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ابوالقاسم علياري در گفتگو 
با ف��ارس، اعتبارات عمراني 
نوسازي  س��ازم��ان  استاني 
م�����دارس اس��تان را 124 
ميلي��ارد ريال اع��ام كرد و 
اظهار داشت: برهمين اساس 

در حال حاضر 243 پروژه در دست تكميل و تعداد 10 پروژه نيز 
براي احداث در سال جاري تأمين اعتبار شده است... 

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

امروزه كس��ب و كاره��ای 
خانگی از بخشهای حياتی و 
ضروری فعاليتهای اقتصادی 
كشورهای پيشرفته محسوب 
م��ی ش��وند. كس��ب و كار 
خانگی از نظر ايجاد ش��غل، 

نوآوری در عرضه محصول يا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی 
زيادی در اجتماع و اقتصاد هر كشور می شوند... 

اقتصاد امروز/ ادامه در  صفحه 9

استاندار چهارمحال و بختياری 
با تأكيد بر مش��اركت عمومی 
ب��روز  از   ب��رای جلوگي��ری 
آتش س��وزی و تخريب منابع 
طبيعی گفت: همه دستگاههای 
اجراي��ی برای صيان��ت و نيز 

اطف��ای حريق در عرصه منابع طبيعی مكل��ف به همكاری با منابع 
طبيعی هستند... 

شهرستان ها / ادامه در  صفحه4

وزير نفت
 افزايش قيمت بنزين را رد کرد

تمهیدات وزارت علوم 
براي بازگشت دانشجويان ايراني 
خارج از کشور

آيت اله مظاهری:

وظيفه پليس امن سازي جامعه براي 
آسايش و راحتي مردم است

صفحه 2

آيت اهلل جنتي:
 مصوبه مجلس درباره 

انرژي هسته اي حفظ عزت 
اسالم از سوي نمايندگان بود

اختصاص 124 ميليارد  ريال براي 
نوسازي مدارس چهارمحال و بختياري 

همه دستگاههاي اجرايي براي صيانت 
از منابع طبيعي مسئوليت دارند

کسب و کارهای خانگی 

آي��ت اهلل جنتی به مصوبه اخير مجلس در خصوص 
الزام كردن دولت به تأمين و تهيه س��وخت رآكتور و 
غني س��ازي اورانيوم با غناي 20 درصد اشاره كرد و 
ضمن تش��كر از مجلس شوراي اسامي به دليل اين 
مصوبه، متذكر شد: اين مصوبه نشان دهنده اين است 
كه دولت و مجلس و همه مردم به يك سمت حركت 

مي كنند و همه در يك جهت پيش مي روند. 
به گفته آيت اهلل جنت��ي، در اين مصوبه مجلس آمده 
اس��ت: كش��ورهايي ك��ه بخواهن��د از هواپيماها و 
كش��تي هاي ايراني بازرسي كنند، بايد با اين كشورها 
مقابل��ه به مثل كنيم، اين تهديد بس��يار جدي بود كه 
بايد عملي ش��ود كه انشاء اهلل عملي نيز مي شود، اين 
موضوع نش��ان دهنده حفظ عزت اس��ام از س��وي 
مجلس شوراي اسامي و وكاي ملت در قوه مقننه 
است كه البته شأن نمايندگان نيز همين است و زماني 
كه مي بينند جمهوري اسامي در حال ضربه خوردن 

است، سريعاً جلوي اين ضربه را مي گيرند. 
ام��ام جمعه موق��ت تهران در عين حال ب��ه 5 مرداد 
س��الروز تأس��يس نماز جمعه در تهران كه به امامت 
آيت اهلل طالقاني اقامه ش��د، اش��اره كرد و گفت: نماز 
جمعه ظرفيت بسيار بااليي دارد، خداوند روح امام را 
شاد فرمايد كه دستور دادند نماز جمعه برقرار شود. 

وي ادامه داد: نماز جمعه نش��ان دهنده وحدت مردم 
با نظام اس��ت و مركزي اس��ت براي تزريق معارف 
اسامي، براي بصيرت بخش��ي به مردم، نماز جمعه 
نقش بي نظيري براي اهداف سياس��ي و عبادي خود 

دارد كه با هيچ مسأله ديگري قابل مقايسه نيست. 
به گفته آيت اهلل جنتي، از اول اسام تاكنون نماز جمعه 
محل تصميم گيري بوده است و ظرفيت بسيار بااليي 
دارد كه تاكنون نيز از آن به درستي استفاده شده است 

و از اين پس نيز بايد بيشتر استفاده شود. 
وي در خاتم��ه گف��ت: بس��ياري از گرفتاري ه��اي 
كش��ورمان را مي توانيم با صرفه جويي و عدم اسراف 

برطرف كنيم. 
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وزير نفت ضمن تكذي��ب افزايش قيمت بنزين 
گف��ت كه كش��ور در توليد و تأمي��ن بنزين هيچ 
مشكلی ندارد. به گزارش ايرنا، مسعود ميركاظمی 
پس از جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سؤالی مربوط به خبرهای منتشر شده در 
مورد احتمال افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: 
هم��واره اعام كرده ايم كه مش��كلی برای تأمين 
بنزي��ن نداري��م و اگر روزی ه��م توانايی تأمين 
نداشته باشيم، شركت پتروش��يمی در اين زمينه 
آمادگی دارد. وی تأكيد كرد: ما هنوز هيچ موردی 
را به ش��ركت پتروشيمی اعام نكرده ايم چرا كه 
ب��ه اندازه كافی ذخيره وجود دارد و عاوه بر آن 
خريد نيز در حال انجام اس��ت بنابراين نمی دانم 
چرا نگرانی وج��ود دارد؟ ميركاظمی تأكيد كرد 
تا زمانی كه طرح هدفمن��د كردن يارانه ها اجرا 

نشود هيچ افزايش قيمتی در سهميه ها نخواهيم 
داش��ت. وزير نفت ادامه داد: تاش می كنيم كه 
حجم سرمايه گذاری در حوزه باالدستی نفت كه 

توسعه ميدان های نفتی و گازی است و در برنامه 
پنج��م در دولت تصويب و به مجلس ش��ورای 
اسامی تقديم شده است را محقق كنيم. وی در 
پاسخ به سؤالی در خصوص اينكه گفته می شود 
چينی ها در بحث توليد بنزين می خواهند كه در 
ايران س��رمايه گذاری كنند، گفت: همه كشورها 
به س��رمايه گذاری در ايران عاقه مند هس��تند. 
وزير نفت گفت هر كش��وری كه ش��ركت های 
خود را مح��دود كند ايران را تحريم نكرده بلكه 
به ضرر شركت های خود اقدام كرده است. وزير 
نفت با اش��اره به سرمايه گذاری های كشورهای 
مختلف برای توليد و تأمين بنزين در ايران اظهار 
داش��ت: تحريم ها و محدوديت ها هيچ تأثيری 
بر ايران ندارد و كشورهای تحريم كننده متضرر 

می شوند.

مرجع تقليد شيعيان و رئيس حوزه علميه اصفهان 
در ديدار با فرمانده انتظامی اس��تان با بيان اينكه 
مفاسد اخاقی موجب ناامنی در جامعه می شود، 
خواستار برخورد جدی و قاطعانه نيروی انتظامی 

در اين خصوص شد.
به گ���زارش ايمنا، آيت اهلل حس��ين مظاه��ری 
 در دي��دار ب��ا فرم���ان��ده انتظامی و رؤس��ای 
عقيدتی سياس��ی و حفاظت اطاعات فرماندهی 
انتظامی اس��تان ب��ا تقدير از ني��روی انتظامی به 
جه��ت برقراری نظ��م و امنيت جامعه اس��امی 
گف��ت: وظيفه پليس ام��ن س��ازی جامعه برای 

آسايش و راحتی مردم است. 

وی با بيان اينكه برخورد مهربانانه و مناس��ب با 
مردم بايد در دستور كار پليس قرار گيرد، افزود: 
اگر مردم با برخورد مناسب پليس مواجه شوند، 
اين برخورد رضايتمندی آنان را فراهم می كند. 
رئيس حوزه علميه اصفهان رضايت و اعتماد مردم 
را بهترين پش��تيبان برای اج��رای مأموريت های 
ني��روی انتظامی بيان كرد و گفت: جلب رضايت 
و اعتم��اد مردم يكی از مهمترين مواردی اس��ت 
كه نيروی انتظامی بايد برای كس��ب موفقيت در 

انجام مأموريت ها آن را مدنظر قرار دهد. 
اين مرجع تقليد شيعيان در ادامه به موضوع فساد 
اخاقی در جامعه اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 

فساد اخاقی مس��أله ای است كه روزبه روز در 
دنيا افزايش می يابد و كشور ما نيز از اين مسأله 
مس��تثنی نيست و چون فس��اد اخاقی جامعه را 
نا امن می كن��د نيروی انتظامی بايد با اين پديده 

برخوردی جدی و قاطع صورت دهد. 
وی در ادام��ه موض��وع برخورد ب��ا جرايم اتباع 
بيگان��ه، س��رقت، اراذل و اوب��اش و ترافيك را 
م��ورد اش��اره ق��رار داد و تصريح ك��رد: اينها از 
جمله موضوعاتی هس��تند كه موفقي��ت در آنها 
باعث اعتماد و رضايتمندی مردم خواهد شد كه 
باي��د در اين خصوص نيروی انتظامی با كارهای 

فرهنگی و انتظامی عمل كند. 
آي��ت اهلل مظاهری در پاي��ان توفيقات روزافزون 
فرماندهی انتظامی استان در انجام مأموريت ها و 
كاهش جرايم را از درگاه خداوند متعال خواستار 

شد. 
شايان ذكر است پيش از سخنان آيت اهلل مظاهری، 
س��ردار ك���رمی فرمانده انتظامی استان با اشاره 
به نق��ش پليس در جامعه اظهار داش��ت: نيروی 
انتظامی نيروی مردمی اس��ت كه از مردم و برای 
مردم اس��ت و انج��ام كار فرهنگی و آموزش��ی 
در برنام��ه پلي��س اس��تان قرار گرفته اس��ت كه 
اين خ��ود باعث حضور م��ردم و پليس در كنار 
 يكديگ��ر در تمامی رخدادهای مل��ی و مذهبی 

است. 
وی افزود: امسال برخورد پليس با ج�رائم خشن 
مانند زورگيری، تجاوز به عنف و اراذل واوباش 

برخوردی قاطع و سريع خواهد بود. 
فرمانده انتظامی اس��تان در خصوص نيمه شعبان 
نيز گفت: پليس با حضور در برگزاری جشن ها 
و مراس��م های وي��ژه نيمه ش��عبان ب��ا تمام قوا 
در روان س��ازی ترافيك و حف��ظ نظم و امنيت 
اين برنامه ها حاضر و ب��ه خدمتگذاری خواهد 

پرداخت.

گف��ت:  س��ازی  خصوص��ی  س��ازمان   رئي��س 
جمهوری اسامی ايران جزء كشورهای تراز اول 
دنيا در خصوصی س��ازی اس��ت. غامرضا كرد 
زنگن��ه در مصاحبه با واح��د مركزی خبر افزود: 
در پنج س��ال اخير 68 هزار و 400 ميليارد تومان 
در قالب 328 شركت به بخش خصوصی واگذار 
ش��ده اس��ت. وی اضافه كرد: ح��دود150 هزار 
ميليارد تومان تخمين دارائی های كش��ور است 
ك��ه تا به حال نزديك ب��ه 70 هزار ميليارد تومان 
آن را واگذار ك��رده و در واقع حدود 50 درصد 

 راه را پيم��وده ايم. كرد زنگنه گفت: امس��ال نيز
524 ش��ركت را ب��رای واگ��ذاری در دس��تور 
كار داري��م ك��ه از اي��ن تع��داد 489 ش��ركت، 
كوچك و متوس��ط و 35 ش��ركت بزرگ است. 
نيروگاه��ی،  پااليش��گاهی،  ش��ركت های   وی، 
ذوب آهن، كشت و صنعت، راه و ترابری و بانك 
ها، پس��ت بانك و پس��ت را از مهمترين شركت 
هايی دانس��ت ك��ه به بخش خصوص��ی واگذار 
خواهد شد. كرد زنگنه اضافه كرد: البته اشكاالتی 
در بخش خصوصی به ويژه در مؤسسات عمومی 

و نهادها وجود دارد كه اين نياز به اصاح قانون 
دارد، زيرا سازمان خصوصی سازی مجری قانون 
اس��ت. وی از تصوي��ب 5 هزار ميلي��ارد تومانی 
قانون بودجه امس��ال برای مطالب��ات پيمانكاران 
به صورت عرضه س��هام شركت های مختلف به 
منظ��ور واگذاری خبر داد. ك��رد زنگنه گفت: در 
بخش ني��رو، صنايع نفت، راه و طرح های كان 
در چهارچوب دستورالعملی كه تنظيم شده است 
پيمانكاران��ی كه مايل باش��ند می توانند در ازای 

مطالبات خود سهام دريافت كنند.

معاون دانش��جويی وزير عل��وم ضمن حضور در 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تمهيدات 
وزارت علوم برای بازگش��ت دانش��جويان ايرانی 
خارج از كش��ور را تشريح كرد. به گزارش فارس 
محمود ماباش��ی معاون دانش��جويی وزير علوم 
كه در جلس��ه اخير اعضای كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��ورای اس��امی حضور يافته 
بود، با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 60 هزار 
دانش��جوی ايرانی در خارج از كشور وجود دارد، 
اظهار داشت: البته آمار ياد شده آمار رسمی است 
و براس��اس برخی اظهار نظرها چيزی در حدود 
همين مقدار دانش��جو نيز در خارج از كش��ور به 
ط��ور غيررس��می در حال تحصيل هس��تند. وی 
افزود: بيش��تر دانشجوهای ايرانی خارج از كشور 
در هند به س��ر می برند كه تع��داد آنها حدود 10 
هزار نفر است و در مالزی هم تقريباً همين تعداد 
دانش��جو وجود دارد. ماباش��ی ادامه داد: حدود 
5 ه��زار دانش��جوی ايران��ی در اوكراي��ن و بقيه 
دانشجويان هم در ديگر كشورها پراكنده هستند. 
معاون دانش��جويی وزير علوم با اش��اره به مقطع 
تحصيلی دانش��جويان تحصيل كننده در خارج از 
كشور گفت: براس��اس آمار به دست آمده حدود 
15 ال��ی 20 درصد از دانش��جويان ياد ش��ده در 
دوره های ارش��د و دكترا درس می خوانند و بقيه 
هم در دوره های كاردانی و كارشناس��ی مش��غول 
به تحصيل هس��تند،  البته اين آمار مس��تند و قوی 
نيس��ت. ماباشی با اش��اره به ظرفيت هايی كه در 

داخل كشور برای دانش��جويان مقاطع كاردانی و 
كارشناسی وجود دارد افزود: عاوه بر افرادی كه 
اكنون می توانند وارد دانشگاه شوند ما حدود 200 
هزار صندلی خالی در دانشگاه ها داريم كه می توان 

از آن استفاده كرد.
وی با بيان اينكه در تاش هس��تيم تا دانشجويان 
خ��ارج از كش��ور داوطلبانه به كش��ور بازگردند، 
اظهار داش��ت: در اين راس��تا يك برنامه اينترنتی 
بسيار آس��ان و روان تهيه شده است كه بر اساس 
آن اف��راد در هر جای دنيا كه باش��ند می توانند با 
وزارت علوم به راحتی مكاتبه كنند و ظرف مدت 
يك هفته پاس��خ مكاتبه خ��ود را دريافت نمايند. 
ماباش��ی ضمن تأكيد بر اينكه در داخل كش��ور 
ظرفيت برای تحصيل دانشجويان خارجی وجود 
دارد ادامه داد: ما برای 6 رش��ته مش��خص كه 40 
درصد متقاضيان خواستار ورود به آن هستند حتی 
ب��ه اندازه تقاضای داخل هم ج��ا نداريم، به طور 
مثال افراد فارغ التحصيل از رش��ته انسانی دوست 
دارند در رش��ته حقوق ادام��ه تحصيل دهند و يا 
افرادی كه در رشته رياضی تحصيل كرده اند عاقه 
فراوانی دارند تا در رشته معماری تحصيل خود را 
ادامه دهند بر اين اس��اس بايد گفت در خصوص 
برخی رش��ته ها امكانات ب��رای ورود همه وجود 
ندارد. ماباش��ی با اش��اره به نقش��ه جامع علمی 
ك��ه به زودی ب��ه تصويب ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگی خواهد رس��يد اظهار داش��ت: در تاش 
هستيم تا كمبودهای استانی در رشته های مختلف 

را در آينده جب��ران كنيم. وی افزود: اگر 60 هزار 
دانشجويی كه در خارج از كشور تحصيل می كنند 
اراده كنن��د كه به داخل بيايند ما برای همه آنها جا 
داريم و در عرض يك هفته هم به همه آنها جواب 
مثبت خواهيم داد. معاون دانش��جويی وزير علوم 
با اش��اره به برنامه های وزارت علوم و تحقيقات 
برای بازگشت دانشجويان خارجی به كشور اظهار 
داشت: ما از دانش��جويان خارجی خواسته ايم كه 
س��ابقه آموزشی خود را بنويس��ند و بعد از آن در 
ليس��تی كه تهيه شده است 15 دانشگاه را انتخاب 
كنند تا در يكی از اين دانشگاه ها به تحصيل خود 
ادامه دهند. ماباش��ی با اشاره به مشكاتی كه در 
روش ياد شده وجود دارد، گفت: مثًا دانشجويان 
رشته رياضی با معدل 10 و 11 درخواست تحصيل 
در دانش��گاه هايی مانند ش��ريف، علم و صنعت، 
اميركبير، خواجه  نصير يا ش��هيد بهشتی را مطرح 
می كنند كه اين مسأله به هيچ وجه امكان ندارد و 
برای اينكه اين مشكل حل شود ما 15 دانشگاه را 
با توجه به سوابق تحصيلی دانشجو به وی معرفی 
می كنيم تا دانشجو بتواند در يكی از آنها تحصيل 
خود را ادامه دهد. رئيس سازمان خصوصی سازی 
در پاسخ به سؤال يكی از خبرنگاران مبنی بر انتقال 
اين س��ازمان به خارج از تهران گفت: اين سازمان 
با هيأت دولت، وزارتخانه ها، اتاق های بازرگانی، 
بازار بورس و فرابورس به طور مستمر در ارتباط 
اس��ت و با توجه به ن��وع كار و ارتباطات كاری، 

مجبور است در تهران مستقر باشد.

 وزارت ام�����ور خارجه 
ك��ره جنوب��ی از تصميم 
امري��كا و ك��ره جنوب��ی 
ب��رای 10 تمرين دريايی 
خب��ر داد و اع��ام كرد: 
يك��ی از اين تمرين های 
يكش��نبه  روز  درياي��ی 
با ه��دف مقابله ب��ا كره 
ش��مالی آغاز می ش��ود.
واحد مركزی خبر به نقل 
از خبرگ��زاری فرانس��ه: 

وزي��ران دفاع امريكا و كره جنوبی اعام كردند، دو كش��ور قصد دارند 
بيست و پنجم تا بيست و هشتم ژوئيه رزمايشی را در ساحل شرقی شبه 
جزيره كره انجام دهن��د. امريكا و كره جنوبی اعام كردند اين رزمايش 
نخس��تين بخش از اين 10 تمرين دريايی است، اما به جزييات بيشتر در 
اين زمينه اشاره نكردند. وزارت دفاع امريكا پنتاگون اعام كرد هدف از 
رزمايش دريايی مش��ترک اين كشور با كره جنوبی هشدار به كره شمالی 
اس��ت. اين در حالی است كه چين پنج ش��نبه گذشته با هشدار درمورد 
رزماي��ش مش��ترک امريكا و كره جنوبی در نزديك��ی آبهای چين از اين 
دو كشور خواست مراقب تشديد تنش ها با كره شمالی باشند. چين گانگ 
سخنگوی دولت چين در پاسخ به پرسشی درباره رزمايش مشترک امريكا و 

كره جنوبی به خبرنگاران گفت: چين به شدت از اين مسأله نگران است.

معاون اول مدير س��ازمان فدرال همكاريهای فنی و نظامی روسيه در تكميل 
تبعيت و دنباله روی مس��كو از غرب تأكيد كرد كه بر اساس قطعنامه جديد 
شورای امنيت عليه ايران، مسكو هيچ گونه سيستم موشكی در اختيار تهران 
قرار نمی دهد. به گزارش مهر به نقل از اينترفكس، »السكاندر فومين« ديروز 
س��ه شنبه بدون اش��اره به س��امانه اس 300، اعام كرد كه روسيه از تحويل 
سيستم های موشكی بزرگ به ايران اجتناب می كند. فومين در ادامه همچنين 
بر پيروی روس��يه از قطعنامه جديد ش��ورای امنيت عليه ايران تأكيد كرد.اين 
موضع غير قانونی روس��يه در حالی اس��ت كه مقامات اين كشور قبًا اعام 
كرده بودند كه ش��خص »ديميتری مدودف« رئيس جمه��وری بايد در مورد 
تحويل و يا عدم تحويل اس 300 به ايران تصميم گيری كند و تا كنون رئيس 
جمهور روسيه تصميمی در اين باره اتخاذ نكرده است. به گزارش مهر، بعد از 
صدور چهارمين قطعنامه شورای امنيت )قطعنامه شماره 1929( در ماه ژوئن 
سال جاری، »سرگئی الوروف« وزير خارجه روسيه در تبعيت از غرب، اعام 
كرد كه در مسأله تحويل سيستم های پدافند موش��كی »اس-300« به ايران، 
روس��يه قطعاً مفاد قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در قبال ايران را 
رعايت خواهد كرد. وی تأكيد كرد: »ابزار اجرای عملی اين قطعنامه دستورات 
رئيس جمهور روسيه خواهد بود. در اين دستور فقط قيد خواهد شد كه چه 

تسليحاتی تحت اين قطعنامه قرار خواهند گرفت«.

در پی ادامه بحران تشكيل 
دولت جديد عراق سومين 
ديداربي��ن اياد ع��اوی و 
نوری مالكی برگزار ش��د. 
به گ��زارش واحد مركزی 
خبر از بغداد ؛ دفتر نخست 
وزي��ر ع��راق در بيانيه ای 
اعام ك��رد : نوری مالكی 
ديشب با اياد عاوی رئيس 
آخرين  العراقيه  فهرس��ت 
تحوالت تشكيل دولت را 
بررس��ی كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت : دراين ماقات همچنين هيات های 
دو فهرست به توافق رسيدند كه گفتگوهای خود را فشرده تر كنند تا بتوانند 
قبل از برگزاری جلسه آينده پارلمان در مورد معرفی روسای سه قوه )رياست 
جمهوری، نخست وزيری و رياست پارلمان ( به توافق برسند. درهمين راستا 
روزنامه دولتی الصباح نوشت : عاوی ومالكی همچنين درديدارخصوصی با 
يكديگرآخرين راهكار تش��كيل دولت را بررسی كردند و عاوی محورهای 
ديدارخود با مقتدا صدر و مس��ئوالن سياسی س��وری و ترک را برای مالكی 
بيان كرد. روزنامه الزمان هم به نقل ازعلی دباغ س��خنگوی دولت و يكی از 
سران فهرست مالكی نوشت : اين نشست در فضائی كامًا مثبت برگزار شد 
و منافع عمومی ملت عراق در آن كامًا مراعات شده بود. دباغ اضافه كرد: در 
اين دور مذاكرات سياسی جديد در عراق تقريباً همه گروه های سياسی حتی 

 

مقتدا صدر از درخواست های خود كاستند تا در تشكيل دولت جديد سرعت 
داده شود. روزنامه الزمان به نقل ازميسون دملوجی سخنگوی فهرست العراقيه 
اضافه كرد: ديدار خصوصی مالكی و عاوی تا پاس��ی ازش��ب ادامه يافت و 
عاوی در اين نشست همچنان بر موضع فهرست العراقيه مبنی بر ضرورت 
واگذاری پست نخست وزيری به آن تأكيد كرد. دملوجی اضافه كرد : عاوی 
بعد ازپايان نشست خصوصی خود با مالكی، تلفنی با مسعود بارزانی رئيس 
منطقه كردستان عراق، عمارحكيم رئيس مجلس اعای اسامی و مقتدا صدر 
رئيس جريان صدر، گفتگو و آنها را از مذاكرات خود با مالكی مطلع كرد. سران 
العراقيه همچنين اعام كردند: فشارهای مردمی به حدی باال گرفته كه نشست 
عاوی و مالكی را كامًا سرنوش��ت س��ازكرده است و دو طرف بی پرده در 
خصوص تقسيم پست های دولتی مذاكره كردند. جمال بطيخ عضو برجسته 
العراقيه گفت: گروه های سياسی عراقی به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه تا پايان 
ماه ژوئيه نتوانند بر سر تشكيل دولت به توافق برسند در نهايت سازمان ملل 

متحد وارد عمل خواهد شد و در تشكيل دولت جديد دخالت خواهد كرد.

 رئيس دومای روسيه تأكيد كرد ناتو در برقراری امنيت، ثبات و دموكراسی 
در افغانستان با شكست روبرو شده است. به گزارش شبكه تلويزيونی روسيا 
اليوم بوريس گريزلف گفت عمليات نظامی ناتو در افغانس��تان در رسيدن 
به اهداف خود يعنی برقراری امنيت، ثبات و دموكراس��ی با شكست مواجه 
شده است. وی نيروهای ناتو را مسئول مبارزه نكردن با تجارت مواد مخدر 
 در افغانس��تان دانست و افزود از س��ال دو هزار و يك زمان ورود نيروهای 
بين المللی به افغانس��تان توليد مواد مخدر در اين كشور بيش از چهل برابر 
افزايش يافته است.گريزلف نيروهای بين المللی را به همدستی در توليد مواد 

مخدر تحت پوشش مبارزه با تروريسم متهم كرد.

سراسری

در تداوم كنفران��س لندن و جرگه صلح 
كه گام هايی به س��وی مصالحه با طالبان 
بودن��د، كنفرانس كابل دس��تاورد مهمی 
در اين راه داش��ت. به گ��زارش فارس، 
كنفران��س كابل كه بي��ش از 70 نماينده 
 بلن��د پايه از كش��ورها و س��ازمان های 
بي��ن المللی در آن ش��ركت داش��تند به 
كار خ��ود پايان داد. ب��ه جرأت می توان 
گفت: چنين كنفرانس��ی در تاريخ 3 دهه 
گذشته اين كشور بی سابقه بوده است و 
مس��ئوالن افغانی توانستند به خوبی اين 
كنفرانس را برگزار كنند. نكته چشمگير 
ديگر، تأمين امنيت در روز كنفرانس بود 
كه مس��ئوالن افغان به خوبی توانستند از 
عهده آن برآيند. برگزاری كنفرانس كابل 
جزئ��ی از مصوبات كنفرانس لندن بود و 
به گفت��ه بان كی مون دبير كل س��ازمان 
ملل كه از ش��ركت كنن��دگان كنفرانس 
كابل بود، در كنفرانس لندن تصويب شد 
كه چنين كنفرانس��ی توس��ط افغان ها و 
برای افغان ها در افغانستان برگزار شود. 
بس��ياری از وزرای خارجه كش��ورهای 
شركت كننده در اين كنفرانس در فرصت 
داده شده به بيان نظريات خود پرداختند. 
سال 2014 واگذاری تأمین امنیت به 

نیروهای افغان
يك��ی از موضوعاتی كه پيش و در حين 
كنفران��س در م��ورد آن تأكي��د زي��ادی 
صورت گرفت، واگ��ذاری كامل امنيت 
تمام واليت های افغانس��تان به نيروهای 
امنيت��ی اين كش��ور تا س��ال 2014 بود. 
امريكا به عنوان كش��وری كه سياس��ت 
نظامی بسياری از كشورهای غربی به تبع 
تصميمات آن اتخاذ می شود، بر اين نكته 
اذع��ان دارد كه واگذاری تدريجی امنيت 
به نيروهای امنيتی افغان هرچه زودتر بايد 
آغاز ش��ود و ژوئيه 2011 در اس��تراتژی 
باراک اوباما رئي��س جمهور امريكا آغاز 
واگذاری مسئوليت به افغان ها بيان شده 

است.
با كنار هم گذاشتن اين 3 نكته، اظهارات 
ب��ان كی مون ك��ه كنفرانس كاب��ل را به 
معنی گرفتن مس��ئوليت توسط افغان ها 
بيان كرده، اس��تراتژی واگ��ذاری امنيت 
ب��ه افغان ه��ا و تأكيد حامد ك��رزی بر 
توانمندی افغان ه��ا در تأمين امنيت هر 
34 واليت در سال 2014می توان به اين 
نكته پی برد كه چهار س��ال آينده، س��ال 
خروج بس��ياری از نيروهای خارجی از 

افغانستان خواهد بود.
 كش��ورهايی چ��ون كانادا و اس��تراليا از 
ه��م اكنون آهنگ خروج را س��رداده اند 
از  بس��ياری  در  عموم��ی  اف��كار  و 
كش��ورهای غربی نيز خواه��ان خروج 
نيروهايش��ان از افغانس��تان است. فشار 
انگليس��ی ها بر دولت به منظور خروج 
 نيروها از افغانس��تان به قدری اس��ت كه 
نخست وزير اين كشور نيز به تازگی بر 
خروج نيروهای انگليس��ی از افغانستان 

تأكيد كرده است.
کنفرانس کابل و مصالحه با طالبان

بس��ياری از مقامات بلند پاي��ه غربی از 
جمل��ه ريچ��ارد هالبروک ب��ه اين نكته 
اشاره داشتند كه از مهمترين موضوعات 
كنفرانس كابل، مصالحه با طالبان خواهد 
بود. هيچ يك از سخنرانان اين كنفرانس 
ب��ه جزييات ط��رح مصالحه اش��اره ای 
نداش��تند و بايد گفت: اي��ن موضوع از 
بحث ه��ای پيش از كنفرانس و پش��ت 

پرده بوده است.

س��فرهای متع��دد پي��ش از كنفرانس و 
ديداره��ای محرمانه متعدد توانس��ته اند 
كه تواف��ق بس��ياری از بازيگران صحنه 
افغانستان را كسب كنند. اين ماقات ها 
كه پس از كنفرانس لندن آغاز شد، نقطه 
اوج آن بين جرگه صلح تا كنفرانس كابل 

بود.
ب��ه روش ه��ای مختل��ف تاش ش��ده 
اس��ت تا موافقت پاكستان، بازيگر عمده 
صحنه ناآرامی های افغانس��تان نيز برای 
ط��رح مصالحه كس��ب ش��ود و امضای 
پيمان ه��ای تج��اری مختل��ف بين اين 
كشور و افغانستان و همچنين كمك های 
مال��ی و نظامی امريكا به اين كش��ور از 
جمله تاش ها برای همس��و كردن اين 

كشور با اين طرح بود.
سخنان شاه محمود قريش��ی وزير امور 
خارجه پاكستان در كنفرانس كابل بيشتر 
ح��ول محور مصالحه با طالبان بود اما بر 
اين موضوع تأكيد داشت كه رهبری اين 
طرح بايد توسط افغان ها صورت گيرد. 
سازمان ملل هم در اين ميان تاش های 
زيادی را ب��ه خرج داد كه به عنوان مثال 
ورود هيأت س��ازمان ملل پس از جرگه 
صلح به كابل به منظور تحقق بخش��يدن 
ب��ه خواس��ته جرگه مبنی ب��ر حذف نام 
برخی از طالبان از ليست سياه و همچنين 
ديدارهای نماينده ويژه وی با نمايندگان 
طالبان نشان از تمايل اين سازمان به طرح 

مصالحه را دارد.
ــرط  ــروج نظامیان خارجی پیش ش خ

مصالحه
خروج نظاميان خارجی از افغانستان يكی 
از پيش ش��رط های طالبان برای مذاكره 
اس��ت و حتی »حزب اسامی حكمتيار« 
كه چن��د دوره مذاك��رات را ب��ا دولت 
افغانستان انجام داد، تعيين تاريخ خروج 
را به عنوان يكی از شروط مصالحه بيان 

كرد.
اگ��ر چ��ه 2014 تاريخ خ��روج تمامی 
نيروهای خارجی از افغانس��تان نخواهد 
بود، اما بس��ياری از كش��ورهای حاضر 
در افغانس��تان نيروهای خ��ود را خارج 
خواهند كرد و كش��ورهايی چون امريكا 
و انگليس كه قصد خروج از افغانس��تان 
را ندارند نيز نيروهای خود را از ش��هرها 
و روستاها خارج كرده و در پايگاه های 
نظامی س��اخته ش��ده در طول 9 س��ال 

گذشته، مستقر خواهند كرد.
بدين ترتيب می توان گفت: تأكيد حامد 
كرزی ب��ر توانمندی نيروه��ای افغان تا 
2014 ب��ه زبان��ی تعيين تاري��خ خروج 
نظاميان خارجی از افغانس��تان است كه 
اين امر حداقل حزب اس��امی حكمتيار 
و برخی از بدنه طالب��ان را برای مذاكره 
و مصالحه قان��ع و ترغيب خواهد كرد.
گرچه حركت بع��دی در راه مصالحه با 
طالبان ت��ا حدی هموار ش��د و يكی از 
خواس��ته های حزب اس��امی و طالبان 
برآورده شد، اما مخالفت مردم افغانستان 
ب��ه خصوص زنان در م��ورد مصالحه با 
افراط گرايان و تأكيد بسياری از كشورها 
بر پيش شرط هايی از قبيل پذيرش قانون 
اساس��ی، اين اميد را به وجود می آورد 
كه رئيس جمهور افغانس��تان بيش��تر بر 
بازجذب طالب��ان تمركز كند تا مصالحه 
با آنان؛از س��وی ديگر واگ��ذاری امنيت 
ب��ه افغان ها، برابر اس��ت با تأمين امنيت 
فارغ از بازی های سياس��ی و حفظ جان 

غيرنظاميان افغان.

ش��ورای عالی ترافيك ش��هرهای كشور 
با افزايش مجوزهای ت��ردد در محدوده 
طرح ترافيك تهران به ميزان ده هزار فقره 

موافقت كرد.
به گزارش واحد مركزی خبر طبق مصوبه 
كميته فنی شورای عالی هماهنگی ترافيك 
ش��هرهای كشور با توجه به بهره برداری 
از س��امانه كنترل مكاني��زه طرح ترافيك 
با اضافه ش��دن تعداد مجوز خودروهای 
س��واری از 92 هزار فقره ب��ه 102 هزار 
فقره موافقت ش��د. همچنين مقرر ش��د 
برای بررسی و تصميم گيری درخصوص 
نحوه توزي��ع اين مجوزه��ا و همچنين 
درخواس��ت دوم ش��هرداری مبن��ی ب��ر 
اضافه شد هزار فقره مجوز تردد كاميون، 
موضوع به فوريت در كميته ای متشكل 
از دبير شورا عالی ترافيك، فرماندارتهران، 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداری 
تهران و ي��ا نماينده پلي��س راهور ناجا، 
طرح و تصميم الزم اتخاذ شود. درضمن 
ش��هرداری تهران مكلف ش��د ب��ه ارائه 
 گزارش��ی در خص��وص نح��وه توزيع 
92 ه��زار فق��ره مجوز مصوب گذش��ته 
ب��ه اين كميت��ه اقدام كن��د. همچنين در 
اي��ن جلس��ه با عناي��ت به س��هم عمده 

آاليندگی های زيس��ت محيطی توس��ط 
موتورس��يكلت های موجود در س��طح 
شهر، مقرر شد ش��هرداری تهران تا يك 
ماه نس��بت به تهيه طرح پيش��نهادی به 
منظور كنترل و ايجاد محدوديت در تردد 
اين دس��ته از وسايل نقليه آالينده و ارائه 
طرح به شورای عالی ترافيك اقدام كند. 
براساس مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه 
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای 
كش��ور، بررسی درخواس��ت شهرداری 
تهران مبنی بر اضافه شدن 10 هزار فقره 
مجوز برای تردد خودروهای س��واری و 
هزار فقره مجوز برای تردد كاميون ها در 
محدوده طرح ترافيك، به كميته فنی اين 

شورای عالی تفويض شده بود.

