته  صورت  های 

تلقی می شود.

طرحهایتازهدولتبرایغلبهبرابرچالشبیکاری

نرخ بیکاری امسال یک درصد کاهش می یابد

وزیرکشاورزیاعالمکرد:

برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند
دبیرکلاتاقتعاونایران:

ایجاد یک میلیون شغل 70 درصد بودجه کشور را می بلعد!

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در چهار ماه اول امسال، برنج 
بیش از اندازه وارد کشور شده است، از آغاز طرح مزرعه تا سفره 
با هدف از بین بردن واسطه ها خبر داد.به گزارش مهر محمود 
حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به 
سوالی پیرامون ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج افزود: ما در 
پی این هستیم تا قیمت محصوالت وارداتی باال نباشد که اقشار 
ضعیف جامعه هم، بتوانند برنج را با قیمت پایین دریافت و در 
عین حال، محصول تولید داخل روی دست تولیدکننده نماند.

وی با بیان اینکه در چهار ماه اول امسال، برنج بیش از اندازه 
وارد کشور شده است، گفت: هر چند از نظر کمی نمی توانیم 
خط کشی کنیم که چه کسی واردات انجام دهد و چه کسی 
واردات نداشته باشد، اما برای اینکه رانتی ایجاد نشود، هر کسی 
که ضوابط قانونی را رعایت کند، می تواند نسبت به واردات اقدام 
نماید. وزیر جهاد کشاورزی افزود: میزان تولید داخلی برنج حدود 

 2.2 میلیون تن در سال و نیاز ما به واردات برنج هم، ساالنه
 800 تا یک میلیون تن است که در مجموع، مصرف برنج کشور 
به حدود 3.2 میلیون تن می رسد، البته بخشی از واردات برنج از 
طریق بازارچه های مرزی انجام می شود که معموال در محاسبات 
نمی آید.حجتی گفت: واردات برنج در چهار ماهه امسال، به گونه 
ای بود که برنج تولید داخلی، روی دست کشاورز ماند و در مورد 
قیمت هم، عوامل متعددی دخیل هستند از جمله نرخ ارز که 
باعث شد چند روزی ثبت سفارش برنج متوقف شود، اما وقتی 
بازار به تعادل رسید و منطق خود را پیدا کرد، هم واردات و هم 
تولید داخلی مدیریت می شود.وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به 
سوالی در خصوص حذف واسطه ها و داللی در عرضه محصوالت 
کشاورزی و دامداری گفت: در ارتباط با کاهش فاصله تولید تا 
مصرف، حرکت های زیادی انجام شده؛ ولی آنطور که باید و شاید 

موفق نبوده ایم.

دبیر کل اتاق تعاون ایران می گوید اشتغالزایی در بخش تعاون 
کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت دارد. او توسعه اشتغال 
در کشور را نیازمند نگاه صادراتی می داند و تاکید دارد که 
هرچه فضای کسب و کار بهتر شود به همان نسبت اشتغال 
مولد و پایدار به وجود می آید.ماشاءاله عظیمی به ایسنا، اظهار 
کرد: ساالنه بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند و 
اگر بخواهیم به هدف گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال 
دست پیدا کنیم باید ۷0 درصد بودجه کل کشور را هزینه 
کنیم.وی افزود: در سالهای گذشته شاید برای ایجاد یک شغل 
رقم  این  ولی  تومان سرمایه گذاری می کردیم  میلیون   50
اکنون به 200 میلیون تا 300 میلیون تومان رسیده است.

به گفته دبیر کل اتاق تعاون ایران امروز برای توسعه اشتغال 
در کشور باید نگاه صادرات محور داشته باشیم و برای ایجاد 
اشتغال پایدار ساختار اقتصاد مقاومتی را تداوم بخشیم.عظیمی 

