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روز گذشــته پیکر آیت ا... هاشــمی رفسنجانی در 
جوار امام راحل آرام گرفت. تشــییع 5/3 میلیونی 
این یار دیرین امام و رهبری تا همیشــه در خاطره 
ملت و حافظه تاریخی ایران ماندگارخواهدشد. در 
حاشیه مراسم تشــییع آیت ا... هاشمی، مسئوالن 
به گفت و گو با خبرنگاران در رثای محســنات این 

بزرگمرد تاریخ انقالب اسالمی پرداختند.
آقای هاشمی هم استکبارستیز بود و هم 

صهیونیسم ستیز
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: آقای هاشــمی 
برخــی وقت هــا تاکتیک هایی داشــت وگرنه هم 

استکبارستیز بود، هم صهیونیسم ستیز.
به گزارش فارس، سردار سرلشــکر قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه، در حاشــیه مراســم 
تشییع آیت ا... هاشمی رفســنجانی اظهار داشت: 
اوال باید به آقا تسلیت گفت که بزرگ ترین مصیبت 
به ایشان وارد شد. خدا به ایشــان صبر و طول عمر 
بدهد و ایشان را برای ما حفظ و ذخیره کند به جای 

چیزهایی که از دست داده ایم.
ســلیمانی تاکید کرد: آقای هاشــمی همان طوری 
که از اول بود تــا آخر نیز همان گونــه ماند و همان 
حالتی را که از اول داشــت تا آخر حفظ کرد؛ منتها 
برخی وقت ها تاکتیک هایی داشــت همان طور که 
در دوره های گوناگون داشــت، وگرنه ایشــان هم 

استکبارستیز بود، هم صهیونیسم ستیز.

هاشــمی، مجتهدی مقاوم و چریکی به 
تمام معنا بود

محسن رفیق دوســت با حضور در برنامه »فرمول 
یک« ضمن بیــان ویژگی هــای متعــدد آیت ا... 
هاشمی رفســنجانی، درباره رد صالحیت ایشان در 

انتخابات ریاست جمهوری نیز سخن گفت.
به گزارش جام جم آنالین، رفیق دوســت در پاسخ 
به این ســوال که چطــور با خبر درگذشــت آقای 
هاشمی مواجه شــدید، گفت: ســاعت 19:15 که 
وارد منزل شــدم، دخترم این خبر را بــه من داد. 
تا آخر شــب هرچقدر تالش کردم آماده شوم و به 
جماران بروم، نتوانســتم. ضربه سنگینی به جسم و 
 روحم وارد شــد؛ چرا که برخی ها فقدانشان خیلی

سنگین است!
وی افــزود: دو روز پیــش کــه به جمــاران رفتم، 
وقتی بدن مطهر ایشــان را دیدم، طاقت نیاوردم و 
نمی توانســتم باور کنم بیش از 55 سال آشنایی و 

دوستی و شناخت از دستمان رفته است.
رفیق دوست درباره آشــنایی اش با آقای هاشمی 
گفــت: بعد از رحلت آیــت ا... بروجــردی، تحقیق 
می کردیم و در این تحقیقات به امام)ره( رســیدیم؛  
با آقای هاشــمی همان زمان آشــنا شــدیم. یکی 
از ویژگی های او قــدرت جاذبه اش بــود. ما از آن 
زمــان هیئت انصارالحســین داشــتیم و ایشــان 
 به هیئــت تشــریف آورد و به ما هم ســخنرانی را

آموزش داد.
وزیر ســپاه دوران جنگ یادآور شــد: او مسلمانی 
متعهد، مجتهــد، اخالقی، مردم دوســت، مقاوم، 
پرکار، خستگی ناپذیر، دقیق و آدم شناس و در عین 

این صفات، یک چریک به تمام معنا بود.
رفیق دوســت تصریح کرد: در آخریــن دیدارمان 
درباره مســائلی که در فضای مجازی درباره ایشان 
می نویســند، ســوال کــردم. فقط مــی خندید و 
می گفت ان شاءا... خدا هدایتشــان کند. دعا کنید 
من چیزی که اینها می گویند نباشــم و خدا عاقبت 

همه مان را ختم به خیر کند.
وزیر ســپاه دوران جنگ با بیــان اینکه این فرصت 
ها کم ایجاد می شــود، اظهار کــرد: خیلی ها باید 
بروند به درگاه خدا گریه و اســتغفار کنند. ویژگی 
ایشــان والیت مداری و حرکت در پشــت سر رهبر 
زمان بود؛ چــه در زمانی که امــام )ره( زنده بودند 
و چــه در دو دهه گذشــته که آیــت ا... خامنه ای، 
رهبرمان هســتند. کســانی که به آقای هاشــمی 
نزدیک هســتند می دانند که عشق ایشان 
آقای خامنــه ای بود و ایشــان را رهبر و 
خود را رهرو می دانستند. دعا می کنیم 
کسانی که اینقدر تند رفتند، خدا از سر 

تقصیرشان بگذرد.
رفیق دوســت درباره نامزدی 
آیــت ا... هاشــمی در 

انتخابات ریاســت جمهوری و رد صالحیت ایشان 
گفت: قبل از اینکه ایشــان کاندیدا شــود، پیش او 
رفتم و آقای هاشــمی بیان کرد اصال قصد ثبت نام 
ندارد. خانه بودم که در تلویزیون ثبت نام او را نشان 
دادند، نزد ایشــان رفتم. گفت بله، شما هم بیایید و 
آقای جهانگیری را هم به سمت معاون اول منصوب 
می کنیم. گفتم چه شــد؟ گفت نامه ای از پدر یک 
شهید دریافت کردم که احســاس وظیفه کردم که 
باید جلو بیایــم؛ مگر اینکه یا مقــام معظم رهبری 
رسما نهی کند یا شورای نگهبان تایید نکند یا اینکه 
مردم رای ندهند؛ در غیر ایــن صورت من به عنوان 

یک مجتهد احساس شرعی کردم.
وی در پایان گفــت: آن زمان شــورای نگهبان هم 
مدام واســطه می فرســتادند و روز بعد از اینکه رد 
صالحیت ایشان اعالم شد، پیششــان رفتم. آقای 
هاشمی آنقدر چهره بشاشی داشت که به من گفت: 

حاج محسن، بار از روی دوشم برداشته شد.
         

آیت ا... هاشمی مرکز حرکت برای کسانی 
بود که دل در گرو انقالب دارند

وزیر اســبق امور خارجــه گفت: مرحــوم آیت ا... 
هاشمی مرکز حرکت برای کســانی بود که دل در 

گرو انقالب دارند.
منوچهر متکی وزیر اســبق امــور خارجه در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: عظمت و بزرگی آن مرحوم 
مجموعه ای از دروس برای کســانی بود که با ایشان 

محشور بودند.
وی خاطرنشان کرد: از ســال 59 توفیق داشتم که 
اولین درس های سیاســی بعد از پیــروزی انقالب 
 را در محضر ایشــان در کرســی ریاســت مجلس

بیاموزم.
متکــی افزود: ایشــان مرکز حرکت برای کســانی 
بود کــه دل در گــرو انقــالب دارند و ملــت ایران 

بزرگ مردی را از دست داد.
وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی قدرت جدی کسانی را داشت که 
با انقالب ماموریت داشــتند، افزود: هر فردی که با 
آقای هاشمی یک مالقات داشت بالفاصله مجذوب 
ایشان می شد. جاذبه وی و دفع حداقلی در برخورد 
بــا دیگــران، از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی 
آیت ا... هاشــمی بود، به طوری که از کسی کینه به 

دل نمی گرفت.
وی ادامــه داد: مرحــوم آیت ا... هاشــمی، اهداف، 
آرمان ها و وقف بــرای انقالب را در دوران ســخت 

مبارزه دنبال می کرد.
متکــی در پایان تصریــح کرد: درباره شــخصیت 
مرحوم هاشمی رفســنجانی کســی باید در حد او 
یا باالتر ســخن بگوید و این فرد کســی نیست جز 
 رهبر انقــالب که نزدیک به شــش دهه با ایشــان

مانوس بودند.

هاشمی ؛ استکبارستیز، مجتهدی مقاوم و چریکی به تمام معنا

همه حاشیه های پس از رحلت
روایت غم در قاب تصاویر
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پیشنهاد سردبیر:
آمریکا باید جبران کند

واکنشدیدگاهانتقادخبر

حجــت االســام و المســلمین ســید علــی قاضی 
عســکر،نماینده ولــی فقیــه در امور حــج و زیارت 
در نشســتی با خبرگزاری میــزان با اشــاره به اینکه 
دعوت نامه عربستان برای برگزاری دیدارها و مذاکرات 
دو جانبــه درخصوص حج به صورت رســمی دریافت 
شــده اســت، اظهار داشــت: متن این دعوت نامه با 
دعوت نامه های گذشــته خیلی تفاوت ندارد وبا توجه 
به محورهــای مورد نظر، جمهوری اســامی ایران در 

روزهای آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد.
در این نشســت همچنین حمید محمدی سرپرست 
ســازمان حج وزیارت و مدیران بخش های مختلف در 
این ســازمان و بعثه مقام معظم رهبری به بیان نقطه 
نظرات خود درباره مشــکات اجرایی و انتظاراتی که 
بایــد درمذاکرات دوطــرف مطرح شــود، پرداخت و 
تاکید کرد که برای اعزام زائــران ایرانی به حج ۹۶ باید 
مقدمات الزم درایران وعربستان فراهم شود و با توجه 
به قطع روابط دو کشور و فرصت باقی مانده، عربستان 
الزم است در مواردی که به این کشــور مربوط است، 

همکاری کند.

علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در مراسم 
تشییع آیت ا... هاشمی رفســنجانی رییس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار داشــت: حضور باشکوه 
و سوگمندانه اقشــار مختلف در این مراســم کم نظیر، 
قدرشناسی از خادمی است که عمر با برکت خود را وقف 
خدمت صادقانه به مردمی کرد که عاشــقانه دوستشان 
داشــت. وی از آیت ا... هاشمی رفســنجانی بــه عنوان 
شخصیتی پیشگام در جهاد و مرد روزهای خون و خطر 
یاد کرد و افــزود: به عنوان ســربازی کوچک که توفیق 
حضــور در دفاع مقدس را داشــته ام، هرگــز نمی توانم 
نگاهی واحد به بزرگانی چون مقام معظم رهبری و آیت ا... 
هاشمی رفســنجانی که برهان های قاطعــی برای عدم 
حضور در جهاد داشتند اما در این عرصه از دیگران سبقت 
می گرفتند، با افرادی که با بهانه های مختلف گوشه های 
امن و آرام را بر جهاد فی ســبیل ا... ترجیح دادند و امروز 
مدعی انقابی گری نیز هستند ، داشته باشم. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: شرافت جهاد 
در راه خدا برای مردانی چون هاشمی رفسنجانی عزت و 

آبرویی جاودانه بر جای خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

دعوت نامه جدید عربستان با 
دعوت نامه های گذشته تفاوتی ندارد

شمخانی: 

هاشمی  مرد روزهای خون و 
خطر بود

مطهری:

 صداوسیما هروقت کسی بمیرد 
از او تجلیل می کند

پاسخ علی عسگری نسبت به انتقادها از صداوسیما: 

ما همواره از آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی تکریم کرده ایم

علی مطهری در مراســم تشــیع پیکر آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی گفت: آیت ا... هاشمی شخصیتی است که فکر 
می کنم هیچ جایگزینی برای ایشــان وجود ندارد. آیت آ... 
هاشمی رفسنجانی در کشور ایجاد تعادل می کرد. ایشان 
هر گروه سیاســی که تندروی می کرد را به مســیر تعادل 

برمی گرداند و مانع این تندرویی ها می شد.
او بــا بیــان اینکــه آیــت ا... هاشــمی به نوعــی نقش 
تنظیم کننده ای را در سیاست داخلی ایران بازی می کردند، 
گفت: عاوه بر این ایشان با سیاست و اقتصاد دنیا نیز کاما 

آشنا بود؛ لذا راه پیشرفت کشور را می دانست.
نایب رییس مجلس درخصوص تغییر مشــی صداوسیما 
درباره آیت ا... هاشــمی نیز خاطرنشــان کرد: صداوسیما 
در حیات آقای هاشمی رفتار درســتی با او نداشت. طبعا 
هرکس از دنیا می رود او را تکریم می کنند؛ اما اینطور نباید 
باشــد که هرکس بمیرد از او تجلیل کننــد و اگر انتقادی 
داشــت، در زمان حیاتــش او را بایکوت کننــد. این نظر 
 شخص رهبری اســت که باید همه نگاه ها در صداوسیما 

مطرح  باشد.

علی عسگری رییس سازمان صداوســیما در گفت وگو 
با ایلنا، درحاشــیه مراسم تشــییع پیکر آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی و در پاسخ به ســوالی درباره افزایش انتقادها 
از سازمان صداوســیما نســبت به نحوه پوشش اخبار و 
حواشــی درگذشــت رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و جلوگیری از پخش بخش هایی از شعارهای مردم 
در مراسم، اعام کرد: ما انتقادها را روی چشم می گذاریم 
و ســعی می کنیم نســبت به انتقادهــا، عملکردمان را 
اصاح کنیم. رییس سازمان صداوســیما همچنین در 
پاسخ به سوال دیگری درباره عدم پوشش سخنرانی ها و 
اظهارنظرهای آیت ا... هاشمی رفسنجانی در برنامه های 
تلویزیونی و رادیویــی و عملکرد ضعیف این ســازمان، 
خاطرنشــان کرد: ما که همواره از ایشان تکریم کرده ایم. 
علی عسگری همچنین در پاسخ این سوال که آیا منظور 
از تکریم از آیت ا... هاشمی رفسنجانی،برنامه های چند روز 
گذشته صداوسیماست، گفت: هم در برنامه های این چند 
روز گذشته و هم قبل از آن، آیت ا... هاشمی رفسنجانی را 

تکریم کرده ایم.

حمیدرضا آصفی عزادار شد

سخنگوی وزارت خارجه درگذشت 
شریعتمداری را تسلیت گفت

 اضافه شدن نام یک ایرانی
 به فهرست تحریم های آمریکا

مطرح شدن ناطق نوری به عنوان 
جایگزین هاشمی رفسنجانی

الزام دولت و قوه قضائیه به تهیه ۶ 
سند تا پایان سال دوم برنامه ششم

پدر ســخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه دار فانی را وداع گفت. به 
گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
پدر حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه، صبح دیروز در 
پی ایســت قلبی و کهولت ســن، دار فانی را وداع گفت. آصفی در دوره 
اصاحات، مسئولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. 

وی همچنین سفیر سابق ایران در امارات متحده عربی بود.

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پیامی تاکید کرد: 
ضایعه درگذشت دانشمند فرهیخته، دکتر علی شریعتمداری موجب 
تاثر و تألم فراوان شــد. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت 
خارجه درگذشت شریعتمداری را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده 
است: ضایعه درگذشت دانشمند فرهیخته، دکتر علی شریعتمداری 
موجب تاثر و تألم فراوان شد. همراهی همیشگی فعالیت های علمی، 
مذهبی و سیاســی از ابتدای جوانی تا پایان حیات پربارشان  ویژگی 
بارز این استاد فرهیخته و چهره ماندگار کشور است که منشاء خدمات 
بسیاری برای علم، فرهنگ و ادب این سرزمین بوده است. درگذشت 
این چهره برجسته علمی کشــور را به خانواده محترم ایشان و جامعه 
علمی و فرهنگی کشور تســلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای او 

رحمت و رضوان و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می نمایم.

وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشــنبه اعام کرد که نام ۷ فرد 
جدید را به فهرست ضدتروریستی خود شامل، پنج روسی، یک 
لبنانی و یک ایرانی اضافه کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از 
روزنامه  دیلی صباح، در میان ۵ فرد روس تحریم  شــده، نام یک 
مقام عالی رتبه دولت روسیه به چشــم می خورد. بر اساس این 
تحریم ها، اموال این افراد مسدود شده است و آمریکایی ها کاما 

از هر گونه داد و ستد با این هفت نفر منع می شوند.

نایب رییس مجلس در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی گفت: جای خالی آیت ا...هاشمی هیچگاه پر نخواهد شد. 
علی مطهری درباره درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی به عنوان 
پدر معنوی گروه های اعتدالی کشور و جای خالی ایشان در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۶ گفت: تمام گروه ها و افراد 
معتدل جامعه باید تاش کنند تا مردم نبود ایشان را کمتر احساس 
کنند؛ البته این را هم باید یادآور شوم که جای خالی ایشان به سختی 
پر خواهد شــد. مطهری گفت: اگر بخواهیم شــخصیت معتدلی 
را معرفی کنیم که بتواند نقش آیت ا... هاشــمی را برای گروه های 
اعتدالی و اصاح طلب ایفا کند آقای علی اکبر ناطق نوری اســت. 
ایشان تا حد زیادی می تواند نقش آیت ا... هاشمی را برای گروه های 

اعتدالی ایفا کند.

نمایندگان مجلس شورای اسامی، دولت و قوه قضائیه را مکلف کردند، 
تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، شش سند را تهیه و تصویب کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شــورای اســامی در ادامه بررسی 
الیحه برنامه ششم توســعه کشــور، با تصویب ماده ۱۴۱ ، دولت و قوه 
قضائیه را به تهیه و تصویب ۶ ســند در حوزه های مختلف تا پایان سال 
دوم اجرای برنامه مکلف کردند. بر اساس بند الف این ماده، دولت موظف  
است تا پایان سال دوم برنامه اســناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات 

مربوط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱. الگوی اسامی ایرانی پیشرفت

۲. سند ملی کار شایسته
۳. سند ملی راهبرد انرژی کشور

۴. سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسامی ایران در سطح بین المللی
۵. سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز

همچنین بر اساس بند ب این ماده، قوه قضائیه مکلف شد تا پایان سال 
 دوم اجرای قانون برنامه، ســند امنیت قضایی را تهیه و به تایید رییس

 قوه قضائیه برساند.
این ماده با ۱۴۳ رای موافق، ۹ رای مخالــف و ۱ رای ممتنع از مجموع 

۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

عکس روز

ورود اولین هواپیمای ایرباس 
به ایران

سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران  گفت: نخستین 
هواپیمای جدید ایرباس )مدل A ۳۲۱( ســاعت ۱۴و ۳۰ دقیقه روز 
پنجشنبه )۲۳ دی ماه( در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین می نشیند. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو، »شــاهرخ نوش آبادی« در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این هواپیمای ایرباس، قرار اســت پس از انجام 
تست های فنی از فرودگاه هامبورگ آلمان عازم فرودگاه تولوز فرانسه 
شود. وی اظهار داشــت: طبق برنامه، این هواپیما با هدایت خلبانان 
ایرانی روز پنجشنبه از فرودگاه تولوز فرانســه عازم تهران می شود و 
رأس ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در فرودگاه مهر آباد بر زمین می نشیند. 
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران یادآور شد: در 
آیینی که به همین منظور در آشیانه مهندســی و تعمیرات ایران ایر 
برگزار می شود، برخی مسئوالن لشــکری و کشوری حضور خواهند 

داشت.

اخبار

کافه سیاست

خبرگزاری آسوشیتدپرس در یک گزارش اختصاصی به نقل از دیپلمات ها 
می نویسد: »ایران قرار اســت در ازای صادر کردن چندین تن از مواد خنک 
کننده راکتورهای هســته ای )آب سنگین( از روســیه یک محموله بزرگ 
اورانیوم طبیعــی دریافت کند. این تصمیم توســط دولت آمریکا و ســایر 
کشــورهایی که خواهان حفظ توافق هســته ای با ایران هستند تایید شده 
است.« به نوشته وب ســایت رادیو فردا، دو دیپلمات ارشــد به خبرگزاری 
رویترز گفته اند انتقال این محموله اورانیوم طبیعی که حدود ۱۳۰ تن خواهد 
بود توسط آمریکا و پنج قدرت جهانی دیگر تایید شده است؛ البته انتقال آن 
هنوز مستلزم تایید رسمی شورای امنیت ســازمان ملل متحد است ولی با 
توجه به اینکه کشورهای دخیل در مذاکرات هسته ای با ایران عضو این نهاد 
هستند تایید آن جنبه تشریفاتی دارد. اورانیوم طبیعی را می توان به درجات 
گوناگون و برای سوخت هســته ای برای راکتور، سوخت الزم برای مصارف 

پزشکی و تحقیقاتی و حتی برای تولید ساح هسته ای، غنی سازی کرد.

 شلیک ناو آمریکایی
 به سمت قایق ایرانی

انتقال 130 تن اورانیوم 
طبیعی به ایران از روسیه

عصر روز دوشنبه گذشته خبرگزاری رویترز اعام کرد، یک ناو آمریکایی در 
تنگه هرمز اقدام به شلیک سه تیر هشدار به سمت چهار قایق تندروی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی کرده است. رویترز با اعام این خبر به نقل از دو مقام 
نظامی آمریکایی که نام آنها فاش نشده، نوشته است که قایق های تندروی 
ایرانی روز یکشنبه با سرعت بسیار باال به ســمت این ناو آمریکایی درحال  

حرکت بوده اند که با این شرایط مواجه شدند.
به گفته این مقامات، ناو آمریکایی USS Mahan قبل از شلیک به سمت 
قایق های ایرانی اقدام به برقراری ارتباط رادیویی با آنها کرده و درخواســت 
نموده که قایق های ایرانی از ســرعت خود بکاهند؛ اما قایــق های ایرانی 

پاسخی به این درخواست نداده اند.
در نتیجه این ناو که مشغول اسکورت دو شناور دیگر آمریکایی بوده، اقدام 
به شلیک سه تیر هشدار کرده و همچنین یک بالگرد آمریکایی نیز با پرواز 

از عرشه ناو اقدام به پرتاب منور دودزا به سمت قایق های ایرانی کرده است.

بین الملل

سخنگوی گروه موســوم به »ارتش آزاد« سوریه اذعان 
کرد رییس جمهور آمریکا در خصوص مســئله سوریه، 
امیدهای واهی به معارضان دولت دمشــق داد. به نقل از 
پایگاه اینترنتی شــبکه العالم، ســخنگوی گروه مسلح 
موسوم به »ارتش آزاد« ســوریه اذعان کرد باراک اوباما، 
رییس جمهور آمریکا، در طول سال های اخیر امیدهای 
واهی به آنها داد. اسامه ابوزید، مشاور حقوقی و سخنگوی 
گروه مســلح »ارتش آزاد« سوریه، به شبکه »سی ان ان« 
آمریکا گفت: »انتظار دارم که با روی کار آمدن رســمی 
دونالد ترامپ، رییس جمهور جدید آمریکا، شاهد دولتی 
متفاوت از دولت اوباما باشیم؛ زیرا دولت اوباما امیدهای 
واهی به ما داد. به ما وعده می داد اما همزمان توافق های 

هسته ای با ایران امضا می کرد.«

به نقل از پایگاه خبری العهد، پلیس رژیم صهیونیستی برای 
اینکه در روند بازجویی ها از نخســت وزیر این رژیم خللی 
ایجاد نشود، وی را از سفر به خارج از فلسطین اشغالی منع 
کرد. العهد به نقل از منابع آگاه که با یک پایگاه صهیونیستی 
گفت وگو کرده بود، نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل، ســفر خود را به داووس لغو کرد و علت اصلی این 
مسئله آن بود که پلیس اسرائیل به وی گفته بود طی دوره 
بازجویی و به ســبب احتمال ایجاد مانع در تدابیر قانونی، 
نمی تواند از اسرائیل خارج شود. در همین حال، برخی منابع 
خبر لغو سفر نتانیاهو به داووس را تصمیم وی برای شرکت 
در مراســم تحلیف دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب 
آمریکا، دانسته اند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اخذ 

رشوه و هدایای نقدی از بازرگانان متهم است.

عضو شورای استانداری نینوا از قطع آب در مناطق آزاد 
شده در بخش شرقی موصل توسط داعش خبر داد.

حســام الدین العبار، عضو شورای اســتانداری نینوا به 
سومریه نیوز گفت: داعش آب شرب ۳۰ محله آزاد شده 
در ساحل چپ )شــرق( موصل را قطع کرده است و ۱۰ 
محله دیگر، آب شــان قطع و وصل می شود. العبار ادامه 
داد: پروژه های آب رسانی در منطقه الغابات که آب بخش 
شــرقی موصل را تامین می کند همچنان تحت تسلط 
داعش بوده و داعش پمپاژهای آب بــه محله های آزاد 

شده را بسته است.

معارض سوری: 

اوباما به ما امیدهای واهی داد

 نتانیاهو  ممنوع الخروج 
شده است

داعش آب 30 محله موصل 
را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری دانشــجو، ســید عباس عراقچی معاون 
حقوقی و امور بین الملــل وزارت امور خارجه و رییس ســتاد 
پیگیری اجرای برجام که صبح دیروز برای شرکت در ششمین 
نشست کمیسیون مشــترک برجام به وین ســفر کرده  است 
در گفت وگویی در خصوص تمدید قانون آیســا اظهار داشــت: 

از دید ما تمدید قانون آیســا نقض تعهدات برجامی آمریکاست 
و باید به نحو موثری جبران شــود و این موضوع در دستور کار 
کمیسیون مشترک قرار گرفته است. وی همچنین در خصوص 
نشست های کارشناسی که پیش از نشست کمیسیون مشترک 
برگزار شده است، عنوان کرد: کارشناسان بحث خوبی داشتند و 

به جمع بندی های موثری رسیدند.  رییس ستاد پیگیری اجرای 
برجام با اشاره به اینکه قبل از این نشســت کارشناسان ایرانی 
یک دوره مذاکرات دوجانبه با کارشناسان آمریکایی داشته اند، 
خاطرنشــان کرد: طبق ســاز و کار برجام اگر کشوری نسبت 
به رفتار کشــور دیگر شکایتی داشته باشــد اول باید مذاکرات 
دوجانبه بین آن دو کشــور صــورت بگیرد و ما ایــن مذاکرات 

دوجانبه را  انجام دادیم.  
ششمین نشست کمیسیون مشــترک برجام با حضور معاونان 
وزیر خارجه ایران و معاونان و مدیران سیاســی ۱+۵ از ساعت 
۱۲ به وقت محلی )۱۴:۳۰ به وقت تهران( در هتل پله کوبورگ 
شهر وین برگزار شد. نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها 
نیز روز دوشــنبه گذشته به مدت حدود دو ســاعت و با حضور 
هیئت های کارشناسی ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ برگزار 
شد.  اسماعیل بقایی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام در وزارت 
خارجه ریاست هیئت کارشناسی ایران در کارگروه اجرایی کردن 
لغو تحریم ها در وین را برعهده داشــت. مباحث مطرح شده در 
این نشست به کمیسیون مشترک برجام گزارش خواهد شد. به 
گزارش خبرگزاری دانشجو، سید عباس عراقچی و مجید تخت 
روانچی که برای شرکت در ششمین نشست کمیسیون مشترک 
ایران و ۱+۵ به وین رفته اند، پیش از این نشست با هلگا اشمید 
معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وگو 
کردند. این گفت وگو ســاعت ۹ به وقت محلی)۱۱:۳۰به وقت 
تهران( آغاز شد و یک ســاعت به طول انجامید. ریاست هیئت 
۱+۵ در کمیسیون مشترک به عهده هلگا اشمید است و ریاست 

طرف ایرانی را سیدعباس عراقچی به عهده دارد. 
 برگزاری ششــمین نشست کمیسیون مشــترک ایران و ۵+۱

 ۲۶ آذر )۱۶ دســامبر( به درخواســت محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران و برای بررسی بدعهدی های آمریکا و تمدید 
قانون ایسا مطرح گردید.  دوشنبه هفته جاری، نشست کارگروه 
اجرایی کردن لغو تحریم ها با حضور هیئت های کارشناســی از 

ایران و آمریکا در وین برگزار شد. 
هیئت کارشناســی ایــران، روز دوشــنبه به طــور جداگانه، 
 دیدارهایــی با هیئت هــای چین، روســیه و ایــاالت متحده

 داشت.

طبق ساز و 
کار برجام اگر 

کشوری نسبت 
به رفتار کشور 
دیگر شکایتی 

داشته باشد اول 
باید مذاکرات 
دوجانبه بین 
آن دو کشور 

صورت بگیرد و 
ما این مذاکرات 

دوجانبه را 
انجام دادیم

عراقچی:

آمریکا باید جبران کند

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکاست، گفت: 
این نقض باید به نحو موثری جبران شود.

مشــرق: فریدون عباســی رییس سابق ســازمان انرژی 
 اتمی در مراســم کنگره ملی مصطفی شهید اظهار داشت: 
انــرژی هســته ای کاربردهای زیــادی از جملــه تولید 
 انرژی، حوزه کشــاورزی، صنعت، پزشــکی، تشخیص و 
 درمان بیماری، خودروســازی، مواد پرتــوزا و منابع نفت 

و گاز دارد. 
رییس سابق انرژی هسته ای افزود: برخی دانش هسته ای 
را بد جلوه می دهند به طوری که می گویند مانع رفاه مردم 
است در حالی که تمام ابرقدرت ها بیشترین استفاده را از 

دانش هسته ای می برند. 
وی ضمن اشــاره به این موضوع که پیشرفت در مسائل و 

علوم هسته ای به معنای افزایش ســطح علمی و فناوری 
کشور در دنیاست افزود: امروز کشورهای تراز اول از دانش 
هســته ای برخوردارند و بــه عنوان قدرت هــای جهانی 
مطرح می شــوند و دانش هســته ای می توانــد زیربنای 
 اشــتغال، توســعه صنایع دفاعی و بســیاری از مســائل 

باشد. 
عباسی گفت: تمهیدات مقام معظم رهبری سایه جنگ را 
از سر کشور ما دور کرد نه مذاکره؛ می خواستیم با مذاکره 

تحریم ها را برداریم اما هیچ کدام محقق نشد. 
رییس سابق هســته ای ضمن یاد از شهید احمدی روشن 
خاطر نشــان کرد: این شــهید محصول تربیت خانواده و 

معلمان اندیشمند کشــور و محصول معنویت و اعتقادات 
و رشد در هیئت های مذهبی و حضور در دانشگاه هاست؛ 
این شهید انسانی مستعد بود و بعد از فارغ التحصیل شدن 

در کشور ماند تا خدمت کند. 
رییس ســابق هســته ای با بیان اینکه تحریم ها به دلیل 
موشک و هسته ای نیســت خاطرنشان کرد: موضوع اصلی 
دشــمن اصل انقاب و جمهوری اسامی اســت و در هر 

دوره ای به شکل جدیدی بهانه جویی می کند. 
وی بــا بیان اینکــه در مذاکرات هســته ای نتوانســتیم 
تحریمات و مشــکات اساســی را برطــرف کنیم گفت: 
نباید به صادرات نفت افتخار کرد، بایــد بتوانیم پول نفت 
را به کشور بازگردانیم؛ اما کوچک ترین تراکنش ایران زیر 
ذره بین قرار دارد و با این وجود نمی توان پولی به کشــور 

بازگرداند.