افزايش مجوزهای تردد در محدوده 
طرح ترافيک تهران

صف آرايی امريکا و کره جنوبی   کنفرانس کابل، گامي به سوي مصالحه
مقابل کره شمالی  

سومين ديدار
 اياد عالوی و نوری مالکی 

رئیس دوما: 
ناتودربرقراري امنيت ودموکراسي 
درافغانستان شکست خورده است  

با نقض قرارداد تحويل اس 300؛ 
روسيه تحويل هرگونه سامانه 
دفاعی به ايران را منتفی دانست 

وزير نفت افزايش قيمت بنزين را رد کرد

ايران جزو کشورهای تراز اول دنيا در خصوصی سازی

تمهيدات وزارت علوم براي بازگشت دانشجويان ايراني خارج از کشور

جهان نما نصف النهار

پايتخت

ايران

آيت اله مظاهری:

وظيفـه پليس امـن سازي جامعـه براي 
آسايش و راحتي مــردم است
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انضباط يعني حذف رفتار غلط از طريق آموزش. به اين ترتيب، انضباط صرفًا تنبيه نيست و هدف نهائي 
آن، آموزش خويش��تنداري به كودک اس��ت. تنبيه طاقت فرساي كودک به منظور كنترل رفتار او، فرايند 
يادگيري او را مختل كرده و در قبال تكيه بر كنترل خارجي، بهاي گزافي را مي پردازد كه همانا تكوين 

نيافتن خويشتنداري است. 
روش��هاي ش��ايع و مؤثر در كنترل رفتار نامطلوب ك��ودكان، عبارتند از: س��رزنش، تنبيه بدني و تهديد 
ك��ردن؛ كه آثار جانبي زيانبار بالقوه اي، بر احس��اس امنيت و اعتماد ب��ه نفس كودكان دارند. هر چه از 
س��رزنش بيشتر اس��تفاده شود اثربخشي آن، بيش��تر تقليل مي يابد. نبايد اجازه داد كه دامنه سرزنش، از 
ابراز ناخشنودي درباره يك ميل خاص كودک، تجاوز كرده و به عبارات تحقيرآميزي برسد كه كودک، 

ممكن است آن را به منزله فقدان عاقه، به خود تلقي كند. 
س��رزنش چه بسا ممكن است تا سطح بدرفتاري رواني افزايش يابد. تأثير تنبيه بدني خفيف و تكراري 
نيز به تدريج كم ش��ده و والدين را وسوس��ه مي كند تا تنبيه جس��مي را ش��ديدتر كنند و به اين ترتيب 
خطر بدرفتاري با كودک را، افزايش مي دهد. شايد قويترين و از نظر روانشناسي؛ زيانبارترين راه كنترل 
ك��ودک، آن اس��ت كه: والدين تهديد كنند كه ك��ودک را رها يا از او صرف نظر م��ي كنند. كودكان در 
هر س��ني، ممكن اس��ت تا مدتها پس از تهديد در ترس و اضطراب باش��ند كه مبادا والدين را از دست 

بدهند. 
يكي از روش��هاي رايج ديگر، عبارت از تقويت مثبت رفتار پس��نديده، وس��يله اي كارآمد براي ش��كل 
دادن به رفتار كودک اس��ت؛ به ويژه اگر تقويت مثبت، بافاصله پس از رفتار پس��نديده صورت گيرد. 
اين روش؛ خويش��تنداري و اعتماد به نفس را تقويت مي كند. هر چه از س��رزنش بيشتر استفاده شود، 
اثربخش��ي آن بيش��تر تقليل مي يابد. تربيت فرزند، شامل: برقراري توازني پويا بين محدود كردن ازيك 
س��و و دادن آزادي ابراز وجود و امكان كاوش��گري و تشويق آنها ازسوي ديگراست. كودكاني كه رفتار 
غير قابل كنترل دارند هنگامي كه براي رفتارهايشان محدوديتهاي روشني تعيين و برآنها تأكيد مي شود 
اصاح مي ش��وند. به طور كلي با اعمال محدوديتهاي روش��ن؛ كودک احساس راحتي وامنيت بيشتري 
مي كند. به هرحال والدين بايد درمورد زمان ومكان اعمال محدوديت با يكديگر توافق داش��ته وس��پس 
باتوجه به قدرت شناخت كودک؛ محدوديت و پيامد شكستن آن را به وضوح به وي نشان دهند. تأكيد 
ب��ر اجراي محدوديت بايد ثابت ومحكم باش��د. يادگيري تعداد زي��ادي از حد و مرزهاي رفتاري براي 
كودک دش��وار بوده و شايد مانع رش��د طبيعي خودمختاري دركودک شود لذا حد و مرزها بايد منطقي 
و با توجه به س��ن و مزاج كودک و س��طح رش��د و نمو تعيين ش��وند. خاموش ش��دن نيز روشي منظم 
براي حذف يك رفتار آزاردهنده و نس��بتا بي ضرر باناديده گرفتن آن اس��ت. براي انجام اين شيوه ابتدا 
بايد دفعات عادي بروز رفتارثبت ش��ود تا درک واقع گرايانه اي ازابعاد مشكل وارزيابي ميزان پيشرفت 

درحذف آن بدست آيد. 
بايد به جاي رفتار نادرست؛ رفتارمثبت وپسنديده اي كه والدين بتوانند آن را تقويت كنند به كودک ياد 
داد. والدي��ن بايد بدانند كه رفتار ناپس��ند قبلي؛ پيش از آنكه كاه��ش يابد؛ امكان دارد تاهفته ها دفعات 
وش��دت آن افزايش داشته باش��د. روش محروم كردن نيز يكي ازروشهاي بسيار مفيد ديگر براي تغيير 
رفتارهاي نامناس��بي اس��ت كه نمي توان آنها را ناديده گرف. اين روش شامل يك دوره كوتاه انزواست 
كه سبب قطع رفتار مي شود. انجام اين روش در ابتدا مستلزم تاش قابل توجهي از سوي والدين است. 
روشهاي ساده انزوا از قبيل: قرار دادن كودک در گوشه اتاق يا فرستادن او به اتاق خودش ممكن است 
مؤثر باشند. زيانبارترين راه كنترل كودک آن است والدين تهديد كنند كودک را رها يا از او صرف نظر 
مي كنند. كودكان در هرس��ني ش��ايد تا مدتها پس ازتهديد در ترس و اضطراب باش��ند كه مبادا والدين 

را ازدست بدهند. 
اگراين روشها مؤثر نباشند؛ روش سيستماتيك تري را بايد به كارگرفت. مثًا يكي از برنامه هاي درماني 
بسيارمؤثر در روش محروم كردن آن است كه هنگام وقوع رفتار مورد نظر، بازي كودک را قطع و او را 
وادار كنيم كه در گوش��ه مالت باري براي مدت كوتاهي بنشيند. اين پيامد اجتناب ناپذير و ناخوشايند 
رفتار نامطلوب موجب مي ش��ود كه كودک ياد بگيرد از اين رفتار اجتناب كند. اگر ش��يوه محروم كردن 
باتوجه به حقيقت امر و بدون ابراز خش��م توس��ط والدين انجام شود؛ وس��يله آموزشي پرقدرتي است 
 كه احتمال آثار جانبي آن كمتر از س��اير روش��هاي انضباطي اس��ت. اين نوع روش نبايد با ايجاد انواع 
 ترس ها و حس حقارت همراه باشد. و به طور حتم بايد پيش از اجرا او را از نحوه برخورد خود آگاه 

نمود.

افزايش چشمگير مش��تركان تلفن همراه، در سالهاي 
اخي��ر، افزايش تعداد ايس��تگاههاي آنت��ن موبايل در 
مناطق مسكوني را به امري اجتناب ناپذير و اجباري 
تبديل كرده اس��ت. اما اين امر با توجه به امواجي كه 
اي��ن آنتن ها پخش مي كنن��د، نگراني هايي از حيث 
خطرس��از بودن اين امواج، باعث سردرگمي بسياری 
از س��ازمان ها و مسئوالن كش��ور و اذهان عمومي و 
جلوگيری بسياري از مردم، از نصب دكل هاي موبايل، 

در اماكن مسكوني شده است.
شوراي شهر: در نصب آنتن هاي موبايل، استاندارد 

رعايت نمي شود
مس��ئوالن ش��وراي ش��هر تاش زيادی دارند، تا با 
جلوگي��ری از نصب دكلهاي تلفن همراه، س��امتي 
ش��هروندان را تأمي��ن كنن��د ب��ه طوري ك��ه اليحه 
س��اماندهي دكلها، آنتن ها و تأسيس��ات مخابراتي و 
ارتباطي در ش��هر را تدوين ك��رده و اعام كردند كه 
منابع بين المللي حتي بر زاويه تابش اين آنتن ها تأكيد 
دارند و اگرچه اس��تفاده از تلفن همراه خوب اس��ت 
ول��ي مهمتر از آن، رعاي��ت فاصله ها و جلوگيري از 
بروز عوارض آنها، بر س��امتي افراد اس��ت. اعضاي 
ش��وراي ش��هر به دليل نگراني از غيراستاندارد بودن 
نص��ب دكله��ا و آنت��ن ه��اي مخابرات��ي در منازل 
 اش��خاص و سطح ش��هر معتقدند: در نصب دكلها و 
آنت��ن ه��اي bts باي��د تمامي موازي��ن تخصصي و 
سامت جامعه رعايت ش��ود، اما در نصب اين آنتن 
ها استانداردها و شعاع مجاز آنها، رعايت نمي شود و 
اغل��ب اين آنتن ها با اتاق خواب و منزل افراد فاصله 

اي كمتر از يك متر دارد. 
برخي اعضاي ش��وراي ش��هر، معتقدند: استاندارد و 
تشعش��ع اين آنتن ها 10 وات اس��ت و اين در حالي 
است كه آنتن هايي با تشعشع 50 وات هم نصب شده 
كه اغلب كنار خانه ها و داخل حياط منازل و محلهاي 
پرت��ردد افراد ق��رار دارد و براي اطرافيان آنها بس��يار 
خطرناک است. )افزايش ارتعاشات الكترومغناطيسي 
بر كيفيت اس��پرم و تخمك مؤثر بوده و چنانچه فرد 
در ميدانهاي الكترومغناطيس قرار گيرد، موجب آسيب 

DNA و ناباروري مي شود.(
ــر ناباروري  ــي ب ــکان: امواج الکترومغناطیس پزش
تأثیر دارد محمدرضا رزاقي، رئيس دانش��كده علوم 
پزش��كي دانشگاه شهيد بهشتي، با اش��اره به افزايش 
آمار ناباروري در كش��ور معتقد است: امواج راديويي 
تلويزيوني، تلفن، موبايل و در كل، شعاع تابشي امواج 
گوناگون، به افزايش ناباروري در كش��ور منجر شده 
ب��ه طوری كه امواج گوناگوني كه جوانان در معرض 
آن قرار دارند، س��لولهاي جنسي آنها را، تحت تأثير 
قرار مي دهد كه نقص عملكرد اين س��لولها موجب 
ناباروري مي ش��ود. وي با اش��اره به ارتب��اط امواج 
موبايل، راديو، تلويزيون بر مشكات ناباروري، افزود: 
امواج الكترومغناطيس با يك شدت خاص، مي تواند 
بر تكثير و فعاليتهاي سلولي تأثيرگذار باشد. صادقي 
با تش��ريح آزمايش��هاي محققان ب��ر روي حيوانات، 
اضافه كرد: در اين آزمايش��ها، تع��دادي از حيوانات 
در معرض مستقيم ارتعاشات قرار گرفتند و نتايج به 
دست آمده نش��ان از تغييرات پارامترهاي خوني آنها 
دارد. براساس اين يافته ها الزم است ميزان تأثير امواج 
الكترومغناطيس��ي بر بدن انس��ان به طور دقيق مورد 
بررسي قرار گيرد. معاون پژوهشي پژوهشگاه ابن سينا 
ادامه داد: برخي پژوهش��گران، تحقيقاتي در زمينه رد 
تأثير امواج الكترومغناطيس، بر بدن انسان انجام داده 
و شركتهاي عرضه كننده موبايل نيز، از اين تحقيقات 
حمايت كرده اند كه اين صحبت ها كامًا نادرست و 

الزم است نسبت به اين امر توجه بيشتري شود. 
ــت خطري را اعالم نکرده  مجلس: وزارت بهداش

است
 اي��ن اظه��ارات در حال��ي بي��ان م��ي ش��ود ك��ه 
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه تاكنون مدارك��ي دال بر خطرات احتمالي آنتن 
هاي تلفن همراه از س��وي وزارت بهداش��ت به اين 
كميس��يون ارائه نشده است، به مهر گفت: طبق اعام 
مسئوالن، آنتن هاي موبايل، با رعايت استاندارد جهاني 

در كشور نصب مي شوند.
حسينعلي شهرياري، با بيان اينكه كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس، سال گذشته از وزير ارتباطات براي 
رفع ابهامات در مورد خطرات ناش��ي از تشعشع اين 
آنتن ها دعوت به عمل آورد، گفت: طبق توضيحات 
ارائه ش��ده از سوي وزير ارتباطات، مشخص شد كه 
آنتن هاي موبايل داراي اس��تانداردهاي معتبر جهاني 
هس��تند و نصب آنها در نقاط مختلف شهر و منازل 

مسكوني افراد، خطري به همراه نخواهد داشت. 
وي با بيان اينكه در آن جلسه معاون سامت وزارت 
بهداشت و درمان نيز حضور داشت، ادامه داد: تاكنون 
گزارش��ي كه خطرساز بودن آنتن هاي تلفن همراه بر 
سامتي افراد را تأييد كند، از سوي معاونت سامت 

وزارت بهداشت به كميسيون ارائه نشده است.
يك عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس 

نيز، از مأموريت وزارت ارتباطات براي بررسي ميزان 
اس��تاندارد امواج الكترومغناطيسي خبر داد و به مهر 
گف��ت: تاكنون ض��رر امواج دكلهاي تلف��ن همراه و 
پارازيتهاي ماهواره اي اثبات نش��ده و اين امواج تنها 
گرم��ا و حرارت ايجاد مي كنند، اما از آنجايي كه اين 
امر بر مردم مش��تبه ش��ده كه امواج، سامت افراد را 
در معرض خطر قرار مي دهد، كميس��يون بهداشت 
و درمان مجلس، بررسيهاي جديدي را در اين رابطه 
آغ��از كرده كه ط��ي آن وزارتخانه هاي بهداش��ت و 
ارتباطات مأموريت يافته اند، نتايج فني و علمي خود 

را در اين خصوص ارائه دهند. 
عل��ي اكبر كاييدي افزود: وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات مأموريت يافته كه نتيجه بررسي استانداردهاي 
اين امواج را در قالب گزارشي، به كميسيون بهداشت 
مجلس ارائ��ه كند. اين وزارتخان��ه مأموريت دارد تا 
امواج ماهواره اي و راديويي را از لحاظ فني بررس��ي 
كن��د و در اين رابطه، موظف به تجهي��ز ابزار الزم و 
تهيه دس��تگاههاي ثب��ت و اندازه گيري امواج ش��ده 
اس��ت. آنتن هاي موبايل در آزمايشگاههاي سازمان 
 تنظيم مقررات از لحاظ اس��تاندارد تشعشعي، تست 
م��ي ش��ود و تمام��ي تجهي��زات واردات��ي و حتي 
تجهي��زات تولي��د داخ��ل، م��ورد اس��تفاده ق��رار 
اس��تاندارد  مخاب��رات كش��ور  در ش��بكه   گرفت��ه 

هستند. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي: امواج 

زيانبار نیست. 
رئيس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با اش��اره به وظيفه اين سازمان، در خصوص بررسي 
اس��تانداردهاي امواج راديويي و الكترومغناطيسي در 
كش��ور، گفت: موضوع تشعشعات ناشي از امواج، از 
سوي وزارت بهداشت در حال پيگيري است و اصل 
اين موضوع را نيز سازمان انرژي اتمي پيگيري مي كند 
و سازمان تنظيم مقررات، تنها در بحث استانداردسازي 

تشعشعات حضور دارد. 
محم��د كرم پور ب��ا بيان اينكه جلس��ات مكرري در 
مورد امواج ماهواره اي و الكترومغناطيسي، با حضور 
نمايندگان س��ازمان هاي مذكور در مركز پژوهشهاي 
مجلس برگزار ش��ده است، گفت: طبق گزارش های 
دريافت��ي تاكنون م��وردي كه ثابت كن��د، اين امواج 
سامت مردم را به خطر مي اندازد، ارائه نشده است. 
وي گفت: آنتن هاي موبايل در آزمايشگاههاي سازمان 
تنظيم مقررات، از لحاظ اس��تاندارد تشعشعي، تست 
مي شود و تمامي تجهيزات وارداتي و حتي تجهيزات 
تولي��د داخل م��ورد اس��تفاده قرار گرفته در ش��بكه 
مخابرات كشور اس��تاندارد هستند. به گفته اين مقام 
مسئول سازمان انرژي اتمي به عنوان مسئول تشعشع 
در كشور، اين مسائل را مورد بررسي قرار مي دهد اما 
تمامي فرستنده هاي امواج راديويي با رعايت حدود 

استاندارد، در شبكه ها مورد استفاده قرار مي گيرند.
همراه اول: آنتن ها سالمت را تهديد نمي کنند

سيد حس��ن سيد موس��وي، مديركل دفتر تحقيقات 
و مطالع��ات راهب��ردي ش��ركت ارتباطات س��يار به 
تش��ريح امواج الكترومغناطيس��ي و حدود آس��تانه 
مجاز تاب��ش آنها، پرداخت و گفت: امواج ناش��ي از 
گوش��ي هاي موبايل و همچنين س��ايتهاي BTS در 
 زمره امواج فركانس��هاي راديويي RF قرار دارند و به 
هي��ج وجه اثر تخريبي روي بافتهاي زنده نداش��ته و 
تنها باعث افزايش دماي ناحيه اي از بدن مي ش��وند 

كه در معرض تابش قرار گرفته اس��ت. سيد موسوي 
از اي��ن امواج به عنوان امواج غي��ر يونيزه كننده، ياد 
 كرد و گف��ت: طب��ق اس��تاندارد ICNIRP كميت 
SAR متوس��ط گيري ش��ده روي 10 گرم بافت بدن 
نباي��د از دو وات بر كيلوگرم، تج��اوز كند و حد در 
معرض تابش قرار گرفتن انسان، در باند 900 مگاهرتز 
 به وس��يله اس��تاندارد حفاظ��ت راديويي ني��ز مقدار 
450 ميكرو وات بر سانتي مترمربع توصيه شده است. 
حد در معرض تشعشع قرارگيري بافت زنده در باند 
900 و 1800 مگاهرتز، به ترتيب نيم و يك ميلي وات 

در استاندارد ICNIRP توصيه شده است.
مديركل دفتر تحقيقات و مطالعات راهبردي شركت 
ارتباط��ات س��يار، با اش��اره ب��ه اندازه گي��ري هاي 
 انج��ام گرفته، روي مقدار تابش ناش��ي از س��ايتهاي
BTS تأكي��د كرد: حتي ماكزيمم ت��وان اندازه گيري 
ش��ده در بدترين و نادرترين ش��رايط، تنها در حدود 
چند درصد حد قابل قبول اس��تاندارد قرار داشته كه 
ب��راي عموم م��ردم بي خطر اس��ت. وي افزود: توان 
جذب ش��ده در بدن ناش��ي از تابش س��ايت با دور 
ش��دن شخص از فاصله س��ايت تا فاصله حدود 10 
مت��ري آن افزايش و پس از آن ش��روع به كاهش مي 
كن��د. همچنين مقايس��ه نتايج اندازه گي��ري هاي به 
 BTS عمل آمده در اروپا از ميدان تابش��ي س��ايتهاي
با ميدانهاي نزديك و دور در مجاورت گوش��ي هاي 
همراه از يك نس��بت يك ب��ه 10 به توان 4 حكايت 
دارد. در همين حال وحيد صدوقي مديرعامل شركت 
ارتباطات سيار نيز گفته است: توان تعريف شده براي 
دكلهاي مخابراتي، در ش��هرها 20 وات و در جاده ها 
40 وات است و هر چه تعداد سايتهاي موبايل بيشتر 
 باشد، خطر تشعشات آن براي مشترک كمتر خواهد 
ب��ود. هر اپراتور براي دريافت پروانه اش��تغال متعهد 
مي ش��ود كه ضواب��ط مربوطه و نيز اس��تاندارد ملي 
اي��ران را در ارتباط با پرتوگيري م��ردم رعايت كند. 
وي اف��زود: مخاب��رات مجوز بهره ب��رداري از واحد 
حفاظت انرژي اتمي را براي نصب دكلهاي مخابراتي 
كس��ب كرده و اي��ن آنتن ها مطابق با اس��تانداردهاي 
اروپايي هس��تند اما در س��ال 87 حدود 10 س��ايت 
موبايل به دليل تش��ويش اذه��ان عمومي و تقاضاي 
مالك جمع آوري ش��ده و در س��ال 87 ، 29 س��ايت 
و در ح��ال حاض��ر نيز 17 س��ايت به دلي��ل دغدغه 
مالك از ام��واج زيان آور اين س��ايت ها جمع آوري 
ش��ده است. مديرعامل شركت ارتباطات سيار با بيان 
اينكه فاصله مشتركان با دكلهاي دي تي اس كمتر از 
 500 متر اس��ت اضافه كرد:  كمترين ميزان تشعشع از 
آنتن هاي موبايل در خود س��اختمان است و تاكنون 
 هيچ گزارشي، مبني بر مضر بودن اين امواج ارائه نشده 

است.
سازمان انرژي اتمي: مردم نگران آنتن هاي تلفن 

همراه نباشند
در همين حال س��خنگوي س��ازمان ان��رژي اتمي با 
اشاره به نظارت مستمر اين سازمان بر آثار آنتن هاي 
تلف��ن هاي همراه اعام كرد كه امواج اين آنتن ها بر 
سامتي مردم تأثيري ندارد. علي شيرزاديان، سخنگو 
و مدير كل روابط عمومي و اطاع رس��اني س��ازمان 
انرژي اتمي ايران، با اش��اره به وظيفه اين سازمان در 
حفظ س��امت مردم و محيط در برابر پرتوها، اظهار 
داشت: براساس قانون، حفاظت در برابر اشعه كشور، 
مصوب مجلس ش��وراي اس��امي، در س��ال 1368، 

س��ازمان انرژي اتمي اي��ران نظارت ب��ر اجراي اين 
قانون براي حفاظت، مردم، كاركنان و نسلهاي آينده، 
در براب��ر خطرات انواع پرتوها را به عهده دارد و اين 
وظيفه به مركز نظام ايمني هس��ته اي كش��ور )امور 
حفاظت در برابر اشعه( محول شده است. وي تأكيد 
كرد: تمامي اپراتورهاي تلفن همراه، براس��اس قانون 
حفاظت در برابر اش��عه و با هماهنگي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، ايران بايد با اخذ پروانه 
اش��تغال، به كار با پرتوهاي راديوي��ي و مايكروويو، 
 از ام��ور حفاظت در برابر اش��عه كش��ور به نصب و 
بهره برداري از تجهيزات تلفن همراه بپردازند، در اين 
صورت هر اپراتور براي دريافت پروانه اش��تغال فوق 
متعهد مي ش��ود ضوابط مربوطه و نيز استاندارد ملي 
اي��ران را در ارتباط با پرتوگي��ري، مردم رعايت كند. 
شيرزاديان گفت: عموماً وقتي كه از پرتوها سخن به 
ميان مي آيد، افراد پرتوهايي نظير: )ايكس و گاما( را 
به خاطر مي آورند. اين پرتوها، مولكول ها و اتم ها را 
يونيزه مي كنند و به همين دليل، با ايجاد واكنش هاي 
شيميايي در بافت بدن انس��ان بر آنها اثر مي گذارند 
و ب��ه عنوان پرتوهايي كه مي توانند ريس��ك ابتا به 
س��رطان را افزايش دهند شناخته شده اند. وي اضافه 
كرد: بايد توجه داشت گرچه ماهيت پرتوهاي ايكس 
و گاما، ب��ا ماهيت پرتوهاي راديوي��ي و مايكروويو 
 )ك��ه در ارتباط��ات راديوي��ي م��ورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند(، مشابه است اما به علت تفاوت بسيار زياد 
در فركانس، تأثيرات اين پرتوها بر انسان مشابه نيست. 
پرتوهاي راديويي و مايكروويو، در هيچ شرايطي قادر 
به يون سازي در بدن انسان نيستند، نقش اين پرتوها، 
در افزايش ريس��ك س��رطان، توس��ط مجامع معتبر 
جهاني، نظير س��ازمان جهاني بهداش��ت تأييد نشده 
اس��ت. سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي همچنين در 
خص��وص ميزان اثرگذاري پرتوهاي مضر بر انس��ان 
گفت: برخورد پرتوهاي راديويي به ماده، س��بب مي 
شود كه مولكول هاي ماده نوسان كنند و در نتيجه گرم 
شوند. به همين دليل اين پرتوها مي توانند بر بدن انسان 
تأثير بگذارند. اين پرتوها، در شدت هاي زياد )بسيار 
زيادتر از شدت هايي كه براي آنتن هاي BTS مطرح 
است( مي توانند باعث آسيب ديدن چشم ها، سوختن 
پوست و احساس گرما در بدن شوند. وي با اشاره به 
اينكه در دنيا براي پيشگيري از آسيب ديدن مردم در 
 اثر پرتوهاي راديويي، ميزان پرتوگيري مردم محدود 
م��ي ش��ود، تأكيد ك��رد: در ايران نيز مقادير ش��دت 
پرتوهاي راديويي و مايكروويو در مناطق مس��كوني 
و اماك��ن عمومي، بايد از حدودي كه در اس��تاندارد 
ملي ايران، با عنوان  پرتوهاي غير يون س��از- حدود 
پرتوگيري مصوب مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقيقات 

صنعتي ايران، آمده است، كمتر باشد. 
مركز نظام ايمني هس��ته اي امور حفاظ��ت در برابر 
اشعه سازمان انرژي اتمي، به طور مستمر، بر عملكرد 
اپراتورهاي تلفن همراه نظارت دارد تا اطمينان حاصل 
ش��ود كه همواره شدت ميدان هاي الكترومغناطيسي 
ناش��ي از نصب آنتن هاي ف��وق، در محل هاي كار 
 و زندگي م��ردم، با اس��تانداردهاي مربوطه مطابقت 
دارد. ش��يرزاديان گفت: امور حفاظت در برابر اشعه 
كشور در جهت اجراي وظايف قانوني خود، نظارت 
بر عملك��رد اپراتوره��ا و برطرف س��اختن نگراني 
هاي عمومي، اق��دام به اندازه گي��ري هاي متعدد از 
پرتوهاي ناش��ي از نصب آنتن ه��اي BTS در نقاط 
 مختلف شهرهاي كشور كرده است. به گفته وي: در 
فركانس ه��اي GSM مورد اس��تفاده در ايران، حد 
چگالي توان 4/4 وات بر متر مربع است و تمامي نتايج 
اندازه گيري ها با اين حد، مقايس��ه شده است؛ نتايج 
اندازه گيري ها در بيش از 1700 محل نشان مي دهد كه 
 چگالي توان در هيچ موردي از يك صدم حد بيشتر نبوده 

است. 
ش��يرزاديان خاطرنش��ان ك��رد: ب��راي تنوي��ر افكار 
عموم��ي و اج��راي وظاي��ف س��ازمان در رابط��ه با 
م��ردم، گزارش مبس��وط نتاي��ج اندازه گي��ري هاي 
فوق، در وبگاه س��ازمان انرژي اتمي ايران، با آدرس 
قس��مت  در   »www.aeoi.org.ir/INRA«
 س��ئواالت متداول، در دس��ترس عموم ق��رار گرفته 

است.
طبق اعام س��ازمان انرژي اتمي با توجه به بررس��ي 
هاي به عمل آمده، ش��رايط نص��ب و بهره برداري از 
آنت��ن هاي BTS در ايران، به گونه اي اس��ت كه در 
ش��رايط فعلي بر مبناي اطاعات تأييد ش��ده توسط 
مجام��ع علمي جهاني، مردم مي توانند بدون نگراني، 
 از اي��ن فن��اوري س��ودمند در برق��راري ارتباط��ات 
به��ره مند ش��وند چرا ك��ه مركز نظام ايمني هس��ته 
اي ام��ور حفاظ��ت، در برابر اش��عه س��ازمان انرژي 
اتمي به طور مس��تمر، بر عملك��رد اپراتورهاي تلفن 
 هم��راه نظارت دارد تا اطمينان حاصل ش��ود همواره 
ش��دت  ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از نصب 
آنت��ن هاي فوق، در محل هاي كار و زندگي مردم، با 

استانداردهاي مربوطه مطابقت دارد.

از خصوصيات يك فيلم خوب اين اس��ت كه بتواند 
بيننده را مجذوب خود نگه دارد. اما اين چطور امكان 

پذير است؟
خيلی ها می گويند اين به ذات و نوع فيلم بس��تگی 

دارد.
در واقع يك فيلم خوب، فيلمی اس��ت كه جذابيت 
و لذتی پش��ت لذت ديگر برای ش��ما داشته باشد و 
ليس��ت چيزهايی كه می تواند بينن��ده را جذب كند 
ي��ا به او لذت ده��د بی نهايت اس��ت. لذتی توأم با 
حيرت، ترس، خنده، زيبايی ش��ناختی، روانشناسی، 
بيمارگون��ه، عاقه به يك ش��یء، اتف��اق يا فعاليت 
خاص، عشق ديدن و دنبال كردن يك فيلم تا انتها، در 
 مش��اهده پيروزی عدالت، به دست آوردن اطاعات 

جديد و...
اما پس از اتمام فيلم چه اتفاقی می افتد؟ بيننده چطور 

فيلم را هضم می كند؟
بيننده برای هضم فيلم صحنه ها را بارها در فكر خود 

مرور می كند، رمز و رازهای آن را دوباره در ذهنش 
حل و فص��ل می كند، زمان ها، اش��ياء و ايده ها را 

بازنگری می كند.
ام��ا اين فرايند دو جنب��ه دارد: يكی اينكه هر فيلمی 
قابليت شرطی كردن ش��ما را دارد. فيلم می تواند با 
احساس��ات، افكار و منابع مختلف به تجربه شما از 
زندگ��ی رنگ بدهد. اين اتفاق می افتد چه بخواهيد 
و چ��ه نخواهيد. اين حس را ب��ه ديگران هم منتقل 

می كنيد.
جنبه ديگر اين فرايند اين است كه تماشای يك فيلم 
هميش��ه با يك عنصر اخاقی همراه است. اخاقی 
در معنای گس��ترده آن: اينكه اين فيلم چطور زندگی 
شما را تغيير می دهد يا چطور بايد زندگيتان را تغيير 
دهيد؟ بهترين راه زندگی كردن برای شما كدام است؟ 
نظرتان در مورد ادعاهای فيلم چيست؟ در مورد آدم 
ها، در مورد خوب و بد، در مورد عواقب يك چيز؟ 
و بهترين انتخاب ها در صحنه های مختلف فيلم چه 

بوده است؟
اين س��ؤاالت اخاق��ی در طول فيل��م و پس از آن 

آگاهانه يا ناآگاهانه پاسخ داده می شوند.
احتماالً مد از همين جا ش��روع می شود كه مردم از 
آنچه كه در فيلم ها می بينند را در الگوی حرف زدن 
خود و لباس پوشيدنش��ان تقليد می كنند و در طول 
تماشای فيلم درگير تصميم گيری های شخصيت ها 
می ش��وند و فعاالن��ه در م��ورد آن انتخاب ها فكر 

می كنند.
از اين واقعيت كه ما م��داوم در مورد آن انتخاب ها 
فكر و س��ؤال می كني��م و پاس��خ های آن را هضم 
می كني��م، س��ه خصوصيت كلی اخاق انس��انی به 

دست می آيد:
1- اينك��ه ما همه قوانين و ارزش هايمان را از كتب 
آسمانی و خانواده مان نمی گيريم. قسمت عمده ای 
از آن را از دنيای اطراف مان به دس��ت می آوريم، از 

گفتگوهايمان، ايده های ديگران و هنر.

2- اينكه اصول اخاقی زيادی را می توان از تجربيات 
خ��اص گرفت )گ��ر چه برخ��ی از اي��ن تجربيات 

برجسته تر و به ياد ماندنی تر از بقيه هستند(.
3- اينكه طبيعت ما عينی و محسوس است، انتزاعی 
نيس��ت. اينكه آيا كش��تن ديگری درست است؟ يا 
چ��ه مدل مويی به من می آيد؟ س��ؤاالتی ش��بيه به 
هم هستند. اينكه وقتی زمانش برسد همه مشكات 
در مواق��ع خاص به چيزهايی واقعی و عملی تبديل 

می شوند.

تاثيرات شگفت انگيز فيلم های سينمايی

دکل آنتن هــاي موبايل و عواقب آن
نمره انضباط شما بيسته
سرخط

حوادث

3 مرد كه با طراحي نقش��ه، كارمند بانكي را از تهران به گرمس��ار كش��انده و در آنجا به قتل رساندند، با 
حكم دادگاه به قصاص و 23 سال حبس محكوم شدند. به گزارش فارس، شامگاه 5 اسفند 82 از طريق 
مركز فوريت هاي پليس شهرستان گرمسار، كشف جسد مرد ميانسالي در 12 كيلومتري شمال شرق اين 

شهرستان گزارش شد. 
مأموران كانتري منطقه با حضور در محل حادثه با جسد مرد ميانسالي روبه رو شدند كه از ناحيه سر و 

سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسيده است. 
اصابت 3 گلوله به نواحي قلب،  ريه و سر مقتول توسط پزشكي قانوني گزارش شد. با انجام تحقيقات 
در اين زمينه، هويت مقتول شناس��ايي ش��د و مشخص ش��د كه وي كارمند بانك در تهران بوده است. 
 تحقيقات براي شناس��ايي عامل يا عامان اين حادثه آغاز ش��د و 3 ماه بعد و در تاريخ 19 خرداد 83، 

2 نفر از بستگان سابق مقتول به عنوان مظنونان اصلي دستگير شدند. 
يك��ي از اين دو نفر به نام جعفر، ش��وهر س��ابق خواهر مقتول بوده و مظن��ون دوم نيز خواهرزاده متهم 
اول اس��ت. يك ماه بعد از دس��تگيري اين دو متهم، آنها اعتراف كردند كه به همراه ش��خص ديگري به 
نام محمدرضا مقتول را در شهرس��تان گرمس��ار به قتل رسانده اند و طبق ادعاي 2 متهم اول، محمدرضا 

مقتول را به قتل رسانده است. 
محمدرضا دستگير و در بازجويي ها به ارتكاب قتل اعتراف  كرد و با حضور مأموران آگاهي صحنه جرم 
توس��ط متهمان بازسازي  شد. نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده در شعبه 113 دادگاه كيفري استان 

تهران برگزار شد و متهمان پرونده اعترافات خود را پس گرفته و خود را بي گناه  معرفي كردند. 
فرزاد، ديگر متهم پرونده كه خواهرزاده جعفر اس��ت، در آخرين جلس��ه دادگاه حاضر نبود و به همين 
علت جلس��ه رس��يدگي به اين پرونده براي ش��نيدن اظهارات وي در ش��عبه 113 دادگاه كيفري استان 
تهران و به رياس��ت قاضي محمدس��لطان همت يار در تاريخ 4 ارديبهش��ت ماه برگزار شد. سيدرضايي، 
 نماينده دادس��تان در اين جلس��ه با اش��اره به م��دارک موجود در پرونده، خواس��تار مج��ازات متهمان 
ش��د. اولياي دم نيز با اعام شكايت مجدد از متهمان، درخواست خود را قصاص قاتل عنوان كردند. در 
ادامه جلس��ه، فرزاد با بيان اينكه اتهام معاونت در قتل را قبول ندارد، درباره روز حادثه گفت: دايي من 

گفته بود قرار است به همراه مقتول براي ديدن يك قطعه زمين در حوالي سمنان برود. 
ماشين خودشان خراب شد و از من خواستند كه آنها را به محل مورد نظر ببرم. هوا تاريك شده بود كه 
از من خواس��تند وارد يك فرعي بش��وم. وقتي به محل موردنظر آنها رسيديم، آنها از ماشين پياده شدند 
و پش��ت ماش��ين قرار گرفتند. قبل از اينكه من از ماشين پياده شوم، صداي شليك آمد و محمد و جعفر 
س��وار ماشين ش��دند و از من خواستند به سرعت فرار كنيم. در طول مسير هرچه به آنها گفتم چه شده 

است، به من چيزي نگفتند. 
فرزاد همچنين در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه قرار بود در آينده، با مقتول شراكت داشته باشيد، 

گفت: رابطه ما با مقتول به حدي نبود كه بخواهيم با او شراكت كنيم.
 اما يكي از بس��تگان مقتول در همين رابطه گفت: مقتول وامي با رقم بس��يار باال براي متهمان تهيه كرده 

بود كه بعد از مدتي بين آنها اختاف پيش آمد و او را كشتند. 
در ادامه جلس��ه، قاضي همت يار با درخواس��ت فرزاد مبني بر اينكه مطالبي دارد كه بايد در جلس��ه اي 
غيرعلني اعام شود، ادامه رسيدگي به جلسه را غيرعلني اعام كرد. اما جلسه رسيدگي به علت طوالني 
ش��دن تجديد ش��د و بيان آخرين دفاع متهمان به12 تير موكول و آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده 
براي شنيدن اظهارات متهمان برگزار شد و هر 3 متهم مدعي شدند كه در قتل دخالتي نداشته و بي گناه 

هستند. 
فرزاد در پاس��خ به تفهيم اتهام مبني بر معاونت در قتل گفت: من هيچ اطاعي از قتل نداش��تم و فقط 
راننده آنها بودم. وكيل رضا در بيان آخرين دفاعيات موكل خود گفت: موكل من در زمان قتل در تهران 
بوده و براي ادعاي خود شاهد دارم. او تحت فشار اعتراف كرده است. در ادامه جلسه، جعفر ديگر متهم 
پرونده كه دايي فرزاد اس��ت، در جايگاه قرار گرفت و گفت: من نيز ش��اهد دارم كه زمان قتل در محل 

حادثه نبودم و هيچ اطاعي از قتل نداشتم و مقتول را تا قبل از قتل فقط 3 بار ديده بودم. 
فرزاد و برادرش دروغ گفته اند و متهمان اصلي قتل را معرفي نكرده اند. 

ب��رادر مقتول در واكنش به اظهارات اين متهم گفت: اظهارات او دروغ اس��ت و پرينت مكالمات تلفن 
برادرم نشان داده است كه او بارها با برادرم در تماس بوده است. برادرم قبل از قتل، به مادرم گفته بود 

كه روزي توسط اين مرد به قتل خواهد رسيد. 
قاضي همت يار بعد از مش��ورت با مستشاران دادگاه حكم پرونده را اين گونه اعام كرد: فرزاد به اتهام 
معاونت در قتل به تحمل 8 س��ال حبس، جعفر به اتهام معاونت در قتل به 15 س��ال حبس و محمدرضا 

نيز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محكوم شدند. 

 قصاص و 23 سال حبس، مجازات 
قاتالن کارمند بانک! 
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مركز تحقيقاتی پروفس��ور ترابی ن��ژاد به عنوان 
بزرگ ترين و منحصر به فردترين مركز تحقيقاتی 
بالين��ی دندانپزش��كی در خاورميان��ه، با حضور 
مس��ئوالن وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به زودی 
افتتاح می ش��ود.اين مركز با مساحت يك هزار و 

600 مترمرب��ع در چهار طبقه ش��امل دو كلينيك 
ويژه دندانپزشكی، اتاق عمل دندانپزشكی، سالن 
ويژه كنفران��س و ارتباط��ات بين المللی و امور 

اداری است.
اي��ن مرك��ز تحقيق��ات ني��ز خدمات��ی از قبيل 
انج��ام پروژه های تحقيقات��ی كلينيكی، خدمات 

دندانپزشكی تحت بيهوشی برای بيماران خاص، 
ارتباط با دانشگاه های كل جهان را ارائه می كند. 
مركز تحقيقاتی پروفس��ور ترابی نژاد با هزينه ای 
اف��زون بر 13 ميليارد ري��ال كه نصف اين هزينه 
توسط پروفس��ور ترابی نژاد تأمين شده، افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار می گيرد.

گالواني��زه  ورق  كارخان��ه 
اس��ت  ق��ادر  خ��ودرو 
ت��ا س��الهای آين��ده ني��از 
خودروس��ازان به اين نوع 
ورق ه��ا را تأمي��ن كند. به 
گ��زارش مه��ر ب��ه نقل از 
س��ازمان توسعه و نوسازی 
معدنی  و صناي��ع  مع��ادن 
ايران،  مدي��ر تأمين فلزات 
گروه خودروس��ازی سايپا 
با اعام خبر ف��وق افزود: 
چهارمحال  خ��ودرو  ورق 
و بختي��اری ت��ا زمانی كه 
توليد خودرو در كش��ور به 
دو ميليون دس��تگاه برس��د 
خطوط كارخانه های داخل 

كشور را تغذيه می كند.
محم��د رض��ا يوس��فی با 

برشمردن استحكام باال،  كشش پذيری و مقاومت 
در برابر خوردگی ورق گالوانيزه خودرو تصريح 
كرد: سايپا و ايران خودرو در هر سال 35 درصد 
از خودروهای خود را با استفاده از ورق گالوانيزه 
وي��ژه خودرو توليد می كنند كه اين رقم برابر با 

350 هزار تن در سال است.
 وی ب��ا ي��ادآوری اين نكته كه مصرف س��االنه 
ورق در س��ايپا ب��ه 450 ه��زار ت��ن می رس��د 
گف��ت: حداكثر 150 هزار ت��ن از مصرف كل به 
ورق های گالوانيزه مربوط می ش��ود كه 150 تا 
200 هزار تن نيز در ش��ركت اي��ران خودرو به 

مصرف می رسد.

 ب��ه گفت��ه اي��ن مدي��ر گ��روه خودروس��ازی 
كش��ور  در  خ��ودرو  ورق  تولي��د  ب��ا  س��ايپا، 
 ب��ه ط��ور متوس��ط در ه��ر س��ال از خ��روج 
280 ميلي��ون ي��ورو ارز جلوگي��ری می ش��ود. 
 يوسفی ادامه داد: مشخصات فنی ورق گالوانيزه 
چهارمحال و بختياری طوری است كه قابليت به 
 كار گيری در بدنه تمامی خودروهای روز دنيا را 

دارد.
 يوس��فی با بيان اينكه اين ط��رح با جديدترين 
فن آوری روز دنيا اجرا ش��ده اس��ت، افزود: با 
فعال شدن كارخانه ورق خودرو،  عاوه بر قطع 
وابس��تگی به واردات شاهد توس��عه اشتغال در 
كش��ور به وي��ژه در منطقه كم برخوردار اس��تان 

بختياری  و  چهارمح����ال 
خواهيم شد.

