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بانک ها در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند؛

کاهش اقساط وام 
80 میلیونی مسکن

13 2 12

شش نامزد غیرفوتبالی 
برای جانشینی 

کفاشیان

مراسم عزاداری
 ایام فاطمیه باحضور

حضرت آیت اهلل خامنه ای

افتتاح اکواریوم  
اصفهان در روزهای 

پایانی سال جاری
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ساعت کاری شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان 
در روزهای پایانی ســال جاری افزایش یافت. روابط 
عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان ...

شورای امنیت ســازمان ملل متحد درحالی موضوع 
آزمایشات موشکی ایران را بررسی می کند که اعضای 

آن درخصوص تاثیرات آن براجرای قطعنامه...

یک مقام مسئول با بیان اینکه اولین جهش مصرف 
بنزین۲۷اســفند و با آغاز ســفرهای نوروزی کلید 

می خورد، گفت: در روزهای...

رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، سوانح 
و حوادث ترافیکی را عامل اصلــی مرگ و میر میان 

جوانان اعالم کرد و از تدوین بسته سالمت...

افزایش ساعت کاری بانک مسکن 
اصفهان

اختالف نظربین اعضای شورای امنیت  
برسر آزمایش های موشکی ایران

مصرف بنزین نوروز ،
  ۱00 تایی می شود

بسته  پیشگیری از مرگ و میر 
جوانان تدوین شد

3

وزیر کشور گفت: شــعار همدلی و همزبانی که رهبر 
معظم انقالب بر آن تاکید داشــتند در ایــن دوره از 
انتخابات تجلــی یافت. عبدالرضــا رحمانی فضلی در 
نشست استانداران سراسر کشور در آستانه نوروز 95 و 
سال همایش پیامبر اعظم )ص( اظهار داشت: سال 94 
را با تمام فراز و فرودها و با وجود تمام اتفاقات داخلی و 
منطقه ای و بین المللی با »همدلی و همزبانی« پشت 
سر گذاردیم، با عنوان شعار سال که رهبر معظم انقالب 
بر آن تاکید داشتند و تجلی آن را در انتخابات دیدیم. 
وی افزود: رضایت منــدی مقام معظم رهبری، رییس 
جمهوری، مردم، احزاب، گروه ها، افراد، اشــخاص و 
نامزدهای انتخاباتی دال بر این مسئله است که خداوند 
توفیق داد که موضوع همدلی و همزبانی را تحقق عملی 
بخشیم. رحمانی فضلی گفت: باید این موفقیت را که در 
حق ملت ایران نصیب شد شاکر باشیم. وزیر کشور در 
ادامه گفت: خواست مردم از ما تحقق آرمان ها، ارزش 

ها و اهداف انقالب اسالمی است ...

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه میز روسیه باید در 
اتاق بازرگانی ایجاد شود، گفت: مدیریت استان نیز به 
عنوان نماینده دولت آمــاده هرگونه همکاری در این 
زمینه است. رسول زرگرپور در ششمین جلسه کارگروه 
توسعه صادرات استان اظهار داشت: براساس گزارش 
گمرکات اصفهان، در 11 ماهه سال 1394 واردات در 
کل کشور حدود 11 میلیارد دالر کاهش داشته است. 
وی با بیان اینکه چین، عراق، امارات، افغانستان و هند 
اهداف اول صادرات ایران هستند، بیان داشت: گمرک 
اصفهان، هفتمین گمرک کشور است و اقالم صادراتی 
گمرکات استان 659 قلم به 81 کشور است. استاندار 
اصفهان با اشــاره به این که صادرات گمرکات استان 
اصفهان 11 درصد نسبت به سال قبل کاهش ارزشی 
داشته است، تاکید کرد:  علت اصلی آن کاهش ارزش 
صادرات فرش ماشینی کاشان و محصوالت فوالد بوده 
است. وی بیشترین صادرات اســتان را فرآورده های 

نفتی، چدن، آهن، فوالد، فرش و کف پوش...

از مهر ماه 95 ،کلید انتخابات  
ریاست جمهوری زده می شود

تشکیـل میز روسیـه 
در اتاق بازرگـانی اصفهـان

12

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان؛

بازارهای کوثر؛
 بهترین گزینه برای خرید اقالم شب عید

12
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وزیر کشــور گفت: شــعار همدلی و همزبانی که رهبر معظم 
انقالب بر آن تاکید داشتند در این دوره از انتخابات تجلی یافت.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست استانداران سراسر کشور 
در آستانه نوروز 95 و ســال همایش پیامبر اعظم )ص( اظهار 
داشت: سال 94 را با تمام فراز و فرودها و با وجود تمام اتفاقات 
داخلی و منطقه ای و بین المللی با »همدلی و همزبانی« پشت 
سر گذاردیم، با عنوان شعار سال که رهبر معظم انقالب بر آن 
تاکید داشــتند و تجلی آن را در انتخابــات دیدیم. وی افزود: 
رضایت مندی مقام معظم رهبــری، رییس جمهوری، مردم، 
احزاب، گروه ها، افراد، اشخاص و نامزدهای انتخاباتی دال بر 
این مسئله اســت که خداوند توفیق داد که موضوع همدلی و 

همزبانی را تحقق عملی بخشیم.
رحمانی فضلی گفت: باید این موفقیت را که در حق ملت ایران 

نصیب شد شاکر باشیم.
وزیر کشور در ادامه گفت: خواست مردم از ما تحقق آرمان ها، 
ارزش ها و اهداف انقالب اســالمی است که باید در این زمینه 
تالش کنیم. رحمانی فضلی با تشکر از استانداران، فرمانداران، 
بخشداران و تمامی کارکنان وزارت کشور در برگزاری انتخابات 
هفتم اســفند اظهار داشت: خوشــبختانه همه سیاست های 
ابالغی که شامل سالمت، قانونمندی و حضور پرشور مردم در 
پای صندوق های رای بــود، تحقق یافت. همچنین هدایت ها 
و فرمایش های رهبر معظم انقالب مورد توجه قرار گرفت و ما 

کمترین شبهه را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: حتی به اندازه تعداد انگشتان دست نیز اعتراض، 
 تقاضای رســیدگی یا گالیه مندی نداشــتیم و تالش شــد

 سیاست های ابالغی به نحو احسن عملیاتی شود.
وزیر کشور افزود: در سال 94 با توجه به برنامه وزارت کشور و 
همچنین با توجه به کمبود اعتبارات تالش کردیم کارها طبق 

روال معمول و منطقی و با بهره وری باال پیش رود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه داخلی در سال جاری با 
چند مسئله مواجه بودیم، افزود: یکی ازاین مسایل حادثه منا 

بود که بخش داخلی این موضوع به وزارت کشور واگذار شد.
وی ادامه داد: این حادثه بسیار غم انگیز بود و احساسات مردم را 
برانگیخت. به گونه ای احساس شد که مردم ایران تحقیر شدند؛ 
که با تدبیر و برنامه ریزی این مسئله مدیریت شد و موضوع نیز 

از بعد حقوقی پیگیری گردید.
وزیر کشور گفت: مسئله دیگری که ما در وزارت کشور در سال 
94 آن را مدیریت کردیم مسئله اربعین حسینی بود که با توجه 
به شرایط کشور و واقعه منا به دستور رهبر معظم انقالب وزارت 
کشور متولی ساماندهی این مراسم شد که در این زمینه ستاد 
اربعین در وزارت کشور با حضور دستگاه های مختلف تشکیل 
شد. رحمانی فضلی افزود: با وجود اینکه یک ماه و نیم بیشتر 
فرصت نداشتیم با برنامه ریزی و هماهنگی های دستگاه های 
مرتبط با اربعین یک اقدام بــزرگ و عملیات عظیم مذهبی را 
شــاهد بودیم که نزدیک به دومیلیون زائر با سالمت و امنیت 

کامل به عراق سفر کردند و بازگشتند.
وی ضمن تشــکر از تمامی دست اندرکاران ســتاد اربعین به 
خصوص استان های خوزستان و ایالم افزود: همه تالش کردند 

و این موضوع با آبرومندی مدیریت شد.
وزیر کشور در ادامه یکی از اولویت های وزارت کشور در سال 
94 را انتخابات هفتم اسفندماه بیان کرد و گفت: انتخابات جزو 
اولویت های برنامه ریزی شده ما بود و ما از ابتدای سال، فعالیت 

در این زمینه را آغاز کردیم.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در طول روند برگزاری انتخابات 
با مســایل و موضوعات خارج از پیش بینی مواجه شدیم که 
مستلزم تصمیم گیری به موقع بود وخوشبختانه روند به خوبی 

مدیریت شد.
وی ادامه داد: در این انتخابات همه مســئوالن کشور از جمله 
سران قوا، فقهای شورای نگهبان، وزیر اطالعات، کاندیدا ها و 
همه به طور مستقیم با انتخابات درگیر بودند و توقع آنان این 

بود که انتخابات قانونی و با شکوه برگزار شود.
وزیر کشور گفت: بنای ما نیز این بود که با تعامل مثبت با همه 

دستگاه ها به خصوص شورای نگهبان کار را پیش ببریم.
وی همچنین به وجود برخی اشکاالت در قانون انتخابات اشاره 
کرد و اظهار داشت: یکی از مواردی که باید به آن توجه بیشتری 
شود بحث تحقیقات محلی است که باید چارچوبی متناسب با 
رعایت حق الناس ایجاد شود. وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم 
همه اشکاالت موجود در قانون انتخابات را با اصالح این قانون 
رفع کنیم. وزیر کشور گفت: حسینعلی امیری به عنوان نماینده 
وزارت کشور و محمد حســین مقیمی به عنوان رییس ستاد 

انتخابات به طور مستمر با شــورای نگهبان در ارتباط بودند و 
چند جلسه نیز خودم در جلسات شورای نگهبان حضور یافتم و 
نشست هایی را نیز با آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان داشتم 

و تمام مسایل را قدم به قدم پیش بردیم.
رحمانی فضلی افزود: بر برخی موضوعاتی که تاکید داشــتیم 
اجرایی کنیم، نظرات ما برای شورای نگهبان قانع کننده نبود، 
نظر شــورای نگهبان را پذیرفتیم و تابع آنها بودیم. به عنوان 
مثال در بحث دســتگاه اخذ رای الکترونیکی بــه رغم تایید 
سخت افزار این دستگاه در بعد نرم افزاری ایراداتی گرفتند و 
ما آن را اصالح کردیم، اما چون برای آنان قانع کننده نبود ما 
نظرشان را پذیرفتیم. وزیر کشور گفت: برای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بیش از دوازده هزار نفر و برای انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری بیش از هشتصد نفر نام نویسی کردند که این 
کار بررســی صالحیت ها را ســخت می کرد، اما ما در وزارت 
کشور از این نام نویسی ها اســتقبال کردیم و این استقبال را 
 نشانه نشاط سیاسی و امید و اعتماد به نظام دانستیم و این که 
برخی ها مطرح کردند این توطئه بوده اســت را قبول نداریم. 
رحمانی فضلــی در ادامه ســخنان خود با بیــان اینکه آنچه 
 به عنــوان نتیجه نهایــی در انتخابات اعالم شــد مورد تایید 
هیئت های اجرایــی و نظارت بود گفت: هیــچ گونه تغییری 
در رسیدگی به شکایات نداشــتیم و این دال بر این است که 
کار به صورت مشــترک پیش رفت و باید شورای نگهبان کار 
 تایید صحت انتخابات را انجام دهد، مردم نگرانند و تحریک و 
تهییج هایی صورت می گیرد که اعالم تایید صحت انتخابات 

شادی مردم را به دنبال دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه در خصوص اختالفات موجود تشکیل 
جلسه تصمیم گیری و صورت جلسه نهایی منعقد شد گفت: 
در تهران هیچ گونه مشکل خاصی را احساس نکردیم انتخابات 
برگزار شــد و مردم و گروه های سیاســی رضایت داشتند و 
هرگونه درخواســتی را قانونی اجابت کردیم و رســانه های 
خارجی نتوانســتند ایرادی بگیرند و نتیجه انتخابات را تایید 
کردند. رحمانی فضلی ادامه داد: رهبر معظم انقالب هم صحت 
سالمت و قانونی بودن انتخابات را تاکید و رییس جمهوری نیز 
آن را تایید کردند و برای ما این مهم است که انتخابات به نحو 

مناسب و شایسته ای برگزار شد.
وزیر کشور با بیان اینکه نتیجه انتخابات ربطی به وزارت کشور 
و شورای نگهبان ندارد و مردم آن را رقم زدند گفت: مردم این 
بار به گفتمان رای دادند، باید قدردان باشیم تا مجلس دهم به 

وظایف خود بهتر عمل کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برای ســال آینده چند مسئله در 
اولویت ماســت یکی از این موارد را اقتصاد مقاومتی خواند و 
گفت: تحقق مطالبات مردم در حوزه اقتصادی در گرو اقتصاد 
مقاومتی اســت. دولت قرارگاه را ایجاد کرده بخشــنامه ها و 

دستورالعمل ها و اقدامات خوبی صورت گرفته، اما تحقق این 
امر به دست فرمانداران، مدیران و استانداران است.

وی افزود: حــوزه اقتصادی ما تا آخر فروردین دســتورالعمل 
اجرایی اقتصاد مقاومتی را در استان ها با نگاه استانداران و هر 

کدام از استان ها با برنامه مشخص باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه توانمند سازی اقتصاد برای ما مهم است گفت: 
نباید توطئه دشــمن را نادیده بگیریم، تاثیر برجام به معنای 
رفع تمام مشکالت نیست بلکه تسهیل کننده و کمک کننده 
و معین است زمانی می تواند موثر باشد که برنامه های اقتصاد 
مقاومتی جدی گرفته شده و از امکانات آن به عنوان ظرفیت 
استفاده شود. وزیر کشور اظهار داشت: قبل از تحریم ها اقتصاد 
کشور در شرایط بسیار نامطلوبی بود و همه چیز با برجام حل 
نمی شــود بلکه برجام حمایت می کند و روال کار در خارج از 

کشور را در تامین منابع و تکنولوژی تسهیل می کند.
رحمانی فضلی گفت: سال بعد بین اســتان ها رقابت مثبت، 
 ســازنده در مســیر خیر خواهد بود و در اقتصــاد مقاومتی 

برنامه ریزی می شود.
 وزیر کشــور یکی دیگر از اولویت ها را مبارزه با مواد مخدر و 
اعتیاد بیان کرد و اظهار داشت: در دو جلسه به مدت 6 ساعت 
خدمت رهبر معظم انقالب با حضور مسئوالن اجتماعی بودیم. 
جمع بندی ایشــان در آســیب های اجتماعی، مواد مخدر و 
حاشیه نشینی و دیگر موارد بود که ابالغ کردند و اراده وزارت 
کشور بر این خواهد بود که فرمایش های ایشان را عملی کرده 
و به موضوع مواد مخدر به عنوان اولویت رسیدگی، پیگیری و 

برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
وزیر کشور همچنین گفت: رضایتمندی مردم در حوزه مراجعه 
به ادارات و دریافت خدمات و پیگیــری کارها در نظام اداری 
اولویت دیگر ماســت. بر اساس نظرســنجی ها رضایتمندی 
 مردم در مراجعه به دریافت خدمات قانع کننده نیست و تکریم

 ارباب رجوع را در ادارات، خوب انجام نمی دهند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تا شهریور سال آینده مجلس دهم 
مستقر می شود و کمیسیون ها و هیئت رییسه تشکیل و اعتبار 
نامه ها تصویب می شود،افزود: از شهریورماه کار مجلس شروع 
می شود و فضای انتخاباتی ریاست جمهوری، فضای قالب در 
حوزه ریاست داخلی خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت: 
از مهر سال آینده کلید انتخابات ریاست جمهوری زده خواهد 

شد و ستاد تشکیل می شود. 
 وزیر کشــور در ادامــه اظهار داشــت: اگر نیاز بــه تعویض و 
جابه جایی باشــد انجام می شــود، برخی موارد داشتیم که 
نتوانستند خود را در اجرا هماهنگ کنند و با مشکالتی مواجه 
شــدیم که باید بازنگری، ترمیم، تکمیل و جابه جایی صورت 
گرفته و این اطمینان داده شــود که کارها با سرعت بیشتری 

هدایت خواهد شد.

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از وزارت خارجه این رژیم خواسته 
گروه ۱+5 را برای پاسخ به رزمایش موشکی ایران تحت فشار قرار دهد.

 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وزارت خارجه این رژیم 
را مأمور کرد که در تماس با اعضای گروه موسوم به ۱+5، از آنها بخواهد 
در واکنش به رزمایش موشکی اخیر ایران، فورا اقدامات تنبیهی تازه ای 

علیه تهران در دستور کار قرار دهند.
 گروه ۱+5، متشکل از شــش کشور آمریکا، روســیه، چین، فرانسه، 
انگلستان و آلمان اســت. این گروه تیر ماه ســال جاری بر سر برنامه 

هسته ای ایران، با تهران به توافق دست یافت.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی یک رزمایش موشکی، چند فروند 
موشک بالستیک شــلیک کرد. در حالی که قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت سازمان ملل که بعد از توافق هسته ای اجرایی شده، تنها ایران 
را از کار روی موشک های بالستیکی منع کرده که اختصاصا برای حمل 
کالهک هسته ای طراحی شده باشــند، آمریکا و رژیم صهیونیستی 
 می گوینــد شــلیک موشــک های ایران مصــداق نقــض قطعنامه

 است. 
 به نوشته روزنامه جروزالم پست، در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل 
آمده است که »این گامی مهم و آزمونی برای قدرت های جهانی است« 

که توافق هسته ای را به درستی اجرایی کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی؛
1+5 باید ایران را تنبیه کند

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرانسیس فیلون 
نخست وزیر سابق فرانسه، با اشاره به موضع گیری خوب 
اتحادیه اروپا در مقابل جنگ عربســتان در یمن، گفت: 
یکی از اشتباهات فاحش عربســتان راه اندازی جنگ با 

ائتالف برخی کشورهای عربی در یمن است. 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مردم یمن را 
مردمانی زیرک، مقاوم، قانع و ساده زیست توصیف کرد 
و افزود: اخیرا عالیمی در عربســتان دیده می شود که از 
جنگ با یمن مأیوس شده و موضع گیرهای اخیر اتحادیه 
اروپا و آمریکا که مخالف جنگ هستند، در این احساس نا 
امیدی مؤثر بوده است.  هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه 
جنگ عربستان در یمن، برای این کشور بسیار گران تمام 
می شود، گفت: عربستان در این جنگ بسیار آسیب پذیر 

است و در نهایت ناچار به پذیرش آتش بس خواهد شد.
وی به شرایط بحرانی امروز کشــورهای سوریه، لیبی، 
عراق، افغانستان، الجزایر، یمن و ... اشاره و تصریح کرد: 
مشکل اصلی منطقه، استبداد، استعمار و تروریسم است؛ 

استعمار و استبداد مردم را عصبانی می کند و زمانی که آنها 
برای سرنگونی مستبدی قیام می کنند، گرفتار ویروسی 

به نام تروریسم می شوند که زندگی مردم را تباه می کند.
هاشمی رفسنجانی، با اشاره به شــرایط نابسامان عراق، 
اظهار داشت:  صدام در گذشته با استبداد و قساوت فراوان، 
عراق را آرام کرده بود، البته آتش زیر خاکستر بود. اما امروز 
افســران ارتش بعث به معلمانی برای آموزش نیروهای 
داعش تبدیل شده اند و منابع عظیم نفتی این کشور در 

اختیار گروه های تروریستی و داعش قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه آمریکا با بهانه  تأمین امنیت و از بین بردن 
مواد مخدر وارد افغانستان شد، گفت: امروز بعد از سال ها 
حضور  آمریکا در این کشــور می بینیم که نه تنها وضع 
بهتر نشده، بلکه امنیت کاهش یافته و مواد مخدر ۱0 برابر 
افزایش پیدا کرده است. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به 
سوال آقای فرانسیس فیلون در مورد شرایط لبنان، گفت: 
اســرائیل به عنوان دولتی متجاوز و نامشروع که فرزند 
ناخلف کشورهای غربی و غده سرطانی در منطقه است، 

با تجاوز به حقوق و اراضی فلســطینی ها تا شهر بیروت 
پیشروی کرد و همواره به نوار غزه و کرانه باختری حمله 
و تجاوز می کند و متأسفانه کشورهای غربی در قبال این 
تجاوزات و آدم کشی ها بی تفاوت هستند. وی بالتکلیفی 
حدود هشت میلیون آواره فلسطینی را آتش زیر خاکستر 
برای حق طلبی و مبارزه این مردم ذکر کرد و گفت: غرب 
در مبارزه با تروریسم دچار تناقض در عمل و گفتار است 
و همین موضوع مهم، مبارزه واقعی و ریشه ای با تروریسم 

را مشکل کرده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه سخنان 
خود و در پاسخ به درخواست نخست وزیر اسبق فرانسه در 
خصوص کمک به حل بحران تروریسم، گفت: ما از ابتدای 
انقالب دچار تروریسم حاد شده ایم و تنها در انفجار حزب 
جمهوری اسالمی، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و 70 
نفر از سران را از دست دادیم. دو سال درگیر شورش های 
متعدد بودیم و چند شهر مهم کشورمان در معرض تجزیه 

شدن بود.
هاشــمی رفســنجانی ادامه داد: چون از ابتدای انقالب 
مردم همراه و پشتیبان نظام ما بودند، توانستیم به خوبی 
مقاومت کنیم و باید ریشه تروریســم زایی از بین برود و 
این کار نیازمند یک برنامه طوالنی  ریشــه ای و نسبتا پر 

هزینه است.

وی در پایان سخنان خود گفت: دلمان می خواهد منطقه 
خاورمیانه سالم، آزاد و آرام باشد و در این راه حاضریم با 

همه کشورها از جمله فرانسه همکاری کنیم.
در ابتدای این دیدار، فرانســیس فیلون، با بیان اینکه در 
تالش هستم اروپا و فرانسه نگاه جدیدی به ایران داشته 
باشند، گفت: ایران کشــوری بزرگ و قدیمی است و در 
منطقه خاورمیانه ملتــی قدرتمند همچون ایران خیلی 
کم است و ایران نقش بسیار بزرگی برای حل مشکالت 

منطقه دارد.
نخست وزیر سابق فرانسه، با اشــاره به اینکه آینده اروپا 
در گرو ایجاد صلح و رفاه اســت، گفت: شــرایط بحرانی 
کشورهای افغانستان، ســوریه، عراق، یمن و لیبی برای 

ثبات جهان خطرناک است.
وی ادامه داد: کشورهای بزرگ دنیا هر چند با هم اختالف 
نظر دارند، امــا باید در کنار یکدیگر اوضاع کشــورهای 

نابسامان را مدیریت کنند.
فرانسیس فیلون، با تأکید بر اینکه ایران کشوری با نفوذ 
و قدرتمند در منطقه اســت، بر روابط مستحکم و توأم با 
اعتماد اروپا و فرانسه با ایران اشاره کرد و گفت: ما خواهان 
احترام متقابل، ارتباط شــرکت های فرانسوی و ایرانی، 
روابط دوستانه و شخصی و همچنین ارتباط و تعامل استاد 

و دانشجو هستیم.

شورای امنیت سازمان ملل متحد درحالی موضوع آزمایشات 
موشکی ایران را بررســی می کند که اعضای آن درخصوص 
تاثیرات آن براجرای قطعنامه 223۱ شورای امنیت، اختالف 

نظر دارند.
مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در 
کانال تلگرامی خود نوشت:بر اساس برنامه کار شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، این شــورا قرار است موضوع آزمایشات 

موشکی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
به گفته حمید بعیدی نژاد، این جلسه در پشت درهای بسته و 

با حضور اعضای شورای امنیت صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: از مواضع اعالم شــده کشــورهای عضو دائم 
شورای امنیت برمی آید که در بین آنها در خصوص آزمایشات 
موشــکی ایران و تاثیر آن بر اجرای قطعنامه 223۱ شورای 

امنیت اتفاق نظر وجود ندارد.
پیش از این ســخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص 
اظهار داشت: رزمایش اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران و سالح های به کار گرفته شده در آن، نه تنها در تعارض 
با تعهدات ایران تحت برجام نیست بلکه حتی خالف قطعنامه 

223۱ شورای امنیت نیز نمی باشد.
به گفته جابری انصاری، ســالح های کشتار جمعی از جمله 
سالح های هســته ای، در مبانی اعتقادی جمهوری اسالمی 

ایران و دکترین های دفاعی کشورمان جایگاهی ندارد و کلیه 
موشــک های کوتاهـ  برد، میانـ  برد و برد بلند ایران، شامل 
موشــک های بالســتیک که برخی از انواع آنها در رزمایش 
اقتدار والیت نیز پرتاب شــده، وســایل دفاعــی متعارف و 
 منحصرا برای دفاع مشروع بوده و هیچ یک برای قابلیت حمل

 کالهک های هسته ای طراحی نشده است. بنابراین برنامه 
موشکی جمهوری اسالمی ایران هیچ مغایرتی با موارد تعریف 
شده در قطعنامه 223۱ شــورای امنیت و پیوست های آن 

ندارد و لذا ادعای نقض قطعنامه مزبور مردود است.
این در حالی اســت که در بیانیه جمهوری اســالمی ایران 
پــس از تصویب قطعنامــه 223۱ به صراحت تأکید شــده 
 اســت: »جمهوری اســالمی ایران تدابیر الزم برای تقویت

 توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، 
اســتقالل و تمامیت ارضی خویش در مقابل هر گونه تجاوز 
و همچنیــن مقابله با تهدید تروریســم در منطقــه را ادامه 

خواهد داد.
 در این چارچوب، توانمنــدی های نظامی ایــران از جمله 
موشک های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. 
این تجهیزات برای قابلیت حمل سالح های هسته ای طراحی 
نشــده اند. بنابراین، خارج از حیطه یــا صالحیت قطعنامه 

شورای امنیت و پیوست های آن هستند.«

سردار فدوی گفت: آمریکا هرگز حتی جرأت فکر حمله 
نظامی به ایران را نمی تواند در تصور داشته باشد و این  به 
دنبال هدف قرار دادن کشورها و انقالب هایی است که از 

انقالب اسالمی ایران الگوبرداری کرده اند.
  دریــادار علــی فــدوی در یــادواره شــهدای پایگاه

 آیت اهلل یثربی)ره( کاشان اظهار کرد: با گذشت 37 سال 
از انقالب شکوهمند اسالمی ایران مردم همیشه نه تنها 
تکلیف خود را شناخته اند بلکه به تکلیف خود نیز عمل 

کرده اند.
 وی نقطه عطف انقالب ایران را اسالمی بودن آن و وجود 
شهدا و امام دانست و تصریح کرد: تعدد شهدای گرانقدر 
و حضور شهدا در دوران بعد از جنگ، با به پاخواستن و 

نمایان کردن خود به ما پیام می دهند.
 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران تأکید کرد: نه تنها در هشت سال دفاع مقدس بلکه 
در 37 سال سپری شــده از عمر انقالب شهدا بصیرتی 
را در جامعه حاکم کردند که اگر نیــاز به انجام تکلیف 
باشد جغرافیایی برای انجام تکلیف خود قائل نمی شوند 
و در دورتریــن نقاط نیز می روند و با مدال شــهادت بر 

می گردند.
 وی با اشــاره به وجود نائب امام زمان در مکتب شیعه 

افزود: وجود امام و پیشوا برای شیعیان باعث می شود تا 
مسیر و هدف خود را به درستی شناسایی و به پشتیبانی 

امام خود حرکت کنند.
 فدوی گفت: انقالب اســالمی ایران بر مــدار حق قرار 
گرفته است و همیشه در تاریخ در مقابل حق، باطل نیز 

وجود داشته و به دنبال ضربه زدن به حق بوده اند.
 وی به حضور 54 کشــور در جنگ هشــت ساله دفاع 
مقدس برابر ایران اشاره کرد و افزود: زمانی که به هدف و 
نیت الهی خود اعتقاد داشته باشی و تکلیف را انجام دهی، 
دیگر مهم نخواهد بود که چه کســی در مقابل ایستاده 
است و خداوند متعال بنابر وعده ای که داده خود نتیجه 

را رقم می زند.
 وی با تأکید بر اینکه آمریــکا اگر بخواهد حمله نظامی 
علیه ایران داشته باشد بیشتر از منفعت حمله، متضرر 
خواهد شد بیان کرد: آمریکا به همین دلیل هرگز حتی 

جرأت فکر حمله نظامی به ایران را در سرخود ندارد.
 فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: شیطان بزرگ 
که در جنگ های نظامی دهه اخیر خود ناموفق بوده با 
حضور در کشورهایی که الگویشان انقالب ایران است به 
دنبال حذف آنها هستند تا باعث تضعیف و منزوی کردن 

ایران باشند ولی در این نقشه نیز شکست خورده  است.

اختالف نظربین اعضای شورای امنیت
 برسر آزمایش های موشکی ایران

سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه؛

آمریکا جرأت فکر حمله به ایران را هم  ندارد

هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرانسیس فیلون:
 افزایش 1۰ برابری مواد مخدر در افغانستان از نتایج حضور آمریکا

 در این کشور است

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا )س(، 
با حضور حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در 

حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
در این مراســم که هزاران نفر از اقشــار مختلف مردم، رییس جمهور، 
اعضای هیئت دولت و جمعی از مسئوالن کشــوری و لشکری حضور 
داشتند، حجت االسالم والمسلمین عالی در بیان فضایل بانوی بزرگ 
اسالم گفت: براساس روایات، حضرت فاطمه زهرا )س( واسطه فیض و 

حجت الهی بر امامان معصوم) ع( است.
وی مأموریت حضرت فاطمه زهــرا )س( را ترمیم رابطه امت و امامت 
به منظور قرار گرفتن اســتعدادهای جامعه در مسیر والیت خداوند و 
زمینه سازی برای رشد و کمال بشریت خواند و گفت: اگر جامعه به عهد 
خود با امامت و والیت عمل کند، رشد کرده و به تکامل می رسد و آنگاه 
جامعه بالغ و رشــد یافته لیاقت فرج و ظهور حضرت ولی عصر)عج( را 

خواهد داشت.
همچنین در این مراســم آقای کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی 

پرداخت.
 مراســم عزاداری شــهادت حضرت صدیقه طاهره )س( تا دوشــنبه

 24 اسفندماه ۱394 در حسینیه امام خمینی)ره( ادامه دارد.

 قائم مقام وزارت خارجه کشــورمان گفت: برخی کشورهای منطقه از 
پدیده شــوم تروریســم وافراط گرایی به عنوان ابزار سیاست خارجی 
اســتفاده می کنند،اما این پدیده شــوم درنهایت علیه خود آنها عمل 

خواهد کرد.
 مرتضــی ســرمدی قائــم مقــام وزارت خارجــه کشــورمان و 
»داویت جاالنمانیا« معاون وزیر خارجه گرجســتان، آخرین تحوالت 

روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
وی با اشــاره به روابط بســیار خوب دو کشــور و برتبادل هیئت، در 
زمینه های مختلف توسعه بیشتر مناسبات تاکید کرد و گفت: ایران و 
گرجستان قادرهستند روابط معنا داری را پایه ریزی کنند و با اجرای 

پروژه های عملی، اراده سیاسی خود را به معرض نمایش بگذارند.
قائم مقام وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به کریدور جنوب -  شمال 
 آن را یک پروژه جــدی نامید و گفت: این کریــدور تنها یک همکاری 
حمل و نقلی نیست و همکاری بین کشورها در زمینه های مختلف به 

ویژه انرژی را نیز در بر می گیرد.
سرمدی ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری های فرهنگی بین دو 
کشور، به وجود زمینه های مشــترک در خصوص ادبیات و هنر اشاره 

کرد.
وی همچنین مبارزه با افراط گرایی و تروریســم را یک زمینه مشترک 
برای همکاری تمام کشــورهای منطقه عنوان و به تشریح ریشه های 

شکل گیری تروریسم و افراط گرایی پرداخت .
قائم مقام وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص موضوعات منطقه ای گفت: اصول سیاست 
خارجی ایران در کمک به بحران های منطقه ای بر ســه اصل استوار 

است. 
۱( اراده جدی برای مبارزه با تروریسم
 2( توقف دخالت قدرت های خارجی

 3( حق تعیین سرنوشت توسط مردم کشورها
داویت جاالنمانیا معاون وزیر خارجه گرجســتان بــا بیان آغاز فصل 
جدیدی از مناسبات جمهوری اســالمی ایران و جمهوری گرجستان 
در دوران پســا تحریم، از مهمان نوازی جمهوری اسالمی ایران تشکر 
کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران برای گرجستان یک کشور دوست 
وتاثیرگذار محسوب می شود که تفلیس برای آن احترام فوق العاده ای 

قائل است.
معاون وزیر امورخارجه گرجستان ضمن ابراز خرسندی از اجرای برجام 
 ادامه داد: زمینه برای توســعه بیش از پیش مناسبات اقتصادی فراهم
  می باشــد و این کشــور از ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانی در

 زمینه های مختلف استقبال می کند.
 همچنین آمادگی داریم با ایــران در زمینه ترانزیــت در چهارچوب 
کریدور جنوب – شمال و یا شرق به غرب و تبادل برق و ترانزیت ایران  

به کشورهای دیگر  همکاری کنیم.
معاون وزیر خارجه گرجســتان اظهار داشــت: کلید حل بحران های 
منطقه ای را باید دراحترام به قوانین بین المللی و اتخاذ تصمیم توسط 

مردم کشورهای گرفتار در بحران ها جست وجو کرد.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه 
باحضورحضرت آیت اهلل خامنه ای

سرمدی در دیدار با معاون وزیر خارجه گرجستان:

برخی کشورهای منطقه از تروریسم 
به عنوان ابزار استفاده می کنند

اخبار وزیر کشور:

از مهر ماه 95 ،کلید انتخابات  
ریاست جمهوری زده می شود
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وزیر نفت از رســیدن صادرات نفت ایران به دو میلیون بشکه در پایان 
 اسفند ماه خبر داد. بیژن زنگنه در حاشــیه بازدید از پاالیشگاه ستاره

 خلیج فارس دربــاره تلخ و شــیرین ترین اتفاق ســال 1394 گفت: 
اتفاق های تلخ زیادی داشتیم. بی مهری را یک روال عادی تلقی کردیم 
ولی پایین آمدن قیمت نفت و تامین نشــدن منابع مالی برایم سخت 

بوده است.
وی شیرین ترین اتفاق امســال را برجام و پس از آن انتخابات مجلس 
دانســت و عنوان کرد: اول برجام و بعد از آن 7 اسفند ماه از نظر کاری 
بسیار مهم بود چون اعتدال و عقالنیت مردم را تایید کرد و این برای کار 
ما که همه چیز آن با عقالنیت و همدلی و میانه روی پیش می رود بسیار 
شیرین اســت. وزیر نفت درباره پیش بینی قیمت نفت هم با اشاره به 
اینکه هیچ کس نمی تواند قیمت نفت را پیش بینی کند، تصریح کرد: 
استنباط من این است که برخی از کشورهایی که این مسایل را به وجود 
آورده و خودشان دارند در آن می ســوزند و تحت فشار قرار گرفته اند 

میلشان این است که این وضع را سامان دهند.
زنگنه درباره علت افزایش قیمت از 20 دالر بــه 40 دالر در ماه ژانویه 
گفت: قیمت نفت اینقدرها هم باال نرفته و هنوز حول و حوش 30 دالر 
برای هر بشکه اســت. وی افزود: من فکر می کنم بازار می داند قیمت 
پایین نفت برای اقتصاد جهان در کوتاه مدت و بلند مدت خوشــایند 
نیست. همانطور که گفتم کسانی که به کاهش قیمت نفت دامن زدند 
هم اکنون تحت فشار زیادی هستند و دلشان نمی خواهد این وضعیت 

ادامه پیدا کند.
به کمتر از بشکه ای 70 دالر هم راضی هستیم

زنگنه درباره اینکه آیا قیمت 70 دالر برای نفت قیمت مناسبی است، 
آن را تایید کرد و افزود: این قیمت، قیمت مناسبی است، اما ما به کمتر 

از آن هم راضی هستیم.
وزیر نفت درباره زمان برگزاری جلسه روسیه و اعضای اوپک نیز اظهار 
کرد: اگر قرار باشد جلسه ای تشکیل شود ایران باید با این جلسه موافقت 
کند. وی افزود: هنوز چیزی جدی نیست ولی بحثی که وجود دارد این 
است اگر قرار باشد جلسه ای تشکیل شود باید پیش از آن توافقی اصولی 

صورت گیرد در غیر این صورت خاصیت چندانی ندارد.
مذاکرات مثبت با جنرال موتورز

زنگنه درباره مذاکره با مسئوالن جنرال الکتریک هم با اشاره به اینکه 
این جلسه با معاون وی برگزار شده اســت، اظهار کرد: در مذاکره، این 
شرکت بسیار مثبت بود و ما نیز مثبت برخورد کردیم، ما همیشه گفته 
ایم برای حضور شرکت های آمریکایی در ایران محدودیتی نداریم. این 

دولت آمریکاست که برای آنها محدودیت گذاشته است.
وزیر نفت درباره امضای سند محرمانگی با توتال برای آزدگان جنوبی 
گفت: این سند امضا شده و هم اکنون شــرکت توتال در حال مطالعه 

حضور در این میدان است.

 از ابتدای ســال تا نوزدهم اسفند ماه ســال جاری بررسی بازارها
  که به بررســی عملکرد بــورس تهــران، فرابورس ایــران، 17 
 بورس معتبر خارجی، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته،
  از ابتدای ســال تا نوزدهم اســفند ماه ســال جاری، شــاخص

  کل هم وزن ۶ درصد بیش از شاخص کل ارزش وزنی رشد داشته 
 به طوری که شــاخص کل هــم وزن 31 درصد و شــاخص کل

 ارزش وزنی 2۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
 شــاخص کل بورس )ارزش وزنی( تعدیل شــده بر حســب دالر

 مبادله  ای 1۶ درصد و تعدیل شــده بر حسب یورو مبادله  ای 12 
درصد رشد داشته است. 

در ایــن مــدت شــاخص قیمــت )ارزش وزنــی( 11 درصــد، 
شــاخص قیمت )هــم وزن( 20 درصد، شــاخص فرابورس 21 
 درصد و قیمت ســکه بهــار آزادی 9 درصد افزایــش پیدا کرده

 است.
در هفته منتهی به نوزدهم اسفند ماه سال جاری، حجم معامالت 
نســبت به هفته گذشــته ۵1 درصد افزایش پیدا کرد و 3 صنعت 
»خودرو و ســاخت قطعات«، »بانک  ها و موسســات اعتباری« و 
»فلزات اساسی« به ترتیب 20/30،3 و 1۶/8 درصد و در مجموع 
بیش از ۶7 درصد از حجم معامــالت هفتگی را به خود اختصاص 

داده اند.
 صنعت محصوالت چوبــی با بازدهی 19درصــد مثبت، در صدر 
صنایع بورســی قرار گرفته و در مدت مشــابه صنعت الســتیک 
 و پالســتیک با افت 9 درصدی، بیشــترین افــت را تجربه کرده

 است.
 در میان شــاخص بورس های معتبر جهانی نیز، شــاخص بورس
  دبــی )DFM INDEX( با رشــد 4/8 درصدی، بیشــترین
  بازدهــی و شــاخص بــورس توکیــو )TOPIX( بــا افت 1/3

  درصــدی، کمتریــن بازدهــی را بــه خــود اختصــاص 
داده  اند.

 این در حالی است که از ابتدای سال تا پایان نوزدهم اسفند ماه سال 
جاری، شاخص بورس تهران )TEDPIX( با رشد 2۵/2درصدی، 
 DFM( بیشــترین بازدهــی و شــاخص بــورس عربســتان
 INDEX( با افــت 30/۶ درصدی، کمترین بازدهــی را تجربه

 کرد.
 در بازارهــای جهانی و از ابتدای ســال تــا نوزدهم اســفند ماه 
 سال جاری، طال با 9 درصد افزایش بیشــترین بازدهی و فوالد با
  ۶7 درصــد کاهــش کمتریــن بازدهــی را تجربــه کــرده

 است.
  در 30 روز منتهــی بــه این تاریــخ قیمت نفت وســت تگزاس، 
برنت و اپک به ترتیب بــا 29، 2۵ و 21 درصد افزایش همراه بوده 

است.