عباسی: 

مذاکرات هسته ای نتوانست تحریم را رفع کند
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
بانک؛ موضوع مهم فضای کسب وکار کشور

تازه ها

کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: در 
ســال زراعی جاری حدود هزار و 700 هکتار از اراضی اســتان به 

کشت پنبه اختصاص پیدا کرد. 
بنی اســدی گفت: تاکنون ســه هزار تن وش تولید شده و انتظار 
می رود هزار و 500 تن وش دیگر نیز تولید شــود، این محصوالت 
به سه کارخانه پنبه پاک کنی اســتان فرستاده می شود تا در آنجا 
عملیات تصفیه پنبه اجرا شود. وی افزود: با توجه به دوره طوالنی 
رشد و نیاز باالی آبی پنبه و به منظور سهولت در برداشت و کشت 
این گیاه و کاهش هزینه های تولید، وزارت جهاد کشاورزی در چند 
سال گذشته اقدام به تولید ارقامی از وش با طول دوره رشد کوتاه، 
نیاز آبی پایین و برداشت راحت تر کرده که از آن جمله می توان به 
ارقام خورشید، گلستان، شایان و ســاجدی اشاره کرد. کارشناس 
دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: این ارقام در 
سال زراعی جاری در منطقه ورزنه و در قالب مزرعه الگویی کشت 
شد. پنبه از جمله گیاهان مهمی است که با توجه به تشکیل ریشه 
عمیق، می تواند زمینه افزایش نفوذپذیری و حاصل خیزی خاک را 

فراهم آورد و از همین رو نقش مهمی در تناوب زراعی ایفا می کند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و 
باغبانی )نهاده ها، محصوالت و خدمات وابسته( از فردا تا ۲۶ دی ماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
دایر می شود. مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان اظهار داشــت: در این دوره 110 مشارکت کننده در 8000 
مترمربع فضای نمایشگاهی از استان های تهران، اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری، گیالن، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، همدان، 
یزد، مرکزی، فارس، ســمنان، آذربایجان غربی و گلستان گرد هم 
می آیند. رســول محققیان افزود: این مشــارکت کننده ها آخرین و 
تازه ترین محصوالت و خدمات خــود را در زمینه تولید و توزیع انواع 
بذر، سموم دفع آفات، ادوات سم پاشی و باغبانی، گل و گیاه، خدمات 
بازرگانی و تامین خدمات کشاورزی، گل و گلخانه، پرورش درخت و 

نهال، نهاده ها و کودهای شیمیایی و حیوانی را به نمایش می گذارند. 
این نمایشگاه در ســاعات بازدید 15 تا ۲1 در محل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است و روز شنبه 
۲5 دی ماه از ساعت 9 تا 1۲ صبح برای بازدید ویژه متخصصان تعیین 

شده است.

کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد:

کشت پنبه در استان اصفهان

از فردا تا ۲۶ دی ماه؛

نمايشگاه بین المللی تجهیزات 
کشاورزی در اصفهان برپا می شود

معاون حمایت از مشــاغل و نیروی بیــکاری وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت: در حال حاضر 
بیــش از ۲۲0 هزار نفر در کشــور از بیمــه بیکاری 
بهره مند هســتند. کریم یاوری با اشــاره به  بررسی 
مشکالت پرداخت بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری 
نوعی حمایت اجتماعی دولت از کارگرانی اســت که 
بدون میل و اراده از کار بیکار شــده اند و یا کارگرانی 
که در برخی ازکارگاه ها بر اثر حــوادث قهریه دچار 

آسیب شده اند. 
وی با بیان اینکه کارگران این کارگاه ها بدون سوابق 
بیمه ای مشمول بیمه بیکاری هســتند، گفت: البته 
درکارگاه هایــی که اصالح ســاختار اقتصادی اتفاق 
افتاده و یا شاهد جابه جایی مکانی هستیم حمایت از 
کارگران در قالب بیمه بیکاری انجام می شود. یاوری 
با بیان اینکه از سال ۶۶ قانون پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری مصوب شــده و تا ســال 81 منابع و مصارف 
بیمه بیکاری همخوانی داشــته است، اضافه کرد: در 
1۲ سال منتهی به سال 9۳ همیشه مصارف بر منابع 
در این حوزه پیشی می گرفت اما سال گذشته منابع 

ما بر مصارف پیشی گرفته است.

آذرماه امســال تولید هفت مدل وانت در خودروســازان 
داخلی متوقف شــد، در این مدت تولید وانت آریســان 
شــرکت ایران خودروی تبریز با کاهــش 100 درصدی 
همراه بوده و از 1۲ دســتگاه در آذر ماه ســال گذشته به 
صفر رسید. تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل 
شرکت سازه های »خودرو دیار« نیز متوقف شده و از پنج 
دستگاه در آذر 1۳9۴ به صفر کاهش یافت. در این مدت 
تولید وانت پادرای شرکت زامیاد نیز 100 درصد کاهش 
یافته و از ۲۴ دستگاه در آذر 1۳9۴ به صفر کاهش یافت. 
تولید وانت مزدای تک کابین دوگانه سوز گروه بهمن نیز با 
کاهش 100 درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در آذر 

ماه سال گذشته به صفر رسید. 
همچنین تولید وانت مزدای دو کابین دوگانه ســوز دیگر 
محصول گروه بهمن نیز 100 درصد کاهش یافته و از سه 

دستگاه در آذر 1۳9۴ به صفر کاهش یافت.
تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز با کاهش 100 درصدی 
همراه بود و از سه دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر 

رسید.

معاون وزير کار:

۲۲۰ هزار نفر در کشور بیمه 
بیکاری می گیرند

تولید ۷ وانت در ايران 
متوقف شد

اخبار کوتاه

به گزارش ایمنا، امیر کشــانی در نهمین جلسه کمیسیون 
آموزش، پژوهش و توانمندســازی اتاق اصفهان، اظهارکرد: 
براســاس نظرســنجی از فعاالن اقتصادی، مســائل بانکی 
همچنان جزو مهم ترین مسائل فضای کسب وکار ایران است.

وی افزود: در شرایطی که دولت خواســتار کاهش نرخ سود 
سپرده و تسهیالت بانکی است، بانک ها به صورت خودمختار 

نرخ های پیشنهادی به مردم ارائه  می دهند.
رییس کمیســیون آموزش، پژوهش و توانمندســازی اتاق 
بازرگانی اصفهان از پیگیری کمیســیون نسبت به موضوع 

کارخانه ریســباف  اصفهان خبر داد و گفــت: کارگروه ویژه 
کارخانه های قدیمی اصفهان با حضور دبیران کمیسیون های 
اتاق با هدف پیگیری تخصصی در این موضوع تشکیل شده 
است. نایب رییس کمیســیون با ارائه گزارشی از کنفرانس 
آیبریج ۲01۶ در بارسلونا، گفت: بســیاری از شرکت هایی 
که توســط هموطنان مقیم خارج ایجاد و راه اندازی شــده 
بودند، عالقه مند به حضور در ایران و همکاری با شرکت های 
دانش بنیان داخلی هستند. کوروش خسروی افزود: این نوع 
همکاری ها عالوه بر ایجاد اشتغال مولد در کشور، باعث انتقال 

فناوری به داخل، ورود شرکت های داخلی به بازارهای جهانی 
و احیانا سرمایه گذاری مشترک نیز خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شــود در آینده نزدیک 
تعداد این نوع شــرکت ها که توســط نســل دوم و ســوم 
ایرانیان مقیم خارج ایجاد می شــوند، به شدت افزایش یابد 
و برنامه ریزی برای اســتفاده از این فرصــت ضروری به نظر 
می رسد. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این جلسه با 
ارائه موضوعی با نام چالش های مدیریت در سده ۲1، گفت: 
مهم ترین سرمایه یک سازمان اقتصادی، منابع مالی نیست 
بلکه سرمایه های اجتماعی و انسانی موجود در سازمان است 

که می تواند آنان را در عرصه های مختلف موفق بدارد.
محسن عالمه، ایجاد  فرهنگ انتقاد در سازمان های متعالی را 
مهم ترین مؤلفه موفقیت آنان برشمرد و گفت: انتقاد به تعالی 

و پیشرفت سازمان  از داخل و خارج کمک می کند.
وی تاکید کرد: اطاعت کورکورانه کارکنان و کارشناسان یک 
ســازمان، موفقیتی در حدود صفر درصد را برای آن سازمان 

ایجاد می کند.
مسئول کمیته ارتباط صنعت و دانشــگاه کمیسیون در این 
جلســه گفت: تقاضا محور بودن پایان نامه های دانشجویی 
می تواند نقش موثری در برقراری ارتباط دانشگاه و واحدهای 
صنعتی داشته باشــد. علی قاضی عســگر نبود متدولوژی 
صحیح بین دانشگاه و صنعت را باعث بروز فاصله بین این دو 
نهاد اثرگذار جامعه دانست و بیان داشت: نقش اتاق بازرگانی 
به عنوان پارلمان بخــش خصوصی می تواند ایــن رابطه را 

تقویت سازد.
حمیدرضا امیدان مدیر دبیرخانه مشــترک کمیسیون ها و 
تشــکل های اتاق بازرگانی اصفهان با ارائه آیین نامه اجرایی 
شورای انتشارات کمیسیون، اظهار داشــت: این شورا برای 
ســازمان دهی خرید و چاپ کتاب ذیل کمیسیون تشکیل 
می شود. پیام نجفی معاون پژوهشــی دانشگاه آزاد اصفهان 
در این جلســه خواســتار جمع آوری نظــرات و طرح های 
پیشنهادی در راســتای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت شد 
و گفت: برگزاری جشــنواره ویژه این طرح ها می تواند منجر 
 به اتخاذ راهکارهایی عملیاتی برای ارتباط تنگاتنگ دانشگاه

 و صنعت شود.

معاون مهندسی و توسعه شــرکت ملی نفت از پیش دستی 
ژاپنی ها در ارسال مطالعات آزادگان جنوبی به شرکت ملی 
نفت خبر داد و گفت: بر اســاس برنامه ریزی ها، حداکثر تا 
چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی اعالم عمومی 

خواهد شد.
 غالمرضا منوچهری در حاشــیه ســیزدهمین نمایشــگاه

 بین المللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
جزیره کیش، منبع گازی بزرگی است و در فالت قاره ایران 

نیز مخازن متعددی از گاز و نفت داریــم به طوری که برای 
دســتیابی به این ذخایر در جزیره های کیش، قشم و دیگر 
جزایر ایرانی خلیج فــارس اکتشــافاتی در آینده خواهیم 
داشت. وی افزود: کیش، یک نقطه استراتژیکی برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در کشــور اســت؛ در این جزیره، 
تسهیالت و امکانات مناســبی وجود دارد که در کنار ذخایر 
عظیم نفت و گاز ایران در خلیج فارس، ظرفیت های بزرگ 

سرمایه گذاری نفتی و گازی را رقم زده است.
منوچهری در خصوص انتشار فهرســت ۲9 شرکت دارای 
صالحیت خارجی برای شرکت در مناقصه های بین المللی 
نفتی ایران گفت: این فهرســت از بخش مربوطه در شرکت 
نفت تازه به بخش توســعه ای تحویل شده و در واقع مربوط 

به لیست شرکت های صاحب صالحیت است. وی ادامه داد: 
ما پس از دریافت این فهرســت، در حال آماده سازی اسناد 
مناقصه برای پروژه های مختلف هســتیم که پس از اعالم 
آمادگی این شرکت ها، بر اساس عالقه و قابلیت،  از آنها برای 

حضور در مناقصه ها دعوت می شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه »در یک مناقصه نفتی لزوما 
تمامی این ۲9 شــرکت خارجی حضور نخواهند داشــت« 
گفت: حضور هر شــرکت در هر مناقصه بین المللی نفتی و 
گازی ایران، باید بر اســاس ســنجش توانمنــدی های آن 
شرکت در اجرای آن پروژه خاص باشد؛ به عبارتی صالحیت 
شــرکت ها برای حضور در یــک مناقصه نیز دوبــاره مورد 

سنجش و داوری قرار خواهد گرفت.

ريیس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان:

بانک؛ موضوع مهم فضای کسب وکار کشور

براساس نظرسنجی 
از فعاالن اقتصادی، 

مسائل بانکی  
همچنان جزو 

مهم ترين مسائل 
فضای کسب وکار 

ايران است

ريیس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مسائل بانکی همچنان يکی از 
مسائل اصلی فضای کسب و کار اقتصادی کشور است.

معاون شرکت ملی نفت خبر داد:

اعالم مناقصه نفتی ايران تا چهار 
هفته آينده
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نوزادان زودرس، زودتر زبان باز می کنند

 افراد مبتال به هموفیلی برای زنده ماندن مجبور هستند هر چند روز 
یک بار، درد تزریق ها را تحمل کنند، اما یک درمان تازه ممکن است 
به زودی جایگزینی ســاده تر، ارزان تر و با درد کمتر باشد. محققان 
دانشــگاه تگزاس یک درمان خوراکی برای یک نوع هموفیلی )که 
یک اختالل خونریزی ژنتیکی جدی اســت( کشــف کرده اند؛ اما 
این درمان هنوز در مراحل اولیه ســاخت بوده و روشــن نیست که 
چه زمانی به بیماران ارائه می گردد. حدود ۴۰۰ هزار نفر در سراسر 
جهان مبتال به هموفیلی نوع A یا B هســتند که هر دو به واســطه 
یک پروتئین از دست رفته در خون ایجاد می شــود. در بسیاری از 
نقاط جهان، دسترسی به درمان هموفیلی، به دلیل هزینه باال، نیاز 
به وجود کارکنان بهداشــتی آموزش دیده و خطر عوارض مرتبط با 
تزریق داروی درمانی، با محدودیت هایی مواجه است. به گفته این 
تیم تحقیقاتی، کپسول جدید حاوی نانوذراتی است که یک درمان 
پروتئینی برای درمان هموفیلی نوع B محســوب می شود. این نوع 
هموفیلی به موجب فقدان پروتئین انعقادی یــا معیوب بودن آن، 
ایجاد می شــود. محققان توضیح دادند درمــان خوراکی از طریق 
کپسول، بدون اینکه توسط آنزیم های معده نابود شود، از معده عبور 
می کند تا زمانی که کپسول وارد روده کوچک شده و در آنجا شروع 
به تورم و از بین رفتن کند. همزمان با ازبین رفتن کپســول، درمان 
نیز به آرامی صورت می گیرد. با توجه به عدم دسترسی به درمان در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، میانگین امید به زندگی برای 
بیماران هموفیلی ۱۱ سال است. اما این داروی خوراکی می تواند بر 
این مسائل غلبه کرده و استفاده از این نوع درمان را در سراسر جهان 
تسهیل کند. این کپسول هنوز در حال بررسی است و قبل از ارائه به 

بیماران، نیاز است مورد آزمایش های بیشتری قرار گیرد.

یک مطالعه حاکی از این است که مهارت های زبانی نوزادان زودرس 
در مقایسه با نوزادان عادی بسیار سریع تر توسعه می یابد.

نتایج این مطالعه نشــان داد نوزادان زودرس در ارتباط بین زبان و 
شــناخت بســیار قدرتمندتر عمل می کنند و این نتیجه مشخص 
می کند که این جمعیت آسیب پذیر، از بنیاد قوی تری در ارتباط بین 
زبان و معنا برخوردارند. به گفته سندرا وکســمن از دانشگاه نورث 
وســترن، مطالعه مذکور به درک نقش تجربه اولیه و وضعیت بلوغ 
نوزادان در فراهم آوردن این ارتباط حیاتی بین زبان و شناخت کمک 
می کند. این تیم تحقیقاتی ســالمت نــوزادان زودرس را با نوزادان 
عادی در یک ســن مشخص)سنی که نوزادان شــروع به یادگیری 
ارتباط بین مفاهیم و زبان می کنند( مقایســه کردند. نتایج حاصل 
از این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس فرصت این را دارند که بیش 
از نوزادان معمولــی در معرض یادگیری زبان قــرار گیرند و تجربه 
بیشتری در شنیدن داشته باشــند. محققان می گویند بهره گیری 
نوزادان از در اختیار داشــتن زمان اضافه، از همان دوران نوزادی تا 

سن مدرسه مشهود است.

يافته جديد محققان؛

 کشف درمان جديد خوراکی
برای بیماران هموفیلی

نتايج يک مطالعه نشان داد؛

 نوزادان زودرس، زودتر زبان
باز می کنند

اخبار

متخصص ژنتیک درخصوص زمان مناســب برای انجام 
ســونوگرافی بارداری گفت: مهم ترین زمــان  برای انجام 
سونوگرافی ســه ماهه اول بارداری، هفته پانزدهم، آخر 
هفته هجدهم و هفته بیســت و دوم بارداری اســت. وی 
افزود: باید دانست انجام ســونوگرافی در هفته هجدهم 
بســیار حائز اهمیت اســت، به دلیل اینکه فقط تا هفته 
نوزدهم بارداری در صورت وجود بیماری خاص در نوزاد، 
می توان ســقط جنین انجام داد و بعد از گذشــت هفته 
نوزدهم، قانون و شرع اجازه ســقط جنین را به پزشک و 
خانواده نمی دهد. عضو پیوسته و دائمی فرهنگستان علوم 
پزشــکی ایران درخصوص خطرات سونوگرافی گفت: در 
ســونوگرافی برعکس رادیولوژی، اشــعه  ای به بدن مادر 
منتقل نمی شود و تشــخیص توسط امواج صوتی صورت 
می گیرد که به همین دلیل خطر جدی برای نوزاد و مادر 
ایجاد نمی شــود، اما الزم است از ســالم بودن دستگاه ها 
و اســتاندارد بودن آنها اطمینان خاطر داشــته باشیم؛ 
چون دستگاه های معیوب و غیراســتاندارد احتمال بروز 

کم شنوایی را در کودک افزایش می دهد.

 دیوید میر و اعضای تیم پژوهشــی وی در دانشگاه مک 
مستر موفق شــدند به طور علمی اثبات کنند که داشتن 
فعالیت های فیزیکی می تواند به طور قابل توجهی تاثیرات 
ژنتیکی چاقی و اضافه وزن را خنثی کند. در این مطالعات 
ژن FTO که یکی از اصلــی ترین ژن های عامل چاقی در 
انسان محسوب می شود، به طور ویژه ای  مورد مطالعه قرار 
گرفت. دیوید میر در این رابطه اعالم کرد: کشفیات جدید 
ما می تواند برای افرادی که به طور ژنتیکی مستعد چاقی 
هستند، بسیار نوید بخش باشد. در حقیقت ما دریافتیم که 
با پیش گرفتن فعالیت های فیزیکی مناسب، می توان به 
جنگ ژن عامل چاقی رفته و اثرات آن را بر بدن خنثی کرد. 
هادسون ردن از اعضای اصلی این تیم مطالعاتی، در رابطه 
با نقش فعالیت بدنی در بی اثر کــردن عوارض ژن چاقی 
اعالم کرد: ما برای اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده 
از تحقیقات خود، از روش های پایه و دقیق اندازه گیری و 
سنجش فعالیت های بدنی، بهره جسته و آن را با شاخص 
توده بدن تطبیق دادیم.  در ادامه با تیم همکاران به آنالیز 
و تجزیه و تحلیل چهارده ژن دخیل در چاقی و اضافه وزن 
پرداخته و دریافتیم که فعالیت هــای فیزیکی می تواند 
عملکرد ژن های عامل چاقی را کند کرده یا به کلی بی اثر 

کند.

متخصص ژنتیک مطرح کرد:

اعالم زمان مناسب برای انجام 
سونوگرافی بارداری

با ژن چاقی بجنگید

از  بالقــوه،  از خطــرات  نوشــتار فهرســتی  ایــن   در 
خوش بوکننده های هوا گرفته تا پرده حمام، ذکر شده اســت 
که می توانید آنها را جســت وجو کنید تا دوباره خانه ای امن 
داشته باشید. این محصوالت سرطان زا هستند و بهتر است 

تا می توانید خانه تان را از آنها پاکسازی کنید:
۱. خوشبوکننده های هوا

براساس گزارشی که توسط انجمن حفاظت از منابع طبیعی 
چاپ شده است، بســیاری از خوشــبوکننده های هوا که ما 
به طور مرتب در خانه اســتفاده می کنیم ترکیباتی دارند که 
به طور بالقوه سرطان زا هســتند. بیشتر خوشبوکننده های 
هوا، حتی آنهایی که نشان »کامال طبیعی« یا »فاقد گازهای 
زیان آور« دارند، حاوی ترکیباتی به نام فتاالت اســت. انواع 
مختلف فتــاالت پیامدهای مختلفی برای ســالمتی دارند، 
هرچند بیشتر آنها روی سالمت باروری تاثیر دارند. بسیاری 
از آنها می توانند بیماری تنفســی مانند آسم را تشدید کنند. 
خوشــبوکننده هوای خانگــی یکی از چیزهایی اســت که 

درست کردن آن بسیار ساده اســت. آب مقطر و چند قطره 
اســانس مورد عالقه تان و یک آب پاش تمام چیزی است که 
نیاز دارید تا رایحه ای فوق العاده در خانه  خود داشته باشید. هر 
وقت می خواهید هوای خانه تان را خوشبو کنید، قبل از هربار 
مصرف، آن را به خوبی تکان دهید و گوشــه و کنار خانه تان 
اسپری کنید؛ حتی می توانید در دستگاه خوشبوکننده هوا از 

آنها استفاده کنید.
۲. شمع

محصول دیگری که می تواند در خانه خطرناک و سمی باشد، 
ممکن است در شمع معطر محبوب تان پنهان شده  باشد. همه  
ما می دانیم که سرب ماده ای خطرناک بوده و مسمومیت با آن 
می تواند برای سالمتی فاجعه بار باشد، اما وقتی ویژگی هایی از 
قبیل اسانس و رایحه درمانی را در این محصوالت می بینید، 
به طور خودکار تصور می کنید محصوالت ســالمی هستند. 
هرچند انجمن مصرف کنندگان آمریکا فروش شــمع هایی 
با فتیله  ســرب دار را ممنوع کرده اســت، اما فکر خوبی است 

که شمع هایتان را بررســی کنید تا مطمئن شوید حاوی این 
ماده  خطرناک بالقوه نیستند. بسیاری از محصوالت معطر نیز 
حاوی مقادیری سم  مضر و ســرطان زا هستند. بنابراین مواد 
شیمیایی به کاررفته در معطرســازی محصول را نیز بررسی 
کنید.یک روش ســاده برای بررسی شــمع هایتان، استفاده 
از یک تکه کاغذ است. ســعی کنید با فتیله روی کاغذ خط 
بکشــید. اگر خط کشیده نشــد، احتماال فتیله سرب ندارد. 
همچنین می توانید شمع را روشن کنید و کاغذ را باالی شعله 
بگیرید. اگر دوده ای خاکستری روی آن تشکیل شد، ممکن 

است شمع تان سرب داشته باشد.
۳. پرده  حمام و پالستیک های ديگر

خطر بعدی از سموم پالستیک نشــأت می گیرد که به نظر 
می رسد در همه جای خانه وجود دارد. شاید کلریدپلی وینیل 
را با نام مخفف آن بشناسید: پی وی سی؛ نوعی پالستیک که 
در میان پرتولیدترین انواع پالســتیک ها رتبه  سوم را در دنیا 
دارد. با اینکه ممکن اســت برخی از کارایی های پی وی سی، 
مثال لوله های فاضالب، بی ضرر باشد، اما استفاده از این پلیمر 
پالســتیک در محیط هایی که می تواند ترکیبات پی وی سی 
سمی و ســرطان زا را انتشــار دهد، می تواند مانند یک بمب 
ساعتی عمل کنند. پرده  حمام، حاوی پی وی سی و ترکیبات 
سمی دیگر اســت که می تواند هنگام استحمام منتشر شود. 
این ســموم می توانند روی دســتگاه تولید مثل و دستگاه 
تنفسی تاثیر بگذارند و شاید سرطان زا هم باشند. همچنین 
ممکن است برخی محصوالت پالســتیکی که برای ساخت 
اســباب بازی کودکان، ظروف و وســایل پالســتیکی دیگر 

استفاده می شود، خطری بالقوه برای سالمتی باشد.
4. پاک کننده های فرش و شــوينده های مخصوص 

پارچه
در بسیاری از شــامپو فرش ها و لکه برهای پارچه که قدرت 
لکه بری فوق العاده باالیی را پیشــنهاد می کنند، از محصولی 
به نام پرکلرواتیلن استفاده می شود. این ماده که نام دیگر آن 
تتراکلرواتیلن است، با افزایش خطر ابتال به سرطان ریه ارتباط 
دارد. پاک کننده های فرش و شــوینده های پارچه نیز گاهی 
حاوی ترکیبی به نام نفتالین هســتند. نفتالین ماده  سازنده  
اصلی قرص نفتالین اســت و قرار گرفتن در معــرض آن، با 
افزایش خطر ابتال به سرطان های گلو و ریه ارتباط دارد. جوش 
شیرین برای از بین بردن بو عالی بوده و سرکه سفید برای پاک 
کردن کثیفی و لکه ها موثر است. اگر می خواهید از شر شامپو 
فرش خالص شــوید، روی فرش تان جوش شیرین بپاشید، 
برای شستن آن، ســرکه  ســفید را به آب اضافه کنید و بعد 
صبر کنید تا فرش خشک شود. در صورت لزوم دوباره جوش 
شیرین بپاشید و سپس باقیمانده  این پودر را با جاروبرقی جارو 
کنید. بخارشویی یک روش سالم دیگر برای تمیز نگه داشتن 

فرش بدون مواد شیمیایی موجود در شامپو فرش است.

محصوالت  سرطان زا را از خانه  خود دور کنید

اين روزها زندگی ما را محصوالت و مصنوعات سرطان زا احاطه کرده است. سرطان های مختلف به شکل وحشتناکی در 
حال گسترش هستند و سالمت ما را تهديد می کنند. شما به عنوان يک مادر، پدر يا همسر سعی می کنید از سالمت و 
شادی خانواده تان مطمئن شويد، هرچه در توانتان است انجام می دهید تا آنها را از خطرات حفظ کنید. حتی به ذهنتان 
هم خطور نمی کند محصوالتی که برای محافظت از خانواده تان استفاده می کنید، ممکن است در واقع آنها را در معرض 

آسیب قرار دهد. 

همه ما می دانیم 
که سرب ماده ای 
خطرناک بوده و 
مسمومیت با آن 

می تواند برای 
سالمتی فاجعه بار 

باشد، اما وقتی 
ويژگی هايی 

ازقبیل اسانس و 
رايحه درمانی را 

در اين محصوالت 
می بینید، به طور 

خودکار تصور 
می کنید محصوالت 

سالمی هستند

حصر وراثت
10/328 آقای حمیدرضا حیاتی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 73 به شرح 
دادخواست به کالسه  5413/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا الیل زاده به شناسنامه 16 در 
تاریــخ 94/4/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر و 1 فرزند دختر و مادر: 1- ایران دانا دل، 
ش.ش 175 مادر 2- ســمیرا حیانی، ش.ش 6884 فرزند دختر 3- ایمان حیانی 
اصفهانی، ش.ش 9855 فرزند پسر 4- غالمرضا حیانی  اصفهانی، ش.ش 821 
فرزند پســر 5- حمیدرضا حیانی اصفهانی، ش.ش 73 فرزند پسر 6- علیرضا 
حیانی اصفهانی، ش.ش 278 فرزند پسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف 
 یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 31821 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اســتان اصفهان )167 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/329  خانم زهرا کیانی ابری دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالســه  5428/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ســکینه زارعی هفدانی به شناسنامه 252 در 
تاریخ 80/6/4 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 3 فرزند دختر و همسر: 1- حسین علی 
کیانی ابری، ش.ش 303 فرزند پسر 2- قدیرعلی کیانی ابری، ش.ش 345 فرزند 
پسر 3- صدیقه کیانی ابری، ش.ش 8 فرزند دختر 4- فاطمه کیانی ابری، ش.ش 
1020 فرزند دختر 5- زهرا کیانی ابری، ش.ش 4 فرزنــد دختر 6- محمد علی 
ابری کیانی، ش.ش 919 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31820 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/330  آقای مســعود محســنی دارای شناســنامه شــماره 385 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5525/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس محسنی خوراسگانی 
به شناســنامه 87 در تاریخ 94/8/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 3 فرزند دختر و 1 
همسر: 1- ناصر محسنی خوراسگانی، ش.ش 11006 فرزند پسر 2- مسعود 
محسنی، ش.ش 385 فرزند پسر 3- طاهره محســنی خوراسگانی، ش.ش 29 
فرزند دختر 4- اعظم محسنی خوراسگانی، ش.ش 17611 فرزند دختر 5- مریم 
 محسنی خوراسگانی، ش.ش 761 فرزند دختر 6- بتول مسجدی خوراسگانی، 
ش.ش 6802 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31819 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/331  خانم ســکینه قائدی ارجنکی دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسه  5516/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عربعلی قائدی ارجنکی به شناسنامه 
6 در تاریخ 95/5/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 3 فرزند دختر و 1 همسر: 1- حیدر 
قائدی ارجنکی، ش.ش 29 فرزند پســر 2- حبیب اله قائــدی ارجنکی، ش.ش 2 
فرزند پســر 3- خاتونجان قائدی ارجنکی، ش.ش 14 فرزنــد دختر 4- فاطمه 
قائــدی ارجنکی، ش.ش 17 فرزند دختر 5- ســکینه قائــدی ارجنکی، ش.ش 5 
فرزند دختر 6- خیرالنساء قائدی ارجنکی، ش.ش 6 همسر متوفی و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31829 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/332  آقــای اکبر امانی زاده دارای شناســنامه شــماره 42246 به شــرح 