 يوسفی با اش��اره به اينكه 
كارخانه،  اين  س��هامداران 
ايميدرو  ايران خودرو،  سايپا 
بازنشس��تگی  صن��دوق  و 
فوالد هستند، تصريح كرد: 
اهميت وجود اين كارخانه 
به گونه ای بود كه پيش��تر 
عنوان  ب��ه  ميتال  آرس��لور 
ب��زرگ ترين فوالدس��ازی 
دنيا تمايل داش��ت س��هام 
اي��ن كارخان��ه را دراختيار 
گي��رد تا بتواند بخش��ی از 
ب��ازار ورق خ��ودرو را نيز 

تصاحب كند.
 اين مدير ش��ركت س��ايپا 
با منحصر ب��ه فرد خواندن 
مقي��اس تولي��د كارخان��ه مذك��ور در اي��ران و 
خاورميان��ه گفت: در منطق��ه خاورميانه تنها در 
تركيه ورق خ��ودرو توليد می ش��د كه ظرفيت 
اولي��ه آن 150 ه��زار تن بود كه اخي��راً به 300 
هزار تن رس��يده اس��ت در حالی ك��ه ايران هم 
 اين��ك كارخان��ه 400 ه��زار تن��ی را در اختيار 

دارد.
وی پي��ش بين��ی ك��رد ك��ه در س��الهای آتی با 
افزايش توليد خ��ودرو برنام��ه افزايش ظرفيت 
تولي��د اي��ن كارخان��ه ب��ه اج��را در می آيد به 
 گون��ه ای كه ت��ا افق 1404  ني��از داخلی مرتفع 

شود.

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
گفت: روزانه بيش از 30 تن انواع پاس��تيك 
در اصفهان بازيافت می ش��ود كه مش��كات 
زيس��ت محيطی فراوانی را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. به گزارش فارس، منصور باقرصاد در 
نشست تخصصی خدمات شهری اصفهان با 
اشاره به اينكه آثار پسماندها بر محيط زيست 
و جامعه س��نگين و طاقت  فرسا است، اظهار 
داشت: در كش��ور ما ميزان آلودگی ها در هر 
بخش حتی زباله های توليدی در منازل بيشتر 

از حد معمول است. 
وی افزود: پرداختن به آلودگی های زيس��ت 
محيطی بر خاف س��اير مباحث كه ظاهری 
آراسته دارند، بسيار پر هزينه و زمان بر است. 
وی با اش��اره به اينكه توجه به اثرات زيست 

محيط��ی پس��ماند مهم ت��ر از پرداخت��ن به خود 
پسماند اس��ت، تصريح كرد: برترين تكنولوژی 
در مديريت پس��ماند، توليد انرژی از اين بخش 
اس��ت. وی خاطرنش��ان ك��رد: فعالي��ت علمی، 
راه ان��دازی بان��ك اطاعاتی، آم��وزش به مردم، 

فرهنگ س��ازی و در اختيار گذاشتن بودجه برای 
مديريت پس��ماند و زباله، از مهم ترين اقداماتی 
اس��ت كه بايد در اين بخش انجام شود. باقرصاد 
بيان داشت: هزينه جمع آوری زباله از سطح شهر 
و آلودگی ناشی از پس��ماندها بسيار زياد است، 
اما چون مردم آن را نمی پردازند قابل احس��اس 

نيس��ت. وی ب��ا اش��اره به اينك��ه مصرف 
پساب به عنوان آب مصرفی در كشاورزی 
 س��بب ايج��اد س��رطان می ش��ود، ادام��ه 
داد: در كش��ور ما به مديريت پس��ماندها و 
حفظ محيط زيست توجه مطلوبی نمی شود. 
معاون خدمات ش��هری شهرداری اصفهان 
سرانه فضای سبز را برای هر نفر در اصفهان 
25 متر مربع دانست و افزود: ايجاد 50 متر 
مربع س��رانه فضای سبز برای هر اصفهانی 
به شرطی كه تمام آلودگی ها متوقف شود، 
هزينه بسيار بااليی را می طلبد كه شهرداری 
ب��ه تنهايی قادر به تأمين آن نيس��ت. وی با 
بيان اينكه ريزش آلودگی هوا در طول سال 
در اصفه��ان 268 هزار تن اس��ت، تصريح 
كرد: ب��ا امكانات موجود، ش��هرداری فقط 
می تواند جلوی 70 هزار ت��ن آلودگی را بگيرد. 
باقرصاد گفت: قانون مديريت پسماندها مطلوب 
اس��ت اما كس��انی كه مس��ئوليتی پيرام��ون اين 
 قانون دارند، به مس��ئوليت خ��ود به خوبی عمل 

نكردند.

مديركل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي اس��تان 
اصفهان گف��ت: در حال حاض��ر تله كابين صفه 
به صورت مش��روط با دستور دادس��تاني اجازه 
فعالي��ت گرفته و ادام��ه فعاليت اي��ن تله كابين، 

بستگي به روند اصاحي و كيفيتي آن دارد.
غامحسين حسيني در گفتگو با فارس در مورد 
وضعيت ش��هربازي هاي اس��تان اصفه��ان اظهار 
داشت: در استان اصفهان هفت شهربازي پلمپ 
شده بود كه در حال حاضر در پنج شهربازي، بين 
سه تا پنج دستگاه از اين شهربازي ها به صورت 
مشروط باز شده اس��ت اما بايد اصاحات الزم 
در مورد اين دس��تگاه ها انجام گي��رد. وي ادامه 
داد: با وجود صدور مجوزهاي جديد، دو ش��هر 
ب��ازي ديگر همچنان به دليل ع��دم برخورداري 
از اس��تانداردهاي الزم، پلم��ب هس��تند و بقيه 
شهربازي ها تنها بخشي از موارد بحراني خود را 
حل كرده اند كه مس��ئوالن اين شهربازي ها، قول 

برطرف كردن اين بحران    ها را داده اند. 
صنعت��ي  تحقيق��ات  و  اس��تاندارد  مدي��ركل 
اس��تان اصفهان خاطرنش��ان كرد: ت��ا زماني كه 
اس��تانداردهاي الزم رعاي��ت نش��ود و بحران ها 
نادي��ده گرفته ش��ود، ش��هربازي ها پلمب باقي 
مي مانند و به مس��ئوالن آنها نيز اعام شده كه تا 

پايان ش��هريورماه سال جاري اقدامات الزم را در 
راس��تاي استانداردسازي دستگاه هاي خود انجام 
دهند. وي در مورد تله كابين صفه و استاندارهاي 
الزم در اي��ن زمينه بيان داش��ت: تله كابين صفه 
نيز همزمان با ش��هربازي ها ب��ه دليل وجود 63 
ايراد بحراني، متوقف شد و دستورات الزم براي 
استاندارس��ازي اين قطعات داده شد كه در حال 

حاضر 30 عيب آن برطرف شده است. 
حس��يني با اش��اره به اينكه تله كابين در صورت 
رعاي��ت كيفيت دوب��اره به فعاليت خ��ود ادامه 
مي ده��د، تصري��ح ك��رد: در حال حاض��ر اين 
تله كابين به صورت مش��روط با دستور دادستاني 
اج��ازه فعاليت گرفته و ادام��ه فعاليت تله كابين، 
كيفيت��ي آن  ب��ه رون��د اصاح��ي و   بس��تگي 

دارد. 
وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به فصل تابستان، 
آغاز مس��افرت ها و نياز به نش��اط و شادابي در 
خانواده ها، اين ش��هربازي ها و تله كابين آغاز به 
فعالي��ت كرده اما نبايد فراموش كنيم كه نش��اط 
و ش��ادابي بايد همراه با سامت و ايمني باشد تا 

شاهد اتفاقات ناگوار نباشيم. 
مديركل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي اس��تان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه وضعيت ش��هربازي ها و 

تله كابي��ن در زمان مش��ابه س��ال گذش��ته، بيان 
داش��ت: با وضعي��ت اس��فبار اين مراك��ز، اگر 
س��ال جاري  ارديبهش��ت ماه  در  الزم  اقدام��ات 
ص��ورت نمي گرف��ت، تابس��تان حادث��ه آفريني 
را ش��اهد  بودي��م. وي در مورد آسانس��ورهاي 
اماكن دولتي و بازرس��ي از آنها، تصريح كرد: در 
حدود 40 درصد از آسانس��ورهاي اماكن دولتي 
مش��كات بحراني اي داش��تند كه به آنها دو ماه 
فرصت داده ش��د ت��ا اصاح��ات الزم را انجام 
 دهن��د كه اين مهلت تا چن��د روز آينده به پايان 

مي رسد. 
حسيني اظهار داش��ت: با توجه به اجباري شدن 
اس��تاندارد آسانس��ورها از س��ال 1384 و اينكه 
آسانس��ورها بايد طبق اس��تانداردهاي بين المللي 
نصب ش��ده باشند، اداره اس��تاندارد و تحقيقات 
صنعت��ي بر آن ش��د تا ب��ا بازرس��ي هاي خود، 
دغدغه هاي موجود در اين زمينه را كاهش دهد. 
وي در مورد استانداردس��ازي 14 هزار ترازوي 
اصناف نيز گفت: اين دوره به اتمام رس��يد و در 
حال حاضر بازرس��ي ها به صورت پراكنده انجام 
مي گيرد تا اصول استانداردها رعايت شود و اين 
اقدام به طور مسلم، براي سامت اقتصادي افراد 

نيز موثر است. 

رئي��س اتحاديه عمده فروش��ان 
ميادين مي��وه و تره بار اصفهان 
گف��ت: ميوه ه��ای واردات��ی با 
20 درص��د افزاي��ش قيمت در 
خرده فروش ه��ا  ب��ه  اصفه��ان 
عرضه می شود. ناصر اطرج در 
گفتگو با فارس در مورد قيمت 
مي��وه در ميادين مي��وه و تره بار 
اصفهان اظهار داشت: نرخ ميوه 
با نرخ س��ود خرده فروش��ی ها 
متف��اوت اس��ت و در مناط��ق 

مختلف از 15 تا 30 درصد را ش��امل می ش��ود. وی ادام��ه داد: در صورتی كه 
عددها حكايت از افزايش اين مقدار داشته باشند، به طور حتم تخلف صورت 
گرفته و بازرس��ان مجمع امور صنفی و اداره بازرگانی بايد پيگير اين امر باشند 
تا تعادل را در بازار ميوه شاهد باشيم. رئيس اتحاديه عمده فروشان ميادين ميوه 
و تره بار شهرستان اصفهان با اشاره به اينكه وظيفه كاری اتحاديه عمده فروشان 
ميادين ميوه و تره بار، نظارت بر عمده فروش��ان ميوه است خاطرنشان كرد: در 
صورتی كه ش��اهد افزايش بی رويه قيمت در اين ميادين باش��يم، با آن برخورد 
می كنيم. وی در مورد واردات ميوه خارجی و قيمت آن در بازار اصفهان، بيان 
داشت: ميوه های وارداتی با 20 درصد افزايش قيمت به خرده فروش ها عرضه 
می ش��ود. اطرج با اش��اره به اينكه درصد س��ود حاصل از ميوه ه��ا به نوع آنها 
بستگی دارد، تصريح كرد: در حال حاضر قيمت سيب سبز خارجی در ميادين 
ميوه و تره بار، 2 هزار و 500 تا 2 هزار و 300 تومان عرضه می ش��ود. وی در 
مورد قيمت س��يب داخلی در ميادين ميوه و تره بار اصفهان گفت: قيمت سيب 
قرمز و س��فيد توليد داخل در حال حاضر از 400 تا 500 تومان متغير اس��ت و 
نرخ س��ود آن در خرده فروش��ی ها، 20 درصد محاسبه می شود. رئيس اتحاديه 
عمده فروش��ان ميادين ميوه و تره بار شهرستان اصفهان خاطرنشان كرد: قيمت 
هندوانه در ميادين ميوه و تره بار از 150 تا 250 تومان متغير اس��ت و در خرده 
فروش��ی ها با نرخ س��ود 20 درصد به فروش می رسد. وی بيان داشت: به دليل 
اينكه برداش��ت موز در داخل كشور به صورت عمده صورت نگرفته، موزهای 
خارجی در بازار ايرانی با 15 درصد نرخ سود خرده فروشی عرضه می شود و 
بقيه ميوه های وارداتی به غير از موز، دارای 20 درصد نرخ سود هستند. اطرج 
در مورد سود ميوه های داخلی خرده فروشی ها تصريح كرد: هلو، سيب گاب، 
گي��اس، زردآلو، خيار گلخانه ای و صحراي��ی و طالبی توليد داخل و بارهای 
سيفی جات مانند بادمجان با سود 25 درصد و پياز، گوجه و سيب زمينی با 30 
درصد س��ود عرضه می ش��ود. وی در مورد كيفيت ميوه های خارجی نسبت به 
ميوه های داخل��ی، افزود: ميوه های ايرانی طعم و مزه بهتری دارند اما ميوه های 
خارجی به واس��طه تزريق م��واد هورمونی و زرق و برق در ب��ازار ما جا پيدا 
كرده ان��د اما طعم خوب��ی ندارند. رئيس اتحاديه عمده فروش��ان ميادين ميوه و 
تره بار شهرستان اصفهان خاطرنشان كرد: در بعضی از مواقع شاهد اين هستيم 
كه توليدكنندگان داخل كش��ور به واسطه واردات بی رويه ميوه به داخل كشور، 
متضرر می ش��وند و دولت بايد جلوی اين واردات را بگيرد اما در مواقعی كه 
احس��اس نياز به واردات ميوه داريم، اين كار صورت می پذيرد. وی با اش��اره 
به اينكه واردات ميوه به ميزان عرضه و تقاضا بس��تگی دارد، اظهار داش��ت: در 
صورتی كه ش��اهد مناس��ب بودن قميت ميوه در بازار باش��يم، به طور حتم از 

واردات آن جلوگيری به عمل می آيد.

معاونت اس��ناد س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک كش��ور گفت: يك چهارم ثبت 
اختراع��ات و عائم تجاری در مركز، به اصفه��ان اختصاص دارد. به گزارش 
موج، س��يد عليرضا ميرش��ريفی در همايش نقش مالكيت معنوی و ثبت عائم 
تجاری در توس��عه نام و نش��ان تجاری، با بيان اينكه جهانی ش��دن در حوزه 
اقتصادی از عمق بيش��تری نس��بت ب��ه ديگر حوزه ها برخوردار اس��ت، اظهار 
داش��ت: به دليل تأثير مستقيم اقتصاد بر زندگی جوامع بشری، جهانی شدن در 

حوزه اقتصاد بسيار مورد اهميت است.
وی افزود: كش��ور ايران برای رسيدن به جايگاه مناسب اقتصاد جهانی، نيازمند 
عزم جدی برای هدايت و برنامه ريزی همه جانبه منابع اقتصادی اس��ت. وی 
گفت: با ارتقای سطح اقتصادی ايران در منابع جهانی، ايران می تواند منافع مردم 
را در بهره مندی از س��هم اقتصادی تضمين كن��د. وی با بيان اينكه حمايت از 
حقوق معنوی يكی از حوزه های اصلی تضمين منافع اقتصادی اس��ت، تصريح 
ك��رد: با توجه به اهميت اين موضوع، س��ازمان بي��ن المللی حمايت از حقوق 
معنوی با بيش از 185 عضو تش��كيل ش��ده كه جمهوری اسامی ايران يكی از 
آنها اس��ت. وی مالكيت صنعتی را به عنوان بخش��ی مهمی از مالكيت معنوی 
دانس��ت و ادامه داد: اين سازمان از حق اس��تفاده انحصاری اختراعات، عائم 
تجارت��ی، اطاعات و طرح های صنعتی و همچنين مدل های اش��يای تجاری و 
مناطق جغرافيايی حمايت كرده و از هر نوع سوء استفاده در سطح منطقه ای و 

جهانی جلوگيری می كند.
وی با بيان اينكه س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک كشور متولی حفاظت از حقوق 
معنوی در ايران اس��ت، اظهار داش��ت: در طول س��ال های اخير و همچنين با 
توج��ه به تأكيد مقام معظم رهب��ری بر حمايت از صاحبان فكر و انديش��ه به 
منظور دس��تيابی به اهداف چش��م انداز 1404 اقدامات اساسی در اين سازمان 
پايه ريزی و به انجام رسيده است. وی شكل گيری قانون حمايت از نشانه های 
كاال و آيين نامه آن را از جمله اقدامات انجام ش��ده در اين س��ازمان دانس��ت 
و گفت: اين مقررات برای نخس��تين بار توانسته است پوشش حقوقی مناسبی 
را برای ثبت و حمايت از محصوالت س��نتی، صنايع دس��تی و هنری ايرانی بر 
مبنای توس��عه جغرافيايی كاال فراهم كند. وی با اشاره به حضور بيش از نيمی 
از طرح های صنايع دس��تی كش��ور در اصفهان بيان داش��ت: با توجه به اينكه 
اصفهان نقش مهمی را در گس��ترش صنايع دس��تی داشته است، اين استان نياز 
به گس��ترش اطاع رسانی و فرهنگ س��ازی جدی حفظ حق امتياز معنوی در 
ميان توليدكنندگان دارد. وی با بيان اينكه در 2 س��ال گذش��ته 15 اظهارنامه به 
سراس��ر كشور واصل شده اس��ت، تصريح كرد: تمامی اين اظهارنامه در حوزه 
ف��رش بوده كه تنها فرش اصفهان به ثبت رس��يده و ثبت بين المللی آن نيز در 

جريان معاهده فرش قرار دارد.
وی تهي��ه پيش نويس اصاحات قانون ثب��ت اختراعات را از ديگر برنامه های 
اين سازمان عنوان كرد و افزود: با توجه به نزديك شدن به پايان دوره آزمايشی 

قانون ذكر شده، بايد به سمت رفع ابهامات فعلی قانون حركت كنيم.
وی ايجاد دفاتر منطقه ای را نيز به عنوان ديگر برنامه اين س��ازمان بيان كرد و 
گفت: با هدف تس��هيل سازی و ارائه خدمات به سرعت و بهينه در قطب های 
اقتصادی، صنعتی و علمی كش��ور اين دفاتر تأس��يس می ش��وند. وی با اشاره 
ب��ه اينكه يك چه��ارم ثبت اختراع��ات و عائم تجاری در مرك��ز به اصفهان 
اختصاص دارد، اظهار داشت: اصفهان با اين وجود نيازمند ايجاد دفتر منطقه ای 

اصلی است تا سرويس های اوليه در آن ارائه شود.
وی ادام��ه داد: بايد بس��ترهای الزم و امكانات مادی توس��ط ات��اق بازرگانی 
 و نهاده��ای حاكميت��ی اس��تان فراه��م ش��ود ت��ا در اولين فرص��ت، يكی از
اصلی ترين دفات��ر منطقه ای در اصفهان ايجاد و حتی آموزش های منطقه ای را 

برای كشورهای منطقه ارائه كند.

  ادامه از صفحه يک
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، عل��ی اصغر  

بحران  س��ت�����اد  در   عنابستانی 
افزود:  بختي��اری  چهارمح��ال و 
حس��اس كردن مردم و مشاركت 
همگان��ی آن��ان ب��رای مراقبت و 
نگهداری از منابع طبيعی ضروری 
اس��ت. عنابس��تانی با اش��اره به 
پيامده��ای پدي��ده خشكس��الی، 
 گف��ت: اگ��ر ام��روز 98 درصد 
شهرها يا 246 مورد از روستاهای 
استان دچار بحران بی آبی هستند 
اش��كال در نوع مديريت و برنامه ريزی بلند مدت اس��ت. وی تصريح كرد: در 
اين حوزه بايد نگاه دراز مدت داشته باشيم و بر اساس اولويت ها برنامه ريزی 
كرد و اعتبار تخصيص داد. معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختياری نيز 
گفت: 60 درصد آتش سوزيهای استان در شهرستان شهركرد و در منطقه الران 
روی داده اس��ت. همچنين احمد ايرج پور افزود: 95 درصد آتش س��وزی ها 
در مراتع و 5 درصد در جنگلها رخ داده اس��ت. وی بررس��ی علت بروز آتش 
سوزی ها را ضروری دانست و اس��تقرار ايستگاه ها و گشت های مخصوص 

در مناطق پر خط�ر را مورد تأكيد قرارداد.

 رئي��س س��ازمان بازرگان��ي چهارمح��ال و بختياري گف��ت: تاكن��ون بيش از
40 ه��زار بافنده فرش در هفت تعاوني و يك اتحاديه اين اس��تان س��اماندهي 
ش��ده اند. اسماعيل كاوياني در گفتگو با فارس با اشاره به عملكرد اين سازمان 
 در راس��تاي بهب��ود وضعيت فرش اس��تان اظهار داش��ت: هم اكن��ون بيش از
200 هزار بافنده فرش در اس��تان مش��غول به بافت فرش به ش��يوه هاي سنتي 
هس��تند كه باتوج��ه به ظرفيت هاي موجود اين مي��زان را مي توان به 400 هزار 

بافنده رساند. 
وي افزود: چهار س��بك قالي بافي ش��امل س��بك بختياري، سبك يلمه، سبك 
نائيني و س��بك گبه در اين اس��تان وج��ود دارد. كاوياني تصريح كرد: س��بك 
بختي��اري از طرح ه��اي خش��تي، لچ��ك، ترنج، س��رو و كاج اس��ت كه قالي 
 باف��ان اي��ن اس��تان در بافت فرش هاي دس��تي خود از اين ش��يوه ها اس��تفاده 

مي كنند. 
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از 
40 هزار بافنده در هفت تعاوني و يك اتحاديه در اين استان ساماندهي شده اند. 
كاوياني با تأكيد بر ضرورت ارتقا و بهبود وضعيت فرش استان  گفت: برهمين 
اس��اس به منظور بهبود وضعيت فرش اس��تان دوره ه��اي آموزش قالي بافي در 
روس��تاها و ش��هرها برگزار شده اس��ت كه تاكنون بيش از يك هزار و 300 نفر 
در اين كاس ها ش��ركت كرده اند. وي ادامه داد: بسترسازي در راستاي ارتقاي 
شغلي قالي بافان به منظور توسعه، توليد و بازار در اين بخش، ارائه راهكارهاي 
مناس��ب توسعه فرش اس��تان، شناساندن پيش��ينه تاريخي، ابعاد و ويژگي هاي 
منحص��ر به فرد فرش دس��تباف به نس��ل جديد از ديگ��ر راهكارهاي مؤثر در 

ارتقاي شغلي قالی بافان اين استان است.
 كاوياني با اش��اره به برگزاري س��ومين جش��نواره فرش دستباف استان معرفي 
توانمندي ه��اي ف��رش تاريخ��ي اس��تان را از مهم ترين اهداف برگ��زاري اين 
جش��نواره عن��وان كرد و گف��ت: معرفي ابع��اد و ويژگي هاي منحص��ر به فرد 
فرش دس��تباف به نس��ل جديد، معرف��ي توانمندي هاي فرش تاريخي، س��وق 
دادن فع��االن اين عرصه در راس��تاي طرح هاي ش��اخص و محوري توس��عه 
 ف��رش دس��تباف در برنامه چه��ارم از ديگر اه��داف برگزاري اين جش��نواره 

است.
وي بهتري��ن راهكار ايجاد ارزش افزوده در اين صنعت را از توليد تا صادرات 
مش��تري مداري عنوان كرد و گفت: بافن��دگان، توليدكنندگان و صادركنندگان 
فرش دستباف بايد در انتخاب طرح، رنگ و اندازه كامًا كيفي و با دقت عمل 

كنند تا هيچ گاه بازارهاي هدف خود را از دست ندهند.

  ادامه از صفحه يک
وي افزود: شناسنامه دار كردن 
فضاهاي آم��وزش و پرورش 
استان براي دستيابي به آمار و 
اطاعات مربوط به اماک اين 

سازمان ضروري است. 
اينك��ه  بي��ان  ب��ا  علي��اري 
فضاهاي  كردن  شناس��نامه دار 
وزارت  س��وي  از  آموزش��ي 
ب��ه  پ��رورش  و  آم��وزش 
استان ها اباغ شده است، بيان 

داشت: بازنگري شناس��نامه فني فضاي آموزشي و دستيابي به آمار و اطاعات 
مربوط به اماک، فضاها و س��اختمان هاي آم��وزش و پرورش از اهداف طرح 
شناس��نامه دار ك��ردن فضاه��اي آموزش و پرورش اس��ت.  مديركل س��ازمان 
نوس��ازي مدارس چهارمح��ال و بختياري تصريح كرد: برهمين اس��اس طرح 
شناس��نامه دار كردن فضاهاي آموزش��ي اس��تان از اوايل س��ال جاري آغاز و تا 
پاي��ان تير ماه ادامه دارد. وي اضافه كرد: دس��تيابي به اطاعات اماک آموزش 
و پ��رورش و بهره گي��ري و اس��تفاده بهين��ه از آنها، آگاه��ي از ظرفيت كمي و 
كيفيتي فضاهاي آموزش��ي، پرورشي، ورزش و ساماندهي اين مكان ها، آگاهي 
از وضعيت اس��تحكام، زمينه سازي براي حفظ و نگهداري ساختمان ها و فضاها 
 ب��ا انجام ب��ه موقع تعميرات جزيي و كلي از جمله اه��داف عملياتي اين طرح 

است. 
علياري با تأكيد بر اينكه تاكنون معضل فضاي آموزش��ي 93 درصد از ش��هرها 
و روس��تاهاي استان رفع شده اس��ت، گفت: 7 درصد باقي مانده بدون فضاي 
مطلوب آموزش��ي هس��تند، اگر چه اين به معني فقدان فضاي آموزشي در اين 

تعداد از روستاها و شهرهاي استان نيست. 
مديركل نوس��ازي مدارس چهارمحال و بختياري عنوان داشت: در حال حاضر 
30 پ��روژه در قالب 150 كاس درس در دس��ت اجراس��ت كه ب��ه زودي به 

بهره برداري مي رسد.  
وي از افزاي��ش تعداد پروژه هاي در دس��ت اقدام اين س��ازمان در س��ال هاي 
اخي��ر خبر داد و بيان داش��ت: تع��داد پروژه هاي س��ازمان نوس��ازي مدارس 
اس��تان در س��ال 83 ، 115 پ��روژه، در س��ال 84، 226 پروژه، س��ال 85، 323 
پ��روژه، س��ال 86 نيز 362 پ��روژه و در س��ال 87 تعداد 416 پ��روژه به ثبت 
 رس��يده اس��ت.  مديركل نوس��ازي مدارس چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
 ك��رد: در س��ال گذش��ته اج��راي 423 پ��روژه عمران��ي در دس��تور كار قرار 

گرفت.

رئیس اتحاديه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان:
عرضه ميوه هاي وارداتي با 20 درصد 

افزايش قيمت در اصفهان

معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:
اختصاص يک چهارم ثبت 

اختراعات و عالئم تجاري به اصفهان

رئیس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري:
ساماندهي 40 هزار بافنده فرش 

در چهارمحال و بختياري

افتتاح بزرگ ترين مرکز تحقيقات باليني دندانپزشكي خاورميانه در اصفهان

معاون شهردار اصفهان:
بازيافت روزانه بيش از 30 تن پالستيك در اصفهان

مديرکل استاندارد اصفهان:
تله کابين صفه اصفهان، به صورت مشروط اجازه فعاليت گرفت

ورق خودرو چهارمحال و بختياری نياز خودروسازان 
را تأمين می کند

همت مضاعف و کار مضاعف در اصالح الگوی مصرف آب
شرکت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختياری
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275/ ت/ 4 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 
59 اصاحی آيين نامه مربوط اماكی كه در سه ماهه اول سال 
1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره های از 
قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت محترم نظارت آگهی آنها 
 بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را بشرح ذيل آگهی 

می نمايد:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

7647 آقاي��ان عبدال��ه صابری نس��بت به ده س��هم مش��اع و 
محمدس��عيد صابری نسبت به 5 سهم مش��اع و بانوان مهتاج 
و تهمينه صابری باالمناصفه مش��اعا نس��بت به 15 سهم مشاع 
همگ��ی فرزندان محمدآقا )جمعا س��ی س��هم مش��اع( از 50 
سهم شش��دانگ قطعه زمين مزروعی 50 قفيزی دشت بلقادی 

بمساحت 2675 مترمربع
10812 آقای محمدرضا زمانی فرزند حس��ن ششدانگ قطعه 
زمي��ن محل جوی متروكه كه در آن احداث بنا ش��ده اس��ت 

بمساحت 14/30 مترمربع
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

2632 بانو خانم تاج صميع فرزند عبدالعلی شش��دانگ يكباب 
خانه در كوی دهنو بمساحت 272 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده
3919 آقای محمد گلش��نی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين 
محص��ور محل يكباب خانه در كوی باال بمس��احت 298/75 

مترمربع
3940 آقای حس��نعلی حمزه ئی فرزند رضا شش��دانگ قطعه 

زمين محصور در كوی باال بمساحت 300/90 مترمربع
4000 آقای س��يدرضا موس��ويان فرزند سيدحسن ششدانگ 

يكباب مغازه در ده ونداده بمساحت 40 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان

4396 خانم فاطمه اقدامی فرزند عباس��علی شش��دانگ قطعه 
زمين ساده در كوی باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع

4397 خانم فاطمه اقدامی فرزند عباس��علی شش��دانگ قطعه 
زمين ساده در كوی باغ كهنه بمساحت 73 مترمربع

4405 آقای س��يدمحمد حسينيان فرزند سيدمرتضی ششدانگ 
قطعه زمين ساده در كوی باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع.

4406 آقای س��يدمحمد حسينيان فرزند سيدمرتضی ششدانگ 
قطعه زمين ساده در كوی باغ كهنه بمساحت 75 مترمربع.
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در حسن رباط

713 آقای علی زارع فرزند احمد ششدانگ يكباب خانه در ده 
حسن رباط بمساحت 492/50 مترمربع

ش��ماره ه��ای فرعی از ش��ماره 78 اصلی واقع��ات در ده 
لوشاب

485 آق��ای تقی ميرزايی فرزند رضا مومن شش��دانگ يكباب 
خانه بمساحت 1353 مترمربع

486 آقای صالح گرامی فرزند اس��داله شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعی دشت انقاب لوشاب بمساحت 3442/50 مترمربع
487 آقای صالح گرامی فرزند اس��داله شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعی دشت انقاب لوشاب بمساحت 2650/50 مترمربع
شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بیدعلیا

323 آقای رحمت اله چوپانی فرزند محمد شش��دانگ يكباب 
خانه در الی بيدعليا بمساحت 771/70 مترمربع

شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی 
بید

216 آقای حسينعلی هادی فرزند عين اله و خانم فاطمه توكلی 
فرزند محمد باالمناصفه مشاعًا ششدانگ يكباب خانه در كوی 

قلعه بلند بمساحت 1010 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته

409 آقای اكبر ذاكری فرزند محرم نسبت به چهاردانگ مشاع 
و خانم مرضيه توكلی فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ يكباب خانه در ده موته بمساحت 1812 مترمربع
437 آق��ای يداله ياوری فرزند احمد نس��بت ب��ه چهار دانگ 
مش��اع و بانو كبری موحد فرزند عباسعلی نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه و قطعه زمين محصور وصل به 

آن در ده موته بمساحت 970/50 متر مربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک چنانچه كسی 
نس��بت به اماک مندرج در اين آگهی اعت��راض )واخواهی( 
داشته باش��د نس��بت به آنهايی كه تقاضای ثبت پذيرفته شده 

از تاري��خ انتش��ار اولين نوب��ت اين آگهی ظ��رف مدت )90( 
روز دادخواس��ت واخواه��ی )اعت��راض( خود را تس��ليم اين 
اداره نموده و رس��يد دريافت دارند. ضمنًا معترض بايستی از 
تاريخ تس��ليم اعتراض ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم 
دادخواس��ت ب��ه مراجع قضائی نم��وده و گواهی طرح دعوی 
اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  در صورتی كه قبل از انتشار 
اين آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايستی گواهی 
دادگاه را مش��عر ب��ر جريان طرح دعوی ظ��رف مدت مرقوم 
تس��ليم نمايد. اعتراضات ي��ا گواهی طرح دع��وی كه بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بااثر اس��ت و مطابق ماده 
16 و تبص��ره م��اده 17 قان��ون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
مطابق ماده 56 آئين نام��ه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدي��د حدود و در صورتمجلس تحدي��دی قيد و واخواهی 
صاحبان اماک و مجاورين نس��بت ب��ه حقوق ارتفاقی مطابق 
م��اده 20 قان��ون ثبت واصاحی آن پذيرفته خواهد ش��د. اين 
آگه��ی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از تاريخ اولين نوبت 
 انتش��ار در روزنام��ه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/5219   
نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک ميمه

360/ ت/ 4 شماره: 5563-89/4/23 آگهی نوبتی سه ماهه اول 
سال 89 بخش 17 ثبت اصفهان

ب��ه موجب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و ام��اک و ماده 59 
اصاحی آئين نامه مربوطه اماكی كه در س��ه ماهه اول س��ال 
1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته ش��ده و همچنين شماره های 
از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيأت نظارت ثبت آگهی آنها 
بايد تجديد ش��ود مربوط به بخش 17 را به ش��رح ذيل آگهی 

می نمايد:
بند الف: شماره پاک و مشخصات مالك و نوع ملك و محل 
وقوع اماكی كه در اظهارنامه س��ه ماه��ه قبل تنظيم و جهت 

انتشار آگهی در رديف منظور گرديده
دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی 

های زیر:
1326 آقای داود محالی اردستانی فرزند محمد دو دانگ مشاع 

از شش دانگ يك باب خانه
4795 آقاي��ان عباس و محمدتقی و خانم ها فاطمه و ش��كوه 
همگی ملكيان فرزندان مرحوم مرتضی ش��انزده حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ش��ش دانگ قطعه ملك مزروعی به مساحت 
شش دانگ 1020 مترمربع كما فرض اهلل سهم پسر پنج و يك 

سوم حبه و سهم دختر دو و دو سوم سهم
4909 آق��ای رضا س��رمدی فرزند مرحوم ش��كراهلل دو دانگ 

مشاع از شش دانگ قطعه ملك

5100 آقاي��ان محمد طالبی فرزند ام��راهلل و محمد كاظم زاده 
فرزند علی 21 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ خانه و باغچه 
به نس��بت ه��ای محمد طالبی 15 حبه و محم��د كاظم زاده 6 

حبه
10397 آقای علی اكبر عس��كری اردس��تانی فرزند حس��ين و 
خانم صغرا برنجی اردس��تانی فرزند حس��ن بيست و هشت و 
چهارپنج��م حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه ش��ش دانگ قطعه 
زمين مزروعی به مس��احت ش��ش دان��گ 2918/24 مترمربع 

باالمناصفه هر يك چهارده و دو پنجم حبه
12291 آقای س��يدكريم موسوی مقدم فرزند سيدباقر و خانم 
ناهيد كاظم زاده اردس��تانی فرزند مصطفی شش دانگ كوچه 
متروك��ه به مس��احت 39/30 مترمربع باالمناصفه هر يك س��ه 

دانگ
دهس��تان س��فلی قریه کچو مثقال شماره 75 اصلی و فرعی 

های زیر:
1403 آقای مرتضی رش��يدی مهرآبادی فرزند ماش��ااهلل شش 

دانگ يك باب خانه به مساحت 251 مترمربع
1493 آقای محمد مش��كين فرزند رضا ش��ش دانگ يك باب 

خانه و باغچه متصله به مساحت 368/54 مترمربع
بن��د ب: اماكی كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و 
ليكن به واسطه اش��تباه مؤثری كه در انتشار آنها رخ داده و به 
موجب آراء هيأت نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات 

تفويضی هيئت نظ��ارت بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر به تجديد آگهی 

شده اند:
 دهس��تان گرمس��یر شهر اردس��تان به ش��ماره یک اصلی و 

فرعی های زیر:
4369 آقای علی اكبر چوپانی اردستانی فرزند حسين سه دانگ 
و خانم فاطمه مائی فرزند مصطفی دو دانگ و نيم مش��اع از 
ش��ش دانگ يك باب خانه انتقالی مع الواسطه از طرف حاجيه 
فرخ فرزند ميرزا محس��ن كه در آگهی قبلی حاجيه فرخ بدون 

مشخصات اظهار و آگهی شده است.
12253 خان��م فاطمه ثاث اردس��تانی فرزند علی اكبر ش��ش 
دانگ قطعه ملك در حال ساختمان احداثی بر روی پاک 217 
به مس��احت 169/40 مترمربع كه در آگهی نوبتی قبلی س��هواً 

پاک 217 اظهار و آگهی شده است.
به موج��ب ماده قانون ثبت اماک چنانچه كس��ی نس��بت به 
اماک من��درج در اين آگهی واخواهی داش��ته باش��د بايد از 
تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به آنهايی كه تقاضای ثبت آنها 
پذيرفته شده است به شرح رديف الف ظرف مدت 90 روز و 
نسبت به آنهايی كه طبق آراء هيئت نظارت ثبت تجديد آگهی 
ش��ده است به ش��رح رديف ب در مدت 30 روز دادخواست 
واخواه��ی خود را به اين اداره تس��ليم و طب��ق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض 

ظ��رف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ب��ه اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح قضائی گواهی 
تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد و در 
صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف 
دع��وی بايد گواهی دادگاه را مش��عر ب��ر جريان دعوی ظرف 

مدت مرقوم تسليم نمايد.
 اعتراض��ات يا گواه��ی طرح دعوی كه بع��د از انقضاء مدت 
مرقوم واصل ش��ود بااثر اس��ت و مطابق قس��مت اخير ماده 
16 و تبص��ره م��اده 17 قان��ون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طب��ق ماده 56 آئين نامه قانون ح��دود و حقوق ارتفاقی موقع 
تعيي��ن حدود در ص��ورت مجلس قي��د و واخواهی صاحبان 
ام��اک و مجاوري��ن نس��بت ب��ه ح��دود و حق��وق ارتفاقی 
مطاب��ق م��اده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده واح��ده قانون 
 تعيي��ن تكليف پرونده ه��ای معترضی ثب��ت پذيرفته خواهد 

شد.
 اين آگهی نس��بت به رديف الف و ب در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاري��خ انتش��ار نوبت اول در روزنام��ه زاينده رود 

اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/06/01

م الف/ 139  
 فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

401/ ت/ 4 ش��ماره: 1785- 89/4/29 به موجب ماده 12 قانون 
ثبت اسناد و اماک ماده 59 اصاحی و آيين نامه مربوط به اماكی 
كه در سه ماهه اول سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده به 

شرح ذيل آگهی می گردد.
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان

3254- فرعی آقای ناصر آقاساغری فرزند اسداله سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ قطعه زمين بائره واقع در كوی س��ركمر جوشقان 

بمساحت 415- مترمربع
ش��ماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک 

کامو
368- فرع��ی آقای حس��ين عقيلی و خانم زه��را حاجی بابائی 
فرزندان محمدآقا و حس��ين بالمناصفه شش��دانگ يكباب خانه 
و قطع��ه زمين متصل به آن واقع در كوی پائين كامو بمس��احت 

209/50 مترمربع
976- آقاي��ان غامعلی و علی صفی فرزن��دان حيدر بالمناصفه 
پانزده س��هم مشاع از بيست و پنج س��هم ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی واقع در دشت خير كامو بمساحت 1228 مترمربع
1042- آق��ای نوربخش بخش��ی زاده فرزند غامعلی تمامی دو 
س��هم مشاع از پنج سهم ششدانگ يكدرب باغ مشجر و موستان 

