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معاون سیاسی- امنیتی استانداری اصفهان:
با ذره بین به دنبال مشکالت امنیتی در 

اصفهان بگردیم
اس��تان  »فض��ای عموم��ی 
اصفهان حاکی از بازگشت کامل 
آرامش پس از التهابات انتخابات 
است و در حوزه امنیتی با ذره بین 

به دنبال مشکالت می گردیم.«
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در دومین نشست خبری اش 

با اعالم این مطلب گفت ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

بازار داغ محصوالت تقلبی
 در کشور

در حالی خبر ورود خاویارهای تقلبی به بازار 
ایران را می ش��نویم که هنوز زم��ان زیادی از خبر 
واردات عسل و روغن زیتون های تقلبی و خطراتی 
که اینگونه محصوالت بر سالمت مصرف کنندگان، 
اقتصاد کشور و زندگی تولیدکنندگان دارد، نگذشته 
اس��ت و به نظر می رس��د بازار اینگونه محصوالت 
تقلبی آنقدر داغ بوده و برای سودجویان پرمنفعت 
اس��ت که هرچند وقت یک بار شاهد اضافه شدن 
محصولی به فهرست محصوالت تقلبی هستیم ...    

معاون برنامه ریزی استانداری 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:
65 میلیارد تومان درآمد 

عمومی استان در سال جاری
به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد 
همایش آش��نایی با مالی��ات بر ارزش اف��زوده با 
حضور معاون برنامه ریزی اس��تانداری، شهردار 
ش��هرکرد، مدی��رکل اداره امور مالیات��ی، مدیران 
کل اقتصادی و ش��هرداران اس��تان در شهرداری 

شهرکرد برگزار شد ...    
        شهرستانها/ ادامه در  صفحه

          زاینده رود
معاون وزیر کش��ور و رئیس س��تاد مدیریت بحران 
کش��ور اعالم کرد: از نظر این ستاد، استان اصفهان، یک 
استان بالخیز به شمار می رود و به همین دلیل، اعتبارات 
خوبی ب��رای پیش��گیری، مقابل��ه و بازس��ازی حوادث 

غیرمترقبه، برای این استان در نظر گرفته شده است. 

مهندس باقری با اش��اره به معین بودن اصفهان، بر لزوم 
آمادگی این استان برای مقابله با حوادث و بالیای طبیعی تأکید 
کرد. وی همچنین از اختصاص مبلغ 115 میلیارد تومان به این 
استان، برای مقابله با خشکس��الی خبر داد و عنوان کرد: 50 
میلیارد تومان از این میزان، در سفر دوم ریاست جمهوری به 
استان تصویب شده است. معاون وزیر کشور همچنین با اشاره 

به حادثه نش��ت نفت در رودخانه زاینده رود در سال گذشته 
گفت: ستاد مدیریت بحران کشور، شرکت نفت را مسئول این 
حادثه اعالم کرد و این شرکت جبران تمام خسارات وارد شده 
را به صورت کتبی متقبل ش��ده اس��ت. عالوه بر این مبلغ 8 
میلیارد تومان هم به عنوان مصوبه هیأت دولت برای جبران 
خسارات زیرساختهای استان، در نظر گرفته شده است. 

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور:

اصفهان، یک استان بالخیز است
در آستانه دیدار ذوب آهن و الوحده 

سرمربی الوحده: گروه ما گروه 
مرگ است

منص��ور ابراهیم زاده، س��رمربی 
تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان در 
نشس��ت خبری در آس��تانه مسابقه 
تیمش با الوح��ده امارات در اصفهان 
به خبرنگاران گف��ت: دو بازی اخیر 

تیم الوحده را آنالیز کرده ایم و ش��ناخت خوبی از آنها به دس��ت آورده ایم. 
ابراهیم زاده ابراز امیدواری کرد ...

ورزش/ ادامه در  صفحه 7

مجلس شورای اسالمی
 طرح تقویت مرزبانی 
جمهوری اسالمی را تصویب کرد 

رئیس مجلس شورای اسالمی :
گزارش اخیر آژانس اعتبار این نهاد را 
زیر سؤال می برد

پنجاه و دومین گردهمایی مدیران روابط عمومی 
استان اصفهان؛

روابط عمومی یک گام به جلو
پنج��اه و دومی��ن گردهمای��ی 
استان  عمومی های  روابط  مدیران 
اصفهان با همکاری سازمان صنایع 
و معادن اس��تان اصفه��ان و همچنین 
س��خنرانی دکتر ریچارد دینی برگزار 

ش��د. این گردهمایی با س��خنرانی مهندس پورس��ینا رئیس س��ازمان 
صنای��ع و مع��ادن پیرامون نق��ش مهم رواب��ط عمومی ها آغاز ش��د. 

وی گفت...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4
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مناقصات شماره 249 تا 88-4-251

         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

253/816/007/727/225/000جاریاجرای عملیات نصب انشعابات آب و فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان )مناقصه 88-4-249(1

62/133/0001/337/769/226جاریعملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری در منطقه 2 شهر اصفهان )مناقصه 88-4-250( 2

----46/280/000جاریاجرای عملیات سم پاشی منهولهای فاضالب مناطق پنجگانه شهر اصفهان )مناقصه 88-4-251( 3

              جامعه/ ادامه در  صفحه

پیگیری تغییر کاربری 
غیرمجاز اراضی کشاورزی 
در شهرستان نطنز منجر به 

اجرای حکم تخریب شد
 بنا به گفته میرواقفی مس��ئول امور اراضی جهاد 
کش��اورزی شهرس��تان نطنز، در ادامه پیگیری تغییر 
کاربری غیرمجاز کشاورزی حکم قطعی قلع و قمع در 
روستای کشه از توابع شهرستان نطنز اجرا و ساخت
 و س��از غیر قانونی قلع و قمع شد و زمین به حالت 

اولیه کشاورزی برگشت ...    
       اقتصاد/ ادامه در  صفحه



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی گفت: اعضای این کمیسیون 
به ایجاد ردی��ف درآمدی جدیدی با عنوان 
»خدم��ات فضایی« با پیش بین��ی مبلغ 20 

میلیارد ریال موافقت کردند.    
به گزارش ایرنا، محمد قسیم  عثمانی با اشاره 
به جلسه کمیس��یون تلفیق، بررسی الیحه 
بودجه س��ال 89 کل کش��ور اظهار داشت: 

براساس مصوبه کمیسیون، درآمد پیش بینی 
شده در جزء مربوط به خدمات کنسولی از 
650 میلیارد ریال به 850 میلیارد ریال افزایش 
یافت. نماینده بوکان در مجلس تصریح کرد: 
همچنین با تصمیم کمیسیون، مبلغ 90 میلیارد 
ریال اعتبار جهت ردیف درآمدی جدیدی با 
عنوان »یک در هزار درآمد مشمول مالیات 

اصناف« اختصاص یافت. 

عثمانی یادآور ش��د: همین طور براس��اس 
مصوبه دیگر کمیس��یون، مبلغ مندرج برای 
فروش ساختمان های دولتی از 891 میلیارد 
ریال به هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. 

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون تلفیق اظهار 
داش��ت: ب��ه وزارت جه��اد و کش��اورزی 
)س��ازمان جنگل ها و مراتع( نیز اجازه داده 
شد، زمین های ملی و متعلق به دولت را که 
حداقل به مدت پنج سال توسط کشاورزان 
کشت شده است، به قیمت کارشناسی محل 
به همان کش��اورزان بفروش��د و اقساط آن 
را حداکثر 20 س��اله دریافت کند که درآمد 
حاصل از این ف��روش 5 هزار میلیارد ریال 

است. 

نصب دومین پایه س��کوی مرحله 12 
میدان گازی پارس جنوبی در عمق 80 متری 
آبهای خلیج فارس در ساحل عسلویه بوشهر 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
پتروپارس، این پایه ک��ه وزن آن 2 هزار تن 
است با 45 میلیون دالر هزینه در بندرعباس 
ساخته شد و در مدت 45 روز در فاصله 105 
کیلومتری ساحل عسلویه نصب می شود. 
پایه نخست سکوی این مرحله 2 ماه پیش 
نصب ش��د و پایه سوم هم اوایل سال آینده 
نصب می شود. مرحله 12 میدان گازی پارس 
جنوبی به عنوان بزرگترین مرحله پاالیشگاهی 
پارس جنوبی که اجرای آن را شرکت ایرانی 
پتروپارس برعهده دارد به منظور تولید روزانه 
80 میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای تزریق 
به خط لوله ششم سراسری، 110 هزار بشکه 

میعانات گازی و 750 تن گوگرد از سال 86 
با سرمایه گذاری سه میلیارد و 200 میلیون 
دالر در منطقه تنبک در نزدیکی عسلویه در 
دست اجرا اس��ت. با راه اندازی این مرحله 
س��االنه بیش از 7 میلی��ارد دالر درآمد عاید 

کشور می شود. 

هیأتی عالی رتبه از مقامات و کارشناسان 
هس��ته ای  ایمن��ی  نظام ه��ای  ارش��د 
کشورهای برخوردار از فناوری پیشرفته 
هس��ته ای به دعوت سازمان انرژی اتمی 

ایران وارد کشور شده است.    
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عل��ی ش��یرزادیان 

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: این هیأت 
از اول اس��فند ماه 88 ب��ه مدت دو هفته 
توانمندی ه��ای نظ��ام ایمنی هس��ته ای 
کش��ور را از جنبه ه��ای مختل��ف مورد 

بررسی قرار می دهند. 
ش��یرزادیان در ادامه اف��زود: فرایند های 
نظارت��ی نظام ایمنی هس��ته ای کش��ور 
در تأسیس��ات هسته ای ش��امل مواردی 
همچ��ون ارزیابی ایمنی، صدور پروانه و 
مجوز، بازرس��ی و اعم��ال قانون و تهیه 
و تدوی��ن ضوابط و مق��ررات و الزامات 
ایمنی هسته ای با توجه به استانداردهای 

بین المللی سنجش می شوند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 
آژانس بین المللی انرژی اتمی توانمندی 

نظام ایمنی هسته ای کشور را بررسی می کند  

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق خبر داد: 
تصویب ردیف درآمدی جدید خدمات 

فضایی در الیحه بودجه 89 کل کشور  

 هیأت وزی��ران به ریاس��ت محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهوری اسالمی ایران 

تشکیل جلسه داد.    
در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای 
دستگاه های اجرایی پس از بحث و تبادل 

نظر به تصویب هیأت وزیران رسید. 
اضافه ش��دن اس��تان های کردس��تان، 
لرستان و سیستان و بلوچستان به آیین نامه 
مقابل��ه با آثار زیان بار پدی��ده گرد و غبار 

)ریزگرد( در کش��ور و اصالح اساس��نامه 
سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
انزل��ی، ارس و ارون��د در این جلس��ه به 
تصویب رسید. همچنین مخالفت با طرح 
الحاق یک ماده به عن��وان ماده )120( به 
قانون ش��هرداری ها و موافق��ت با تأمین 
ب��ار مالی اصالح قان��ون برقراری حقوق 
وظیفه یا مس��تمری بازماندگان آن دس��ته 
از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی 
مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد 
منفجره معلول یا فوت می شوند از جمله 
پیش��نهادهای دیگری بود که به تصویب 

هیأت وزیران رسید.

هیأت وزیران مخالفت کرد؛
الحاق ماده 120 به قانون شهرداریها

آغاز نصب دومین پایه سکوی مرحله 12 
پارس جنوبی

شورای شهر تهران:
 شهرداری هزینه نهایی ساخت تونل توحید 

را ارائه کند

قالیباف: 
در صورت تأمین اعتبارات، ترافیک تهران در 

طول 6 سال روان می شود

انتظامی  نی��روی  مرزبان��ی  فرمان��ده 
جمه��وری اس��المی ایران گف��ت: طرح 
تقویت مرزبانی که سال گذشته به هیأت 
رئیس��ه مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
بود، پس از تصویب در کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه 

علنی به تصویب نمایندگان رسید. 
ایرنا، س��ردار س��رتیپ  به گ��زارش 
»حس��ین ذوالفقاری« در جمع خبرنگاران 
از  پ��س  ط��رح  ای��ن  داش��ت:  اظه��ار 
بررس��ی های متعدد و جلس��ات زیاد در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 

سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. 
ذوالفقاری اظهار داشت: بر اساس این 
مصوبه، مرزبانان، نمایندگان رسمی دولت 
شناخته شده اند و رسیدگی به اختالفات 
مرزنش��ینان ایران و کش��ورهای همسایه، 
مقابل��ه با همه جرائ��م و تخلفات مرزی، 
تردد غیر مجاز، صی��د غیر مجاز، قاچاق 
م��واد مخ��در و دیگر کاالها و ش��رارت 
از جمل��ه وظای��ف مرزبان��ی محس��وب 

می شود. 
وی تأکید کرد: نظ��ارت بر فعالیت و 
ت��ردد خودروها و ش��ناورها در آب های 
داخلی و سرزمینی تحت نظارت انحصاری 
و اقتصادی و ص��دور مجوز عبور موقت 
برای مرزنش��ینان براس��اس پروتکل های 
همکاری با کش��ورهای همس��ایه از دیگر 

وظایف مرزبانی خواهد بود. 
انتظامی  نی��روی  مرزبان��ی  فرمان��ده 
جمهوری اس��المی همچنین از تش��کیل 

ش��ورای م��رز در قال��ب یک��ی دیگر از 
وظایف مرزبانی در قانون جدید خبر داد 
و گفت: براین اساس، همه سیاستگذاری 
و هماهنگ��ی مس��ائل مختل��ف مرزها به 

عهده این شورا خواهد بود. 
ذوالفق��اری ب��ا بی��ان اینک��ه رئیس 
جمه��وری یا نماینده وی به عنوان رئیس 
ش��ورا و فرمانده��ی مرزبانی دبیر ش��ورا 
خواهد بود، افزود: این ش��ورا متشکل از 
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح، معاون 
اول ق��وه قضائی��ه، وزرای کش��ور، نیرو، 
اقتصاد و دارایی، دفاع، اطالعات، خارجه، 

راه و ترابری و مع��اون نظارت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری، مع��اون اطالعات و 
عملی��ات س��تاد کل نیروهای مس��لح و 

فرمانده نیروی انتظامی است. 
ب��ه گفته وی، همچنین ی��ک نماینده 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر در 

این شورا حضور دارد.  
وی درخص��وص بودجه مرزبانی نیز 
گفت: در این قانون، برای بودجه مرزبانی 
ذیل بودجه نیروی انتظامی ردیف اعتباری 

مستقلی دیده شده است. 

معاون عتبات عالیات س��ازمان حج و 
زیارت اعالم کرد: قیمت س��فر به عتبات 
عالیات در دوره جدید برای زائران ایرانی 

افزایش نمی یابد.    
به گ��زارش ایرن��ا، حس��ن اکبری با 
بیان اینکه هزینه س��فر ب��ه عتبات عالیات 
همچنان حدود س��ه میلیون و 400 هزار 
ریال است، گفت: البته در صورت اضافه 
شدن سفر به سامرا کمی در قیمت تفاوت 

ایجاد می شود. 
معاون سازمان حج و زیارت توضیح 
داد: در اعزام اسفندماه جاری، روزانه سه 

هزار و 200 نفر به عتبات عالیات از طریق 
مرزهای زمینی اعزام خواهند شد. 

رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت نیز به 
تازگی اع��الم کرد افزایش اع��زام زائران 
ب��ه عتبات عالیات در برنامه این مجموعه 

قرار دارد. 
برنامه س��فر هوایی به ع��راق به دلیل 
مش��کالت اجرایی و عدم توافق بر س��ر 
قیم��ت بلیت با مس��ئوالن عراقی متوقف 
ش��ده اس��ت که در صورت از سرگیری 
اعزام ه��ا، تعداد زائ��ران افزایش خواهد 

یافت. 

در حالی که کمیسیون عمران شورای 
ش��هر تهران خواس��تار ارائه ریز اطالعات 
و هزینه های تونل توحید ش��د، ش��هردار 
ته��ران از این کمیس��یون خواس��ت برای 
این کار و برای برطرف ش��دن شائبه های 
موجود گروهی را تعیین و به ش��هرداری 
معرفی کند. به گزارش ش��هر، محمدعلی 
نجفی عضو شورای شهر تهران با اشاره به 
مشکالت ترافیکی که طی روزهای گذشته 
گریبان مسیرهای شمالی و جنوبی بزرگراه 
ش��هید چم��ران را گرفت��ه اس��ت، گفت: 
متأس��فانه با توجه ب��ه افتتاح تونل توحید، 
هنوز مش��کالت ترافیکی، ش��هروندان را 
مستأصل کرده است، بهتر است شهرداری 
تهران گزارشی از چگونگی بروز مشکالت 

پیش آمده به شورای شهر ارائه دهد. 
دانش��جو س��خنگوی شورای  خسرو 
شهر نیز ضمن تأیید اظهارات نجفی افزود: 
متأس��فانه در کف تونل و کناره س��تون ها 

شاهد ریزش آب هستیم. 
با توج��ه ب��ه بارندگی ه��ای اخیر و 
افزایش س��طح آب های زیرزمینی نگرانی 
هایی برای ش��هروندان ک��ه در حال تردد 
از مس��یر تونل هس��تند ایجاد شده است. 
بهتر اس��ت علت این ریزش ها و راههای 

پیشگیری از آنها بررسی شود. 
ش��هردار تهران در پاس��خ ب��ه وجود 
آب در تونل گفت: آب های س��رایز شده 
ب��ه تونل مربوط به آب ه��ای زیرزمینی و 
قنات ها هستند که در حال آب بندی و زه 

کشی این مسیرهای آبی هستیم. 
وی خاطر نش��ان ک��رد: البته یک لوله 
آب در ب��االی س��قف تونل وج��ود دارد 
ک��ه مربوط به س��ازمان آب اس��ت که به 
دلیل فرسودگی نشس��تی دارد که در حال 

جابه جایی مسیر این لوله آب هستیم. 
قالیباف درخصوص گره های ترافیکی 

ش��مال و جن��وب تونل گفت: در س��مت 
ش��مال تونل نزدیک به پل گیش��ا و پمپ 
بنزی��ن واق��ع در این محل گ��ره ترافیکی 
وج��ود دارد ک��ه درصدد هس��تیم مس��یر 
پم��پ بنزی��ن را به کوچه های پش��ت و 
ی��ک مس��یر جدید دیگ��ر در وس��ط پل 
گیش��ا ایجاد کنیم که باع��ث تعریض این 
محدوده خواهد ش��د. همچنین در بخش 
جنوبی نزدیک به خیابان امام خمینی )ره( 
یک مس��یر گردش به راس��ت وجود دارد 
که موجب گره ترافیکی این منطقه ش��ده 
است، برای این منظور هم تدابیر ترافیکی 

اندیشیده شده است. 
دکتر حمزه ش��کیب رئیس کمیسیون 
توسعه و عمران شورای شهر نیز خواستار 
ارائه گزارشی از هزینه نهایی ساخت تونل 
و جزئیات کار از ش��هرداری تهران ش��د. 
وی افزود: ای��ن گزارش ها و برآوردهای 
هزین��ه ای می تواند پایه طراحی و برآورد 
هزین��ه در پروژه های عمرانی مش��ابه در 

شهر باشد. 
قالیباف در ای��ن خصوص گفت: این 
تون��ل براس��اس اجرا و طرح��ی همزمان 
س��اخته ش��ده اس��ت که به دلی��ل همین 
همزمانی تغییرات��ی در اجرا و هزینه اولیه 
ص��ورت گرفته اس��ت. وی هزینه اجرای 
پ��روژه را حدود 300 میلیارد تومان عنوان 
ک��رد و افزود: یکی دیگر از دالیل افزایش 
هزینه اجرای سرعت در کار است اگر در 
این کار مثل تونل رسالت تأخیر 9 ساله به 
وجود می آمد ش��اید هزینه تمام شده کار 

به مراتب بیشتر از هزینه فعلی بود. 
ش��هردار ته��ران از ش��ورای ش��هر و 
کمیسیون عمران شورا خواست گروهی را 
جهت بررسی هزینه ها و نحوه اجرای این 
پروژه تعیین کنند تا اگر ش��ائبه ای وجود 

دارد، برطرف شود.

ش��هردار ته��ران گفت: م��ن در مقابل 
نمایندگان مجلس گفته ام و متعهد می شوم 
و ب��ه مردم، دولت و مجلس قول می دهم و 
حتی آبروی خ��ود را گرو می گذارم که در 
صورت تأمین اعتبارات کافی در طول شش 
س��ال، 180 کیلومتر خط مترو را به صورت 

عملیاتی احداث و به بهره برداری برسانیم.
به گزارش موج، دکتر محمد باقر قالیباف 
در مراسم بهره برداری رسمی از خط تولید 
واگن های دو طبقه کارخانه واگن س��ازی 
تهران ب��ا بیان این مطلب گف��ت: در حوزه 
مترو ساالنه بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه 
می کنیم و اگر دولت به تعهد خود بر اساس 
قانون عمل کند و 50 درصد سرمایه گذاری 
ساخت مترو را بر عهده بگیرد و یعنی هزار 
میلی��ارد تومان ه��م دول��ت در این بخش
 سرمایه گذاری داشته باشد با سالی دو هزار 
میلیارد تومان می توانی��م تحولی بزرگ در 

ساخت مترو توسعه خطوط داشته باشیم.
وی تصریح کرد: م��ن بارها گفته ام که 
معضل ترافیک چاره دارد و اگر راهکارهای 
اصلی حل این معضل مانند توسعه حمل و 
نقل عمومی را با جدیت دنبال کنیم می توانیم 
طی چهار تا 5 س��ال این مشکل را در تهران 

قابل تحمل کنیم.
قالیباف افزود: هیچ کالنش��هری در دنیا 
وجود ندارد که معضل ترافیک نداشته باشد 
اما ترافیک با مدیریت درست قابل کنترل و 
پیش بینی اس��ت و در واق��ع مردم می دانند 

هر س��فر چه مقدار زمان و هزینه می برد و 
می توانند بر این اس��اس ب��رای خود برنامه 
ری��زی کنند، اگر ما ه��م می گوییم ترافیک 
را می توان قابل تحمل کرد منظورمان این است 
که با برنامه ریزی و توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی ترافیک تهران را قابل کنترل و پیش بینی 
کنیم ن��ه مثل اکنون که ترافی��ک تهران گره 
کوری اس��ت که غیر قابل پیش بینی است.
شهردار تهران خاطر نش��ان کرد: برای حل 
معضل ترافیک اولین موضوع بحث مدیریت 
واحد است و اینکه ترافیک مسئول پیدا کند، 
بعضی کارها به دلیل نداشتن مسئول از مدار 
کنترل خارج می ش��وند و گاه چند مسئوله 
بودن، سبب نبود مدیریت پاسخگو می شود 
چنانچ��ه در مورد ترافیک تهران مس��ئول و 
تصمیم گیر مشخص نیست و دستگاه های 
مختلف هر یک اظهار نظر و تصمیم گیری 
خاص��ی می کنند اما در موقع پاس��خگویی 

هیچ کس خود را پاسخگو نمی داند.

معاون سازمان حج و زیارت:
قیمت سفر به عتبات عالیات افزایش نمی یابد

مجلس شورای اسالمی طرح تقویت 
مرزبانی جمهوری اسالمی را تصویب کرد 

جهان نما

نخست وزیر لبنان با رد تهدیدهای رژیم 
صهیونیستی در مورد حضور حزب اهلل لبنان 
در کابینه این کشور گفت: این تهدیدات تنها 

برای توجیه جنگ با لبنان صورت می گیرد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��عد الحریری 
نخست وزیر لبنان که به ایتالیا سفر کرده است، 
در گفتگو با روزنامه ایتالیایی »کوریرا دال سرا« 
مناسبات لبنان با سوریه را برای لبنان حیاتی 
دانس��ت و تأکید کرد برای تحکیم مناسبات 
ش��خصی خود با بشار اس��د رئیس جمهور 
سوریه به دمش��ق نرفته، بلکه برای تضمین 
مناسبات مساوی میان دو کشور به دمشق سفر 

کرده است. 
نخس��ت وزیر لبنان در مورد امکان آغاز 
جنگ جدید ب��ا رژیم صهیونیس��تی گفت: 
اس��رائیل به صورت روزانه به جنگ با لبنان 
تهدید می کند و البته دولت به صورت کامل 
مسئولیت هرگونه اقدام در این زمینه را دارد. 

وی با اش��اره به حضور حزب اهلل لبنان 

در س��ال های 2007 تا 2009 در کابینه تأکید 
کرد اگر تهدیدهای اسرائیل به علت حضور 
حزب اهلل در کابینه است، چرا االن این موضوع 

را مطرح کرده است. 
حری��ری در ادامه حضور ح��زب اهلل در 
کابینه لبنان را برای آغاز جنگ بهانه دانس��ت 
و تأکید کرد اسرائیل می خواهد توجیهی برای 

آغاز جنگ با لبنان داشته باشد. 
موج��ود  اختالف��ات  م��ورد  در  وی 
می��ان گروه های لبنانی تأکید ک��رد به عنوان 
نخس��ت وزیر وظیفه دارد مل��ت را یکپارچه 

کند. 
وی همچنین خواستار برخورد عقالنی و 
با درایت و حکمت در حل مسائل روی میز 

مذاکره شد. 
س��عدالحریری در م��ورد امکان کاهش 
نیروهای بین المللی »یونیفل« در جنوب لبنان 
ابراز امی��دواری کرد این اتف��اق نیفتد و این 
نیروها همچنان در لبنان حضور داشته باشند. 

