
رئی��س اتحادیه عمده  فروش��ان 
می��وه و تره بار اس��تان اصفهان 
گفت: امسال نرخ انواع میوه های 
تابستانی نسبت به سال گذشته 
۱۰ ت��ا ۳۰ درصد کاهش قیمت 
داشته اس��ت. ناصر اطرج دلیل 

گرانی برخی از میوه ها را در س��ال جاری کاه��ش واردات عنوان کرد و 
اظهار داشت: در سال جاری بعضی از میوه ها...

امی��ن تارخ، س��اره بیات، مهدی 
پاکدل، محس��ن تنابن��ده، حمید 
فرخ نژاد و... ب��ه عنوان بازیگران 
فیلم سینمایی حضرت محمد )ص( 
ب��ه کارگردانی مجی��د مجیدی 
مشخص شدند. به گزارش مهر، 

اغلب بازیگران فیلم سینمایی حضرت محمد )ص( انتخاب شدند. بیش 
از یک سال جستجو و تالش برای...

رئیس اتحادیه میوه و تره بار خبر داد:
کاهش ۳۰ درصدی قیمت میوه در اصفهان

به کارگردانی مجید مجیدی
بازیگران فیلم سینمایی 

حضرت محمد )ص( مشخص شدند

صفـحهصفـحه
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در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
صورت گرفت؛
توافق دو وزیر برای افزایش قیمت آب
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     فرهنگ و هنر/ صفحه 5

آینده این طرح قابل پیش بینی نیست

مسکن مهر اصفهان به مشکالت 
حاشیه ای گره خورده است

صفحه3

تیم فوتبال ای��ران در چارچوب 
رقابت ه��ای انتخاب��ی 2۰۱4 در 
قاره آس��یا، امش��ب در ورزشگاه 
جاس��م بن حمد الس��د میهمان 
تیم قطر است. تیم کشورمان که 
از س��اعت 2۱ به مصاف این تیم 

می رود در بازی نخست خود مقابل چشمان 75 هزار تماشاگر ورزشگاه 
آزادی با سه گل تیم اندونزی را از پیش رو برداشت. کریم انصاری فر و 

مازیار زارع که در دیدار اول به دلیل...

قطر حریف دست و پا بسته ای نیست 
ایران به دنبال یازدهمین پیروزی 

     اقتصاد/ صفحه 3

وزیر دادگستری:
در حال حاضر نرخ دیه 90 مثل سال 
گذشته است

    ورزش/ صفحه 7

استفاده 8 هزار هنرجو
از بخش آموزش 

حوزه هنری اصفهان 
رئی��س حوزه هن��ری اس��تان اصفهان گفت: 
هش��ت هزار نف��ر از هنرجویان در تابس��تان 
امس��ال از بخش آموزش ح��وزه هنری این 

استان استفاده کرده اند. 
س��ید مهدی س��یدین نیا در زمینه پژوهش از 
ثبت و ضبط خاط��رات ۱2۰ مبارز اصفهانی 
که در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی 
نقش داش��ته اند خب��ر داد و اظهار داش��ت: 
ب��ه خاطر نق��ش بی بدیل اس��تان اصفهان و 
ش��خصیت های مؤثر آن در پیروزی انقالب 
 اس��المی، ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان 
مب��ادرت به جمع آوری و ثب��ت و ضبط این 
خاطرات کرده که ای��ن مجموعه با نام نقش 
 اصفهان در نهضت امام خمینی )ره( منتش��ر 

می شود. 
وی در تبیی��ن برنامه ه��ای س��ینمایی حوزه 
هنری از بازس��ازی مجموعه فرهنگی هنری 
س��وره، آغاز بازس��ازی مجموع��ه فرهنگی 
هنری و سینمایی شهر گز، ارائه طرح ساخت 
مجموع��ه فرهنگی هنری شهرس��تان آران و 
بیدگل ن��ام برد و افزود: مجموعه فرهنگی و 
هنری سوره اصفهان شامل گالری نقش خانه، 
مجموعه آموزشی، تاالری با ظرفیت25۰  نفر 
و اس��تودیوی تخصصی صدا و تصویر است 
که امکان ضب��ط همزمان برنامه های مختلف 
در آن وجود دارد. بازسازی این مجموعه به 
تازگی تمام شده و به زودی شاهد افتتاح این 

مجموعه خواهیم بود. 
رئیس حوزه هنری اس��تان اصفهان ادامه داد: 
بازسازی مجموعه فرهنگی هنری و سینمایی 
ش��هر گز با ظرفیت 4۰۰ نفر و آغاز عملیات 

زیرساختی احداث...
صفحه5

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای یک مرحله ای

شماره 190/1615 واحد مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن
400KVA موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر 
بانکی

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1390/6/15 

لغایت روز پنج شنبه مورخ 1390/6/31
محل توزیع اسناد مناقصه:

1- اصفهان- شهرستان فریدن- شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
فریدن

علوم  دانشگاه  هزارجریب-  خیابان  آزادی-  میدان  اصفهان-   -2
پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره یک- طبقه همکف- 

اداره کمیسیون مناقصات- اتاق 110 تلفن تماس: 7922191
اصفهان- مدیریت  پزشکی  علوم  دانشگاه  خیابان هزارجریب-   -3
دانشکده  روی  روبه  دانشگاه-  عمرانی  های  طرح  بر  نظارت  و  فنی 

پرستاری و مامایی- تلفن تماس: 7922373
 آخرین مهلت تحـــویل اسناد مناقصـــه از طریق پست پیشتاز: روز 
خیابان  اصفهان-  آدرس:  به   1390/6/31 مورخ  شنبه  پنج 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  هزارجریب- 
استان اصفهان- ساختمان شماره یک- دبیرخانه مرکزی- کدپستی 

81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه ساعت 15 

مورخ 1390/7/6 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد قسمتی از 
خدمات تعمیر و نگهداری تأسیسات آب آشامیدنی روستایی را با مشخصات ذیل از 
مورخ  بخشنامه شماره 100/87003  طبق  و  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق 
1388/9/16 با موضوع راهنمای تعیین دامنه مناسبت ترین قیمت پیشنهادی در 

مناقصات یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط زیر واگذار نماید.

1( محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان- اداره امور حقوقی و قراردادها

* ارائه معرفی نامه کتبی برای نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت شرکت و فیش 
واریز به مبلغ 100/000 ریال به حساب 2175211502003 سیبا نزد بانک ملی 
مناقصه موجود  کامل در اسناد  اطالعات  باشد.  الزامی می   در زمان دریافت اسناد 

می باشد.
2( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ این آگهی لغایت 1390/6/20

درج   iets.mporg.ir آدرس  به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  در  آگهی  این   -
گردیده است. تلفن شرکت 7 یا 0381-2245186

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان چهارمحال و بختیاری م الف: 8402

»در راستای اصالح الگوی مصرف با همت و تالش مضاعف عزم 
جهاد اقتصادی کنیم«

مدت اجرا محل اجراءموضوع مناقصه
به ماه

صالحیت 
موردنیاز

نحوه محاسبه 
براساس

مبلغ برآورد یکساله 
به ریال

ضریب اهمیت 
)t( مناقصه

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه

خرید تضمینی 
آب سالم و 

بهداشتی برای 
شرب مشترکین 

روستایی

شهرستان 
های 

فارسان و 
کوهرنگ

23

شرکت های 
خدماتی دارای 
صالحیت با کد 
2و 7 و شرکت 
های رشته آب 

رتبه 5

حجم آب 
خروجی از کنتور 

مشترکین و 
فهرست بهای 

پایه

0/9150/000/000 )نه دهم(3/336/498/930

خرید تضمینی 
آب سالم و 

بهداشتی برای 
شرب مشترکین 

روستایی

شهرستان 
24اردل

شرکت های 
خدماتی دارای 
صالحیت با کد 
2 و 7 و شرکت 
های رشته آب 

رتبه 5

حجم آب 
خروجی از کنتور 

مشترکین و 
فهرست بهای 

پایه

0/9190/000/000 )نه دهم(3/856/963/783
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روسیه، اروپا و نبرد انرژی در لیبی
موقعیت جغرافیایی روسیه قاره اروپا را به 
طور سنتی به منابع انرژی در مسکو وابسته 
کرده و لیب��ی از نگاه غرب، فرصتی برای 

رهایی از سایه روس ها به شمار می رود.
 زمینه های نبرد نفــت بین اروپا و 

روسیه 
به دلیل شرایط ژئوپلتیکی، اروپا در بخش 
انرژی، بیش از هر کشوری به روسیه وابسته 
است. اتحادیه اروپا همه ساله بین ۳۰ تا 4۰ 
درصد از واردات نفت و گاز طبیعی خود را 
از روسیه تأمین می کند و روس ها هم در 
سال های اخیر با آگاهی از محدودیت های 
بازار نفت، در بهره برداری سیاس��ی از این 

برتری خود دریغ نکرده اند. 
در زمس��تان ۱۳87، درس��ت چن��د م��اه 
 پس از حمله روس��یه به گرجستان که به 
موضع گیری تند کشورهای ناتو منجر شد و 
به دنبال اختالف میان روسیه و دولت وقت 
اوکراین، روس ها تمام خطوط انتقال گاز 
خود به سوی این کشور را قطع کردند. از 
آنجایی که 8۰ درصد از گاز روسیه از مسیر 
اوکراین به اروپا می رود، این اقدام خیلی 
زود به بحران انرژی در قاره س��بز تبدیل 
شد. کشورهایی چون بلغارستان، کرواسی، 
چک، اتریش، فرانسه، آلمان، لهستان و... با 
محدودیت گرمایش در فصل زمستان روبه 
رو شدند و بازی روسیه و اوکراین به بازی 

روسیه و اروپا تبدیل شد. 
اگرچ��ه قطع جریان گاز پ��س از دو هفته 
حل و فصل ش��د، ام��ا از همین دو هفته، 
اروپایی ها درس های بس��یاری آموختند. 
تحلیلگران اقتصادی در کمیسیون روابط 
خارجی مجلس س��نای آمریکا، روسیه را 
متهم کردند که ش��رکت دولتی گازپروم با 
تأسیس 5۰ شرکت واسطه ای در سراسر 
اروپا، نظیر گروه شرکت های Centrex و 
شبکه گازپروم ژرمانیا، بدون اینکه بر ارزش 
افزوده گاز صادرات��ی روس ها بیافزایند، 
درآمدهای هنگفتی کسب می کنند و این 
درآمدها از طریق شرکت های واسطه ای در 

قبرس و لیختن اشتاین ناپدید می شوند! 
مطالعه ای ک��ه مرکز تحقیق��ات اروپای 
شرقی در دانشگاه برمن )آلمان( انجام داد 
نیز بر این نکته تأکید داش��ت که روس��یه 
ب��رای جلوگیری از مقاومت ه��ا در برابر 
س��رمایه گذاری اش در اروپا، به گسترش 
شرکت های فرعی چون گازپروم ژرمانیا، 
گازپروم بانک، گازپروم مدیا و... دست زده 
است. هرچند بعضی از خریدهای روسیه، 
از جمله تالش برای خرید شرکت گازی 
سنتریکا در انگلس��تان )2۰۰6(، با وتوی 

دولت های متبوع روبه رو شده است. 
پژوهش ۳62 صفحه ای سازمان مطالعات 
دفاعی س��وئد، با عنوان سیاس��ت انرژی 
روس��یه که البته پیش از بحران سال ۱۳87 
تهیه شده بود، تصریح می کند که از نگاه 
اروپا، روس��یه در مسیری اش��تباه گام بر 
می دارد و عالقه ای هم ندارد که در رفتار 

خود تجدید نظر کند.
آریل کوهن، تحلیلگر بنیاد پرنفوذ هریتیج 
در ایاالت متحده نیز با انتش��ار مطالعه ای 
با عنوان وابستگی راهبردی اروپا به انرژی 
روس��یه، هشت سیاس��ت روس ها برای 

کنترل انرژی در اروپا را برشمرد. 
و درنهایت کیت اسمیت در مطالعه خود 
ب��ا نام »روس��یه و ان��رژی در اروپا؛ تفرقه 
بیانداز و حکومت کن« نوشت اگر روسیه 
موفق شود که بخش عمده ای از نخبگان 
سیاسی و اقتصادی اروپا را به خود وابسته 
کند، اقتدار ملی و تصمیم گیری سیاس��ی 
در کش��ورهای اروپایی به شدت به خطر 

خواهد افتاد. 
نبرد در لیبی 

در چنین فضایی اس��ت ک��ه اروپایی ها 
به لیبی به عنوان کش��وری که می تواند تا 
اندازه زیادی وابس��تگی نفتی به روسیه را 
کاهش دهد چشم دوختند. لیبی سرزمینی 
است که با 47 میلیارد بشکه ذخیره نفتی، 
هشتمین کشور نفت خیز جهان محسوب 
می ش��ود، اما به دلیل توسعه نیافتگی در 
استخراج و تولید، پس از کشورهایی نظیر 
نیجریه، الجزایر و آنگوال، در رتبه هفدهم 
 قرار دارد. این شرایط، پتانسیل مناسبی برای 
سرمایه گذاری و بهره برداری نفتی در اختیار 

اروپا قرار می داد. هرچند روسیه خیلی زود 
دست اروپایی ها را خواند. والدیمیر پوتین، 
نخست وزیر روس��یه، اواخر ژوئیه 2۰۰8 
و در جریان دیدار نخس��ت وزیر لیبی از 
کشورش، اعالم کرد که مسکو قصد دارد 
رواب��ط خود با لیب��ی را در همه زمینه ها 
توسعه دهد. پوتین گفت روابط دو کشور 
از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز تا 
فروش سالح های روسی به لیبی را شامل 

خواهد شد. 
نبرد ان��رژی به معنای واقع��ی کلمه وارد 
مرحل��ه ای علن��ی می ش��د. ادبیاتی که 
خبرگزاری رویترز برای انعکاس این خبر 
استفاده کرد نیز در نوع خود بی نظیر بود. 
این خبرگزاری در ۳۱ ژوئیه 2۰۰8 نوشت: 
›لیبی به دنبال تقویت روابط خود در حوزه 
انرژی با روسیه است؛ اتحادی که با توجه 
به تالش اروپایی ها برای کاهش وابستگی 
به نفت روس��یه، برای قاره اروپا یک زنگ 
خطر به ش��مار می رود... بح��ران گازی 
»روس��یه – اوکراین – اروپا« چند ماه پس 
از این تحول جدید در روابط روسیه و لیبی 

رخ داد. 
اما ی��ک س��ال بع��د، اروپا ب��رگ برنده 
 دیگری را رو کرد. عبدالباس��ط المقرحی، 
اصلی ترین متهم بمب گ��ذاری و انفجار 
هواپیم��ای پ��ان امریکن بر ف��راز الکربی 
)اسکاتلند( که از سال ۱988 دوران حبس 
اب��د خود را طی می کرد، به ناگاه به دالیل 
انس��ان دوس��تانه از زندان آزاد و به معمر 
قذافی تحویل داده شد. قذافی از المقرحی 
مانند یک قهرمان ملی اس��تقبال کرد و در 
مقابل مخاطب��ان فرض��ی اش، بابت این 
پیروزی سیاس��ی فخر فروخت. احساس 
آمیخته ای از غ��رور و جنون که از دیرباز 
در دیکتاتور پیشین لیبی نهادینه شده بود، 
بار دیگر زمینه را برای امیدواری اروپایی ها 

فراهم آورد. 
هرچند با توجه به زمینه های سوسیالیستی 
و مارکسیس��تی معمر قذافی، این پیروزی 

نمی توانست دلگرم کننده و پایدار باشد. 
در واپس��ین س��ال حکوم��ت قذافی، 85 
درصد از نف��ت خام لیبی ب��ه اروپا و ۱۳ 
درصد از طریق کانال سوئز به آسیا صادر 
می شد. ۳2 درصد از نفت صادراتی لیبی 
به ایتالیا، ۱4 درصد به آلمان، ۱۰ درصد به 
چین و فرانسه و 5 درصد )از طریق اروپا( 

به ایاالت متحده آمریکا می رفت. 
شرکت های نفتی غربی، مانند انی، استات 
اویل، اگزان موبیل، ش��ل، بی پ��ی، او. ام. 
وی. و... نی��ز در این کش��ور فعالیت های 
گسترده ای داشتند. غرب در مورد تونس 
و مصر غافلگیر ش��ده بود و به ویژه بابت 
غافلگیری در مصر بهای سنگینی پرداخت. 
سابقه نفتی و گازی میان روسیه و اروپا و 
تجربه انقالب در تونس و مصر، باعث شد 
به محض وقوع ناآرامی در لیبی، اروپا وارد 

عمل شود. 
ابتکار عمل در ورود ناتو به لیبی در دست 
فرانسه و انگلیس بود و ایاالت متحده نیز 
به دلیل نیاز به همپیمانان خود در افغانستان، 
به ناچار وارد لیبی شد و رهبری فرانسه را 

پذیرفت. 
دونال��د ترام��پ، میلیاردر و سیاس��تمدار 
آمریکایی که به بی��ش از اندازه رک بودن 
معروف اس��ت، در مصاحبه هفته گذشته 
خود با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به این 
همراهی آمریکا در لیب��ی اعتراض کرد و 
آشکارا گفت که اگر ما قبل از حمله به لیبی، 
شرط می گذاشتیم که به فرض 5۰ درصد 
از صنعت نفت این کش��ور س��هم ایاالت 
متحده باشد، مخالفان قذافی مجبور بودند 
بپذیرند، اما امروز که پیروز شده اند حاضر 

نخواهند شد کمک ما را جبران کنند!
آینده لیبی 

هنوز دولت جدید لیبی به طور کامل مستقر 
نشده که دولت های اروپایی و روسیه با آن 
وارد مذاکره نفتی ش��ده اند. رقابت بر سر 
آینده روابط ان��رژی با لیبی پایان نخواهد 
یافت و دولتمردان جدید لیبی می توانند به 
ج��ای تن دادن به منافع یکی از دو طرف، 
با ایج��اد تعادل می��ان آن دو، از ش��رایط 
 جدید کشورشان به سود منافع ملی خود 

بهره برداری کنند.

خبر

اقدامات��ی در ح��ال انجام اس��ت و ت��ا وقتی نرخ 
جدید اعالم ش��ود هم��ان نرخ س��ال 89 در نظر 
گرفته می شود. وزیر دادگستری در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در م��ورد آخرین وضعیت نرخ دیه 
 گف��ت: در حال حاضر نرخ دیه همان نرخ س��ال

 89 است.
س��یدمرتضی بختیاری در پاسخ به این سئوال که 
نرخ جدید دیه چه زمانی اعالم خواهد ش��د؟ نیز 
گفت: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ 
جدید اعالم شود همان نرخ سال 89 در نظر گرفته 

می شود.
به گزارش ایس��نا، سخنگوی قوه  قضائیه در یکی 
از نشست های اخیر خود در پاسخ به سئوالی در 
رابطه  با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی 
مطرح ش��د و به دنب��ال آن در ۱5 خرداد امس��ال 
وزیر دادگس��تری طی نامه ای از رئیس قوه قضائیه 
درخواس��ت کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و 
مسئوالن بیمه مشکالت ناشی از تعیین نرخ جدید 
دیه را بررس��ی کنند و اکن��ون این مهلت دو ماهه 

تمام شده است.
دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی 
و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش گانه  دیه 
که سه مورد آن موضوعیت دارد، می شود از موارد 
دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این 
امر امکان پذیر نیست؛ بنابراین قیمت دیه در سال 

جاری بدون تغییر همان 9۰ میلیون تومان خواهد 
بود. محس��نی اژه ای گفت: بحث دیگر این است 
که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 
45 میلیون تومان بس��ته شده اند که برای حل این 
مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت های بیمه 
بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و گویا قرار شد 
که نیمه  دوم سال، بیمه ها از مبلغ دیه تا 6۰ میلیون 

بپردازند و ۳۰ میلیون دیگر را کسی که دیه برعهده  
اوست بپردازد.

 اگر اولیای دم دیه را بخش��یدند که مشکلی پیش 
نمی آید و اگر نبخش��یدند و کس��ی نداشته باشد 
دیه را پرداخت کند و معس��ر باش��د، او را زندانی 
 نمی کنند و براس��اس حکم معس��ر با او برخورد 

می شود.

موض��وع افزایش قیمت آب در ف��از دوم اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها یکی از موضوعاتی است 
که به تازگی مورد توافق شمس الدین حسینی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و مجید نامجو وزارت نیرو 
قرار گرفته اس��ت. بر این اساس، دو وزیر توافق 
کرده اند که در یک گام دیگر، قیمت هر مترمکعب 

آب افزایش یابد.
وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط 
۱4 درص��دی قیمت آب توافق کردند، براس��اس 
این توافق، قرار ش��د وزارت نیرو پیشنهاد اصالح 
جدول تعرفه آب را به دبیرخانه س��تاد هدفمندی 

یارانه ها ارائه کند.
البته این افزایش باید به تأیید نهایی ستاد هدفمندی 
یارانه  ها برس��د، این درحالی اس��ت که بر اساس 
توافق این دو وزیر، قرار بر این اس��ت که وزارت 
نیرو پیشنهاد اصالح جدول تعرفه های آب را برای 

رساندن متوسط نرخ تعرفه به سطح 285۰ ریال به 
ازای هر مترمکعب، به دبیرخانه س��تاد هدفمندی 

یارانه ها ارائه کند.
این افزایش قیمت در حالی انجام خواهد شد که 
در ابتدای س��ال جاری و همراه با اجرای پله دوم 
افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی، آب از گردونه 
خارج ش��د و قیمت آب تاکنون که نیمه اول سال 
سپری شده است، با افزایش قیمت روبه رو نبوده 

است.
به گزارش مهر، متوس��ط قیم��ت آب در فاز اول 
اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها، 25۰۰ ریال از 
س��وی دولت و کارگروه ط��رح تحول اقتصادی 
تعیین ش��ده بود. این درحالی بود که دولت برای 
اجرای عدالت در پیاده سازی قانون هدفمند کردن 
یاران��ه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای آب در 
نظر گرفته بود تا اس��تان هایی که آب را با کیفیت 

باالتری در اختیار دارند، قیمت باالتری بپردازند.
 در ای��ن راس��تا علی اکب��ر قبادی مدی��رکل دفتر 
به��ره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو در 
گفتگو با مهر گفت: دول��ت برای اجرای عدالت 
در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض 
قیمتی را برای هر اس��تان در بخ��ش آب در نظر 
گرفته است که بر این اساس، نقاطی از کشور که 
دارای آب با کیفیت و مطلوب تر هستند، ضرایب 
باالتری نسبت به س��ایر نقاط کشور برای قیمت 
آب خواهند پرداخت. وی افزود: بر این اس��اس، 
ضرایب تبعیض قیمت آب در 27 استان کاهشی 
و در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان 
رضوی افزایشی است، به این معنا که مردم در 27 
استان که استعداد مالی ضعیف تری نسبت به سایر 
مناطق دارند، باید ضریب تبعیض قیمتی کمتری 

را نیز بپردازند.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه رقبای سیاس��ی نباید 
س��یاه نمایی اقتصادی را دست مایه تبلیغ انتخاباتی 
خود کنند، تأکید کرد که ملت ایران به بلوغ سیاسی 
دست یافته و اسیر سیاه نمایی ها و وعده و وعیدهای 
انتخاباتی نخواهد ش��د. محمد کریم ش��هرزاد در 
گفتگو با مهر، در تشریح فضای سیاسی کشور در 
آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: توجه به مناطق محروم و تحوالتی 
که در مس��ائل مختلف کشور به وجود آمده است 
نشان می دهد اصولگرایان در مجموع ممکن است 
دارای نقطه ضعف هایی بوده و با ایده آل ها فاصله 
زیادی داش��ته باشند اما عملکرد قابل قبولی دارند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
با تأکید بر ای��ن که اگر از برخی اختالفات درونی 
جلوگیری می ش��د اصولگرایان پتانسیل بیشتری 

داشتند و می توانس��تند کارهای بزرگ تری انجام 
دهند، تصریح کرد: در رابطه با مس��ائل اقتصادی و 
عمرانی باید با آم��ار و منطق صحبت کرد این که 
هرکس در آس��تانه انتخابات اتهامی را مطرح کند 
نمایانگر ناکارآمدی اصولگرایان نیست. وی تأکید 
کرد: مردم ما پس از ۳2 سال و پشت سر گذاشتن 
رفراندوم های مختلف، این بلوغ سیاس��ی را پیدا 
کرده اند که اسیر این سیاه نمایی ها، وعده و وعیدها 
و ش��عارها نشوند. شهرزاد با بیان این که کشور در 
مرحله عبور از شرایط سخت اقتصادی است، افزود: 
اجرای طرح تحول اقتصادی کار بزرگ و بر زمین 
مانده ای بود که توس��ط دولت و مجلس اصولگرا 
اجرا شد. وی تأکید کرد: باوجود همه انتقاداتی که 
به مجموعه اصولگرایی وارد است، گمان نمی کنم 
مردم به یک مجموعه ای که امتحان خودش را پس 
داده پشت بکنند زیرا اصولگرایی مکتبی است که 

به همه مردم و کس��انی که به انقالب اعتقاد دارند 
تعلق دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر لزوم نقد جریان اصولگرا 
و بررسی نقاط ضعف این جریان گفت: سیاه نمایی 
هیچ منفعتی برای کش��ور ندارد باید نقاط مثبت و 
منفی را در کنار هم مش��اهده کرد. ش��هرزاد بابیان 
اینکه مرزهای انتقاد و تخریب روشن است اظهار 
داشت: در صحنه های اجرایی و اشکاالتی وجود 
دارد و آنها را باید به شکلی مطرح کرد که به مصالح 
ملی کمک کند. وی انتقاد س��الم را نعمت دانست 
و تصریح کرد: تخریب به این معناست که جریان 
رقی��ب از ابتدا تصمیم می گیرد که طرف مقابل را 
سرکوب کرده و نقاط مثبتش را خط بزند. نماینده 
اصفهان در مجل��س در پایان گفت: جریان رقیب 
نباید س��یاه نمایی اقتصادی را دست مایه تبلیغات 

انتخاباتی خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان روند تحوالت 
و حرک��ت مجلس خبرگان رهبری را رو به جلو و 
رشد عنوان کرد. آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد در 
گفتگو با مهر، درباره روند حرکت مجلس خبرگان 
رهبری در مسیر اهداف تعیین شده گفت: حرکت 
این مجلس در چهار دوره از عمر آن دائم رو به بهبود 
بوده اس��ت. وی با اشاره به مصوبه اجالس گذشته 
خبرگان درب��اره برگزاری نشس��ت های دوره ای 
اعضای هیأت رئیسه این مجلس با رؤسای کمیته ها 
و تعدادی از برگزیدگان عضو در مجلس خبرگان 
گفت: در این نشست ها که در دو نوبت از اجالس 

قبلی تا کنون برگزار ش��ده من نیز حضور داشتم و 
مباحث بس��یار مهمی مورد تب��ادل نظر قرار گرفته 
است. نماینده مجلس خبرگان ادامه داد: بسیاری از 
اقدامات مورد نظر نمایندگان مجلس خبرگان که باید 
در اجالس آینده طرح شود در آن نشست ها مورد 
بحث قرار گرفت و درباره نحوه عملیاتی کردن آن 
مباحث گفتگو شد. وی دستور اجالس های گذشته 
را اع��م از آگاه س��ازی نمایندگان مجلس خبرگان 
و بحث در خصوص برخی مس��ائل و اش��کاالت 
عمومی عنوان کرد و افزود: به طور معمول از 2 الی 
۳ نفر از مس��ئولین در این اجالس ها دعوت شده 

است تا مسائل روز را به آگاهی نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری برس��انند و درعین حال دستورات 
و گ��زارش هایی از س��وی کمیته های مختلف در 
اجالس ها طرح ش��ده اس��ت. طباطبای��ی نژاد در 
خصوص پیش��نهادات درباره بهبود روند فعالیت 
خبرگان رهبری نیز گفت: ه��ر کدام از نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری در خصوص روند کار این 
مجلس می تواند پیشنهادی را به هیأت رئیسه ارائه 
کنند تا آن پیشنهاد پس از بررسی های کارشناسی در 
این مجلس طرح و در صورت موافقت نمایندگان 

این مجلس به صورت عملیاتی در آید.