درعین حال بخش تعاون را به لحاظ قدرت تحمل ریسک  
اقتصادی ایمن ترین ساختار اقتصادی دانست و با اشاره به رشد 
چشمگیر تشکل های تعاونی در دنیا افزود: بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته از الگوی اقتصاد تعاونی پیروی و ساختار تعاون را 
در بخشهای مختلف از نظام آموزشی تا نظام اقتصادی پیاده 
سازی کرده اند. این کشورها از تولید ناخالص داخلی و رشد 
اقتصادی باالیی برخوردارند.او با بیان اینکه اشتغالزایی در بخش 
تعاون کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت دارد، گفت: بیش 
از 200 هزار تعاونی ثبت شده در کشور داریم ولی از این میزان 
حدود 100 هزار تعاونی فعالند که با توجه به فراگیری تعاون 
در گرایشها و مجموعه های مختلف اعم از مسکن، تولید، اعتبار، 
صنعت و خدمات باید به سمت بهره ور کردن بخش تعاون و 
استفاده حداکثری از قابلیتها و ظرفیتهای این بخش مردمی 

حرکت کنیم.
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اوقات شرعی

تعداد  به  جاه طلب  اما  دارد  ارباب  یک  برده 
افرادی که به او کمک می کنند.

)بردیرفرانسوی(

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس 
 که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس

کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد 
 که چنانم من ازین کرده پشیمان که مپرس

امروزباحافظ

دردنیایکتاب

سخنحکیمانه

افسانه  و  گلستانی  پرستو  صفی،  حسین 
زمانی برای داوری بخش خردسال بیست و 
چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 

و نوجوان انتخاب شدند.
و  بیست  از  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
تئاتر  هنرمند  سه  این  همدان،  نوجوان  و 
کشور داوری نمایش های بخش خردسال 

این دوره از جشنواره را بر عهده دارند. 
نویسنده، مولف و کارگردان  حسین صفی 
با سابقه تئاتر است که کارشناس مسئول 
بر  نظارت  و عضو شورای  نمایش  هنرهای 
مدیره  هیات  عضو  همدان،  استان  نمایش 
اجرایی  نمایش در سه دوره، مدیر  انجمن 
نخستین  و  استان  جشنواره  پانزدهمین 
کشور،  غرب  کوتاه  های  نمایش  جشنواره 
های  جشنواره  داور  و  بازبین  بازخوان، 
کشوری  دانشجویی،  ای  منطقه  استانی، 
بولتن  چندین  سردبیری  و  المللی  بین  و 

کاری  پیشینه  در  را  هنری  های  جشنواره 
خود به ثبت رسانده است. 

تلویزیون  و  بازیگر سینما  گلستانی  پرستو 
و  بازیگری  لیسانس  وی  است؛  ایران 
کارگردانی را از دانشگاه آزاد اسالمی گرفت 
و بازی در تئاتر را از سال 1365 در کانون 
تجربه  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
کرد و بازی در سینما را از سال 1369 با 
فیلم مجنون کاری از رسول مالقلی پور آغاز 

کرد. 
افسانه زمانی کارگردان و نویسنده نمایش 
حوزه  در  تاکنون  که  است  کارگردانی  و 
و  آیینی  نمایش های  و  عروسکی  نمایش 
سنتی فعالیت های چشمگیری داشته است؛ 
زمانی  آثار  از  »تنهایی«  »ناسور«،  »ملی«، 
بین  جشنواره  چهارمین  و  بیست  است.  
المللی تئاتر کودک و نوجوان از 10 تا 15 
همدان  در  کاظمی  مریم  دبیری  با  آذرماه 

برگزار می شود

داوران بخش خردسال جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان انتخاب شدند

پیش فروش کنسرت »سیمرغ« با صدای همایون شجریان 
در شهر پاریس آغاز شد

پیش فروش کنسرت سیمرغ با صدای همایون شجریان که 
قرار است همزمان با برگزاری جشنواره هنری پارسی زبانان 

اروپا در پاریس روی صحنه برود، آغاز شد.
تاکنون  که  شجریان  همایون  با صدای  سیمرغ  کنسرت 
اجراهای متعددی در ایران و نقاط مختلف دنیا از جمله 
هلند داشته، قرار است همزمان با برگزاری جشنواره هنری 
پارسي زبانان اروپا به مدت دو شب در پاریس اجرا داشته 

باشد.
روز  دو  در  که  این کنسرت  در  برای حضور  عالقه مندان 
نخست جشنواره هنري فارسي زبانان اروپا 13و 14ژانویه 
براي پیش  توانند  برپا مي شود، مي  )23 و 24 دی ماه( 

خرید بلیت به آدرس اینترنتي پرشیانا مراجعه کنند.
گزینش هوشمندانه عوامل این پروژه باعث شده تا کنسرت 
سیمرغ در زمره یکي از برجسته ترین آثار موسیقي سنتي 
فردوسي  شاهنامه  از  برگرفته  اثر  این  اشعار  بگیرد.  قرار 
است. در این اجرا حمید متبسم آهنگساز باتجربه و هومن 

خلعتبري رهبري ارکستر را برعهده گرفته اند.