واقع در كامو بمساحت 3609/15 مترمربع
1617- فرعی آقای غامحسين ارباب و خانم ام البنين جوركش 
فرزندان غامعلی و س��لطانعلی بالمناصفه يك جريب مش��اع از 
چهار جريب شش��دانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دشت زرد 

كامو بمساحت 2155 مترمربع
1986- فرعی آقای حسينعلی زين الدين فرزند غامعلی ششدانگ 
يكباب حصار و طويله مجزی شده از شماره 344- فرعی واقع در 

كوی پائين كامو بمساحت 119 مترمربع
1987- فرع��ی آقای غامحس��ين س��لمانی فرزن��د محمدعلی 
شش��دانگ قطعه گلس��تان و مش��جر واقع در دش��ت خير كامو 

بمساحت 1950- مترمربع
1988- فرعی آقای س��يدميرزا موسوی و خانم سعيده عبدالهی 
فرزندان سيدموسی و غامرضا بترتيب نسبت به دو دانگ و چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه واقع در محله مصلی كامو 

بمساحت 258 مترمربع
ش��ماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و امالک 

چوقان
495- فرعی آقای غامرضا بالی و خانم فاطمه سلطان جراحی 
فرزندان محمد و علی بترتيب نس��بت به چهار دانگ و دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يكبابخانه واقع در روستای چوقان بمساحت 

385/65 مترمربع
496- فرعی آقای عباسعلی جمالی مقدم و خانم معصومه يوسفی 
فرزندان يداله و براتعلی بالمناصفه شش��دانگ يكبابخانه واقع در 

روستای چوقان بمساحت 435 مترمربع
539- فرع��ی آقای ج��واد حماميان و خانم خورش��يد زارعيان 
فرزندان غامعلی و عبدالحس��ين بالمناصفه ششدانگ يكبابخانه 

واقع در روستای چوقان بمساحت 261 مترمربع

540- فرعی خانم فاطمه زارعيان فرزند عباس��علی شش��دانگ 
يكبابخانه و باغچه متصل به آن واقع در روستای چوقان بمساحت 

984/50 مترمربع
541- فرعی خانم فاطمه زارعيان فرزند عباس��علی شش��دانگ 
يكب��اب طويله و انباری و محوطه آن واقع در روس��تای چوقان 

بمساحت 329/50 مترمربع
542- فرع��ی آقای مجتبی فرجی فرزند رمضانعلی شش��دانگ 
يكباب خانه واقع در روستای چوقان بمساحت 681/50 مترمربع

543- فرع��ی آقای براتعلی رعيت و خانم پروانه رعيت فرزندان 
آقا رضا و حاجی علی بترتيب نس��بت به دو دانگ و چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ يكبابخانه واقع در روستای چوقان بمساحت 

1853/50 مترمربع
شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی مزرعه همواریه 

کامو
141- فرعی آقای احمد حاجی بابايی فرزند حس��ين ششدانگ 
قطعه زمين ساده واقع در مزرعه همواريه كامو بمساحت 162/50 

مترمربع
142- فرعی خانم صديقه هنروری فرزند جعفرقلی شش��دانگ 
قطعه زمين ساده واقع در مزرعه همواريه كامو بمساحت 162/50 

مترمربع
144- فرعی آقای علی عباس اعتمادی نژاد و خانم مريم سجودی 
فرزندان س��لطانعلی و حسن بترتيب نسبت به دو دانگ و چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه واقع در مزرعه همواريه كامو 

بمساحت 647/75 مترمربع
شماره های فرعی از پالک یکصدو پنجاه و دو اصلی روستای 

ورکان
2027- فرع��ی آقای نوروزعلی مهدی زاده وركانی فرزند محمد 
شش��دانگ يكباب انباری و قطعه گلس��تان متصل ب��ان واقع در 

روستای وركان بمساحت 5720 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به اماک مندرج 
در اين آگهی واخواهی داش��ته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار 
آگهی به مدت نود روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره 
تس��ليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تس��ليم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوا نمايد در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوا 
اقامه شده باش��د طرف دعوا بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان 
دعوا را ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراض يا گواهی طرف 
دعوا كه پس از انقضاء مدت مذكور واصل گردد مطابق قس��مت 
اخي��ر م��اده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمن��اً طبق ماده 56 آيين نامه ثبت نس��بت به حقوق ارتفاقی در 
موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدی قيد و واخواهی 
صاحبان اماک نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز 

منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/ 5730          نوروز- كفيل ثبت اسناد و اماک جوشقان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1389  اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
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345/ ت/ 4 89/4/22 ش��ماره: 4687 بموج��ب ماده 11 قانون ثبت 
اس��ناد و اماک و م��اده 59 اصاحی آيين نام��ه مذكور اماكی كه 
تقاضای ثبت آنها در سه ماهه اول سال 89 پذيرفته شده و اماكی كه 
در آگهی نوبتی قبلی از قلم افتاده و نيز اماكی كه بموجب آراء هيأت 

نظارت بايستی تجديد آگهی شوند به شرح ذيل آگهی می گردند:
الف( اماكی كه در س��ه ماهه اول س��ال ج��اری تقاضای ثبت آنها 
پذيرفت��ه ش��ده و اماكی ك��ه در آگهی قبلی از قل��م افتاده و مدت 
 اعت��راض بر آنه��ا از تاري��خ انتش��ار )89/5/2( به م��دت 90 روز 

می باشد.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قرا حومه

1- از شماره يك اصلی اوره
2016- خانم عصمت ميرزاده حس��ينی فرزند سيدميرزا ششدانگ 

قطعه زمين محصور به مساحت 160 مترمربع
2018- خانم مريم ميرزاده حسينی فرزند سيدميرزا ششدانگ قطعه 

زمين محصور به مساحت 236/20 مترمربع
2- از شماره 9- اصلی عليا

993- بتول خانم نطنزی فرزند مش��هدی اكبر يك سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ قطعه زمين معروف رووه

3- از شماره 33 اصلی نطنز
410- موقوفه مسجد زينبيه به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان نطنز تمامی ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 2770 

مترمربع 
3154- خانم اعظم الس��ادات قائمی فرزند س��يدمرتضی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی محصور معروف باغ قدمگاه به مساحت 4058 

مترمربع
4- از شماره 47- اصلی قنات مارند كه مدار گردش و مبدا و مظهر 

و مقسم آن به شرح سوابق ثبتی است.
آقای محمدتقی خطيری عليائی فرزند علی تمامت مجاری دو ربع 
دانگ از جمله دوازده دانگ يكش��بانه روز از قنات مرقوم انتقال مع 

الواسطه از خانم زهرا خطيری عليائی
5- از شماره 52- اصلی وشوشاد

59- آقای غامرضا باغبادی فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه زمين محصور به مساحت 304 مترمربع

6- از شماره 71- اصلی سرشك
205/4- خانم زهرا عبداله سرش��كی فرزند عباس تمامی ششدانگ 

يكباب اطاق بمساحت 21 مترمربع
592- آقاي��ان عليرضا و حميدرضا و عب��اس و علی اصغر و خانم 
مهری همگی عبداله سرشكی فرزندان علی هر كدام يك سهم مشاع 

از پنج سهم ششدانگ حياط خانه به مساحت 21 مترمربع
7- از شماره 76- اصلی ريسه

125- آقای احمدرضا قنبری ريسه فرزند شعبانعلی سه دانگ مشاع 
از ششدانگ دو درب باغ محصور و مشجر بمساحت 777 مترمربع 

8- از شماره 118- اصلی جاريان
1020- آقای امير اميدوار فرزند علی تمامی ششدانگ يكباب دبستان 

مخروبه بمساحت 507 مترمربع
9- از شماره 122- اصلی مزرعه هونی خفر

73- موقوف��ه امامزاده احمد خفر به نمايندگ��ی اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان نطنز شش��دانگ يك قطعه زمين بمساحت 5000 

مترمربع 
10- از شماره 158- اصلی قنوات اربعه جزن

خانم زهرا احمدی جزنی فرزند حس��ين نسبت به دو سهم و خانم 
فخری كريمی دس��تجردی فرزند اصغر نسبت به دو سهم مشاع از 
چهار سهم از ش��انزده سهم يكطاق از هيجده طاق ششدانگ قنات 

مرقوم
دوم( از بخش ده چیمه رود و برزرود

1- از شماره 25- اصلی چيمه 
2956- آقای سيدحسين سادات حسينی فرزند سيدرضا ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 312 مترمربع
2- از شماره 44- اصلی ابيانه

488- آقای حسين اكبری ابيانه فرزند محمدتقی ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 148 مترمربع

3- از شماره 114- اصلی صالح آباد )نی نی(
438- خانم راضيه قربی نی نی فرزند عباس��علی ششدانگ يكباب 

ساختمان بمساحت 1007 مترمربع
4- از شماره 128- اصلی هنجن

1700- آقای مس��لم قاسميان هنجنی فرزند حسن ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی معروف تيرقان به مساحت 300 مترمربع

5- از شماره 149- اصلی طره
595- آق��ای عباس كامياب فرزندحس��ين و خانم ناهيد جهان پناه 
فرزند امراله بالمناصفه و االش��اعه )هر كدام س��ه دانگ( ششدانگ 
يكباب خانه كه مشتمل است بر دو باب تحتانی و فوقانی به مساحت 
29/30 مترمربع و يكباب تحتانی فقط به مس��احت 40/20 مترمربع 

جمعا به مساحت 69/50 مترمربع
6- از شماره 150- اصلی برز

2640- خانم ايران ميرزا حسين يزدی فرزندحسين تمامی ششدانگ 
يكباب خانه و باغچه متصله به مساحت 560 مترمربع.

سوم( از بخش یازده طرقرود و قرا حومه
1- از شماره 3 اصلی- آب شرشر طار

158- آقای نعمت اله خليلی طاری فرزند اميرآقا ششدانگ يك قطعه 
زمين محصور به مساحت 287/60 مترمربع

2- از شماره 147- اصلی مزده
285- آقای جمش��يد زمانی مزده فرزند ابراهيم شش��دانگ يكباب 
ساختمان مخروبه و محوطه جلوی آن كه قبًا مدرسه بوده است به 

مساحت 658 مترمربع.
3- از شماره 182- اصلی ابيازن

1720- آق��ای عباس باقری مزرعه فرزند غامرضا شش��دانگ يك 
قطعه زمين مشجر به مساحت 2295 مترمربع

4- از شماره 193- اصلی طرق
144- آقای ش��ايد افتخاری طرقی فرزند غام سه و سه هفتم سهم 
مش��اع از شانزده سهم شش��دانگ قطعات زمين مزروعی و مشجر 

معروف بيدستان بمساحت 2480 مترمربع
477- آقای اصغر ابراهيم طرقی فرزند محمد تمامی دو سهم مشاع 
از پنج سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف پنج رجلی دشت 

برزن بمساحت 1138 مترمربع
1295- آقاي��ان علی محمد و غامحس��ين خالق��ی طرقی فرزندان 

حسين ششدانگ قطعات زمين مزروعی و مشجر بمساحت 2112
1298- خانم زهرا خالقی طرقی فرزند حس��ين ششدانگ دو قطعه 
زمي��ن مزروع��ی و نيمه مش��جر در گوری پايين بمس��احت 812 

مترمربع
2422- آقای صفر اسماعيلی فرزند حبيب اله تمامی سه سهم مشاع 
از پنج سهم ششدانگ يكدرب باغ معروف پنج رجلی در بخش كمر 
2936 و 2939 ال��ی 2943- آقای صفراس��ماعيلی فرزند حبيب اله 
تمامی ششدانگ چند باب اطاق تحتانی و طويله كه تشكيل يكباب 

خانه را ميدهد بمساحت 103/50 مترمربع
2944- آقای صفر اسماعيلی فرزند حبيب اله تمامی ششدانگ يك 

قطعه زمين محصور بمساحت 414 مترمربع
4734- خانم عذرا آقامحمدی فرزند سعيد ششدانگ يكباب خانه 

بمساحت 506/50
5- از شماره 352- اصلی مزرعه چاه ميل

54- خانم آهی جان علی عس��گری مورچه خورتی فرزند حسين 
شش��دانگ آبگاه معروف چاه ميل و قطعه زمين جنب آن بمساحت 

18944 مترمربع
ب( اماك��ی كه بموجب آراء هيأت نظ��ارت يا اختيارات تفويضی 
آگه��ی نوبتی آنها تجديد گرديده و مدت واخواهی بر آنها از تاريخ 

انتشار )89/5/2( فقط سی روز می باشد.
اول( از بخش 9 شامل نطنز و قراء حومه

1- از شماره 71- اصلی سرشك
735- آقای حسين جوانمرد و خانم كبری جوانمرد فرزندان جعفر 
بالمناصفه ششدانگ يكدرب باغ معروف گلشن انتقال قهری و مع 
الواسطه از فاطمه خانم جوانمرد كه در آگهی نوبتی قبلی نوع ملك 

اشتباهاً يك قطعه زمين منتشر گرديده كه اصاح می گردد.
1182- خانم ش��يرين جان دالوری سرشكی فرزند نوروز سه سهم 
مش��اع از هشت سهم ششدانگ يكدرب باغ معروف حاجی باقر و 
حصار جنب آن انتقالی از آقای حسين باقری سرشكی كه در آگهی 
نوبتی قبلی نام مالك اش��تباهاً رضا باقری منتشر گرديده كه اصاح 

می گردد.
دوم( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه

1- از شماره 193- اصلی طرق
1187- آقای احمد ابوفاضلی طرقی فرزند علی نسبت به سه دانگ 
و خانم صفيه ابوفاضلی فرزند احمد نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ سه قطعه زمين مزروعی متصل در دشت لب راه انتقال مع 
الواسطه از خانم بتول سعيدی كه در آگهی نوبتی قبلی اشتباهاً به نام 

انتقال دهنده منتشر گرديده است كه اصاح می گردد.
2- از شماره 277- اصلی نسران

502- آقای علی رضائی نسرانی فرزند جليل تمامی ششدانگ يك 
قطعه زمين محصور بمساحت 730 مترمربع كه در آگهی نوبتی قبلی 
ش��ماره پاک اصلی ملك اش��تباهاً 2177 منتشر گرديده كه اصاح 

می گردد.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک چنانچه اشخاص 
نسبت به اماک مندرج در اين آگهی از تاريخ اولين انتشار به شرح 
رديف اول به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشر شده اعتراضی 
داشته باش��ند واخواهی خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تسليم 
نمايند و در صورتی كه قبل از انتش��ار اين آگهی اقامه دعوی ش��ده 
باش��د ظرف مدت فوق تس��ليم نمايند اعتراضات يا گواهی طرح 
دعوی ك��ه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بااثر و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت می باشد و 
همچنين برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و تكليف پرونده های ثبتی 
مصوب 1373/3/6 معترض می بايست از تاريخ انتشار اعتراض خود 
را كتباً به اداره ثبت و دادگاه محل تسليم نمايد و ظرف مدت يك ماه 
گواهی مشعر بر طرح دعوی از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنين 
طبق م��اده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد 
حدود مش��خص می ش��ود و واخواهی صاحبان اماک و مجاوران 
ح��دود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد 
شد. اين آگهی نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و 
 نسبت به رديف ب يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتشر 

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1

م الف/ 314     
شادمان- كفيل ثبت اسناد و اماک نطنز

316/ ت/ 4 بموجب دس��تور ماده 11- قانون ثبت اسناد و اماک و 
ماده 59- اصاحی آئين نامه قانون مزبور اماكی كه در سه ماهه اول 
س��ال جاری تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده اند و نيز اماكی كه در 
آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده و هم چنين اماكی كه بموجب 
آراء هيأت نظارت بايس��تی تجديد آگهی شوند مربوط به بخش نه 

حوزه ثبتی بادرود بشرح ذيل می باشند:
الف: اماكی كه در سه ماهه اول سال جاری پذيرفته شده اند و هم 
چنين اماكی كه در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده اند و مدت 
واخواهی ب��ه آنها از تاريخ انتش��ار )1389/05/02( بمدت 90 روز 

پذيرفته می شود.
1- شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل

4661- آقای قاس��م خداياری ده نايبی فرزند حسنعلی- ششدانگ 
يكباب خانه و دكاكين متصله بمساحت 411/5 مترمربع

6506- آقای نوراله جوانی بادی فرزند علی محمد- ششدانگ قطعه 
زمين محصور و مشتمل بر كوره آجرپزی بمساحت 2679 مترمربع

8078- آقای محمدحيدريان مقدم بادی فرزند حس��ين- ششدانگ 
يكباب خانه در حال احداث بمساحت 199 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پاک 5014 فرعی از اصلی مرقوم
8095- آقای محسن صفری فرزند بخشعلی- ششدانگ يكباب خانه 
بمس��احت 239/50 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پاک 4198 

فرعی از اصلی مرقوم
8096- آقای عليرضا خورشيدی فرزند حسين- ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 137/90 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 3367 

فرعی از اصلی مرقوم
8099- آق��ای حميدرضا معماريان بادی فرزند احمد- شش��دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 245/90 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 5014 فرعی از اصلی مرقوم
8101- آقای روح اله پيروی بادی فرزند محمد- شش��دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 142 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 

4748 فرعی از اصلی مرقوم
8102- آقای سيدمحسن اش��جعی فرزند سيداسمعيل- ششدانگ 
يكباب خانه بمس��احت 142/10 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 3082 فرعی از اصلی مرقوم

8116- آقای عبدالرضا طالبی فرزندحسين – ششدانگ يكباب مغازه 
بمساحت 17/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 3509 فرعی 

از اصلی مرقوم
8123- آقای ذبيح اهلل احمدی بادی فرزند غامحس��ين- ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 194/85 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پاک 3964 فرعی از اصلی مرقوم
8124- آقای ذبيح اهلل احمدی بادی فرزند غامحسين نسبت به سه 
دانگ و خانم فاطمه ستاره نژاد فرزند جمشيد نسبت به سه دانگ از 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 197/85 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پاک 3964 فرعی از اصلی مرقوم.
8125- آق��ای عباس محرابی بادی فرزند گل محمد- شش��دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 185/30 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 966 فرعی از اصلی مرقوم
8126- آق��ای عباس قاس��می خالدآبادی فرزند رضا- شش��دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 362 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 

906 فرعی از اصلی مرقوم
2- شماره 189- اصلی شهر خالدآباد

190- خانم منير صفاری بادی فرزند حيدر- ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 336/20 مترمربع

220- آقای محمدعلی س��فری فرزند مراد- ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 175/85 مترمربع

224- آقای محمدعلی- سفری فرزند مراد- ششدانگ يكباب خانه 
مخروبه بمساحت 136 مترمربع

268- آقای تقی اسامی خالدی فرزند غامرضا- ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 241/5 مترمربع

277- آق��ای احمد اكرمی خالدی فرزند علی – شش��دانگ يكباب 
خانه مخروبه بمساحت 201/50 مترمربع

360- خانم فاطمه بنائيان بادی فرزند عباسعلی- سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 247 مترمربع

531 و 530- آقای مهدی جمال فرزندحس��ين- ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 192/5 مترمربع

610- آقا احمد بهرامه فرزندعلی- شش��دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 2415 مترمربع

658- آق��ای ناص��ر مبينی خالدی فرزند احم��د و آقای اكبر مبينی 
خالدی فرزند احمد بالمناصفه شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 

284/70 مترمربع
660- آقای حجت اله زينالی خالدی فرزندس��يف اله نسبت به سه 
دانگ و خانم فاطمه خواجه اميری فرزند حسين نسبت به سه دانگ 

از ششدانگ يكباب خانه بمساحت 382 مترمربع
663- آقای حسين خواجه اميری فرزند حبيب اله- ششدانگ يكباب 

خانه بمساحت 508/40 مترمربع
3161- آقای حمزه زينالی خالدی فرزند حجت اهلل- ششدانگ قطعه 
زمين محصور بمس��احت 216/5 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 661 فرعی از اصلی مرقوم
3162- آق��ای روح اله اميرجانی خالدی فرزند احمد- شش��دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 190/40 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 607 فرعی از اصلی مرقوم
3163- آقای عليرضا مسلمی فرزند محمد- ششدانگ قطعه زمين 
حياط خانه بمساحت 271/60 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 

448 فرعی از اصلی مرقوم
3165- خانم اشرف كريمی خالدی فرزند حسين- ششدانگ يكباب 

خانه بمساحت 333/5 مترمربع
3167- آق��ای رحمت اله اميری خال��دی فرزند حاجی فيض اله- 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 273 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پاک 711 فرعی از اصلی مرقوم
3170- آق��ای احمد توكلی خالدی فرزند ميرزامحمد- شش��دانگ 

قطعه زمين بمساحت 96/20 مترمربع
3173- آقای رس��ول اس��امی خالدی فرزند غامرضا- ششدانگ 
يكباب خانه بمس��احت 176/20 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از 

پاک 200 فرعی از اصلی مرقوم
3174- خانم فاطمه سعيدی خادم خالدی فرزند عباس- ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 186/20 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پاک 331 فرعی از اصلی مرقوم
3175- خانم زهرا مبينی خالدآبادی فرزند رحيم- ششدانگ قطعه 
زمين محصور بمس��احت 164/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پاک 698 فرعی از اصلی مرقوم

ب- اماكی كه بموجب رأی هيأت نظارت و يا اختيارات تفويضی 
كه آگهی نوبتی آنها تجديد گرديد كه فقط يك نوبت منتشر می شود 
و مهلت اعتراض به آنها از تاريخ انتشار نوبت اول فقط سی روز می 

باشد و بشرح ذيل آگهی می شود:
1- شماره 159- اصلی شهر بادرود و فرعی آن

3658- آقای عليرضا ساربان افوشته فرزند رضاقلی- ششدانگ قطعه 
زمين محصور تقريباً سه قفيزی معروف پائين راه كه در آگهی های 
نوبتی قبلی نام خانوادگی مستدعی ثبت اشتباهاً ساربانی آگهی شده 

است كه بدينوسيله اصاح می گردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اماک چنانچه كسی نسبت به اماک 
مندرج در اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين 
نوبت آگهی نس��بت به آنهايی كه تقاضای ثبت ش��ده بشرح رديف 
الف ظرف مدت 90 روز و نس��بت به آنهايی كه مطابق آراء هيأت 
نظارت بايستی، تجديد آگهی شده بشرح رديف ب بمدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را به اين اداره تس��ليم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تی با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصاح قضائی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد و در صورتی كه قبل از انتش��ار 
اين آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را 
مشعر بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و اعتراضات 
ي��ا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود 
بااثر می باش��د و مطابق قس��مت اخير م��اده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمناً طبق م��اده 56 آئين نامه قانون 
ثبت حق��وق ارتفاقی در موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيد و 
واخواه��ی صاحبان اماک و مجاورين نس��بت به تحديد حدود و 
حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده واحده 
 قانون تعيين تكلي��ف پرونده های معترضی ثب��ت پذيرفته خواهد

شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/06/01

م الف/ 308        
طويلی- رئيس ثبت اسناد و اماک بادرود

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز
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353/ ت/ 4 - 7319 ، 89/4/22 بموج��ب ماده 12- قانون 
ثبت اسناد و ماده 59- اصاحی آيين نامه مربوط به اماكی 
كه در س��ه ماهه اول س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
ش��ده وهمچنين ش��ماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق 
آراء هيات محترم نظارت ثبت، آگهی آنها بايد تجديد ش��ود 
مربوط به بخش يك ش��هرضا را به ش��رح زي��ر آگهی می 

نمايد:
رديف الف(
بخش يك(

- شماره های فرعی ازيك اصلی ابنيه واماک شهرضا
2914- س��هراب پ��اک ن��ژاد فرزندمختار وخانم گشس��ب 
خ��اک نژادفرزندمختاربه قانون ارث ازطرف مرحومه فاطمه 

مقدوری: يكدانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه.
3829باقيمانده- شهين دخت حقانی نژاد فرزندعبدالخليل: 
ششدانگ يكباب خانه كه پاكهای6081و7447ازآن مجزی 

شده است به مساحت150/50مترمربع.
7547- مرتض��ی كريم��ی فرزنديداله نس��بت ب��ه نودويك 
وهفت دهم س��هم مشاع وكيامرزمصلحی فرزندحيدرنسبت 
به س��ی وپنج وسيزده شصتم سهم مش��اع وجنت مصلحی 
فرزندنصراله نس��بت به هفتادوس��يزده س��ی ام سهم مشاع 
ازيكصدونودوهف��ت وس��ی وپن��ج صدم سهم:شش��دانگ 
يكباب س��اختمان نيم��ه تمام مجزی ش��ده ازپاک2693به 

مساحت197/35مترمربع.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

346- نصرت برهان فرزندحسن:شش��دانگ يكقطعه زمين 
محصوربه مساحت1973مترمربع.

فرزنداسداله:شش��دانگ  عس��گری  ش��هربانوعلی   -2955
يكبابخانه محل خندق وحصاربه مساحت179مترمربع.

6628- حسين دهقان فرزندعبدالعلی نسبت به4613/5سهم 
مش��اع وفريباسرحدی فرزندمحمد نسبت به200سهم مشاع 
از4813/50سهم:شش��دانگ يكباب كارگاه مفتول كش��ی به 

مساحت4813/50مترمربع.
8160- عزت اله موسوی پورفرزندميرعلی:ششدانگ يكباب 

خانه به مساحت300مترمربع.
9976- مهدی عاشوری فرزندكمر:ششدانگ قطعه زمين به 

مساحت123/70مترمربع.
10212- لهراسب عربلونره فرزندكيامرز:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت134/70مترمربع.
12837- فيروزحاجی دولو فرزندحمداله وحكيمه زرگری 
عمل��ه فرزن��د اسفنديارباالسويه:شش��دانگ يكبابخان��ه به 

مساحت159/50مترمربع.
12868- سيد علی اصغرموسوی فرزندسيدغامرضا:ششدانگ 
يكبابخانه مجزی شده ازپاک9060به مساحت104مترمربع.
12912- ماهی قرقانی فرزندحبيب اله:شش��دانگ يكبابخانه 

به مساحت229/80مترمربع.
12919- عليرضاطاهرفرزندفضل اله:شش��دانگ قطعه زمين 

محصورمجزی شده ازپاک1016به مساحت304مترمربع.
پورفرزندحيدرعلی وزهراش��ريفی  منوركاويي��ان   -12921
فرزندس��يدولی اله وزهراگابی فرزندعلی هركدام نسبت به 
يكدانگ مشاع وعبدالعلی ورحمت اله ومحمدحسن همگی 
نصيری فرزندان محمدباالس��ويه نس��بت ب��ه يكدانگ ونيم 
مشاع ونرگس خاتون گابی فرزندحسن نسبت به يكدانگ 
ونيم مش��اع از:شش��دانگ قس��متی ازيكبابخانه محل جوی 
متروكه به مس��احت33/5مترمربع كه به انضمام شش��دانگ 

پاک5083جمعاتشكيل يكباب خانه راداده است.
12925- طاهره حجتی فرزندقدرت اله:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت81مترمربع.
12926- محس��ن نصيری فرزند عبدالرسول وپروانه برهان 
فرزنديدال��ه باالسويه:شش��دانگ يكبابخان��ه مجزی ش��ده 

ازپاک1137به مساحت154/50مترمربع.
12927- سعيدبرهان فرزنديداله نسبت به چهاردانگ مشاع 
ومري��م خادم ش��هرضافرزندرحمت اله نس��بت به دودانگ 
مش��اع از:ششدانگ يكبابخانه مجزی ش��ده ازپاک1137به 

مساحت151/90مترمربع.
- شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

426باقيمانده- علی شجاعی فرزندحسين:ششدانگ يكباب 
مغ��ازه ك��ه پاكه��ای 2909 و 3008 و 3038 و 3362 و 
3926 و 4400و4541و4542ازآن مجزی ش��ده اس��ت، به 

مساحت35/90مترمربع.
4532- موقوفه آب انبارحاج صادق به تصدی اداره اوقاف 
وامورخيري��ه شهرس��تان شهرضا:شش��دانگ يكقطعه زمين 

محصورموقوفه به مساحت1076/30مترمربع.

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1137- ول��ی قرخل��وی طاه��ری فرزندنصراله:شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت147مترمربع.
فرزندمحمد:شش��دانگ  قرخلوئی  معصوم  1138باقيمانده- 
يكبابخان��ه ك��ه پ��اک2356ازآن مج��زی ش��ده اس��ت به 

مساحت56مترمربع.
1326- روح اله قاس��م پوردهاقانی فرزندحسين:ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت334مترمربع.
پورفرزنديوسف:شش��دانگ  غامرضاخ��داوردی   -1378

يكبابخانه به مساحت126/40مترمربع.
1944- جعفربهرامی فرزندعيسی:شش��دانگ يكقطعه زمين 

پی كنی شده به مساحت67/80مترمربع.
2365- محمدعل��ی تني��ده فرزندجواد وعالم ج��ان ژيانی 
مطل��ق فرزندخانباب��ا باالسويه:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 

مساحت218/5مترمربع.
2367- حيدرعلی جمالی فرزندقدمعلی:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت194/25مترمربع.
2426- محس��ن بال افكنده شهرضافرزندمصطفی:ششدانگ 
يكقطع��ه زمي��ن محصورمج��زی ش��ده ازپاک1027ب��ه 

مساحت99/67مترمربع.
2428- سيروس وزيری نيا فرزنداسفنديار:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده ازپاک 2237به مساحت149/60مترمربع.
2430- اسماعيل سهرابی فرزندقدرت اله:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده ازپاک1089به مساحت296/20مترمربع.
2431- احمدعلی بهرامی فرزندفرامرز:شش��دانگ يكقطعه 

زمين به مساحت162/52مترمربع.
2432- حاتم كاويانی فرزندفضل اله:شش��دانگ يكبابخانه 

مجزی شده ازپاک2146به مساحت150/20مترمربع.
- شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2239- محمدرضانايبی فرزندابراهيم نس��بت به چهاردانگ 
مشاع وريحانه حسين پورفرزندحبيب اله نسبت به دودانگ 

مشاع از:ششدانگ يكبابخانه به مساحت152/30مترمربع.
2243- مس��يح اله باباربيع شهرضافرزندحسين:شش��دانگ 
يكقطعه زمين جای پی كنی شده مجزی شده ازپاک172به 

مساحت150/50مترمربع.
2248- فاطمه براهيمی فرزندعلی اصغر:ششدانگ يكقطعه 
زمين پی كنی ش��ده نيمه محصورمجزی شده ازپاک550به 

مساحت461/10مترمربع.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2205- محمدجوادآقاس��ی فرزندحس��ين ومرضيه باباربيع 
فرزندعبدالرس��ول باالسويه:ششدانگ يكبابخانه مجزی شده 

ازپاک148به مساحت138/65مترمربع.
2206- مهنازپارسائی فرزندعليرضا:ششدانگ يكبابخانه نيمه 

تمام مجزی شده ازپاک83به مساحت227/60مترمربع.
2210- مرتضی رضائی باغس��رخی فرزندعلی اكبرنسبت به 
چهاردانگ مشاع وزهراصادقی فرزندناصرنسبت به دودانگ 
مش��اع از:شش��دانگ يكبابخان��ه مجزی ش��ده ازپاک81به 

مساحت191مترمربع.
2211- محمودامي��ری فرزندنگهدارنس��بت ب��ه دودان��گ 
مش��اع زهرارضائ��ی فرزندبمانعلی نس��بت ب��ه چهاردانگ 
مش��اع از:شش��دانگ يكبابخان��ه مجزی ش��ده ازپاک82به 

مساحت116مترمربع.
يكقطع��ه  فرزندرضا:شش��دانگ  ذره  به��رام   -2213
زمي��ن ج��ای پی كن��ی ش��ده مج��زی ش��ده ازپاک82به 

مساحت258/20مترمربع.
يكقطع��ه  شش��دانگ  فرزندبه��رام:  ذره  مه��ران   -2214
زمي��ن ج��ای پی كن��ی ش��ده مج��زی ش��ده ازپاک82به 

مساحت256/20مترمربع.
يكقطع��ه  شش��دانگ  فرزندرض��ا:  ذره  به��رام   -2215
زمي��ن ج��ای پی كن��ی ش��ده مج��زی ش��ده ازپاک82به 

مساحت255/60مترمربع.
- شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

46- طاهره مومنيان فرزندولی اله واعظم تاكی فرزندجمشيد 
باالسويه:تمامت 451/70سهم مش��اع از815سهم ششدانگ 

يكقطعه زمين مزروعی به مساحت ششدانگ815مترمربع.
448- رحمان شاه محمدی فرزندشمسعلی نسبت به چهاردانگ 
مش��اع وليابيات فرزندكرمعلی نس��بت به دودانگ مش��اع 

از:ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت143/40مترمربع.
- شماره های فرعی از176 اصلی شهرک اسام آباد

560- علی اصغرصفرلوفرزندقيصر:شش��دانگ يكبابخانه به 
مساحت225مترمربع.

638باقيمانده- علی اس��فندياری فرزندكاكاشير:شش��دانگ 

ب��ه  ش��ده  مج��زی  پ��اک856ازآن  ك��ه  يكبابخان��ه 
مساحت168مترمربع.

639- علی فرهمنديان فرزندهرمز:شش��دانگ يكبابخانه به 
مساحت220مترمربع.

777- كس��رافرهمنديان فرزندبهمن:ششدانگ يكباب مغازه 
دودهنه باساختمان فوقانی به مساحت80مترمربع.

فرزنداروجعلی:شش��دانگ  فرهمندني��ا  اس��ماعيل   -818
يكبابخانه به مساحت 178/50مترمربع.

823- بهمن فرهمنديان فرزندتيمور:ششدانگ يكقطعه زمين 
پی كنی شده به مساحت193مترمربع.

873- ترالن فرهمنديان فرزندشاحسين:شش��دانگ يكباب 
مغازه به مساحت22/40مترمربع.

فرزندسهراب:شش��دانگ  محم��دی  س��بزعلی   -881
ازپاكهای454و455ب��ه  ش��ده  مج��زی  يكبابخان��ه 

مساحت255/65مترمربع.
882- مرتضی صفری فرزندقربان:شش��دانگ يكقطعه زمين 

مجزی شده ازپاک130به مساحت355/50مترمربع.
فرزندشاكرم:شش��دانگ  عليرضافرهمندي��ان   -885
يكقطع��ه زمي��ن نيم��ه محصورمجزی ش��ده ازپاک883به 

مساحت221مترمربع.
887- محمودفرهمنديان فرزندبهمن:ششدانگ يكباب مغازه 

سه دهنه باساختمان فوقانی آن به مساحت80مترمربع.
889- ابراهي��م فرهمندنيافرزنداروجعلی وش��وكت صفری 
فرزندقهرم��ان باالسويه:شش��دانگ يكبابخانه مجزی ش��ده 

ازپاک546به مساحت262مترمربع.
891- غامرضافرهمنديان فرزند هرمز:ششدانگ يكبابخانه 

نيمه تمام مجزی شده ازپاک132به مساحت149مترمربع.
بخش دو(

- شماره فرعی از225- اصلی اسفرجان
3101- آقايان عب��اس واصغروخانم توران همگی محمدی 
فرزندان كريم باالسويه:شش��دانگ قطع��ه زمين مزروعی به 

مساحت1730مترمربع.
- شماره فرعی از242- اصلی هونجان

1422- آيت اله جوهری هونجانی فرزندمهديقلی:ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی مح��ل احداث مرغداری ويكقطعه باغ 

متصل به آن به مساحت33241مترمربع.
ول��ی  آنهاتنظي��م  اظهارنام��ه  ك��ه  اماك��ی  ب(  ردي��ف 

اشتباهادرموعدمقررآگهی نگرديده وازقلم افتاده است:
- شماره فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

12819- غامرضامس��لمی زاده فرزندعبدالكاظم:ششدانگ 
يكقطع��ه زمين پی كنی ش��ده مجزی ش��ده ازپاک5214به 

مساحت141مترمربع.
رديف ج( اماكی كه آگهی نوبتی آنهادرموعدمقررمنتشرليكن 
بواسطه اش��تباه موثری كه درانتش��ارآنهارخ داده وبموجب 
مس��تندبه  يادس��توراداری  نظ��ارت  محت��رم  آراءهيئ��ت 
اختي��ارات تفويض��ی هيئ��ت نظ��ارت موض��وع بنده��ای 
385و386و387مجموع��ه بخش��نامه ه��ای ت��ااول مهرماه 

1365منجربه تجديدآگهی شده اند:
- شماره فرعی ازيك اصلی ابنيه واماک شهرضا

2935- نعم��ت ال��ه براهيم��ی فرزندمحمدحس��ين:تمامت 
دودانگ مش��اع ازشش��دانگ يكبابخانه كه موازی يك ونيم 
دانگ مش��اع آنراصداق خانم نس��رين ملكيان فرزند حسن 
نموده اس��ت كه درآگهی نوبت��ی اوليه)س��ال1353( ميزان 
مالكيت نامبرده اش��تباهايكدانگ وني��م آگهی گرديده اينك 

تجديدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

789- حبيب اله يزدخواس��تی فرزندعبدالكريم:شش��دانگ 
قطع��ه ملك كه بموجب رای ش��ماره 8958-87/3/1هيئت 
حل اختاف مس��تقردرثبت ش��هرضابصورت يكدرب باغ 
مش��جرمعنب محصوربه مس��احت1720مترمربع درس��هم 
نامبرده مس��تقرگرديده است ودرآگهی نوبتی شش ماهه اول 
س��ال1319تحت پاک797آگهی گرديده كه بموجب رای 
ش��ماره 7614-89/3/4هيئت محترم نظارت ثبت كل استان 
اصفهان به ش��ماره واقعی خود3/789اصاح گرديده است 

اينك تجديدآگهی می گردد.
نس��بت  فرزندحس��ين  اكبراس��كندری  912و913و914- 
به5/5سهم مشاع وش��هرداری شهرضانس��بت به16/5سهم 
مش��اع واس��ماعيل ومحمدحس��ن وابراهيم هركدام نسبت 
به دوس��وم سهم مش��اع به اس��تثناءبهاءثمنيه اعيانی وعفت 
وعزت والهه هركدام نس��بت به يك س��وم س��هم مشاع به 
اس��تثناءبهاءثمنيه اعيان��ی همگی س��المی ش��هرضافرزندان 
فض��ل اله وفاطمه مطهرنس��بت به بهاءثمنيه اعيانی 3س��هم 

مش��اع وس��يد محمدرضانس��بت به دووهفده س��ی وششم 
س��هم مش��اع واش��رف آغاوفردوس وزهراواقدس هركدام 
نس��بت به ي��ك وهف��ده هفتادودوم س��هم مش��اع همگی 
فرزن��دان ميرزاابوالقاس��م وت��اراج بيگم ميربدفرزندس��يد 
عبدالكريم نس��بت به يك ش��صتم سهم مش��اع به انضمام 
بهاءثمنيه اعيانی يك س��ی ام س��هم مشاع وعبدالعلی نسبت 
به يك شصتم سهم مشاع به استثناءبهاءثمنيه اعيانی وناهيده 
ونازيا هركدام نس��بت به يك يكصدوبيستم سهم مشاع به 
اس��تثناءبهاءثمنيه اعيانی همگی ميربدفرزندان س��يد حسين 
وس��يد مهدی نس��بت به يك چهل وپنجم س��هم مشاع به 
استثناءبهاءثمنيه اعيانی ومريم نسبت به يك نودم سهم مشاع 
به استثناءبهاءثمنيه اعيانی همگی ميربدفرزندان سيد مصطفی 
وشهنازآريانسبت به بهاءثمنيه اعيانی يك سی ام سهم مشاع 
از:شش��دانگ قطع��ه ملك 32/5س��همی ك��ه درآگهی قبلی 
 اش��تباهاتحت پاک 3/914آگهی گرديده اينك تجديدآگهی 