صادرات نفت ایران به دو میلیون 
بشکه می رسد

اوضاع و احوال بورس 
در آستانه نوروز
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 معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
 گفت: تالش می کنیم ســال آینده با کاهش بیشتر
  نــرخ ســود تســهیالت شــاهد کاهش اقســاط

 باشیم.
  حامد مظاهریان اظهار کرد: سیاست معاونت مسکن و 
ساختمان در پشتیبانی از باال بردن میزان وام، افزایش 
توان مالی خانه  اولی ها برای دسترســی به مســکن 
مناسب بود و شرایط جدید وام مســکن ما را به این 

هدف نزدیک کرده است.
وی درباره مزایای وام 1۶0 میلیون تومانی مســکن 
 با تاکید بــر این کــه پرداخت ایــن وام محدودیتی

 ندارد و متناســب بــا تعــداد متقاضیــان، منابع 
جدیــدی برای بانــک  مســکن تجهیــز و وام های 
مســکن پرداخــت خواهــد شــد،گفت: وامی که 
مصوبــه آن بــه تازگــی از ســوی شــورای پــول 
و اعتبــار اعــالم شــده از نظــر ریالی بیشــترین 
میزانی اســت کــه در تاریخ ما برای خرید مســکن 

 پرداخت شــده و میزان وام حــدود ۵0 درصد مبلغ 
مورد نیاز برای خرید یک واحد مســکونی متوسط را 
برای تهران و برای شــهرهای کوچــک تا 80 درصد 

پوشش می دهد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
افزود: این وام در تهران به همــراه وام جعاله تا 170 
میلیون تومان می رسد و اگر قیمت متوسط آپارتمان 
را در تهران در نظر بگیریم می بینیم به نسبت وام های 
قبلی مسکن که در کشــور پرداخت می شد وام 1۶0 

میلیونی اقتصادی تر است.
وی با بیان این که میزان اقساط این وام از 970 هزار 
تومان برای ساکنان شــهرهای کوچک آغاز می شود 
و در تهران به حدود یــک میلیون و 900 هزار تومان 
می رســد،افزود: گرچه برخی معتقدنــد این میزان 
اقســاط زیاد است، اما با محاســبه دقیق تر و در نظر 
گرفتن میزان اجاره ماهیانه و مبالغ پرداخت شده به 
عنوان رهن، مشخص خواهد شد که افراد برای اجاره 

همان واحد مسکونی ماهیانه باید معادل این میزان 
هزینه را بپردازند.

مظاهریان با تاکیــد بر این که درباره ایــن وام نباید 
اطالعات اشــتباه به مردم داد،گفت: این میزان وام 
در شرایطی محقق شــد که بانک ها در تنگنای مالی 
شدیدی قرار دارند و طبیعتا با بهبود شرایط اقتصادی 
وضعیت بهتری نیز در این حــوزه برای مردم فراهم 

خواهد شد. 
وام جدید از یک ســو افزایش توان خانوارها را برای 
خرید مسکن در پی خواهد داشت، از سوی دیگر در 
تالشیم سال آینده با کاهش بیشتر نرخ سود تسهیالت 

شاهد کاهش میزان اقساط باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تغییرات میزان وام 
مسکن در سال های اخیر اظهار داشت: مسیر مناسبی 
از ابتدای دولت یازدهم طی شد؛ به نحوی که با توقف 
روند صعودی قیمت مســکن و ثبات بازار، تسهیالت 
پرداختی تغییر قابل توجهــی را به نفع خانوارها رقم 

زده است.
 در حالی که میزان وام مســکن در ابتدای این دولت 
2۵ میلیون تومان بود، به تدریج به 3۵ میلیون تومان 
رســید و متقاضیان به همراه وام جعاله می توانستند 
مبلغ 4۵ میلیون تومــان وام دریافت کنند که البته 
حدود هشــت میلیون تومان از این مبلغ برای خرید 
اوراق صرف می شد. به عبارت دیگر افرادی که وام 4۵ 
میلیون تومانی دریافت می کردند حدود 37 میلیون 
تومان برای خرید خانه به دست می آوردند و بین 7۵0 
تا 800 هزار تومان نیز باید در ماه اقســاط این وام را 

می پرداختند.
وی ادامه داد: وام جدید مســکن شــرایط به مراتب 
بهتری را برای متقاضیان خرید مسکن به وجود آورده، 
زیرا مبلغ اعالم شــده صرف خرید اوراق نمی شود و 
تسهیالت مسکن به صورت کامل در اختیار متقاضی 

قرار می گیرد.
 ضمن این که میزان سود وام صندوق پس انداز مسکن 
نیز کاهش یافته و محدودیتی هم برای دریافت این 
وام توسط خانه اولی ها وجود ندارد. واقعیت این است 
که فاصله وام 2۵ میلیون تومانی مســکن با وام 1۶0 
میلیون تومانی بسیار زیاد است و قطعا این روند توان 
مالی خانه اولی ها را به مراتــب باالتر خواهد برد زیرا 
نسبت میزان وام به ارزش مســکن تغییرات مثبتی 
داشته اســت. ضمن این که وام 100 میلیون تومانی 
مســکن که با اوراق تســهیالت نیز در حال حاضر 
پرداخت می شود نشان از افزایش 400 درصدی این 

تسهیالت دارد.
 مظاهریان در پایــان گفت: سیاســت اصلی وزارت
  راه و شهرســازی در حوزه مســکن در مرحله بعد و
  برای ســال آینــده کاهش نرخ ســود تســهیالت

 است.
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در سال جدید؛

 قانون جدید خودرویی
 اجرایی می شود

مدیرعامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه جزو 10 شرکت برتر 
جهان قرار گرفت

روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن: 

افزایش ساعت کاری بانک 
مسکن اصفهان

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان ؛

 گز و شیرینی برای نوروز 
گران نمی شود

با تصویب نهایی اصالحیــه آیین نامه اجرایی قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، این قانون در سال جدید اجرایی خواهد شد.

تدویــن اصالحیــه آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو از چند ســال پیش در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت آغاز شده بود.
این قانون در اواخر سال 1393 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت 
رســیده و برای تصویب نهایی، به هیئت دولت ارســال شد. اواخر سال 
گذشته )1394( نیز این قانون در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب 

رسیده و نهایی شد.
به این ترتیب با آغاز سال جدید پس از ابالغ اصالحیه  آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، اجرای این قانون آغاز 

خواهد شد.
در این قانون ضوابط جدیدی در زمینه چگونگی قیمت گذاری، شرایط 
فروش و پیش فروش خودرو و شرایط ارایه خدمات پس از فروش از سوی 

واردکنندگان خودرو و خودروسازان تعیین شده است.
کارشناســان امیدوارند بــا اجرایی شــدن قانون حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان خودرو و بــا افزایش نظارت ها، مــوارد نقض حقوق 
مصرف کنندگان خودرو از ســوی واردکنندگان و تولیدکنندگان این 

محصول کاهش یابد.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان جزو 10 شرکت 
برتر جهان قرار گرفت.

بهرام سبحانی گفت: در تازه ترین ارزیابی از 3۶ شرکت فوالدسازی مطرح 
در کالس جهانی )WORLD CLASS COMPANIES( که در ماه 
مارس 201۶ انجام شــد، فوالد مبارکه به عنوان یکی از 10 شــرکت برتر 

فوالدساز جهان در جایگاه دهم قرار گرفت.
وی افزود: این ارزیابی توسط مؤسسه جهانی »استیل داینامیک« انجام شد و 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به افتخار دیگری در عرصه جهانی دست یافت.

ســبحانی گفت: در فرآیند این ارزیابی فاکتورهایی از جمله اندازه شرکت، 
ظرفیت توســعه، نزدیکی به بازار، دسترســی به مواد اولیه، ارزش افزوده 
 محصوالت تولیدی، به روز بــودن فناوری،مهارت و بهــره وری کارکنان، 
 ســود دهی و صورت های مالــی، قدرت رقابــت و تهدید رقبــا، ایمنی و 
محیط زیست، شــرکت های اقماری و چندین پارامتر دیگر بین شرکت ها 

مورد سنجش قرار می گیرد.
وی اظهار داشــت: در این ارزیابی، شــرکت های پوســکو )کره جنوبی(، 
نوکور)آمریکا( و گردائو )برزیــل( به ترتیب در رده های اول تا ســوم قرار 
گرفتند. سبحانی خاطرنشــان کرد: بسیاری از شــرکت های فوالدسازی 
صاحب نام اروپا و آســیا با فاصله زیادی از فوالد مبارکه در رده های بعدی 

قرار دارند.

ساعت کاری شعب 
بانک مسکن استان 
اصفهان در روزهای 
پایانی ســال جاری 

افزایش یافت.
عمومــی  روابــط 
مدیریــت شــعب 
بانک مسکن استان 
اصفهان اعالم کرد: 
همه شعب این بانک 
در اســتان عالوه بر 
داشتن باجه عصردر 

روزهای پایانی سال، روز پنجشــنبه 27 اسفند نیز تا ساعت 1۶ به ارایه 
خدمات به مردم می پردازند.

همچنین شــعب کشــیک بانک مســکن در روزهای ســوم و چهارم 
 فروردین ســال 139۵ نیز باز اســت و به مشــتریان خدمات رسانی 
می کنند.اســامی شــعب کشــیک ایــن بانــک در روزهای ســوم 
 و چهــارم فروردین ماه ســال 139۵ در ســایت این بانــک به آدرس

 www.bank-maskan.ir موجود است.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: قیمت گز و شیرینی برای نوروز امسال 
در اصفهان افزایش نخواهد داشت و همانند سال گذشته است.

حسن شریفی با اشاره به اینکه گز برای نوروز 9۵ با مشابه قیمت سال گذشته عرضه 
می شود، اظهار کرد: قیمت گزهای پسته ای همانند قیمت سال قبل باقی مانده و 
تفاوتی نداشته است. وی با اشاره به اینکه امسال نرخ بادام نسبت به سال گذشته 
اندکی افزایش یافته، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو گز 40 درصد مغزپسته 3۶ 
هزار تومان، هر کیلو گز 28 درصد مغزپسته 28 هزار تومان، هر کیلو گز 18درصد 
مغر پسته 18 هزار تومان، هر کیلو گز مغز بادام 40 درصد 31 هزار تومان، هر کیلو 
گز مغز بادام 28 درصد 2۵ هزار تومان، هر کیلو گز مغز بادام  18 درصد 17 هزار 
تومان است. رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با تاکید بر اینکه قیمت شیرینی 
شب عید نیز نسبت به پارسال تفاوت چندانی نداشته است، بیان کرد: قیمت ها به 
صورت توافقی در هر واحد صنفی تعیین می شود، اما به طور نسبی قیمت هر کیلو 
شیرینی خشک بین 9 تا 12 هزار تومان، شــیرینی نخودچی بین 10 تا 14 هزار 
تومان، شیرینی کرکی ساده بین 10 تا 11 هزار تومان، شیرینی کرکی زعفرانی بین 

12 تا 1۶ هزار تومان و شیرینی تر بین 12 تا 1۶ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه رکود و تورم بر بازار گز و شیرینی سایه انداخته است، گفت: امسال 
میزان سفارش های شهرستان ها نیز که همه ساله اوایل اسفندماه انجام می شود، 
به یک سوم کاهش یافته است. به گفته شریفی بازرسی های مشترک اتاق اصناف 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت خود را برای نظارت بر واحدهای صنفی 

فروش گز و شیرینی در اصفهان آغاز کرده اند.

استاندار اصفهان:
پایانه  بار فرودگاه اصفهان تا چند روز آینده افتتاح می شود

آغاز جهش مصرف بنزین از ۲7 اسفند؛
مصرف بنزین نوروز ،  100 تایی می شود

بانک ها در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند؛

کاهش اقساط وام 80 میلیونی مسکن

استاندار اصفهان با تاکید براینکه تشکیل میز روســیه در اتاق بازرگانی اصفهان 
ضروری است، گفت: پایانه بار فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در چند 

روز آینده افتتاح می شود.
رسول زرگرپور در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان افزود: اتاق بازرگانی نیز باید 

از هرگونه حمایتی از صادرات استان به روسیه دریغ نکند.
وی با بیان اینکه برخی محصوالت تولید استان برای صادرات به روسیه استاندارد 
الزم را از نظر بسته بندی ندارد، گفت: برخی محصوالت استان، با مازاد تولید روبه رو 
است و باید با آسیب شناسی مشکالت موجود در راستای صادرات به کشور روسیه، 

این مشکالت برطرف شود.
 استاندار اصفهان اضافه کرد: باید بررسی شود که مشــکل اصلی چیست و آیا در 
بسته بندی، استانداردسازی و پایانه مشکل ایجاد شده یا شاید ما نتوانسته ایم این 

زنجیره ها را تکمیل کنیم.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان باید به صورت قوی تر، در این زمینه اقدام کند.

زرگرپور همچنین با اشاره به صادرات، اظهار کرد: بر اساس گزارش گمرک اصفهان 
در 11 ماهه سال 1394 واردات کل کشــور حدود 11 میلیارد دالر کاهش داشته 
است. وی با بیان اینکه چین، عراق، امارات، افغانستان و هند اهداف اول صادرات 
ایران هســتند، افزود: گمرک اصفهان، هفتمین گمرگ کشــور و اقالم صادراتی 

گمرکات این استان، شامل ۶۵9 قلم به 81 کشور است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه صادرات گمرکات استان 11 درصد نسبت به سال 
قبل کاهش ارزشی داشته، تصریح کرد: دلیل اصلی آن کاهش ارزش صادرات فرش 

ماشینی کاشان و محصوالت فوالد بوده است.
وی بیشــترین صادرات اســتان را فرآورده های نفتی، چدن، آهن، فوالد، فرش و 
کفپوش، محصوالت سرامیکی، مصنوعات آهن و فوالد، محصوالت لبنی، مصنوعات 
گرانبها، مواد و اشیای پالستیکی و مس و مصنوعات آن برشمرد و گفت: بیشترین 

صادرات استان به عراق، پاکستان و افغانستان است.
زرگرپور خاطرنشان کرد: در 11 ماه امسال ۶۵4 کیلوگرم طال از استان اصفهان به 

کشور امارات متحده عربی صادر شد.
اســتاندار اصفهان همچنین خبر داد: پایانه بار فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

اصفهان در چند روز آینده افتتاح می شود.
گزارش صادرات گمرک استان، گزارش ســفر هیئت بازرگانی به روسیه، گزارش 
مدیرکل فرودگاه اســتان درباره گمرک فرودگاه و اقدامــات صورت گرفته برای 
تجهیز و تکمیل آن و همچنین گزارش مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های استان 
از برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در 10 نمایشگاه معتبر جهانی در این 

نشست ارایه شد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه اولین جهش مصرف بنزین27اسفند و با آغاز سفرهای 
 نوروزی کلید می خورد، گفــت: در روزهای پایانی ســال احتمال مصرف بیش از

100 میلیون لیتر بنزین و ثبت رکوردهای جدید وجود دارد.
سیدناصر سجادی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین 
کشور حدود 70/۶ میلیون لیتر در روز بوده است، گفت: از ابتدای سال جاری مصرف 
این فرآورده نفتی حدود دو درصد و معادل 1/۵ میلیون لیتر در روز، در مقایسه با سال 
گذشته افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با اعالم اینکه پیش بینی می شود برای نوروز سال جاری همچون روند مصرف دو 
سال گذشته شاهد جهش مصرف بنزین در کشور باشیم، تصریح کرد: بر این اساس 
احتمال جهش مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر در روز وجود دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی وضعیت تامین، عرضه و توزیع 
بنزین همزمان با آغاز ســفرهای نوروزی مردم مطلوب ارزیابی می شــود، اظهار 
داشت: هم اکنون هیچ گونه محدودیت و نگرانی برای تامین بنزین نوروزی مردم 
وجود ندارد. وی با بیان اینکه از 27 اسفند ماه ســال جاری و همزمان با آغاز موج 
 اول سفرهای نوروزی جهش مصرف بنزین کشور رقم خواهد خورد، تاکید کرد: از

 این رو آمادگی عرضه و توزیع بیش از 100 میلیون لیتر بنزین حتی در مسیرهای 
پر رفت و آمد سیاحتی، گردشــگرپذیر و زیارتی برای ایام نوروز و روزهای پایانی 

سال وجود دارد. سجادی با اشاره به ثبت مصرف بیش از 10۵ میلیون لیتر بنزین 
در نوروز سال گذشته، یادآور شد: پیش بینی می شود برای نوروز سال جاری حتی 
رکوردهای جدید مصرف، رقم بخورد و مردم باید در مصــرف این فرآورده نفتی 

حداکثر صرفه جویی را در دستور کار قرار بدهند.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه در طول ایام 
نوروز هم دو پیک مصرف بنزین اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: قطعا در 12 

فروردین ماه سال جاری پیک جدید مصرف بنزین در کشور را شاهد خواهیم بود.
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عکس روز

تصور کنید 30 زنبور خرمایی عظیم الجثه بعد از آنکه متوجه 
ایجاد یک بوی خاص توســط دیدبان خود می شوند روی 
 یک کندوی عسل فرود آمده و شروع به زدن سر زنبورهایی

 می کنند که درون آن کندو حضور داشتند. آنها زنبورهای 
نحیف و بسیار کوچک درون کندو را می گیرند و سرهایشان 
را با استفاده از فک های قدرتمند خود از بدن جدا می کنند.

ســناریویی که با هم از نظر گذراندیم بسیار وحشتناک به 
نظر می آید، اما این اتفاقی است که در وقعیت رخ می دهد. 
البته زنبورهای عسل معموال تالش می کنند تا با نیش زدن 
مهاجمان آنها را به عقب برانند، اما متاســفانه توان نفوذ به 

پوسته قدرتمند بدن آنها را ندارند.
عاقبت زنبورها یکی بعد از دیگری از پای در می آیند و جالب 
است بدانید که حدود 20 عدد از آنها ظرف تنها یک دقیقه 

توسط یکی از این زنبورهای خرمایی کشته می شوند.
با این نرخ، این مهاجمان سرخ رنگ قادر خواهند بود که 30 
هزار زنبور را ظرف تنها چند ساعت بکشند وبه این صورت 
انقالب صنعتی فرانسه با نرخ باالی کشته هایش در برابر این 

قربانیان حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
زنبورهای سرخ آسیایی که Vespa Mandarinia نامیده 
می شوند بعد از رشــد کامل، طولی برابر با 5 سانتیمتر پیدا 
می کنند و نیش آنها قادر است از پشت یک بارانی هم هدف 

خود را از پای در بیاورد.
این گونه برخالف زنبورهای عسل می تواند به صورت پیاپی 
قربانی خود را نیش بزند و ســم آنقدر است گوشت را از هم 

متالشی کرده و کلیه ها را از کار بیاندازد.
زنبورهــا  ایــن 

نــد  مند و نیر
امــا زنبورهای 
عسل نیز برای 
مقابله با آن به 
یــک مکانیزم 
قوی  دفاعــی 
مجهز شده اند: 
آنها می توانند 
نوعــی گوی را 
اطــراف زنبور 
دیدبــان ایجاد 
کننــد و آنقدر 
تــکان  را  آن 
دهنــد تــا به 

خاطر بــاال رفتن 
دمای بدنش جــان بدهد و از این طریق کنــدوی خود را از 

دست زنبورهایی که با تشخیص بو به آنجا خواهند آمد نجات 
دهند.

این
 زنبورهای 
یــی  ما خر

را می توان 
یناســورهای  دا

مدرن بالــدار خوانــد؛ آنها 
قادرند هر حشــره ای را از پای درآورند 

و هر پستانداری را ناتوان کنند.
دکتر استفان مارتین حشره شناس دانشگاه 

سالفورد است که زمانی در حین 
زیر نظر گرفتن کندوی زنبورهای 
عسل همراه با همکارانش مورد 
هجوم این زنبورها قرار گرفتند. او 
می گوید برای درامان ماندن از این 
حشرات باید چشمان و دهان خود 
را ببندید و منتظر رفتن آنها باشید. 

یکی از همکاران من نتوانســت این 
چندین کار را انجام دهد و فرار کرد و در نتیجه 

بار نیش خورد. در واقع اگر این زنبورها تشخیص دهند 
که تهدیدی برایشان ندارید شما را راحت می گذارند 

زیرا هدر دادن زهر کار معقولی برایشان نیست.
اما اگر بدشــانس باشــید و نیش بخورید کارتان به 
بیمارســتان کشیده می شود. ســم این حشره قادر 
است گوشت 

را متالشــی 
کند

و نوروتوکسین 
آن نیز فعالیت 
عصــب هــا را 
مختل کرده و 
دردی را ایجاد 
که  کنــد  می 
از نظــر برخی 
به فــرو رفتن 
داغ  ســوزن 
بــدن  درون 

شبیه است.
اما این حشــره 
به خاطــر ابعادی 
که دارد می تواند حجم باالیی از سم را وارد بدن شما کند و 

در نهایت اگر 30 یا 40 بار توسط آنها نیش بخورید، به اندازه 
یک قاشق چای خوری ســم وارد بدنتان می شود. اگر این 
 سم از حدی باالتر برود آنگاه می تواند باعث از کار افتادن 
کلیه ها شــده یا حتی قلب تان را از تپیدن نگه دارد. 
اگر هم برحسب تصادف آلرژی داشته باشید باز هم 

از نیش این زنبور به دردسر خواهید 
افتاد.

آنچه  زنبور اما  را مشکل این 
ابعادش اســت. این حشــره و النه ساز می کند 

هستند که ممکن است وزنشان به بیش آن آنقــدر بزرگ 
از 9 کیلوگرم برســد. این میزان می تواند یک شاخه درخت 
را بشکند و به همین خاطر اســت که این زنبور عظیم الجثه 
ترجیح می دهد النه اش را به جای درخت روی زمین بسازد.

از همین رو، احتمال آنکه به النه آنها نزدیک شــوید بسیار 
زیاد است. به همین خاطر توصیه می شود که به این زنبورها 
 نزدیک نشــوید؛ چراکه ســرعت پرواز کردن آنهــا بالغ بر

 24 کیلومتر بر ساعت یا بیشتر است.
اما زنبورهــای خرمایــی عالوه بــر اینکه خطــری برای 
انسان محســوب می شــوند می توانند زندگی زنبورهای 
عســل را هم نابــود کنند کــه البتــه بــرای جلوگیری 
از بــروز ایــن مســئله زنبورهــای عســل بــه اقدامــی 

جالــب به نــام آغوش دســته جمعی دســت مــی زنند.
در صورتی که زنبور دیدبان یک کندوی عســل پیدا کند، 
ساکنان کندو به سمت آن هجوم نمی برند و در مقابل به آن 
اجازه می دهند که داخل بیاید و به خیال خود بوی خاصی 
که در ابتدا گفته شــده را ایجاد نموده و 
هم قطارانش را به ســمت النه 

بکشاند.
اما این یک دام

 است و به 
محض آنکه 
دیدبان 
وارد 
شد، 

ساکنین
آن ایجاد کندو توپی را در اطراف 

می کنند. در ادامه زنبورها شروع به لرزاندن 
بدن خود کرده تا دمایش را باال ببرند و از 
این طریق دیدبان را درون آن بپزند. در اثر 
این کار دی اکسید کربن درون توپ تجمع 

یافته و باعث مرگ زنبور می گردد.
اما نکته جالب دیگــر در مورد ایــن زنبورها، 
آناتومی بدنی شان است که فاقد قلب بوده و خون 
را با انقباض بدن به اندام های مختلف پمپاژ می کند. 

از همین رو، 
زنبورهای عسل 
همزمان تالش 
کننــد  مــی 
که بــا تجمع 
حــول تــوپ 
ایجــاد شــده 
آن را فشــرده 
کنند و از این 
طریق مانع از 
یافتن  گردش 
 خــون درون 
انــدام هایش 
 . ند شــو
بنابرایــن باال 

 بردن دما، تجمع
 دی اکســید کربــن و توقف جریــان خون همگــی عللی 

هستند که مرگ زنبور خرمایی را به دنبال خواهند داشت.
بنابراین، زنبــور دیدبان عاقبت می میــرد و همزمان جان 
 تعدادی از زنبورهای عســل کارگر و را هــم خواهد گرفت

 )در نتیجه تقالیی که برای رهایی کرده بود( با این همه، کل 
کندو و ساکنانش نجات پیدا می کنند.

این یک اقدام مقابله ای قابل توجه اســت که ظرف هزاران 
ســال در وجود زنبورهای عســل شــکل گرفته است، اما 
زنبورهای عسل اروپایی چنین مکانیزم دفاعی جالبی ندارند 
و برای همین اســت که زنبور خرمایی دیدبان کندوی آنها 
را عالمت گذاری کرده و ســپس با دوستان خود به آنجا باز 

می گردد.
 آنها بعــد از هجوم به کنــدو، همه بزرگســاالن را قتل عام

  می کنند و جالب اســت بدانیــد که تمایلی بــه خوردن 
بدن های عــاری از مواد غذایــی آنها ندارنــد و در مقابل 
الروهایشــان را با خود به النه می برند تا غذای شفیره های 

خود را تامین کنند.
در مواردی هم که اگر دستبرد این زنبورها به کندو یک روزه 
تمام نشود و به نوعی ناتمام بماند، آنها نگهبانانی را در ورودی 

کندو قرار می دهند تا از آن حفاظت کنند.
با در  نظر داشتن آنچه گفته شد، سوال بسیاری این است که 
زنبورهای خرمایی )یا آسیایی( چه فایده ای دارند؟ آنها صرفا 
نیش می زنند و باعث آسیب رسیدن به انسان می گردند، در 
حالی که زنبورهای عسل، مرتبا در تالشند و کمترین فایده 

آنها عسلی است که تولید می کنند.
مارتین نیز در پاســخ به این ســوال می گویــد: زنبورهای 
آســیایی بخشــی 
بســیار مهم در 
سیســتم  کو ا
آنها  هســتند. 
در زمانــی که 
ی  هــا ر نبو ز
عســل را هدف 
 حملــه قــرار

 نمــی دهنــد 
ســمت   بــه 
کرم هــا هجوم 
می برند که در 
دشــمن  واقع 
ت  ال محصــو
ی  ز ر و کشــا
هستند و می توان 

آنها را قدرتمندترین آفت کش های طبیعی خواند.

قاتلیکهبیستقربانیرادریکدقیقهازپادرمیآورد؛

زنبور سرخ آسیایی 

دریچه

 توآتورا جانوری شــبیه به خزندگان خانواده سوســمار اســت که برای
 تخم گذاری 38 سال زمان نیاز دارد. آنها از 220 میلیون سال پیش روی 

زمین حضور داشته و گویا اصال عجله ای هم ندارند!
 جانــوری شــبیه بــه مارمولک هــا و سوســمارها کــه از اتفاقــات 

منتهــی بــه نابــودی دایناســورها جــان ســالم بــه در بــرد و در 
حــال حاضــر در نیوزیلنــد زندگــی می کنــد، از زمــان محافظــت 
 در بــاغ وحــش »چســتر زو« بــه تازگــی و بــرای اولیــن بــار

 تولید مثل کرده است.
 شــاید به فکر کند بودن تولید مثل پانداها افتاده باشید، اما توآتوراها از 
آنها هم کندترند! 20 ســال زمان می برد تا یک توآتورا از نظر جنسی بالغ 
شود. این جانور هر چهار سال یک بار شــرایط تولید مثل را پیدا می کند 
و زندگی اش از دید ما بسیار کند است. البته اگر عمر شما هم باالی 120 

سال بود، چنین برداشتی نمی کردید!
  خانه اصلی توآتورا )که به آن توآتارا هم گفته می شــود( بریتانیاســت،
  اما در حال حاضر فقط در نیوزیلند یافت می شود. پژوهشگران باغ وحش
  چستر زو پس از چهار دهه کار با این جانور سرانجام موفق به تولید مثل
  آن شــدند. توآتــورا زمانــی در تمــام قاره هــای جهــان وجــود

 داشت.
اولین بچــه توآتورا )Tuatura( در ســال گذشــته میــالدی و پس از 
حدود 238 روز مراقبت ســر از تخم درآورد. خانم مک جورج، 58 ساله، 
مسئولیتش را در باغ وحش چســتر زو بر عهده داشت. گفتنی است این 

توآتورا از سال 1977 در آن باغ وحش نگهداری می شود.
درست اســت که »سوســمار پل دماغی« یا همان توآتورا به سوسمارها 
شــباهت دارد، اما در واقع بــه یک گــروه جداگانه از خزنــدگان به نام 
نول سرســانان )Rhynchocephalia( تعلق دارد. به همین دلیل این 
حیوان در مطالعه تاریخ تکامل سوسمارها و مارها و بازسازی شکل ظاهری 
و شیوه زندگی دایناسورها، و پرندگان و تمساح های اولیه اهمیت زیادی 

دارد.
جانوریسهچشم،اماکند!

یکی از نکات جالب فیزیک آنها، وجود »چشم سوم« در مرکز پیشانی شان 
اســت که البته دیگر کارکرد بینایی برای این جانور نداشته و به احتمال 

فراوان برای دریافت نور فرابنفش از آن استفاده می شود.
متابولیسم توآتورا بسیار پایین است: تنها 5 دم و بازدم در دقیقه و ضربان 
بین 6 تا 8 مرتبه در دقیقه. آنها هر چهار سال یک بار تولید مثل کرده که 

هر بار یک سال زمان می برد تا بچه سر از تخم درآورد.
بچه توآتورا در ماه دسامبر متولد شد، اما مســئوالن باغ وحش به تازگی 
آن را رسانه ای کرده اند. نام کوچک خانم مک جورج »آیسولد« است که 
مسئوالن باغ وحش به پاس قدردانی از زحماتش نام بچه تازه متولد شده 

توآتورا را »آیسولد کوچک« گذاشته اند.
گفتنی اســت این جانور از 70 میلیون ســال پیش در تمام نقاط زمین 
 به اســتثنای نیوزیلند منقرض شده اســت. در ضمن، نوع نر این جانور

آلت تناسلی نداشته و مانند پرندگان جفت گیری می کنند.

فرادیدخبرداد؛

خزندهای3چشمکهدرحالانقراضاست
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براساس بررسی شاخص » دوام زندگی «، حدود 14 درصد طالق ها در ایران، کمتر از یک سال و 
11 درصد آن پس از یک تا دو سال از زندگی مشترک رخ می دهد.

طالق در ایران به یکی از بحرانی ترین مقاطع خود طی سال های اخیر رسیده است. هم اکنون 
ایران با نرخ خام طالق 2 درصد یکی از باالترین آمارها در زمینه طالق را در کشورهای منطقه 
دارد و حاال پس از چالش های رفتاری، اخالقی و اقتصادی، چالش های دیگری مانند سبک جدید 

زندگی شهری نیز، بر این روند افزایشی تاثیر گذار است.
یکی از چالش هایی که در این زمینه، کم تر به چشم می آید، شاخص دوام زندگی در طالق است. 
این شاخص در مسایل جمعیت شناختی واقعه ازدواج و طالق مورد بررسی قرار می گیرد و ناظر 
بر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طالق است. براساس بررسی این شاخص، حدود 14 درصد 
طالق ها در ایران، کمتر از یک سال و 11 درصد آن پس از یک تا دو سال از زندگی مشترک رخ 
می دهد. در مجموع بیش از50 درصد طالق ها در ایران در کمتر از 5 سال از زندگی مشترک رخ 

می دهد. این اتفاق اما در برخی استان های کشور، بحرانی تر است.
هم اکنون میانگین کشور طول مدت زندگی مشــترک در طالق های ثبت شده در کل کشور 
8 سال است، اما استان های ایالم، کردستان، خراسان جنوبی و اردبیل میانگین زیر 7 سال را 
تجربه می کنند. از طرف دیگر، استان های یزد، سمنان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز دارای 
 میانگین طول مدت زندگی مشترک در طالق های ثبت شده باالی 8 سال هستند. این اتفاق 
در شرایطی است که شاخص دوام زندگی طی سال های 1386 و 1388 کمتر از سال های 1392 

و 9 ماهه اول سال 1394 بوده است.
این اتفاق در شرایطی است که وزارت بهداشت صراحتا افزایش طالق را یکی از چالش های مهم در 
ارتقای نرخ باروری کشور می خواند. براساس اعالم رسمی محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر 

سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت » در طول سال های 1385 تا 1393 تعداد موارد طالق و تعداد 
ازدواج ها در ایران رشد شتابنده ای داشت و این دو پدیده از چالش های ارتقا نرخ باروری در کشور به شمار می روند.«

وی ادامه داد: هم اینک80 درصد طالق ها در کشور در میان زوج های دارای سن زیر30 سال رخ و بررسی ها نشان 
می دهد افزون بر 14 درصد طالق ها در سال نخست و50 درصد در پنج سال نخست زندگی اتفاق می افتد. مدیرکل 
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: طی امسال نیز ظرف هر ساعت 18 مورد طالق و 
در هر روز 443 مورد طالق در سطح کشور ثبت شده اســت. وی همچنین با اشاره به روند افزایش طالق عاطفی 
افزود: طالق های عاطفی یکی از چالش ها و موانع فرزندآوری در بین زوجین و در حال رشد است. مطلق میزان کلی 
باروری در ایران را  1/8 اعالم و بیان کرد: طبق شاخص های جهانی حد جایگزینی میزان باروری کلی یا میانگین 
تعداد فرزندانی که یک زن در طول باروری به دنیا می آورد باید 2/1 باشد بنابراین کاهش این شاخص تهدیدی برای 
کشور محسوب می شود. اگر کاهش نرخ باروری کلی در کشورمان به همین منوال ادامه یابد ظرف20 سال آینده 

میزان باروری کلی در ایران به حدود صفر می رسد که مشکالتی عدیده ای را پدید خواهد آورد.
دیگر نکته ای که روند طالق را در ایران، سرعت داده است، طالق توافقی است. براساس این روش از طالق، »زوجین 
می توانند با توافق درمورد حق وحقوق خود یا گذشــتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و مالقات فرزند، 

جهیزیه، نفقه و... به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند. «
این ساده ترین تصویر از ساده ترین شکل طالق در کشور اســت. این اتفاق همزمان در شرایطی است که رییس 
 دادگاه های عمومی و انقالب تهران در بهار ســال جاری اعالم کرد: » طالق توافقی با 27 هزارو320 فقره پرونده، 
در صدر دعاوی مجتمع های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشته است. « این آمار زمانی معنادار می شود که آن 
را با تمامی پرونده های طالق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت  احوال استان تهران ساالنه 
بیش از30 هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می شوند که بر پایه این آمار و 27 هزار طالق توافقی در این کالنشهر، 

می توان گفت90 درصد طالق ها در تهران توافقی است.

رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت:

بسته  پیشگیری از مرگ و میر جوانان تدوین شد
کارهای ناتمام و استرس پایان سال؛

مهارت برنامه ریزی، مهارت مدیریت زمان و کنترل استرس

دریچهخبر

پرسه درشهر

نکته

برخــی از رفتارهــا و خصوصیــات اخالقی نشــان می دهد فرد 
خودشیفته است و خودشــیفتگی نوعی صفت منفی به حساب 
می آید که باعث می شود فرد اعتماد به نفسی کاذب و بیش از حد 

طبیعی پیدا کند.
شاید شما نیز در زندگی خود با افرادی روبرو شده باشید که مدام 
 از خود صحبت می کنند و دغدغه آن ها ظاهر و بحث های مربوط 
به خودشان است. این گونه افراد معموال به فردی به جز خود توجه 
چندانی نمی کنند و حس همدردی کمی نســبت به سایر افراد 
دارند. در واقع خودشیفتگی نوعی اختالل روانی محسوب می شود 
که می تواند روابط افراد، شــغل، تحصیل، اوضاع مالی و رویکرد 

اجتماعی آن ها را تحت الشعاع قرار دهد.
خودشیفتگی یا نارسیســتی به این معنا اســت که فرد بیش از 
حد خود را دوست داشته باشــد و همین امر باعث می شود تنها 
 منافع خود را در نظر بگیرد و خودخواه شود. با افزایش مشارکت 
در دنیای مجازی و افزایش شبکه های اجتماعی خودشیفتگی نیز 

میان افراد نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.
این افراد مدام در جســتجوی تصدیق حرف خود یا تشــویق و 
تحسین اطرافیان هســتند و هیچ گونه انتقادی را راجع به خود 
 نمی پذیرنــد و در مقابــل آن جبهه می گیرند. افراد نارسیســت 
در شــبکه های اجتماعی مدام از خود تصاویر مختلف در حاالت 
مختلف منتشر می کنند و در جستجوی تایید افراد و ابراز عالقه 

آن ها نسبت به تصاویر خود هستند.
این افراد در بیشــتر مواقع صحبت یا مکامله افــراد دیگر را قطع 
 می کننــد و راجع به خــود یا عالقه شــان صحبــت می کنند و 
به موضوعاتی که باب میل شان نیســت یا راجع به آن ها نیست 
گــوش نمی دهنــد و از این طریق ممکن اســت به افــراد دیگر 
بی احترامی کنند. این گونه افراد بیشتر وقت خود را صرف توجه 

به ظاهر و تجمالت می کنند و دغدغه های مادی فراوانی دارند.

اگر این نشانه ها را دارید 
خودشیفته هستید

رییس اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت، سوانح و حوادث ترافیکی را عامل اصلی 
مرگ و میر میان جوانان اعالم کرد و از تدوین بسته سالمت و همچنین پیشگیری از 

مرگ و میر جوانان خبر داد.
دکتر گالیل اردالن شایع ترین علل مرگ و میر میان جوانان را حوادث ترافیکی عنوان 
کرد و گفت: با توجه به آخرین آمار مرکز مدیریت شبکه در سال90، سوانح و حوادث 
 ترافیکی بیش از30 درصد علل مرگ در ســنین 18 تا 29 سال را به خود اختصاص 
داده است. وی افزود: جوانان ریســک پذیری باالیی دارند و رفتارهای مخاطره آمیز و 
هیجانی در آنها از گروه های سنی دیگر بیشتر است. این موضوع آنها را وادار به انجام 
مانورها و حرکات خطرناک در حین رانندگی می کند. پلیس راهور ناجا و راهنمایی 
و رانندگی و ... با نصب تیزرها و تبلیغات خوبی که در ســال های اخیر انجام دادند و 
اطالع رسانی خوبی که ایجاد کردند، حوادث ترافیکی کاهش پیدا کرده است ولی هنوز 
مرگ و میر در گروه سنی جوانان باال است. وی افزود: بر اساس بررسی جمعیت شناسان، 
مرگ و میر جوانان سیر نزولی نداشته است و اگر مداخله  جدی در بحث رفتاری جوانان 

صورت نگیرد، این مرگ و میر بازهم افزایش پیدا می کند.
رییس اداره ســالمت جوانان وزارت بهداشــت، توجه به حوادث ترافیکی را نیازمند 
رویکردی چندبخشی دانست و ادامه داد: عامل انســانی در حوادث ترافیکی در 57 
درصد موارد باعث ایجاد حادثه می شود، اما جاده و وسایل نقلیه نیز از عواملی هستند 
که می توانند باعث ایجاد این حوادث شوند و ما در وزارت بهداشت ممکن است نتوانیم 

مداخله مستقیم در این رابطه داشته باشیم.

اردالن از تدوین بسته های پیشگیری از مرگ و میر جوانان در وزارت بهداشت خبر داد 
و درباره جزییات آن توضیح داد: ما رفتارهای مخاطره آمیزی که ایجاد حادثه می کنند 
را به ترتیب اولویت شناسایی و بر مبنای آن بسته آموزشی تدوین کردیم. برای مثال 
 در این بسته به جوان هشدار داده شده اســت که در تاریکی چگونه رانندگی کند یا 
این که سو مصرف مواد مخدرچقدر در زمان رانندگی خطرناک است. وی افزود: این 
بسته برای عابران پیاده و رانندگان طراحی شده اســت. یک بسته نیز برای آموزش 
مربیان که به طور مستقیم با جوانان در ارتباط هســتند با همکاری مرکز مدیریت 
 حوادث و فوریت های وزارت بهداشــت و دفتر آموزش و ســالمت و اداره پیشگیری 

از حوادث ترافیکی مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر در حال تدوین است.