نخست وزیر هلند گفت: خروج هزار 
و 600 نظامی هلندی در افغانس��تان از ماه 

آگوست آغاز می شود. 
به گ��زارش مهر، جان پیتر بالکنده یک 
روز پس از آنکه بحث و مش��اجره درباره 
موضوع افزایش مدت زمان حضور نظامیان 
هلندی در افغانستان موجب سقوط دولت 
ائتالفی شد، به تلویزیون هلند گفت: هزار و 
600 نظامی هلندی در ماه آگوست از کشور 

جنگ زده افغانستان خارج می شوند.
بر اس��اس این گزارش نظامیان هلندی 
از س��ال 2006 در والیت اوروزگان مستقر 
شدند اما به گفته نخست وزیر هلند نظامیان 
در نهایت در آگوست س��ال جاری از این 

والیت خارج می شوند. 
گفتنی اس��ت: س��قوط دولت هلند در 

حالی رخ می دهد که تنها یک سال دیگر از 
عمر آن باقی مانده بود. کارشناسان از امکان 
برگزاری انتخابات زودهنگام در پی سقوط 

دولت سخن می گویند.

کودتاچیان��ی ک��ه کنت��رل 
کش��ور آفریقایی نیج��ر را در 
اختیار دارند ضمن ارائه تضمین 
درباره پایبندی به قانون اساسی 
اعالم کردند خواس��تار تدوین 
قانون اساسی جدید هستند.    

خبرگ��زاری  گ��زارش  به 
فرانسه از نیامی )پایتخت نیجر( 
رئیس  اب��ن چامب��اس  محمد 
یک گروه از بل��وک اقتصادی 
آفریقایی موس��وم  منطق��ه ای 
به »اکوواس« )متش��کل از 15 
کشور( پس از مالقات با رهبران 

کودتا این خبر را اعالم کرد. 
وی ب��ه نق��ل از رهب��ران 
کودتاچی��ان گف��ت: آنها قول 
س��ریعتر  هرچ��ه  داده ان��د 
اوضاع نیج��ر را به حال عادی 

بازگردانند. 
چامباس به خبرگزاری فرانسه 
گفت: رهبران کودتا به ما تضمین 
الزم را در ای��ن ب��اره داده اند و 
تمام اقداماتش��ان با مشارکت و 
هماهنگی جامعه مدنی و احزاب 

سیاسی خواهد بود. 
وی همچنین گفت: گفتگو 
با تمامی نیروهای فعال و حیاتی 
در جامعه نیجر تا تنظیم و ارائه 
قانون اساسی جدید و همچنین 
دوره انتقال قدرت ادامه خواهد 

داشت. 
چامباس ای��ن اظهارات را 
پس از مالقات رهبر کودتاچیان 
با نماینده سازمان ملل و کمیسر 
اتحادیه آفریقا در امور صلح و 

امنیت، ابراز کرد.

میگل آنخل موراتینوس وزیر 
امور خارجه اسپانیا که کشورش 
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را 
برعهده دارد از اس��تفاده قاتالن 
المبحوح«  عبدالرئوف  »محمود 
یکی از رهبران جنبش مقاومت 
اسالمی فلس��طین )حماس( از 
گذرنامه های اروپایی به شدت 
ابراز نگرانی ک��رد.  خبرگزاری 
فرانسه از بروکس��ل گزارش داد، 
موراتینوس در نشس��ت وزرای 
خارجه اروپا در بروکسل گفت: 
ما به شدت از استفاده قاتالن از 
گذرنامه های اروپایی که اسناد 
بسیار حساسی هستند به منظور 
دستیابی به اهدافی خاص، نگران 
هس��تیم. وی در ادام��ه گف��ت: 
م��ا در نشس��ت وزرای خارجه 

بررس��ی خواهیم  را  موض��وع 
کرد و امیدوارم این نشس��ت با 
صدور بیانیه ای نگرانی خود را 
از این مسأله ابراز کند. بر اساس 
امارات، اعضای  پلیس  گزارش 
تیمی که محمود المبحوح یکی 
از بنیانگ��ذاران ب��ازوی نظامی 
حم��اس را در روز 20 ژانوی��ه 
)30 دی( در دب��ی ترور کردند، 
گذرنامه های انگلیسی، ایرلندی، 

فرانسوی و ایتالیایی داشتند.

»ماهاتیر محمد« نخس��ت وزیر پیش��ین 
مالزی، تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس 
را یک دروغگو و جنایتکار جنگی خطاب و 
مخالفت شدید خود را با دعوت از وی برای 
دیدار از مال��زی اعالم کرد.  به گزارش ایرنا، 
ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر پیشین مالزی 
در مطلبی که در وب��الگ خود با عناون »بلر 
دروغگو« منتش��ر کرده نوش��ته است: من از 
اینکه یک نهاد مالزیایی از تونی بلر به منظور 
سخنرانی در مالزی دعوت کرده است، شوکه 
ش��ده ام. وی با زیر سؤال بردن هدف بلر در 
س��فر به مالزی می نویسد: بلر قرار است در 
مورد به اصطالح دستاوردهای خود سخنرانی 
کند. کدام دس��تاوردها؟ دروغ گفتن در مورد 
جنگ ع��راق و حمایت از ج��رج بوش در 
حمله به این کشور و کشتن بیش از 300 هزار 
عراقی و ویران کردن کامل یک کش��ور و به 
باد دادن جان صدها سرباز انگلیسی، دستاورد 
محس��وب نمی شود. ماهاتیر محمد در ادامه 
می نویسد: این فرد اعتراف کرده است که در 

مورد قابلیت های نظامی عراق دروغ گفته تا 
حمایت مجلس و مردم انگلیس برای همراهی 
با جرج بوش در حمله به عراق را به دس��ت 
آورد، بنابراین مردم مال��زی انتظار دارند چه 
چیزی از یک دروغگو بشنوند. نخست وزیر 
پیش��ین مالزی در نهایت تونی بلر را شریک 
دروغگوی بزرگ جرج بوش معرفی کرده و 
از مردم این کشور خواست مخالفت خود را 

با سفر بلر به مالزی اعالم کنند.

بهانه  تل آویو برای آغاز جنگ با لبنان؛ 
حضور حزب اهلل در کابینه

در پی سقوط دولت کشور هلند 
نظامیان هلند از افغانستان خارج می شوند 

مخالفت شدید ماهاتیر محمد با سفر 
قریب الوقوع تونی بلر به مالزی 

کودتاچیان نیجر خواستار تدوین 
قانون اساسی جدید هستند  

نگرانی شدید اروپا از استفاده قاتالن 
المبحوح از گذرنامه های اروپایی

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در 
گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی »ان اچ 
کی« ژاپن با انتقاد از گزارش اخیر آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تأکید کرد: اعمال تحریم بر 

برنامه اتمی ایران بی تأثیر خواهد بود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خبر، 
الریجانی گفت: در بخشی از گزارش یکی 
از کشورها ادعایی درباره ایران مطرح کرد، 
این نشان می دهد اراده ای سیاسی در کار 
بود و این برای آژانس بس��یار بد اس��ت و 

اعتبار این نهاد را زیر سؤال می برد.
وی تصری��ح ک��رد: به نظر م��ن این 
تحریم ه��ا برای خودش��ان )کش��ورهای 
غربی( مضر اس��ت، نمی گوی��م به ایران 

لطمه نمی زند، ممکن است بزند ولی این 
امر تأثیری در مس��أله هس��ته ای نخواهد 

گذاشت.

گزارش اخیر آژانس اعتبار این نهاد را 
زیر سؤال می برد
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اقتصاد امروز

از ترکیه به ژاپن، از ژاپن به آفریقا

اشاره

شناخت نوع کشاورزی: 
ب��ه طور کلی م��ا دارای 2 نوع کش��اورزی در 

کشورهای مختلف هستیم: 
)Traditional Agr( کشاورزی سنتی

)Modern Agr( کشاورزی مدرن
را  م��درن  ب��ه  س��نتی  از  انتقال��ی  نقط��ه 

Transitional Agr می گوییم. 
کشاورزی سنتی: به کشاورزی گفته می شود 
که بخش کش��اورزی، عمده ترین منبع اشتغالزایی 
اس��ت اما بیشترین سهم را در تولید ناخالصی ملی 
ندارد. س��اختار تولید در کش��اورزی سنتی یکسان 
نیس��ت و واحدهای تولیدی یکنواخت نیس��تند و 
از یک بخش مدرن تش��کیل ش��ده که دارای زمین 
بیش��تر و تکنولوژی پیش��رفته تر هس��تند و بخش 
س��نتی که زمین کمتر و تکنولوژی پایین تری دارد. 
از نظ��ر عرضه کاال به ب��ازار، این واحدهای بزرگ 
مق��دار زیادی از محصوالتش��ان را به بازار عرضه 
می کنن��د در حالی که واحدهای کوچک این عمل 

را بی برنامه انجام می دهند. 
تفاوت دیگر در رابطه با تابع هدف اس��ت. در 
کش��اورزی مدرن هدف حداکثر کردن سود است 
اما در کش��اورزی س��نتی لزومًا این ه��دف دنبال 
نمی ش��ود بلکه هدف اصلی تأمین غذای کشاورز 

و خانواده اش اس��ت و چی��زی که به عنوان هدف 
دنبال می ش��ود پرهیز کردن از ریسک است و در 
 Marginal( این حالت کشاورز دارد سود نهایی
 Marginal( نهای��ی  دس��تاورد  ب��ا  را   )Profit
Grain( مبادله می کند و از مقدار سود چشم پوشی 
می کند. در س��اختار کشاورزی از 2 عامل تولید به 

طور عمده استفاده می شود: 
1- زمین، 2- نیروی کار. اغلب سرمایه محدود 
است و س��عی می شود با جایگزینی نیروی کار به 
جای س��رمایه مقداری از محدودیت سرمایه را کم 
کنن��د. از ای��ن 2 عامل، زمین کمیاب تر اس��ت که 
دلیل آن تمرکز مالکیت و فش��ار جمعیت اس��ت. 
اگر نس��بت نیروی کار به زمین باال باش��د نس��بت 
نامطلوبی را تشکیل می دهد و روی الگوی کشت 
تأثی��ر می گذارد زیرا تولید کننده به س��مت تولید 
محصوالتی می رود که در آن بیش��تر از نیروی کار 
استفاده می ش��ود و بالعکس اگر این نسبت پایین 
باشد به س��مت محصوالتی می روند که از نیروی 
کار کمتری اس��تفاده کند و صرفه جویی شود. عدم 
دسترس��ی به تکنولوژی باعث رکود تکنولوژی در 

این بخش می شود. 
مشکالتی که کشاورزی سنتی با آن روبه رو 

است
ــاری: با  ــط با آب و آبی ــکالت مرتب 1- مش
توجه به جوی های نامناس��ب ک��ه آب را از قنات 

به زمین های کش��اورزی می رس��اند مق��دار قابل 
توجه��ی از آب به هدر م��ی رود. جدای از آن در 
فصل پاییز و زمس��تان که زمینهای کش��اورزی ای 
نی��ازی به آب ندارند به ط��ور کامل آب قنات رها 

شده و استفاده ای از آن نمی شود. 
مگ��ر اینکه س��رمایه داران��ی که قادر باش��ند 
مقداری از آن که بس��یار کم و جزئی است را برای 
زمانهای مناس��ب ذخیره کنند و دیگر مشکالت در 

این زمینه. 
به طور کلی می توان گفت ما با بهترین نعمت 
خ��دادادی یعنی آب مایه حی��ات، بدترین رفتار را 
می کنیم و به نامناس��ب ترین ش��کل از آن استفاده 

می کنیم.
ــک: مالکیت ه��ای  ــای کوچ 2- مالکیت ه
کوچک باعث ش��ده اس��ت تا اندازه باالیی آزادی 

عمل از دست کشاورزان گرفته شود. 
ب��ه راحتی در جای جای زمینهای کش��اورزی 
می توان مالکیت های 3-2 نفری بیشتر یا کمتر بر 
یک جریب زمین را مشاهده کرد و این در صورتی 
اس��ت که اگر زمین های پراکنده یک کش��اورز در 
یک جا جمع شود به راحتی بالغ بر چندین جریب 
می ش��ود. پراکندگ��ی زمین کش��اورزان هرچند با 
توجه به تفاوت خاک، آب و هوا باعث ایجاد تنوع 

محصول می شود ولی از طرف دیگر باعث اتالف 
نیروی کش��اورز و محدودیت عمل و مش��کالت 
بس��یار دیگر می شود. شایان توجه است که پستی 
و بلندی های زمینهای کش��اورزی در روستا امکان 
استفاده از مکانیزه کردن کشاورزی در سطح وسیع 
را مانع می ش��ود ولی به ط��ور حتم مزایای تجمع 
زمینهای یک کش��اورز در ی��ک جا مزایای درخور 

توجهی می تواند داشته باشد.
3- راه: یکی از مش��کالت کش��اورزان سنتی، 

نبود راه برای زمینها است. 
زمینهای مذکور که پایه و اساس آن در زمانهای 
قدیم گذاش��ته شده است سعی در حداکثر استفاده 
از زمین را کرده اند و تنها راه مال رو که می تواند 
بس��یار کم عرض باش��د برای زمین در نظر گرفته 
شده است. برای کشاورزان این یک اصل است که 
گفته می ش��ود راه زمین از راه جوی آب آن است 
یعن��ی جوی آب��ی که آب قنات را ب��ه طرف زمین 
می برد نش��انی از راه زمین می دهد؛ راه مشکالت 
فراوان��ی را پیش روی کش��اورز ق��رار می دهد از 

جمله:
الف- رفت و آمد بین منزل و زمین با وس��یله 

نقلیه امکان پذیر نمی شود.
ب- بردن کود جهت زمین با وسیله های باری 
امکان پذیر نیس��ت و باید به صورت سنتی از االغ 

یا فرقون استفاده کرد.

ج- جاب��ه جایی محصول از جمله گندم و جو 
جهت خرد کردن و محص��والت دیگر از زمین به 

منزل با وسیله امکان پذیر نمی شود.
4- حیوانات وحشی: یکی دیگر از مشکالت 
کش��اورزان در حالت کشاورزی سنتی آسیب های 
فراوانی اس��ت که از طرف حیوانات وحشی مانند 
گ��راز، ش��غال و... به زمینه��ای کش��اورزی وارد 
می ش��ود. مبارزه با اینگون��ه حیوانات در زمانهای 
قدیم با کشیدن حصار و نگهبانی به نوبت در شب 
به وس��یله کشاورزان صورت می گرفته ولی اکنون 
به راحتی اینگونه حیوانات محصوالت زمینها را از 

بین می برند.
ــکالت مربوط به عدم آگاهی جامع  5- مش
ــاورزی: ورود اطالعات  ــائل کش و کامل به مس
علمی و دستگاههای جدید و کودهای شیمیایی در 
کش��اورزی باعث شده که اطالعاتی که به صورت 
س��نتی بین کش��اورزان رواج داش��ت با اطالعات 
جدید، دانش��ی مخلوط ایجاد کند که ش��اید نتوان 
آن را قاب��ل قبول دانس��ت و از طرفی تجربه های 
ارزش��مندی که حاص��ل تالش س��الهای متمادی 
کش��اورزان ب��ود در اثر ورود مس��ائل جدید برای 
کشاورزان به فراموشی سپرده شود و به نسل جوان 

منتقل نشود. 
کش��اورز سنتی به تجربه دریافته که زمان چک 
ک��ردن هر درخت��ی چه موقع اس��ت و چیدن میوه 
برای نگه��داری طوالنی مدت، چ��ه موقع و چند 
روز بعد از اتمام زمس��تان بهترین وقت آب کردن 

زمین است. 
او به تجربه دریافته اس��ت ک��ه کود حیوانی را 
چگونه بپروراند تا حداکثر اس��تفاده از آن صورت 
گیرد و ش��روع و پای��ان آبیاری چه موقع اس��ت، 
چه درختان��ی در بهار زودتر باید آبیاری ش��ود و 
چه درختانی دیرتر، کش��اورزان سنتی آگاه هستند 
چگون��ه با درخت��ان رفتار کنند تا آف��ت نگیرد؛ اما 
کش��اورز ام��روزی با آم��دن کود ش��یمیایی بدون 
اطالعات کافی از طریقه اس��تفاده، آن را جایگزین 

کود ارزشمند حیوانی می کند. 
کش��اورز ام��روزی آنچنان از س��موم مختلف 
اس��تفاده می کند که نه تنها آفت درختان را از بین 
می برد بلکه خاک، درخت و محصول را هم فوق العاده 
آلوده به س��موم می سازد و آن را راهی شهر برای 
ف��روش می کند و این ع��دم آگاه��ی از تجربه و 
دانش روز باعث شده است که روز به روز کیفیت 

محصوالت پایین بیاید.
6- مشکالت مربوط به محصول: برای جمع آوری 
محصوالت��ی مانند گندم و ج��و در زمانهای قدیم 
ب��رای هر منطقه کوچک کش��اورزی، محلی به نام 
یونگا در نظر گرفته می شد. یونگا از طرفی نزدیک 
به زمینهای کشاورزی قرار داشت و از طرف دیگر 

محل مناسبی برای خرد کردن گندم بود. 
اما ام��روزه ب��ه جهت اینک��ه یونگاه��ا برای 
ماش��ین های خرمن کوب غیر متناسب و با توجه 

به نبود راه دس��ت نیافتنی اس��ت، از این رو آوردن 
محصولی مثل گندم و جو به مکانهایی که بتوان از 
ماش��ینهای خرمن کوب استفاده کرد، بسیار سخت 
و هزینه بر اس��ت مطمئنًا مق��رون به صرفه نبودن، 
فراموش ش��دن تجربه های ارزشمند قدیمی، نبود 
وسایل سنتی مناسب مانند کزوه و بسته بندی های 
نامناس��ب، روز ب��ه روز از کیفیت محصول عرضه 

شده می کاهد. 
هرچن��د در کش��اورزی عم��ده، ب��ه بخ��ش 
بسته بندی محصوالت توجه بیشتری می شود ولی 
در کش��اورزی سنتی مسأله بس��ته بندی به دالیلی 

مورد توجه قرار نگرفته است. 
در صورت��ی که اگ��ر به مجم��وع محصوالت 
کش��اورزی س��نتی حاصل از باغه��ا و زمین های 
متفرقه به عنوان واحد نگریس��ته ش��ود، لزوم پیدا 
کردن راه حل��ی منطبق بر نیازه��ا و محدودیتهای 
این بخش امری مهم و ضروری به نظر می رس��د. 
محص��والت قابل توجه کش��اورزان س��نتی که به 
ص��ورت خ��رد و پراکن��ده و با بس��ته بندی های 
نامناس��ب وارد بازار می ش��ود در صورت متمرکز 
شدن و بس��ته بندی مناسب و پیدا کردن بازارهای 
مناسب داخلی و خارجی، متناسب با نوع محصول 
و نیازه��ای خریداران می تواند کمک بس��یاری به 

این بخش عظیم از جامعه باشد.
از طرفی تغییرات روی بعضی از محصوالت به 
وسیله خود کش��اورزان مانند تهیه مربا، رب، شیره 
و محصوالتی از این دس��ت فرات��ر از خانگی و به 
صورت صنعتی در منطقه و متناس��ب با محصول، 
نیازه��ا و محدودیتها می تواند کمک بیش��تری به 
بهینه تر ش��دن این بخش باش��د و ای��ن در حالی 
اس��ت که با جمع آوری محصوالتی مانند شاتوت 
و نگه��داری و بردن آن به مراک��زی مانند تهران و 
اصفه��ان نه تنها از کیفی��ت محصول به علت زمان 
طوالنی جمع آوری، نگهداری و ارس��ال می کاهد 
بلکه از لحاظ استفاده های مادی آن، بیشتر متوجه 
واس��طه و مراکز دیگری به جز کشاورزان می شود 
و زحمت بس��یار آن بر دوش کشاورز که ناچار به 

جمع آوری محصول خود است، می ماند.
ــانی:  ــه نیروی انس ــوط ب ــکالت مرب 7- مش
به طور حتم نیروی انس��انی کش��اورزان که در اثر 
ش��رایط نامناسب زمین، نبود راه، جوی نامناسب و 
مسائل بی شمار دیگر به هدر می رود سرمایه ملی 

است که همگان در برابر آن مسئول هستند. 
مطمئن��ًا در صورت ش��رایط مناس��ب تری در 
کشاورزی س��نتی که امکان پذیر هم هست نه تنها 
کشاورزان را به خوبی تأمین می کند بلکه فرصت 
ش��غلی س��الم و مناس��بی برای جوانان به ش��مار 

می رود. 
کش��اورزان که س��الها در ای��ن کار تجربه گرد 
آورده اند و به خوبی اس��تادی ماهر و زبردست به 
ش��مار می روند در اثر فشار و مشکالت و سختی 
نامتعارف کار کش��اورزی که در اث��ر نبود برنامه و 
مدیری��ت در این بخش اس��ت، از یک طرف و از 
طرف دیگر عدم تأمین و تعهد سازمانهای خدمات 
اجتماعی به خدمات رسانی به این افراد به صورت 
ش��فاف و بی دردس��ر، باعث ش��ده این اف��راد به 
کارهای��ی روی آورند که هیچ گون��ه مهارتی نیاز 
ن��دارد و فقط یک حقوق بخ��ور و نمیر و دفترچه 
تأمین اجتماعی که آن هم اگر برایش��ان مفید واقع 
شود! کارهایی مانند س��فوری، خدماتی، آبدارچی 
و... هرچن��د خبرهای بس��یاری از حمایت دولت 
و تأمی��ن بودجه ه��ای هنگفتی ب��رای این بخش 
ش��نیده می شود ولی آنچه نصیب کشاورزان سنتی 
می شود می توان گفت فقط هیچ؛ به قول معروف 

آش نخورده و دهان سوخته. 
تس��هیالت دولتی که برای بخش کش��اورزی 
در نظ��ر گرفته می ش��ود به جیب س��رمایه دارانی 
می رود که از عهده وثیقه های س��خت و نامتعارف 
آن برمی آیند و کش��اورز سنتی که سالیان سال رنج 
ش��غل خود را برده است ناتوان از طی کردن هفت 
خوان موج��ود برای دریافت ی��ک وام ناچیز صد 

هزار تومانی است. 
طبقه کش��اورز سنتی و روش��نفکر عالقه مند 
می توان��د مش��کالت عظیم این بخ��ش را با ارائه 
راهه��ای مناس��ب، اجرای��ی، مقرون ب��ه صرفه و 
متناس��ب با س��نت های موجود، از ب��ه هدر رفتن 
روزافزون این س��رمایه های طالیی از جمله آب، 
هوا، خاک، خورش��ید و نیروی انس��انی به بهترین 

نحو جلوگیری کند.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

مکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است 
که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوییم از سال 1345، 
یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی 
به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کش��اورزی 
منعقد ش��د و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو 
به فزونی گذاش��ت مورد بحث متخصصین فن بوده 
است. وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان 
می آید، اکثراً به فکر کاربرد و اس��تفاده از موتورهای 
احتراق داخلی و ماشین های مختلف کشاورزی در 
مزارع می افتند، در حالی که مکانیزاسیون به معنی اعم، 
این نیس��ت که حتماً از موتور احتراق داخلی و یا از 
آخرین مدل های ماشین های کشاورزی استفاده شود. 
قبل از اینکه مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف کنیم، 
ابتدا الزم است موتور و ماشین را از یکدیگر تشخیص 
داده و جدا کنیم. »ماش��ین« وسیله ای است که اگر به 
آن توان دهی��م، برایمان کار انجام می دهد ولی خود 
به تنهایی قادر به انجام کار نیست.  »موتور« وسیله ای 
است که تولید توان می کند ولی به تنهایی نمی تواند 
کاری انجام دهد مگر اینکه این توان را به ماشینی بدهد 
تا آن ماش��ین بتواند کار تولید کند. به طور مثال یک 
گاوآهن را می توان به وسیله یک یا چند حیوان کار به 
حرکت درآورد و زمینی را شخم زد، گاوآهن در اینجا 
ماشین را تشکیل می دهد و حیوان یا حیواناتی که آن 
را می کشند در حکم موتور هستند. یک موتور ممکن 
است در یک زمان، دو ماشین را به حرکت درآورد و 
گاهی حرکت هر دو ماشین، برای انجام کار، ضروری 
است. اکنون با روشن شدن فرق بین ماشین و موتور 
می توان مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف کرد. کلمه 
مکانیزاسیون در کشاورزی مترادف با کلمه اتوماسیون 
در صنعت اس��ت که خود ب��ه معنی اتوماتیک کردن 
است و اتوماتیک کردن یعنی کم کردن کار کارگری. 
بنابراین مکانیزاسیون یعنی استفاده از ماشین و موتور در 
کشاورزی جهت کاهش نیاز به نیروی کارگری. البته 
این نیاز هنگامی به وجود می آید که درآمد حاصل از 
کار کارگری کمتر از درآمد به دست آمده از جایگزین 
کردن ماشین و موتور باشد که خود به عوامل متعددی 

از جمله عوامل زیر بستگی دارد:
1- دستمز کارگر باال باشد.

