
عزت ، اقتدار و پیشرفت ملت ایران الزمه توافق هسته ای است
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش

در بیمارستان حجتیه اصفهان اتفاق افتاد:
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رئیس جمهور که در مراس��م اهدای بیس��ت و دومی��ن دوره جایزه 
جهانی کتاب سال حضور یافت گفت: اندیشمندان باید وحدت را در 
سراسر کشورمان افزایش دهند و میزان تنش را با جهان کمتر کنند 

و همزیستی مسالمت آمیز را برای سراسر جهان به ارمغان آورند.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، ...

 اشکال را با زبان نرم
 بگویید

 فردوسي پور
3 تهدید کرد

 در فیلم من زن 
محترم است 5 3

 هوا بس ناجوانمردانه
 سربی است

دستبند ضد 
خستگی کاربران 
رایانه

 اعتیاد زنان  بالی مضاعف
 جان خانواده ها

شوک قیمتی پایان سال به 
زندگی کارگران  

بهره برداری از  پروژه های 
منطقه 14 شهرداری اصفهان

داروهای درمانی بیماران 
هموفیلی و تاالسمی رایگان شد

بی پولی ونبوداعتبار، مشکل 
بنیادینی هیئت هاست!!

4

3

8

3

3

6

مدرسه قصه های مجید 
پاتوق شد

مدرسه ی »قصه های مجید« که در خیابان یخچال 
شهر اصفهان قرار دارد، حاال مکانی برای بیتوته ی 

کارتن خواب ها و معتادان اصفهانی است.
 به گزارش مشرق، مدرس��ه ی »قصه های مجید« 
که در خیابان یخچال شهر اصفهان قرار دارد، حاال 
مکانی برای بیتوته ی کارت��ن خواب ها و معتادان 

اصفهانی است.
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 افتتاح دومین بخش 
فوق تخصصی صرع

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی

افراد مصروع از نظر هوش نرمال و امکان تشکیل زندگی 
طبیعی را دارند

افتتاح دومین بخش فوق تخصصی صرع در اصفهان در 
بیمارستان حجتیه

تنها 8 تخت جراحی بیماران ص��رع در اصفهان وجود 
دارد

زاینده رود: مدی��ر عامل انجمن خیریه ص��رع اصفهان 
گفت: در خ��رداد م��اه س��ال 94 دومین بخ��ش فوق 
تخصصی ص��رع در اصفهان به هم��ت انجمن صرع در 

بیمارستان حجتیه افتتاح می شود.
به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود، مس��عود اعتمادی فر 
مدیرعامل انجمن خیریه صرع اصفهان اظهار داش��ت: 
دومین دوشنبه فوریه هر س��ال میالدی در سراسر دنیا 
روز جهانی صرع است که امسال مصادف با 20 بهمن ماه 

شده است.
وی با بیان اینکه صرع بیماری ش��ایعی است که به طور 
متوس��ط یک درصد جمعیت دنیا به آن مبتال اس��ت، 
افزود: بدین ترتیب متجاوز از 60 میلیون بیمار مبتال به 

صرع در دنیا وجود دارد.

مدیرعامل انجمن خیریه ص��رع اصفهان تاکید کرد: اما 
در کل ای��ران 750 هزار نفر و در اصفه��ان 55 هزار نفر 
مصروع وجود دارد اما به دلیل اینکه این بیماری به دلیل 
فرهنگس��ازی غلط به طور معمول پنهان می شود آمار 
در ایران آمار خیل��ی دقیقی از بیم��اران مبتال به صرع 

وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینکه ص��رع در جوامع پزش��کی از دو 
دیدگاه تعداد و مزمن بودن دارای اهمیت است، تاکید 
کرد: با توجه ب��ه داروهای جدید بیم��اری صرع در دو 
دهه گذشته و روشهای جراحی برای بیماران مقاوم به 
درمان در انقالبی در درمان این بیماری رخ داده است و 
بیماری بسیاری از افراد مصروع قابل کنترل و آنها قادر 
به زندگی طبیعی هس��تند.اعتمادی فر ادامه داد: صرع 
برخالف گذش��ته یک بیماری قابل درمان است و بیمار 
مصروع همانند گذشته نباید منزوی شود بلکه همانند 
بقیه جوامع می تواند ب��ه زندگی خود ادام��ه دهد و به 

مدارج عالی در جوامع برسد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار زاینده رود در این ارتباط 

32که روش درمانی جراحی برای...
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/10/خ
)نوبت اول(

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه: ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی مناطق ثبت اسناد و امالک شهر اصفهان 

محل تأمین اعتبار: عمرانی ملی 
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 93/11/25 لغایت روز شنبه مورخ 93/12/2 

محل دریافت اسناد: نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و آخرین تغییرات شرکت »چاپ در 
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی« جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادهای اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنین در سایت 

ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 93/12/13 تا پایان وقت اداری.

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 93/12/14
گروه و رشته ش�غلی: ش�رکت هایی اجازه دریافت اس�ناد مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی شورای عالی 

انفورماتیک در زمینه خدمات پشتیبانی با رتبه حداقل 4 باشند.
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان طبقه اول.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان اصفهان 
 در اس�ناد مناقصه درج ش�ده اس�ت. ضمنًا به پیش�نهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و 
ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء 

مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: بلوار دانشگاه – خیابان توحید – بعد از چهارراه پلیس – طبقه چهارم.
تلفن: 7-36289124-36289109   فاکس: 36289105

       اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف 32250



يادداشت

 تحوالت بودجه ۹۴ را به سمت
 » اقتصاد مقاومتی« سوق می دهیم 

یک عض��و فراکس��یون اصولگرای��ان رهروان والی��ت گفت: 
هر تغیی��ر و تحول��ی در بودج��ه ۹۴ را طبق منوی��ات مقام 
 معظم رهبری، به س��مت اقتص��اد مقاومتی س��وق خواهیم

 داد.
منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین در گفتگو 
یی در مورد پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم 
گفت: عم��ا اقدامی جدی از س��وی دولت مبنی ب��ر اقتصاد 

مقاومتی مشاهده می شود.  
 نای��ب رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با بیان اینکه مجلس در راس��تای رس��یدن به اهداف 
اقتصاد مقاومتی تم��ام توان خود را به خدمت گرفته اس��ت، 
افزود: مجلس چه در جهت تبیی��ن قوانین و چه در همکاری 
 جدی با دولت، پیگیر رس��یدن به اهداف اقتص��اد مقاومتی

 است.  
 حقیقت پ��ور تصریح کرد: ضروری اس��ت دول��ت یازدهم در 
راس��تای اقتصاد مقاومتی اقدامات عملیاتی را پیگیری کند، 
چرا که اس��تراتژی ها و برنامه های الزم و کل��ی در این زمینه 

نوشته شده است.  
حقیقت پور با بی��ان اینکه سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
به خوب ی اباغ ش��ده اس��ت، متذکر ش��د: ضرورت داشت 
در ح��ال حاض��ر م��ا وارد اقدام��ات عملیات��ی در اقتص��اد 
مقاومت��ی می ش��دیم چراک��ه در ح��ال حاض��ر فرص��ت 
 کافی برای دس��تیابی ب��ه اه��داف اقتصاد مقاومت��ی وجود

 دارد. 
 نماینده مردم اردبیل در ادامه تاکید کرد: بی ش��ک ش��رایط 
سیاس��ی منطقه هم نقش پراهمیت اقتصاد مقاومتی را بر ما 
دیکته می کند، چرا که رس��یدن به اه��داف اقتصاد مقاومتی 
می تواند ما را از آسیب های سیاس��ی و بین المللی منطقه به 

دور نگه دارد.  
 حقیقت پور افزود: رس��یدن به اهداف اقتص��اد مقاومتی باید 
در راستای کس��ب معاش مردم و چرخش چرخ های اقتصاد 

کشور باشد. 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در ادامه با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی در تنظیم بودجه 
سال ۹۴ بیان داشت: هر تغییر و تحولی در بودجه سال ۹۴ را 
طبق منویات مقام معظم رهبری به س��مت اقتصاد مقاومتی 

سوق خواهیم داد.

اعتراض مجلس به پیاده روی 
من،نشانه آزادی است 

 محمد جواد ظریف گفت: همه باید بدانند که تنها راه رسیدن 
به نتیجه با ایران احترام و مذاکره است.

به گزارش ایس��نا، وزیر امور خارجه کشورمان در نشستی در 
کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: این که م��ا از صلح آمیز بودن 

برنامه هسته ای مان دفاع می کنیم هدف خود ماست.
وی تاکید کرد: اگر توافق نش��ود کسی ما را سرزنش نمی کند 

بلکه زیاده خواهی هایی که شد را سرزنش می کنند.
ظریف گفت: تحریم ها به هدف خود نرسیده و تمام تحریم ها 
باید یکباره رفع شوند.وزیر امور خارجه درباره انتقادها در ایران 
به پیاده روی اش با کری گفت: اعتراض مجلس به پیاده روی 
من نشان از آزادی عقاید در ایران است و من به آن ها توضیح 
خواهم داد.وی درباره مذاکرات گفت: شکست مذاکرات آخر 
دنیا نیست.وزیر امور خارجه کشورمان گفت که فکر می کنم 
تمدید دوباره مذاکرات به نفع هیچ کس نباش��د چون بر این 
باورم که این اتفاق نه ضروری اس��ت و نه مفید .وی همچنین 
در پاسخ به این س��وال که اسرائیل برنامه هس��ته ای ایران را 
تهدیدی علی��ه موجودیت خ��ود می داند اظهار ک��رد: رژیم 
صهیونیستی از یک تهدید فرضی ایران برای سرپوش گذاشتن 
روی جنایاتش علیه فلسطینیان و دیگران در منطقه استفاده 
کرده است.ظریف در ادامه تاکید کرد : ایران هیچ گاه به دنبال 

ساح هسته ای نبوده و نخواهد بود.

شیخ80ساله يا سید 66ساله؟ 
روز تعیین رییس مجل��س خبرگان رهبري اعام ش��د؛ ١۹ 
اس��فند. تعیین این تاریخ ش��اید آغ��از دوب��اره گمانه زني ها 
درباره رییس آینده مجلس خبرگان باش��د. گمانه زني هایي 
که در آخرین دورها به دو نام ختم شده بود؛ آیت اهلل هاشمي 
شاهرودي و آیت اهلل هاشمي رفس��نجاني. بعید است که روز 
١۹ اس��فند این دو نام در مقابل یکدیگر رقابتي بر سر کرسي 
ریاست مجلس خبرگان رهبري ترتیب دهند. اصلي نا نوشته 
این رقابت را ب��ه روزهاي قبل از ١۹ اس��فند موکول مي کند. 
همه چیز باید قبل از آن مش��خص ش��ود و طبق عرف در روز 
١۹ اس��فند یک نفر از میان دو نامزد بالقوه، خود را کاندیداي 

ریاست خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصي بیفتد.  
آیت اهلل هاشمي ش��اهرودي)متولد١327( عما در ماه هاي 
گذش��ته در مقام نایب رییس مجلس خب��رگان رهبري و در 
غیاب آیت اهلل مهدوي کني مدیریت این مجموعه را بر عهده 
داش��ت و همین هم او را در موقعیتي قرار داد تا بیش از دیگر 

گزینه ها به صندلي ریاست نزدیک شود. 
خصوصا آنکه طیف هاي اصولگراي حاضر در مجلس خبرگان 
هم مدتي کوتاه بعد از درگذشت آیت اهلل مهدوي کني عاقه و 
تمایل خود را براي جانشیني او ابراز کردند و بارها گفتند که او 
گزینه مطلوب آنها خواهد بوددر مقابل اما در ترکیب مجلس 
خبرگان رهبري تنها آیت اهلل هاشمي رفسنجاني)متولد١3١3( 
اس��ت که پیش از این تجربه ریاس��ت بر ای��ن مجموعه را در 
کارنامه داش��ته اس��ت. طیف هاي هوادار دولت سرس��ختانه 
خواهان بازگشت دوباره او به صندلي سابقش هستند. چیزي 
که رقباي دول��ت اصا تمایلي به آن ندارن��د. در روزهایي که 
بعد از درگذشت آیت اهلل مهدوي کني براي چند هفته، بحث 
جانشیني ایش��ان داغ شده بود برخي رس��انه هاي نزدیک به 
جریان اصولگرا ب��ه نقل از نزدیکان رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام خبر دادند که »آقاي هاشمي رفسنجاني تمایلي 
به کاندیدا شدن براي ریاست مجلس خبرگان رهبري ندارند. 
« نهایتا اما همین نقل قول زمینه اي شد براي مشخص شدن 
تمایل آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به کاندیداتوري براي ریاست 

مجلس خبرگان. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوايی ارتش و پدافند هوايی:

با توافقی که دربردارنده عزت ، اقتدار و پیشرفت ملت ایران باشد موافقیم
ايران هراسی به ايران دوستی 