تمایل اساسی انسان تالش برای کســب تعادل به عنوان یک ارگانیسم است و این 
تعادل غالبا در روزهای پایانی سال به هم می خورد.

روزهای پایانی سال افراد در حال تکاپو هســتند و کارهای ناتمام، بخشی از ذهن 
انسان را درگیر می کند. انسان تمایل دارد با سرعت همه کارها را تمام و سال جدید 

را بدون استرس شروع کند.
کارها و امور ناتمام از لحاظ روان شناسی باعث می شود فرد عالئم زیر را تجربه کند:

اضطراب درونیـ  اســترس درونیـ  لرزش و تغییر در آهنگ تنفسـ  پرخاشــگر 
 شــدن و بروز رفتارهای عصبیـ  رفتارهای تکانشــی ـ  کم طاقت بــودنـ  تغییر 
در خواب ) بدخوابی و خواب ناآرام و احساس کم خوابی(ـ  نوسان خلق )مدام تغییر 

خلق می دهد. (
این عالئم باعث می شــود فرد انرژی های روانی خود را در پایان ســال بیش از حد 
 از بین ببرد و اگر موفق نشود کارها را درســت انجام دهد، نگران و مضطرب شده و 
به شــدت کم حوصله می شــود. بیشــترین علت ایجاد این حالت نداشتن برخی 
مهارت ها و تاکید بیش از حد فرد روی زمان آینده اســت. در این شرایط فرد به آن 
دلیل مضطرب می شود که وضع موجود را رها کرده و روی آینده و کارهای ناتمام و 

مسائل آن متمرکز می شود.
مهم ترین مهارتی که برای کاهش اضطراب و استرس اسفند ماه نیاز است مهارت 

برنامه ریزی، مهارت مدیریت زمان و کنترل استرس است.
افرادی که برای امور خود برنامه ریزی صحیح انجام می دهند سالمت روان بهتری 

دارند. نوع برنامه ریزی شــما نباید اســترس آور و اضطراب زا باشد. برنامه هایی که 
مطابق با واقعیت و توانایی فرد تنظیم نشود، به ایجاد استرس منجر می شود و آرامش 
فرد را به هم می ریزد. برای برنامه ریزی کردن الزم اســت ابتدا در مکانی ساکت و 
خلوت تمرکز کنید و چند نفس عمیق بکشید. تعداد روزهای باقیمانده تا پایان سال 

را در نظر بگیرید و برای تمام روزهای تان برنامه ریزی کنید.
بخش مهــم در برنامه ریزی مدیریت زمان اســت و اولین قــدم در مدیریت زمان 
 این اســت که به دنبال ســارقان زمــان بگردید. مشــخص کنید کجــا وقت تان 
به صورت نادرست هدر می رود و شــما نمی توانید از آن زمان ها استفاده مناسبی 
 ببرید. همچنین فهرســتی از کارهای تان تهیه کنید و آنها را بــه ترتیب اهمیت 

بنویسید. 
جلوی هر کــدام از کارها مدت زمانی که نیاز هســت را ثبت کنیــد. در طول روز 
برنامه ریزی کنید که چند کار ناتمام را می توانید با توجه بــه زمانی که در اختیار 
 دارید انجام دهید. برای کنترل اســترس پایان ســال الزم اســت از مهارت های 
تن آرامی استفاده کنید و در لحظات استرس زا قبل از این که چیزی بگویید، به آرامی 

از40 تا 1 به طور معکوس بشمارید.
در نظر داشته باشــید هیچ چیز مهم تر از سالمت روان شما نیست و چنانچه انرژی 
ذهنی شما صرف امور ناتمام شود، نمی توانید به کارهایی که باقی مانده بپردازید. 
بنابراین هرکدام از کارهایی را که به تعویق انداختن آنها مشکل پیچیده ای در زندگی 

شما ایجاد نمی کند را در آخر فهرست قرار دهید و آرام باشید.

اینجا هیچ نشانه ای از زنانگی های بزک شــده و آب و رنگ دار نیست. از آن هم 
ســاده تر هیچ خبری از بحث کردن بین زنان مدرن و ســنتی نیست تا مثل 
همیشه، سرآخر مدرن ها و سنتی ها هیچ کدام دیگری را راضی نکنند. اینجا نه 
صدای موسیقی خاموش شده زنان را می شنوی، نه صدای زنانی که در مجلس 
شورای اسالمی شــبیه مردها حرف می زنند، اما هنوز هم روح زن بودن زنده 

است.
 زنی که لباســش از پارچه های رنگین و سوزن دوزی شــده است، روی زمین 
نشسته و در سردترین روزهای سال نوعی سبزی را خرد می کند برای غذایی که 
نمی شود حتی حدس و نظری درباره اش داشت. این یک موقعیت کامال جبری، 
جغرافیایی برای هشت زنی است که به همراه خانواده شان از 1523 کیلومتر 
آن سوتر از تهران، از سیستان وبلوچستان، نزدیک به 16 ساعت حرکت کرده اند 

تا به تهران برسند و شاید زندگی شان تغییری کند.
حاال هم که به تهران رسیده اند تمام سهم شان از زندگی شهری چیزی نیست 
جز، زندگی در حاشیه روستایی اطراف تهران. اگر تهران متن اصلی این کالف 
تو در تو باشد، باقر شــهر حاشیه آن اســت و کمی دورتر از باقر شهر روستای 
اسماعیل آباد، در مجاورت پاالیشگاه نفت، آخرین و دورترین نقطه حاشیه ای 
است که حتی ســاکنان بومی اش آن را تخلیه کرده اند. اما همین روستایی که 
هیچ سهمی از پیشرفت و تکنولوژی شهری ندارد، چند سالی است که موطن 

این خانواده سیستان وبلوچستانی شده است.
در روستای اسماعیل آباد باقرشــهر حتی برای خانه هایی که بنایی مستحکم 
 هســتند، آب و گاز وجود ندارد، در حاشیه این روســتا اما خانواده ای مهاجر 
به دنبال پیدا کردن آخرین بارقه های امید در کپرهایی زندگی می کنند که از 
آب و گاز هم که بگذریم حتی، سرویس بهداشتی هم ندارند. همه آنچه از مفهوم 
خانه برای این خانواده بزرگ وجود دارد چیزی نیست جز اتاقک های کوچک 
کاهگلی و پارچه ها و تکه هایی از چوب و پالستیک. اینجا مفهومی از کفپوش و 
فرش قابل درک نیست. فرش این زندگی همین زمین خاکی است که رویش 

نشسته اند و سبزی خرد می کنند.

زنی ایرانی که غریبه ای غریب است
اسماعیل آباد چنان خالی از سکنه است که از مرکز روستا هم چشم بچرخانی 
این اتاقک ها و چادرهایی که خانه امن، خانواده مهاجر سیستانی است حواست 
را به خودش جمع می کند. یکی از آخرین اهالی این روستا به دختر بچه هایی 
که لباس های زرد و بنفش و قرمز پوشیده اند و می دوند و بازی می کنند، اشاره 
می کند و می گوید: » اینها باید پاکستانی باشــند، فکر نمی کنم ایرانی باشند. 
خیلی وقت می شــه که دارن تو اون خرت و پرت ها زندگی می کنند. ما تا حاال 
 نزدیک شون نشــدیم، من نمی دونم چه جوری روزشون رو شب می کنن ولی 
تا حاال آزاری به اهالی روستا نداشتند. همون گوشه که تقریبا بیرون روستا هم 

می شه زندگی می کنند. «
اشاره دســت مرد را که دنبال کنی، به دختر بچه زیبایی می رسی که چشمان 
سیاه و درشتی دارد و پوســتی گندمی که آفتاب سوخته شــده است. وقتی 
می دود و از تل های خــاک باال و پایین می پرد لباس های رنگینش بیشــتر به 
چشم می آید. انگار که ترسیده باشد، دست هم بازی هایش را می گیرد و می دوند 
به ســمت اتاقک هایی که به خانه می مانند. این چشمان سیاه و این دویدن ها، 
 این صدای خنده در نهایت فقر برای مهاجران پاکستانی نیست که اگر هم بود 
بی شک باید باز هم نگران می شدیم، اما این صدای حرف زدن های زنی ایرانی 
اســت که دخترش را با فریاد می خواند و می گوید: » کجا بودی؟ زود باش بیا 
خونه ببینم. « این لحظه است که همه دلواپسی های زنانه ات به سراغت می آیند 
 و دلت اشک می خواهد که چرا زنی ایرانی، در همین مرز و خاک، به هر دلیلی 
از نگاه هموطنانش بیگانه و مهاجر به نظر می رســد؟! آیا سکوتش او را از متن 
اصلی زندگی بیگانه کرده است؟ یا لباس های رنگین و زیبای سیستانی اش؟ این 
 زنان سیستانی که چشم ها و دهان شــان را بسته اند و به حکم زن بودن شان و 
به حکم نبودن ساده ترین امکانات زیستی به تهران مهاجرت کرده اند چه تفاوتی 
با زنان دیگر این سرزمین دارند؟! از زیبایی های زنانه هیچ کم ندارند، اما زندگی 
را جز در فقر و ســکوت نمی بینند. به خیال شان زندگی همین است و قرار هم 

نیست هیچ عبارتی از زندگی تغییر کند.

زنانی که روزهای شان با هم می گذرد
همان طور که روی زمین نشسته اســت به زنان دیگری که کنارش نشسته اند 
اشاره می کند و می گوید: » من و جاری هام و خواهرشوهرم با هم خوبیم. از صبح 
که مردها می روند پاالیشــگاه ما هم تا غروب با هم هستیم. آقامون تو همین 
پاالیشگاه اینجا کار می کنه. درآمدش کمه، اما خداروشکر کاری نمی شه کرد 
باید زندگی کنیم دیگه، هر ماه700 هزار تومان حقوق می گیره. اگر هم اینجا کار 
نکنه که دیگه درآمدی نداریم. « دخترجوانی که مادر سه بچه است، می گوید: 
خواهر شوهرش است، مثل شش زن دیگر کم حرف است. انگار سکوت عادت 
دیرینه ای باشد که زنان سیستان وبلوچستان به آن خو گرفته اند. شالی سرخابی 
به دور صورت و شانه هایش کشیده است و از میان درز شال بزرگش معصومیت 

چهره اش را می شود دید.
 » مردای خانه هم که برمی گردن همه چی همین طوره، ما همین جا کنار هم 
 در همین اتاقک هــای کاهگلی می خوابیــم و از خواب بیدار می شــیم، مردا 
هر روز چند گالن آب از اون طرف روســتا برای مان می آورند و تا شب با همان 
آب سر می کنیم، اگر هم آب گالنا تموم شد خودمون گالنارو می بریم و پر از آب 
می کنیم. « این را زنی می گوید که بیشتر از شش زن دیگر حرف هایش را بر زبان 
می آورد. به گفته خودش 25 یا 26 ساله است. چون شناسنامه ندارد، از سن و 
سالش اطمینان ندارد. 12 سالش بوده که شوهرش داده اند و هیچ وقت هم فکر 
نکرده که باید درباره ازدواجش بپرسد. صورتش اما شبیه صورت زنان 26 ساله 
نیست، به نظر حداقل40 سال سن دارد. زنی که سکوت می کند شکسته و پیر 
می شود. شناسنامه نداشتن یعنی هویت نداشتن. هویت انسانی فقط به دلیل 
زن بودن، نادیده گرفته می شود و حتی همان زن که هویت را از او دریغ کرده اند 

نمی خواهد چیزی را تغییر دهد.

هویت زنان خاک شده

 ازدواج در ایـران نقشـه طـالق و ازدواج در ایـران نقشـه طـالق و
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منبت کاری، به معنی رویانیده؛ تلفیقی از هنر و حوصله روی 
چوب، نام یکی از صنایع دستی ایران است.

 ریشــه کلمه منبت از کلمه نبــات گرفته شــده؛ چرا که 
برجستگی گل و گیاه روی چوب وسنگ مانند روییدن گیاه 

روی آن بوده است.
 شــاید بتوان آغاز تاریخ منبت کاری را از زمانی دانست که 
انسان نخستین بار، با ابزاری برنده و تیز، چوبی را تراشیده 
 اســت. با توجه به اســناد و مدارک موجود، سابقه صنعت 
منبت کاری در ایران به ۱۵۰۰ ســال قبل بــاز می گردد و 
قدیمی ترین اثر منبت کاری موجــود یک لنگه در چوبی، 
 متعلق به مســجد جامع عتیق شــیراز اســت که در دوره

 عمروبن لیث صفاری ساخته شده و دارای زیر سازی از چوب 
تبریزی می باشد و روی آن با خالل هایی از چوب گردو و با 

نقوش پر ضلع بسیار زیبایی زینت داده شده  است. 
پس از آن شایسته است، به یک سر در منبت کاری شده از 
چوب کاج اشاره کرد، که ساخت قرن چهارم هجری قمری 
است و روی آن با ظرافت کامل، خط کوفی با قطری حدود 

سه سانتیمتر کنده کاری شده است.
منبت کاری چیست؟

منبت کاری با چوب یکی از ظریف ترین صنایع دستی با مواد 
اولیه ارزان و ساده اســت که با کنده کاری خاص و همراه با 
خلل و فرج روی چوب ذهنیات هنرمند منبت کار را نقش 
می بندد. در این شــیوه هنری استاد کار، طرح را به صورت 
چرمه و گرده ذغال بر ســطح چوب منتقل کرده و ســپس 
با ابزارهای چون مغار نیــم گرد، مغار ســرتخت و ... ابتدا 
 خطوط محیطی طرح را ایجاد و بعد اقدام به برداشتن زمینه 

می کند. 
 عمق کنده کاری متناســب با کاربرد شــی ای که ساخته 
می شود متفاوت است. کنده کاری بیشتر روی چوب هایی 
انجام می گیرد که ضمن محکم بودن گره نداشــته باشد. 
مانند گردو، آبنوس، گالبی و انــواع چوب های جنگلی. در 
کارهای ظریف از چوب گالبی استفاده می شود. ولی برای 
کارهای بزرگ تر و یا ساخت تندیس های چوبی، بیشتر از 
چوب گردو که آغشته به نفت شده است بهره می گیرند؛ چرا 
 که نفت در چوب نفوذ کرده و سطح آن را برای کنده کاری 
نرم تر می سازد. در ایران به خاطر فراوانی چوب گردو اکثرا 
از این چوب استفاده می شود. البته بسته به نوع کار و سبک 
منبت مورد نظر و کاربرد آن، از انواع متفاوت و متنوع چوب 
می توان استفاده کرد. پس از کنده کاری زمینه و رسیدن به 
ضخامت مورد نظر، در نهایت تمام سطح کار با روغن کمان 
یا الیه ای از پلی استر آستر می شود تا چوب به مرور زمان 

ترک نخورد و در مقابل رطوبت مقاوم باشد .
منبت کاری در دو نوع ریز و درشــت روي چــوب ، عاج و 
استخوان انجام مي شود و شامل مجســمه سازي، نیمرخ 
و تمام رخ، گلبرگ هاي اســلیمي، ختایي و... است. هر چه 
نگاره های نقوش دارای فراز و فرود و خلل و فرج بیشــتری 

باشد بهتر است. 

وجود اختالف سطح در کارهای منبت اهمیت بیشتری دارد 
و ارزش کار را باالتر می برد.

 قدمت منبــت کاری به قبل از دوره هخامنشــیان 
باز می گردد

ایرانیان باســتان همچنان که در هنر نقاشی و کنده کاری 
و حجاری پیش از دیگر اقوام به موفقیت هایی دست یافته 
بودند، به تدریج به فنون و ظرافت هنری رشته منبت کاری 

نیز آشنایی پیدا کرده اند. 
مهرهای استوانه ای مربوط به آریایی ها همراه با نقوش بسیار 
زیبا و حک صور و اشکال مختلف روی آنها از هنرهای ارزنده 
قوم آریایی است که نمونه هایی از آنها مربوط به چندهزار 
سال قبل باقی مانده است. پادشاهان ایران از قدیم به وسیله 
 مهرهای اســتوانه ای که به طرز هنرمندانــه ای حکاکی 
 مــی شــد، فرمــان هــای الزم را صــادر و عالمــت ها و 
سمبل هایی نیز به مناســبت امور مختلف روی این مهرها 
حک می کردند. تعــداد زیادی از ایــن مهرهای حکاکی و 
منبت کاری شده، مربوط به آریاها و قبل از روی کار آمدن 
 شاهنشــاهی هخامنشــی موجود اســت. از آثار مختلف،

 نمونه های بسیار زیبایی از هنر منبت کاری و نقاری مربوط 
به هخامنشیان، مانند ســکه های دریک)داریک( به دست 

آمده است.
 حکاکی این سکه ها نشــان می دهد که استادان حکاک، 
با شیوه ها و ســبک های مختلف این هنر آشنایی داشته و 

آموزش ها و فنون الزم را کسب کرده اند.
ســابق بر این، مغرضان و معاندان فرهنــگ و تمدن ایرانی 
چنین وانمود مــی کردند که هنر حکاکــی و منبت کاری 
 متعلق بــه یونانی ها بوده اســت، ولی با کشــف مهرهای

 استوانه ای مربوط به شش هزار ســال قبل از میالد، دیگر 
چنین ادعاها رنگ و رویی ندارد و تعصب داشتن و غیر علمی 

بودن نشریه آنها را آشکار ساخته است. 
باید گفت که سامی ها هنر منبت کاری را از ایرانیان باستان 
تقلید و اقتباس کرده اند که بعد ها به وسیله)فینیقی ها( به 

یونان راه یافته است.
دکتر»همایون فرخ« پژوهشگر حوزه ایران شناسی و ادبیات 
 فارســی  می نویسد:»خوشــبختانه اینک آثار بسیاری از 
مهره های استوانه ای متعلق به قبل از دوران ماد در ایران به 
دست آمده اســت، از جمله یازده مهر استوانه ای که دارای 
خطوط و عالیمی هســتند و از کاوش های مارلیک کشف 
 شده و خواندن خطوط آن به آقای دکتر کامرون محول شده 

است.
 از ملت سونگیری)سومر( نیز تاکنون مهره های حکاکی شده 
بسیاری به دست آمده است و مسلم می دارد که آشوری ها 

و سپس یونانی ها از آنها هنر منبت کاری را فرا گرفته اند«.
مهرهای اورارتویی و هخامنشی از نظر ظرافت و هنر حکاکی 

در حد اعالی زیبایی است. 
هنرمنــدان ایرانــی بــا ذوق و قریحــه خــاص خــود، 
ســنگ هــای عقیــق و زیبــای الــوان بــرای حکاکی 

انتخــاب کــرده و صورت هــا و اشــکال مورد نظــر را به 
 طــور برجســته روی عتیــق حکاکــی و تراشــکاری 

می کرده اند.
 پروفسور »آرتور پوپ« مورخ شــهیر آمریکایی می نویسد: 
»اساســا باید گفته شــود هنر حکاکی عتیق و سنگ های 
قیمتی دیگر مانند الژورد و قان داش، به چند هزار سال قبل 
از هخامنشی می رســد و ایرانی ها ، قرن ها قبل از به وجود 
آمدن دولت هخامنشی  هنر منبت کاری را ابداع کرده و به 

کار می برده اند.«
هخامنشیان و اشکانیان استادان مسلم کنده کاری

در زمان اشــکانیان نیز این هنر اصالت خود را حفظ کرده، 
 چنان که از روی ســکه هــای مختلف و اشــیای فلزی و

 کنده کاری های این دوره مــی توان به پایداری و رواج این 
هنر در زمان پارتیان پی برد. عالوه بر این در روی بسیاری از 
سر ستون ها و اشیای فلزی و گچ بری ها ، ریزه کاری های 

هنری بسیار جالبی به چشم می خورد. 
در موارد مختلف هخامنشیان و اشکانیان جنبه های ارزنده 
و مفید هنر ملل مختلف را در نظرگرفته و با هنر اصیل ایرانی 
تلفیق نموده اند و شــاهکارهای هنری مستقل و نوینی را 
خلق و ابداع کردند و ســبک تازه ای را به وجود آوردند که 

نشان دهنده تحول هنری در این دوران است.
منبت نیم رخ بهرام سوم ساسانی

در زمان ساســانیان هنر منبت کاری و حکاکی توســعه و 
ترقی بیشتر داشته و بر تعدد و تنوع آنها افزوده شده است. 
ساسانیان در نگاه داشتن و بهتر ساختن و افزودن به میراث 
هنری نیاکان خود اهتمام ورزیده و در پایداری و تحویل آنها 

به آیندگان کوشا بوده اند. 
آثار هنری این دوره غنی و پیشرفته اســت. عالوه بر انواع 
حکاکی ها و کنده کاری هایی که در دوره های قبل به آنها 
اشاره شد و در زمان ساســانیان ترقی و تکامل یافت، انواع 
مدال های نقره ای شاهان ساســانی به طرز بسیار جالبی 

ساخته می شد. 
از آن جمله، مدال های نقره ای بهرام ســوم به شکل بیضی 
است که در وسط آن نیم رخ بهرام با تاج و تزیینات حک شده 
و یکی از زیباترین نوع حکاکی و نمونه پیشرفت این هنر در 

آن دوران است.
از حکاکی های دیگر دوره ساســانی مهره های استوانه ای 
متعددی است که بیشــتر مربوط به خســرو پرویز است، 
ایــن مهرها روی عقیق و ســنگ های گرانبهــای دیگر به 
 طرز جالب و زیبایی حکاکی شده و در حال حاضر در موزه 

» ارمیتاژ لنین گراد« نگهداری می شود.
منبت کاری در دوره های اسالمی

آثــاری از چوب هــای منبــت کاری شــده در دوره های 
پیش از اسالم در دست نیســت و آثاری که از منبت کاری 
 دوره های اســالمی باقی مانده متعلق بــه بناهای مذهبی

است. 
بعد از ظهور اسالم و با توجه به شیوع روحیه ساخت مراکز و 

مساجد اسالمی، هنرمندان ایرانی جزو اولین کسانی بودند 
که تمامی توان و اســتعداد خویش را صرف تزیین مساجد 
کردنــد و به مــوازات هنرنمایی معماری، کاشــی کاران و 
گچبرها ،منبت کاران نیز آثاری چون رحل قرآن، منبر، در و 

پنجره های که نشان دهنده ذوق و هنر بود، را خلق کردند.
در دوره میانی اســالمی منبت کاری بر اســاس طرح های 
هندسی، شــیارهای موازی، خط ثلث، اســلیمی و ختایی 
به سبک ایرانی وجود داشته اســت. در عصر تیموریان نیز 
شیوه منبت کاران دوره مغول ها ادامه یافت و از نمونه های 
خوب این دوره » دو لنگه در« متعلق به نیمه های دوم قرن 
پانزدهم میالدی )قرن ۹ هجری قمری( اســت که در موزه 

»متروپولیتن« نگاهداری می شود. 
در عصر تیموریــان هنر منبــت کاری به همان شــیوه و 
 روش دوره های قبلی ادامه یافتــه و در دوره صفویان هنر 
منبت کاری مانند سایر هنرهای دیگر ایران رو به کمال رفت 

و منجر به خلق شاهکارهای زیادی شد. 
 در اصفهان مســاجدی از عهــد صفویان وجــود دارند که 
در هایشان هنوز دست نخورده و ســالم باقی مانده است، 

مانند در مدرسه شاه سلطان حسین.
منبت کاری مانند خاتم کاري در دوران صفویه راه پیشرفت 
و ترقي را به سرعت پیمود و هنرمندان منبت کار آثار بسیار 
زیبایي در این دوره از خود باقي گذاردند. در دوره صفویه، با 
توجه به اینکه ساخت ابنیه مذهبی و نیز کاخ های سلطنتی 
در ایران افزایش چشــم گیر و محسوسی یافت .عده زیادی 
از هنرمندان به اصفهان که مرکز کشــور بــود و اکثر ابنیه 
مورد اشاره در آن احداث می شد، روی آوردند و تجمع این 
هنرمندان در یک نقطه به ویژه شهر گلپایگان، باعث شد تا 

آثاری ماندنی و اعجاب انگیز به وجود آید.
ولي منبت کاری در دوره قاجاریه، به علت عدم توجهي که به 
هنر و هنرمندان شد، در بوته فراموشي ماند و رو به انحطاط 
نهاد، تا اینکه با ظهور سلســله پهلوي هنر منبت کاری نیز 
مانند سایر صنایع مورد توجه قرار گرفت و موجبات احیاي 

این هنر فراهم گشت.
تأسیس سازمان صنایع دستی ایران و پیشگیری از 

مرگ منبت کاری
بعد از ســقوط سلســله قاجاریه، با ظهور سلســله پهلوی 
خوشبختانه هنر منبت نیز مانند سایر صنایع دستی مورد 
توجه خاص رضا شاه قرارگرفت و موجبات احیای این هنر 
فراهم گشــت. در واقع منبت کاری که تا این زمان در حال 
رکود بود مجددا راه تکامل را پیمــود. مردم که از واگذاری 
بدون قید و شرط کشور توســط حکومت گران به بیگانگان 
به تنگ آمده و در جســت وجوی راهی برای بازگشــت به 
ارزش هــای فرهنگــی و صنعتی خویــش بودند.برخالف 
حکومت کودتا که ســعی در حفظ روابط و ضوابط پیشین 
داشت، بسیاری از معیارها را در هم ریختند و بدیهی است 
که در چنین شرایطی هنرمندان و صنعتگران و اهل حرفه 

نیز نقشی بزرگ داشتند.

 در همین رابطه اســتاد علی مختــاری گلپایگانی )رییس 
صنایع مستظرفه مدرسه دارالفنون( و استاد احمد صنیعی 
که جزو معدود باقیماندگان اســتادان منبت کار بودند به 
تهران آمده و ضمــن جدی گرفتن حرفــه منبت کاری به 
تربیت شاگردانی جهت احیا و حفظ هنر و صنعت گذشتگان 

خود پرداختند.
تأسیس ســازمان صنایع دســتی ایران به عنوان حافظ و 
نگاهبان صنایع سنتی و بومی وسیله دیگری بود که باعث 
شد تا عده ای در زیر چتر حمایت آن گرد آمده و مانع مرگ 
منبت کاری در ایران شــوند.همچنین در سال ۱۳۱۱ که 
»هنرستان صنایع قدیمه« تأسیس شد.مرحوم احمد امامی 
که از هنرمندان بنام و از استادان بزرگ منبت کاری به شمار 
می رفت و در شهر آباده سکنی داشت به منظور ایجاد کارگاه 

منبت کاری و تعلیم هنرجویان به تهران دعوت شد.
 مرحوم احمــد امامی به همراهی فرزند خــود، علی امامی 
)رییس فعلی کارگاه منبت کاری( بــه تهران آمد و کارگاه 

منبت، به همت این استاد فقید تأسیس گردید.
مرحوم اســتاد امامی تا ســال ۱۳۱۹ که در قید حیات بود 
خدمات ارزنده و شــایان توجهی در جهت پیشرفت منبت 
و پرورش هنرمندان قابل و باذوقی در این زمینه انجام داد 
و آثار نفیس و زیبایی از خود باقی گــذارد که فعال در موزه 

هنرهای ملی نگهداری می شود.
بعد از در گذشت استاد احمد امامی، فرزند با ذوق و هنرمند 
او علی امامــی ریاســت کارگاه منبــت کاری را عهده دار 
شــد و به آموزش و پرورش هنرجویان و عالقه مندان این 
هنر پرداخت. آثار هنر منبت هم اکنــون در تمام موزه ها، 
کاخ های سلطنتی، معابد و مســاجد قدیمی ایران و سایر 
کشــورهای جهان کم و بیش موجود است و در حال حاضر 
در گوشــه و کنار ایران هنرمندان بســیاری بدان مشغول 
هستند. مهم ترین شــهرهایی که از قدیم االیام به این هنر 
پرداخته اند، شــهر تاریخی گلپایگان در استان اصفهان و 
آباده در استان فارس است. همچنین در شهر بوشهر، مالیر 
و ارومیه نیز عده ای به منبت کاری اشتغال دارند و در دیگر 
نقاط کشــور نیز به صورت جزیی منبت کاری رایج است، 
 اما متأسفانه رفته رفته اســتفاده از نقوش اصیل که شامل

 طرح های اســلیمی و ختایی یــا گل و بوته اســت رو به 
فراموشــی می رود و طرح های خارجی مانند گوشواره ای، 

فرشته ای و … تدریجا جای آنها را می گیرد.
 در هنــر منبــت کاری عــالوه بــه درهــای مســاجد و

 زیارتگاه ها، صنــدوق هــای روی مقابر و ســاخت انواع 
رحــل و منبــر در اندازه هــای مختلــف که نمونــه آنها 
را در اکثرمســاجد و زیارتگاه های کشــور مــی توان دید 
به تهیــه و تولید وســایل مصرفی نیــز اشــتغال دارند و 
محصوالتی نظیر قــاب عکس، قاب آیینه، جعبه قاشــق و 
چنگال، ســرویس های رومیزی اداری، انــواع ظروف و... 
 تولید می کننــد که خریداران و مصــرف کنندگان زیادی 

دارد.

نگاهی 
به تاریخچه هنر منبت کاری 

در ایران؛

یونـانی ها، 
 مقلـدان هنـر

 منبـت کـاری و مهرسـازی 
هخـامنشیان بودند
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چهارمحال و بختیاری یکی از معدود استان های کشور اســت که مناطق طبیعی نظیر چشمه سارهای 
متعدد، آبشارهای گوناگون و کانون های گردشگری کم نظیری دارد به نحوی که در فصول مختلف سال 

جاذبه های گردشگری استان چشم گردشگران بسیاری را به خود دوخته است.
»اسداللهی« مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: جاذبه های گردشگری استان در شهرستان های نه گانه آن پراکنده شده به نحوی 

که انتخاب شهرستان برتر در زمینه  کانون های گردشگری بسیار دشوار است.
وی بــا اشــاره بــه مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان های نه گانــه اســتان 
تصریــح کــرد: پــارک ملــت بــه عنــوان »کمپینــگ گردشــگری« اســتان، در بخش شــرقی 
شــهرکرد بــا فضای ســبز وســیعی وجــود دارد کــه با توجــه بــه کوهپایــه ای، جنگلــی بودن 
و وجود امکانات رفاهی، شــهربازی، ســرویس بهداشــتی، آالچیــق، فضای نشــیمن و پارکینگ، 
 نظر هر مســافری را به خــود جلب می کند، این پارک به علت چشــم انداز مناســب و مســلط بودن 
بر شهرکرد به عنوان »کمپینگ گردشــگری« استان شناخته شــده و می تواند اوقات خوشی را برای 

مسافران و گردشگران بوجود آورد.
مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: پارک الله و پارک تهلیجان نیز از جاذبه های گردشگری شهرستان شهرکرد است که به علت فراهم 

بودن زیرساخت ها و فضای سرسبز ساالنه گردشگران فراوانی را به استان سرازیر می کند.
 اسداللهی پل زمان خان را نگین گردشگری استان دانست و گفت: پل زمان خان یکی از پل های تاریخی 
با ارزش و قدیمی استان است که در مجاورت شهرستان سامان و 29 کیلومتری شهرکرد واقع است، تفکر 
اولیه  ساخت پل در این مکان به دوره ساسانیان برمی گردد. در ادوار گذشته ایالت و عشایر بختیاری روی 
 آن آمد و شد می کردند. این پل به دســتور زمانخان یکی از سران ایل قشقایی روی رودخانه زاینده رود

 احداث شد.
وی افزود: دهکده سیاحتی زاگرس که واحدهای اقامتی و مشرف به زاینده رود و پل زمان خان دارد، در 
مجاورت این پل بنا شده اســت. قرار گرفتن پل زمان خان روی آب های زاینده رود وجود مناظر طبیعی 
چشمگیر اطراف، در کنار اقدامات عمرانی انجام شده، این منطقه را به یکی از قطب های گردشگری در 

استان تبدیل کرده است.
مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه گرداب بن به عنوان کانون گردشگری شهرستان بن از دیگر مناطق دیدنی استان است، افزود: این 
گرداب در روستایی به همین نام و در 23 کیلومتری شهرکرد مرکز استان در کنار کوهی واقع است که از 
زیر کوه آب بیرون می آید و تاکنون کسی نفهمیده که این آب سرچشمه اش کجاست و گردابی تشکیل 

داده که آب آن مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرد.
 به گفته  اسداللهی، منطقه  حفاظت شده  »شیدا« در این شهرســتان نیز مکان مناسبی برای گذراندن 

اوقات فراعت گردشگران است.
وی چشمه سیاه سرد را قطب گردشگری شهرستان بروجن دانست و گفت: چشمه  سیاه سرد بروجن به 
علت داشتن ویژگی های منحصربه فرد، ساالنه توجه هزاران گردشگر را به سمت خود جلب می کند. این 
چشمه که در 65 کیلومتری شهرکرد است به علت قرار گرفتن در یکی از پرترددترین مسیرهای ارتباطی 
کشور یعنی جاده خوزستان - بروجن - لردگان توانسته به یک مکان مناسب برای گذراندن اوقات فراغت 

گردشگران و مسافران تبدیل شود.
مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: فضاسازی های مناسب اطراف چشمه و نزدیکی راه، بر طرفداران این کانون سیاحتی افزوده و میل 
به بازدید از این گردشگاه را دوچندان کرده اســت. این چشمه حجم آب زیاد و گوارایی دارد. در اطراف 
این چشمه، بنابر وجود آب فراوان، باغ ها و ویالهای فراوانی ساخته شــده و کوچه باغ های باصفایی را 
تشکیل داده اند. این منطقه گردشگری در فصل تابســتان به علت برخورداری از آب و هوای مناسب به 
یکی از شلوغ ترین مناطق گردشگری استان تبدیل شده و گردشگران فراوانی از نقاط مختلف کشور را 

به سمت خود جلب می کند.
اسداللهی افزود: تاالب گندمان، تاالب چغاخور و چشمهی نقنه از دیگر جاذبه های این شهرستان هستند.

وی گفت: چشمه برم لردگان نیز بهترین تفرجگاه زمستانی استان است که در فصل زمستان دارای آب و 
هوایی سرد بوده و برای ورزش های زمستانی مناسب است، شهرستان لردگان به علت نزدیکی به استان 
خوزستان در فصل زمستان با معدل 12/5 درجه سانتیگراد اقلیم و آب و هوای مناسبی، برای گذراندن 
اوقات فراغت گردشگران دارد. چشمه برم از قطب های تفرجگاهی این شهرستان است که ساالنه توجه 

هزاران نفر از گردشگران و مسافران را به سمت خود جلب می کند.
مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: 
جوشش چشمه های مصفای برم در مرکز شهر لردگان گردشگاهی با همین نام را در این شهر به وجود 
آورده است، چشمه برم در مرکز شهر لردگان در فاصله 150 کیلومتری شهرکرد قرار دارد و اطراف چشمه 
با مناظر بکر و زیبا از جاذبه های طبیعی استان است که عالوه بر تامین آب کشاورزی یکی از سرشاخه های 
کارون به حساب می آید، اطراف این چشمه به صورت پارکی برای تفرج و گذراندن اوقات فراغت اهالی 
شهر لردگان و گردشگران فضاسازی شــده است. از امکانات و تســهیالت موجود در این چشمه برای 
بازدیدکنندگان می توان به جاده آسفالته، فضای سبز، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، سکوی نشیمن، 

دسترسی به واحد پذیرایی و اقامتی، تجهیزات جهت بازی کودکان و پارکینگ اشاره کرد.
به گفته  اسداللهی، چشمه  برم مالخلیفه، آبشار آتش گاه، پوشش جنگلی و دره هایی چون دره شوش، دره  
دلی، دره  کل یا تنگ اذلب)شیطانی( و چهارطاق منج از مهم ترین منابع گردشگری این شهرستان است.