2- مش��کالت کارگری موجب وقفه در کار، در 
زمان معین شود.

3- زیان های حاصل از طوالنی بودن کار کارگری 
بیش از هزینه های استفاده از ماشین و موتور شود.

4- کیفی��ت کار ماش��ین آنق��در باال باش��د که 
هزینه های آن را مستهلک کند.

معنی اعم مکانیزاسیون کشاورزی اتخاذ هر روشی 
است که موجب ازدیاد درآمد شود. 

با این تعریف جایگزین کردن کارگر با ماشین و 
موتور یکی از روش ها محسوب می شود و استفاده 
از بذر اصالح ش��ده برای به دس��ت آوردن عملکرد 
محصول بیش��تر روش��ی دیگر، که هر دو بخشی از 

موضوع مکانیزاسیون هستند.
 آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران: 
ایران از قدیم االیام مهد تمدن های باستانی و یکی از 
مراکز تولید مواد کشاورزی دنیای باستان بوده است. 
به طوری که بس��یاری از پیشرفتهای کش��اورزی و 
دامپروری مانند پرورش اسب و ترویج نباتات سودمند 
را باید مرهون زحمات و ابتکارات اهالی این مرزوبوم 
دانست. حفاری هایی که در تپه سیلک کاشان انجام 
ش��ده، نشان می دهد حدود ش��ش هزار سال پیش، 
کشاورزی میان مردم آن منطقه معمول بوده و ایرانیان 
متمدن قرن ها پیش از این در این راه کار کرده اند. از 
نقش روی استوانه ای که در شهر شوش کشف شده، 
معلوم ش��ده که در سه هزار سال قبل از میالد مسیح 
م��ردم ایران گندم را در مخزن هایی که امروزه هم در 
بعضی از نواحی دیده می شود ریخته و انبار می کرده اند. 
یونجه، این علوفه پرارزش برای دام ها، توسط ایرانیان 
به یونان و سپس به روم و سایر نقاط جهان برده شد. 
ابزارهای کشاورزی که در ایران باستان به کار می رفت 
شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بیلها، کج بیلها، 
داس��های دسته کوتاه، کلنگ و وسایل دامی چوبی از 
قبیل گاوآهن، هرسهای دندانه ای، خرمن کوبها و غیره 

بوده اند. 
منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی 
در نقاط مختلف کشور به خصوص در نقاط دورافتاده 
به مرور زمان تغییر زیادی پی��دا نکرده و با ابزارهای 
قدیمی ف��رق چندانی ندارند. هنوز در اکثر نقاط دور 

افتاده کش��ور از یک یا دو جف��ت گاو به عنوان توان 
کششی منحصر به فرد و از گاوآهن های دامی چوبی 
و هرسهای دندانه ای، خرمن کوبها و سایر وسایل که 
اکثراً از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزار مورد نیاز 

استفاده می شود.
ــین های  ــعه ماش ــرایط و امکانات توس ش
کشاورزی در ایران: در کشور ما استفاده از تراکتور 
و ماشین های کش��اورزی خیلی دیرتر از کشورهای 
اروپایی و امریکا شروع شد و اصوالً در قرن هیجدهم 
ک��ه در اروپا گاوآهن های فلزی برگردان دار معمول 
ش��د و در قرن نوزدهم که خرمن کوبهای جدید در 
امریکا اختراع ش��د، در وس��ایل و ادوات کشاورزی 
کشور ما هیچ گونه تغییری حاصل نشد. عمالً در طول 
50 تا 60 س��ال اخیر بوده است که به تدریج کشاورز 
ایرانی با انواع ماشین های کشاورزی آشنا شده است، 
اما هنوز هم آنطور که ش��رایط امروز ایجاب می کند 
کشاورزی مملکت ما ماشینی نشده است و در مواردی 
هم که این امر به صورتی انجام گرفته است، به علل 
بنیادی مواجه با مش��کالت عدیده ای است که همه 
دست اندرکاران و متخصصین کشاورزی ماشینی با 
آن آشنا هستند. آغاز فعالیت بنگاه توسعه ماشین های 
کش��اورزی از سال 1331در حقیقت سرآغاز ماشینی 
کردن کشاورزی ایران به شمار می رود. این مؤسسه 
از س��ال 1331 تا سال 1336 خود اقدام به وارد کردن 
تراکتور و ماشین های کشاورزی می کرد و آنها را با 
اقس��اط به فروش می رساند اما از سال 1336 تا سال 
1345 بنگاه به متقاضیان خرید تراکتور وام می داد تا 
آنها مطابق سلیقه و امکانات خود اقدام به خرید تراکتور 
و کمباین و سایر ادوات کشاورزی کنند. این طرز کار 
سبب ش��د به تدریج مارک های مختلف تراکتور و 
کمباین به تعداد کمی وارد کش��ور شود و چون برای 
فروشندگان تأمین لوازم یدکی و تعمیرگاه های الزم 
مقرون ب��ه صرفه نبود، اغلب این وس��ایل در مدت 
کوتاهی از کار افتاده و بی اس��تفاده می ماند. در سال 
1345 قراردادی با کشور جمهوری رومانی منعقد شد 
که طی آن تعدادی تراکتور و سایر ادوات کشاورزی از 
جمله گاوآهن و... از طریق بنگاه توسعه ماشین های 

کشاورزی در اختیار کشاورزان گذاشته شود. 
طب��ق ای��ن ق��رارداد در مراک��ز عم��ده فروش 
اقدامات الزم برای تأسیس نمایندگیهای لوازم یدکی 
تعمیرگاه های ثابت و س��یار به عمل آمد. به موازات 
این قرارداد از س��ال 1346 شروع به ساخت کارخانه 
تراکتور سازی تبریز شد که از سال 1349 بهره برداری 
از آن آغ��از ش��د، قطع��ات تراکت��ور از رومانی وارد 
و در آن کارخان��ه مونتاژ ش��د. در حال حاضر مونتاژ 
تراکتورهای مسی فرگوسن نیز در این کارخانه انجام 
می گیرد، همچنین کارخانه جاندی��ر اراک به مونتاژ 
تراکتور، کمباین و س��ایر ادوات کش��اورزی جاندیر 
پرداخت. در حال حاضر کارخانجات تراکتورسازی 
ایران، تراکتورهای یونیورسال مدل 650M با توان 65 
اسب بخار، تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 با توان 
110 اسب بخار و مدل 285 با توان 75 اسب بخار و 
مدل 240 با توان 47 اس��ب بخار و تراکتورهای مدل 

750ITM با توان 75 اسب بخار را تولید می کند.
ــانی و لزوم استفاده ماشین   نیروی کار انس
در کشاورزی ایران: با توجه به ارقام و آمار موجود 
و تقلیل جمعیت روس��تایی، به ط��ور طبیعی نیاز به 
تراکتور و ماشین های کشاورزی جهت جبران توان 

انسانی بیشتر خواهد شد.
 اما در تأمین توان مکانیکی مورد نیاز، بررس��ی 
انواع تراکتور و ماش��ین های مورد نیاز کش��اورزی 
ایران با توجه به س��طح پایین تکنولوژی در کشور و 
به خصوص روس��تاها که متناسب با سطح محدود 
زیر کشت برای هر کشاورز و دامدار است باید مورد 
توجه قرار گیرد و سعی در باال بردن دانش کشاورزی 
کشاورزان و آموزش آنها در استفاده صحیح از ماشین 
ش��ود. به خصوص ت��الش در محدود ک��ردن انواع 
تراکتورها و ماش��ین های وارده به چند نوع متناسب 
با ش��رایط خاص مناطق مختلف کش��ور و سعی در 
س��اختن بعضی ماش��ین ها و ابزار در داخل کشور 
که امکان س��اخت آنها وجود دارد، تأمین و ساخت 
لوازم یدکی، تربیت کارگران ماهر و متخصصین برای 
به کار بردن تراکتور و ماشین های مورد نیاز و ایجاد 
تعمیرگاه ها به تعداد کافی در نقاط مختلف کشور از 
جمله برنامه هایی است که در آینده باید به طور وسیع 

و کاملتر انجام گیرد.

کشاورزی سنتی و صنعتی

مرحله نخست کشاورزی دقیق در صورت تأمین 
اعتب��ارات و تجهیزات مورد نیاز به صورت پایلوت 
در س��ال آینده در برخی اس��تان های پیشرو کشور 
اجرا می ش��ود. به گزارش رواب��ط عمومی وزارت 
جهاد کشاورزی، دکتر ارژنگ جوادی رئیس مؤسسه 
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اعالم این خبر 
پیش بینی کرد اجرای پایلوت کش��اورزی دقیق در 
اراض��ی زراعی موجب افزایش بهره وری تا 3 برابر 
شود. وی کاهش 70 درصدی مصرف کود، افزایش 
کارایی مصرف آب و مدیریت دقیق و کنترل ش��ده 
در اراضی کشاورزی را از مزایای اجرای کشاورزی 
دقیق دانست. دکتر جوادی گفت: »در مرحله نخست، 
قرار است کش��اورزی دقیق به صورت پایلوت در 
استان های فارس، خوزس��تان و خراسان رضوی از 
سوی سازمان های جهادکشاورزی و با نظارت فنی 
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به اجرا 
درآید.« وی اظهار داشت: »تالش می شود این طرح 

پایلوت حداقل در س��طح  500 تا یکهزار هکتار و 
متناس��ب با پتانسیل استان ها و در مورد محصوالت 
گندم، جو و چغندرقند  اجرا شود.« رئیس مؤسسه 
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت: »استفاده 
از فناوری ه��ای نوین کاربرد دقی��ق ابزار، امکانات  
نهاده ها در اراضی کشاورزی و مدیریت موضع ای 
اراضی از ویژگی های کشاورزی دقیق است.« وی 
افزود: »اجرای کشاورزی دقیق نیاز به زیر ساخت های 
س��خت افزاری ونرم افزاری دارد.« دکتر جوادی در 
مورد جایگاه کشاورز دقیق در کشور اذعان داشت: 
»در ای��ران، کش��اورزی دقی��ق دارای توجیه فنی و 
اقتصادی است زیرا کشاورزی به سمت بهره وری و 

تولید اقتصادی در حرکت است.«
 ب��ه گفت��ه وی در ح��ال حاض��ر در بعضی از 
واحده��ای بزرگ تولید مانند کش��ت و صنعت ها 
اقدام هایی برای اجرای کش��اورزی دقیق صورت 

گرفته است.   

پیگیری تغییر کاربری غیرمجاز اراضی 
کشاورزی در شهرستان نطنز منجر به اجرای 

حکم تخریب شد
 بنا به گفته میرواقفی مس��ئول امور اراضی جهاد 
کش��اورزی شهرس��تان نطنز، در ادام��ه پیگیری تغییر 
کاربری غیرمجاز کش��اورزی حکم قطعی قلع و قمع 
در روس��تای کشه از توابع شهرس��تان نطنز اجرا و 
س��اخت و ساز غیر قانونی قلع و قمع شد و زمین به 

حالت اولیه کشاورزی برگشت. 
وی در ادام��ه توضی��ح داد: با توجه ب��ه امنیت و 
حساس��یت اراضی کشاورزی و حمایت جدی دولت 
حک��م قلع و قمع تع��داد 15 پرونده و تغییر غیرمجاز 
اراضی کش��اورزی از دایره اجرای احکام دادگس��تری 
شهرستان نطنز به مدیریت جهاد کشاورزی رسیده که 
در شرایط مقتضی و مناس��ب اجرای احکام صادره با 
حضور مس��ئوالن و ضابطین دادگستری در حال اجرا 

است. 
مس��ئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز گفت: 
جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی 
طبق قانون جدی اس��ت و قان��ون حاکم بر آن با دقت 

و سرعت اجرا می شود لذا به کش��اورزان و باغداران 
عزیز توصیه می شود در حفاظت و صیانت از اراضی 
کشاورزی همکاری الزم را به عمل آورند و در ارسال 

اطالعات ذیربط با جهاد کشاورزی همراه باشند.

اجرای کشاورزی دقیق، بهره وری را 3 برابر 
افزایش می دهد 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:
فعالیت های اعتباری پروژه بهشت آباد از سال 

آینده آغاز می شود

محمدعل��ی طرف��ه در گفتگو با فارس 
با اش��اره به اینکه طرح انتقال آب به فالت 
مرکزی ایران یا همان پروژه بهشت آباد در 
حال تکمیل مطالعات فاز دو اس��ت، افزود: 
در ح��ال حاضر اقدامی در مورد اجرای آن 
تاکنون انجام نش��ده است. وی با بیان اینکه 
بحث های��ی که بین پاالیش��گاه و ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان ایجاد شده به خود 
پروژه بهش��ت آباد ارتباطی نداش��ته است، 
اظهار داشت: بیش��تر این مباحث در مورد 
تأمین هزینه های این پروژه از سوی شورای 
ش��هر بوده که اصرار داش��ته اند، پاالیشگاه 
برای جبران خسارت های ناشی از آلودگی 
بخشی از هزینه های این پروژه مهم و ملی 

را تأمین کنند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان تصریح ک��رد: در حال حاضر تنها 

مطالع��ات توس��ط دس��تگاه اجرایی طرح 
بهشت  آباد انجام شده است.

وی با اش��اره به اینک��ه اعتباری که در 
اختی��ار ای��ن طرح اس��ت در ح��د تأمین 
هزینه های مطالعاتی است، بیان داشت: این 
طرح در سال 1388 حدود 4 میلیارد تومان 
اعتبار داش��ته که تنه��ا می تواند جوابگوی 
مطالعات طرح بهشت آباد باشد. طرفه ادامه 
داد: مطالعات فاز دو پروژه بهش��ت آباد در 
س��ال جاری به پایان می رسد و با پیش بینی 
انجام ش��ده در مصوبات سفر هیأت دولت 
به اس��تان اصفهان در س��ال آینده می تواند 
فعالیت ه��ای اجرای��ی آن البته ب��ا توجه به 
تأمین اعتبار کافی آغاز شود. وی اضافه کرد: 
انتظار داریم در بودجه سال آینده اعتبارات 
الزم برای تأمین نیاز مراحل اجرایی پروژه 

بهشت آباد اختصاص داده شود. 

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش 20 درصدی بودجه فضای سبز شهر در 
سال آینده

به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، سرپرست 
س��ازمان پارکها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان با اعالم این خبر توضیح داد: بودجه 
کل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
در سال 89، نسبت به سال گذشته 3 درصد 
رش��د داش��ته این در حالی است که بودجه 
فضای س��بز این ش��هر ح��دود 20 درصد 

افزایش یافته است.
داری��وش فتحی اف��زود: این س��ازمان 
براس��اس ط��رح جامعی حرک��ت می کند 
همچنین در توزیع عادالنه فضای سبز مناطق 

14 گانه نقش کلیدی دارد.
وی نقش فض��ای س��بز در اصفهان را 
به عنوان دومین ش��هر آلوده کش��ور بسیار 
ب��ا اهمیت دانس��ت و اظهار ک��رد: افزایش 
اعتب��ارات این س��ازمان می تواند به کاهش 
آلودگ��ی هوا کمک کن��د و در جهت تأمین 
سالمتی شهروندان بسیار تأثیرگذار خواهد 

بود.
وی با اش��اره ب��ه ط��رح اصفهان 90 

تصریح ک��رد: طبق برنامه ریزی های انجام 
شده کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان باید سرانه فضای سبز هر 
ش��هروند اصفهانی به 30 متر مربع افزایش 

یابد. 
سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز 
ش��هرداری افزود: یکی از معضالت سازمان 
در راه توس��عه سرانه فضای سبز اصفهان به 
30 متر مرب��ع برای هر نفر کمبود منابع آبی 
است که با اجرای سیاست های سازمان در 
جهت باال بردن راندمان و کنترل و بهره برداری 
صحیح از آب مصرفی در سطح شهر اصفهان 

می توان بر این مشکل غلبه کرد.
وی بهبود سیس��تم های آبیاری، اصالح 
الگوی ش��بکه آبرسانی و انتقال آب به شرق 
اصفهان را از اولویت های سازمان پارک ها 
در س��ال آینده برش��مرد و اذعان داش��ت: 
اصالح شبکه آبیاری فضاهای سبز موجود و 
توسعه سیستم های آبیاری قطره ای پیشرفته 
از دیگر برنامه های مهم این سازمان در سال 

89 است. 

برگزاری جشنواره پایانی دوره های آموزشی 
مهارتهای کسب و کار

جش��نواره پایان��ی دوره های آموزش��ی 
مهارتهای کس��ب و کار مؤسس��ه کارآفرینان 
پیشتاز زیر نظر اداره کل کار و امور اجتماعی 
پس از شهرس��تانهای نائین و اردستان این بار 
در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان اصفهان جشنواره پایانی 
دوره شهرستان کاشان و آران و بیدگل در سالن 
سعدی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد 
کاشان در اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار 

شد.
در این جشنواره که با حضور رؤسای اداره 
کار و ام��ور اجتماعی کاش��ان و همچنین 
آران و بیدگل برگزار ش��د از 10 طرح برتر 

شهرستان کاشان و 5 طرح برتر شهرستان آران 
و بیدگل تقدیر به عمل آمد.

شهرس��تان کاش��ان دارای بی��ش از 130 
فراگیر بوده که 40 نفر از آنان را بانوان و 91 نفر 

را آقایان شامل می شوند.
طرحهای کسب و کار جمع آوری شده در 
شهرستان کاشان 34 طرح در بخش کشاورزی، 
32 طرح در بخش صنعت و معدن و 65 طرح 

در بخش خدمات و بازرگانی بوده است.
همچنین در شهرستان آران و بیدگل با 49 
فراگیر که 46 نفر آنها را بانوان و 3 نفر را آقایان 
تش��کیل داده بودند طرحهای کسب و کار 
جمع آوری شده 6 طرح در بخش کشاورزی، 
24 طرح در بخش صنعت و معدن و 29 طرح 

در بخش خدمات و بازرگانی بوده است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد؛
اختصاص بودجه الزم به 

پروژه های ملی
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اش��اره به آغاز بررس��ی بودجه س��ال 
آینده کشور در کمیسیون تلفیق مجلس، 
خواس��تار توج��ه وی��ژه نماین��دگان به 
تکمیل پروژه های ملی ش��هر و اس��تان 

اصفهان شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان، مهندس عباس 
اعتب��ار  اختص��اص  رس��ولیها  ح��اج 
جه��ت آغ��از عملی��ات اجرای��ی تونل 
بهش��ت آب��اد، تکمیل ورزش��گاه نقش 
جه��ان و اختصاص اعتب��ار ویژه جهت 

تکمی��ل مت��روی اصفه��ان را از جمله 
پروژه ه��ای مل��ی دانس��ت ک��ه مردم 
اصفه��ان از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی انتظ��ار دارن��د در تخصی��ص 
بودجه الزم جهت اجرای آنها مساعدت 

الزم را اعمال کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
آغاز عملیات اجرایی تونل بهش��ت آباد 
را پ��روژه ای مل��ی عنوان ک��رد که در 
رونق بخش��یدن به بخش های اقتصادی 
کالن کش��ور و اصفهان ب��ه عنوان یکی 
از ظرفیته��ای ب��االی مل��ی و ج��ذب 

توریس��ت داخل��ی و خارج��ی بس��یار 
مؤث��ر اس��ت و اجرای��ی ش��دن آن از 
اصفه��ان خصوص��ًا  م��ردم  مطالب��ات 

کشاورزان منطقه شرق است.
وی همچنی��ن تکمی��ل ورزش��گاه 
اعتب��ار 10  نیازمن��د  نق��ش جه��ان را 
میلی��ارد تومان��ی دانس��ت و گفت: در 
ص��ورت تحق��ق ای��ن اعتبار، پ��روژه 
 5 ت��ا   4 م��دت  در  نظ��ر  م��ورد 
و  ش��د  خواه��د  تکمی��ل  م��اه 
بس��یاری از مش��کالت ورزش��کاران و 
ورزش دوستان را برطرف خواهد کرد.

  زاینده رود
پنجاه و دومین گردهمایی مدیران روابط عمومی های 
اس��تان اصفهان با همکاری سازمان صنایع و معادن استان 
اصفهان و همچنین س��خنرانی دکتر ریچارد دینی برگزار 
ش��د. این گردهمایی با سخنرانی مهندس پورسینا رئیس 
محترم س��ازمان صنایع و معادن پیرامون نقش مهم روابط 

عمومی ها آغاز شد. 
وی گف��ت: ارتباط باید س��لیس و س��اده باش��د اما 
متأسفانه دس��تگاه ها خدمات رسانی به مردم را با گنگی 
و ابهام انجام می دهند. پورسینا روابط عمومی ها را کلید 

ارتباط دنیا خواند. 

همچنین حمیدرضا غزنوی رئی��س انجمن فرهنگی 
روابط عمومی استان به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره 
ضم��ن تقدیر و تش��کر از مهندس پورس��ینا و همچنین 
صمدی مدیر روابط عمومی صنایع و معادن گفت: هر مدیری 

الیق همان روابط عمومی ای است که دارد. 
وی از مرح��وم نطقی پدر رواب��ط عمومی یاد کرد و 
از نقش حس��اس وکلیدی روابط عمومی در حلقه ارتباط 
بین س��ازمانها و مردم نام برد. در پایان ریچارد دینی یکی 
از اله��ام بخش تری��ن س��خنرانان و بازاریابان فروش در 
انگلیس که دارای سابقه همکاری با مایکروسافت، فیفا و 

شرکتهای متعدد اروپایی بود، سخنرانی کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری 
چهار محال و بختیاری خبر داد:
65 میلیارد تومان درآمد عمومی

 استان در سال جاری
به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری 
شهرکرد همایش آشنایی با مالیات بر ارزش 
اف��زوده ب��ا حضور مع��اون برنام��ه ریزی 
اس��تانداری، ش��هردار ش��هرکرد، مدیرکل 
اداره ام��ور مالیاتی، مدی��ران کل اقتصادی 
و شهرداران اس��تان در شهرداری شهرکرد 

برگزار شد.
در این نشس��ت مع��اون برنامه ریزی 
اس��تاندار گفت: درآمد عمومی اس��تان در 
س��ال جاری نزدیک ب��ه 65 میلیارد تومان 

بوده است.
ش��هرام محمدی با بیان این خبر افزود: 
این رقم نسبت به س��ال گذشته رشد قابل 
مالحظه ای داش��ته که بخشی از آن ناشی 
از رش��د تورم، افزایش قیمت و دستمزدها 

است. 
وی اضاف��ه ک��رد: هرچ��ه درآمدهای 
عموم��ی افزای��ش یابد در تولی��د ناخالص 
داخل��ی کش��ور رقم بیش��تری به اس��تان 

اختصاص داده می شود.
معاون برنامه ریزی استاندار با اشاره به 
فرآیند توسعه گفت: برای رسیدن به توسعه 
پایدار باید امکانات زندگی آسان مردم مهیا 

شود.
محم��دی تولید و س��رمایه گذاری در 
اس��تان را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
درآمد زمانی ایجاد و از آن مالیات می توان 
دریافت کرد که امکانات و پتانس��یل های 

بالقوه استان به بالفعل تبدیل شود.
در ادام��ه ش��هردار ش��هرکرد مالی��ات 
ب��ر ارزش اف��زوده را امری حیات��ی برای 

شهرداریها عنوان کرد.
نوریان با اشاره به دریافت سهم 3 درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره مالیاتی 
خواستار مشخص شدن سهم 1/5 درصدی 

شهرداریها از این مالیات شد.
وی ب��ا طرح پیش��نهادی اف��زود: اداره 
مالی��ات، عوارض مش��ترکین را به صورت 
تفکی��ک ب��ه حس��اب ش��هرداریها جهت 
جلوگی��ری از تغییر و تحوالت ناگهانی در 

بودجه سازمانی واریز کند.
شهردار شهرکرد با اشاره به پیش بینی های 
بودجه ش��هرداری ش��هرکرد در سال آینده 
گفت: کلیه برنامه های سال آینده شهرداری 
برمبنای درآمده��ای وصولی و مبالغ واریز 

شده صورت می گیرد.
همچنین مدیرکل امور مالیاتی اس��تان 
هم در سخنانی بر نقش شهرداران و مدیران 
اقتصادی استان در جهت وصول مالیات بر ارزش 

افزوده تأکید کرد.
بهمنی با اش��اره به انعق��اد قراردادها با 
پیمانکاران و ش��رکتهای حقوقی و حقیقی، 
اخ��ذ مالیات بر ارزش اف��زوده را گامی در 
جه��ت افزایش درآمدها دانس��ت و گفت: 
اجرای این قانون نیازمند تعامل و همکاری 

مسئوالن است.
وی مالی��ات بر ارزش اف��زوده را یکی 
از مترقی ترین روش های دریافت مالیاتی 
عنوان کرد و اف��زود: مهمترین ویژگی این 
مالیات شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری 

از فرار مالیاتی است.
مدی��رکل اداره امور مالیاتی اس��تان با 
اش��اره به قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
و مالیات��ی که بر مصرف وضع می ش��ود، 
گفت: اف��رادی که مصرف بیش��تری دارند 
باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: قباًل تجمیع عوارض 
بر تولید وضع می ش��د ام��ا در حال حاضر 
ارزش اف��زوده ب��رکاال و خدم��ات صورت 

می پذیرد.
بهمنی اظه��ار امیدواری کرد: با پرداخت 
مس��تقیم و غیرمستقیم مالیات و هزینه کردن 
مازاد درآمدها گام اساس��ی در جهت رش��د 

توسعه و پیشرفت استان برداشته شود.
در پایان این جلس��ه مدیران اقتصادی و 
شهرداران استان دیدگاهها، نظرات و سؤاالت 
مالیاتی خود را با کارشناسان مالیات بر ارزش 

افزوده نیز در میان گذاشتند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان:

پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس از 
اول تا هفتم اسفندماه آغاز شد

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
ش��هرداری اصفه��ان از آغ��از پی��ش فروش 
اینترنتی بلیت اتوبوس های برون اس��تانی از 
اول اس��فندماه و پیش فروش عادی از هشتم 

اسفند ماه به صورت حضوری خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، سیدرضا 
حکیم فعال از برنامه ریزی سفرهای نوروزی 
89 براساس ایمنی و آمادگی ناوگان خبر داد و 
اظهار کرد: فروش امسال بلیت های نوروزی 
ب��ه دوره زمان��ی 25 اس��فند 88 لغای��ت 15 
فروردین 89 اختص��اص دارد و فقط در این 
مدت قیمت بلی��ت افزایش می یابد و بعد از 
15 فروردین ماه بلیت با نرخ قبلی به فروش 

می رسد.
وی با بیان اینکه 38 شرکت برون استانی 
در چه��ار پایانه جی، زاینده رود، کاوه و صفه 
شهر اصفهان مشغول به فعالیت هستند، افزود: 
با این تعداد ش��رکت و پیش فروش بلیت ها 
تقاضای مسافران در ایام نزدیک به تعطیالت 

در پایانه ها به طور کامل برآورده و هیچ گونه 
ازدحامی وجود نخواهد داشت.