می گردد.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

54- محمدرضاس��بزواری فرزندبه��رام نس��بت به دوويك 
پنجم قفيزمش��اع وفاطم��ه عذراآقاپورشهرضافرزندحس��ين 
نس��بت ب��ه چهاروي��ك بيس��تم قفيزمش��اع ازش��ش ويك 
چهارم قفيزمش��اع از12/5قفيزوحميد شعاعی شهرضافرزند 
علی نس��بت به يكصدوش��انزده وس��ه بيستم س��هم مشاع 
وفريباعابدی فرزندحس��ن نس��بت به يكصدوش��انزده وده 
صدم س��هم مشاع ورضاشيرانی زاده فرزندحبيب اله وفهيمه 
صفيان فرزندرحمت اله باالسويه نسبت به 191/5سهم مشاع 
از423/75سهم مشاع باقيمانده از627/75سهم 6/5قفيزمشاع 
از13قفيز:شش��دانگ يكقطعه ملك ك��ه درآگهی نوبتی قبلی 
نوع ملك اشتباهازمين آگهی گرديده اينك تجديدآگهی می 

گردد.
- شماره فرعی از35- اصلی روستای ماران

671- عبدالحسين مهديان مارونی فرزندمصطفی:ششدانگ 
يك��درب باغ معن��ب معروف به ب��اغ ول��دان مهديخان كه 
درآگهی نوبتی اوليه نام متقاض��ی ثبت ونام پدرازقلم افتاده 

اينك تجديدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

144- خانمه��ا فرخن��ده واق��دس وايران همگی طاوس��ی 
فرزندان عوض باالس��ويه نسبت به 800سهم مشاع ومهديه 
س��بزواری فرزندنعم��ت ال��ه نس��بت به170س��هم مش��اع 
وس��ميه انصاريپورفرزندعليرضانس��بت به170س��هم مشاع 
وعبدالرسول طحانی فرزندرمضان نسبت به 460سهم مشاع 
از1600سهم:ششدانگ يكقطعه ملك دوجريبی كه درآگهی 
نوبت��ی اوليه نوع ملك اش��تباه ازمين آگه��ی گرديده اينك 

تجديدآگهی می گردد. 
        به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نس��بت 
به ام��اک و رقبات مندرج در اين آگهی واخواهی داش��ته 
باش��د باي��د از تاريخ انتش��ار اولين نوبت آگهی نس��بت به 
آنهائی كه تقاضای ثبت ش��ده به ش��رح ردي��ف های الف 
وب ظرف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائ��ی كه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده به ش��رح رديف ج 
ظ��رف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به اين 
اداره ارائه وطب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست ظرف مدت 
30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض خود به اين اداره گواهی 
تقديم دادخواست رااز مراجع ذيصاح قضائی اخذ وبه اين 
اداره تسليم نمايد درصورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی 
اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا بايد گواهی دادگاه را مش��عر 
ب��ر جريان دعوا ظرف مدت مرق��وم ارائه نمايد .اعتراضات 
ياگواهی طرح دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل ش��ود با 
اثر اس��ت ومطابق قس��مت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعيين حدود درصورت مجلس 
قيد وواخواهی صاحبان اماک ومجاورين نس��بت به حدود 
و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده 
واح��ده قانون تعيين تكلي��ف پرونده ه��ای معترضی ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د.اين آگهی نس��بت به رديف های الف 
وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونسبت به رديف ج فقط 
يك نوبت از تاريخ انتش��ار نوب��ت اول در روز نامه زاينده 

رورچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد./.
تاريخ انتشار نوبت اول:89/5/2

تاريخ انتشار نوبت دوم:89/6/1  
م الف/ 292

ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1389 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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آگهی مزایده
250/خ اجرای احكام شعبه سوم حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده 
اجرايی 880157 ح ج 3 له خانم نجمه موذنی به طرفيت 1- خانم ناهيد آقاكوچك 
حسينی 2- اصغر، غامرضا، رضا، حميدرضا شهرت همگی آقاكوچك حسينی 
مبن��ی بر فروش پاک ثبتی 15182/1167 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در نظر 
دارد جلس��ه مزايده ای را در تاريخ 89/5/21 س��اعت 9 الی 10 صبح در اجرای 
احكام ش��عبه س��وم حقوقی اصفهان واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری طبقه سوم اتاق 307 برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل 
از مزايده از ملك واقع در خيابان گلستان، خيابان اشراق، كوچه نصر آزادانی پاک 
58 بازديد نمايند كسانی حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه 10درصد مبلغ 
كارشناسی را نقدا به همراه داشته باشند مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و برنده 
فرد يا افرادی می باش��ند كه باالترين قيمت را ارائه و پيشنهاد نمايند. هزينه های 
اجرايی و نقل و انتقال به نسبت مالكيت كسر خواهد شد ملك در تصرف آقای 

حسين آقاكوچك حسينی می باشد.
مشخصات ملك بر اساس نظر كارشناس

يك باب منزل مسكونی در دو طبقه، زيرزمين با كاربری مسكونی و طبقه همكف 
با كاربری مسكونی كه عمليات تفكيكی روی واحدهای آن صورت نگرفته است. 
مس��احت عرصه ساختمان حدود يكصد و نود و پنج مترمربع و مساحت اعيانی 
آن در حدود 160 مترمربع می باشد. ساختمان دارای قدمت حدود 20 سال است 
و سيس��تم سازه ای آن ديوار بارو ستوان فلزی و در سقف تيرآهن و طاق ضربی 
می باش��د. در حياط كف موزائيك و ديوار دارای س��نگ ازاره و آجرنما است در 
طبقه همكف، كف موزائيك و ديوارها قرنيز س��نگی گچ و رنگ روغن و دارای 
گچ بری متعارف می باشد و در آشپزخانه ديوارها كاشی كاری و كف آشپزخانه 
س��راميك و كابينت ها از نوع فلزی اس��ت دربهای داخلی از نوع چوبی و پنجره 
ها آلومينيومی اس��ت در زيرزمين كفها بتن و در محيط موزائيك و ديوارها قرنيز 
س��نگی، گچ و رنگ روغن می باشد و در آشپزخانه ديوارها كاشی كاری و كف 
آشپزخانه سراميك و كابينت ها از نوع فلزی است دربهای داخلی از نوع چوبی و 
پنجره ها آهنی است سيستم گرمايش ساختمان بخاری و آبگرمكن گازی می باشد 
و سيستم سرمايش نيز كولر آبی است منزل دارای انشعابات آب و فاضاب گاز 
كنتور برق و تلفن است كه با توجه به موقعيت محل و قدمت بنا و كليه عوامل 
موثر در قضيه ارزش ش��ش دانگ محل به مبلغ 1/650/000/000 ريال برآورد و 

ارزيابی گرديده است. 
م الف / 4032          مدير شعبه سوم اجرای احكام حقوقی دادگستری اصفهان  

آگهی اباغ وقت دادرسی
192/ ت/ 4 كاسه پرونده: 890512 ح/ 18

وقت رسيدگی: 89/6/13 ساعت 9 صبح
خواهان: بيگم محمدی عبدوند فرزند محمدعلی

خوانده: علی محمد قربانی فرزند عزيز خوب
خواسته: ثبت واقعه ازدواج

خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
18 عمومی اصفهان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده قبل از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. چنانچه بعداً 
 اباغی بوس��يله آگهی الزم شود فقط يكنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.
م الف/  4950                   مدير دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
غياب��ی  ش��ماره  دادنام��ه  موج��ب  ب��ه  ب   880318 ش��ماره  385/ت/4  
8809973734100607 م��ورخ 88/12/23 دادگاه نطن��ز ش��عبه حقوقی. محكوم 
عليه حس��ن عيوضی فرزند بيت اهلل ش��غل آزاد به نشانی مجهول المكان محكوم 
اس��ت به: 1- پرداخت جمعاً مبلغ دوازده ميلي��ون و نهصد و پنجاه هزار تومان به 
عن��وان اصل خواس��ته در حق محكوم لها زهرا مبينی فرزند رضا ش��غل خانه دار 
به نش��انی تهران – اتوبان آهنگ خيابان عبداهلل عبدالمحمدی كوچه شهيد سخائی 
كوچه خواجوی پاک 3. 2- پرداخت هزينه اجرايی )معادل نيم عش��ر دولتی( در 
حق صندوق دولت )رعايت تبصره 2 ماده 306ق.آ.د.م الزامی است.( محكوم عليه 
مكلف اس��ت از تاري��خ اباغ اجرائيه: 1- در مورد محك��وم به غير مالی ظرف ده 
روز مف��اد اجرائي��ه را بموقع اجراء بگذارد. 2- در م��ورد محكوم به مالی تا يكماه 
مفاد اجرائيه را بموقع اجراء بگذرد. 3- ترتيبی برای پرداخ محكوم به يا دين خود 
بدهد و يا برای اجرای حكم قراری بگذرد كه به گواهی محكوم له رس��يده باشد. 
در هر صورت نسخه ای از موافقت نامه يا رونوش مصدق آنرا به اجرا تسليم دارد. 
4- مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفای طلب از آن ميسر باشد. در صورتيكه 
بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت 
جامع دارائی خود را اعم از منقول و عير منقول به مسئول اجراء تسليم كند و اگر 
مال��ی ندارد صريحاً اعام نماي��د. 5- عاوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف 
اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبانماه 1352 
شمس��ی و همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه  مستخرجه ای از 
 اين دو قانون در ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده و به آن عمل 

نمايد.
 م الف/ 321                                                    دادرس دادگاه عمومی نطنز  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
386/ت/4. چون تحديد حدود اختصاصی ششدانگ يكباب انبار و طويله به شماره 
2254 فرعی واقع در كوی تكيه جوشقان پاک يك اصلی بخش دوازده كاشان. كه 
طبق پرونده ثبتی به نام بانو فاطمه اميدی فرزند اسداله و غيره. در جريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 89/5/23 در 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ صورت مجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح قضائی 

گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
م – الف 5616                          نوروز – كفيل ثبت اسناد و اماک جوشقان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
395/ت/4 چون تحديدحدودشش��دانگ يكباب خانه پاک شماره 4092 / 1 واقع 
در ابنيه بخش يك شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اصغرمحمدي فرزند احمد 
وغيره درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه 
دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك 
مرقوم درروز 26 / 5 / 1389 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 
لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاوري��ن وصاحبان اماک مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می 
بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم 
دادخواس��ت راازمرجع ذيصاح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمناًچنانچه 
روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نش��ده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل 

انجام خواهدشد. 
ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادواماک شهرضا  

آگهی مزایده مال غیر منقول
399/ت/4 بر اس��اس پرون��ده اجرائی كاس��ه79/2215/ش/87 الف:شش��دانگ 
قسمتی ازيكبابخانه پاک ثبتی شماره 32/351باقيمانده واقع دردست قمشه بخش 
يك ثبتی ش��هرضا مورد ثب��ت صفحه40 دفتر358با حدود اربعه :ش��ماالً  به طول 
15/40متردرب وديواريس��ت به كوچه عمومی  و ش��رقاً به طول 30صدم مترخط 
مستقيم مفروضی است به حريم جوی متروكه وجنوباً به طول 15/40مترخط مستقيم  
مفروضی اس��ت به پاک32/144 باقی مانده متصرفی متقاضی وغرباً به طول يك 
مترديواريس��ت به پاک32/1512 باقی مانده بمس��احت ده مترمربع كه به انضمام 
ششدانگ پاک32/144 باقيمانده وقسمتی ازجوی متروكه جمعاً تشكيل يك بابخانه 
را داده اس��ت حقوق ارتفاقی ندارد ب:شش��دانگ قسمتی ازيكبابخانه پاک ثبتی 
ش��ماره32/144باقی مانده واقع دردست قمشه بخش يك ثبتی شهرضا مورد ثبت 
صفحه 43دفتر358باحدوداربعه ذيل:شماالًبه طول 15/40مترخط مستقيم مفروضی 
است به پاک 32/351 ملكی متقاضيان شرقاً به طول 10/20خط مستقيم مفروضی 
است به حريم جوی متروكه جنوباًبه طول 15/90مترديواريست به ديوار پاک 32/483 
غرباًبه طول 10/40مترديواريس��ت به پاک 32/1511به مساحت 167/20مترمربع 
حقوق ارتفاقی ندارد كه به انضمام ششدانگ پاک 32/351وقسمتی ازجوی متروكه 
جمعاً تشكيل يكبابخانه را داده است می باشدكه به نام حميدرضا شهرام ثبت و سند 
صادر ش��ده است وبه موجب سند رهنی شماره 168244� 85/7/8دفتر3شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانك ملی شعبه مركزی شهرضا قرارگرفته كه به علت عدم 
پرداخت بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از اباغ اجرائيه بنا به 
درخواست بستانكار وباستناد قانون اصاح ماده 34 اصاحی قانون ثبت و آئين نامه 
اصاحی مربوطه پاک مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی 
توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف 
وارزيابی گرديد.ملك فوق با عرصه 177/2مترمربع واعيانی 144مترمربع شامل طبقه 
همكف ونيم طبقه به صورت مسكونی با ديوارهای آجری وسقف تير آهن ونمای 
خارجی سيمان زنی وسطوح داخلی سفيد كاری ودرب های خارجی پروفيل فلزی 
و داخلی چوبی ودارای سرويس بهداشتی تمام كاشی ودارای آشپزخانه تمام كاشی 
ودارای كابينت فلزی وكف موزائيك است. دارای اشتراكات آب وبرق وگازاست.
به مبلغ پانصد وده ميليون ريال)510,000,000( ارزيابی گرديده اس��ت. در جلسه 
مزايده كه ازس��اعت 9 صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ89/5/27 در شعبه اجرای 
ثبت اس��ناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز 
مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل 
ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناس��ی مذكورپانصدوده ميليون ريال )510,000,000(
ريال ش��روع وبه باالترين قيمت پيشنهادی و به هر كس كه خريدار باشد فروخته 
ميش��ود طالبين ميتوانند قبل از تش��كيل جلس��ه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا 
خيابان ش��هيد بهش��تی فرعی 11پاک 3 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر اس��ت 
كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می 
وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان 
،آب و برق وگازوس��اير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی 
 يكنوب��ت در روزنام��ه زاينده رود چ��اپ اصفهان در تاريخ89/5/2 درج ومنتش��ر 

ميشود.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد واماک شهرضا

ابالغ
400/ت/4. كاسه پرونده: 1114/88 شماره دادنامه: 89/3/26/273 مرجع رسيدگی 
شعبه: 29 شورای حل اختاف اصفهان. خواهان: سعيد خادمی نشانی: خ مقداد – 
روبروی قرض الحس��نه حضرت سجاد – تره بار فروشی آتش خوانده: سيد علی 
الجوردی نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسيدگی با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نمای: 
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواس��ت س��عيد خادمی به طرفيت سيد علی الجوردی بخواسته 
مطالب��ه مبلغ نوزده ميليون ريال وجه دو فقره چك به ش��ماره ه��ای 100166-1، 
88/6/20 بان��ك مل��ی 2- 214783 ، 88/7/12 بانك ملت. به انضمام خس��ارات 
دادرسی و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمی و ماحظه اصول مستندات 
دعوی و اينكه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده 
و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حكايت می 
كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی 
هزار ريال عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ سر 
رسيد چك ها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در 
ح��ق خواهان صادر و اعام می گ��ردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود. 
م – الف 5689                        قاضی شعبه 29 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی احضار
407/ ت/ 4 چون آقای فرامرز شفيعی فرزند حسين شكايتی عليه آقای امين عليزاده 
مبنی بر كاهبرداری مطرح نموده كه پرونده به كاسه 890701 اين بازپرسی ثبت 
گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر 
آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم 

حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 5728     محمدی- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
408/ ت/ 4 آگهی اباغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای چنگيز 
ايرانشاهی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شما در شورای حل اختاف 
ش��اهين شهر تقديم كه به كاس��ه 89-197 ش ح 1 ثبت و برای روز شنبه مورخ 
89/6/6 ساعت 6/45 بعدازظهر تعيين وقت گرديده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و بدستور شورا به تجويز ماده 76 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار درج و به 
شما اباغ می گردد. جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
اول حقوقی ش��ورای حل اختاف شاهين شهر مراجعه و در تاريخ مذكور جهت 

رسيدگی در اين شورا حاضر شويد واال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 5704       دفتر شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شاهين شهر

آگهی ابالغ
409/ ت/ 4 آگه��ی اباغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به آقای فرض 
اهلل ايرانش��اهی دادخواستی به خواس��ته مطالبه وجه بطرفيت شما در شورای حل 
اختاف شاهين شهر تقديم كه به كاسه 89-198 ش ح 1 ثبت و برای روز شنبه 
مورخ 89/6/6 س��اعت 7 بعدازظهر تعيين وقت گرديده است. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و بدس��تور ش��ورا به تجويز ماده 76 
قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
درج و به ش��ما اباغ می گردد. جهت دريافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر ش��عبه اول حقوقی ش��ورای حل اختاف شاهين شهر مراجعه و در تاريخ 
 مذكور جهت رس��يدگی در اين شورا حاضر شويد واال وفق مقررات اقدام خواهد

 شد.
م الف/ 5705              دفتر شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شاهين شهر

آگهی احضار
410/ ت/ 4 ش��ماره 890690 ب4 چون آقای اصغر اظهر فرزند علی اكبر شكايتی 
عليه آقای اكبر نظام زاده فرزند اميرقلی مبنی بر كاهبرداری مطرح نموده. لذا نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل می آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاسخگوئی به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 5727      محمدی- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

احضار
419/ت/4 چون آقای عزيز افراسبی فرزند فضلعلی شكايتی عليه آقای جبار كريمی 
مبنی بر س��رقت مطرح نموده كه پرونده آن به كاس��ه 890467ک109 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/6/3 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 

يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاريه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 5629                      مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ
433/ت/4 آگهی اباغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به كاسه پرونده: 
95/89 وقت رسيدگی: 89/6/1 ساعت 11 صبح. خواهان: بانك صادرات. خوانده: 
محمدرضا همايون پور و غيره. خواسته: مطالبه وجه قرار داد به مبلغ 111/734/000 
ريال به انضمام س��اير خسارات دادرس��ی خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های 
عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 11 عمومی حقوقی ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی 

حضور به هم رساند. 
م  الف/ 5633        پيرامون – مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
440/ت/4 آگه��ی اب��اغ وق��ت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائ��م به كاس��ه 
پرونده:89/97ح11 وقت رسيدگی: 89/6/2 ساعت 10  صبح. خواهان: بانك صادرات. 
خوانده: عبدالسعيد ابجدی – ميثم اقتداری فر – علی موسوی راشنانی. خواسته: مطالبه 
وجه قرارداد شماره 86008162 به مبلغ 52/224/000 ريال خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه های عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگی حضور به هم رساند. 
م  الف/ 5634                     مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
450/ت/4 شعبه نهم اجرای احكام كيفری در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
كاسه 890072ش9 له آقای مجيد عسكری با وكالت محسن كبيری عليه مجيد صباغيان 
معروف به حميد فرزند كريم بنشانی رهنان – خيابان قديم كوچه شهيد محمد زاهدی 
كوچه شماره 89 منزل كريم صباغيان ط دوم مبنی بر مطالبه مبلغ 1/152/451/948 ريال 
و مبلغ پنجاه ميليون ريال حق االجرای دولتی جلسه مزايده ای در روز چهارشنبه مورخ 
89/5/13 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا )اتاق 033-ط همكف دادگستری 
شهيد نيكبخت( جهت فروش 43/996 حبه از 72 حبه ششدانگ پاک ثبتی 19/1493 
بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی رهنان – خيابان شهيدان غربی – كوچه شهيد زاهدی 
نبش كوچه شهيد باقرصاد كه اكنون حسب گزارش كانتری در تصرف كريم صباغيان 
می باش��د به شرح كارشناس��ی ذيل كه مصون از تعرض باقيمانده برگزار نمايد. در 
خصوص ملك ماده 111 ق.ا.ا.م اعام گرديد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده 
به نشانی فوق قادر به بازديد از ملك خواهند بود تا با توديع نقدی 10درصد قيمت پايه 
در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 

هزينه های اجرايی و نقل و انتقال بر عهده محكوم عليه می باشد. 
اوصاف ملك براساس نظريه كارشناس

يكباب خانه مس��كونی تحت پاک ثبتی 19/1493 بخش 14 ثبت اصفهان دارای 
عرصه ای به مساحت 312 متر مربع و ساختمانی در دو طبقه مجزا كًا با زير بنای 
حدود 424 متر مربع با مشخصات اسكلت بتنی سقفها تيرچه بلوک، بدنه داخلی 
ديوارها تا ارتفاع 1/20 متر سنگ و مابقی گچ و نقاشی، دربهای داخلی چوبی بدنه 
ديوارهای آشپزخانه و حمام و سرويسهای بهداشتی كاشی با كف سراميك، درب 
و پنج��ره های خارجی در ضلع جنوبی پروفيل فلزی و در ضلع غربی آلومينيوم 
به انضمام حياط س��ازی و امتيازات آب و برق و گاز می باش��د. بنابراين با توجه 
به موارد موصوف به موقعيت و مس��احت عرصه پاک و نوع س��اخت و مصالح 
مصروفه و در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل موثر در ارزيابی، ارزش ششدانگ 
عرصه و اعيان پاک فوق االش��عار جمعاً به مبلغ 1/886/000/000 ريال و معادل 
يكصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد هزار تومان جهت پايه مزايده ارزيابی 

و اعام می گردد. 
م  الف/ 5648                     خضری – مدير دفتر شعبه 9 اجرای احكام كيفری

احضار
453/ت/4 چون آقای علی خردمند فرزند محمدرضا شكايتی عليه آقای هوشنگ 
صداق��ت اردكانی مبن��ی بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كاس��ه 
890480ک103 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/6/1 ساعت 10 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 م – الف 5875                  مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

312/ ت/ 4 ش��ماره 2553-89/4/16 آگهی نوبتی سه ماهه 
اول سال 1389 ثبت اس��ناد و اماک زواره، بخش 17 ثبت 

اصفهان
بموج��ب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و ام��اک و ماده 59 
اصاح��ی آيين نام��ه مربوطه، اماكی كه در س��ه ماهه اول 
س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و اماک 
زواره پذيرفته ش��ده و همچنين اماكی كه طبق آراء هيئت 
محت��رم نظارت ثبت، آگهی آنها بايد تجديد گردد به ش��رح 

ذيل آگهی می گردد:
ال��ف( اماكی كه اظهارنامه آنها در س��ه ماهه چهارم س��ال 
89 تنظيم و جهت انتش��ار آگه��ی در رديف منظور گرديده 

است:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر و فروعات زیر:
1956- آقای اكبر س��امه زاده زواره فرزند حسين يكدانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه ملك، ششدانگ بمساحت 1313 

مترمربع.
6 حبه مفروز  1

5 3077- آق��ای محمدعلی گلی فرزند احمد 
از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه ملك بمس��احت 204/60 

مترمربع كه بصورت شش��دانگ قطعه زمين محصور درآمده 
است.

6 حبه مفروز  1
2 3077- خان��م مرضيه گلی فرزند عب��اس  

از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه ملك بمس��احت 218/70 
مترمربع كه بصورت شش��دانگ قطعه زمين محصور درآمده 

است.
4862- آقای احس��ان اله رجبی فرزند مصطفی شش��دانگ 

جوی متروكه بمساحت 16/30 مترمربع.
4863- آقای محسن رجبی فرزند مصطفی ششدانگ جوی 

متروكه بمساحت 11/20 مترمربع.
4868- خان��م فاطمه بيگم احم��دی طباطبائی زواره فرزند 
س��يدرحيم شش��دانگ قطع��ه مل��ك مزروعی بمس��احت 

1471/42 مترمربع.
دهستان سفلی:

قریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی و فرعی ذیل:
358- آقای محمد صالحی شهرابی فرزند زكی آقا ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 295/50 مترمربع.
ب( اماك��ی كه آگه��ی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و 
لكن بواس��طه اش��تباه مؤثری كه در انتش��ار آنها رخ داده و 

بموجب آراء هيأت محترم نظارت يا دس��تور اداری مستند 
به اختيارات تفويضی هيأت نظارت موضوع بندهای 385 و 
386 و 387 مجموعه بخش��نامه های ثبتی تا اول مهرماه 65 

منجر به تجديد آگهی شده است:
دهستان گرمسیر:

شهر زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر و فرعی ذیل:
1609- آقای ابراهيم اكبری فرزند علی و خانم صغری داودی 
زواره فرزند حس��ين يك حبه مشاع بالس��ويه از ششدانگ 
يك قطعه ملك انتقالی مع الواس��طه و بدون واسطه از خانم 
ش��اهرخ س��لطان بيگم كدخدازاده زواره فرزند سيدمحمد 
كه در آگهی های قبلی ش��اهرخ س��لطان بيگم بدون قيد نام 

خانوادگی آگهی شده است.
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماک و ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت چنانچه كس��ی نسبت به اماک مندرج 
در اين آگهی واخواهی داش��ته باش��د باي��د از تاريخ اولين 
نوبت انتشار آگهی نسبت به اماكی كه در رديف )الف( می 
باش��د به مدت 90 روز و نسبت به رديف )ب( به مدت 30 
روز دادخواس��ت واخواهی خود را كتبًا به اين اداره تسليم 
نم��وده و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعيين تكليف 

پرون��ده های قضائی ظرف مدت 30 روز از تاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصاح قضائی گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين 
اداره تس��ليم نماي��د. ضمنًا گواهی طرح دع��وی كه پس از 
انقضاء مهلت قانونی واصل شود بااثر بوده و مطابق قسمت 
اخي��ر م��اده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمن��ًا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع 
تعيي��ن حدود و در صورتمجل��س قيد و واخواهی صاحبان 
اماک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
م��اده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترض ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين 
آگهی نس��بت به اماک رديف )الف( در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهی و نسبت به رديف )ب( 
فقط يك نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1389/5/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1389/6/1
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معاون سازمان خصوصي سازي:
کارکنان سايپا برنده بزرگترين خصوصي سازي سال شدند

معاون س��ازمان خصوصي سازي با تأييد معامله هزار 
و 583 ميلي��ارد تومان��ي بلوک 18 درصدي س��ايپا در 
بيستمين روز كاري گفت: كاركنان سايپا برنده بزرگترين 
خصوصي سازي سال شدند. مهدي عقدايي در گفتگو 
ب��ا فارس با تأييد معامله بلوک 18 درصدي س��ايپا در 
بيس��تمين روز كاري رقابت چند گروه اظهار داش��ت: 
در اين جريان يك ميليارد و 872 ميليون س��هم س��ايپا 
به قيمت هر س��هم 846 تومان و به ارزش هزار و 583 
ميليارد تومان معامله ش��دند. وي با ابراز خوشحالي از 

اين رويداد ادامه داد: به اين ترتيب گروه كاركنان سايپا 
برنده بزرگترين خصوصي سازي سال شد. به گفته وي 
اين بلوک از اول تيرماه توسط كارگزاري رضوي عرضه 
و از س��وي كارگزاري عمران فارس خريداري ش��ده 
است. عقدايي در برابر اين سؤال كه خريدار اين بلوک 
در مهلت 30 روزه تعيين ش��ده چه اقداماتي بايد انجام 
دهد،گفت: با توجه به شرايط اين معامله كه به صورت 
30 درصد نقد و باقي اقساط بوده، گروه كاركنان سايپا 
بايد در مهلت تعيين ش��ده نسبت به تحويل چك 30 

درصد وجه نقد معامله و همچنين چك و سفته اقساط، 
وكالت نامه و همچنين اس��ناد الزم ب��راي اتاق پاياپاي 
اقدام و قرارداد مربوطه را امضا كنند. اين معاون سازمان 
خصوصي س��ازي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر 
اينكه با توجه به اختاف 525 توماني قيمت پايه و نرخ 
معامله و تفاوت حدود هزار ميليارد توماني ارزش اين 
بلوک، آيا قيمت گذاري ابتدايي آن منطقي بوده است؟ 
پاسخ داد: قيمت هر سهم اين بلوک 300 تومان به عاوه 
50 درصد تعيين شده بود اما به دليل وجود چند متقاضي 

و رقابت فش��رده در 20 روز اخير، قيمت هر س��هم به 
846 تومان رسيد. عقدايي در برابر اين نكته كه آيا قبل 
از عرضه اين بلوک پيش بيني مي كرد قيمت هر سهم 
س��ايپا به 846 تومان برسد، اظهار داشت: واقعيت اين 
است كه خير، اما حدس مي زدم اين بلوک چند مشتري 
پروپا قرص داشته باشد.وي در خاتمه گفت: بلوک 18 
درصدي ايران خودرو نيز بعد از 5 روز رقابت، توسط 
تعاوني خاص ايران خودرو در 7 تيرماه به ارزش 418 

ميليارد تومان معامله شده بود.

اقتصاد امروز

پس از حمله آمريكا به عراق و اش��غال نظامی اين 
كش��ور در س��ال 2003، اين نظريه از سوی برخی 
نظريه پردازان مطرح ش��د كه: دلي��ل اصلی حمله 
آمريكا به عراق، نه مبارزه با تروريس��م جهانی بود 
و ن��ه جلوگيری ازدس��تيابی عراق به س��اح های 
هس��ته ای، بلكه؛ هدف آمريكا حفظ هژمونی دالر 
ب��ر اقتصاد جهان بود كه با موفقيت يورو و تصميم 
صدام حسين مبنی بر فروش نفت عراق به يورو به 
خطر افتاده بود. از اين منظر، اقدام نظامی آمريكا نه 
تنه��ا فروش نفت عراق را به عرصه دالر بازگرداند 
بلكه به س��اير كش��ورهای عضو )اوپك( نيز نشان 
داد ك��ه: آمري��كا قيمت گذاری و ف��روش نفت به 
ارزی ج��ز دالر را نخواهد پذيرف��ت. همچنين، با 
اين حركت آمريكا حضور نظامی خود را در منطقه 
تقويت نمود تا در صورت اقدام مش��ابهی از سوی 
ايران بتواند باز با استفاده از نيروی نظامی، هژمونی 
دالر را حف��ظ نمايد. از اين ديدگاه، ايران با فروش 
نفت به ي��ورو و اقدام به ايجاد بورس نفت، اكنون 
هدف حمل��ه نظامی آمريكا اس��ت و مانند عراق، 
مس��أله بحران هسته ای پوشش��ی برای اجرای اين 
برنامه اس��ت. نوشته حاضر كند وكاو مختصری در 

اين نظريه است.
 بررس��ی حاضرحاك��ی از آن اس��ت ك��ه: نظري��ه 
 »جنگ ه��ای پت��رودالر«، گرچ��ه در پ��اره ای از 
واقعيت های اقتصادی ريش��ه دارد، اما در مجموع 
مبالغ��ه آميز اس��ت و تصوي��ر دقيق��ی از مكانيزم 
تحوالت خاورميانه به دس��ت نمی دهد. اين بدين 
معن��ی نيس��ت كه موقعي��ت انحص��اری دالر فاقد 
اهميت اس��تراتژيك برای آمريكا اس��ت. اما معادله 
مورد بررس��ی بسيار بغرنج تر از آن است كه نظريه 

»جنگ های پترودالر« متصور است.
ت��ا آنجا كه به بورس نفت ايران مربوط می ش��ود، 
هم��كاری اتحادي��ه اروپا ب��ا آمريكا برسرمس��أله 
بح��ران هس��ته ای ايران و يكپارچه ش��دن مواضع 
آن ب��ا آمري��كا حاك��ی آز آن اس��ت ك��ه: از ديد 
اتحادي��ه اروپ��ا، دربرخورد با اي��ران ماحظاتی به 
 مراتب مهمتر از رقابت يورو و دالر مطرح اس��ت، 
مانن��د: حفظ امني��ت عرضه نف��ت و جلوگيری از 
دستيابی ايران به س��اح هسته ای. در مجموع، در 
شرايط كنونی سرنوشت بورس نفت ايران و امنيت 
ملی كش��ور بيش از آنكه درخط��ر رويارويی دالر 
و يورو باشد، توس��ط ناهنجاری ساختار اقتصادی 
كش��ور و سياست های نسنجيده در زمينه مديريت 

داخلی و سياست خارجی كشور تهديد می شود.
بورس نفت اي��ران، در صورت موفقيت، می تواند 
نقش مثبتی درش��فاف س��ازی و اصاح س��اختار 
 اقتص��ادی و تج��اری اي��ران ايف��ا نماي��د. اين امر 
می تواند ورود كش��ور به بازاره��ای بين المللی را 
تس��هيل كرده و جذب س��رمايه گ��ذاری خارجی 
ودس��تيابی به تكنولوژی پيش��رفته صنعت نفت را 
آس��ان تر سازد. در زمينه فرآورده های نفتی و گاز، 
ب��ورس نفت می تواند كش��ور را از ارزش افزوده 
بيش��تری برخورداركن��د، موج��ب افزاي��ش توليد 
ناخالص ملی گردد و موقعيت ژئواستراتژيك ايران 
را در منطق��ه و اقتص��اد جهانی تحكي��م و تقويت 
نمايد. اما انجام اين امر بر پايه يك سياست خارجی 
بح��ران زا تقريبًا غير ممك��ن خواهد بود. موفقيت 
بورس نفت ايران بيش از هر چيز مستلزم اصاح و 
شفاف سازی ساختار اقتصادی و حكومتی كشور و 

عقائی كردن سياست خارجی آن است.
 اي��ن نوش��تار در چهار بخش تنظيم ش��ده اس��ت. 
بخ��ش ه��ای اول و دوم ب��ه ارائه و بررس��ی متن 
سياس��ی و مبان��ی اقتص��ادی نظري��ه »جنگ های 
پترودالر« اختصاص داده ش��ده اند. بخش سوم به 
بررسی نقدهای اين نظريه می پردازد. بخش چهارم 
بررسی كوتاهی است از تاريخچه، مزايا وچالشهای 

بورس نفت ايران.
بر اساس نظريه انگدال، پس از جنگ جهانی دوم، 
آمري��كا و به تب��ع آن نظام مال��ی و اقتصاد جهانی 
س��ه دوره تاريخ��ی را تجربه كرده ان��د كه دارای 

ويژگيهای متفاوتی است. اين دوره ها عبارتند از:
دوره: 1945 – 1971
دوره: 1971 – 1999
دوره: 1999 تا كنون

در جوالی 1944، به منظور تثبيت شرايط اقتصادی 
و سياس��ی جهان، نمايندگان 44 كش��ور جهان در 
كنفران��س »برتون وودز« در هتل مانت واش��نگتن 
واقع در ايالت همپش��اير آمريكا، اقدام به تأس��يس 
بان��ك جهانی و صندوق بي��ن المللی پول كردند و 
با پذي��رش دالر آمريكا به عنوان ارز بين المللی به 
قيمت ثابت »س��ی و پنج دالر برابر يك اونس طا« 
نظام پولی جديدی را برای اقتصاد جهانی به وجود 
 Bretton Woods Gold« آوردند كه به سيستم
Exchange« معروف می باش��د. اين سيس��تم تا 
سال 1971 دوام يافت. طی اين دوره دولت آمريكا 
با اس��تفاده از امكانات بانك جهانی و صندوق بين 
المللی پول نقشی كليدی در بازسازی ژاپن و اروپا 
ايفا كرد و در مقابل، كشورهای مزبور هژمونی دالر 

بر اقتصاد جهانی را پذيرفتند.
در س��ال 1967 اولي��ن آثار بح��ران در نظام پولی 
»برتون وودز« پديدار شد. با تكميل بازسازی ژاپن 
و اروپای غربی، اين كشورها به رقيبی برای آمريكا 

در اقتصاد جهانی تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ 
ويتنام هزينه س��نگينی را بر اقتصاد آمريكا تحميل 
كرد. تحت تأثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه 
جهانی به دالر متزلزل ش��د، ب��ه نحوی كه تعدادی 
از كش��ورها از بانك مركزی آمريكا خواستند: تا بر 
اس��اس ضوابط نظام »برت��ون وودز« دالر آنها را به 
طا تبديل كند. اين روند برای چند سال ادامه يافت 
و در س��ال 1971 با تقاضای بريتانيا برای تبديل 3 
بيليون دالر از ذخيره ارزی خود به )طا( به مرحله 
بحرانی رسيد. در اثر اين بحران در آگوست 1971 
دولت نيكسون رابطه ثابت دالر با طا را به حالت 
تعليق درآورد و دالر را شناور كرد. اين اقدام عما 

به نظام »برتون وودز« پايان داد.
دوره دوم با پايان يافتن سيستم »برتون وودز« آغاز 
ش��د. پايان اين سيستم موجب پيدايش تورم شديد 
در اواي��ل دهه 70 و اف��ت ارزش دالر گرديد. در 
چنين شرايطی برخی ازكشورهای عضو اوپك برآن 
ش��دند تا نفت خود را به جای دالر بر پايه سبدی 
از ارزه��ای مختلف قيمت گ��ذاری كنند تا از افت 
ق��درت خريد درآمد حاص��ل از فروش نفت خود 
جلوگي��ری نمايند. اين امر موج��ب كاهش تقاضا 
برای دالر و تضعيف بيش��تر آن شد، به نحوی كه: 
در ص��ورت ادامه، دالر را در يك بحران عميق فرو 
می برد. به منظ��ور جلوگيری از اين تحول، دولت 
نيكس��ون با دولت عربستان س��عودی وارد مذاكره 
ش��د تا اين كش��ور را متقاعد س��ازد كه به قيمت 
گذاری و فروش نف��ت به دالر ادامه دهد. همزمان 
قيمت نفت در س��ال 1974 نزدي��ك به چهار برابر 
شد. موافقت عربستان سعودی به عنوان بزرگترين 
تولي��د كننده اوپك با ادامه قيمت گذاری و فروش 
نف��ت به دالر، از يكس��و، و افزايش قيمت نفت، از 
سوی ديگر، موجب شد تا اوپك امر قيمت گذاری 
نفت بر پايه سبدی از ارزهای مختلف را رها كند و 
سيستم قيمت گذاری و فروش نفت به دالر را ادامه 
دهد. در اثر اين تحوالت تقاضا برای دالر ش��ديداً 
افزايش ياف��ت و موقعيت دالر به عن��وان ارز بين 
المللی دوباره تثبيت گرديد. كشورهای جهان برای 
خريد نفت نيازمند دالر بودند و كش��ورهای توليد 
كننده نفت دالر مازاد خود را در كش��ورهای غرب 
به ويژه آمريكا س��رمايه گذاری م��ی كردند. برای 
اداره منظم ش��رايط جديد، در س��ال 1974رهبران 
مؤسس��ات مال��ی نيوي��ورک و لندن سيس��تمی را 
تدوي��ن كردند تا دالرهای نفتی را در اقتصاد جهان 
به گردش درآورد. به اين ترتيب سياست آمريكا در 
 مرحله دوم دارای دو محور بود. نخست استفاده از 
اهرم های سياس��ی برای وادار س��اختن كشورهای 
تولي��د كننده نفت به وي��ژه اوپك برای اينكه: نفت 
خ��ود را تنها به دالر قيمت گذاری كرده و بفروش 
برس��انند. دوم، ايجاد سيس��تمی ب��رای به گردش 
انداختن مازاد دالرهای نفتی و حفظ موقعيت برتر 