 پیش فروش کنسرت »سیمرغ«
 در پاریس آغاز شد

در  برگشتم«  سینمایی»وقتی  فیلم  مردمی  اکران  اولین 
پردیس سینمایی آزادی برگزار شد.

به گزارش از روابط عمومی فیلم، چهارشنبه 8 آذر اولین اکران 
مردمی فیلم سینمایی »وقتی برگشتم« در پردیس آزادی 
با حضور رعنا آزادی ور بازیگر، وحید موساییان کارگردان 
بان پرسپولیس و  بیرانوند دروازه  با حضور علیرضا  فیلم و 
سیروس الوند برگزار شد. این فیلم با استقبال فراوانی از طرف 
مخاطبان به نمایش در آمد. سیروس الوند قبل از نمایش فیلم 
گفت: سینما با مخاطب زنده است و من از شما می خواهم 
برگشتم«  فیلم خوبی همچون »وقتی  از  همچون گذشته 
حمایت کنید. این فیلم متعلق به سینمایی است که دروغ 
نمی گوید و به همین دلیل هم سینمای موساییان را دوست 

دارم چون بسیار صادق است.
در ادامه وحید موساییان کارگردان فیلم نیز از همه کسایی 

که در تولید و پخش فیلم کنار او بودند قدردانی کرد.
بیرانوند قبل از نمایش فیلم به صورت نمادین برای»وقتی 

برگشتم« بلیت فروشی کرد.

بلیت فروشی علیرضا بیرانوند 

برای»وقتی برگشتم«

وارد  آینده  هفته  »آشوب«  مجموعه  از  قسمت  دومین 
شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

کاظم  کارگردانی  به  »آشوب«  سریال  دوم  قسمت   
دنیای  تصویر  شرکت  توسط  آینده  هفته  راست گفتار 
هنر در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. »آشوب« 
بازیگرانی همچون کوروش  که  است  بازیگر  پر  سریالی 
تهامی، لیال اوتادی، یکتا ناصر، محمدرضا هدایتی، فرهاد 
آئیش، آتیال پسیانی، داریوش فرهنگ، همایون ارشادی، 
نسب،  دهقان  حبیب  لرستانی،  شهره  کاردان،  داریوش 
شریفی   محمدرضا  صدیق،  امیرحسین  محرابی،  آشا 
ناصرنصیر،  رامین  نادر سلیمانی،  امیرفضلی،  ارژنگ  نیا، 
نیما فالح، فخرالدین صدیق شریف، رضا فیاضی، سعید 
امیرسلیمانی، رضا بنفشه خواه، میرطاهر مظلومی، پریا 
شمس، غالمحسین لطفی، مژگان غالمی، بهرام سروری 
نژاد، خسرو امیرصادقی و امیرشروین امیرصادقی در آن 

ایفای نقش می کنند.
که  است  سال  سریال  بازیگرترین  پر  »آشوب«  سریال 
توزیع  قسمت   5 در  راست گفتار  کاظم  کارگردانی  به 

می شود.

 پخش قسمت دوم سریال »آشوب«
 به تعویق افتاد

فیلم حصارها

یادها و خاطرها در زمان امروز یادی 
نویسنده  حصارها  فیلم   از  کند  می 
پایه  ویلسون،بر  آگوست  فیلم  این 
به  ویلسون   آگوست  اثر  »حصارها« 
محصول  واشینگتن  دنزل  کارگردانی 

سال  2008 است .
کوری به پدرش تروی مکسون )دنزل 
واشینگتن(: بابا چرا تو هیچ وقت من را 

دوست نداشتتی؟
تروی: تو را دوست نداشتم؟ چرا اینا رو 

میگی. من هیچ وقت بهت نگفتم دوست دارم؟
کوری: نه!