تبديل شده است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ایران هراس��ی به 
ایران دوستی تبدیل شده است و کشورها در ابراز 
تمایل به کار ایران سبقت می گیرند و خواهان این 
هستند که هر چه زودتر مذاکرات به نتیجه برسد 
تا بتوانند با ایران کار کنند و حتی در داخل آمریکا 

هم این صداها به گوش می رسد. 
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان ایران)ایس��نا( 
محمد نهاوندیان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شنبه شب شبکه دو س��یما گفت: راهپیمایی 22 
بهمن امس��ال مانند گذش��ته نمای��ش وحدت و 
همبستگی خواهد بود.ایام دهه فجر فرصتی برای 
تجدید عهد با آرمان ها و ارزش های انقاب اسامی 
و ارزیابی راه طی ش��ده با ماک ه��ای ارزش های 

اصلی انقاب و تنظیم مسیر پیشرو است. 
وی با اشاره به س��یزدهمین سفر اس��تانی رئیس 
جمهور به استان اصفهان گفت: این سفر که در دهه 
فجر انجام شد یک بار دیگر نشان داد مردم اصفهان 
از س��طح باالی آگاهی و هوشیاری نسبت به اصلی 

ترین مسایل انقاب برخوردارند . 
نهاوندیان با بی��ان این که میزان حض��ور مردم در 
مراسم استقبال باالتر از حد توقع و تصور مسئوالن 
اس��تان بود، افزود: این موضوع نشان می دهد که 
مردم حساس��یت زمان��ی را درک م��ی کنند زیرا 
مذاکرات به مراحل حساسی رسیده است و حمایت 

از سیاست های نظام باید نشان داده شود. 
وی گفت: در این مراس��م همه سلیقه های مردمی 
حضور داشتند و پیام این حضور که منعکس شد در 
تحلیل های خارجی اثر داشت و این حضورها کمک 
مذاکره کنندگان ما است و نشان می دهد که مردم 

از نظام و انقاب حمایت می کنند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به این که مسئله 
آب از اصلی ترین مس��ایل اس��تان اصفه��ان بود، 
افزود: مردم اصفهان نس��بت به زاینده رود، غیرت 
و حساسیت خاصی دارند و مس��ئله آب به صنایع 

کشاورزی استان مربوط است. 
نهاوندیان ادامه داد: اکن��ون از قطره های آب باید 

حراست کنیم و بهره وری آب را باید باال ببریم. 
وی تاکید کرد: آب در کشور ما مسئله ملی است و 
نه محلی و نباید با نگاه اس��تانی یا محلی به مسئله 
آب نگاه ک��رد و مناب��ع موجود آب بای��د بصورت 

یکپارچه مدیریت شود. 
سرپرس��ت نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: اجرای 
مصوبه شورای عالی آب از خواسته های مردم است 

که قدم های اجرایی آن برداشته شده است. 
نهاوندیان افزود: هوا از دیگر مسائل استان اصفهان 
است و دولت برای پاکیزه تر ش��دن هوا به نیروگاه 
ها سوخت گاز بیش��تری تحویل داد و گازرسانی را 

بیشتر کرد. 
وی با بیان این که اصفهان قطب گردشگری کشور 
اس��ت گفت: به همین منظور الزم اس��ت راه های 

استان گسترش یابد. 

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
صبح یکش��نبه در دیدار فرمانده��ان و کارکنان نیروی 
هوای��ی ارتش و پدافن��د هوایی، با تبیی��ن علت و هدف 
اصلی دشمنی 3۶ ساله و ادامه دار دولت آمریکا و خطای 
محاسباتی آنها برای به زانو درآوردن و تحقیر ملت ایران، 
به رفتار و عملکرد منطقی و مس��تدل ایران در مذاکرات 
هسته ای و رفتار غیر منطقی و باج خواهانه طرف مقابل 
اشاره و تأکید کردند: ملت ایران در روز 22 بهمن نشان 
خواهد داد که زیر بار حرف زور نمی رود و پاسخ هر تحقیر 

کننده ای را نیز با ضربه متقابل خواهد داد.
در این دیدار که همزمان با سالروز بیعت تاریخی جمعی 
از همافران و کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی 
)ره( در نوزدهم بهمن س��ال ١3۵7 برگزار شد، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای آن حادثه مهم را حاوی یک مضمون 
پرمغ��ز و مان��دگار دانس��تند و گفتند: اقدام ش��جاعانه 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوای��ی در ١۹ بهمن ۵7، 
نشان دهنده سخن حق و پرجاذبه انقاب اسامی است 
که توانسته بود حتی به اعماق دلهای نیروی هوایی ارتش 
پادشاهی آن زمان که نور چش��می آمریکا نیز بود، نفوذ 
کند.ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و حفظ این حقیقت 
مهم، به برخی واقعیات صحنه از جمله نفوذ فراگیر انقاب 
اسامی اشاره کردند و افزودند: با پیروزی انقاب اسامی، 
ملتها با دیدن ش��جاعت و دلیری ملت ایران که علناً در 
مقابل زورگویی های امریکا ایس��تاد، به هیجان آمدند و 

جذب پیام انقاب شدند.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: در طرف مقابل 

نیز، قدرتهای زورگو و در رأس آنها امری��کا، از همان روز اول 
انقاب، از هیچ اقدام و فشاری برای خاموش کردن این حرکت 
عظیم و رو به گسترش، فروگذار نکردند و این دشمنی تا امروز 
هم ادامه دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دش��منی 
امریکا و قدرتهای استکباری با اش��خاص نیست، آنها با اصل 
حرکت و جهت گیری توأم با ایس��تادگی و استقال طلبی و 

عزت خواهی ملت ایران دشمن هستند.
ایشان با یادآوری سخنان برخی سیاستمداران امریکایی در 
سالهای اخیر که بغض و کینه خود را با ملت ایران، صراحتاً بیان 
کردند گفتند: آنها از ایستادگی ملت ایران عصبانی هستند و 
هدف اصلی امریکا و همراهانش، به زانو در آوردن و تحقیر ملت 

ایران است که البته دچار خطا و اشتباه در تحلیل هستند.
رهبر انقاب اسامی، علت ناکامی های پی در پی امریکاییها در 
مسائل منطقه و بویژه مسائل ایران را، همین خطای محاسباتی 
و اش��تباهات راهبردی دانس��تند و افزودند: یک نمونه از این 
خطاها، اظهارات چند روز پیش یک مقام امریکایی است که 
گفته بود، ایرانی ها در مذاکرات هسته ای، دست بسته هستند 
و گیر افتاده اند.حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردند: در 
روز 22 بهمن ش��ما خواهید دید که ملت ایران چه حضوری 
خواهد داش��ت و آن موقع معلوم خواهد شد که آیا ملت ایران 

دست بسته است؟
ایشان خاطرنشان کردند: دست ملت و مسئوالن ایران هیچگاه 
بس��ته نبوده و این موضوع را در عمل نش��ان داده اند و از این 
 پس نیز با ابت��کارات و ش��جاعت خود، آن را نش��ان خواهند

 داد.
رهب��ر انق��اب اس��امی افزودن��د: آن طرفی که فع��ًا گیر 
افتاده و دچار مش��کل اس��ت، امریکا اس��ت و همه واقعیات 
 این منطق��ه و خ��ارِج منطقه، اثب��ات کننده ای��ن حقیقت 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به شکس��ت سیاستهای 
امریکا در س��وریه، عراق، لبنان، فلس��طین، غزه، افغانستان 
و پاکس��تان و همچنین شکس��ت امریکا در اوکراین، خطاب 
به امریکاییها تأکید کردند: این، ش��ما هس��تید که سالهای 
متمادی، پی در پی شکست خورده اید اما جمهوری اسامی 
ایران پیش رفته و به هیچ وجه با سی و چند سال گذشته قابل 

مقایسه نیست.
ایشان با اشاره به پیشرفتهای گسترده جمهوری اسامی در 
علم و فناوری، در مس��ائل گوناگون اجتماعی، و در مس��ائل 

بین المللی و همچنین نفوذ عظیم منطقه ای و رسوخ مبانی 
انقاب در دلهای جوانان افزودند: جمهوری اسامی ایران با این 
ذخیره ارزشمند از تجربیات، با قدرت، در حال پیشرفت است 
و امریکاییها که نتوانستند این ریشه را قلع و قمع کنند اکنون 
مجبور به تحمل نظام جمهوری اس��امی هستند و طراحی 
های سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی آنها مانع از این 
پیشرفت نخواهد شد.رهبر انقاب اسامی به مذاکرات هسته 
ای و تاش بدخواهان و معاندان برای القای درماندگی ایران در 
این موضوع اشاره کردند و چند نکته مهم را درباره مذاکرات 

هسته ای متذکر شدند.
اولین نکته ای که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند 
موافقت با اصل توافق بود که گفتن��د: من با توافقی که بتواند 

انجام شود موافقم اما با توافق »بد« موافق نیستم.
ایش��ان با اش��اره به اظهارات مکرر امریکاییها که می گویند 
»توافق نکردن بهتر از توافق بد است« افزودند: ما هم همین 
عقیده را داریم! و معتقدیم توافق نکردن بهتر از توافقی است که 

به ضرر منافع ملی و زمینه ساز تحقیر ملت بزرگ ایران شود.
تاش بی وقفه مس��ئولین و هیأت مذاکره کننده برای خارج 
کردن حربه تحریم از دست دش��من، دومین نکته ای بود که 
رهبر انقاب اس��امی به آن اش��اره کردند و گفتند: اگر این 
اتفاق رخ دهد و با توافق، حربه تحریم از دس��ت دشمن خارج 
شود، بسیار خوب اس��ت اما اگر این اتفاق نیفتاد، همه بدانند 
که راهکارهای فروانی در داخل کشور برای ُکند کردن حربه 

تحریم وجود دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر با همت و تاش، 
به داش��ته های خود، به صورت مناس��ب توجه کنیم، حتی 
اگر نتوانیم حربه تحریم را از دس��ت دشمن خارج کنیم، می 
توانیم آن را ُکند کنیم.نکته س��وم رهبر انقاب اس��امی، در 
خصوص رفتار منطقی جمهوری اس��امی ایران در مذاکرات 
 هس��ته ای و رفتار غی��ر منطق��ی و زورگویانه ط��رف مقابل

 بود. 
حضرت ایت اهلل خامنه ای با اش��اره به سخنان چندی پیش 
رئیس جمهور مبن��ی بر اینک��ه مذاکره به معنای رس��یدن 
دو ط��رف ب��ه نقط��ه مش��ترک اس��ت،  گفتند: ب��ر همین 
اس��اس، نباید در مذاکره، یک ط��رف با رفت��ار غیر منطقی 
 تاش داش��ته باش��د که هر آنچه مورد توقع او است، محقق 
شود.ایشان خاطرنشان کردند: رفتار امریکاییها و چند کشور 
اروپایی دنباله رو آنه��ا، در مذاکرات، غیر منطقی اس��ت و با 

پرتوقعی انتظار دارند همه خواسته های آنها تحقق یابد 
در حالیکه این، روِش مذاکره نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایستادگی مسئوالن در مقابل 
زیاده خواهی طرف مقابل را کامًا صحیح دانستند و با 
اشاره به عملکرد مستدل و منطقی جمهوری اسامی در 
مقاطع مختلف از جمل��ه دوران دفاع مقدس و پذیرش 
قطعنامه ۵۹۸، و همچنین مسائل گوناگون بعد از جنگ، 
خاطرنشان کردند: نظام اسامی در مذاکرات هسته ای 
نیز براس��اس منطق عمل می کند اما طرف مقابل هیچ 
منطقی ندارد و به دنبال بی منطقی، با تکیه بر زور است.

ایشان تأکید کردند: ملت ایران زیر بار زورگویی و زیاده 
خواهی و رفتارهای غیر منطقی نخواهد رفت.