امیر نامی خبر داد:
افزایش بیش از 2۰۰ هزار کیلومتر مربع 

به مساحت ایران
رئی��س س��ازمان جغرافیای��ی نیروه��ای مس��لح مس��احت ای��ران 
را در پ��ی احتس��اب دقی��ق مس��احت جزای��ر، ح��دود 226 ه��زار 
 کیلومت��ر مرب��ع بی��ش از مس��احت اع��الم ش��ده پیش��ین اع��الم 

کرد.
امی��ر س��رتیپ محمد حس��ن نام��ی در گفتگو ب��ا مهر ب��ا اعالم این 
خب��ر توضی��ح داد: ت��ا پی��ش از این مس��احت ای��ران ی��ک میلیون 
 و 648 ه��زار کیلومت��ر مرب��ع محس��وب می ش��د اما ه��م اکنون با 
بررسی هایی که صورت گرفته و با محاسبه مساحت جزایر کشورمان، 
 این مس��احت ب��ه میزان 225959 ه��زار کیلومتر مرب��ع افزایش یافته 

است. 
وی افزود: بر این اساس مساحت جمهوری اسالمی ایران یک میلیون 

و 87۳ هزار و 959 کیلومتر مربع است.

توصیه جدی مهدوی کنی به اصولگرایان:
درگیری میان مسئولین راهبرد دشمن 

در انتخابات
رئی��س مجلس خبرگان رهبری ب��ا تأکید بر این که راهبرد دش��منان در 
انتخابات مجلس نهم اختالف و درگیری میان مسئوالن است، تأکید کرد: 

توصیه من به اصولگرایان این است که با یکدیگر ائتالف کنند.
آی��ت ا... مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهب��ری در گفتگو با مهر 
در خصوص مهم ترین س��ناریوهای دشمنان برای انتخابات مجلس نهم 
گفت: دش��منان و ایادی استکبار به دنبال این هستند تا در میان مسئوالن 
کش��ورمان اختالف و درگیری ایجاد کنند تا بتوانند به نحو احس��ن از آن 
سوء استفاده کنند. وی افزود: توصیه من به برادران انقالبی و اصولگرا این 
 است که ائتالف با یکدیگر را حفظ کنند. من از این امر به وحدت تعبیر 
نم��ی کنم بلکه معتقدم اصولگرایان باید ب��ا یکدیگر ائتالف کنند. رئیس 
مجلس خبرگان ادامه داد: اگر این موضوع در عمل اتفاق بیفتد دش��منان 

راه به جایی نخواهند برد. 

وزیر دادگستری:

در حال حاضر نرخ دیه 90 مثل سال گذشته است

در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفت؛
توافق دو وزیر برای افزایش قیمت آب

نماینده مردم اصفهان:
رقبای سیاسی سیاه نمایی اقتصادی را دست مایه تبلیغ انتخاباتی نکنند

طباطبایی نژاد:
روند حرکت مجلس خبرگان رو به رشد است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

طرفداری مفتضحانه سازمان ملل 
از اسرائیل

یک روزنامه عرب زبان تأکید کرد: با توجه به اقدام اخیر سازمان ملل متحد 
در طرفداری مفتضحانه از تجاوزات صهیونیس��ت ها دیگر اتحادیه عرب 
نباید تنها به محکومیت بس��نده کند بلکه باید دس��ت به اقدامی قاطعانه و 
عملی بزند. به گزارش مهر، روزنامه الجمهوریه مصر در مقاله ای با عنوان 
»موضعگیری عربی... و جانبداری س��ازمان ملل متحد« نوش��ت: گزارش 
کمیته پالمر که وابس��ته به س��ازمان ملل است درباره مشروعیت محاصره 
ظالمانه و ددمنش��انه نوار غزه از سوی اسرائیلی ها در حقیقت ضربه ای 
قوی بر بدنه سازمان ملل متحد وارد آورد، چرا که این گزارش ثابت کرد 
دیگر نمی توان به س��ازمان ملل به عنوان نهادی برای رسیدگی به مسائل 
مربوط به نزاع عربی- اس��رائیلی اعتماد ک��رد و این به معنی از بین رفتن 

جایگاه و اعتبار این سازمان در جهان است.
نکته بس��یار تأسف انگیز دیگر این است که سازمان ملل متحد در دوران 
بان کی مون حتی قطعنامه های س��ابق را که درباره نزاع عربی- اسرائیلی 
به تصویب رساند و بر ضرر اسرائیل و به نفع فلسطینیان حکم صادر کرد 
نیز قبول ندارد. تمام این قطعنامه های صادر شده به بازیابی حقوق غصب 
شده عربی و فلسطینی کمک می کرد اما امروز شاهدیم که با این گزارش 
س��ازمان ملل متحد دیگر هیچ عامل بازدارنده ای در برابر اسرائیلی ها از 
سوی جامعه بین الملل و در رأس آن سازمان ملل و شورای امنیت وجود 
ندارد. به نوش��ته این روزنامه عرب زبان، در این راستا اتحادیه عرب تنها 
به محکوم کردن این گزارش بس��نده کرد و این درحالی است که شرایط 
کنونی فلس��طین نیازمند آن است که اتحادیه عرب تنها به این محکومیت 
اکتف��ا نکند، بلکه اتخاذ یک موضعگیری ضروری و یکپارچه عربی برای 

مقابله با این جانبداری مفتضحانه اقدامی الزامی است.
به گزارش مهر، در این گزارش محاصره غزه اقدامی عادی نشان داده شده 
که با قوانین بین المللی هیچ تناقضی ندارد و حمله رژیم صهیونیس��تی به 
کش��تی مرمره را اقدامی تروریستی ندانسته و حتی خواسته ترک ها برای 

عذرخواهی صهیونیست ها را خواسته ای نامناسب عنوان کرد.
این گزارش گوشه ای از یک واقعیت موجود را تأکید کرد، این که دشمن 
صهیونیس��تی و هم پیمان بزرگش یعنی واش��نگتن توانس��ته اند به شمار 
زیادی از س��ازمان های بین المللی و انسانی نفوذ کنند و در حقیقت آنان 
 را ب��ه صف خ��ود درآورند که در نهایت منجر به حمایت س��ازمان های 

بین المللی از جنایات رژیم صهیونیستی و توجیه آن شد.
الجمهوریه در پایان خاطرنش��ان کرد: بی هیچ ش��ک و تردیدی در ورای 
صدور چنین گزارش��ی، آمریکا که درحقیقت بر سازمان ملل متحد احاطه 

و سیطره دارد، قرار گرفته است.

آخرین دست و پا زدن های اوباما برای 
ممانعت از شناسایی فلسطین

ی��ک روزنامه عرب زبان در مقاله ای عنوان کرد: رئیس جمهوری آمریکا 
که با چالش جدی حضور فلسطین در سازمان ملل متحد رو به رو است 
آخرین تالش های خود را برای ممانعت از به عضویت در آمدن فلسطین 
در س��ازمان ملل به کار گرفته اس��ت. به گزارش مهر، روزنامه الرایه قطر 
در س��رمقاله خود به موضوع ارائه پیشنهاد تشکیل کشور مستقل فلسطین 
در س��ازمان ملل متحد در ماه جاری س��پتامبر اشاره کرد و نوشت: دولت 
باراک اوبام��ا رئیس جمهوری آمریکا خود را در برابر یک معضل واقعی 
یافته است و آن هم مخالفت شدید با تصمیم فلسطینیان برای حضور در 
نشست س��ازمان ملل متحد با هدف به دست آوردن کرسی عضویت در 
این س��ازمان آن هم براساس مرزهای ۱967 است. این در حالی است که 
این تصمیم فلسطین مورد حمایت اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، سازمان 
همکاری اس��المی و مجموعه کش��ورهای عدم تعهد قرار گرفته اس��ت. 
دولت آمریکا که تا پیش از این حمایت خود را از گزینه تشکیل دو کشور 
مس��تقل فلس��طین و اس��رائیل اعالم کرده بود در حال حاضر دیپلماسی 
جدیدی را با حمایت اس��رائیل در پیش گرفته تا مانع از حضور فلسطین 
در س��ازمان ملل متحد و همچنین رأی مثبت دادن کش��ورهای عضو این 

سازمان به عضویت فلسطین در آن شود.
آخری��ن تالش های دول��ت اوباما آنگون��ه که روزنامه نیوی��ورک تایمز 
گزارش داد، ش��امل پیشنهاد باراک اوباما برای از سرگیری مذاکرات صلح 
بین فلس��طینیان واس��رائیلی ها بود تا ش��اید بتواند طرف فلسطینی را از 
تصمیمش یعنی حضور در نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 

2۰ سپتامبر برگزار می شود، منصرف کند.
الرایه در ادامه خاطرنش��ان می کند: امتحان ماه سپتامبر جاری در حقیقت 
یک امتحان واقعی برای دولت آمریکا و نیات آن در قبال ملت فلس��طین 
به ش��مار می آید. این روزنامه در پایان تأکید می کند: آمریکا باید این را 
خوب بداند که اگر با اس��رائیل در این موضوع همراهی کند به شدت به 
جایگاه خود ضربه ای مهلک وارد می آورد که اثرش برای طوالنی مدت 
باقی می ماند و یکی از برجس��ته ترین آنها از دست دادن اعتماد خود در 
بین ملت های عربی و افزایش احساس��ات ض��د آمریکایی در خاورمیانه 

خواهد بود.

تونی بلر؛ پدرخوانده دختر مرداک
همس��ر روپرت م��رداک در مصاحبه ای تونی بل��ر را پدرخوانده یکی از 
فرزندان این غول رس��انه ای معرفی کرد. وندی مرداک، همس��ر روپرت 
مرداک، غول رس��انه ای در گفتگو با نش��ریه وگ اعالم ک��رد: تونی بلر، 
نخس��ت وزیر س��ابق انگلیس در مراس��م غس��ل تعمید دو دختر مرداک 
حضور داش��ته است. روابط نزدیک نخست وزیر سابق انگلیس با خانواده 
مرداک می تواند توجیهی برای عدم تمایل وی به محکوم کردن اقدام های 
نیوزاینترنش��نال در هک کردن خطوط تلفن به شمار آید. گزارش ها نشان 
می دهند تونی بلر از گوردون براون خواس��ت تا فش��ارها بر تام واتسون، 
نماین��ده ح��زب کارگر در انگلیس ک��ه در ژوئیه گذش��ته در حال انجام 
تحقیقات بر سر هک شدن تلفن ها بود، افزایش یابد. با این حال سخنگوی 
نخست وزیر س��ابق انگلیس چنین اتهام هایی را رد کرد. وندی مرداک در 
مصاحب��ه خود اعالم کرد که بلر پدرخوانده گریس، دختر روپرت مرداک 
اس��ت. وی درباره اتهام های همسرش گفت: نگران او هستم. همسرم در 

حال حاضر تنهاست.

سخنان تحریک آمیز امیر قطر 
بر ضد سوریه

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در سخنانی یکجانبه و تحریک آمیز 
اعالم کرد که اعتراضات در سوریه هرگز متوقف نخواهد شد.

ب��ه گزارش مهر، ش��یخ حمد بن خلیفه آل ثان��ی در گفتگو با الجزیره طی 
سخنانی یکجانبه و بدون در نظر گرفتن تمامی واقعیت های موجود اظهار 
داشت: اعتراضات در سوریه هرگز متوقف نخواهد شد و مردم این کشور 

از خواسته هایشان عقب نشینی نخواهند کرد.
وی در سخنانی تحریک آمیز گفت: 5 ماه از اعتراضات در سوریه می گذرد 
و کشتار در این کشور هر روز ادامه دارد. چگونگی خروج از بحران داخلی 

سوریه پرسشی است که هم اکنون درباره این کشور مطرح است.

استاندار تهران با اشاره به مشاهده مواردی 
از ش��یوع برخی بیماری های روده ای، از 
تشکیل ستاد پیشگیری از شیوع این بیماری 
ها در اس��تانداری خبر داد تا با پیشگیری 
به موقع، این بیماری ها به تهران کش��یده 

نشود.
به گزارش مهر، مرتضی تمدن در حاش��یه 
افتتاح چهار بخش جدید درمانی بیمارستان 
بهارلوی تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
وزارت بهداش��ت در راستای پیشگیری از 
شیوع بیماری های روده ای به طور جدی 
وارد عمل ش��ده است و در استانداری نیز 

ستادی به مسئولیت یکی از معاونین ایجاد 
شده تا با پیشگیری به موقع، این بیماری ها 
به تهران کشیده نشود؛ چرا که از همه نقاط 
ایران به تهران مراجعه می کنند و اگر این 
بیماری در تهران شیوع پیدا کند، مشکالت 

جدی را در پی خواهد داشت.
اس��تاندار تهران افزود: در راس��تای کنترل 
شیوع بیماری های روده ای، کنترل جدی 
بر روی اتباع خارجی ایج��اد کرده ایم به 
ط��وری که هم هنگام ورود و هم در زمان 
حضور آنها در تهران، باید قرنطینه جدی 

ایجاد شود.

تشکیل ستاد پیشگیری ازشیوع بیماری های 
روده ای در استانداری تهران
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 ناهید شفیعی
پیش از آنکه پرونده مس��کن مهر در اس��تان اصفهان به 
سرانجام برسد مشکالت حاشیه ای فراوانی رخ داده که 
زمان تحویل این خانه های ارزان قیمت به متقاضیان را 

در هاله ای از ابهام فرو برده است.
نزدی��ک به دو س��ال از آغاز عملیات اجرایی مس��کن 
مهر در اس��تان اصفهان می گ��ذرد، در این مدت یعنی 
از واگذاری زمین تا تش��کیل تعاونی ها، شروع ساخت 
و س��از و دریافت تسهیالت، موانع و مشکالت فراوانی 
س��ر راه متقاضیان قرار گرفتن��د که با صبر و حوصله و 
گاه��ی پیگیری های فراوان، یک��ی پس از دیگری حل 
ش��د اما آنچه ادامه این انتظار چند س��اله برای خانه دار 

شدن را دشوارتر ساخته مشکالت تأسیساتی و زیربنایی 
اس��ت که باعث ش��ده این واحدها در زمان مقرر آماده 

تحویل نباشند.
مسکن مهر اصفهان مشکل دارد

اوایل امس��ال معاون عمرانی استاندار اصفهان از واگذار 
نشدن 2۰ هزار واحد مسکونی طرح مهر که قرار بود تا 
پایان سال ۱۳89 به بهره برداری رسمی برسد انتقاد کرد 
وگفت: به دلیل وجود مش��کالت تأسیساتی و زیربنایی 
مانن��د آب، برق و گاز، این واحدها در زمان مقرر آماده 

تحویل رسمی نشد.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه به گفت��ه س��ید جمال الدین 
صمصام ش��ریعت بای��د همزمان با بهره ب��رداری از این 

واحدها امکان استفاده واقعی از آنها وجود داشته باشد 
و تعاونی ه��ا، وزارت نیرو و اس��تانداری هر کدام باید 
س��هم یک سوم از هزینه تأسیس��ات واحدهای مسکن 
مهر را تأمین کنند. با توجه به این مش��کالت، مسئوالن 
اجرای پروژه مس��کن مهر در اس��تان اصفهان هیچ گاه 
آم��ار و زمان دقیق��ی برای تحویل ای��ن واحدها اعالم 
نکرده ان��د و این روند تا بازدید چن��د روز قبل معاون 
وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مسکن مهر کاشان 

ادامه داشت.
واگذاری90 درصد واحدها تا سال آینده

احمد اصغری مهرآبادی در این سفر با اشاره به پیامدهای 
بس��یار مهمی که  مسکن مهر بر در روند خانه دار شدن 
تمامی اقش��ار جامعه به ویژه اقشار نیازمند داشته گفت: 
تسریع در روند اجرای پروژه های مسکن مهر به عنوان 
یک طرح ملی، نیازمند همکاری و مش��ارکت فعاالنه و 
دلس��وزانه تمامی نهادهای مس��ئول بوده، ب��ه ویژه آنکه 
واگذاری 9۰ درصد واحدهای مسکن مهر کشور تا سال 
آینده به متقاضیان در دستور کاری این وزارتخانه است.

با این وجود مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
در گفتگو با زاینده رود از اظهارنظر درباره امکان عملی 
ش��دن این قول خودداری کرد و گفت: بخش عمده ای 
از روند آماده س��ازی واحدها در اختیار کسی نیست که 
بتوان قولی در این زمینه داد و زمانی را پیش بینی کرد.

محم��ود محم��ودزاده از تالش مس��ئوالن و ش��رکت 
تعاونی ه��ا برای تکمیل بخش عم��ده ای از واحدهای 
مس��کن مه��ر تا پایان س��ال خب��ر داد و گف��ت: تأمین 
تأسیسات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز نقش بیسار مهم 
و مؤثری در آماده سازی این خانه ها دارد به طوری که 
برخی پروژه های آماده، سه ماه است که منتظر انشعاب 

گاز مانده اند.
وی این فصل جدید از مشکالت را چند بعدی دانست 
و گفت: چون ادامه کار فقط به س��اخت و ساز بستگی 
ن��دارد، نمی توان زمان بهره برداری از مس��کن مهر در 

شهرستان ها و مناطق گوناگون را پیش بینی کرد.
مســائل حاشــیه ای جلــوی ســاخت و ســاز را 

گرفت
مدیر کل مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان تأمین 

تأسیس��ات، تس��هیالت و خدمات زیربنایی و روبنایی 
مورد نیاز را مش��کالت حاش��یه ای مس��کن مهر اعالم 
کرد و گفت: به عنوان مثال مدت هاس��ت در فوالدشهر 
اصفهان حدود 6 هزار واحد آماده بهره برداری شده اما 
به دلیل مش��کالت تأسیساتی هنوز امکان واگذاری آنها 

وجود ندارد.
وی روند پرداخت تسهیالت کمکی به متقاضیان مسکن 
مهر را در حال انجام دانست و گفت: در زمینه دریافت 
این وام 2۰ تا 25 میلیونی مش��کلی وجود ندارد و سهم 
آورده افراد نیز به عوامل گوناگونی از جمله مس��احت 
و مش��ائات زمین، نوع مصالح، موقعیت زمین و نیاز به 

خاکبرداری و آماده سازی آن بستگی دارد.
محمود زاده با ش��اره به بهره ب��رداری از 2۰هزار و ۳۳ 
واحد مسکن مهر در سال جاری گفت: این واحدها در 
قالب طرح مس��کن خود مالکین و مسکن مهر 99 ساله 
ساخته شده که البته تعداد واحدهای خود مالکین بیشتر 
اس��ت و تا پایان ش��هریورماه نیز حدود 2۰ هزار واحد 
دیگر در س��ایت هایی مانند ش��هرضا تحویل متقاضیان 

می شود.
وی ب��ا اش��اره به پیش��تاز ب��ودن اصفه��ان در اجرای 
طرح های مس��کن مهر گفت: این مش��کالت موجود 
مانع اس��تقبال متقاضیان  نبوده و در برخی شهرستان ها 
مانند کاشان هنوز پروژه ها افتتاح نشده، ۳۳ خانوار در 

واحدها سکونت کرده اند.
مدیرکل مس��کن و شهرسازی استان اصفهان، تعداد کل 
واحدهای س��اخته شده توس��ط دولت تا قبل از اجرای 
طرح مس��کن مه��ر را ۱4 ه��زار و 5۰۰ واحد اعالم و 
اضافه کرد: بعد از اجرای این طرح ملی، در اردیبهشت  
ماه گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور 22 هزار 
واحد در این استان به بهره برداری رسید که با احتساب 
۱۱هزار و 294 واحد فعلی، مجموع واحدها به ۳۳ هزار 

و 294 می رسد. 
محمودزاده با اش��اره به اینکه نزدیک 8 درصد مس��کن 
مهر کشور در اس��تان اصفهان در حال اجراست، اظهار 
داش��ت: از مجموع یک میلی��ون و 8۰۰ هزار واحد در 
دست اجرا در کشور بیش از ۱4۰ هزار واحد در استان 

اصفهان است. 