تروی: خوب تو هر روز غذا نمی خوری؟ وقتی باهات صحبت می کنم جوابما 
بده! تو هر روز غذا نمی خوری؟

کوری: چرا.
تروی: یه سقف باالی سرت نداری؟

کوری: دارم.
تروی: لباس برای پوشیدن نداری؟

کوری: دارم.
تروی: چرا راحت می خوری، می خوابی و لباس میپوشی؟

کوری: به خاطر تو!
تروی: پس چرا میپرسی که دوست دارم یا نه؟ معلومه که دوست دارم.

یادها و خاطرها در زمان ....

کودکان اصفهان و لهستان، بهانه ای 
برای یک اتفاق ویژه

بچه های  شهر  »اصفهان؛  نمایش  کارگردان 
از  با یادی  این نمایش که  لهستان« می گوید: 
یک رویداد تاریخی مهم اجرا می شود، براساس 
ایران  آموزشی  مراکز  که  شده  آماده  پروژه ای 
همانند برخی کشورهای اروپایی می توانند از آن 

بهره ببرند.
»اصفهان؛ شهر بچه های لهستان« نام نمایشی به 
کارگردانی رکسانا مهرافزون و نویسندگی محمد 
چرمشیر است که فقط هفت روز در تئاتر شهر به 
صحنه می رود. قصه این نمایش درباره مهاجرت 
تعدادی از کودکان لهستانی به اصفهان در زمان 
جنگ جهانی دوم است که همزمان با هفتاد و 
پنجمین سالگرد این اتفاق و با دعوت سفارت 
لهستان و نیز موسسه »آدام میسکیه ویچ« در 

اصفهان و تهران اجرا شده و می شود.
ایده این پروژه برمبنای رویداد تاریخی حضور 
مهاجرین لهستانی در بحبوحه جنگ جهانی 
و  ایران شکل گرفت  برخی شهرهای  دوم در 
طراحی و اجرای آن در باشگاه نوجوانان »لدر 
تیم« آغاز شد. هدف اصلی پروژه ترویج دانش 
در  خالقیت  پیشرفت  از  حمایت  و  تاریخی 
نوجوانان و جوانان عنوان می شود. به این ترتیب 
در سال 201۷ باشگاه لدر تیم از سوی سفارت 
لهستان در تهران دعوت شد تا پروژه »اصفهان 
شهر بچه های لهستان« را که پیش از این در 
البراتوار گروتوفسکی در لهستان روی صحنه 

رفته بود در ایران هم اجرا کند.
رکسانا مهرافزون در این باره توضیح داد: این 
و  شده  تعریف  پروژه  یک  قالب  در  نمایش 
طبق یک سیستم آموزشی است که از چند 
می کنم؛  کار  آن  روی  تاکنون  گذشته  سال 
سیستمی که با توجه به رویکرد آموزش برای 
بچه ها در کشورهای زیادی مورد توجه قرار 
متاسفانه  اما  داده اند،  اجرا  سفارش  و  گرفته 
باید مورد توجه مراکز  ایران آن طور که  در 
از جمله وزارت آموزش  و نهادهای آموزشی 
و پرورش نیست. هرچند این برنامه از سوی 
نیز  و  نمایشی  هنرهای  کل  اداره  مدیریت 
تئاتر شهر مورد توجه قرار گرفت و ما امکان 

اجرا در این مجموعه را پیدا کردیم.
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»محمدرضا  کارگردانی  به  »لوتوس« 
ملی  مسابقه  بخش  منتخب  وطن دوست« 
جشنواره  یازدهمین  آوینی  شهید  جایزه  و 
پیرزنی  درباره ی  سینماحقیقت،  بین المللی 
است که 12 سال در انتظار مجوز ورود به یک 
جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن 
برود. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت، محمدرضا 
وطن دوست که سال گذشته با مستند »ننا« 
سینماحقیقت حضور  دهمین جشنواره  در 
داشت و کاندید 6 جایزه و برنده جایزه ویژه 
هیات داوران شد، امسال با فیلم »لوتوس« به 
دو بخش مسابقه ملی و جایزه شهیدآوینی 