دالر.
در دوره دوم كه به سيس��تم »پترو دالر« يا دالرهای 
نفتی معروف است، هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی 
و موقعي��ت آن به عنوان ارز ذخيره جهان بار ديگر 
تثبيت ش��د. اما در اي��ن فراين��د، دالر از ارزی كه 
پش��توانه آن ط��ا بود ب��ه ارزی تبدي��ل گرديد كه 
پش��توانه آن نفت يا طای س��ياه اس��ت. برخی از 
نظري��ه پردازان مدعی اند ب��رای ايجاد و حفظ اين 
شرايط دولت آمريكا با حكومت عربستان سعودی 
يك معاهده پنهانی منعقد كرده اس��ت كه بر اساس 
آن حكومت عربس��تان س��عودی موظف است در 
ازای حمايت آمريكا از حكومت سعودی، با فروش 
نفت خود به دالر اوپك را وادار س��ازد كه نفت را 
تنها به دالر قيمت گذاری كرده و بفروش برس��اند. 
ع��ده ای از اين نظريه پردازان حت��ی تا آنجا پيش 
می روند ك��ه معتقدند: كل اين سيس��تم، از جمله 
چهاربرابر ش��دن قيمت نفت، به نحوی هوشمندانه 
توسط آمريكا طراحی و به اجرا گذاشته شده است. 
در اين راس��تا، از قول زكی يمانی وزير نفت وقت 
عربستان س��عودی نقل می شود كه وی يقين دارد 
آمريكا طراح اصلی افزايش قيمت نفت بوده و شاه 
ايران نيز به اين موضوع واقف بوده اس��ت زيرا در 
جريان يك ديدار از وی خواس��ته است تا به ملك 
س��عود پيغام دهد كه »چرا ب��ا افزايش قيمت نفت 

مخالف��ت می كنيد؟ آمريكايی ها خود خواهان اين 
امراند، اگر باور نداريد از هنری كس��ينجر بپرسيد، 
اوس��ت كه خواهان افزايش قيمت نفت اس��ت. از 
اين منظر، افزايش قيمت نفت نه تنها هفت شركت 
نفت��ی بزرگ غ��رب )معروف به هف��ت خواهران( 
را ب��ه دليل فعاليت های خود در دريای ش��مال و 
آالس��كا دچار مشكات مالی سختی شده بودند از 
ورشكس��تگی نجات داد، بلكه با ب��اال بردن تقاضا 
برای دالر)به دليل افزايش قيمت نفت( و ايجاد يك 
سيستم مالی برای به گردش انداختن دالرهای نفتی 
مازاد در اقتصاد آمريكا، دالر را از بحرانی كه دچار 
آن ش��ده بود نجات داد و هژمونی آن را بر اقتصاد 

جهانی بار ديگر تثبيت نمود.
سيستمی كه برای به گردش انداختن دالرهای نفتی 
تدوين شد دارای دو محور اصلی بود. نخست: طی 
قراردادی كه توس��ط هنری كسينجر، وزير خارجه 
وق��ت آمري��كا، بين عربس��تان س��عودی و دولت 
آمريكا به امضا رس��يد و به تأس��يس »كميس��يون 
مشترک عربستان سعودی و آمريكا برای همكاری 
اقتصادی« انجاميد، به عربستان سعودی اجازه داده 
شد و يا از آن خواسته شد تا دالرهای مازاد خود را 
برای خريد اوراق قرضه خزانه داری دولت آمريكا 
مصرف نمايد. دوم، ب��ه بانك های لندن ماموريت 
داده شد تا دالرهای مازادی را كه در حوزه اتحاديه 
اروپا درگردش بودند به كشورهای وارد كننده نفت 
وام دهند تا آنها دالر الزم برای خريد نفت را داشته 
باش��ند، س��پس بهره وامهای مربوطه را به صورت 
دالر به صندوق بين الملل��ی پول پرداخت كنند تا 
چرخه بازگش��ت دالرهای نفتی مازاد به سيس��تم 

بانك مركزی آمريكا تكميل گردد.
بن��ا بر نظري��ه انگدال، مرحله دوم در س��ال 1999 
با ايج��اد يورو به پايان رس��يد. سيس��تم پترودالر 
موفق ش��د تا افول دالر را برای نزديك به سه دهه 
به تعويق بيندازد، اما نتوانس��ت آنرا برای هميش��ه 
متوقف س��ازد. ادامه رش��د اقتصادی كش��ورهای 
اروپای غربی و توس��عه اقتصادی سريع كشورهای 
آس��يای شرقی و جنوب ش��رقی، از يكسو، و رشد 
آهسته تر باروری در اقتصاد آمريكا موجب تضعيف 
تدريجی، اما پيوسته دالر گرديد. در چنين شرايطی، 
ورود يورو به بازارمالی جهان و شكل گيری آن به 
عنوان يك ارز بي��ن المللی نيرومند برای اولين بار 
برای كش��ورهای توليد كنن��ده نفت اين فرصت را 
به وج��ود آورد تا نف��ت خود را ب��ه ارزی غير از 
دالر قيمت گذاری كرده و بفروش برسانند. اين امر 
همراه با تقويت روزافزون يورو به كشورهای ديگر 
انگيزه و فرصت داد تا بخشی از ذخيره ارزی خود 
را ب��ه يورو تبديل كنند. اين تحوالت موقعيت دالر 
را ب��ه عنوان ارز بي��ن المللی و ارز ذخيره جهان به 
نحوی جدی به خطر انداخت. بنا بر نظريه انگدال، 
در چنين شرايطی سياست آمريكا به رويكرد نظامی 
متمايل گرديد تا با تس��لط بر منابع نفتی خاورميانه 
و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دالر مانع از 
فروپاش��ی هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی گردد. از 
ديد انگدال، اين وجه مش��خصه مرحله سوم است 
ك��ه: با حمل��ه آمريكا به عراق در 19 مارس س��ال 

2003 برگشت ناپذير گشت.
يورو در در ژانويه 1999 با تأس��يس اتحاديه پولی 
اروپا توس��ط يازده كش��ور اروپايی )كه دو كشور 
نفتی اروپا يعنی بريتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند( 
متولد ش��د. در ابتدا نسبت به موفقيت يورو نگرانی 
قابل توجهی وجود داش��ت. اما ق��درت اقتصادی 
اتحاديه اروپ��ا با ياری مجموعه ای از تحوالت در 
عرصه جهانی موجب تثبيت يورو به عنوان يك ارز 
بين المللی گرديد. در اواسط سال 2000 نرخ رشد 
اقتص��ادی آمريكا رو به كاهش گذاش��ت و ارزش 
س��هام در بازاره��ای غرب به مي��زان قابل توجهی 
س��قوط كرد. در واكنش به اين روند، بس��ياری از 
كش��ورها از جمله كش��ورهای خليج ف��ارس )كه 
متحمل خس��ارات قابل توجهی در اين فرايند شده 
بودن��د( بخش��ی از دارايی ها و س��هام خود را در 
آمري��كا فروختند و به پروژه های س��رمايه ای در 
اتحاديه اروپا منتقل كردند. اين امر موجب افزايش 
تقاض��ا و تقويت ي��ورو گردي��د. همچنين، پس از 
حمله تروريستی 11 س��پتامبر، كشورهای عرب از 

بيم آنكه مب��ادا آمريكا دارايی های آنها را )به اتهام 
پش��تيبانی مالی از تروريستهای اسامی( مصادره يا 
مس��دود نمايد، بخش قابل توجهی از دارايی های 

خود را به بانك های عرب باز گرداندند.
از س��وی ديگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق 
ش��روع به فروش نفت خود به يورو كرد و متعاقبًا 
10 بيليون دالر از درآمد نفت خود را به يورو تبديل 
نمود. در فاصله 2000 تا 2003 كشورهای ديگری 
از جمل��ه ايران، ليبی، ونزوئ��ا، اندونزی، مالزی و 
روسيه نيز ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو 
نمودند. ب��ا باال گرفتن تنش بي��ن دولت آمريكا و 
ايران و در واكنش به شعار تغيير رژيم دولت بوش، 
در سال 2003 ايران فروش نفت به دالر را رها كرد 
و به يورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسيه نيز 
ابراز تمايل نمود، بخش��ی از نفت خود را به يورو 
به فروش برساند. ونزوئا نيز اقدام به فروش نفت 
ب��ه يورو نمود. همچنين، چين، روس��يه و تعدادی 
ديگر از كش��ورهای آس��يايی آغاز به تبديل بخشی 
از ذخاير ارزی خود به يورو نمودند. درس��ال های 
2003 و 2004 روس��يه و چين بخش قابل توجهی 

از ذخيره ارزی خود را به يورو تبديل نمودند.
قاب��ل  ثب��ات و ق��درت  ي��ورو  در س��ال 2002 
توجه��ی ياف��ت و ت��ا پي��ش از حمل��ه ب��ه عراق 
 موفقيت چش��مگيری بدس��ت آورده بود. به اعتقاد 
انگدال: يكی از داليلی كه آلمان و فرانس��ه با حمله 
ب��ه عراق مخالفت نمودند ب��ه اين دليل بود كه می 
دانستند اقدام صدام حسين مبنی بر فروش نفت به 
يورو موجب تقوي��ت و تبديل يورو به ارز ذخيره 
جهان خواهد شد. از اين منظر، حمله نظامی آمريكا 
ب��ه عراق در واقع تجل��ی رويارويی دالر و يورو و 
اقدام��ی برای حفظ هژمون��ی دالر بر اقتصاد جهان 
اس��ت. فروش نفت ع��راق به ي��ورو و تبديل 10 
بيليون دالر از ذخيره ارزی آن كشور به يورو رقمی 
نبود ك��ه بتواند به تنهايی پايه ه��ای هژمونی دالر 
را ب��ه ل��رزه درآورد. اما اين ام��ر در صورت عدم 
جلوگيری آن می توانست موجب اقدام های مشابه 
توسط ساير كشورهای توليد كننده نفت و در نتيجه 

فروپاشی سيستم پترودالر گردد.
بن��ا بر نظريه انگ��دال، طی دوره ه��ای اول و دوم 
هژمون��ی دالر ب��ر اقتص��اد جهانی م��ورد پذيرش 
جامعه جهانی قرار داش��ت. ل��ذا، طی اين دو دوره 
عملكرد آمريكا در عرصه سياست جهانی عمدتًا بر 

 

سياس��ت های چند جانبه و هم��كاری با نهادهای 
بي��ن المللی متك��ی بود. در دوره س��وم، با كاهش 
 فاصل��ه اقتص��ادی بين آمريكا و س��اير كش��ورها، 
ش��كل گيری يورو و تمايل برخی از كش��ورهای 
)اوپ��ك( به قيمت گذاری و ف��روش نفت خود به 
يورو، هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد. 
در اين دوره، به منظور حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد 
جهانی، آمريكا به سياست يك جانبه، ميليتاريسم و 
نظريه جنگ های پيشگيرانه روی آورد كه حمله به 

عراق رويكرد برجسته آن تا كنون می باشد.
از دي��د نظريه »جن��گ های پت��رو دالر«، موقعيت 
آمري��كا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر س��ه پايه 

استوار است:
- قدرت اقتصادی آمريكا

- نيروی نظامی
- نقش دالر در اقتصاد جهانی به عنوان ارز ذخيره 

جهان
اين س��ه ركن با يكديگر مرتبط است به طوری كه: 
ه��ر يك متضمن بقای ديگری اس��ت. بنا بر نظريه 
»جنگ های پترو دالر«، سياس��ت آمريكا در مرحله 
كنونی عمدتًا در راس��تای استفاده از نيروی نظامی 
ب��رای تقويت دو ركن ديگر اس��ت. اين نظريه در 
واق��ع مدعی اس��ت كه برای حف��ظ هژمونی دالر، 
آمريكا دارای يك طرح گس��ترده برای خاورميانه، 
آس��يای ميان��ه و مناطق نفت خيز آفريقا اس��ت كه 
ه��دف عمده آن در هم شكس��تن انحصار اوپك و 
كنت��رل بازار نفت جهان اس��ت. بنا ب��ر اين نظريه، 
برای حفظ هژمون��ی دالر بر اقتصاد جهان، آمريكا 
ت��اش می كند تا انحصار اوپك را در هم بش��كند 
و آن��را با يك س��ازمان دوس��ت آمريكا جانش��ين 
س��ازد. از اين منظر، اش��غال نظامی افغانس��تان كه 
احتماال مس��ير عب��ور گاز و نفت دري��ای خزر به 
كش��ورهای پاكس��تان و هندوس��تان خواهد بود و 
همچني��ن تقويت حضور نظامی و اقتصادی آمريكا 
در آس��يای ميانه، به ويژه )ايج��اد 19 پايگاه نظامی 
در كشورهای ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و 
تركمنس��تان، كه خود بالق��وه توليد كنندگان بزرگ 
نف��ت می باش��ند(، بخ��ش هايی از ط��رح آمريكا 
ب��رای خاورميانه بزرگ و كنترل بازار نفت اس��ت. 
از س��وی ديگ��ر، ب��رای تضعيف انحص��ار اوپك، 
آمري��كا از نظاميان ونزوئا برای س��رنگونی دولت 
دموكراتيك اين كش��ور پشتيبانی می كند وبا طرح 
چشم اندازكمك های اقتصادی گسترده و انتخاب 
نيجريه به عنوان صادر كننده اصلی نفت به آمريكا، 
 به نيجريه فش��ارهای اقتص��ادی و ديپلماتيك وارد 
می آورد تا از اوپك خارج شود. از اين منظر، اشغال 
نظامی عراق و حمله احتمالی به س��اير كشورهای 
نفت خيز منطقه خليج فارس ركن اصلی سياس��ت 
 آمريكا برای حف��ظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی 

است.

بورس نفت ايران و نظريه جنگ های پترو دالر              

  ارزي که طي 5 سال تنها 100 تومان گران شد

اشاره
  ادامه از صفحه يک

همچني��ن ب��رای جوان��ان، كس��ب و كارهای خانگی، نقطه ش��روع مناس��بی برای راه اندازی كس��ب 
 و كار ش��خصی اس��ت، زي��را راه اندازی آن در مقايس��ه با ديگر انواع كس��ب و كار س��اده و آس��ان 

است.
كس��ب و كارهای خانگی در ايران نيز س��ابقه ديرينه ای دارد. بس��ياری از صنايع دستی كه امروزه هم 
وجود دارند، در منازل و محل سكونت افراد توليد می شده اند به طور كلی: كسب و كار خانگی پديده 
جديدی نيس��ت، بلكه در نتيجه تغييرات و تحوالتی كه در فعاليتهای اقتصادی – اجتماعی، امروزه به 
وجود آمده به آن توجه بيش��تری ش��ده اس��ت و اين نوع كسب و كارها روز به روز گسترش و توسعه 
 م��ی يابند. »كارآفرينی« بحثی كه اين روزها بيش از هميش��ه و بي��ش از همه چيز در مورد آن صحبت 
م��ی ش��ود، فرآيند يا مفهومی اس��ت كه در طی آن ف��رد كارآفرين با ايده های نو خاق و شناس��ايی 
فرصتهای جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركتهای نوف سازمانهای جديد و نوآور رشد يابنده 

مبادرت می كنند.
 اين امر توأم با پذيرش خطرات اس��ت، ولی اغلب منجر به معرفی محصول يا ارائه خدمت به جامعه 
می ش��ود بنابراين »كارآفرينان« عوامل تغيير هس��تند كه گاهی موجب پيشرفتهای حيرت انگيز شده اند 
انگيره های مختلفی در كارآفرين ش��دن مؤثر هس��تند كه از جمله آنها نياز به: موفقيت كسب درآمد و 
ثروت، داشتن شهرت و مهمتر از همه نيازمندی به احساس مفيد بودن و استقال طلبی را می توان نام 
برد. شرايط و مشخصات شخصی و اجتماعی و يا حتی نيازهای جامعه باعث می شود كه ابتكارات و 

خاقيتهای نوينی شكل بگيرد و شروع هر كاری با سرمايه ای اندک و يا زياد شروع شود. 
چگونگی ارزش مورد انتظار  هم مفهومی كليدی در كارآفرينی اس��ت و يكی از س��ؤاالت مهم در اين 
خصوص اين است كه: چه كنيم كه نسل جوان، كارآفرين شود؟ شايد بتوان مؤلفه های ارزشهای مورد 
انتظار نسل جوان را دستكاری كرد تا به جايی برسيم كه ارزش مورد انتظار را به سوی كار مولد سوق 
داده و به طريقی برهم بزنيم كه فرد به س��وی كار مولد و ارزش��مند رهنمون ش��ود و مؤلفه هايی كه 
اشخاص را از مسير كارآفرينی جدا می كنند، شناسايی شوند. به طور كلی: از اوايل قرن بيست و يكم 
با طيف و پديده جديدی در كش��ورهای در حال توس��عه با عنوان »مشاركت اقتصادی زنان در جامعه 

اقتصادی كشور« مواجه شديم. 
 اغل��ب اوق��ات، زن��ان فرصتهای كاری كمت��ری دارند و با حقوق و دس��تمزد كمتری مش��غول به كار 
م��ی ش��وند. در اي��ن مبحث كه نگاه��ی به معرفی كس��ب و كارهای خانگی دارد ش��ايد در ش��روع، 
»ك��م ارزش��ی ميزان درآم��د« به نظر بزرگ جل��وه كند، اما بايد اي��ن مهم را در نظر داش��ت كه چنين 
كس��ب و كارهايی مزايايی را در بر دارد كه امكان بهره وری و رش��د اقتصادی را در خانواده آس��ان 
ت��ر می كن��د يعنی: ب��دون اجاره كردن مح��ل، دفت��ر كار، مغازه، فروش��گاه و بدون ثبت ش��ركت و 
 مؤسس��ه، بدون ت��رک منزل و تواناي��ی اداره كار در خانه، می توان كاری را ش��روع و كس��ب درآمد 

كرد.
 

امروزه با پيش��رفتهای زيادی كه در زمينه علوم رايانه ای و ديگر وسايل ارتباطی به وجود آمده، محيط 
خانه، محل مناسب و كاراتری برای كسب و كار شده است. 

اگرچه تمامی مشاغل قابل راه اندازی در منزل نيستند، اما انواع بسياری از مشاغل را، می توان از منزل 
هدايت و راه اندازی كرد و بخش��ی از درآمدها نيز معاف از ماليات می ش��وند. تقسيم بندی و انتخاب 

كسب و كار در منزل با روحيه افراد متفاوت است. 
گام اول اينکه: بايد بازار داخلی و كس��ب و كار انتخابی را به درس��تی شناس��ايی كرد. برای ش��روع 
ه��ر كاری باي��د برنامه كار و به عبارتی: طرح كس��ب و كار را نوش��ت اين روش در حالی گس��ترش 
 يافته اس��ت كه برای هر نوع كس��ب و كاری بايد در ش��روع كار، طرح مقدماتی و برنامه ريزی كاری 

داشت. 
شايد در شروع نيازی به نوشتن طرح و برنامه احساس نشود و شايد چون بيشتر اوقات »سرمايه گذاری 
شخصی« و يا »خانوادگی« است، توجيه شفاهی طرح مورد تأييد قرار گيرد، اما زمانی كه كار پيشرفت 
كرد و يا برای دريافت وام و يا رشد فعاليت، به صورت جدی تر كار را تعقيب می كنيم، وجود و لزوم 

طرح كسب و كار احساس شود. 
گاهی اوقات احس��اس می ش��ود كه انتخاب نوع كسب و كار نيز، بستگی به جنسيت افراد دارد. برخی 
از انواع مش��اغل، ش��ايد در قديم مناسبت انتخاب ش��غل و فعاليت جهت زنان نبود و صرفًا به وسيله 
مردان انجام می ش��د و بالعك��س كارهايی از جمله: نظافت فضاهای خصوصی از جمله اس��تخرهای 
منازل، باغبانی و... از انواع كارهايی اس��ت كه اجرای آن توس��ط زنان غيرمعمول به نظر می رس��د، اما 
 نوعی از كارها، مش��ابه نگهداری كودكان، كارهای دس��تی )كه نياز به سليقه زنانه دارد(، از عهده زنان 

برمی آيد. 
در برخی از مش��اغل نيز، جنسيت تأثيری ندارد، مش��ابه بازاريابی تلفنی، آشپزی، سرويسهای خدماتی 
)تاي��پ، ترجمه، تدريس خصوص��ی(، اما در اين نوع كارها، ابزار مناس��ب، تجربه و تحصيل، به طور 
مث��ال )در بخ��ش ترجمه و تدريس( و همچنين نحوه اطاع از چگونگی امنيت كاری و س��امت كار 
و همچنين پش��تكار در جهت اخ��ذ نتيجه مطلوب و از موارد مهم آن روش��های مختلفی برای معرفی 

خدمات قابل ارائه نيز، موجود است.

نرخ روزانه ارز )فروش دالر به ريال( در بازار بين بانكي و آزاد ايران از سال 84 تا 88 تنها 100 تومان 
گران شده است.

به گزارش فارس، نرخ روزانه ارز در بازار بين بانكي و آزاد ايران در س��ال 84 به ترتيب 902 و 904 
تومان بوده اس��ت كه اين رقم در آذر ماه س��ال گذش��ته به ترتيب به 995 و 1000 تومان افزايش يافته 

است. 
بر اس��اس اين گزارش، بيش��ترين رقم افزايش نرخ دالر در سال 87 و كمترين آن در سال 86 رخ داده 

است.
اي��ن در حال��ي اس��ت كه اخي��راً موج رس��انه اي تغيي��ر ن��رخ ارز و تأثي��رات مثبت و منف��ي آن بر 
عوامل��ي چ��ون واردات و ص��ادرات، ت��ورم، قاچ��اق و حتي هدفمند ك��ردن يارانه ها مطرح اس��ت 
و در حال��ي ك��ه برخي كارشناس��ان معتقدند، افزايش ن��رخ ارز تنها مردم را فقيرت��ر مي كند، عده اي 
 ديگ��ر ب��ر اين عقيده اند كه بايد با توس��ل ب��ه ابزار ن��رخ ارز و افزايش آن، حج��م واردات را كنترل

كرد.
خوش چهره اخيراً در اين رابطه در گفتگو با فارس ضمن انتقاد از موافقان افزايش نرخ ارز با بيان اينكه 
ابزارهاي مس��تقيم كنترل واردات، افزايش تعرفه و ابزارهاي مثل سهميه، محدوديت در ورود كاالهاي 
لوكس و مصرفی است، اظهار داشت: با افزايش نرخ ارز هزينه واردات مواد اوليه و ماشين آالت صنعتي 

به شدت افزايش مي يابد و به توليد ملي و اشتغال كشور آسيب خواهد زد. 
وي در برابر استدالل موافقان تعديل نرخ ارز كه معتقدند افزايش تعرفه موجب گسترش قاچاق مي شود 
و بايد با توسل به ابزار نرخ ارز، حجم واردات را كنترل كرد، پاسخ مي دهد، به جاي اينكه سيستم هاي 
كنترلي و نظارتي تقويت ش��ود و به دنبال حذف جريانات مافيايي قاچاق كاال باشيم، برخي با بيان اين 

فرضيه ها مي خواهند مانع واردات شوند.
در همين رابطه نيز عده اي ديگر از كارشناس��ان به نقد نظام ارزي ش��ناور مديريت ش��ده كه از س��الها 
پيش توس��ط بانك مركزي اجرا مي ش��ود، پرداختند و گروهي از كارشناس��ان نيز معتقدند ما چاره اي 
جز اجراي نظام ارزي ش��ناور مديريت شده نداريم. امراهلل اميني جزو اين دسته از كارشناسان است كه 
اجراي نظام ارزي شناور مديريت شده را با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور اجتناب ناپذير دانسته 
 و معتقد اس��ت، با اعمال سياست هاي جايگزين مانند افزايش تعرفه ها مي توان حجم واردات را كنترل 

كرد.
در مقابل لطفعلي بخش��ي ضمن مخالفت با نظام ارزي شناور مديريت شده با بيان اينكه سياست فعلي 
تعيين نرخ ارز موجب بروز مشكاتي براي صادرات كشور شده است، مي گويد، در صورت تعديل و 
افزايش نرخ ارز تمايل تبديل دارايي ها و سرمايه  ها به ارز كاهش يافته و جذب سرمايه گذاري خارجي 

بيشتر خواهد شد.
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محققان كشف كرده اند كه ارتباط مؤثری بين ميزان قند 
خون و سطح چربی های ناسالم خون وجود دارد. در 
واقع می توان گفت كه مصرف بيش از اندازه قند منجر 
به افزايش تری گليسريد و كاهش HDL)كلسترول 
خ��وب( می ش��ود. با اي��ن اوصاف می ت��وان گفت 
كه همين ارتب��اط منجر به ب��روز بيماری های قلبی 
 در اف��رادی می ش��ود كه بيش از ان��دازه قند مصرف 
می كنند. برعكس اين ارتباط نيز صادق اس��ت يعنی 
افرادی كه ميزان مصرف قند آنها پايين اس��ت، سطح 
تری گليسيريد خونشان نيز كم و در نتيجه مصون از 

w.ابتا به بيماری قلبی هستند

  ارتباط قند خون 
و کلسترول

در قس��مت قبل اين مقال��ه با عنوان عوارض تنفس��ی 
جراح��ی بينی، مش��كات تنفس��ی را ك��ه در اثر عمل 
جراح��ی بينی ب��ه وج��ود می آيند ب��رای ش��ما بيان 
 كردي��م. حال علل ب��روز اين ع��وارض را ذكر خواهيم

 كرد.
ــت از  ــی بینی ممکن اس ــی جراح ــوارض تنفس ع

مشکالت مختلفی ناشی شوند که عبارتند از:
 چسبندگی های داخل بينی:

ايجاد زخم در هر بافتی از بدن، موجب بروز واكنش هايی 
برای ترميم زخم می شود. در بينی هم، واكنش های ناشی 
از برش ه��ا و زخم ه��ای جراحی ممكن اس��ت باعث 
چس��بندگی بافت های پوش��اننده بينی به هم شده و راه 

تنفسی را ببندد.
اقدامات زير توسط جراح بينی، احتمال اين عارضه را به 

حداقل می رساند:
حداقل دس��تكاری های داخل بين��ی در حين جراحی و 
ايج��اد حداقل برش در داخل بينی؛ گذاش��تن ورقه های 
سيليكونی به طور موقت )چند روز تا چند هفته( بين تيغه 
بينی و بافت های كناری بينی و اصاح هم زمان انحراف 

تيغه بينی.
 باقی ماندن انحراف تيغه بينی:

يكی از معضات جراحی های پاس��تيك بينی، وجود 
هم زمان انحراف تيغه بينی اس��ت. گاهی اين انحراف ها 
از دي��د جراح مخفی مانده و عائم خود را پس از عمل 
ب��روز می دهند. با معاينه ی دقيق تيغه داخل بينی قبل از 
جراحی و اصاح آن در حين عمل می توان از بروز اين 
عارضه پيش��گيری كرد. گاهی برای يافتن انحراف های 
 مخفی تيغه بينی الزم است جراح پيش از عمل، به كمك 
بين��ی  داخ��ل  كام��ل  معاين��ه ی  ب��ه   آندوس��كوپ 

بپردازد.
 بزرگی شاخك های بينی:

در بعضی از بيمارانی كه دارای انحراف تيغه بينی هستند، در 
سمت مخالف انحراف، شاخك تحتانی و يا ميانی دارای 
رشد بيش از حد است. بزرگی بيش از حد شاخك های 

بينی موجب تنگ شدن راه هوايی بينی می شود.
 آلرژی بينی:

آلرژی به دليل جراحی بينی ايجاد نمی شود، ولی حداقل 
20 درص��د از مردم، به نوعی ب��ه آلرژی های بينی مبتا 
هستند. بنابراين حداقل 20 درصد از بيمارانی كه تحت 
جراحی زيبايی بينی قرار می گيرند، آلرژی نيز دارند. در 
جراحی بينی، با كمك درمان های دارويی و كنترل آلرژی 
 پيش و پس از عمل می توان عوارض تنفسی را به حداقل 

رساند.
 تنگی سوراخ های بينی:

كوچك شدن پره ها و يا سوراخ های بينی موجب كاهش 
قطر مجرای ورود هوا به داخل بينی می ش��ود. اگر طبق 
قوانين فيزيكی اين اصل را در نظر بگيريم كه كاهش قطر 
مجرای عبور هوا به ميزان نصف، موجب افزايش مقاومت 
در مقابل عبور هوا نه به ميزان دو، چهار يا هش��ت برابر 
بلكه به ميزان شانزده برابر می شود، آن گاه عواقب كوچك 

شدن سوراخ های بينی كامًا قابل درک می شود.
در  بسياری از جراحی های بينی با خودداری از برداشتن 
پره ه��ای بينی و برش های كناری می توان از اين عارضه 
پيشگيری كرد. حايز اهميت اس��ت كه بيماران نبايد به 
هي��چ وجه به جراح خود برای كوچك كردن پره ها و يا 

سوراخ های بينی اصرار كنند.
 تنگی دريچه داخلی بينی:

تنگ��ی دريچ��ه داخلی بين��ی از وخيم تري��ن عوارض 
جراحی ه��ای بين��ی اس��ت. دريچ��ه داخل��ی بين��ی 
 در فاصل��ه كوتاه��ی پ��س از س��وراخ بين��ی ق��رار 

دارد. 
تنگی اين دريچه معموالً در اثر برداشتن بيش از حد بافت ها 
و غضروف های بينی ايجاد می شود. متعاقبا، ضعيف شدن 
حمايت اسكلتی بينی موجب فروافتادگی غضروف های 
بينی و بروز اختال ش��ديد در تنفس می شود. برداشتن 
بيش از حد بافت ه��ا و غضروف های بينی در جراحی، 
 باع��ث ايج��اد چاله های عميق در دو ط��رف نوک بينی 

می شود. 
اگر ميزان برداش��ته ش��دن بافت از اين هم بيشتر باشد، 
موجب افتادگی پره های بينی و بسته شدن سوراخ های 
 بين��ی در هن��گام دم )ف��رو بردن ه��وا به داخ��ل بينی( 
می ش��ود. در حين جراحی پاس��تيك بينی، جراح بايد 
دقت زيادی كند تا نگهداری بينی توسط اين غضروف ها 

تضعيف نشود.

 چرا جراحی بينی، 
تنفس را مشکل می کند؟

Chamaemelum nobile   نام علمی
كليات گياه شناس��ي: بابونه گياهي اس��ت دائمي 
و كوچك ب��ه ارتفاع تقريبًا 30 س��انتيمتر داراي 
ب��وي معطر كه در چمنزارها و اراضي ش��ني مي 
رويد. ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد، برگهاي 
آن كوچك متن��اوب و داراي بريدگيهاي باريك 
و نامنظم و پوش��يده از كرک اس��ت. گلهاي آن 
مجتم��ع در يك طبق كه به طور منفرد در انتهاي 
ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر مي شود. در هر 
طبق گلهاي س��فيد در اط��راف و گلهاي زرد در 

قسمت وسط قرار دارند. 
تركيبات ش��يميايي: گلهاي بابونه داراي اسانس 
روغن��ي آنت��ه مي��ن ) Anthemine( تان��ن ، 
فيتوس��ترول و همچنين ماده اي تلخ به نام اسيد 

آنته ميك Anthemique Acid است.
خواص داروئي: بابون��ه از نظر طب قديم ايران، 
گرم و خش��ك است و از تقويت كننده هاي تلخ 
به حس��اب مي آيد. جالينوس حكي��م آنرا براي 

درمان تب و لرزهاي نوبه اي به كار مي برد.
    يكي از مهمتري��ن خواص بابونه درمان زخم 
معده و ورم معده اس��ت و اين گياه به آساني اين 
م��رض را درمان مي كند و آنهاييكه سالهاس��ت 
با اين مرض دس��ت بگريبان هس��تند و از قرص 
ه��اي مختلف گ��ران قيم��ت نظي��ر Lozac و 
Zantac و غيره اس��تفاده م��ي كنند مي توانند با 
اس��تفاده از بابونه خرج داروي خود را پس انداز 
كنند و همچنين س��امتي خود را بازيابند. براي 
درم��ان زخم معده يك ليوان چ��اي غليظ بابونه 
درست كنيد )4 قاش��ق چايخوري بابونه در يك 
ليوان آبجوش و يا چهار تا چاي كيسه اي بابونه 
در يك قاش��ق ليوان آب جوش ( و صبح ناش��تا 
هس��تيد اين ليوان چاي را بنوش��يد و س��پس در 
رختخواب به پش��ت دراز بكشيد و بعد از چهار 
دقيق��ه بخوابيد و البته بعد از يكربع س��اعت مي 
تواني��د صبحانه خود را مي��ل كنيد . اين عمل را 
بمدت دو هفته ادام��ه دهيد تا زخم و ورم معده 

به كلي شفا يابد.
 بابونه اعصاب را تقويت مي كند.

  بابونه مقوي مغز است.
 بابونه ادرار آور است.

 اي��ن گياه ترش��ح ش��ير را در مادران ش��ير ده 
افزايش مي دهد.

 درمان كننده سردرد و ميگرن است.
 اس��تفاده از بابونه س��نگ مثانه را خرد و دفع 

مي كند.
 اگر كس��ي قطره قطره ادرار مي كند به او چاي 

بابونه دهيد تا درمان شود.
 ب��راي درمان چش��م درد، بابونه را در س��ركه 

ريخته و بخور دهيد.
 براي تس��كين دردهاي عضان��ي چاي بابونه 

بنوشيد.
 جوي��دن بابونه براي التيام زخ��م هاي درمان 

مفيد است.
 خ��وردن 5 گرم ريش��ه بابونه با س��ركه رقيق 
محرک نيروي جنسي است )ريشه بابونه گرم تر 

و خشك تر از گل بابونه است(
درد  دهن��ده  تس��كين  و  ب��ر  ت��ب  بابون��ه   

است.
 بابونه تقويت كننده معده است.

 براي تس��كين درد در هن��گام دندان درآوردن 
بچه ها، به آنها چاي بابونه بدهيد.

 براي رفع بيخوابي و داش��تن يك خواب آرام 
و راح��ت، كافي اس��ت ده دقيقه قب��ل از اينكه 
ب��ه رختخواب بروي��د يك فنجان چ��اي بابونه 

بنوشيد.
 بابونه درمان كننده بي اشتهايي است.
 بابونه براي رفع ورم روده موثر است.

 چاي بابونه درمان كننده كم خوني است.
 از بابونه براي رفع كرم معده و روده اس��تفاده 

كنيد.
 بابونه براي رفع زردي مفيد است.

 حم��ام بابون��ه اثر نيرو دهن��ده دارد. براي اين 
منظور چند قطره اس��انس بابونه را در وان حمام 

ريخته  مدت يكربع ساعت در آن دراز بكشيد.
 براي تس��كين درد، چند قطره اس��انس بابونه 
را با يك قاش��ق روغ��ن بادام مخل��وط كرده و 
 روي محل هاي دردن��اک بماليد درد را تخفيف 

مي دهد.
 اسانس بابونه مخلوط با روغن بادام براي رفع 
ناراحتي هاي پوستي نظير اگزما، كهير و خارش 

مفيد است.
 ب��راي رفع گوش درد و س��نگيني گوش، يك 

قطره روغن بابونه را در گوش بچكانيد.
 اس��انس بابونه چون اثر قي آور دارد در مورد 

مسموميت هاي غذايي مصرف مي شود.
 روغن بابونه را براي از بين بردن كمردرد، درد 

مفاصل و نقرس روي محل درد بماليد.
 با چاي بابونه اگر موهاي بلوند را بشوئيد آنها 

را روشن تر و شفاف تر مي كند.
 آنهائيكه يائسه ش��ده اند بهتر است همه روزه 
چاي بابونه بنوش��ند زيرا اختاالت يائس��گي را 

برطرف مي كند 
 بابونه ضد آلرژي است.

طرز استفاده:
اسانس بابونه: حدود 8/0 تا 1 درصد اسانس در 
اين گياه وجود دارد كه بوسيله تقطير با بخار آب 

بدست مي آيد. 
رنگ اين اسانس آبي روشن است ولي در اثر كهنه 
شدن برنگ زرد مايل به قهوه اي در مي آيد. بوي 
 اين اسانس بسيار قوي و طعم آن معطر و سوزاننده 

است. 
اسانس بابونه در عطر سازي و براي معطر كردن 
غذاها ب��كار مي رود. چ��اي بابونه ب��ا دم كرده 
بابونه: براي درست كردن چاي بابونه يك قاشق 
چايخوري گياه بابونه خش��ك را در يك فنجان 
 آب ج��وش ريخته و بمدت 5 دقيقه بگذاريد دم 

بكشد.
روغن بابونه با روغن زيتون: گل خشك بابونه 
را ب��ا  برابر وزنش روغن زيت��ون مخلوط كرده 
و روي آت��ش مايم بگذاريدتا دم بكش��د )نبايد 
بجوش��د( و گاه گاه آنرا هم بزنيد. س��پس آنرا از 
روي آتش برداريد و بگذاريد تا مدت 24 ساعت 

بحال خود بماند. 
س��پس آنرا از صافي با فشار در كرده و در شيشه 
اي دربس��ت نگهدري كنيد )براي نفخ ش��كم و 

قولنج آنرا روي شكم بماليد(
ــن بابونه: براي تهيه روغن بابونه مقدري از  روغ
گل خشك بابونه را با چهار برابر وزن آن روغن 
كنجد مخلوط كرده و سپس باندازه دو برابر گل 

بابونه بآن آب اضافه كنيد.
  آنرا روي چراغ گذاشته و بگذاريد بجوشد تا اينكه 
 آب آن بكل��ي تبخير ش��ود و فق��ط روغن باقي 
باي��د دق��ت ك��رد ك��ه روغ��ن  البت��ه   بمان��د 

نسوزد.
ــرات: مضرات خاصي براي آن بيان نش��ده  مض

است.

بابونه
ــال: طب��ق آخري��ن       آب پرتق
تحقيقات، آمار نشان داده كه ميوه ها و 
آب ميوه ها خستگی مزمن و خواب 
آلودگی را كاهش می دهند. ويتامين 
c و فراكتوز موجود در آب ميو ها )به 
خصوص آب پرتقال( عملكرد كبد را 
ارتقاء می دهد. تحقيقی ديگر نشان 
داده ك��ه مص��رف آب پرتقال باعث 
تصفيه خون می ش��ود. هر چه آب 
ميوه تازه تر باشد، خواص آن بيشتر 

است.
ــیدنی های مکمل:  ــواع نوش  ان
مصرف انواع نوشيدنی ها برای تأمين 
آب و رطوبت مورد نياز بدن، بسيار 
حياتی اس��ت. انوع نوش��يدنی های 
حاوی مكمل، بهت��ر از قهوه و چای 
هستند و مواد و اماح مورد نياز ما را 
تأمين می كنند. فراموش نكنيد، يك 
برنامه غذايی فاقد نوش��يدنی، قطعًا 

نمی تواند برنامه غذايی كاملی محسوب 
شود.

 شیر: ش��ير هم كه نوشيدنی ازلی و 
ابدی انسان است. شير سرشار از كلسيم 
است كه برای رفع عصبانيت و تندخويی 
مؤثر است، در ضمن كلسيم موجود در 
آن باعث استحكام استخوان ها و دندان 
می ش��ود. همچنين آمينواسيد موجود 
در آن، باع��ث ارتقای عملكرد عروقی 

می شود.
 تخم مرغ: صبح ها معموالً خوردن 
صبحانه با عجله و شتاب همراه است 
و حتی در بس��ياری از م��وارد حذف 
می ش��ود! اما ب��ه راحتی می ت��وان با 
خوردن يك عدد تخم مرغ، انرژی مورد 
نياز بدن را تأمين كرد. كافی است آن را 
ب��ا يك ليوان آب پرتقال همراه كنيم تا 
روزی پرنشاط، پرانرژی و به دور از هر 

گونه خستگی در پيش داشته باشيد.
 آب گوجه فرنگی: گوجه فرنگی 
سرش��ار از انواع اكس��يدان هاست كه 
با راديكال های آزاد مب��ارزه می كند. 
پتاس��يم موجود در آب گوجه فرنگی، 
س��ردرد، خستگی و خواب آلودگی را 
از بين می برد. آب گوجه فرنگی، اماح 
معدنی مورد نياز بدن را تأمين می كند.