رئیس مرکز علمی کاربردی فرش اعالم کرد:

دوران  فرش بافی سنتی به سر آمده است
رئیس مرک��ز علمی کارب��ردی فرش گف��ت: ایجاد 
خالقی��ت  آزمایش��گاهی،  و  کارگاه��ی  فضاه��ای 
دانش��جویان را ش��کوفا ک��رده و توس��عه صنعتی و 
اقتص��ادی را س��رعت می بخش��د. س��عید لندرانی 
اصفهانی اظهار داش��ت: از آنجا که دهه اول قرن 2۱ 
به عنوان »مدیریت دانش« معرفی ش��ده است، نقش 
تربیت نیروی انسانی کارآزموده و خالق جای خود 

را به روشنی نشان می دهد.
وی ب��ا بیان اینکه نظام آموزش��ی علمی کاربردی در 
راستای تقویت و گس��ترش آموزش های مهارتی و 
عملی شکل گرفته است، افزود: صنعت بافت فرش 
در کش��ور و به تبع آن در اس��تان اصفهان از قدمت 
زیادی برخوردار اس��ت و تا س��الیان پی��ش ما تنها 

روش های سنتی را در بافت فرش دنبال می کردیم. رئیس مرکز علمی کاربردی فرش اظهار داشت: با ورود 
فن آوری های جدید و رونق تولید فرش های ماش��ینی، این نیاز احساس شد که باید در این زمینه قدم های 

محکم تری همراه با بهره گیری از دانش روز برداشته شود.
وی گفت: امروز کشورهایی نظیر ترکیه، چین، پاکستان، هند، بلژیک و آلمان در صنعت فرش ماشینی جایگاه 
خوبی پیدا کرده اند و این امر فعاالن این عرصه را بر آن داشت که برای دستیابی به بازارهای جهانی و توان 

رقابت با این کشورها، آموزش نیروی متخصص و کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند.
 لندران��ی اصفهانی با اش��اره به اینک��ه آموزش های مهارتی و تربیت نیروی انس��انی متخص��ص در افزایش 
بهره وری نقش بس��یار مهمی دارد،گفت: باال بردن س��طح نیروهای متخصص می تواند هزینه های تولید را 

کاهش داده و زمینه را برای حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی مهیا کند.
رئیس مرکز علمی کاربردی فرش اظهار داش��ت: ارائه تس��هیالت مناسب به تولید کنندگان فرش برای خرید 
تجهیزات و به روز رس��انی آنها، بهره گیری از شیوه های جدید تولید، ارائه آموزش در زمینه بسته بندی کاال 
و انبارداری و کاهش قیمت مواد اولیه به ویژه نخ می تواند به فعاالن این عرصه در زمینه گس��ترش صادرات 

و حضور در بازارهای جهانی کمک کند.
رئیس مرکز علمی کاربردی عتیق نیز در زمینه تولید نان و ش��یرینی های س��نتی گفت: مهم ترین چالش در 
تولید نان و شیرینی در کشور ما این است که نه دانشگاه ها نیروهای زبده و کارآمدی را در این زمینه آموزش 

می دهند و نه نظام سنتی استاد و شاگردی توانسته کیفیت تولیدات را حفظ کند.
محمد گوهریان تصریح کرد: نیاز صنایع نان و شیرینی امروزه این است که از حالت شیوه تولید صنعتی خارج 
شود و با به کارگیری شیوه های نوین تولید صنعتی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در بازارهای داخلی 

و بین المللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
وی برگزاری همایش هایی مانند همایش بزرگ صنعتگران در اصفهان را فرصتی مناسب برای معرفی الگوهای 
موفق دانس��ت و افزود: تربیت نیروی انس��انی حرفه ای و مهارت دیده، همراه با به کارگیری اس��تانداردهای 

داخلی و جهانی برای تولید شیرینی و نان می تواند موفقیت ما را در عرصه جهانی تضمین کند.
رئی��س مرک��ز علمی کاربردی عتیق با بی��ان اینکه در حال حاضر تولیدات این مرکز به ۳۰ کش��ور دنیا صادر 
می ش��ود، خاطر نش��ان کرد: مهمترین نقطه قوت سیستم آموزشی علمی کاربردی، جذب دانشجو با توجه به 

نیاز صنعت به نیروی انسانی است که این امر باعث ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری می شود.

رئیس اتحادیه عمده  فروشان میوه و تره بار استان خبر داد:

کاهش ۳۰ درصدی قیمت میوه در اصفهان
رئیس اتحادیه عمده  فروش��ان میوه و تره بار اس��تان 
اصفهان گفت: امس��ال نرخ انواع میوه های تابس��تانی 
نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش قیمت 

داشته است.
ناص��ر اطرج دلی��ل گرانی برخ��ی از میوه ه��ا را در 
س��ال جاری کاه��ش واردات عن��وان ک��رد و اظهار 
داشت: در سال جاری بعضی از میوه ها همانند پرتقال 
به دلیل کاهش و محدودیت واردات به نس��بت سال 
گذش��ته افزایش قیمت داشته است. وی ادامه داد: در 
ح��ال حاضر دو نوع محصول پرتقال از کش��ور های 
آفریق��ا )پرتقال نو( و مصری)پرتقال کهنه( به ترتیب 
ب��ا قیمت های 2 هزار و 4۰۰ تومان و یکهزار و ۳5۰ 
توم��ان  در میادی��ن می��وه و تره بار اصفه��ان عرضه 
می ش��ود. رئیس اتحادیه عمده  فروشان میوه و تره بار اس��تان اصفهان افزود: قیمت محصوالتی همچون انبه و 

گالبی خارجی که جز میوه های وارداتی هستند نیز افزایش نرخ داشته است.
وی در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر این که نرخ های مصوب دولت برای اتحادیه اس��تان اصفهان هم ابالغ شده 
اس��ت، تصریح کرد: نرخ میوه ها براس��اس افزایش عرضه و تقاضا در خود استان تعیین می شود و تنها در ایام 

عید فطر قیمت میوه موز در سراسر کشور مصوبه دولتی بوده است.
اطرج بیان داشت: امسال بار و ثمره محصوالت داخلی بیشتر بوده و برخی از آنها همانند هندوانه و صیفی جات 
مازاد بر نیاز اس��تان کش��ت و برداش��ت ش��ده و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی بعضی از محصوالت را به نسبت 
س��ال گذشته به همراه داشته است. وی در خصوص این که رسیدگی به مشکالت کشاورزان صیفی کار استان 
اصفهان با خرید تضمینی محصوالت مازاد بر نیاز آنها در چه مرحله ای اس��ت، گفت: مس��أله خرید محصول 
هندوانه حل شده اما از صیفی جات دیگر اطالعی ندارم و سازمان جهاد کشاورزی براساس تکلیف باید کشت 
را به نحوی س��اماندهی کند که کش��اورزان با ضرر روبه رو نشوند. رئیس اتحادیه عمده  فروشان میوه و تره بار 
اس��تان اصفهان با اشاره به ضرر زیاد کشاورزان صیفی کار و همچنین برداشت آنها در محصول هندوانه، ادامه 
داد: س��ازمان جهاد کش��اورزی هر استانی باید میزان کشت مورد نیاز را به کشاورزان بدهد و به نحوی نباشد 
ک��ه خری��د تضمینی را اجرایی کند و با انبار محصوالت هزینه ای را ب��رای دولت به منظور نابودی آنها ایجاد 
کند. وی در پاس��خ به این س��ئوال که آیا ممنوعیت میوه به داخل کش��ور با توجه به تحریم های بیگانگان بر 
ضد ایران مش��کالت کمبود و یا گرانی محصوالت را ایجاد نمی کند، تأکید کرد: اعالم ممنوعیت میوه توس��ط 
مس��ئوالن ارتباطی با تحریم ها ندارد و هم  اکنون کشورهای صادرکننده حاضر به صادرات محصوالت خود به 

ایران هستند اما مهم ترین هدف از این اقدام حمایت از کشاورزان داخلی است.
اطرج اضافه کرد: در صورتی که ممنوعیت ورود محصوالت از خارج به داخل کش��ور همچنان ادامه یابد در 
آینده ای نزدیک بارهای داخلی افزایش خواهد داشت و با حمایت از کشاورزان بسیاری از مشکالت آنها نیز 
کاهش می یابد. وی تصریح کرد: از زمان اعالم ممنوعیت واردات میوه به داخل کش��ور، محصولی وارد نشده 

و در حال حاضر محصوالت موجود در بازار مربوط به ثبت سفارشات قبل از ممنوع شدن است.
وی خرید محصوالت میوه را توس��ط مردم اس��تان به نسبت س��ال گذشته با وجود کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی 
میوه ها پایین تر بیان کرد و گفت: امسال به دلیل وضعیت اقتصادی، مردم تمایل به خرید میوه های ارزان  قیمت 

داشتند و بیشترین میوه   خریداری هندوانه، خربزه و سیب درختی بوده است.

واحدهای صنفی؛ ملزم به نصب صندوق 
مکانیزه فروش 

 تم��ام واحدهای صنفی در کش��ور ملزم هس��تند صندوق مکانیزه فروش را ب��ه منظور ارائه خدمات 
مناس��ب به مشتری در واحد خود نصب کنند. سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اعالم این خبر گفت: در مرحله نخست، نصب این دستگاه ها در ۳۰۰ هزار واحد صنفی 
پیش بینی شده است. وی خاطرنشان کرد: به منظور تأمین این دستگاه ها مذاکرات الزم با ۱4 شرکت 

تولیدی و وارداتی صورت گرفته است و مشکلی در جهت اجرای این طرح وجود ندارد .
ش��جاعی همچنین با بیان این که در حال حاضر بیش از ۱۰8 هزار واحد صنفی سراس��ر کش��ور به 
صندوق مکانیزه فروش مجهز هس��تند، ادامه داد: برای تحقق کامل و س��ریع تر این طرح نیز به دنبال 
ارائه تسهیالت بانکی هستیم تا واحدهای صنفی با مشکل مالی روبه رو نشده و بتوانند با تجهیز واحد 

خود به صندوق مکانیزه گامی دیگر در جهت مشتری مداری بردارند.
گفتنی اس��ت براس��اس اصالحیه ماده 7۱ قانون نظام صنفی، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های 
مکانیزه فروش متناس��ب با نوع فعالیت به منظور تس��هیل داد و س��تد و شفاف س��ازی فعالیت های 

اقتصادی صنوف ضروری و الزم االجرا است.
ش��جاعی توضی��ح داد: کنترل قیمت کاال، نصب برچس��ب قیمت، تاریخ مص��رف، کنترل موجودی، 
نگهداری کاال، ارائه فاکتور و موارد دیگر از جمله مزایای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه 

فروش است.

واگذاری 24۰ هکتار زمین  برای احداث باغ 
در روستاهای دشتک و رفن

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل به تشریح اقدامات اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
اردل در 4 ماهه نخست سال جاری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، کیامرث کریمیان در خصوص فعالیت های 
بخش باغبانی اظهار داشت: در این مدت ۱2 هکتار از باغات دیم دیناران احیا و اصالح گردید و در 

سطح ۱2 هکتار باغات میوه شهرستان اردل اقدام به کیل گیری شد.
وی از نظارت بر مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در س��طح 4 هزار هکتار س��خن گفت و 
افزود: از اقدامات انجام ش��ده در بخش زراعت می توان به نظارت بر مبارزه با س��ن غالت در سطح 
4۰۰ هکتار، نظارت بر توزیع ۳۰۰ تن انواع کود های شیمیایی جهت محصوالت بهاره و نظارت بر 

انتقال نشاء برنج در سطح 4۰۰ هکتار اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در روستاهای دشتک و رفن 24۰ هکتار زمین برای احداث باغ واگذار شد، تصریح 
کرد: 2 هکتار زمین واگذاری جهت طرح های وابس��ته به کش��اورزی در روس��تای رفن،۱6 هکتار 
زمی��ن واگذاری جهت طرح های غیر کش��اورزی، واگذاری نظارت در س��طح ۱۰ هکتار، ۳2 مورد 
نظ��ارت بر حفظ کاربری تبصره 4 ماده ۱، تعیین تکلیف امور باقیمانده اصالحات اراضی به میزان 6 
 هکتار و 2۱ هکتار نقشه برداری از اقدامات صورت گرفته در بخش امور اراضی در شهرستان اردل 

می باشد. 

خسارت 9 هزار میلیارد ریالی به بخش 
کشاورزی اصفهان 

رئیس س��تاد بحران اس��تان اصفهان گفت: امس��ال، 8 هزار و 8۰۰ میلیارد ریال خس��ارت به بخش 
کش��اورزی این استان وارد شده است. منصور شیشه فروش اظهارداشت: خشکسالی های چند ساله 
اخیر موجب شده تا هم اکنون، 5۰ درصد از قنوات، چشمه ها و چاه های سراسر این استان خشک 
و کم آب شوند. وی افزود: عالوه بر افت ۳۰ تا 6۰ درصدی میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری، 
سطح آب های زیرزمینی در دشت این استان نیز به صورت میانگین۱۰متر کاهش پیدا کرده است.  

وی، افزایش ۱/5 تا 2 درجه دمای هوا در تابس��تان امس��ال نسبت به س��ال گذشته را نیز دلیل دیگر 
افزایش خس��ارات بخش کش��اورزی در این استان دانست و تأکید کرد: تنها راهکار جبران خسارات 
وارد آمده به کش��اورزان این اس��تان پرداخت غرامت است. شیشه فروش تصریح کرد: این در حالی 
است که هم اکنون تنها 65 درصد باغات و محصوالت زراعی این استان زیر پوشش بیمه کشاورزی 
قرار دارند.  وی اظهارداش��ت: تاکنون، 5۰۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه ش��دگان بخش کش��اورزی 
پرداخت ش��ده اس��ت. وی افزود: برای برطرف کردن موانع پیش روی این مش��کل، س��تاد بیمه در 
اس��تانداری تشکیل شده و در راس��تای ترویج فرهنگ بیمه در بخش های مختلف کشاورزی تالش 
می کند. شیش��ه فروش، از تدوین سند راهبردی مدیریت خشکس��الی استان در افق بلند مدت خبر 
داد و گفت: این سند، چشم انداز آتی استان را در بخش های آب کشاورزی، روند خشکسالی های 

گذشته و منابع و مصارف آب بررسی می کند. 

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

آینده این طرح قابل پیش بینی نیست

قیمت گوشت قرمز و سفید ثابت می ماندمسکن مهر اصفهان به مشکالت حاشیه ای گره خورده است
 قیمت گوشت قرمز و مرغ پس از تعطیالت عید فطر هم ثابت خواهد ماند و پیش بینی 
می شود تا پایان سال جاری بازار گوشت کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد. رئیس 
اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر بازار گوشت اشباع 
است و جایی برای نگرانی از کمبود عرضه وجود ندارد. علی اصغر ملکی، قیمت الشه 
گوس��فندی درب مغازه را ۱5 هزار و 5۰۰ تومان ذکر کرد و افزود: با توجه به عرضه 
مناسب، قیمت گوش��ت گوسفندی در ماه مبارک رمضان افزایش نیافت و پیش بینی 

می شود این ثبات تا پایان سال جاری پایدار باشد.
ملکی خاطرنشان کرد: قیمت گوشت گوسفندی نسبت به مدت مشابه سال قبل حتی با 

کاهش نیز همراه بوده که نشان دهنده برنامه ریزی صحیح برای تنظیم بازار است.
مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی نیز در گفتگو با شابا با 
ابراز رضایت از روند عرضه و تقاضای گوشت مرغ در کشور، گفت: هر ساله از یکی 
دو هفته پیش از ماه مبارک رمضان تقاضا در بازار افزایش می یابد و تا روزهای ابتدایی 
ای��ن ماه تقاضا برای این ماده پروتئینی باال بوده و قیمت ها نیز روند صعودی به خود 

می گیرد.

قرض الحسنه های سود جو حذف می شوند
 قائم مقام بانک مرکزی گفت: با تقویت بانک های قرض الحس��نه تالش خواهیم 
کرد عملیات قرض الحسنه را از بدنه دیگر بانک ها جدا کنیم. پورمحمدی افزود: 
در همین زمینه از مؤسسات قرض الحسنه های تک شعبه ای به ویژه صندوق های 
 فع��ال مس��اجد حمایت می کنیم ب��ه طوری که در س��ال آینده چی��زی به عنوان 

قرض الحسنه با سود باال نخواهیم داشت و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه ایران در بانکداری اسالمی اشاره کرد 
و گفت: نخس��تین کشوری هستیم که ابزار صکوک مشارکت را طراحی کردیم اما 

برخی دائم قصد دارند بانکداری کشور را از ریشه بزنند.
وی با اش��اره به این که ۳6 درصد درآمد بانک های اسالمی جهان مربوط به ایران 
اس��ت افزود: کل اوراق مالی اس��المی در دنیا سال گذشته ۱5 میلیارد دالر بوده که 
فقط ایران در این زمینه ۱6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی - اسالمی مشارکت منتشر 

کرده است.

خوردن بستنی طال، حرام است
براساس استفتایی که از دفتر استفتائات مقام معظم رهبری صورت گرفته، خوردن 

بستنی هایی که در ترکیب آن از عنصر طال استفاده شده باشد، حرام است.
بنابر اعالم مس��ئوالن رس��توران گردان »برج میالد« تهران قرار است بستنی هایی با 
روکش طال عرضه شود که در ترکیبات آن از چند گرم طالی خوراکی به صورت 
پودر و برگه های طال استفاده شده است که قیمت هر عدد از این بستنی ها 4۰۰ هزار 
تومان اعالم شده است. برای اطالع از حکم فقهی خوردن چنین بستنی هایی که در 
ترکیبات آن از طالی خوراکی اس��تفاده شده است، استفتائی را از دفتر مقام معظم 
رهبری مبنی بر حکم شرعی این مسأله داشتیم که مسئول پاسخگویی دفتر معظم له 
اعالم داشت: در صورتی که در ترکیبات این نوع از بستنی از عنصر طال استفاده شده 
باشد، خوردن آن حرام است. روابط عمومی برج میالد تهران با صدور اطالعیه ای 
ضمن غیرمسئوالنه خواندن این گونه اظهارات تأکید کرده است: موضوعات مطرح 
شده از سوی پیمانکار رستوران گردان درباره سرو نوع خاصی از بستنی به هیچوجه 
مورد تأیید شهرداری تهران نبوده و نیست و شهرداری تهران از انجام چنین اقداماتی 

به طور حتم جلوگیری خواهد کرد.

6 میلیون خانوار مستأجر هستند
در ۱۱ سال گذشته کمبود عرضه مسکن در کشور در حدود ۱/6 میلیون واحد ثابت 
بوده است ولی با وجود عدم تغییر و عدم افزایش میزان کمبود عرضه مسکن در بازار 
کش��ور چرا باید قیمت مسکن افزایش پیدا کند؟ برخی این افزایش قیمت را ناشی 
از فش��ار مازاد تقاضای مسکن در کشور ارزیابی می کنند در حالی که اگر نگاهی به 
نتایج سرشماری ها در کشور داشته باشیم می بینیم در سال 75 به ازای ۱2/۳ میلیون 
خانوار ایرانی معادل ۱۰/7 میلیون واحد مسکونی معمولی )تعریف: تمام یا قسمتی از 
یک ساختمان است که حداقل شامل یک اتاق و سرویس)حداقل یک توالت( مستقل 
بوده و دارای ورودی مس��تقیم یا غیرمستقیم از معبر عمومی باشد(، وجود داشته، بر 
این اس��اس در س��ال 75 میزان کمبود مسکن با مشخصات استاندارد اولیه در کشور 
چیزی در حدود ۱/6 میلیون واحد است.  بعد از ۱۰ سال یعنی در سال 85 می بینیم 
در مقابل ۱7/5 میلیون خانوار ایرانی، تعداد واحدهای مسکونی به رقمی حدود ۱5/9 
میلیون واحد رسیده است که باز هم خبر از کسری حدود ۱/6 میلیون واحدی مسکن 

در کشور دارد.
رونق نسبی اجاره بها پس از ماه رمضان 

این در حالی است که مشاوران امالک از بازگشت رونق نسبی به بازار اجاره بها پس از 
ماه رمضان صحبت به میان آورده اند. این مشاوران امالک اذعان می کنند که رکودی که 
در ایام ماه رمضان بر بازار اجاره بها حکمفرما شده بود کمی از این بازار دور شده  است.  
همچنین در این میان خبرهایی از احتمال افزایش دوباره قیمت اجاره بها شنیده می شود. 
این خبرها تصریح می کنن��د که قانون تعزیراتی اجاره بها هم برای مالکان بی اهمیت 
شده است و دیگر تأثیری در این حوزه از خود به  جای نمی گذارد. البته گفته می شود 
که قانون تعزیراتی که پیش از این در حوزه اجاره بها به کار بسته شده  بود کمی از بروز 
بحران در این زمینه جلوگیری کرد.  در عین حال برخی کارشناسان تأکید می کنند که 
اگر به جای چنین قانون خشنی در حوزه اجاره بها، سیاست های تشویقی و اقتصادی 
تدوین می شد تأثیرات آن بسیار مثبت تر می بود. اما از سوی دیگر زمزمه هایی از افزایش 
قراردادهای غیرقانونی که طرفین معامله بدون رجوع به بنگاه اقدام به عقد آن می کنند 
شنیده می شود. بر این اساس مالکان از چنگ قانون تعزیراتی اجاره بها فرار می کنند و 
اجاره  ملک خود را با موافقت مستأجر بیش از 9 درصد افزایش می دهند. مستأجران 
هم که نمی خواهند در این شرایط نامنظم بازار اجاره بها در بنگاه ها سرگردان شوند در 

مقابل قیمت اعالم شده تمکین می کنند.
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 الدن سلطانی
باتوج��ه به اجرای مصوبه ش��ورا مبنی بر افزایش کرایه 
اتوبوس های شهری از امروز کرایه اتوبوس ها حداقل 
صد تومان است و باتوجه به مسافتی که می پیمایند این 

کرایه تغییر می کند. 
حدود یک س��ال است که مردم اصفهان برای سفرهای 
درون ش��هری ب��ه جای ارائ��ه بلیط ه��ای کاغذی، از 
کارت اس��تفاده می کنند. در ابت��دای اجرای این طرح 
ش��ایعه ش��ده بود که ب��ا ورود ای��ن کارت ه��ا کرایه 
اتوبوس ه��ا نی��ز افزای��ش می یابد، اما اینگونه نش��د. 
ب��ه ازای مس��افت های طوالنی صد توم��ان و به ازای 

مسافت های کوتاه پنجاه تومان از موجودی کارت کم 
می ش��د. وقتی قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه شش 
ماهه دوم س��ال 89 اجرا ش��د برخی ادعا می کردند که 
ای��ن قانون حتمًا بر روی افزای��ش کرایه اتوبوس های 
ش��هری تأثی��ر دارد ام��ا دیدیم ک��ه تنه��ا خدماتی که 
 افزای��ش قیمت نداش��ت کرایه اتوبوس های ش��هری

بود. 
تا این که مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حوم��ه از افزایش ای��ن کرایه ها از ام��روز خبر داد. 
روحان��ی افزود: باتوجه به اجرای مصوبه ش��ورا کرایه 
اتوبوس های شهری تا هفت کیلومتر صد تومان و بیش 

از هفت کیلومتر، صد و 5۰ تومان تعیین شده است. 
وی درب��اره بخ��ش خصوصی نیز تصری��ح کرد: کرایه 
اتوبوس ه��ای ای��ن بخش ت��ا هفت کیلومت��ر و بیش 
از آن ب��ه ترتی��ب ۱25 و ۱75 توم��ان درنظ��ر گرفت��ه 
ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفه��ان و حومه گفت: برطب��ق قانون مصوب مجلس 
ش��ورای اس��المی باید هزینه های حمل و نقل شهری 
 توس��ط م��ردم، دول��ت و ش��هرداری به طور یکس��ان 

تأمین شود. 
ای��ن درحالی اس��ت که هزینه جابه جایی یک مس��افر 
س��یصد و ۳۰ تومان است و س��هم مردم از این هزینه 

۱2۰ توم��ان می باش��د ک��ه حت��ی ب��ا افزای��ش کرایه 
 به ص��د توم��ان نیز قیم��ت واقع��ی از آن��ان دریافت 

نمی شود. 
روحانی ضمن بیان این که الزم اس��ت برای س��رویس 
ده��ی بهتر ب��ه همش��هریان هرچه زودت��ر هزینه های 
ناوگان اتوبوس��رانی تأمین ش��ود تصریح کرد: حتی با 
افزایش ن��رخ کرایه اتوبوس های درون ش��هری هنوز 
در جایگاه س��ال گذش��ته قرار گرفته ای��م و می توان 
 گف��ت ک��ه با ای��ن کار وضعی��ت موجود حفظ ش��ده 

است.
وی خاطرنش��ان کرد: باتوجه به این که سهمی از حمل 

و نقل توسط دولت پرداخت شود باید یادآور شویم که 
این سهم پرداختی حتی قبل از هدفمندسازی یارانه ها 
نیز کافی نبوده و این موضوع ش��رکت اتوبوس��رانی را 
همیش��ه با مشکل مواجه کرده است. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی ضمن اش��اره به ورود 55۰ دستگاه 
اتوب��وس به ناوگان اتوبوس��رانی گفت: این امر نش��ان 
می ده��د که ب��ا وجود تم��ام چالش ها و مش��کالت 
همواره خدمات ارائه ش��ده و اضافه شدن ۱5۰ تا 2۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس کولردار به این ناوگان در سال جاری 
نیز یکی دیگر از این خدمات است که آرامش و راحتی 

شهروندان را در پی دارد. 
روحانی در بخش دیگر س��خنان خود درباره مشکالت 
ناوگان اتوبوس��رانی اصفه��ان افزود: ش��هروندان باید 
ب��ا اس��تفاده از کارت بلیط ها و پرداخت کرایه س��فر 
خ��ود در کاهش مش��کالت این ن��اوگان کمک کنند و 
وظیفه خ��ود را در این زمینه انج��ام دهند. وی درباره 