جشنواره راه یافته است. 
توضیح  مستندش  جدیدترین  درباره ی  وی 
را می بینیم که  پیرزنی  فیلم  ابتدای  از  داد: 
در یک نقطه بکر به تنهایی زندگی می کند 
که  متن  گفتار  فیلم،  ابتدایی  لحظات  از  و 
واگویه های پیرزن است آغاز می شود؛ پیرزن از 
کسی می گوید که قصد دارد به دیدارش برود...
فیلم  کل  داد:  ادامه  تجربه گرا  فیلمساز  این 
لوتوس از یک صبح تا صبح دیگر است؛ زمانی 
که در آن از فصل پاییز، زمستان تا بهار را 

می بینیم.
وطن دوست پیرامون تفاوت های این فیلم با 
مستند تجربی »ننا« خاطرنشان کرد: »ننا« 
یک تجربه منحصر به فرد بود که ساخت آن 
6 سال زمان برد و تمامی فیلم انعکاس در 
آب با طراحی صدا و ساخت موسیقی متفاوت 
با  اما موضوع »لوتوس« اجازه پرداخت  بود؛ 
این ساختار بصری را به ما نمی داد. هرچند به 
لحاظ ترکیب بندی و فضاسازی تالش کردیم 
تصاویر زیبا و بکری را از طبیعت بگیریم، اما 
جز پالن آخر که پیچیدگی خاصی داشت و 
باید دوربین از دو اتاق و درهای کوچک گذر و 
به آسمان می رفت، اتفاق خالقانه ی ویژه ای در 

فرم بصری آن رخ نداد.
در  که  این  بر  تاکید  با  مستندساز  این 
روایی  ساختار  لحاظ  به  »لوتوس«  فیلم 
خالقیت هایی وجود دارد، تصریح کرد: ما در 
این فیلم از شیوه روایی تازه ای بهره گرفتیم 
و برخالف فرم همیشگی که شخصیتی در 
این  بیان می شود،  فیلم معرفی و مشکلش 
فیلم را با تعلیق آغاز کردیم که تا پایان  ادامه 
می یابد؛ در واقع شخصیت مستند ما در این 
فیلم دراماتیزه شده است. موضوعی که هنوز 

چون  است،  معضل  یک  ایران  سینمای  در 
بسیاری از سینماگران و دست اندرکاران نسبت 
به این موضوع واکنش منفی دارند، در حالی 
که در جهان این گونه نیست و در بسیاری 
از مستندهای مطرح شاهد دراماتیزه کردن 

شخصیت و ایجاد تعلیق در روایت هستیم.
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 

دوره  یازدهمین  سینمایی،  امور  سازمان 
ایران  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره 
»سینماحقیقت« را طی روزهای 19 تا 26 
بهترین  »حقیقت  شعار  با   ،1396 آذرماه 
راهنماست« که از فرمایشات حضرت علی)ع( 
است، در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران 

برگزار خواهد کرد.

روایت انتظار دوازده ساله یک پیرزن در قاب دوربین

فیلم کوتاه »یخ زده« با اقبال روبه رو نشد

فیلم کوتاه »یخ زده« محصول دیزنی و پیکسار که پیش از انیمیشن »کوکو« 
در سینماها به نمایش درآمد، تماشاگران را خشمگین کرده و خواستار پس 
گرفتن پول شان شدند.به گزارش آسوشیتدپرس، فیلم کوتاه 21 دقیقه ای 
از »یخ زده« که با عنوان »ماجرای یخ زده اوالف« به نوعی ادامه ای بر فیلم 
کوتاه  فیلم های  نمایش  فضای سنتی  در  است  زده«  »یخ  پرفروش 2013 
پیکسار ساخته شده است اما برخالف دیگر فیلم های کوتاه پیکسار  این فیلم 
که ابتدا برای تلویزیون ساخته شده بود و طول آن هم نشان دهنده همین 
مساله است، به مذاق مخاطبان خوش نیامد. به دنبال این اعتراض ها قرار شده 
این فیلم در بریتانیا در ابتدای »کوکو« نمایش داده نشود و به جای آن فیلم 

کوتاه دیگری از میکی ماوس به نمایش درآید.

»برگ جان« در بخش مسابقه وزول

جشنواره  مسابقه  بخش  در  بین المللی  افتتاحیه  نمایش  در  جان«  »برگ 
فیلم های آسیایی وزول شرکت می کند.