ــوپ: خوردن يك كاس��ه سوپ   س
در هفته عملكرد كبد را ارتقا می دهد. 
س��وپ غذايی است كه نه تنها حاوی 
مواد غذايی مغزی است، آب بسياری 
هم دارد و باعث بهبود عملكرد سيستم 
گوارش بدن می ش��ود. همچنين انواع 
پروبايوتيك موجود در س��وپ، دليل 
ديگری اس��ت ب��رای ارتقای عملكرد 

سيستم هاضمه بدن.
 سیر: اكثر افراد از سير به خاطر بوی 
بد آن فراری اند، اما همين سير است كه 
مبارز سرسخت انواع سرطان هاست. 
خواص دارويی موجود در سير، باعث 

جلوگيری از رش��د هر گونه س��لول 
سرطانی می شود.

 زنجبیل: زنجبيل يكی از بهترين مواد 
غذايی اس��ت كه با خستگی و خواب 
آلودگ��ی مبارزه می كن��د. قابل توجه 
خانم های بارداری كه صبح ها حالت 
تهوع دارند! با مصرف زنجبيل می توانند 
اين حالت را به حداقل برس��انند. البته 
حواس تان باشد كه زنجبيل تازه، معده 
خال��ی را تحريك می كن��د؛ به همين 
خاطر، بهتر اس��ت زنجبيل را با شكم 

خالی مصرف نكنيد.
 نعنا: نعن��ا دارای خ��واص دارويی 
بسياری است؛ به همين خاطر از عصاره 
اين گياه معجزه آس��ا، در بس��ياری از 
داروها اس��تفاده می شود. مكمل های 
حاوی روغن يا عصاره نعنا يا كپسول 
و انواع چای آن نيز در حفظ س��امت 

بدن مؤثر است.
ــوز: بارها و بارها ش��نيدده ايم كه   م
موز سرشاز ار انواع خواص مفيد است. 
تحقيق��ات نش��ان داده، ويتامين B6 به 
ميزان زيادی خستگی و خواب آلودگی 
را از بين می برد و انرژی مورد نياز بدن 
 B6 را تأمي��ن می كند. موز سرش��ار از
است و منبع غنی پتاسم نيز محسوب 

می شود.
ــديم: نوش��يدن  ــی کربنات س  ب
محلول يك قاشق چايخوری بكينگ 
پودر و يك ليوان آب، به سرعت خواب 
آلودگی را از چشمان شما دور می كند. 
اگر هم هضم غذا برايتان سخت است و 
ترش می كنيد، می توانيد با نوشيدن اين 

محلول، مشكل را رفع كنيد.
ــی: يك��ی از عوامل  ــی وحش  گالب
بوی بد دهان، خشكی آن است. نتايج 
تحقيقی كه در دانشگاه كاليفرنيا صورت 
گرفته، نشان می دهد كه مصرف گابی 
باعث رفع خش��كی دهان می ش��ود. 

گابی همچنين سرش��ار از پتاسيم و 
انواع ويتامين ها است.

 کاهو: اسيدفوليك برای توليد انرژی 
و س��اخت گلبول های قرمز و ترميم 
س��لول های آس��يب ديده الزم است، 
كاهو سرش��ار از اين اس��يد است. آب 
كاهو نيز محلول بس��يار ايده آلی برای 
رفع چين و چروک و لك روی پوست 
اس��ت. از قديم االيام هم كه گفته اند: 

كاهو غذای فاسفه است.
ــاالد: اكث��ر بچه ه��ا عاش��ق   مارم
مارماالد هستند. مارماالد انواع ميوه ها 
به خصوص توت فرنگی، ش��اتوت و 
تمشك سرشار از آنتی اكسيدان است 
كه برای مبارزه با راديكال های آزاد مفيد 
هستند. شما می توانيد مارماالد را با نان 
تس��ت همراه يك ليوان آب پرتقال به 
عنوان يك صبحانه كامل مصرف كنيد.

 دارچین: مصرف دارچين به عنوان 
ادوي��ه در غذاه��ا، ميزان قن��د خون را 
تنظيم می كند. تحقيقات نشان داده كه 
دارچين باعث تعدي��ل گلوكز باال در 
خون می ش��ود و در كاهش كلسترول 

باال نيز مؤثر است.
ــی: ماس��ت حاوی  ــت طبیع  ماس
ويتامين B6 است كه معموالً به ميزان 
كمی در ساير مواد پيدا می شود. خوردن 
روزانه يك كاسه ماست، جوانی شما را 

نگاه می دارد. 
همچنين ماست سرش��ار از انواع آنتی 
اكسيدان هاست كه با راديكال های آزاد 

مبارزه می كند.
ــل: عس��ل مب��ارز سرس��خت   عس
خس��تگی و خواب آلودگی است. اين 
ماده غذايی، سديم و پتاسيم مورد نياز 
بدن را تأمين می كن��د و خوردن يك 
قاشق عسل هنگام صبحانه، انرژی مورد 

نياز روزانه تان را تأمين می كند.
 سوسیس: اكثر مادران هنگام خوردن 

صبحانه با فرزندان شان مشكل دارند 
و دائماً بايد با آنها س��رو كله بزنند تا 
ي��ك لقمه صبحانه بخورند. ش��ايد 
خوردن يك عدد سوس��يس گريل 
شده، باعث ش��ود اشتهای فرزندتان 
باز ش��ود! خيلی از بچه ها خوردن 

غذاهای گرم را ترجيح می دهند.
ــی تن: البته مص��رف ماهی   ماه
تازه چيز ديگری است، اما اگر زمان 
كافی برای پخت يك خوراک ماهی 
نداريد، می توانيد كنس��رو ماهی تن 
را جايگزين آن كنيد. ماهی سرش��ار 
از امگا3 و برای س��امت پوست و 

سيستم ايمنی بدن مفيد است.
ــدو: چربی مفي��د در اين   تخم ک
دانه روغنی باعث تأمين چربی سفيد 
می شود و به عملكرد عروق كمك 
می كند. تنه��ا 32 گرم از اين دانه ها 
حاوی 60 درصد منيزيم اس��ت كه 
به عملك��رد س��لول های عصبی نيز 
كم��ك می كند. بد نيس��ت ب��ه جای 
مصرف تنقاتی كه فاقد ارزش غذايی 
 هس��تند، اي��ن دانه ه��ا را جايگزي��ن 

كنيم.
ــی: بس��ياری، از  ــای درياي  غذاه
خ��وردن غذاهای درياي��ی مانند انواع 
ماه��ی، ميگو و صدف لذت نمی برند 
و حتی از خوردن آنه��ا فراری اند، اما 
شايد باوركردنی نباشد كه ارزش غذايی 
گوشت س��فيد )به خصوص گوشت 
ماه��ی( در مقايس��ه با گوش��ت قرمز 
چندبرابر است. حتماً در برنامه غذايی 
هفتگی ت��ان مصرف 2 وع��ده غذای 

دريای را بگنجانيد.
ــل ها: مص��رف مكمل های   مکم
امگا3 نه تنها در حفظ سامت پوست 
مؤثر است بلكه خواب آلودگی، سردرد 
و سرگيجه صبحگاهی را از بين می برد. 
مكمل های امگا6 هم چربی مورد نياز و 

مفيد بدن را تأمين می كنند.
 رزماری: اين گياه دارويی س��اليان 
سال است كه در اروپا برای رفع سردرد، 
س��رگيجه و خواب آلودگی اس��تفاده 
می شود. رزماری ميزان جربان خونی 
كه ب��ه مغز راه پيدا می كن��د را كنترل 
می كند. خانم هايی كه دردهای ناشی از 
عادت ماهانه دارند، می تواند با نوشيدن 
 جوشانده اين گياه، دردشان را تسكين 

دهند.
 فلفل: فلفل برخاف انتظار، خواص 
دارويی دارد كه باعث ترشح اندورفين 
ش��ده و س��ردرد و خواب آلودگی را 
رفع می كند. پودر فلفل همچنين باعث 
بهبود و ارتقای عملكرد سيستم عصبی 
 بدن می ش��ود. جالب اس��ت بدانيد، 
هندی ه��ا بر اين باورن��د كه مصرف 
 فلف��ل، ط��ول عمرش��ان را چندبرابر 

می كند.

اسم چاقی كه به ميان می  آيد، قبل از هر 
چيزی، آدم ياد خورد و خوراک می  افتد 
و خيال می  كند چاق ها البد پرخوری 
كرده اند كه چاق شده  اند. اما شايد كمتر 
به ذهن  مان خطور كند كه چاقی علل 
روان  ش��ناختی نيز دارد. دكتر حس��ين 
ابراهيمی  مقدم، روان  شناس و مدرس 
دانشگاه، در اين باره اشاراتی دارند: آقای 
ــناختی  ــر! چه عوامل روان  ش دکت

در بروز چاقی مؤثر است؟ 
گرچه عوام��ل فيزيولوژي��ك از قبيل: 
فرآيند تنظيم چربی و ميزان سوخت و 
س��از، از عوامل مهم در تعيين وزن بدن 
هستند، ترديدی نيست كه عوامل روان  
ش��ناختی نظير يادگيری مش��اهده  ای، 
استرس و حاالت عاطفی و هيجانی نيز 
به چاقی كمك می كند. تنها كافی است 
بررسی دقيقی روی آگهی های تبليغاتی 
تلويزيونی، در رابطه با خوراكی  ها داشته 
باش��يم و آن  وقت مش��خص می  شود 
بخش اعظم اين آگهی ها به فست  فود، 
مواد قندی، ش��يرينی، چيپس، پفك و 
نوشابه مربوط است. شرايط و موقعيت  ها 
نيز نقش دارند.  جشن  های خانوادگی، 
تماش��ای تلويزيون، بحث و گفتگو و 
تنش  های محي��ط كار، همه می  توانند 
به زي��اده  خوری يا دور افت��ادن از رژيم 
منجر شوند. ميان  وعده  های برنامه  ريزی 
نشده و در دس��ترس بودن غذا موجب 
چاقی می  شود. هيجان های منفی مثل: 
افس��ردگی و اضط��راب می  توانند به 
پرخوری كمك كنند. گاهی افراد در مقابل 
شادی، درد، اندوه، استرس، محروميت، 
تنهايی، عصبانيت و يا ساير حسا سيت ها 

غذا را تسلی  بخش می  دانند. 
عوامل اجتماعی چه  طور؟

عوام��ل اجتماع��ی و فرهنگ��ی ني��ز، 
می  توانند از عوامل چاقی باش��ند. مثًا 
در برخ��ی فرهنگ ها پرخ��وری و در 
نهايت چاقی يا اضاف��ه  وزن می  تواند 
نش��انه رفاه يا موفقيت باشد! در خارج 
خانه مطلوب  ترين مكان برای ديدن يك 
دوست، رستوران، آب  ميوه  فروشی يا 
كافی  شاپ است. دعوت كردن مردم به 

دور يك ميز وسيله ای برای حفظ روابط 
اجتماعی است.

شما گفتید که هنگام هیجان منفی 
ــراب( بعضی ها  )مثال هنگام اضط

چاق می  شوند؛ درست است؟
بله، خيل��ی از افراد چاق می گويند: در 
مواقع احساس اضطراب يا تنش بيشتر 
غ��ذا می خورند! آزمايش ه��ا نيز اين 
نكت��ه را تأييد می  كند. اف��راد چاق در 
موقعيت  های پراضطراب، بيش��تر غذا 
می خورند، حال آن كه افراد ميان وزن، 
در موقعيت  های كم  اضطراب بيش��تر 
می خورند. پژوهش  های ديگر نش��ان 
می دهد: ظاهراً هر نوع فعال  ش��دگی 
هيجانی، مصرف غ��ذای بعضی افراد 
چاق را افزايش می  دهد. در پژوهشی، 
گروهی از افراد سنگين  وزن و ميان  وزن، 
چهار فيلم مختلف را در 4 جلسه مستقل 
تماش��ا كردند. س��ه فيلم هيجان های 
مختلفی را برمی  انگيخ��ت: يكی: غم  
انگيز، دومی: خنده  دار و سومی: اكشن 
بود. فيلم چهارم، ماجرای سفری كسل 
 كننده را نشان می  داد. پس از تماشای هر 
فيلم، از آزمودنی  ها خواستند چند نوع 
بيسكويت شور را بچشند و نظرشان را 
راجع به آن ها بگويند. مقدار بيسكويتی 
كه آزمودنی  های چاق، پس از تماشای 
هر يك از سه فيلم هيجان  انگيز خوردند، 
بسيار بيشتر از آن بود كه پس از تماشای 
فيلم كس��ل  كننده، خوردند. افراد ميان 
وزن، گذشته از نوع فيلمی كه ديده بودند 
به يك اندازه بيسكويت خوردند. شايد 
افراد چاق به دليل فراهم بودن مكانيسم 
پرخوری، در محيط خود، پرخوری را 
به عنوان وسيله مقابله با مسائل هيجانی، 

آموخته  اند. 
ــدن  خانواده و پدر و مادر در چاق ش

فرزندشان چه نقشی دارند؟ 
بدن ما ماش��ين عجيبی است، كه دقيقًا 
می  داند چه  وقت زمان خوردن است و 
چه موقع بايد به آن پايان داد، اما برخی 
عوامل اين مكانيس��م را دست خوش 
تغيير می سازند. ضمناً اين جمله  ها به 
گوش تان آشنا اس��ت: بشقاب غذای 

خود را تمام كن. مردم بيچاره ای وجود 
دارند كه چيزی برای خوردن ندارند يا 
قبل از شام چيزی نخور اشتهايت كور 
ــايد هنگامی که  می  شود... يعنی: ش
ــوردن ندارد،  ــتهايی به خ فرد اش
ــقاب  ــن جمله که بش ــا گفتن اي ب
ــذای خود را تمام کن، وی را به  غ
ــوق می  دهیم.  پرخوری س سمت 
اين امر باعث می  شود فرد نتواند 
ــار خوردن را متوقف کند و تا  رفت
ــته چیپس را تمام نکند از  اگر بس
ــد. پس  ــت نمی  کش خوردن دس
ــگیری از چاقی، بايد از  برای پیش

همان کودکی شروع کرد؟
بله؛ مناسب  ترين سن برای پيشگيری 
از اضاف��ه وزن در كودكان كه به چاقی 
در بزرگس��الی منجر می شود، 7 تا 12 
سالگی اس��ت، لذا امر و نهی كردن به 
كودكان و حساس��يت بي��ش از اندازه 
در م��ورد غ��ذا خ��وردن، می  تواند در 

بزرگسالی به مشكاتی منجر شود.
از طرف ديگر: پاره ای پژوهش  ها 
ــاط چاقی با  ــده: ارتب ــان دهن نش
ــتان مادر بوده  است. اگر طفل  پس
ــتان مادر در تعارض باشد،  با پس
ــرای چاقی  ــی روانی ب ــود عامل خ
ــود. اگر کودک  ــوب می  ش محس
ــرای  ب را  ــی  راهکارهاي ــد  نتوان
ــات  ــی و کنترل احساس جايگزين
ــوردن، تبديل  ــی پیدا کند، خ منف
ــده و در  ــن ش ــک جايگزي ــه ي ب
بزرگسالی هم، هر زمانی که فرد 
ــود،  ــات منفی مواجه ش با احساس

ــترس  ــطح اس می خورد و اگر س
در زندگی اش از میزان مشخصی 
ــود. پس  ــد، چاق می  ش باالتر باش
بايد خیلی با برنامه، غذا بخوريم!

البته؛ جالب اين است كه به نظر می رسد 
از هم��ان دوران كودكی، برای خوراک، 
برنامه  ريزی می  شود. مثاً مقدار زمان 
خوردن، در ما برنامه  ريزی می  ش��ود. 
در پژوهشی مدت زمانی كه نوزاد يك 
شيشه ش��ير را می  مكيد تا سير شود، 
اندازه  گيری شد. در مرحله بعد، به سر 
پستانك بطری چند سوراخ اضافه شد 
و نتيج��ه آن ب��ود: در هر دفعه مكيدن، 
حجم بيشتری شير بلعيده می  شد. كه 
در اي��ن حالت نوزاد ب��ه زمان خوردن 
پاسخ می  داد، يعنی وقتی شيشه و شير 
در نصف زمان قبل، تمام ش��د، شيشه 
دوم را ه��م می  پذيرف��ت! در مرحله 
بعدی آزمايش از س��ر پس��تانك  هايی 
استفاده شد كه در هر مرتبه بلعيدن، به 
خاطر سوراخ های كمتر، نصف حجم 
اوليه شير را در اختيار نوزاد می  گذاشتند. 
باز هم نتيجه نشان  دهنده پيروی نوزاد 
از زمان برنامه  ريزی  اش بود. به عبارت 
ديگ��ر: در اين مورد، چون نوزاد در هر 
مرتبه مكيدن، شير كمتری می نوشيد باز 
هم همان زمان اوليه را رعايت می  كرد. 
بنابراين وقتی شيش��ه به نصف رسيد، 
دست از خوردن كشيد! شايد به همين 
دليل اس��ت كه روان  شناس��ان از افراد 
چاق می  خواهند، ك��ه بين يك وعده 
 غذا ه��م، به بهانه های مختلف فاصله 

بيندازند.

24  ماده نشاط آور

عــلل روانـی چـــاقی 

نقطهنسخه گیاهی

سالمت

بيماری  های پوس��تی در بين س��اير رش��ته  های 
پزش��كی از موارد اورژانس��ی كمت��ری برخوردار 
اس��ت ولی مواردی وجود دارد كه هوشياری بيمار 
و پزش��ك می  تواند باعث نجات جان فرد ش��ود. 
از ش��ايع  ترين اين حاالت واكنش ه��ای دارويی 
اس��ت كه طی س��ال های اخير با توجه به مصرف 
گس��ترده ی انواع داروها، اين واكنش  های پوستی 
نيز از شيوع بيشتری برخوردار شده  اند. بسياری از 
داروهايی كه امروزه به طور شايع در منازل مشاهده 
می  ش��ود، از جمله انواع آنتی  بيوتيك های رايج، 
ُمس��كن  ها، به ويژه ضد التهاب  ها، داروهای ضد 
تش��نج و ضد افس��ردگی و... همگی می  توانند به 
آسانی واكنش  های پوستی شديدی را توليد نمايند 

كه دخالت سريع پزشكی را می طلبد. 
طيف اين واكنش های پوس��تی بس��يار گس��ترده 
ب��وده و از ي��ك حساس��يت و خ��ارش مختصر 
گرفته تا واكنش  های عمومی، كهيرهای گس��ترده، 
واكنش  های عروقی شديد، سرخ شدن تمام بدن و 
خروج گسترده ی آب ميان بافتی را می  تواند شامل 
ش��ود ولی اهميت اين واكنش ها موقعی آش��كار 
می  شود كه بدانيم يك واكنش ساده و بی   اهميت 
می  تواند ب��ا ادامه ی درمان يا با مصرف دوباره ی 
همان دارو واكنش  های عمومی و شديدی را ايجاد 
كند كه كنترل آن مشكل يا حتی امكان   ناپذير شود. 
توصيه می شود هر نوع واكنش پوستی در اثر مصرف 
دارو را ج��دی گرفته و در م��ورد قطع يا ادامه ی 
مصرف دارو با پزشك خود مشورت كنيد. عاوه بر 
اين، بيماران پوستی كه به علت بيماری های مزمن 
مانند پس��وريازيس يا پمفيگوس تحت درمان های 
مداوم قرار می گيرند، هم بايد متوجه عوارض خود 
بيماری و هم متوجه عوارض حاصل از درمان بوده 
 و اطاعات الزم را از طرف پزش��ك خود دريافت 

نمايند.

 از ديگر واكنش  هايی كه در زمينه ی پوس��ت 
دخالت سريع پزشك را می طلبد انواع سوختگی  ها 
است كه بايد بافاصله وسعت و شدت سوختگی و 
مشخصات ماده ی سوزاننده مشخص گردد و بيمار 

تحت مراقبت های ويژه ی سوختگی قرار گيرد.
در ضم��ن برخی از عفونت ها و آبس��ه های 
پوس��تی و زير جلدی می  تواند بسيار مهم بوده و 
در صورت بی  توجهی، زندگی بيمار را تهديد كرده 
و يا به عوارض غير قابل برگش��ت منجر شود. از 
جمل��ه ی اين عفونت  ها می  توان به عفونت  ها و 
آبس��ه  های ناش��ی از تزريق در معتادان اشاره كرد 
كه می توان��د عفونت های خون��ی، آندكارويت، 
 عفون��ت  اس��تخوانی و... ب��ه دنب��ال آن ح��ادث 

شود. 
گاهی نيز ترومبوز و انس��داد وريدی به دنبال 
تزريق وريدی كوكايين ديده می  شود. توجه داشته 
باشيد كه كراک نيز در واقع از تركيبات كوكايين بوده 
و حتی عوارض شديدتری را نسبت به ماده ی اصلی 
خود ايجاد می  نمايد. زخم  های ش��ديد و نكروزه 
در اثر مصرف هروئين نيز شايع است كه تمام اين 
عفونت  ها و زخم ه��ا در صورت عدم مداخات 
 پزش��كی می  تواند باع��ث تهديد زندگ��ی بيمار 

شود.

اورژانس  های پوست و مو
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هروه اوس��اله بازيكن 23 ساله اهل بوركينافاسو قرار 
اس��ت به عنوان بيس��ت و هفتمين بازيكن خارجی 
تاريخ پرس��پوليس در فصل جديد ليگ برتر پيراهن 

سرخپوشان را بر تن كند. 
به گزارش س��ايت اخبار چند رسانه ای  و به نقل از 
سايت گل: اين مهاجم كه در اردوی آلمان مورد توجه 
دايی قرار گرفت، جانشين محسن خليلی در خط حمله 
پرسپوليس می شود. پرسپوليس كه پيشگام استفاده از 
بازيكن خارجی در تاريخ فوتبال ايران است، در يك 
دهه اخير بي��ش از 20 بازيكن خارجی را به خدمت 
گرفته اس��ت كه به جز چند مورد، بقيه آنها عملكرد 
مثبتی نداشته اند و باعث بروز مشكات زيادی برای 
اين باشگاه شده اند. سايت گل نگاهی دارد بر عملكرد 

و حضور بازيكنان خارجی در پرسپوليس:
1. ويلیام مک کلور)نیوزيلند(: اين بازيكن انگليسی- 
نيوزيلندی اولين بازيكن خارجی حاضر در ليگ ايران 
اس��ت كه در سال 56 به پرس��پوليس آمد و در اولين 
بازی مقابل ذوب آهن موفق به گلزنی شد. مك كلور 
با همي��ن يك گل ايران را ترک ك��رد و بعدها وقتی 
بازيكن بزرگی شد، با تيم ملی نيوزيلند در جام جهانی 
1982 حضور ياف��ت. مك كلور كه به بيلی معروف 
بود، قبًا در تيم دوم باش��گاه ليورپول بازی می كرد 
و پس از ترک پرس��پوليس در ليگ نيوزيلند مشغول 
ش��د و 30 بازی ملی نيز برای اين تيم انجام داد. مك 
كلور 20 ساله نتوانست خود را با محيط فوتبال ايران 

تطبيق دهد.
ــتان(:  بهترين بازيكن خارجی   2.آلن ويتل)انگلس
است كه در تاريخ فوتبال ايران بازی كرده است. ويتل 
كه سابقه بازی در اورتون و كريستال پاالس را داشت، 
در سال 56 به پرسپوليس آمد. او كه سابقه دعوت به 
تيم ملی انگلستان را در كارنامه داشت، در پرسپوليس 
عملكرد خوبی داشت و 15 گل برای سرخپوشان در 

ليگ و جام حذفی به ثمر رساند.
ــی ترائوره)مالی(: اين بازيكن اهل مالی كه   3. عیس
همچن��ان در ليگ برتر بازی م��ی كند، اولين بازيكن 
خارجی پرس��پوليس در دوره جديد است. عيسی در 
فصل 82 به پرسپوليس آمد و طی يك فصل حضور 
در اين تيم 3 گل به ثمر رساند كه يكی از آنها مقابل 
استقال بود. عيسی تنها گلزن خارجی در تاريخ داربی 
تهران هست و هنوز كسی با ركورد او شريك نشده 

است.
ــا ايلیچ)مقدونیه(: اين گلر اهل مقدونيه در  4.ساش
ليگ 82 به پرس��پوليس پيوست و به خوردن گلهای 
زيبا در ليگ برتر معروف ش��د! ساش��ا در يك فصل 
حضور در پرسپوليس عملكرد متوسطی داشت و پس 
از جدايی از سرخپوش��ان در اس��تقال اهواز و پگاه 
گيان كار خ��ود را ادامه داد و اكنون يكی از اعضای 

كادر فنی تيم استيل آذين است.
5.کريستوفر ره)لیبريا(: حكايت حضور اين بازيكن 
ليبريايی كه س��ابقاً در آرسنال بازی می كرد، يكی از 
ابهامات تاريخ مديريتی باش��گاه پرس��پوليس است. 
اين بازيكن بدون حضور در تهران موفق به دريافت 
غرامت كانی از پرسپوليس شد! مدير برنامه های او 
يك پيش قرارداد با پرسپوليس امضا می كند كه برای 

باشگاه تعهدآور بوده است. بعدها با طرح شكايت در 
فيفا موفق به دريافت غرامت ش��د. ره هنوز در ليگ 
فوتبال اندون��زی بازی می كند، در حالی كه اصًا به 

تهران مسافرت نكرد!
6.سامبو چوجی)نیجريه(: بازيكنی كه با تيم نيجريه 
قهرمان جام جهانی نوجوانان ش��ده بود، در فصل 83 
قرار بود اميد اول پرسپوليسی ها در خط حمله باشد. 
اين بازيكن به شدت مورد عاقه راينر سوبل آلمانی 
بود و در بازيهای پيش فصل درخش��يد و هواداران را 
اميدوار به حضور يك گلزن تمام عيار كرد. اما او فقط 
يك گل در ليگ برتر برای پرس��پوليس به ثمر رساند 
ك��ه آن گل هم در باخت 2-1 به ملوان بی تأثير بود. 
چوجی نيجري��ه ای در تعطيات نيم فصل وقتی به 
آلمان رفت، ديگر به ايران بازنگش��ت و پرسپوليس 

مدتها در پی رد پايی از او در المان بود!
7.يان نیکولوفسکی)مقدونیه(: حكايت حضور او در 
پرسپوليس مثل كريستوفر ره بود، با اين تفاوت كه او 

به تهران آمد و يك فصل نيز با پرسپوليس تمرين كرد، 
اما هرگز در دروازه قرار نگرفت. نيكولوفس��كی كه 
هنوز دروازه بان اول تيم ملی مقدونيه است، در زمان 
مديريت خطيب به پرسپوليس آمد، اما گفته می شد 
علی پروين سرمربی وقت سرخپوشان مخالف حضور 
او بوده و به اين بازيكن بازی نداد. نيكولوفسكی پس 
از جدايی از سرخپوشان به فيفا شكايت كرد و باالخره 

با دريافت حق و حقوق خود پرونده را بست.
8.خوزه انتونی تورس)پاناما(: داستان حضور  مدافعان 
پانامايی در پرس��پوليس به حضور تيم ملی پاناما در 
رقابته��ای گلدن كاپ برمی گش��ت كه  علی پروين 
س��رمربی پرس��پوليس بطور اتفاقی يكی از بازيهای 
اين تيم را از تلويزيون تماش��ا می كند و از بازی آنها 
خوشش می آيد! با توجه به قيمت مناسب، تورس و 
هموطنش راهی تهران شدند و با پرسپوليس قرارداد 
بس��تند. تورس در بازی مقابل شموشك در تركيب 
پرس��پوليس قرار گرفت و در آن بازی پرس��پوليس 
باخت. بعد از بازی بهمن فروتن سرمربی شموشك 
از حضور اين بازيكن حسابی تشكركرد كه باعث برد 

شموشك شده بود!
ــه(: ش��ايد هيچ ك��دام از  ــل اردئو)نیجري 9.  رافائ
بازيكن��ان خارجی به اندازه رافائل برای پرس��پوليس 
 دردسر درس��ت نكردند و پرونده شكايت او در فيفا 
می توانس��ت قهرمانی پرسپوليس در ليگ هفتم را از 
چنگ اين تيم درآورد. اين بازيكن كه در سطح پايينی 
بود، همزمان با حضور آری هان س��ر از پرس��پوليس 
درآورد و فقط يك گل برای پرسپوليس مقابل استقال 
اهواز در كيش به ثمر رساند و وقتی از پرسپوليس كنار 
گذاش��ته شد، با شكايت خود به فيفا منجر به كسر 6 
امتياز از پرس��پوليس كرد كه حتی می توانست منجر 
به از دس��ت رفتن قهرمانی سرخپوشان در ليگ برتر 

86 شود.
10.  روبرت ساها)چک(: اين مدافع چپ با تكنيك 
نيز توسط آری هان به پرسپوليس آمد. ساها در مدت 
1/5 سال حضور در پرسپوليس عملكرد خوبی داشت 
و پس از پرسپوليس نيز به تيم شاهين بوشهر رفت. اين 

مدافع موطايی اكنون در ليگ دسته دوم كشور چك 
همچنان بازی می كند. ساهای چپ پا در پرسپوليس 
پيراهن شماره 5 را می پوشيد كه به طور سنتی در اين 

تيم بر تن مدافعان آخر بوده است.
11.  ژاک الونگ)کامرون(: هافبك دفاعی كامرونی 
پرسپوليس كه گفته می شد دچار 5-6 سال صغر سنی 
نيز  هس��ت! يكی از معدود بازيكنان آفريقايی موفق 
در لي��گ برتر بود. او دو فصل و نيم در پرس��پوليس 
بازی كرد و حتی در زمان حضور در پرسپوليس برای 
تي��م ملی كامرون نيز بازی كرد. الونگ بعد از جدايی 
از پرسپوليس راهی سپاهان شد و سپس به اسلواكی 

رفت.
12.  صالح حسن)عراق(: بازيكن ملی پوش عراقی 
پرسپوليس در فصل 85 چندان در اين تيم موفق نبود، 
چرا كه مصطفی دنيزلی به او اعتقادی نداشت. با اين 
حال در مدت كوتاه حضورش در پرسپوليس دو گل 
به ثمر رس��اند. او با تيم ملی ع��راق نيز قهرمان جام 

ملتهای آسيا 2007 شد.
13.  زياد شعبو)سوريه(: در نيم فصل دوم ليگ 85 
پرس��پوليس برای تقويت خط حمله خود دس��ت به 
دامن اين مهاجم سوری شد. شعبو كه در ليگ سوريه 
عملكرد بس��يار درخشانی داشت، طی يك نيم فصل 
حضور در جمع سرخپوش��ان دو گل در ليگ برتر و 
ي��ك گل نيز در جام حذفی به برق تهران زد. ش��عبو 
بازيكن ب��دی نبود و در مدت كوت��اه حضورش در 

پرسپوليس بازيكن باكيفيتی نشان داد.
ــوريه(: مدافع و كاپيتان س��ابق  14.  طارق جبان)س
تيم ملی س��وريه نيز در زمستان 85 با قرارداد 6 ماه به 
پرسپوليس پيوست. حضور او در جمع سرخپوشان 
نيز از ابهامات يارگيری پرس��پوليس در آن سالها بود، 
چرا كه اغلب اوقات نيمكت نش��ين بود و فقط در 5 

بازی برای پرسپوليس به ميدان رفت.
15.  ماته دراگچويچ)کرواسی(: اين مهاجم كرووات 

كه در ليگ اس��تراليا از تيمش اخراج شده بود، در نيم 
فصل دوم 86 به پرسپوليس اضافه شد و با سرخپوشان 
قهرمانی ليگ برتر را تجربه كرد. ماته اولين گل خود را 
به ابومسلم و در تساوی 3-3 زد كه گل با ارزشی بود 
و همين يك امتياز در نهايت كمك زيادی به قهرمانی 
پرسپوليس كرد. ماته اكنون در كشور بوسنی بازی و 

همچنان گلزنی می كند.
ــه گائونا)پاراگوئه(: هافبك س��ابق تيم  16.  خورخ
 ملی جوان��ان پاراگوئه كه حس��ابی از ط��رف مدير 
برنامه های خود در رس��انه ها از او تعريف می شد، 
چيز خاصی در پرس��پوليس برای عرضه نداشت. او 
فق��ط در دو بازی و به مدت چن��د دقيقه در تركيب 
پرسپوليس قرار گرفت و بعد از جدايی از سرخپوشان 
نيز مشخص نشد كه به كدام تيم پيوست. حضور او 
در پرسپوليس نيز جای سئوال داشت و ابهام موجود 

در اين زمينه هنوز باقی مانده است.
ــنگال(: مهاج��م بی انضباط  ــم توره) س 17.  ابراهی
س��نگالی كه همچنان در سپاهان بازی می كند، بدون 
شك يكی از 3 بازيكن خارجی برتر تاريخ ليگ است. 
او در فصل 87 به پرس��پوليس پيوس��ت و عملكرد 

خوبی نيز داش��ت و ب��ا زدن 13 گل ركورد خوبی بر 
جای گذاشت. اما به هرحال بی انضباطی های او نيز 
در عملكردش تأثير گذار بود و باعث ش��د تا مدتی 
از تركيب دور بماند. او در پرسپوليس با قطبی دچار 
مشكل شد و همان داستان معروف داگ هاوس پيش 

آمد!
18.  پائولو دوکارمو) برزيل(: قطعاً حضور هيچكدام 
از بازيكنان خارجی در فوتبال ايران به اندازه حضور 
دوكارمو س��ر و صدا ايجاد نكرد. بازيكن برزيلی پر 
س��ر و صدا و حاشيه ساز پرسپوليس فقط در 7 بازی 
برای پرسپوليس بازی كرد و مقابل فوالد نيز يك گل 
به ثمر رس��اند. چند روز قبل از جدايی افشين قطبی، 
پرس��پوليس قرارداد دوكارمو را فس��خ كرد و او را به 

برزيل بازگرداند.
ــتان(: هافب��ك صرب  ــوان پترويچ)صربس 19.  اي
پرسپوليس بيش از گلزنی در امر گلسازی موفق بود 
و ب��ه خصوص در نيم فصل اول حضورش عملكرد 
خوبی در پرسپوليس داشت. پترويچ قبل از حضور در 
پرس��پوليس در ابومسلم عملكرد خوبی داشت و در 
فصل 86 بهترين بازيكن خارجی ليگ برتر ش��ناخته 

شد. 
ــو)توگو(: اين مدافع اهل توگو كه  20.  فرانک آتس
س��ابقه حضور در جام جهانی 2006 را نيز داش��ت، 
در پرس��پوليس عملكرد خوبی نداشت. او در بيشتر 
بازيهای پرسپوليس نيمكت نشين بود و در يك فصل 
فقط 10 بار برای سرخپوشان به ميدان رفت. آتسو بعد 

از جدايی از پرسپوليس راهی استقال اهواز شد.
21.  وسلی برازيلیا)برزيل(: اين مهاجم برزيلی كه 
در حال حاضر ديگر بازيكن پرس��پوليس نيست، در 
فصل گذش��ته دو گل برای پرسپوليس به ثمر رساند. 
وس��لی در تعطيات نيم فصل دوم راهی برزيل شد 
و تا مدتها از او خبری نش��د. پرس��پوليس قرارداد او 
را فس��خ كرده بود كه وسلی در تهران آفتابی شد. او 
در اواخر فصل بار ديگر در ليس��ت پرسپوليس قرار 

گرفت، اما فرصتی برای بازی پيدا نكرد.
ــو فراگا)برزيل(: هافبك زحمتكش و بی  22.  تیاگ
حاشيه پرسپوليس در فصل 88 به اين تيم يپوست و 
بر خاف هموطنش وسلی، عملكرد خوبی داشت. او 
همچن��ان مورد توجه علی دايی قرار دارد و در فصل 
گذش��ته طی 27 بازی در لي��گ و جام حذفی 2 گل 
به ثمر رس��اند. گل او در فينال جام حذفی بس��يار با 

ارزش بود.
ــوال محمد)عراق(: مل��ی پوش عراقی  ــوار م 23.  ه
سرخپوشان در فصل گذشته عملكرد فنی خوبی در 
تيم پرس��پوليس داشته اس��ت و در مدت يك فصل 
حضور در اين تيم طی 23 بازی 6 گل به ثمر رساند. 
اما حضور او در جمع سرخپوش��ان با حاش��يه های 
زي��ادی همراه بود. هوار پس از چند هفته از ش��روع 
ليگ  به پرسپوليس اضافه شد و در تعطيات نيم فصل 
اول در اردوی دوب��ی غيب��ت كرد تا با جريمه مواجه 
شود. غيبت های متعدد او چند بار ديگر تكرار شد تا 

پرسپوليس قيد تمديد قرارداد با او را بزند.
ــپیتم ارفی)آلمان(: اين بازيكن كه دو فصل  24.  اش
قبل در تيم س��قوط كرده پيام مش��هد 18 گل به ثمر 
رس��اند، اولين خريد سرخپوش��ان در فصل گذشته 
بود كه با مبلغ هنگفتی به پرس��پوليس پيوس��ت. اما 
او در پرس��پوليس فصل كابوس واری را سپری كرد 
و  بيش��تر اوقات را روی نيمكت س��پری كرد. آرفی 
 فق��ط در 11 بازی به ميدان رف��ت و يك گل به ثمر 

رساند. 
در حال حاضر بر س��ر نخواس��تن او در پرسپوليس 

دعواست.

تمام بازيكنان خارجی تاريخ پرسپوليس

ورزشیورزشی

کار در باشگاه در اولويت دوم
فان خال: هدايت يک تيم ملي را برعهده مي گيرم

 وعده ژاپنی ها؛ 

جام جهانی سه بعدی 

نمايش کفش های نخستين گلزن جام جهانی 2010   

میثاقیان:

قهرمان حاشيه بودم اما ديگر وارد حاشيه نمی شوم

س��رمربي تيم فوتبال بايرن مونيخ از حضور خود 
ب��ه عنوان س��رمربي يك تيم مل��ي در آينده خبر 

داد. 
به گزارش فارس و به نقل از كيكر، لويي فان خال 
گفت: اكنون 58 س��ال دارم و تا دو سال ديگر به 
60 س��الگي مي رسم. در اين س��ن، بديهي است 
نمي  ت��وان حرص و جوش زياد خورد و هر روز 
فشار سخت كار طاقت فرساي باشگاهي را تحمل 
كرد. وي اف��زود: در نظر دارم براي آن دوره، در 

سطح ملي ادامه فعاليت دهم.
اينگون��ه مي توان��م هداي��ت تي��م كش��وري را 
 برعه��ده گيرم و با فش��ار كمتري ني��ز روبه رو 

شوم. 

ب��ه  را  باي��رن  قب��ل  فص��ل  ك��ه  مرب��ي   اي��ن 
 دو مق������ام قهرم�����ان��ي بون���دس لي��گا و 
را  تي������م  اي��ن  و  رس���اند  ج��ام حذف��ي 
 ت��ا ناي��ب قهرمان��ي ق��اره پي��ش ب��رد، ي��ك 
 فصل اس��ت همكاري با ژرمن ه��ا را در كارنامه 
داش��ته اس��ت.او عنوان ك��رد:  ق��راردادم تا يك 
 س��ال ديگر است. كسي نيس��تم كه پيش از اتمام 

ق�رارداد،  در مق�ام تم��ديدش  برآيم. 
در آن هنگام، ابتدا شرايط تيم هاي ملي را در نظر 
مي گيرم و س��پس به فكر كار در رده باش��گاهي 

خواهم بود.
فان خال در گذش��ته هدايت تيم ملي كشورش را 

تجربه كرده است.