عمر و فعالیت س��ازمان اتوبوسرانی تصریح 
ک��رد: در حال حاض��ر 4۳ س��ال از عمر و 
فعالی��ت ن��اوگان اتوبوس��رانی می گذرد و 
نیروه��ای این س��ازمان به صورت مس��تمر 
 و م��داوم ب��ه ش��هروندان خدمت رس��انی 

می کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه درباره ورود اتوبوس های کولردار بر 
ناوگان گفت: با ورود اتوبوس های کولردار 
به کش��ور یک س��وم ن��اوگان اتوبوس��رانی 
اصفهان به اتوبوس های کولردار مجهز شده 
اس��ت. البته باید گفت که امکان تولید سریع 
اتوبوس های کولردار در کشور وجود ندارد 
و از رده خ��ارج کردن اتوبوس های قدیمی 

و بدون کولر نیز ممکن نیست. 
روحانی خاطرنشان کرد: کاهش مشکالت نیاز به زمان 
دارد و ام��کان نص��ب کولر نیز ب��ر روی اتوبوس های 
قدیمی وجود ندارد. این درحالی است که تجهیز ناوگان 
اتوبوس��رانی، اتوبوس های کولردار به مروز زمان باید 
انجام پذیرد. شایان ذکر است که در حال حاضر حدود 
۱2۰۰ دس��تگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی فعالیت 
می کنن��د و س��االنه باید حدود 2۰۰ دس��تگاه اتوبوس 
کولردار به این ناوگان اضافه شود و تجهیز کامل ناوگان 
 ب��ه اتوبوس های کول��ردار طی س��ال های آتی انجام 

می پذیرد. 
- تبدیل کارت بلیط به کارت خدمات شهری:

قب��ل از این که کارت بلیط جایگزین بلیط های کاغذی 
شوند مس��ئوالن شهرداری اذعان داش��تند که در آینده 
نزدی��ک زمینه ای فراهم می گردد ت��ا از این کارت ها 
برای بهره مندی ش��هروندان از برخی امکانات استفاده 

شود. معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
ش��هرداری اصفه��ان درخص��وص ای��ن خب��ر گفت: 
برنام��ه ای داریم ک��ه در آینده کارت بلی��ط به کارت 
ش��هروندی تبدیل ش��ود ت��ا ش��هروندان بتوانند بدین 
وس��یله از تمامی امکانات تفریحی، رفاهی، ورزش��ی، 
 خرید و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

کنند. 
گلس��تان نژاد چندی پیش در گفتگو با ایمنا نیز درباره 
کیف پول الکترونیکی توضیحاتی بدین شرح ارائه داد:

برای تحقق کارت ش��هروندی نیاز به استانداردس��ازی 
و ایج��اد کی��ف پول الکترونیکی اس��ت ک��ه این اقدام 
از طری��ق بانک ش��هر در آینده ایجاد خواهد ش��د. در 
حال حاضر در ش��هرهای بزرگ دنیا کارت شهروندی 
در بی��ن ش��هروندان متقاضیان زی��ادی دارد و در واقع 
 ب��ه یکی از المان های ش��هروندی در این ش��هر تبدیل 

شده است. 
در واقع کارت شهروندی به عنوان کیف 
پ��ول نیاز ب��ه استانداردس��ازی دارد که 
این اقدام با هماهنگی بانک ش��هر انجام 
خواهد شد. از سویی ش��هروندان با در 
دست داشتن این کارت یک شهر را در 
جیب خ��ود دارند و به راحتی می توانند 
از خدمات تاکس��یرانی، اتوبوس��رانی و 
مترو اس��تفاده کنن��د. گفتنی اس��ت که 
مراحل فن��ی پرداخت الکترونیکی کرایه 

تاکسی در حال انجام است. 
با مجهز ش��دن تاکسی ها به دستگاه های 
خودپرداز الکترونیک پرداخت کرایه نیز 
برای مسافران به ویژه در مورد پول خرد 

راحت تر می شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه ازجمل��ه مزایای اس��تفاده از 
کارت ش��هروندی ع��دم نی��از ب��ه همراه داش��تن پول 
نقد اس��ت و کارت ش��هروندی به نوعی مقدمه ایجاد 
ش��هر الکترونیک و مدیریت س��فرهای درون ش��هری 
 و کاه��ش ترافی��ک و بس��یاری از مس��ائل ش��هری 

می باشد. 
در واقع یکپارچه س��ازی  پرداخت ها در سیستم حمل و 
نق��ل عمومی از موضوعات م��ورد تأکید و در اولویت 
مدیری��ت ش��هری در حوزه حمل  و نقل اس��ت که در 
این راستا پس از تجهیز اتوبوس ها به سیستم کارتخوان 
بلیت الکترونیک، امس��ال نصب این گونه سیس��تم ها   
روی تاکس��ی ها در دستور کار ش��هرداری قراردارد تا 
ب��ا ارتقای نرم افزاری و س��خت اف��زاری کارتخوان ها 
و ایج��اد دس��تگاه های ش��ارژ ای��ن بلیت ه��ا گام های 
 بلندی برای تحقق کارت ش��هروندی در شهر اصفهان

برداریم.

 مهرناز مهربان
زنی در دادگاه خانواده در حضور قاضی گفت: همسرم 
به من خرجی نم��ی دهد و با دادن پول توجیبی به من 

مخالف است.
هنگام��ی که ازدواجی صورت می گی��رد از همان ابتدا 
حد و مرز زن و ش��وهر مش��خص می شود. به طوری 
که همه نقش مرد را نان آور خانه می دانند. کس��ی که 
وس��ایل  راحت��ی زن و فرزند را فراه��م می کند. دادن 
خرجی از سوی مرد به زن نیز از وظایف مرد محسوب 
می ش��ود البته برخی افراد که تعصب��ات خاصی دارند 
و به اصطالح خودش��ان نمی خواهند همسرشان برای 
خرید روزانه مدام از منزل خارج ش��ود بنابراین خرید 
روزان��ه را خ��ود به عهده می گیرند ول��ی به هر طریق 
ب��ه نیازهای زندگی و همسرش��ان توج��ه می کنند اما 

ماجرای پرونده زنی که درخواست نفقه کرده برعکس 
مطالب مذکور اس��ت و این زن که حدود ش��ش س��ال 
اس��ت با همس��رش زندگی می کند عل��ت مراجعه به 

دادگاه خانواده را اینگونه توضیح می دهد:
دیگر تحمل بی پولی را ندارم. ش��وهرم نه تنها خرجی 
به من نمی دهد بلکه خودش هم برایم وس��یله ای نمی 
خ��رد. وی حقوق خوبی می گیرد و دارای مال و اموال 
بس��یاری اس��ت اما از دادن پول توجیبی ب��ه من امتناع 
می کن��د. قبل از ازدواج وقت��ی در خانه پدرم بودم این 

مشکل را با پدرم داشتم.
او هی��چ وقت حاضر نبود به من پ��ول نقد بدهد تا آن 
را خرج کن��م. به جرأت می توانم بگویم که ش��وهرم 
از پدرم بس��یار بدتر اس��ت. چرا که اگر پدرم مس��تقیم 
ب��ه من پول نقد برای خرج ک��ردن نمی داد الاقل آنچه 

که نیاز داش��تم را خودش تهیه می ک��رد و در اختیارم 
می گذاش��ت. حاال به دادگاه آمده ام و درخواست نفقه 
 مش��خص دارم و به هیچوجه از درخواس��تم منصرف 
نمی ش��وم. در ادامه همس��ر این زن گفت: پولی برای 

پرداخت نفقه وی ندارم.
او باید از این درخواست منصرف شود چرا که من این 
نفقه را نمی پردازم. وی افزود: همس��رم باید یاد بگیرد 
که ه��ر چیزی را نمی تواند با زور و اصرار به دس��ت 
آورد در واق��ع با مخالفت، این موضوع را به همس��رم 
 می فهمان��م. این مرد تأکید داش��ت: نفقه هس��مرم را 
نمی پ��ردازم و مطمئن��م که او با ای��ن موضع موافقت 
خواهد ک��رد. اگر زندگ��ی مش��ترکمان برایش ارزش 
داشته باش��د از این درخواستش منصرف می شود. در 
این هنگام زن در پاس��خ به ش��وهرش گفت: همانطور 

که گفتم نفقه ام را می خواهم زیرا دوس��ت ندارم مانند 
گذش��ته که از پدرم درخواست پول تو جیبی می کردم 
به زور از شوهرم پول بخواهم. چرا که من هم نیازهایی 
دارم و نم��ی خواهم از این که پولی ندارم در حس��رت 
خری��د برخی وس��ایل و م��ا یحتاجم باش��م. حال اگر 
ش��وهرم خودش آنچه که نیازم بود می خرید شاید از 
درخواس��تم منصرف می ش��دم ولی موضوع این است 
ک��ه او اصاًل نمی خواهد اس��باب راحتیم را فراهم کند 
برخی اوقات فکر می کنم که او می خواهد هر لحظه و 

ساعت التماسش کنم. واقعًا از این وضع خسته شدم.
بعد از این که دو طرف حرف های خود را زدند قاضی 
با توجه به مس��ائل مطرح ش��ده و نی��ز وجود مدارکی 
 مبن��ی بر اموال مرد، وی را محکوم به پرداخت نفقه زن 

کرد.

اخبار 

حوادث

جامعه

احیای موفق زن 58 ساله در خمینی شهر
زاینده رود

زنی 58 ساله در خمینی شهر اصفهان که بر اثر مشکل قلبی و فشار خون دچار 
ایس��ت کامل قلبی تنفسی شده بود در اقدامی سریع از سوی تکنسین های اورژانس 

پیش بیمارستانی خمینی شهر احیا شد ودوباره به زندگی بازگشت.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ما تصریح کرد: در تماس��ی با اتاق فرمان فوریت ها، گزارش کاهش سطح هوشیاری 
زنی 58 س��اله در منزلی واقع در خیابان شمس تبریزی محله جوی آباد خمینی شهر 
ارائه ش��د. بالفاصله پس از اعالم این گ��زارش، یک واحد امدادی از پایگاه اورژانس 
پیش بیمارس��تانی خمینی شهر به محل حادثه اعزام شد و تکنسین های فوریت های 
پزش��کی این گروه امدادی پس از کنترل عالئم حیاتی بیمار و دریافت نتیجه مبنی بر 
ایست کامل قلبی تنفسی وی، به سرعت نسبت به انجام عملیات احیای قلبی ریوی بر 
روی او اقدام کرده و پس از 2۰ دقیقه تالش مستمر و ماساژ قلبی فرد متوفی، عالئم 
حیاتی بیمار بازگشت.این زن پس از بازگشت تنفس و ضربان قلب، به منظور انجام 
اقدامات پیش��رفته پزشکی و بستری شدن، توس��ط واحد امدادی حاضر در محل به 
بیمارس��تان اشرفی خمینی شهر منتقل شد. بر اساس این گزارش، بیمار پس از انتقال 
به بیمارستان، جهت کنترل عالئم حیاتی به اتاق احیاء منتقل شد و هم اکنون در این 
قسمت بستری است. گفتنی است: در مواقعی که فردی دچار کاهش هوشیاری، ایست 
قلبی- ریوی و قطع عالئم حیاتی می شود، گزارش سریع حادثه و همکاری اطرافیان 
بیمار با امدادگران ، تأثیر بس��زایی در موفقیت عملیات احیا و بازگشت فرد به زندگی 

خواهد داشت.

22 عضو شرکت هرمی QNET در اصفهان 
دستگیر شدند

زاینده رود
با تالش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان یک شرکت هرمی با نام 
QNET منهدم و 22 نفر از اعضای فعال آن شناس��ایی و دس��تگیر ش��دند. سرهنگ 
محمد علی بختیاری فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پی کسب تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر فعالیت 
یک شرکت هرمی در خصوص عضو گیری جهت جلب سرمایه های مردمی در یک 
منزل، موضوع در دس��تور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: مأموران 
با بررسی های همه جانبه و تحقیقات کارشناسی خود و کنترل نامحسوس پی بردند 
که این منزل در واقع ش��رکت هرمی و یکی از زیر شاخه های شرکت بزرگ آسیایی 
به نام QNET می باشد که به صورت هرمی در سطح وسیعی اقدام به پذیرش عضو 

در سراسر کشور می کند. 
این مقام مس��ئول گفت: پس از کس��ب اطمینان در این خص��وص طی هماهنگی با 
مق��ام قضایی مأم��وران به محل اعزام و در یک عملی��ات غافلگیرانه تعداد 22 نفر از 
اعضای این شرکت هرمی را دستگیر و در بازرسی از محل نیز تعدادی از جزوات و 

دستورالعمل های مربوط به شرکت های هرمی را کشف و ضبط کردند. 
رئی��س پلیس مرکز اس��تان در خصوص نحوه عملکرد این ش��رکت عنوان داش��ت: 
گردانندگان این شرکت به اعضای خود وعده می دادند که هر فرد عضو این شرکت 
به عنوان زیر مجموعه افراد دیگری را معرفی تا تور مسافرتی یا وسایل مخابراتی و یا 
یک نمونه گردنبند خاص جادوئی به صورت مجازی خریداری نماید تا درصدی از 
سود حاصل از فروش محصوالت به وی پرداخت شود. به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
پلیس، با تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که لیدر های این شرکت با عوام فریبی 
توانسته بودند چهار تا شش میلیون تومان از هر عضو در یافت و مبالغ هنگفتی را از 
این طریق به غارت ببرند. همچنین س��رهنگ بختیاری در پایان خاطر نش��ان کرد: در 
این راس��تا همگی متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

از امروز؛

رشد 8۰ درصدی پرداخت فطریه و کفارات حداقل کرایه اتوبوس صد تومان است
توسط مردم استان اصفهان

زاینده رود
مردم اس��تان اصفهان 467 میلیون تومان فطریه و کف��اره پرداخت نمودند. به 
گزارش روابط عمومی و اطالع رس��انی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
همزمان با عید سعید فطر و با استقرار پایگاه های کمیته امداد در محل های برگزاری 
نماز عید س��عید فطر و میادین اصلی در سطح استان کار جمع آوری زکات فطره و 
کفارات مومنین روزه دار آغاز ش��د که مردم خداجو و نیکوکار اس��تان 467 میلیون 
توم��ان وجه نقد فطریه و کفارات خود را جه��ت کمک به نیازمندان در اختیار این 

نهاد قرار دادند.
الزم به ذکر است این مبلغ که نسبت به سال گذشته رشدی 8۰ درصدی داشته است 
ش��امل ۳77 میلیون تومان فطریه و 9۰ میلیون تومان کفاره می باشد. همچنین مردم 
نوعدوس��ت اس��تان اصفهان در جهت کمک به قحطی زدگان سومالی تاکنون ۳۱6 

میلیون تومان به کمیته امداد پرداخت نموده اند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:
محرومیت مشموالن غایب و فراری از کلیه 

خدمات قانونی
زاینده رود

سرهنگ امینی در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: مشموالن غایب 
و فراری از کلیه خدمات قانونی به استثنای ثبت واقعه ازدواج محروم هستند.   

وی ضمن اش��اره به دستور دستگیری مشموالن غایب و فراری و اعزام آنها به خدمت 
وظیفه عمومی تصریح کرد: این مشموالن از مزایای دریافت گواهینامه رانندگی، گذرنامه، 
تس��هیالت بانکی، نامزدی در انتخابات، گواهینامه ها و پایان نامه های تحصیلی، پروانه 
کس��ب و اشتغال و هرنوع نقل و انتقاالت ثبتی محروم هستند. سرهنگ امینی همچنین 
افزود: کسانی که افراد مشمول غایب و فراری را به کار بگمارند نیز تحت تعقیب قانونی 
قرار می گیرند. وی درباره تنبیه مشموالن غایب و فراری گفت: این افراد در صورتی که 
خود را معرفی نمایند به عنوان تنبیه سه ماه اضافه خدمت دارند و در صورتی که دستگیر 

شوند باید شش ماه اضافه خدمت کنند. 
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان درخصوص وضعیت مشموالنی که فرار 
می کنند خاطرنشان کرد: اگر اینگونه مشموالن در حین خدمت فرار کنند عالوه بر آنکه 
دستور دستگیری آنها داده شده است، تحت تعقیب قضایی نیز قرار می گیرند. سرهنگ امینی 
با اشاره به این مطلب که بخشودگی اضافه خدمت سربازان وظیفه که امسال به مناسبت عید 
سعید فطر توسط فرمانده کل قوا موافقت شد تصریح کرد: این بخشودگی شامل سربازانی 
است که برای انجام خدمت سربازی دستگیر نشده باشند و یا درحین خدمت فرار نکرده 
باشند. سرهنگ امینی ضمن اشاره به این که حدود ۱5 درصد مشموالن در سطح استان 
فراری هس��تند افزود: این افراد ازجمله مشموالن عادی محسوب می شوند. وی مدت 
خدمت وظیفه عمومی برای تحصیل کردگان دانشگاهی و دیپلمه ها را اینگونه تشریح کرد: 
این زمان برای تحصیل کردگان دانشگاهی تا مقطع کارشناسی ۱7 ماه، کارشناسی ارشد 
۱6 ماه و دکترا ۱5 ماه است. همچنین تعدیل درجه افسری برای مشموالن وظیفه با مدرک 
تحصیلی کارشناسی شامل افرادی می شود که نمرات تحصیلی آنها پایین باشد. از سویی 
دیپلمه هایی که متولد سال 7۱ هستند می توانند امسال در دانشگاه ها ثبت نام و یا در آزمون 
ورودی دانشگاه ها شرکت نمایند. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در خاتمه به وضعیت حقوق س��ربازان وظیفه اشاره کرد و گفت: بررسی درباره افزایش 

حقوق این افراد در جریان است و نتیجه کلی تا پایان امسال اعالم می شود. 

طالق در لغت به  معنای گش��ودن گره و رها کردن است 
و در فقه اس��المی طالق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ 
مخصوص اس��ت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه 

اسالمی، طالق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است. 
از نظر حقوقی، انحالل نکاح دائم با ش��رایط و تشریفات 
خاص از جانب مرد یا نماینده او طالق نامیده می شود. 
در فقه اس��المی و به تبع آن در قان��ون مدنی ایران حق 
طالق به مرد داده ش��ده اس��ت، چون زنان ممکن است، 

تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طالق کنند. 
بر اس��اس ماده ۱۱۳۳ این قانون، ح��ق طالق از حقوق 
قانونی ش��وهر اس��ت، با وجود این طالق به طور کامل 
در انحص��ار مردان نیس��ت و زنان نیز تحت ش��رایطی، 
می توانند از دادگاه درخواس��ت ط��الق کنند؛ این موارد 
شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام 
وی به انف��اق، ناتوانی و عجز ش��وهر از پرداخت نفقه، 
غایب مفقوداالثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن 

زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد. 
انواع طالق: 

 طالق رجعی: در این نوع طالق تا وقتی که زن در عده 
اس��ت س��ه ماه و ۱۰ روز را عده گویند مرد می تواند به 
همسرش رجوع کند، این طالق به درخواست مرد است 

و در طی سه ماه مرد می تواند رجوع کند. 
رجوع یعنی فرد از طالق پش��یمان است، حق رجوع در 
اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام 

وظایف زناشویی است. 
 طالق بائن: این نوع طالق به طالق خلعی هم معروف 
اس��ت و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم 
می ش��ود. الف( طالق قبل از زناش��ویی، ب( طالق زن 
یائس��ه، ج( طالق خلع: در این نوع طالق زن به ش��وهر 

مایل نیس��ت و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد 
که طالقش دهد. د( طالق مبارات: بیزاری زن و ش��وهر 
دو طرفه است و زن مالی می دهد تا شوهرش او را طالق 

دهد. 
 طالق توافقی: 

ه��ر چند طالق توافقی در قانون ذکر نش��ده اس��ت، اما 
قض��ات دادگاه خان��واده به طور معم��ول آن را در قالب 

طالق خلع قرار می دهند. 
بهنام جباری وکیل دادگستری در این مورد می گوید: در 
این نوع طالق همه چیز به توافق زن و ش��وهر بس��تگی 
دارد و ب��ه طور معمول زن و ش��وهر یا وکالی آنان پس 
از حص��ول توافق در تم��ام زمینه های مربوط به زندگی 
مش��ترک از جمله مهری��ه، نفقه، جهیزی��ه و در صورت 
داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده 
مراجعه می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان 
 س��ازش )طالق توافق��ی( را تنظیم و به دادگاه تس��لیم 

می کنند. 
در طالق خلع زوجه به واس��طه کراهتی که از زوج دارد، 
برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و 
یا بیشتر را )که این را فدیه می نامند( به شوهر خود بدهد، 
زیرا ماده ۱۱46 قانون مدنی می گوید: طالق خلع آنست 
که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل 
مالی که به شوهر می دهد طالق بگیرد، اعم از این که مال 
مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش��تر و یا کمتر از مهر 
باشد. بنابراین در این حالت زوجه می بایست با توافقی 
که ب��ا زوج نموده مبلغی ولو اندک به ش��وهر بدهد. در 
این نوع طالق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک 
از جمله نفقه، جهیزیه، ط��ال و زیورآالت و هدایایی که 
به یکدیگر داده اند، تواف��ق می کنند. در مورد حضانت 

فرزن��دان نیز هر گونه توافقی می توان��د انجام گیرد؛ به 
عن��وان مثال فرزندان نزد زوج��ه بمانند یا نزد زوج؛ و یا 

تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه. 
به نقل از ایرنا، اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی 
مش��ترک متقاعد کند، طبق ›آیین نامه اجرایی تبصره یک 
ماده واحده قان��ون اصالح مقررات مربوط به طالق، هر 
یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 2۰ روز یک 
داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت 
موافق��ت قاض��ی دادگاه ه��ر دوی آنه��ا می توانند یک 
شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند. همچنین 

داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، باالتر از 
چهل س��ال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و 
در ص��ورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین 
نس��بت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر 
که واجد شرایط باش��ند، داور را تعیین خواهد کرد. 
داوران می بایس��ت زن و شوهر را دعوت و حداقل 

در دو جلس��ه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع 
اختالف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق 
کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود 
را نس��بت به ام��کان یا عدم امکان س��ازش به 

دادگاه تسلیم نمایند. 
داوران می توانند نظرش��ان را جدا جدا و یا 

مشترکاً در یک ورقه به دادگاه ارائه بدهند 
و ملزم نیس��تند که هر دو یک نظر داشته 

باشند. 
قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران 

و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت 
جلس��ات تنظیمی و دیگر ش��واهد و قرائن و امارات در 
م��ورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان س��ازش 

تصمیم می گی��رد و پس از صدور گواه��ی عدم امکان 
س��ازش، آنه��ا می توانند ب��ا ارائه گواهی ب��ه دفترخانه 
طالق، صیغه طالق را ج��اری و ثبت کنند. مدت اعتبار 
گواهی عدم امکان س��ازش سه ماه از تاریخ صدور حکم 
تعیین می ش��ود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای 
اجرای حکم طالق اقدام ننماید، این معنا متصور اس��ت 

برای ادامه زندگی مش��ترک که روزنه های امیدی 
در  که  داشته  این م��دت اقدام ننموده وجود 

است.