 دادخواســت به کالســه  5483/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر
 وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد حســن امانی زاده به 
شناســنامه 13 در تاریخ 95/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 فرزند پسر و 1 همسر: 1- احمدرضا 
امانی زاده، ش.ش 1141 فرزند پسر 2- محمود امانی زاده، ش.ش 1517 فرزند 
پســر 3- اکبر امانی زاده، ش.ش 42246 فرزند پســر 4- اصغــر امانی زاده، 
ش.ش 45054 فرزند پسر 5- عبدالرسول امانی زاده، ش.ش 1296 فرزند پسر 
6- پرویندخت زاد افشار، ش.ش 24923 همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
31830 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/333  آقای مجتبی رضایی برزانی دارای شناســنامه شــماره 50 به شرح 
دادخواست به کالسه  5442/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم رضایی برزانی به شناسنامه 
1514 در تاریــخ 88/2/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 3 فرزند دختر و همسر: 
1- مصطفی رضائــی برزانــی، ش.ش 713 فرزند پســر 2- مجتبی رضائی 
برزانی، ش.ش 50 فرزند پسر 3- بتول رضائی برزانی، ش.ش 712 فرزند دختر 
4- فاطمه رضائی برزانــی، ش.ش 91 فرزند دختر 5- زهــرا رضائی برزانی، 
ش.ش 968 فرزند دختر 6- رضا رضائی برزانی، ش.ش 11 همســر متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 31831 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/334  آقای رضا یزدانی باغملکی دارای شناســنامه شــماره 12 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5471/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حیدر یزدانی باغملکی به شناسنامه 
194 در تاریخ 95/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 3 فرزند دختر و 1 همسر: 1- حسن 
یزدانی باغملکی، ش.ش 77 فرزند پســر 2- رضا یزدانی باغملکی، ش.ش 12 
فرزند پسر 3- عصمت یزدانی باغملکی، ش.ش 7 فرزند دختر 4- فاطمه یزدانی 
باغملکی، ش.ش 1271317613 فرزند دختر 5- زهرا یزدانی باغملکی، ش.ش 
16 فرزند دختر 6- ربابه نصر اصفهانی، ش.ش 55 همسر متوفی و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31832 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/335  آقای صفرعلی حبیبیان دارای شناســنامه شــماره 3484 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5454/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی حبیبیان جونی به شناسنامه 584 
در تاریــخ 95/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 3 فرزند پســر و 3 فرزند دختــر: 1- محمدرضا 
حبیبیان، ش.ش 7 فرزند پســر 2- علیرضا حبیبیان جونــی، ش.ش 43 فرزند 
 پسر 3- صفرعلی حبیبیان ، ش.ش 3484 فرزند پسر 4- بتول حبیبیان جونی، 
ش.ش 27 فرزند دختر 5- ایــران حبیبیان جونــی، ش.ش 2842 فرزند دختر 
6- طاهره حبیبیــان جونی، ش.ش 1740 فرزند متوفی و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31833 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/336  خانــم نیره میر دامادیان دارای شناســنامه شــماره 592 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5379/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید نورالــه میر دامادیان 
به شناســنامه 12326 در تاریخ 94/11/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر و چهار دختر: 
1- ســید علی اکبر میر دامادیان به شــماره شناسنامه 108 نســبت با متوفی 
فرزند 2- ســید امین میردامادیان به شماره شناســنامه 272 نسبت با متوفی 
فرزند 3- اکرم السادات میردامادیان به شماره شناسنامه 315 نسبت با متوفی 
فرزند 4- افسانه میردامادیان به شماره شناسنامه 1378 نسبت با متوفی فرزند 
5- اختر میردامادیان به شماره شناسنامه 1416 نسبت با متوفی فرزند 6- نیره 
میردامادیان به شماره شناسنامه 592 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31834 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/337  آقای مهران مجذب صانعی دارای شناســنامه شــماره 268 به شرح 
دادخواست به کالسه  5473/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مجذب صانعی به شناسنامه 985 
در تاریخ 94/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 3 فرزند پســر و 2 فرزند دختر و 1 همسر: 1- محسن 
مجذب صانعی، ش.ش 673 فرزند پسر 2- مهران مجذب صانعی، ش.ش 268 
فرزند پسر 3- محمد مجذب صانعی، ش.ش 1879 فرزند پسر 4- مژگان مجذب 
صانعی، ش.ش 2393 فرزند دختر 5- مریم مجذب صانعی، ش.ش 3297 فرزند 
دختر 6- فاطمه حقوقی اصفهانی، ش.ش 146 همســر متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31835 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/338  خانــم منیــره آقادادی دارای شناســنامه شــماره 9825 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5377/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی آقادادی به شناسنامه 1360 
در تاریخ 95/7/9 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پســر و 3 دختر و1 همسر: 1- محمد جواد آقادادی 
به شماره شناســنامه 1612 نســبت با متوفی فرزند 2- مصطفی آقادادی به 
شماره شناسنامه 56371 نسبت با متوفی فرزند 3- محبوبه آقادادی به شماره 
شناسنامه 1464 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول آقادادی به شماره شناسنامه 
1867 نسبت با متوفی فرزند 5- منیره آقادادی به شماره شناسنامه 9825 نسبت 
با متوفی فرزند 6- طیبه تحویلیان به شماره شناسنامه 1041 نسبت با متوفی 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 31836 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/339  آقای سعید خراســانی زاده دارای شناسنامه شــماره 146 به شرح 
دادخواست به کالسه  5383/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اقدس فراشــاهی) خراشــاهی( به 
شناسنامه 280 در تاریخ 95/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 1 دختر: 1- ابوالقاسم خراسانی 
زاده به شماره شناسنامه 439 نسبت با متوفی فرزند 2- رضا خراسانی زاده 
به شماره شناسنامه 1068 نســبت با متوفی فرزند 3- سعید خراسانی زاده به 
شماره شناسنامه 146 نسبت با متوفی فرزند 4- مجید خراسانی زاده به شماره 
شناسنامه 1456 نسبت با متوفی فرزند 5- محســن خراسانی زاده به شماره 
شناسنامه 3 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره خراسانی زاده به شماره شناسنامه 
704 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31818 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/340  آقای منور میر محمدی حســینی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 
1190 به شــرح دادخواســت به کالســه  5531/95  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت شهبازی 
سواردزی به شناسنامه 7 در تاریخ 95/6/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 4 فرزند دختر: 
1- احمد میر محمد حســینی اصفهانی، ش.ش 1344 فرزند پسر 2- حسن میر 
محمد حسینی اصفهانی، ش.ش 31155 فرزند پسر 3- عزت میرمحمد حسینی 
 اصفهانی، ش.ش 1290 فرزند دختــر 4- منور میرمحمد حســینی اصفهانی، 
ش.ش 1190 فرزند دختر 5- اعظم میرمحمد حســینی اصفهانی، ش.ش 1459 
فرزند دختر 6- اکرم میرمحمد حسینی، ش.ش 20 فرزند دختر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31826 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/341  آقای پویا فدایی دارای شناســنامه شــماره 1272741052 به شرح 
دادخواست به کالسه  5435/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پروانه فدایی به شناســنامه 1529 
در تاریــخ 90/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 3 فرزند دختر و همسر: 1- پویا 
 فدایی حیــدری، ش.ش 1272741052 فرزند پســر 2- پوریــا فدایی حیدری، 
ش.ش 1271535297 فرزند پسر 3- پیمانه فدائی حیدری، ش.ش 1292857692 
فرزند دختر 4- پــروا فدائــی حیــدری، ش.ش 3778 فرزند دختــر 5- ملیکا 
 فدائی حیــدری، ش.ش 1271916592 فرزند دختر 6- فتــح اله فدائی حیدری، 
ش.ش 1068 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31825 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/342  خانم مریم نیکخواه ســودرجانی با وکالت ســمیه اســالمی دارای 
شناسنامه شــماره 6330072991 به شرح دادخواســت به کالسه  4525/95  
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی حسینی به شناسنامه 15 در تاریخ 91/12/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند 
پسر و 3 فرزند دختر و 2 همسر: 1- سید محمد حســینی، ش.ش 1781 فرزند 
پسر 2- سید عباس حســینی، ش.ش 4610126141 فرزند پسر 3- سیده مینا 
حسینی، ش.ش 1795 فرزند دختر 4- سیده ســمیه حسینی، ش.ش 19 فرزند 
 دختر 5- ســیده فاطمه حســینی، ش.ش 119 فرزند دختر 6- طلعت حسینی، 
 ش.ش 1098 همســر متوفــی 7- مریــم نیــک خــواه ســودرجانی، 
ش.ش 6330072991 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31824 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/344  محمد حسن قنبری دارای شناسنامه شماره 849 به شرح دادخواست 
به کالســه  5521/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جمیله اباذری شهرضا به شناسنامه 15472 
در تاریخ 95/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 فرزند پســر و 4 فرزند دختر: 1- محمدرضا قنبری 
مســینه، ش.ش 1151 فرزند پسر 2- محمد حســن قنبری، ش.ش 849 فرزند 
 پســر 3- رضوان قنبری مســینه، ش.ش 543 فرزند دختر 4- فردوس قنبری، 
ش.ش 313 فرزند دختــر 5- زهرا قنبــری مســینه، ش.ش 261 فرزند دختر 
6- زهره قنبری، ش.ش 351 فرزند دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 31827 شعبه 

10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
برترین لپ تاپ ها در آغاز سال 2017

کافه اپهوش سنج

معرفــی  امــروز  کــه   PicsArt Animator  اپلیکیشــن 
 مــی کنیــم یکــی از تــازه ترین محصــوالت ایــن اســتودیوی 
 خوش نام و پــر آوازه اســت که فقــط چنــد روزی از انتشــار آن 

در فروشگاه های اپلیکیشن می گذرد.
PicsArt Animator آمــده تــا لــذت واقعــی انیمیشــن 
 ســازی را به کاربر بچشــاند، حتی به آماتور ترین افــرادی که هیچ 

سر رشته ای از طراحی و کارهای گرافیکی ندارند. 
در رابط کاربری ســاده و مینیمال این اپ هر آنچه برای انیمیشــن 
 ســازی بخواهیــد در اختیارتان قــرار گرفتــه و کار را مــی توانید 

از صفحه ای خالی یا یکی از تصاویر گالری شروع کنید. 
 می دانیــد که ســاده ترین راه انیمیشــن ســازی طراحــی فریم 
 به فریم حرکات اشیاســت. PicsArt Animator هم با ساختار 
 الیه ای اش از همین شیوه برای ســاخت انیمیشن ها کمک گرفته 
و با ابزار برش زنی و تنظیم ســرعت فریم هــا کاری کرده که بتوانید 
به نتیجه دلخواه تان برســید. هر چــه تعداد فریم های بیشــتری 

برای حرکت یک وســیله نقاشــی کنید ) مثال بــرای جهش های 
 یک تــوپ ( مطمئنا خروجــی نرم تــر و زیباتری خواهید داشــت.

PicsArt Animator برای هر چه زیباتر شدن انیمیشن ها امکان 
اضافه کردن الیه های اضافی را هم در اختیارتان گذاشته تا به واسطه 

شان به اثر هنری خود کمی پیچیدگی بدهید. 
 اما یکــی از بهتریــن ویژگی هــای این اپلیکیشــن اضافــه کردن 
افکت های انیمیشــنی به ســلفی هاســت. وقتــی در محیط اپ 
 هســتید قادرید همــان لحظه یــک ســلفی از خودتــان گرفته 
 و با نقاشــی کردن عینــک و کاله و بینی و رنگ آمیــزی بک گراند 
از این عکس ثابت یک کارتون زیبا و چشم نواز بسازید. البته این کار را 

برای تصاویر گالری هم می توانید انجام دهید. 
خروجــی های ایــن اپ را مــی توانیــد در دو فرمــت Gif و ویدئو 
ذخیره کنید کــه البته بــرای هر دو حالــت با محدودیــت زمانی 
 مواجه هســتید، هر چنــد حداقل واترمــارک اپلیکیشــن را روی 

آن ها نخواهید دید که نکته مثبتی محسوب می شود.
PicsArt Animator اگرچه برای کســب تجربه در انیمیشــن 
سازی کافی نیســت، اما به عنوان یک ابزار کژوال و رایگان از امکانات 
قابل قبولی برخوردار اســت و شــاید حتی بتواند شــما را به کار در 
 این حوزه عالقه مند کند. شــما مــی توانید برای گرفتــن این اپ 

به goo.gl/hLvGEq  مراجعه کنید.

معرفی اپ PicsArt Animator؛

 سازنده زیباترین تصاویر متحرک 
انیمیشینی

 لپ تاپ مفهومی ریزر 
در CES 2017 به سرقت رفت

از خاک می توان 
برق تولید کرد

محققان ســازمان تحقیقات نیــروی دریایی آمریکا 
با اســتفاده از باکتری های تراریخته بــرای اولین بار 
جریان برق را بدون نیاز به ســیم فلزی رسانا انتقال 
دادند. با توجه به افزایــش روزافزون تولید تجهیزات 
الکترونیکی انجام برخی از بروزرسانی ها برای کاهش 
مقیاس مدارهای الکترونیکی در کنار افزایش سرعت 
انتقــال اطالعات امری ضــروری به نظر می رســد.

 دکتــر درک الولــی، متخصص میکروب شناســی 
از دانشگاه ماساچوست و سرپرســت تیم مطالعاتی 
مرکز ONR عنــوان کرد: نســل جدید نانوســیم  
 بیولوژیک کامال رســانا بوده و هــزاران برابر نازکتر 
 از موی انســان اســت. وی در ادامه افزود: استفاده 
از ســیم  رســانای بیولوژیــک در وســایل نویــن 
الکترونیکــی نــه تنهــا وزن و مقیاس تراشــه ها را 
کاهش، بلکه سرعت پردازش اطالعات را نیز به طور 

چشمگیری افزایش می دهد.
محققان برای دستیابی به دانش تولید نانوسیم های 
بیولوژیک، باکتری های مختلــف موجود در خاک را 
مورد بررسی قرار دادند. ســرانجام پس از تحقیقات 
بســیار باکتــری Geobacter بــرای تولید نانو 
رشته های پروتئینی رســانا بین اکسیدآهن انتخاب 
شــد. ژئوباکتر در حالت طبیعی مقداری الکتریسیته 
برای حیات خود تولید می کنــد، اما این جریان برای 
انســان کارایی ندارد و تنها با الکترود قابل تشخیص 
 اســت. دکتر درک الولی بــا همــکاری تیمی زبده 
از متخصصان ژنتیک توانســت ذخیره ژنی ژئوباکتر 
را برای تولید نانورشته های رســانا بهینه سازی کند. 
 در نتیجه میزان رسانایی نانو رشــته های بیولوژیک 
 تا2000 برابــر افزایــش و همچنیــن دوام آنها نیز 
در مقایسه با رشــته های طبیعی باکتری بهبود پیدا 
کرد. نانو رشــته های پروتئینی تولید شــده توسط 
 ژئوباکتر تراریخته حــدود 1/5 نانومتــر قطر دارند. 
برای درک اندازه این رشــته ها بهتر است بدانید که 

یک نانومتر معادل یک میلیاردیم یک متر است.

 گروهی از محققان به تازگی اعالم کرده اند که دســت عجیب سه انگشتی را 
در داخل غاری و در اعماق یکی از جنگل های کشور پرو پیدا کرده اند. 

به گفته آنها این دســت می تواند متعلق به موجودات بیگانه یا یک موجودی 
 شــبه انســان باشــد. آنها همچنین ادعا کرده اند که در نزدیکــی مکانی که 

این دست پیدا شده است یک جمجمه کشیده را نیز پیدا کرده اند. 
بنا بر گزارش ها، بعد از انجام آزمایش روی این دست، مشخص شد که دارای 
شش استخوان در هر انگشت است. این در حالی اســت که هر انگشت انسان 
دارای پنج انگشت است. همچنین این گروه تحقیق با استفاده از اشعه ایکس 
و انجام آزمایش پی بردند این دســت و جمجمه واقعی و دارای اجزای واقعی 
مانند اســتخوان و بافت های پوستی است. گفتنی اســت؛ قرار است در اوایل 
 ســال نو میالدی آزمایشــات رادیو کربن و همچنین تســت DNA نیز روی 

این نمونه های مرموز در آمریکا انجام شود.

بررسی جدید محققان علوم پزشکی نشــان می دهد افراد دو زبانه،  در حفظ 
قدرت مغزی از دیگران موفق ترند و زوال حافظه کمتر در آنان دیده می شود.

مغز افرادی که به دو زبان مسلطند از طریق شبکه ها و مدارهای متفاوت عمل 
می کند یا به عبارتی، شــاهراه های مغزی آنان اطالعــات را از طرق مختلف 
منتقل می کند. دکتر آنا اینس آنســالدو و همکارانش در دانشــگاه مونترال، 
 برای بررسی این موضوع، کارکرد ارتباطی مغز را در افراد سالخورده تک زبانه 
و دو زبانه مقایســه کردند. این گروه از محققان، ســال ها تغییر در مغز افراد 
دو زبانه را بررسی کردند. دانشــمندان می گویند دوزبانه بودن، مغز را بسیار 

موثرتر و در حفظ منابعش، بسیار اقتصادی تر می کند.
 دانشــمندان در بررســی مغز افراد متوجه شــدند افراد تک زبانه از مدارهای 
 وســیع تر با ارتباطات متعــدد برای برقــراری جریان های مغزی اســتفاده 
 می کننــد در حالی که در افــراد دو زبانــه، مدارهای مغــزی، کوچک ترند 

و اطالعات درون مغزی، به طور متناسب منتشر می شود.
 به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، نتایج بررســی این محققان 

در شماره اخیر نشریه نورولینگوستیک منتشر شده است.

 » کوکولیتوفور « جلبک ریز تک ســلولی اســت که از200 میلیون ســال قبل 
در اقیانوس های کره زمین می زیسته است. برخالف سایر گیاهان دریایی، اطراف 
 این نوع جلبک را صفحات کوچکــی از جنس کولیســایت ) کوکولیت ( احاطه 
کرده است. تنها کمتر از100 میلیون سال قبل، شرایط برای ایجاد کوکولیتوفورها 
فراهم شد تا در یک الیه ضخیم سفید در کف بستر اقیانوس انباشته شوند. به   عالوه 
رسوباتی روی آنها انباشته شد. فشــار زیاد، کوکولیت ها را به شکل سنگ، فشرده 
کرد. همان فرآیندی که در شــکل گیری رســوبات گچی صخره سفید دوور در 
جنوب شرق بریتانیا رخ داده است. کوکولیتوفورها تنها یکی از گونه های بی شماری 

هستند که مبدا آنها به ماقبل تاریخ بر می گردد و به شکل فسیل درآمده اند.
اما سن آنها را چگونه می سنجیم؟

 در طول زمان، سنگ در الیه های افقی شکل می گیرد، الیه های قدیمی تر در زیر 
 و الیه های جوان تــر در باال و نزدیک به ســطح قرار می گیرند. دیرین شناســان 
با مطالعه نوع سنگ و فسیلی که در آن پیدا می شود، قادر به تخمین سن تقریبی 
سنگ به جا مانده هستند. قدمت سنجی رادیو کربن، برپایه میزان کاهش عناصر 

رادیواکتیو، مانند کربن-1۴، عمر فسیل را دقیقا برآورد می کند.

راز انسان سه انگشتی 
که در جنگل پیدا شد

مغز افراد دو زبانه بسیار قوی تر 
از افراد تک زبانه است

آیا می دانید » گچ « از فسیل 
پالنکتون های باستانی ساخته شده است؟

 درگذشــت آیت ا... رفســنجانی طی روزهای گذشــته نه تنها 
بر مطالب منتشر شده در شــبکه های اجتماعی تاثیر گذاشته، 
بلکه افزایش قابل توجه فعالیت کاربران اینترنت را نیز به همراه 

داشته است. 
پس از رحلت وی شــبکه های اجتماعی به شــدت تحت تاثیر 
 این موضوع قــرار گرفته و حتی ظرف چند ســاعت، هشــتگ 
#هاشمی _ رفسنجانی به دومین هشتگ پرکاربرد و اصطالحا 
 » ترند « در فضای مجازی و شبکه اجتماعی توییتر تبدیل شد.

از ســوی دیگر در شــبکه هایی ماننــد اینســتاگرام کاربران 
پســت های بســیاری را در خصوص این موضوع به اشــتراک 
 گذاشــته و در شــبکه تلگرام نیز به غیــر از عکس هــا، اخبار 
 و فیلم هــای متعددی که به اشــتراک گذاشــته شــد بخش 
قابل توجهی از کاربران از عکس آیت ا... هاشــمی رفســنجانی 

برای پروفایل خود استفاده کردند. 
در نهایت فعالیت های کاربران پیرامون این موضوع چنان وسیع 
بود که ظرف کمتر از چند ســاعت وزارت ارتباطات به انتشــار 
اطالعیه ای در این خصــوص پرداخته و اعالم کــرد که در پی 
 ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی شــایعاتی مبنی بر اختالل 
در شــبکه اینترنت کشور مطرح شــده که این شــایعات قویا 

تکذیب می شود. 
 این وزاتخانه همچنین بــا تاکید بر اینکه هیــچ گونه اختاللی 
در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد، عنوان کرد: به دلیل هجوم 
کاربران برای گرفتن اخبار، شبکه اینترنت درحالت اشباع است 
و ممکن اســت این امر در برخی مناطق کنــدی هایی را ایجاد 

کرده باشد. 
اما وزیر ارتباطات هم در گفت وگویی با ایســنا در ارتباط با تاثیر 
این بحث بر دسترسی کاربران به اینترنت گفت: در شب رحلت 
ایشــان به من مراجعه و این گونه عنوان شد که گویا پهنای باند 
اینترنت کاهش پیدا کرده، اما واقعیــت این بود که در این برهه 
زمانی تمام ظرفیت پهنای باند موجود در کشــور مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
محمود واعظی در عین حال عنوان کرد که در این مدت نه تنها 
پهنای باند اینترنت به هیچ عنوان کم نشــد بلکه بر این ظرفیت 

نیز افزوده شد، اما با این حال مردم بسیار فعال هستند.

در حالی که هنوز مشخص نیســت ورایزن بر تصمیمش مبنی 
بر خرید یاهو به مبلــغ ۴/8 میلیارد دالر پایبند باشــد، اما یاهو 
 برنامــه ریــزی هایش بــرای دوران پــس از قــرارداد را انجام 

داده است.
طبق تصمیمات تیم مدیریتی این شــرکت، پس از نهایی شدن 
نقل و انتقال، یاهو به » آلتابا « ) Altaba ( تغییر نام خواهد داد، 
ضمن اینکه پنج تن از اعضای هیئت مدیره از جمله ماریسا میر 
و چهار نفر دیگر اســتعفا می دهند. بدین ترتیب تعداد اعضای 

باقی مانده در این تیم از10 به 5 خواهد رسید.
گفتنی است در صورتی که قرارداد به ســرانجام برسد، ورایزن 
به پلتفرم پســت الکترونیکی، اپلیکیشــن ها، وب ســایت ها 
 و تمــام فنــاوری هــای تبلیغاتی تحــت اختیار یاهو دســت 

پیدا خواهد کرد.
الزم به ذکر اســت پس از ماه ها گمانه زنی و شــایعات مختلف، 
تقریبا 5 ماه قبل یعنــی در تاریخ 25 جــوالی 2016 ) چهارم 
 مرداد ماه ( قرارداد خرید مورد بحث از ســوی هــر دو کمپانی 
به صورت رسمی اعالم شد و همگان را به حیرت واداشت، چون 
 پیشــنهاد ۴/8 میلیارد دالر ورایزن، اختالف فاحشــی با ارزش 

این کمپانی در سال های نه چندان دور دارد.
طی این بازه حســاس پنج ماهه، رســوایی های متعددی برای 
 یاهو به وجود آمد و در نتیجــه آن، ورایزن اعالم کرد گزینه های 

خود را برای امکان خروج از این قرارداد بررسی می کند. 
خبر هک شدن بیش از یک میلیارد حساب کاربری این کمپانی 
 و همکاری آنها بــا نهادهــای امنیتی آمریکا برای جاسوســی 

از کاربران، به تردید بیشتر خریدار دامن زد.
با این حال به نظر می رسد ورایزن هنوز قصد دارد قرارداد خرید 
را پیش ببرد و طی ســه ماهه ابتدایی سال جاری میالدی آن را 
به سرانجام برساند، اما اینکه رقم نهایی همان ۴/8 میلیارد دالر 

خواهد بود یا خیر، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تاثیر رحلت آیت ا... رفسنجانی 
بر  اینترنت

یاهو تغییر نام می دهد

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

به گزارش ســی نت، نمایشــگاه فناوری CES به عنوان 
 یک نمایشــگاه فناوری بزرگ هر ســال به طور رســمی 
 از پنجــم تــا هشــتم ژانویــه در الس وگاس برگــزار 

 می شــود. این نمایشــگاه تاکنون بزرگ ترین نمایشگاه 
در نوع خود بوده اســت. در طول هفته، بیش از 175 هزار 
 نفر برای بازدید از برترین شــرکت های فنــاوری جهان 

 به این نمایشــگاه آمدنــد و محصوالت بســیار متنوعی 
در این نمایشگاه رونمایی شدند و تولیدکنندگان لپ تاپ 
 USB-C خوش درخشیدند. باالخره پس از سال ها پورت
به عنوان یک پورت فراگیر در تمام لپ تاپ ها به کار گرفته 
شده است و با اســتفاده از این ویژگی به راحتی می توان 

برای شارژ تمام لپ تاپ ها از یک شارژر استفاده کرد. 
در ادامه به معرفی چند نمونه از نســل جدید لپ تاپ های 

رونمایی شده در CES 2017 می پردازیم.
محصــول   Cromebook لپ تاپ هــای 

Asus سامسونگ و
این لپ تاپ ها دیگر شباهتی به رایانه های رومیزی مبتنی 
بر ویندوز ندارند. اکنون نســل جدیــدی از لپ تاپ های 
Chromebook توســط سامســونگ و Asus تولیــد 
شــده اند که با قیمت500 دالر طراحــی و ویژگی هایی 
مشابه لپ تاپ گران قیمت Retina MacBook شرکت 

اپل را در اختیار می گذارند. 
HP محصول EliteBook x360 G2 لپ تاپ

مهم ترین ویژگــی این لپ تاپ، عمر باتری آن اســت که 
 گفته می شــود امکان 16 ســاعت اســتفاده مســتمر را 
در اختیار می گذارد. این ظرفیــت برای برای یک لپ تاپ 

کوچک امروزی فو ق العاده است. 
لپ تــاپ EliteBook x360 دارای یــک نمایشــگر 
 4k لمســی بــه انــدازه 13 اینچ اســت و بــه پردازنده

Kaby Lake i7 محصــول اینتــل، 16 گیگابایــت رم، 
 ،USB-C حسگر اثر انگشت، بدنه آلومینیومی، یک پورت

دو پورت USB 3 و پورت HDMI مجهز است.
Dell محصول شرکت XPS 15 لپ تاپ

 طراحی بدنه این لپ تاپ مشــابه مدل XPS 13 اســت. 
اما تمــام قابلیت هایــی را کــه می توان از یــک لپ تاپ 
پیشــرفته امروزی انتظار داشــت، در اختیار می گذارد. 
 Kaby Lake این لپ تــاپ مجهز بــه یــک پردازنــده
Core i7 و یک نمایشــگر 4k، 32 گیگابایت حافظه رم 
DDR4، یک ترابایت حافظــه SSD و آخرین مدل کارت 
 گرافیکی NVIDIA یعنی GPU 1050 با ۴ گیگابایت رم 

مجهز است.

باالخره پس 
از سال ها پورت 

 USB-C
به عنوان 

یک پورت فراگیر 
در تمام لپ تاپ ها 

به کار گرفته 
شده است 

و با استفاده 
از این ویژگی 

به راحتی می توان 
برای شارژ تمام 

لپ تاپ ها 
از یک شارژر 
استفاده کرد

برترین لپ تاپ ها در آغاز سال 2017

ریزر تایید کرد که لپ تاپ مفهومی این شــرکت با سه نمایشگر، 
دزدیده شده است. برای یابنده  این لپ تاپ 25 هزار دالر جایزه 

در نظر گرفته شده است.
ریزر، تولیدکننده  مطرح تجهیزات گیمینــگ، حضور پررنگی 
در نمایشگاه CES امسال داشــت؛ اما این رویداد برای کمپانی 

آمریکایی با پایان خوشی همراه نبود. 
طی خبری متفــاوت در میان اخبــار بازی، ایــن تولیدکننده 
ســاعاتی پیش اعالم کرد که در آخرین روز نمایشگاه، دو نمونه  

اولیه  محصول از غرفه اش دزدیده شده است!
مین لیانگ تــان، مدیرعامل ریــزر، در این بــاره در فیس بوک 

نوشت:
 لحظاتی پیش به من خبــر دادند که همین امروز دو دســتگاه 

از نمونه های اولیه  از غرفه  ما در CES سرقت شده است. 
 مــا گزارش های مــورد نیــاز را آمــاده کرده ایــم و هم اکنون 
با همکاری مدیریت نمایشــگاه و دســتگاه های اجرای قانون، 

سرگرم رسیدگی به این مشکل هستیم.
لیانگ تان همچنین احتمــال ارتباط این ماجرا با جاسوســی 

شرکت های رقیب را رد نکرد و نوشت:
ما با دستبرد، سرقت و جاسوسی صنعتی - چنانچه به این ماجرا 

مرتبط باشد - به شدت برخورد می کنیم. 
این کار، تقلب اســت و مــا میانه  خوبی با تقلب کــردن نداریم. 
مجازات  چنین جرم هایی بســیار سنگین اســت و هرکسی که 
مرتکب چنین اقدامی شده، چندان بهره ای از عقل نبرده است.

هنوز برای  ما مشخص نیســت کدام  محصوالت سرقت  شده اند؛ 
اما پروژکتور کروما ) پــروژه  آریانا ( و لپ تاپ گیمینگ با ســه 
نمایشــگر ) پروژه  والری ( از جمله محصوالت ریــزر بودند که 
بیشترین توجهات را در CES به ســوی خودشان جلب کردند.

این اولین باری نیســت که ریزر قربانی چنین حرکتی می شود. 
ســال 2011 نیز طی اتفاقی مشابه، دو دســتگاه از نمونه های 
آزمایشــی لپ تاپ Blade از مرکــز تحقیقات و توســعه  این 

کمپانی در سان فرانسیسکو دزدیده شد.
 ریزر بــرای یابنده  ایــن لپ تاپ 25 هــزار دالر جایــزه در نظر 

گرفته است.

معمای  2048
 3 بطری بــا ظرفیــت هــای 3 لیتــری و ۴ لیتری 
 و 6 لیتــری داریم. از ســه بطری داده شــده چگونه 
می توانید فقط با استفاده از 2 بطری، 5 لیتر آب تهیه 
کنید؟ اصال نباید از 3 بطری اســتفاده کنید ) بطری 

که نیاز ندارید را بشکانید (.
جواب معمای  2046 

قبل از شــروع پخت، ســاعت شــنی ۴ و 7 دقیقه را 
همزمان به کار می اندازیم بعد از گذشــت ۴ دقیقه 
باز هم ساعت شنی ) ۴ دقیقه ای ( را بر می گردانیم. 
وقتی ساعت شنی7 دقیقه ای خالی شد، زیر شعله را 
روشن می کنیم. در این صورت تا خالی شدن ساعت 
شــنی ۴ دقیقه ای ) برای دومین بار ( توانســته ایم 
 یک دقیقه تخــم مرغ را بجوشــانیم. کافی اســت 
تا 2 بار دیگر از ســاعت شــنی ۴ دقیقه ای استفاده 

کنیم تا به 9 دقیقه زمان جوش دست پیدا کنیم.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

ظهور نسل جدید گوشی های هوشــمند و تبلت ها در طول چند سال گذشــته موجب افت شدید فروش رایانه های 
رومیزی و کاهش10 درصدی فروش لپ تاپ شد. به نظر می رسد نمایشگاه CES 2017 نقطه عطفی در صنعت لپ تاپ 

باشد.

شــرکت هواوی در حال کار بر روی نســل بعدی گوشی های 
 پرچمدار خــود، یعنــی P10 و P10 Plus اســت. به گفته 
 » یــو چنگنــدان « مدیــر عامــل گــروه مصرفی هــواوی، 
 P9 جانشــین های جدید این شــرکت بــرای گوشــی های 
و P9 Plus سال گذشته، طی ماه های مارس یا اپریل پیش رو 
عرضه می شوند. به نظر می رسد این اظهار نظر درست باشد، چرا 
که گوشی های P8 و P8 Plus هواوی نیز در ماه اپریل وارد بازار 
شدند. طبق شایعات منتشر شده، سری گوشی های P10 دارای 
توانمندی های قابل توجهی هســتند. انتظار می رود هواوی از 
پردازنده Kirin 960 اختصاصی خود در این گوشی ها استفاده 
کرده و 6 گیگابایت رم نیز با آن همراه سازد. این تراشه قدرتمند 

که جدیدترین و بهترین محصول هواوی اســت، به چهار هسته 
 پردازشــی نیرومند Cortex-A73 و چهار هسته کم مصرف

Cortex-A53 مجهــز بــوده و از Mali-G71 MP8 نیز 
به عنوان پردازنده گرافیکی اســتفاده می کند. هواوی همچون 
 ،P10 سال گذشــته برای به کارگیری یک دوربین دوگانه در
با شــرکت Leica همکاری داشــته اســت. احتماال دوربین 
ثانویه این گوشــی نیز مثل P9 وظیفه افزایش کیفیت تصویر 
 را بر عهده دارد. از دیگر مشــخصات مورد انتظار این گوشــی، 
می توان به حسگر اثر انگشــت یکپارچه شده با صفحه نمایش، 
شارژ بی ســیم ) وایرلس ( و صفحه نمایش خمیده از دو طرف 
 اشــاره کرد. عالوه بر این دو دســتگاه، گفته می شــود هواوی 

در حال ساخت یک گوشــی دیگر به نام P10 Lite و دو مدل 
دیگر با نام های رمز Vicky و Victoria است. 

خبرها حاکی از آن است که این دو مدل به عنوان جایگزین سری 
گوشی های Nova به بازار می آیند؛ بنابر این باید آن ها را در رده 

دستگاه های ارزان قیمت قرار دهیم. 
تا کنــون هیچ اطالعاتی در مــورد زمان عرضه این گوشــی ها 
 منتشر نشده اســت. اخیرا هم هواوی فبلت laow Mate 9 را 
در کشــور آمریکا عرضه کرد.  این دستگاه600 دالری از صفحه 
 نمایــش 5/9 اینچی بــا رزولوشــن ۱۰۸۰p بهــره مند بوده 
و از تراشه  Kirin 960 استفاده می کند. این پردازنده قدرتمند 
 با ۴ گیگابایــت رم و 6۴ گیگابایت حافظه داخلی همراه اســت. 
از دیگر مشخصات این فبلت باید به حسگر اثر انگشت و دوربین 

دوگانه آن اشاره کرد.