وی افزود: آبشار پیرغار نیز از زیباترین آبشارهای فصلی ایران است که به علت قرار گرفتن در استان پر 
برکت چهارمحال وبختیاری مدت آبدهی آن از دیگر آبشارهای فصلی کشور بیشتر است. این آبشار در 

محیط طبیعی بسیار زیبا و در نزدیکی یکی از زیباترین تفرجگاه های استان واقع است، این آبشار نام خود 
را از غاری آهکی و ناشناخته می گیرد که اهمیت تاریخی بسیار دارد و در روستایی به نام ده چشمه قرار 
دارد. آبی که از همین آبشار به زمین می ریزد از کنار این روستا گذشته و کشتزارهای زیادی را سیراب 
می کند. از مسیرهای ایجاد شده در کوه می توان با یک کوهپیمایی متوسط خود را به باالترین نقطه  آبشار 
و در ادامه  مسیر با دنبال کردن آب به سرچشمه آن رسید. آبشار در جنوب غربی و 40 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان و در نزدیکی شهر فارسان در روستایی به نام ده چشمه واقع شده است.
وی تصریح کرد: غار و رودخانه  سراب، »کمپینگ گردشگری« پارک الله، چشمه  قلعه و سد باباحیدر از 
دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان فارسان به شمار می روند که ساالنه توجه گردشگران و مسافران 

فراوانی را جلب می کنند.
مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه چشمه  شلمزار قطب گردشگری شهرستان کیار اســت، خاطرنشان کرد: این چشمه هر سال در 
فصل بهار، تابستان و دو ماه اول پاییز توجه شمار فراوانی از گردشگران داخل و خارج از استان را به خود 
جذب می کند که حداقل یک روز را در کنار این چشمه سپری می کنند. این منطقه به علت واقع شدن 
در مسیر جاده شهرکرد - خوزستان می تواند محل مناسبی برای گردشگران باشد، رودخانه  کیار، آبشار 

دره عشق و چشمه معدنی معدن از دیگر جاذبه های این شهرستان است.
اسداللهی ادامه داد: چشمه  سرداب رستم آباد نیز در روستای رستم آباد از توابع شهرستان اردل است که 
چشم اندازها و مناظر بسیار زیبایی دارد و پذیرای صدها گردشگر و مسافر از نقاط مختلف است. اقدامات 
زیرساختی از قبیل جاده دسترسی، ساخت سکوی نشیمن و سرویس بهداشتی برای رفاه مسافران در 
این مکان انجام شده است. به گفته  وی، چشمه موال، آبشار زردلیمه و چشمه  سرخون از دیگر جاذبه های 

این شهرستان است.
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مهم ترین جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختیاری کجاست؟

آبشار آتش گاهآبشار زردلیمه

پارک ملت

چشمه برم لردگان

پل زمان خان

تاالب گندمان

تاالب چغاخور

آبشار پیرغار
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حتما تا به حال نام » گرافین « به گوش تان خورده اســت. دانشمندان از زمان کشف 
 این ماده تا به امروز مشغول بررسی پتانســل های آن برای تغییر دنیا بوده اند. حقیقت 
این اســت که از این ماده می توان در حوزه های گســترده ای بهره گرفــت که از هوا و 
 فضا گرفته تا ســاخت دســتگاه های نانو را در بر می گیرند. اما گرافین دقیقا چیست؟ 
خواص این ماده کدام است و جالب ترین موارد مصرفش چه می تواند باشد؟ سوال آخر 

این که گرافین چطور می تواند تکنولوژی های موبایل را متحول کند؟
گرافین؛ نخستین در نوع خود

 گرافین نخســتین  ماده دو بعدی شــناخته شــده در دنیاســت. اغلب مواد موجود 
در طبیعت ساختاری متشکل از چینش سه بعدی اتم ها دارند، در حالی که گرافین از 
یک الیه اتم های کربن ساخته شده است. در واقع می توان این طور گفت که ماده مورد 
بحث صفحه ای از کربن است که قطری به اندازه یک اتم دارد. در سال 2004 میالدی، 
 دو استاد دانشگاه منچســتر به نام های آندره گیم و کاستیا نواسلو توانستند گرافین را 
از گرافیت که شکل دیگری از کربن به شمار می رود، مشتق کنند. آنها به واسطه همین 
دستاورد توانستند در سال2010 میالدی جایزه نوبل را بگیرند. همین دستاورد علمی 
در نهایت به تاسیس موسسه ملی گرافین انگلستان انجامید که هدفش پیشبرد هر چه 
بیشتر تحقیقات در رابطه با این ماده بود. شاید باورش برای تان دشوار باشد، اما این ماده 
سمی نخستین بار با انجام یک فرآیند بسیار ابتدایی از طریق نوارچسب های شیشه ای 
معمول به دست آمد. در جریان این فرآیند دانشمندان نوار چسب را به صورت تکراری 
روی یک رشــته زغال ) کربن ( قرار می دادند که با ایــن کار، در هر مرتبه از ضخامت 
کریستال کربن کم شده و در نهایت گرافین با ضخامت یک اتم به دست آمد. این الیه 
از اتم ها ساختاری دو بعدی شبیه به النه زنبور را تشکیل دادند. جالب است بدانید که 
 چنین شیوه ای در شرایط خانه نیز جواب می دهد و می تواند شما را به جواب برساند. 
بد نیست بدانید که گرافین کلیه مزایای کربن را حفظ کرده و برای مثال هم سبک است 
و هم محکم؛ حتما می دانید که فیبرهای کربنی به خاطر بهره مندی از همین خواص 
توانستند صنایع فضایی و اتومبیل را متحول کنند. فیبر کربنی همچنین مدتی است که 
به صنایع موبایل هم راه پیدا کرده و شرکت هایی نظیر دل و لنوو از شاسی های ساخته 
شده با این ماده در لپ تاپ های تولیدی شــان که محکم تر و سبک تر از انواع معمول 

هستند، بهره می گیرند.
 آیا گرافین همان ابرقهرمانی است که منتظرش بودیم؟

 تحقیقات صــورت گرفته روی خواص و مــوارد مصرف گرافین نشــان می دهند که 
پتانسیل های این ماده می توانند بدون مرز باشند. در زمینه تکنولوژی موبایل، موارد 
مصرف این ماده از ساخت نمایشگرهای شفاف و منعطف گرفته تا نسل جدید باتری ها 

را در بر می گیرد که قادرند بیشتر از زمان مورد انتظار ما دوام بیاورند.
 باتری های ابرخازنی مبتنی بر گرافین

نسل جدید باتری ها به جای پیل های الکتروشیمیایی )مثال باتری های لیتیومی - یونی( 
از ابرخازن ها بهره خواهنــد گرفت که می توانند انرژی را به جــای ایجاد یک واکنش 
شــیمیایی کنترل شــده درون یک میدان الکتریکی ذخیره کنند. ابرخازن ها قادرند 
با سرعت بیشتری شــارژ شوند ) شاید چند ثانیه ( و نســبت به باتری ها در طیف های 
وسیع تری از دما دوام می آورند و پایداری شان بیشتر است. آنها همچنین قیمت باالتری 
 هم دارند. در حال حاضر ابرخازن ها از ســطح وســیع کربن فعال بهره می گیرند که 
به ذخیره سازی و تخلیه بار جریان های الکتریکی کمک می کند. عملکرد این خازن ها 
حتی در کنار گرافین ) که آن نیز از کربن ساخته شده ( از این هم بهتر خواهد شد چرا که 
این ماده به خاطر ساختار دو بعدی اش سطح وسیع تری دارد. تا به امروز قیمت گرافین 
صنعتی رنج متغیری داشته است، اما کم ترین قیمت اعالم شده برای آن با کربن فعال 
برابری می کند و این یعنی ماده یاد شده می تواند صرفه اقتصادی بیشتر ابرخازن ها را 
بعد از باال رفتن حجم تولیدشان به دنبال داشته باشد. ابرخازن های ارزان قیمت عاقبت 
 به ســاخت باتری هایی می انجامند که دوام شــان به مراتب باالتر بوده و در یک چشم 
بر هم زدن شارژ می شوند. این روزها نیاز به تکنولوژی های بهتر در زمینه باتری به شدت 

احساس می شــود. به لطف گرافین اما ابرخازن های ارزان قیمت می توانند به ساخت 
باتری هایی بیانجامند که برای مدت به مراتب طوالنی تری دوام آورده و در یک چشم 
برهم زدن هم شارژ می شوند. این پیشرفت ها عالوه بر این که دست آخر به بهبود تجربه 
کاربری می انجامند، می توانند به نفع محیط زیست هم باشند؛ به این ترتیب انرژی های 
ذخیره شده به شیوه بهتر و با بهره وری باالتر مورد استفاده قرار می گیرند ) و در نهایت به 

کم شدن هزینه های مان می انجامند (.
 نمایشگرهای منعطف/تاشو

نمایشگرهای منعطف و نیمه شفاف پیش تر توسط شرکت هایی نظیر ال جی معرفی شده 
بودند و آن طور که از روی شایعات می توان حدس زد، سامسونگ نیز در نظر دارد یک 
تلفن هوشمند منعطف را در آینده معرفی کند. در این نوع نمایشگرها از یک الیه نازک 
OLED استفاده خواهد شد که درون یک صفحه منعطف از پالستیک کار گذاشته شده 
است. از نظر علم مواد هم باید بگوییم، تیمی به رهبری یکی از کاشفان گرافین ) کاستیا 
نواسلو ( توانسته اند نوعی نیمه رسانای LED دو بعدی بسازند که از LED و گرافین فلزی 
در سطح اتمی بهره می گیرد و شکلی بی نهایت نازک دارد. البته این که تکنولوژی های 
نوین یاد شــده در دنیای واقعی چه عملکردی را از خود به نمایش خواهند گذاشــت، 
مسئله ای است که فعال برای اظهار عقیده در باره آن زود است. هرچند این شکل تازه 
از نمایشگر ظرف 5 سال آینده به مشتریان ارائه خواهد شد با این همه، هنوز مشخص 
نیست که تقاضا برای نمایشگرهای شفاف و منعطف در بازار مصرفی چه قدر خواهد بود.

 آیا چیپ های سیلیکونی به پایان خود نزدیک شده اند؟
تحقیقات روی خاصیت رسانایی گرافین نشان می دهد که می توان با دست کاری این 
ماده در دمای اتاق آن را به یک ابررسانا بدل کرد. این یافته ها نشان می دهند که مصرف 
گرافین در تکنولوژی های کامپیوتری مختلف افزایش پیدا کرده و برای بهبود سرعت 
و بهره وری آن ها احتماال به این ماده رجوع خواهد شد ) به خصوص برای کاهش دما(. 
خبر خوب دیگر این که تحقیقات در این زمینه نیز روزبه روز بیشــتر می شود و نتایج 
 به دســت آمده از این تحقیقات حکایت از آن دارند که اســتفاده از الیه های گرافین 
به میزان زیادی عملکرد حرارتی میکروپردازنده ها را بهبود می بخشد. در بررسی های 
انجام شده، دانشمندان موفق شــدند دمای عملیاتی این تراشه ها را بیش از 13 درجه 
سانتی گراد پایین بیاورند و با هر ده درجه کاهش دما، میزان بهره وری انرژی آن ها نیز 
دو برابر می شد. پتانسیل های گرافین فراتر از هر پیشرفت قابل توجهی دیگری است که 
در تلفن های هوشمند ) از نسلی به نسل بعدی ( شاهدش هستیم. گرافین این پتانسیل 
را دارد که چشم انداز ابرمحاسبات را در رشته هایی نظیر پیش بینی آب و هوای جهانی، 
علوم فضایی، تحلیل داده های عظیم و تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی متحول کند. 

همه این ها رشته هایی هستند که در آنها داشتن توان پردازشی بیشتر و بهره وری باالتر 
بسیار مورد نیاز است. با توجه به شکل گیری مبحث اینترنت اشیا در دهه اخیر، به نظر 
می آید که تقویت توانمندی های در زمینه پردازش اطالعات و باال بردن سرعت ارتباط 
اینترنتی می تواند نقش به سزایی را در زندگی روزمره ما ایفا کند. خاصیت ابررسانایی 
گرافین یکی از خصوصیات کلیدی این ماده اســت که به باال بردن ســرعت پردازش 
اطالعات منجر خواهد شد. تلفن های هوشمند نیز ظاهرا شکل امروزی خود را حفظ 
خواهند کرد و به نظر نمی آید که تغییر محسوســی در ســرعت عملیاتی روزانه این 
دستگاه ها حاصل شود، علت هم این است که پردازنده های کنونی به اندازه کافی سریع 
هستند و نیاز به ارائه انواع سریع تر آن ها فعال احساس نمی شود. با این همه، پیش بینی 
می شود که با ورود کاربردهای گرافین به بازار، شاهد ارائه دستگاه های مختلفی همچون 
عینک گوگل یا ساعت هوشمندی با قطر بسیار کم باشیم که در کنار تلفن های هوشمند 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت و البته همه دســتگاه ها هم به شکلی کارآمد و موثر 
با هم تعامل خواهند داشــت. این سه دستگاه در کنار پیشــرفت هایی که در پردازش 
ابری و ســرعت اتصال اینترنتی شــاهد خواهیم بود قادر خواهند بود که دستیارهای 
موبایلی مختلفی را میزبانی کنند که هوش مصنوعی هــر کدام به صورت اختصاصی 
 برایش بهینه سازی شده است و انســان نیز می تواند به شــکل طبیعی با آنها تعامل 
داشته باشد. اما شاید بهتر باشــد نگاه مان را از تلفن های هوشمند فراتر ببریم. چندی 
 )MEA( اســت که خبرهایی از توســعه نوعی آرایه چند الکترودی مبتنی بر گرافین
شــنیده می شــود که می توان در جراحی های کاشــتنی از آنها بهــره گرفت. اینها 
 ) BMI ( بخش هایی کلیدی از چیزی هستند که تحت عنوان اینترفیس مغز - ماشین
 در علوم عصب شناسی از آن ها یاد می شــود. هدف این تکنولوژی در واقع این است که 
با ارســال محرک های الکتریکی به بخش های مشــخصی از مغز، فقدان اطالعات در 
نتیجه بیماری های عصبی را جبــران کرده و به بیمارانی کمک کند که به تشــنج یا 
بیماری های مختلف کنترل حرکتی مبتال هســتند. این آرایه هــا در اصل از خاصیت 
ابررسانایی گرافین بهره می گیرند و عالوه بر انتقال سریع اطالعات، سازگاری بیولوژیکی 
 خوبی هم با بدن دارند، اما این جهت گیری تازه در نوع خود بســیار جالب توجه است. 
Hiroshi Lockheimer مدیــر فعلی واحد اندروید در گــوگل چندی پیش توئیتی 
 را در مورد ســاخت یک دستگاه فرا صوتی ساخته شــده برای کل بدن ارسال کرد که 
با گلکسی S6 Edge کار می کند. او مدعی شد که اهالی گوگل در سال 2008 و زمانی که 
نخستین تلفن هوشمند اندرویدی را ساختند تصور چنین دستگاهی را در سر نداشتند. 
همچنین به لطف گرافین و دیگر پیشرفت های صورت گرفته، انتظار می رود که روزی 

دستگاه های اندرویدی همراه با دستیارهای کامال شخصی شده ارائه شوند.

 چالش ها کدامند؟
نیازی به کنار زدن همه چالش های پیش رو نیست. در واقع هزینه های تولید، حجم 
تولید و مقاومتی که از سوی تکنولوژی های کنونی مشاهده می شود از جمله چالش های 
 کلیدی هســتند که باید برای تولید دســتگاه های مبتنی بر گرافین و رواج آنها کنار 
زده شوند. آیا گرافین همان ابر ماده ایســت که انتظارش را می کشیدیم؟ پاسخ کوتاه 
به این ســوال بله اســت، اما برای آنکه گرافین صنعت پخته و جا افتاده سیلیکون را 
 کنار بزند، به زمان زیادی نیاز اســت. درســت همان طور که OLED تکنولوژی غالب 
در زمینه صفحه نمایش نیســت ) حتی بــا وجود برتری اش (. در حال حاضر شــبکه 
بزرگی از شرکت ها در سراسر دنیا وجود دارند که مدارهای مجتمع سیلیکونی با قیمت 
پایین و کیفیت باال می ســازند. در واقع نوعی نبرد اقتصادی میان شرکت های تثبیت 
شده و شرکت های نوپای فعال در عرصه گرافین در حال شکل گیری است. تا به امروز 
اصلی ترین مزیت سیلیکون نسبت به گرافین سابقه تحقیقات70 ساله ای است که برای 
آن وجود دارد و استفاده های مختلف صنعتی از این ماده را به میزان قابل توجهی بهبود 
داده است. سیلیکون یک ماده نیمه رساناست که به وفور هم در طبیعت پیدا می شود 
) و تولیدش هم بســیار ارزان است ( و به واســطه خواصش به راحتی می توان حرکت 
الکترون های آن در مدار را دســت کاری کرد و آن را به گزینه ای ایده آل برای طراحی 
تراشه های الکترونیکی در شرایط دمایی متفاوت بدل کرد. برای کشف پتانسیل های 
واقعی گرافین الزم است که تحقیقات بیشتری در محیط آزمایشگاهی صورت بگیرد 
تا بتوان از این ماده در تکنولوژی های گوناگون موبایلی اســتفاده شود. از سال2010 
میالدی، تعداد پتنت های ثبت شده در رابطه با کاربرد گرافین به میزان قابل توجهی 
 زیاد شــده، با این همه این میزان کمتر از یک ششم تمامی کاربردها و مصارف مربوط 
به سیلیکون است که نشان می دهد چرا مهاجرت به این ماده به زمان نیاز دارد. از سوی 
دیگر، با در نظر داشتن اینکه گرافین از کربن تشکیل شده، به مراتب نسبت به سیلیکون 
در طبیعت وفور بیشتری دارد و این یعنی بعد از ایجاد تکنولوژی های مناسب برای تولید 

انبوه این ماده، هزینه ساخت تراشه های الکترونیکی نیز پایین می آید.
 الهام از گذشتگان

بســیاری ممکن اســت این طور بگویند که » خب ما یک ماده معجزه آسا داریم که 
می توانیم از آن در باتری ها، نمایشــگرهای منعطف و میکرو پردازنده ها بهره بگیریم و 
زندگی خود را دگرگون کنیم و این که طبــق همین مقاله، گرافین ماده ای دو بعدی و 
تک الیه است که می توان با قرار دادن آن میان الیه های دیگر یا روی آنها، مواد دیگری 
را از آن ســاخت. اما اگر بخواهیم الیه به الیه از این مــاده را روی هم قرار دهیم دیگر 
نمی توان نام گرافین تک الیه و دو بعدی را روی آن گذاشت. سوال اینجاست که چطور 
می توان از یک الیه دو بعدی، اشیا سه بعدی ساخت؟ در اینجا بهتر است به پژوهشی 
اشاره کنیم که بر مبنای تفکری خارج از چارچوب صورت گرفت. به دنبال مشاهدات 
آزمایشگاهی، دال بر شباهت میان نمایشگرهای گرافینی با کاغذ، فیزیکدانان دانشگاه 
کورنل تصمیم گرفتند با الهام از یک هنر برش کاغذ ژاپنی به نام کریگامی این مشکل 
را رفع کنند. این پژوهشگران در تحقیق خود که نتایجش اخیرا در نشریه نیچر منتشر 
 شد، از این تکنیک برای ساخت ســازه های ســه بعدی از الیه های دو بعدی گرافین 
 با بهره گیری از استحکام ســاختاری آن کمک گرفتند ) که گفته می شود300 مرتبه 
از فوالد مستحکم تر است (. با ترکیب این ساختارهای هرمی و مقاومت های پیشرفته از 
راس تا قاعده هرم می توان درگاه هایی را طراحی کرد که اطالعات را با سرعت بسیار باال 

در داخل مدارها انتقال می دهند.
 نتیجه گیری

داستان گرافین با نوار چسب های قدیمی شروع شد و به تحقیقات پیشرفته ای ختم شد 
که امروز در این زمینه انجام می گیرند و قرار اســت که به لطف یک هنر قدیمی یعنی 
کریگامی از این نیز پای را فراتر بگذارد. پیش بینی می شــود که در 5 سال آینده شاهد 
پایان عصر سیلیکون و آغاز دوران ابر نیمه رساناها باشیم چراکه با پیشرفت تحقیقات، 

مواد بیشتری با خواص نزدیک به گرافین کشف می شوند.

سیگیت به زودی رونمایی خواهد کرد؛

سریع ترین حافظه SSD جهان
گوگل مقابل قهرمان جهانی Go را برد؛

هوش مصنوعی باز هم انسان را شکست داد
توسط محققان کشور صورت گرفت؛

افزایش ارزش غذایی و دارویی زعفران با فناوری نانو
 شــرکت Seagate تصمیم دارد بــه زودی از 
 ســریع ترین حافظه SSD در جهــان رونمایی 
به عمل آورد. این محصول کــه انتظار می رود 
در تابستان امسال به دست مشتریان سازمانی 
رسد، می تواند در هر ثانیه تا10 گیگابایت داده 
را جا به جا کند. اکنون رکورد باالترین ســرعت 
 ،SSD جا بــه جایی داده هــا در حافظه هــای 
به سامسونگ با 5/6 گیگابایت در هر ثانیه تعلق 
دارد و محصول Seagate این قابلیت را دارد که 
ساخته سامسونگ را تحقیر کند. شرکت سیگیت 
هنوز مشخصات دقیق این حافظه را بیان نکرده 
و مشخص نیست که ســرعت خواندن و نوشته 
روی این درایو، تا چــه میزانی باال می رود. البته 
باید خاطر نشــان کرد که چنین حافظه هایی، 
برای کاربران عادی، یا حتی دیتاسنترهای عادی 
توسعه پیدا نمی کنند. صرفا برخی دیتاسنترها 
که پشتیبان اپلیکیشن های تحت وب هستند یا 
امور تحلیلی را انجام می دهند، به سرعت های 

بسیار باالی این چنینی نیاز دارند. البته باید گفت 
 اگر شما به عنوان یک کاربر عادی، از مادربردی 
در کامپیوتــر خود بهــره مند هســتید که از 
تکنولوژی NVMe SSD پشــتیبانی می کند و 
قیمت بسیار باالی تعیین شده برای این حافظه 
) که هنوز اعالم نشده ( هم برای شما مهم نیست، 
می توانید یکی از آنها را دریافت کرده و در سیستم 

خود قرار دهید.

AlphaGo هــوش مصنوعــی قدرتمند یکی 
 از شــرکت های تابعه مجموعه شــرکت گوگل 
به نــام Deepmind اســت که در جریـــان 
نخستین دور از ســری مسابقات پنج مرحله ای 
خود با Lee Sedol قهرمان بازی Go توانســت 

وی را شکست بدهد.
 این مســابقه کــه در واقــع نخســتین رقابت 
از مجموعه 5 بازی پیــش روی DeepMind و 
Sedol است به صورت زنده از یوتوب پخش شد 
و در جریان آن AlphaGo توانســت در رقابتی 
شانه به شانه با حریف و بعد از 186 حرکت، او را 

شکست دهد.
برنده نهایی این 5 بازی جایــزه ای برابر با یک 

میلیون دالر را خواهد گرفت.
بد نیســت بدانید کــه AlphaGo پیشــتر فن 
 هویی قهرمان سه دوره بازی Go در اروپا را نیز 

در جریان 5 بازی شکست داده بود.
امــا Sedol چالش به مراتب دشــوارتری برای 

 هوش مصنوعی گــوگل خواهد بــود چراکه او 
در جریان فعالیت حرفه ای خود پیروز بالمنازع 

این بازی بوده است.
Sedol بعــد از این بازی به خبرنــگاران گفت: 
 مــن دوســت دارم  به خاطــر ســاخت برنامه 
 فوق العاده ای نظیــر AlphaGo ارادت خود را 
به تیم Deepmind نشــان دهم. نتیجه بازی 
مرا به شــدت شــگفت زده کرد، اما چالشــی 
 که پیش روی ایــن برنامه قــرار دارد به مراتب 
ســخت تر اســت: در بازی Go ده به توان700 
حرکت مختلف وجود دارد در حالی که این رقم 

در شطرنج برابر با10 به توان60 است.
البته این که سیستم طراحی شده شرکت گوگل 
دست آخر می تواند پیروز از رقابت ها بیرون بیاید 
یا خیر مسئلـه ای اسـت کـــه فهمیـدن آن به 
گذشت زمان نیاز دارد، اما می توان گفت ابتدای 
کار که ابدا برای شــرکت کننده انســانی مثبت 

نبوده است.

محققــان در قالــب یــک طــرح تحقیقاتی 
آزمایشــگاهی، موفق به تولید پــودر زعفران 
با ارزش غذایی باال شــدند. تولیــد این پودر 
 با فنــاوری نانو ریزپوشــانی عصــاره  زعفران 
 بــا ترکیبات خوراکــی صورت گرفته اســت. 
به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، عصاره 
زعفران حــاوی ترکیباتی اســت که خواص 
درمانــی و خوراکــی آن را تامیــن می کنند. 
 کنترل رهاســازی و حفاظت از این ترکیبات 
با استفاده از فناوری نانوریزپوشانی با ترکیبات 
خوراکی، موجب افزایش کارایی آن ها می  شود. 
ریزپوشانی تحت عنوان یک روش بسته بندی 
مواد جامــد، مایع یا گاز در کپســول های ریز 
تعریف می شود که می تواند تحت شرایط خاص 
با یک سرعت کنترل شده محتوایش را آزاد کند. 
افشین فریدی اسفنجانی، مجری طرح گفت: 
تهیه نانوامولسیون های چندگانه متشکل از آب 
و روغن یک روش مناسب برای محبوس کردن 

ترکیبات غذایی و دارویی آب دوست محسوب 
می شود. وی افزود: این روش که فرآیند اصلی 
ساخت نانوکپسول هاست، با هدف محافظت از 
ترکیبات مفید زعفران و افزایش ارزش غذایی 
آن مورد ارزیابی قرار گرفتــه و درنهایت پودر 
زعفران تولید شد. به گفته فریدی، عدم وجود 
بسته بندی و فرآوری مناسب زعفران در  ایران 
موجب بروز مشکالتی می شــود؛ از بین رفتن 
ترکیبات موثر زعفران در اثر شــرایط نامساعد 
محیطی همچون نــور و فرآیندهای حرارتی، 
از جمله این مشکالت است. همچنین کاهش 
ارزش افزوده و کاهش خــواص دارویی عصاره 
زعفران به دلیل رهاسازی سریع ترکیبات موثر 
آن در شرایط محیطی معده نیز از مسائلی است 
که باید مرتفع شوند. وی افزود: با نانوریزپوشانی 
ترکیبات موثر زعفران با دیواره های چندالیه، 
عالوه بر برطرف شدن مشکالت مذکور، جذب 

این ترکیبات نیز افزایش پیدا می کند. 

گرافین؛ ماده ای که توانایی دگرگون کردن جهان فناوری را دارد؛

دوبعدبهترازسهبعد!

 روســیه وارد مبــارزه تازه ای با آمریکا شــده و توســعه 
موشــک های چند بار مصرف را آغاز کرده؛ موشک هایی 
که در آینده توانایــی آن را دارند تا افــراد ثروتمند را به 
ســفرهای فضایی ببرند. سفر توریســتی به فضا، تجارتی 
رو به گسترش محسوب می شــود که با توجه به پیشرفت 
موشک های چندبار مصرف، باید تا چند سال آینده انتظار 
 عملی شدن آن را داشــت. در آمریکا، شرکت هایی نظیر

 Blue Origin و Virgin Galactic رقابــت خــود در 
ســفرهای تفریحی فضایی را آغاز کرده انــد، اما این دو 
 شــرکت، اکنون رقیبی تــازه از ســرزمین روس ها پیدا 

.KosmoKurs کرده اند: شرکتی خصوصی به نام
 هفتــه پیــش، آژانــس فضایــی روســیه موســوم به

  Roscosmos، فعالیت و طراحــی های صورت پذیرفته 
از سوی شــرکت خصوصی KosmoKurs را تایید کرد و 
بر همین اســاس، این کمپانی اجازه دارد پس از تکمیل 
طراحی فضاپیمای خود، توریست های داوطلب را به مدار 

فضا و 124 مایل باالتر از سطح زمین ببرد.
شــرکت KosmoKurs خبر می دهد که امیدوار اســت 
 بتواند این پروژه را تا ســال2020 به انتهای خود رسانده، 
از تکنولوژی چنــد بار مصرف در ســفرهای فضایی بهره 
گرفته و قیمت چنین کاری را به شکل قابل توجه کاهش 
دهد. بر اساس اطالعات انتشــار پیدا کرده، هر پرواز 15 
دقیقه به طول خواهد انجامید. در این مدت اندک، 5 الی 

6 دقیقه، مســافران فضایی می توانند جو بدون جاذبه را 
تجربه کرده و در فضاپیما معلق شوند؛ همچون فضانوردان 
حقیقی در ایســتگاه بین المللی فضایی. چنین ســفری، 

مشابه با آنچه شــرکت فضایی جف بزوس ارائه می کند، 
است. Blue Origin، تا کنون دو بار سفرهایی این چنینی 
اما بدون سرنشین را با موفقیت پشت سر گذاشته و چنین 

کاری را امتحان کرده است. مشخص نیست که چه زمان 
Blue Origin شروع به فروش بلیت برای این سفر خواهد 
کرد و چــه قیمتی را نیز بــرای اینکار انتخــاب می کند. 

کمپانی دیگری که به شدت در سفرهای فضایی تفریحی 
 سرمایه گذاری کرده، شــرکت Virgin Galactic متعلق 
به ریچارد برانسون است. فضاپیمای این شرکت می خواهد 
مســافران را به جو 62 مایل فراتر از سطح زمین ببرد و 4 

دقیقه آنها را در شرایط بی وزنی قرار دهد.
شــرکت Virgin Galactic در ابتــدای ســال جاری از 
SpaceShipTwo ) تصویر فوق ( پرده برداشــت و خبر 
می دهد که به زودی آزمایش های الزم را در خصوص آن 

انجام خواهد داد.
 هر شــخص برای انجام ســفر فضایی توســط شــرکت

 Virgin Galactic، بــه بلیتــی250 هــزار دالری نیاز 
خواهد داشــت در حالی که گفته می شود شرکت روسی 
KosmoKurs نیز قصد دارد مبلغی مشــابه از مسافران 

ثروتمند خود بگیرد.
یکی از خبرگزاری های دولتی روسیه به نام TASS، بیان 
می کند که هزینه بلیت برای ســفر فضایی با فضاپیمای 
شرکت KosmoKurs نیز بین200 الی250 هزار دالر برای 

هر شخص خواهد بود.
مشخصا این مبالغ از سوی افراد عادی و در شرایط عادی، 
قابل توجیه نیست، اما باید توجه داشت که سازمان فضایی 
روسیه پیش از این برای ارســال فضانوردان ناسا به فضا، 
به ازای هر صندلی تــا70 میلیون دالر را نیز از ســازمان 

آمریکایی گرفته است.

روسیه در همکاری با شرکتی خصوصی اقدام می کند؛

سفرهای فضایی و تفریحی وارد مرحله جدید می شود
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 از دیار ســپاهان که سخن می گوییم بر کسی پوشــیده نیست که تنها شهر 
اصفهان پایتخت هنر و صنعت و فرهنگ باعث شــکوه این نام پر آوازه نشده 
بلکه سایر مناطق این استان پر از جاذبه های چشم نوازی است که از حیرت، 

گردشگران را انگشت به دهان کرده است.
جاده شمالی اصفهان پس از طی 120 کیلومتر ما را به دیاری معتدل وکویری 
می رساند که آب وهوای دل انگیزش شــهره جهانگردانی است که به عشق 
اصفهان به ایران می آیند ودر کاشــان مسحور جلوه های کویر می شوند ولی 
شهرت وجاذبه نطنز و قمصر و بادرود آنها را در آخرچند روزی ساکن این دیار 

روح افزا می کند.
شهرســتان نطنز با ســه نوع آب وهوای معتدل وکویری و سردسیر همسایه 
شهرستان های آران وبیدگل وکاشان و میمه و اردستان با ارتفاع 1600 متر از 
سطح دریا و مساحتی بالغ بر 3397 کیلومتر مربع است که نواحی شن زاری 

شمال آن آب وهوای گرم تری دارد.
موقعیت اســتراتژیک نطنز به سبب واقع شدن در مســیر آزادراه اصفهان –

نطنز- تهران و نیز خط آهن شمال وجنوب وشرق به غرب کشور از این منطقه 
ونیز مجاورت با خط ترانزیت کاالی بندر عباس و نیز وجود سایت مهم انرژی 
هسته ای در این شهرستان اســت ،همچنین نزدیکی به اصفهان ونیز فاصله 
83 کیلومتری با کاشــان و325 کیلومتری با تهران براهمیت این شهر مهم 

تاریخی،مذهبی و گردشگری می افزاید.
قدیمی ترین  شهر صنعتی  ایران باستان

وجود 400 رشته قنات باستانی و منطقه ای به نام اریسمان در 20 کیلومتری 
شمال شرق نطنز که مبین استخراج فلزات در 6000 سال پیش در این منطقه 
بوده اهمیت میراثی و تاریخی این شهرستان را محرز کرده و نشانگر آن است 
که این منطقه از اولین نقاط بروز و استخراج فلزات وصنعت و از اولین شهرهای 

صنعتی جهان به شمار می رود.
همچنین روســتای شــگفت انگیز ومنحصر به فرد ابیانه که شهرتی جهانی 
دارد و وجود بیش از 1800 اثر تاریخی که 100 مورد آن به ثبت ملی رسیده، 
بیش از پیش بر شــهرت و اهمیت تاریخی و لزوم شناسایی این شهرستان به 

گردشگران می افزاید.
از تحفه معروف نطنــز ،گالبی  که بگذریم صنایع دســتی زیبا و انار وزعفران 

وخشکبار در کنار سفال و قالی و قالیچه ولوازم خراطی و آهنگری از دستاوردها 
و ره آورد های سفر به این شهر خوش آب و هوا و تاریخی است.

 امروز آنچه ابیانه خوانده می شــود روستایی بکر ودســت نخورده است که با 
چهره ای گشــاده وزیبا از معماری خشــت وگل وآجر وتیرهای چوبی به هر 
رهگذر هنر شناسی لبخند می زند و طبیعتی بکر را از دریچه تمدنی باستانی 

به بیننده تقدیم می کند.
برای تماشــای این روســتای باســتانی باید در جاده قدیم نطنز قرار گرفته 
ودر نزدیکی پل هنجن جــاده ای فرعی به غرب را بپیمایــی تابه دره زیبای 
رودخانه»برزرود« برســی و از آنجا و در امتداد این دره زیبا پس از گذشتن از 

روستاهای هنجن ،یارند ،کمجان وبرز وطره به ابیانه می رسیم،با 2100 متر 
 ارتفاع از ســطح دریا و مناظری اصیل وشگفت انگیز بر دامنه سربی کرکس و

آب وهوای معتدل کوهستانی با تابستانی خنک  که تو را با تمدنی برجا مانده 
از قبل از اسالم آشنا می سازد.

مردم ابیانه با ســنت های خود پیوندی دیرینه دارند وآداب ورســوم ولباس 
پوشیدن واعیاد و مناسبت ها وسایر رسوم را حفظ کرده اند به طوری که قدمت 
زبان این مردم به دوره هخامنشی وساســانی برمی گردد ،همچنین درلباس 
پوشیدن پوشش زنانشان شبیه به زنان دوره صفویه وپوشش مردان همچون 

مردان ایل بختیاری است.
 ســاختمان های  یکدســت با کاهگل قرمز در کنار شــیب خاکستری کوه

 چشــم اندازی خیره کننده می ســازد که هر منتقد هنری از دیدن آن زبان 
ستایش باز خواهد کرد،چشم انداز روستا از دور همچون شعله های قرمز آتش 

در دل خاکستر کوه است.
ابیانه روستایی بی نظیر و کمیاب اســت که در طول قرن ها وحدت فرهنگی 
ویکپارچگی فرم معماری و زبان و آداب ورسوم خود را حفظ کرده و این خود از 
عجایب فرهنگی ایران زمین است  که نشان از باروری فکر و اندیشه و پایداری 

این مردم غیور در حفظ تاریخ و تمدن نیاکان خود دارد.
بافت تاریخی و پلکانی روستا ،مسجد حاجتگاه ،مسجد پرزله ،آتشکده امامزاده 

 یحیی و عیســی )ع(،مســجد پنجه علی ،نخلگاه زیارت ،آب انبار میان ده ،
خانه های حقیقی ،نخلی وظهیری و همچنین قدمگاه بی بی زبیده مکان های 

مهم دیدنی داخل ابیانه را تشکیل می دهند.
20 محور بی نظیر گردشگری تاریخی و مذهبی وطبیعی

می توانیم نطنز را به 20 محور جداگانه از جاذبه های گردشــگری تقســیم 
 کنیم ودر بخش مرکزی در شــهر نطنز مجموعه مســجد جامــع و آرامگاه 
شیخ عبدالصمد وسر در خانقاه،آتشکده ساسانی حسینیه مرکز شهر،مسجد 
چهارســوگاه ،حمام خورشــید ،آب انبار حالجی ،کارگاه ســرامیک سازی 
عبادی،آب انبار بازار ،کاروانسرای بازار،حمام ومسجد کوچه فارخ،بافت پلکانی 
مزرعه خطیر و نیزحسینیه علیا و مســجد و محراب میر وامامزاده میر احمد 
نخعی وعبداهلل )ع( را همراه با کاروانسرای کوهاب و خانه قائمی و میر ترابی و 
مسجد حاجی ها و بقعه صمدیه در کنار آب انبار طیالب و امامزاده بامیر و گنبد 
باز رامورد بازدید قرار دهیم که همین جاذبه ها اگر به طور گذرا هم بررســی 
شود ،2 روز سرشــار از لذت وکامیابی از جاذبه های فرهنگی مذهبی را برای 

ما به همراه دارد.
همچنین در محور بعدی در منطقه افوشته می توان از حمام شربتخانه ،بقعه 
سید حسن واقف ،حصار خشــتی ،ســر در خانقاه واقف ،مسجد جامع ،خانه 
 ســورگاه ،خانه انتخاب الســلطان ،بقعه میر سید واقف ،مســجد امام حسن 

مزید آباد ودرخت چنارآن ،عصارخانه انصاری وخانه اشرف واقفی بازدید کرد.
گردشگران نوروزی نطنزدر محور سرشک نیز می توانند از حسینیه ،مسجد 
جامع و آسیاب تاریخی این منطقه دیدن کنند ودر شهر بادرود همراه با صرف 
آب انار معروف امامزاده آقا علی عباس و محمــد)ع(را زیارت کرده و از خانه 

محققی و نیز حمام نوغه وخانه رهگشای بادرود نیز دیدن کنند.
جاذبه های گردشــگری محورشهر خالد آباد نیز شــامل حمام توده ومسجد 
ورگرموئه و خانه آقا گل ومسجد بیرین می شود،همچنین در روستای تاریخی 
اریسمان می توان از تپه های هفت هزار ساله و محوطه باستانی آن دیدن کرد 
ودر روستای طامه پس از زیارت امامزاده ســید فاضل،دمی در کنار آبشار و 

طبیعت بکر این روستا آرمید.
کوشک و شکارگاه شاه عباس در صالح آبادمنطقه باستانی 4 هزار ساله میالجرد 
و قلعه اشکانی روســتای طرق رود همراه با دریاچه فصلی این روستا و رباط 

سنگی ساسانی نیز از جاذبه های بکر روستاهای اطراف نطنز است.
وجود امامزاده ها و بقعه های فراوان نطنز را به قطبی در گردشــگری مذهبی 
تبدیل کرده است ،در روستای مزده امامزاده امامزاده شاه سلطان حسین ودر 
روستای برزامامزاده اســماعیل و حلیمه خاتون و نیز درهنجن امامزاده داود 

همواره قبلگاه اهل راز و نیاز بوده است.
 در بخش دیگری از محور های گردشگری نطنز روســتای یارند و کمجان با 
خانه های تاریخی و قلعه و حمام های تاریخی قرار دارد و نیز در روستای طامه 
آبشار باصفای آن  وچشمه آب سرخ در روستای فریز هند از دیگر جاذبه های 

طبیعی برای مسافران است.
عالی ترین محراب گچبری ایران

دیگرمنظر گاهی که باید با دقت توســط گردشــگران بررسی شود محراب 
 تاریخی مســجد میر نطنز اســت که به عرض 64 و ارتفاع84 متر شــکوهی 
بی نظیر از معماری و گچ بری اسالمی را عرضه داشته و متعلق به دوران مغول 

وسلجوقی با دو طاقچه و یک کتیبه زیباست.
ظرافت والغری گچبری این محراب و نقوش گل وبرگ بی نظیر این اثر به حد 
عالی ترین محراب گچبری ایران ارتقا داده است و در روی پشت بام نیز به طور 
موازی محرابی کوچک وزیبا با نقش گل و بوته والاهلل الی اهلل ساخته شده که 

دلیلی بر دو طبقه بودن مسجد در زمان های دور است.
مناره بلند و زیبا وچنار دو هزار ساله مسجد جامع وکاشی کاری ساقه این مناره 
37 متری 118 پله بامحیط 12 متری که یادگار ایلخانان و دیلمیان است و از 

آثار ثبت شده ایکه نباید به آسانی از کنارش گذشت.
کاروانسرای ابوالمعالی و قلعه هنجن و نیز امامزاده سید فاضل طامه  به همراه 
آتشکده ساسانی وخانه محق الدوله از دیگر بناهای دیدنی و از جمله مهم ترین 
بناهای100گانه شهرســتان نطنز اســت که به ثبت آثار تاریخی ملی کشور 

رسیده است.

ابیانه دریچه ای شگفت انگیز به تمدن زنده ایران باستان
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 دیار گنبدهای فیروزه ای نه تنها با هزاران اثر بدیع تاریخی در دل کالنشــهر اصفهان بلکه به واسطه ده ها 
هزاراثر میراثی گرانبها در شهرهای باستانی وشهرستان های اطراف مشهور خاص وعام شده است.