رهبر انقاب اس��امی یک بار دیگر افزودند: من با ادامه 
و پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق خوب موافقم و 
قطعاً ملت ایران هم با هر توافقی که در بر دارنده عزت و 

احترام او باشد، مخالفتی ندارد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردن��د: باید در 
مذاکرات، تکریم، حرمت و پیشرفت ملت ایران محفوظ 
بماند زی��را این ملت عادت به پذی��رش زورگویِی طرف 

مقابل اعم از امریکا و دیگران، ندارد.
ایشان همچنین با اش��اره به برخی مباحث مطرح شده 
درخصوص توافق دو مرحله ای که ابتدا توافق بر اصول 
کلی و بعد از مدتی توافق بر جزئیات باشد، خاطرنشان 
کردند: چنین توافقی  پسندیده نیست زیرا با تجربه ای 
که از رفتار طرف مقابل داری��م، توافِق ِصرف در کلیات، 
 وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی در پی در 

جزئیات.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند:اگر توافقی انجام شود، باید 
در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مفاد این قرار داد نیز باید 
روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید 
به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد، در 

قضایای مختلف بهانه جویی کند.
ایشان خاطرنش��ان کردند: به لطف خداوند ملت ایران در 22 
بهمن نشان خواهد داد هرکسی که بخواهد این ملت را تحقیر 

کند، با ضربه متقابل مواجه خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی گفتند: همه ملت ایران و همه دلسوزان 
متفقند که عزت ملی برای یک کشور، بسیار بسیار مهم است 
زیرا اگر عزت ملی نباش��د، امنیت و پیش��رفت ه��م نخواهد 
بود، بنابراین ع��زت ملی باید محفوظ بماند و مس��ئوالن هم 
این موضوع را می دانند.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در پایان 
خاطرنشان کردند: به فضل الهی، ملت ایران با حضور مقتدرانه 
و عزم راسخ خود در 22 بهمن، دشمن را به زانو درخواهد آورد.
در ابتدای این دیدار امیر س��رتیپ خلبان حس��ن شاه صفی 
فرمان��ده نی��روی هوایی ارت��ش ب��ا گرامیداش��ت نوزدهم 
بهمن س��الروز بیعت تاریخی همافران با ام��ام خمینی )ره(، 
 گزارشی از توانمندی ها و پیش��رفت های نیروی هوایی ارائه

 کرد.
امیر س��رتیپ ش��اه صفی گفت: طراحی، س��اخت و ارتقای 
شبیه س��ازهای پروازی، دس��تیابی به توان طراحی و ساخت 
جنگنده پهن پیکر بدون سرنش��ین، »راه اندازی، بازسازی و 
بازیابی انواع هواپیماها« و عمق دهی به تجهیزات موجود، تولید 
انواع تجهیزات هواپایه و راه اندازی و عملیاتی کردن موشک 
های راهبردی با اس��تفاده از توانمندی های داخلی در نیروی 
هوایی ارتش موید ادعای درهم شکس��تن پنجه های تحریم 
تجهیزات دفاع هوایی و نویدبخش ایجاد تراز جدیدی از توازن 
دفاعی در منطقه است.پیش از این دیدار فرمانده معظم کل 
قوا در دیدار جداگانه با فرماندهان ارشد نیروی هوایی و پدافند 
جمهوری اس��امی ایران با اش��اره به نقش حساس و خطیر 
نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسامی در مجموعه 
ی نظام دفاعی کشور افزودند: نیروی هوایی به اقتضای حرفه 
ی خود متکی به دانش و فناوری است و این مسئله از جهاتی 
 در مواجهه با تهدیدات پیرامونی اهمیت این نیرو را بیش��تر

 می کند.

پاسخ مقامات اروگوئه به دروغ 
روزنامه صهیونیستی هاآرتص 

علیه ايران
مقام��ات اروگوئ��ه ب��ه دروغ پ��ردازی روزنام��ه 
 صهیونیس��تی هاآرت��ص علی��ه ای��ران پاس��خ 

دادند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه ۶ فوریه )١7 
بهمن ماه( روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص ادعای 
اخراج یک دیپلمات ارشد جمهوری اسامی ایران 
در اروگوئه به ظن ارتباط با بمب گذاری چهار هفته 
پیش )هشتم ژانویه( در مونته ویدئو را منتشر کرد. 
هاآرتص مدعی شد تحقیقاتی که سازمان اطاعاتی 
اروگوئه در  مورد انفجار بمب در نزدیکی س��فارت 
رژیم صهیونیس��تی در مونته ویدئ��و انجام داد، به 
اخراج این دیپلمات ایرانی انجامی��د. این روزنامه 
صهیونیس��تی نامی از دیپلم��ات اخراجی نبرده و 
تنها به نقل از یک کارمند بلند پایه وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی نوشته است. بمب گذاری مورد 
اشاره روزنامه هاآرتص انقجار ش��یئی کوچک در 
تاریخ هش��تم ژانویه س��الجاری میادی در کنار 
مرکز تجارت جهانی مونته ویدئو بود که س��فارت 
رزیم صهیونیس��تی در طبقه نهم این س��اختمان 
قرار دارد. این انفجار  بطور کامل عمل نکرده بود و 
به کسی هم آسیب نرسانده بود. با این حال رسانه 
های صهیونیس��تی تاش کردند تا این اقدام را در 
چارچوب سیاس��ت مظل��وم نمائی صهیونیس��تها 
حلقهای دیگر از نوع حمات علیه یهودیان توصیف 

کنند.
پس از طرح این ادعا از سوی روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص کاخ ریاس��ت جمه��وری و وزارت روابط 
خارج��ی اروگوئه در بیانیهه��ای جداگانه این ادعا 

را رد کردند.

اخبار کوتاه

2
فائزه هاشمی دستگیر شد

 بر اساس اخبار واصله فائزه هاشمی روز یکشنبه  دستگیر شد.به گزارش رجانیوز از 
آنجا که نامبرده از اجرای حکم استنکاف ورزیده و خود را معرفی نکرده بود لذا توسط 
ماموران ذی زبط و بر اساس حکم قانونی روانه زندان شد.فائزه هاشمی به حکم دادگاه 

به شش ماه حبس محکوم شده بود.
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 کریس بمب��ری از روزنامه ن��گاران و تحلیل 
گران سیاسی انگلیس با اشاره به محبوبیت 
انقاب اس��امی ایران و ضربات آن به سلطه 
گران غربی گفت: نامه اخی��را رهبری ایران 
با توجه به نارضایتی ها درغرب، گام بس��یار 
خوب وبه موق��ع بود و می تواند زمینه س��از 

اتحاد جامعه جهانی شود.
این تحلیلگر سیاسی در گفت وگو با ایرنا ، نامه 
مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا 
را برخاسته از درک صحیح ایشان نسبت به 
اوضاع جامعه جهانی، توصی��ف کرد و افزود: 
درحال حاضر بسیاری از جوانان غربی ضمن 
داشتن سوواالت زیادی درخصوص تفکرات 
لیبرالیستی، نس��بت به سیاست های دولت 
های غربی و نیز رژیم صهیونیستی موضعی 
مخالف دارند.وی افزود: مردمی که در یونان 
به حزب سیریزاحزب مخالف سیاست های 
ریاضتی رای دادند، مردمی که در اسپانیا علیه 
سیاس��ت های ریاضتی تظاهرات کردند و یا 
مردمی که درخیابان های آمریکا علیه کشته 
شدن جوانان سیاه پوست توسط پلیس های 
سفید پوست، اعتراض کردند، همه متحدان 
طبیعی هستند که علیه سلطه گرایی مبارزه 

می کنند.
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به ویژگی های 
انقاب اسامی گفت: من فکر می کنم انقاب 
ایران در سال ۵7 انقابی عظیم بود که قابل 
مقایسه با هیچ انقابی از جمله انقاب فرانسه 
در سال ١7۸۹ میادی و یا انقاب روسیه در 
سال ١۹١7 نیست.وی یادآور شد: در جریان 
انقاب ایران، میلیون ها نفرعلیه رژیم ش��اه 
تظاهرات کردند و لذا این واقعیت را باید گفته 
ش��ود که این انقاب، انقابی محبوب بود و 
نه حرکت توطئه گران��ه علیه رژیم حاکم که 
توسط قش��ر خاصی برای دفاع از عقایدشان 

صورت گرفته باشد. 
بمبری غرب را متهم به ان��کار واقعیت های 
انقاب اسامی کرد و تصریح نمود: این یک 
قیام محبوب بود که در آن بسیاری از مردم به 
پا خاستند، اعتصاب کردند و از جان گذشتگی 
نش��ان دادند و این واقعیتی است که باید در 

تمام دنیا مطرح شود. 
این تحلیلگر سیاس��ی درخصوص تاثیرات 
و تبعات جهان��ی انقاب اس��امی گفت: ما 
نمی توانیم ضربه ای که س��قوط رژیم ش��اه 
به غ��رب زد را نادیده بگیری��م ، ایران و رژیم 

صهیونیستی در آن زمان متحدین اصلی 
غرب به شمار می رفتند و حتی ستاد منطقه 
ای س��ازمان س��یا  در تهران بود و به همین 
دلیل، انقاب اسامی ایران ضربه ای به غرب 

محسوب می شود.
این تحلیلگر سیاسی در بیان جایگاه انقاب 
اس��امی گفت: جمه��وری اس��امی ایران 
مخالفت خود را با امپریالیس��م نش��ان داده 
است که نمونه آن را در قضیه فلسطین شاهد 
هس��تیم و این در حالی است که کشورهای 
عربی در عمل و واقعی��ت از آن حمایت نمی 
کند. وی درخصوص شخصیت حضرت امام 

)ره( و نقش سترگ ایشان در پیشبرد انقاب 
س��ال ۵7 گفت: امام خمینی )ره( با س��ایر 
رهبران کشور هایی که انقاب کردند، تفاوت 
زیادی دارد، امام خمینی )ره( بصیرت داشت 
و بیشتر از آن، دیدگاه راهبردی و تاکتیکی او 

نسبت به موضوعات قابل تامل بود.
وی گفت: امام خمینی )ره( در جریان مراسم 
خاکسپاری بابی س��ندز - مبارز ایرلندی و 
عضو ارتش آزادی خواه ایرلند - نماینده ویژه 
خود را به بلفاست اعزام می کند که غرب از 

این رویکرد استقبال نکرد.
این روزنام��ه ن��گار و تحلیل گر انگلیس��ی 
در همین حال اف��زود: متاس��فانه اظهارات 
غیرمنطقی علیه ایران بسیار زیاد است و چه 
بخواهید، چه نخواهید طرفدارانی هم دارد.
کریس بمبری در کنفرانسی که اخیرا در لندن 
و با عنوان ایران در جهان آش��فته: امیدهای 
جدید، چالش های قدیمی برگزار شد با اشاره 
به دستاوردهای عظیم انقاب اسامی و تاثیر 
آن بر جهان، خصوصا بر کشورهای اسامی 
خاطر نش��ان کرده بود : غرب بای��د جایگاه 
جمهوری اسامی ایران ، تمدن آن و انقاب 

اسامی را به رسمیت بشناسد.

روزنامه نگار وتحلیل گر سیاسی انگلیس 

نامه رهبر ايران نشانه درک صحیح از اوضاع جهانی 



يادداشت
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گشتی در اخبار

جریمه ۴۰ هزار تومانی برای حرکت بین خطوط

در بیمارستان حجتیه اصفهان اتفاق افتاد:

تاکنون ارش��ادی ام��ا از ۱۵ فروردی��ن اجراییمعاون فرهنگ��ی معاونت 
حمل ونق��ل ترافیک ش��هرداری تهران از اج��رای طرح عب��ور خودروها 
 در بین خط��وط از ۱۵ فروردین و اعمال جریمه در س��طح ش��هر تهران

 خبر داد. 
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وقتی فضاهای فرهنگی مازاد مکان 
اسکان مسافران در شهر می شود

 در شرایطی که مس��ئوالن دم از کمبود سرانه فضاهای فرهنگی 
می زنند، بسیاری از فضاهای خالی که کاربری فرهنگی نیز دارند 

در شهر به حال خود رها شده اند. 
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ 
ایران رتبه اول منطقه را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و 
فرهنگی داشته باشد و برای رسیدن به این آرمان توسعه فرهنگی 
پیش شرط است و توس��عه فرهنگی هم نیازمند تعداد فضاهای 
مناسب فرهنگی کافی به نسبت جمعیت است که تا آن جایگاه، 

فاصله زیادی داریم.
فضاه��ای فرهنگی به خص��وص در بخ��ش تئاتر، موس��یقی و  
نمایشگاهی در اس��تان اصفهان محدود اس��ت، به عنوان مثال 
اصفهان هنوز یک س��الن مناس��ب برای نمایش ، یک نگارخانه 
برای فروش آثار هنری و یک س��الن کنس��رت با استانداردهای 

الزم را ندارد.
کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی عمده ترین مسئله ای است 
که مسئوالن از آن به عنوان اصلی ترین مشکل تأسیس یک مکان 

فرهنگی و تفریحی نام می برند.
این موضوع در ش��رایطی مطرح می شود که بس��یاری از اماکن 
فرهنگی و تفریحی اصفهان، فاقد کمتری��ن امکانات فرهنگی و 
تفریحی است که از نمونه های  آن می توان به باغ فدک اصفهان 
اشاره کرد.باغ فدک اصفهان هم اکنون بیش از ۱۸ هزار متر فضای 
بدون امکانات دارد و مس��ئوالنی که نمی دانند ب��ا این مازاد فضا 
چه کنند، در نتیجه تصمیم گرفتند این فضا را چندسالی دست 
نخورده رها کنند و تنها در ایام مسافرت برای استقرار چادرهای 

مسافران تابستانی و نوروزی از آن استفاده کنند.
باغ فدک دارای ۱۸ هزار متر فضای بدون امکانات است

مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: 
فعالیت های باغ فدک به دو بخش آموزشی و برنامه های شهری 
تعریف شده است، آموزش هنری و ورزشی و جشنواره های بهاره، 

تابستانه پائیزه و دهه فجر در آن برگزار می شود.
باغ فدک دارای فضای ۱۸ هزار متری است که هیچ مکان تفریحی 
ندارد و جا دارد که مس��ئوالن به فکر تعبیه امکانات بازی در این 
مناطق باش��ندوی افزود: همچنین در ایام نوروز و تابستان از باغ 

فدک به عنوان کمپینگ مسافر استفاده می شود.
رئیس ام��ور فرهنگی و تفریحی ب��اغ فدک اصفه��ان گفت: باغ 
فدک در ش��مالی ترین نقطه ش��هر اس��ت و از لحاظ برنامه های 
شهری کمبود دارد و باید به گونه ای باشد که مردم بتوانند از آن 
استفاده کنند چراکه ساکنان آن منطقه نیز نیازمند برگزاری ویژه 
برنامه های شهری هس��تند.وی ادامه داد: برنامه های نشاط آور 
مسابقات تفریحی و جنگ های شادی بیشترین نیازی است که 
از سوی مردم آن منطقه درخواست شده است اما به دلیل کمبود 

امکانات برگزار نمی شود.
رئیس امور فرهنگی و تفریحی باغ فدک اصفهان با اشاره به اینکه، 
ایجاد فضاهای تفریحی خانواده ها مهمترین نیاز جامعه اس��ت 
گفت: باغ فدک دارای فضای ۱۸ هزار متری است که هیچ مکان 
تفریحی ندارد و جا دارد که مسئوالن به فکر تعبیه امکانات بازی 
در این مناطق باش��ند.وی ادامه داد: هم اکن��ون از این فضا تنها 
برای کمپینگ مسافران نوروزی اس��تفاده می شود که تا به االن 
فاقد امکانات بهداشتی بوده اس��ت و قرار است تعدادی سرویس  

بهداشتی در آن ساخته شود.