وی ناوگان برون استانی پایانه های شهر 
اصفهان را جوانترین ناوگان دانس��ت و ادامه 
داد: بیش از 1400 دستگاه اتوبوس و مینی بوس 
و چهار شرکت س��واری کرایه اقدام به جابه 
جایی مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل 

جاده ای خواهند کرد. 
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری در خصوص شیوه نظارت بر تردد 
مس��افران طی طرح نوروزی 89 خاطرنشان 
کرد: با اجرای این طرح، نظارت بر جابه جایی 
مسافران بسیار دقیق تر و به صورت شیفت بندی 

انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه امسال نیز با برنامه ریزی 
مطلوب تر و ایمنی بیشتر جابه جایی مسافر 
از طریق چه��ار پایانه انجام می ش��ود، ابراز 
امیدواری کرد با تأمین ناوگان مورد نیاز و پیش 
فروش بلیت ها، هموطنان در نوروز سال آینده 

سفرهایی ایمن و آسوده داشته باشند.

نبض زندگی در روستای انجو
روستای انجو به صدا درآمد

رخ نمودن آب در روس��تای انجو از 
توابع لردگان نبض زندگی را برای مردم 

به صدا درآورد.
مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی 
شهرستان لردگان گفت: با تالش کارکنان 
خدوم ش��رکت آبفار، هم��کاری خوب 
مردم و پشتیبانی افراد خیر آب آشامیدنی 

روستائیان روستای انجو تأمین شد.
آق��ای مهندس محمدجلی��ل با اعالم 
ای��ن خبر اف��زود: با انجام ی��ک کیلومتر 

لوله گذاری پ��س از حفر کانال و نصب 
چند فقره شیر برداش��ت عمومی پس از 
رفع موان��ع و مش��کالت اجتماعی، آب 
آش��امیدنی سالم و بهداش��تی روستائیان 
انجو پس از سالیان سال تأمین شد.هزینه 
این طرح آبرسانی حدود 100 میلیون ریال 
بود که 70 درص��د آن را افراد خیر تقبل 
کرده اند و مابق��ی از اعتبارات نگهداری 
ش��رکت آب و فاضالب روستایی توسط 

امور آبفار لردگان هزینه شده است. 

معاون سیاسی- امنیتی استانداری اصفهان:

با ذره بین به دنبال مشکالت امنیتی در 
اصفهان بگردیم

         زاینده رود
 »فضای عمومی استان اصفهان حاکی 
از بازگشت کامل آرامش پس از التهابات 
انتخابات اس��ت و در حوزه امنیتی با ذره 

بین به دنبال مشکالت می گردیم.«
مع��اون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری 
اصفه��ان در دومین نشس��ت خبری اش 
ب��ا اع��الم این مطل��ب گفت: چه��ار ماه 
گذش��ته بیش از هر چیز دنبال شناس��ایی 
وضع موجود اس��تان بودی��م و اکنون به 
ش��ناخت کاملی از دستگاههای اجرایی و 

فرمانداری ها رسیده ایم.
محمد مهدی اس��ماعیلی از تشکیل 
ش��ورای راهب��ردی در معاونت سیاس��ی 
امنیت��ی خب��ر داد تا ه��ر اقدامی ب��ر پایه 
ش��ناخت کامل باشد و گفت: سال آینده، 
س��ال برنامه محوری اعالم ش��ده، بر این 
اس��اس سیاس��ت های کالن آماده ابالغ 
ب��ه ادارات کل و فرمانداری ها اس��ت و 
آنها موظف هس��تند با این سیاس��ت ها، 

برنامه های اجرایی شان را اعالم کنند. 
مسئوالن امنیتی استان ها هماهنگ 

هستند
وی ب��ا اعالم اینک��ه در حال حاضر 
هماهنگی خوبی در حوزه امنیتی اس��تان 
برقرار شده، گفت: نیروی انتظامی، سپاه و 
ارتش و اداره کل اطالعات استان، ارتباط 
و هم��کاری تنگاتنگی با یکدیگر دارند و 
شورای تأمین استان از قوی ترین شوراهای 
تأمین کشور بوده که در جریانات اخیر نیز 

خود را نشان داده است.
دکتر اس��ماعیلی افزود: تمهیداتی که 
در اصفهان برای کنترل بحران ها اندیشیده 
شده از جمله عملکرد کمیسیون دانشجویی 
مان، قش��ری که امروز م��ورد توجه ویژه 
دشمنان قرار گرفته به عنوان الگو و نمونه 

برای کل کشور پیشنهاد شده است.
ــف به  ــران را موظ ــتاندار مدی اس

پاسخگویی می داند
به گفته وی سعی استاندار و فرمانداران 
برقراری پیوند با رس��انه ها و پاسخگویی 
اس��ت چون جایگاهی که در رسانه ها به 
عنوان بیانگر درخواستها و مشکالت مردم 
دارند از نظر ما رس��الت مقدسی است که 
به عهده خبرنگاران گذاشته شده و خود را 

موظف به پاسخگویی می دانیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار در کنار 
مطالبه خواس��ته های مردم از رس��انه ها 
خواست فعالیت های جاری نهاد اجرایی 
را نقد کنند و گفت: استقبال از نقد منصفانه 
روش اس��تاندار جدید است و مدیران را 

مکلف به پاسخگویی می داند.
ــی 22 بهمن اصفهانی ها  راهپیمای

بدون حاشیه بود
رئیس ش��ورای اطالع رس��انی استان 
با تش��کر از اصفهانی ها به خاطر حضور 
حماسی و پرشکوهشان در راهپیمایی 22 

بهمن گفت: این حضور پیام روشنی بود از 
پایبندی مردم به اعتقادات و دلدادگی شان 

به نظام ارزشی حکومت دینی.
وی گفت: برخی ها هم تالش داشتند 
حاش��یه هایی در راهپیمایی های اصفهان 
ایجاد کند، در گوشه هایی از مسیر عده ای 
جمع ش��ده بودند که خوشبختانه حضور 
مردم و نیروی انتظامی امکان هیچ تجمعی 
را فراه��م نکرد و راهپیمایی 22 بهمن ماه 

بدون حاشیه برگزار شد.
دکتر اسماعیلی حوزه معاونت سیاسی 
امنیت��ی را ب��ا دارا بودن بیش��ترین تعداد 
کارگروه فعالترین بخش استانداری خواند 
و گف��ت: نتیج��ه اقدامات ای��ن حوزه در 
کارگروه امنیت غذایی و س��المت، کنترل 
کامل بیماری آنفلوانزای نوع A در استان 

بود.
اصفهان  ــنهادهای  پیش از  ــت  دول

استقبال می کند
رئیس ش��ورای اطالع رسانی استان 
همچنی��ن در ادامه با اش��اره به حمایت 
وی��ژه رئیس جمه��ور از اصفهان گفت: 
کمتر مس��أله ای در سطح دولت مطرح 
کرده ایم که با مش��کل روبه رو ش��ود. 
بیش��تر پیشنهادهای اس��تان در تهران با 
استقبال روبه رو می شود که این امتیازی 
برای ما اس��ت و بای��د از ظرفیت های 

اصفهان استفاده کنیم.
محم��د مه��دی اس��ماعیلی فعاالن 
پاکتری��ن  از  را  اس��تان  رس��انه های 
حوزه های اطالع رس��انی کش��ور نامید 
و گف��ت: ب��ا وجود اختالف س��لیقه ها 
دغدغ��ه خبرن��گاران م��ا متوج��ه حل 
مش��کالت و پیش��رفت اصفهان اس��ت 
اما متأس��فانه اغلب فعالیت های حوزه 
سیاس��ی در اتاق های بس��ته می ماند و 

اطالع رسانی نمی شود.

ــرارگاه  ق ایجاد  ــرات  مذاک آغاز 
جنگ نرم افزاری در استان

معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار از 
کمیس��یون های فع��ال ای��ن معاونت را 
س��اماندهی مس��ائل امنیتی اعالم کرد و 
گفت: ما به دنبال تقویت نظارت بر حوزه 
اینترنت و اطالع رس��انی های این بخش 
هستیم البته این کار به معنای ایجاد تنگنا 
برای فضای آزاد مجازی نیست بلکه بیشتر 
به دنب��ال جلوگیری از جرائم مش��هودی 
هس��تیم که در ای��ن حوزه ط��رح ریزی 

شده اند.
وی س��پس از آغاز مذاک��رات برای 
ایجاد قرارگاه جنگ نرم افزاری در استان 
خبر داد و گفت: ای��ن قرارگاه موظف به 
رصد و پیگیری فعالیت های دشمنان برای 
استفاده از فضاهای جدید و ضربه زدن به 
امنیت ما است جدا از آن خود را موظف 
می دانیم با ه��ر اقدامی که با هدف ایجاد 
اخالل در نظم عمومی باش��د نیز برخورد 

جدی کنیم. 
ــی  ــه امنیت ــان دغدغ ــرای اصفه ب

نداریم
دکتر اس��ماعیلی با تأکی��د بر اینکه 
در مباحث امنیت��ی دغدغه خاصی برای 
اصفهان نداری��م، گفت: در این حوزه با 
ذره بین به دنبال مش��کالت می گردیم 
چون فض��ای عمومی اس��تان حاکی از 
بازگش��ت کامل آرامش پس از التهابات 
انتخابات است.وی تعامل با احزاب قانونی 
کشور را وظیفه استانداری و معاونت سیاسی 
دانست و گفت: به دنبال برگزاری نشست 
اس��تاندار با فعاالن سیاسی اصفهان هستیم 
اما اینکه نحوه کار چگونه باشد 30 درصد 
مربوط به ما اس��ت و مهمتر از آن خواسته 

اولیه و پیگیری احزاب است. 

پنجاه و دومین گردهمایی مدیران روابط عمومی استان اصفهان؛
روابط عمومی یک گام به جلو
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افقی:
1- ماه شب چهارده- کاشف نامدار رادیوم- ترمز 

درازگوش
2- سرپرستان- آب خارجی- خدای هندو

3- چوبدستی شبان- دیکته- صمیمی و یکرنگ
4- طایف��ه- به مراد رس��یدن – مطابق قاعده و 

طبیعی
5- قاصد کوفه- مشکین شهر سابق- برهنه

6-  سرپرس��ت- نویس��نده کتابه��ای بیگان��ه 
وکالیگوال- جیوه و سیماب

7- حوله- فرش��ته محبوب حضرت حق- شما 
و من

8- ه��اون- حرف دهن کجی- درخت جدول- 
آرزوها

9- خون بی آغاز- پهلوانی در شاهنامه که رستم 
او را کشت- سن پیری

10- شهر ایرانی- ذبح کننده شتر- فرزند زاده
11- گودال- کاش��ف میکروب جذام- از ترکیبات 

خون
12- ستارگان روش��ن و نورانی- سود- خرس 

عرب
13- سنگ انداز- جزیره یا آب خست- کاشف 

گاز کربنیک
14- بانی شعر نو در ایران شد- پرداخت نکردن 

اقساط بانکی- دلخواه و مورد پسند شما
15- س��از پرس��رو صدا- جالدی که به دستور 
شاه عباس سر از تن میرعماد خوشنویس جدا کرد- 

سرزمین عجایب یا هفتاد و دو ملت.
عمودی:

1- شاهکار اونوره دو بالزاک- طناب رشتی
2- کمربند- مرکز کش��ور آنگوال- وسیله ای در 

حمام

3- برگ��ردان موج��ی- مخترع لی��زر- قامت و 
هیکل

4- سوره دهم قرآن کریم- کتیرا- سنگ مرمر
5- نیمه ماما- آتانول- ملوک

6- اشاره- باری- صریح
7- روباه صحرا و دس��تیار هیتلر- پاسخگو- از 

حومه معروف رشت
8- کوپال- نیک- یار رامین- از کنده بلند می شود 

و رمان جک لندن هم هست
9- کفش مخصوص پی��اده روی- چند رئیس- 

ابزار کفاشان
10- متاع پرگو- یار ویس- رهرو

11- کتاب الکساندر دوما- گرد و مدور- نیزه کوتاه
12- خض��اب و حنا- برداش��تنی ش��یادانه- 

پیوند دهنده
13- نمایشنامه ویلیام شکسپیر- نقاش فرانسوی 

تابلوی دهکده- پرستار بچه
14- نیز- میوه ای ش��بیه گوجه فرنگی- کاشف 

سیاه زخم قبل از لوئی پاستور
15- سوریه سابق- هپاتیت.
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یریدماورمهتشر
ندارنسریهراما

ونرغارچیمرکب
ایسیخهرابکیل
یدارنکارسادس

ارولکانباتکک
نادنزمیس ریلوم
وهنورتونکارا
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ووراوانجراکب
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هناگیتابریریخ
ادردراماکرادت
نوتارامززدنانره

پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر در
 شهرستان شهرکرد

به منظور پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر 
در شهرستان شهرکرد، مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان مرکز اس��تان با شناسایی نقاط آلوده به 
مواد مخدر و افرادی که در تهیه، توزیع و فروش 
مواد مخدر فعالیت داشتند، پاکسازی نقاط آلوده 

به مواد مخدر را به مرحله اجرا درآوردند.
گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری حاکی است، در این طرح که 
به مدت یک روز در ش��هرکرد به اجرا درآمد 5 نفر 
از عامالن اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و 

مقادیری مواد مخدر از آنان کشف و ضبط شد.
گفتنی اس��ت، متهمان پس از تشکیل پرونده 
جهت س��یر مراح��ل قانونی به مراج��ع قضایی 

معرفی شدند.

کشف کاالی قاچاق در شهرکرد
مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، در 
راستای انتظام بخشی شهرها و به منظور جلوگیری از 
ورود کاالی قاچاق به استان چهارمحال و بختیاری، 
کنترل وس��ایل نقلیه عبوری را در دس��تور کار قرار 

دادند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری، مأموران در جریان یک مرحله 
عملیات اطالعاتی و پلیس��ی موفق ش��دند، از یک 
دستگاه خودرو کامیون 22 تن برنج خارجی قاچاق 
کشف و ضبط کنند.گفتنی اس��ت، در این راستا دو 
نفر دستگیر و به همراه اقالم کشف شده، جهت سیر 

مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 2700 حلقه سی دی غیرمجاز 
در شهرکرد

ب��ه دنبال وص��ول اخباری مبنی ب��ر تکثیر و 
توزیع فیلم غیرمجاز توس��ط دو نفر در شهرکرد، 
مأموران موضوع را بررسی و پس از محرز شدن 

صحت گزارش به تکمیل تحقیقات پرداختند.
به گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظام��ی چهارمحال و بختی��اری در همین رابطه 
منزل افراد م��ورد نظر شناس��ایی و مورد بازدید 

ق��رار گرفت که در نتیجه 2700 حلقه س��ی دی 
غیرمجاز ک��ه البته به طرز ماهرانه ای جاس��ازی 
شده بودند به همراه پنج قطعه تجهیزات دریافت 

امواج ماهواره کشف و ضبط شد.
در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به 
همراه موارد کشف شده به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

حادثه رانندگی در بروجن 7 کشته و زخمی
به جا گذاشت

به گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
س��ه  در  بختی��اری  و  چهارمح��ال  انتظام��ی 
تواب��ع  از  بروج��ن  بلداج��ی شهرس��تان  راه��ی 
چهارمحال و بختیاری، بر اثر برخورد یک دستگاه 
خودروی رنو با یک دس��تگاه خ��ودروی پیکان، 
سرنشینان هر دو وس��یله نقلیه به شدت مجروح 
شدند، این گزارش حاکی است افراد صدمه دیده 
که 7 نفر بودند، س��ریعًا توسط مأموران اورژانس 

و نیروهای امدادی، به بیمارس��تان منتقل و تحت 
درمان قرار گرفتند.

متأسفانه تالش پزشکان برای درمان یکی از 
سرنشینان خودروی پیکان به هویت »علیرضا- آ« 
6 ماه��ه، مؤثر واقع نش��د و او ج��ان خود را از 

دست داد.
علت وقوع این حادثه توس��ط کارشناسان در 

دست بررسی است.

بازار داغ محصوالت تقلبی در کشور
          عطااهلل باباپور 

در حال��ی خبر ورود خاویارهای تقلبی به بازار 
ایران را می ش��نویم که هنوز زم��ان زیادی از خبر 
واردات عسل و روغن زیتون های تقلبی و خطراتی 
که اینگونه محصوالت بر سالمت مصرف کنندگان، 
اقتصاد کشور و زندگی تولیدکنندگان دارد، نگذشته 
اس��ت و به نظر می رس��د بازار اینگونه محصوالت 
تقلبی آنقدر داغ بوده و برای سودجویان پرمنفعت 
اس��ت که هرچند وقت یک بار شاهد اضافه شدن 
محصولی به فهرس��ت محصوالت تقلبی هس��تیم. 
درباره خاویارهای تقلبی، س��یدمصطفی عقیل نژاد، 
مدیر امور ماهیان خاویاری ش��رکت مادرتخصصی 
ماهیان خاویاری گلستان به ایسنا گفت: خاویارهای 
تقلبی وارد شده به کشور ماهیتاً خاویار نبوده و شبه خاویار 

هستند. 
وی افزود: براساس اطالعات به دست آمده این 
خاوریارهای تقلبی به شکل غیرقانونی و غیرمجاز 
از مرزها وارد کش��ور ش��ده و تحت عنوان خاویار 

فروخته می شوند.
عقیل ن��ژاد تصریح کرد: در ای��ن خاویارها از 
اس��انس ها و رنگ دانه هایی اس��تفاده می ش��ود که 
جنبه س��رطان زایی داش��ته و از نظر بهداشتی قابل 
تأیید نیس��تند بنابراین مصرف کنندگان نباید تحت 
هیچ ش��رایطی از این خاویارها استفاده کنند چراکه 
اس��تفاده از ای��ن خاویارها در س��المت مردم تأثیر 

منفی خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش های 
مختلف در حال جلوگیری از واردات این خاویارها 
بوده و به دنبال جم��ع آوری این خاویارها از بازار 

هستند. 
این در حالی است که کاظم فرهمند، نایب رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
گفته اس��ت: در حال��ی که ده ها کیلوگ��رم خاویار 
تقلبی در بازار وجود دارد، هنوز اقدامی جدی برای 
جمع آوری آن انجام نشده است. فرهمند همچنین 
اظه��ار ک��رد: خاویارهای مصنوعی ک��ه امروزه در 
برخی کشورها نظیر روس��یه و اسپانیا رونق گرفته 

از م��وادی نظیر روغ��ن زیتون، ادوی��ه، رنگ های 
مصنوع��ی، سیس��تم و ماده ه��ای نگهدارن��ده تهیه 
ش��ده که پس از مدتی به م��اده ای ژله مانند تبدیل 
ش��ده و ارزش غذایی خود را از دس��ت می دهد و 
البته حج��م قابل توجهی از این خاویارها از طریق 
مبادی غیررس��می و قاچاق وارد کشور شده است 
و به قیمت بس��یار نازل در بازار به فروش می رسد.
البته دکتر س��یدعلی بابایی، رئیس شبکه دامپزشکی 
شهر تهران به سوءاس��تفاده افراد سودجو با عرضه 
محصوالت صناعی ساخته شده از برخی ترکیبات 
مثل پارافین، ژالتین و برخی روغن ها و ش��کل دهی 
ترکیب��ات مذکور ب��ه صورت دانه ه��ای خاویار و 
بس��ته بندی در ظروف شکیل و لیبل گذاری با حک 
تصوی��ر ماهیان خاویاری و در اغلب موارد با درج 
تولید کش��ورهایی نظی��ر آذربایجان اش��اره کرد و 
گفت: این ش��بکه با جدی��ت پیگیر موضوع بوده و 
نسبت به ضبط و معدوم سازی خاویارهای تقلبی با 
هماهنگی به مراجع انتظامی و قضایی اقدام می کند. 
وی همچنی��ن از م��ردم خواس��ت: از خاویارهای 
عرضه ش��ده ب��ا قیمت ها و لیبل ه��ای غیرمتعارف 

اس��تفاده نکرده و در صورت مشاهده موارد مذکور 
خواستار پیگیری شوند.

اما اینکه چرا باید چنین محصوالتی به سادگی 
وارد کش��ور ش��وند موضوعی اس��ت ک��ه فرامرز 
خطیبی، مدیر روابط عمومی شرکت مادرتخصصی 
خدمات کش��اورزی آن را ناشی از سهل انگاری در 
کنترل مرزها عنوان کرد و گفت: در یکی دو س��ال 
اخیر این روند تش��دید شده و این محصول قالبی 
به صورت قاچاق و همراه بار مسافر به کشور وارد 
می شود. وی افزود: بسیاری از بیماران که با تجویز 
پزش��ک باید خاویار اس��تفاده کنند به دلیل قیمت 
پایی��ن اقدام به خری��داری آن می کنند در حالی که 
ممکن اس��ت مصرف این محصول اثرات س��وء بر 
سالمت افراد داشته باشد. درباره ورود محصوالت 
تقلب��ی ب��ه بازاره��ای کش��ورمان دکتر اس��ماعیل 
شهبازی � متخصص � نیز در گفتگو با ایسنا، ورود 
محص��والت تقلبی به بازارهای کش��ورمان را یک 
بحران بهداشتی دانس��ت و گفت: برای جلوگیری 
از آس��یب  دیدن س��المت مصرف کنندگان باید به 
ش��کل قانونی با عامالن ورود محصوالت تقلبی به 

بازار برخورد بس��یار جدی صورت گرفته و نسبت 
به جمع آوری این محص��والت از بازار نیز هر چه 

سریعتر اقدام کرد.
این متخصص، ورود محصوالت تقلبی غذایی 
از کش��ورهای دیگر به کش��ورمان را نشانه ضعف 
قرنطینه های کشور دانست و افزود: به نظر می رسد 
ع��الوه بر ضعیف ب��ودن قرنطینه های کش��ور، در 
سیس��تم بازاررس��انی و توزیع این محصوالت نیز 
نظارت مناس��بی انج��ام نمی گیرد چراک��ه اگر این 
سیس��تم های نظارتی به شکل مناسبی اعمال می شد 
اکن��ون ش��اهد ورود محص��والت تقلبی ب��ه بازار 

نبودیم. 
شهبازی با اش��اره به اینکه میزان تولید خاویار 
در کش��ورمان محدود اس��ت، تصری��ح کرد: وقتی 
خاویارهای تقلبی در حجم زیاد وارد کش��ور شود 
به طور قطع تولیدکنندگان خاویار داخل کشورمان 
نیز از جهت این محصوالت آسیب جدی خواهند 

دید. 
وی ب��ا بیان اینکه متأس��فانه در داخل کش��ور 
نیز واحدهای تولیدی فرآورده های کش��اورزی در 
سطوح مختلف شناسنامه ندارند، افزود: البته هر چه 
به س��طح روستاها نزدیک می شویم میزان تقلبها در 
برخی محصوالت غذایی همچون عسل کمتر دیده 
می ش��ود ولی با نزدیک ش��دن به شهرهای بزرگتر 

این مسائل پررنگ تر می شود.
ش��هبازی تأکی��د کرد: ب��ا شناس��نامه دار کردن 
واحدهای فرآوری محصوالت کشاورزی و تعریف 
استاندارد برای این محصوالت به  طور قطع بسیاری 
از این تقلب ها کمتر خواهد شد و مردم نیز به دنبال 
خرید چنین محصوالتی به جای محصوالت تقلبی 
خواهند رفت. وی تأکید ک��رد: برای جلوگیری از 
تولید محصوالت تقلبی در داخل کشور نیز به یک 
اس��تاندارد قوی و شناس��نامه دار ک��ردن واحدهای 
تولی��دی ش��دیداً نیاز داری��م چراک��ه در غیر این 
صورت عالوه بر آسیب رساندن به سالمت جامعه، 
بازاره��ای جهانی این محصوالت را نیز از دس��ت 

خواهیم داد. 