استان پهناور و گران سنگ اصفهان از شــمال  تا جنوب، آکنده از تنوع آب وهوا و هزاران جاذبه طبیعی و 
 معنوی وتاریخی است و شرق تا غربش نیز،از کویر تا کوهستان همیشه گردشگران را جذب جاذبه های زیبا و

دل فریبش کرده ولبان بشر را به اعتراف قدرت آفریدگار گشوده است.
در گذر از جنوب غربی اصفهان در فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان به شهرستانی می رسیم که با 500 
اثر تاریخی و30 اثر ثبت ملی، به واسطه سرسبزی وآبادانی اش که همچون ریه شهر اصفهان کاربرد دارد با 

بوستان های طبیعی حاشیه رودخانه اش برای مسافران نوروزی  و گردشگران مشهور است.
 شهرستان مبارکه با 5 شــهر طالخونچه ،کرکوند ،دیزیچه ،زیبا شــهر ،مبارکه و شهر مجلسی در حاشیه

 زاینده رود گسترده شده وبا پارک های ساحلی نظیر سرارود و شهدای زینلی همیشه محلی امن برای آرامش 
مسافران وبهره بردن از جاذبه های طبیعی بوده است.
بیش از 500 اثر تاریخی و 30 اثر ملی در مبارکه

این شهرستان با آثاری مثل :آسیاب دولت آباد، حمام نو، قلعه نهجیر، حمام نهجیر، قلعه آسیاباد، مسجد 
آجری، قلعه اســماعیل ترخان، امامزاده محمد، قلعه بزی، غار باســتانی بزی، قلعه ورثه یاوری، مســجد 
قائم، جامع و مســجد امام و بادگیرها و برج های کبوتر خانه چهار قلو، ده قلــو و18 قلو و خانه های اربابی 
 کرکوند و زیبا شهر که از ابنیه پر بازدید اصفهان محسوب می شوند، همه ساله تعداد زیادی گردشگر را با

  میهمان نوازی بی نظیر مردمش میزبان می شــود.در بررســی های تاریخی به عمل آمده و اکتشــافات 
باستان شناسان مشــخص شــد که قدیمی ترین بافت مدرن شهرســازی و معماری در این شهر وجود  
داشته که در مقایسه با معماری باســتانی جهان چیزی کم نداشته است.همچنین  وجود محالت قدیمی 
 همچون، محله مختاری ها، حاجی ها، دهنو، قهنویه، رسی ها، سرارود، اسماعیل ترخان وقلعه سلیمان و

حیدر آبادی ها نشان از گذشته باشکوه وقدمت تاریخی این منطقه دارد.
نام این شهراز آیه مبارک 30 سوره قصص اقتباس شده که عمه شاه عباس یعنی مریم بیگم این شهر را پایه 
نهاده وآبادان کرده است وقبل از آن نام امین آباد داشته ؛چرا که امین السلطان وزیر صفوی نیز در آبادانی این 
دیار و احداث قنات ها و حصار کشی وساخت 4 دروازه باشکوه و استقرار اولین قبیله در این شهرهمت گمارده 
بود. این شهرستان که 32 کیلومتر مربع مساحت و70 کیلومتر حریم استحفاظی دارد یکی از قطب های 
مهم کشاورزی و کاشت برنج همچنین قطبی مهم از اقتصاد صنعتی کشور به حساب می رود که با محصوالت 
گندم وجو پیاز وتنباکو ودانه های روغنی خود مشهور است ومسافران از کتیرا وفرش بافی وکرباس بافی و 

گز و پولکی  این شهر سوغات می برند.
وجود ابر صنایعی مثل فوالد مبارکه و پلی اکریل و نیز کارخانه های سیمان سپاهان و دی ام تی وفرآورده های 
فوالدی و نسوز وقند نقش جهان وصنایع هفت تیرو نیزده ها شرکت صنعتی بزرگ دیگر اگر چه تهدیدی 
برای اولین شهر سبز اصفهان به شمار می رود ولی موجب رونق کسب و کار در این شهر شده است.از حیث 
جاذبه های طبیعی وجود استراحتگاه ها و تفرجگاه های زیادی همچون پارک های ساحلی سرارود و شهیدان 
زینلی وقنات امین آباد ،چشمه سنجد ،چشمه تنگ دوزان ،چشمه کرکوند ،چشمه حوض ماهی ،چشمه پیر 
حاجات و نیزسد نکو آباد و غارها و قلعه های تاریخی وچشمه لیال و قنات بید آباد وحسن آباد ،مبارکه را یکی 

از پر جاذبه ترین گردشگاه های طبیعی اصفهان کرده است.
قلعه های فراوان تاریخی و ده ها جاذبه مذهبی

قلعه نهجیر در جنوب شرقی مبارکه با معماری بدیع و چشم نواز و وجود داالن ها و ایوان ها وشاهنشین ها  
وستون های عظیم سنگی اش همراه بااتاق های تودر تو با دو بادگیر در نشیمن ها که از بهترین بادگیرهای 
موجود در کشور است یکی از پر بازدید ترین ابنیه استان اصفهان به شمار می رود که شکارگاه شاه صفی 

بوده است.
 عالوه بر مســجد های آجری در محله اســماعیل ترخان و زیبا شهر و نیز مســجد جامع و مسجد قائم و

امام علــی )ع( و امام رضا )ع( جاذبــه های مذهبی دیگری به جــز میراث معنوی عزاداری باشــکوه این 

 شــهرنیز وجود دارد که امامزاده های محمدیه وســه آرامگاه پیر حاجات در دیزیچه ،سید علی مبارکه،
 سید جالل دهسرخ  و نیز 16 بقعه از جمله ســلیمان، چهل دختران، غریب، مالک اشتر، حلیمه خاتون، 
 سروستان، شهباز، عزالدین وسید محمد و... را شامل می شــود که باید قدمگاه غدیر پیغمبر در روستای 
حوض ماهی را به آن افزود.یکی از تاریخی ترین مناطق اطراف مبارکه خان لنج است که به خولنجان نیز 
معروف است و در هزار سال پیش در 7فرسنگی اصفهان از شکوه وآبادی بسیاری برخوردار بوده است ودر 
سفرنامه های قدیمی معتبر از وجود تمدن عظیم وبناهای تاریخی و قلعه های قدیمی در آن سخن به میان 

آمده است.
غار باستانی با آثار زندگی انسان نخستین در عهد پارینه سنگی

غار بزی و قلعه تاریخی یکی از قدیمی ترین آثار مبارکه اســت که در آن آثار تمدن از دوره پارینه سنگی 
کشف شده وحضور انسان های نخستین در 40 یا 50 هزار سال پیش در این منطقه را به اثبات رسانده است. 
همچنین این غار تاریخی در دیزیچه جزومناطق گردشــگری نمونه کشور شناخته شده و به ثبت رسیده 
است. خانه صفایی قهنویه نیز از دیگر آثار ثبت ملی مبارکه بوده که مربوط به دوران قاجار است ولی معماری 

باشکوه و زیبایی دارد. همچنین برج های چند قلوی محله لنج با معماری منحصر به فرد و کم نظیر قاجاری 
از ابنیه خاص شهرستان مبارکه محسوب می شود.به جز جاذبه هایی که نام بردیم مسافران نوروزی مبارکه 
نباید پارک قایق سواری شهرداری وپارک الله وباشگاه ها و استخر بزرگ مبارکه و پارک سلیمان را فراموش 

کنند؛ چرا که هر کدام حال و هوای خاص خود و خاطرات خوبی را برایشان رقم می زند.
قلعه آســیاباد با پنج هزار متر مربع مکان تاریخی وقدمت قجری در محله صفاییه نیز به روی مســافران 
 نوروزی باز است و همراه با ده ها اثر و جاذبه دیگر به روی مسافران مروارید سبز گردشگری اصفهان لبخند 
می زند.بیش از 10 کمپ مجهز نوروزی در شهرســتان مبارکه همراه با امکانات اقامتی آماده پذیرایی از 
مسافران و گردشگران بوده و هتل پردیس ، شهر بازی ،اماکن مذهبی و مدارس و امامزاده ها و پارک ها همراه 

با ده ها مهمانپذیر و رستوران برای پذیرایی نوروزی از گردشگران در مبارکه تجهیز شده است.

مدرن ترین بافت شهری ایران قدیم در دیار قلعه های تاریخی؛

مبـارکه مـروارید سبـز گردشگـری اصفهـان
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بیشتر بدانیم

بدون شک رعایت رژیم غذایی و ورزش، باعث حفظ سالمت بدن می شود، اما 
گاهی افراط در ورزش می تواند به بدن آسیب جدی برساند.

در این مطلب به نقل از ســایت MSN، درباره خطرات ورزش بیش از حد به 
نکاتی اشاره می شود:

1.باعث پوکی استخوان می شود:
افراط در ورزش باعث شکنندگی استخوان و فرسودگی مفصل ها می شود.

عالوه بر آن ورزش بیش از حد می تواند تاثیر منفی روی غضروف ها بگذارد،در 
نتیجه غضروف ها را ضعیف می کند.

2.حرکت های نادرست می تواند مضر باشد:
 در صــورت بیماری اســتخوانی ماننــد پوکــی اســتخوان، ورزش بدون 
مراقبت های مربی ،می تواند باعث تشدید مشکل و تضعیف استخوان ها شود.

3.از دست دادن )تحلیل(استخوان:
ورزشــکاران به ویژه زنان که به فعالیت های فیزیکی مانند دودر مســافت 
طوالنی می پردازند بدون اینکه یک برنامه غذایی متعادل حاوی کلســیم و 
مواد مغذی دیگر داشته باشند ممکن است دچار بیماری هایی چون از دست 

دادن استخوان، پوکی استخوان و ...شوند.
4.آسیب دیدگی استخوان:

افرادی که در ورزش افراط می کنند احتمال آســیب دیدگی شــان وجود 
 دارد. ورزش کردن تحت نظر یک مربی متبحر بسیار مهم است.ورزش بیش 

از حد و سریع بدون رعایت اصول می تواند باعث شکستگی استخوان شود.
5.شناباعث تقویت استخوان نمی شود:

 بــرای تقویت اســتخوان ها باید بــه ورزش هایــی مانند پیــاده روی، دو،
 وزنه برداری و ... بپردازید.

6.همه ورزش ها باعث تقویت استخوان نمی شود:
 اگر چه ورزش برای تقویت اســتخوان هــا و مفصل ها الزم اســت، اما باید

  به اندازه انجام شــود و مناســب بدن فرد باشــد.برای ورزش باید لباس و 
کفش های مناسب پوشید.

7.عالوه بر ورزش ، مواد غذایی نیز اهمیت زیادی دارد:
ورزش بدون برنامه غذایی متعادل حاوی کلســیم،ویتامین D و مواد مغذی 
دیگر، نه تنها به سالمت استخوان آسیب می رساند بلکه می تواند روی عملکرد 

کل سیستم ایمنی نیز تأثیر منفی بگذارد.

پایگاه خبری MSN اعالم کرد:

ضعیف شدن استخوان ها با افراط 
در ورزش
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یک فوق تخصص بیماری های ریوی، عنوان کرد: خانه تکانی و استفاده 
از مواد شوینده موجب تحریک ریه، تشدید بیماری و بروز بیماری های 
ریــوی در افرادی کــه زمینه ابتال بــه بیماری های تنفســی و ریوی 

دارند،می شود.
 دکتر اردا کیانی با توجه به آغاز خانه تکانی ها، گفت: در خانه تکانی ها 
به افراد مبتال به بیماری های حاد و مزمن ریوی توصیه می شود از مواد 
اسیدی و قلیایی در فضای در بسته استفاده نکنند، زیرا آزاد شدن گاز 

از این مواد موجب تشدید عالیم بیماری می شود.
وی افزود: همچنین تاکید می شــود افراد به هیچ عنوان مواد شوینده 
اسیدی و قلیایی را در یکدیگر مخلوط نکنند زیرا این اقدام موجب آزاد 
شدن گاز خطرناکی می شود که ممکن است خطرات بسیاری برای فرد 

به همراه داشته باشد.
این فوق تخصص بیماری های ریوی در ادامه تصریح کرد: افراد باید به 
خاطر داشته باشند که فضاهای مرطوب مانند سرویس های بهداشتی 
که در آنها احتمال رشد کپک وجود دارد را با دقت بیشتری تمییز کنند 
و حتما در موقع نظافت از ماســک های فیلتر دار و دســتکش استفاده 
نمایند. به هیچ عنوان از وسایلی مانند جارو که موجب پراکندگی گرد 

و غبار می شود، استفاده نکنند.
کیانی در بخش دیگری از سخنانش یادآورشد: به افراد مبتال به حمالت 
آسمی که سابقه بستری در بیمارستان را دارند، تاکید می شود از انجام 
خانه تکانی به شــدت خودداری کنند و از افراد دیگری برای انجام آن 

کمک بگیرند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، در پایان خاطرنشان 
کرد: خانه تکانی موجب تشدید بیماری های ریوی و تنفسی به خصوص 
در افرادی که زمینه ابتال به این بیماری ها را دارند، می شــود بنابراین 
توصیه می شود این افراد به صورت کلی به تنهایی خانه تکانی نکنند، 
در فضای در بسته که جریان هوا ضعیف است به مدت طوالنی حضور 
نداشته باشند، از مواد شوینده اســتاندارد استفاده کنند و دستکش و 

ماسک فیلتر دار را جزو ابزار کار خود بدانند.

در روزهای پایان سال مراقب سالمت خود هم باشید؛

خانه تکانی،
دشمن ریه ها

بر اســاس گزارش ســازمان جهانی بهداشت در سال 
2011 که آلودگی صوتی را »طاعــون مدرن« نامید، 
مدارک محکمی وجود دارد کــه آلودگی های صوتی 
 محیط، اثرات مضر شدیدی بر سالمت عمومی جامعه

 دارد.
با افزایش انواع صدا در محیط های درون و خارج از خانه، 
افراد بیشتری به دنبال ســکوت هستند و در نتیجه آن 
تدابیری مانند رژیم سکوت 10 دقیقه ای صبحگاهی یا 

برنامه سکوت 10 روزه شکل گرفته است.
در ادامه چهار پیامد مثبت سکوت که برای مغز بررسی 
شــده اند و موجب کاهش اســترس و تمرکز بیشــتر 

می شوند، خواهند آمد.
1- سکوت موجب کاهش استرس و تنش می شود

بر اســاس نتایج تحقیقــات، آلودگی صوتــی، عامل 
فشــارخون باال و حمله قلبی اســت و موجب کاهش 
شنوایی و افت سالمت عمومی بدن می شود. صداهای 
بلند با تحرک بخــش آمیگدال مغز کــه وظیفه درک 

احساسات را برعهده دارد، باعث افزایش استرس و تولید 
هورمون کورتیزول می شــوند. این در حالی است که 
سکوت دارای آثار مخالف آلودگی صوتی است و تنش را 

از مغز و بدن دور می کند.
 Heart بر اساس تحقیقاتی که در سال 2004 در نشریه
منتشر شد، دو دقیقه ســکوت بیش از گوش دادن به 
موســیقی آرامش بخش، موجب از بین رفتن تنش و 

آرامش می شود.
2- سکوت، توان ذهنی را بازیابی می کند

در زندگی روزمره، دائما اطالعات حسی به مغز ارسال 
می شــوند و فرآیند تصمیــم گیری، حل مشــکل و 
 کنترل امور روزمره، بخش عمــده ای از مغز را درگیر

 می کند.
 با اجرای مکــرر این فرآیندها، توجــه و توان مغزی ما 
کاهش می یابد و احتماال در هنگام تمرکز، حل مسئله و 
ارایه ایده های جدید، با مشکل مواجه می شویم. زمانی 
که از محرک های صوتی رهایی می یابیم، مغز فرصتی 

برای بازسازی و بازیابی توان خود به دست می آورد.
3- هنگام سکوت، شبکه پیش فرض مغز فعال می شود

شبکه پیش فرض مغز در واقع شبکه ای از بخش های 
مختلف مغز اســت که با یکدیگر تعامل دارند و فعالیت 
آنها به شــدت با یکدیگر ارتباط دارد. این شبکه زمانی 
بیشترین فعالیت را انجام می دهد که شخص به دنیای 
خارج توجهی نداشته باشــد. این حالت مغزی امکان 
درک کامل تجارب، همدردی با سایرین، خالقیت بیشتر 

و بهبود وضعیت روحی و روانی را فراهم می کند.
4- سکوت امکان بازسازی ســلول های مغز را 

فراهم می کند
 بــر اســاس تحقیقاتــی کــه در ســال 2013 روی 
 Brain موش ها انجام گرفــت و نتایج آن در نشــریه
 منتشــر شــد، دو ســاعت ســکوت روزانه منجر به 
شکل گیری سلول های جدید در هیپوکامپ می شود. 
این بخش از مغز مسئولیت یادگیری، حافظه و کنترل 

احساسات را برعهده دارد.

مصرف بعضــی خوراکی هــا در ایام نوروز مــی تواند برای 
سالمتی مضر باشد در اینجا به 4 توصیه مهم تاکید می شود:

 در مصرف شیرینی  افراط نکنید
 از مهم ترین مواد غذایی که زینت بخش مهمانی های نوروز 
اســت، انواع شیرینی هاســت. مصرف شــیرینی در دید و 
بازدیدهای عید رواج زیادی دارد. افراط در مصرف شیرینی 
می تواند لطمه های فراوانی به سالمت انسان وارد سازد. یکی 
از زیان های مهم مصرف زیاد شــیرینی، چاقی و عوارض و 

اختالالت ناشی از آن است.
مواد قندی و نشاسته ای به آسانی تبدیل به چربی شده و در 
بدن ذخیره می شــوند و ایجاد چاقی می کنند. ضمنا افراط 
در مصرف شیرینی به ســالمت دندان ها لطمه  وارد کرده و 
موجب پوسیدگی دندان ها می شوند. همچنین باعث افزایش 
فشارخون و چربی های نامطلوب خون شــده که در نهایت 
سالمت قلب و عروق را دچار اختالل می نماید. بنابراین بهتر 
است در ایام نوروز و اصوال در همه اوقات زندگی از افراط در 

مصرف شیرینی و انواع مواد شیرین خودداری نماییم. 

 غذای های حاوی فیبر را مصرف کنید
 یکی دیگر از عوارضی کــه معموال بعــد از تعطیالت نوروز

 گریبان گیر اشخاص می شود، یبوست و اختالالت گوارشی 
است. علت مهم بروز اختالالت گوارشی، افراط در مصرف غذا 
و نیز استفاده زیاد از غذاهای چرب و سرخ کرده است. یکی 
دیگر از مهم ترین دالیل یبوست، عدم یا کمبود مصرف مواد 

فیبری است.
در ایام تعطیالت نوروز معموال افراد از میوه، سبزی، ساالد، 
حبوبات و ســایر مواد غذایی حاوی فیبر، کمتر اســتفاده 
می کنند. این قبیل مــواد خوراکی عالوه بــر فیبر، حاوی 
مواد مغذی مفیدی هستند که تاثیر قابل توجهی در جهت 
سالمت انسان دارد. یکی از مهم ترین خواص فیبری غذایی، 
پیشــگیری از یبوســت و نیز درمان این اختالل شایع قرن 

حاضر است.
مواد غذایی حاوی فیبر، باعث تســریع عبور غذا از دستگاه 
گوارش شده و از بروز یبوست پیشــگیری می کنند. ضمنا 
خواص مهم دیگــری نیز در بردارنــد، از جمله آنکه موجب 

کاهش چربی های نامطلوب خون و تنظیم تعادل فشار خون 
می شــوند و در پیشــگیری از بیماری های قلبی عروقی و 

سرطان به خصوص سرطان کولون)روده بزرگ( موثرند. 
 به اندازه کافی آب بنوشید

اختالل دیگری که در ایام نوروز به طــور معمول در برنامه 
غذایی افــراد رخ می دهــد، کمبود مصرف آب اســت. در 
تعطیالت عید به علت آنکه افراد بیشتر اوقات خود را به سفر 
می گذرانند و یا صرف دید و بازدید دوستان و اعضای فامیل 
می کنند، به طور معمول کمتر آب مصرف می نمایند. کمبود 
مصرف آب می تواند اختالالت مهمی در ســالمت انسان به 
جا بگذارد؛ از جمله آنکه موجب بروز یبوست و ناراحتی های 
گوارشــی ناشــی از آن شــود. کمبود مصرف آب در انجام 
واکنش های بیوشــیمیایی حیاتی که در داخل بدن انجام 

می شود، اختالل ایجاد می کند.
آب در حفظ سالمت، شــادابی و طراوت پوست تاثیر مهمی 
دارد و کمبود مصــرف آن باعث کاهــش رطوبت و طراوت 
پوست شده و یکی از عوامل موثر، در خشکی و پژمرده شدن 

پوست و پیری و چروک شدن آن اســت. ضمنا مصرف آب 
کافی، باعث فعالیت بهتر و مناسب تر کلیه ها در تصفیه خون 
و دفع مواد زائد از بدن می شود. پس مصرف آب کافی را در 

برنامه غذایی روزانه خود فراموش نکنیم. 
 ورزش و پیاده روی فراموش نشود

مشکل دیگری که به هنگام تعطیالت عید معموال در زندگی 
افــراد رخ می دهد، کمبود تحرک و فعالیت جســمی مانند 
پیاده روی، ورزش و غیره اســت. به همین علت بسیاری از 
اشخاص، بعد از ایام نوروز افزایش وزن پیدا می کنند و یا افراد 
در سنین باالتر مبتال به افزایش فشار یا چربی  خون می شوند.

ورزش و تحرک جسمی مناسب روزانه برای همه افراد اعم از 
زن و مرد، بزرگ و کوچک و پیر و جوان ضروری است. 

فعالیت جســمی عالوه بر آنکه موجــب کاهش چربی های 
نامطلوب خون می شــود و در تنظیم تعادل فشارخون موثر 
اســت، از افزایش وزن و چاقــی نیز پیشــگیری کرده و در 
ســالمت قلب و عروق تاثیــر مهمی دارد. عــالوه بر آن در 
روحیه سازی و حفظ شــادابی، نشــاط و نیز پیشگیری از 
افسردگی، بی حوصلگی و احساس کسالت بسیار موثر واقع 

می شود.

دریچه

دورترین نقطه بدن که قلب وظیفه دارد خون پمپاژ شده 
را به آن برساند، پاها هســتند. اگر به هر دلیل از جمله 
بیماری های شریانی محیطی یا انســداد سرخرگ ها، 
خون به پا نرسد، جریان خون الزم در ناحیه پاها کاهش 
می یابد. ســالمت پا و به ویژه کف پا یکی از مهم ترین 
 ارکان سالمت عمومی بدن است که اغلب نادیده گرفته 
می شود. نتیجه یک تحقیق نشــان می دهد حدود سه 
چهارم افــراد در طول زندگی خود یک مشــکل جدی 
مرتبط با پا را تجربه می کنند که به راحتی قابل پیشگیری 
بوده است. روزانه به طور متوسط فشاری معادل چندصد 
تن بر اثر راه رفتن به پاها وارد می شــود. این موضوع به 
وضوح گویای اهمیت این عضو از بدن است. یک چهارم از 
استخوان های بدن؛ یعنی حدود 50 استخوان، در مجموع 
در دو پا قرار دارند که می توانند منجر به درد و ناراحتی 
در ناحیه زانو، ران و کمر شوند. همچنین پاها متشکل از 
بیش از 60 مفصل و 200 ماهیچه، تاندون و رباط هستند.

*ارتباط پا با قلب چیست؟
دورترین نقطه بدن که قلب وظیفه دارد خون پمپاژ شده 
را به آن برساند، پاها هســتند. اگر به هر دلیل از جمله 
بیماری های شریانی محیطی یا انســداد سرخرگ ها، 
خون به پا نرسد، جریان خون الزم در ناحیه پاها کاهش 
می یابد. یکی دیگر از دالیل عدم دریافت خون و اکسیژن 
کافی در پا، وجود پالک در رگ های خونی است. مشکل 
خون رســانی به پاها در بیماران دیابتی بسیار جدی تر 
اســت و می تواند اثرات نامطلوبی در پی داشــته باشد. 
بنابرایــن کاهش جریان خون در ناحیــه پا، یک تهدید 

جدی برای سالمت است.
*کفش های پاشنه دار ممنوع

استفاده از کفش پاشنه بلند باعث می شود که زانو تحت 

فشار بیشتری قرار گیرد و استخوان ها و مفاصل سایش 
پیدا کنند. این امر به مرور زمان باعث بروز دردناک ترین 
شکل آرتروز زانو می شــود. آرتروز زانو در زنان دو برابر 
شایع تر از مردان اســت و همین امر محققان را به فکر 
واداشت که شاید این امر ناشــی از تفاوت در راه رفتن و 
لباس پوشیدن آنان باشــد. تحقیقات بیشتر نشان داد 
که آرتروز زانو نتیجه مستقیم اســتفاده از کفش پاشنه 
بلند اســت. در این تحقیقات، اســتفاده از کفش پاشنه 
بلند در زنان الغر و زنانی کــه اضافه وزن دارند، حرکات 
زانو و نیروهای وارد بر آن، در هر دو حالت مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشــان می دهد که هنگام 
استفاده از کفش پاشــنه بلند، زانو متحمل فشار و وزن 
بیشتری می شود؛ به عالوه شــیوه راه رفتن فرد نیز در 
 صورت استفاده از کفش نامناسب و پاشنه بلند متفاوت

 می شــود. این امر عالوه بر آرتروز زانو، به کمر و ستون 
فقرات نیز آسیب جدی وارد می کند. در ادامه تحقیقات 
آمده است که اســتفاده از کفش پاشــنه بلند در زنان 
میانســالی که اضافه وزن دارند باعث بروز شکل حادتر 
آرتروز به نام اســتئوآرتروز تهاجمی می شود. مدیر این 
پروژه تحقیقاتی از کفش پاشنه بلند به عنوان پاشنه های 
قاتل یاد کرده و تاکید کرده اســت که میخچه و پینه پا، 

ارمغان های دیگر پاشنه های قاتل هستند.
*خار پاشنه چیست؟

خارپاشنه یکی از شــایع ترین علل درد در ناحیه پاشنه 
اســت که به دلیل التهاب رباط متصل کننده پاشنه به 
پنجه به وجود می آید. کاهــش وزن یکی از مهم ترین 
روش های کاهش درد ناشی از خار پاشنه است؛ از طرفی 
اســتفاده از کفی های مناســب و طبی نیز موثر است. 
معموال به افرادی که خار پاشــنه دارند توصیه می شود 

پاهای خود را گرم نگه دارند و از ایســتادن های طوالنی 
مدت اجتناب کنند.

 *کفش تنگ و نوک تیز مهم ترین عامل آسیب به پا
کفش تنگ و نوک تیز عامل کج شدن استخوان پا، پینه 
و فرورفتن ناخن در پوســت و گوشــت انگشتان است. 
پزشکان توصیه می کنند که بهتر است نوک کفش گرد 
باشد و فضای کافی برای انگشتان وجود داشته باشد. از 
طرفی گیره هایی وجود دارند که می توانند پا را در حالت 
طبیعی نگه دارند و مانع از حرکت شســت پا به سمت 

انگشتان دیگر شوند.
*چند نکته برای حفظ سالمت پا

-پاهای خود را همیشه تمیز و خشک نگه دارید: سالمت پا 
در گرو بهداشت آن است. هر شب پاهای خود را با آب ولرم 
و صابون بشویید و آنها را ماســاژ دهید، سپس به خوبی 
خشک کنید. ارگانیســم های قارچی در پای مرطوب و 
کثیف رشد می کنند. خشک کردن بین انگشتان پا برای 

مقابله با عفونت های قارچی ضروری است.
-پاهای خود را هر شــب معاینه کنید: هر شــب هنگام 
خواب، پاهای خود را کامال معاینه کنید. هرگونه تغییر 
در پوست پا و رنگ ناخن های پا، می تواند نشانه عفونت 
قارچی باشد. معاینه هر شب پا به ویژه برای بیماران مبتال 

به دیابت ضروری است.
 -هنــگام گرفتن ناخن پــا دقت کنید: هنــگام گرفتن

 ناخن های پا مراقب باشــید که ناخن ها در پوســت و 
گوشت انگشتان فرو نروند، زیرا می توانند باعث عفونت 

دردناکی شوند.
-الک نزنید: الک یکی از عواملی است که سبب ضخامت، 
 ترک خوردن، تغییر رنگ و فاســد شــدن ناخن های پا 
می شود. عفونت قارچی یکی دیگر از عوارض استفاده از 

الک ناخن است.
-بدون جوراب یــا دمپایی در محیط هــای عمومی راه 
نروید: راه رفتن بدون کفش یــا دمپایی در محیط هایی 
مانند باشــگاه یا اســتخر، زمینه را برای عفونت قارچی 

فراهم می کند.
-کفش، دمپایی و جوراب خود را با دیگران به اشــتراک 

نگذارید.
-جوراب پالســتیکی نپوشــید؛ جوراب های پنبه ای 

بهترین گزینه هستند.
-هر شب پاهای خود را با روغن های طبیعی چرب کنید.

-در زمستان پاهای خود را گرم نگه دارید.
-در تابستان از کفش های مناسب و خنک استفاده کنید.

-کفش های چرمی بهترین گزینه هســتند زیرا سبب 
گردش هوا در کفش می شوند.

-کفش های تنگ یا گشاد نپوشید.
-از پوشیدن کفش های نوک تیز اجتناب کنید؛ چراکه 

باعث آسیب به استخوان انگشتان پا و پینه می شوند.
-عصر بهترین زمان برای خرید کفش است.

بیشتر بدانیم

نکته ها

فعالیت اعضای خانواده، به خصوص خانم های خانه دار در روزهای پایانی 
سال به دلیل اضافه شدن فعالیت ناشی از خانه تکانی افزایش می یابد و 
همین امر باعث می شود اشخاصی که در این فرصت های آخر سال عالوه 
بر امور دیگر برنامه نظافت کلی منزل را انجام می دهند احســاس کنند 
زودتر از مواقع دیگر انرژی خود را از دســت داده اند و احساس خستگی 

زودتر از همیشه به سراغشان آمده است.
اگر قصد دارید همچنان با انرژی باشــید و دیرتر احســاس کوفتگی و 
خستگی کنید، می توانید چند خوردنی را به رژیم غذایی این روزهایتان 
اضافه کنید که عالوه بر خواص دیگرشــان، به رفع خستگی نیز کمک 

می کنند:
1- ماست پروبیوتیک: 

محققان در دانشــگاه تورنتو متوجه شــده اند محصــوالت پروبیوتیک 
 می تواند نشــانه های خســتگی مزمن را تــا حد زیــادی کاهش دهد. 
دم  دست ترین این محصوالت که در هر بقالی محل یافت می شود،  ماست 

پروبیوتیک است.
2-  شکالت تلخ: 

شکالت هایی که رنگ قهوه ای تیره و مزه ای تلخ تر نسبت به شکالت های 
رنگ روشن دارند به دلیل داشتن پلی فنول و همچنین باال بودن سطح 
کاکائو، باعث افزایش واکنش های شیمیایی در مغز شده و اثرات مفیدی 

بر کاهش احساس خستگی بر جا می گذارند.
3- تخمه کدو: 

اگر احساس می کنید حین انجام فعالیت هایی چون خانه تکانی اصطالحا 
نفس کم می آورید، تخم کدو خاصیت شگفت انگیزی دارد. پژوهشگران 
یک موسسه تحقیقاتی آمریکا، در حیطه کشاورزی، با انجام بررسی هایی 
دریافته اند که در چنین افرادی ممکن اســت سطح و میزان منیزیم کم 
باشد و به همین دلیل طی فعالیت نیاز به اکسیژن بیشتری پیدا می کنند. 
تخم کدو، با داشــتن مقادیری منیزیم می تواند از احساس خستگی به 

این دلیل بکاهد.
4- اسفناج و جعفری: 

ســبزی ها حاوی فیبر هســتند و از آنجا که دیرتر و کندتر از بدن دفع 
می شوند مدت بیشــتری شــما را پرانرژی نگه می دارند. در این میان، 
جعفری و اسفناج عالوه بر داشتن چنین خاصیتی، به دلیل آن که حاوی 
مقادیری زیاد از عنصر آهن هســتند اثرات مفیدی در مستولی نشدن 

خستگی بر بدن از خود بر جای می گذارند.
5- ماهی آزاد: 

ماهی ها معروفند به غنی بودن از یک عنصر شناخته شــده به نام امگا3 
که اسید چرب از نوع مفید به شمار می رود .عالوه بر اینکه باعث تقویت 
دستگاه ایمنی می شود، خاصیت ضد خســتگی دارد. به خصوص اینکه 
ماهی آزاد منبعی سرشار از ویتامین B1 است . به همین دلیل می تواند 
انرژی کافی را حین انجام فعالیت هایی از قبیل خانه تکانی به بدن برساند.

خستگی های خود را کاهش دهید؛

5 خوردنی برای افزایش انرژی و  
کاهش خستگی

چرا سکوت برای مغز مفید است

4توصیه  برای سالمت بیشتر در نوروز

رابطه سالمت قلب با پاها



11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1825  دوشنبه 24 اسفند 1394  4 جمادی الثانی 1437

مفاد آرا
12/131 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره 12215 هیأت : آقای جواد حس��ن بیکی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناس��نامه 162 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 102/60 مترمربع 
شماره پالک 1049 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
2(رأی ش��ماره 12181 هیأت : آقای عباس حس��ن بیکی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 245 و خانم رقیه خورش��یدی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 713  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101/25 مترمربع 
شماره پالک 1050 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
3(رأی شماره 12216 هیأت : خانم فاطمه روحانی بیدگلی فرزند آقارضا شماره 
شناسنامه 6311  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 230/18 مترمربع شماره 
پالک 2911 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
4(رأی شماره 12217 هیأت : خانم صدیقه بیابان زاده ابوزیدآبادی فرزند مسلم 
شماره شناسنامه 183  ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 245/36 
مترمربع شماره پالک 2912 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی
5(رأی شماره 12191 هیأت : آقای حبیب اله حامدآبادی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 6822 و خانم فاطمه سیدزاده بیدگلی فرزند سیداحمد شماره 
شناسنامه 77  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127/5 مترمربع 
شماره پالک 203 فرعی مجزا از ش��ماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید حسین مطلبی
6(رأی ش��ماره 12377 هیأت : خانم منیره ذاکر بیدگلی فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 246  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 147/60 مترمربع شماره 
پالک 27 فرعی مجزا از ش��ماره 10 فرع��ی از پالک 211 اصلی و قس��متی از 
مشاعات 211 اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از حسین صالحی بیدگلی
7(رأی شماره 12242 هیأت : خانم زهرا کچور پور بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145/51 مترمربع شماره پالک 
10 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و9وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 118 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
8(رأی ش��ماره 12554 هی��أت : آقای مجی��د  کیانفر فرزند نعمت اله ش��ماره 
شناسنامه 1423 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90.75مترمربع شماره پالک 
51 فرعی مجزا از ش��ماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
9(رأی شماره 12554 هیأت : خانم کبری مختص آبادی بیدگلی فرزند اسداله  
شماره شناسنامه 214 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت119.7 مترمربع شماره 
پالک 50 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در  اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
10(رأی ش��ماره 12554 هیأت : آقای محس��ن کیانفر فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 31  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 52 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه مخملی
11(رأی شماره 12555 هیأت : آقای عباس سیالخوری بیدگلی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 313  ، شش��دانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 83/61 
مترمربع شماره پالک 53 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع 

در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
12(رأی شماره 12556 هیأت : آقای محمد بیدگلی جوشقانی فرزند شعبانعلی 
شماره شناس��نامه 168 خانم امینه س��جادی بیدگلی فرزند سیدرضا شماره 
شناسنامه 152 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع شماره پالک 9 
فرعی مجزا از شماره 1 و 2و 7 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 336 اصلی 

واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
13(رأی ش��ماره 12382 هیأت : خانم فاطمه دادائی بیدگلی فرزند علی حسین 
ش��ماره شناس��نامه 52 و آقای ابراهیم رحیمی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناس��نامه 8110  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 199/91 
مترمربع شماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 1و2 فرعی از پالک 408 اصلی  
و قسمتی از مش��اعات 408 واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
14(رأی شماره 12219 هیأت : آقای سیدماشااله شمسی فرزند سید مرتضی 
شماره شناسنامه 235  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 74/75 مترمربع 
شماره پالک 19 فرعی مجزا از پالک 483 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
15(رأی ش��ماره 12558 هیأت : خانم محبوبه جندقیان  فرزند محمد  ش��ماره 
شناسنامه 9119  وسعید خدمتی بیدگلی  فرزند رضا  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 77.42 مترمربع ش��ماره پالک 7فرعی از قسمتی از مشاعات از پالک 
825 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی حسینعلی 

بیدگلی 
16(رأی شماره 12231 هیأت : خانم قدسیه صباحی بیدگلی فرزند آقا حسین 
شماره شناسنامه 8587  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 110/65 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از ش��ماره 5 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 
864 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی 

علی اکبرزاده
17(رأی ش��ماره 12380 هیأت : خانم حوراء ترک زاده آرانی  فرزند حس��ن 
شماره شناسنامه 401  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 219/70 مترمربع 
شماره پالک 11 فرعی مجزا از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 12378 هیأت : آقای علی اکبر کم صدا آرانی فرزند محمد تقی 
شماره شناسنامه 9826 و خانم زینب کم صدا آرانی فرزند محمد حسن شماره 
شناسنامه 37   ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 194/70 مترمربع شماره پالک 

4 فرعی مجزا از پالک 1357 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل.مالکیت مشاعی

19(رأی ش��ماره 12243 هیأت : آقای حجت بهروان  فرزند حس��ن ش��ماره 
شناسنامه 94   ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90.8 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی مجزا  از 7و8 وقسمتی از مش��اعات از پالک 1664 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از منصوری 
20(رأی ش��ماره 12600 هیأت : آقای  رحمت اله نقوی پور آرانی  فرزند  احمد  
شماره شناسنامه1328 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 265.87مترمربع 
شماره پالک 10فرعی مجزا از شماره 4 الی 9 فرعی وقسمتی از مشاعات  پالک 
1733اصلی وقسمتی از 1598 اصلی  واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد توکلی
21(رأی شماره 12240 هیأت : آقای  قربان پاپی ساالروند   فرزند  میرزا مراد   
شماره شناسنامه4، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168.24مترمربع شماره 
پالک 2فرعی مجزا از یک فرعی   پالک 1805اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سبد حسن کمال آرانی 
22(رأی شماره 12239 هیأت : آقای مهدی ابوالحسن زاده آرانی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 368 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 138/5 مترمربع 
شماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره 4و5وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 
1825 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین 

دهنوی
23(رأی شماره 12206 هیأت : آقای نعمت اله ملکی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 8852 و خانم صدیقه سنجر آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
67  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 297 مترمربع شماره پالک 
468 فرعی مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
24(رأی ش��ماره 12401 هیأت : آقای محمود ش��اکر آرانی فرزند محمد تقی 
شماره شناسنامه 440 و خانم معصومه وحیدی آرانی فرزند امان اله شماره 
شناسنامه 551  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153/75 مترمربع 
شماره پالک 818 فرعی مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
25(رأی ش��ماره 12228 هیأت : آقای جمیله عظیمی فرزند ش��کراله ش��ماره 
شناسنامه 223 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/17 مترمربع شماره پالک 
8200 فرعی مجزا از شماره 1061 و 1062 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
26(رأی شماره 12429 هیأت : آقای احمدرضا مکارم نژاد فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1391 و آقای مجید مکاری نژاد آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
316  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 201/56 مترمربع 
شماره پالک 8214 فرعی مجزا از شماره 1146 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی علی اصغری
27(رأی شماره 12428 هیأت : خانم زهرا سلطان سلطانی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 68  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 262 مترمربع شماره 
پالک 8215 فرعی مجزا از ش��ماره 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر شبان پور
28(رأی شماره 12428 هیأت : آقای عباس آقا کاظمی آرانی فرزند اکبر شماره 
شناسنامه 537  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 192/31 مترمربع شماره 
پالک 8213 فرعی مجزا از ش��ماره 7716و 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی 

واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
29(رأی شماره 12425 هیأت : خانم اشرف قدیری آرانی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 59  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 219 مترمربع شماره پالک 
8216 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
30(رأی شماره 12575 هیأت : آقای علیرضا زمینی  آرانی فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 1532 و خانم س��کینه حالج آرانی فرزند پرویز شماره شناسنامه 
6190015956  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 116/45  
مترمربع شماره پالک 8231 فرعی مجزا از شماره 1730 و 1178 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

فاطمه سلطان عمورجبی
31(رأی ش��ماره 12575 هی��أت : خانم زهره س��تاری فرد فرزن��د علی اکبر 
شماره شناس��نامه 333  ، سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
259.16مترمربع شماره پالک 8233 فرعی مجزا از شماره 446 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی
32(رأی ش��ماره 12577 هیأت : خانم حس��ین خندانی آرانی  فرزند علی خان 
شماره شناسنامه 2603وفاطمه صفریان بیدگلی فرزند اکبر   شناسنامه شماره 
6779)بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 257.86  مترمربع 
شماره پالک 8229 فرعی مجزا از ش��ماره 1112و1113 فرعی از پالک 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
33(رأی شماره 12230 هیأت : آقای حسین اکرمیان فرزند محمد صادق شماره 
شناسنامه 263 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172/25 مترمربع شماره پالک 
2701 فرعی مجزا از شماره 61 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
34(رأی شماره 12208 هیأت : آقای حسین عابداف آرانی فرزند علی شماره 
شناس��نامه 2 و خانم صغ��ری عابداف آران��ی فرزند زین العابدین ش��ماره 
شناسنامه 117  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 243 مترمربع 
شماره پالک 2702 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
35(رأی ش��ماره 12408 هیأت : آقای محم��د پرتو فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناس��نامه 266 و خانم فاطمه س��ربلوکی آران��ی فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناس��نامه 455  )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 156/75 
مترمربع ش��ماره پ��الک 2707 فرع��ی مجزا از ش��ماره 26 فرع��ی از پالک 
 2638 اصل��ی واق��ع در احمدآب��اد بخ��ش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بی��دگل.