عرضه گوشی های P10 و P10 Plus هواوی در ماه اسفند یا فروردین آینده
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مفاد آرا
10/11 آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 
ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 0648 مورخ 95/07/27 خانم مهری عســگری فروشــانی 
 فرزند حســینعلی بشماره کالســه 0107 و به شــماره شناســنامه 16769 
صادره به شــماره ملی 1142382419 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 164/40 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 775 
 فرعی مجزی از 106  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 43047 مورخ 90/08/23 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 0647 مورخ 95/07/27 آقای محمدعلی عسگری فروشانی  
 فرزند عبدالرحیم  بشــماره کالســه 0109 و به شــماره شناســنامه 4629 
صادره به شــماره ملی 1142274322 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 164/40 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 775 
 فرعی مجزی از 106  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 43047 مورخ 90/08/23 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 8304 مورخ 95/06/31 خانم توران نکوئیان  فرزند نصراله 
بشماره کالســه 0129 و به شــماره شناســنامه 179 صادره به شماره ملی 
1140972510 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 112/48 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 320 فرعی مجزی از 82  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 43505 مورخ 92/04/24 دفترخانه 

139 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 2144 مورخ 95/08/25 آقای ابراهیم قاسمی خوزانی فرزند 
شکراله بشماره کالسه 1393 و به شــماره شناسنامه 726 صادره به شماره 
ملی 1141094258 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
174 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 287 و 288 فرعی مجزی از 82  
اصلی واقع در صحرای ســکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 215915 مورخ 91/12/06 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 2143 مورخ 95/08/25 خانم فاطمه بیگم ملکی خوزانی فرزند 
اصغر بشماره کالسه 1392 و به شــماره شناسنامه 1652 صادره به شماره 
ملی 1141219174 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
174 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 287 و 288 فرعی مجزی از 82  
اصلی واقع در صحرای ســکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 215915 مورخ 91/12/06 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4312 مورخ 94/03/19 آقای ولی شــیرازی فرزند ماشاءاله 
بشماره کالســه 5077 و به شماره شناســنامه 1221 صادره از الیگودرز به 
شماره ملی 4171213746 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 219 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2856 فرعی مجزی از 87  
اصلی واقع در صحرای ســکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 79905 مورخ 89/11/24 دفترخانه 46 و نامه شماره 99061 

مورخ 99061 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 4313 مورخ 94/03/19 خانم بتول شیرازی موگویی فرزند 
میرزآقا بشماره کالسه 5076 و به شماره شناسنامه 1051 صادره از الیگودرز 
به شماره ملی 4171195802 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 219 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2856 فرعی مجزی 
 از 87  اصلی واقع در صحرای ســکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 79905 مورخ 89/11/24 دفترخانه 46 و سند رسمی 
 به  شــماره 99061 مورخ 93/12/03 دفترخانه 46 مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 8033 مورخ 95/06/28 آقای حسینعلی کاظمی اندانی  فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0624 و به شــماره شناسنامه 156 صادره به شماره 
ملی 1141433680 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 252/48 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 766 فرعی مجزی از 112  اصلی واقع 
در صحرای سکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 18401 مورخ 76/05/25 و ســند 43281 مورخ 56/06/10 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 2123 مورخ 95/08/25 آقای غالمعلی بیابان نورد اندانی فرزند 
غفور بشماره کالسه 0795 و به شماره شناســنامه 3104 صادره به شماره 
ملی 1140554654 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/45 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 186 فرعــی مجزی از 105  
اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 134379 
مورخ 80/07/22 دفترخانه 73 به انضمام ثمنیه اعیانی وسند 132615 مورخ 

80/10/11 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 2122 مورخ 95/08/25 خانم بتول کریمی اندانی فرزند کریم 
بشماره کالســه 0796 و به شماره شناســنامه 3994 صادره به شماره ملی 
1140560549 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/45 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 186 فرعــی مجزی از 105  
اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 132615 
مورخ 80/10/11 دفترخانه 73 به انضمام ثمنیه اعیانی وسند 134379 مورخ 

80/07/22 دفترخانه 83 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 0508 مورخ 95/07/25 خانم فرزانه اســکندری اصفهانی 
فرزند محمد باقر بشماره کالسه 0859 و به شماره شناسنامه 1130104044 
صادره به شماره ملی 1130104044 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 222/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 60 فرعی مجزی از 85  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 551 دفتر 235 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 0504 مورخ 95/07/25 آقای ابراهیم توکلی فرزند ولی اله 
بشماره کالسه 0339 و به شماره شناســنامه 10291 صادره به شماره ملی 
1142327744 نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت 222/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 60 فرعی مجزی از 85  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 551 

دفتر 235 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 0492 مــورخ 95/07/25 خانم مدینه ملکی فرزند حســین 
بشماره کالسه 0439 و به شماره شناســنامه 10 صادره از بندر ماهشهر به 
شماره ملی 1950447928 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به 
مساحت 114/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 705/1 فرعی مجزی 
از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از 

مالک رسمی علی عابدی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 0407 مورخ 95/07/24 آقای نادعلی ابراهیمی خوزانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 0355 و به شماره شناســنامه 2638 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141229080 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 197/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 254 فرعی 
مجزی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

194527 مورخ 88/10/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 15- رای شــماره 0405 مــورخ 95/07/24 خانــم اکرم ابراهیمــی خوزانی
 فرزند قربانعلی بشماره کالسه 0354 و به شماره شناسنامه 373 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141312689 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 197/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 254 
فرعی مجزی از 110  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 194527 مورخ 88/10/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 0683 مورخ 95/07/29 خانم کوکب حیدری خوزانی فرزند 
نعمت اله بشماره کالسه 0590 و به شماره شناســنامه 61 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141555093 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/65 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 119 فرعــی مجزی از 110  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 452 
 دفتر 507 سند 67123 مورخ 87/05/31 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 0420 مورخ 95/07/24 آقای عباس طاهریان  فرزند شکراله 
بشماره کالسه 1146 و به شماره شناســنامه 544 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141708795 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 119/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 فرعی مجزی از 
84  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 125598 

مورخ 87/06/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 0422 مــورخ 95/07/24 خانــم فاطمه محرابــی خوزانی  
 فرزند حسین بشماره کالسه 1147 و به شــماره شناسنامه 2194 صادره از

 خمینی شهر به شماره ملی 1141330921 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 119/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 
فرعی مجــزی از 84  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 125598 مورخ 87/06/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 0546 مورخ 95/07/25 آقای نوراهلل رفیعی فروشانی  فرزند 
ولی اهلل بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 13905 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142353885 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
67/04 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 674 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 56849 مورخ 

93/04/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 4804 مــورخ 94/03/28 آقای باقر حفیظــی درچه  فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 1579 و به شــماره شناسنامه 149 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141797895 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
به مســاحت 401/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 38 فرعی مجزی 
از 124  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مباینامه 
عادی به صورت مع الواسطه از آقای قدیرعلی براتی که نامبرده از خانم زینب 
الشریعه که ثبت و صفحه به شماره دفتر 373 و صفحه 40 امالک دارد  مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8364 مورخ 95/06/31 آقای ماشاهلل عموشاهی فروشانی  
فرزند حسن بشماره کالســه 1506 و به شماره شناســنامه 222 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141655195 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 289 
فرعی مجزی از 122  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 57196 مورخ 85/10/14 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 59 دفتر 494 

و ثبت در صفحه 56 دفتر 494 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 8365 مورخ 95/06/31 خانم محترم جــوادی منش  فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 1505 و به شماره شناســنامه 409 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141717778 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 289 فرعی 
مجزی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
ثبت در صفحه 56 و 59 ســند 57196 مورخ 85/10/16 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شماره 0404 مورخ 95/07/24 آقای مهدی امیریان  فرزند محمدرضا 
بشماره کالسه 0502 و به شماره شناسنامه 3993 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142267598 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی و 
تحتانی به مساحت 35/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1236 فرعی 
مجزی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 97 دفتر 30 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 0493 مورخ 95/07/25 آقای حمید عسگری جوآبادی فرزند 
صفرعلی بشماره کالسه 0436 و به شماره شناسنامه 1130062538 صادره 
به شماره ملی 1130062538 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  مســاحت 121/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 122 
فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 77 دفتر 466 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2023 مورخ 95/08/22 آقای جالل آقا طاهری  فرزند کریم 
بشماره کالسه 0936 و به شماره شناســنامه 5077 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142278808 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
 25/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 535 فرعی مجزی از 107  اصلی

 واقع در صحرای بابا فضلگاه اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواســطه از مالک رسمی کریم آقاطاهری ســند 55540 مورخ 59/10/18 
دفترخانه 73 و ســند 54562 مورخ 59/07/02 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2029 مورخ 95/08/23 آقای جواد آقا طاهری خوزانی  فرزند 
کریم بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 590 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 11451243172 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
52/74 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 549 فرعی مجزی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابا فضلگاه اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
مع الواسطه از مالک رسمی عباس عموتقی ثبت در صفحه 551 دفتر 78 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 8074 مورخ 95/06/28 آقای علی صرامی فروشانی  فرزند 
قنبرعلی بشماره کالسه 0576 و به شماره شناســنامه 92 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141676427 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
16/55 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 40 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 387 دفتر 

89  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 4366 مورخ 95/03/25 خانم فاطمه کریمــی اندانی فرزند 
جعفرعلی بشماره کالسه 0917 و به شماره شناسنامه 158 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141454629 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
219/88 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 70 فرعی مجزی از 73  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 35557 مورخ 

90/07/26 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 8067 مورخ 95/06/28 آقای جالل صادقی خوزانی فرزند 
عبدالرسول بشــماره کالسه 0649 و به شماره شناســنامه 3329 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141304023 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 9 فرعی مجزی از 156  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8512 مورخ 
 91/08/01 ثبت در صفحه 111 دفتــر 492 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 7994 مــورخ 95/06/27 آقای محمود شــکروی خوزانی  

فرزند رجبعلی بشــماره کالسه 0430 و به شماره شناســنامه 70 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1141466740 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 205/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 169 فرعی مجزی از 
98  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 43560 

مورخ 61/08/27 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 7971 مورخ 95/06/27 خانم فاطمه روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند جلیل بشــماره کالســه 0898 و به شماره شناســنامه 1130198359 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130198359 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 191/21 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 57 فرعی 
مجزی از 121  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 260 دفتر 360 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 8014 مورخ 95/06/28 آقای مجید زرگان خوزانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 2955 و به شماره شناسنامه 81 صادره از اهواز خمینی 
شهر به شماره ملی 1755158769 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
198/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 350 و 351  فرعی مجزی از 
114  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 134579 

مورخ 80/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 8205 مــورخ 95/06/29 آقــای مرتضــی ملــک زاده 
ورنوســفادرانی فرزند بزرگ بشماره کالســه 0224 و به شماره شناسنامه 
791 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1816780073 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 154/43 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 2348 فرعی مجزی از 87  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 138876 مورخ 94/02/28 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 8206 مورخ 95/06/29 خانم طوبی آقابابائی فرزند قاسمعلی 
بشماره کالسه 0223 و به شماره شناسنامه 1479 صادره از آبادان به شماره 
ملی 1819322688 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
154/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2348 فرعــی مجزی از 87  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 138876 مورخ 

94/02/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 0593 مورخ 95/07/26 خانم معصومه رجبی  فرزند رضا 
بشماره کالسه 0834 و به شماره شناسنامه 20499 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140204548 نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حد سفتکاری به 
مساحت 200/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 156  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 61280 مورخ 

94/02/09 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 7997 مورخ 95/06/27 آقای خلیل محمدی عبده وند  فرزند 
غالمرضا بشماره کالسه 0493 و به شماره شناسنامه 62 صادره از فارسان 
به شــماره ملی 5559366897 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/62 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 636 فرعــی مجزی از 111  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12005 مورخ 

93/06/12 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 8417 مورخ 95/06/31 آقای محمد قاســم میرزائی فرزند 
تیمور بشماره کالسه 0176 و به شماره شناسنامه 447 صادره از مرکزی به 
شماره ملی 4171259673 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 
276 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 624 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 187996 مورخ 87/12/26 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 8077 مورخ 95/06/28 خانم ســیده جان پر دادور فرزند 
سیدحسین بشــماره کالســه 0481 و به شماره شناســنامه 780 صادره از 
چلگرد به شماره ملی 5558773121 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
148/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 629 فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 545 دفتر 

548  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 8369 مورخ 95/06/31 آقای علی افروغ فرزند جان محمد  
بشماره کالسه 0172 و به شماره شناسنامه 1130092097 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130092097 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
82/66 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1108/1 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 

حیاتقلی سلطانی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 8010 مــورخ 95/06/28 خانــم مهــری صداقــت زاده 
 فرزند علی بشــماره کالسه 0009 و به شــماره شناســنامه 153 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141559722 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 233/05 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1342 
فرعی مجــزی از 85  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 229850 مورخ 94/07/29 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 آقــای احمــد صرامــی  /06  41- رای شــماره 8011 مــورخ 28/
فرزند مجتبی بشماره کالسه 0791 و به شماره شناسنامه 6 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141558254 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 233/05 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1342 فرعی 
 مجــزی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 

سند 71054 مورخ 70/07/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 7980 مورخ 95/06/27 آقای حســن جوانمــرد جوآبادی 
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 2032 و به شــماره شناسنامه 240 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142232689 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 296/42 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1064 فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 210027 

مورخ 90/12/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 7963 مــورخ 95/06/27 آقــای مرادعلــی صالحی فرزند 
 شــعبان بشــماره کالســه 1391 و به شــماره شناســنامه 435 صادره به 
شماره ملی 5759486705 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/20 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 657 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17048 مورخ 94/12/08 
 دفترخانــه 322 ثبــت در صفحــه 109 دفتــر 25  مالحظه و محــرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 8362 مــورخ 95/06/31 خانــم رضوان مختــاری اندانی 
 فرزند اسداله بشماره کالسه 0699 و به شــماره شناسنامه 4112 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142269264 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 496 
 فرعی مجزی از 111  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر

  شــامل ثبت در صفحــه 364 دفتــر 216 امــالک  مالحظه و محــرز گردیده 
است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
45- رای شــماره 8363 مورخ 95/06/31 آقای علی اصغــر اصغری اندانی  
فرزند ابوالقاسم بشماره کالســه 0700 و به شماره شناســنامه 26 صادره 
 از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141202913 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 496 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 364 دفتر 216 امالک  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 0517 مــورخ 95/07/25 خانــم مهــری صرامــی فرزند 
محمدحسین بشماره کالســه 3593 و به شماره شناســنامه 674 صادره به 
شماره ملی 1816943916 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/23 

مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 263 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 56533 مورخ 74/06/27 

دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2215 مــورخ 95/08/26 خانــم عصمــت کوچکــی 
 ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی بشماره کالسه 0907 و به شماره شناسنامه 81 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141032678 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 235/20 مترمربع مفــروز ومجزی 
 شــده از پالک 1738 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در صحرای دهشــنده 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل دفتر 254 صفحه 
365 ســند 225718 مــورخ 93/09/10 دفترخانه 73 و ســند 225720 مورخ 
93/09/10 دفترخانــه 73 و ثبت در صفحه 368 دفتــر 254  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 2216 مورخ 95/08/26 خانم نفیسه فرهمند ورنوسفادرانی 
فرزند بهمن  بشماره کالســه 1044 و به شماره شناســنامه 1271257572 
 صــادره از اصفهان بــه شــماره ملــی 1271257572 نســبت بــه 4 دانگ

 مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/20 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 1738 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در صحرای دهشــنده 
ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 
368 دفتر 254 و 365 دفتر 254 و ســند 225718 مورخ 93/09/10 دفترخانه 
 73 و ســند 225720 مورخ 93/09/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 0588 مورخ 95/07/26 آقای علی اصغــر جاللی فر فرزند 
قدرت اله بشماره کالسه 0770 و به شماره شناسنامه 876 صادره به شماره 
ملی 0053213440 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 101  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رســمی سکینه خسروی مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 0540 مورخ 95/07/25 آقای حسین شاهین ورنوسفادرانی  
فرزند ناصر بشماره کالسه 6948 و به شماره شناســنامه 2773 صادره به 
شماره ملی 1141163519 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 252/73 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 484 فرعی از 122 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45399 مورخ 

83/02/07 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 0539 مورخ 95/07/25 خانم اعظم براهیمی ورنوسفادرانی 
فرزند شکراهلل بشماره کالسه 6946 و به شــماره شناسنامه 658 صادره به 
شماره ملی 1141277001 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 252/73 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 484 فرعی از 122 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45399 مورخ 

83/02/07 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 0538 مورخ 95/07/25 خانم جواهر شاهین فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 6947 و به شماره شناســنامه 22831 صادره به شماره ملی 
1140227882 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
252/73 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 484 فرعی از 122 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45399 مورخ 83/02/07 

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 2173 مورخ 95/08/25 آقای اکبر مصلحی بهارانچی فرزند 
عباس بشماره کالسه 2539 و به شماره شناســنامه 27 صادره اصفهان  به 
شماره ملی 1289965791 نسبت به ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 4645 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 104 اصلی واقع در اصغرآباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 37598 مورخ 60/04/17  ثبت در 
صفحه 331 دفتر 111 و وکالتنامــه 89589 مورخ 93/11/30 و 89851 مورخ 

94/01/11 دفترخانه 25 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 8567 مورخ 95/07/25 آقای محمد مجیری  فرزند کرمعلی 
بشماره کالســه 0086 و به شــماره شناســنامه 267 صادره به شماره ملی 
1141620928 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی  به 
مساحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 563 فرعی از 116 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 3 و 

6 و 12 دفتر 90 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 8566 مورخ 95/07/05 خانم نرگس همتیان ورنوسفادرانی   
فرزند احمد بشــماره کالسه 0086 و به شماره شناســنامه 2717 صادره به 
شماره ملی 0043046479 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و 
فوقانی  به مساحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 563 فرعی 
از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 

صفحه 3 و 6 و 12 دفتر 90 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 0622 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل باقــرزاده  فرزند 
علی بشماره کالســه 3020 و به شماره شناســنامه 1 صادره به شماره ملی 
1249818249 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 97/18 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 690 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 17559 مورخ 87/04/01 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 0620 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل قورجانی خوزانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 0075 و به شماره شناسنامه 11156 صادره به 
شماره ملی 1140364571 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
179/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71 فرعی از 114 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42141 مورخ 90/06مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 0621 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل قورجانی خوزانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 0074 و به شماره شناسنامه 11156 صادره به 
شماره ملی 1140364571 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/90 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 608 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 دفتر 360 مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 3306 مورخ 95/09/21 آقای حمیدرضا بیگی فرزند غالمرضا 
بشماره کالســه 0699 و به شــماره شناســنامه 760 صادره به شماره ملی 
1091220379 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی   به مساحت 
143 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 264 و 274 و 271 فرعی از 110 
 اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 203821 مورخ 89/12/26 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 60- رای شــماره 2135 مــورخ 95/08/25 آقــای محســن جــان نثــاری 
فرزند براتعلی بشــماره کالسه 0094 و به شماره شناســنامه 1601 صادره 
به شماره ملی 1283456036 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه   به مساحت 
200/97 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1543 فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
اکبر تیموری ســند 66311 مورخ 63/06/11 دفترخانــه 5  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 61- رای شــماره 3401 مــورخ 95/09/22 آقــای نصــراهلل ســلطانی 
ورنوسفادرانی  فرزند محمدرضا بشماره کالسه 1088 و به شماره شناسنامه 
1088 صادره به شماره ملی 1140938800 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   
به مساحت 30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 239 فرعی از 159 اصلی 
واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از 
مالک رســمی فتح اله وطنخواه ثبت در صفحه 115 دفتر 29 مالحظه و محرز 

گردیده است
ادامه در صفحه 11
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پیشنهاد سردبیر:
همه حاشیه های پس از رحلت...

همه حاشیه های پس از رحلت...

1

2

3

4

5

علت  ایست قلبی 

طرح توهین آمیز

بیت هاشمی و رسانه ملی

بازتاب های جهانی 

محل دفن

آیت ا... هاشمی رفسنجانی حوالی ساعت 18 روز یکشنبه 
19 دی ماه با حالت سیانوز )لب تیره( ناشی از ایست قلبی 
و تنفسی و در شــرایطی که هوشــیاری نداشت، توسط 
محافظان شــخصی و اتومبیل شخصی شــان به اورژانس 
بیمارســتان شــهدای تجریش انتقال یافت. موقع انتقال 
آیت ا... هاشــمی به بیمارستان شــهدای تجریش، ایشان 

نبض نداشتند.
پزشــکان متخصص بالفاصله با حضور بر بالین ایشــان 
 حدود یک ســاعت و پانــزده دقیقــه عملیــات احیا را

انجام دادند.
مســئوالن اورژانس بیمارســتان بالفاصله ماساژ قلبی را 
همراه با تنفس مصنوعی آغاز کردند و عملیات احیا انجام 
شــد؛ اما متاســفانه عملیات ناموفق بود و ایشان حدود 

ساعت 19:30 دار فانی را وداع گفت.

این را یکی از مســئوالن دانشــگاه علوم پزشکی دانشگاه 
تهران گفته اســت. معاون وزیر بهداشــت نیز در نشست 
خبری خود پس از فوت هاشمی رفســنجانی، مشابه این 
صحبت ها را در توضیح علت فوت رییس مجمع تشخیص 

مصلح نظام اظهار کرد.
با این حال در همان ســاعات ابتدایی فوت هاشمی، وزیر 
بهداشت از راه رســید و گفت: »احتمال می رود عده ای 
کم کاری کرده باشــند و علت دقیق فوت ایشان بررسی 

می شود.«
همین جمله کافــی بود تا بهانه به دســت رســانه های 
ضدانقالب بیفتد و برخــی از آنها از شــایعات مضحک و 
توهم آمیزی همچون »تــرور بیولوژیکی« هاشــمی در 
آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری ایران خبر بدهند! 
روز بعد وزیر بهداشــت در پاســخ به خبرنگاری که گفت 
»صحبت های شــما باعث سوء اســتفاده غربی ها شده« 
اظهار کرد: غربی ها غلط می کنند ســوء استفاده کنند؛ 

علت فوت ایشان کامال شفاف است!

آخرین شــماره ماهنامه »همشــهري ماه« که به تازگي 
منتشــر شــده، مزین بــه تصویري اســت کــه توییتر 
خبرگزاري اصولگراي تســنیم از مفهوم آن رمزگشــایي 
کرده اســت. تیتــر مجله همشــهري ماه کــه متعلق به 
مجموعه شهرداري تهران است، »شــاه و گدا« نام دارد و 
به نوشته تسنیم، دســتي که از تصویر بنز آبي روي جلد 
بیرون آمده و در حال کمک به کودك خیاباني اســت، به 

هاشمي رفسنجاني تعلق دارد.
در توییــت تســنیم آمده اســت: »بنز آبی #هاشــمی، 

انگشــتری که در انگشت کوچک اوســت و آستین عبای 
قهوه ای بر جلد # همشهری ماه/چراغ قرمزی که عدد 9۶ 

را نشان می دهد! #شاه_و_گدا« 
همین طرحی که از آن به ســوء اســتفاده های انتخاباتی 
در آســتانه ریاســت جمهوری تعبیر شــد، کافی بود تا 
ســاعاتی پس از رحلت آیت ا... هاشمی، طرح های جالب 
و زیبایی توسط طراحان خوش ذوق در جواب طرح جلد 
 مجله همشــهری ماه منتشــر شــود و در فضای مجازی

دست به دست بچرخد.
دریکــی از این طرح هــا، دخترك کنار جســم بی جان 
هاشمی نشســته و اشک می ریزد و هاشــمی از زیر کفن 

دستانش را بیرون آورده و او را نوازش می کند.

محسن و یاسر را دیدیم؛ ولی از فاطمه و مهدی و فائزه در 
این چندروزکمتر تصویری نشان داده شد. عفت مرعشی، 
همســر آیت ا... هم همین طور. با این حال رسانه ملی در 
پوشــش مراســم مربوط به رحلت یار دیرین امام)ره( و 
رهبری، در این چندروز ســنگ تمام گذاشت. فاطمه در 
قاب تمامی مراســم های مربوط به پدر دیده می شد. در 
بســیاری از عکس های پس از رحلت آیت ا... هاشــمی، 
دختر بــزرگ او هم حضــور دارد؛ درحالی کــه بی تابی 
می کند. محسن هاشمی هم دیگر عضو بیت هاشمی بود 
که در این چندروز به سخنگوی مراســم پدر تبدیل شد. 
رسانه ملی، »محســن« را به دفعات نشان داد و حتی او را 
روی آنتن زنده آورد تا درخصوص مکان و زمان تشــییع و 
دفن پدر صحبت کند. با این حال انتشار یک فیلم درباره 

برخورد عجیب »مهدی هاشمی« با رییس رسانه ملی در 
حیاط خانه پدری، حسابی خبرساز شــد. در توضیح این 
فیلم که در فضای مجازی دســت به دست می چرخید، 
این گونه گفته می شــود که پســر هاشــمی مانع از این 
می شود که »علی عسگری«، رییس سازمان صدا و سیما، 

زیر تابوت پدرش را بگیرد.
با این حال چندساعت بعد و پس از واکنش های مختلف 
فراوانی که نســبت به ایــن فیلم صورت گرفــت، فرزند 
هاشمی مدعی شد برخی ها با تقطیع جهت دار این فیلم، 
خواسته اند یک تصور اشــتباه را به مخاطب القا کنند و او 
تنها می خواسته با رییس رسانه ملی درباره نحوه پوشش 

مراسمات پدر صحبت کند!
روز دوشــنبه هم در مراســم وداع با آیت ا... در حسینیه 
جماران، وقتی خبرنگاران قصد مصاحبه با عفت مرعشی 
را داشــتند، فائزه هاشــمی تالش زیادی کرد تــا مانع از 

صحبت کردن مادرش با رسانه ها بشود!

تنها ســاعتی پس از فوت هاشمی رفســنجانی، هشتگ 
هاشمی رفسنجانی به پربازدیدترین و پرکارترین هشتگ 
اینستاگرام و ترند دوم توییتر تبدیل می شود. تقریبا همه 
رسانه های مهم و اثرگذار در سرتاســر جهان، این خبر را 
در صدر خروجی اخبار خود قرار داده و از شــرق تا غرب 

جهان پیام تسلیت دادند.
امیر کویت، امیر قطر، فواد معصــوم رییس جمهور عراق، 
نوری المالکی معاون رییس جمهور، حمد بن عیســی آل 
خلیفه پادشــاه بحرین، انور قرقاش وزیر مشــاور در امور 
خارجه امارات، شیخ خلیفه بن زاید رییس امارات، محمد 

بن راشدنخســت وزیر و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد 
امارات، مولود چــاووش اوغلو وزیر امــور خارجه ترکیه و 
عبدا... گل رییس جمهوری پیشــین این کشــور، نارندرا 
مودی نخســت وزیر هند، همگی پیام تسلیت داده و ابراز 

همدردی کردند.
یکی از شایعاتی که در ســاعات پس از فوت هاشمی زیاد 
دهان به دهــان می چرخید، پیام تســلیت دونالد ترامپ 
بود. گفته می شد که رییس جمهور آمریکا در توییتر خود 
فوت هاشمی را تسلیت گفته و تصویری از این توییت هم 
منتشر شــد که بعد مشخص شد فتوشــاپ بوده؛ درعین 
حال اما وزارت خارجه آمریکا بیانیــه داد و در آن، آیت ا... 
هاشمی رفســنجانی را »شخصیتی برجســته« در تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران معرفی کرد.

اول گفتند حرم امام رضا)ع(. مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
عالقه وافری به امام رضا)ع( داشت و هرسال اواخر تابستان 
همراه با خانواده راهی سفر زیارتی به حریم حرم امن الهی 
در دیار خراسان می شــد. چندروزی را در مشهد می ماند، 
زیارت می کرد و برمی گشــت. تا قبل از فوت مرحوم واعظ 
طبسی، هاشمی در سفر به مشــهد به سراغ تولیت آستان 
قدس هم می رفت و بــا او به گپ و گفت مــی پرداخت و 
البته دیدارهایی با اقشار مختلف مردم داشت. پس از فوت 
ناگهانی هاشــمی رفســنجانی، اولین خبرها درباره محل 
دفن وی این بود که در حرم امام رضا)ع( به خاك ســپرده 

خواهدشد. اما روز دوم گفته شــد مرحوم هاشمی وصیت 
کرده اند که در قم دفن شوند. شنیده می شد رییس فقید 
مجمع تشــخیص مصلحت درباره محل دفن خود وصیت 
مشــخصی ندارد؛ اما پیش از رحلت نسبت به دفن در حرم 
حضرت معصومه)س( ابــراز عالقه مندی کــرده بودند. با 
این حال محســن هاشــمی گفت که در بیت مرحوم، بین 
خاکسپاری در قم و حرم امام راحل، اختالف و تردید وجود 
دارد و با توجه به عالقه و ارادت ویژه آیت ا... نســبت به امام 
راحل، ترجیح می دهند ایشــان در کنار مــراد و مقتدای 
خویش به خاك ســپرده شود. محســن هاشمی گفت که 
پس از خواندن دقیق وصیتنامه ایشــان، تصمیم نهایی را 
می گیرند و درنهایت تصمیم نهایی همانــی بود که تصور 

می شد: »خاکسپاری در حرم امام!«
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پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام راحل آرام گرفت؛

وداع آخر با یار دیرین
تلخ،غیرمنتظره و ناگهانی؛ خبر مثل 
پتک بر ســر ملت عاشــق »روح ا...« 
فرود آمد. از  غروب یکشــنبه که خبر رسید »یار 
دیرین« امام)ره( و رهبــری، دارفانی را وداع گفته 
تا ظهردیروز که در جوار امام)ره( آرام گرفت، ملت 
ایران سه روز عجیب و البته به یادماندنی را تجربه 
کردند؛ ســه روزی که رد آن تا همیشه در حافظه 

تاریخی این ملت خواهد ماند. 
روایت ها مختلف اســت، می گویند آیت ا... عصر 
یکشــنبه پس از پایان کار در مجمع تشــخیص 
مصلحت و صرف ناهــار کاری با وزیر بهداشــت، 
در حالی که هیچ نشــانی از بیمــاری در او دیده 
نمی شــد، ایســت کامل قلبی می کنــد. کمی 
بعد اطرافیان متوجه شــده و بالفاصلــه وی را به 
بیمارستان شــهدای تجریش می رســانند. یک 
ســاعت و نیم تالش پزشــکان برای احیای قلب 
آیــت ا... نتیجه نمــی دهد و ســاعت 19:30 در 
شــب وفات حضرت معصومه)س( و سالروز مرگ 
امیرکبیر )که هاشــمی عالقه وافری به او داشت( 

مرگ رییس مجمــع تشــخیص مصلحت اعالم 
می شود. بیمارستان به هم می ریزد . بیت هاشمی 
بر سر و ســینه می زنند. دخترانش فاطمه و فائزه 
اندکی بعد از راه می رسند. رییس جمهور و ناطق 
نوری هم در بیمارستان حاضر می شوند. خانواده 
هاشــمی تقاضا دارند تا پیکر آیت ا... را برای وداع 
آخر به حسینیه جماران ببرند. ساعتی بعد، تابوت 
هاشمی که با پارچه مخمل مشکی پوشانده شده، 
در حســینیه جماران قرار می گیرد. همان جایی 
که ســال ها خاطره را درخود جــای داده؛ خاطره 
روزهایی که پیرسفرکرده امت روی همان صندلی 
ســاده می نشســت و با مردم ســخن می گفت. 
هاشــمی کنارش بود و حــاج احمدآقا هم حضور 

داشت...
فضای غــم و ماتم بر حســینیه جماران ســایه 
می افکند. دســته دســته گروه هــای مردمی و 
مسئوالن لشکری و کشــوری برای عرض تسلیت 
و وداع با آیت ا... هاشــمی وارد حسینیه می شوند. 
از همه جناح ها و جریان ها آمــده اند: اصولگرا و 

زینب
ذاکر

3 شهریور
1313

سال 
1337

سال 
 1356

سال 
1359

از 1318 
به بعد

دهه 
1340

سال 
1357

1360تا
1368

تولد در روستای بهرمان شهرستان 
رفسنجان 

والدین: میرزا علی هاشمی 
بهرمانی و ماه بی بی صفریان

آغاز تحصیل: از 5 سالگی در مکتب خانه 
ای در نوق

عزیمت به قم: در سن 14 سالگی و 
تحصیل علوم دینی

و رسیدن به درجه اجتهاد 

ازدواج: با عفت مرعشی 
ثمره این ازدواج: 5 فرزند به ترتیب به نام 

های فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر 

آغاز فعالیت سیاسی علیه حکومت پهلوی 
و حبس در زندان و داشتن حضور فعال و 

همیشگی در صحنه در طول
نهضت امام راحل 

تاسیس جامعه روحانیت مبارز)نهادی دینی، 
روحانی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 

است که با انگیزه ای دینی و با شعار حفظ 
دستاوردهای انقالب اسالمی ایران شکل 

گرفت( 

عضویت در شورای انقالب
به عنوان یکی از چهره های کلیدی 

ریاست اولین مجلس شورای اسالمی
 )مدت دوره مجلس اول: 7 خرداد 59 - 

6 خرداد63( 

نماینده رهبر در
شورای عالی دفاع در طول جنگ تحمیلی 
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اصالح طلب . از سیدحســن خمینــی و ظریف و 
علی مطهری گرفته تاســردار ســلیمانی و احمد 
توکلی و اخوان الریجانی و ... همه هم پیام تسلیت 
داده اند؛ اول از همه رهبر انقالب که هاشــمی را 
»یار دیریــن 59 ســاله« خواندند و فقــدان او را 
»سخت و جانکاه« دانســتند و تاکید کردند پس 
از هاشمی هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسند 
که با او این اندازه تجربه مشــترک مبارزه و رفاقت 
دیرینه داشته باشــند. فاطمه باالی سر پدر قرآن 
می خواند. مهدی هم از اوین آمده... سیدحســن 
خود را از قــم به جماران می رســاند. تــا قبل از 
روزخاکسپاری، حسینیه جماران خالی از جمعیت 
نمی شود. همه می آیند برای آخرین وداع با رییس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام. رسانه ملی 
برای پوشــش اخبار و مراســم مربوط به رحلت 
آیت ا... هاشــمی ســنگ تمام می گذارد هرچند 
انتشار فیلمی که نشــان می دهد مهدی هاشمی 
مانع از این می شــود که رییس رســانه ملی زیر 
تابوت پدرش را بگیرد، حسابی خبرساز می شود؛ 
اما صدا و سیما به وظیفه اش عمل می کند. تمامی 
شــبکه ها و مجریان،گویندگان و میهمانان سیاه 
پوش می شــوند. فیلم های آرشیوی دیده نشده از 
آیت ا... پخش می شــود و افرادی که مدت ها بود 

آنها را روی آنتن زنده ندیده بودیم، راهی جام جم 
می شــوند )مثل ناطق نوری( تا در وصف آیت ا... 