دیدگاه

قانون و طالق

یک زن در دادگاه:

همسرم به من خرجی نمی دهد 

روحانی افزود: 
باتوجه به اجرای 

مصوبه شورا کرایه 
اتوبوس های شهری 
تا هفت کیلومتر صد 

تومان و بیش از 
هفت کیلومتر، صد و 

50 تومان تعیین
 شده است
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فرهنگ و هنر
تلویزیون

تئاتر خبر

به کارگردانی مجید مجیدی
بازیگران فیلم سینمایی حضرت محمد )ص( 

مشخص شدند
بیات،  ت��ارخ، س��اره  امی��ن 
مهدی پاکدل، محسن تنابنده، 
حمید فرخ نژاد و... به عنوان 
س��ینمایی  فیل��م  بازیگ��ران 
به  محم��د )ص(  حض��رت 
کارگردان��ی مجی��د مجیدی 

مشخص شدند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، اغل��ب 
س��ینمایی  فیل��م  بازیگ��ران 
)ص(  محم��د  حض��رت 
انتخاب ش��دند. بیش از یک 
سال جس��تجو و تالش برای 
بضاع��ت  تم��ام  شناس��ایی 

بازیگری کش��ور در همه  شهرها و شهرس��تان های مختلف، گروه بازیگری فیلم 
س��ینمایی محمد )ص( تقریبًا تکمیل شده اس��ت. بازیگران انتخاب شده زیر نظر 
کارگ��ردان مجید مجیدی و طراح گریم جیانتو دروس��ی تس��ت چهره پردازی و 
تس��ت لباس در فرم های متنوع انج��ام داده اند تا قابلیت های چهره و فیزیک آنها 

برای ایفای نقش های موردنظر سنجیده شود. 
در ح��ال حاضر امین تارخ برای بازی در نقش عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر اکرم 
)ص(، مه��دی پاکدل برای نقش ابوطالب عموی پیامبر )ص(، س��اره بیات برای 
نق��ش حلیمه دایه  پیامبر )ص(، مینا س��اداتی برای نقش آمن��ه مادر پیامبر)ص(، 
محس��ن تنابنده برای نقش س��اموئل تاج��ر یهودی، حمید فرخ ن��ژاد برای نقش 
ابوسفیان، رعنا آزادی ور برای نقش ام جمیل همسر ابولهب، حمیدرضا تاج دولت 
ب��رای نقش حمزه عم��وی پیامبر )ص(، صادق هاتفی ب��رای نقش بحیرا راهب 
مسیحی، محمد عسگری برای نقش ابولهب عموی پیامبر )ص(، هدایت هاشمی 
برای نقش حناطه برده  آزادش��ده، نگار عابدی برای نقش همس��ر حناطه، پانته آ 
مهدی نیا برای نقش فاطمه بنت اس��د همسر ابوطالب و جعفر قاسمی برای نقش 
حارث ش��وهر حلیمه انتخاب شده اند.گروهی از این بازیگران در روزهای اخیر 
در لوکیش��ن اصلی فیلم )ش��هر مکه( حاضر ش��ده اند و در حضور کارگردان و 

زیرنظر گروه کارگردانی به تمرین پرداخته اند.

راهیابی دو اثر تاالر هنر 
در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه

اس��امی آثار راه یافته به بخش داستانی این جش��نواره اعالم شد که از میان  8۱8 
فیلم داستانی رسیده به دبیرخانه جشنواره،  68 فیلم به بخش مسابقه داستانی راه 
یافتند.  به گزارش ایس��نا، دو فیلم کوتاه برخورد نزدیک از نوع چندم )مصطفی 
حیدری( و هیچ کدام از وس��ایل من جابجا نش��ده اس��ت )مجتبی اسپنانی(که به 
طور مش��ترک توسط تاالر هنر و انجمن س��ینمای جوان اصفهان تولید شده اند، 
تنها برگزیدگان این جش��نواره از استان اصفهان هستند. گفتنی است بازبین های 
این جش��نواره ش��امل مهدی عظیمی، عباس رافعی، عل��ی اکبر قاضی نظام، عطا 

سلمانیان و مهدی جعفری می باشند.

در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر؛
»عصرانه سگی« به روی صحنه رفت

نمایش عصرانه سگی به کارگردانی رادمهر کشانی از ۱۳ تا ۱8 شهریورماه مهمان 
تاالر ش��یخ بهایی اصفهان شد. به گزارش فارس، نمایش »عصرانه سگی« نوشته 
و کارگردانی رادمهر کشانی کاری از گروه تئاتر پژوهش مهر است که در فضای 
مکتب کمدی اصفهان جان گرفته، این نمایش هر ش��ب ساعت 2۰.۳۰ در تاالر 
شیخ بهایی برگزاری می ش��ود. کارگردان تئاتر عصرانه سگی اظهار داشت: این 
نمای��ش با بهره گرفتن از ش��اخص های این مکتب، فضای تئات��ر روز دنیا و بر 
اساس دو داس��تان کوتاه آنتوان چخوف، توسط خودم نوشته شده است. رادمهر 
کش��انی افزود: گروه پژوهش مهر با شناسایی ذائقه مخاطب و تنها برای مخاطب 
امروز و بدون در نظر گرفتن سالیق سازمان ها، ادارات آثار کالسیک و کارگاهی 
متفاوت��ی با بهره گرفتن از ش��یوه های خالقانه، علمی و متد روز دنیا این نمایش 
را به اجرا درآورده اس��ت. وی از اهداف این گروه گفت و بیان داش��ت: اهداف 
این گروه اس��تفاده از علوم مختلف در هنر اس��ت، که به عنوان مبحث مدیریت 
اس��تراتژیک، مدیریت بحران و مدیریت کالن است، که کاربرد آن در کارگردانی 
الزم و دارای اهمیت احساس می شود. کارگردان تئاتر عصرانه سگی از بازیگران 
ای��ن نمایش نام برد و تصریح ک��رد: مهدی قندهاری، نازنی��ن گله داری، عباس 
اس��دی، عبدالرضا رحیمی، نگار گرامی، میالد منتظری، پوریا اس��دی، مس��عود 
ش��فیعی، سروش منجزی داوودی، ساغر زرگر، صفوراً نصرالهی، کیمیا پراکوه از 
جمله نقش آفرینان این اثر هس��تند. اجرای نمایش »عصرانه سگی« چهاردهمین 

تئاتر خصوصی گروه پژوهش مهر از سال ۱۳88 تاکنون است.

استفاده 8 هزار هنرجو از بخش آموزش 
حوزه هنری اصفهان 

رئیس حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: هش��ت هزار نفر از هنرجویان در تابستان 
امسال از بخش آموزش حوزه هنری این استان استفاده کرده اند. 

سید مهدی سیدین نیا در زمینه پژوهش از ثبت و ضبط خاطرات ۱2۰ مبارز اصفهانی 
که در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی نقش داشته اند خبر داد و اظهار داشت: 
به خاطر نقش بی بدیل استان اصفهان و شخصیت های مؤثر آن در پیروزی انقالب 
 اس��المی، حوزه هنری اس��تان اصفهان مبادرت به جم��ع آوری و ثبت و ضبط این 
خاطرات کرده که این مجموعه با نام نقش اصفهان در نهضت امام خمینی )ره( منتشر 
می شود. وی در تبیین برنامه های سینمایی حوزه هنری از بازسازی مجموعه فرهنگی 
هنری سوره، آغاز بازسازی مجموعه فرهنگی هنری و سینمایی شهر گز، ارائه طرح 
س��اخت مجموعه فرهنگی هنری شهرستان آران و بیدگل نام برد و افزود: مجموعه 
فرهنگی و هنری سوره اصفهان شامل گالری نقش خانه، مجموعه آموزشی، تاالری با 
ظرفیت25۰  نفر و استودیوی تخصصی صدا و تصویر است که امکان ضبط همزمان 
برنامه های مختلف در آن وجود دارد بازس��ازی این مجموعه به تازگی تمام شده و 
به زودی ش��اهد افتتاح این مجموعه خواهیم بود. رئیس حوزه هنری استان اصفهان 
ادامه داد: بازسازی مجموعه فرهنگی هنری و سینمایی شهر گز با ظرفیت 4۰۰ نفر و 
آغاز عملیات زیرساختی احداث مجموعه فرهنگی هنری شهرستان آران و بیدگل با 
زیربنای حدود هشت هزار متر شامل دو سالن سینمایی با ظرفیت 5۰۰ نفر و سالن 
همایش از دیگر فعالیت های حوزه هنری استان اصفهان است. وی در حوزه کتاب 
از انتشار و رونمایی کتاب سال گرافیک برای نخستین بار در اصفهان خبر داد و بیان 
داش��ت: به علت تعدد آثار در رش��ته گرافیک و نیز تشویق و ترغیب عالقه مندان به 
این رشته اقدام به انتشار کتاب سال گرافیک کرده ایم. سیدین نیا گفت: انتشار کتاب 
نقاش��ان معاصر اصفهان در یک هزار و 5۰۰ نسخه شامل ۱2۰ اثر از نقاشان معاصر 
اصفهان )آثار ارائه شده در نمایشگاه نقاشان معاصر اصفهان در گالری صبای تهران( 

از انتشارات این سازمان در زمینه هنرهای تجسمی است.

نصر اصفهانی:
موزه دفاع مقدس در اصفهان

راه اندازی شود 
رئیس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان با تأکید بر 
ترویج و انتقال پیام فرهنگ 
دفاع مقدس در هفته دفاع 
مقدس، گفت: موزه دفاع 
مقدس بای��د در اصفهان 
راه اندازی شود. به گزارش 
مه��ر، س��ردار کریم نصر 
اصفهانی در جلسه علنی 

شورای شهر با بیان این که هفته دفاع مقدس تلنگری برای فراموش نکردن 
یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی است، تأکید کرد: باید موزه دفاع مقدس در 
اصفهان راه اندازی شود و برنامه های ویژه در خصوص حماسه آفرینی های 
جوانان ایرانی در هشت سال جنگ تحمیلی برگزار شود. وی با تأکید بر این 
که ترویج و انتقال پیام فرهنگ دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس ضروری 
است، افزود: مدیریت شهری باید فضاهای شهری را متناسب با هفته دفاع 

مقدس آماده کند.

نمایشگاه کتاب هالل احمر 
در آران وبیدگل گشایش یافت

نمایش��گاه کتاب هالل احمر با هدف ترویج فرهن��گ کتاب خوانی در 
آران وبیدگل گش��ایش یافت. رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آران 
و بیدگل در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: در این نمایشگاه سه هزار عنوان 
کتاب در معرض دید عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است. 
محمد رمضانی، موضوع این کتاب ها را آموزش کمک های اولیه و امداد 
و نج��ات و همچنین مفاهیم و موضوعات مذهبی، سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی، کودکان، پزش��کی، روانشناسی، رایانه، علمی، فرهنگی و رمان 
عنوان کرد. به گفته وی، این نمایش��گاه ب��ه مدت دو هفته پذیرای عموم 
عالقه من��دان خواهد ب��ود. رمضانی،  هدف از برگزاری این نمایش��گاه را 
ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین مردم، تشویق و ترغیب جوانان به 
مطالعه کتاب و سهولت دسترسی شهروندان به کتاب های جدید برشمرد. 

رئیس اداره ارشاد آران و بیدگل: 
قرآن منشور عملی زندگی مومنان

 
به گزارش ایرنا، میثم نمکی در جمع حافظان و قاریان سفیدش��هر، اظهار 
داش��ت: قرآن کتاب بندگی و آیین تابندگی است و کسانی که در زندگی 
بدنبال سعادت و رستگاری هستند باید به این کتاب آسمانی تمسک جویند. 
وی با اش��اره به فعالیت های چشمگیر انجمن های قرائت قرآن در سطح 
شهرس��تان آران و بیدگل، برنامه های مستمر قرآنی در سفیدشهر را نشانه 
ظرفیت گسترده و غنی این منطقه دانست. وی افزود: در جلسات قرآنی 
سفیدشهر، جوانان با شور و حرارت خاصی انس و الفت با مفاهیم قرآنی را 
مایه موفقیت در زندگی و نشاط روحی و معنوی خود می دانند و همواره بر 

تداوم و اهمیت برگزاری این جلسات نورانی تأکید می ورزند. 

بار دیگر ش��هر گنبدهای فی��روزه ای به بهانه 
میزبانی چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروس��کی میزبان خنده های کودکان سراسر 

کشورمان شده است.
در نخستین ساعات مراسم افتتاحیه چهاردهمین 
جشنواره کشوری نمایش عروسکی کارناوال 
شادی با س��رکردگی عروسک های قول  پیکر 
دارا و س��ارا که به دنبال خود کوچک، بزرگ، 
مس��ئوالن اجرای��ی و... را می کش��ید، پس از 
بازدی��د از نمایش��گاه عکس و عروس��ک ها 
در مجتمع فرهنگی هنری بوس��تان کودک با 
دلی ش��اد و لب های خندان به سمت مجتمع 
فرهنگی فرشچیان روانه کرد. دارا و سارا نماد 
عروس��ک های ایرانی نه تنها برای کودکان در 
خیابان ش��ادی آفرین بود بلک��ه بزرگ ترها را 
هم به خاطرات دوران کودکی باز می گرداند، 
چه در این عروسک ها نهفته است که کودکی 
تمام آینده خود را در آن می بیند و بزرگ ترها 
همه کودکی خود را در آن جس��تجو می کنند. 
افتتاحیه چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروس��کی با خوش آمدگوی��ی دختر خوش  
زبان اصفهانی، نمایش کودکان کانون پرورش 
و قصه گویی دختری ش��یرین سخن و دیگر 
برنامه ها آغاز و ۱2 گروه شرکت کننده را برای 
رقابتی دوستانه در دو روز آینده آماده کرد.۱۰ 
گروه به عنوان گروه اصلی و دو گروه مهمان 
از اس��تان های اصفهان و خراس��ان شمالی و 

یک گروه خارجی از کش��ور آفریقای جنوبی 
به اجرای نمایش می پردازند. در نخستین روز 
از چهاردهمین جش��نواره کش��وری نمایش 
عروسکی اصفهان اعضای گروه نمایش کانون 
اس��تان آذربایجان شرقی دل به دریا می زنند و 

»دل دریایی« را به روی صحنه می برند.  
»کی گفته توبه گرگه، مرگه« از بوش��هر، »بازم 
خوابت برد« از هرمزگان، »خانه پر سر و صدا« 
از یزد، »دروغ شاخدار« از مرکزی و »گروفالو« 
از آذربایج��ان غربی از جمله نمایش هایی که 
در چهاردهم شهریور ماه در مجتمع فرهنگی 
هنری اس��تاد فرش��چیان اصفهان به نمایش 
گذاشته می شود، همچنین نمایش عروسکی 
»دوستی« توسط گروه نمایش آفریقای جنوبی 

آخرین نمایش صبح روز اول اجرا می شود.
عصر روز اول نیز مجتمع فرهنگی هنری کانون 
واقع در پل فلزی اصفهان، کودکان و نوجوانان 
را به تماش��ای نمایش های »نقاش و صفر« از 
لرس��تان، »می شه« از تهران و »جنگ سیب« از 
قزوین فرا می خواند. همچنین نمایش »به یاد 
)م،پ،و(« از خراسان شمالی و »دانه کوچک« 
از اصفهان به صورت دو زبانه به روی صحنه 
می رود. براساس این گزارش نخستین روز از 
جشنواره نمایش عروسکی اعضای کانون در 
اصفهان با اجرای نمایش »س��یب خداحافظ، 
س��یب سالم« از چهارمحال و بختیاری به کار 
خود پای��ان می دهد. مع��اون فرهنگی کانون 

پرورش فکری کشور گفت: نمایش عروسکی 
ابزاری برای مربی متربی پرور، شعار چهاردهمین 
جشنواره کشوری نمایش عروسکی است و 
اگر مربی را به عنوان واس��طه تربیتی انتخاب 
کنیم وظیفه بر همگان مشخص است. محمد 
باقر آدوس��ی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین 
جشنواره کشوری نمایش عروسکی در مجتمع 
فرهنگی فرشچیان استان اصفهان اظهار داشت: 
در جش��نواره های نمایش عروسکی به دنبال 
انسان های متخصص و حرفه ای نیستیم. وی 
با اشاره به بسته های نمایش که شامل نمایش 
خالق، نمایشنامه خوانی، نمایشنامه نویسی، 
نمایش عروسکی و نمایش است، بیان داشت: 
اگر بس��ته نمایش را به یک ساختمان تشبیه 
کرده که شالوده آن کتاب و کتاب خوانی باشد 
کانون پرورشی به عنوان کتابخانه است که برای 
رون��ق آن از 4۰ گان��ه هنری، ادبی و فرهنگی 
بهره می گیریم. آدوسی ادامه داد: مربی به عنوان 
ستون این ساختمان متربی  را می سازد و تربیت 
انسان با ایجاد یک قالب شخصیتی نقشه این 
ساختمان محسوب می ش��ود. وی با اشاره به 
بسته های نمایشی، فرهنگی، هنری و ادبی به 
عنوان مصالح س��اختمان اضافه کرد: پرورش 
فک��ر، خردپ��روری و تعقل گرای��ی در واقع 
ساختمانی است که به دنبال ساختن آن هستیم. 
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری تصریح 
کرد: در جش��نواره های نمایش عروسکی به 

دنبال انسان های متخصص و حرفه ای نیستیم 
و مربی با بهره از فعالیت های فرهنگی به طور 

غیرمستقیم شخصیت متربی را می سازد.
فرآینــد محــوری، الزمه شــکل گیری 

افراد
وی با اش��اره ب��ه اعضای نمایش ک��ه باید از 
اعض��ای مراک��ز کانون های پ��رورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان باش��ند، اظهار داش��ت: 
اگر اعضا را از بیرون انتخاب کنیم به س��مت 
حرفه آم��وزی حرکت ک��رده و دیگر به دنبال 
شکوفایی اس��تعدادها نبوده ایم. آدوسی تأکید 
کرد: در امر پرورش و تربیت فرآیند محوری 
الزمه ش��کل گیری و نهادینه کردن افراد است 
و مربی��ان باید نق��ش هدایت کننده داش��ته 
باش��ند. وی با اش��اره به این که انس��ان ها در 
درجات مختلف استعدادهای متفاوتی دارند، 
بیان داش��ت: اگر به اعضا کانون توجه خاص 
شود بخش نخبه گرایی بیشتر شکل گرفته نه 
این که متخصص پ��روری اهمیت پیدا کند.
دبیر اجرایی چهاردهمین جش��نواره کشوری 
نمایش عروس��کی گفت: موضوع نمایش ها 
باید براساس نیاز نوجوانان هر منطقه انتخاب 
و زمانی که نیاز خوب ش��ناخته شد می توانیم 
به طور غیر مستقیم بر جوانان اثر بگذاریم. وی 
هدف نمایش عروسکی را در راستای پرورش 
و شکوفایی دانست و بیان داشت: تغییر رفتار و 
ایجاد شخصیت سالم در کودکان هدف اصلی 
از نمایش های عروسکی کودکان است. آدوسی 
با اش��اره به دو ساالنه شدن جشنواره نمایش 
عروس��کی کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان اضافه کرد: یک سال زودتر شیوه نامه ها 
را ابالغ تا براساس سیاست های سازمان فرمان 
اجرا شود. وی افزود: نمایش هایی که در مرحله 
کش��وری برگزیده  شوند در مرکز تئاتر تهران 
به مدت یک هفته فرصت اجرا داشته تا تمام 
مردم کش��ور از آن بهره بگیرن��د. الزم به ذکر 
است چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروس��کی کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان با حضور مسئوالن و ۱2 گروه  داخلی 
از اس��تان های مختل��ف کش��ور و یک گروه 
خارجی از آفریقای جنوبی در مجتمع فرهنگی 

فرشچیان استان اصفهان افتتاح شد.
تمرین بین المللی شدن در چهاردهمین 

جشنواره نمایش عروسکی 
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اصفهان گفت: با حضور یک گروه نمایش��ی 

از کش��ور آفریقای جنوب��ی در چهاردهمین 
جش��نواره کش��وری نمایش عروس��کی در 
اس��تان اصفهان تمرینی برای بین المللی شدن 
این جش��نواره در دو س��االنه آینده آغاز شده 
است. سید حامد عس��گری فر اظهار داشت: 
در چهاردهمین جش��نواره کش��وری نمایش 
عروس��کی هدف تعیین گروه های اول و دوم 
نیست بلکه کار همه گروه ها ارزشمند و نتیجه 
زحمات ۱۱ گروه میهمان در اس��تان اصفهان 
دیده می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه کار نمایش 
عروسکی در کانون های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بیان داشت: کار نمایش یک 
کار گروهی و دسته جمعی است که با ترکیب 
قصه گویی، نمایشنامه خوانی، نمایشنامه نویسی، 
عروس��ک گردانی در کنار یکدیگر دس��ت به 
خالقیت می زنند. مدیر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اصفهان اضافه کرد: در ابتدا 
۳7۰ گروه تا اردیبهشت ماه سال جاری در ۳۱ 
استان با هم به رقابت پرداختند و 6۰ گروه از 
بین آنها انتخاب و در رقابتی دیگر به ۱2 گروه 

در حال حاضر رسیده اند. 
وی ادامه داد: ب��ه منظور انتخاب نمایش های 
برتر کش��ور برای این جشنواره ۳6 جشنواره 
استانی و منطقه ای در پنج منطقه کشور برگزار 
شد تا ۱2 نمایش برگزیده که از کیفیت بهتری 
برخوردار بوده اند، به چهاردهمین جش��نواره 
کشوری نمایش عروسکی راه یابند.عسگری فر 
با اشاره به این که برنامه ها چهاردهمین جشنواره 
کشوری نمایش عروسکی کشور نباید منحصر 
به س��الن ها باشد، تصریح کرد: برای فراگیری 
برنامه ها چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروس��کی با یک تریلی سیار عروسک های 
غول پیکر دارا و س��ارا به طول س��ه متر را در 
س��طح ش��هر و ایجاد بس��تری برای استفاده 
کودکان محالت محروم از نمایش ها آماده شده 
اس��ت. وی با اشاره به سخن امام خمینی)ره( 
مبنی بر این که شهادت هنر دوم مردم خداست، 
اف��زود: وقتی در زمان جنگ در یک روز ۳2۰ 
شهید در اس��تان اصفهان تشیع  شوند هنری 
است که باعث افتخار مردم هنرپرور اصفهان 

خواهد بود.
الزم به ذکر است س��یداحمد میرعالیی دبیر 
بیست و پنجمین جش��نواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان روز گذشته گفت: این دوره 
از جش��نواره از 2۳ ت��ا 27 آبان ماه در اصفهان 

برگزار می شود.

مدی��ر اداره فنی و حرف��ه ای و کار و دانش اداره 
کل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: 
۳7۰ هنرس��تان فنی و حرف��ه ای، کار و دانش و 
کش��اورزی دولتی و غیرانتفاعی در استان فعال 
اس��ت. عبداله بهارلو در گفتگو با ایس��نا اظهار 
داش��ت: 42 هزار هنرجو و ش��ش هزار نیروی 
انس��انی در این هنرس��تان ها مش��غول تدریس 
و تحصیل هس��تند. وی افزود: در شاخه فنی و 
حرفه ای و در گروه حرفه ای، رش��ته هایی هنری 
شامل نقاشی، گرافیک، صنایع دستی، انیمیشن، 
نقشه کشی معماری، طراحی دوخت و... تدریس 

می ش��ود و این رش��ته ها به دلیل این که افرادی 
که در آن درس می خوانند، باید دارای اس��تعداد 
هنری و خالقیت باشند، جز رشته های گروه هنر 
محسوب می شود. بهارلو بیان کرد: در گروه هنر 
در ش��اخه کار و دانش، رشته ها متنوع تر و بیشتر 
اس��ت و برای مثال تنها در زمینه صنایع دستی، 
گرایش های مختلفی شامل ساخت طال و جواهر، 
س��فال، چوب، دست بافته هایی شامل فرش و...
تدریس می شود و در زمینه گرافیک در شاخه کار 
و دانش نیز گرایش های ارتباط تصویری، طراحی 
کامپیوتری براساس کاربرد کامپیوتر در گرافیک و 

طراحی صفحات وب تدریس می شود.وی اضافه 
کرد: رشته ها در شاخه کار و دانش، گرایش های 
مختلفی دارد و برحس��ب مهارت های هر رشته، 
گرایش هایی در شاخه کار و دانش ایجاد شده و 
به همین دلیل تعداد عناوین رشته های کار و دانش 
بیشتر اس��ت. مدیر اداره فنی و حرفه ای و کار و 
دانش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 29۳ عنوان رشته 
مهارتی در استان تدریس می شود که از این میان، 
۳۳ رشته در شاخه فنی و حرفه ای و بقیه در شاخه 

کار و دانش ارائه می شود.

رئیس اداره صنایع و معادن نایین از افتتاح کارگاه 
رنگرزی س��نتی گل ابریش��م نایین در شهرک 
صنعتی نایین خبر داد. به گزارش فارس، مسعود 
مطلبی در مراسم افتتاح این کارگاه رنگرزی در 
محل شهرک صنعتی نایین اظهار داشت: شرکت 
پژوهش و تولید فرش دستباف گل ابریشم نایین 
مجوز تأس��یس این کارگاه رنگرزی را در سال 
8۳ دریافت کرد ولی به دلیل مشکالت موجود 
در این مسیر، امسال موفق به بهره برداری از این 
کارگاه نیمه صنعتی شد. وی ادامه داد: این واحد 
نیمه صنعتی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با 
ظرفیت ساالنه رنگرزی ۱۰۰ تن خامه در محل 

شهرک صنعتی نایین احداث شده است. رئیس 
اداره صنایع و معادن شهرستان نایین تصریح کرد: 
این واحد به روش سنتی و با مواد طبیعی زمینه 
اشتغال پنج نفر به صورت مستقیم و حدود 2۰ 
نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به این که فرش نایین 
شهرت جهانی دارد و در دیرباز رونق بسیار داشته 
است ولی در حال حاضر این رونق بسیار کاهش 
یافت��ه، این کارگاه رنگرزی در ش��هرک صنعتی 
نایین می تواند نقش بس��زایی در رش��د صنعت 
فرش نایین داشته باشد. مطلبی بیان داشت: کل 
س��رمایه گذاری طرح بیش از 2/7 میلیارد ریال 

ب��وده که حدود  دو میلیارد آن س��رمایه ثابت و 
مابقی سرمایه در گردش است. وی افزود: مبلغ 
5۰۰ میلیون ریال از هزینه ها از طریق تسهیالت 
و اعتبارات بانکی از محل بنگاه های زودبازده و 
کارآفرین شهرستان تأمین شده است. رئیس اداره 
صنایع و معادن شهرستان نایین با اشاره به بحث 
هدفمن��د کردن یارانه ها اظهار داش��ت: در حال 
حاضر انرژی مصرفی این کارگاه نفت س��فید و 
گازوئیل است که البته با اجرای طرح گاز رسانی 
به ش��هرک صنعتی نایین این واحد نیز به دلیل 
طراحی انجام گرفته می تواند از گاز نیز استفاده 

کنند.