ژاپن برای كس��ب امتياز ميزبانی مسابقات فوتبال 
جام جهانی 2022؛ وعده پخش سه بعدی بازی ها،  
در 400 ورزش��گاه جهان را داده است. فدراسيون 
فوتبال ژاپن، در جلس��ه 3 س��اعته توجيهی برای 
نمايندگان فدراس��يون بين الملل��ی فوتبال )فيفا(؛ 
از اج��رای پ��روژه ای  6 ميلي��ارد دالری ب��ه نام 
 )فستيوال جهانی طرفداران( خبر داد، كه قرار است 
بازی های  جام جهانی را در 400 ورزشگاه جهان 
به ش��كل س��ه بعدی نمايش دهد.طبق اين برنامه 
قرار اس��ت بازی ها  به صورت س��ه بعدی روی 
صفحه نمايش ورزش��گاه ها  پخش ش��ود و اگر 
تكنول��وژی ت��ا آن زمان اجازه ده��د؛ بازی ها  به 
 صورت س��ه بعدی روی زمين بازی شبيه سازی 
می ش��وند. موتوآكی اينوكای رئيس فدراس��يون 
فوتبال ژاپن بعد از اين جلس��ه گفت: تيم بازرسی 
فيف��ا از تقاضای ميزبانی ژاپن ب��رای جام جهانی 
2022 به درک مناس��بی رسيده است. تيم بازرسی 

فيف��ا كه با رياس��ت هارولد ماي��ن نيكولز رئيس 
فدراس��يون فوتبال شيلی روز دوش��نبه وارد ژاپن 
شده؛ قرار است برای پنج روز در اين كشور بماند. 
 تيم فيفا در طول دو ماه به 9 كشور متقاضی ميزبانی 
جام جهانی سفر خواهد كرد تا پس از ارائه گزارش 
خ��ود از اين كش��ورها؛ تصميم نهايی در جلس��ه 
كميت��ه اجرايی فيفا مرك��ب از 24عضو؛ روز دوم 
ماه دس��امبر در شهر زوريخ سوييس گرفته  شود.
اينوكای افزود: احساس می كنم پنج نماينده فيفا؛ 
كتاب ميزبانی ما را خوانده اند و به فهم درس��تی 
از برنامه ژاپن رس��يده اند.تيم فيفا بعد از ژاپن به 
كشورهای كره جنوبی؛ استراليا؛ )هلند و بلژيك(؛ 
روس��يه؛ انگلستان؛ )اس��پانيا و پرتغال(؛ امريكا و 
قط��ر خواهد رفت. ژاپن؛ كره جنوبی؛ اس��تراليا و 
 قطر فقط متقاضی بازی ه��ای جام جهانی 2022 
ش��ده اند و بقيه برای هر دو جام جهانی 2018 و 

2022 درخواست كرده اند.

اتحادي��ه فوتب��ال آفريق��ای جنوبی اع��ام كرد: 
كفش هايی كه س��يفيوه ش��اباالال هن��گام به ثمر 
رساندن اولين گل مس��ابقات جام جهانی 2010 
به پا داش��ت؛ به عنوان يادبود تاريخی فوتبال اين 
كشور به نمايش در خواهد آمد. شاباالال در بازی 
افتتاحيه نوزدهمين دوره جام جهانی بين دو تيم 
آفريقای جنوبی و مكزيك موفق ش��د اولين گل 
اين رقابت ها را در ورزش��گاه ساكر سيتی شهر 

ژوهانسبورگ به ثمر برساند.
اين بازی با تس��اوی يك بر يك به پايان رس��يد 
 ام��ا نام ش��اباالال ب��ه عن��وان زنن��ده اولين گل 
 ج��ام جهانی 2010 در تاريخ اين رقابت ها  ثبت 

شد. 
بر همين اس��اس لس��لی س��ديب رئيس اجرايی 
اتحاديه فوتبال آفريقای جنوبی اعام كرده است: 

كفش ه��ای  او در اين بازی در مقر اين اتحاديه 
در ژوهانس��بورگ ب��ه نماي��ش در خواهد آمد. 
مسابقات جام جهانی 2010 كه برای اولين بار به 
ميزبانی آفريقای جنوبی در خاک اين قاره برگزار 

شد با قهرمانی تيم اسپانيا پايان يافت. 
تي��م ملی فوتبال آفريقای جنوبی در اين بازی ها 
اولين ميزبانی ن��ام گرفت كه در دور اول حذف 

شد.

س��رمربی تيم فوتبال ش��هرداری تبريز گفت: در 
گذش��ته قهرمان بامنازع حاش��يه ب��ودم اما ديگر 
وارد حاشيه نخواهم شد. به گزارش مهر در تبريز، 
اكبر ميثاقي��ان در جمع خبرنگاران افزود: عملكرد 
يكسال گذشته من نشان داد عاوه بر اينكه هرگز 
وارد حاش��يه نش��ده ام تيم من ه��م از نظر فنی و 
هم از نظر اخاقی، از سوی فدراسيون بهترين تيم 

ليگ يك معرفی شد. 
وی همچنين وجود نظم و انضباط در باش��گاه را 
عامل ديگر دوری از حاشيه خواند و تصريح كرد: 
 باشگاه شهرداری تبريز دارای انضباط دقيقی است 
و فضای موجود ب��ه هيچيك از عوامل تيم اجازه 

ورود به مسائل حاشيه ای را نمی دهد. 
ميثاقيان با اش��اره به عملكرد ش��هرداری تبريز در 
فصل گذشته ليگ يك يادآور شد: در سال گذشته 
شهرداری تبريز تمام ركوردهای تاريخ ليگ فوتبال 
ايران را شكس��ت چ��ون بهترين خط حمله، خط 
دفاع، تي��م اخاق، تيم بدون شكس��ت و از همه 
مهمتر صعود به ليگ برتر پس از 12 س��ال نتيجه 

زحمات مجموعه تيم بود.
وی در پاس��خ به موضوع تكراری منشوری بودن 
يا نبودن وی از س��وی فدراسيون اظهار داشت: از 
نظ��ر من اين بحث خاتمه يافته و ديگر به آن فكر 

نمی كنم.
ميثاقيان، ضم��ن رد مصاحبه هايی كه از قول وی 
 در برخ��ی رس��انه ها عنوان می ش��ود اف��زود: از 
م��دت ها قبل موبايل خ��ود را خاموش كرده و با 
هيچ شخصی مصاحبه نمی كنم تا دوباره مرا وارد 

حاشيه نكنند.
اكبر ميثاقيان در ادامه با اش��اره به نخس��تين بازی 
ش��هرداری تبريز مقابل اس��تقال تهران در اولين 
هفته فصل جديد ليگ برتر افزود: سابقه مربيگری 
م��ن در تيم های مختل��ف نش��ان داده كه هرگز 
مقابل تيم هايی مانند: اس��تقال و پرسپوليس كم 
نياورده و بهترين عملكرد را داش��ته ام.وی با بيان 
اينكه تيم ش��هرداری به دليل درگير بودن در ليگ 
يك و خس��تگی بازيكنان تنه��ا يك هفته فرصت 
آماده س��ازی داشته است ادامه داد: قرار گرفتن در 
مقابل تيمی مانند استقال كه از يكماه گذشته در 
اردوهای مختلف بوده و از نظر آمادگی در سطح 
باالئی قرار دارد س��خت است اما هرگز در مقابل 

آنها دست و پابسته نيستيم.
سرمربی شهرداری تبريز با بيان اينكه چهره اصلی 
اين تيم را بايد از هفته های پنجم، شش��م به بعد 
دي��د، افزود: در عين حال بايد عملكردمان طوری 
 باش��د كه از همان هفته های آغازي��ن خود را از 
 رده ه��ای پايي��ن جدا كرده و دلهره بازگش��ت به 

ليگ يك را نداشته باشيم.
ميثاقي��ان با اش��اره ب��ه اينكه هم��واره 50 درصد 
 تي��م های ت��ازه وارد لي��گ برتر، دوب��اره به ليگ 
يك باز می گردند، افزود: شهرداری تبريز با داشتن 
بازيكن��ان كامًا قدرتمن��د و كادر مديريتی و فنی 
خوب هرگز در حكم آسانسور ليگ نخواهد بود.

وی يادآور ش��د: 26 بازی ب��دون باخت در ليگ 
يك يا داش��تن مهره هايی چون: ميثم بائو، شهرام 
گودرزی، محمدرضا طهماس��بی، محسن نيسانی، 
س��عيد دقيقی، علی كريم��ی و ... هرگز نگرانی از 

اين بابت نداريم.
وی همچنين ب��ا بيان اينكه تاكن��ون يك بازيكن 
برزيلی در تيم شهرداری جذب شده است، افزود: 
ليس��ت ما هنوز س��ه جای خال��ی دارد و در فكر 
جذب يك مهاجم و يك هافبك دفاعی از برزيل 

برای شهرداری هستيم.
ميثاقي��ان با بيان اينك��ه در كمترين فرصت ممكن 
 بازيكن��ان را ب��رای روياروي��ی با حريف��ان آماده 
م��ی كند، اف��زود: در طول فصل پن��ج تعطيلی به 
مناس��بت های مختل��ف در ليگ برت��ر به وجود 
خواهد آمد كه عمده آماده س��ازی تيم در آن ايام 
خواهد بود.سرمربی شهرداری تبريز اذعان داشت: 
تنها نگرانی ما نداشتن زمان كافی برای آماده سازی 
تيم اس��ت كه آن هم به دليل فاصله زياد بين اتمام 
ليگ برتر و ليگ يك و ظلم در حق تيم های تازه 

وارد به ليگ برتر است.
ميثاقيان در بخش ديگری از س��خنان خود با بيان 
اينك��ه نبايد رفتار ب��ه ظاهر غيرع��ادی مانند باال 
پايين پري��دن ها و حرص خوردن ه��ای مربيان 
را به چالش كش��يد، اظهار داش��ت: نشستن روی 
اين نيمكت ها بس��يار س��خت اس��ت و مربيان با 
اي��ن رفتارها فش��ارهای وارده را تحمل می كنند.
وی تصري��ح كرد: آنه��ا كه به س��ادگی از مربيان 
انتقاد كرده و انتظار دارند مانند يك مجسمه روی 
نيمكت بنشيند و حركتی نكنند در واقع از فوتبال 

چيزی نمی دانند.

 فصل نقل و انتقاالت بازيكنان ليگ برتری روز دوشنبه 
28 تير ماه رسماً به پايان رسيد و البته تيم صنعت نفت 
آبادان تا دو روز قبل فرصت داش��ت تا قرارداد بازيكنان 
جديد خود را ثبت كند. پرسپوليس بر خاف چند فصل 
اخير كه دچار تغييرات زيادی می شد، در اين فصل، فقط 

7 بازيكن جديد را جذب كرده است. 
ــای لیگ  ــان جديد تیمه ــل بازيکن ــامی کام اس

برتری به اين شرح است:
پرسپولیس تهران:

رحمان احمدی )س��پاهان(، محمد نوری)صبای قم(، 
اميرحسين فشنگچی)صبای قم(، غامرضا رضايی)فوالد(، 
عليرضا نورمحمدی)راه آهن(، مازيار زارع)الش��ارجه(، 

هروه اوساله)مونز بلژيك(
راه آهن تهران:

حسن رودباريان)تراكتورسازی(، بهادر عبدی)شاهين(، 
ميرهانی هاشمی)سپاسی(، امين متوسل زاده)سپاسی(، 
حميد هدايتی)پيكان(، ايمان رزاقی راد)پيكان(، رودريگو 
لوپز)سرتائوزينهو برزيل(، ريكاردو دی سوزا)برزيليانس 
 برزي��ل(، مه��دی زارعی)تربي��ت ي��زد(، ميث��م آقايی

)شن س��ا اراک(، صادق بارانی)استقال تهران(، صالح 
خليل آزاد)برق ش��يراز(، ميثم خداشناس )تربيت يزد(، 

علی اكبر مهدی پور)فوالد نوين(.
سايپا کرج:

مجيد غام نژاد)پاس(، علی حقدوس��ت) ابومس��لم(، 
عليرض��ا لطيفی)صبای ق��م(، جاب��ر انصاری)صبای 
ق��م(، عب��اس محمدرضايی)صب��ای ق��م(، مصطفی 
صبری)سپاسی(، مياد غريبی)نفت و گاز گچساران(، 

سجاد شهباززاده)ذوب آهن اردبيل(.
پیکان قزوين:

ابراهيم ميرزاپور)سايپا(، صابر ميرقربانی)پاس همدان(، 
ناص��ر آذركيوان)س��ايپا(، محس��ن ارزانی)اس��تقال 
اه��واز(، مصطفی صالحی نژاد)ذوب آهن(، محمدعلی 
اميری)ملوان انزلی(، شعيب اميری)شاهين اهواز(، مارسيو 
جيوانينی)مس كرمان(، جونيور تورتا)گل گهر سيرجان(.

صبای قم:
فرزاد حاتمی)سپاهان اصفهان(، مسعود غامعلی زاد)پيكان 
قزوين(، عليرضا نيكبخت واحدی)استيل آذين(، هادی 
اصغری)پاس همدان(، عليرضا ميرشفيعيان)تراكتورسازی(، 
س��عيد خانی)ابومس��لم(، مرتضی هاش��می زاده)پيام 
مشهد(، وحيد حمدی نژاد)آلومينيوم هرمزگان(، وحيد 

نعمتی)شموشك نوشهر(، پائولو آلميدا) يونيائو برزيل(، 
واندو دا كوستا) آگويا برزيل(.

تراکتورسازی تبريز:
علی مواليی)سپاهان(، ميثم منيعی)مس كرمان(، عباس 
محمدی)مس كرمان(، مرتضی اسدی)صبای قم(، داود 
دانش دوست)ابومسلم(، رسول خطيبی)گسترش فوالد(، 
محمد ص��ادق طاهری)داماش لرس��تان(، علی عليزاده 
)برق ش��يراز(، لئوناردو پيمنتا) بوايشتا برزيل(، محمد 

نصرتی)النصر امارات(.
پاس همدان:

 س��امان صفا)مس كرمان(، امير محبی)تراكتورسازی(، 
نادر احمدی)فوالد(، فرهاد خيرخواه)تراكتورس��ازی(، 
اودوچكوو انوكو) دوكسا قبرس(، سعيد لطفی)پيكان(، 
اكم��ل هولماتوف)پاختاك��ور ازبكس��تان(،  ه��ادی 
خيری)استقال جنوب(، حميد كاظمی )مهركام تهران(، 

مهدی آقا محمدی)ابومسلم(، رامين خسروی.
   سپاهان اصفهان: 

رضاناصحی)ابومسلم(، محمدحسن رجب زاده)ابومسلم(، 
هاشم بيك زاده )استقال تهران(، خسرو حيدری)استقال 
تهران(، فابيو جانواريو)استقال تهران(، ميلوراد يانوش 
)پاختاكور ازبكس��تان(، جواد كاظميان)االمارات(، اميد 
ابراهيمی)شهرداری بندرعباس(، رضا عنايتی) االمارات(، 
مهدی نصيری)سپاهان نوين(، محمد سواری)سپاهان 

نوين(.

 شاهین بوشهر: 
محمد صادق كرمی)سپاسی شيراز(، ايمان حيدری)راه 
آهن(، احمد آل نعمه)سپاهان(، امجد شكوه مقام)ابومسلم(، 
مجيد غامی)ابومسلم(، مسعود نظر زاده)برق شيراز(، 
علی سلمانی)تربيت يزد(، ستار زارع) برق شيراز(، لك 

چيرا)استيل آذين(، اوچه ايهرومه)ونتسپيلس لتونی(.
استقالل تهران:

فيليپه دی سوزا)ملوان انزلی(، جواد شيرزاد)فوالد(، فرزاد 
آش��وبی)مس كرمان(، مياد ميداودی)استقال اهواز(، 
ايمان مبعلی)الشباب دوبی(، اندره لوئيس)پارانا برزيل(، 

اندرسون دوس سانتوس)سئول كره جنوبی(.
استیل آذين تهران:

سوش��ا مكانی)پاس همدان(، مياد زنيدپور)راه آهن(، 
س��ياوش اكبرپور)استقال(، حسين كاظمی)استقال(، 
حسن اشجاری)ذوب آهن(، محسن خليلی)پرسپوليس(، 
مهرزاد معدنچی)االهلی دوبی(، امجد راضی)نيرو هوايی 

عراق(.
فوالد خوزستان:

روح اله بيگدلی)مس كرمان(، رضا معقولی)اس��تقال 
اهواز(، ميثم خسروی)استيل آذين(، رضا نوروزی)استيل 
آذي��ن(، ميث��اق معمارزاده)پرس��پوليس ته��ران(، اميد 
خورج)پاس هم��دان(، آندره زينهو)ب��وراک چاچاک 
 صربستان(، عليرضا سليمی)فوالد يزد(، مهدی مومنی

)نساجی قائمشهر(.

ملوان انزلی:
 محم��د همرنگ)صب��ای ق��م(، محس��ن مس��لمان
 )ذوب آه��ن(، مه��دی دغاغل��ه )اس��تقال اه��واز(، 
اسماعيل شريفات )استقال اهواز(،  هادی دهقانی )آلومينيوم  
 هرم��زگان(، حميدرضا ديوس��االر )گس��ترش فوالد(، 
 مس��عود پورمحم��د جعفر)مهركام(، علی ج��راح كار
صف��ت   حس����نی  عل����ی  ف��راز(،   )ش��ي���رين 

)پتروشيمی تبريز(.
مس کرمان:

عادل كاه كج)پرسپوليس(، نبی اله باقری ها)پرسپوليس(، 
محمد منصوری)ذوب آهن(، كيوان امرايی)ذوب آهن(، 
ارشاد يوسفی)صبای قم(، مهرداد پوالدی)تراكتورسازی(، 
شجاع خليل زاده)مس رفس��نجان(، احمد حسن زاده 
)مس سرچشمه(، جواد رحيمی)اتكا گلستان(، لی آندره 
دياز)برزيل(، رسول كر)تربيت يزد(، فرشاد قديری)تربيت 

يزد(.
ذوب آهن اصفهان:

مهدی رجب زاده)مس كرمان(، حسين ماهينی)استقال 
امي��د  انزل��ی(،  رافخاهی)مل��وان  ج��ال  اه��واز(، 
ابوالحسنی)پاس همدان(، شاهين خيری)سپاهان(، مجيد 
نورمحمدی)راه آهن(، حميد شفاعت)ذوب آهن نوين(، 
 حميد پرواز)اميد ذوب آهن(، وينسيوس اواندرو)رودز 

فرانسه(.
شهرداری تبريز:

محمدرضا طهماسبی)پيكان(، س��عيد دقيقی)پيكان(، 
وريا غفوری)پاس همدان(، مس��عود همامی)راه آهن(، 
 ميثم بائو)پرس��پوليس(، ش��هرام گودرزی)سپاس��ی(، 
محمد ايرانپوريان)سپاس��ی(، محسن نيسانی)سپاسی 
 ش��يراز(، بهن����ام بيرانون����د )مس رفس��ن��جان(، 
داود نوشی صوفيانی)راه آهن(، كارلوس ادواردو)پائولينا 

برزيل(.
نفت تهران:

بهم��ن طهماسبی)س��پاهان(، حس��ين آش��نا)فوالد(، 
مرتض��ی ايزدی)س��ايپا(، س��جاد في��ض اللهی)فوالد 
 خوزستان(، مارس��يو خوزه نارسيسو)ايپاتينگا برزيل(، 
جادر داس��يلوا برازيرو)وولين اوكراين(، اميد عاليش��اه 

)نساجی(.
نفت آبادان: 

رسول نوي����دكيا )سپاهان نوين(، علی  ممبينی)سپاسی 
شيراز(، اميد شريفی نسب  )سايپا كرج(.

گزارش کامل از نقل و انتقاالت ليگ برتر
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284166-7   
فکس : 0311-6284168

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
29870 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
314000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

295000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

10411044   دالر امریکا

1345  1342 یورو

274278  ریال عربستان

282284 درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم)ص(:

مدارا نمودن مايه ی برکت و درشتی کردن مايه ی شومی است.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

34 °

18 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

 وزي��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��امی از موافق��ت 
رئيس جمهور با تش��كيل ش��ورای عالی س��ينما 
خب��ر داد و گفت: اين گام خوب و بی س��ابقه ای 
در سينمای كشور است. به گزارش واحد مركزی 
خبر، سيدمحمد حسينی پس از پايان جلسه هيأت 
دول��ت در جمع خبرنگاران افزود: اين ش��ورا به 
رياست رئيس  جمهور تشكيل می شود و به زودی 
اعضای شورای عالی سينما مشخص خواهند شد. 
وی اضافه كرد: در جلسه  هيأت دولت، شمقدری 
گزارشی از وضع سينمای ايران به اعضای دولت 
و رئيس  جمهور ارائه كرد. وزير فرهنگ و ارش��اد 
اسامی گفت: ش��مقدری، وضع سينمای ايران و 
اقدامات و سياس��تگذاريهای صورت گرفته در 9 
ماهه اخير و برنامه های آينده معاونت سينمايی را 
تشريح و برخی مشكات و مسائل را مطرح كرد. 
حسينی افزود:  جلس��ه  خوبی بود، اعضای دولت 
نيز نظرهايش��ان را مطرح كردند و رئيس جمهور 
ه��م از فعاليتهاي��ی كه در اين حوزه انجام ش��ده 
اس��ت تقدير كرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسامی 

همچنين در پاس��خ به س��ؤالی درباره نظام جامع 
رسانه ای كشور گفت: نظام جامع رسانه ای كشور 
آماده اس��ت و منتظريم كه در دولت مطرح شود. 
وی در پاسخ به سؤالی درباره بيمه خبرنگاران كه 

به عنوان بيمه مشاغل سخت محسوب شود، اظهار 
داش��ت: خبرهايی درخصوص وضع خبرنگاران، 
 هفده��م م��رداد، )روز خبرنگار( اع��ام خواهد 

شد.

نمايش »كش��يكچی اصفهانی«، به كارگردانی سعيد 
اس��ماعيلی از اول تا پانزدهم مرداد ماه، در مجموعه 
فرهنگی - هنری كانون پرورش فكری اجرا خواهد 
ش��د. به گ��زارش ف��ارس، »كش��يكچی اصفهانی« 
ملودرامی اجتماعی اس��ت و به جايگاه غير واقعی 
آدم ها و نگاه غي��ر واقعی آنها، در اجتماع می پردازد 
و روايت زندگی كش��يكچی اصفهان است كه مورد 
ظلم و ستم اهالی شهر قرار گرفته است. نمايشنامه 
مذكور را، س��يروس همتی نوشته و مريم داننده فرد 

مشاور متن نمايشنامه تنفس صبح، آن را برای اجرای 
گروه هنری ثنا، بازنويسی كرده و كارگردانی نمايش 
را سعيد اسماعيلی برعهده دارد. »كشيكچی« از اول 
ت��ا پانزدهم مرداد ماه در مجموعه فرهنگی - هنری 
كانون، واقع در خيابان ش��هيد بهشتی، خيابان خالد 
اس��امبولی )وزرا( نب��ش كوچه چهارم، س��اعت 
18:30 اجرا خواهد داش��ت و عاقمندان می توانند، 
از طريق سايت گروه www.SANA.IR و يا تلفن 
77532502 بليط نمايش را رزور كنند. ديگر عوامل 

اين نمايش، عبارتند از: وحيد آقاپور، روزبه اختری، 
حس��ن بزرا، محس��ن زين العابدين، محمد سراج، 
علی فاحت پيشه، عليرضا مرتضوی و ياسر مقيمی 
)بازيگران(، عليرضا مهران )مشاور كارگردان و طراح 
صحنه(، حس��ام حي��دری )طراح گري��م(، عليرضا 
جال��ی فر )طراح ن��ور(، علی شهرس��تانی )طراح 
صدا و تصوير(، حسين سيد وكيلی، سلمان نوری و 
محمدرضا حسينی )روابط عمومی( و مجری طرح: 

سيد وحيد زرين قلم. 

زاينده رود
نشس��ت هم انديش��ي مديران صدا و سيماي مركز 
چهارمحال و بختياري با مسئوالن سازمان ملي جوانان 
اس��تان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي صدا و 
سيماي مركز چهارمحال و بختياري، مديركل صدا و 
سيماي مركز استان  در اين نشست كه در آستانه هفته 
جوان در سازمان ملي جوانان برگزار شد، با اشاره به 
اينكه شناسايي دغدغه هاي جوانان و آسيب شناسي 
مس��ائل آنان، در اولويت برنامه ريزي سازمان هاي 
فرهنگي قرار دارد، گفت: دستگاه هاي اجرايي ذيربط 
از طريق دسته بندي نيازها و مسائل جوانان، نسبت به 
تدوين و تبيين برنامه مناسب براي آينده آنان، اهتمام 
ورزند. عمران حيدري افزود: توجه به روحيه شادابي، 
نشاط و پش��تكار جوانان، شناسايي جوانان موفق و 
پررن��گ كردن داليل موفقيت آن��ان موجب بروز و 
ظهور انديش��ه ها و تفكر آنان در پيشرفت جامعه و 
همچنين موجب اطمينان و اعتماد آنان، در رس��يدن 
به اهداف متعالي اجتماعي و فرهنگي خواهد ش��د. 

مشاور امور جوانان و معاون سيماي صدا و سيماي 
مركز استان نيز به اهميت پرداختن به جايگاه و مسائل 
جوانان در اجتماع اشاره و خاطرنشان كرد: همزمان با 
هفته جوان برنامه هاي مختلفي در صدا، سيما و خبر  
از جمله برگزاري مسابقات فرهنگي، با موضوع جوان 
در برنامه هاي راديويي- تلويزيوني، معرفي و حضور 
جوانان موفق و برتر در برنامه هاي سيما و پخش تيزر 
و زيرنويس، تهيه و پخش مي شود. مدير سازمان ملي 

جوانان اس��تان هم در اين نشست به نقش مؤثر رسانه 
ملي در تنوير افكار جوانان، اشاره و  از صدا و سيماي 
مركز استان، در پرداختن به امور جوانان، همكاري با اين 
سازمان و ساير دستگاه هاي اجرايي، درخصوص برنامه 
هاي جوانان و تهيه پخش برنامه هاي مطلوب براي اين 
قشر، از جامعه تشكر و قدرداني كرد. مجتبي نوروزي، 
فرهنگ سازي براي ازدواج جوانان، برنامه ريزي براي 
پر ك��ردن بهينه اوقات فراغت و شناس��ايي الگوهاي 
برتر جوان، صدور مجوز و حمايت از س��ازمان هاي 
مردم نهاد و حمايت از اقدامات فرهنگي دستگاه هاي 
فرهنگي را، از مهمترين اهداف و سياست هاي اجرايي 
سازمان ملي جوانان استان بيان كرد. وي افزود: برنامه 
هاي متنوعي در هفته جوان، از جمله: برگزاري جشن 
روز جوان، ديدار با نماينده ولي فقيه، استاندار، خانواده 
ش��هدا، نشست خبري و  برگزاري محفل انس با قرآن 
كريم اجرا خواهد شد. در پايان اين نشست مديران صدا 
و سيما، از بخش هاي فرهنگي و شبكه فعاالن ازدواج 

سازمان ملي جوانان استان بازديد كردند.

بي��ش از 735 عنوان فيلم، از س��وی فيلم س��ازان و س��ينماگران كش��ور، 
ب��رای ش��ركت در چه��ار بخش مس��ابقه س��ينمای اي��ران ب��ه دبيرخانه 
 يازدهمي��ن جش��نواره بين الملل��ی فيل��م دف��اع مق��دس، ارس��ال ش��ده 

است.
 به گزارش مهر، اين در حالی اس��ت كه جمع بندی و ثبت آثار رس��يده، 
توسط دبيرخانه، ادامه دارد. اين آثار شامل بخش های فيلم های سينمايی، 
س��ينمايی ويدئويی، فيلم های كوتاه و آثار مستند می باشد. بيش از 320  
اث��ر در بخش فيلم های مس��تند، افزون بر 300  اث��ر در بخش فيلم های 
كوت��اه، 115 عن��وان در بخش های س��ينمايی و س��ينمايی ويدئويی، به 

دبيرخانه جشنواره رسيده است.
 آمار س��اير بخش ها ش��امل: بخش بين الملل، بخش قلم طايی )مسابقه 
فيل��م نامه نويس��ی(، طرح های توليدی 313 ثاني��ه ای، تصوير انقاب و 
بخش غزه، در اين آمار منظور نشده است. يازدهمين جشنواره بين المللی 
فيل��م مقاومت، انقاب و دفاع مقدس، از 25 ش��هريور تا 2 مهر همزمان 
با هفته بزرگداش��ت دفاع مق��دس در ايران و چند كش��ور جهان برگزار 

می شود.

بيش از يكسال از توقف فعاليت های اركستر موسيقی ملی می گذرد و در اين 
مدت، بسياری از مديران وعده حل شدن مشكات موجود را داده اند، اما هنوز 
خبری از فعاليت مجدد اين اركستر نيس��ت. رشيد وطن دوست، خواننده اپرا، 
ضمن بيان اين مطلب درخصوص چگونگی آغاز فعاليت های اركستر موسيقی 
 ملی، به مهر گفت: آغاز فعاليت های مجدد اركستر موسيقی ملی نياز به تدبير و 
برنامه ريزی های صحيح مسئوالن دارد ولی متأسفانه عليرغم وعده هايی كه معاونت 
هنری وزارت ارشاد مبنی بر تشكيل مجدد اين اركستر داده است، هنوز هچ اقدام 
مؤثری انجام نشده است. وی در ادامه افزود: هنر موسيقی، از مهمترين مقوله ها 
در زمينه فرهنگ سازی است به همين دليل تمام شهرهای اروپايی، اركستری ويژه 
دارند، اما در ايران  تنها دو اركستر موسيقی ملی و اركسترسمفونيك تهران فعال بود 
كه يكی تعطيل شد و ديگری هم، با حضور رهبرهای مهمان، درحال ادامه حيات 
است و به نظر می رسد در شرايط خوبی به سر نمی برد. اين خواننده اپرا، در پايان 
افزود: به كارگيری سياست يك بام و دو هوا، كاری از پيش نمی برد و مسئوالن در 
مقام تصميم گيری، بايد خيلی صريح ادامه روند فعاليت اين اركستر را اعام كنند، 

تا نوازنده های اركستر موسيقی ملی از باتكليفی رها شوند. 

735 عنوان فيلم؛ متقاضی شرکت 
در جشنواره فيلم دفاع مقدس 

با اجراي گروه هنري ثنا؛
 »کشيكچي اصفهاني«  روي صحنه مي رود

هم انديشي، در خصوص مسائل جوانان

خواننده ارکستر ملی: 
وعده حل مشكالت ارکستر ملی 

به جايی نرسيد 

گروه بين المللی كتاب آبی كه توسط دو تصويرگر 
ايرانی تأسيس ش��ده است، نمايش��گاهی از آثار 
اعض��ای خود، در حاش��يه اه��دای جوايز هانس 
كريستين اندرسن، در اسپانيا برگزار می كند. حسن 
عامه كن، تصويرگری ك��ه به همراه برادرش علی 
عامه كن، گروه كتاب آبی را تش��كيل داده اند، در 
مورد برگزاری نمايش��گاه آثار اعضای اين انجمن 
به مه��ر گفت: اول امس��ال، فراخوان��ی به اعضا 
ارس��ال كرديم و از آنها خواستيم كارهای خود را 
ارس��ال كنند. آثار جمع آوری شدند و قرار است، 
نمايش��گاه هايی در طول سال جاری برگزار كنيم 
كه يكی از آنها در اسپانيا خواهد بود. وی با اشاره 
به اينكه اين نمايش��گاه، مهر ماه س��ال جاری در 
اسپانيا برگزار می ش��ود، عنوان كرد: جايزه هانس 
كريس��تين آندرس��ن، كه گاه جايزه نوبل كوچك 
ه��م خوان��ده می ش��ود و  از نام اين  نويس��نده 
بزرگ دانماركی گرفته ش��ده است در دو بخش: 
نويس��ندگان و تصويرگران، امسال در اسپانيا اهدا 
می ش��ود. به همين دليل از ما هم دعوت شد تا در 
حاش��يه برگزاری اين مراسم، نمايشگاهی برگزار 
كنيم. عامه كن، با بيان اينكه در تاش است بتواند 
از تصويرگران ايرانی اين گروه، س��ه تا پنج اثر در 
اين نمايش��گاه حضور داشته باشد، افزود: يكی از 
داوران اين دوره جايزه اندرسن، خانم قائمی است 
و به همين دليل می توان گفت حضور تصويرگران 
ايران��ی در اين دوره پررنگ است.حس��ن و علی 
عامه كن دو برادر هستند كه سال ها است در زمينه 

تصويرگری فعاليت می كنند. آنها جوايز گوناگونی 
دريافت كرده اند و بارها در نمايشگاه های مختلف 
تصويرگری، حضور داشته اند. جايزه كفش طايی 
ايتالي��ا، جايزه س��ارمده ايتاليا و جايزه جش��نواره 
قصص قرآنی در ايران، از جوايزی است كه حسن 
عامه ك��ن، تاكنون دريافت ك��رده و علی عامه كن 
نيز برن��ده جايزه پادووای ايتالي��ا و كفش طايی 
ايتاليا بوده اس��ت.همچنين، يك��ی از فعاليت های 
آنها، تش��كيل گ��روه كتاب آبی، در س��ال 1386 
اس��ت كه ش��ايد مهم ترين ويژگی آن حضور 30 
تصويرگر ايرانی و خارجی، از كش��ورهايی مانند: 
ايتاليا، فرانسه، اس��پانيا، ژاپن، پرتغال، مجارستان 
و مكزيك اس��ت. اولين نمايش��گاه اين گروه، در 
نگارخانه آريا برگزار شد اما بعد از آن، با گسترش 
فعاليت های اعضا، نمايش��گاه هايی در ش��ارچه، 

توكيو و كشورهای ديگر نيز برپا شد.

نخس��تين كنگره بين المللی »فردوسی برای همه 
هزاره ه��ا«، روز چهارش��نبه 13 م��رداد 1389 در 
تاالر ش��هيدان نژاد فاح كرج برگزار می ش��ود. 
ياسر موحد فرد دبيركل بنياد فردوسی در گفتگو 
با فارس، درباره كنگره بين المللی »فردوسی برای 
هم��ه هزاره ها«، گفت: به مناس��بت هزاره جهانی 
ش��اهنامه، با تاش��ی كه بنياد فردوس��ی از سال 
گذش��ته آغاز كرده و با تاش مؤسسه آفتاب هنر 
و با هم��كاری ديگر نهادهای فرهنگی، از جمله: 
مؤسس��ه فرهنگی اكو، تصميم بر آن ش��د كه در 

سطح جهانی، كنگره ای با اين عنوان برگزار شود. 
به گفته دبيركل بنياد فردوسی، خوشبختانه در دو 
بخش قرار است سخنرانانی از ايران، افغانستان و 
تاجيكستان و س��فيران كشورهای فارسی زبان و 
كش��ورهای عضو اكو، در اين همايش سخنرانی 
كنن��د. كنگره بين المللی »فردوس��ی ب��رای همه 
هزاره ه��ا«، در تاري��خ 13 م��رداد ماه ج��اری، از 
س��اعت 18 ت��ا 22، در تاالر ش��هيدان نژاد فاح 
كرج برگزار می ش��ود. وی در ادامه با اش��اره به 
ديگ��ر برنامه های اين بني��اد در كنگره بين المللی 
»فردوس��ی برای همه هزاره ها« افزود: قرار است 
در اي��ن همايش، مراس��م نكوداش��ت هنرمندان 
صاح��ب نامی كه ت��اش كرده اند ب��ا آثار هنری 
خود، ش��اهنامه فردوسی را زنده نگه دارند انجام 
ش��ود از جمله اين هنرمندان »اسفنديار احمديه« 
پ��در پويانمايی ايران اس��ت، چرا ك��ه احمديه، 
تابلوهای نقاش��ی از داستان های ش��اهنامه دارد. 
موحد فرد، اظهار داشت: از ديگر برنامه های اين 
كنگره، می توان به برپايی نمايش��گاه های هنری و 
عرضه كاالهای فرهنگی مرتبط با شاهنامه، اشاره 

كرد. 
وی در خاتمه گفت: كنگره بين المللی »فردوسی 
برای همه هزاره ها« با همكاری مؤسسه فرهنگی 
اكو و كش��ورهای فارس��ی زبان، انجم��ن ايران 
و تاجيكس��تان و معاون��ت فرهنگ��ی اجتماع��ی 

شهرداری كرج برگزار می شود. 

ــهادت: جزيره  ــهادت: 1365/8/15   محل ش نام پدر: مصطفی    متولد: 1346/5/2       تاريخ ش
مجنون

فرازهايی از زندگی نامه شهید:
شهيد رضا غفاری در تاريخ 1346/5/2 در روستای گوشه چشم به جهان گشود. دوران كودكی و 
تحصيات خود را در همان روستا سپری كرد. سپس به جبهه اعزام شد. تا اينكه در تاريخ 1365/8/15 

در جنوب كشور، در جزيره مجنون بر اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نائل شد.

شهيد رضا غفاری

همزمان با جايزه اندرسن: 
آثار گروه کتاب آبی، در اسپانيا به نمايش درمی آيد 

روزی بود...

موافقت رئيس جمهور با تشکيل شورای عالی سينما

عکس روز

موحد فرد عنوان کرد:
برگزاری اولين کنگره بين المللي »فردوسي براي 

همه هزاره ها«، مردادماه

حامد حقی
در اين قس��مت، با يك كتاب متفاوت از س��وی 
انتشارات افراز در كنار شما هستيم، »توطئه عليه 
تزار: تصويری از دسامبريس��ت ها«، نوش��ته، ن. 
آيدلمان و ترجمه، س��يد علی محمد افتخارزاده، 
نام كتابی اس��ت كه همين هفته، پيش وارد بازار 
كتاب ش��د. جنبش دسامبريس��ت ها صدها نفر 
از اش��راف زادگان، زمي��ن داران، مالكان ده ها هزار 
سرف، ژنرال ها و افسران جوان )با ميانگين سنی 
25 تا 26 سال( را درگير كرده بود. در ماه دسامبر 
1825، آن��ان به مخالفت با امپراتور و طبقه خود، 
عليه بردگی كسانی كه پايه های ثروت آنان بودند، 
س��ر به شورش برداشتند. در حقيقت، تاريخ بشر 
نمونه های بسيار اندكی از اين ناخلفی ها، را به خود 
ديده، كه افرادی از طبقه باالی جامعه، به عزم دفاع 
از طبقات پايين قيام كنند. به  هرحال، ششصد نفر 
از اشراف زادگان با هزاران هوادار، كه آنان نيز گاهی 
از طبقه برگزيده هيأت حاكمه بودند، دس��ت به 
خودكشی اجتماعی ای زدند، كه در تاريخ جوامع 
بی همتاست. كنت رستپكين، به محض شنيدن خبر 
شورش دسامبريست ها، فرياد  زنان گفت: »انقاب 
در فرانس��ه دس��ت كم برای من قابل درک است؛ 
آن جا كفاش ها می خواستند شاهزاده شوند، اما در 
روسيه، برای من قابل فهم نيست، در اين جا، گويا 

شاهزاده ها می خواهند كفش گر شوند..
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