سخن بگویند. 
پایگاه اطالع رســانی رهبری روز دوشــنبه اعالم 
می کند کــه رهبرمعظم انقالب نمــاز را بر پیکر 
یاردیرین خــود اقامه خواهندکرد. روز گذشــته 
دانشــگاه تهــران؛ همــان جایــی که هاشــمی 
رفســنجانی ســال ها در آن نماز جمعــه را اقامه 
می کرد، آخریــن میعــادگاه وصال هاشــمی و 
یاران و دوســتان و مردم بود. رهبــر معظم رأس 
ســاعت 10 به دانشــگاه آمده و بر پیکر هاشمی 
نماز خواندند و برای آخرین بار بــا او وداع کردند. 
تابوت هاشــمی روی شــانه های مردم عزادار تا 
حرم مراد و مقتدایش بدرقه شــد. هــزاران نفر از 
امت حزب ا... و عاشــقان وفــادار روح ا... نیز آنجا 
منتظر درآغوش گرفتن پیکر یــار امام)ره( بودند. 
هاشمی رفســنجانی پس از طی عمر 82 ساله که 
60 ســال آن را در مبارزه ســپری کرد، کنار مراد 
خود آرام گرفت . روح امام به امام پیوســت و حاال 
شاید جایی شبیه بهشت است کنار روح ا... و سایر 

دوســتان شــهید خود مثل بهشتی، 
رجایی، باهنر و مطهری ... فراق بیست 

و چندساله تمام شد... 

1367 تا 
1368

سال 
1378

1386 تا 
 1389

سال 
1392

1368تا 
1376

سال 
1384

سال 
1388

سال 
1394

جانشین فرمانده کل قوا
)خرداد 1367-شهریور 1368(

دو دوره
ریاست جمهوری ایران

انتخاب به عنوان نفر آخر
در فهرست تهران و انصراف از ورود به 

مجلس ششم 

شکست در مرحله دوم
انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران 

ریاست مجلس خبرگان رهبری ) در اسفند 
1389 ریاست این مجلس را به مرحوم 

مهدوی کنی سپرد( 

آخرین حضور
در نمازجمعه تهران

رد صالحیت
برای انتخابات ریاست جمهوری 

نفر اول تهران
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
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ویژه

پیشنهاد  سردبیر:
روایت غم در قاب تصـاویر

یکشنبه ؛ 20 دی ماه 1395
این روز بــرای همیشــه در خاطر ملــت ایران 
خواهــد ماند.  مردمــی که در جریان بســتری 
شدن هاشــمی رفســنجانی در بیمارستان قرار 
 گرفته اند، مقابل بیمارســتان شهدای تجریش 

تجمع می کنند. 

به تقاضای خانواده هاشــمی، پیکر یــار دیرین 
امام)ره( و مقام معظم رهبری به حسینیه جماران 
منتقل می شود تا مردم و مسئوالن برای آخرین 
بار با هاشــمی رفســنجانی وداع کننــد. تابوت 
هاشمی را در پارچه مخمل مشکی پوشانیده اند. 

پس از فوت آیت ا... هاشمی رفســنجانی، وزیر 
بهداشت به میان خبرنگاران رفته و ضمن تایید 
خبر فوت ایشــان ، اعــام می کنــد که رییس 
مجمع تشــخیص مصلحت به دلیل ایست کامل 

قلبی دارفانی را وداع گفته است. 

فاطمــه و مهدی هاشــمی، در شــب اول بیش 
از ســایر فرزندان آیت ا... در قــاب تصاویر دیده 
می شوند. مهدی از زندان اوین به جماران می آید 
تا برای آخرین بار پدر را ببیند. فاطمه بی قراری 
می کند و تا پاسی از شــب باالی سر تابوت پدر 

قرآن می خواند. 

حســن روحانــی، رییــس جمهــور، در همان 
ســاعت های اولیه خود را به جماران می رساند. 
روحانی یکــی از غمگین ترین هاســت. دولت 
تدبیر و امید یکــی از بزرگ تریــن حامیانش را 
ازدست داده است و البته روحانی کسی است که 
می گویند شبیه ترین فرد به  هاشمی رفسنجانی 

است. 

مردم وفادار و قدرشــناس ایران هــم خود را به 
حســینیه جماران می رســانند. پیــر و جوان، 
اصولگرا و اصاح طلب، همــه برای آخرین وداع 
با رییس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به 
حسینیه آمده اند، چشم ها همگی اشکبار است. 

پس از اقامه نماز، رهبرمعظم انقاب کنار تابوت 
هاشــمی می نشــینند و فاتحه ای می خوانند. 
ایشان در پیام تسلیت خود فرموده بودند فقدان 
هاشمی برای ایشان سخت و جانکاه است چراکه 
 رابطه ای 59 ســاله داشتند که ســرآغاز آن در 

بین الحرمین کربای معلی بود.

رأس ســاعت 10 صبح رهبرمعظم انقاب از راه 
می رســند و بر پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

نماز می خوانند. 

نوبت بــه روز تشــییع پیکر یاردیریــن و رفیق 
59 ســاله مقام معظم رهبری می رسد، مردم از 
جای جای ایران آمده اند. دانشگاه های تهران و 
خیابان های منتهی به آن، جای سوزن انداختن 
ندارد. تخمین زده می شــود که نزدیک به 3/5 

میلیون نفر در  مراسم تشییع شرکت کرده اند. 

غروب دوشنبه خبر می رسد که سردار سلیمانی 
وارد حسینیه جماران شــده است. مثل همیشه 
ســاده و بی آالیــش ، آرام و نجیب مــی آید و 
گوشه ای می نشــیند. قرآن می خواند، تسلیت 
می گوید و می رود. سردار در مراسم تشییع هم 

حاضر شد. 

سرلشکر فیروزآبادی هم آمده است، به محسن 
هاشــمی دلداری مــی دهد. ســایر فرماندهان 

لشکری هم یکی یکی از راه می رسند. 

سیدحســن خمینی  بافاصله پــس از اطاع از 
فوت هاشمی از قم راه افتاده و همراه با برادرش 
سیدعلی خود را به حسینیه جماران می رساند. 
یادگار امام)ره( از ساعت های اولیه فوت هاشمی 
تا پایــان خاکســپاری، یک لحظه هــم از بیت 

هاشمی دور نمی شود و آنها را تنها نمی گذارد. 

پس از پایان نمــاز و آخرین وداع در دانشــگاه 
تهران، تابوت آیت ا... هاشــمی را به سمت مرقد 
امام)ره( می برند و پیکر پاک وی پس از 60 سال 
مبارزه و تاش بــرای حفظ آرمان امــام)ره( و 

انقاب، در کنار مراد و مقتدایش آرام می گیرد. 

هاشمی دوباره به خمینی کبیر رسید؛

روایت غم در قاب تصـاویر
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 8221 مــورخ 95/06/29 آقــای حســن عابــدی اندانــی  
 فرزند یداله بشــماره کالســه 2830 و به شماره شناســنامه 110 صادره به

 شماره ملی 1141554410 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانــی   به مســاحت 193/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
123 فرعی از 105 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 339 دفتر 574 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 آقــای علــی روح اللهــی /07  63- رای شــماره 0500 مــورخ 25/
  فرزند رضا بشماره کالســه 0829 و به شماره شناســنامه 14675 صادره 
 به شــماره ملــی 1140145517 نســبت به ششــدانگ یکباب خانــه و طبقه 
فوقانی   به مســاحت 137/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی 
از 156 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 98590 مورخ 93/10/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 آقــای محمــود حــاج /07 /25 0555 مــورخ   64- رای شــماره 
 حیدری ورنوســفادرانی  فرزند حســن بشماره کالســه 0071 و به شماره 
شناسنامه 12639 صادره به شــماره ملی 1140125109 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 187/63 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 326 
فرعی از 116 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 59976 مورخ 84/12/25 دفترخانه 91 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 0625 مورخ 95/07/26 آقای قدمعلی مختاری  فرزند غالمعلی  
بشماره کالســه 0337 و به شــماره شناســنامه 182 صادره به شماره ملی 
1141423995 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 12/20 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1192 فرعی از 85 اصلی واقع در اراضی شمالی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه بال عزل به شــماره 
227604 مورخ 94/10/20 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از وراث مالک رسمی 
آقای براتعلی مختاری طی ســند 29265 مورخ 51/12/05 ، 26 حبه مشاع را 

مالک می باشد مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 66- رای شــماره 7919 مــورخ 94/11/29 خانــم شــاه بیگم آقــا کوچکی
  فرزند براتعلی بشماره کالسه 5740 و به شــماره شناسنامه 9186 صادره 
 به شــماره ملی 1140467816 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب

 خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 964 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 18200 مورخ 45/09/06 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 7921 مورخ 94/11/29 خانم مرضیه عموچی فروشــانی  
فرزند محمد حسین بشماره کالسه 5741 و به شماره شناسنامه 1130005364 
صادره به شماره ملی 1130005364 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 964 فرعی 
 از 72 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر

 شامل سند 121510 مورخ 85/12/08 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 
است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
68- رای شماره 7920 مورخ 94/11/29 آقای حمیدرضا آقاکوچکی فروشانی  
فرزند نوروزعلی بشــماره کالســه 5739 و به شــماره شناســنامه 19733 
 صادره به شــماره ملی 1140196871 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ

 یکباب خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 964 
فرعی از 72 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 121510 مورخ 85/12/08 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 69- رای شــماره 0401 مــورخ 95/07/24 خانــم اشــرف ملــک زاده  
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 0255 و به شــماره شناسنامه 493 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141042568 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 179/26 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 135 
فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 55308 مورخ 85/05/15 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 0403 مــورخ 95/07/24 آقــای عبدالــه ابراهیــم بابایی 
ورنوسفادرانی  فرزند پرویز بشماره کالســه 0332 و به شماره شناسنامه 
13856 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140137298 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 179/26 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 135 فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 55308 مورخ 85/05/15 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 0413 مورخ 95/07/24 خانم زهرا آقائی  فرزند عباس بشماره 
کالسه 3024 و به شماره شناسنامه 150 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141641291 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 153/20 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 164 فرعی از 107 اصلی واقع در اراضی شمالی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 35200 مورخ 90/06/28 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 0906 مورخ 95/01/31 خانم زهرا روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند رحمت اله بشماره کالسه 0546 و به شماره شناسنامه 17412 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140173261 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 86/76 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 358 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55161 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 0496 مورخ 95/07/25 آقای سید جعفر عبداللهی  فرزند سید 
کمال بشماره کالسه 0413 و به شماره شناسنامه 401 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141692406 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 153 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2800 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از 

مالک رسمی حسین زمانی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 0498 مــورخ 95/07/25 خانــم عفــت گیــوه فروشــان 
ورنوسفادرانی  فرزند نوراهلل بشماره کالســه 0414 و به شماره شناسنامه 
423 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140702483 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 2800 فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی حسین زمانی مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94 خانــم ســمیه زاهدیــان /09  75- رای شــماره 4559 مــورخ 26/
 ورنوسفادرانی  فرزند غالمرضا بشماره کالسه 6503 و به شماره شناسنامه 
3066 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141199319 نسبت به 3 دانگ 
یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 25 ســهم از شش دانگ   
به مســاحت 226/73 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 فرعی از 117 
اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ســند 129094 مــورخ 80/05/03 دفترخانــه 73  مالحظه و محــرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 4558 مــورخ 94/09/26 آقــای محمــد علــی زاهدیــان 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین بشماره کالســه 6499 و به شماره شناسنامه 
16653 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140165380 نسبت به 3 دانگ 
یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 25 سهم از شش دانگ   به 
مساحت 226/73 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3 فرعی از 117 اصلی 
واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 12 دفتر 310 امالک   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 77- رای شــماره 0489 مــورخ 95/07/25 خانــم نــگار روح الهــی  فرزند 
محمدرضا بشماره کالسه 0919 و به شماره شناسنامه 1130632059 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130632059 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 24/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2401 
فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 73088 مورخ 88/09/08 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 0487 مورخ 95/07/25 خانم بهار روح الهی  فرزند محمدرضا 
بشماره کالسه 0920 و به شماره شناسنامه 1130869113 صادره از خمینی 
 شــهر به شــماره ملی 1130869113 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ

 یکباب مغازه به مساحت 24/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2401 
فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 73088 مورخ 88/09/08 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 0542 مورخ 95/07/25 خانم مجیده خیاطی پور  فرزند فاضل 
بشماره کالسه 0934 و به شماره شناســنامه 14310 صادره از شادگان به 
شماره ملی 1898362084 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 35/76 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 269 فرعــی از 105 اصلی واقع در 
اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 48250 مورخ 

91/08/28 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 0408 مورخ 95/07/24 خانم ناهید مشــهدیان فرزند احمد  
بشماره کالسه 3117 و به شماره شناسنامه 14279 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140516175 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/06 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8 فرعی از 114 اصلی واقع در اراضی 
شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 301 دفتر 

304 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
نوبت چاپ اول: 95/10/07

نوبت چاپ دوم : 95/10/21
 م الــف : 2250 نبــی الــه یزدانــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

خمینی شهر
ابالغ رای

10/397 شــماره دادنامــه: 9509970350400916 شــماره پرونــده: 
9509980350400207 شــماره بایگانی شعبه: 950228خواهان: خانم مهین 
مهدیان فرزند ســیف اله با وکالت آقــای مصطفی نــوروزی مهیاری فرزند 
یداله به نشــانی اصفهان- خیابان شــریف واقفی بعد از چهار راه گلزار نبش 
کوچه شایســته ) کوچه 24(، خوانــده: خانم الهه حاجی محمد باقر مســچی 
طهرانی فرزند حسن به نشــانی تهران- جهانشهر- خیابان فرمانداری- نبش 
کوچه کدپستی 3185846611، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای مصطفی نوروزی به وکالت از خانم مهین مهدیان فرزند سیف اله 
 به طرفیت خانم الهه حاجی محمد باقر مسیحی طهرانی فرزند حسین وجه یک

 فقره چک 250/000/000 ریال به شماره 072225/9056/12 مورخ 1391/7/1 
عهده بانک ملی به انضمام خســارت دادرســی اعم از هزینه دادرسی هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای دادنامه به شــرح متن دادخواســت با توجــه به محتویات 

پرونده تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخــت منعکس در پرونده و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه 
ای ارسال ننموده ونسبت به دعوی و مســتندات آن ایراد و اعتراضی به عمل 
نیاورده فلذا مســتندات دعوی مصون از هر گونه تعرضی مانده و مستندات 
مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق 
خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات 
بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجتمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده را 
به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/360/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم 
از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق 
 خواهان محکوم می نماید که خســارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام

 اجرای حکم محاســبه و از خوانده به نفع خواهان وصــول خواهد نمود رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیــد نظر خواهی در مرجع تجدید 
نظر استان است.  م الف: 32053 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )391 

کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/394 شــماره صــادره: 1395/00/314847 نظــر به اینکه آقای حســین 
صادقی فرزند غالمرضا با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 39884-

1395/09/15 دفترخانــه 64 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت یک 
 دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک شــماره: 24/1393 واقع در بخش 14 ثبت

 اصفهان که در ذیل ثبت 92933 صفحه 502 دفتر جلد 522 امالک تحت شماره 
چاپی 319715 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 121610 
مورخ 1370/05/05 دفترخانه 7 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته 
که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده اســت لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار 
 ســاقط و مقتضی اســت چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معاملــه خودداری و آن را جهت 
اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشــد. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 32484  اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/384 شــماره صــادره : 1395/43/319560 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ ساختمان پالک شماره 32/1137 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رسول رحیمی، ش.ش 1130047822 
فرزند حسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 95/11/17 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1395/10/22 
م الف: 32459 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان)144 کلمه، 2 

کادر(

احضار متهم
10/350  شــماره ابالغنامــه: 9510100370301698 شــماره پرونــده: 
9509983635600195 شــماره بایگانی شــعبه: 950087 )مربوط به دادگاه 
با فرض وجود کیفرخواســت( محاکم کیفری یک دادگســتری شهرســتان 
اصفهان بــه موجــب کیفرخواســت شــماره 950242 در پرونده کالســه 
9509983635600195 برای پیمان یوســفیان فرزند مجتبی به اتهام لواط و 
معاونت در آدم ربایی و عمل منافی عفت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/12/7 ساعت 
9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 32055  شــعبه 5 دادگاه 

کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( شهر اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10/351  شــماره درخواســت: 9510460363400025 شــماره پرونــده: 
9509980363401337 شــماره بایگانی شــعبه: 951352 نظر به اینکه امین 
قنبریان فرزند حســن به اتهام انتقال مال غیر ) کالهبرداری( حســب شکایت 
مهدی صادقی فرزند علی محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951352 
د 15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
 او ممکن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک 
ماه از انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر 
آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف: 32078  شعبه 15 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10/352  شــماره درخواســت: 9510460363400026 شــماره پرونــده: 
9509980363401338 شــماره بایگانی شــعبه: 951353 نظر به اینکه میثم 
نامجو فرزند فرج اله به اتهام خیانت در امانت  حسب شکایت حجت اله محقق 
فرزند علی از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 951353 د 15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی 
در شعبه 15 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهی به عهده 
دادگستری می باشد. م الف: 32074  شــعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10  شــماره نامــه: 9510110360100636 شــماره پرونــده:  /354
9209980360101042 شماره بایگانی شعبه: 921042 نظر به اینکه متهم فرید 
ارچینی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921042 ب 22 به اتهام توهین 
وتهدید حسب شکایت رجبعلی نصیری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی، 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یــک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 32177  شعبه 22 بازپرسی مجتمع شماره 

سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10/355  شــماره ابالغنامــه: 9510100350510471 شــماره پرونــده: 
8909980350501202 شماره بایگانی شعبه: 891223 در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقای ناصر شیروانی به طرفیت فهیمه حشمت قهدریجانی فرزند 
ایرج نســبت به دادنامه شــماره 9509970350501326 صادره از شعبه 5 
دادگاه حقوقــی اصفهان به کالســه 891223 ح 5 تجدید نظرخواهی به شــما 
ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظــرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده 

با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال می گردد. م الف: 32065  شعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان)107 کلمه، 1 کادر(

ابالغ
10/357 احترامــًا در اجــرای قــرار آن مقام محتــرم قضائــی در ارتباط با 
کارشناســی پرونده کالســه 469/95 در خصوص تعیین نفقــه فرزند دختر 
ستایش سادات زندیان متولد 90/9/5 از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/18 به 
طور مستمر فرزند مشترک خانم شهین احمدی و ســید امید زندیان اینجانب 
کارشــناس منتخب ضمن حضور درد فتر شــورا و مطالعه پرونده و مذاکره 
با خواهان و خوانده و اســتماع اظهــارات آنان و با عنایت بــه جمیع جهات و 
عوامل موجود و موثر در قضیه و تمکن مالی خوانده و با عنایت به اینکه فرزند 
مشترک به دلیل تصادف رانندگی دارای مشــکل تنفسی می باشد میزان نفقه 
وی به شرح ذیل برآورد و اعالم می گردد: از تاریخ 95/5/18 لغایت 95/9/30 
روزانه 100/000 ریال ماهیانه 3/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 13/500/000 
ریال. لذا جمع نفقه فرزند مشــترک از تاریخ 95/5/18 لغایت 95/9/30 به مبلغ 
13/500/000 ریال بــرآورد و اعالم می گــردد. ضمنًا نفقه فرزند مشــترک 
ستایش سادات به طور مستمر و روزانه به مبلغ 100/000 ریال تعیین می گردد. 
همچنین چنانچه خوانده در طول این مدت مبالغی به عنوان نفقه پرداخت نموده 
باشد با ارائه رسید از مبلغ مذکور کســر می گردد. ظرف یک هفته پس از نشر 
چنانچه اعتراضی دارید به شعبه ســوم خیابان سجاد- اول حاج رحیم ارباب 
مراجعه نمایند. م الف: 32100  شعبه 3  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/365 شماره صادره:1395/14/318652نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 39 فرعی از 1818 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار 
ذیل ثبت 11711 در صفحــه 268 دفتر امالک جلد 65 به نــام فضل اله اورعی 
تحت شماره چاپی مسلسل 444011 د 93 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس بالواســطه به موجب سند انتقال شــماره 72706 مورخ 1394/08/04 
دفترخانه شماره 12 خوانســار به آقای جواد ایرانی فرزند عبداله انتقال یافته 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701180047 
مورخ 1395/10/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 9856 مورخ 1395/10/15 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده 
ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 395 اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار)250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/359 شــماره درخواســت: 9510473727100027 شــماره پرونــده: 
9509983727100818 شــماره بایگانی شــعبه: 951080 خواهان خانم لیال 
بمانیه فرزند علی اکبر دادخواســتی  بــه طرفیت خوانده آقــای امید محمدی 
 فیض آبادی فرزنــد محمد دائر بر گواهی عدم امکان ســازش به دادگاه نایین

 تقدیم نموده که پس از واصل شــدن به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 
ساعت 9 صبح با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده به دفتر شعبه مراجعه و 
در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه دادگاه حضور یابند واال دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمــود.  م الف:328 شــعبه 1 دادگاه عمومی نایین )131 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

10/358 شماره کالســه: 718/95 خواهان: آقای علی شــهریاریان محمدی 
فرزند محمد با وکالت خانم فاطمه سفیدگر به آدرس نایین بلوار مطهری جنب 
نمایشــگاه ابراهیمی دفتر وکالت، خوانده: خانم بتول کاربخش راوری فرزند 
محمد به نشــانی مجهول المکان، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق 
الذکر دائر بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک شــماره 22369460 

مورخ 95/03/18 عهده بانک ملت، هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله به این دفتر واصل و پس از ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
و تعیین وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/11/24 ساعت 16/30 
عصر و بــا توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد مــاده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی و دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه 
شورا حضور یابد و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:327 

شعبه 1 شورای حل اختالف نایین )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/360 شــماره درخواســت: 9510463727100030 شــماره پرونــده: 
9509983737101352 شماره بایگانی شعبه: 951785 خواهان آقای رشید 
مدنی فرزند محمد دادخواســتی  به طرفیت خوانده آقای رضا صاحبی شاهم 
آبادی فرزند ابراهیم دائر بر مطالبه مبلغ 1/700/000/000 ریال بابت پنج فقره 
چک به شــماره های 535239 مورخ 90/12/05 و 535240 مورخ 91/04/05 
هر کدام به مبلــغ 500/000/000 ریــال و 53241 مــورخ 91/02/05 به مبلغ 
280/000/000 ریال و شماره 36844 مورخ 90/02/10 به مبلغ 200/000/000 
ریال و شماره 931256/19-1312 مورخ 90/11/15 به مبلغ 220/000/000 
ریال و هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و اعســار از پرداخت هزینه 
دادرسی به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به این دفتر و ثبت به 
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 1395/12/01 ساعت 9 صبح با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده قبل 
از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه دادگاه حضور 
یابند واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:329 شعبه 1 دادگاه 

عمومی نایین )204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/290 آقای محمود موســوی نافچی دارای شناســنامه شــماره 1601 به 
شرح دادخواست به کالسه  5291/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین موسوی نافچی )بدون 
شناســنامه ( متولد 95/9/11 در تاریخ 95/9/14 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر: 1- انسیه 
رمضانی کالگری، ش.ش 2150137844 مادر 2- محمود موســوی نافچی، 
ش.ش 1601 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31096 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/287 آقای علی شکری با وکالت شــهره رضایی دارای شناسنامه شماره 
366 به شــرح دادخواســت به کالســه  4985/95  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان غالمرضا 
کاظمی راشــنانی به شناســنامه 111 در تاریــخ 84/5/22 اقامتــگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 
مــادر و پدر: 1- علــی شــکری، ش.ش 366 پــدر متوفی 2- جمیلــه کاظمی 
راشــنانی، ش.ش 7 مادر متوفی و الغیــر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
 ظرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد.

 م الف: 31091 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 
)132 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/325  شماره: 95/20370-10/16 95 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک شــماره 31/9602  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام کمال عربه فرزند عبدالرسول در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/10/22 م الف: 

32106 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/110 شماره: 950105 به موجب رای شماره 1279 تاریخ 95/7/27 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رسول عبدی خجسته فرزند رحمان به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 66/500/000 ریال بابت اصل خواســته ، مطالبه چک شماره 
234701 مورخ 94/12/25 بر عهده بانک تجارت به انضمام مبلغ 1/017/500 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف ) 94/12/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
جدید اختر جو فرزند محمد طاهر به نشانی اصفهان خ کاوه خ  آزادی بن بست 
وحدت صادر و اعالم می گردد و به انضمام نیم عشر حق االجرا اجرای احکام 
اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30442 
شعبه 11 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )209 

کلمه، 2 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت

10/364  شــماره صادره: 1395/43/319424 نظر بــه اینکه آقای حمیدرضا 
حسن پور سودرجانی فرزند عزیزاله درخواست حذف استثناء ثمنیه اعیانی 
ششــدانگ پالک 12/1374 واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق 
متعلق به خانم خورشید رحیم زاده همسر مرحوم اسداله نادری درباغشاهی 
اســت را نموده و در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحــی آئین نامه قانون 
ثبت، کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر 
را به مبلغ هشــت میلیون و چهارصد هزار ریال برآورد و اعالم نموده است 
و متقاضی مبلغ مزبور را طبق قبض شــماره 9510428286806986 مورخ 
1395/10/16 به حســاب ســپرده ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک 
آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنشار آگهی می 
شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب 
اصفهان مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شــده باشد می تواند از تاریخ 
انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند 
مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م 
الف: 32265 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)226 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/383 شــماره صــادره: 1395/43/236758 نظــر به اینکه آقــای بهروز 
شــمس کوپایی با تســلیم یــک برگ استشــهاد شــهود مدعی فقدان ســند 
مالکیت یک و نیم دانگ مشــاع از  ششــدانگ پــالک 4/146 باقیمانده واقع در 
بخش 14 اصفهــان گردیده  کــه در صفحــه 223 دفتر 420 به شــماره ثبت 
52421 به نام خانــم زهره بزازان ثبت و ســند صــادر و مع الواســطه طی 
ســند قطعی شــماره 85467-67/11/8 دفتر 103 اصفهان بــه وی انتقال و 
مفقود شده اســت و درخواســت صدور ســند المثنی نموده لذا طبق تبصره 
یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجــام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده نســبت به آن 
یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خــود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
 تا ده روز بــه ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل

 سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. م الف: 32461 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان)193 

کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد  سردبیر:
نابودی مرجان ها به تعادل زیستی صدمه می زند فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان:

تکرار مکرر شکار حیات وحش
 در اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

خفگی اصفهان در اثر بی توجهی 
به دود و ترافیک

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: 
 این روزها به شــکل مکرر شــاهد شــکار حیات وحش هستیم 
و در روزهای گذشــته، دو شــکارچی در منطقه حفاظت شده 

قمیشلو دستگیر شدند.
مرتضی جمشیدیان، با اشــاره به اینکه چندین منطقه حفاظت 
شده ثبتی در اصفهان وجود دارد که به شکل مداوم مورد تهدید 
از سوی شــکارچیان است، اظهار داشــت: پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضــی، پارک ملی و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشــلو، پناهگاه حیات وحش موته، پناهــگاه حیات وحش 
عباس آباد، منطقه حفاظت شده کرکس، منطقه حفاظت شده 
کهیاز، منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک و منطقه حفاظت 
شــده داالنکوه جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده در اصفهان 

هستند.
وی افزود: این مناطق از نظر ارزش های زیســتی متنوع بســیار 
ارزشــمند اســت، اما مناطق زیســتی دیگر در اصفهان از نظر 
ارزش های حیات وحش متنوع و کمیــاب نیز در اصفهان وجود 
دارد که از تمامی آنها به شکل شــبانه روزی محافظت می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با بیان 
 اینکه این روزها به شــکل مکرر شــاهد شــکار یا آغاز به شکار 
حیات وحش در مناطق حفاظت شــده اصفهان هســتیم، بیان 
داشت: در روزهای گذشته دو متخلف شــکار و صید در منطقه 
حفاظت شده داالنکوه توسط ماموران اداره پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشــلو دســتگیر و به مراجــع قضایی معرفی 
شــدند.وی با بیان اینکه از این متخلفان یک اســلحه غیرمجاز 
،۵۳ فشنگ کشــف و ضبط شــد و متخلفان به مراجع قضایی 
 معرفی شدند، تصریح کرد: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار 
 در زیســتگاه های حیات وحش توســط متخلفان جرم اســت 
و طبق ماده۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب 

و مجازات قرار می گیرند.
صدور حکم قضایی بــرای دامداران متخلف چرای 

غیر مجاز دام
جمشیدیان با بیان اینکه همچنین حکم قضایی برای دامداران 
متخلف چــرای غیر مجاز دام در منطقه حفاظت شــده کرکس 
نطنز صادر شــده اســت، تاکید کرد: در راســتای اجرای طرح 
کنترل ورود و خروج دام و تعادل دام و مرتع در منطقه حفاظت 
شــده کرکس در فصل قشــالق، دو فقره پرونده تخلف چرای 
غیرمجاز دام گزارش شد که شکایتی برای این اقدام از دامداران 

تنظیم و دادگاه نیز با صدور رای قاطع با متخلفان برخورد کرد.
وی بــا بیان اینکه بــا وجود تذکرهــای چندباره بــرای خروج 
گوســفندان از منطقه حفاظت شــده کرکس، تخلف دامداران 
مذکور مکرر ادامه داشــت، گفت: دادگاه به اســتناد تبصره دو 
از ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت ضمن 
رعایت مواد ۱۹، ۳۷ و ۳۸ از قانون یاد شــده دامداران متخلف را 
به پرداخت جزای نقدی جمعا بــه مبلغ۷۰ میلیون ریال در حق 

صندوق دولت محکوم کرد.

 عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به بحران بی آبی 
و خشــکی زاینده رود گفت: ترافیک مانند مســئله آب است که 
اگر برای آن چاره هایی اندیشیده نشود، اصفهان در آینده از دود 

خفه خواهد شد.
نورا... صلواتی در رابطه با اجرایی شدن طرح استفاده از سوخت 
سبز اظهار کرد: سوخت سبز آلودگی هوا را تا ۹۵ درصد کاهش 
می دهد و در این سوخت از اتانول اســتفاده شده است که باید 

این سوخت هر چه زودتر تهیه شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
 وی افزود: بحث اســتفاده اتانول در سوخت ها باید پیگیری شود 
 و ســرمایه گذار در ایــن بخــش وجــود دارد، امــا نمی دانیم 
گیر اجرایی شــدن و تهیه کردن این نوع ســوخت کجاســت؛ 
 امیــدوارم تا پایــان این دوره از شــورا این طرح اجرایی شــود 
 و شاهد باشــیم که حداقل ماشین های شــهرداری، اتوبوس ها 
و تاکسی های شهری که بیشترین تردد را در سطح شهر دارند، 

از اتانول استفاده کنند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در رابطه با شروع طرح رینگ 
چهارم شهری تصریح کرد: این طرح بسیار اهمیت دارد چرا که 
پروژه بسیار بزرگی اســت و اگر که به فکر ترافیک شهر اصفهان 
نباشــیم، ترافیک مانند خشــکی زاینده رود تبدیــل به بحران 

می شود.
 وی تاکید کرد: زمانی مــردم می گفتند ایــن آب زاینده رود را 
به عنوان خیریه ندهید، اما به عنوان خدمت، آب را برداشــتند و 
بردند، اما باور نمی کردند که چنین بی آبی در اصفهان رخ دهد؛ 
ترافیک نیز مانند مســئله آب اســت که اگر برای آن چاره هایی 

اندیشیده نشود، اصفهان در آینده از دود خفه خواهد شد.
صلواتی ادامه داد: باید در زمینه ترافیک برنامه ریزی کنیم و این 
کار را کشــورهای پیشــرفته کردند که در حال حاضر در بحث 
ترافیک مشکل اساسی ندارند؛ می توانیم از تجربیات کشورهای 
پیشــرفته در زمینه ترافیک بــرای نه تنها اصفهــان بلکه برای 

ترافیک در کل کالن شهرهای ایران استفاده کنیم.
وی بیان کرد: کشورهای پیشــرفته در زمینه ترافیک میلیاردها 
 دالر هزینــه کردند تا بــه نتیجه خــوب و مطلوب رســیدند 
 و ما می توانیم از نتایج این کشورها به راحتی بهره برداری کنیم 
و از ترفندهای آنان اســتفاده کنیم. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: همه ارگان ها باید برای حل 
بحران ترافیک دست به دســت هم دهند چرا که هر ارگانی به 
نحوی با ترافیک در ارتباط اســت، امیدواریم موضع ترافیک به 

طور جدی در اصفهان پیگیری شود.

اخبار 

دریچه

بوداپســت، پایتخــت مجارســتان این روزها ســرمای 
بی سابقه ای را تجربه می کند و دمای هوا در این شهر به ۲۸ 

درجه زیر صفر رسیده است.
سرما به حدی اســت که رودخانه دانوب هم یخ زده است.

 گرمخانه هــا زندگی بســیاری از بی خانمان هــا را نجات 
داده است.

 مدیــر یکــی از انجمن های کمک بــه افراد بــی خانمان 
می گوید: ســعی می کنیم تا برای بی خانمان ها حداقل ها 
را فراهم کنیم تا آنها قربانی ســرما نشــوند. اما متاسفانه 

بســیاری از آنها حاضر نیســتند به گرمخانه ها ومراکز ما 
بیایند و قانع کردن آن کار سختی است.

کارهای زیادی صورت گرفته اســت تا میزان مرگ و میر 
بی خانمان ها کاهش پیدا کند مانند ایده جا لباســی های 
 مجانی؛ شــما کت هایی را که الزم ندارید آویزان می کنید 

تا به یک نیازمند برسد.
ایده جا لباســی اخیرا در مجارســتان مورد استقبال واقع 
شده است. صدها جا لباسی در سراســر مجارستان مرکز 

توزیع لباس گرم مجانی برای بی خانمان ها شده است.

در شرایطی که موج گرمای شدید، سواحل شرقی استرالیا 
را در بر گرفته، مقامات بهداشتی این کشور در شهر سیدنی 

هشدار آلودگی هوا اعالم کردند.
 پیش بینی می شــود که به مــدت چند هفتــه دمای هوا 
در بخش هایی از ایالت » نیوســواث ویلز « بــه ۴۷ درجه 

سلسیوس برسد.
کارشناسان هواشناســی می گویند: در حال حاضر در این 
نواحی ســرمای کافی برای بیرون راندن مــوج گرما وجود 
ندارد و چندین روز است که گرما این منطقه را در بر گرفته 

 و پیش بینی می شــود در روزهای آتی نیز شــرایط جوی 
به همین منوال باشــد. مقامات بهداشتی این کشور از افراد 
مبتال به مشکالت تنفسی خواســته اند که به دلیل افزایش 

سطح آلودگی ازون حتی المقدور در خانه بمانند.
همچنین ازون نزدیــک به زمین که فاکتــور آلوده کننده 
 هوا و بخشــی اصلی در دود و مه دود اســت، به طور کلی 
از طریق واکنش های شــیمیایی بین ترکیبات معین ناشی 
از دود اگــزوز خودروهــا و گازهای ناشــی از کارخانه های 

صنعتی ایجاد می شود.

سرمای بی سابقه در پایتخت مجارستانموج شدید گرما و هشدار آلودگی هوا در استرالیا

نصــرت ا... ضرغــام در کارگاه بین المللی » بررســی واکنش 
 زیســت بوم های ســاحلی خلیج فارس نســبت بــه عوامل 
استرس زای زیست محیطی « و در راستای شروع همکاری های 
بنیاد علمی آلمان و ایران، به ارایه گزارشی درباره فعالیت های 
 » بنیاد علم ایران « پرداخت و گفت: این بنیاد نوجوان اســت 
 و آروزهای بلندی در ســر می پروراند و باور دارد که این مرکز 

در روند توسعه علم و فناوری بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی اشــاره کرد و افزود: این بنیاد در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱6 
برترین حامی پژوهش در ایران بوده است و بخش زیادی از تولید 
علم در ســطح کیوQ۱ (۱ ( نیز با حمایت های بنیاد ملی علم 

ایران انجام می شود.
رییس بنیاد علم ایران به تصویب اساســنامه این بنیاد در سال 
 ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت: هدف این بنیاد کمک به توسعه علم 

و فناوری، نو آوری و تحقق اهداف باال دستی ایران بود.
 ضرغام یادآور شــد: این بنیاد در ابتدا به اســتادان دانشگاهی 
از راه های مختلف کمک می کرد، اما در ادامه راه به این نتیجه 
 رسیدیم که به تقویت زیرســاخت های علمی نیز توجه کنیم 
به همین دلیل جامعــه ، مهدهای کودک و مــدارس را مورد 
توجه قرار دادیم و گام های بلنــدی را برای مردمی و اجتماعی 
 کردن دانش بر داشته و به سراغ پژوهش سراهای دانش آموزی 
 رفته ایــم. ضرغام همچنین بــه اهمیت مردمــی کردن علم 

 در جهان نیز اشــاره و اظهار کــرد: بنیاد علم آمریکا ســاالنه 
بودجه ای بــه مبلغ هفت میلیارد و۱۵۰ میلیــون دالر را برای 
بیش از۲۰۰ هزار پژوهشگر هزینه می کند که نشان از اهمیت 

مردمی کردن علم در جامعه دارد.
 وی با تاکید بر اینکه » خود را از تجربه دیگر کشــورها بی نیاز 
نمی دانیم «، افزود: یکی از آموزش های مورد توجه ما به جامعه 
در زمینه سبک زندگی با تاکید بر کیفیت و کمال معرفت است؛ 

نکته ای که همه دنیا به آن توجه دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دانشــگاه های نسل اول تا سوم 
» آموزشی، پژوهشــی و کارآفرینی « بودند، اظهار کرد: امروز 
دانشگاه های نســل چهارم کمالگرا هســتند؛ یکی از اهداف 
بنیاد این اســت که بتوانیــم در مورد ســبک زندگی و کمال 
 سخن بگوییم. ضرغام خاطرنشان ساخت: جهان به این نتیجه 
رسیده اســت که فقط با دانش نمی توان به خوشبختی و صلح 
جهانی دست پیدا کرد و ضرورت توجه به موضوع هایی همچون 

» سبک زندگی « بیش از پیش احساس می شود.
رییس بنیاد علم ایران با بیان اینکه مردم بهترین کمک کننده 
به حفظ تعادل زیست محیطی هستند، افزود: یکی از اهداف ما 

آشنایی مردم با محیط زیست و حفظ آن است.
 وی به آغــاز همــکاری پژوهشــگران ایران و آلمان همســو 
با » زیســت بوم خلیج فارس « اشــاره کرد و گفــت: در بین 

کشورهای جهان، آلمان و چین بیشترین تالش را برای کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای انجام داده اند و با سیاســت های 
تدوینی، به تعهدنامه موافقت نامه پاریس عمل می کنند؛ ما نیز 
اقدامات پژوهشی را در این زمینه در پیش گرفته ایم. ضرغام، 
اقتصاد خانواده و مدیریت آن را از موضوع های مورد تاکید این 
بنیاد دانســت و افزود: در مدیریت خانواده دو موضوع شناخت 
اســتعدادهای فرزندان و پــرروش آن و همچنیــن آموختن 
 عشــق و محبت و عاطفه نســبت به جامعه، کشــور و جهان 
به فرزندان مورد توجه اســت. ضرغامی تاکید کرد: سیاست ما 
توسعه ارتباطات بین کشورهاســت که در سایه این ارتباطات، 

ملت ها و کشورها باید از همفکری و علم یکدیگر استفاده کنند.
آب شیرین کن ها عامل نابودی مرجان ها

رییس صندوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران در بخش 
 دیگری از ســخنان خود با ابــراز نگرانی از آســیب هایی وارد 
به محیط زیست از سوی انسان ها، اعالم کرد:6۰ درصد اکسیژن 
جهان را جنگل ها و۴۰ درصــد آن را فیتوپالنگتون های دریا 

تامین می کنند.
وی گفت: ســاالنه از چهار میلیارد هکتــار جنگل جهان ۱۳۵ 
میلون هکتار آن نابود می شود که نشان می دهد بشر نتوانسته 

به خوبی از ظرفیت های باالی جنگل ها استفاده کند.
وی با بیان اینکه در اروپا ســالیانه بین سه تا چهار دهم میلیون 
هکتار بر جنگل های خود اضافه می کنند، ابراز امیدواری کرد 
جنگل های دیگر دنیا که شــش های دنیــا و تولیدکنندگان 

اکسیژن هستند بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
ضرغامی با بیان اینکه دنیا تالش می کند میزان افزایش درجه 
 حرارت زمین به باالی دو درجه نرســد، اضافه کرد: نیاز است 
 از ســال۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ کشورها ســالیانه۱۰۰ میلیارد دالر 

در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 
 وی گفت : ۹۷/۲ آب های دنیا شــور بوده کــه دو درصد آن یخ 
و برف است؛ با این حال با گرمایش زمین این یخ و برف در حال 
از بین رفتن است و فقط هشت دهم آب کره زمین را آب شیرین 
 تشکیل می دهد. ضرغام تصریح کرد: انســان چاره ای ندارد تا 
 با بهــره گیــری از روش هــا و فناورهــای جدیــد، به حفظ 

محیط زیست کمک کرده و بتواند از آب دریاها استفاده کند.
رییس صندوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران، برگزاری 
کارگاه بین المللی » بررســی واکنش زیست بوم های ساحلی 
خلیج فارس نسبت به عوامل اســترس زای زیست محیطی « 
به همت دو بنیاد ایران و آلمان را بسیار ارزشمند دانست و ابراز 
امیدواری کرد که از نتایج همکاری های دو بنیاد، سایر کشورها 

نیز بهره مند شوند.
 رییس بنیــاد علم ایران، خلیــج فارس را غنی و زیبا دانســت 
 و بر ضرورت راه اندازی یک مرکز پژوهشــی و تحقیقاتی دریا 

در منطقه تاکید کرد.

 رییس صندوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، 
آب شــیرین کن ها را یکی از عوامل نابودکننده مرجان ها اعالم و تاکید کرد که نابودی مرجان ها به تعادل 

زیستی صدمه می زند.

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران: 

نابودی مرجان ها به تعادل زیستی صدمه می زند

سیاست ما توسعه 
ارتباطات بین 
کشورهاست 

که در سایه این 
ارتباطات، 

ملت ها و کشورها 
باید از همفکری 

و علم یکدیگر 
استفاده کنند

با طبیعت

 منطقه شــمال کشــور بــه جهــت طبیعت ارزشــمند آن 
و ضرورت پاســداری از ایــن میراث طبیعــی، از محورهای 
مورد توجه فعاالن و نیز سیاســتگذاری های محیط زیستی 
است، اما برخی کارشناســان در این میان از نیازهای توسعه 
اقتصادی ســخن می گویند و بازنگری در برخی سیاست ها 

را خواستارند.
طبیعت شمال کشــور به عنوان ریه های تنفسی و دستگاه 
 اکسیژن ســاز برای کشــور از اهمیت زیادی برخوردار است 

و بنابراین حفظ آن باید جدی گرفته شود.
جنگل  های باســتانی هیرکانی به عنوان بخشــی از طبیعت 
شمال کشور قدمتی چندین میلیون ســاله دارد و به دوران 
سوم زمین  شناسی بر می گردد، اساســا جنگل  های شمال 
فقط یک  درصد از خاک ایران را در برمی  گیرد و در مقایسه، 

وسعت آن بســیار ناچیز اســت، اما همین یک  درصد ارزش 
جهانی دارد و به  عنوان میراث طبیعی جهان مطرح اســت.

آمارها نشــان می دهد تا نیم قرن پیش وسعت جنگل های 
هیرکانی در شمال کشور 6/۵ میلیون هکتار بوده، اما اکنون 
به ۱/۹ دهم میلیون هکتار رســیده است که از این میزان هم 

۸۰۰ هزار هکتار آن مخروبه است.
ســهم ســرانه هر ایرانی از جنــگل ۱۸ صدم هکتار اســت 
در حالی که در دنیا این ســهم ۸ دهم هکتار اســت و با این 
حساب، میزان حساســیت ما در قبال حفاظت از جنگل ها 

باید ۴ برابر متوسط جهانی باشد.
با ایــن وجود، رشــد جمعیــت منطقــه شــمال، اهمیت 
 توســعه را تشــدید کرده اســت و بــر این اســاس، برخی 
دســتگاه های اجرایی محلــی خواهان اجــرای طرح های 

عمرانی و گردشــگری در این نوار سرسبز اما باریک هستند.
ناصر زندی فرماندار چالوس در این باره اظهار کرد: در نوشهر 
و چالوس فاصله میان کوه و دریا کمتر از ۵ کیلومتر اســت، 
بنابراین فضای کافی برای انجام یک ســری فعالیت ها وجود 
ندارد، از این رو با توجه به رشــد جمعیت و اهمیت توســعه 
الزم اســت برنامه های محیط زیســتی این قسمت از کشور 

بازنگری شود و اجازه ورود به منابع طبیعی داده شود.
 وی بــا تاکید بــر این کــه می تــوان مشــکالت را با حفظ 
محیط زیســت و ارایه راهکارهای علمی برطرف کرد، افزود: 
سازمان محیط زیســت می گوید از نقطه ای که جنگل آغاز 
می شــود نباید هیچ گونه فعالیتی انجام شــود، در حالی که 

برای توسعه و پیشرفت به فضا نیاز داریم.
زندی اظهار کرد: قســمت چپ جاده چالوس، البرز مرکزی 
یا همان جنگل های هیرکانی است و سازمان محیط زیست 
اجازه هیچ گونه فعالیتی نمی دهد، اما قســمت راست جاده 
آزاد است که محیط زیســت روی آنها هم دست می گذارد.

وی با اشاره به ضرورت احداث آزادراه تهران - شمال با هدف 
 کاهش بــار ترافیکی گفت: مــی توان در کنــار احداث آن، 
 حیات وحش، جنگل و بــه طور کلی محیط زیســت را هم 
در نظر گرفت و بدون اینکه آســیبی به طبیعت وارد شــود، 

صنعت گردشگری را در آن مسیر توسعه داد.
زندی تاکید کــرد: قطعا حفاظت از محیط زیســت اهمیت 
زیــادی دارد، اما حرف ما این اســت که توســعه را در کنار 
حفاظت داشته باشیم؛ در دل جنگل های برخی کشورهای 
 اروپایــی صنعــت فعالیت می کنــد بدون این که آســیبی 

به طبیعت وارد شود.
فرماندار چالــوس اظهار کرد: با توجه به توســعه ای که باید 
در آینده در بخش البرز مرکزی داشــته باشــیم بهتر است 
مناطقی که برای توســعه حداقل در بخش گردشگری نیاز 

داریم، یک بار دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست اما نظر دیگری دارد.
فرهاد دبیری در این باره گفــت: اعتقادی به بازنگری قوانین 

 محیط زیســتی در شــمال کشــور نداریم، مگر چه میزان 
 از مناطــق جنگلی و طبیعی در شــمال باقی مانده اســت؟ 
اگر آنها را هم از دســت بدهیم، دیگر اثری از این اکوسیستم 

باقی نخواهد ماند.
وی افزود: اکنون ۱۰/۸ درصد مناطق کشور در قالب مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت 
است که براساس معیارهای کنوانســیون تنوع زیستی باید 
به ۱۷ درصد افزایش پیدا کند و ما در تالش برای افزایش آن 
هستیم، بنابراین اگر همان میزانی را هم که در اختیار داریم 

از دست بدهیم دیگر این خسارت قابل جبران نخواهد بود.
 دبیری اظهار کرد: البته ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 با اجرای طرح های گردشــگری ســازگار با محیط زیســت 
هیچ گونه مخالفتــی ندارد، بــا توجه به راهبــرد جدیدی 
 کــه اتخاذ کــرده ایــم و بــر اســاس آن پیش مــی رویم، 
برای حفاظت از۲۷۰ منطقه حفاظت شــده تحت پوشــش 
سازمان محیط زیســت راهی جز مشــارکت مردم و اجرای 

طرح های گردشگری در زون های گردشگری نداریم.
وی تاکید کرد: اما اگر طرحی عمرانی به نام طرح گردشگری 
 قصد تخریب منطقه را داشته باشــد، سازمان محیط زیست 

با اجرای آن به هیچ وجه موافقت نخواهد کرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره داشــتن ارزیابی زیست محیطی طرح 
ها گفــت: ابتدا برای گرفتــن ارزیابی زیســت محیطی باید 
موافقت ســازمان را دریافت کنند و بعد از آن به سراغ تهیه 
این گزارش بروند که منوط به موافقت ســازمان است، قطعا 
با اجرای طرحی که ارزیابی زیســت محیطی نداشته باشد، 

موافقت نخواهیم کرد. 
 وی تاکیــد کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
با هــر گونــه دخــل و تصــرف در طبیعت مخالف اســت 
زیرا طبیعت ایــران دیگر تــاب و توان مقاومــت در مقابل 
تخریب را ندارد، شــمال کشــور هم از این مسئله مستثنی 
 نیســت و مانع هر گونه اقــدام تخریبی خواهیــم بود چون 

دیگر اکوسیستمی در شمال کشور باقی نمانده است.

مسئله شمال کشور کدام است؛ 

حفظ طبیعت و محیط زیست یا توسعه؟

خبر

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهارمحال 
 و بختیــاری از افزایــش گشــت و کنتــرل و پایــش 
در محیــط هــای طبیعی اســتان برای رصــد کردن 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبرداد.
 در بیســت و ششــمین جلســه کارگــروه مخاطرات 
زیست محیطی استان بر آمادگی دستگاه های مرتبط 

با موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکید شد.
 در ایــن جلســه که بــه ریاســت معــاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار تشکیل شده بود، آخرین وضعیت 
گســترش و همه گیری این بیماری در ســطح کشور 

مورد بررسی قرار گرفت.
گودرز امیری، فرمانداری ها و شــهرداری های استان 
را موظف به نظارت دقیــق و رعایت موارد ایمنی در این 
 خصوص، همچنین دســتگاه های ذی ربط را نســبت 

به اطالع رسانی به کشتارگاه های طیور ملزم کرد.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان نیز گفت: 
براســاس گزارش های واصلــه، تاکنون هیــچ موردی 
از این بیماری در اســتان مشاهده نشــده است. شهرام 
 احمدی، با اشــاره به گســترش و انتقال ایــن بیماری 
از طریق حیــات وحش و به خصــوص پرندگان مهاجر 
تصریح کرد: نیروهای اجرایی این اداره کل در ســطح 
استان با افزایش گشت و کنترل و پایش در محیط های 
 طبیعی، هرگونه موارد مشــکوک را ســریعا شناسایی 
و هماهنگی های الزم جهت انجام آزمایشات را صورت 

خواهند داد.
 احمدی ارایــه راهکارهای کنتــرل آالیندگی ورودی 
و خروجی مزارع پرورش ماهی اســتان را از برنامه های 
آتی این کارگروه برشــمرد و بر حفــظ پاکی منابع آبی 
اســتان تاکید کرد. گفتنی است این اســتان هرساله 
میزبان بیش از۱۳۰ هزار پرنده مهاجر برای فصول سرد 

سال است.

افزایش پایش محیط های طبیعی 
در چهارمحال و بختیاری
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
دنیا به رویم لبخند زد 

 من و بهناز کــه در دوره دبیرســتان همــکالس بودیم، 
 بعد از گرفتن دیپلم هم به دوســتی خودمان ادامه دادیم 
و در تمام میهمانی های خانواده همدیگر حاضر می شدیم 
و چون هر دو نتوانستیم به دانشگاه برویم در یک موسسه 
زبان به فراگیری زبان انگلیسی پرداختیم تا بعدها بتوانیم 

شغل مناسبی پیدا کنیم. 
 بهناز بــرادری داشــت که در ســوئد درس مــی خواند 
 و من هیــچ وقــت او را ندیده بــودم، اما همیشــه بهناز 
در مورد او حرف مــی زند و می گفت که خیلی دوســت 
دارد به ســوئد، نزد برادرش برود و آن جــا ادامه تحصیل 
بدهد، در حالی که پدر و مادرش به شدت مخالف بودند و 
 به او چنین اجازه ای نمی دادنــد و هر وقت ابراز عالقه ای 
به رفتن می کــرد، مادرش با عصبانیت مــی گفت: داریم 

تالش می کنیم برادرت را هم به کشور بر گردانیم. 
او دیگر بر نمی گردد. 

او قول داده همین که درسش تمام شد بر گردد. 
بهناز همیشه پافشــاری می کرد که خب من هم می روم، 

وقتی درسم تمام شد با او بر می گردم. 
حرفش را هم نزن، دوری یکی از شــما بــرای مان کافی 

است و طاقت دوری از هر دو نفرتان را نداریم. 
باالخره بهزاد از سوئد برگشــت و خانواده اش به مناسبت 
ورود او یک میهمانی ترتیب دادند که در آن من هم مثل 
همیشه دعوت داشــتم و برای اولین بار بهزاد را دیدم و به 

او گفتم: بهناز خیلی شما را دوست دارد، قدرش را بدان. 
او خندید و گفت: مــن هم به خواهر خــوش قلبم عالقه 

زیادی دارم. 
 میهمانــی خوبی بــود و به مــن خیلی خوش گذشــت. 
 در تمامــی طول میهمانی بهزاد در مورد کشــور ســوئد 
 و مردمانش حــرف زد و وقتی میهمانی به پایان رســید 
 بــه خانــه بازگشــتم و بعــد از آن شــب هم هــر وقت 
 می خواســتند بــه تفریح یــا ســینما بروند، مــرا هم 
 با خودشــان مــی بردنــد یا هــر کــدام از اقوام شــان 
به مناســبت آمــدن بهــزاد میهمانی مــی داد، من هم 
 دعوت می شــدم و کــم کم احســاس کردم بــه بهزاد 
عالقه منــد شــده ام و روزی که بهنــاز از عالقه برادرش 
به من برایم حرف زد، خدا را شــکر کردم که احساســم 
 یک طرفه نبــود و بهزاد هم به طور متقابــل به من عالقه 
 دارد. من و بهزاد طی یک مراســم ســاده ازدواج کردیم 
و ســال ها زندگی خوب و خوشی داشــتیم، اما بچه دار 
نشدن ما ورد زبان تمام اقوام شــده بود، خانواده های مان 
دل شان می خواســت اولین نوه شــان را ببینند و به این 
جهت تحت فشــارهای آنان من و بهزاد تصمیم گرفتیم 

نزد دکتر برویم. 
مدت ها کار من و بهــزاد رفتن به مطب دکترها و آزمایش 
دادن بود و در نهایت معلوم شــد من نمــی توانم بچه دار 
شوم. خودم می توانستم با این مشکل کنار بیایم، اما بهزاد 
باید چه می کرد؟ او عاشــق بچه بود. در تمام میهمانی ها 

مرتب با بچه ها سر و کله می زد و همیشه می گفت: 

کودک درونم هنوز کودکی می کند!
دلم می خواست بهزاد پدر شــود و با این که برایم سخت 
بود، اما بارها به او پیشــنهاد دادم که بیا جدا بشویم، با زن 

دیگری ازدواج کن تا پدر شوی!
بهزاد هر بار از حرف من دلخور می شــد و جواب می داد: 

حرفش را نزن، من همین جوری هم خوشبختم. 
اما باالخره تحت تاثیر حرف هــای این و آن و به خصوص 
مادرش، اندک اندک زمزمه هایی را ساز کرد که معنایش 
جدایی بود  و من که نمی خواستم نقش همسری تحمیلی 
را داشته باشــم، اگر چه جدایی از بهزاد برایم سخت بود، 

اما باالخره رضایت دادم. 
از بهزاد جدا شدم و به خانه پدری برگشتم. 

 خانــه ای که مــادر دیگــر در آن حضور نداشــت و پدر 
 به تنهایی در آن زندگی می کرد، پــدرم به رغم ناراحتی 
از جدایی من خوشحال بود که کنارش هستم و دیگر تنها 
نیســت، اما خوشــحالی پدرم دوامی نداشت و یک شب 
بر اثر باال رفتن فشار خون دچار ســکته مغزی شد و یک 
دســت و یک پایش از کار افتاد و بعد از آن که مدتی را در 
بیمارســتان گذراند برای ادامه مــداوا او را به خانه آوردم 
و هفته ای ســه روز فیزیوتــراپ می آمد و بــرای به کار 

انداختن دست و پایش تالش می کرد. 

مدتی که او به خانه مان می آمد، متوجه شــدم همسرش 
فوت شــده و با دو فرزندش زندگی می کند و از این بابت 
 خیلی سختی می کشــد، من هم ناخواســته برای او دل 
 می ســوزاندم و از غم بــی فرزندی خــودم برایش حرف 
می زدم و گاهی که برای خریــد بیرون می رفتم، برای دو 
فرزند خســرو هم لباس و کفش می خریــدم و به عنوان 
هدیه به او می دادم تــا به فرزندانش بدهــد، چون واقعا 
دلم برای بی مادری آن ها می ســوخت. یک روز خســرو 
 دل به دریا زد و حرفی را که مدت ها در ســینه داشــت 
 به زبــان آورد، امــا من کــه به دلیــل وضعیــت پدرم 
نمی توانســتم تصمیم بگیریم، به او گفتم: در حال حاضر 
وضعیت پدرم اجازه نمی دهد به ایــن موضوع حتی فکر 

کنم. 
این که مشکلی نیســت. وقتی در یک خانه زندگی کنیم، 
می توانی هم همســر من، هم مادر بچه ها و هم پرســتار 

پدرت باشی. 
با شنیدن آن حرف انگار دنیا را به من دادند. مراسم ازدواج 
مان خیلی زود و خیلی ساده برگزار شــد و حاال که چند 
ســال از آن حادثه می گذرد، خوشبختانه حال پدرم بهتر 
شده بچه ها بزرگ تر شــده اند و وقتی مرا به اسم مامان 

صدا می زنند، حس می کنم دنیا به رویم لبخند می زند.

راه را درست برویم 
دنیا محل آسایش و امان نیســت. پس اگر به دنبال چیزی 
بگردیم که وجود ندارد، باعث مشقت برای خودمان خواهد 
 شد. از همان ابتدا آدمی درگیر ســختی هاست. در کالمی 
 از پیامبر ) ص ( نقل شــده  اســت که  » آســودگی مطلق 
در دنیا بــرای مومن، محال اســت «. انســان وقتی انتظار 
 رســیدن چیزی را نداشــته باشد، با شــرایط موجود کنار 
 می آید. وضعیت جامعه امروز را تصور کنید که در مواجهه 
با مشکالت، راه حل بعضی از اطرافیان ما این است که ترک 
وطن می کنند و در کشورهای غریب، بساط زندگی شان را 
پهن می کنند. اما آیا واقعا آنجا زندگی بهتری خواهند داشت 
یا اینکه می خواهند به این روش فقط صورت مسئله را پاک 
 کننــد. اگــر شــرایط و ویژگی هــای زندگــی دنیایی را 
به خوبی بشناسیم متوجه می شویم که آسمان  همه جا یک 
 رنگ اســت و درون همه مرز های جغرافیایی ســختی ها 
 و مشــکالت، انتظار ما را می کشــد و فقط ممکن اســت 
جنس و شکل سختی ها تغییر کند، اما اصل وجود آنها نه!

در كوچه های بن بست پانگذاریم
همه ما می دانیم که یکی از سنت های خداوند، تقدیر است 
که ریشــه در حکمت الهی دارد و بنا به مصلحت افراد، همه 

اتفاقات وابسته به تقدیر و حکمت، رقم می خورند. 
اغلب افراد تالش می کنند تا صورت مســئله را پاک کنند 
تا ذات سختی ها و مشــکالت را از زندگی خودشان حذف 
کنند؛ چون گمان می برند خوشــبختی یعنی اینکه هیچ 
سختی و مشکلی در زندگی شان وجود نداشته باشد، اما آیا 

واقعا چنین چیزی ممکن است؟ خیر.
  ســختی ها راه خــود را پیش مــی گیرند و بــدون توجه 
به تالش هــای افراد، به ســراغ اهداف تعیین شــده خود 
می روند. اگر فقط و فقط به حذف یک دفعه ای مشــکالت 
فکر کنیم، دیگر بخش آزادی در فکر و ذهن ما باقی نمی ماند 
تا بتوانیم مشکل به وجود آمده را مدیریت کنیم. ابعاد مثال 
ها را می توانید تا آنجا کوچک کنید که به یک امتحان ساده 
در دوران مدرسه برســید. مثال در برنامه درسی ما دوشنبه 

ساعت دوم را به امال اختصاص داده  بودند.

- بی اعتمادی در واقع انحراف غرایز حیاتی است؛ و ناتوانی 
عقلی در واقع ابتذال خرد.