به گزارش روابط عمومی پیام زمان بنیاد سینمایی فارابی، فیلم »برگ جان« به 
کارگردانی ابراهیم مختاری و پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی که جایزه 
غزال زرین بهترین فیلم سینمایی از جشنواره بین المللی فیلم سبز را نیز از 
آن خود کرده بود، در بیست و چهارمین جشنواره فیلم های آسیایی وزول در 

بخش مسابقه فیلم های بلند داستانی به نمایش در می آید.
این فیلم نخستین بار در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش 
پانورامای سینمای آسیا و کشورهای اسالمی به روی پرده رفته و در فهرست 

فیلم های نامزد دریافت جوایز آسیایی قرار گرفته بود.
بیست و چهارمین جشنواره فیلم های آسیایی وزول از 10 تا 1۷ بهمن سال 

جاری در کشور فرانسه برگزار می شود.

»ایتالیا ایتالیا« در جشنواره چنای هند

»ایتالیا ایتالیا« در جشنواره چنای هند به نمایش در می آید.
به گزارش رسیده،فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده و 
تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده به  بخش سینمای جهان پانزدهمین جشنواره 

بین المللی چنای هند راه یافت.
جشنواره چنای هند در تاریخ 14 لغایت 21 دسامبر 201۷ )23 تا 30 آذر(، 
با همکاری بنیاد تقدیر سینمای هند برگزار می شود که با نمایش فیلم های 
منتخب سینمای جهان تالش در ارتقاء سطح کیفی سینمای غیرتجاری دارد.

ارشادی، رضا  بهرامی، فرید سجادی حسینی، همایون  حامد کمیلی، سارا 
سخایی، جهانگیر میرشکاری، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، فائزه 
علوی، آنا مهر اخالقی، حسن زاهدی، علی جناب و …..از جمله بازیگران این 
فیلم سینمایی هستند. در خالصه داستان ایتالیا ایتالیا آمده است: من دوستت 

دارم و این به تو هیچ ربطی نداره….
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هالی هانتر در پالم اسپرینگز تجلیل می شود »پسرهای ترشیده« به تدوین رسید
بازیگر سینمای آمریکا برای یک 
عمر دستاورد هنری در جشنواره 

پالم اسپرینگز تجلیل می شود.
دیلی،  اسکرین  از  گزارش  به 
اسپرینگز   پالم  فیلم  جشنواره 
جایزه  اهدای  با  کرد  اعالم 
هالی  از  حرفه ای  دستاوردهای 
هانتر تجلیل می کند. این بازیگر 
که جایزه اسکار را در کارنامه اش 
دارد در جشنی که 2 ژانویه در 
نهمین دوره جشنواره  و  بیست 
می شود،  برگزار  اسپرینگز  پالم 

این جایزه را دریافت می کند.
جشنواره پالم اسپرینگز 2018 از 2 تا 15 

ژانویه برگزار می شود.
پالم  جشنواره  رییس  متسنر  هارولد 
این  ماندنی  یاد  به  اجراهای  از  اسپرینگز 
بازیگر تجلیل کرد و به ویژه از فیلم »پیانو« 
که جایزه اسکار را برای این بازیگر به همراه 
نام برد و فیلم جدید وی »مریض  داشت 
بزرگ« را نیز که یک فیلم کمدی است به 
عنوان یکی از توانایی های این بازیگر مورد 

تحسین قرار داد.
آنت بنینگ، گلن کلوز، کوین کاستنر، بروس 
دیرن، رابرت دووال، کلینت ایستوود، سالی 
فیلد، مورگان فریمن و ساموئل ال جکسون 

از دیگر دریافت کنندگان این جایزه بوده اند. 
تیموتی  امسال  بود که  اعالم شده  پیشتر 
چاالمت، گل گدوت، آلیسون جینی، گری 
اولدمن و سم راکول در این دوره جشنواره 

پالم اسپرینگز تجلیل می شوند.
بازیگر 59 ساله  هالی هانتر متولد 1958 
آمریکایی است که از سال 1981 تاکنون 
در این عرصه فعالیت می کند. وی با »پیانو« 
در سال 1993 جایزه اسکار بهترین بازیگر 
زن نقش اول را برد و جایزه بفتا و جایزه 
بهترین بازیگر زن نقش اول جشنواره کن را 
نیز تصاحب کرد. جایزه حلقه منتقدان فیلم 
همین  برای  نیز  گلوب  گلدن  و  نیویورک 

فیلم به وی تعلق گرفت.