حادثه خمینی شهر؛

سرقت خونین مسلحانه از بانک ملت 
فرمانده انتظامی  خمینی ش��هر گفت: تالش برای دستگیری دو 
سارق مسلح که هفته گذشته بانکی را در این شهرستان  سرقت 

کردند، همچنان ادامه دارد.
سرهنگ خسرو احمدی در تش��ریح جزئیات این حادثه  اظهار 
داشت: پرونده این س��رقت در پلیس آگاهی اس��تان اصفهان با 

جدیت، سرعت و دقت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تالش کارآگاهان پلیس استان برای دستگیری 
س��ارقان با دقت خاصی ادامه دارد و سرنخ های خوبی نیز در این 
زمینه به دست آمده است، افزود: در روزهای آینده خبرهای خوبی 

از این پرونده به اطالع مردم خواهد رسید.
شایان ذکر اس��ت س��اعت ۸ و 3۵ دقیقه روز چهارشنبه گذشته 
)۱۵ بهمن( دو موتورس��وار که یکی از آنها مجهز به سالح کلت 
کمری و دیگری حامل سالح سرد بود به بانک ملت در سه راهی 
خمینی ش��هر وارد ش��دند و با تهدید کارمندان بان��ک اقدام به 
 سرقت مبلغ 7 میلیون و 9۵۰ هزار تومان وجه نقد از باجه بانک 

کردند.
در این حادثه بر اثر تیراندازی سارقان، یک نفر از کارمندان بانک 
و یک نفر از مشتریان مجروح ش��دند و یک مشتری بانک نیز به 

قتل رسید .
متهمان پس از س��رقت، به وسیله یک دس��تگاه خودروی وانت 

پیکان از محل متواری شدند.

داروهای درمانی بیماران هموفیلی و 
تاالسمی رايگان شد

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از رایگان شدن داروهای 
درمانی بیماران هموفیلی و تاالس��می و حذف فرانشیز خبر داد. 
انوشیروان محسنی بندپی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با اش��اره به 
برنامه ریزی این س��ازمان که حذف فرانشیز بیماران هموفیلی و 
تاالسمی و استفاده رایگان از خدمات درمانی این نوع بیماری ها 
اظهار داش��ت: خدمات از قبیل تزریق خ��ون و همچنین لوازم 
و تجهیزات برای این گون��ه بیماران هزینه های زی��ادی را در بر 
می گرفت که در نهایت ش��ورای عالی بیم��ه تصمیم به حمایت 
درمانی از این بیماران نمود. وی تصریح کرد: بر اساس این طرح 
و حذف فرانش��یز بیماران هموفیلی و تاالس��می از این پس این 
افراد در بیمارستان های دولتی به صورت رایگان و همچنین در 
بیمارستان خصوصی بخشی از هزینه ها را پرداخت خواهند کرد. 
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: عالوه بر ارائه خدمات به بیماران 
هموفیلی و تاالسمی در بیمارستان ها تصمیم گرفته شد بیمارانی 

که در منازل بستری هستند از خدمات رایگان استفاده کنند.

به مناسبت دهه مبارک فجر صورت 
گرفت؛

بهره برداری از  پروژه های 
منطقه 14 شهرداری اصفهان با 

اعتبار 46 میلیارد تومانی 
قطار افتتاح پروژه های شهرداری اصفهان در ایستگاه 
منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان نیز توقف کرد و به دنبال 
آن پروژه های فضای س��بز، افزایش فضاهای ورزشی و 
طرح های ترافیکی با اعتبار بال��غ بر ۴6 میلیارد تومان 
به بهره برداری رسید. حسین کارگر ،مدیر منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان در آیین بهره برداری از این پروژه ها با 
اشاره به همکاری مردم این منطقه از شهرداری اصفهان 
در خصوص اچ��رای پروژه ه��ای عمرانی ش��هرداری 
اظهار داشت: مردم در آزادسازی طرح ها و پروژه های 
شهرداری نقش موثری داش��تند.وی در ادامه با بیان 
اینکه طرح های منطقه ۱۴ ش��هرداری اصفهان که در 
حال بهره برداری است با اعتبار ۴6 میلیارد تومانی آماده 
شده است، افزود: 33 میلیارد تومان از این اعتبار هزینه 
آزادسازی و تملک است که ۲۴ میلیارد تومان به صورت 
غیرنقدی و معوض و مشارکت با مردم تملک شده است. 
رضايت 65 درص�دی مردم از ش�هرداری 

منطقه 14
مدیر منطقه ۱۴ اصفهان در ادامه با اش��اره به رضایت 
6۵ درصدی مردم منطقه ۱۴ از فعالیت های شهرداری 
بیان داشت: این رضایتمندی علی رغم تمام معضالت 
و مشکالت موجود حاصل شده اس��ت که جای بسی 
قدردانی دارد.وی در ادامه با اشاره به تخصیص اعتبار 
۲۰ میلیارد تومانی محرومیت زدایی در بودجه س��ال 
9۴ شهرداری اصفهان برای منطقه ۱۴ افزود: این اقدام 
موثری در راس��تای بهبود وضعی��ت اقتصادی منطقه 
خواهد داشت.کارگر با اش��اره به اینکه باید به تجمیع 
پالک های ریزدانه توجه کرد، گفت: در محله سودان 9 
پالک تجمیع شده و پروانه های ساختمانی آماده صدور 
است. وی با اشاره به اجرای رینگ چهارم ترافیکی افزود: 
3۰۰ هزار مترمربع از رینگ چهارم ترافیکی به طول ۴ 
کیلومتر و عرض 7۰ متر در مح��دوده منطقه ۱۴ قرار 
دارد. افزایش 3۰ هزار متری سرانه فضای سبز منطقه 
۱۴مدیر منطقه ۱۴ ش��هرداری اصفهان در خصوص 
پروژه های در حال بهره برداری منطقه ۱۴ شهرداری 
نیز بیان داش��ت: در این راس��تا 3۰ هزار متر مربع به 
فضای س��بز منطقه و در قالب پارک عمان س��امانی ، 
 پارک جلوان و فضای سبز نهرشاه پسند اضافه خواهد

 شد.

افتتاح دومین بخش فوق تخصصی صرع

افراد مصروع از نظر هوش نرمال و امکان 
تشکیل زندگی طبیعی را دارند

افتتاح دومین بخش فوق تخصصی صرع 
در اصفهان در بیمارستان حجتیه

تنها ۸ تخت جراحی بیماران صرع در اصفهان وجود دارد
زاینده رود: مدی��ر عامل انجمن خیریه ص��رع اصفهان گفت: در 
خرداد ماه سال 9۴ دومین بخش فوق تخصصی صرع در اصفهان 

به همت انجمن صرع در بیمارستان حجتیه افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، مس��عود اعتمادی فر مدیرعامل 
انجمن خیریه صرع اصفهان اظهار داشت: دومین دوشنبه فوریه 
هر سال میالدی در سراسر دنیا روز جهانی صرع است که امسال 

مصادف با ۲۰ بهمن ماه شده است.
وی با بیان اینکه صرع بیماری شایعی است که به طور متوسط یک 
درصد جمعیت دنیا به آن مبتال است، افزود: بدین ترتیب متجاوز 

از 6۰ میلیون بیمار مبتال به صرع در دنیا وجود دارد.
مدیرعامل انجمن خیریه صرع اصفهان تاکید کرد: اما در کل ایران 
7۵۰ هزار نفر و در اصفهان ۵۵ هزار نفر مصروع وجود دارد اما به 
دلیل اینکه این بیماری به دلیل فرهنگسازی غلط به طور معمول 
پنهان می شود آمار در ایران آمار خیلی دقیقی از بیماران مبتال 

به صرع وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه صرع در جوامع پزشکی از دو دیدگاه تعداد و 
مزمن بودن دارای اهمیت است، تاکید کرد: با توجه به داروهای 
جدید بیماری صرع در دو دهه گذشته و روشهای جراحی برای 
بیماران مقاوم به درمان در انقالبی در درمان این بیماری رخ داده 
است و بیماری بسیاری از افراد مصروع قابل کنترل و آنها قادر به 

زندگی طبیعی هستند.
اعتمادی ف��ر ادام��ه داد: صرع برخالف گذش��ته ی��ک بیماری 
قابل درمان اس��ت و بیمار مصروع همانند گذشته نباید منزوی 
شود بلکه همانند بقیه جوامع می تواند به زندگی خود ادامه دهد 

و به مدارج عالی در جوامع برسد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار زاینده رود در این ارتباط که روش 
درمانی جراحی برای چه افرادی ب��ه کار می رود و تا چند درصد 
امکان درمان کامل با این روش برای بیماران مصروع وجود دارد، 
ابراز داش��ت: به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درص��د این بیماران برای 

جراحی انتخاب می شوند. 
مدیر عامل انجمن خیریه صرع اصفهان با بیان اینکه در کش��ور 
ما جراحی بیماری صرع چندسالی است با افتتاح بخشهای فوق 
تخصی صرع در اصفهان افتتاح شده است، گفت: نخستین بخش 
جراحی صرع ۱۰ سالی است افتتاح شده و در خرداد ماه سال 9۴ 
دومین بخش فوق تخصصی ص��رع در اصفهان به همت انجمن 

صرع در بیمارستان حجتیه افتتاح می شود.
وی اضافه کرد: این جراحی در دنیا و در ایران جا افتاده است اما 
مشکل اینجاست که هزینه جراحی بین 3۰ تا ۴۰ میلیون تومان 

است و نیازمند مساعدت دولت برای این گونه بیماران هستیم.
اعتمادی فرتاکید کرد: الزم است این بیماری جزو بیماران خاص 
قرار گیرد و  بدین شکل که به طور مثال ساالنه تعداد 3۰۰ بیمار 
برای جراحی معرفی شوند و مطابق طرح نظام سالمت هزینه های 

جراحی انها تامین شود.
در این  ارتباط نجف��ی رئیس گ��روه مغز و اعصاب اس��تان نیز 
اظهار داشت: تعداد تخت های بیمارس��تانی برای جراحی صرع 

تنها هشت عدد اس��ت و به همین دلیل نوبت دهی این بیماران 
طوالنی است .