- غم، آدم را می کشــد، خیلی ســریع. احساس خطا هم 
 همین طور البته برای آن هایی که از عاطفه بویی برده اند. 
 - اگر بترســی، تنها می شــوی، کارهای زیــادی انجام 
 می دهی که هیچ کدام از وجود تو هســتی نگرفته است. 
- هیچ چیز به اندازه ســکوت و خاموشــی باعث افزایش 

قدرت  نیست.

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها

- لنزهای طبی منافذی دارنــد که قرنیه می توانــد از طریق آن ها 
تنفس کند، اما در لنزهای رنگی برای یکپارچه شدن رنگ و زیبایی 
 آن، منافذ مســدود می شــود و ایــن خطری برای ســالمت قرنیه 

است. 
 - چاه یعقوب در ویمبرلی تگــزاس، یکی از خطرنــاک ترین نقاط 
روی زمین اســت. این چاه که نامش از روی انجیل برداشــته شده، 

جان بیش از 8 نفر را گرفته است.
 -  طول عمر کســانی که ســریع تر از حــد معمول راه مــی روند، 
 بیشــتر از کســانی اســت که با ســرعت معمــول یا آهســته راه 

می روند. 
- بی خوابی هــای بلند مدت می تواند  باعث کوچک تر شــدن مغز 

شود. 
- قرمز بودن رنگ قلــب به خاطر وجود خون در آن اســت اگر قلب 

انسان را کامال از خون خالی کنید به رنگ سفید در می آید.

موفقیت

برای هر روز از قبل برنامه ریزی كنید 
برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال اســت تا بتوانید همین اآلن 

کاری برای آن انجام دهید. 
 حتما ایــن ســوال قدیمــی را شــنیده اید: » چطور یــک فیل را 

می خورند؟ « و البته جواب هم این است: » لقمه لقمه! «
شما چطور درشت ترین قورباغه خود را می خورید؟ به همین ترتیب 
اول آن را به فعالیت هــای معینی که باید قدم به قدم انجام شــوند 

تقسیم می کنید و سپس با اولین شان شروع می کنید. 
 ذهــن شــما، یعنــی توانایی شــما بــرای تفکــر، برنامــه ریزی 
 و تصمیم گیری، قدرتمندترین وســیله ای اســت که بــرای غلبه 
 بر تنبلی و افزایش بهــره وری خود در اختیار دارید. توانایی شــما 
در تعییــن هدف، برنامــه ریزی و انجــام کار روند زندگی شــما را 
مشــخص می کند. فکر کردن و برنامه ریزی کردن به خودی خود 
 توانایی های ذهنی شــما را شــکوفا می کند و انــرژی های ذهنی 

و جسمی شما را افزایش می دهد. 
برعکس همان طور که آلکس مک کنزی می گوید:

» وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست. «
قابلیت شما در برنامه ریزی درست، قبل از شروع کار، معیار توانایی 
 کلی شماست. هر چقدر برنامه شــما بهتر باشد، آسان تر می توانید 
بر تنبلی غلبه کنید، کار را شروع کنید. قورباغه خود را قورت بدهید 

و به پیشرفت خود ادامه دهید. 
یکی از اساســی ترین اهداف شــما در کار باید این باشد که در برابر 
نیروهای جســمی، عاطفی و ذهنی که به کار می گیرید بیشــترین 
بازده ممکن را به دســت آورید. خبر خوبی که بــرای تان دارم این 
اســت که در مقابل هر دقیقه وقتی که صرف برنامه ریزی می کنید 
معادل ده دقیقه وقــت در حین انجام کار صرفــه جویی می کنید. 
برنامه ریزی کارهای روزانه بیشــتر از ده تــا دوازده دقیقه از وقت 
 شما را نمی گیرد ولی با این ســرمایه گذاری کوچک در زمینه وقت 
 می توانید دست کم دو ســاعت  )100-120 دقیقه ( از وقتی را که 
 در طــول روز تلف مــی کنید یــا به انجــام کارهای طاقت فرســا 

می گذارید، صرفه جویی کنید. 

قورباغه را قورت بده!
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ساعت سه شب بود که صدای تلفن، پسری را از  خواب 
بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. 

پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب 
بیدار کردی؟

مادر گفت: 25 ســال قبل، در همین موقع شب تو مرا 
از خواب بیدار کــردی. فقط خواســتم بگویم تولدت 
 مبارک. پســر از این که دل مادرش را شکســته بود 

تا صبح خوابش نبرد. صبح سراغ مادرش رفت. 
وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع 
نیمه سوخته پیدا کرد ولی مادر دیگر در این دنیا نبود. 

نجار، یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد. آخر 
هفته بود و تصمیم گرفت دوستی را برای صرف 
نوشیدنی به خانه اش دعوت کند. موقعی که نجار 
و دوستش به خانه رســیدند. قبل از ورود، نجار 
چند دقیقه در ســکوت جلو درختــی در باغچه 
ایستاد. بعد با دو دســتش، شاخه های درخت را 
گرفت. چهره اش بی درنــگ تغییر کرد. خندان 
وارد خانه شد، همسر و فرزندانش به استقبالش 
 آمدنــد. بــرای فرزندانــش قصه گفــت و بعد 
با دوســتش به ایوان رفتند تا نوشیدنی بنوشند. 

از آنجا می توانستند درخت را ببینند. دوستش 
 دیگر نتوانســت جلو کنجــکاوی اش را بگیرد 
و دلیل رفتار نجار را پرســید. نجار گفت: آه این 
درخت مشکالت من است. موقع کار، مشکالت 
فراوانی پیش می آید، اما این مشکالت مال من 
است و ربطی به همســر و فرزندانم ندارد. وقتی 
به خانه می رسم، مشکالتم را به شاخه های آن 

درخت می آویزم. 
روز بعد وقتی می خواهم ســر کار بروم، دوباره 
آنهــا را از روی شــاخه بر مــی دارم. جالب این 
 اســت که وقتی صبح به ســراغ درخت می روم 
تا مشــکالتم را بردارم، خیلی از مشکالت، دیگر 

آنجا نیستند و بقیه هم خیلی سبک تر شده اند.

 ســال ها دو بــرادر در مزرعــه ای که از پدرشــان 
به ارث برده بودند زندگی می کردنــد. آنها یک روز 
به خاطر یک ســو تفاهم کوچک، بــا هم جر و بحث 
کردند و پس از چند هفته ســکوت اختالف شــان 
 زیــاد شــد و ازهم جــدا شــدند. یــک روز صبح 
در خانه برادر بزرگ تر به صدا در آمد، وقتی در را باز 
کرد مرد نجاری را دید، نجــار گفت: من چند روزی 
است دنبال کار می گردم فکر کردم شاید شما کمی 
خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشید، آیا امکان 

دارد کمی کمک تان کنم؟ 

برادر بــزرگ تر جواب داد: بله اتفاقــا من یک مقدار 
کار دارم. به آن نهر در وســط مزرعه نــگاه کن، آن 
 همســایه در حقیقت بــرادر کوچک تر من اســت. 
او هفته گذشته چند نفر را اســتخدام کرد تا وسط 
 مزرعه را بکنند و این نهر آب وســط مزرعه ما افتاد 
 و او ایــن کار را حتما بــه خاطر کینــه ای که از من 
 به دل دارد، کرده ســپس به انبار مزرعــه نگاه کرد 
و گفت: در انبار مقداری الــوار دارم. از تو می خواهم 
بین مزرعه من و برادرم حصار بکشــی تا دیگر او را 
 نبینم. نجار پذیرفت و شــروع کرد بــه اندازه گیری 
و اره کردن الوارها. بــرادر بزرگ تر به نجار گفت: من 
برای خرید به شهر می روم اگر وسیله ای نیاز داری 
برایت بخرم. نجار در حالی که به شــدت مشــغول 

کار بود، جــواب داد: نه چیزی الزم نــدارم. هنگام 
غروب وقتی به مزرعه برگشــت چشمانش از تعجب 
گرد شــد، حصاری در کار نبود بــه جای حصار یک 
 پل روی رودخانه ساخته شــده بود. برادر کوچک تر 
از راه رســید و با دیدن پل فکر کرد برادرش دستور 
ســاختن پل را داده به همین خاطر از روی پل عبور 
کرد و برادر بزرگ تــر را در آغوش گرفت و از او برای 
کندن نهر معذرت خواست. وقتی برادر بزرگ ترش 
برگشت نجار را دید که جعبه  ابزارش را روی دوشش 
 گذاشته و در حال رفتن است. کشــاورز نزد او رفت 
 و بعد از تشکر از او خواســت تا چند روزی میهمان 
او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم بمانم ولی 

پل های زیادی هست که باید آنها را بسازم. 

سود وکو

دو برادر درخت مشکالت مادر 

جرات و شهامت داشته باشید! ) 4 (
همان طور که کســی بدون تمرین،  وزنــه100 کیلویی را بلند 
نمی کند، ساده لوحانه است که فکر کنیم می توانیم با ترس های 

فلج کننده خود یک دفعه و با شدت عمل رو به رو شویم.
 مشاهده، اولین قدم است. به فرزندتان بگویید به خود نگاه کند؛ 
به کنش ها و واکنش ها و به رفتارهایی که از ترس ریشه گرفته اند.

  می توانــد همــه ترس هــای خــود را روی کاغذ، فهرســت 
و اولویت بندی کند و حاال زمان وزنه برداری است.

 با وزنه های سبک تر شروع کند و رفته رفته به وزنه های سنگین تر 
رو  آورد. بنابراین اول باید سراغ ترس های کم اهمیت تر خود برود؛ 
مثال از صحبت در یک جمع کوچک تا اینکه بتواند در بین هزار 

نفر سخنرانی کند.
 این روند تدریجی دو فایده دارد. یکی اینکه دیگر مانند گذشــته 
از انجام کاری به خصوص فــرار نخواهد کرد و دیگر اینکه خود را 

عادت می دهد تا در آینده با شهامت بیشتری عمل کند.
 مســئله دیگر در رویارویی با ترس این است که فرزندتان درباره 
آنچه می ترسد شناخت بیشتری پیدا کند. مثال اگر از رها کردن 
شغل خود و شروع یک کار آزاد می ترسد یا از رشته تحصیلی اش 
خوشش نمی آید، قبل از این که دست به عمل بزند، درباره این 
کار،  راه اندازی آن، وضعیت بازار، رقبا، ســرمایه گذاری یا در باره 

رشته های تحصیلی دیگر و... اطالعات بیشتری به دست آورد.
 می تواند به کالس های مرتبط برود، تا جای ممکن با افراد موثر 
ارتباط بگیرد و... همه این فعالیت ها کمک می کنند موقع شروع 

با جرات و جسارت بیشتری دست به عمل بزند.
 الزم است فرزندتان، خود را دائما در معرض چالش های مختلف 
قرار دهد تا عادت جدید رویارویی با خطرات و ترس ها، جایگزین 

رفتار انفعالی سابق شود.
ترس، دشمن ما نیست بلکه قطب نمایی اســت که با کمک آن 
می فهمیم در چه زمینه هایی باید رشــد کنیم. زندگی به تعبیر 
 » هلن کلر « یا یک ماجرای تهورآمیز اســت یا هیچ چیز نیست.

با روی گرداندن از خطرات نمی توان از آنها ایمن شد و توانا کسی 
است که به ســوی تغییر رو کند و چون روحی آزاد تقدیرش را 

خود رقم زند.

دلنوشتهانرژی مثبت
آرامش می خواهی؟ تمام وقایع روزانه ات را برای کسی تعریف نکن. 
آرامش می خواهی؟ با کسی که مخالف توست بحث نکن فقط به او 

گوش کن. 
آرامش می خواهی؟ خودت را با کسی مقایسه نکن. 

آرامش می خواهی؟ شکرگزار باش. 
آرامش می خواهی؟ کمک کن؛ تو توانایی!

همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند. 
آرامش می خواهی؟ با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش. 

 آرامش می خواهــی؟ برای زندگــی ات برنامه ریــزی کن، هدف 
داشته باش. 

آرامش می خواهی؟ سرت به کار خودت گرم باشد. 
آرامش می خواهی؟ عاشــق خودت باش که تنها تو برای وجودت 

خواهی ماند. 
 خوشــبختی گاهی آنقدر دم دســت مان اســت که نمیبینیمش! 

که  حسش  نمی کنیم!
چایی ای که مادر برای مان می ریخت و می خوردیم، خوشبختی بود. 

دست های بزرگ بابا را گرفتن خوشبختی بود. 
خنده های کودکی مان، شــیطنت ها، آهنگ هــای نوجوانی مان، 

خوشبختی بود.  اما ندیدیم و آرام از کنارشان گذشتیم. 
چای را به غرغر خوردیم که کمرنگ یا پر رنگ است!

 سرد یا داغ اســت! زور زدیم تا دســت مان را از دست بابا جدا کنیم 
و آسوده بدویم!

گفتند ســاکت، مردم خوابیده اند و ما غر غر کردیــم و توپ مان را 
محکم تر به دیوار کوبیدیم!

خوشبختی  را  ندیدیم یا نخواستیم ببینیم؛ شاید!
اما حاال رفیق جانم، هر کجا که هستی، هر چند ساله که هستی، با 
تمام گرفتاری های تمام نشدنی که همه مان داریم، امروز را قدر بدان. 

خوشبختی های کوچکت را بشناس و باور کن. 
روز عشــق را بهانه کن، برای بوییدن دامان مادرت که هنوز داریش، 
برای بوســیدن دســت پدرت که هنوز نمی لرزد، هنوز هســت، 
بهانه کن برای به آغوش کشــیدن یک دوســت، برای تقدیم یک 
 شــاخه گل به همســرت یا یک بوســه پنهانی حتی، رفیق جانم! 
خوشبختی ها ماندنی نیستند، اما می شود تا هستند، زندگی شان 

کرد، نفس شان کشید. 
یادمان باشد بزرگ ترین خوشبختی عشق است. 

کاریکاتور

دنیا به رویم لبخند زد 
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در حالی که توجــه اهالی فوتبال به مراســم »گاالی فیفا« و معرفــی رونالدو به 
عنوان بهترین بازیکن دنیا بود، گروهی از خراب کاران آرژانتینی اقدام به تخریب 
مجسمه لیونل مسی در شــهر بوئنوس آیرس کردند و نیم تنه باالیی آن را به کلی 

از بین بردند.

تخریب گر مجسمه مسی شناسایی شد

پیشنهاد سردبیر: 
سوغات اصفهانی ها  از جام حذفی

ورزش بانوانک

چندی پیش باشگاه شــومن کالب بلغارســتان با ارائه پیشنهادی 
خواهان جــذب دو بازیکــن تیم  ملی ایران شــد و مائــده برهانی 
والیبالیست اصفهانی تیم بانک  ســرمایه و زینب گیوه بازیکن تیم 
دانشــگاه آزاد، بازیکنان مورد نظر این باشــگاه بودند.باشگاه بانک  
سرمایه پس از دریافت درخواست رسمی باشگاه شومن کالب مبنی 
بر انتقال مائده برهانی، با این موضوع موافقت کرد تا بلندزن تیم ملی 

والیبال بانوان ایران اولین لژیونر تاریخ این رشته باشد.
 از طرفی این بازیکنان برای حضــور در لیگ های خارجی با موضوع 
حجاب اسالمی رو به رو بودند که باشــگاه شومن کالب بلغارستان 
اعالم کرد بــا این موضوع مخالفتــی ندارد؛ این در حالی اســت که 
این بازیکنان، قبال از چند باشــگاه دیگر پیشنهاد داشــتند؛ اما به 
 دلیل مشــکل بازی با پوشش اســالمی از رفتن به این باشگاه ها باز 

می ماندند.
به این ترتیب مائده برهانی با پشت سر گذاشــتن مشکالتی اعم از 
بازی با پوشش اسالمی در اروپا و رضایت نامه باشگاه بانک سرمایه به 

بلغارستان سفر کرد تا به تیم جدید\ش ملحق شود.

کمیته مسابقات سازمان لیگ، اســامی محرومان هفته شانزدهم 
لیگ برتر را اعالم کرد. بر این اساس تیم های اصفهانی سپاهان و 
ذوب آهن هرکدام با یک محروم به مصاف حریفان خود می روند.

محرومیت شــجاع خلیــل زاده از ســپاهان و مرتضــی تبریزی 
از ذوب آهن، ســوغات این تیم هــا پس از حــذف در نیمه نهایی 

جام حذفی است.
تیم پدیده حریف ســپاهان بدون محروم و سیاه جامگان حریف 
ذوب آهن با دو محروم به نام های محسن آقایی و موسوی ترایوره، 

پا به هفته شانزدهم می گذارند.

علیرضا جهانبخش چندی قبل از مشــکالت شخصی اش گفت و 
تایید کرد که سرمربی تیم به خاطر این مشکالت گفته بهتر است 
از ترکیب دور باشــد. حاال بعد از مدتی مشخص شده این مشکل 

جهانبخش چه چیز بوده است. 
او در تــازه ترین گفت و گوی خود با رســانه هــای هلند، در این 
باره گفته است: » متاسفانه چندی پیش باخبر شدم مادرم دچار 
تومور مغزی شــده و همین موضوع فکر و ذهنم را به هم ریخت. 
من برای فوتبال به هلند آمده ام اما اولویت من همیشــه خانواده 
است به همین خاطر از باشگاه آلکمار اجازه گرفتم تا پیگیر درمان 

مادرم باشم.«
او درباره دیدارش با پروفســور سمیعی توضیح داد: »پس از آن به 
جراح چیره دست ایرانی پروفســور مجید سمیعی مراجعه کردم 
و از ایشــان بســیار ممنونم که به من و خانواده ام لطف داشتند. 
حاال مادرم پس از پشت سر گذاشــتن عمل جراحی بهبود یافته 
و ســالمتی اش را دوباره به دست آورده اســت. من از این بابت 
بسیار خوشحالم و از این پس با روحیه تر از قبل در خدمت آلکمار 

هستم.«

مسعود حســن زاده مهاجم ســابق ســایپا که در ابتدای فصل از 
ذوب آهن جدا شــد و به این تیم پیوســت، نتوانست نظر مساعد 

حسین فرکی را جلب کند و از این تیم جدا شد.
این مهاجم در مدت حضورش در ذوب آهن گل های حساســی را 
برای این تیم به ثمر رســانده و به تیم ملی نیز دعوت شــده بود؛ 
حسن زاده با حضور در دفتر باشگاه ســپاهان با عقد قراردادی با 

این تیم به توافق نهایی رسید. 
او به دنبال تکــرار موفقیت هایش در اصفهــان و این بار در نقش 

جهان است و نیم نگاهی نیز به تیم ملی از سپاهان دارد.

عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه در جلسه 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال که یکشنبه برگزار شد و خروجی 
آن مخالفت با اســتعفای کارلوس کی روش بود، گفت: به هر حال 
بارها و بارها عملکرد خوبی از ســرمربی تیم ملی دیده شده و ما 

مدت هاست در رتبه اول آسیا قرار داریم. 
زحمات زیادی برای فوتبال کشیده شده و می بینیم که نوجوانان، 
جوانان، تیم بانوان، فوتســال و فوتبال ســاحلی عملکرد خوبی 
داشــته اند. همه این تیم ها عملکرد فدراســیون فوتبال را نشان 
می دهد و ما دنبال این هستیم این عملکرد خوب با موفقیت تیم 

ملی و حضور در جام جهانی کامل شود.
 فریدون اصفهانیــان افزود: با تمام این اوصــاف من فکر می کنم 
ادامه حضور کی روش در تیم ملی به نفع جامعه فوتبال اســت و 
اگر بخواهیم مقابل ایــن موضوع مقاومت کنیم، بــه نفع جامعه 
فوتبال ما نیست. اگر هم حرکتی انجام می شود، همه باید کشور و 

منافعش را در نظر بگیریم. 
باشــگاه ها برای ما محترم هســتند و حقوق آنها نیز باید در نظر 

گرفته شود، اما باید به فکر تیم ملی هم باشیم. 

اولین لژیونر والیبالیست بانوان 
اصفهانی است

اسامی محرومان هفته شانزدهم لیگ برتراعالم شد؛

سوغات اصفهانی ها  از جام حذفی

 پرده برداری ستاره فوتبال ایران
 از مشکل خانوادگی اش

حسن زاده به اصفهان باز می گردد؟

ادامه حضور کی روش به نفع جامعه 
فوتبال است

منهای فوتبال

مجمــع انتخاباتی هیئــت تنیس روی میز اســتان 
اصفهــان ســاعت 15 امــروز بــا حضــور مهرداد 
علیقارداشی رییس فدراســیون تنیس روی میز در 
سرای ورزشکاران اســتان اصفهان برگزار می شود.

مهدی تکابی ریاســت این هیئت را در چهار ســال 
گذشته بر عهده داشــت که دوران ریاستش دی ماه 
امسال به پایان رسید. وی مجددا در انتخابات هیئت 
تنیس روی میز ثبت نام کرده اســت.مهدی تکابی و 
عبدالحمید جمالی کاندیداهای شرکت کننده در این 
انتخابات هستند که برای قرار گرفتن در رأس هیئت 

اسکواش استان اصفهان با یکدیگر رقابت می کنند.

رونالدو، فوق ســتاره برزیلی پیشین تیم فوتبال رئال 
مادرید پس از پایان مراســم انتخــاب بهترین های 
فوتبال دنیا در ســال 2016 به ستایش از کریستیانو 
رونالدو پرداخت. رونالدوی برزیلی در این باره اظهار 
داشت: هیچ شــکی درباره برتر بودن »کریستیانو« 
وجود نداشــت. او بــه لحاظ فــردی بهتــر از همه 
بازیکنــان بود و در قالــب تیمی هــم قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپــا و یورو 2016 شــد. چهارمین توپ 
طالی رونالدو، ســزاوارانه تر از 3 عنــوان قبلی به او 
رســید. وی ادامه داد: برای زیدان هم خوشحالم. او 
در عرصه مربیگری فراتر از حد تصــور عمل کرده و 
دستاوردهای شگفت انگیزی داشــته است. »زیزو« 
کاری به دشواری، روحیه بخشیدن و هدایت کل تیم 
رئال مادرید را انجام داد و قدرتش در مدیریت تیم را 

به رخ کشید.

با رقابت 2 کاندیدا؛

رییس هیئت تنیس روی میز 
استان اصفهان انتخاب می شود

تمجید رونالدو از رونالدو!

 استقالل یکی از تیم هایی بوده که بیشتر از سایر تیم ها توهم 
خیانت در آن شکل گرفته است. از سال های گذشته تاکنون 
بارها و بارها بازیکنان مختلفی متهم بــه کم کاری در زمین 
شده اند. به خصوص جایی که سرنوشت یک مربی به یک بازی 

خاص گره خورده باشد. 
کریم بوســتانی یکی از دستیاران ســابق امیر قلعه نویی در 
اســتقالل اخیرا بار دیگر این بحث را مطرح کرد و ســه ملی 
پوش سابق آبی پوشان را به کم کاری در زمان مربیگری امیر 
قلعه نویی در این تیم، متهم کرد.  درخواست امیر قلعه نویی از 
رییس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال مبنی بر ورود به این 
پرونده را می توان صحه گذاشــتن بر صحبت های دســتیار 
ســابقش دانســت. به همین بهانه به نمونه های متعددی از 
طرح فرضیه خیانت از گذشــته های دور استقالل تا به امروز 

می پردازیم.

دربی شماره 12
این دربی یکی از معروف ترین بازی ها بین دو تیم اســتقالل 
و پرســپولیس بود که آبی ها ســنگین ترین شکست تاریخ 
فوتبال شان را در این بازی تجربه کردند. دیداری که با نتیجه 
6 بر صفر به سود رقیب سنتی آبی ها پایان یافت. در پایان آن 
بازی، آبی ها یکی از مدافعان خود را متهم به خیانت کردند و 
او را مقصر اصلی ثبت این نتیجه عجیب دانستند. انتقال این 
بازیکن به پرسپولیس در فصل بعد، شائبه خیانت وی در آن 
بازی خاص به استقالل را قوت بخشید و این امر به آنها ثابت 

شد که خیانت توسط بازیکن مزبور صورت گرفته است.
  دربی شماره ۳۵

گرچه استقاللی ها که یکی از بهترین تیم های تاریخ خود را 
در سال ۷0 در اختیار داشــتند و با همین تیم دو بار به فینال 
آســیا راه یافته بودند توانســتند در این دربی با نتیجه دو بر 

صفر برنده باشند، اما خود استقاللی ها معتقدند در آن دربی 
بازیکنانی بودند که حاضر نشدند بعد از گل دوم استقالل به 
حریف فشار بیاورند و تعداد گل های زده شان را باالتر ببرند 
و این در حالی اســت که به اعتقاد خودشان، تیم استقالل در 
آن بازی شرایط برد پر گل تری را داشت.  در آن سال استقالل 
با داشتن هفت - هشت بازیکن ملی پوش بیشترین سهم را در 
تیم ملی داشت و سرمربی تیم ملی نیز علی پروین سرمربی 
وقت پرسپولیس بود. بعدها اعترافاتی در خصوص این بازی 
از سوی برخی از استقاللی ها صورت گرفت که تعدادی از ملی 
پوشان بعد از گل دوم اســتقالل کم کاری کردند و فشار را از 

روی پرسپولیس برداشتند.
  دربی شماره ۶۶

این بازی از سلســله بازی های دو تیم بود که با حساب یک-
یک مساوی به پایان رسید. در حالی که استقاللی ها تا دقیقه 
۹1 با یک گل از حریف پیش بودند، مهاجم سابق پرسپولیس 
که به استقالل پیوســته بود در لحظات پایانی بازی به عنوان 
بازیکن ذخیره به میدان آمــد و ارتکاب وی به خطای هند در 
محوطه جریمه استقالل در دقیقه ۹1 و اهدای ضربه پنالتی 
به پرسپولیس که تبدیل به گل مساوی استقالل شد، بار دیگر 
توهم توطئه در دربی را نزد اســتقاللی ها ایجاد کرد. مهاجم 
استقاللی ها بعد از آن بازی روزهای بسیار تلخ و بدی را سپری 

کرد و در نهایت از جمع آبی ها جدا شد. 
 دربی شماره ۸2

استقاللی ها یک بار دیگر شکستی ســنگین در یک دربی را 
تجربه کردند و بعد از آن بود که پرویز مظلومی بار دیگر بحث 
خیانت را مطرح کرد و اعالم کرد بازیکنانی بوده اند که بدشان 
نمی آمده در آن بازی این تیم شکســت بخورد؛ اما مظلومی 

هرگز حاضر نشد نام خیانت کاران را بر زبان بیاورد.
 استقالل - سایپا سال ۷۸

یکی از بازی های آبی پوشــان که  به شدت بوی خیانت از آن 
بلند شد و بارها نیز در خصوص آن بحث شد، دیداری بود که 
استقالل در اردیبهشت ســال ۷۸ مقابل سایپا انجام داد و در 
حالی که ابتدا با نتیجه 3 بر یــک از حریف پیش بود، در چند 
دقیقه عجیب با دریافت سه گل پی در پی از حریف با نتیجه 
۴ بر 3 شکست را پذیرا شد. این شکســت باعث شد تا ناصر 
حجازی شبانه از استقالل کنار گذاشته شود. بعد از آن بازی 
نیز دو سه بازیکن اســتقالل به کم کاری و دست داشتن در 

شکست این تیم مقابل سایپا متهم شدند.
استقالل - ملوان سال ۸۰

یکی از دراماتیک ترین فصل ها برای اســتقالل اولین دوره 
برگزاری لیگ حرفه ای بود و روزی که اســتقالل با بیشترین 
شانس قهرمانی به انزلی رفت و عجیب ترین شکست ممکن 
را در ورزشگاه تختی انزلی متحمل شد تا به طرزی دراماتیک 
قهرمانی لیگ را که در مشت داشت به رقیب سنتی اش تقدیم 
کند. بعد از آن بازی نیز مطرح شــد چند بازیکن استقالل به 
شــدت کم کاری کردند تــا پرونده حضــور پورحیدری در 
استقالل بسته شود. پورحیدری بعد از آن شکست از استقالل 
کنار رفت تا امیر قلعــه نویی و بالفاصله بعــد از او رولند کخ 

هدایت آبی پوشان را بر عهده بگیرد.

مستطیل سبز

فوتبال جهان

کاریکاتور روز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 950/1005

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: احداث خط کابلی 63 کیلو ولت  دو مداره پســت جنوب- هزار جریب 

)در دو قطعه(
شــرایط ورود به مناقصه: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبلغ ونوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد به 
حســاب ســیبا 21۷50۹020۴00۸ به مبالغ 500/000/000 ریال )برای قطعه اول( و 

500/000/000 ریال) برای قطعه دوم(، در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان
مهلت ونحوه دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شــنبه مــورخ 13۹5/10/21 لغایت 
روز پنج شــنبه مــورخ 13۹5/10/30- دریافت فایل الکترونیکی اســناد بــا مراجعه به 
 سیستم معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شــرکت برق منطقه ای اصفهان به نشانی

www.erec.co.ir امکان پذیر خواهــد بود. )تماس در صورت نیاز در ســاعات 
اداری روزهای کاری با شماره تلفن 031-362۷۷6۸۷( 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ســاعت ۹ صبح روز دوشــنبه مورخ 
13۹5/11/11 به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای 

اصفهان
زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 10 صبــح روز دوشــنبه مورخ 
13۹5/11/11- ساکن کمیسیون معامالت ســاختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت 

برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

- به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضای 
مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.erec.co.ir          www.tavanir.org.ir          http://iets.mporg.ir
»صرفه جویی در مصرف برق یعنی مشارکت در تعاون ملی«

م الف: 1۵2۸4

نوبت اول

 استقالل با بیشترین 
شانس  قهرمانی 

به انزلی رفت 
و عجیب ترین 

شکست ممکن  را 
در ورزشگاه تختی 

انزلی متحمل شد تا 
به طرزی دراماتیک 
قهرمانی لیگ را که 
در مشت داشت به 
رقیب   سنتی اش 

تقدیم کند

آگهی تجدید مزایده عمومی 
واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان 
صاحب الزمان)عج( شهرضا به صورت 

اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
مراجعــه   poshtibani.mui.ac.ir

و یا با شــماره تلفن 031-3۷۹2۴005 
واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل 

فرمایند.
م الف: 1۵۶42

فوتبال به دلیل تیمی بودن، در طول تاریخ بیشتر از سایر رشته ها مورد اتهام خیانت قرار گرفته و بارها و در همه کشورها 
بحث خیانت در تیم های مختلف به گوش رسیده است. این موضوع در فوتبال ایران نیز مطرح شده و کم نبوده مواردی 

که بحث خیانت در تیم های مختلف بیان شده است.