امکان سوءاس��تفاده از فیلم های خانوادگی در 
تلفن  همراه بسیار زیاد است. در صچند سال اخیر 
بازار ورود فیلم های خانوادگی به س��طح جامعه 
بسیار داغ بوده است و احیانًا دیده می شود افراد 
در گوشی هایشان خصوصی ترین روابط دیگران 
را به یکدیگر نش��ان داده و گویی به عنوان نوعی 
س��رگرمی برایشان مطرح ش��ده که این خود نیاز 
به فرهنگ س��ازی دارد. اگر کس��ی از فیلم های 
شخصی دیگران استقبال نکند، افرادی که به دنبال 
س��ود جویی از این طریق هس��تند، ناکام خواهند 
مان��د. امکان سوءاس��تفاده از فیلم های خانوادگی 
در تلفن  همراه بس��یار زیاد است و نباید فیلم های 

خانوادگی در تلفن همراه نگهداری شود.
پخش غیر قانونی فیلم های خصوصی موجب 

کاهش احس��اس امنیت اجتماعی در افراد جامعه 
می ش��ود. تحقیق��ات نش��ان داده جوام��ع دارای 
س��رمایه اجتماعی باال از سالمت اجتماعی، رشد 
و توس��عه فرهنگ اجتماعی و اقتص��ادی باالیی 
برخوردارن��د همچنی��ن در حوزه ه��ای مختلف 
اجتماعی، ش��اخصه های مثبت بیش��تری در آنها 
وجود دارد.در میهمانی ها افراد به جای احس��اس 
صمیمی��ت، نگرانند مبادا تصوی��ری از آنها ضبط 
شود و در صورت نارضایتی آنها در سطح جامعه 

پخش شود. 
نابهنجاری مانن��د پخش غیرقانونی  اقدامات 
فیلم های خصوصی در شبکه های اینترنت و تلفن همراه و 
همچنین مجموعه اقداماتی که به اعتماد اجتماعی 
افراد آس��یب می رس��اند حریم ه��ای عمومی را 

خدش��ه دار کرده همچنین موج��ب به هم ریختن 
ارتباطات اجتماعی و از بین رفتن اعتماد بین افراد 
می شود. این مسائل س��بب می شود امنیت روانی 
افراد کاه��ش پیدا کرده و اف��راد دچار اضطراب 
ناخودآگاه ش��وند که همیش��ه در سطوح مختلف 
یک نگرانی در ذهنش��ان وجود داش��ته باشد که 

این عام��ل ارتباط اجتماعی مثب��ت و بهینه را از 
بی��ن خواهد برد.از بین رفتن س��المت اجتماعی، 
سالمت روانی و امنیت روانی موجب می شود که 
فرد زمینه برخوردهای خش��ن را در روابط خود 
با دیگران داش��ته باشد و این احساس ناخوشایند 

همیشه فرد را آزار دهد.

فیلم های خصوصی،اکران عمومی!

حوادث    

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351401320
شماره پرونده: 8809980351401151

شماره بایگانی شعبه: 881151
تاریخ تنظیم: 88/10/26

خواهان: آقای س��ید مجید مدنی به نش��انی اصفهان، خ ولیعصر، مقابل پاسگاه 13 ابتدای کوچه شهید علی 
مجید جنب فروشگاه ایران نوت بوک طبقه دوم واحد 2 دفتر آریانا

خواندگان:
1- آقای محسن صادق نادی 2- آقای حسن صادق نادی همگی به نشانی مجهول المکان

خواسته: اعتراض به رأی شورای حل اختالف
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای سید مجید مدنی بطرفیت 1- آقای حسن صادق نادی 2- آقای محسن صادق نادی 
نسبت به دادنامه شماره 796-88/8/18 صادره از شعبه 22 شورای حل اختالف وارد است زیرا تجدیدنظر 
خوانده ردیف دوم با امضا ظهر چکهای اس��تنادی ضمانت آن را بعهده گرفته اس��ت و راجع به این ادعای 
تجدیدنظ��ر خ��واه از جانب وی هیچگونه ایراد و تکذیبی بعمل نیامده با وصف موجود دادگاه اعتراض را 
وارد دانس��ته و مس��تنداً به ماده 31 قانون شورای حل اختالف دادنامه معترض عنه را در قسمت رد دعوی 
نق��ض و تجدیدنظر خوانده دوم را ب��ه طور تضامنی با تجدیدنظر خوانده اول ب��ه پرداخت پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت هزینه های نشر آگهی برابر 
تعرفه مربوطه و خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخهای 
سررس��ید تا زمان وصول در حق تجدیدنظر خواه محکوم می نماید این رأی نس��بت به تجدید نظرخواه 

قطعی است. 
16717/ م الف 

عبدالهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/1

کالسه پرونده: 189/88 ش 28 
شماره دادنامه: 88/11/1-799

مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: هادی سقاباشی 

وکیل: 1- علی محمودی 2- شهاب اسدی 
خوانده: فرعلی حیاتی نشانی: مجهول المکان

خواسته: الزام به انتقال
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی هادی س��قا باش��ی با وکالت علی محمودی و ش��هاب اس��دی بطرفیت آقای فرعلی 
حیاتی به خواس��ته الزام به انتقال رس��می س��ند خودرو وانت پیکان به ش��ماره انتظامی 82237 اهواز 11، 
نظر به اینکه برابر پاس��خ اس��تعالم واصل��ه از راهنمایی و رانندگی خوانده مالک رس��می خودروی مورد 
دع��وی بوده ام برابر قرارداد عادی مورخ 84/4/25 به خواهان واگ��ذار نموده و با عنایت به اینکه نامبرده 
در جلس��ات دادرسی حاضر نش��ده الیحه ای نیز ارائه ننموده و منکر مستندات ابرازی خواهان نشده، لذا 

دعوی خواهان وارد و ثابت تش��خیص، مس��تنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال سند خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 82237 
اهواز 11 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
15701/ م الف 

قاضی شورای حل اختالف شماره 28 اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/19
شماره: 881014 

چون خانم محبوبه کندلی فرزند عبدالحمید ش��کایتی علیه آقای محمدرضا ش��اهنگیان فرزند هدایت اله 
مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881014 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 1389/01/21 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان و متواری 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��وید و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
16824 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 1388/11/28

شماره: 1111/88
در خصوص پرونده کالس��ه 1111/88 خواهان مصطفی خلج دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایرج 
چنگیزخانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 89/1/28 س��اعت 16:30 تعیین 
گردی��ده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.16746/ م الف
مدیر دفتر 27 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/25

شماره: 880095 ک 104
چون آقای علیرضا آقاجانی فرزند عباسعلی شکایتی علیه آقای امین مسعودی مبنی بر مشارکت در سرقت 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880095 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/2/11 
یازدهم اردیبهشت هشتاد و نه ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 

در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
16806/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جامعه



ب��ا م��وادی س��اده در مدت��ی کمتر از 
نیم ساعت می توانید این ساالد خوشمزه را 

تهیه کنید و از خوردن آن لذت ببرید.
مواد الزم:

یک کیلو سیب زمینی
1 عدد پیاز بزرگ

3 عدد گوجه فرنگی بزرگ
روغن زیتون

نمک و فلفل به مقدار دلخواه
مقداری پونه و ریحان تازه

مقداری فلفل سبز تند )به دلخواه(.
طرز تهیه:

س��یب زمینی ها را پوس��ت کنده و به 
قطعات مکعب متوسط خرد می کنیم.

آنه��ا را در یک تابه ریخته و روی آن را 
با آب می پوشانیم، سپس مقداری نمک به 
آن اف��زوده تا آب به جوش آید، حرارت را 
کم کرده و به مدت 20 دقیقه می گذاریم تا 

سیب زمینی ها پخته شوند.
گوج��ه فرنگی ها و پی��از را به قطعات 
کوچک خرد ک��رده و در یک ظرف بزرگ 
آنها را با س��یب زمینی مخل��وط می کنیم. 
فلفل ها را خرد کرده به همراه ش��ش قاشق 
غذاخوری روغ��ن زیتون، ریحان و پونه به 

ساالد اضافه می کنیم.

مدی��ر عامل س��ازمان بیم��ه خدمات 
درمانی درباره اجرای طرح پزشک خانواده 
در ش��هرهای زی��ر 100 ه��زار نفر گفت: 
جلسات مختلفی بین وزارتخانه های بهداشت 
و رفاه و سازمان های بیمه گر برگزار شد که 
دستاوردهای خوبی را در پی داشته است و 
امیدواریم این طرح س��ال آینده در کشور 
اجرا ش��ود. س��عید کارآموز با بیان اینکه 
در س��ال جاری خدمات خوب��ی به بیمه 
ش��دگان داده ش��د، اظهار داشت: سازمان 
خدمات درمانی هر ساله تعداد جدیدی از 
داروهای مصرفی بیماران را تحت پوشش 
قرار می دهد که امس��ال نی��ز در این زمینه 
به موفقیت های خوبی دس��ت پیدا کردیم. 
وی با اشاره به اینکه امسال بودجه سازمان 
یکهزار و 168 میلیارد تومان بود، تصریح 
ک��رد: س��ازمان اع��الم کرده اس��ت برای 
پرداختی هایش به مراک��ز درمانی نیازمند 
اعتباراتی است که امیدواریم این اعتبار تا 
پایان س��ال طبق وعد ه هایی که داده شده 
است به سازمان بیمه خدمات درمانی ارائه 

شود. 

کارآموز اظهار داش��ت: این س��ازمان 
ت��الش می کند ت��ا بهترین خدم��ت را به 
بیمه شدگان دهد و شرایط خدمت رسانی 
س��ازمان بیمه خدمات درمانی نس��بت به 

سازمان تأمین اجتماعی بهتر است. 
مدی��ر عامل س��ازمان بیم��ه خدمات 
درمانی ادام��ه داد: در حال حاضر بیش از 
2 میلی��ون نفر تحت پوش��ش بیمه درمان 
ایرانیان قرار گرفته اند و از خدمات بیمه ای 
اس��تفاده می کنند. کارآموز ب��ا بیان اینکه 
حدود یک س��ال از اجرایی شدن پوشش 
بیمه درمان ایرانیان از طریق س��ازمان بیمه 
خدمات درمانی می گذرد، اضافه کرد: این 
س��ازمان با برنامه ریزی ای که انجام داده 
است، می کوشد افرادی که تحت پوشش 
هیچ یک از بیمه ها نیستند را تحت پوشش 

بیمه ایرانیان قرار دهد. 
مدی��ر عامل س��ازمان بیم��ه خدمات 
درمانی خاطرنشان کرد: این سازمان اعتقاد 
دارد می توان��د بهتر از ای��ن عمل کند لذا 
امیدواریم در س��ال آینده بتوانیم خدمات 

بهتری را ارائه کنیم.

تحقیقات تازه پژوهش��گران نش��ان 
می دهد: هر چه شروع تغذیه کودکان را 
با غذاهای جام��د به تعویق بیندازید، در 
بزرگس��الی اضافه  وزن کمتری خواهند 

داشت. 
 Copenhagen محققان دانش��گاه
اع��الم کردن��د کودکان خ��ود را هر چه 
دیرت��ر یعنی ح��دود  2 ت��ا  6 ماهگی با 
غذاهای مکمل آشنا کنید تا خطر اضافه 
وزن در بزرگس��الی آنه��ا کاه��ش یابد. 
چندین تحقیق نشان می دهند که تغذیه 
از شیر مادر، عامل محافظتی در برابر چاقی 
است. در پی این یافته ها محققان مطالعه ای 
را روی گروه��ی متش��کل از  5 ه��زار و 
 68 مرد و زن که بین س��ال های  1959 تا 
1961 در Copenhagen به دنیا آمده 

بودند، انجام دادند. 
نیمی از شرکت کنندگان این تحقیق 
به مدت حداقل دو ماه و نیم توسط شیر 
مادر تغذیه شده بودند در حالی که نیمی 
دیگ��ر از ح��دود  3/5 ماهگی ی��ا دیرتر 
ش��روع به خوردن غذاه��ای جامد کرده 

بودند. 
17 درص��د از ک��ودکان تغذی��ه ب��ا 
قاش��ق را قبل از دو ماهگ��ی آغاز کرده 

بودند در حالی ک��ه  46 درصد از آنها تا 
چه��ار ماهگ��ی ی��ا دیرتر ای��ن عمل را 
انج��ام ن��داده بودن��د. در یک س��الگی 
کودکان��ی که به مدت طوالن��ی تری از 
ش��یر مادر تغذیه کرده بودند، ش��اخص 
توده بدنی BMI )مقیاسی استاندارد برای 
اندازه گیری چاقی ی��ا الغری یک فرد( 
کمتری را داش��تند هر چند هیچ ارتباطی 
بین مدت زمان ش��یر خ��وردن کودک و 
BMI در دوران بع��د از کودکی، جوانی 

یا بزرگسالی یافت نشد. 
محققان در ادامه افزودند: در مطالعه 
انجام ش��ده خطر اضافه وزن در سن  42 
سالگی با ازای هر ماه تأخیر در شناساندن 
غذاهای مکمل به کودکان حدود  5 تا  10 

درصد کاهش یافت. 
بنابر اظهارات دانشمندان بهتر است 
تا زمان رسیدن کودک به  6 ماهگی آغاز 
تغذیه با غذاهای مکمل به تعویق بیافتد 
اما دلیلی برای تأکید خیلی ش��دید روی 

سن وجود ندارد. 
بعضی از ک��ودکان قبل از  6 ماهگی 
به غذاهای مکمل احتیاج خواهند داشت 
اما نباید قبل از  4 ماهگی غذاهای مکمل 

را دریافت کنند.

الهه  عش��ق یک نیش دارد که سم آن 
می تواند ش��ور عش��ق را لکه دار کند. آن 
نیش، گزش کوچک حس��ادت اس��ت که 
به  نظر می رسد حتی شیرین ترین عشق ها 
را نیز همراهی می کند. این نیش اگر خیلی 
خفیف باشد، حتی می تواند باعث پیشرفت 
عشق ش��ود و حرکت س��ریع زوجین از 
امنیت ب��ه یک رابطه زناش��ویی جذاب تر 
ش��ود. اما در ه��ر حال، حس��ادت اگر از 
کنترل خارج شود می تواند سالمت روان و 
سالمت ازدواج شما را به مخاطره بیندازد. 
کجا و چگونه باید خط قرمزی بر این نیش 

عشق کشید؟
  خودتان را با 4 موقعیت زیر مواجه 

کنید و اوضاعتان را بسنجید
  من و ش��وهرم، 20 س��ال اس��ت که 
ازدواج کرده ای��م ول��ی اگر هن��وز به  نظر 
برسد که یکی از ما با شخص دیگری مثال  
کمی گرم گرفته است، احساس حسادت 
و غیرت می کنیم. به  نظرم احساس خوبی 
است و تعجب می کنم وقتی زوج هایی را 
می بین��م که می گوین��د در این جور مواقع 
حس��ود نیس��تند. البته ممکن است معنی 
آن این باش��د که به یکدیگر اعتماد دارند 
ولی آیا نمی تواند به این معنی هم باشد که 

برایشان اهمیت ندارد؟
 احس��اس گهگاهی مالکیت می تواند 
ی��ادآور این موضوع باش��د که همس��ران 
چقدر ب��ه یکدیگ��ر اهمی��ت می دهند و 
همدیگر را دوس��ت دارند ول��ی در مورد 
آنهایی که به ندرت حس��ود می شوند نباید 

به سرعت قضاوت کرد.
 ممکن اس��ت فقدان این احساس به 
این معنا باشد که ازدواج نابود شده و زن و 
شوهر نسبت به یکدیگر بی تفاوت شده   اند 
ولی برخی از زوجین حس��ادت را آنقدر 
دردن��اک و آزار دهن��ده می یابند که موانع 
بسیار قدرتمندی را در برابر آن می سازند. 
به یاد داشته باشید حسادت نشانه این است 
که شما احساس تهدید می کنید و نه الزامًا 
عش��ق. عش��ق به بهترین وجه می تواند با 
گرمی محبت و نه با شدت درد اندازه گیری 
شود. تعالی عشق بر اساس محبت و اعتماد 
است، نه بر اساس حسادت و خود خواهی. 
شوهرم حلقه ازدواجش را گم کرده است 
و دوس��ت ندارد حلقه دیگ��ری به  جای 
آن بخ��رد. وقتی هم که در م��ورد آن با او 
صحبت می کنم،  ناراحت می شود و بحث 
را ع��وض می کن��د. این مورد م��را نگران 
می کند که مبادا تغییری در روابط به وجود 
آمده باش��د و اینک��ه ازدواجمان در خطر 
باشد. آیا ممکن است مشکلی وجود داشته 
باشد؟ این مورد می تواند گول زننده باشد. 
افراد در تضادهای احساسی، گاهی مشکل 
خود را به طور ناخ��ودآگاه اعالم می کنند 
ول��ی هنگامی ک��ه ی��ک ازدواج در خطر 
اس��ت، اغلب بیش از یک نشانه برای آن 
وج��ود دارد. تمرکز روی حلقه را متوقف 
کنید و به دنبال نش��انه های دیگر باش��ید؛ 
نبودن محب��ت یا صحبت ه��ای مهر آمیز، 
افزایش س��کوت، اجتن��اب از یکدیگر و 
مخالفت. بی توجهی شوهر شما نسبت به 
حلقه ازدواجش می تواند ش��یوه  وی برای 
بیان این موضوع باش��د که موارد دیگری 
در حال از بین رفت هس��تند. شاید منظور 
شوهرتان این باشد که بگوید: »کمک! من 
راه نزدی��ک ش��دن به تو را گم ک��رده ام!« 
حاال که خوش��بختانه ای��ن را فهمیده اید، 
وقت آن اس��ت که به او نزدیک تر شوید. 
ش��اید مش��اوره در مورد روابط مش��ترک 
برای ش��ما مؤثر باش��د. من ب��ا یک مرد 
خ��وش قیافه و موفق ازدواج کرده ام که از 
دید بقیه خانم ها هم مرد جذابی اس��ت و 
وقتی می بینیم چط��ور زنان دیگر حتی در 
حضور م��ن با او راحت صحبت می کنند، 
ناراحت می ش��وم. به خودم می گویم نباید 
حس��ادت کنم ول��ی می دانم که حس��ود 
هس��تم. آیا اشتباه می کنم؟ آیا این به معنی 
این اس��ت که ازدواجم در خطر است؟ یا 
اینک��ه حس��ادت یک خصوصیت س��الم 
و طبیعی است؟ حس��ادت وقتی به معنی 
این باش��د که شخصی دارد تالش می کند 
تا فردی را که ش��ما دوست دارید از شما 
بگیرد، احساس  ترسناک و کشنده ای است. 
هر چه بیشتر احس��اس کنید که شخصی 
می تواند یا می خواهد شوهرتان را از شما 
بگیرد، بیش��تر مستعد به حسادت خواهید 
بود و در این صورت، حس��ادت وسیله ای 
برای س��نجش امنیت کم ازدواج اس��ت. 
ولی برخی از ش��رایط اجتماعی و آدم های 

اطراف می توانند رابطه محکم ازدواج را به 
خطر بیندازند. هر وقت احساس کردید در 
چنین ش��رایطی هستید، آن وقت است که 
حسادت مثل یک سیستم اعال م خطر عمل 
می کند و به شما می گوید: »مواظب باش!« 
ب��ه نظر می رس��د ش��ما و ش��وهرتان در 
محیطی زندگ��ی می کنید ک��ه خیلی امن 
نیست. احس��اس خطر ش��ما، احتماالً از 
ترکیب��ی از خط��رات حقیق��ی اطرافتان و 
عدم ثبات زندگی زناشویی خودتان ریشه 
می گیرد. می توانید برای کاهش اضطرابتان، 
با ش��وهرتان صحبت کرده و یک س��ری 
قوانین رفتاری جدی��د بین خودتان وضع 
کنی��د. مثاًل می توانید راه هایی پیدا کنید که 
به فردی که به همسرتان نزدیک می شود، 
نشان دهید که باید حریم خاصی را حفظ 
کند. مثاًل وقتی در یک جمع هستید و زنان 
دیگر با او صحبت می کنند، او می تواند از 
ش��ما دعوت کند تا وارد جمع آنها شوید. 
او می تواند دس��ت شما را بگیرد و نظرتان 
را راجع به موردی بپرسد و به این ترتیب 
استقرار رابطه زناش��ویی تان را اعالم کند. 
مطمئن باش��ید با این روش، زنان اطراف 
متوجه پیام ش��ما خواهند شد. شوهر من 
برای تج��ارت اکثر اوقات در حال س��فر 
است. وقتی که در سفر است، ما هر روز با 
ه��م صحبت نمی کنیم و وقتی با او حرف 
نمی زنم، عصبی می ش��وم. اخیراً کنجکاو 
شده ام و هنگامی که از سفر برمی گردد در 
وسایل او به  دنبال نشانه هایی می گردم که 
در نبود من چه کار می کرده اس��ت. من به 
خاطر این کارم از خودم خجالت می کشم 
ولی نمی توانم جلوی خودم را بگیرم زیرا 
نگران هس��تم. آی��ا این رفت��ارم خیلی بد 

است؟
 خیر، ولی ش��ما فرد بسیار حسودی 
هس��تید و این برای هر همس��ری به قدر 
کافی عذاب آور اس��ت. س��ؤال این است 
که چ��را این حمالت دردناک حس��ادت 
ب��ه ش��ما رو می کنن��د؟ آیا قب��اًل نیز این 
احساسات را داشته اید؟ بعضی افراد تمام 
عمرش��ان را در جنگ با حسادت هستند. 
آنها وقتی حس می کنند دیگران دوستشان 
ندارند، احساس خیلی بدی پیدا می کنند. 
گاهی حتی به دلیل اضافه وزنش��ان، یا به 
دلیل از دس��ت دادن شغل مورد عالقه شان 

یا حتی یک افس��ردگی ساده، فکر  می کنند 
دیگران به آنها اهمیت نمی دهند. اگر شما 
سابقه دوره های حسادت را دارید، ممکن 
اس��ت حالت کنونی شما توسط برخی از 
احساسات عمیق تر شما نسبت به خودتان 
به وجود آمده باشد و نه احساسات مربوط 
به زندگی مش��ترکتان. ولی اگر حس��ادت 
ش��ما جدید است، از خودتان بپرسید چرا 
ب��ه یکباره اعتمادتان را از دس��ت داده اید. 
آیا س��فرهای شوهرتان خیلی تهدیدکننده 
است؟ آیا ممکن است مشکالت زناشویی 
زمینه ای داشته باشید که در غیاب همسرتان 
به ذهنتان می آیند؟ آیا نش��انه های خطری 
وجود دارد که ش��ما آنها را انکار می کنید؟ 
دلیل حس��ادت ش��ما هرچه باش��د، شما 
معذب هستید. بدون اقرار به جستجوهایی 
که در وس��ایل ش��وهرتان کرده اید، به او 
بگویید که از این حسادت در رنج و عذاب 
هس��تید، ولی او را به خیانت متهم نکنید. 
شما هیچ ش��واهدی ندارید و متهم کردن 
رابطه شما را بهتر نخواهد کرد. به  جای آن 
با او در مورد اضطرابهایتان صحبت کنید و 
از آن ب��ه  عنوان مقدمه ای برای صحبت در 
مورد مسائل زناشویی که باعث ترس شما 
می شوند، اس��تفاده کنید. با کمک یکدیگر 
می توانی��د راه هایی پیدا کنید تا مواقعی که 
او در س��فر است، بیش��تر با هم در ارتباط 
باش��ید. شاید دیدن توجه او به احساسات 
شما همان اطمینان بخشی ای باشد که شما 

در شب های تنهایی به آن نیاز دارید.
                 ترجمه: فرشاد کسرایی

»فضیلت اخالقی بیان کننده این نکته 
اس��ت که در هر امر حد وس��ط میان دو 
ط��رف یا به عب��ارت دیگر، اعت��دال بین 
افراط و تفریط مراعات شود زیرا افراط و 

تفریط در امور، خالف عقل است.«
همانطور که ارسطو می گوید: »ارزش 
دوس��تی را زمان��ی بهتر می ت��وان فهمید 
که رن��ج تنهایی را تصورکنی��م و از لذت 
مصاحبت محروم شویم«، تنهایی از سخت 
ترین مصائب انس��ان اس��ت. در جایی که 
تنه��ا هس��تیم حتی اگر انس��انی بزرگ و 
معروف هم باش��یم، برایمان مفید نیست، 
آنجا است که دوستی با اشخاص معمولی 
هم می تواند برایمان مفید باش��د. جوانان 
نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��تند. بلکه 
بای��د گفت بیش از دیگران به دوس��تیها، 
پایبندند. ولی بعضًا در این مورد به افراط 
کشیده می ش��وند. باید توجه داشت این 
نوع گرایشهای افراطی توأم با احساسات، 
در دختران جوان بیش از پسران مشاهده 
می ش��ود، به لحاظ تأثی��رات فرهنگی و 
اخالقی این نوع دوستیها، ضروری است 
ابتدا عوامل مؤث��ر ایجاد چنین پدیده ای 
را ش��ناخت و پ��س از آن درصدد یافتن 

راه حل مناسب برآمد.
علل دوستیهای افراطی

مهمتری��ن عل��ل ب��روز ای��ن عالیق 
عبارتند از:

ــل )بزرگتر(:  ــرد کام ــرد ف 1- تج
فردی که هدف افراط��ی اینگونه جوانان 
قرار می گیرد، در غالب موارد مجرد است 
و به هر دلیل هنوز تشکیل خانواده نداده 
است و از لحاظ پاسخ به نیازهای غریزی 
و روانی در محدودیت خاصی قرار دارد 
و این امر به صورت ویژگیهای رفتاری و 

زمینه های مس��اعد، بروز کرده و آنها را 
برای جذب جوانان مستعد می کند.