خریداری عادی
36(رأی ش��ماره 12407 هیأت : آقای کامران میرزائی��ان آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 1466 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 116/90 مترمربع 
شماره پالک 2708 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان
37(رأی ش��ماره 12403 هیأت : خانم زهرا بیابانی آران��ی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 282  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 118/75 مترمربع 
شماره پالک 2711 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابیتاعی از زین العابدین سعیدی
38(رأی شماره 12594 هیأت : آقای سید عباس عباس زاده فرزندسید حسن  
ش��ماره شناس��نامه447 و خانم فاطمه وکیلی فر  فرزند عباس��قلی ش��ماره 

شناس��نامه11099  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت111.8 
مترمربع ش��ماره پالک 2712فرعی از پالک 2638 اصلی واق��ع در احمد آباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای داداشی
39(رأی ش��ماره 12240هیأت : آقای میثم خانی آرانی  فرزندحس��ین شماره 
شناس��نامه 634و خانم زهره منافی بیدگلی  فرزند علی ش��ماره شناس��نامه 
9634  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.2 مترمربع شماره 
پالک2715 فرعی از پالک 2638 اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت عادی 
40(رأی شماره 12601 هیأت : آقای محمد رضا احسن زاده آرانی  فرزندعباس  
شماره شناسنامه 300و خانم مریم مهری  فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
9590  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168.75 مترمربع شماره 
پالک 2716فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین سعیدی
41(رأی ش��ماره12561 هی��أت : خانم گی��الن جنوبی فرزند محمد ش��ماره 
شناس��نامه107 و خانم میلح��ه رضائیان آران��ی  فرزندعلی محمد  ش��ماره 
شناسنامه11098)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت302 مترمربع 
شماره پالک1721 فرعی مجزا از شماره 376فرعی از پالک 2640اصلی واقع 

در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از دخیل موچولیان 
42(رأی شماره 12411 هیأت : آقای رضا جاللی قالهر فرزند علی عباس شماره 
شناس��نامه 0570016169 و خانم فاطمه خادم حضرتی فرزند اکبر ش��ماره 
شناس��نامه 6190098827  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 
150/60 مترمربع شماره پالک 1706 فرعی مجزا از شماره 597 و 253 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از نعمت اله قدیریان
43(رأی ش��ماره 12238 هیأت : خانم اعظم رمضانی آران��ی فرزند رجبعلی 
شماره شناسنامه 11309  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87 مترمربع شماره 
پالک 1707 فرعی مجزا از ش��ماره 351  فرعی از پ��الک 2640 اصلی واقع در 

آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
44(رأی شماره 12223 هیأت : آقای اصغر ابوالحسنی پور فرزند حسن شماره 
شناسنامه 2143 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع شماره پالک 
1708 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
45(رأی ش��ماره 12225 هی��أت : آقای یاور مش��تاق فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 166 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195/36 مترمربع شماره پالک 
1710 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از روح اله منصوری فرد
46(رأی ش��ماره 12226 هیأت : آقای ابوالفضل لبوس��ی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 6190024831، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 116/70 
مترمربع ش��ماره پالک 1711 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری 

آران و بیدگل
47(رأی شماره 12413 هیأت : آقای حسین انیسی آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 310 و خانم مهین هارونی آرانی فرزند محمدآقا شماره شناسنامه 
208  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب س��اختمان  به مساحت 68/80 مترمربع 
شماره پالک 1713 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع 

در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
48(رأی شماره 12415 هیأت : آقای داود نعمت اله آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190041973 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 90/75 مترمربع 
شماره پالک 1714 فرعی مجزا از شماره 235 و 885 فرعی از پالک 2640 اصلی 
واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس نعمت اله

49(رأی ش��ماره 12416 هیأت : آقای علی اکبر عالئی آرانی فرزند س��یف اله 
شماره شناسنامه 170 و خانم زهرا کویری آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
12  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 252/90 مترمربع شماره 
پالک 1715 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پ��الک 2640 اصلی واقع در 

آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک مشاعی
50(رأی ش��ماره 12418 هیأت : آقای س��ید مرتضی عباس زاده آرانی فرزند 
سید جالل ش��ماره شناس��نامه 2034 و خانم ام البنین لبوس��ی آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 6190006914  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 82/60 مترمربع شماره پالک 1716 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

خریداری عادی
51(رأی شماره 12560 هیأت : خانم  اکرم ابوالحسن زاده آرانی  فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 343 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 1720فرعی مجزا از ش��ماره 286 فرعی از پ��الک 2640 اصلی واقع در 

آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
52(رأی ش��ماره 12563 هیأت : آقای عباس کمال آرانی  فرزندحسن  شماره 
شناسنامه 562 و خانم زهرا نورانی فرزندمیرزا محمد  شماره شناسنامه120  
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 201 مترمربع شماره پالک 
1722فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر خاری آرانی 
53(رأی ش��ماره12565 هیأت : آقای ابوالقاس��م فکریان آرانی فرزند عبداله  
شماره شناسنامه10976، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 33مترمربع 
شماره پالک 1723 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از پالک 2640اصلی واقع 

درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله فکریان 
54(رأی ش��ماره12567 هیأت : آقای علیرضا لقب دوست آرانی فرزند دخیل 
عباس ش��ماره شناس��نامه459 و خانم صدیقه فخرالدین آرانی فرزند حسین 
ش��ماره شناس��نامه 2852  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
116.75مترمربع شماره پالک 1725فرعی مجزا از شماره 286 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دش��ت بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
55(رأی ش��ماره 12426 هی��أت : آقای حس��ین حس��ن زاده آران��ی فرزند 
ولی ش��ماره شناس��نامه 87 و خانم فاطمه خ��ادم جعفرآب��ادی فرزند علی 
ش��ماره شناس��نامه 7  )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت 
193/38 مترمربع ش��ماره پ��الک 1085 فرع��ی مجزا از ش��ماره 340 فرعی 
 از پالک 2645 اصل��ی واقع در وش��اد بخش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
56(رأی ش��ماره 12569 هیأت : آقای مهدی میر معصومی فرزند علی محمد  
شماره شناسنامه 11352 و خانم معصومه پهلوانی  بیدگلی  فرزندعلی  شماره 
شناسنامه 360  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168.4مترمربع 
شماره پالک 1086فرعی مجزا از شماره340 فرعی از پالک 2645اصلی واقع 

در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس صالح   

57(رأی شماره 12236 هیأت : آقای اکبر زوار نوش آبادی  فرزند علی  شماره 
شناسنامه 125 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 107.2مترمربع شماره پالک 
3801فرعی مجزا از ش��ماره155فرعی از پالک 40اصل��ی واقع در نوش آباد  
بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین یوسفیان و فاطمه رعیت زاده

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وص��ول اعتراض، طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :1394/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/12/24

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

 12/132 آگه�ی مف�اد آراء »قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 

وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رس��می« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توس��ط هیات حل اختالف 
مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و 
محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور 
نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی 
که به آراء مذکور اعتراض دارند در ش��هرها از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر 
روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت 
اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور 

سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000294 مورخ 94/11/29 – آقای علی صاحبی 
ش��اهم آبادی فرزند محمد بش��ماره ملی 5429825913  صادره از رفسنجان 
شش��دانگ یکدرب باغ احداثی برروی قس��متی از مزرعه حسین آباد 49 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 261794 متر مربع خریداری 

رسمی از شرکت یاقوت کویر مهاباد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/12/10                                                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/24      
ذبیح اله فدائی-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره            

مفاد آرا
12/178 هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
ش��ماره:139460302028000414-1394/12/06 آگه��ی موض��وع ماده 3 
قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139460302028000413 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن نقیان فشارکی به شناسنامه شماره 
76694 کدملی 1281860591 صادره س��گزی فرزند قاسم در ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 49/85 مترمربع )چهل و نه متر و هشتاد و پنج دسیمتر 
مربع( احداثی در قسمتی از پالک ش��ماره 20 اصلی واقع در صحرای سجزی 
بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از وراث 
مرحوم حیدرعلی سرائی مالک دو سهم از 1728 سهم ششدانگ پالک 20 اصلی 
بخش 19 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 286 دفتر 65 می باشد محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/24

م الف:34739 اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده)اموال غیرمنقول( 

12/272 اجرای احکام ش��عبه 10 حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه اجرایی 940251ج/10 له آقای مجید هاشم پور فرزند محمدعلی 
 و علیه آقای اصغر درخش��انی فرزن��د محمد با توجه ب��ه محکومیت نامبرده 
ب��ه پرداخت مبل��غ 317/194/869 ری��ال در حق محک��وم له به ع��الوه مبلغ 
15/433/284 بابت نیم عشر دولتی جلس��ه مزایده ای در روز پنجشنبه مورخ 
 95/1/26 س��اعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان ش��هید نیکبخت –

 200 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری – مجتمع اجرای احکام حقوقی 
و خانواده – طبقه س��وم – واحد5 برگ��زار نماید. مورد مزایده عبارتس��ت از 
1/995 حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ پالک ثبتی شماره 15177/349 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس خ.چمران – خ.بعثت - ضلع جنوبی خ.ایمان –

 بعد از خ.گل نرگس – نرسیده به کوی 12 متری با کاربری غیر مسکونی شماال 
مجاور خیابان ایمان و ش��رقا و جنوبا و غربا مجاور ملک همسایه می باشد و 
به استناد گواهی ش��ماره 7/87/11818 مورخ 87/4/20 از شهرداری منطقه7 
پالک مذکور به صورت زمین بایر و دارای کاربری آموزشی تلقی شده است 
و مقرر ش��ده اس��ت به خریدار تفهیم گ��ردد در این ملک مالک ح��ق تفکیک یا 
 احداث بنا را ندارد. اظهار نظر کارشناس��ی در خصوص ارزیابی: با توجه به 
جمیع جهات و کلیه عوامل تاثیرگذار در قضیه )ش��امل ن��وع کاربری، متراژ، 
ابعاد و ...( ارزش این ملک )2325 مترمرب��ع( جمعا به مبلغ 12/000/000/000 
ریال معادل ی��ک میلیارد و دویس��ت میلی��ون تومان برآورد گردیده اس��ت 
 بنابراین ارزش مورد مزایده یعنی 1/995 حبه مش��اع از 72 حبه از ششدانگ

 پالک مذکور به مبلغ 332/628/153 ریال می باشد نظریه کارشناس به طرفین 
ابالغ شده است و مصون از اعتراض باقی مانده است. کسانی حق شرکت در 
جلسه مزایده را خواهند داشت که ده درصد کل مبلغ کارشناسی را به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان 
واریز و فیش واریزی را فی المجلس به همراه داشته باش��ند و مابقی آن را تا 
یک ماه پس از تاریخ مزایده پرداخت نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
می شود و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود کسانی که 
قصد شرکت در مزایده را دارند میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به آدرس 
ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند.م الف:35058 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



خبر

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه میز روسیه باید در اتاق بازرگانی ایجاد شود، 
گفت: مدیریت استان نیز به عنوان نماینده دولت آماده هرگونه همکاری در این 
زمینه است. رسول زرگرپور در ششمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان 
اظهار داشت: براساس گزارش گمرکات اصفهان، در 11 ماهه سال 1394 واردات 

در کل کشور حدود 11 میلیارد دالر کاهش داشته است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه چی��ن، ع��راق، ام��ارات، افغانس��تان و هن��د اه��داف
  اول ص��ادرات ای��ران هس��تند، بی��ان داش��ت: گم��رک اصفه��ان،
  هفتمی��ن گم��رک کش��ور اس��ت و اق��ام صادرات��ی گم��رکات اس��تان

 659 قلم به 81 کش��ور است. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به  این که صادرات 
گمرکات استان اصفهان 11 درصد نسبت به س��ال قبل کاهش ارزشی داشته، 
تاکید کرد:  علت اصل��ی آن کاهش ارزش صادرات فرش ماش��ینی کاش��ان و 

محصوالت فوالد بوده است.
 وی بیش��ترین ص��ادرات اس��تان را فرآورده ه��ای نفت��ی، چ��دن، آه��ن،
ف��رش و کف پ��وش، محص��والت س��رامیکی، مصنوع��ات ف��والد،    

 آه��ن و ف��والد، محص��والت لبن��ی، مصنوع��ات گرانبه��ا، م��واد و اش��یای 
پاس��تیکی و م��س و مصنوع��ات آن برش��مرد و اظهار داش��ت: بیش��ترین 
صادرات اس��تان به عراق، پاکس��تان و افغانس��تان اس��ت و در 11 ماهه سال 
 94، 654 کیلوگ��رم ط��ا ب��ه کش��ور ام��ارات متح��ده عرب��ی صادر ش��ده

 است. زرگرپور با اشاره به اینکه برخی محصوالت تولیدی استان برای صادرات 
به روسیه استانداردهای الزم را از نظر بسته بندی ندارند، گفت: برخی محصوالت 
در استان با مازاد تولید روبه رو است و باید با آسیب شناسی مشکات موجود در 
راستای صادرات به کشور روسیه، این مشکات برطرف شود. استاندار اصفهان 
اضافه کرد: باید بررسی شود که مش��کل اصلی در کجاست؛ آیا در بسته بندی، 
استاندارد سازی و پایانه و ... مشکل ایجاد شده است و یا شاید ما نتوانسته ایم این 
زنجیره ها را تکمیل کنیم. وی افزود: اتاق بازرگانی باید قوی تر در این مورد اقدام 
کند و مدیریت استان نیز به عنوان نماینده دولت آماده هرگونه همکاری در این 
زمینه است. زرگرپور با تاکید بر اینکه میز روسیه باید در اتاق بازرگانی تشکیل 
شود، عنوان کرد: اتاق بازرگانی نیز باید از هرگونه حمایتی از صادرات به کشور 

روسیه دریغ نکند. 

رسول زرگرپور عنوان کرد:

تشکیل میز روسیه در اتاق بازرگانی 
اصفهان 

ش��هردار اصفهان با اشاره به افتتاح 2 
زاینده 
پروژه در اصفه��ان در روزهای پایانی  رود

س��ال جاری اظهار داش��ت: با حضور 
مس��ئوالن میراث فرهنگی کش��ور ش��اهد افتتاح 
اکواریوم اصفهان خواهیم بود و کلنگ زنی هتل هما 

نیز پس از کش و قوسی 15 ساله به انجام می رسد.
مهدی جمالی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
برگزاری نوروزگاه حاصل هم افزایی میان شهرداری 
و میراث فرهنگی اس��ت، اظهار داش��ت: ما اکنون 
در اصفهان ش��اهد همگرایی ارگان های مختلف از 
جمله شهرداری و میراث فرهنگی و توسعه در کنار 

حفاظت از میراث فرهنگی هستیم.
وی با بی��ان اینکه جایگاه می��راث فرهنگی فقط به 
حوزه بناها و آث��ار تاریخی ش��هر اصفهان خاصه 
نمی ش��ود، افزود:  می��راث معنوی ما نی��ز به دلیل 
گفتمان و فهم مشترک از هویت مذهبی و تاریخی، 
حافظه مشترک و کسب س��رمایه های اجتماعی و 
نمادین و ایج��اد آرامش در جامع��ه، دارای جایگاه 

ویژه و حساسی است.
شهردار اصفهان تاکید کرد:  میراث معنوی دریچه 

نوینی ب��رای حوزه گردش��گری ب��از می کند و در 
توسعه دیپلماسی میان شهرها و کشورها می تواند 

تأثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد:  می��راث ناملم��وس در ایران پهنه 
گسترده ای دارد که نش��انه فرهنگ، آداب و رسوم 
و ظرافت س��بک و شیوه زندگی اس��امی ماست و 

فرهنگ غنی ایرانی را به رخ جهانیان می کشد.
جمالی ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بای��د اتحادیه 
صنایع دس��تی، هتلداران، راهنمایان تور و غیره را 
نیز در میراث ناملموس درگیر کنیم، تصریح کرد: با 
این امر باید به نوعی همه یگان های کشور ما حافظ 

میراث های اصیل کشورمان باشد.
اجرای برنامه نوروزگاه در شهر رویاها

 وی با اش��اره به اج��رای برنامه نوروزگاه در ش��هر
 رویاها ابراز داش��ت:  ش��هر رویاها تجسم رویاهای 
کودکانه و مجموعه ای بی بدیل از وس��ایل تفریحی 
و فضاهای دلپذیر و دیدنی برای خانواده هاست و بر 
این اساس قرار اس��ت در این مکان اقدام جدیدی 
را رق��م بزنیم ت��ا در کن��ار هیجان حض��ور در این 
 مکان همه س��نین را با برنامه های مختلف سرگرم

  کنیم.
شهردار اصفهان  اضافه کرد: بر این اساس با برگزاری 
برنام��ه ن��وروزگاه در این م��کان ش��اهد برگزاری 
نمایش��گاه و کارگاه صنایع دس��تی، س��وغات های 
اصفهان، محص��والت فرهنگی و هنرهای س��نتی 
و قدیم��ی، بازی ه��ای بوم��ی محل��ی به ش��کل 
گس��ترده، ورزش پهلوانی وزورخانه ای، موس��یقی 
 ردیف و س��بک اصفهان، پرده خوان��ی، جنگ های

 شبانه ش��اهنامه خوانی، مسابقات و اهدای هدایای 
نوآوران��ه و نمایش��گاه ویژه ک��ودکان هس��تیم و 
امیدواریم در کنار این برنامه ها س��تاد تس��هیات 
س��فرهای نوروزی نیز برنامه ه��ای متنوع و خوبی 

داشته باشد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود ب��ا توجه به 
ورود گردش��گران ب��ه اصفهان درباره مس��یرهای 
دسترس��ی که اکنون س��اخت مت��روی اصفهان و 
دیگر اقدامات عمرانی در آن در حال انجام اس��ت، 
 تصریح کرد:  مسیرهای دسترسی اصلی در میدان

 امام حس��ین )ع( باز می ش��ود و تنه��ا کارگاه های 
ساخت ایستگاه محصور است که تدابیر زیباسازی 

درباره آنها انجام شده است.
جمالی ن��ژاد تاکید ک��رد: همچنین ب��رای ورودی 
شهر رویاها نیز تدابیر خاصی اندیشیده شده است 
و هزینه های ب��ازی ها در داخل ش��هر رویاها برای 
هر بازی به ش��کل جداگانه محاس��به می ش��ود تا 
 امکان اس��تفاده از آیین های ن��وروزگاه برای همه

 فراه��م باش��د؛ در واقع ش��هر رویاها در ن��وروز به 
 قطب تجم��ع تفریحی آیینی ش��هر اصفهان مبدل

 می شود.
راه ان�دازی گردش�گری تجربه مح�ور در 

گردشگری محالت
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه امسال گردشگری 
محات با رویکردی جدید برنامه ریز ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: محورهای گردش��گری اصفهان در 
9 محور تعریف شده اس��ت، اما  تاش ما این است 
که در س��ال جاری گردش��گری تجربه محور مانند 
)نمایش مراح��ل تولید گز( را راه ان��دازی کنیم که 
رویکردی نوآورانه بوده و در میان مردم نیز به خوبی 

جا افتاده است.
وی در ارتباط با بازسازی خانه های تاریخی اصفهان 
نیز گفت: ما حدود یک هزار خان��ه تاریخی متعلق 
به مردم  داریم که بازس��ازی آنها بودجه چند هزار 

میلیاردی می طلبد؛
 گرچه بخش��ی از ای��ن امر را س��ازمان نوس��ازی 
شهری برعهده گرفته و بازس��ازی تمام این خانه ها  
غیرممکن اس��ت اما به افرادی ک��ه خانه خود را در 
قالب های مختلف بازس��ازی کنند تمهیداتی داده 

می شود.  
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مدیر عامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل 
 ش��هری گفت: تنوع اجناس در بازاره��ای روز کوثر

 م��ی تواند بهتری��ن گزینه ب��رای خرید اقام ش��ب 
عید باش��د.اصغر کش��اورز راد اظهار کرد: شهرداري 
اصفهان در طول سال های گذشته توانسته با نظارت 
و گس��ترش بازارهاي روز در مناطق مختلف شهری، 
توزیع کاالی مورد نیاز خانوار با کیفیت مناس��ب و به 
نرخ تضمین شده را گسترش دهد تا مشتري مداري، 
حفظ حقوق مصرف کننده و حمایت از تولید کننده را 

با ابزار حذف واسطه ها، جامه عمل بپوشاند.
در بازارهاي روز کوثر تمامي کاالهاي مورد نیاز 

مردم وجود دارد
وی در ارتب��اط با اقدامات انجام ش��ده جه��ت ارایه 
خدمات در ایام پایانی س��ال و نوروز95 به شهروندان 
گفت: در بازاره��اي روز کوثر تمام��ي کاالهاي مورد 
نیاز مردم وجود دارد و همچنین از 25 اس��فند تا 15 
فروردین اقامي از میوه ها که بیشتر مورد توجه مردم 
است به وفور و به قیمت مصوب در این بازارها عرضه 

مي شوند.
مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به 

ایام نوروز گفت: با توجه به استقبال شهروندان از بازار 
های روز کوثر، س��اعت کاري کلیه بازارها از ساعت 8 
صبح تا ساعت 1۰ شب افزایش پیدا کرده و شهروندان 
مي توانند هر ساعت از روز بدون نگراني و اتاف وقت 
به این بازارهاي روز مراجعه ک��رده و عاوه بر میوه و 

تره بار، دیگر اقام مورد نیاز خود را نیز تهیه نمایند.
کنترل قیمت و کیفیت کلیه کاالها 

کشاورز راد با اشاره به اینکه کلیه کاالها در بازارهای 
روز کوثر در درجه اول از نظر کیفیت و سپس از لحاظ 
قیمت به طور مرتب، نظارت و کنترل مي شوند،گفت: 
همچنین در ارتباط با مرغ، ماهي ،گوش��ت و به طور 
کلی هرگونه مواد پروتئینی جه��ت اطمینان خاطر 
ش��هروندان و جلوگی��ری از هر گونه مش��کل در امر 
توزیع و بهداش��ت در تمامی بازار ها دامپزشک مقیم 
مستقر گردیده و به صورت اصولی و طبق ضوابط اداره 

بهداشت بر کیفیت آنها نظارت می شود.
وی افزود: درایام پایانی س��ال و همچنین در نوروز به 
دلیل اینکه گرای��ش به برخي از اق��ام مانند آجیل، 
شیریني، گز و... افزایش پیدا مي کند مسیر بازارها هم 
به سمت تامین این کاالها مي رود و سعي شده درصد 
قابل توجهي از نیاز ش��هروندان با قیم��ت و کیفیت 

مناسب در اختیار قرار گیرد. 
16 م�کان ب�رای توزی�ع می�وه ن�وروزی بی�ن 

شهروندان در نظر گرفته شده است
 مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل 
شهری ش��هرداری اصفهان با اش��اره به توزیع میوه 
نوروزی توسط سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری اعام کرد: با توجه به آمادگی کامل نسبت به 
توزیع میوه نوروزی با عملکرد مطلوب  در این زمینه 
16 مکان برای توزی��ع میوه ن��وروزی در نظر گرفته 

شده است.
کشاورز راد افزود:ش��هروندان می توانند در بازارهای 
روز سازمان میادین به غیر از میوه دولتی کلیه اقام 
موجود در سبد غذایی خود را با بهترین شرایط تامین 

نمایند.
وی افزود: سیب و پرتقال به عنوان دو میوه پر مصرف 
در ایام ن��وروز با قیم��ت مصوب دول��ت از تاریخ 25 
اس��فندماه لغایت 15 فروردین به صورت تمام وقت 
با عنوان میوه دولتی در اختیار ش��هروندان اصفهانی 
قرار خواهد گرفت و س��ازمان میادین تنها نسبت به 
توزیع آن توس��ط مجموعه های تح��ت نظارت خود 

اقدام می کند.

خبر

 مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
طرح های ویژه نوروزی برای رفع تخلفات شهری از سطح اصفهان آغاز 
شد. مجتبی کاظمی افزود: مجموعه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری در آس��تانه ایام نوروز جهت آماده سازی ش��هر برای مسافران و 
ش��هروندان اقدامات خاصی را در قالب کمیته قضایی و انتظامی س��تاد 

هماهنگی خدمات سفر شهرداری اصفهان انجام می دهد.
 وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن راس��تا مباح��ث پیش��گیری از تخلفات و

 جمع آوری چادرهای مسافرتی از سطح شهر، پارک ها و حاشیه زاینده 
رود و هدایت مس��افران به محل های اقامتی اولویت بندی شده، انجام 

می شود.
مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات شهری ش��هرداری اصفهان یادآور شد: 
خوشبختانه چندسالی است با تدابیر مس��ئوالن شهرداری شاهد عدم 
نصب چادرهای مسافرتی هستیم که با این اقدام  هم معضات اجتماعی 

و امنیتی و همچنین نازیبایی ها رفع شده است.
وی با تاکید بر برخورد با کلید به دستانی که به صورت غیرقانونی اقدام 
به اجاره دادن منازل مسکونی به مس��افران می کنند، خاطرنشان کرد: 
شماره تلفن های 356۰1213 ، 326۰1211 به صورت 24 ساعته آماده 

دریافت گزارش ها و تخلفات شهروندان خواهد بود.
کاظمی ادامه داد: حفاری ها و خاکبرداری ها نی��ز از این هفته به پایان 
می رس��د و این موارد را تا بعد از ایام نوروز نخواهیم داشت تا شهر برای 

استقبال از سال جدید آماده شود.
وی گفت: زمین های بایر، محل های انباش��ت زبال��ه و تجمع معتادین، 
بناهای مخروبه رهاش��ده  و محل های انباش��ت زباله شناسایی و طبق 

فرآیندهای قانونی اقدامات الزم انجام شد.
مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری اصفهان در ادامه 
به اجرای طرح جمع آوری خودروهای فرس��وده و اس��قاطی رها شده 
 در سطح ش��هر اش��اره و تصریح کرد: در راس��تای این طرح خودروها و 
گاری های بازیافتی که به نوعی جلوه های بصری را تحت تاثیر قرار داده 

و نازیبایی هایی را به وجود می آوردند از سطح شهر جمع آوری شدند.
 وی اضاف��ه ک��رد: رفع س��دمعبر ب��ا رویکرد اط��اع رس��انی، اخطار و

 جمع آوری اعم از س��د معبر صنوف، س��ایبان های نازیبا و فرسوده نیز 
با تاش مجدانه ماموران پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری شهرداری 

اصفهان انجام شده و تا پایان سال نیز این طرح با قوت ادامه دارد.
کاظم��ی از متصدی��ان واحده��ای صنفی خواس��ت با رعای��ت حقوق 

شهروندان، از سد معبر بپرهیزند.
 وی ب��ه اجرای ط��رح ویژه جم��ع آوری متکدی��ان، کارتن خ��واب ها،

 دست فروشان در س��طح ش��هر اش��اره کرد و افزود: طرح جمع آوری 
پاکاردها، بنرهای غیر مجاز، تابلوهای غیر مجاز و امحای دیوارنویسی ها 

نیز در این روزها با جدیت هر چه تمام تر اجرا می شود.

در آستانه سال جدید صورت گرفت؛

آغاز اجرای طرح ویژه رفع تخلفات 
شهری در اصفهان

مهدی جمالی نژاد:

افتتاح اکواریوم  اصفهان 
در روزهای پایانی سال جاری

اجرای برنامه نوروزگاه در شهر رویاها

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

زاینده رود سه روز زودتر از موعد 
بسته شد

رییس کمیسیون عمران شورای شهر:

طرح جامع شهر سازی اصفهان نیاز به بازنگری دارد
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت:

رکود در بازار دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان

 رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: زاینده رود که 
سوم اسفند ماه به منظور کشت بهاره کشاورزان بازگشایی شد قرار بود 2۰ 

روز جاری باشد، اما سه روز زودتر از موعد بسته شد.
حسین محمد رضایی اظهار داش��ت: آب زاینده رود به منظور کشت بهاره 
کشاورزان از اول اسفندماه قرار بود باز ش��ود و تا 2۰ روز ادامه داشته باشد 
اما از سوم ماه جاری این بازگشایی صورت گرفت و بر این اساس باید تا 23 

همین ماه با همان حجم تعیین شده، آب زاینده رود جاری باشد.
وی بیان داشت: این در حالی است که سه روز زودتر از موعد آب زاینده رود 

به علت زنده ماندن این رودخانه به اندازه آب باریکه ای باز ماند.
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرس��تان اصفهان اعام کرد: آب با 
حجم 32 متر مکعب در ثانیه از سد آبشار تا سد رودشتین بر بستر رودخانه 
زاینده رود به مدت 2۰ روز در سوم اسفندماه باز شد و پنج شنبه شب )2۰ 
اس��فندماه( پس از 1۷ روز حجم آب بر بس��تر رودخانه زاینده رود کاهش 

یافت.
محمد رضایی تاکید کرد: طبق مصوبه کمیته پنج نفره مرحله دوم باز شدن 

آب از دهم فروردین ماه سال آینده خواهد بود.
 وی گفت: در صورتی که در 1۰ روز اول س��ال آینده با ب��ارش کافی باران 
روبه رو باش��یم، مرحله س��وم بازگش��ایی آب زاینده رود، برای برداش��ت 

محصوالت، دیرتر از دهم فروردین خواهد بود.

 رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهر س��ازی 
شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه وزارت 
راه و شهر س��ازی در کش��ور متولی طرح های جامع 
شهر س��ازی اس��ت، گفت: طرح جامع شهر س��ازی 
اصفهان در س��ال 13۷۰ تهیه شده است و این طرح 

باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
عبدالرسول جان نثاری در حاشیه یک صد و بیست و 
ششمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان با 
اشاره به برگزاری جلسه ای با متخصصان شهر سازی 
و هیئ��ت رییس��ه گروه شهر س��ازی س��ازمان نظام 
مهندسی اظهار داش��ت: در این جلسه دغدغه  های 
مهندسان شهر ساز در زمینه مشکات موجود شهر 

اصفهان در زمینه شهر سازی مطرح شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد پیگیری های 
الزم را در راستای رس��یدگی به این دغدغه ها و رفع 

مشکات موجود در حوزه شهر سازی انجام بدهیم.
رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهر س��ازی 
شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه بحث 
شهر سازی س��نگ بنای توسعه ش��هری است، ابراز 

داش��ت: هر گونه اق��دام اعم از ایجاد س��اختمان ها، 
بزرگراه ها، ایج��اد پروژه های خاص ب��ا کاربری های 
مختلف تجاری، تفریحی و موارد دیگر که در زمینه 
توس��عه ش��هر صورت می گیرد باید براساس اصول 

خاص شهر سازی باشد.
وی افزود: اگر اجرای این پروژه ها در قدم های نخست 
و در زمان ایج��اد س��نگ بنای این س��اختمان ها و 
پروژه ها براساس یک نقشه جامع، کامل و همه جانبه  
 انجام نش��ود، در آینده با معضاتی در ش��هر مواجه

 می شویم.
جان نثاری با بیان اینکه مهندس��ان شهرساز معتقد 
هستند طرحی که در 24 سال گذشته به عنوان طرح 
بازنگری مطرح و کار شده براساس یک طرح جامعی 
بوده که در حال حاضر زمان این طرح تمام شده و این 
طرح جامع براساس مس��احتی کمتر از شهر موجود 
است، افزود: تغییرات بسیاری در ش��هر اصفهان به 
وقوع پیوسته و طرح جامع شهر س��ای اصفهان باید 
مورد بازنگری قرار بگیرد و س��پس ط��رح تفصیلی 

براساس این طرح جامع به تصویب برسد.

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
اصفهان، از آمادگی این اتحادیه برای کمک به اجرای 

طرح استفاده از موتورسیکلت برقی خبر داد.
مهدی غفرانی اظهار کرد: سازمان مالیاتی به صورت 
عجی��ب و غریب مالیات ه��ا را چندی��ن برابر کرده، 
در حالی که در زم��ان رکود باید مالی��ات کاهش و 
تس��هیات افزایش یابد، اما در کش��ور این موضوع 

برعکس است.
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
اصفهان با بی��ان اینکه حدود هف��ت کارخانه مونتاژ 
موتورسیکلت در اس��تان وجود دارد، ادامه داد: این 
کارخانه ها ب��ه دلیل تغییر فصل و رک��ود موجود در 
این فصل از شهریور ماه تعطیل ش��دند و احتماال با 
آغاز سال جدید فعالیت خود را از سر خواهند گرفت، 
همچنین حدود 2۰ واحد صنفی فروش دوچرخه و 

موتورسیکلت نیز تعطیل شدند.
غفرانی به موتورسیکلت های برقی اشاره و اظهار کرد: 
باید به متقاضیان اس��تفاده از این موتورس��یکلت ها 
تسهیات ارایه شود، البته شهرداری اصفهان پیشگام 

این موضوع شده و اعام کرد وام هایی با بهره پایین و 
باعوض به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

غفرانی پیرامون نمایشگاه دوچرخه و موتورسیکلت 
در اصفهان اظهار کرد: در چند سال گذشته نمایشگاه 
دوچرخه و موتورس��یکلت در تهران ب��ه دلیل رکود 
موجود در ب��ازار به صورت کمرنگ برگزار می ش��د، 
اما پس از چند س��ال وقفه امسال در اصفهان برگزار 
گردید.ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان دوچرخه و 
موتورس��یکلت اصفهان اضافه کرد: در س��ال جاری 
با پافشاری هایی که انجام ش��د، از واحدهای صنفی 
درخواس��ت کردیم تا به جه��ت جلوگیری از حذف 

شدن از بازار در نمایشگاه اصفهان شرکت کنند.
غفرانی به اس��تقبال کم صاحبان واحدهای صنفی 
دوچرخ��ه و موتورس��یکلت از نمایش��گاه اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: این عدم اس��تقبال به دلیل رکود 
و خرابی بازار است. بس��یاری از صاحبان واحدهای 
صنفی، دلیل شرکت نکردن در نمایشگاه را نداشتن 
محصول جدید و مقرون به صرف��ه نبودن حضور در 

نمایشگاه اعام کردند.
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هشدار برای قصور در توجه به ورزشکاران

حدادی:

برای حضور در المیپک نیاز به ده مسابقه دارم

زن و شوهر راگبی باز روس دوپینگی
 اعالم شدند

سیری در دنیای ورزش

 وزیــر ورزش که بارها تاکید کرده بود مشــکلش با فوتبال 
نیست بلکه با کفاشیان اســت با کناره گیری وی از حضور 
در انتخابات حاال باید پاسخ بدهد که آیا نامزدهای ثبت نام 

کننده بهتر از کفاشیان هستند؟
ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال 
در شرایطی به پایان رســید که علی کفاشیان یک انتخاب 
اجباری داشت و پس از پشت سرگذاشتن چندین جلسه در 
روز پایانی در نهایت از حضور در انتخابات کناره گیری کرد. 
رییس هشت ساله فدراســیون فوتبال که بارها تاکید کرده 
بــود در انتخابات دور بعد نیز حضور خواهد داشــت این بار 
نتوانست برابر فشــارهایی که وارد شده بود مقاومت کند و 

در نهایت تسلیم شد.
علی کفاشــیان که در دوره هشــت ســاله اش نقاط ضعف 
بسیاری هم داشــت حاال از ریاست فدراسیون کنار رفت تا 
افرادی برای جانشــینی وی ثبت نام کننــد که هیچ کدام 
کارنامه ریاســت فدراســیونی ندارند و بررســی پرونده آن 
نشــان می دهد برای سپردن اداره فدراسیون فوتبال به آنها 
باید نگران بود. حداقل نگران تر از زمانی که فدراســیون در 
اختیار علی کفاشیان بود.با این حال وزارت ورزش و مشخصا 
محمود گودرزی که صراحتا اعالم کرده بود مشکلش شخص 
علی کفاشــیان است نه فوتبال، شنبه شب با خیالی آسوده 
 ســر بر بالین گذاشت و حاال می تواند امیدوار باشد با رفتن 

علی کفاشیان همه مشکالت فوتبال حل شود. 
 امــا بــا نیامدن علــی کفاشــیان بــه انتخابات ریاســت 
 فدراســیون فوتبــال بایــد دیــد از بیــن شــش گزینه 
ثبت نام کننده برای ریاســت کدام یک می توانند جانشین 
وی شــوند. آیا این افراد توانایی اداره یک فدراسیون فوتبال 
که تیم ملی اش دوره قبل مستقیم به جام جهانی رفته، تیم 
ملی فوتسالش قهرمان آسیا شده، فوتسال بانوانش در آسیا 

روی ســکو رفته، فوتبال ساحلی اش قهرمان جهان شده و 
هنوز هم روی سکوی جهانی است و .. را دارد.

دغدغه بسیاری از اهالی فوتبال این بود که علی کفاشیان کنار 
برود اما فردی قوی تر و مدیرتر از او ســکان هدایت فوتبال 

را برعهده بگیرد. اعتقاد ما هم بر این بود که اگر فردی بهتر 
و قوی تر از کفاشیان بیاید برای فوتبال کشور مفید خواهد 
 بود. اما آیا شــش نفری که وارد عرصه ریاســت شده اند از 
علی کفاشیان قوی تر هستند؟ اگر قوی تر هستند چرا اکثر 

آنها قبــل از ثبت نام اعالم کردند اگر کفاشــیان بیاید آنها 
ثبت نام نخواهند کرد؟ آیا این به آن معنی نیســت که خود 
نامزدهای ریاست فدراسیون هم قبول داشتند که کفاشیان 

فرد بهتری برای ریاست فدراسیون است؟
 به هــر حال هر چــه بود گذشــت و حاال شــهاب الدین 
 عزیــزی خادم، عضــو هیات رییــس فدراســیون فوتبال، 
 مهدی تــاج نایب رییــس فدراســیون فوتبــال و رییس 
ســازمان لیگ، عزیزاهلل محمدی، رییس پیشــین سازمان 
 لیــگ و رییــس اتحادیــه فوتبــال، مصطفــی آجورلــو،

 مدیرعامل پیشــین پاس، اســتیل آذین و تراکتورســازی، 
علــی اکبر ابرقویی نــژاد، رییس هیات فوتبــال اصفهان و 
علیرضا معظمی نیا فردی گمنام امــا ثروتمند که خواهان 
خرید پرســپولیس هم شده بود اما اهلیتش تایید نشده بود 

برای ریاست ثبت نام کرده اند.
آیا این نفرات می تواننــد اداره کننده فوتبال ایران 
باشــند؟ آیا کارنامه این نفرات از کارنامه علی کفاشــیان 
که ســال ها در ورزش ایران مســئولیت داشت بهتر است؟ 
کدام یک از این افراد ســابقه ورزشــی بیشــتری از رییس 
قبلی دارند؟ کدام یک ورزشــکار و فوتبالیســت حرفه ای 
بــوده اند؟ کدام یک از اینهــا از دل فوتبال بیرون آمده اند 
و خــاک فوتبال را خورده اند؟ آیا صرفا مدیریت چندســاله 
یک باشــگاه که حتی برخی از صفر شــروع کرده اند، برای 
نشســتن روی صندلی ریاســت فدراســیون فوتبال کافی 
اســت؟منتقدانی که علی کفاشــیان را متهم بــه فوتبالی 
 نبــودن مــی کردند و ســال هــا مدیریت او در ســازمان 
تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را ندید می گرفتند - که 
البته حق هم داشتند - حاال در مقابل این نامزدهای ریاست 
و کارنامه ای که دارند چه می گویند؟ آیا واقعا این تغییرات 

به سود فوتبال ایران خواهد بود؟
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وزیر ورزش در نشست ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک نسبت به هرگونه 
کوتاهی و قصور در توجه به ورزشکاران هشدار داد.