وی افزود: درصدی از بیماران با روش جراحی به طور کامل درمان 
می شوند اما برخی نیز پس از عمل همچنان نیاز به مصرف دارو 
دارند گرچه میزان دارو و حمالت کم و کیفیت زندگی این افراد 

افزایش پیدا می کند.
در ادامه اعتمادی با بیان اینکه ۱۰۰ نوع صرع مختلف وجود دارد 
که به دو نوع عمومی و موضعی تقسیم می ش��ود، اظهار داشت: 
به طور معمولم ردم ما نوع عمومی صرع را مشاهده کرده اند اما 
صرع های موضعی همانند مات شدن ناگهانی فرد نیز وجود دارد 

که شدت صرع عمومی را ندارند.
وی اضافه ک��رد: باید این آگاهی را به جامع��ه بدهیم که اگر این 

صرع ها درمان نشوند ممکن است به انواع شدید مبدل شود.
اعتمادی فر گفت: صرع شدیدی که جامعه از آن می ترسد مربوط 
به 6۰ سال پیش است چراکه در س��الهای اخیر داروهای جدید 
درمانی این بیماری موجب شده است که 7۵ درصد این بیماران 
با یک دارو، 9۰ درصد با دو و یا سه دارو قابل کنترل باشند و تنها 

در ۱۰ درصد این بیماری شددی است.
وی اضافه کرد: انجکن صرع تشکیل شده به بیماران مصروع بگوید 
صرع در اکثر موارد بیماری قابل کنترل اس��ت و راهکارهایی نیز 

برای زندگی طبیعی ۱۰ درصد باقیمانده نیز وجود دارد. 
مدیر عامل انجمن خیریه صرع اصفهان با بیان اینکه فرد مصروع 
نباید از جامعه منزوی شود، گفت: اغلب مریضهای صرع در دنیا 
انسانهای توانمندی هستند به گونه ای که در برخی کشورهای 

دنیا سمت رئیس جمهوری یا مقامات عالی دارند. 
نجفی رئیس گروه مغز و اعصاب استان و مسئول کمیته آموزش 
و پژوهش انجمن خیریه اصفهان در این نشس��ت ، ابراز داشت: 
باید دقت کنیم که تشنج را با صرع اشتباه نگیریم؛ هرکس یک د. 
مورد تشنج داشه باشد نمی توان به آن صرع اطالق کرد بلکه صرع 

زمانی است که بیمار دچار تشنجات مزمن باشد.
وی با بیان اینکه آمار تشنج بیش��تر از صرع است، ادامه داد: آمار 
تشنج درجمعیت عمومی 9 تا ۱۰ درصد است و این در حالی است 

که آمار صرع یک درصد جوامع را تشکیل می دهد.
مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن خیریه اصفهان با اشاره 
به اینکه قدمت این بیماری به اندازه قدمت تاریخ بشر است، ابراز 
داش��ت: آمار بیماری صرع در جوامعی که از لح��اظ اقتصادی، 

اجتماعی سطح پایین دارند نسبت به جوامع پیشرفته است.
وی اضاف��ه کرد: دلی��ل این ام��ر آن اس��ت که در ای��ن جوامع 
زایمان های پرخط��ر، تصادف��ات، ضربه های مغ��زی، عفونتها، 
ازدواجهای فامیلی و مواردی که در آسیب مغزی و درنتیجه صرع 

و تشنج موثر است از دیگر جوامع بیشتر است.
نجفی گفت: درصد میزان صرع به احتمال زیاد در جامعه ما بیشتر 
است و بانک اطالعاتی سطح بیماران در بسیاری زمینه ها ناقص 
است که امیدواریم این مرکز جهت ثبت اطالع جامع بیماران مورد 

استفاده قرار بگیرد.
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در آستانه سي و ششمین بهار انقالب اسالمي جهت تقدیر از 
زحمات شبانه روزي پرسنل معراج س��ازمان آرامستان هاي 
شهرداري اصفهان مراسم باشکوهي با عنوان جشن سپاس در 
تاالر ش��هروند با حضور مدیر عامل و پرسنل زحمت کش این 
واحد همراه با انتخاب ۱۴ نفر از آنها براي تش��رف به کربالي 

معال برگزار شد. 
مدیر عامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان در جمع 
با نشاط پرسنل معراج بیان کرد: حرکت امام راحل به پشتیباني 
مردم فهیم ایران منجر به انقالبي شد که امروز ما در پرتو این 
حرکت عظیم در آرامش و امنیت در کنار یکدیگر به شادماني 

مي پردازیم.

محمد علي خبوشاني با اشاره به زحمات پرسنل واحد معراج، 
گفت: بنده بابت تمامي زحماتي که متقبل مي شوید و بسیاري 
از افراد با عمق این زحمات آشنایي ندارند، دست تک تک شما 

عزیزان را مي بوسم.
وي افزود: واحد معراج، پیشاني ارائه خدمات به خانواده هاي 
متوفیان اس��ت و از این جهت براي سازمان از اهمیت ویژه اي 

برخوردار مي باشد.
مدیر عامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان با اشاره 
به حجم عظی��م مراجعات مردمي در ط��ول روز به این واحد، 
خاطرنشان کرد: شاهدیم که روزانه به طور میانگین حدود دو 
هزار نفر از مراجعات مردمي به این واحد است و همین موضوع 

بر اهمیت کار شما جهت تکریم ارباب رجوع مي افزاید.
خبوشاني ادامه داد: کوچکترین حرکت ناشایستي در این مکان 
منجر به ناراحتي و عدم آرامش خانواده متوفیان مي شود و با 
کمک و شعور باالي پرس��نل این واحد، هیچگونه مشکلي در 
این زمینه ها نداشته ایم.وي افزود: جشن سپاس، ویژه پرسنل 
معراج است و ان شاءاهلل هر ساله جهت قدرداني از این افراد با 

شکوه هر چه تمام تر در ایام اهلل دهه فجر برگزار مي شود. 
در این جلسه که با برنامه هاي ش��اد و متنوعي نیز همراه بود، 
مدیر اجرایي س��ازمان از اقدامات انجام ش��ده در واحد معراج 

گزارشي را ارائه کرد.

حدود یک ماهی اس��ت که نفس اصفهان بند آمده اس��ت 
و تنفس در این شهر دش��وار ش��ده و مه غلیظ سیاه رنگی 
دورتادور اصفهان را فراگرفته است و نکته دارای اهمیت اینکه 

چند سالی است که این مسئله در اصفهان تکرار می شود. 
 به گزارش نجوا، این روزها که از گوشه و کنار شهرهای بزرگ 
کشور هجمه های آلودگی هوا گریبانگیر مردمان این روزگار 
ش��ده اس��ت، هر کس به دلیل و دالیلی این امر را به گردن 
دیگری می اندازد، ام��ا در این بلوای تقصیره��ا و مقصرها، 

بنزین های آلوده گوی سبقت را از دیگر رقبا گرفته است.
نظر کارشناسان بر این است که بنزین تولید شده در کشور 
غیراس��تاندارد اس��ت، میزان آالیندگی ه��وا در اثر تولید 
بنزین های داخلی و اثرگذاری آن بر هوای داخلی بحرانی را 

به وجود آورده است که این مسئله و هشدار را چندی پیش 
یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با یکی از رس��انه ها 
بیان کرد که در همان زمان نی��ز برخی از موضع گیری ها را 

به وجود آورده بود.
قرار بود کمیس��یون انرژی نیز در چند س��ال گذش��ته از 
تولید بنزین غیراس��تاندارد جلوگیری کند ک��ه البته گویا 
 هنوز که هنوز اس��ت این مصوبه به صح��ن علنی مجلس

 نرسیده است.
البته با وجود همه تحریم ها و شرایط بد اقتصادی متحمل 
به ای��ران، به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان سیس��تمی 
که برای پاالیش��گاه ها تعریف ش��ده اس��ت و ب��رای تولید 
فرآورده های نفتی اس��ت نه تولید بنزین اما بنا به ش��رایط 
موجود ب��رای خودکفایی و به این دلیل که کش��ور در همه 
زمینه ها استعداد تولید را داراست، لذا از بین پاالیشگاه های 
 موجود ش��ش پاالیشگاه به س��مت تولید بنزین سوق داده

 شده اند.
موضوعی که در ماه  های اخیر در م��ورد بنزین تولیدی این 
پاالیشگاه ها مطرح شده شائبه س��رطان زا بودن این بنزین 
اس��ت که در مورد این موضوع مرکز پژوهش های مجلس 
و دیوان محاس��بات مجلس مأمور ش��دند تا قضیه را مورد 
 بررس��ی قرار داده و گ��زارش نهایی را به کمیس��یون ارائه 

دهند.

 اعتیاد به مواد مخدر بعنوان یکی از بزرگترین 
انحرافات ش��ایع در عصر حاض��ر قربانیان بی 
شماری داشته و آس��یب های زیادی بر بنیان 

خانواده و جامعه وارد کرده است.
اعتیاد زنان، بالی مضاعف جان خانواده ها

چند سال پیش که قلیان کشیدن در پارکها و 
اماکن عمومی مشاهده ش��د، تصور این بود که 
این کاری تفننی اس��ت، اما حاال پیشی گرفتن 

نرخ اعتیاد به مواد مخ��در در میان زنان بیانگر 
واقعیتی تلخ دیگری است.

کمتر معتادی را می توان یاف��ت که یکباره به 
سراغ تریاک، هرویین، شیشه و دیگر مواد مخدر 
به اصطالح کشیدنی رفته باشد بلکه بسیاری از 
کارشناسان، سیگار و قلیان را نقطه آغاز این راه 

پرخطر می دانند .
در میان مردان ایرانی از گذش��ته دور کشیدن 

سیگار و قلیان همواره مشاهده می شد اما حاال 
این مساله فراگیر شده و چهره ای عادی بخود 
گرفته و به یک معضل فراگیر تبدیل شده است .

با وجود آنکه اعتیاد به مواد مخدر همواره در بین 
مردان بیش از زنان بوده اما در چند ساله اخیر 
این بالی خانمانس��وز در بین زنان نیز افزایش 

چشمگیری داشته است. 
اعتیاد به مواد مخدر در دو دس��ته مخدرهای 
س��نتی بویژه محرک ها که همان��ا روانگردانها 
بشکل های مختلف هس��تند، جوانان را اسیر و 

گرفتار می کند. 
یک کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 
معتقد است: خاس��تگاه اعتیاد زنان بیشتر در 
بنیان خانواده ش��کل می گی��رد و عموما زنان 

معتاد دارای همسرانی معتادند. 
س��امان خدایاری اف��زود: برخی زن��ان از روی 
نادانی یا غرور برای ترک اعتیاد همسر، خود را 
معتاد می کنند در حالی که تاثیر اعتیاد به فرد 
معتاد منحصر نمی شود و خانواده و جامعه را نیز 

دربرمی گیرد. 
نس��یبه جعفری کارش��ناس ارش��د مطالعات 

زنان،اعتیاد به مواد مخ��در را یکی از معضالت 
بنیادی و انحرافات خاص عصر مدرن برشمرد که 
در جامعه ما بدالیل مختلف به یکی از انحرافات 

اثرگذار و بحرانزا مبدل شده است. 
وی اظهار ک��رد: اعتیاد در می��ان زنان، خرید و 
فروش و قاچاق مواد مخدر از مسائل اجتماعی 
اس��ت که غفلت جامع��ه شناس��ان و محققان 
اجتماع��ی از آن عواقب خطرناک��ی را متوجه 

جامعه خواهد کرد. 
این کارشناس ارشد مطالعات زنان به تحقیقی 
که در یکی از کمپ های ترک اعتیاد زنان انجام 
شده است، اشاره کرد و گفت: نتایج این تحقیق 
بیانگر آن است که مصرف تریاک در بین زنان 

شایع تر است. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین نقش همسر در 
گرایش زنان به مواد مخدر بیشتر از سایر اعضای 

خانواده، دوستان و آشنایان بوده است. 
وی تصریح کرد: براساس نتایج بدست آمده از 
این تحقیق بین گرایش به مصرف مواد با عوامل 
اجتماعی مانند همنش��ینی، روابط خانوادگی 
و ناکامی ش��خص در زندگی، رابطه معناداری 

وجود دارد. 
محمد اکبری پژوهش��گر مسائل اجتماعی نیز 

گفت: هرچند زمانی اعتی��اد موضوعی مردانه 
تلقی می شد اما امروزه معتادان زن را در کشور 

بین چهار تا 9 درصد برآورد کرده اند. 
وی اظهار کرد: زنان بعنوان رکن و محور، بنیان 
روحی، روانی، اخالق��ی و اجتماعی خانواده ها 
را تشکیل می دهند و اعتیاد زنان این بنیان را 

متزلزل می سازد. 
وی افزود: از این رو و به آن دلیل که اعتیاد زنان 
موجب دشواری و آسیب دیدگی بیشتر این قشر 
و سایر اقشار جامعه خواهد شد لزوم پرداختن 

جدی به این مقوله ضروری است. 
اکبری با بیان اینکه امروزه اعتیاد جنسیت نمی 
شناسد اما اعتیاد جنسیتی، ترم جدیدی است 
که باید بگونه ای مجزا ب��ه آن پرداخت، گفت: 
راهبردها و کاربست های پیشگیرانه اثربخش 
را باید در حوزه اعتیاد زنان مورد بازتعریف قرار 

دهیم تا جامعه ای سالمتری داشته باشیم. 
امیر قمرانی اس��تادیار دانش��کده روانشناسی 
دانش��گاه اصفه��ان نیز ب��ر این باور اس��ت که 
زنان نخس��تین قربانیان بس��یاری از آسیبها و 
انحرافات اجتماعی اند و در ای��ن میان اعتیاد، 
 اگر نه اولین و عمده ترین بلکه یکی از مهمترین

 آنهاست. 