ــت دوران جوانی: ماهیت  2- طبیع
بلوغ و احساس��ات نیرومن��د و رویاهای 
دور و دراز، عام��ل مؤث��ری در تکوی��ن 
دوس��تیهای افراط��ی اس��ت. عواط��ف، 
در آغ��از بل��وغ، غنی تر و سرش��ارتر از 
دوره های دیگر زندگی، ظاهر می شود و 
در مرحله جوانی، فرد را مستعد می کند 
تا یکی از نقشهای دوگانه را در ارتباط با 
دیگری بر عهده گیرد. متأس��فانه در این 
دوران، تعادل موجود بین احساس��ات و 
اندیشه های منطقی جوان برهم می خورد 
و کفه احساسات سنگینی می کند و عقل 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
3- محیط های شبانه روزی: وجود 
پانسیونها، دانشسراها، مراکز تربیت معلم 
و خوابگاهه��ای دانش��جویی زمینه های 
مساعدی برای تشکیل دوستیهای افراطی 
است. معموالً اینگونه محیطها از یک سو، 
متضمن قط��ع روابط و پیوندهای عاطفی 
ف��رد با خانواده اوس��ت و از دیگر س��و، 
ارتب��اط تنگاتنگ خاص��ی میان جوانان و 
مربیان و سرپرس��تان و معلمان یا دوستان 

آنها است.
ــخصیت زدگی: پ��اره ای از  4- ش
جوانان به لحاظ کمبودهای شخصیتی در 
خانواده، در وضع خاصی قرار می گیرند، 
تحقیرها، سرزنش��ها و انتقادهای ش��دید 
و مداوم، هس��ته اصلی شخصیت آنها را 
مورد تهدی��د اضمحالل ق��رار می دهد. 
ای��ن امر، موجب می ش��ود ک��ه جوانان 
درص��دد یافتن الگوهایی خارج از محیط 
خان��واده برآین��د و در چنی��ن موقعیتی، 
هر صف��ت و ویژگی خوب ش��خصیتی 

می توان��د آنان را مجذوب کرده و به این 
تعلقات دامن زند.

5- عشق به زیبایی: گرایش طبیعی 
انس��ان ب��ه زیباییه��ا در دوره جوانی به 
صورت عش��ق به زیبایی ظاهر می شود 
و به ویژه جوانانی که از طبایع حس��اس 
مع��رض  در  برخوردارن��د،  ظری��ف  و 
تأثیرپذی��ری بیش��تری ق��رار می گیرن��د 
و بعض��ًا آنچ��ه را در رویاه��ای خویش 
می پروراندند، اینک در ش��خصیت معلم 

یا مربی خویش مشاهده می کنند.
6- توجه خاص به جوان: برخی از 
جوانان به دالیل��ی از قبیل زیبایی ظاهر، 
جذابیت، خوش بیان بودن و یا وضعیت 
آراس��ته و در س��طح خوب بودن، مورد 
توج��ه بیش از حد برخ��ی از دبیران و یا 
دوستان قرار می گیرند و این امر، متقاباًل 
ج��وان را وا م��ی دارد تا احساس��ات و 
عواطف افراطی آنان را به گونه ای پاسخ 

دهد.
ــه  چگون ــی  افراط ــتیهای  دوس ــا  ب

برخورد کنیم؟
ش��یوه های  و  راهکاره��ا  برخ��ی 

پیشنهادی در این زمینه، عبارتند از:
1- تأمی��ن و ارضای نیازهای روحی 
جوان��ان در ح��د متع��ادل، آن��ان را از 

دوستیهای افراطی بی نیاز می کند.
2- تکریم منزلت و تجلیل شخصیت 
نس��ل جوان، آنه��ا را از گرایش نامعقول 

افراط گونه به دیگران باز می دارد.
3- تع��ادل در رفتار ب��ا نوجوانان و 
جوانان، آنان را به اتخاذ عکس العملهای 
منطق��ی و طبیعی وا می دارد، رعایت این 
امر به ویژه از جانب دبیران، مش��اوران و 

مربیان دبیرستانها، بسیار ضروری است.
4- جایگزینی یک رش��ته فعالیتهای 
ذوقی، هنری، فک��ری و عملی می تواند 
خالء به وجود آمده در زمینه های عاطفی 
و مناس��بات انس��انی جوانان را پر کند و 

زمینه ساز شخصیت سالم در آنها شود.
5- ترغیب جوانان به ازدواج به موقع 
با ش��رایط متناس��ب به گونه ای که روح 
سادگی و صمیمیت بر آن حاکم بوده و از 
تش��ریفات بی مورد، جدا و برکنار باشد، 
گام دیگ��ری در جهت حل این مش��کل 

محسوب می شود.
6- تقوی��ت مبان��ی اخالق��ی و دینی 
جوانان، تعیین کنن��ده نحوه جهت گیری 
آنها در برخوردها و ارتباطات انسانی است 
و این خود برخاسته از کیفیت تربیت دینی 
خانواده اس��ت. آش��نا کردن نسل جوان با 
محبت و جذبه الهی، مانع ش��کل گرفتن 

دوستیها و عالیق افراطی است.

اغلب زوج های ج��وان حتی اگر در 
گذش��ته، بهترین دخترها و پس��رها برای 
خانواده هایشان بودند، در زندگی مشترک 
با همسرش��ان، دچار اختالف می ش��وند. 
کس��ی نمی توان��د ادعا کند تا ب��ه حال با 
همسرش مش��اجره نداشته و از همسرش 
نرنجیده اس��ت. بعضی ها ب��ه خاطر جر و 
بحث های��ی ک��ه پیش می آید، احس��اس 
می کنند ازدواجش��ان موفق نبوده اس��ت. 
با این ح��ال، خود را ناگزیر به س��ازش 
با همس��ر می دانند ام��ا اختالف آنها، مثل 
آتش زیر خاکس��تر باقی می ماند. در این 
موارد، الزم است هر یک از زوجین فقط 
این س��ؤال را از خود بپرسند که »چقدر 
برای بهبود روابطمان زحمت کش��یدیم؟« 
اغلب م��ا در براب��ر این س��ؤال، ابروها را 
ب��اال انداخته، با چش��مانی از حدقه بیرون 
زده و قیاف��ه ای حق ب��ه جانب می گوییم: 
»خیل��ی.« حقیق��ت ام��ر این اس��ت که ما 
زحمت هایمان را حساب شده نکشیده ایم. آیا 
تا به حال سعی کرده ایم ریشه اختالفات 
را پی��دا کنیم و مس��ائلی را که س��د راه 
خوشبختی ما است، برطرف کنیم؟ آیا تا 
به حال خواسته هایمان را در کفه ترازوی 
ذهنمان گذاشته ایم تا ببینیم کدام ارزش را 
باید فدای ارزش دیگر کنیم؟آیا تا به حال 
فکر کرده ایم که ما می توانیم با کمی سعی 
و تالش، زندگی مشترکمان را سرشار از 

شادی، عشق و محبت کنیم. 
نارضایتی های کوچک : نارضایتی های 
کوچک را دس��ت کم نگیریم چون اغلب 
احس��اس خوش��بختی  مان��ع  همین ه��ا 
می شوند. مثل بگو مگوها، نیش زدن ها، 
ناکامی ه��ا،  ناس��ازگاری ها،  دخالت ه��ا، 

غرورها و منت گذاشتن ها. 
اگ��ر در براب��ر این مس��ائل کوچک 
از خود گذش��ت نش��ان دهی��د، راه های 
جدی��دی برای دوس��ت داش��تن زندگی 
و همس��رتان ب��از خواهد ش��د و به یک 
نیروی فزاینده مثبت دست خواهید یافت. 
در اینجا برای نمونه، چند راه را به ش��ما 
ی��ادآوری می کنیم. س��عی کنی��د راه های 

دیگر را خودتان کشف کنید. 
منت نگذارید: منظور انجام کارهایی 
که برای همس��رتان انجام داده اید یا حتی 
گذش��تی که به خاطر او کرده اید، اس��ت 
ک��ه برای ه��ر ی��ک از طرفین، همیش��ه 
وسوس��ه انگیز اس��ت. ای��ن وسوس��ه را 

بشناس��ید و آن را از خ��ود دور کنید. این 
مس��أله، یک��ی از مواردی اس��ت که جرقه 
اختالفات زوجین را فراهم می کند. ما نباید 
توقع داشته باش��یم همسرمان به خاطر هر 
کاری که انجام می دهیم، از ما قدردانی کند. 
اگر زوجین، توقع قدردانی داش��ته باشند، 
نتیج��ه آن، ناخرس��ندی و به رخ کش��یدن 
کارهایی اس��ت ک��ه در ط��ول روز انجام 
می دهند و اگر یک��ی از زوجین این کار را 
انج��ام دهد، طرف مقابل نیز قطعاً تحریک 
ش��ده، به دفاع از خود می پ��ردازد. ما نباید 
از اینکه برای خوشبختی مان کاری انجام 
داده ای��م، ناراض��ی باش��یم. از اینکه من 
بچه ها را به مدرس��ه رساندم، خانه را من 
تمیز ک��ردم، خرید را من کردم، بچه ها را 
م��ن حمام بردم و... . بیان کردن کارهایی 
که انج��ام داده ای��م به ص��ورت مداوم، 
به معن��ی نارضایت��ی ما از آنها اس��ت و 
بی گذشت بودنمان را نشان می دهد و در 
این صورت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
همس��رمان فک��ر می کند بر س��ر او منت 
می گذاری��م و مهمتر اینک��ه یادآوری این 
کارهای به ظاهر س��خت، آن هم به طور 
دائم باعث می ش��ود نسبت به همسرمان، 
احس��اس خش��م کنیم و کم کم عشق و 
محب��ت در زندگ��ی کمرنگ می ش��ود و 
کنایه زدن ها شروع شده و هر روز بیشتر از 
روز قبل، نیروی خود را به خاطر این مسائل 
بی ارزش، از دست می دهیم و عادت می کنیم 
هر روز، فهرست بلند باالیی را از کارهایی 
که انجام داده ایم، به رخ همسرمان بکشیم. 
هر گاه احساس کردید نسبت به همسرتان 
خشمگین هستید، وقتی که احساس کردید 
کار نادرس��تی انجام داده ی��ا حتی کاری را 
که  باید انجام می دادی��د، انجام نداده اید، 

لحظه ای صبر کنید و آن عشقی را که بینتان 
هست، به یاد بیاورید. لبخندی بر لب آورده 
و عصبانیت را به مرور زمان و با تمرین، 
از فهرس��ت عادت هایتان حذف کنید. در 
این ص��ورت، تأثیر آن را در همس��رتان 
خواهی��د دید. ای��ن کار، گامی بزرگ در 
جهت بهبود روابط خواهد بود و هر روز، 
عالقه تان به زندگی مش��ترک و ش��ریک 

زندگی تان، بیشتر خواهد شد.
توقع نداشته باشید همسرتان بی نقص 
باشد: وقتی به همسرتان می گویید: »چرا 
این طور هستی« یا »چرا خودت را عوض 
نمی کنی«، از او توقع دارید چه جوابی به 
شما بدهد؟ خودتان را جای او بگذارید. 
اگر کسی از شما این سؤال را بپرسد، چه 
جوابی می دهید؟ اغل��ب ما فکر می کنیم 
عملکردمان درس��ت است و ش��اید ذاتًا 

نمی توانیم خودمان را اصالح کنیم. 
وقتی چنین س��ؤالی را از همس��رتان 
می کنید، او تصور می کند آن کسی نیست 
ک��ه ش��ما می خواس��تید و در انتخابت��ان 
اش��تباه کردید و این مس��أله ای نیس��ت 
ک��ه از ذهن کس��ی بیرون ب��رود و نباید 
توق��ع بهبود روابط را بع��د از زدن چنین 
حرف هایی داشت. بعضی ها این سؤاالت 
را از همسرش��ان نمی پرسند بلکه اینها را 
به جای اینکه از همسرش��ان بپرس��ند، از 
خودش��ان می پرسند که این هم به مراتب 
بدتر است زیرا در این صورت، خودمان 
فکر می کنیم اگر او ش��خص دیگری بود، 
آن وقت من خوش��بخت بودم و اوس��ت 
ک��ه باید عوض ش��ود و هیچ راه دیگری 
نیس��ت. حال اگر فکر می کنید که جواب 
خوشبختی ش��ما در کس دیگری است، 
کاماًل اشتباه می کنید. هیچ کسی را در دنیا 
نمی توانید پیدا کنید که با تمام عقاید شما 
موافق باشد و این طبیعی است پس با نظام 
طبیع��ت نجنگید بلکه در کنار آن زندگی 
کنی��د و خودتان را با چیزی که هس��ت، 
وفق دهید. شما می توانید بار مسئولیتی را 
که از او توقع دارید، از دوش��ش بردارید 
و روابط را اصالح کنید. در این صورت، 
با ایجاد صمیمیت، کم کم به چیزهایی که 
می خواستید، می رسید. به همسرتان وقت 
دهید تا خواسته های شما را کشف کند و 
حتی اگر زحماتش ب��رای برآورده کردن 
این خواسته ها نتیجه ای نداد، او را دوست 

بدارید و به وجودش افتخار کنید. 

آنان که بیش از دیگران به دوستیها پایبندند 4 سؤال شایع خانم ها درباره 
عشق و حسادت

ساالد سیب زمینی ایتالیایی

احتمال اجرایی شدن طرح پزشک خانواده
 از سال آینده

تأخیر در تغذیه کودکان با قاشق
 سبب کاهش خطرات چاقی می شود

دلخورم، اما دوستت دارم

نام فارسی: سرخس، ناتر
Adiantum Raddianum :نام علمی

Polypodiaceae :نام تیره
Maidenhair fern :نام انگلیسی

سانتیمتر  ارتفاع 30-40  خصوصیات: 
دارای  س��انتیمتر.   35-50 گس��ترش  ب��ا 
برگچه های 3 گوشه به رنگ سبز روشن، 

دمبرگ ارغوانی مایل به سیاه.
نور: متوسط و نور غیر مستقیم.

دما: زیاد )گرم(.
آبیاری: به مقدار زیاد.

خاک: 3 قسمت خاک برگ + 1 قسمت 
تورب. خاکهایی با مواد آلی کافی مناس��ب 

هستند.
کوددهی: 1 گرم در لیتر هر 2 هفته 1 بار 

از فروردین تا آبان ماه.
ازدیاد: اس��پور در بهار، تقس��یم بوته 

)ریزوم( در بهار.
عوارض و درمان: پوسیدگی ریشه ها 
که علت آن آبیاری بیش از حد است. کنه 
یا ش��ته نیز ممکن است به گیاه حمله کند 

که درمان آن سمپاشی با ماالتیون است.
نکته: 1( تغییرات سریع حرارت و تغییر 

محل به طور مداوم به گیاه صدمه می زند.
2( باید از آفتاب مستقیم مصون نگه داشته 

شود و محل رشد مرطوب و خنک باشد.

پرسیاوشان
گلخانه من

آشپزخانه من

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 88-1205 ح 14
وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/7 ساعت 10 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- رسول اسماعیل کوسج 2- امین اسماعیل کتکی، خواندگان مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهم رس��اند چنانچه بعداً ابالغی به وس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
16726/ م الف

مرتضوی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/21

شماره: 881054 ک 116
چون آقای محس��ن آقایی فرزند محمد علی ش��کایتی علیه آقای مهرداد شاه حسینی مبنی بر کالهبرداری 
و دخال��ت در امور پزش��کی مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 881054 ک 116 ای��ن دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 89/1/15 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
16821 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/14

شماره: 881158 ک 116
چون آقای امیر حکیم الهی فرزند محمد شکایتی علیه آقای محسن توکلی مبنی بر خیانت در امانت مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 881158 ک 116 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/1/15 ساعت 
9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
16820 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/21

شماره: 880862 ک 106
چون شکایتی علیه آقای خیراله محمدی معروف به مهدی انصاریان مبنی بر کالهبرداری مطرح شده است 
که پرونده آن به کالس��ه 880862 ک / 106 در این دادگاه ثبت و وقت رس��یدگی برای آن روز 1389/2/8 
س��اعت 11/30 صبح تعیین ش��ده اس��ت نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
16807/ م الف 

ولی اهلل ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8809980350900870 ح9

دادنامه: 8809970350900968 – 88/8/30 
مرجع رسیدگی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تجدیدنظرخواه: رحمت اله کاظمی مجهول المکان
تجدیدنظر خوانده: عباس بصیری ساکن محله نو خواجو بن بست شهید فشارکی پ 10

خواسته: تجدید نظر نسبت به دادنامه 381-88/5/22 شعبه 20 شورای حل اختالف
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی  آقای رحمت اله کاظمی نس��بت به دادنامه ش��ماره 381-88/5/22 صادر 
شده در پرونده کالسه 172/88 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان نظر به اینکه عمده اعتراض تجدید 
نظرخواه به رأی مذکور این است که خسارات تأخیر در پرداخت ثمن توسط شورا محاسبه نگردیده است 
که این امر وجاهت نداش��ته و ش��ورا وظیفه ای جهت این امر نداش��ته و دادخواستی از طرف تجدیدنظر 
خوانده ارائه نش��ده تا ش��ورا تکلیف به محکومیت تجدیدنظر خوانده داشته باش��د و هرگونه اقدام شورا 
در این خصوص صدور حکم خارج از خواس��ته خواهان محسوب است لذا دادگاه تجدید نظرخواهی را 
وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظرخواهی دادنامه مذکور را تأیید 

می نماید. رأی صادر شده حضوری و قطعی است. 16635/ م الف
علیرضا اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/20

شماره: 880829 ک 112
در پرونده کالس��ه 880829 ش��عبه 112 دادگاه  عمومی جزایی اصفهان آقایان 1- آقای حمید ش��قایق 2- 
آقای پرچمی 3- آقای مصطفی ظفرپور به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمد تحت تعقیب می باش��د نظر به 
اینکه نامبرده مجهول المکان می باشد به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی و یا سراسری درج و به متهم 
مزبور ابالغ می شود روز 89/1/23 ساعت 11/30 در این دادگاه واقع در اصفهان خ نیکبخت حاضر شود. 

در صورت عدم حضور رسیدگی و در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد شد.16819 / م الف 
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/27
شماره: 1575/88 

بموجب رأی ش��ماره 1769 تاریخ: 88/10/7 حوزه یک شعبه 6 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای غالمحسین عباسی قهفرخی نام پدر: عباس نشانی محل اقامت: 
مجه��ول الم��کان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و دو میلیون ریال بعنوان اص��ل بدهی و هزینه 
دادرس��ی به مبلغ س��ی و یکهزار و ششصد ریال، هزینه نش��ر آگهی در سه مرحله به مبلغ یکصد و هشتاد 
هزار ریال، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها 102102-
85/9/15 و 102103-85/10/15 و 102135-86/4/10 ال��ی تاری��خ اجرای حک��م در حق خواهان آقای 
محمدعلی شرافتمند با وکالت بهاره رفیعی، نام پدر: محمدحسین، شغل: آزاد، نشانی محل اقامت: اصفهان، 

خ صائب، جنب دبیرستان صائب، فروشگاه شرافتمند.
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
16779 /م الف 

شورای حل اختالف شماره 6 اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/13

شماره: 881120 ک 106
چون خانم س��کینه گش��ول فرزند عبدالمحمد ش��کایتی علیه آقای حجت اله بهمنی فرزند عزیز مبنی بر 
ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881120 ک 106 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 89/1/15 ساعت 11:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع  نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
16809/ م الف

ممبینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 88/11/21

شماره: 881049 ک 108
چون آقای احمدرضا آقاجانی فرزند حمیدرضا ش��کایتی علیه آقای علی کوس��نج سیچانی مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881049 ک 108 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
89/2/4 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
16812/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1047/88   

شماره دادنامه: 11/28 88- 1519 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رسول نعمتی نشانی: اصفهان، محمودآباد، فرعی 12، سنگبری آروین
خوانده: پرویز درخشانی نشانی: مجهول المکان

خواس��ته: مطالبه وجه چک ب��ه میزان 35/000/000 ریال ب��ه ش��ماره 126504-86/3/15 به عهده بانک 
صادرات به انضمام کلیه خسارات قانونی 

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
دعوی: رسول نعمتی فرزند محمدعلی
بطرفیت پرویز درخشانی فرزند غضنفر

بخواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال 35/000/000 ریال وجه چک شماره 126504 مورخ 86/3/15 
عهده بانک صادرات اصفهان ش��عبه چهارباغ خواجو به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 
قانونی )نش��ر آگهی( در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر 
ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ریال 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و س��ی هزار ریال 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 16647/ م الف
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1046/88   

شماره دادنامه: 88/11/28-1518 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رسول نعمتی نشانی: اصفهان، محمودآباد، فرعی 12، سنگبری آروین
خوانده: پرویز درخشانی نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی: رسول نعمتی
بطرفیت: پرویز درخشانی

بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک شماره 126509 مورخ 86/4/20 عهده بانک صادرات 
ش��عبه چهارباغ خواجو اصفهان به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به نشر آگهی شماره 3307 مورخ 
88/8/17 در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
ب��ر محکومی��ت خوانده به پرداخت 40/000/000 ریال چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 
ریال س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. 16648/ م الف 
قاضی شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده
ش��عبه نوزده��م اجرای اح��کام حقوقی دادگس��تری اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص پرونده کالس��ه
80/88 ج/ 19 له آقای مصطفی جابرزاده انصاری و خانم بتول سرائیان با وکالت آقای حمید قلخانی علیه 
خانم سیده عزت سجادیه فرزند سید مصطفی به خواسته مطالبه مهریه مورث خود عبارت از 214066666 
ریال بابت هدیه کالم اله مجید مهرالسنه حضرت زهرا )س( و بهای یک دانگ منزل مسکونی و انگشتری 
و طاق ش��ال ترمه و هزینه س��فر حج و تحویل عین 180 سکه تمام بهار آزادی و 100 مثقال طالی ساخته 
شده 18 عیار و برحسب سهم االرث محکوم لهما از ما ترک متوفی و مبلغ 45100000 ریال هزینه دادرسی 
و مبل��غ 7/225/000 ریال حق الوکاله و مجموعًا مبلغ 1080000 ریال بابت هزینه های امر کارشناس��ی و 
نش��ر آگهی جلس��ه مزایده ای مبنی بر فروش دو باب مغازه در طبقه همکف یک س��اختمان دو طبقه به 
شماره پالک های ثبتی 15190/28329 و 15190/38327 که اسناد مالکیت آنها تحت شماره های 83869 
و 83873 به نام خانم عزت سجادیه ثبت گردیده و اولی به مساحت 16/85 مترمربع به انضمام 7/29 متر 
زیرپله با قدر الحصه از عرصه مشاعی اولیه و دومی به مساحت 27/18 مترمربع با قدر الحصه از مشاعات 
و عرص��ه اولی��ه پالک 37894 فرعی از اصلی 15190 واقع در خیاب��ان صباحی نبش خیابان خواجه عمید 
مغازه پیرایش مردانه و تعمیرگاه موتورس��یکلت که دارای ساختمان اسکلت و سقف تیرچه بلوک و نمای 

آجر و کف مغازه ها و بدنه دیوار با س��رامیک و کاش��ی می باشد و دارای درب ورودی و پنجره از شیشه 
س��کوریت و درب حفاظتی کرکره آهنی و هر کدام دارای اش��تراک برق مجزا می باشد مغازه اول پیرایش 
مردانه و مغازه دوم تعمیرگاه موتورس��یکلت می باشد با عنایت به شرح موصوف، موقعیت محل مساحت 
و کیفیت س��اخت قدمت و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی و لحاظ نمودن جمیع جهات کل عرصه و اعیان 
و امتی��ازات ملک پالک ثبتی 15190/38327 ب��ه متراژ 16/85 مترمربع به انضمام 7/29 متر زیرپله به مبلغ 
پایه 482/800/000 )چهارصد و هش��تاد و دو میلیون و هش��تصد هزار ری��ال( و مغازه دوم به پالک ثبتی 
15190/38329 به متراژ 27/18 متر به مبلغ پایه 501/480/000 )پانصد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد 
هزار ریال( برآورد می گردد در روز دوش��نبه مورخ 88/12/24 س��اعت 9 الی 10 صبح در مکان اصفهان 
خیابان نیکبخت دادگستری طبقه سوم اتاق 251 برگزار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
از ملک مذکور بازدید نمایند. کس��انی حق ش��رکت در مزایده را دارند که حداقل 10% بها را نقداً همراه 
داشته باشند مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که 