کاریکاتوریست های ایرانی انجمن ندارند
هنر کاریکاتور ایران در میان سایر هنرهای تجسمی از بخت و اقبال بلندی 
برخوردار بوده اس��ت. هنرمندان جوان و خالق ایرانی هر هفته رتبه های 
برتر جشنواره های معتبر کاریکاتور دنیا را به خود اختصاص می دهند و 
تقریباً هفته ای نیست که خبری از برنده شدن یک هنرمند کاریکاتوریست 
ایرانی در رسانه ها منتشر نشود. گذشته از این که هنر کاریکاتور دارای زبانی 
بین المللی است که می تواند با استفاده از کمترین ابزار کار و با طرحی ساده 
اما گویا با مخاطب خود ارتباط برقرار کند،  رویکرد انتقادآمیز آن نیز که 
اغلب با طنزی گزنده، نیشدار و کنایه آمیز به طرح مسائل و معضالت روز 
جامعه جهانی می پردازد، بر جذابیت آن برای هر مخاطبی در سراسر دنیا 
افزوده است. از سوی دیگر، برگزاری جشنواره های بسیار زیاد کاریکاتور 
در دنیا نیز به پیشرفت هنر کاریکاتور ایران کمک کرده است. اکنون جوانان 
خالق بسیاری درسراسر کشورمان در زمینه کاریکاتور فعالیت دارند که به 
طور مرتب در این جشنواره های معتبر بین المللی شرکت می کنند و کم تر 
پیش می آید که دست خالی بازگردند که بخش اعظم  این رشد و پیشرفت 
را در سراس��ر کشور باید مدیون استادان این هنر و برگزاری کالس های 
آموزشی آن ها دانست اما هنوز برخالف سایر هنرهای تجسمی و حتی 
مشاغل دیگر، انجمنی برای گردهم آیی و همچنین رسیدگی به مسائل و 
مشکالت شان ندارند. خانه کاریکاتور اگر چه در جهت رشد و پیشرفت 
این هنر و معرفی هنرمندان ایرانی در سطح دنیا، گام های بلندی را برداشته 
اس��ت، اما بیشتر در زمینه آموزشی فعالیت داش��ته است و کارکرد یک 

انجمن صنفی را برای کاریکاتوریست ها نداشته و ندارد.

کنسرت ساالر عقیلی در اصفهان 
به تعویق افتاد

مدیر هنر سرای خورشید وابسته 
به س��ازمان فرهنگ��ی، تفریحی 
ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
مش��کالت به وجود آمده در اخذ 
مج��وز برای برگزاری کنس��رت 
س��االر عقیلی در اصفهان تأکید 
کرد که این کنس��رت از ۱7 و ۱8 
شهریور به تاریخ دیگری موکول 

شده است. به گزارش ایمنا، محمد علی ایزدخواستی در ارتباط با آخرین 
وضعیت اخذ مجوز برای برگزاری کنس��رت ساالر عقیلی در اصفهان، 
بیان داشت: تمام تالشم را انجام دادیم تا اولین کنسرت در تاریخ ۱7 و 
۱8 شهریور برگزار شود اما متأسفانه تاکنون مجوز این کار از طرف اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان صادر نشده و به همین خاطر 
قطعاً این کنسرت در تاریخ مذکور برگزار نمی شود. وی ادامه داد: تمام 
تالشمان را به کار خواهیم بست تا در صورت صدور مجوز این کنسرت 

را در تاریخ 24 و 25 شهریور ماه در ورزشگاه گل نرگس برگزار کنید
گفتنی است، که کنسرت ساالر عقیلی خواننده قطعه ماندگار وطنم که 
به اعتقاد برخی نخستین سرود ملی ایران است در صورت صدور مجوز 
اجرا توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با همراهی 

ارکستر ملی اصفهان برگزار می شود.

طی 5 سال؛

عروسک های سراسر کشور در اصفهان نمایش می دهند

تدریس 29۳ عنوان رشته مهارتی در اصفهان 

کارگاه رنگرزی سنتی در نایین افتتاح شد
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مطبیک پیشنهاد

ظروف مسی برای سالمت انسان 
مضر است

ظروف مسی نه تنها مس بدن را تأمین نمی کند بلکه به سالمت نیز آسیب 
می رس��اند. رضا مورکیان کارشناس مواد آشامیدنی و بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی یزد در این باره اظهار کرد: ظروف مس��ی برای هدایت 
گرمایی، ظروف خیلی مناسبی هستند و از زمان قدیم نیز از این ظروف 
برای پخت و پز اس��تفاده می ش��د، اما در صورت تشکیل شدن اکسید 
مس یا زنگ مس - که زرد رنگ و دارای ترکیبی بسیار سمی است- در 
 این ظروف، به س��المت بدن آسیب می رسد چراکه این ماده خطرناک 

است.  
وی ادامه داد: چون در حین استفاده از ظروف مسی، الیه قلع از این گونه 
ظروف جدا ش��ده و وارد مواد غذایی می ش��ود و یا در اثر شستشو نیز 
ممکن است این الیه از ظرف جدا شود. این کارشناس مواد آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی افزود: وجود قلع یا استفاده بی رویه از ظروف مسی 
س��بب افزایش قلع در مواد غذایی و آسیب به سالمت انسان می شود، 
بنابراین بهتر است از این ظروف به ویژه در ظروف خانگی و آشپزخانه به 
طور مداوم استفاده نشود. براساس گزارش بعضی از افراد معتقدند استفاده 
مداوم از ظروف مسی سبب می شود که مس مورد نیاز بدن تأمین شود 
در حالی که این تفکر اشتباه است چرا که به مقدار مورد نیاز بدن، مس 
در مواد غذایی وجود دارد و نیازی به استفاده از این ظروف جهت تأمین 

مس بدن نیست.

برای پیشگیری از سرطان سینه
گردو  بخورید

گردو ارزش تغذیه ای بسیار باالیی دارد و از نظر پزشکی برای بدن بسیار 
مفید اس��ت. برای مثال در درمان سردردها، جلوگیری از طاسی و حتی 
تاثیرگذاری روی توان باروری مؤثر است. این بار نیز نتایج یک مطالعه 
پزشکی جدید تأیید کرد که مصرف مقادیر متوسط گردو به عنوان بخشی 

خطر بروز می تواند از رژیم غذایی روزانه و دایمی 
سرطان س��ینه را در زنان 

کاهش دهد.
دانش��گاه  پزش��کان 
که  دریافته اند  مارشال 
مص��رف دوز روزان��ه 

رش��د  می��زان  گ��ردو، 
تومورهای س��رطان س��ینه 

را در موش های آزمایش��گاهی 
کاه��ش می دهد. ب��ه گفته این 

پزشکان، گردو نه تنها احتمال بروز 
تومورهای سرطانی را کاهش می دهد 

اندازه بلکه در عین ح��ال پس از ابتال از تعداد و 
آنها نیز می کاهد. به گزارش روزنامه ایدینپدنت، این پزشکان تأکید کردند 
مصرف گردو در کاهش احتمال بروز این س��رطان حتی در افرادی که 
زمینه مستعد ژنتیکی برای ابتال به سرطان سینه دارند هم مؤثر است.گردو 
منبع غنی ازاسیدهای چرب امگا – ۳، آنتی اکسیدان ها و فیتواسترول ها 

است که همگی خطر ابتال به این سرطان را کاهش می دهند.

نوشیدنی ای که عصبانیت شما 
را کاهش می دهد

یک متخصص تغذیه گفت: آب در روح و روان انسان تأثیرگذار است 
و افرادی که آب کمتری مصرف می کنند، عصبی تر هس��تند و استرس 
آنها نیز بیشتر اس��ت اما افرادی که به میزان کافی آب مصرف می کنند، 
 در مواقع اضطرار می توانند بهتر عمل کنند و اس��ترس آنها کاهش پیدا 

می کند.
سید مرتضی صفوی در گفتگو با فارس اظهار داشت:  45 تا 5۰ درصد 
از ترکیبات بدن را آب تشکیل می دهد، همچنین سوخت و ساز و فعل 
و انفعاالت بدن به وس��یله آب انجام می گیرد. وی گفت: دفع سموم از 
بدن بس��یار اهمی��ت دارد و مصرف 8 تا ۱2 لیوان آب در روز، س��موم 
را از ب��دن خارج می کند، همچنین کم آبی خط��ر مرگ را برای افراد به 
دنب��ال دارد.  اگر آب به اندازه کافی مصرف نش��ود، تنظیم واکنش های 
 بدن بهم می خورد و س��وخت و س��از و س��م زدایی ب��ه خوبی انجام 

نمی گیرد.
صفوی بیان داشت: مصرف روزانه میوه و سبزی و مایعاتی مانند آب، 
دوغ و آب می��وه می تواند آب بدن را تأمین کند. همچنین 9۰ درصد از 
مواد تشکیل دهنده برخی از سبزی ها مانند کاهو، آب است که مصرف 
آن همزم��ان با غذا می تواند آب بدن را تأمین کند. وی افزود: میوه های 
آب دار مانند هندوانه و خربزه نیز در تأمین آب بدن بسیار اهمیت دارد. 
هر س��هم میوه به اندازه یک پرتقال درشت است و هر سهم سبزی به 

اندازه یک لیوان سبزی های خردشده است. 

 شهرزاد باباعلی پور 
بارداری یک��ی از مهم ترین تصمیمات 
مشترک خانواده ها است چرا که اضافه 
ش��دن ی��ک عضو جدی��د ب��ه خانواده 
تأثیرات زیادی ب��ه همراه دارد و این در 
حالی است که تعهدات مرد و زن نیز در 
قبال فرزندی که در راه است بسیار زیاد 
اس��ت به طوری که همین مسئولیت ها 
و ش��رایط س��بب می شود بس��یاری از 
زوج ه��ای ج��وان در س��ال های آغاز 
زندگی مشترک به دنبال راه های مطمئن 
جلوگی��ری از بارداری هس��تند، این در 
حالی است که بسیاری از خانواده ها نیز 
در راس��تای اجرای سیاست های تنظیم 
خان��واده از بارداری ناخواس��ته هراس 
دارن��د چرا که به دنیا آمدن هر فرزند به 
معنای اضافه شدن هزینه های اقتصادی 
از یک سو و افزایش تعهدات اجتماعی 
می باشد. همه این مسائل سبب می شود 
زوج ها نسبت به استفاده از روش های 
پیش��گیری از بارداری وس��واس زیادی 
به خرج دهن��د و به دنبال مطمئن ترین 
روشی باشند که بدون داشتن عوارض، 
خواس��ته آنه��ا را در خص��وص باردار 
نشدن تأمین کند. اغلب متخصصان زنان 
بهترین روش پیش��گیری از بارداری را 
استفاده از قرص های بارداری می دادند 
چرا ک��ه این قرص ها ع��الوه بر منظم 
ک��ردن ع��ادت ماهیان��ه در خانم ها و 
تنظی��م هورمون ها، امکان بهره مندی از 
روابط زناش��ویی بدون نگرانی را فراهم 
می کند، اما یک��ی از مهم ترین عواملی 
که مص��رف قرص های ضد بارداری را 
نسبت به س��ایر موارد برتری می دهد، 
امکان استفاده از آنها در موارد اورژانسی 
است. نسرین مالکی جراح و متخصص 
زنان در اصفهان در این باره گفت: یکی 
از مهم ترین نکاتی که افراد باید نسبت 
به آن آگاهی داش��ته باشند این است که 
در صورتی که احتمال شکست در روش 
پیشگیری از بارداری وجود دارد، آنها تا 

48 س��اعت فرصت دارند با استفاده از 
روش های پیشگیری اورژانسی مشکل 
را از میان بردارند و نکته مهم آن اس��ت 
که هر چه زمان کمتری از موعد ارتباط 
مؤثر گذشته باشد روش های اورژانسی 
با احتمال موفقیت بیشتری همراه است. 
ای��ن متخصص زنان با معرف��ی داروی 
لونورژسترول، اظهار کرد: طریقه مصرف 
این دارو به نحوی است که می توان آن 
را بدون نسخه پزشک و از داروخانه ها 
تهیه کرد به طوری که دو قرص باید به 

شکل همزمان مصرف شود.
مالکی خاطرنش��ان کرد: نکت��ه مهم در 
ارتباط با قرص های لونورژس��ترول آن 
است که این قرص تا 99 درصد مشکل 
را حل می کنند ام��ا در مواردی ممکن 
اس��ت مصرف کننده به حالت تهوع و 
اس��تفراغ مبتال شود. وی با تأکید بر این 
که خانم های جوان باید قبل از ازدواج 
نسبت به چگونگی مصرف قرص های 

ضدب��ارداری آموزش الزم داش��ته و به 
مطالع��ه در این ارتباط بپردازند، تصریح 
 LD، HD ک��رد: مصرف قرص ه��ای
و ت��ری فازیک ت��ا 97 درصد می تواند 
با موفقیت همراه باش��د اما نکته مهم در 
خصوص ای��ن داروها، نح��وه مصرف 
آنها می باش��د به طوری که در صورت 
فراموش ش��دن مصرف در سیکل دارو 
باید طریق��ه مصرف را دانس��ت چون 
در غی��ر ای��ن صورت ف��رد در معرض 
ب��ارداری و یا ب��ه هم خوردن س��یکل 
ع��ادت ماهیانه قرار می گی��رد. وی در 
این خصوص توضی��ح داد: در صورت 
یک ش��ب فراموش کردن مصرف دارو 
باید صبح فردا قرص مورد نظر مصرف 
شود و همان شب در ادامه سیکل، دارو 
مص��رف گردد و اگر دو ش��ب مصرف 
دارو فراموش شده باشد طی روز بعدی 
دو قرص همزمان مصرف و در شب نیز 
در موعد مقرر قرص مورد نظر استفاده 

شود. این متخصص زنان در ادامه افزود: 
اما اگر کسی س��ه روز متوالی قرص ها 
را مصرف نکرد حق ادامه مصرف دارو 
را ن��دارد و بای��د از روش ه��ای دیگر 

جلوگیری از بارداری استفاده کند.
این متخصص با اشاره به این که دانستن 
اطالعات الزم در خصوص روش های 
مطمئ��ن جلوگیری از ب��ارداری، عالوه 
ب��ر این که اف��راد را از پذیرش بارداری 
ناخواس��ته حف��ظ می کند به س��المت 
زوج ها نیز کم��ک می کند، اظهار کرد: 
نکته ای که زوج ه��ا باید آن را مد نظر 
داش��ته باش��ند این اس��ت که بارداری 
ناخواس��ته می توان��د اث��رات روانی و 
جس��می ناگواری را برای نوزاد و مادر 
به همراه داش��ته باشد اما رعایت نکات 
کلیدی در این باره به زوج ها این امکان 
را می ده��د که در ش��رایطی ایده آل از 
لحاظ جسمی و روحی داشتن فرزند را 

تجربه کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
گف��ت: با توجه ب��ه این ک��ه کانون های 
انتقال بیماری وبا، مزارع کشاورزی است، 
اس��تفاده از س��بزیجات در رستوران ها و 
اغذیه فروش��ی ها تا اطالع ثانوی ممنوع 

است. 
محمد مهدی گویا  افزود: ممنوع ش��دن 
اس��تفاده از س��بزیجات در رستوران ها و 
اغذیه  فروش��ی ها به صاحبان این اماکن 
ابالغ ش��ده است و هموطنان در صورت 
مش��اهده تخلف در این مراکز، مراتب را 

به نزدیکترین مرکز بهداشتی 
درمانی و یا س��امانه 
بهداشت  اطالعات 
با ش��ماره  محیطی 
تلفن ۰9678 اطالع 

با  دهند. وی 
بیان این که 

ش��روع بیماری وبا در کش��ور در س��ال 
جاری ب��ه دنبال ورود اتباع کش��ورهای 
همسایه به صورت غیرقانونی و همچنین 
مسافرت های غیرقانونی ساکنین مناطق 
مرزی به کش��ورهای همسایه و ابتال آنها 
به بیماری پس از بازگش��ت به کش��ور 
بوده است، افزود: همه موارد این بیماری 
به محض ابتالی ب��ه آن و یا بروز اولین 
عالئم، شناس��ایی و تحت درم��ان قرار 
گرفتند. وی با اش��اره به ورود غیرقانونی 
اتباع کش��ورهای همس��ایه، گفت: یکی 
از اماکنی که اتباع بیگانه برای اش��تغال به 

می آورند،  روی  ع آن  ر ا م��ز

کشاورزی و به خصوص مناطقی است که 
در آنها سبزی کاری و صیفی کاری وجود 
دارد.گویا اف��زود: در این ارتباط اقدامات 
جدی صورت گرفته اس��ت تا بتوان آنها 
را شناس��ایی و در صورت ابتالی آنها به 
بیماری، تحت درمان و سایر مراقبت های 
بهداشتی قرار گیرند اما به دلیل پراکندگی 
آنها در اس��تان های مختلف و گستردگی 
این مزارع، امکان دسترس��ی به همه آنها 
میسر نیس��ت و به همین دلیل این مزارع 
 ب��ه کانون های انتقال بیم��اری وبا تبدیل 

شده اند. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری ها با بیان این 
که عامل ایجادکننده این بیماری از طریق 
مدفوع فردآلوده، وارد فاضالب ها می شود، 
گف��ت: چنانچه از ای��ن فاضالب 
ب��رای کاش��ت 
و  سبزیجات 

صیفی جات استفاده شود، باعث آلودگی 
آنها ش��ده و این کانون می تواند بیماری 
را به دیگ��ران انتقال دهد. وی تأکید کرد 
بررسی های ما نش��ان می دهد، مهم ترین 
و اصلی تری��ن راه انتقال بیم��اری وبا در 
کشور، س��بزیجاتی است که با فاضالب 
خام آبیاری می شود.گویا خاطرنشان کرد 
این اقدام خالف قانون است و کسانی که 
دست به چنین اقدامی می زنند به مراجع 
قضایی معرفی خواهند شد تا برخوردهای 
قانونی الزم ص��ورت گیرد. رئیس مرکز 
اس��تانداران،  از  بیماری ه��ا  مدیری��ت 
فرمانداران و مس��ئوالن نی��روی انتظامی 
درخواست کرد در جمع آوری اتباع بیگانه 
غیرمجاز به خص��وص در اماکنی مانند 
مزارع کشاورزی که می تواند باعث انتشار 
بیماری شود، نهایت تالش خود را به کار 

گیرند. 
وی خاطرنش��ان کرد وزارت بهداشت و 
همه دانش��گاه های علوم پزشکی کشور 
با حمایت مس��ئوالن سیاسی و انتظامی 
استان ها و همچنین شرکت  آب و فاضالب 
و سازمان جهاد کشاورزی تالش خود را 
به کار گرفته  اس��ت تا بیماری به بهترین 
 شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان کنترل 

شود.

قرص معجزه گر در پشگیری از بارداری را بشناسید فایده های شگفت انگیز سیب 
را بشناسید

سیب نقش مهمی در سالمت بدن دارد و مزیت آن این است که عالوه 
بر پیشگیری از بیماری ها، باعث افزایش سالمت نیز می شود. مصرف  
این میوه شگفت انگیز می تواند  سالمت شما را تضمین کند. مهم ترین 

فایده های این میوه را بدانید.
پایین آوردن کلسترول

س��طح باالی کلسترول در بدن مش��کالت طوالنی مدت و خطرناکی 
را به دنبال دارد با مصرف س��یب می توانید سطح کلسترول را در حد 
نرمال نگه دارید. مطالعات و پژوهش ها حاکی از این است که خوردن 
دو عدد سیب  در هر روز تقریباً به میزان ۱6 درصد سطح کلسترول را 
پایین می آورد. برای کاهش سطح کلسترول هیچ چیز دیگری به اندازه 

سیب  مفید نیست.
تقویت دستگاه گوارش

افرادی که از مشکالت دستگاه گوارشی رنج می برند با خوردن سیب 
می توانند عملکرد این دس��تگاه را در حد نرمال نگه دارند. مهم ترین 
دلیل در تنظیم و تقویت دس��تگاه گوارش این است که سیب سرشار 
از فیبر است و این بدان معناست که حرکات روده ای را منظم می کند 
و دیر هضمی و یبوست را از بین می برد. با تنظیم دستگاه گوارشی از 
دل دردهای مزمن و ش��دید که به این دستگاه مرتبط است نیز کاسته 

می شود.
افزایش انرژی

قندی که در سیب وجود دارد طبیعی است و فواید زیادی دارد که به 
هیچ عنوان مقابل مقایسه با شیرینی ها و قندهای مصنوعی نیست. قند 
موجود در سیب باعث افزایش انرژی می شود به همین دلیل است که 
خوردن این میوه صبح زود و قبل از صبحانه توصیه شده و تا آخر شب 

بدن را سرحال نگه می دارد و انرژی مورد نیاز را تأمین می کند.
درمان آنمی )کم خونی(

از آنجایی که س��یب سرشار از آهن است در درمان آنمی نقش مهمی 
دارد. آه��ن موجود در بدن س��طح هموگلوبین را افزایش می دهد که 
افزایش هموگلوبین با درمان آنمی ارتباط مستقیم دارد اگر شما به طور 
دائم احساس ضعف و خس��تگی دارید با خوردن این میوه می توانید 
سرحال شوید زیرا قند طبیعی موجود در سیب با آهن آن ترکیب شده 
و باعث افزایش انرژی و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن می شود به 

گونه ای که بدن در برابر بیماری ها حالت آماده باش به خود می گیرد.
کاهش خطر ابتال به سرطان

از دیگر فواید این میوه کاهش خطر ابتال به سرطان های خاص است. 
از آنجایی که فیبر موجود در س��یب در تقویت دستگاه گوارش مؤثر 
است از خطر ابتال به سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند. خوشبختانه 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که مصرف این میوه خطر ابتال به سرطان 
ریه و سرطان سینه را نیز کاهش می دهد و به طور کلی سیب، میوه ای 

استثنایی در پیشگیری از انواع سرطان ها به شمار می آید.
کاهش خطر حمالت قلبی

سیب سرشار از آنتی اکسیدان قوی است و در حقیقت آنتی اکسیدان 
برای س��المت قلب فواید زیادی دارد مصرف سیب کمک زیادی به 
درمان و پیش��گیری از بیماری های قلبی می کند. از آنجایی که بیماری 
قلبی با افزایش س��ن، زیاد می ش��ود، مصرف این میوه هیچوقت دیر 

نیست و به خوردن آن توصیه زیادی شده است.
درمان و پیشگیری از آسم

اگر شما از مشکالت ناشی از آسم رنج می برید با خوردن یک فنجان 
آب سیب می توانید به رفع این مشکالت و نگرانی ها کمک کنید. یکی 
از نشانه های آسم به سختی و با صدای بلند نفس کشیدن است اما با 
خوردن آب سیب تازه می توانید این نشانه ها را از بین ببرید. زنان باردار 
نیز با خوردن این میوه به مقدار زیاد در طول بارداری می توانند از مبتال 

شدن جنین به آسم جلوگیری کنند.
بهبود دیابت

اف��رادی که مبتال به دیابت هس��تند در صورت درم��ان نکردن آن به 
مش��کالت دیگری نیز دچار می شوند که به دیابت مربوط می شود از 
جمله اختالالت عصبی، مشکالت کلیوی و مشکالت بینایی. با خوردن 
س��یب به طور منظم می توانید از مبتال ش��دن به دیابت و مشکالت 
دیگری که به دنبال دارد جلوگیری کرد. ژالتین موجود در سیب نقش 
انسولین را ایفا می کند در نتیجه در تنظیم سطح قند خون بدن اهمیت 
ویژه ای دارد. خوش��بختانه این میوه درش��رایط آب و هوایی مختلف 

برداشت می شود.
افزایش بینایی

مشکالت ناشی از بینایی تقریباً غیرقابل پیشگیری است اما به تازگی 
مطالعات انجام شده نش��ان داده است که سیب می تواند اثر مطلوبی 
بر بینایی داش��ته باشد از آنجایی که سیب منبعی غنی از ویتامین A و 
ویتامین C است در درمان شب کوری و کور رنگی اثرات مثبتی دارد.