نگاهی به اتفاقات مشکوک در تیم آبی؛

دوباره قلعه نویی و خیانت در استقالل!
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پیشنهاد سردبیر: 
راه اندازی مرکز فوریت های 197 در اصفهان

با مسئوالن

استاندار اصفهان در دیدار با احمد اخوان، فرمانده بهداری رزمی 
نیروی زمینی سپاه اظهار داشت: اصفهان معین استان تهران در 
زمان بحران است و از هر گونه طرح درخصوص باال بردن توان و 

ظرفیت استان در بخش های مختلف حمایت می کنیم.
رســول زرگرپور با بیان اینکه ایجاد بیمارســتان ســیار توسط 
ســپاه، کار بزرگ و قابل توجهی خواهد بود، افــزود: برای تامین 
منابع این بیمارستان باید با مدیریت بحران کشور تفاهم نامه ای 

تنظیم شود.
اســتاندار اصفهان اذعان داشــت: اصفهان بهتریــن مکان برای 
اجــرای طرح های پایلوت اســت و از هرگونه طرحی اســتقبال 
می کنیم. زرگرپور با بیــان اینکه در طرح تحول نظام ســامت 
حدود 6 هزار و 500 میلیارد ریال در اســتان هزینه شده است، 
گفت: تــا پایان دولــت تدبیر و امیــد، یک هــزار و 200 تخت 
بیمارستانی به مجموع تخت های استان اضافه خواهد شد و طرح 
هتلینگ بیمارستانی نیز در اســتان به خوبی در حال پیشرفت 

است.
احمد اخوان نیز در این دیــدار عنوان کرد: یکــی از برنامه های 
نیروی زمینی، توانمندسازی بیمارستان های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه بیمارســتان شــهید صدوقی یکی از قوی ترین 
بیمارســتان هایی بوده که بخشی از توانمندســازی در آن انجام 
شده است، گفت: تکمیل توانمندسازی این بیمارستان در برنامه  

ششم صورت خواهد گرفت.
فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی ســپاه اضافه کرد: برای سه 
بیمارستان کشور در شــهرهای اصفهان، تبریز و مشهد، سامانه 
سیار پیش بینی شــده اســت که هم در بحران و هم در شرایط 
عادی بتواند مورد اســتفاده قرار گیرد که بخشــی از منابع آن از 
طریق سپاه و بخشی از طریق استان ها تامین می شود و در مواقع 
بروز حــوادث غیرمترقبه، وجود این ســامانه می تواند موثر واقع 
شــود. اخوان تصریح کرد: در بیمارستان شــهید صدوقی، یک 
سامانه بیمارســتانی با 120 تخت پیش بینی شده است و بیش 
از 160 میلیارد ریال تاکنون هزینه شــده و این بیمارســتان در 
نقطه ای مستقر خواهد شــد که در مواقع مورد نیاز بتواند سریعا 
منتقل شــود و تنها مرکز مدیریت آن در بیمارســتان شــهید 

صدوقی مستقر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ایــن مجموعه تقریبا به شــاخص های تعریف 
شده نزدیک می شــود، خاطرنشــان کرد: این ســامانه فراتر از 
بیمارستان صحرایی و فوق تخصصی خواهد بود که برای تکمیل، 
به140میلیارد ریــال نیاز دارد و تمام تجهیزات آزمایشــگاهی، 

رادیولوژی و... برای آن پیش بینی شده است.
فرمانده بهداری رزمی نیروی زمینی ســپاه در پایان گفت: این 
بیمارســتان درخصوص خدمــات زیربنایــی و روبنایی به هیچ 
سازمانی وابسته نخواهد بود و حتی برق و آب آن نیز توسط سپاه 

تامین خواهد شد.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث پل روگذر 
بتنی در محدوده بازار آهن در ابتدای بزرگراه آزادگان در دست 
اجراست. حسین جعفری فشارکی با اشــاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 80 درصد پیشــرفت داشته اســت، افزود: این پل بتنی 
روگذر با اعتبــار 7 میلیارد ریال تا بهمن ماه تکمیل می شــود.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: احداث میدان شهدای ملت در محله ولدان در 
دست اجراســت. جعفری اعام کرد: برای اجرای این پروژه یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فضای سبز جزو 
منابع با ارزش شــهر محسوب می شــود؛ در همین راستا برای 
آبیاری فضای ســبز این منطقه، احداث 3 مخــزن ذخیره آب 
شهرک ولی عصر در دستور کار قرار گرفت. علی اصغر شاطوری 
با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 30درصد پیشرفت داشته 
اســت، افزود: احداث 3 مخزن ذخیره آب فضای ســبز با اعتبار 
3 میلیارد تومان، تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. مدیر منطقه 7 
شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه اعام کرد: 
روکش آســفالت این خیابان به طول 3000 و عرض بیش از 9 

متر، حدفاصل چهارراه هسا تا سه راه ملک شهر به پایان رسید.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: باتوجه به نیاز و 
تردد روان شهروندان، آسفالت محله های منطقه در دستور کار 
قرار گرفت. رضا مختاری افزود: در همین راستا روکش آسفالت 

محله مروارید به مساحت 8 هزار متر مربع در دست اجراست.
مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان ادامه داد: روکش آسفالت 
محله مروارید با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال ظرف یک 
ماه آینده تکمیل می شــود. مختاری با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه خاطرنشان کرد: عملیات اصاح هندسی ایستگاه اصلی 
بی.آر.تی در خیابان جــی غربی - میدان امــام خمینی)ره( به 
مساحت 300 مترمربع نیز در دست اجراســت. وی با اشاره به 
اینکه این پروژه تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته است، اضافه 
کرد: برای اصاح هندســی ایســتگاه بی.آر.تی در خیابان جی 

غربی نیز یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

استاندار اصفهان:

اصفهان، معین استان تهران
در زمان بحران است

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان:

احداث پل روگذر در ابتدای بزرگراه 
آزادگان در دست اجراست

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث 3 مخزن ذخیره آب فضای 
سبز در شهرک ولی عصر

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز روکش آسفالت محله مروارید با 
اعتبار 2میلیارد و 500میلیون ریال

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: در راســتای خدمت رســانی به شهروندان، 
اقدامات عمرانــی و فرهنگی زیادی در آرامســتان باغ 

رضوان انجام شده است.
محمد پرورش با اشــاره به اینکه ســال گذشته احداث 
فاز سوم آرامستان باغ رضوان، آغاز و بخشی از آن انجام 
شد، اظهارکرد: تکمیل فاز سوم باغ رضوان امسال و سال 

آینده در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: فاز ســوم با 50 هکتار مساحت، 

ظرفیت دفن 160هزار متوفی را دارد.
پرورش با بیــان اینکه از ســال 63 که آرامســتان باغ 
رضوان تاســیس شــد، تاکنون 126 هــزار متوفی از 
مومنین و مومنات در آن دفن شــده اند، گفت: احداث 
معابر، ســاخت قطعات و قبور در فاز 3 نیاز به اعتباری 
سنگین دارد و ظرف یک ســال نمی توان آن را تکمیل 
کرد؛ اما مدیریت باغ رضوان تکمیل کردن فاز سوم را در 
دستور کار قرار داده تا بارترافیکی دیگر قطعات کاهش 
یافته، تسهیل در عبور و مرور ایجاد و از پراکندگی دفن 
پیشگیری شود. وی یادآور شــد: در بخش فرهنگی نیز 
سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان، ارتقای 

زیرساخت های فرهنگی را در دستورکار قرار داده  است.

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: در ادامــه برنامه های توســعه حمــل و نقل 
عمومی 2 ســامانه اتوبوس های BRT از جمله پایانه 
ارغوانیه تا میدان امام علــی)ع( و خط میدان قدس 
تا میدان جمهــوری در امتداد خیابــان های آیت ا... 
ادیــب و دکتر باهنــر، تا پایــان امســال راه اندازی 
می شــود. علیرضا صلواتــی اظهارکرد: زیرســازی 
مسیر این دو خط انجام شــده و ایستگاه های خیابان 
جی 90درصد و خیابان باهنر 40 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشته اســت. وی ابراز امیدواری کرد که با 
اضافه شدن این دو خط، حمل و نقل عمومی منظمی 
در شــهر اصفهان برقرار شــود و این خدمات بتواند 

رضایت مندی شهروندان را ارتقا دهد.
صلواتی تاکیــد کرد: اگر شــهروندان بــرای رفت و 
آمدهای روزمره خود از وســایل حمل و نقل عمومی 
و پاک استفاده کنند، با کاهش آلودگی هوا و ترافیک، 

به نفع خود و شهرشان گام برداشته اند.
وی اظهارکرد: سیاستی که برای حمل و نقل اصفهان 
در برنامــه اصفهــان 1400 پیش بینی شــده، این 
است که بتوانیم به ســمت توسعه حمل و نقل پاک و 

عمومی حرکت کنیم.

 دفن  126 هزار متوفی
در باغ رضوان

بهره برداری از 2 خط BRT شهر 
اصفهان تا پایان سال

حمل و نقلآتش نشانی خبر

تخصیص 10 میلیارد تومان برای
توسعه آقاعلی عباس بادرود

تجهیزات آتش نشانی مطابق با 
استانداردهای روز دنیا

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: این ســازمان با تجهیزاتی که 
مطابق با استانداردهای روز دنیاست، به شهر و شهروندان 
خدمت رسانی می کند. آتشپاد بهزاد بزرگزاد، به امکانات 
و تجهیزات آتش نشانی اصفهان اشــاره کرد و افزود: از 
ســال 93 پروژه خرید یک دســتگاه نردبان 56متری، 
آغاز و اوایل ســال 94 به تجهیزات سازمان آتش نشانی 
اضافه شــد. وی تصریح کرد: درصدد هستیم که با توجه 
به وسعت شــهر، خودروهای بیشــتری را به تجهیزات 
این ســازمان اضافه کنیم. بهزاد بزرگزاد بــا بیان اینکه 
در حال حاضــر تجهیزات انفرادی مثــل کاه های ضد 
انفجار و دستگاه های تنفســی با کپسول کامپوزیت که 
باوجــود وزن کم، مقاومــت بیشــتری در مقابل حریق 
و حوادث دارند، به امکانات این ســازمان اضافه شــده 
است، اظهارکرد: تعداد 7 دســتگاه خودروی ایسوزو نیز 
که طراحی و بازسازی آنها توســط کارشناسان سازمان 
آتش نشانی انجام شــد، به تجهیزات این سازمان افزوده 
شــد. وی در پایان، از اضافه شدن یک دستگاه خودروی 
پشتیبان دستگاه تنفســی )که شــرایط را برای حمل 
150 دستگاه تنفسی به صورت پشتیبان و یدکی فراهم 

می کند( به امکانات آتش نشانی اصفهان خبر داد.

مدیرکل اوقاف استان اصفهان با بیان اینکه توسعه فضای 
امامزاده های اســتان اصفهان برای توســعه گردشگری 
مذهبی در دســتور کار قرار دارد، اظهار داشــت: در این 
راستا باید توجه داشته باشیم که در سطح استان اصفهان 
718 امامــزاده وجود دارد که بیــش از 200 عدد از آنها 
تاریخی بــوده و از ظرفیت باالیی برای جذب گردشــگر 

برخوردار هستند.
حجت االسام رضا صادقی با بیان اینکه توسعه عمرانی در 
امامزاده ها بیشتر از محل نذورات و درآمد خود امامزاده ها 
انجام می شود، اضافه کرد: همچنین با برگزاری جلساتی 
با خیرین برای تحقق این امر نیز وارد مذاکره شــده ایم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، در ادامه به 
تصویب طرح جامع توسعه آســتان مقدس امامزاده آقا 
علی عباس)ع( نیز اشــاره کرد و گفت: این طرح از سال 
70 کلید خورده و توسعه آن تا 310هکتار مصوبات اولیه 

را دریافت کرده است. 
وی در ادامــه افــزود: برای توســعه امامــزاده آقا علی 
عباس)ع( بــادرود نیازمند اعتبارات ملی هســتیم و در 
این راستا خوشبختانه با نظر هیئت دولت، اعتباری بالغ 
بر 10میلیارد تومان برای توســعه و عمران این امامزاده 

واجب التعظیم اختصاص یافت.

اوقاف

شهرداری

مدیــرکل کمیته امــداد اســتان اصفهان گفــت: امســال 12میلیارد و 
900میلیون تومان به منظور حق بیمه تامیــن اجتماعی 17هزار و 923 

مددجو پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 15درصد بیشتر بود.
آقای حمید رضا شــیران با بیان اینکه از این تعداد مددجوی بیمه شــده، 
9هزار و 659 نفر، زنان سرپرست خانوار و هشت هزار و 204 نفر مددجوی 
طرح های اشتغال و خودکفایی امداد هستند، افزود: حفظ کرامت انسانی و 
رسیدن به استقال مالی خانواده های تحت پوشش، از اهداف اجرای طرح 
بیمه تامین اجتماعی در کمیته امداد اســت. وی اظهار کرد: عضو نبودن 
در صندوق های حمایتی، داشتن سن 35 ســال به باال و تعداد فرزندان، از 

شرایط تحت پوشش قرار گرفتن مدد جویان کمیته امداد است.

مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان اظهار داشــت: با توجه به اینکه طا 
برای خانواده ها به عنوان کاالی ســرمایه ای محسوب می شود و هرگونه 
تقلب در تولید و عرضه آن باعــث ضرر و زیان مالی به  مردم می شــود، 
بنابراین کارشناســان اداره کل اســتاندارد، از واحدهای تولیدی سکه 
پارسیان در شهر اصفهان بازرســی به عمل آوردند. غامحسین شفیعی 
افزود: طی این بازدیدها مشــخص شــد تعــداد 8 واحــد از نظر وزنی 

کم فروشی داشته و 3 واحد نیز از لحاظ عیار طای سکه تخلف می کنند.
وی در ادامه با اذعــان به اینکه این اداره کل پیگیــر برخورد با متخلفان 
و تضییع کنندگان حقوق مردم اســت، گفت: ضمن تشــکیل پرونده، 

متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.  

توسط کمیته امداد اصفهان صورت گرفت؛

افزایش پانزده درصدی حمایت مالی در بیمه مددجویان
مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:

شناسایی 11 واحد متخلف تولیدی سکه پارسیان 

معاون بهره برداری آبفای استان اصفهان، پیرامون کسب 
رتبه برتر بهره برداری از تاسیســات آب و فاضاب در سال 
94 میان شرکت های آب و فاضاب شــهری کشور اظهار 
کرد: شرکت آبفای استان اصفهان در سال های اخیر ارتقا و 
توسعه تاسیسات آب و فاضاب را در دستور کار خود قرار 

داده است.
حســن غامی افزود: در تابســتان چاه های فلمن کاما از 
مدار خارج شــد و چاه های متفرقه هم در مناطق، خشک 
وکم آب شده بود و نیز رودخانه زاینده رود نیز جاری نبود 
که این عوامل در نهایت منجر به کســری حداقل سه متر 
مکعبی آب در ثانیه برای تامین آب شرب مشترکین شده 
بود؛ با این وجود آب شرب مردم بدون تنش تامین شد که 
این مهم به دلیل بهره گیری از سیستم تله متری و شبکه 
هوشمند آبرسانی اســت؛ چرا که بر اســاس بررسی های 
به عمل آمــده آبفای اســتان اصفهان در بهــره گیری از 
 سیستم تله متری و شبکه هوشــمند، در رده اول کشوری

 قرار دارد. 
معاون بهره برداری آبفای اســتان اصفهان، مهار کدورت 
آب در هنــگام بارندگــی را یکی از دســتاوردهای آبفای 
اســتان اصفهان برشــمرد و گفــت: با اســتفاده از دانش 
نیروهای متخصص، مشــکل افزایش کدورت آب ورودی 
بــه تصفیه خانــه آب باباشــیخعلی در هنــگام بارندگی 
برای همیشــه برطرف شــد؛ به عنوان مثال هنگام وقوع 

بارندگی های اخیر افزایش کــدورت آب ورودی به تصفیه 
خانه باباشــیخعلی، مهار و آب شــرب مردم بدون وجود 

هرگونه تنشی تامین شد.
غامی به اصاح خطوط انتقــال آب پرداخت و اظهار کرد: 
اصاح خطــوط 1400 میلــی متری انتقــال آب، اصاح 
شیرخانه ها و نیز توســعه شــیرخانه، از جمله برنامه های 
راهبردی به منظور توزیع عادالنه آب و سیســتم هوشمند 

آبرسانی بوده است.
وی با بیان اینکه ارتقای سیستم تصفیه خانه های فاضاب 
شــمال، جنوب، شاهین شــهر، سپاهان شــهر، مبارکه، 
فریدونشــهر و هرند از جمله تدابیر الزم به منظور توسعه 
 خدمات شــبکه فاضاب در ســطح اســتان بوده است،

 اعام کرد: ارتقــای تصفیه خانه های فاضــاب به منظور 
کاهش بو، بهبود کیفیت پســاب و تولیــد لجن، با حداقل 

آالیندگی در دستور کار قرار گرفت.
معاون بهره برداری آبفای استان اصفهان با بیان اینکه هر 
روز آب آشــامیدنی شهرهای اســتان مورد کنترل کیفی 
قرار می گیرند، تصریح کــرد: باوجود کنتــرل کیفی آب 
آشامیدنی شــهرهای تحت پوشــش، طرح آبرسانی نظام 
WSP )برنامه ایمنی آب( به منظور مقابله با آلودگی های 
شیمیایی و میکروبی در حوزه زاینده رود استقرار یافت که 
با اعمال برنامه های مدیریت مصرف، سرانه مصرف آب در 

بخش خانگی به 151 لیتر در شبانه روزی کاهش یافت.

رییس بازرسی فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: در راستای 
اجرای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی و با هدف رضایتمندی 
بیشــتر مردم، رســیدگی فوری به درخواست ها و مشکات 
شهروندان و جلب اعتماد مردم، صیانت از کارکنان و صحت 
عمل آنان در انجام وظایفشان، مرکز فوریت های 197 در این 
فرماندهی راه اندازی شــد. رحمت ا... کرباســیون افزود: این 
مرکز از ساعت 7 تا 24 به صورت ویژه آماده دریافت هر گونه 
اخبار و گزارش مردمی بوده و کارشناســان پلیس به صورت 

زنده پاسخگوی تماس های مردم خواهند بود.
رییس بازرســی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، عدم 
تشــکیل پرونده برای مراجعان به کانتری ها، ایراد ضرب و 
جرح، بازداشت غیرقانونی، مطالبات غیرقانونی، جلوگیری از 
ورود مردم به مقرهای ناجا به بهانه مراسم ها، عدم ارائه رسید 
به هنگام توقیف اموال و مدارک خصوصا مدارک خودرو، عدم 
حضور 110 در محل خصوصا در تصادفــات جرحی و نزاع، 
عدم پاســخگویی اپراتورهای 110، موکول کــردن امورات 
ارباب رجوع به روز بعد برخاف قانــون، ورود بدون مجوز به 
اماکن بخصوص منازل مردم، عدم حضور افســران تشخیص 
هویت در محل وقوع جرم مانند قتل، از جمله موارد فوریتی 
عنوان کرد که شهروندان در صورت برخورد با آن، می توانند با 

این مرکز تماس بگیرند.
وی تصریح کرد: در این زمینه تیم ویژه ای تشــکیل شــده 
که به محض تماس شــهروندان در موارد مدنظر با شــماره 

تلفن 197 و اعام نارضایتی از عملکرد کارکنان، ســریعا به 
محل اعزام می شود و درخصوص پیگیری و حل مشکل فرد 
تماس گیرنده اقدام می کند. کرباســیون با بیان اینکه اجرای 
طرح فوریت های 197 نقش موثری در صیانت و پیشــگیری 
از تخلفات کارکنان، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی بیشتر 
مردم و حفظ حقوق شهروندی دارد، گفت: از یک ماه گذشته 
که این مرکز راه اندازی شده، با اســتقبال خوب مردم استان 
روبه رو بوده اســت، در این مدت تعداد 30 تماس فوریتی با 
این مرکز برقرار شــده که تیم ویژه بازرسی استان نسبت به 
رسیدگی موضوعات و حل مشکل شــهروندان اقدام کردند. 
وی از تعداد چهار هزار و 500 تماس با ســامانه 197 در یک 
ماه گذشته خبر داد و اذعان داشت: 20 درصد از این تماس ها 
در زمینه تقدیر و تشکر از عملکرد کارکنان، 10 درصد انتقاد، 
30درصــد مربوط به نظر و پیشــنهاد و مابقــی نیز دریافت 
مشاوره و راهنمایی از اپراتورها و کارشناسان 197 بوده است. 
رییس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در پایان 
خاطرنشان کرد: عاوه بر تماس های مردمی، جلسات ارتباط 
مستقیم مردم با فرمانده انتظامی استان و دیگر مسئوالن این 
فرماندهی، روزهای دوشنبه از ساعت 9 تا 11 در محل دفتر 
نظارت همگانی واقع در خیابان بزرگمهر جنب بیمارســتان 
آیت ا... صدوقی برگزار می شود که شهروندان می توانند در این 
جلسات شرکت کرده و مشــکات، انتقادات و پیشنهاد های 

خود را به صورت مستقیم با مسئوالن در میان بگذارند.

معاون بهره برداری آبفای اصفهان:

سرانه مصرف آب خانگی به 151 لیتر 
کاهش یافت

رییس بازرسی فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

راه اندازی مرکز فوریت های 197
در اصفهان

این مرکز از ساعت 
7 تا 24 به صورت 
ویژه آماده دریافت 
هر گونه اخبار و 
گزارش مردمی 
بوده و کارشناسان 
پلیس به صورت 
زنده پاسخگوی 
تماس های مردم 
خواهند بود

اصالح خطوط 
1400 میلی متری 
انتقال آب، اصالح 
شیرخانه ها و نیز 
توسعه شیرخانه، 
از جمله برنامه های 
راهبردی به منظور 
توزیع عادالنه آب 
و سیستم هوشمند 
آبرسانی بوده است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب »اخــاق و آداب مامقانی « به کوشــش حجت االســام 
دکتر محمد تقی ســبحانی نیا و ترجمه  احمد شــیخ حائری به 
زبان فارســی، در ۴۱۶ صفحه تولید شده و در سال ۱۳۹۵ توسط 

انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.
 کتاب »مرآت- الکمال تالیف آیت ا... شــیخ عبدا... مامقانی« ،  از 
آثار مربوط به آداب و سنن و یا تعبیر امروزی سبک زندگی دینی 

و اسامی است. 
حجم زیاد کتاب از یک سو و فرصت کم خوانندگان و عاقه مندان 
به معارف اهل بیت علیهم السام از سویی دیگر ما را بر آن داشت 
این کتاب را تلخیص و سپس ترجمه نموده و اثری کم حجم ، اما 
ســودمند برای عموم عاقه مندان به زندگی با رنگ و بوی دین و 

اخاق عرضه کنیم.
نام این اثر، اخاق و آداب مامقانی نامیده شــد تا ضمن اســتفاده 

از یک عنوان فارســی ناظر به موضوع کتاب ، به نویسنده آن نیز 
اشاره ای داشته باشد.

این کتاب شامل چهارده فصل به شرح زیر است :
دوم:آداب  آراســتگی،فصل  و  پاکیزگــی  آداب  اول:  فصــل 
پوشاک،فصل سوم: آداب مســکن،فصل چهارم: آداب خوردن و 
نوشــیدن، فصل پنجم : آداب خواب و بیداری،فصل ششم: آداب 
معاشــرت،فصل هفتم: آداب کســب و طلب روزی، فصل هشتم: 
آداب ازدواج و زناشویی، فصل نهم: تولد فرزندان،فصل دهم: آداب 

طهارت ، نماز و روزه
فصل یازدهم: آداب قرائت قرآن کریم، ذکر، دعا، توسل، زیارت و 

سفر، فصل دوازدهم: آداب توبه و شرایط آن
فصل سیزدهم: امور مربوط به حفظ سامتی، بیماری، احتضار و 

مرگ، فصل چهاردهم: آداب متفرقه

کیکماهی

لبخندک

گوناگون

محبتهایقدیمی

موادالزم: ماهی بخارپز و خرد کرده 
۴00 گرم ،فلفل چیلی تازه خردکرده  ۱ تا 2 
عدد ،پیازچــه حلقه حلقه کــرده ۳ عدد ، 
نخودفرنگی پخته  ۱۴0 گــرم ،هویج  رنده 
شده ۳0 گرم ،جوانه گندم ۵0 گرم، گردوی 
خردکرده  ۱ قاشق ســوپ خوری، گشنیز 
تازه خردکرده  ۱ قاشـــق سوپ خوری ،آرد 
ذرت  2 قاشـــق ســوپ خوری ، ســفیده 

تخم مرغ  2 عدد، روغن  کمی    
موادالزمبرایتهیهســس: ماســت کم چرب  ۱۵0 میلی لیتر ،دانه کنجد  2 قاشق 

چای خوری، برش های لیموبه مقدار الزم   
روشتهیه: ماهی، فلفل، پیازچه، نخودفرنگی، هویج، جوانه گندم، گردو و گشــنیز را با 

هم مخلوط کنید، سپس آرد ذرت را به آن بیفزایید و خوب مخلوط نمایید.
سفیده های تخم مرغ را در ظرف دیگری خوب هم بزنید و بعد به مخلوط ماهی افزوده و مخلوط 
کنید.  تابه ای را گرم کنید و کمی روغن در آن بریزید. از مخلوط ماهی در اندازه های ۱ قاشــق 
ســوپ خوری بردارید و در تابه بریزید. کیک های ماهی را به مدت ۳ تــا ۴ دقیقه روی حرارت 

مایم قرار دهید تا یک طرف آنها پخته شود، سپس طرف دیگر آنها را بپزید.
روشتهیهسس:

ماست و دانه های کنجد را مخلوط کنید. 
کیک ماهی را به همراه سس و لیموترش میل نمایید.

 داستان زندگی افراد مشهور و ثروتمند که زمانی 
در ماشــین هایشــان زندگی می کردند و حتی 
توانایی مالی برای اجاره کــردن جای کوچکی را 

نیز نداشتند بسیار آموزنده است.
 این افراد که برخی از آنهــا از جمله »جیم کری« 
و »هیــاری ســوانک« باعث تعجب هســتند ، 
بسیاری از ایده های بازیگری خود را در میان آن 

دشواری ها یافته اند.
کریسپرت

 Andy Dwyer  وی در نقش دوست داشــتنی 
در مجموعه Parks and Recreation تا نقش 
Owen Grady در مجموعه »پارک ژوراسیک« 
ظاهر شــد. اما این تنها مســیری نبــود که این 
هنرپیشــه در زندگی اش طی کرد.در ســن ۱۹ 
 Maui سالگی، به پیشــنهاد یکی از دوستانش به
هاوایی رفت و در یک ون جا خوش کرد و نوعی از 
یک زندگی مستقل را برای خود رقم زد. »پرت« 
از تجربه خــود در این مورد می گوید: »ســاعت 
کمی کار می کردیم و در حدود ۱۵ تا 20 ساعت 
در هفته را با ماهیگیری و خوردن و کشیدن مواد 

مخدر سر می کردیم.«
در همان ســال بود، یکی از زنان هنرپیشه به نام 
 Bubba Rae Dawn Chong در کمپانــی 
Gump Shrimp Company و در زمانــی که 
پرت منتظــر دریافت غذایش بــود، او را ماقات 
کرد. چانگ، یادداشــتی بر چهره مناسب او برای 
بازیگری نوشت و به او نقشــی در یکی از کارهای 
خود یعنــی Cursed Part III داد. پرت از آن 
زمان به عنوان قــدم اول ورود خود به هالیوود یاد 
می کند و این آن چیــزی بود که بقیه عمرش را با 

آن گذراند.
جیمزکامرون 

بر اســاس گزارش IGN جیمز کامرون در زمان 
نوشــتن فیلم نامــه »ترمیناتور« در ماشــینش 
زندگی می کرد و به ســختی هزینه های زندگی  
را تامین می کرد اما مســئله اصلی او در این زمان 
پول نبود. وی مصمم بود که بــا تمام تجارب کم 

خود، این فیلم را کارگردانی کند.
اگرچه پس از پایان نوشتن فیلم نامه، کمپانی های 
تولید فیلــم، فیلم نامــه را پســندیدند اما اینکه 
کارگردانــی آن را نیز به وی واگــذار کنند را ایده 

چندان مناسبی نمی دانستند.
وی بر این کار اصرار داشت و با تهیه کننده ای به 
نام Gale Anne Hurd که فیلم نامه را به قیمت 
۱ دالر خرید و اجــازه کارگردانی آن را نیز به خود 

کامرون واگذار کرد، همراه شد. 
این فیلم بعدها توانســت ۷۷ میلیون دالر فروش 

جهانی داشته باشد.

زندگیکردنافرادمشهور
درخودروهایشان!)1(

اینترنــت هزینه هــای محبت کــردن را 
برای ما کمتر کرده اســت. حاال فرستادن 
چند خط برای تبریک، یک کارت شــادباش و حتی یک دسته 
گل ســاده تر از هر وقت دیگر شده اســت. دور و بر ما پر است 
از شــعرهای عاشــقانه، تصویرســازی های خاقانه و تصاویر 
خوش آب و رنگی که می شود به مناســبت های مختلف برای 

دوستان فرستاد. 
عاوه بر همه اینها یک عالمه برنامه های پیام رســان موبایلی و 
کامپیوتری هم وجود دارد که ابراز محبت های ما را زودتر از هر 
پستچی چابکی در دنیا به دست دوستانمان می رساند. اما همه 
خوب می دانند که در این میان، یــک چیزی ایراد دارد و به دل 

آدم نمی چسبد. 
مثا صبح روز تولد، پیام های تبریک مثل برفی که تمام شــب 

باریده باشد، همه جا را سپیدپوش کرده اند. 
به هر صفحه و گروهی که ســر بزنید چندنفری از فامیل و آشنا 
شــادباش گفته اند. بانک، اپراتور تلفن همراه و کبابی سر کوچه 
هم پیامک داده اند! صبــح روز تولد، ما تنها تــوی اتاقمان می 
نشینیم و به موج تمام نشدنی پیام های تبریکی نگاه می کنیم 
که مثل بهمن روی ســرمان آوار شده اســت و از خودمان می 
پرسیم؛ یعنی حاال باید تا شــب اینجا بنشینم و به تک تک اینها 
جواب بدهم؟ یعنی دقیقا بایــد ۳8۴۵ بار تایپ کنم که »خیلی 
خوشــحالم کردید! ممنون!« و بعد به خودتان می گویید ولش 
 »send to All« کن! فردا برمی گردم و چند خط می نویسم و
می کنم و خاص! حاال صبح روز تولد نه ولی هرکســی دوست 
دارد که دســت کم عصر روز تولدش طور دیگری باشد. محبت 

انواع مختلفی دارد. گاهی ما دلمان 
از آن محبت هــای قلمبه ای می 

خواهد که از توی ســیم تلفن 
رد نمی شوند و هیچ پیامکی 

زور این  طــرف و آن  طرف 
بردنشــان را ندارد. دلمان 

خنــده، آغوش، 
بــوی  هدیــه، 

خــوش رفیــق و 
شـیریــنی می خواهد.

اخالقوآدابمامقانی

اصولیکهدیابتیهانبایدفراموشکنند)1(
وعده صبحانه بهترین وعده برای افزایش مصرف فیبر از طریق میوه ها و فرآورده های 
لبنی اســت. انتخاب گزینه های صحیح غذایی در این وعده عاوه بر اینکه سوخت و 
ســاز بدن را در تمام طول روز باال می برد، راهی مناســب برای کنترل قند خون در 

مبتایان به دیابت است.
اصلاول؛ حذف نکردن وعده صبحانه: تحقیقات نشــان مــی دهد صرف نظر کردن 
از صبحانه باعث ابتا به چاقی و مقاومت به انســولین می شــود. مطالعات دیگر تایید 
می کنند که مصرف کننــدگان صبحانه بهتر مــی توانند در برابــر غذاهای چرب و 
پرکالری مقاومت کنند. هدف از خوردن صبحانه در دیابتی ها، کنترل بهتر قند خون و 

جلوگیری از پرخوری در طول روز است.
اصلدوم؛ مصرف صبحانــه در خانه: نباید از رســتوران ها برای خــوردن صبحانه 
استفاده کنید، یک وعده غذایی مناسب برای صبحانه همیشه در خانه قابل دسترس 
است. یک صبحانه سبک می تواند شــامل کربوهیدرات ها و چربی های سالم به عاوه 

پروتئین باشد و نزدیک به ۱000 کالری به بدن شما برساند.
اصلســوم؛ مصرف غات همراه با میوه: یک وعده غات کامل حداقل ۵ گرم فیبر 
به بدن شما می رساند و مطالعات نشان داده اند که مصرف منظم غات باعث کاهش 
وزن می شــود. اســتفاده از غات کامل به همراه میوه های تازه مانند توت فرنگی یا 

زغال اخته را می توان یک رژیم دیابت پسند دانست.
اصلچهارم؛مصــرف دانه کتان: ایــن دانه ها غنــی از فیبر و پروتئین هســتند و 
اسیدهای چرب امگا ۳ موجود در آنها به بهبود سامت قلب و کاهش کلسترول کمک 

می کند و از میزان التهاب بدن می کاهد.

نداشاهنوری
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امام سجاد)علیه السالم(:
زبانت را نگه  دار تا برادرانت را نگه داری.
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