باالترین قیمت را پیشنهاد دهند و قبول نمایند سایر هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.
16674/ م الف 

مدیر اجرای احکام شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
ش��عبه ی��ازده اج��رای اح��کام حقوقی دادگس��تری اصفه��ان در نظ��ر دارد در خصوص پرونده کالس��ه
218/88 ج /11 له آقای مهدی تیموری با وکالت آقای حمید قلخانی علیه آقای هوش��نگ بیغمیان فرزند 
حس��نعلی به خواس��ته مطالبه وجه چک جلس��ه مزایده ای مبنی بر فروش یکباب کارگاه و مغازه پولک و 
نبات فروش��ی واقع در خیابان دکتر بهشتی خ لنبان تحت پالکهای ثبتی 9 و 2971/4 و با مساحت 50/25 
مترمربع مفید و بالکن به مس��احت 9 مترمربع با اس��کلت فلزی با س��قف کاذب جلو مغازه و درب شیشه 
س��کوریت با حفاظ فلزی کرکره ای و امتیازات آب، برق س��ه فاز مشترک بوده با قدمت ساختمانی بیش 
از 25 س��ال که نازک کاری آن اخیراً مورد نوس��ازی قرار گرفته اس��ت لهذا با عنایت به ش��رح موصوف، 
موقعیت محل، مس��احت و کیفیت س��اخت قدمت و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی و لحاظ نمودن جمیع 
جهات کل ارزش عرصه و اعیان و امتیازات ملک فوق االش��اره که دارای س��ند مشاعی است برابر است با 
660/000/000 ریال معادل ش��صت و شش میلیون تومان برآورد می گردد در روز شنبه مورخ 88/12/22 
ساعت 9 الی 10 صبح در مکان اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری طبقه سوم اتاق 320 برگزار می نماید 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را 
دارند که حداقل 10% بها را نقداً همراه داشته باشند مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع 

شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند و قبول نمایند.
16673/ م الف 

مدیر اجرای احکام شعبه یازده حقوقی اصفهان- پیرامون 

مهدی ت��اج رئیس کمیته تیم های ملی 
درخصوص برنامه های تیم ملی، مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا طرح ویژن آسیا توضیحاتی 
را ارائ��ه داد. وی گفت: این یک امر طبیعی 
است که فدراسیون در انتخاب کمک مربیان 
تی��م ملی هیچ دخالتی ن��دارد. چرا که یک 
سرمربی برای فعالیت در تیم ملی یا هر تیم 
دیگری با تمام اختیار انتخاب خود را خواهد 
کرد. بر همین اس��اس تاکنون افشین قطبی 
تنها منصور رشیدی مربی دروازه بانان خود 
را که س��ابقه خوبی در فوتبال داشته معرفی 
کرده است که با تصویب در کمیته تیم های 
مل��ی فعالیت خود را ب��ا کادر فنی تیم ملی 
بزرگس��االن آغاز می کند. او در خصوص 
برگزاری دیدار ایران و تایلند گفت: احتماالً 
این دیدار به صورت رایگان برگزار خواهد 
شد. وی در ادامه بیان کرد: معتقدم سرمربی 
تیم ملی از تمام پتانسیل خود برای برگزاری 
دیداری جذاب با یک پیروزی قطعی استفاده 
خواه��د کرد. این بازی ب��رای تایلند حکم 
مرگ و زندگی داشته و برای صعود نیاز به 

برد این دیدار دارند. بازیکنان ما نیز مطمئنًا 
با یک بازی جوانمردانه همچنان صدرنشینی 

خود را حفظ خواهند کرد. 
تاج در ادامه در مورد روند فعالیت داوران 
در مس��ابقات مختلف ابراز داشت: واقعیت 
این اس��ت که هیچ کس در قلم��رو داوری 
دخالت نمی کند و در خصوص تغییر داور 
در مسابقات هیچ کسی دخالت ندارد چرا که 
این موضوع اصاًل وجود ندارد. به شخصه و 

به صورت جدی این امر را پیگیری می کنم 
ضمن اینکه مطالباتم��ان را از داوری اعالم 
می کنیم و خوشحالیم کمیته نظارت داوران 
روی این مسأله نظارت کامل دارند. بر همین 
اس��اس در 7 بازی آخر هم به صورت ویژه 
یک نظارت کامل خواهیم داش��ت تا شاهد 
برگزاری رقابت ها بدون مشکل باشیم. تاج 
در خص��وص برنامه های تیم ملی گفت: 2 
بازی تدارکاتی برای تیم امید پیش بینی شده 
که کمیته بین الملل فعالیت های مربوط به 
برگ��زاری اردوهای تدارکاتی را در دس��تور 
کاری خود قرار داده است. 2 بازی برای تیم 
جوانان و 2 بازی برای تیم نوجوانان در نظر 
گرفته شده است. همچنین برای تیم ملی 15 
س��ال بانوان نیز اردوهای تدارکاتی روسیه، 
بندرانزلی، تهران، گیالن و اوکراین قطعی شده 
است. بر همین اساس با برگزاری اردوهای 
تدارکاتی قصد داریم شرایطی مطلوب برای 
تیم ملی بانوان ایجاد کنیم تا در اولین حضور 
در پیکارهای المپیک سنگاپور شاهد موفقیت 

تیم ملی بانوان باشیم. 

 حس��ین عب��دی مربی پرس��پولیس 
گفت: سرنوش��ت ما در دس��تان خودمان 
اس��ت و اگر امتی��ازی از دس��ت ندهیم 
قهرمان��ی ه��م دور از دس��ترس نخواهد 
بود. ما این ش��انس را داریم که به س��بک 
لیگ هفتم قهرمان لیگ برتر ش��ویم و آن 
هم با کمی دقت و ش��انس محقق خواهد 
شد. وی با اشاره به پیروزی تیمش مقابل 
مقاومت سپاس��ی ش��یراز گف��ت: در هر 
صورت این دیدار برای ما ش��رایط بسیار 
ویژه ای داش��ت و برد در آن نقطه عطفی 
بود برای ادام��ه موفقیت های ما در ادامه 
لیگ برت��ر. او افزود: مقاوم��ت با وجود 
اینکه تیم بس��یار خوب و آماده ای نشان 
داد ام��ا بازیکنان ما در یک رقابت محکم 
و حس��اس ب��ا ارائه یک ب��ازی منطقی و 
رو ب��ه جلو موفق ش��دند حریف خود را 
از پیش رو بردارند. وی با اش��اره به اینکه 
همچنان به قهرمانی در لیگ برتر امیدوار 
اس��ت، گفت: همان طور که مشاهده شد، 
سپاهان هفته بیست و هفتم را با شکست 
به پای��ان برد. من مطمئن هس��تم که این 

تیم در ادامه رقابت ه��ای لیگ نیز مقابل 
حریف��ان خود امتیازات زیادی از دس��ت 
خواهد داد و نهایتًا این تیم ما خواهد بود 
که عنوان قهرمانی را کس��ب خواهد کرد. 
عب��دی با تأکید بر اینکه تیم پرس��پولیس 
نباید امتی��ازات دیدارهای آتی خود را از 
دست بدهد، گفت: بارها گفته ام و باز هم 
می گویم، در صورتی که ما امتیازات خود 
را همچ��ون چند هفته اخیر به طور کامل 
جمع کنیم همچن��ان یکی از اصلی ترین 
کاندیداهای قهرمانی هس��تیم ضمن آنکه 
همچنان به کسب س��همیه لیگ قهرمانان 
آسیا نیز به عنوان اصلی ترین هدف خود 
نگاه می کنیم. وی در پاسخ به این سؤال 
که چقدر احتم��ال می دهید دیدار پایانی 
لیگ که بین پرسپولیس و سپاهان برگزار 
می شود، حکم فینال را داشته باشد، گفت: 
این آرزوی قلبی من اس��ت. سرنوشت ما 
در دس��ت خودمان اس��ت و اگر بتوانیم 
خودمان باش��یم مطمئنًا این اتفاق نیز دور 
از دس��ترس نخواهد بود. ما این شانس را 
داریم که به سبک لیگ هفتم قهرمان لیگ 

برتر شویم و آن هم با کمی دقت و شانس 
محقق خواهد ش��د. وی حضور تیم های 
سپاهان، ذوب آهن و استقالل را در لیگ 
قهرمان��ان آس��یا به نفع تیم��ش خواند و 
گفت: یکی از مسائلی که باعث می شود 
با قاطعیت از شکست های آتی تیم های 
س��پاهان و ذوب آهن ح��رف بزنم همین 
درگیری آنها در لیگ قهرمانان آسیا است. 
با توجه به شرایط حساس و سطح باالی 
ای��ن مس��ابقات مطمئنًا ای��ن 2 تیم و تیم 
اس��تقالل با مشکالتی مواجه خواهند شد 
که از جمله آنه��ا می توان به مصدومیت 
و خس��تگی کادر فن��ی و بازیکنان این 3 
تیم اش��اره کرد. وی در ادامه با اش��اره به 
آمادگی این روزهای محسن خلیلی گفت: 
محس��ن خلیلی یکی از بهترین بازیکنان 
فوتبال ما به ش��مار م��ی رود او بازیکن 
بزرگی اس��ت اما باید بدان��د برای بزرگ 
مان��دن باید تالش خود را چند برابر کند. 
عبدی بروز غرور کاذب در بین بازیکنان 
تیمش را س��م مهلکی برای موفقیت های 
پرس��پولیس خواند و گفت: اولین کسانی 
ک��ه غرور در آنها رخنه می کند کادر فنی 
است که پس از آنها این غرور به بازیکنان 
نیز منتقل می ش��ود. م��ا 7 فینال در پیش 
رو داری��م و نیاز اس��ت تمام تالش خود 
را ب��رای پیروزی در ای��ن دیدارها به کار 
گیریم. وی در خصوص شکس��تگی بینی 
نب��ی اهلل باقریه��ا هم گفت: متأس��فانه در 
آخرین تمرین پیش از بازی با مقاومت، بر 
اثر برخورد هوارمحمد با این بازیکن بینی 
او دچار شکستگی شد. مربی پرسپولیس 
در خص��وص ش��ایعه کینه ت��وزی کریم 
باقری و ش��یث رضایی ه��م اظهار کرد: 
بن��ده در جریان تمرین��ات چنین چیزی 
ندیده ام و بعید هم می دانم مشکلی بین 

آنها وجود داشته باشد.

مهدی تاج:
 فدراسیون در انتخاب کمک مربیان 

تیم ملی هیچ دخالتی ندارد

در آستانه دیدار ذوب آهن و الوحده 
سرمربی الوحده: گروه ما گروه 

مرگ است

عبدی: 
پرسپولیس به سبک لیگ هفتم قهرمان خواهد شد

  پژمان غفاری
اکبر طهماس��بی رئیس کمیته داوران 
فدراسیون کشتی در مورد سطح کیفی و 
کمی مسابقات جام جهان پهلوان تختی 
اظهار داش��ت: از نظر کمی توقع داشتیم 
تیمهای بیش��تری در این جام ش��رکت 
کنند و البته از نظر کیفی هم متأس��فانه با 
توجه به غیبت ملی پوشان ایرانی سطح 
مس��ابقات خیلی باال نبود و دلیل آن هم 
برگ��زاری 3 ج��ام معتبر یاش��ار دوغو، 
تختی و دانکلوف طی یک ماه است که 
باعث ش��د تیمهای قدرتمند کشتی دنیا 

نتوانند به ایران بیایند.
وی همچنین در مورد تعداد داوران 
و قوانین جدید مس��ابقات کشتی گفت: 
در مس��ابقات جام تختی 45 داور درجه 
2 و درج��ه یک قض��اوت کردندکه 10 
نف��ر از آنها خارجی بودن��د و برگزاری 

مسابقات با قوانین جدید هیچ مشکلی را 
برای داوران و کشتی گیران ایجاد نکرد 
چون اعتراض در کش��تی همیش��ه بوده 
و هس��ت و خواهد بود و خوش��بختانه 
این اعتراضات اکثراً از روی احساسات 
صورت می گرفت و اگر هم اش��تباهی 
انجام می شد بالفاصله با قانون پروتست 
حق به حقدار می رس��ید. رئیس کمیته 
داوران فدراسیون کشتی ابراز امیدواری 
کرد در آینده از س��وی فیال برنامه ریزی 
مناس��ب تری برای برگ��زاری جامهای 
مختلف صورت گیرد تا تداخلی در این 

جامهای معتبر ایجاد نشود.
 طهماسبی در پایان میزبانی اصفهان 
را در حد عالی دانس��ت و گفت: ش��هر 
اصفهان با حضور آقای ش��یران توانایی 
برگزاری مسابقاتی حتی در حد جهانی 

را هم دارد.

مس��ابقات قهرمان��ی جوانان آس��یا را 
133 بوکسور از 19 کشور برگزار خواهند 
کرد.به گزارش فارس، ای��ن رقابت ها از 
11 تا 19 اس��فندماه امسال در سالن شهید 
افراس��یابی ته��ران برگزار می ش��ود. 19 
تی��م خارجی برای ش��رکت در این میدان 
اع��الم آمادگی ک��رده بودند ک��ه در میان 
آنها، فلسطین اسامی خود را ارسال نکرده 
اس��ت؛ بدین ترتیب با پایان مهلت اعالم 
آمادگی، مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با 
18 تیم خارجی به همراه تیم ایران برگزار 

خواهد شد.
اس��امی و تعداد ورزشکاران به شرح 

زیر است:
1- تیم قرقیزستان با 7 بوکسور، یک داور، 

2 مربی، یک همراه و یک پزشک
2- تیم سریالنکا با 3 بوکسور، یک داور، 

یک مربی و یک پزشک
3- تیم چین با 10بوکس��ور، یک داور، 4 

مربی و یک همراه
4- تیم ازبکستان با 11 بوکسور، یک داور 

و 3 مربی
5- تیم ژاپن با 6 بوکسور و 2 مربی

6- تی��م هن��گ کنگ با 3 بوکس��ور، یک 
داور، یک مربی و یک همراه

7- تیم تایلند با 7 بوکسور، یک داور و 3 مربی

8- تیم س��وریه با 11 بوکسور، یک داور، 
یک مربی و یک همراه

9- تیم فیلیپین با 3 بوکسور و 2 همراه
10- تیم قزاقس��تان با 11 بوکس��ور، یک 

داور، 3 مربی، 7 همراه و یک پزشک
11- تیم هندوس��تان با 11 بوکسور، یک 

داور، 3 مربی و یک پزشک
12- تیم تایوان با 6 بوکس��ور، یک داور، 

یک مربی و 3 همراه
13- تیم اردن با 5 بوکس��ور، یک داور، 3 

مربی و یک همراه
14- تیم مالزی با 3 بوکسور، یک داور، 2 

مربی و یک همراه
15- تیم ترکمنس��تان با 11 بوکس��ور، 2 

داور، 3 مربی و یک همراه
16- تیم سنگاپور با 2 بوکسور و یک مدیر فنی

17- تی��م ویتنام با 5 بوکس��ور، 2 داور، 2 
مربی و یک همراه

18- تیم تاجیکستان با 7 بوکسور و 7 همراه.
هنوز ترکیب تیم ملی ایران برای حضور 
در این دوره از مس��ابقات مش��خص نش��ده 
اس��ت و با وجود برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی گابریلف، سرمربی اوکراینی این تیم 
نتوانسته نفرات نهایی را انتخاب کند. او باید 
تا روز چهارشنبه این هفته اسامی را در اختیار 

فدراسیون بگذارد.

133 بوکسور از 19 کشور با یکدیگر به 
رقابت می پردازند

تهیه طومار باشگاه استیل آذین
رئیس کمیت��ه داوران از تهیه طومار باش��گاه 
اس��تیل آذین علیه یک کمک داور انتقاد کرد.  
عنایت در مورد طومار باشگاه استیل آذین علیه 
کمک داور دیدار ای��ن تیم با فوالد گفت: در 
تمام کره زمین گزارش داور و کمک داور برای 
فدراسیون، هیأت و کمیته ها مستند است و در 
هیچ نقطه ای از جهان علیه داور طومار جمع 
نمی کنند. آنها با این طومار می خواستند بگویند 
داور دروغ می گوید. کجای دنیا بازیکن را به 
کمیته انضباطی احض��ار می کنند تا در مورد 
قض��اوت داور توضیح دهد؟ مگر موردی که 
داور یا کمک داور آن را گزارش نکرده باشد و 
بعد در مورد آن مصاحبه شود که یک بازیکن 
بی احترامی کرده که در چنین شرایطی کمیته 
انضباط��ی بازیکن را هم احضار می کند. اگر 
مث��الً یک داور دیدار بحرین و ازبکس��تان را 

قضاوت کند و بعد داور توهین یک بازیکن را 
گزارش کند آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازیکن 
را به کمیته انضباطی احضار می کند تا توضیح 
دهد؟ عنایت در مورد اعزام داوران ممتاز ایرانی 
برای قضاوت در لیگ قهرمانان آسیا و کمبود داور 
برای لیگ برتر عنوان کرد: مسعود مرادی همراه 

کامرانی فر برای قضاوت به ژاپن رفت. 
مظف��ری زاده هم به کویت رف��ت با این حال 
مشکلی برای قضاوت دیدارهای داخلی نداریم. 
در 4 سالی که من آمده ام هیچ گاه اجازه نداده ام 
اعزام داور به خارج خللی در قضاوت ها ایجاد 
کند. این هفته که جام حذفی برگزار می شود و 
برای لیگ هم مشکل داور نداریم همان طوری 
که دیدید داوری که قهر کرد و گفت قضاوت 
نمی کن��م رفت و بعد خودش بازگش��ت و 

مشکلی هم ایجاد نشد. 

زاینده رود 
منصور ابراهیم زاده، س��رمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در نشس��ت خبری در 
آستانه مس��ابقه تیمش با الوحده امارات در 
اصفهان به خبرنگاران گفت: دو بازی اخیر 
تی��م الوحده را آنالیز کرده ایم و ش��ناخت 
خوبی از آنها به دست آورده ایم. ابراهیم زاده 
ابراز امیدواری کرد: در بازی مقابل الوحده در 
حد نام ایران و اصفهان ظاهر می شویم.وی 
از وجود 5 بازیکن تیمش که در مسابقات 
جام جهانی و جام ملتهای آسیا تجربه بازی 
دارن��د به عنوان نقاط ق��وت ذوب آهن یاد 
کرد و افزود: می توانیم از تجربیات آنان به 
خوبی در این بازی استفاده کنیم.ابراهیم زاده 
انگیزه گلزنی مهاجمانش را خوب ارزیابی 

کرد. همچنین مصطفی صالحی نژاد کاپیتان 
ذوب آهن با اشاره به مصدومیتش در سال 
1383 و ناتوانی از همراهی ذوب آهن در آن 
دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا بهترین 

نتیجه این دوره را از آن ذوب آهن دانست.
سرمربی تیم الوحده امارات هم با اعالم اینکه 
ذوب آهن بهترین تیم ایران اس��ت، گفت: 
با این حال نمی توانم بگویم س��خت ترین 
رقیب ما کدام تیم است زیرا این گروه، گروه 
مرگ است.  وی با اشاره به نداشتن تجربه در 
جام باشگاههای آسیا، تجربه در بایرن مونیخ 

را نقطه قوت مربیگری اش اعالم کرد.
تیم ذوب آهن اصفهان و الوحده امارات در 
چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در 

مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

    پژمان سلطانی
در دی��دار دوم مرحل��ه پلی آف س��وپر 
لیگ بسکتبال کشور تیم ذوب آهن توانست 
در س��الن ملت اصفهان با حساب 72 بر 64 
پتروشیمی ماهشهر را شکست دهد. در بازی 
نخست که در ماهشهر برگزار شد ذوب آهن 
با نتیجه 90 بر 86 مغلوب حریف ش��د و به 
دلیل اینکه سبزجامگان اصفهانی با اختالف 
بیش از 4 امتیاز این دیدار را با پیروزی پشت 
س��ر گذاشتند مسابقه س��وم این دو تیم روز 
پنجشنبه در اصفهان انجام می شود و برنده این 
دیدار در فینال به مصاف مهرام تهران خواهد 
رفت. ذوب آهن با ترکیب علی باهران، آرن 
داودی، براندلی راید، اوش��ین س��اهاکیان و 
مارلون گارنت وارد زمین شد و محمد کسایی 
پور در چینش تیم پتروش��یمی از امیر امینی، 
جواد داوری، سعید داورپناه، مارگوس ملوین 
و نورمن یوالن اس��تفاده کرد. در کوارتر اول 
ه��ر دو تیم به بازی س��رعت دادند و با بازی 
زیبایی که انجام دادند هواداران خود را به وجد 
آوردند، پرتاب های 3 امتیازی مارلون گارنت 
هیجان این مسابقه را دو چندان کرده بود و در 
آن س��وی میدان نباید از بازی خوب نورمن 

یوالن به راحتی گذشت، ذوبی ها این کوارتر 
را با حساب 20 بر 18 به سود خود پایان دادند. 
اوشین ساهاکیان که در کوارتر قبلی بازی قابل 
قبولی را به نمایش گذاشته بود از ناحیه کمر 
مصدوم ش��د و تا آخر بازی نتوانس��ت تیم 
ذوب آه��ن را همراهی کند. فرزاد کوهیان با 
آوردن کرم احمدیان اختالف امتیازی تیم خود 
را در ای��ن کوارتر به عدد 7 رس��اند و به این 
ترتی��ب میزبان با نتیجه 39 بر 32 به رختکن 
رفت. با ش��روع نیمه دوم احس��اس می شد 
ک��ه براندلی رایت دیگر بازیکن خارجی تیم 
ذوب آهن از نظر بدنی تحلیل رفته که در کوارتر 
سوم فرزاد کوهیان با آوردن جیمز ادوارد مای 
این ضعف را پوشاند و توانست با پیروزی 53 
به 49 پا به کوارتر پایانی بگذارد. سفیدپوشان 
اصفهانی با تشویق شدید هواداران خود در 5 
دقیقه ابتدای��ی با 15 اختالف از حریف جلو 
افتاد و در نهایت آبی پوشان ماهشهری نتیجه 
را 72 ب��ر 64 به میزبان خ��ود واگذار کردند، 
گفتنی است مارلون گارنت، با کسب 23 امتیاز 
و نورمن ی��والن که 20 امتیاز برای تیمش به 
دست آورد امتیازآورترین بازیکن هر دو تیم 

به حساب آمدند. 

   زاینده رود
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد 
بازی با پتروشیمی اظهار داشت: دیدار قبلی خود 
را مقابل این تیم واگذار کرده بودیم که باعث 
حساسیت این مسابقه شده بود. از عملکرد همه 
بازیکنانم راضی هستم که توانستند این دیدار 
سخت و مشکل را به پیروزی برسانند. کوهیان 
به مصدومیت اوش��ین س��اهاکیان حین بازی 
اشاره کرد و گفت: اوشین از ناحیه کمر دچار 
مصدومیت جزئی شد اما به بازی روز پنجشنبه 
خواهد رسید. وی در پاسخ به خبرنگاران درباره 
عملکرد براندلی رایت توضیح داد: این بازیکن 
خواسته های ما را در این دیدار برآورده کرد و 
در کوارتر س��وم از نظر بدنی تحلیل رفت که 

باعث شد روی عملکردش تأثیر منفی بگذارد.
ــیمی: تمرکزمان را  سرمربی پتروش

از دست دادیم
محمد کسایی پور مربی بازنده این دیدار در 
جمع خبرنگاران گفت: ذوب آهن تیم خوب و 
قدرتمندی در لیگ بسکتبال ایران است و بازی 
سخت و دشواری مقابل این تیم برگزار کردیم. 
وی ادام��ه داد: بچه های م��ا در کوارتر پایانی 
تمرکزشان را از دس��ت دادند و نباید از بازی 
خوب جابر روزبهانی در موقع دفاع به سادگی 
گذشت. کسایی پور در پایان خاطرنشان کرد: 
روز پنجشنبه بازی به مراتب سخت تری مقابل 
شاگردان کوهیان و هواداران اصفهانی خواهیم 

داشت.