میز  روی  ترشیده«  »پسرهای  فیلم  تله 
تدوین قرار گرفت.

 تله فیلم »پسرهای ترشیده« به نویسندگی 
مدتی  که  فالح  منصور  اکبر  کارگردانی  و 
پیش فیلمبرداری آن به اتمام رسید، این 

روزها مراحل فنی اش را طی می کند.
این کارگردان با اعالم این خبر در گفت و 
گو با بانی فیلم افزود: 10 آبان فیلمبرداری 

را آغاز کردیم و 14 نیز به پایان رساندیم.
وی همچنین ادامه داد: تهران و بندرترکمن 
لوکیشن های این فیلم بودند. البته احتمال 
دارد که این فیلم به فیلم سینمایی تبدیل 

شود.
است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 

مسعود، یاشار و کامران که با هم 
در خانه ای اجاره ای زندگی می 
کنند، با توجه به سن و سالی که 
از آنها گذشته است، قصد دارند 
خود  زندگی  به  سامانی  و  سر 
بدهند که در این بین ماجراهایی 

برایشان پیش می آید.
عبارت  فیلم  این  اصلی  عوامل 
کارگردان:  و  نویسنده  از:  است 
مدیر  فالح،  منصور  اکبر 
غفوری،  هوشنگ  فیلمبرداری: 
طراح  علیان،  جعفر  صدابردار: 
صحنه و لباس: منصور باستانی، 
طراح گریم: هادی فکری، مدیرتولید: ابراهیم 
شفیعی، دستیار کارگردان: سعید دولتی و 
ابوالفضل نعمتی، عکاس و فیلمبردار پشت 
صحنه: هدی منصور فالح، منشی صحنه: 
همای  موسسه  طرح:  مجری  کیانی،  ندا 

سعادت، جانشین تولید: مرتضی عیوضی.
شاهرخ  نیما  تیموری،  یوسف  بازیگران: 
شاهی، حدیث تهرانی، ساناز سماواتی، اصغر 
حیدری، هدی منصور فالح، فاطمه شکری، 
سعید دولتی، منصور باستانی، گالیول زرین 
نیکزاد،  حسین  فیروزی،  سولماز  مکان، 
بازیگر  جواهرپور.  مهدی  کامیار،  پریوش 

خردسال: شیوا خانی.

»کتاب تابستان« چاپ شد

با  یانسون  تووه  نوشته  تابستان«  »کتاب  رمان 
ترجمه محمد مومنی توسط نشر ایجاز منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »کتاب تابستان« نوشته 
تووه یانسون به تازگی با ترجمه محمد مومنی 
توسط نشر ایجاز منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
سال  متولد  فنالندی  نویسنده  یانسون  تووه 
1914 و درگذشته به سال 2001 است. او بیشتر 
پیوسته  هم  به  های  داستان  نوشتن  خاطر  به 
)مومین( شناخته می شود و آثارش به 35 زبان 

ترجمه شده اند.
کتاب تابستان یکی از 10 رمان اوست که برای 
بزرگساالن نوشته شده و از جمله محبوب ترین 
آثار این نویسنده است. فیلیپ پولمن نویسنده 
معاصر انگلیسی با اشاره به »کتاب تابستان« این 

نویسنده، نوشته است: تووه یانسون نابغه بود.
استرفروید  قلم  به  نظر  مورد  رمان  پیشگفتار 
نویسنده آلمانی نوشته و در آن آمده است: دسته 
بندی کتاب تابستان غیرممکن استاثری داستانی، 
که  است  فلسفی  ویا  آمیز  ،طنز  ماجراجویانه 
ساختارآن حاصل تالقی زیبایی های قابل مشاهده 
در ماه های تابستان است.این داستان مهرتاییدی 
است برزندگی همه گلها و خزه های ظریفی که 
در یک جزیره  دوردست در خلیج فنالند دوام می 
آورند ونیز روایت عشق بدون مبالغه بین پیرزنی 

و نوه اش...
»کتاب تابستان« در 22 فصل نوشته شده است.

این کتاب با 152 صفحه، شمارگان هزار نسخه و 
قیمت 16 هزار تومان منتشر شده است.