جشن سپاس ويژه پرسنل معراج سازمان آرامستان هاي 
شهرداري اصفهان برگزار شد

اعتیاد زنان  بالی مضاعف جان خانواده ها

 هوا بس ناجوانمردانه
 سربی است 

گروه 
جامعه 



نفت عربستان حراج شد!  يادداشت
پادش��اه جدید عربس��تان باصدور دس��توراتی عرضه نفت با 
تخفیف های ویژه و تاریخی را در دستور کار قرار داد تا پس از 
ماه ها شعله دور دوم جنگ ارزان فروشی نفت در بین کشورهای 

عربی روشن شود و نفت کماکان ارزان بماند
خبرگزاری مهر: پادشاه جدید عربس��تان باصدور دستوراتی 
عرضه نفت با تخفیف های ویژه و تاریخی را در دستور کار قرار 
داد تا پس از ماه ها شعله دور دوم جنگ ارزان فروشی نفت در 

بین کشورهای عربی روشن شود و نفت کماکان ارزان بماند.
یکی از مهمترین چالش های پیش روی تولید نفت از ذخایر نا 
متعارف و به اصطالح “شیل اویل ها” در آمریکا حفاری تعداد 

قابل توجه ای چاه توسعه ای در طول سال است.
بر اساس برآوردهایی که کارشناسان انرژی انجام داده اند براي 
حفظ و نگهداش��ت ظرفیت تولید یک میلیون بشکه در روز از 
منطقه داکوتاي ش��مالي در ایاالت متحده آمریکا باید ساالنه 
۲۵۰۰ حلقه چاه جدید حفاري ش��ود این در حالی اس��ت که 
براي نگهداشت این میزان توان تولید در ایران و یا عراق نیاز به 

حفر۶۰ حلقه چاه است.
به عبارت دیگر، تولی��د از چاه هاي مناب��ع غیرمتعارف بطور 
متوسط در س��ال اول حدود ۶۵ درصد و در س��ال دوم حدود 
۳۵ درصد کاهش می یابد و در سال س��وم نیز ۱۵ درصد و در 
ادامه به طور متوسط ساالنه ۱۰ درصد از توان تولید چاه کاسته 

خواهد شد.
در این بین آمارهای هم نش��ان می دهد تعداد چاه هاي مورد 
نیاز براي حفاري در میادین غیر متعارف نفت آمریکا از حدود 
۶ هزارحلقه چاه در س��ال ۲۰۰۹ میالدی به ۱۶ هزار حلقه در 
سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است و پیش بینی می شود از سال 
۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میالدی میزان چاه هاي مورد نیاز براي حفاري 
 تقریبا یک روند ثابت در محدوده ۱۶ هزار حلقه چاه در س��ال

 برسد.
از این روز قیم��ت جهانی نفت خام به دنب��ال کاهش فعالیت 
دکل های حفاری در میادین نفتی غیر متعارف “شیل اویل ها” 
با افزایش چند دالری جان تازه ای گرفت و در سطوح باالتر از 

۵۰ دالر در بازارهای جهانی معامله شد.
عربستان شعله جنگ نفت را روشن نگه داشت

با تقویت نسبی قیمت طالی س��یاه در طول چند هفته اخیر 
پیش بینی کارشناسان نشان می داد که با ادامه روند موجود 
بهای نفت خام بازهم تقویت شود و در سطوح باالتری معامله 
شود با این وجود کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس به 
 ویژه عربس��تان س��عودی ش��وک جدیدی به بازار نفت وارد

 کرده اند.
گزارش های رس��انه های بین المللی حاکی از آن اس��ت که 
عربس��تان س��عودی که عنوان بزرگتری��ن صادرکننده نفت 
جه��ان و س��ازمان اوپ��ک را یدک می کش��د قیم��ت نفت 
خام خ��ود را برای تحوی��ل در م��اه م��ارس ۲۰۱۵ میالدی 
 در بازاره��ای آس��یایی را ب��ا ی��ک تخفی��ف وی��ژه عرض��ه

 می کند.
در همین حال شرکت آرامکوی عربستان سعودی هم با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد: بهای هر بش��که نفت خام این کشور در 
ماه مارس ۲۰۱۵ میالدی با حدود ۹۰ سنت کاهش عرضه می 
شود که بزرگترین مقدار تخفیف نفتی سعودی ها در ۱۴ سال 

گذشته تاکنون بوده است.
به عبارت دیگر، پس از مرگ ملک عبداهلل پادش��اه عربستان 
س��عودی و نشس��تن امیر س��لمان بن عبدالعزیز آل سعود بر 
کرسی پادشاهی این کش��ور نفت خیز جهان وی پس از ابقای 
علی النعیمی وزیر کهنه کار نفت عربستان با صدور دستورات 
جدیدی فروش طالی س��یاه با تخفیف های ویژه را در دستور 

کار قرار داده است.
بر اساس اطالعیه ش��رکت آرامکوی سعودی، قیمت هر چهار 
ش��اخص نفتی این کش��ور برای تحویل به بازارهای آس��یا، 
بزرگترین مش��تری نفت عربس��تان، کاهش یافت��ه و این در 
حالی است که این قیمت ها در بازارهای آمریکا ۱۵ سنت و در 
بازارهای اروپایی بین ٧۰ سنت تا یک دالر و ۱۵ سنت افزایش 

داده شده است.
در این بین تحلیلگران اعتقاد دارند که این اقدام عربستان در 
راستای تالش این کشور برای به دست آوردن سهم بیشتر در 

بازارهای نفتی جهان است.
این شوک جدید نفتی در حالی توسط عربستان به بازار نفت 
تحملی می ش��ود که پیشتر، عربس��تان در ماه نوامبر ۲۰۱۴ 
میالدی قیمت فروش نفت خود را در بازارهای آمریکا کاهش 
داده بود تا بتواند س��هم خود را در بازارهای این کش��ور حفظ 
کند. این اقدام همزمان با حفظ س��طح تولی��د نفت اوپک بود 
 که منجر به س��قوط ۶۰ درصدی قیمت ه��ای جهانی طالی 

سیاه شد.
با این وجود، عربستان بارها اعالم کرده است که تولید نفت خام 
خود را حتی اگر قیمت های جهانی به بشکه ای ۲۰ دالر سقوط 

کند نیز ادامه می دهد.
قطر هم سرکیسه نفت را شل کرد

پس از تخفیف تاریخی و بی سابقه نفتی عربستان سعودی قطر 
به عنوان مهمترین شریک گازی ایران در پارس جنوبی هم یک 

تخفیف ویژه نفتی به مشتریان خود ارائه کرده است.
بر این اس��اس قطر قیمت نفت خام فروشی خود در ماه ژانویه 
گذشته را در پایین ترین سطح در ۶ سال اخیر تعیین کرد به 
طوری که قطر قیمت رسمی فروش )او اس پی( برای نفت خام 
مارین قطر در ماه ژانویه گذشته ۴۳,۲۵ دالر تعیین کرده بود 
که این رقم ۱۵ دالر کمتر از ماه دس��امبر سال ۲۰۱۴ میالی 
بوده اس��ت.قطر همچنین قیمت او اس پی برای نفت خام لند 
قطر را در ماه ژانویه س��ال جاری میالدی  ۴۵,۹۵ دالر تعیین 
 کرده بود که ای��ن رقم ۱۴.۳۰ دالر کمتر از ماه دس��امبر بوده

 است.
در همین حال رویترز با انتش��ار گزارش��ی، اعالم کرده است: 
این قیمتها پایین ترین رقم از ماه فوریه سال ۲۰۰۹ میالدی 
تاکنون برای قیمت نفت این کش��ور حاش��یه جنوبی خلیج 
فارس بوده است.روسیه و عربستان هر یک با تولید بیش از ۱۰ 
میلیون بشکه نفت بزرگترین تولید طالی سیاه جهان در طول 
سه سال گذش��ته تاکنون بوده اند با این وجود ریاض با پائین 
نگاه داش��تن بهای نفت می خواهد به مسکو ضربات سنگین 

اقتصادی وارد کند.
در همین حال، ایلیا ترونین رئیس اداره مالیات،  گمرک و تعرفه 
وزارت دارایی روسیه اعالم کرد که اگر میانگین قیمت نفت در 
سال جاری میالدی ۴۰ دالر برای هر بشکه باشد، درآمدهای 
بودجه ۲۰۱۵ میالدی روسیه حدود ۴۶ میلیارد دالر کاهش 

می یابد.

»مبلغ��ی که ه��ر س��ال برای 
بازنشس��تگان به عنوان پاداش 
عید تعیین می ش��ود جوابگوی 
هزینه های عید آنان نیس��ت و 
ب��ه همین دلیل بازنشس��تگان 
سال هاس��ت که این مطالبه را 
مط��رح می کنند اما ت��ا کنون 
واکنش��ی از س��وی مسئوالن 

ندیده اند.« 
یک فعال حقوق صنفی کارگران 
بازنشسته معتقد است افزایش 
مس��تمری بازنشستگان تامین 
اجتماع��ی طبق قان��ون باید بر 
اس��اس معیاره��ای افزای��ش 
 حقوق کارگران شاغل محاسبه

 شود.
»عیدعل��ی کریمی« با اش��اره 
ب��ه م��اده ۹۶ قان��ون تامی��ن 
اجتماعی به ایلن��ا گفت: طبق 
این ماده قانونی »سازمان  تامین 
اجتماعی مکلف  اس��ت  میزان  
کلیه  مستمری های  بازنشستگی  
را ب��ا توجه  ب��ه  »افزایش  هزینه  
زندگی « با تصویب  هیأت  وزیران  
افزایش  ده��د.« که ای��ن ماده 
قانونی مشابه ماده ۴۱ قانون کار 
است که نرخ تورم و سبد هزینه 
خانوار را معیار افزایش س��االنه 

حقوق کارگران قرار داده است.
این فعال صنفی معتقد اس��ت 
این تبعیض غیر قانونی در مورد 

پاداش عید نیز صادق است.
کریمی در این باره گفت: مبلغی 
که هر س��ال برای بازنشستگان 
به عن��وان پاداش عی��د تعیین 
می ش��ود جوابگوی هزینه های 
عید آنان نیست و به همین دلیل 
بازنشس��تگان سال هاست که 

این مطالب��ه را مطرح می کنند 
اما تا کنون واکنش��ی از س��وی 

مسئوالن ندیده اند.
به گفته کریمی با تشدید بحران 
اقتصادی در چند سال اخیر که 
قیمت همه اجناس و کاالهای 
مصرف��ی را چند براب��ر گران تر 
کرده است، بازنشستگان انتظار 
داش��تند برای تامین مایحتاج 
م��ورد نیاز ایام عیدش��ان طبق 
قانون همسان با کارگران شاغل 

عیدی دریافت کنند.
ای��ن فع��ال صنف��ی جامع��ه 
بازنشستگان در پایان خواستار 
رفتار مس��ئوالنه دولت در قبال 
مش��کالت کارگران بازنشسته 
ش��د و گفت: نهاده��ای صنفی 
بازنشس��تگان بای��د در اقدامی 
هماهنگ، مطالبه برابری حقوق 
با کارگران را مطرح و پی گیری 

کنند.
گفتن��ی اس��ت ب��ا تصوی��ب 
هیئ��ت وزیران پ��اداش عیدی 
بازنشس��تگان ۶۰۳ هزار تومان 
تعیین شده است، در حالی که 
کارگران ش��اغل به عنوان حق 
عیدی معادل دو ماه و تا س��قف 
س��ه ماه پایه حقوق را دریافت 

می کنند.

يک فعال حقوق صنفی کارگران بازنشسته:

دولت مستمری بازنشستگان را 
مطابق افزايش هزينه های زندگی 

محاسبه کند
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قیمت طال در بازارهای جهانی روز گذش��ته ۲۵ دالر کاهش یافت و این موضوع این 
احتمال را به وجود آورده است که قیمت سکه در بازارهای داخلی وارد محدوده ۹۰۰ 

هزار تومان شود

نمایندگان کارگران می گویند در آس��تانه پایان س��ال 
۹۳، معیشت خانوارهای کارگری با شوک های قیمتی 
جدیدی در بخش خوراک و حمل و نقل مواجه ش��ده 
که این امر باعث تشدید کس��ری درآمدی آنها نسبت 
به هزینه ها شده اس��ت.نمایندگان کارگران می گویند 
در آستانه پایان سال ۹۳، معیشت خانوارهای کارگری 
با شوک های قیمتی جدیدی در بخش خوراک و حمل 
و نقل مواجه ش��ده که این امر باعث تش��دید کس��ری 
درآمدی آنها نس��بت به هزینه ها ش��ده است.مسائل و 
مش��کالت معیش��تی و تامین هزینه های زندگی یکی 
از مهم ترین مس��ائلی اس��ت که در حال حاضر جامعه 
کارگری کش��ور را به خود مش��غول کرده اس��ت و این 
جامعه میلیونی برای تامین نیازهای مالی خود، مجبور 
به صرفه جویی های بعضا بیش از حد، حذف تفریحات 
و سرگرمی ها از زندگی خود، کاهش هزینه های مربوط 
به درمان، کاهش کیفیت تحصیالت فرزندان و مسائلی 
از این دست می شوند.در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد 
کل نیروهای ش��اغل در بازار کار ایران تحت پوش��ش 
قانون کار قرار دارند و به گفته مقامات کارگری کش��ور 
تا ۳۰ درص��د این گروه ها نیز تنها از حداقل دس��تمزد 
مصوب شورای عالی کار که برای امسال به میزان ۶۰۹ 
هزارتومان است، برخوردار می شوند که البته در صورت 
بیمه بودن و کس��ورات دیگر؛ این رقم کمتر نیز خواهد 
ش��د.عالوه بر این، کارگرانی که در سال جاری از اضافه 