دیدار سوم در اصفهان برگزار می شود

فرزاد کوهیان: 
ساهاکیان به بازی پنجشنبه می رسد

اکبر طهماسبی:
 اصفهان توانایی میزبانی مسابقات جهانی 

را هم دارد
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 
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اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

19 °

16°

0 °

0°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27220  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
288000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10051008دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

   زاینده رود
محمدرضا شریفی نیا از اضافه شدن 
لیندا کیانی به جمع بازیگران »زیگزاگ«، 
اولین فیلم بلند سینمایی مجید توکلی 
خبر داد. محمدرضا ش��ریفی نیا مجری 
ط��رح و مس��ئول انتخ��اب بازیگران 
»زیگزاگ« با اع��الم این مطلب گفت: 
»زیگزاگ« یکی از فیلم های پربازیگر بود 
که در زمان پیش تولید با وسواس خاصی 
بازیگران با توجه به ش��خصیت پردازی 
فیلمنام��ه انتخاب ش��ده اند. وی افزود: 
تاکنون همه بازیگران فیلم از جمله مجید 
مظفری )قدرت(، علی اوسیوند )کامبیز(،  
امیرحسین رستمی )بیژن(، رامین راستاد 
)حمید(، شهره سلطانی )منیژه(، بهرنگ 
علوی )فریدون(، خس��رو ش��هریاری 
)بهزاد(  و پرستو صالحی )ملوک( مقابل 
دوربین هادی شاللوند رفته اند و بر همین 
اساس لیندا کیانی آخرین بازیگری است 
که به جمع بازیگران »زیگزاگ« پیوسته 
است. شریفی نیا خاطرنشان کرد: کیانی 
در این فیل��م در نقش الهام، نامزد بیژن 

)امیرحس��ین رس��تمی(  مقابل دوربین 
قرار خواه��د گرفت ک��ه فیلمبرداری 
سکانس های مربوط به او حدود 4 روز به 
طول خواهد انجامید. وی افزود: تاکنون 
بی��ش از 50 درص��د از فیلمب��رداری 
»زیگ��زاگ« به پایان رس��یده اس��ت و 
با توجه ب��ه تعداد زیاد لوکیش��ن های 
فیلم این روزها گروه مش��غول کار در 
لوکیشنی واقع در منطقه کامرانیه هستند. 
مجری طرح فیلم س��ینمایی »زیگزاگ« 
خاطرنش��ان ک��رد: طبق برنام��ه ریزی 

انجام شده 23 جلسه فیلمبرداری برای 
این کار پیش بینی شده است که تا پایان 
هفته آینده فیلمبرداری به پایان می رسد 
و آخرین سکانس های فیلم در لوکیشن 
کارخانه چیت سازی فیلمبرداری خواهد 

شد.
ش��ریفی نیا در خاتمه اظهار داشت: 
مونت��اژ »زیگ��زاگ« به ط��ور همزمان 
توسط بهزاد مصلح در حال انجام است 
ک��ه تاکنون 30 درص��د از تدوین فیلم 
به پایان رس��یده اس��ت. فهرست سایر 

عوامل »زیگزاگ« به ش��رح ذیل است: 
س��ید امیر رضا ش��جاعی )تهیه کننده(، 
مجی��د توکل��ی )کارگ��ردان(، علیرضا 
کاظمی پور )نویس��نده(، س��امان مقدم 
)مشاور کارگردان(،   محمدرضا شریفی نیا 
)مجری طرح و انتخاب بازیگر(،  هادی 
ش��اللوند )مدیر تصویرب��رداری(، پیام 
فروتن )طراح صحنه و لباس(، س��عید 
بجنوردی )صداب��ردار(، دانیال حقیقت 
)ط��راح چه��ره پ��ردازی(، احمدرضا 
ش��جاعی )مدی��ر هنری و ع��کاس(، 
س��امان خادم )دس��تیار اول کارگردان 
و برنامه ریز(،  محمود جوانش��یر )مدیر 
تولید(،  س��اناز هرندی )منشی صحنه(، 
فواد محجوب )دستیار دوم کارگردان( 
و مهدی چراغ��ی )مدیر تدارکات(. در 
خالصه داستان »زیگزاگ« آماده است: 
بی��ژن، در بن��گاه معام��الت ملکی کار 
می کند. ملکی به فروش می رس��د و او 
راهی زندان می شود. بیژن به مرخصی 
می رود ول��ی دیگر او را ب��ه زندان راه 

نمی دهند و این آغاز ماجرا است... 

    زاینده رود
بیشتر منتقدان  از همین حاال بخت های اصلی 
دریافت اس��کار بهترین فیلم را بدون شک آواتار و 
میدان بال می دانند. کامرون و بیگلو هم شانس های 

اصلی جایزه بهترین کارگردان سال شده اند. 
برخالف س��ال های قبل، امسال 10 فیلم نامزد 
اس��کار بهترین فیلم سال شده اس��ت. برای نمونه 
پرشس با کاندیدا شدن اش در اسکار امسال بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. جنگ امسال میان دو فیلم 
اس��ت؛ آواتار و میدان بال. اسکار امسال 16 اسفند 

در سالن کداک هالیوود برگزار خواهد شد.
آواتار 

آواتار نامزد 9 اس��کار برای بهترین کارگردانی 
هن��ری، بهتری��ن فیلمب��رداری، بهتری��ن تدوی��ن، 
بهترین کارگردانی، بهترین موس��یقی فیلم، بهترین 
صداب��رداری، بهتری��ن تدوی��ن صوت��ی، بهتری��ن 
جلوه ه��ای وی��ژه و بهترین فیلم س��ال اس��ت. با 
تماش��ای فیلم ممکن است حس کنید وسط رویاها 
یا ش��اید ه��م کابوس های جیمز کام��رون پرتاب 
ش��ده اید. چندی��ن میلی��ون دالر هزین��ه منجر به 
س��اخت جلوه های بصری فوق العاده ای شده که 
پیش از این در هیچ فیلمی س��ابقه نداش��ته اس��ت. 
هرچن��د برخ��ی منتقدها بر این باورند که داس��تان 
فیلم چندان اس��توار نیس��ت و از نظر داستانی، حق 
مطلب ادا نش��ده اس��ت. فروش جهانی فیلم آواتار 
در جه��ان از فروش تایتانیک بیش��تر ش��ده و حاال 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما لقب گرفته است. 
برای اینکه بازیگ��ران این فیلم خوب حس بگیرند 
و زندگ��ی در جنگل های پان��دورا را خوب لمس 
کنند، جیمز کامرون آنه��ا را به جنگل های هائیتی 
ب��رد. آنها روزه��ا آتش درس��ت می کردند، ماهی 
کب��اب می کردن��د و زندگی در طبیع��ت را تجربه 
می کردند و البته ش��ب ها را در هتل »فورس��یزن« 
به سر می بردند. زبان ساکنان پاندورا را زبانشناس 
معروفی ب��ه نام پ��اول فرامر طراحی ک��رد. جیمز 
کامرون او را اس��تخدام کرد ت��ا زبانی خلق کند که 
بازیگران به س��ادگی بتوانند ادا کنند و در عین حال 

شبیه هیچ یک از زبان های بشری نباشد.
میدان بال 

می��دان ب��ال نام��زد 9 اس��کار ب��رای بهتری��ن 
فیلمب��رداری، بهترین کارگردان��ی، بهترین تدوین، 
بهترین موس��یقی فیلم، بهترین صدابرداری، بهترین 
فیلمنامه اقتباس��ی و بهتری��ن بازیگر نقش اول مرد 
است. قصه فیلم در بحبوحه جنگ عراق می گذرد؛ 
در ش��هری که هر کس یک دش��من بالقوه است و 
هر چیز یک بمب مرگبار، یک جوخه از متخصصان 
واحد خنثی سازی بمب، درگیر عملیاتی خطرناک 
می ش��وند. بیش��تر فیلم در خاورمیانه ساخته شده. 
عمدتًا در اردن که همسایه عراق است. فیلم ساخته 
کاترین بیگلو همس��ر س��ابق جیمز کامرون است. 
کامرون او را به ساخت این فیلم تشویق کرده بود. 

حاال این دو نفر برای بیش��ترین اس��کارهای 2010 
رقابت خواهند کرد.

لعنتی های بی آبرو 
لعنتی ه��ای بی آب��رو نام��زد 8 اس��کار برای 
بهترین فیلمب��رداری، بهتری��ن کارگردانی، بهترین 
تدوین، بهترین صدابرداری، بهترین تدوین صوتی، 
بهترین فیلم س��ال، بهترین بازیگ��ر نقش مکمل و 
بهترین فیلمنامه اورجینال اس��ت. ش��عار تبلیغاتی 
فیل��م »روزی روزگاری در فرانس��ه که به اش��غال 
نازی ها درآمد« اس��ت. در طول جنگ جهانی دوم 
در فرانس��ه، عده ای س��رباز امریکای��ی معروف به 
لعنتی ها مأموریت ویژه ای پیدا می کنند. تارانتینو 
بیش از 10 سال روی فیلمنامه کار کرده است. گفته 
می شود بعد از اکران فیلم در جشنواره کن، هاروی 
وینس��تاین تالش کرد تارانتین��و را متقاعد کند 40 
دقیق��ه از این فیلم 148 دقیق��ه ای را کوتاه کند اما 
س��رانجام محصول نهایی یک دقیقه هم طوالنی تر 

شد.
پا در هوا 

پا در هوا نامزد 6 اسکار برای بهترین کارگردانی، 
بهترین فیلم س��ال، بهترین بازیگر نقش اول، بهترین 
بازیگ��ر نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه اقتباس��ی 
است. فیلم داستان زندگی مردی است که کارش اخراج 
کردن آدم هاست. سازندگان فیلم در سنت لوییس و 
دتروی��ت آگهی دادند که یک تیم مستندس��از در پی 
بررس��ی تأثیر رکود اقتصادی است و به داوطلب ها 
آموزش دادند که به دوربین به چشم کسی که اخراج 

شان کرده نگاه کنند.
پرشس 

پرش��س نام��زد ش��ش اس��کار ب��رای بهترین 
کارگردان��ی، بهترین فیلم س��ال، بهتری��ن تدوین، 
بهتری��ن بازیگر زن، بهترین بازیگ��ر زن نقش دوم 
و بهترین فیلمنامه اقتباس��ی اس��ت. فیلم درباره زن 
سیاهپوست چاق بی سوادی است در هارلم، که در 
عین حاملگی فرزند دومش از او دعوت می ش��ود 
به مدرس��ه برود تا شاید زندگی اش جهت دیگری 

پیدا کند. 
جمله تبلیغاتی فیلم این اس��ت: »زندگی سخت 
است. زندگی کوتاه اس��ت. زندگی دردناک است. 
زندگی پرشس )گرانبها( است.« شک نکنید اگر این 
فیلم کمی جلوه ویژه داش��ت ش��انس اول دریافت 
اس��کار خیلی از رشته ها بود. اگر بازیگر نقش اول 
ی��ا دوم را نگیرد بزرگ ترین ظلم س��ال را به یک 
فیل��م کرده اند. فیلمبرداری این فیلم فقط پنج هفته 

طول کشیده است.
باال

باال نامزد پنج اسکار برای بهترین موسیقی فیلم، 
بهترین تدوین صوتی، بهترین فیلم انیمیش��ن سال، 
بهترین فیلم سال و بهترین فیلمنامه اورجینال است. 
طبق محاس��به های انجام ش��ده، اگ��ر خانه پیرمرد 
حدوداً 1600 متر مربع و وزن تقریبی هر متر مربع 

از آن حدود 30 تا 50 کیلوگرم باشد، این خانه باید 
حدوداً 60 تن باشد. از طرف دیگر اگر هر بادکنک 
گازی بتوان��د 4/5 گرم وزن بلند کند، 12 میلیون و 

658 هزار و 392 بادکنک الزم است.
محله 9

محله 9 نامزد چهار اسکار برای بهترین تدوین، 
بهترین جلوه های ویژه، بهترین فیلم سال و بهترین 
فیلمنامه اقتباس��ی اس��ت. این فیلم علمی - تخیلی 
درباره بیگانه هایی است که 20 سال پیش به زمین 
آمده اند و در محله فقیرنش��ینی در آفریقای جنوبی 
قرنطینه ش��ده اند؛ داس��تانی پرهیجان و سرشار از 
تصاویر ش��فاف و منحصر به فرد. ش��عار تبلیغاتی 
فیلم این اس��ت: »اینجا کسی تحویلت نمی گیرد.« 
به عنوان بخش��ی از تبلیغ��ات، در امریکا و بریتانیا 
پوس��ترهایی روی اتوبوس ها و دیوارها چاپ شد 
که در آنها مناطق مخصوص »آدم ها« ذکر شده بود، 
به همراه ش��ماره تلفنی که در صورت مشاهده هر 

موجود غیربشری، مراتب را گزارش دهند.
تحصیالت 

تحصیالت نامزد شش اسکار برای بهترین فیلم 
سال، بهترین بازیگر زن نقش اول و بهترین فیلمنامه 
اقتباس��ی اس��ت. در این فیلم ش��به لولیتایی، جنی 
عاش��ق مردی دو برابر سن خودش می شود، زبان 
چرب و نرم مرد، او را به دنیای دیگری می کشاند 
و زندگ��ی آرام و تحصیالت او را به هم می ریزد؛ 

فیلمی انگلیسی که در دهه 60 در حومه لندن اتفاق 
می افتد. فیلمنامه را نیک هورنبی نویسنده شاخص 
انگلیس��ی و بر اساس خاطرات زنی که خودش هم 

در نوشتن فیلمنامه همکاری کرده است، نوشته.
مرد جدی 

مرد جدی نامزد دو اس��کار ب��رای بهترین فیلم 
س��ال و بهتری��ن فیلمنامه اورجینال اس��ت. مطمئنًا 
کوئن ه��ا به خاط��ر این فیلم متوس��ط نمی توانند 
اس��کار را برای فیلم یا کارگردانی به دست بیاورند 
اما بدون ش��ک بخت اول فیلمنامه برای آنها است. 
ب��ه واقع فیلم آخر آنها بی نقص ترین فیلمنامه آنها 
است. فیلم یک کمدی سیاه. ساخته کوئن ها است؛ 
دو برادری که تاکنون با فیلم هایی مثل جایی برای 
پیرمردها نیس��ت، برنده چهار اسکار و ده ها جایزه 
س��ینمایی دیگر در ح��وزه کارگردان��ی و فیلمنامه 

نویسی شده اند.
نقطه کور 

نقطه کور نامزد دو اس��کار ب��رای بهترین فیلم 
س��ال و بهترین بازیگر زن نقش اول است. داستان 
زندگی مای��کا اوهر نوجوان سیاهپوس��تی اس��ت 
که فرزندخوان��ده یک خانواده ثروتمند ممفیس��ی 
می شود و بعدها نامش به عنوان یکی از ستاره های 
مشهور در فوتبال امریکایی می درخشد. نقش اول 
زن پیش از س��اندرا بوالک به جولیا رابرتز پیشنهاد 

شده بود. فیلم مبتنی بر داستانی واقعی است.

لیندا کیانی آخرین بازیگر »زیگزاگ« مجید توکلی

نگاهی به فیلم »طهران، تهران« ساخته 
داریوش مهرجویی و مهدی کرم پور
تعامل نگاه دو نسل به تهران 

    زاینده رود
ب��ا ف��وت مرح��وم س��یف اهلل داد س��اخت 
س��ومین اپیزود ای��ن فیلم متوق��ف و در نهایت 
»طه��ران، تهران« با محوریت ش��هر تهران در دو 
اپیزود به کارگردانی داریوش مهرجویی و مهدی 
کرم پور به مرحله س��اخت و نمایش در جشنواره 
بیست و هشتم فجر رسید. اپیزود مهرجویی با نام 
»تهران: روزهای آش��نایی« قصه ای ساده و روان 
دارد که می تواند یادآور »میهمان مامان« باشد، اما 
مهمتر از آن اینکه حسی نوستالژیک نسبت به این 
جنس رابطه های فراموش ش��ده به خصوص در 
این زمان ایجاد می کند. فیلم داس��تان خانواده ای 
است که دقایقی مانده به تحویل سال سقف خانه 
شان فرو می ریزد و از آنجا که سر پناهی ندارند و 
نمی توانند خانه را تنها بگذارند، تصمیم می گیرند 
روز اول عید را با تور تهران گردی به شب برسانند. 
در این س��فر یک روزه آنچه اهمیت پیدا می کند 
رنگ آمیزی شخصیت های مختلف با تضادها و 
تعامل هایشان است که بر بستری از دیدنی های 
تهران قدیم ترسیم شده است. فیلم بدون آنکه گره 
یا نقطه اوجی عجیب و غریب داشته باشد بیشتر از 
هر چیز بر جنس روابط برای نزدیک شدن به آدمها 
متمرکز می شود. در چنین فضایی می توان اتفاقی 
مثل گم ش��دن کوتاه مدت بچه ها یا آشتی زوج 
مسن را نقاط اوج و فرود داستان در نظر گرفت اما 
آنچه از درون روایت چنین قصه س��اده و به زعم 
برخی س��اده انگارانه می تواند به مخاطب تلنگر 
بزند، درک فاصله بین جن��س روابط امروز و آن 
چیزی است که در فیلم به تصویر درمی آید. آنچه 
می تواند باشد و آنچه هس��ت. درک این فاصله 
خود مرهمی بر زخم های بی درمان زندگی امروز 
است. اپیزود کرم پور هم با نام »تهران: سیم آخر« به 
قصه یک گروه موسیقی در تهران امروز می پردازد. 

در واقع اگر تالش کنیم نخ تس��بیحی ورای شهر 
ته��ران در این دو اپیزود پیدا کنیم، می توان به دو 
روی سکه ای رسید که از نوع نگاه و زندگی نسل 
جوان و نسل قدیم به این کالنشهر می آید. نسل 
جوان این اپیزود که در قالب یک گروه موس��یقی 
ناکام به تصویر درآمده خشم و اعتراضی نسبت به 
وضعیت و شرایط خود دارند که در هر موقعیتی 
آن را اب��راز می کنند. همی��ن وجه وقتی در قالب 
قصه ای دراماتیزه برجسته شده فضای کلی فیلم را 
به سمت شعارهای مستقیم و بزرگنمایی شده برده 
که هر چند می توان لحن و جنس فیلم باشد، اما از 

ظرافت پرداخت بی بهره است.
فیلم از وجه فرم روایی نس��بت به آثار قبلی 
کرم پ��ور یعن��ی »جایی دیگر« و »چه کس��ی امیر 
را کش��ت؟« متعارف تر اس��ت و چند ساعت از 
زندگی ه��ر یک از اعضای گ��روه را پس از لغو 
کنس��رت در چند خط قصه مجزا دنبال می کند 
که باورپذیرترین ش��خصیت و خط قصه مربوط 
به پس��ر جازیست اس��ت که در شرط بندی یک 
مس��ابقه اتومبیلران��ی می میرد. ای��ن باورپذیری 
می تواند به این دلیل باشد که این شخصیت مثل 
بقیه نه پرگویی می کند نه محملی می شود برای 
اعتراض شفاهی یک نسل، اما نفس واکنش او به 
ش��رایط که در مسابقه غیرقانونی نمود پیدا کرده، 
تأثیرگذارترین اعتراض را در این جمع به نام خود 
ثبت می کند. مسلماً حضور نگاه مرحوم سیف اهلل 
داد در اپی��زود »تهران: از م��اوراء« که قرار بود به 
زندگی یک ش��هید بپردازد می توانس��ت تعامل 
نگاه فیلمس��ازان نس��ل های مختلف را به شهر 
تهران تکمیل کند، اما در نسخه حاضر نگاه نسل 
قدیم و نس��ل جوان دو سویه افراط و تفریط را با 
جذابیت های نگاه هر یک ادغام و در معرض دید 

مخاطب قرار می دهد. 

شهید حمید اتحادی

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

فیلم هایی که  برای دریافت اسکار 
بهترین فیلم  امسال رقابت می کنند

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

به راستی که با ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
من حمید اتحادی فرزند بمانعلی وصیت 
می کنم که اگر در راه خدا شهید شدم اموال 
مرا آنطور که می خواهم به مصرف برسانید، 
در ح��دود 25 ه��زار توم��ان پ��ول دارم که 
می خواهم از آن پول یکس��ال نماز و روزه 
ب��رای من بخوانید و اگر پ��ول دیگری ماند 
پیش آیت اهلل طاه��ری ببرید تا هر طور که 

می داند در راه اسالم به مصرف برساند.
پ��در و مادر عزی��زم من اولین ش��هید 
راه اس��الم نیس��تم و نخواهم بود. پس اگر 
می خواهید اجر شما پیش خدا از بین نرود 
برای من گریه نکنید، پدر و مادر اگر حرف 
بدی از من شنیدید و یا کار بدی و یا آزاری 

از من دیدید مرا ببخشید.
پ��در، امیدوارم که از دس��ت من راضی 
باش��ی، مادر نمی دانم هر چه بود برای من 
زحمت کش��یدید، هر چند من لیاقت آن را 
نداش��تم که جبران کنم، هر چند تو نامادری 
م��ن بودی اما از مادر بهتر ب��ودی برای من. 

مادر دلم می خواهد مرا ببخشی. 

دل��م می خواهد ک��ه از بعض��ی از این 
بازاریها و یا کارمندان اداره ها و غیره بپرسم 
آیا ش��ما که دم از اس��الم می زنید، ای شما 
که تهم��ت به انقالب اس��المی می زنید آیا 
خود شما ش��ده است یک ساعت مثل علی 
زندگ��ی کنید؟ و نان و نمک بخورید؟ برای 
اس��الم شمشیر بزنید و ش��کر خدا را کنید، 
آیا ش��ما که می گویید فالن پاس��دار، فالن 
کار را ک��رده و فالن چیز را گفت، آیا ش��ما 

ایمان همان پاسدار را دارید؟ که مثل مرد، 
دس��ت از زندگی و آرزوهایش کش��یده 

و پ��ا به میدان مبارزه می گذارد. ش��ما 
را به خدا انقالب اس��المی را تا 

انق��الب مهدی )ع��ج( ادامه 
دهید. دردها بسیار است. من 
دیگر حرفی ندارم. امیدوارم 
که خدا ما را رستگار کند و 

بیامرزد.
و  علیک��م  والس��الم 

رحمه اهلل و برکاته 
1360/7/20

   حامد قصری
س��نتی  چ��اپ  ان��واع  از  باتی��ک 
اس��ت که توس��ط ماده ای مقاوم )سقز، 
م��وم، پارافی��ن( روی پارچه ابریش��م 
انج��ام می ش��ود. قدیمی تری��ن مدرک 
از قالب های��ی همچون قال��ب قلمکار 
پارچ��ه، مربوط به 2100 س��ال قبل از 
میالد در سرزمین مصر است و در ایران 
قدیمی ترین مهرهای سنگی از سده های 
4 و 5 میالدی از نیشابور به دست آمده 
است. صورت ابتدایی ابریشم در چین 
و بعد از آن در جاوه اندونزی رایج بوده 
و قبل از اس��الم از طریق جاده ابریشم 
و تبری��ز وارد ایران ش��ده اس��ت. این 
مجموعه تلفیقی از چاپ سنتی )چاپ 
با مه��ر(، چاپ باتیک و نقاش��ی روی 
ابریش��م است. خانم سرور نعمت اللهی 
با ارائه این نمایش��گاه با آثاری متفاوت 
در اندازه های مختلف، هنر نقاشی را به 
صورت تلفیقی از سنت و دنیای مدرن 
معرفی کرده اس��ت. این هنرمند متولد 

1364 اصفهان، کارشناس صنایع دستی 
دانش��گاه نجف آباد که زمینه فعالیتش 
نقاش��ی و چاپ روی پارچه و نقاش��ی 
روی شیشه است، در سال 77 رتبه اول 
در اس��ماء حس��نی و همچنین در سال 
86 رتبه سوم نقاش��ی خط در استان را 
کس��ب کرده و در سال گذشته نیز یک 

نمایشگاه انفرادی داشته است.

   زاینده رود
نوع و شکل کار من اینگونه است 
که در ابتدا باید نقشم را دوست داشته 
باشم. این نقش هم که در فیلم »صد سال 
به این سال ها« پذیرفتم، نقش جالبی بود. 
از س��وی دیگر من بسیار دوست دارم 
نقشی را بازی کنم که تا کنون مشابه آن 
را در کار های دیگرم بازی نکرده باشم. 
این ش��خصیت هم یک سری مؤلفه ها 
داش��ت که برایم بسیار جالب بود. البته 
پیش از این هم بارها قرار ش��ده بود که 
در چند فیلم پیشین سامان مقدم حضور 
داشته باشم که متأسفانه این شرایط میسر 
نشد تا اینکه در این فیلم این اتفاق پیش 

آمد و من هم از آن استقبال کردم.
البت��ه نقش م��ن در فیلم س��امان 
مقدم نق��ش کوچکی نب��ود. در واقع 
محوری ترین نقش این فیلم شخصیت 
زن داستان است که خانم معتمدآریا آن 
را ب��ازی می کند و نقش او در ارتباط با 

دو مرد اس��ت که نقش ای��ن دو مرد را 
آقای پرستویی و من بازی می کنیم. اما 
درباره اینکه کدام یک از ما این دو نقش 
را بازی کنیم، صحبت های فراوانی شد 
و در نهایت کارگردان تصمیم گرفت و 
اتفاقاً نقشی که به من پیشنهاد کرد، همان 
نقش��ی بود که خودم هم از آن خوشم 
می آمد. نقش آقای پرس��تویی دو دوره 
س��نی دارد که در قبل و بعد از انقالب 
می گذرد و نقش من سه دوره سنی دارد. 
ولی نقش من، در پیش از انقالب می آید 
و وقایع داستان برای من در همان دوران 
به پایان می رسد. به هرحال سامان مقدم 
یک سری از مؤلفه های خودش را دارد. 
اما تفاوت این فیلم در مقایسه با دیگر 
فیلم های او به این نکته باز می گردد که 
در فیلم »صد سال به این سال ها« داستان 
یک فضای تاریخی دارد و من مطمئن 
هستم که فیلم گرم و تأثیرگذاری خواهد 

شد.

به بهانه نمایشگاه چاپ و نقاشی روی 
ابریشم، آثار خانم نعمت اللهی

یادداشت رضا کیانیان برای فیلم 
»صد سال به این سال ها«

باید نقشم را دوست داشته باشم 

یه
 نق
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