پیشگیری و درمان آلزایمر
یکی از ش��گفت انگیزترین اثرات سیب، درمان و پیشگیری از آلزایمر 
است. اثر آن در درمان و پیشگیری از این بیماری به گونه ای است که 

خوردن سیب باعث تقویت سلول های مغز می شود.

اخطار اجرایي
6/279 شماره: 9۰-4۱ ش/ 2۰ به موجب رأي شماره ۳۰7 تاریخ 9۰/4/6 حوزه 2۰ 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسحاق 
یاوري مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیس��ت 
و پنج میلیون ریال( بابت اصل خواس��ته و سي هزار ریال هزینه دادرسي و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ 85/6/۱7 در حق محکوم له اس��کندر راد نش��اني محل اقامت: 
اصفه��ان باغ دریاچه مقابل کارخانه یخ مجتم��ع میالد نور واحد یک. ماده ۳4 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نک��رده یا صورت خ��الف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 2۰ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
6/297 در خصوص پرونده کالس��ه 9۰-767 خواهان بهرام ش��اه طالبي دادخواستي 
مبن��ي بر اثبات و تنفی��د و تأیید معامله مورخ��ه 86/۱۰/۱7 در خصوص پالک ثبتي 
2۳22۳ بخش نه اصفهان مقوم به یک میلیون به طرفیت عباسعلي عباسي- علي اکبر 
محمودي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي مورخ 9۰/7/۱8 ساعت ۱2 تعیین 
گردی��ده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی 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. م الف/ 8۳86
مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
6/۳۰۰ ش��ماره دادنامه: ۳7۳-9۰/5/22، شماره: ۱۰64/89 مرجع رسیدگي: شعبه 29 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي جعفر شریفیان، نشاني: اصفهان، بلوار 
کش��اورز، خ کشاورزي، کوي شهید جانقربان، پالک 25، خوانده: ۱- شهرام عباسیان 
مجهول الم��کان، 2- ابراهیم صادقي نش��اني: اصفهان، خ رب��اط، چهارراه درویش، 
کوچه س��عادت،  جنب س��وپر تخت جمشید،  خواس��ته: الزام به انتقال، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم شورا، ضمن اعالم 
ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت آقاي جعفر ش��ریفیان فرزند ابوالقاس��م بطرفیت ش��هرام 
عباس��یان فرزند سهراب، 2- ابراهیم صادقي فرزند جمشید به خواسته الزام به انتقال 
یک دستگاه وانت نیسان به شماره انتظامي ۱۳-6۱6 ق 87 مقوم به سي میلیون ریال 
خواهان مدعي است که سند وانت مذکور بنام خوانده ردیف دوم مي باشد و در بنگاه 
از خوان��ده ردیف اول خریداري نموده و خواس��تار محکومیت خواندگان به انتقال 
رسمي وانت مذکور ش��ده است. و جهت احراز رابطه قراردادي بین خود و خوانده 
ردیف اول به ش��هادت شهود مسجلین ذیل استش��هادیه پیوست استناد نموده است. 
همچنین آقاي ابراهیم صادقي که به موجب پاس��خ پلیس راهور اصفهان به شورا که 
به ش��ماره ۱4۱۳/6/876۱6-89/۱2/24 وانت مذکور بنام وي ثبت ش��ده اس��ت در 
پرونده کیفري ش��عبه ۱۱4 دادگاه عمومي جزایي اصفهان بکالس��ه 89۱269 ک ۱۱4 
و در صورت جلس��ه مورخه 89/4/۱5 ک اقرار نموده که وانت مذکور را در اختیار 
شهرام عباسیان بنگاهدار گذاشته تا بفروش برساند و ثمن معامله را طي دو فقره چک 
از بنگاه��دار دریافت نموده اس��ت. علي هذا با توجه ب��ه محتویات پرونده و مؤداي 
گواهي گواهان تعرفه ش��ده که نس��بت ادعاي خواهان در خصوص رابطه قراردادي 
بین وي با شهرام عباسیان مي باشد و با عنایت به اقرار خوانده ردیف دوم در محضر 
قاض��ي محترم دادگاه عمومي جزایي ش��عبه ۱۱4 اصفهان ک��ه حاکي از احراز رابطه 
قراردادي بین خواندگان مي باش��د دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً 
به مواد ۱۰، 2۱9 و 22۰ قانون مدني حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال 
رس��مي سند وانت نیسان به شماره انتظامي ۱۳-6۱6 ق 87 در حق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد. و نظر به اینکه خوانده ردیف اول صاحب س��ند رسمي وانت مذکور 

نمي باشد. مستنداً به بند 4 ماده 87 قانون آیین دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان 
نسبت به وي صادر و اعالم مي دارد حکم صادره نسبت به خواندگان غیابي و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظر در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
6/۳۰۱ کالس��ه پرونده: 9۰-2۳9، وقت رسیدگي: 9۰/7/2۳ ساعت 4 عصر، خواهان: 
حیدر زباندان، خوانده: س��عید عباسي جزي، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 9 خمیني شهر ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م الف/ ۱۱4۱2
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي خمیني شهر

ابالغ وقت رسیدگي
6/۳۰2 در خصوص پرونده کالس��ه 94۰/89 خواهان امراله زحمتکش دادخواس��تي 
مبن��ي بر مطالبه مبل��غ پنجاه میلیون ریال بابت وجه س��فته ش��ماره 7۱۳655 مورخ 
89/9/2۳ به همراه کلیه خس��ارت تأخیر و تأدیه و هزینه دادرس��ي به طرفیت ناصر 
قندش��کن تقدیم نموده است. وقت رس��یدگي براي مورخ 9۰/7/2۳ ساعت 5 تعیین 
گردی��ده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی 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. م الف/ 845۱
مدیر دفتر شعبه 25 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
6/۳۰۳ نظ��ر ب��ه اینک��ه در پرون��ده کالس��ه 89۰859 ک ۱۰۱ ای��ن دادگاه خان��م 
فاطمه س��ادات موس��وي فرزند س��ید محمد متهم ب��ه خیانت در امان��ت یک فقره 
چک مي باش��د. وقت رس��یدگي پرونده براي روز چهارش��نبه م��ورخ ۱۳9۰/7/۱۳ 
 س��اعت 8/۳۰ صب��ح تعیی��ن گردی��ده ل��ذا ب��ا توجه ب��ه مجه��ول الم��کان بودن 
مته��م فوق الذکر با انتش��ار یک نوب��ت آگهي به نامب��رده ابالغ مي نمای��د،  در وقت 
 مقرر جهت رس��یدگي حاض��ر گردد. بدیهي اس��ت در صورت ع��دم حضور متهم 
در وق��ت مق��رر وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده محس��وب و دادگاه غیاب��ًا مبادرت به 

 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ ۱۱4۱9

شکراني- مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزایي خمیني شهر

مزایده
در  اصفه��ان  حقوق��ي  عموم��ي  دادگاه  ده��م  ش��عبه  اح��کام  اج��راي   6/۳۱5 
نظ��ر دارد در خص��وص پرون��ده اجرای��ي ۱۳/9۰ ج/۱۰ له فرش��ته یزدان��ي و علیه 
عباس��علي نکوجو به آدرس خ توحید، نرس��یده به چهارراه پلی��س، امالک نکوجو، 
روب��روي بانک س��په مبني بر فروش ش��ش دانگ پالک ثبت��ي ۱5۱9۰/2465 بخش 
5 به نش��اني س��ه راه صغیر اصفهاني، کوچه ش��هید علي اکبرزاده، بن بس��ت شهید 
نامجو که اوصاف ملک زمیني اس��ت که از س��ه طرف ش��مال و ش��رق و غرب به 
 پالک هاي مجاور محدود مي باش��د و از سمت جنوب به پالک شماره ۱5۱9۰/۱9۱ 
محدود مي باش��د. فاقد راه مي باش��د. لیکن از پ��الک ۱5۱9۰/۱9۱ داراي حق عبور 
مي باش��د. داراي مس��احت 465/۳۰ مترمربع اس��ت. ارزش ش��ش دانگ آن به مبلغ 
۱/78۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال ارزیابي مي گردد ک��ه مصون از اعتراض طرفین قرار گرفت. 
مزایده براي روز پنجش��نبه 9۰/6/۳۱ س��اعت 9 تا ۱۰ صبح در ساختمان دادگستري 
کل اصفه��ان، طبقه ۳، ات��اق ۳۱7 برگزار نماید. طالبین خری��د مي توانند 5 روز قبل 
 از تاریخ مزایده از محل بازدید نمایند. کس��اني حق ش��رکت در مزایده را دارند که 
 حداق��ل ۱۰% به��ا را بهمراه داش��ته باش��ند. مزایده از قیمت ارزیابي ش��ده توس��ط 

کارشناس شروع شده و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
م الف/ 8455

نریماني- مدیر اجراي احکام شعبه ۱۰ دادگاه حقوقي اصفهان

تا اطالع ثانوي
استفاده از سبزیجات در رستوران ها و اغذیه فروشي ها ممنوع است
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ورزش

بازی منطقی 
ماهان از نگاه 
افضلی

زاینده رود
آرام��ش بس��یار خوب��ی در تی��م فوتس��ال ف��والد ماهان 
حکمفرماست. حسین افضلی سرمربی ماهان پس از برد شیرین 
چهار بر صفر مقابل تیم علم و ادب با بیان این مطلب گفت: پس 
از اردوی کویت،   در اولین دیدار به مصاف راه ساری رفتیم که به 
علت حضور تماشاگران ساروی فشار سنگینی روی تیم بود که 
خوش��بختانه با حداکثر امتیاز به اصفهان برگشتیم. وی ادامه داد: 
در بازی مقابل علم و ادب مشهد بازی منطقی را ارائه دادیم هر 
چند هر تیمی که مقابل ماه��ان به میدان می آید با انگیزه ظاهر 
می ش��ود و برای حداقل امتیاز به اصفهان سفر می کند. وی به 
فصل پیش اش��اره کرد و توضیح داد: تیم ماهان در فصل قبل با 
حواشی مختلفی دست و پنجه نرم کرد اما اکنون رفاقت عجیبی 
بین بازیکنان موج می زند که این همدلی ما را به اهدافمان سوق 
خواهد داد و این را باید بگویم که میانگین سنی تیم اکنون 22 تا 
2۳ سال است که این نیروی جوانی در طول مسابقات لیگ برتر 
به ما کمک خواهد کرد. افضلی افزود: روز جمعه در تبریز باید به 

مصاف دبیری برویم و چاره ای جز پیروزی نداریم.

س��عید معروف پاسور تیم والیبال گیتی پسند پیش از آغاز لیگ 
برتر باش��گاه های کش��ور از این تیم جدا شد. معروف که گفته 
می ش��د با رقم قرارداد بس��یار باالیی به تیم والیبال گیتی پسند 
پیوسته است، به دلیل اختالف بر سر مبلغ قرارداد از این تیم جدا 
شد. این در حالی است که قرارداد وی در هیأت والیبال اصفهان 

به ثبت رسیده بود. 
امین کریمیان با تأیید ای��ن خبر به ایمنا گفت: طبق قانون جدید 
فدراسیون والیبال، کلیه بازیکنان لیگ برتری باید قرارداد دو ساله با 
باشگاه مورد نظر به ثبت برسانند و 25 درصد از مبلغ سال بعد را نیز 
مشخص کنند که این مسأله در مورد بازیکنان زیر 28 سال باید به 
طور حتم اجرا شود. وی ادامه داد: مبلغی که معروف برای سال دوم 
از ما درخواست کرد مورد موافقت باشگاه قرار نگرفت و او اعالم 
کرد که امکان ماندن با این شرایط در گیتی پسند را ندارد.  کریمیان 
گفت: ما ملزم به رعایت قانون هستیم و برای سال بعد افزایشی که 
از ما درخواست کرده را نمی توانیم بپذیریم. سرپرست تیم والیبال 
گیتی پسند گفت: درخواست فسخ قرارداد معروف صورت گرفته 

است اما اگر بخواهد بماند باید با قانون سازگار شود.

اوش��ین س��اهاکیان ملی پ��وش اصفهانی بس��کتبال ایران در 
جریان تمرینات تیم ملی باز هم دچار مصدومیت ش��د تا در 
 آستانه جام ملت های آسیا کادر فنی تیم ملی را دچار نگرانی 

کند. 
س��اهاکیان اظهار داش��ت: در جریان تمرین پ��س از برخورد 
ب��ه یکی از بازیکنان از ناحیه دس��ت، همان دس��تم که پیش 
از ای��ن نیز آس��یب دی��ده بود ب��ار دیگر دچ��ار مصدومیت 
ش��د. س��اهاکیان گفت: احتمال می دهم دس��تم مو برداشته 
 باش��د اما اگر شکس��تگی باش��د ج��ام ملت ها را از دس��ت 

می دهم. 
وی در مورد ش��رایط کلی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: اگر 
مصدوم بیشتر از این نداشته باشیم کار خیلی سختی نخواهیم 
داش��ت. حق ماس��ت که باز هم قهرمان ش��ویم و فقط کمی 
دقت و همت نیاز داریم. س��اهاکیان گف��ت: تمرینات خوب 
دنبال ش��ده است، دو، سه روز آخر را هم باید با تمام قدرت 
 تمری��ن و از آخری��ن فرصت ها ب��رای هماهنگی اس��تفاده 

کنیم.

خبر

ترور امیر قطر
بازی ایران و قطر شاید وقتی دیگر!؟

رسانه های مصری  خبر از تیراندازی به سمت امیرقطر را دادند. به گزارش این 
منبع، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در حالی که بعد از گفتگو با نماینده 
روسیه به سمت قصر خود باز می گشت مورد هجوم مسلحانه قرار گرفت و از 
ناحیه ران دچار جراحت شد و هشت نفر از محافظانش نیز در دم کشته شدند. 
پس از این حادثه امیر قطر به بیمارستان انتقال پیدا کرد. این خبر از سوی منابع 
قطری تکذیب ش��ده است. امیر قطر از مهم ترین زمامداران عرب محسوب 
می ش��ود و همسر ایرانی دارد. با توجه به شرایط خاص کشورهای عربی در 

صورت صحت این خبر، احتمال لغو بازی قطر - ایران وجود دارد.

فدراسیون جهانی آمار و تاریخ فوتبال اعالم کرد:
سقوط آزاد ذوب آهن و سپاهان 

فدراس��یون جهانی آمار و تاری��خ فوتبال جدیدتری��ن رده بندی تیم های 
باشگاهی را اعالم کرد. در این رده بندی تیم بارسلونا با ۳۳۱ امتیاز همچنان 
در صدر قرار دارد و رئال مادرید نیز با ۳۰9 امتیاز دوم است. منچستریونایتد 
با 287 امتیاز عنوان س��وم را در اختی��ار دارد و تیم های پورتو، اینترمیالن، 
شالکه، ویارئال، ولزسارس��فیلد آرژانتین، منچسترسیتی و بایرن مونیخ نیز 
چهارم تا دهم هس��تند. در بین تیم های آسیایی نیز تیم سوون سامسونگ 
از کره جنوبی بهترین تیم قاره کهن است و در مکان 64 قرار دارد. این تیم 
حریف ذوب آهن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا خواهد 
بود. در بین تیم های ایرانی نیز ذوب آهن با ۱۱ پله س��قوط در مکان 92، 
سپاهان با 7 پله سقوط در رده ۱4۳، استقالل با 7 پله سقوط در مکان 2۳9 

و پرسپولیس نیز با 6۱ رتبه نزول در رده ۳49 قرار گرفته اند. 

پنج شنبه آغاز مسابقات سوپرلیگ کاراته
مصاف سپاهان با دانشگاه آزاد کتول 

در ایستگاه نخست
هفته اول س��وپرلیگ کاراته با حضور ۱۰ تیم، پنجش��نبه هفته جاری در 
مجموعه ورزش��ی شهید چمران برگزار می ش��ود. تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان، باش��گاه مقاومت، سپاهان نوین اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه علی آباد کتول، پاس همدان، شهرداری بندرعباس، مناطق نفت 
خیز جنوب، صنعت برق هرمزگان و ارژن فارس تیم های حاضر در این 

دوره از رقابت ها هستند.
بر اس��اس قرعه کش��ی صورت گرفته تمامی تیم ها از  پنجش��نبه هفته 
جاری مسابقات خود را در مجموعه ورزشی شهید چمران آغاز می کنند.
تیم کاراته فوالدمبارکه سپاهان در هفته اول به مصاف دانشگاه علی آباد 
کت��ول خواهد رفت و در بازی دوم مناطق نفت خیز جنوب را در پیش 
رو دارد. تیم س��پاهان نوین نی��ز در هفته های اول و دوم این رقابت ها 

باید از سد تیم های باشگاه مقاومت و ارژن فارس بگذرد. 

میراسماعیلی برای تدریس تکنیک های 
مبارزه جودو به آلمان رفت

س��رگروه تیم ملی جودو کش��ورمان برای برگزاری یک کالس آموزش 
مبارزه راهی آلمان ش��د. به گزارش مهر، آرش میراس��ماعیلی به دعوت 
مس��ئوالن جودو آلمان برای برگزاری یک کالس آموزش تکنیک های 

مبارزه راهی این کشور شد. 
در این کالس س��ه روزه  که در شهر »ویس بادن« در نزدیکی هامبورگ 
برگزار خواهد ش��د نوجوانان و جوانان آلمانی از سراس��ر این کش��ور 
حضور خواهند داشت. این جودوکار کشورمان که چندی قبل از اردوی 
تیم ملی کنار گذاشته شد، هنوز تصمیم خود را برای ادامه کار در دنیای 
قهرمانی و یا حضور در جرگه مربیان اعالم نکرده اس��ت. اسفندماه سال 
گذشته خبر توافق این جودوکار با تجربه با یک تیم آلمانی برای حضور 
در بوندس لیگا منتشر شد. اینکه او در آلمان ماندگار خواهد شد یا خیر 

هنوز مشخص نیست.

باالک در آستانه جدایی از همسرش
چند روز پیش س��یمونه باالک، همس��ر میش��ائیل باالک همراه با س��ه 
فرزن��دش خانه رویایی اش  در میبورش )در نزدیکی دوس��لدورف( را 
ترک کرد. البته دلیل اختالف او با همس��ر فوتبالیستش مشخص نیست 
ولی گزارش های منتش��ره در آلمان از این حکایت دارند که میش��ائیل 
باالک به همس��رش وفادار نبوده اس��ت. ش��ایعات در این باره منتش��ر 
می ش��ود ولی کاپیتان س��ابق تیم ملی آلمان با مراجعه به مراجع قضایی 
خواهان آن شده بود تا از انتشار چنین اخباری جلوگیری شود.  داستانی 

شبیه داستان گیگز در انگلیس.
طبق گزارش منتش��ره در روزنامه اسپورت کاتالونیا، میشائیل و سیمونه 
از س��ال ۱998 زندگی مشترکشان را آغاز کردند. سیمونه گارسون یکی 
از کافه های مرکز ش��هر مونیخ بود که در گفتگویی گفته بود: زمانی که 
باالک برای اولین بار با من تماس گرفت، دیگر کارم را کنار گذاش��تم. 
ولی بعد از ۱۰ س��ال زندگی مش��ترک و حضور س��ه فرزند و جش��ن 
ازدواج��ی رویایی در جن��وب مونیخ که افراد صاح��ب نامی مثل التون 
جان در آن حضور داشتند، در نهایت ممکن است این ازدواج به جدایی 

بینجامد.

سعید معروف
 از گیتی پسند
 جدا شد

مصدومیت دوباره 
ساهاکیان

در حال��ی که فوتبال در جهان به عنوان ابزاری در جهت 
دس��تیابی به اهدافی غیر ورزشی هم کاربرد دارد، فوتبال 
در ایران در راستای نیل به اهداف فقط ورزشی خود هم 
ناکام مان��ده و یکی از دالیل این امر، نبود نظم در داخل 
و خارج از زمین )سکوها( است. به گزارش مهر، امروزه 
کش��ورهای دنیا با موفقیتی که در عرصه های ورزشی و 

به ویژه فوتبال کس��ب می کنند، از جنبه های اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاس��ی هم بهره مند می ش��وند حال 
آنکه فوتبال در کشور ما از جنبه اقتصادی سودآور نیست 
و زی��ان آور هم هس��ت و از جنب��ه اجتماعی نیز حال و 
روز خوشی ندارد که همه این نابسامانی ها از بی نظمی 

سرچشمه می گیرد. 
یکی از مظاهر این آشفتگی بر روی سکوی ورزشگاه ها 
به چشم می خورد؛ آنجا که تماشاگران سردرگم هستند 
و به جای اینکه به صورت هدفمند تیم خود را تش��ویق 
کنن��د، ش��عارهای رن��گ و رو رفته س��ر می دهند و در 
نهایت دس��ت از تش��ویق می کش��ند و گاهی بد و بیراه 

هم می گویند.
ه��واداران فوتبال در سراس��ر جهان با ش��عاری واحد به 
اس��تقبال تیمش��ان می روند و با خلق فضایی حماسی و 
احساس��ی، به موفقیت تیم خود کمک می کنند. در این 
نوع شعارها که نمونه هایی از آن در پی می آید، هواداران 
تنها از بازیکنان تیم خود می خواهند که عملکرد خوبی 
داشته باشند و اهانت به حریف در میان نیست. در حالی 
که در فوتبال ما آنقدر که به حریف بی احترامی می شود، 
از تیم خودی حمایت صورت نمی گیرد. به این دو نمونه 
شعار که اولی مربوط به تماشاگران ایرانی و دومی مربوط 

به تماشاگران انگلیسی است توجه کنید:
ایران چکارش کرده

سوراخ سوراخش کرده
)Weare Going Up( می ریم باال

یا:
انگلیس ما گل می خواهیم

البته نمونه هایی از شعارها هم هستند که هم بار حماسی 
دارند و هم به لحاظ دس��تور زبان��ی و آوایی در جایگاه 

باالیی قرار دارند که باید به ذکر آن پرداخت:
حمله حمله تیم ایران

گل می خوایم گل می خوایم یاا... قهرمان
این دس��ت شعارها هم خوب هس��تند منوط به اینکه به 
طور مستمر به کار گرفته شوند و توسعه پیدا کنند. همین 
انگلیس��ی ها انبوهی از ش��عارهای ورزش��گاهی دارند. 
به ف��رض وقتی آنها با آلمان بازی می کنند با اش��اره به 
رخدادهای جنگ جهانی از این ش��عار حماسی استفاده 

می کنند:
اونجا تو آسمون، ۱۰ بمب افکن آلمانیه

نیرو هوایی بریتانیا، یکی یکی بندازشون 
 به ه��ر صورت وظیفه فدراس��یون فوتبال اس��ت که با 
ارائه ش��عارهای مناس��ب، فضا را به گونه ای فراهم کند 

ت��ا همچون دیدار با اندونزی ش��اهد این نباش��یم که هر 
گوشه ورزش��گاه به تش��ویق تیم و بازیکن مورد عالقه 
خود بپردازد و جنگ سنتی قرمز و آبی روی سکوها جان 
بگیرد که نه تنها هی��چ ارتباطی به جریانات داخل زمین 

ندارد بلکه تمرکز را هم از بازیکنان می گیرد.
محمدرضا تهرانی رئیس جمعیت حامیان هواداران فوتبال 
در خصوص وضعیت نابسامان تماشاگران در ورزشگاه ها 
می گوی��د: به عقیده م��ا ورزش یک ارزش محس��وب 
می ش��ود و جوانان ب��ا روی آوردن به آن حتی به عنوان 
تماش��اگر در ورزشگاه ها، از رویکرد به کارهای خالف 
نظیر قماربازی و کارهایی از این دس��ت پرهیز می کنند. 
اما منکر این امر نیستیم که باید ساماندهی صورت پذیرد 
هر چند که شاهد بعضی برخوردهای ناشایست در روی 
س��کوها از جانب برخی تماشاگران هم هستیم. در پایان 
ذکر این نکته ضروری اس��ت که تنها با وحدت است که 
می توان به نتیجه رس��ید. در ورزشگاه های ما به دفعات 
دیده شده که تخریب جای حمایت را گرفته و موجبات 
ن��زول یک تیم را فراهم آورده اس��ت. اینکه هواداران به 
یک باره از تش��ویق تیم دست می کشند و پای شخص 
و تی��م ثالثی را به زمین بکش��ند، جز ض��رر و زیان هیچ 

حاصلی در پی ندارد.