 محمود گودرزی در نشســت شــواری عالــی المپیــک اظهار کرد: روســای 
فدارسیون ها به مدیران وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک گزارش کار 

ورزشکاران المپیکی را بدهند. 
برای آمــاده ســازی قهرمانــان هیچ قصــور و کوتاهــی پذیرفتنی نیســت و 
من بازدیدهای ســرزده خــود را به اردوهــای المپیکی ها ادامــه می دهم.وزیر 
ورزش جوانان خاطرنشــان کرد: موضــوع المپیک یک موضــوع ملی و مرتبط 
 با نشــاط و غرور مردم اســت و همه باید برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در

 بازی های ریو به کمیته ملی المپیک کمک کنیم. همچنین کیومرث هاشــمی، 
رییس کمیته ملی المپیک در صحبت های خود از توجــه وزیر ورزش و جوانان 
 به ورزشــکاران تقدیر کــرد و گفت: از پیگیری هــای دکتر گــودرزی و عنایت 
ریاســت جمهور به موضــوع المپیک و نیازهــای قهرمانان تشــکر می کنم. در 
 جلســه ســتاد عالی بازی های المپیک و پاراالمپیک با حضور محمود گودرزی، 
کیومرث هاشمی، بهرام افشارزاده مناف هاشمی، رباب شهریان، نصراهلل سجادی، 

عبدالحمید احمدی حضور پیدا کردند. 
هم چنین روســای فدراســیون های تکواندو، دوومیدانی، جودو، شمشیربازی، 
نابینایان و کم بینایان، معلوالن و جانبازان، دوچرخه سواری، تیراندازی، قایقرانی، 
بسکتبال، وزنه برداری، انجمن های ورزشــی نیز در این نشست شرکت کردند. 

مسئولین فدراسیون کشتی و بوکس در این نشست غایب بودند. 

نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن گفت: در آفریقای جنوبی اردوی سختی 
را پشت سر گذاشتم و برخی روزها در گرمای 40 درجه تمرین کردم.

 احســان حدادی در مورد شــرایط اردویی اش در آفریقای جنوبی اظهار داشت: 
تمریــن خوبی را پشــت ســر گذاشــتم، اما هــوای آنجا بســیار گــرم بود و 
در برخی روزها بــه 40 درجه هم می رســید و بهره 70 درصــدی را از این اردو 
 بردم.ســال های گذشــته هوای آنجــا بهتر بــود، اما امســال شــرایط تغییر 

کرده بود.
 وی در مورد مشــکلی که برای ویزایش در آنجا پیش آمده بود، گفت: ســفارت 
آفریقای جنوبی در تهران ویزا را 21 روزه صادر کرده بود و آنجا هم اعالم کردند باید 

از تهران تمدید می کردید. 
خوشبختانه سفارت ایران هم کمک کرد و 40 روز در آنجا حضور داشتم. ملی پوش 
پرتاب دیسک ایران در مورد ادامه تمرینات خود گفت: تا پایان هفته در تهران تمرین 

می کنیم و پس از آن راهی کیش خواهیم شد. 
مربی ام تصمیم گرفته در کیش تمرینات مان را ادامه دهیم و مدت زمان حضورمان 
در آنجا هنوز مشخص نیست. بعد از آن هم اردوی روسیه را در پیش خواهیم داشت.

حدادی در پاسخ به این سوال که چه زمانی استارت مسابقات را می زنید، گفت: طبق 
برنامه اولین مسابقه ام رقابت های قهرمانی کشور و آغاز فصل خواهد بود و پس از آن 

در مسابقات بین المللی حاضر خواهم شد.
وی ادامه داد: برای حضــور در المپیک فکر می کنم 10 مســابقه تدارکاتی نیاز 
 باشد و کم یا زیاد شدن آن به شــرایط و نظر کیم بوخونسف سرمربی ام بستگی 

دارد.
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در مورد اینکه آیا از شرایط حریفانش خبر 
دارد یا خیر، گفت: روبرت هارتیگ آلمانی که رقیب اصلی ام است به همراه برادرش 
در مسابقات داخل سالن آلمان 64 متر پرتاب کردند و پرتابگر بلژیکی هم در آن 

مسابقات تقریبا همین رکورد را زده بود. 
وی با اشــاره به پرتاب های خودش در تمرین گفت: خود من هم در این فصل که 
بیشتر کارهای بدنسازی را انجام می دهیم حدود 62 ، 63 متر را پرتاب می کنم و در 

سال آینده شرایط تغییر خواهد کرد.

دو بازیکن راگبی روســیه آخرین نفراتی هســتند که به دلیل اســتفاده از ماده 
 ممنوعه »ملدونیوم« دوپینگی اعالم شده اند. »الکسی میخالتسوف« و همسرش 
»آلنا میخالتســووا« دو بازیکن راگبی روســیه آخرین نفراتی هستند که تست 
دوپینگ آنها به دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه »ملدونیوم« در اوایل سال 2016 
مثبت اعالم شده است. استفاده این ماده از اول ژانویه 2016 توسط آژانس جهانی 

مبارزه با دوپینگ ممنوع اعالم شد.
 با این وجود وادا روز گذشته اعالم کرد که تاکنون 99 ورزشکار به دلیل استفاده از 

ملدونیوم، تست دوپینگ شان مثبت بوده است.
»ایوارس کالوین« داروساز اهل کشور لتونی که ملدونیوم را ساخته، در سال 2009 
اعالم کرده بود که این دارو در جنگ افغانســتان در دهــه 80 میالدی در اختیار 

سربازان شوروی سابق برای افزایش استقامت قرار می گرفته است.

بوکس در حالی جزو رشته های پرمدال ورزشی است که تا به 
امروز تنها یک سهمیه المپیک کسب کرده و شانس زیادی 

هم برای افزایش آن ندارد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
کمتر از چند ماه تا آغــاز المپیک ریو باقی مانده اســت و 
بوکس، این رشته پر مدال آســیایی اگرچه اولین سهمیه 
کاروان ورزشی ایران را کســب کرد اما شانس زیادی برای 
افزایش آن ندارد. در واقع به نظر می رســد این فدراسیون 
برنامه خاصی برای کســب ســهمیه المپیک نداشــته و با 
 تقسیم تیم ملی، جذب یک مربی خارجی نه چندان مطرح، 
قطع همکاری با تیم ملی و ادامه روال کاری گذشته، آینده 

مبهمی را برای این رشته رقم زده است.
تیم ملی بوکس که چهار ســال گذشــته با ســتاره هایی 
همچون مظاهری و طلوتی چهار ســهمیه المپیک کسب 
 کرد حاال تنها یک بازمانده از آن المپیک )علی مظاهری -

 امین قاسمی پور - مهدی طلوتی و احسان روزبهانی( دارد. 
احسان روزبهانی که اتفاقا تنها سهمیه این رشته را خود او به 

دست آورده است که آن هم ماحصل تالش خودش بوده نه 
برنامه ریزی فدراسیون.

روزبهانی در رقابت های لیگ نیمه حرفه ای بوکس جهان در 
حالی که از مدت ها قبل به عنوان لژیونر مشت می زد چراغ 
کسب سهمیه المپیک را برای ایران روشن کرد اما در ادامه 
هیچ بوکسور دیگری تا به امروز موفق نشده راه وی را ادامه 
دهد. اگرچه فرصت ای کسب سهمیه المپیک برای بوکس 
خیلی کم هم نیست اما به نظر می رسد بوکسورهای ایرانی 
آمادگی و یا تجربه کسب ســهمیه در این برهه زمانی و در 
مسابقاتی در چنین سطح را ندارند.مگر اینکه قرعه خوبی به 
آنها بخورد و بتوانند در مصاف با رقبای مرح خود حرفی برای 
گفتن داشته باشند. در حالی که اعزام بوکسورهای ایران به 
رقابت های جهانی با دالیل مختلفی از جمله مســائل مالی 
کنسل شــد حاال تیم جوان و بی تجربه بزرگساالن با همه 
اعضای خود)به جز یکی از بوکســورها که با مشکل خروج 
 از کشور مواجه شــد( عازم اردوی نه چندان کیفی اوکراین 

شده است! ظاهرا مشکالت مالی فدراسوین بوکس به ناگاه 
حل شده و در حالی که می شــد تنها چند بوکسور دارای 
شانس را به اردویی با کیفیت تر اعزام کرد این سفر با ترکیب 

کامل تیم اتفاق افتاده است.
بررسی شرایط دشوار کسب ســهمیه المپیک در 

بوکس
بوکسورهای سطح اول ایران در حال حاضر در یکی از دو تیم 
بزرگساالن و یا حرفه ای حضور دارند. هدایت تیم حرفه ای 
بوکس بر عهده اکبر احدی، سرمربی باسابقه تیم ملی است 
و علیرضا استکی نیز هدایت تیم بزرگساالن را بر عهده دارد. 
هر یک از این دو تیم کسب سهمیه المپیک را از طریق کانالی 
 مجزا دنبال می کنند. بوکســورهای حرفــه ای با بازی در

 لیگ حرفه ای که بــه میزبانی کشــورهای مختلف برگزار 
می شود به دنبال سهمیه اند و بزرگساالن نیز در رقابت های 
زیر نظر فدراســیون جهانی بوکس و کنفدراسیون بوکس 

آسیا به امید کسب سهمیه مشت می زنند.

 دیدار پایانی فینال لیگ برتر والیبال را امروز تیم های 
پیکان و بانک سرمایه برگزار می کنند تا تکیلف قهرمان 
این مسابقات را روشن کنند و به فصل حاشیه سازی در 

لیگ برتر پایان دهند.
 تیم های پیکان و بانک ســرمایه از ســاعت 16 امروز 
دیدار پایانی رقابت های لیگ برتــر را در خانه والیبال 

 برگــزار مــی کنند. ایــن ســومین بــازی دو تیم در 
مرحله فینال مسابقات است. پیش تر دو مسابقه دیگر 

برگزار شد که سهم هر تیم یک برد بود.
بر اساس برنامه قبلی مســابقات قرار بر این بود فینال 
لیگ برتر به صورت ســه از پنج برگزار شــود و تیمی 
که در مجموع پنج مسابقه بتواند ســه برد کسب کند 
 اما درگیری های متوالــی بازیکنــان و کادر فنی این

 تیم ها در دو بازی قبلی و اتفاق غیرمنتظره ای که برای 
رضا ابراهیمی در تمرینات پیکان رخ داد و این مربی را 
در بیمارستان بستری کرد باعث شــد تا سازمان لیگ 
 با تشــکیل جلســه فوق العاده در حضور مسئوالن این 
 تیم ها برنامه قبلی را تغییر دهد تا بازی سوم بین دو تیم 

تعیین کننده قهرمان این مسابقات باشد.
پیکان که به دنبال تکرار قهرمانی خود در این مسابقات 
است در نخستین بازی فینال بازگشت خوبی داشت و 
 در حالی که دو ست از حریف خود عقب بود اما به ناگاه 

سه ست متوالی را برد تا گام اول را محکم بردارد.
 در بازی دوم شــرایط متفــاوت بود. بانک ســرمایه با 
انگیزه ای که موسوی، محمودی، غالمی، ظریف و دیگر 
ستاره های این تیم داشتند توانست در سه ست متوالی 
از سد رقیب قدرتمند خود بگذرد که البته این بار پای 
مربیان هم در کنار بازیکنان با یکدیگر درگیر شدند و آن 

را به رسانه ها نیز کشاندند.

 بانک ســرمایه که در مرحلــه مقدماتی بــا 17 برد و
۵0 امتیاز صدرنشــین جدول شده بود برای رسیدن به 
دیدار نهایی ابتدا در مرحله نخست پلی آف در دو دیدار 
متوالی آرمان ورزش اردکان را شکست داد و به مرحله 
نیمه نهایی صعود کرد. این تیم در مرحله نیمه نهایی نیز 
در دو مسابقه متوالی ثامن الحجج خراسان را شکست 
 داد و یکی از تیم هــای دیدار نهایی شــد. این تیم در 
دو دیدار خود مقابل پیــکان در دور مقدماتی لیگ برتر 
والیبال به ترتیب با نتیجه سه بر صفر و سه بر یک پیکان 

تهران را شکست داد.
پیکان تهــران نیز برای حضور در دیــدار نهایی در دور 
مقدماتی با 16 برد و 4۵ امتیــاز در جایگاه دوم جدول 
ایستاد و در مرحله نخست پلی آف در سه دیدار موفق به 
کسب دو پیروزی برابر متین صالحین ورامین شد و این 
تیم را حذف کرد. پیکانی ها در مرحله نیمه نهایی نیز در 
سه مسابقه موفق به شکست دو بر یک شهرداری ارومیه 

شدند تا گام به دیدار نهایی بگذارند.
دو بازی پرحاشیه از پیکان و بانک سرمایه باعث شد تا 
نگاه های بسیاری به لیگ برتر تغییر کند. حواشی که در 
این فصل به وضوح در ســالن ها به چشم آمد و امروز به 
پایان خواهد رسید. باید دید که آیا در روز پایانی هم این 
رفتارها ادامه خواهد یافت یا اینکه باالخره با ستاره های 
میلیاردی خود نیم نگاهی هم به اخالق خواهند داشت.

آیا خواسته منتقدان برآورده شد؟

شش نامزد غیرفوتبالی 
برای جانشینی کفاشیان

فینال لیگ برتر والیبال؛

حاشیه سازان در ایستگاه پایانی

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 
دادگستری کل استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید خدمات پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیک و برق ساختمانهای 

خود در شهر اصفهان به شرح ذیل اقدام نماید. 
کارفرما: دادگستری کل استان اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان

موضوع: خرید خدمات تعمیر ونگهداری ساختمانهای دادگستری در شهر اصفهان شامل ساختمان مرکزی، ساختمان دادگستری 
بهارستان، مجتمع دادگاههای تجدید نظر، مجتمع شهید قدوسی، مجتمع شهید توالیی. 

گواهینامه صالحیت: به شرکتهای دارای گواهی صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اصناف 
در زمینه تعمیر و نگهداری تاسیسات اسناد ارزیابی تحویل می گردد. 

اسناد ارزیابی در دفتر فنی مهندسی دادگســتری واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق 402 
حداکثر تا تاریخ 9۵/1/14 به نمایندگان شرکتهایی که دارای معرفی نامه کتبی باشند با ارائه گواهی صالحیت شرکت تحویل می گردد. 
پیمانکار باید حداکثر تا 139۵/1/29 نسبت به ارائه پیشنهاد خود به دبیرخانه دادگستری اتاق 42۵ ساختمان فوق االشعار اقدام نمایند. 

دادگستری کل استان اصفهان 

نوبت اول 

م - الف: 36498 

آگهی تجدید مناقصه 

شهرداری درچه در نظر دارد بر اســاس ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها و به 
استناد مجوز شماره 94/822/ش مورخه 94/10/7 شورای اسالمی شهر درچه 
نسبت به تهیه و خرید، حمل و بخش آسفالت )جهت لکه گیری و ترمیم ترانشه 
معابر سطح شهر( از طریق نشــر آگهی مناقصه اقدام نماید لذا پیمانکاران واجد 
دارای صالحیت فنی و رتبه بندی می توانند ازتاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز 
چهارشنبه مورخ 9۵/1/2۵ جهت تحویل مدارک به امور مالی شهرداری درچه 

مراجعه نمایند. 
علی اکبر محمودی - شهردار درچه 

نوبت اول 

رشته پرمدالی که تنها یک 
سهمیه کسب کرده است
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وقتي شما به شــهر نيويورك ســفر كنيد، جالب ترين بخش سفر شما 
هنگامي اســت كه پس از خروج از هواپيما و فرودگاه، قصد گرفتن يك 
 تاكسي را داشته باشــيد. اگر يك تاكســي براي ورود به شهر و رسيدن 
به مقصد بيابيد شانس به شما روي آورده است. اگر راننده تاكسي شهر را 
بشناسد و از نشاني شما سر در آورد با اقبال ديگري روبرو شده ايد. اگر زبان 
راننده را بدانيد و بتوانيد با او سخن بگوييد بخت يارتان است و اگر راننده 
عصباني نباشد، با حسن اتفاق ديگري مواجه هستيد. خالصه براي رسيدن 

به مقصد بايد از موانع متعددي بگذريد.
هاروي مك كي مي گويد: » روزي پس از خروج از هواپيما، در محوطه اي 
به انتظار تاكسي ايستاده بودم كه ناگهان راننده اي با پيراهن سفيد و تميز 
و پاپيون سياه از اتومبيلش بيرون پريد، خود را به من رساند و پس از سالم 

و معرفي خود گفت: » لطفا چمدان خود را در صندوق عقب بگذاريد. «
سپس كارت كوچكي را به من داد و گفت: » لطفا به عبارتي كه رسالت مرا 

تعريف مي كند، توجه كنيد. «
بر روي كارت نوشــته شــده بود: » در كوتــاه ترين مدت، بــا كمترين 
 هزينه، مطمئن ترين راه ممكن و در محيطي دوســتانه شما را به مقصد 

مي رسانم. «
 من چنان شــگفت زده شــدم كه گفتم نكند هواپيما به جاي نيويورك 
در كره اي ديگر فرود آمده اســت. راننده در را گشود و من سوار اتومبيل 
بسيار آراسته اي شدم. پس از آنكه راننده پشت فرمان قرار گرفت، رو به 
من كرد و گفت: » پيش از حركت، قهوه ميل داريد؟ در اينجا يك فالسك 
قهوه معمولي و فالسك ديگري از قهوه مخصوص براي كساني كه رژيم 

تغذيه دارند، هست. «
گفتم: »خير، قهوه ميل ندارم، اما با نوشابه موافقم. «

راننده پرسيد: » در يخدان هم نوشابه دارم و هم آب ميوه. «

سپس با دادن يك بطري نوشابه، حركت كرد و گفت: » اگر ميل به مطالعه 
داريد مجالت تايم، ورزش و تصوير و آمريكاي امروز در اختيار شما است. «

آنگاه، بار ديگر كارت كوچك ديگري در اختيارم گذاشــت و گفت: » اين 
فهرست ايستگاه هاي راديويي است كه مي توانيد از آنها استفاده كنيد. 
ضمنا من مي توانم درباره بناهاي ديدني و تاريخي و اخبار محلي شــهر 
نيويورك اطالعاتي به شــما بدهم و اگر تمايلي نداشته باشيد مي توانم 

سكوت كنم. در هر صورت من در خدمت شما هستم. «
از او پرسيدم: » چند سال است كه به اين شيوه كار مي كنيد؟ «

پاسخ داد: » دو سال. «
پرسيدم: » چند سال است كه به اين كار مشغوليد؟ «

جواب داد: » هفت سال. «
پرسيدم: » پنج سال اول را چگونه كار مي كردي؟ «

گفت: » از همه چيز و همه كس، از اتوبوس ها و تاكســي هاي زيادي كه 
 هميشــه راه را بند مي آورند و از دســتمزدي كه نويد زندگي بهتري را 

به همراه نداشــت، مي ناليدم. روزي در اتومبيلم نشسته بودم و به راديو 
گوش مي دادم كه وين داير شروع به ســخنراني كرد. مضمون حرفش 
اين بود كه مانند مرغابي ها كه مدام واك واك مي كنند، غرغر نكنيد، به 
خود آييد و چون عقاب ها اوج گيريد. پس از شنيدن آن گفتار راديويي، 
به پيرامون خود نگريســتم و صحنه هايي را ديدم كه تا آن زمان گويي 

چشمانم را بر آنها بسته بودم. 
تاكسي هاي كثيفي كه رانندگانش مدام غرولند مي كردند، هيچ گاه شاد 
و سرخوش نبودند و با مسافران شان برخورد مناسبي نداشتند. سخنان 
وين داير، بر من چنان تاثيري گذاشــت كه تصميم گرفتم تجديد نظري 

كلي در ديدگاه ها و باورهايم به وجود آورم. «
پرسيدم: » چه تفاوتي در زندگي تو حاصل شد؟ «

گفت: » سال اول، درآمدم دوبرابر شد و سال گذشته به چهار برابر رسيد. 
نكته اي كه مرا به تعجب واداشت اين بود كه در يكي دو سال گذشته، اين 
داستان را حداقل با سي راننده تاكسي در ميان گذاشتم، اما فقط دو نفر 

از آنها به شنيدن آن رغبت نشان دادند و از آن استقبال كردند. بقيه چون 
مرغابي ها، به انواع و اقسام عذر و بهانه ها متوسل شدند و به نحوي خود را 

متقاعد كردند كه چنين شيوه اي را نمي توانند برگزينند. «
شرح حكايت

 شــما، در زندگي خود از اختيار كامــل برخورداريد و بــه همين دليل 
 نمي توانيد گناه نابســاماني هاي خــود را به گردن ايــن و آن بيندازيد. 
پس بهتر است برخيزيد، به عرصه پر تالش زندگي وارد شويد و مرزهاي 

موفقيت را يكي پس از ديگري بگشاييد.
دنيا مانند پژواك اعمال و خواسته هاي ماست.

اگر به جهان بگويي: » سهم منو بده... «
دنيا مانند پژواكي كه از كوه برمي گردد، به تو خواهد گفت: » ســهم منو 

بده... « و تو در كشمكش با دنيا دچار جنگ اعصاب مي شوي.
اما اگر به دنيا بگويي: » چه خدمتي براي تان انجام دهم؟ «، دنيا هم به تو 

خواهد گفت: » چه خدمتي براي تان انجام دهم؟ «

روزی حضرت موســی به خداوند عرض كرد: ای خــدای دانا وتوانا! 
حكمت اين كار چيست كه موجودات را می آفرينی و باز همه را خراب 
می كنی؟ چرا موجودات نر و ماده زيبا و جذاب می آفرينی و بعد همه 

را نابود می كنی؟
خداوند فرمود : ای موسی! من می دانم كه اين سوال تو از روی نادانی 
و انكار نيست و گرنه تو را ادب می كردم و به خاطر اين پرسش تو را 
گوشمالی می دادم. اما می دانم كه تو می خواهی راز و حكمت افعال 

ما را بدانی و از ســر تداوم آفرينش آگاه شــوی و مردم را از آن آگاه 
كنی. تو پيامبری و جواب اين ســوال را می دانی. اين ســوال از علم 
برمی خيزد. هم ســوال از علم بر می خيزد هم جواب. هم گمراهی از 
علم ناشی می شود هم هدايت و نجات. همچنان كه دوستی و دشمنی 

از آشنايی برمی خيزد.
آنگاه خداوند فرمود: ای موســی برای اينكه به جواب سوالت برسی، 
بذر گندم در زمين بكار و صبر كن تا خوشه شــود. موسی بذرها را 
كاشت و گندم هايش رسيد و خوشــه شد. داسی برداشت ومشغول 
درو كردن شد. ندايی از جانب خداوند رســيد كه ای موسی! تو كه 
كاشتی و پرورش دادی پس چرا خوشه ها را می بری؟ موسی جواب 
داد: پروردگارا! در اين خوشه ها، گندم سودمند و مفيد پنهان است 
و درست نيســت كه دانه های گندم در ميان كاه بماند، عقل سليم 
حكم می كند كه گندم ها را از كاه بايد جدا كنيم. خداوند فرمود: اين 
دانش را از چه كسی آموختی كه با آن يك خرمن گندم فراهم كردی؟ 
موسی گفت: ای خدای بزرگ! تو به من قدرت شناخت و درك عطا 

فرموده ای.
 خداوند فرمود: پــس چگونه تو قــوه شــناخت داری و من ندارم؟ 
در تن خاليق روح های پاك هست، روح های تيره و سياه هم هست.

همان طور كه بايد گندم را از كاه جدا كرد بايد نيكان را از بدان جدا 
كرد. خاليق جهان را برای آن می آفرينم كه گنج حكمت های نهان 

الهی آشكار شود.
خداوند گوهر پنهان خود را با آفرينش انسان و جهان آشكار كرد پس 

ای انسان تو هم گوهر پنهان جان خود را نمايان كن.

من ديده ام كه آدمی اشك می ريزد و ديگران با دستپاچگی و ناراحتی 
به او نگاه می كنند، ممكن است كسی دستمالی پيش آورد، اما هرگز 

كسی آغوش نمی گشايد!
تنها يك تو وجود دارد و تنها تو به ســبك تو عشق را حس می كند، 
می بخشــد و پاســخ می گويد. می توانيد عشــق خود را آن طور كه 
می خواهيد و احســاس می كنيد ابراز كنيد. مسئله احساس كردن 
عشق در خود و در ديگران است. همه  زيبايی ماجرا در كشف همين 
عشق است. بين شما و انســان های ديگر... وقتی می بينی كه عشق 
چگونه خود را در آدم های ديگر فاش می سازد، نرم و شگفت انگيز... 
پرده ای از روی احســاس كنار می رود و چيزی به آرامی و محتاطانه 
گشوده می شــود. فرهنگ ها در قبال ابراز آشــكارانه ی عشق، طرز 
تلقی های متفاوتــی دارند. مثــال در خيلی از كشــورها به بچه ها 
 می آموزند كه احساســات شــان را بروز ندهند! و آن هــا را در دل 
نگه دارند، قهقهه خنديدن يا اشك تلخ ريختن را نشانه های نابالغی 
می دانند! به ما گفته اند يك خانم جوان درســت و حسابی به صدای 
بلند نمی خندد! مردها گريــه نمی كنند! و زن هايــی هم كه گريه 
می كنند بسيار عاطفی و ضعيف هستند! چه كسی چنين حرف هايی 
زده؟! چرا بايد دستور زندگی كردن را از ديگران بگيريم؟! من هميشه 
گريه می كنم. در خوشحالی اشك شوق می ريزم، در غم گريه می كنم. 
وقتی جمله زيبايی را از زبان دانشجويی می شنوم اشك در چشمانم 
حقله می زند. نكته  مهم اين است: اگر احساسی داريد بگذاريد ديگران 
هم بدانند كه چنين احساســی در شــما موج می زند. اگر احساس 
می كنيد كه می خواهيد بخنديد، بســيار خوب بخنديد. اگر از گفته  

كسی خوش تان آمد به سويش برويد و با حركتی محبت آميز اين را 
به او نشان دهيد. برای انسان پنهان كردن احساساتش غير طبيعی 
اســت... اما اگر اين گونه از كودكی بياموزد چنيــن خواهد كرد. هر 
 بار كه به ايتاليا، به ديــدار اقوامم می روم، آن گونه شــيرين و گرم 
احساسات شــان را ابراز می دارند كه جای هيچ ترديدی برای عشق 
نمی گذارند. می فهمم و احســاس می كنم كه از ديدار و حضور من 
 شادند. باورتان نمی شــود! من در ميان فريادهای خوشحالی آن ها، 
در ميان ابراز محبت آن ها، بغل كردن ها و بوسه ها و نوازش های شان 
كه همگی آری گفتن به احساسات آن هاست، گير می افتم!!! نمی دانيد 
چه شور و شعف زيبايی است. من در چنين محيطی بزرگ شده ام، 
خانواده  من هميشه احساسات شان را نشان می دادند و آشكارا ابراز 
می كردند. اما قابل درك است برای آن هايی كه به اين رگبار احساسی 
عادت ندارند، اين تجربه ها می تواند بيش از اندازه ترســناك باشد و 
 حتی افســردگی بيافريند. به لحاظ جســمانی، جدايی و فاصله  ما 
به عنوان انسان از اين هم بيشتر است. انگار مسئله دانستن اين است 
كه چقدر می توانيم از ديگران فاصله بگيريم، نه اينكه چقدر به آن ها 
نزديك شويم. همين لمس كردن ساده می تواند ارتباطی به مراتب 
بيشتر از هر كالم و هر ابراز محبتی فراهم آورد. كسی را بغل كردن يا 
دست گذاشتن بر شانه  كسی يعنی من تو را می بينم، من با تو احساس 
می كنم، برای من مهمی. اما در بعضی از شــهرهای آمريكا و بعضی 
كشورهای آسيايی اين رفتارها را زشت تلقی كرده و مخالف شئونات 
اجتماعی می دانند و زن و مردی را كه به ايــن رفتارها تن داده اند، 

جريمه می كنند!

آغوشت را به سوی مهربانی باز کن!  گوهر پنهان

چقدر درك شدن دلنشين است.
اين كه گاهی، همدمی، همراهی باشد

كه تو را بفهمد؛
و بداند كه تو هميشه همان آرام و صبوری

كه گاهی بی حوصله می شود؛
داد و فرياد راه می اندازد و همه را به هم ميريزد؛

اينكه كسی باشد كه بفهمد بی حوصلگی هايت از 
دلتنگيست؛

از سر خستگی...
و به جای ناراحت شدن و اخم كردن،

حرف هايت را به دل نگيرد و با محبت آرامت كند.
خوب است كسی باشد كه تورا بپذيرد و كنارت باشد

با همه بدی ها و بی حوصلگی هايت...
با تمام اعصاب خوردی ها و غر زدن هايت...

و يادش نرود كه توهمان هميشگی هستی...
كه فقط  كمی دلتنگ شده......

ما نه زندگی های مان به قشنگی عكس هاست،
و نه دوست داشت مان به تندی شعرها؛

ما فقط يك مشت آدم معمولی هستيم...
كه صبح ها صبحانه می خوريم... 

ظهر ها ناهار، 
شب ها غصه....

زندگی را سخت نگير 
رونق عمر، چند صباحی گذر است. 

قصه بودن ما. برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست. 
دل اگر می شكند. 
گل اگر می ميرد. 

و اگر باغ به خود رنگ خزان می گيرد. 
همه هشدار به توست؛
جان من، سخت نگير. 

زندگی كوچ همين چلچله هاست. 
به همين زيبايی. 

به همين كوتاهی. 
اگر خداوند برای لحظه ای فراموش می كرد كه 
 من عروســكی كهنه ام و تكه كوچكی از زندگی 
به من ارزانی می داشــت، احتماال همه آنچه را 
كه به فكرم می رســيد نمی گفتم بلكه به همه 

چيزهايی كه می گفتم فكر می كردم. 

كمتر می خوابيدم و بيشتر رويا می ديديم چون 
می دانستم هر دقيقه ای كه چشم مان را بر هم 
می گذاريم شصت ثانيه نو را از دست می دهيم. 

هنگامی كه ديگران می ايســتند راه می رفتم و 
هنگامی كه ديگران می خوابيدند بيدار می ماندم. 
 هنگامی كه ديگران صحبت مــی كردند گوش 
می دادم و از خوردن يك بســتنی شكالتی چه 

لذتی كه نمی بردم. 
 كينه هــا و نفــرت هايــم را روی تكــه ای يخ 

می نوشتم و زير نور آفتاب دراز می كشيدم. 
آدمی اگر بزرگ و نيك زاده هم باشد از زبان مردم 

آسوده نيست، زيرا: 
اگر بسيار كار كند، می گويند احمق است! اگر كم 

كار كند، می گويند تنبل است. 
 اگر بخشــش كند، می گويند افــراط می كند! 

اگر جمع گرا باشد، می گويند بخيل است.

 من کی ام؟
وسايل مورد نیاز: هيچی!

تعداد نفرات: سه نفر به باال.
نحوه بازی: تمام بازيكنان را دور يك ميز جمع كرده 
و دو نفر را انتخاب می كنيد. اولی از اتاق بيرون می رود 
 و دومی با مشــورت اعضای باقی مانده در اتاق تصميم 
می گيرد كه قرار اســت نقش كدام يك از آنها را بازی 
كند. موقعی كه تصميم گرفته شــد و مثال معلوم شد 
 علی قرار اســت فرهاد باشــد از بازيكن بيرون از اتاق 
می خواهيد وارد شــود. حاال نوبت اوســت كه شروع 
به سوال پرســيدن كند، مثال می تواند به علی بگويد: 
موهای تو مشكی هســتند؟ در چنين شرايطی حتی 
اگر موهای علی بور باشــد و موهای فرهاد مشــكی او 
 بايد جواب مثبت بدهد. ســوال ها بــه همين طريق 
پرسيده می شــوند تا باالخره معلوم شــود چه كسی 
نقش چه كسی ديگر را بازی كرده است. بازی به ترتيب 

افرادی كه دور ميز نشسته اند پيش می رود.
جرزنی: قابل توجه آن دســته از دوستانی كه جواب 
 »شــايد« عالقه دارند. وقتی كســی ســوال واضحی 
می پرسد و شــما با گزينه های شايد و متوسط جواب 
می دهيد به راحتی در ليســت ســياه جرزن ها قرار 
خواهيدگرفت. قبل از بازی مشخص كنيد كه جواب ها 

بايد كامال واضح و صريح باشند.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

شما مرغابي هستید يا عقاب؟ 

مهمانی اين بابا شده 
حكايت مهمانی کالغ و روباه

هفت سین خانم ها

شعر طنزضرب المثل

اين مثل را به طنز درباره ميزبانی می گوينــد كه در پذيرايی از مهمان 
قصور كند يا به فكر آسايش او نباشد و بی اعتنا به ذائقه و ميل مهمان، 
خوردنی هايی موافق ميل خود در سفره نهد يا آنچه در سفره است خود 

بخورد.
داستان: روزی روباهی غالغی را به النه خود دعوت كرد و از قبل، آشی 
پخت و آماده كرد. وقتی غالغ به النه روباه رفت، روباه پس از سالم و تعارف 
 آش را روی تخته سنگی صاف ريخت و به غالغ  گفت: بفرماييد بخوريد.

»  غال غ بيچاره هرچه نوك زد روی تخته سنگ چيزی نتوانست بخورد و 
منقارش به شدت درد گرفت و گرسنه ماند. اما روباه زبانش را ماليد روی 
تخته سنگ و همه آش را خورد. بعد از تمام شدن غذا روباه رو كرد به غالغ 
بيچاره و گفت: » ای رفيق شفيق! حاال بيا تا راه رفتن را به تو ياد بدهم. « و 
دم غالغ بيچاره را به دم خود بست و بنای دويدن را گذاشت. آنقدر غالغ را 
توی كوه و صحرا كشيد تا از حال رفت و بعد او را از دم خود باز كرد. پس از 
چند دقيقه ای كه غالغ جان گرفت از روباه تشكر كرد و گفت: »  ای رفيق! 

حاال ديگر نوبت توست كه به النه من بيايی. «  و خداحافظی كرد و رفت.
 روز مقرر روباه درست سر وقت به النه كالغ رفت. كالغ آشی را كه درست 
كرده بود توی بوته خار ريخت و به روباه گفــت: » بفرماييد. « روباه كه 
نمی دانست غالغ چه آشی برايش پخته با حرص و ولع زبانش را كشيد 
روی بوته خار تا آش بخورد؛ كه چشمت روز بد را نبيند. خار تيغ به زبان 
 روباه رفت و خون جاری شــد ولی در عوض غالغ هی نوك زد به بوته و 

هر چه آش بود خورد.
 بعد رو كرد به روباه گفت: »  خب، اين از خوراك. حال بيا تا پرواز يادت 
بدهم. «  روباه را روی بال خود سوار كرد و به آسمان پرواز كرد. قدری كه 
رفت به روباه گفت: »  زمين را چقدر می بينــی؟ «  روباه گفت:» به قدر 
يك هنداونه. « باز رفت باالتر و پرسيد: » زمين را چقدرمی بينی؟ «  روباه 
جواب داد:»  ديگر نمی بينم. « غالغ موقع را مناسب دانست و بال خود را 

كج كرد و روباه را از آن باال انداخت زمين و نيست و نابود كرد.

خانمی با همسـرش گفت اين چنين:
كای وجودت مايه فخر زمين!

ای كه هستی همسری بس ايده آل!
خواهشـی دارم... مكن قال و مقال!

هفت سين تازه ای خواهم ز تو
غير خرج عيد و... غير از رخت نو

» سين « يك ، سياره ای، نامش پرايد
تا برانم مثل برق و مثل باد

» سين « دوم، سينه ريزی پر نگين
تا پرد هوش از سر عمه شهين!

» سين « سوم، يك سفر سوی فرنگ
ديدن ناديده های رنگ رنگ

» سين « چارم، ساعتی شيك و قشنگ
تا كه گويم هست سوغات فرنگ!

» سين « پنجـم، سمع دستورات من!
تا ببالم من به خود، در انجمن!
آنگه، آن بانو، كمی انديشه كرد
رندی و دوز و كلك را پيشه كرد!
گفت با ناز و كرشمه، آن عيال!!!

من دو » سين « كم دارم، ای نيكـو خصال!
گفت شويش: من كنون ياری كنم
با عيال خويش، همكاری كنم!!!

» سين « ششم، سنگ قبری بهر من!
تا ز من عبرت بگيرد مرد و زن!

» سين « هفتم، سوره الحمد خوان...
بعد مرگم، بهر شـوی بی زبان!!!

کاریکاتور 
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مفاد آرا
12/394 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قان��ون هیات تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی که افراد نسبت 
به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و 
پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-رای شماره 1394603020200001074 خانم کبری حیدری فرزند حیدر 
شناسنامه شماره 2 میمه و کد ملی 6229865483 در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 21.70 متر مربع قسمتی از پالک 7936 فرعی  از یک اصلی واقع در 

میمه به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 
2-رای شماره 1394603020200001075 خانم ملوک مشرفي به شناسنامه 
ش��ماره 5 کدملي 6229957302 صادره میمه فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 679.63 مترمربع پالک شماره 1162 فرعي از 26 اصلي 
واقع در قریه ونداده به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی  آقای حسن 

مهدوی فرزند رضا 
3- رای ش��ماره 139460302020001076 آق��اي داود ابراهیم��ي راد ب��ه 
شناسنامه ش��ماره 8 کدملي 6229846594 صادره میمه  فرزند علي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابا خانه  به مساحت 167.30  مترمربع پالک شماره 
112 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
 4- رای ش��ماره 139460302020001077 آق��اي حی��در ابراهیمي راد به 
شناسنامه ش��ماره 6 کدملي 6229873990 صادره فرزند علي در سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 167.30  مترمربع پالک شماره 
112 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
5- رای ش��ماره 139460302020001078 خانم رویا رمدان به شناسنامه 
ش��ماره 11 کدملي 6229975361 صادره میمه فرزند حس��ین در سه دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 265.30  مترمربع پالک شماره 
3960 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
6-- رای ش��ماره 139460302020001079 آق��اي داود جعف��ري ازان به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 6229907811 صادره میمه فرزند نصرت اله در 
سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مساحت 265.30 مترمربع پالک 
ش��ماره 3960 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی 

مشاعی خریداری شده
7- - رای شماره 139460302020001080 مالکیت آقاي مهران ابراهیمي به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 6229975866 صادره میمه فرزند محمدرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58.10  مترمربع پالک شماره 479 فرعي از 
35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

محمد رضا ابراهیمی 
8- رای شماره 139460302020001081  آقاي مهران ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 60 کدملي 6229975866 صادره میمه فرزند محمدرضا درششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 125.50  مترمربع پالک شماره 478 فرعي از 35 اصلي 
واقع د در قریه ازان به اس��تناد خریداری عادی از مالک رس��می آقای محمد 

رضا ابراهیمی 
9-رای ش��ماره 139460302020001082 آقای صادق آهي به شناس��نامه 
ش��ماره 38 کدملي 6229970155 صادره میمه فرزند فتحعلي در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 309.84 متر مربع   پالک شماره 1 فرعي از 60 اصلي 
واقع در روستای سعید آباد به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 

10-  رای 139460302020001083 آقاي مرتضي زارع به شناسنامه شماره 
60 کدملي 6229812061 صادره میمه فرزند نوروز علي درششدانگ قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 26.60 مترمربع پالک شماره 8030 فرعي از 1 
اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی  آقای حسینعلی 

هاشمی فرزند محمد 
11-رای شماره 139460302020001084 آقاي مهدي نادیان به شناسنامه 
شماره 154 کدملي 6229906317 صادره میمه فرزند مصطفي درششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت461.14  مترمربع پالک شماره 3763 فرعي 
از 1 اصلي واقع در میمه  میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی  آقای 

غالمعلی مومنی فرزند اکبر 
12 – رای شماره 139460302020001085  آقای مهدي نادیان به شناسنامه 
شماره 154 کدملي 6229906317 صادره میمه فرزند مصطفي در ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 391.87  مترمربع پالک شماره 875 فرعي 
از 1 اصل��ي واقع در میمه  به اس��تناد خریداری عادی از مالک رس��می  آقای 

غالمحسین صانعیان فرزند محمد علی 
13 – رای شماره 139460302020001086 آقاي  حسین غازان به شناسنامه 
ش��ماره 6220038517 کدملي 6220038517 صادره میم��ه فرزند اکبر در 
ششدانگ یکباب انباری و زمین متصل به آن به مس��احت 208.70  مترمربع 
پالک شماره 537 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی 

مشاعی خریداری شده با والیت پدرش آقای اکبر غازان فرزند محمدعلی
14 – رای شماره 139460302020001087  آقاي حسین غازان به شناسنامه 
ش��ماره 6220038517 کدمل��ي 6220038517 ص��ادره میم��ه فرزند اکبر 
درششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  به مس��احت 219.30  مترمربع پالک 
ش��ماره 537 فرعي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رسمی 

مشاعی خریداری شده با والیت پدرش آقای اکبر غازان فرزند محمدعلی
15 – رای ش��ماره 139460302020001088  آقاي اکبر غازان به شناسنامه 
شماره 73 کدملي 6229901951 صادره میمه فرزند محمدعلي ششدانگ قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 209.47 مترمربع پالک شماره 537 فرعي از 
35 اصلي واقع در قریه ازان به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده 

16 – رای ش��ماره 139460302020001089 آقاي اکبر غازان به شناسنامه 
شماره 73 کدملي 6229901951 صادره میمه فرزند محمدعلي در ششدانگ 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مس��احت221.15  مترمربع پالک شماره 537 
فرع��ي از 35 اصلي واقع در قریه ازان به اس��تناد مالکیت رس��می مش��اعی 

خریداری شده 
17 – رای شماره 139460302020000885 خانم جمیله اقدامي به شناسنامه 
ش��ماره 646 کدمل��ي 6229701588 ص��ادره وزوان فرزند عباس��علي در 
ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 159.70 مترمربع پالک شماره 221 فرعي 
از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم گلشاد اقدامی
18 – رای ش��ماره 139460302020000826 خان��م بهج��ت صمدی��ان به 
شناسنامه ش��ماره 7 کدملي 6229869012 صادره وزوان فرزند فرج اله در 
ششدانگ  به مساحت 390 مترمربع پالک شماره 8392 فرعي از 11 اصلي واقع 

در وزوان به استناد مالکیت رسمش مشاعی خود
19 – رای ش��ماره 139460302020000822 آق��اي حس��ین صادقی��ن به 
شناس��نامه ش��ماره 12 کدملي 6229966141 صادره میمه فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 134.62 مترمربع پالک شماره 2431 فرعي 

از 26 اصلي واقع در قریه ونداده به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
20 – رای ش��ماره 139460302020000821 آق��اي حس��ین صادقی��ن به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 6229966141 صادره فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب خانه  به مس��احت 303.06 مترمربع پالک ش��ماره 2430 فرعي از 26 
اصلي واقع در قریه ونداده به استناد خریداری عادی از مالکین  رسمی آقای 

حسینعلی تقوی فرزند محمد تقی و خانم فاطمه تقوی فرزند حسن
21  - رای شماره 139460302020000814 آقای محمد غازان به شناسنامه 
ش��ماره 40 کدملي 6229844095 صادره میمه فرزند حس��ین درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1832.70 مترمربع پالک 
شماره 741 فرعي از 19 اصلي واقع در مزرعه زیر آسیاب قریه ازان به استناد  

خریداری عادی از مالک رسمی آقای محمد ارشادی فرزند عباس
22 – رای ش��ماره 139460302020000805 آق��اي حس��ین هادی��زاده به 
شناسنامه ش��ماره 45 کدملي 6229798549 صادره وزوان فرزند مرتضي 
در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 366.30 مترمربع پالک شماره 

6514 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان  به اس��تناد  خریداری عادی از مالک 
رسمی خانم صاحب جان هادی زاده فرزند رمضانعلی

23 – رای شماره 139460302020000800 آقاي سعید سلطوني به شناسنامه 
ش��ماره 504 کدملي 6229709783 صادره میمه فرزند صفدر در ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه  به مس��احت 30.75 مترمربع پالک شماره 75 فرعي از 
30 اصلي واقع دربه اس��تناد  خریداری عادی از مالک رسمی آقای حیدر بیک 

سلطونی فرزند عباس
24 – رای شماره 139460302020000819 آقاي اسداله سالمي به شناسنامه 
شماره 16 کدملي 6229834499 صادره میمه فرزند عظیم در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 341.02  مترمربع پالک شماره 245 فرعي 
از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری عادی از مالکیت رسمی 

خانم کوکب غازان فرزند حبیب
25 – رای ش��ماره 139460302020000834 آقای امیر واحد به شناسنامه 
شماره 0012694381 کدملي 0012694381 صادره میمه فرزند رمضانعلي 
در شش��دانگ دو باب اطاق و طویله و فضاي جاوي آن  به مساحت 226.57 
مترمربع پالک شماره 2377 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری 

عادی
26 – رای شماره 139460302020000992 آقاي عباسعلي ابذل به شناسنامه 
ش��ماره 11 کدملي 6229830663 صادره میمه فرزند علي آقا در ششدانگ 
یکدرب باغ مزروعی و مشجر به مساحت 910.80  مترمربع پالک شماره 336 
فرعي از 30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد به استناد خریداری عادی از مالک 

رسمی گل بانو بخشنده فرزند استاد علی
27 – رای شماره 139460302020000994 آقاي حسین خداداد به شناسنامه 
ش��ماره 12 کدملي 6229904470 صادره میمه فرزند اسمعیل در/ششدانگ 
زمین با بنای احداثی به مساحت 101.92 مترمربع پالک شماره 1010 فرعي از 
30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
28 – رای ش��ماره 139460302020000993 آق��اي احس��ان جعف��ری به 
شناسنامه شماره 1270004867 کدملي 1270004867 صادره میمه فرزند 
موسي در ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 176.65 مترمربع 
پالک شماره 937 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای علیرضا ابراهیمی فرزند غضنفر
29 – رای شماره 139460302020000995 آقاي احمد خداداد به شناسنامه 
شماره 5100068612 کدملي 5100068612 صادره میمه فرزند اسمعیل در 
ششدانگیکبابا خانه به مساحت 143.80 مترمربع پالک شماره 1009 فرعي از 
30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
30- رای شماره 139460302020000996 آقاي احمد خداداد به شناسنامه 
شماره 5100068612 کدملي 5100068612 صادره میمه فرزند اسمعیل در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87.65 مترمربع پالک شماره 1009 فرعي از 
30 اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

آقای محمد جواد نوروزی فرزند محمد علی
31 – رای شماره 139460302020000997 آقاي حسین خداداد به شناسنامه 
ش��ماره 12 کدملي 6229904470 صادره میمه فرزند اسمعیل در ششدانگ 
قطعه زمین با بانای احداثی به مس��احت 92.50 مترمربع پالک شماره 1009 
فرعي از 30 اصلي واقع در روس��تای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی از 

مالک رسمی آقای محمد جواد نوروزی فرزند محمد علی
32 – رای ش��ماره 139460302020000990 آق��اي عباس��علي قنبریان به 
شناس��نامه ش��ماره 12 کدملي 6229804840 صادره میمه فرزند حسن در 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 803.30 مترمربع پالک شماره 721 
فرعي از 30 اصلي واقع در در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی از 

مالک رسمی آقای میرزا احمد گرامی فرزند یحی خان
33 – رای ش��ماره 139460302020000991 آقاي احمدرضا ایران دوست 
به شناسنامه ش��ماره 91 کدملي 6229802244 صادره میمه فرزند مشهدي 
عباسعلي درششدانگ یکباب خانه  به مساحت543.50  مترمربع پالک شماره 
1855 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری عادی از مالک رسمی 

آقای عباسعلی ایران دوست
34 – رای ش��ماره 139460302020000988 آقاي محمد جواد نوروزي به 
شناسنامه شماره 521 کدملي 6229709988 صادره میمه فرزند محمد علي در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208.95 مترمربع پالک شماره 1010 فرعي 
از 30 اصلي واقع اصلي واقع در روستای زیاد آباد  به استناد خریداری عادی 

از مالک رسمی خانم خانم جان اسماعیل زاده فرزند اسماعیل
35 – رای شماره 139460302020000985 آقاي فرهاد امینیان به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 6229859939 صادره فرزند میرزا علي اکبر در ششدانگ 
یکباب انباری مخروبه و زمین محصور متصله  به مساحت 273 مترمربع پالک 
شماره 4628 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان به استناد خریداری عادی از 

مالک رسمی آقای یداله نقیان فرزند امام بخش
36 – رای ش��ماره 139460302020000987 آق��اي موس��ي جعف��ري به 
شناس��نامه ش��ماره 59 کدملي 6229868334 صادره میمه فرزند غالمعلي 
در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 239.80 مترمربع 
پالک شماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت 

رسمش مشاعی خود
37 – رای ش��ماره 139460302020000986 خانم معصومه خدادوس��ت 
به شناس��نامه ش��ماره 12 کدملي 6229887053 صادره میمه فرزند حسن 
درسه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه  به مس��احت 239.80 مترمربع 
پالک شماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به استناد مالکیت 

رسمش مشاعی خود
38 – رای شماره 139460302020000984 آقاي حسن باتقوا به شناسنامه 
ش��ماره 386 کدملي 0055695787 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
اطاق و فضای متصله  به مساحت 68.82 مترمربع پالک شماره 2278 فرعي 
از 11 اصلي واقع در وزوان به اس��تناد خریداری عادی از مالک رسمی آقای 

محمد با تقوا
39 – رای شماره 139460302020000989 خانم فاطمه شهیدي به شناسنامه 
شماره 36 کدملي 6229822873 صادره میمه فرزند سهام الدین در هشت سهم 
مشاع از هجده سهم شش��دانگ یک درب باغ مزروعی به مساحت 1027.50  
مترمربع پالک شماره 7810 فرعي از 1 اصلي واقع در میمه به استناد خریداری 

عادی از مالک رسمی خانم فاطمه بیگم شهیدی فرزند حاجی حیدر
بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  دو شنبه 1394/12/24

تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1395/01/17       
  رئیس ثبت میمه – حسین نوروز

آگهی ابالغ
12/410 خواهان خانم ندا رامی فرزند فاضل به طرفیت خوانده قاسم حاتمی 
کیا فرزند عبداالمیر به خواس��ته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به ش��عبه 1 دادگاه )خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ میر ارجاع و به کالس��ه پرونده 940740 خ 
1 ثبت گردیده، که در پرونده در اجرای ماده 2 آئی��ن نامه اجرائی تبصره یک 
ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار 
اراجاع امر به داوری صادر شده اس��ت، به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی، به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در 
آئین نامه فوق الذکر است، را به عنوان داور خود به شعبه معرفی نماید در غیر 
این صورت برابر مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف36149 مدیر دفتر شعبه 1 

دادگاه خانواده اصفهان 
آگهی ابالغ

12/411 ش��ماره ابالغی��ه: 9410106836204162 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836200799 شماره بایگانی شعبه: 941625 خواهان فرزاد اعظم 
دادخواستی به طرفیت خوانده گلناز موسوی به خواسته تجویز ازدواج مجدد 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ میرفندرسکی 

خ میر، حد فاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایی ش��هید قدوسی، طبقه 
4 اتاق 402 ارجاع و به کالس��ه 9409986836200799 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/12 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 36156 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/412 آقای حسین قربانی در پرونده ش��ماره 940355 د 42 این شعبه به 
اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف 36162  شعبه 42 دادیاری 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار متهم

12/413 آق��ای محم��د بکران��ی فرزند می��رزا حس��ن در پرونده ش��ماره 
140101/225 این شعبه به اتهام جعل تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف 36163  

شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار متهم

12/415 خانم ربابه آخوندی فرزند صادق در پرونده شماره 940221 ب16 
این شعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 
ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف 36175  شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار متهم

12/418 آقای حجت ش��ریعتی پور متصدی مش��اور امالک قائم در پرونده 
شماره 941570 این ش��عبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله بر اس��اس ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رس��یدگی و اظهار نظر می 
شود. م الف 36146  شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
آگهی ابالغ

12/414 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100351215015 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351200659 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930674 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: مجتبی رضائی فرزند حس��نعلی مجهول المکان است مدارک 
پیوس��ت: در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حس��ن س��لیمانی به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 9409970351201935 صادره از این شعبه به 
پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می 
شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظ��رف ده روز پس از رویت 
اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا ب��ه دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 36167 دفتر شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی ابالغ

12/419 نظر به اینکه اقای میثم فخار خواه فرزند محس��ن در پرونده کالسه 
941165 د 9 حسب شکایت آقای حسین میرزایی فرزند سهراب به اتهام سرقت 
از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باش��د و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده مدت 
174 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ آنتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف 36145  شعبه 

نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
آگهی ابالغ

12/420 ش��ماره درخواس��ت: 9410460370700006 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350900289 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940391 وقت رس��یدگی: 
1395/4/26 س��اعت 10 صبح تجدید نظرخواه: جواد گلبان فرزند علی اصغر 
با وکالت آقای امیر خسرو طباطبائی پور ساکن اصفهان مرداویج خ آزادی خ 
استقالل میانی بن بس��ت آناهیتا پالک 19 . تجدید نظرخواندگان: اکبر، رباب، 
ملوک، مهری و بدری همگی فرزندان المیرا و حمید فرزندان عباس و حس��ین 
فرزند محمد جعفر و حسین، فرزانه و فیروزه فرزندان محمد و عفت، توراندخت، 
عصمت، مرجان، مریم، محسن و رسول همگی حاج دائی و منصوره، حسین 
فرزندان باقر هر دو ش��ریف )وراث مرحوم زهرا حاج دائ��ی( و محمد علی و 
محمدرضا فرزندان حسن همگی منافی و خانم ش��هپر کسائی و خانم نورنیا 
فرزند محمد حسن )همس��ر محمود حاج دائی( و عذرا و خانم سادات و زهرا 
بتول همگی منافی و مجهول المکان. تجدید نظر خواس��ته: تجدید نظرخواهی 
نسبت به دادنامه شماره 9309970350901266 مورخه 1393/8/8 شعبه 9 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تجدید نظرخواه دادخواستی تسلیم دادگاههای 
تجدید نظر استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان به درخواس��ت تجدید نظرخواه و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا تجدید نظر خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
م الف 36135  مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

آگهی ابالغ
12/421 ش��ماره درخواس��ت: 9410460365300080 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365301943 شماره بایگانی ش��عبه: 941975 آگهی ابالغ به آقای 
حبیب اله مانیان نظر به اینکه آقای حبیب اله فرزند باقر به اتهام مزاحمت- تهدید 
حسب شکایت مهران مانیان فرزند محمد علی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 941975 د34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون ایین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 

هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. 
م الف 36138 ش��عبه س��ی و چهارم دادیاری دادس��رای عموم��ی و انقالب 

شهرستان اصفهان )مجتمع 2(
آگهی ابالغ

12/422 ش��ماره درخواس��ت:9410460364900019 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364901837 شماره بایگانی ش��عبه: 941887 آگهی ابالغ به خانم 
زهرا برشام پور به اتهام تخریب عمدی و توهین حسب شکایت ثریا درخشان 
فر فرزند علی اصغر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 941887 د30 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از ی��ک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. در ضمن هزینه نشر آگهی از 

طرف دادگستری پرداخت می گردد. 
 م الف 36139 ش��عبه30 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان

 اصفهان 

آگهی ابالغ
12/423  نظر به اینکه متهم علیرضا یونس��ی فرزند غالم از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 941973 ب 22 به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای 
حامد حقیقی تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی، دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 

الف 36141  بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/424 در خصوص پرونده کالسه 94-494 خواهان احمد طباطبائی با وکالت 
آقای کاوه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت داود قربانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه  95/1/21 ساعت 5/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36067  شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/425 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350211318 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200979 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941121 خواهان/ شاکی 
بانک مهر اقتصاد )شرکت س��هامی عام ش��ماره ثبت 429709( به نمایندگی 
آقای علیرضا زمانی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده/ مته��م رضا رضائی 
کوجانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 9409980350200979 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/23 و ساعت 8 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 36157 دفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/426 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350211304 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200919 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941048 خواهان/ شاکی 
غالمرضا خش��وعی اصفهانی دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده/ متهم احمد 
جانقربان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 
9409980350200919 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/23 و 
ساعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
 آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود

 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف 36158 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/428 ش��ماره ابالغی��ه: 9410106825310590 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300796 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940892 خواهان/ شاکی 
علیرضا قرانی پوده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده/ مته��م علی رضائیان 
خوراسگانی و حسین شفیعی به خواسته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی 
و تامین خواسته و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان ارج��اع و به کالس��ه 9409986825300796 ثب��ت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/01/31 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 36169 مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/427 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100350713566 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700910 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941018 خواهان شرکت 
لیزینگ پاسارگاد به مدیریت عاملی محس��ن معلمیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده جاوید شهریاری به خواسته مطالبه خس��ارت و تسلیم مبیع )تحویل 
مورد معامله( مالی غیر منقول و الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک و مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی و الزام به اخذ پایان کار و ال��زام به ایف��ای تعهد )مالی( 
مبنی بر و ال��زام به اخذ صورت مجل��س تفکیکی تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 311 ارجاع و به کالسه 
9409980350700910 ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/22 
و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف 36134 دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اینجانب  س��عید محمدی مالک خودرو پیکان مدل 1373 
به شماره شاسی 73445554 و شماره موتور 1127314930 و 
شماره پالک ایران43 - 354ه 42  به علت فقدان اسناد فروش 
)سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجانب ابراهی��م باغبادرانی  مالک خ��ودرو پژو405 مدل 
1377 ب��ه ش��ماره شاس��ی 77302425 و ش��ماره موتور 
22527700446 و ش��ماره پالک ای��ران23 - 194ی35 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
انسان، با نيت خوب و اخالق خوب، به تمام آنچه 
در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت 

محيط و روزى زياد، دست پيدا مى کند.
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معرفی کتاب

 » از رنــگ گل تا رنج خــار« کتابــی از دکتر» قدمعلی ســرامی « که 
می تواندعالقه مندان به حماسه ورجاوند شاهنامه را با دنیای پر راز و رمز 

این اثر گرانقدر بهتر و بیشتر آشنا کند.
ازرنگ گل تا رنج خار، شکل  شناســی قصه  های  شــاهنامه که شرکت 
انتشارات علمـــی و فرهنگی آن را منتشر کرده است. این اثر از معدود 
آثاری اســت که پهنـــه پنجاه و چند هزار بیتی شــاهنامه را یک باره 
درنوردیده و کل حماسـه فردوسی را از یک چشـم انداز بر تر در مطالعه 

گرفته است.
 در این  کتاب داستـان هـــا و کردارهای شاهنامـــه که بـه عبـارتـی  
سراسر حماسه ملی ایـران را می  پوشانـــد از دیدگـاه شکـل  شنـاسی 
)Morphology( و باتوجه به جنبه  ها و جوانب  داستانی آن مورد بررسی 

و سنجش و مقایسه و استناج قرار می  گیرد.
منظور نویســنده از شکل  شناســی عبارت از تحقیق در ســاختار ها 
و شناســایی اشــکال و گونه های آن اســت. به  عبارت دیگــر هر نوع 
تقسیم بندی که بتواند آثار ادبی را براســاس مشخصه هایی از یکدیگر 
 ممتاز کند، از مقوله شکل  شناســی اســت. بنابراین شکل  شناسی هم 
در شکل  ادبیات یک قوم امکان پذیر است و هم یک نوع یا یک اثر ادبی 

مستقل را می  تواند در بر گیرد.
در این کتاب شاهنامه به عنوان یک اثر مستقل ادبی  که در واقع نماینده 

یک نوع ادبی مهم ) حماسه ( نیز هســت  با حوصله تمام مورد پژوهش 
قرار گرفته است.

 در اغلب این فصــول شــانزده  گانه،  شــاهنامه به عنــوان یک کل و 
مجموعه  ای منسجم پیش  چشم نویســنده قرار گرفته و در بسیاری از 
موارد به  شایستگی حوادث و قهرمانان و کردار ها و پندار ها و حتی  عوامل 
درونی و مکانیسم های رشد و گونه  گونی رویداد ها از طول و عرض حیات 

تطبیقی و سنجشی به خود گرفته  اند.
 مبنای تحقیق نویسنده شاهنامه ۹ جلدی چاپ  مسکو بوده و همه  جا 
به هنگام ذکر ماخذ عالوه بر شماره جلد و صفحه به منظور دقت بیشتر 
و سهولت کار جوینده  شماره بیت یا ابیات مورد نظر هم داده شده است.

از رنگ گل
تا رنج خار

 

آشپزی

گوناگون

     

مواد الزم برای کوکتل دلمه :
سوســیس گوشــت10 عدد بزرگ، گوشــت چرخ کرده گوســاله250 گرم، 
 پیاز متوســط1 عدد، جعفــری1 قاشــق غذاخــوری، قارچ200 گــرم، رب 
گوجه فرنگی2 قاشــق غذاخوری، کره100 گرم، پنیر موزارال150 گرم، نمک و 

فلفل به میزان الزم.

طرز تهيه دلمه کوکتل: 
پیاز را به صــورت نگینی ریز خرد می کنیــم. پیاز را داخل روغــن تفت داده، 
 ســپس وقتی به حالت سرخ شدن رســید گوشــت چرخ کرده را به آن اضافه 
می کنیم تا بوی گوشــت گرفته شــود. ســپس رب و ادویه ها را اضافه کرده و 
تفت داده تا عطر آن آزاد شــود. فلفل دلمه ای و قــارچ را نگینی ریز خرد کرده 
 و به مواد اضافه می کنیم. ســپس جعفری را ســاطوری خرد کــرده و اضافه 
می کنیم، حرارت داده تا آب قارچ کشیده شود. سوسیس ها را طولی برش زده و 
داخل آن را به صورت یک بیضی خالی کرده و سوسیس های خارج شده را نیز ریز 
خرد کرده و به مواد گوشتی اضافه می کنیم. دیواره داخل و بیرون سوسیس ها را 
با روغن چرب کرده و یک قاشق غذاخوری از مواد داخل آن قرار داده و روی مواد 
را کمی پنیر پیتزا می ریزیم. فر را روی دمای180 درجه گرم کرده، کف سینی 
فر را کاغذ روغنی انداخته و سوسیس ها را روی کاغذ قرار داده و در طبقه وسط 

فر به مدت 15 دقیقه قرار داده تا پنیر آب شود. سپس کوکتل ها را سرو کنید.
دلمه کوکتل یک پیش غذا یا غذای بســیار ساده و شــیک است که در تمامی 
 وعده های غذایی قابل اســتفاده اســت. دلمه کوکتل یک ایده ساده است که 

با انواع سوسیس و با انواع مواد داخلی قابل اجرا است.
 نکاتــى برای پخــت دلمه کوکتــل: مایه گوشــتی کــه بــرای داخل 
کوکتل ها آماده می کنید با کمترین میزان روغن باشــد که از کوکتل ها داخل 
فر بیرون نزند. دلمــه کوکتل به عنوان دورچین، صبحانه، عصرانه و شــام قابل 

استفاده است.

ده شــهر برتر دنیا برای زندگی از دید مجله فوربس و سازمان پژوهشی 
فاکت – که در مورد شهرهای دنیا برای دانشگاه ها و سازمانهای دولتی 
 و خصوصی گــزارش تهیه می کند – در حالی اعالم شــده اســت که 
در معیارهای این دو موسسه برای انتخاب برترین شهرهای دنیا، طول 
عمر جمعیت شــهری، وضعیت خوب اقتصادی و تعــداد افراد در حال 
اشتغال، میزان دسترسی ساکنین به آب شــرب سالم، ساختمان های 
استاندارد برای زندگی، وضعیت برق رسانی در شهر، میزان اماکن عمومی 
مانند پارک، کتابخانه، اماکن ورزشی و توجه به کیفیت آنها مورد استفاده 

قرار گرفته است.) قسمت سوم (
7- سيدنى – استراليـا: بـــزرگ تریـــن شهر استرالیـا، به عنوان 

چند فرهنگ ترین شهر دنیـا را نیـز بـه خـود اختـصـاص داده اسـت و 
مقصـد اصلـی مهـاجریـن بـه ایـــن کشـور اسـت. یکی از زیبـاتریـن 
شهـرهای جهان از منظر معماری شهری و یکـی از بزرگ ترین مـراکز 

هنری دنیاست.
 8- پرث – استراليا: نهمین شهر برتر دنیا برای زندگی نیز از استرالیا 
است. بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر غرب استرالیا، سال ها به عنوان 
یکی از بهترین مناطق دنیا برای کسب و کار شناخته می شود. این شهر 
یکی از بهترین فرصت های سرمایه گزاری و راه اندازی شغل های جدید 

و امنیت بسیار پایدار آن شناخته شده است
 9- آدالید – استراليا: نهمین شهر برتر جهان برای گذران زندگی نیز 
در استرالیا است و با این حساب، سه شهر استرالیایی، در لیست ده شهر 
دنیا قرار دارند. بسیاری از فستیوال های هنری و ورزشی دنیا در این شهر 
برگزار می شود و میوه های و مواد غذایی مشهور و باکیفیت آن به سراسر 
دنیا صادر می شود و باعث به وجودآمدن شرایط مناسب شغلی و جدید 

در این شهر شده است.
 10- آوکالند – نيوزلند: پرجمعیـت شهـر نیـوزلنـد نیـز جـزو دهمین 
شهـر بـرتـر دنیـا قـــرار گرفتـــه است. یکی از بهترین و سالم تریـن 
مناطـق آب و هـوایـی جهـــان را دارد و یکی از مناطق بسیار مطلوب 

برای زندگی سالم است.

طرز تهيه
دلمه کوکتل

شهرهای برتر جهان 
برای زندگى )3(

مهارت های زندگی
 وقتی می خواهید مربای خانگی تهیه کنید، تجربیات و نکاتی هســت که 
می تواند دست پخت شما را از مبتدی به حرفه ای برساند. کافی است هرگاه 
قصد درســت کردن مربا را دارید، این نکات را به یاد داشته باشید تا مربایی 
لذیذ و خوشرنگ و خوشمزه داشته باشید. از مربای خانگی تان می توانید در 
شیرینی ها و دسرهای لذیذتان استفاده کنید و دسر را رنگین تر زیباتر کنید.

 - میوه هایی که برای تهیه مربا انتخاب می کنید باید سالم و تازه و بدون لک 
و کرم زدگی باشند.

 - مربا را باید در ظرف لعابی یا تفلون درست کرد، به غیر از مربای به که باید 
در ظرف مس سفید پخته شود.

- موقع پختن مربا نباید درب ظــرف را بگذاریم تا رنــگ مربا تغییر نکند. 
 فقط در مورد مربای به که باید درب ظرف بســته باشــد تا رنگ مربا قرمز 

خوش رنگ شود.
 - اسانسی که برای معطر کردن مربا به کار برده می شود باید در اواخر پختن 

مربا داخل آن ریخته شود.
- اگر مربا شکرک زد، به علت آن است که مربا زیاد جوشیده است. باید کمی 

آب جوش در آن بریزید و مربا را دو سه جوش دهید تا یک دست شود.
-  شربت مربا باید کامل قوام بیاید. برای آنکه بفهمیم شربت قوام آمده مقداری 
از شربت را با قاشق بر می داریم، سرد که شد باید شربت حالت کشدار مانند 

عسل باشد و به سختی از قاشق ریخته شود.
- اگر مربا بعد از مدتی کپک زد به این دلیل است که آب آن زیاد بوده و شربت 

مربا به اندازه کافی غلیظ نشده و یا شــکر آن کم بوده است. در این صورت 
مقداری شکر روی آن بریزید و بگذارید مجددا چند جوش بزند تا غلیظ شود.

 - معموال مربا را هر بار پیش از دو یا سه کیلو بهتر است درست نکنیم. با این 
مقدار مربای بهتری به دست می آید. اگر خواسته باشید مربای بیشتری بپزید 

در چند نوبت و هر نوبت دو یا سه کیلو درست کنید.

نکات کليدی برای
تهيه مربا

هر کتابی درمورد تربیت کودکان به شــما می گوید که بعد از تولد 
فرزند زندگی شــما تا پایان عمر تغییر می کند. از این روی، والدین 
دوقلوها یا چندقلوها ممکن اســت احســاس کنند بعد از بیرون 
آمدن از بیمارستان و وارد شــدن به خانه به یک سیاره دیگر قدم 

گذاشته  اند.
این روزها تولد چندقلوها به خاطر اســتفاده بیشتر از درمان های 
باروری، متداول تر از قدیم شده است. نسبت به دو دهه گذشته تولد 
دوقلوها و چندقلوها رشد بســیار زیادی داشته است. به دنیا آمدن 
چندقلو ها چالش های پزشکی، تدارکاتی، مالی و احساسی زیادی 
 برای والدین ایجاد می کند. امــا به معنی افزایش منابع برای کمک 
 به این خانواده ها نیز می تواند باشــد. معمــوال والدینی که منتظر 
به دنیا آمدن چندقلوهای خود هســتند، می توانند از والدینی که 

تجربه مشابه داشته اند کمک زیادی بگیرند.
 بزرگ کردن چند قلوها یک تغيير چالش  انگيز

بعضی از تفاوت های سبک زندگی که تولد چندقلوها ایجاد می کند 
قابل انتظار هستند. اســتانداردهای تمیزی خانه باید تا چند سال 
نادیده گرفته شــود، مگراینکه توانایی مالی الزم برای اســتخدام 
 ســرویس نظافت داشته باشــید. خوب شما بسیار بســیار کمتر 
خواهد شــد زیرا چندقلوها نیاز به تغذیه و مراقبت مداوم در شب 

دارند.
تاثیر مالی به دنیا آمدن آنها هم می تواند قابل توجه باشــد. هرگونه 
هزینه مربوط به تولد چندقلوها برای پوشــک، لباس، غذا و دارو، 
اسباب بازی، صندلی مخصوص، صندلی ماشین و از این قبیل بسیار 
باالتر خواهد بود. حتی هزینه مراقبت بهداشتی برای به دنیا آمدن 
چندقلوها هم چهار برابر بیشتر اســت. هزینه افزایش فضای محل 
ســکونت، اتومبیل بزرگ تر و کمک نیمه وقت در خانه را هم به آن 
اضافه کنید. ممکن اســت یکی از والدین هم مجبور شود دست از 

حقوق خود بکشد و خانه بماند تا از بچه ها پرستاری کند.
همچنین به خاطر احتمال باالی ناتوانی در بچه ها، به ویژه آنها که 
نارس به دنیا می آیند، احتمال اینکه مجبور به تقبل هزینه مراقبت 

از کودک ناتوان جسمی تا آخر عمر شوید هم زیاد است.
با اینکه بعضی فروشــگاه ها برای خانواده هایی که دوقلو یا چندقلو 
دارند تخفیفات خوبی قائل هستند، اما کمتر تولیدکننده وسایلی 
مثل پوشک و شیرخشک هســتند که مثل قدیم تخفیفات خوب 
به این خانواده ها بدهند. همچنین، خانواده و دوســتان بچه دار و 

گروه های پشتیبان  می توانند منابع خوبی برای کمک باشند.
بعضی از تغییــرات هم غافلگیرکننــده اتفاق می افتند. داشــتن 
وقت کمتر برای هر بچه ممکن اســت باعث شــود احساس گناه و 
ناراحتی کنید. این احساسات اگر بچه های دیگری هم قبال داشته 
باشید، پیچیده تر خواهند شد. هر اســترس و خستگی مربوط به 
 مراقبت از بچه ها گاهی اوقات بر رابطه شــما با همسرتان نیز تاثیر 

خواهد گذاشت.
بااین حال باوجود همه این چالش ها، چندقلوها مزایایی نیز دارند. 
 شــما فرصت این را دارید که چنــد بچه را در یک زمان دوســت 
داشته باشید و از رابطه بین آنها متعجب شوید و داشتن چندقلوها 

جذابیتی همراه خود دارد که قابل انکار نیست.
 کمک دیگران

وقتی از چندقلوها مراقبت می کنید، خیلی مهم است که بدانید الزم 
اســت از دیگران کمک بگیرید. بعضی خانواده ها، از کمک اعضای 

دیگر فامیل، همسایه ها یا گروه های پشتیبان برای بزرگ کردن 
چندقلوها استفاده می کنند. قبل از تولد بچه ها، باید درمورد 

 ســطح ها، منابع و انواع کمک که با آن احســاس راحتی 
می کنید فکر کنید.

 داوطلب ها می توانند وقتی شما خوابید یا بیرون از خانه 
هســتید، برای فرزندان تان غذا بیاورند، بچه ها را حمام 

کنند، برای آنها خرید کــرده و از آنها مراقبت کنند. 
مسئله ای که باید به آن دقت کنید این است که 

کمک کســی را قبول کنید که با او احساس 
راحتی کنید.

بااینکه هیچ راه قطعی درســتی برای 
پرورش چندقلوها وجــود ندارد، اما 

بد نیست که ببینید بقیه والدین 
چه کرده اند.

وقتی می خواهیــد از کمک 
دیگــران اســتفاده کنیــد، 
همیشــه ســالمت نوزادان 

تان را در نظر داشــته باشــید. 
نوزادانی که نارس به دنیا می آیند 

بسیار نســبت به ویروس تنفسی که 
یک بیمــاری آنفوالنــزا مانند اســت و 
شدیدا مسری اســت و مشکالت جدی 

. برای ســالمتی ایجاد می کند، آســیب پذیر   هستند
از کمک کننده ها بخواهید که قبل از تمــاس با فرزندان تان حتما 
دستان خود را خوب بشــویند. همچنین خیلی مهم است که این 

مراقبین با مشکالت جسمی نوزادتان آشنایی داشته باشند.
 اصول پرورش چندقلوها

تغذیه چندقلوها قسمت اعظم روز شما را در بر می گیرد. چندقلوها 
ممکن است از شــیر مادر یا شیرخشــک تغذیه کنند که هریک 

طرفداران خاص خود را دارد. شیرمادر فواید غذایی و ایمونولوژیک 
زیادی دارد و از نظر مالی به صرفه تر است.

شیر دادن به دو بچه به طور همزمان امکان پذیر است، اما پیدا کردن 
مهارت در آن کمی زمان می برد. بنابراین اگر تصمیم می گیرید که 
از شیرمادر برای فرزندان تان استفاده کنید، با یک مشاور شیردهی 
صحبت کنید تا به شما آموزشات الزم برای شیردهی به دو کودک 
در آن واحد را ارائه دهد. گرفتن شیر و ذخیره آن در یخچال نیــز 

می تواند کمــک تان کند زیرا 
مراقبین نوزاد می توانند بعــدا آن را به بچه ها 

بدهند.
استفاده از شیرخشک کمی از خستگی های مادر را برطرف می کند، 
مخصوصا اگر بیشــتر از دو نوزاد برای شــیر دادن داشته باشید. 
 بعضی از مادران از ترکیبی از شــیر خود و شیرخشک برای تغذیه 
فرزندان شان استفاده می کنند. هر راهی که انتخاب می کنید، باید 
برنامه تغذیه بچه ها را یک جا یادداشت کنید تا مطمئن شوید که 

همه بچه ها تغذیه کافی داشته باشند.
• حمام کــردن چندقلوها واقعا مشــکل بزرگی اســت. بعضی از 
 والدین بچه های خود را جدا جدا حمام می کنند تا ایمنی بیشتری 
داشته باشــند. اما بهترین راه این اســت که برای این کار کمک 
 بگیرید. وقتی بچه ها بزرگ تر شــوند، حمام کردن یک بچه بیشتر 

در یک زمان آسان تر خواهد شد.
• لباس پوشاندن بچه ها در چند ماه اول نیاز به تدارکات زیادی 
 ندارد. بعضــی از والدین چوب رختی هــای بچه ها را 
از رنگ های مختلف خریداری می کنند تا مشخص 
شود کدام لباس متعلق به کدام بچه  است. البته 
استفاده اشتراکی از بعضی وسایل از جمله لباس 
برای چندقلوها کامال طبیعی اســت. با بزرگ تر 
شدن بچه ها، بهتر اســت که هرکدام لباس های 
خاص خودشان را داشته باشــند و هویت خاص 

خود را پیدا کنند.
• خوابیدن برای حفظ سالمت تان الزامی 
اســت. از آشــنایان کمک بخواهید تا 
بتوانید کمی استراحت کنید. بااینکه 
برای خــواب فرزندان تــان برنامه 
می گذارید، اما فقط چند ســاعت 
در روز موفق به خوابیدن خواهید 
شد و باعث می شود انرژی 
 الزم بــرای مراقبت از 
 فرزنــدان تــــان را 

نداشته باشید.
 بســیاری از والدیــن 
به صورت نوبتی شب ها از 
چندقلوها نگهداری می کنند. 
همچنین می توانید وقتی یکی 
از شــما شــب بیدار شد، همه 

را  شــیر داده و بعد بخوابد. این باعث بچه ها 
می شود برنامه همه بچه ها یکســان شود و میزان بیدار ماندن شما 

هم کم شود.
سعی کنید وقتی چندقلوها خواب هستند شما هم بخوابید. بااینکه 
ول کردن هزاران کار دیگری که روی سرتان ریخته مشکل به نظر 
می رسد، اما یادتان باشد که ســالمت خودتان از هر چیزی مهم تر 
است زیرا باید توانایی الزم برای نگهداری از بچه ها را داشته باشید.

 مشکالت تربيتى چندقلوها
شناختن چندقلوها وقتی تازه آنها را به خانه می آورید خیلی سخت 
است، پس اگر آنها را با هم اشتباه گرفتید اصال احساس گناه نکنید. 
والدین زیادی دستبند بیمارستان بچه ها را در نمی آورند یا برای آنها 
دستبندهای مخصوص می خرند. بعضی ها هم ناخن انگشت بزرگ 
هرکدام را یک رنگ خاص می زنند. وقتی فرزنــدان تان بزرگ تر 
می شوند و شخصیت آنها رشد می کند، تشخیص دادن آنها آسان تر 
می شود. والدین معموال نگران استقالل شخصیت چندقلوها هستند. 
در زیر به چند مورد برای حمایت از شخصیت و فردیت چندقلوها 

اشاره می کنیم:
- برای هریک از آنها اسم های متفاوت بگذارید.

- آنها را با اســم صدا بزنید، به جای اینکه بگویید، » دوقلوها « یا 
»سه قلوها«.

- از یکسان لباس پوشاندن به آنها خودداری کنید.
- لباس های آنها را در کمدهای جداگانه بگذارید.
- برای هرکدام اسباب بازی های جداگانه بخرید.

- در روز تولدشــان به آنها هدایای جداگانه بدهید و برای شــان 
کیک های جداگانه بخرید.

- وقتی بزرگ تر می شوند، آنها را تشــویق کنید، عالیق متفاوتی 
را دنبال کنند.

اجتناب از مقایسه کردن چندقلوها با هم کار سختی است، مخصوصا 
درمورد معیارهای مهمی مثل راه رفتن، به زبان آوردن اولین کلمات 
یا یاد گرفتن دستشویی کردن. اگر یکی از بچه ها در یکی از مسائل 
 کند اســت، برای تعیین دامنه سنی اســتاندارد برای آن مهارت 
با پزشــک او صحبت کنید. اگر این تاخیر در محدوده عادی نبود، 
سعی نکنید آن بچه را تحت فشار قرار دهید. این احتمال وجود دارد 

که فرزندتان خودش متوجه تفاوت شده است.
وقتی بچه ها بزرگ تر می شوند، باید به توانایی های همه آنها توجه 
داشته باشید و به آنها کمک کنید در آن مهارت پیدا کنند. همچنین 
به یاد داشته باشید که بعضی از نوزادان تاخیرهای رشدی طبیعی 

دارند که نباید نادیده انگاشته شوند.
اگر عالوه بر چندقلوها بچه های بزرگ تر دیگری هم دارید، خیلی 
مهم است که به نیازها و مشکالت آنها هم درمورد داشتن خواهر و 
برادرهایی متفاوت رسیدگی کنید. عجیب نیست که این بچه های 
بزرگ تر به توجهی که شما به چندقلوها می کنید حسادت کنند و 
بنابر آن رفتار کنند. درصورت امکان، سعی کنید زمان جداگانه ای 

را به هرکدام از فرزندان تان اختصاص دهید.
فراموش نکنید که خودتــان نیز نیاز به مراقبت دارید. احســاس 
استرس و فشــار زیاد کامال طبیعی اســت. حتما زمان کافی برای 
خواب و اســتراحت، تنها بــودن و دنبال کردن عالیــق خودتان 

اختصاص دهید.

راهکارهایی برای بزرگ کردن چند قلوها
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