زاینده رود
تیم فوتس��ال فوالد ماهان در یک بازی منطقی توانست در حضور 
25۰۰ تماش��اگر اصفهانی تیم علم و ادب مشهد را با چهارگل شکست 
دهد. علم و ادب نس��بت به س��ال قبل تنها مهدی جاوی��د بازیکن بلند 
قامت خود را از دس��ت داده بود که ای��ن بازیکن در فصل جاری برای 

ماهانی ها به میدان می رود.
 حمید ش��اندیزی نیز امین شامل گلر اصلی خود را به علت مصدومیت 
مقاب��ل فوالد ماهان در اختیار نداش��ت و این مربی ج��وان از ابوالفضل 
 محمودی��ه اس��تفاده کرد و ماه��ان در دقیق��ه چهارم روی اش��تباه این 
دروازه بان توسط محمد طاهری به گل رسید. علم و ادب برای این که 
گل های دیگری دریافت نکند س��عی کرد با یارگیری فشرده و دوندگی 
فراوان از ضد حمالت برای رس��یدن به گل تساوی بهره ببرد اما تجربه 

ماهانی ها این اجازه را به آنها نداد.
حس��ین افضلی در آغاز مسابقه در ترکیب پنج نفره ماهان از حمیدرضا 
ابراری نیا، جواد اصغری مقدم، جفرس��ون رودریگرز معروف به سیسو، 
اصغر حس��ن زاده و محمد طاهری اس��تفاده کرد که در مقابل ابوالفضل 
محمودیه، وحید امیری، ابراهیم حاجتی، علی عبدالهی و ناصر عجم پنج 
بازیکن��ی بودند که در ترکیب حمید ش��اندیزی ق��رار گرفتند. زمانی که 
علم و ادبی ها گام به میدان مسابقه نهادند از سوی تماشاگران اصفهانی 
مورد تش��ویق قرار گرفتند که این فرهنگ نیز باید در جمع تماش��اگران 

فوتبال جا بیفتد. 
از دیگر کارهای فرهنگی تماشاگران ماهان می توان به در دست داشتن 
پوس��ترهای مرحوم بابک معصومی بازیکن س��ابق تیم فوتس��ال کشور 

اش��اره کرد. )بابک معصومی سال ۱۳5۱ در محله هاشمیه تهران به دنیا 
آمد و در تیم های فتح تهران، پوریای تهران، تام ایران خودرو، شن سای 
س��اوه و پاس توپ زده اس��ت و همراه تیم ملی در 2 دوره جام جهانی 
و پنج دوره مس��ابقات آسیایی حضور داشته و مربیگری تیم های دبیری 
تبریز، ش��هید منص��وری قرچک، پاس تهران و پرس��پولیس را بر عهده 
داش��ته است. این اسطوره فوتسال نوزدهم مرداد دار فانی را وداع گفت 

و جامعه ورزش را سیاهپوش کرد(. 
بازیکنان علم و ادب تا دقیقه ۱7 موفق بودند و گلی دریافت نکردند اما 
در همین لحظه کرنری از س��مت راست دروازه نارنجی پوشان مشهدی 
نصیب ش��اگردان حس��ین افضلی ش��د، بازیکنان علم و ادب به جهت 
عدم تجربه اصغر حس��ن زاده را در یک قدمی دروازه آزاد گذاشتند که 
محمد قاس��می به خوبی این بازیکن را دید و با یک پاس حس��ن زاده 
گل دوم را برای ماهان به ارمغان آورد و حس��ین افضلی با خیال آسوده 
به رختکن رفت. با ش��روع نیمه دوم تی��م میهمان برای جبران گل های 
خ��ورده حمالتی را روی دروازه ماهان پای��ه ریزی کرد اما در یک ضد 
حمله توپ نصیب محمد طاهری ش��د و مدافع حریف مرتکب خطای 
هند شد. روی همین ضربه ایستگاهی سیسو سومین گل را وارد دروازه 
محمودیه کرد این پایان کار نبود و مجید رئیس��ی در س��ه دقیقه پایانی 

ماهان را به چهار گل رساند. 
هماهنگی میان بازیکنان ماهان در این بازی بس��یار نمایان بود. بازیکنان 
در دف��اع و حمله نقش خود را به خوبی می دانس��تند و نش��ان دادند با 
این که بازیکنان جوانی هستند انگیزه های فراوانی برای تصاحب صدر 

جدول دارند. 

 پژمان سلطانی
تی��م فوتبال ای��ران در چارچوب رقابت ه��ای انتخابی 
2۰۱4 در قاره آسیا، امشب در ورزشگاه جاسم بن حمد 

السد میهمان تیم قطر است. 
تیم کش��ورمان که از س��اعت 2۱ به مصاف 
این تی��م م��ی رود در بازی نخس��ت خود 
مقابل چش��مان 75 هزار تماشاگر ورزشگاه 
آزادی ب��ا س��ه گل تیم اندون��زی را از پیش 

رو برداشت.
کریم انصاری فر و مازیار زارع که در دیدار 
اول به دلی��ل محرومیت جای��ی در ترکیب 
نداش��تند تیم ایران را در این دیدار همراهی 
خواهند کرد و قاس��م حدادی فر که در نیمه 
اول مقاب��ل اندونزی مصدوم ش��د دیدار با 
تی��م قطر را از دس��ت داد تا فض��ا را برای 
 حضور آندو تیموریان از ابتدای بازی فراهم 

کند. 
آن س��وی میدان قطری ها هم در بازی قبلی 
یک امتیاز حساس و با ارزش را از تیم بحرین 
در منام��ه به دس��ت آورند و ب��ا روحیه ای 

مضاع��ف جلوی ملی پوش��ان ایرانی خواهند ایس��تاد، 
 ضمن اینک��ه از حمایت هواداران خود نیز بهره خواهند 

برد.
تی��م ای��ران در بازی مقاب��ل اندونزی اصرار به ارس��ال 
از ه��ر دو جناح داش��ت که با حضور خس��رو حیدری 
در س��مت راس��ت این تاکتی��ک به خوبی اجرا ش��د و 

ج��واد نکونام، هافبک س��ر زن ای��ران دو گل برای تیم 
 به ارمغ��ان آورد و به نوعی ج��ور مهاجمان تیم ملی را 

کشید.
تیم قطر اغلب اوقات حریف دس��ت و پا بسته ای برای 
فوتبال ایران نش��ان نداده و هر از گاهی با 
خلق نتایج شگفت انگیز از خود به نوعی 

حریفی قدر ساخته است.
تی��م ای��ران در مس��ابقات مقدماتی جام 
جهان��ی ۱998، دو ب��ر صف��ر برابر همین 
تیم شکس��ت خورد تا برای صعود به جام 
جهان��ی مجب��ور ش��ود رو در روی ژاپن 
ق��رار گیرد و پ��س از آن مقابل اس��ترالیا 
صف آرایی کند. تیم ملی ایران تا به حال 
پانزده بار ب��ه مصاف قطر رفته که حاصل 
آن ۱۰ برد برای ایران، س��ه پیروزی برای 

قطری ها و دو تساوی بوده است. 
قطری ها در رده بندی فیفا تیم نودم جهان 
و هفتم آس��یا لقب گرفتند. آنها در 9 دوره 
گذشته مس��ابقات مقدماتی جام جهانی به 
توفیقی نرسیده اند اما پس از کسب میزبانی 
جام جهان��ی 2۰2۰ با ج��ذب بازیکنانی 
 ب��ا ملیت ه��ای متفاوت، رون��د رو به رش��دی را آغاز 

کرده اند. 
ای��ران و قط��ر آخری��ن بار در ی��ک دیدار دوس��تانه به 
تساوی بدون گل رضایت دادند. در حال حاضر هدایت 
قطر به عهده میلوان رابواچ صربس��تانی اس��ت که پس 
از رس��اندن تیم ملی غن��ا به مرحله یک چه��ارم نهایی 

جام جهانی 2۰۱۰، اس��م و رس��می برای خود دست و 
پ��ا کرد. ایران اگر بتواند از ورزش��گاه الس��د با حداکثر 
امتیاز به کش��ورمان بازگردد. نیمی از راه را برای رسیدن 
ب��ه جم��ع ده تیم برت��ر آس��یا خواهد پیم��ود؛ هر چند 
 شکس��ت قطر در خانه چندان آس��ان به نظر نمی رسد. 

در دیگ��ر ب��ازی این گروه تی��م ملی اندونزی س��اعت 
بان��گ  نف��ری  ه��زار  هش��تاد  ورزش��گاه  در   ۱6:۳۰
کارن��و جاکارت��ا میزب��ان تی��م بحری��ن اس��ت. ای��ران 
 ب��ه هم��راه اندون��زی، بحری��ن و قط��ر در گ��روه پنج 

قرار دارد. 

مهاجم جوان ذوب آهن: 

می خواهم جای خلعتبری 
را بگیرم

پی��ام صادقیان مهاجم جوان تیم فوتب��ال ذوب آهن و یکی از تعویض های طالیی 
منصور ابراهیم زاده در دو بازی گذشته این تیم بود. صادقیان در مورد انگیزه باال در 
تمرینات به ایمنا گفت: بعد از دو بازی که منصور خان به من اطمینان کرد و مرا به 
بازی فرستاد، فکر کنم توانسته ام نظر مثبت او را جلب کنم. به همین دلیل با انگیزه 
بیشتری به تمرینات ادامه می دهم تا بتوانم بازیکن ثابت خط حمله تیم شوم و جای 
خالی خلعتبری را پر کنم. وی ادامه می د هد:  در این ۳ سالی که در ذوب آهن بودم، 
سختی های زیادی را تحمل کردم و در کل ۱۰ بازی هم نتوانستم انجام بدهم. اکنون 
که دارم به یک مهاجم ثابت تبدیل می ش��وم، به هیچوجه این موقعیت را از دست 
نخواهم داد و مواظب هستم غرور کاذب روی عملکرد من تأثیری نگذارد.  مهاجم 
جوان ذوب آهن در مورد کل کل با فرش��ید طالبی گفت: در هنگام سانترها کمی با 
آقای طالبی کل کل می کردیم و همین مورد باعث استرس من شد. روزهای گذشته 
در هنگام سانترها بهتر عمل می کردم و با قد کوتاهی که دارم خوب سر می زدم. ولی 

متأسفانه نتوانستم در هنگام حمله خیلی مؤثر بازی کنم. 
صادقیان در مورد نوع بازی خودش گفت: در این دو بازی به عنوان مهاجم نوک بازی 
کردم و توانستم خوب بازی کنم. در کل اگر مهاجم نوک تیم باشم بهترین عملکردم را 
به نمایش می گذارم. اما اگر مربیان تیم از من بخواهند، به عنوان گوش چپ و راست 
هم می توانم بازی کنم.  مهاجم کوتاه قد ذوب آهن در مورد بازی های آینده تیم هم 
گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر روی بازی با پرسپولیس است و به امید خدا پس از 
آنکه از آن بازی سربلند بیرون آمدیم، به بازی های آسیایی فکر می کنیم. با این انگیزه 
باالی بازیکنان و یارگیری خوب تیم، حداقل تیم خودمان را در بین 4 تیم می بینم و 

امیدوارم مثل سال قبل بتوانیم به فینال هم برسیم.

هماهنگی در بازیکنان ماهان موج می زند 

حاشیه در تیم افضلی جایی نداشت 

وقتی سکوها یکصدا نیستند

سردرگمی تماشاگران و شعارهای رنگ و رو رفته

قطر حریف دست و پا بسته ای نیست 

ایران به دنبال یازدهمین پیروزی 

ایران اگر بتواند 
از ورزشگاه السد 
با حداکثر امتیاز به 
کشورمان بازگردد 
نیمی از راه را برای 
رسیدن به جمع ده 

تیم برتر آسیا خواهد 
پیمود؛ هر چند 

شکست قطر در خانه 
چندان آسان به نظر 

نمی رسد
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به همان می رسد که 
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پانداها، خرگوش ها، همسترها و عقاب ها از دسته جانورانی 
هستند که نسبت به فرزندان کوچک خود بدرفتاری می کنند، 
آنها را در دوران نوزادی رها کرده و یا حتی آنها را می خورند. 
پیوند میان مادر و فرزند در سرتاسر جهان پیوندی مثال زدنی 
است اما در همین جهان مادرانی وجود دارند که هیچ شباهتی 
به مادران دل نازک و مهربان ندارند، البته در جهان حیوانات 

و حشرات.
سوسک گورکن: این حشره یکی از بدترین مادرهای جهان 
است زیرا فرزندان خود را در بازی مرگباری می خورد الرو 
قرار می گیرند که  این سوسک درون جسد موش مرده ای 
توسط مادر و پدر درون حفره ای دفن شده است، سوسک 
تأمین  موش  الشه  خوردن  با  را  خود  فرزندان  غذای  مادر 
می کند و در نتیجه به صورت ناخودآگاه الروهای خود را 
می خورد. تعداد الرو این سوسک ها به طور معمول بیشتر 
از اندازه ای است که تمامی آنها بتوانند درون بدن موش جا 
بگیرند از این رو شانس بقای برخی از این الروها افزایش 

پیدا خواهد کرد.
 پاندا: بر خالف تصور همگان، پانداهای مهربان مادرهای 
دنیا  به  فرزند  زیرا در زمان هایی که دو  بسیار بدی هستند 
این  می کنند.  رها  خود  حال  به  را  آنها  از  یکی  می آورند، 
جاندار در میان انسان ها وجهه ای زیبا و خوب دارد اما در 
اصل یکی از بد ترین مادرهای دنیا است زیرا دومین فرزند 
خود را که در زمان تولد بسیار کوچک است، به حال خود 
رها کرده و تنها می گذارد. با این همه پانداها به فرزندی که 
بسیاری  توجه  گرفته اند  عهده  به  را  او  کردن  بزرگ  وظیفه 
می کنند و از این رو محققان باور دارند پانداها واقعًا توانایی 
رسیدگی به دو فرزند را نداشته و باور دارند یک توله پاندای 

سر حال و قوی بهتر از دو توله پاندای ضعیف و بیمار است 
نادیده  را  خود  فرزندان  از  یکی  ابتدا  همان  از  رو  این  از 

می گیرند.
 همسترها: یکی دیگر از مادرهای هم نوع خوار یا فرزند 
ظاهر  برخالف  جاندار  این  هستند.  همسترها  جهان  خوار 
که  است  سنگدل  قاتلی  دارد،  که  داشتنی  دوست  و  لطیف 
از  اطمینان  برای  نیز  می خورند. همسترها  را  فرزندان خود 
این که چند عدد از فرزندانشان زنده و سالم باقی می مانند، 
تا حتی در صورت کم  به دنیا می آورند  چند نوزاد اضافی 
بودن غذا نیز بتوانند از رشد و نمو چند فرزند خود اطمینان 

حاصل کنند.
 عقاب سیاه: این پرنده مادر بسیار بدی است زیرا دست از 
نزاع و جنگ با هم نژادان خود بر نمی دارد و برای جدا کردن 

فرزندان خود در نزاعی مرگبار هیچ اقدامی نمی کند. به گفته 
و  می شوند  خشن  هایی  نزاع  درگیر  پرنده ها  این  محققان 
عقاب های پدر و مادر در زمان درگیری جوجه های بزرگتر 
را  کوچکترها  بزرگتر  جوجه های  که  زمانی  کوچکتر،  و 
می کشند، تنها در گوشه ای نشسته و نگاه می کنند.  در واقع 
این پدیده یک قرارداد همکاری بی رحمانه میان جوجه های 
مسن تر و مادر بوده و می توان آن را فرزند کشی نیز نامید 
عقاب های مادر از این رو تا این حد خونسرد به کشته شدن 
جوجه های کوچکتر خود چشم می دوزند تا بتوانند از بقای 
جوجه های بزرگتر و تأمین بودن منابع غذایی آنها اطمینان 

حاصل کنند.
 مرغابی شانه به سر: این پرنده ها هم در دسته مادرهای 
در  تخم  از  سر  دیرتر  که  هایی  جوجه  زیرا  دارند  قرار  بد 

مرغابی ها  این  می کنند.  رها  خود  حال  به  را  می آورند 
تخم  دو  از  النه  این  درون  و  می سازند  شناوری  النه های 
مراقبت می کنند تا زمانی که یکی از جوجه ها سر از تخم 
تخم  از  سر  اولین جوجه  که  زمانی  درست  اما  بیاورند.  در 
در می آورد، مرغابی مادر به همراه جوجه اول النه را ترک 
میان  در  دوم  جوجه  که  حالی  در  می کنند،  پرواز  و  کرده 
طبیعت وحشی به حال خود رها می شود. زیرا این پرنده ها 
پرورش  را  قوی  و  سالم  جوجه  یک  می دهند  ترجیح   هم 

دهند.
 سوسمار دم بلند: به طور کلی یافتن مادر نمونه در میان 
خزنده ها کار بسیار دشواری است، اما این سوسمار یکی از 
برترین مادرهای بد در جهان خزنده ها است. اگر این سوسمار 
در منطقه ای تخم گذاری کند که اطراف آن توسط شکارچیان 
مختلف احاطه شده باشد، پیش از این که فرزندانش سر از 
تخم دربیاورند همه آنها را می خورند. بهانه این خزنده برای 
خوردن فرزندانش نجات آنها از شکار شدن است تا از سویی 

دیگر بتواند برای تخم گذاری بعدی خود را قوی تر کند.
بدی  مادران  نظر  این  از  مادر  خرگوش های  خرگوش:   
هستند که بالفاصله پس از تولد فرزندانشان آنها را رها کرده 
برای غذا  دقیقه  دو  اول روزانه  برای 25 روز  آن  از  و پس 
دادن به فرزندانشان به النه بازمی گردند. پس از این مدت 
خرگوش های کوچک باید بتوانند غذای خود را تأمین کنند.
با این همه توجیه پذیرترین بهانه مادرانه برای بد رفتاری با 
این  گوشت  زیرا  دارد،  اختصاص  ها  خرگوش  به  فرزندان 
جانداران بسیار خوش طعم است و خرگوش های مادر برای 
دور نگه داشتن شکارچیان از النه، آنجا را ترک می کنند تا 

راز مخفیگاه فرزندانشان حفظ شود.

رتبه های اول ایران در دنیا
 بیشترین تولید پسته.

 بیشترین تولید خاویار.
 بیشترین تولید خانواده توت.

 بیشترین تولید زعفران )8۰ درصد کل تولید جهانی(.
 بیشترین تولید زرشک.

وگیالس  شفت  قبیل  )از  آلویی  تولیدمیوه  بیشترین   
وغیره (.

 7۰/7( زمین  سطح  روی  شده  ثبت  دمای  باالترین   
درجه سانتیگرد در کویر لوت(.

 بیشترین تلفات انسانی در سرما و کوالک برفی )4۰۰۰ 
نفر در کوالک سال ۱۳5۰ کشته شدند، میزان بارش برف 

هشت متر در پنج روز(.
 بزرگترین واردکننده گندم.

 بیشترین فرار مغزها.
 بیشترین نسبت زن به مرد در مدارس و دانشگاه ها 

)۱/2۳ زن در مقابل هر مرد(.
 باالترین میزان تشعشات زمینی، با شدت ساالنه 26۰ 
میلی سیورت در رامسر )مقایسه= یک عکس رادیوگرام 
سینه ۰/۰5 میلی سیورت، میدان های اطراف چرنوبیل 

25 میلی سیورت(.
 5/5 )باالی  بزرگ  لرزه های  زمین  تعداد  بیشترین   

ریشتر(.
 دقیق ترین تقویم دنیا )تقویم جاللی(.

بیشترین  )آمریکا  تریاک و هرویین  بیشترین مصرف   
مصرف کوکایین را دارد(.

تاریخ )تهران  پایتخت در طول  تغییر  تعداد  بیشترین   
سی و دومین پایتخت ایرانست(

 کهن ترین کشور دنیا )تاسیس شده در ۳2۰۰ سال قبل 
از میالد مسیح(.

)بیشتر  جهان  مهاجر  جمیعت  ترین  بزرگ  میزبان   
عراقی و افغانی(.

 بزرگ ترین تولید کننده فیروزه.
 بزرگ ترین منابع روی در جهان.

فرش های  صادرکننده  و  کننده  تولید  ترین  بزرگ   
دستبافت )75 درصد کل تولید جهانی(.

تولید علم و تکنولوژی در  پیشرفت  بیشترین شتاب   
جهان )۳4۰۰۰۰  رشد در طول ۳7 سال ۱۳87-۱۳49، 
شتاب رشدی یازده برابر متوسط جهان در سال ۱۳88، 

رشد ساالنه کنونی 25/7 درصد(.
 بزرگ ترین سیستم بانکی اسالمی )کل سرمایه 2۳6 

میلیارد دالر(.
اتالف  )بیشترین  انرژی  به  وابستگی  میزان  باالترین   

انرژی در جهان(.

گیاهان چگونه درخواست 
کمک می کنند 

کمک،  برای  حشرات  فراخواندن  با  می توانند  گیاهان 
جلوگیری  ابریشم  کرم های  اثر حمله  بر  مرگ خود  از 
یک  به  تکاملی  دوران  طی  در  تنباکو  گیاهان  کنند. 
پیدا کرده اند  ساختار درخواست کمک شیمیایی دست 
که می تواند حشرات غارتگر را برای حمله به مهاجمان 
خود فرا بخوانند. محققان در نشریه ساینس فاش کرده اند 
ابریشم دارای مواد شیمایی است که  که بزاق کرم های 

باعث فعال شدن این سیستم اطالع رسانی می شود. 
حشره  می شوند  باعث  اصالح شده  سیگنال های  این 
Geocoris که از الروها و تخم های کرم های ابریشم 
تغذیه می کند، به گیاه مورد حمله جذب شود و مهاجمان 
از  المان  با همکاری سیلک  تحقیقات  کند.این  نابود  را 
مؤسسه علوم زندگی سوامردام در آمستردام هلند و یان 
بالدوین از مؤسسه اکولوژی شیمیایی ماکس پالنک در 

آلمان انجام شده است. 
آن ها کشف کردند زمانی که گیاه مورد حمله کرم های 
تغییرات  باعث  کرم ها  این  بزاق  می گیرد،  قرار  ابریشم 
شیمیایی در برگ های گیاه شده و منجر به انتشار ماده 
شیمیایی خاصی توسط گیاه می شود. بوی آشنایی که به 
هنگام هرس کردن چمن ها به مشام می رسد نیز مشابه 
فرار  مواد  عنوان  به  آن ها  از  که  است  رویداد  همین  با 

برگ های سبز یاد می شود. 
دانشمندان این اثر را با ترتیب دادن یک حمله مصنوعی 
ابریشم  به یک گیاه مطالعه کردند. آن ها تخم های کرم 
تنباکو  گیاهان  از  مختلف  گروه  دو  برگ های  روی  را 
چسباندند. یکی از گیاهان با ماده شیمیایی خود گیاه یا 
همان مواد فرار برگ های سبز آغشته شد و روی گیاه 
دیگر بزاق کرم های ابریشم نیز اضافه می شود. در این 
شیمایی  ماده  به  فقط  که  گیاهانی  تحقیق مشخص شد 
خود آغشته شدند، تنها هشت درصد از تخم های ابریشم 
به  که  دیگر  گیاه  در  اما  قرار گرفت.  مورد حمله  آن ها 
ابریشم  کرم های  توسط  شده  تولید  شیمیایی  ترکیبات 
مورد  تخم ها  از یک چهارم  بیش  بود،  آغشته شده  نیز 
حشره  توسط  تخم ها  این  تمام  که  گرفتند  قرار  حمله 

Geocoris خورده شدند.
تولید  شیمیایی  ماده  می شود  مشخص  ترتیب  این  به 
می کند  خیانت  آن ها  به  ابریشم  کرم های  توسط  شده 
فاش  مهاجم  برای حشرات  را  آن ها  مکانی  موقعیت  و 
بزاق  در  شیمایی  ماده  این  تولید  علت  هنوز  می کند. 
 کرم های ابریشم که باعث مرگ آن ها می شود مشخص 

نشده است.

بدترین مادران دنیا در جهان حیوانات و حشرات

شرکت عمران شهر جدید مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در نظر 
دارد تعداد محدودي از قطعات زمین با کاربري هاي نانوایي )سنتي و مجتمع 
صنعتي نانوایي(، زمین آموزشي، درماني و اداري واقع در محله هاي ماهان، 
مهران و کوشش )سایت مسکن مهر( شهر مجلسي را از طریق مزایده عمومي 
نوبت  آگهي  نشر  تاریخ  از  مي توانند  محترم  متقاضیان  برساند.  فروش  به 
یا  مراجعه  این شرکت  واگذاري  و  امور مسکن  به  هفته  یک  مدت  به  دوم 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 2284 و 0335-5452228 

تماس حاصل فرمایند.
مجلسي-  جدید  شهر  بروجن-  مبارکه  جاده   20 کیلومتر  اصفهان-  نشاني: 

بلوار ارم- شرکت عمران مجلسي سایت اینترنتي: 
www.majlessi-ntoir.gov.ir
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