کاری و سایر مزایای ش��غلی نیز بهره مند می شوند به 
گفته وزیر کار متوس��ط یک میلیون توم��ان در هر ماه 
دریافتی خواهند داشت که این ارقام به هیچ وجه تامین 
کننده هزینه های باالی زندگی به ویژه در کالنشهرها 

نخواهد بود.
س�بدی و  دس�تمزد  هزارتوم�ان   609

 از هزينه ها
کارگران معتقدند هزینه های مربوط به اجاره مس��کن 
در کالنش��هرهایی مانند تهران به مرات��ب باالتر از کل 
حداقل دس��تمزد ماهیانه ۶۰۹ هزارتومانی است و آنها 
مجبور می ش��وند برای تامین نیازه��ای مالی خود به 
سراغ مشاغل دوم، سوم و یا بازار کار غیررسمی، داللی 
و کارهایی از این دست بروند.بسیاری از خانواده ها نیز 
مجبور هستند برای تامین نیازهای مالی ماهیانه خود به 
صورت حداقل ۲ تا چند نفری در بازار کار اشتغال داشته 
باشند. به تازگی یکی از مسئوالن وزارت کار اعالم کرده 
در ایران اشتغال یکنفر تامین کننده هزینه زندگی ۳,۲ 
نفر است و در برخی کشورها این میزان تا یکنفر کمتر 
است که نشان دهنده سنگین تر بودن مسئولیت های 
ش��اغالن در ایران است.در آس��تانه پایان سال جاری، 
زمزمه افزایش برخی قیمت ها در سال آینده به گوش 
می رس��د و این مس��ائل بر نگرانی خانوارهای کارگری 
برای تامی��ن هزینه های زندگی و معیش��ت در س��ال 
آینده افزوده اس��ت. بنا به اعالم نمایندگان کارگری در 

شرایط فعلی، خانوارهای کارگری با ٧۲ درصد کسری 
درآمد نسبت به سال های گذش��ته مواجه اند و معاون 
وزیر کار نیز عنوان کرده است ارزش درآمد کارگران به 
یک سوم افت کرده اس��ت.بنابراین در چنین شرایطی، 
قرار است دور جدیدی از گفتگوها بر سر افزایش حداقل 
دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار بین 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام ش��ود و اینبار 
نمایندگان کارگری کش��ور امیدوارن��د بتوانند در این 
زمینه تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند و برای اولین بار 
دولت را متقاعد کنند تا به صورت مستقیم برای کمک 
به تامین معیش��ت کارگران، اقدامات��ی را انجام دهد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در روزهای گذشته با 
تشریح فرایند محاس��به نرخ تورم گفت: شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در ۴۲ ماه گذش��ته کمترین 
تغییرات را داشته اس��ت؛ اما کارگران می گویند چنین 

احساسی را در وضعیت معیشتی خود ندارند.
چگونه تورم 13.9 درصد کم شد؟

در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه امسال 
را به میزان ۳۰,۲ درصد اعالم کرده بود اما این نرخ در 
پایان دی ماه امس��ال از س��وی بانک مرکزی به میزان 
۱۶,۳ درصد اعالم شد که نش��ان دهنده کاهش ۱۳,۹ 

درصدی نرخ تورم در این دوره است.
کارگران می گویند این کاهش ها تاثیری در معیشت و 
بهبود قدرت خرید آنها نداشته و شورای عالی کار باید 
برای تعیین حداقل دستمزد س��ال آینده بر اساس بند 
دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین حداقل دستمزدی 
تامین کننده زندگی خانوار ۴ نفره کارگری می پردازد، 
عمل کند.فرام��رز توفیقی در گفتگو با مهر با اش��اره به 
برنامه ریزی هایی برای افزایش کرایه های تاکسی، نرخ 
اتوبوس ه��ا، افزایش قبوض گاز به وی��ژه برای ۳ دهک 
پایین جامعه، رشد ۴۲ درصدی قیمت انواع میوه جات و 
افزایش یکباره قیمت مرغ به حدود ٧۶۰۰ تومان در هر 
کیلوگرم گفت: اینها ُشک های قیمتی پایان سال است 

که به زندگی کارگران در پایان سال وارد شده است.
مش��اور عال��ی مجم��ع نماین��دگان کارگ��ران ایران 
اظهارداش��ت: همچنی��ن در برخی اقالم دیگ��ر مانند 
مس��کن و درمان نیز بنا ب��ه آمارهای بان��ک مرکزی، 
افزایش قیمت داشته ایم و اینها باعث می شود تا باالتر 
رفتن هزینه ها به صورت مس��تقیم در زندگی کارگران 

تاثیرگذار باشد.

نمايندگان کارگران

شوک قیمتی پایان سال به زندگی کارگران  
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سند ملی کار شايسته در مسیر فراموشیرايزنان بازرگانی بیشتر کار سیاسی می کنند تا اقتصادی

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: تا زمانی که دولت بودجه 
نفتی داش��ت، توجه چندانی به فعالیت رایزن��ان بازرگانی برای 
بازاریابی در کشورهای خارجی نمی ش��د و بیشتر این افراد کار 
سیاسی می کردند تا اقتصادی. اما امروز می گوییم آموزش این 

افراد را به اتاق بازرگانی بسپارند تا از ظرفیت آنها استفاده شود.
 احمد پورف��الح در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری 
فارس در مورد اعزام وابسته های بازرگانی در سفارتخانه ها و نحوه 
فعالیت اقتصادی آنها اظهار داشت: وابسته های بازرگانی که در 
گذشته های نه چندان دور انتخاب می شدند، بیشتر کار سیاسی و 
امنیتی انجام می دادند و عماًل برای اقتصاد گامی بر نداشته بودند.
اما با تالشی که در ۴ سال اخیر در اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا 
کردیم، این بود که اجازه دهند وابس��ته  ه��ای بازرگانی را اتاق 
بازرگانی انتخاب کند که تا امروز به نتیجه نرسیدیم . توفیق دیگر 
این بود که وابسته ای بازرگانی قبل از اعزام به کشورهای خارجی 

توجیه شوند که این اتفاق افتاد.
وی گفت: وابسته بازرگانی را خود دولت انتخاب کرد، ولی به اتاق 

ایران و ایتالیا معرفی شد و جلس��ه ای با رئیس سازمان توسعه 
تجارت داشتیم، تا نیازهای کشور هدف از جمله ایتالیا را اعالم 
کردیم و نتیجه آن شد  که امروز رایزن بازرگانی ایران در سفارت 

ایران در رم ارتباط خوبی با اتاق بازرگانی دارد.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: ایتالیا تنها 
کش��ور اروپایی اس��ت که تراز تجاری ما با آنها مثبت است و در 
صنایع نساجی و کفش و صنایع مادر ما مشتری خوبی هستند. 
البته اکنون حجم مبادله تجاری ما با ایتالیا یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر است که 8۰۰ میلیون دالر صادرات ما و ۴۰۰ میلیون 

دالر صادرات آنها به ایران است .
وی با اش��اره به تجربه خوب ایتالیایی ها در بحث گردش��گری 
گفت: ایتالیایی ها خوب این صنعت را می شناسند و ایران در این 
زمینه می تواند برای سرمایه گذاری کمک بگیرد، چرا که زمانی 
می گفتم دولت نفتی دیگر گردشگر نمی خواهد، اما به نظر آنقدر 

داریم بی پول می شویم که باید به گردشگری توجه ویژه کنیم.
پورفالح در پاسخ به اینکه برای نمایش��گاه اکسپوی میالن که 
خرداد برگزار می ش��ود، چه برنامه ریزی کرده اید گفت: رئیس 
کمیته مشترک نمایش��گاه بین المللی ، اتاق بازرگانی و سازمان 
توسعه تجارت هستم. اما اکسپوها بیشتر دولتی هستند، اما ما 
هماهنگ هستیم تا ایران بتواند در اکسپوی میالن حضور پررنگ 

تری داشته باشد.
وی گفت: برای امسال سازنده غرفه ایران در نمایشگاه اکسپوی 
میالن، سازنده غرفه خود ایتالیا هم هست. همچنین قرار است 
بیشتر صنایع غذایی ما در این نمایشگاه مطرح شود که می طلبد 
بخش خصوصی فعال تر شود و غذاهای س��نتی ایرانی جایگاه 
ویژه ای دارند که می توان در قالب کارگروه ها آنها را معرفی کرد.

مثلث آنالین: در حالی که قرار بود »سبد کاال« بین افراد مستحق 
و نیازمند جامعه توزیع شود اما گویا دارندگان خودروهای لوکس 
در اولویت دریافت این »سبد پُر حاشیه« قرار دارند، سبدی که در 
صف آن پورشه  سواران، لکسوس  سواران، مالکان بنز و هیوندای  

و ... قرار دارند!  
 تحقق عدال��ت اجتماعی و مس��اعدت ب��ه طبق��ات محروم و 
مس��تضعف، در زمره اولویت های تمام دولت ه��ای به روی کار 
آمده در تاریخ ۳۶ س��اله جمهوری اس��المی ایران قرار داش��ته 
است؛ دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارگزاران 
دولت مزبور نیز به فراخور حوزه مسئولیت و اختیاراتشان تالش 
 کرده اند به مسائل و مصائب اقشار فرودست جامعه توجه و اهتمام 

ورزند.
شاید بتوان پروژه »سبد کاال« را یکی از نماد ها و نمودهای توجه 
و اهتمام دولت یازدهم به اقش��ار آس��یب پذیر جامعه دانست؛ 
پروژه ای که در بهمن ماه س��ال گذشته با حواشی بسیاری کلید 
خورد؛ نحوه تقس��یم بندی گروه های اجتماعی جهت تخصیص 
س��بد کاال و همچنین هرج ومرج و بی انضباط��ی در توزیع این 
بس��ته های غذایی رایگان از عمده حواش��ی طرح سبد کاال بود 
 که زمستان ۹۲ را به بهاری برای مخالفان دولت یازدهم تبدیل

 
کرد.

سبد کاال در   همان آغاز کار به محملی 
برای مناقشه تبدیل ش��د؛ اطالعیه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
دولت یازدهم مبنی بر تعیین »خط 
حقوقی« ۵۰۰ هزارتومانی به عنوان 
ش��رط مش��مول ش��دن افراد برای 
دریافت این سبدهای رایگان، منجر 
ش��د تا به صورت خودکار حدود ۱۳ 
میلیون کارگر از لیست دریافت سبد 

کاال حذف شوند!
ای��ن هم��ه در حال��ی ب��ود ک��ه 
الیح��ه بودج��ه س��ال ۹۲، حداقل 

دس��تمزد کارگران را ح��دود ۶۰۹ ه��زار توم��ان تعیین کرده 
بود؛ به عب��ارت دیگر کارگران دارای شناس��ه کار، برای دریافت 
 س��بد کاال چی��زی ح��دود ۱۰۰ ه��زار توم��ان درآم��د اضافه

 داشتند!
البته لیس��ت محرومین از دریافت س��بد کاال تنها به کارگران 

منحص��ر نمان��د، بلک��ه 
مستمری بگیران تامین 
اجتماع��ی نی��ز وقت��ی 
برای آگاه��ی از وضعیت 
خ��ود به س��امانه معرفی 
ش��ده از س��وی دول��ت، 
پیامک می زدن��د، با این 
عبارت مواجه می ش��دند 
»هموطن گرامی، س��بد 
کاال به شما تعلق نگرفته 

است«.
اما حواشی پیش آمده در 
قضیه س��بد کاال، تنها به 
چگونگی تقسیم بندی گروه ها و اقشاراجتماعی برای تخصیص 
این بسته های امنیت غذایی مربوط نمی شد، بلکه نحوه توزیع و 
 عرضه اقالم سبد کاال نیز انتقادات و اعتراضات زیادی را به همراه 

داشت.
تشکیل صف های طوالنی و مش��کالت به وجود آمده در مراکز 

توزیع اقالم سبد کاال، تصویری است که در اذهان ایرانیان پیرامون 
مرحله اول عرضه این سبدهای غذایی رایگان، نقش بسته است؛ 
صف ها و مجادالتی که از بی برنامه گی دست اندرکاران این طرح 

نشات می گرفت.
اوای��ل فوری��ه ۲۰۱۴ )بهم��ن ۹۲( ب��ود که »وندی ش��رمن« 
معاون وزیرخارج��ه آمریکا به جلس��ه کمیت��ه روابط خارجی 
س��نای آمری��کا رف��ت و ضم��ن ارائ��ه گزارش��ی در خصوص 
مذاک��رات دول��ت متبوع��ش با ای��ران، ب��رای اثب��ات کارآیی 
تحریم ها علیه کش��ورمان به صف های س��بد کاال اس��تناد کرد 
 و با لحنی تمس��خرآمیز اکثریت مردم ایران را فقی��ر و نیازمند 

خواند.
علی رغ��م بی برنامه گی ه��ا و بی تدبیری ه��ای ف��راوان در 
تخصیص و توزی��ع س��بد کاال در مرحله اول، به نظر می رس��د 
که کارگ��زاران دولت یازدهم در صدد هس��تند ت��ا مرحله دوم 
 این طرح را با برنامه منس��جم و مدون تری در دس��تور کار قرار 

دهند.
همزمان با مطرح شدن مجدد بحث سبد کاال، بهارستان نشینان 
نیز با وجود مشغله زیاد این روزهای خود، به اجرای مرحله دوم 

این طرح واکنش نشان دادند.

سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور 
باید تدوین شود، ولی با گذشت حدود ۱۰ س��ال از الزام قانون، 
خبری از تدوین آن در دوره فعلی وزارت کار و تعاون هم نیست. 

به گزارش خبرنگار اقصادی خبرگزاری فارس، بر اس��اس قانون 
سند ملی کار شایسته به موضوعاتی همچون اشتغال مولد، بهره 
مندی از حق��وق بنیادین کار، منع تبعیض در اش��تعال رعایت 
حداقل سن ممنوعیت کار کودک حداقل مزد متناسب با حداقل 
معیش��ت، وجود تامین اجتماعی بیمه بیکاری و وجود گفتمان 

اجتماعی سه جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت اشاره دارد.
بر همین اس��اس طبق الزام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه 
کش��ور وزیر تعاون و کار موظف ش��د تا برنامه ملی توسعه کار 
شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس 
راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس برابری فرصت ها 
آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت الزم باشد تا پایان سال 
اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران تقدیم مجلس شورای اسالمی شود.

اما با وجود عدم تدوین آن، قانون گذار مجددا تدوین سند ملی 
کار شایس��ته را به دلیل نقش راهبردی آن در جریان توس��عه 
رواب��ط کار و کاهش مش��کالت و معظ��الت اقش��ار کارگری و 
 کارفرمایی در برنامه پنجم توسعه کشور در دستور کار دولت قرار 

داد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، بس��یاری از فع��االن و کارشناس��ان 
ب��ازار کار ب��ر ای��ن عقیده اند ک��ه عدم ارای��ه  این س��ند منجر 
 ب��ه عق��ب ماندگی های��ی در رون��د مطالب��ات و مس��ائل کار 

شده است.
بر اس��اس این گزارش، پیش تر، آرش فراز دبیر کل مجمع عالی 
نمایندگان کارگران ایران با بیان این که شخص رییس جمهور 
پس از انتخاب توسط مردم دیدگاه خوبی را نسبت به مزد منصفانه 
و کار شایسته مطرح کرده بودند، گفت: متاسفانه سند ملی کار 
شایسته پس از ۱۰ س��ال از تکلیف قانون اجرایی نشده و از آن 

غفلت می شود.
بر همین اساس پس از روی کار آمدن ربیعی، روند تدوین سند 
ملی کار شایسته با توجه به الزام قانون، نه تنها سرعت بیشتری 
نگرفته بلکه به نظر می رسد با وجود پایان قانون برنامه پنجم این 

امر محقق نشود.
ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توس��عه اش��اره می کند که  “وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اس��ت حداکثر تا پایان س��ال 
اول برنامه، س��ند ملی کار شایسته را حس��ب مصوبات سازمان 
بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگ��ران و کارفرمایان در 
جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهب��ود روابط کارگر و 
کارفرما به شکل سه جانبه و با مش��ارکت تشکل های کارگری و 

کارفرمایی تنظیم نماید.«

پورشه  سوارانی که » سبد کاال« دريافت می کنند 
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یادداشت
»کمند امیر سلیمانی« گفت: تمام فیلم های این دوره فقط ناامیدی، اضطراب و تنش را 
به مخاطب منتقل می کند.وی گفت: جشنواره ی سی و سوم نسبت به دوره ی قبل بهتر 
شده اس��ت اما فیلم های این دوره فقط تنش و اضطراب را به مخاطب انتقال می دهد و 

هیچ رگه ای از امید در آن دیده نمی شود

5
هفتیادداشت

وزیر ارشاد:

 دوری از کتاب آفت جامعه
 امروز است

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��امی، دوری از کت��اب و 
 کتابخوان��ی و جدایی از اندیش��ه و تفک��ر را از آف��ات جامعه 

برشمرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، علی جنتی صبح یک شنبه 
سی و دومین دوره جایزه کتاب س��ال و بیست و دومین دوره 
جایزه جهانی کتاب س��ال که با حضور رئی��س جمهوری در 
سالن اجاس س��ران در حال برگزاری اس��ت، افزود: کتاب، 
ج��ان مایه بس��یاری از تم��دن ه��ا و انقاب های ب��زرگ در 
 جهان بوده و از پایه های اساس��ی توس��عه فرهنگی به شمار

 می آید. 
وی یکی از ش��اخصه های توس��عه یافتگی در جهان را سرانه 
مطالعه مردم دانست و اظهار داش��ت: توسعه فرهنگ مطالعه 
از شعارهای اساسی ایران اس��ت و کتاب آنگاه نقش شایسته 
خود را در توسعه فکری و اجتماعی ایفا می کند که برگرفته از 

اندیشه و تفکر نو باشد.
جنتی تصریح کرد: باید شوق مطالعه را در جامعه به وجود آورد 
تا مردم کتاب را در بخشی از سبد اقتصادی خانواده قرار دهند. 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی به تم��دن غنی ای��ران و آثار 
ارزشمند و ماندگاری مانند شاهنامه، قانون ابن سینا، حافظ، 
س��عدی و غیره اش��اره کرد و ادامه داد: این آثار توانستند در 
جوام��ع مختلف تاثیرگ��ذار باش��ند و ترجمه آثار ارزش��مند 
دانش��مندان ایرانی به زبان های مختلف، اهمیت کتاب را دو 

چندان می کند.
به گفت��ه جنت��ی، ایرانیان توانس��ته ان��د از گذش��ته برتری 
علم��ی خ��ود را ب��ه اثب��ات برس��انند و در واق��ع تولی��د 
 کت��اب اب��رازی ب��رای توس��عه بش��ریت و ارتق��ای علم��ی

 است.
وی با تاکید بر همدلی یکدیگر در بهبود کیفیت و کمیت تولید 
کتاب افزود: باید به نوآوران جایزه داده ش��ود تا دیگران نیز به 

خاقیت و نوآوری تشویق شوند.
جنتی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هر سال با برگزاری 
جایزه کتاب سال، جشنواره های مختلف مانند نقد فصل نامه، 
کتاب شعر، فجر، جایزه جال آل احمد و غیره به اهمیت کتاب 

می پردازد.
وی اظه��ار داش��ت: وزارت ارش��اد ت��اش ک��رده ت��ا هیات 
های نظ��ارت، نقش خود را با ش��رایط مس��اعدی ک��ه برای 
 ارتق��ای کیفی��ت در عرص��ه کت��اب الزم اس��ت فراه��م

 کنند.
رازمیک اوحانیان:

گروه های آواز جمعی به موسیقی 
منطقه خودشان اهمیت بدهند 

رازمی��ک اوحانیان ب��ا تاکید ب��ر کیفیت مناس��ب گروه های 
حاضر در بخش رقابت��ی آواز جمعی، به ای��ن گروه ها توصیه 
 کرد که به موس��یقی محلی منطقه خودش��ان بیش��تر توجه

 کنند.
 به گزارش س��تاد خبری سی امین جش��نواره موسیقی فجر؛ 
اوحانیان که یکی از اعضای هی��ات انتخاب بخش رقابتی آواز 
جمعی جشنواره است، برای پنجمین بار داوری بخش رقابتی 

جشنواره را نیز برعهده دارد.    
اوحانیان درب��اره روند انتخاب گروه ها ب��رای حضور در بخش 
نهایی گفت: گروه های ش��رکت کننده در سی امین جشنواره 
موسیقی فجر در بخش رقابتی آواز جمعی، تصویر اجرایشان که 
مشتمل بر اجرای چند قطعه بوده را برای جشنواره فرستاده اند.  
وی ادام��ه داد: م��ا نی��ز در هیئ��ت انتخ��اب بخ��ش آوازی 
جش��نواره، ب��ا توج��ه ب��ه فاکتورهای��ی مانند نگه داش��تن 
کوک، بی��ان آواز، مان��دگاری ریت��م، آنس��امبل آوازی، وزن 
و س��رعت، آداب صحنه و رپرت��واری که برای اج��را انتخاب 
 کرده ان��د، گروه ها را ب��رای حضور در بخش نهایی جش��نواره

 برگزیده ایم. 
اوحانی��ان که در س��ال های گذش��ته رهبری گ��روه ُکر دفتر 
موس��یقی را برعهده داش��ت، تاکید کرد:  از میان گروه هایی 
که در جش��نواره ش��رکت کرده بودند با نظ��ر هیئت انتخاب 
بخش رقابتی آوازی جشنواره موسیقی فجر 8 گروه به مرحله 
 نهایی راه یافتند که در روزهای جش��نواره ب��ه اجرای برنامه

 می پردازند. 
این موس��یقیدان، درب��اره قطعه هایی که گروه ه��ا برای اجرا 
برگزیده بودند، گفت:  متاس��فانه برخی از گروه ها در انتخاب 
آثاری که برای اجرا در جشنواره انتخاب کرده اند، دچار اشتباه 
ش��ده بودند. آنها به ج��ای اهمیت دادن به موس��یقی محلی 
منطقه خودش��ان و تاش برای مطرح کردن داشته هایشان، 
قطعه هایی س��نگین از موس��یقی کاس��یک غرب را انتخاب 

کرده بودند. 
وی تاکی��د ک��رد: م��ا در هیئ��ت انتخ��اب بخ��ش آوازی 
جش��نواره فجر، ب��رای س��ال آینده طرح��ی داریم ک��ه قرار 
 اس��ت با پیش��نهاد دادنش آن را برای س��ال آین��ده اجرایی

 کنیم.  
اوحانیان توضیح داد: ما پیشنهاد می کنیم که گروه های آوازی 
سراسر کشور در طول سال با اعضای هیات داوران و استادان 
عرصه آواز کاس��یک در ارتباط باشند و از راهنمایی های آنها 

استفاده کنند. 
این مدرس موسیقی گفت: ما از سال آینده بنابر روالی که در 
همه جشنواره های دنیا وجود دارد چند قطعه پیشنهادی را از 
سوی هیات داوران ارائه می کنیم تا همه گروه ها این قطعه ها 
را اج��را کنند و ماک مش��خصی برای قی��اس گروه ها وجود 

داشته باشد. 
وی در پایان اظهار کرد: همه گروه های حاضر در مرحله نهایِی 
جشنواره امس��ال خوب هس��تند؛ چه گروه های تهرانی و چه 
گروه های شهرستانی. س��ال گذش��ته نیز برگزیده های ما از 

شهرستان بودند. 
مهدی شمس نیکنام، نسرین ناصحی، حمید عسگری، میاد 
عمرانلو در کنار رازمی��ک اوحانیان انتخ��اب و داوری بخش 
رقابتی آواز جمعی سی امین جش��نواره بین المللی موسیقی 

فجر را برعهده دارند. 
 سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر 
حسن ریاحی 24 بهمن تا یکم اسفندماه در تهران برگزار می 

شود.  

رئیس جمهور که در مراسم اهدای 
بیست و دومین دوره جایزه جهانی 
کتاب س��ال حضور یاف��ت گفت: 
اندیش��مندان باید وح��دت را در 
سراسر کشورمان افزایش دهند و 
میزان تنش را با جهان کمتر کنند 
و همزیستی مسالمت آمیز را برای 

سراسر جهان به ارمغان آورند.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه 
خبرنگاران، حجت  االسام حسن 
روحانی رئیس جمهور صبح امروز 
یکشنبه در مراسم بیست و دومین 
دوره جایزه کتاب سال جمهوری 
اسامی ایران و بیس��ت و دومین 
دوره جای��زه جهانی کتاب س��ال 

حضور یافت. 
رئیس جمه��ور در ای��ن مراس��م 
گفت: به ظاهر به نظر می رس��د از 
150 س��ال پیش به این طرف که 
رس��انه های دیگر به رقابت کتاب 
آمده اند، مطبوعات، رادیو، سینما، 
تئاتر، تلویزیون و در نهایت اینترنت 
و شبکه های اجتماعی و انواع ابزار 
و وس��ایل برای ارتباط انسان ها و 
انتقال اندیش��ه ها امروز به صحنه 

آمده اند. 
 وی افزود: ش��اید به نظر برسد که 
دوران کتاب تا حدی به سر آمده و 
رسانه های دیگر به ویژه رسانه های 
دیجیت��ال می توانن��د جایگزین 
کتاب ش��وند، اما واقعیت امر این 
اس��ت که کتاب به هی��چ عنوان 
ارزش و جای��گاه خود را از دس��ت 

نداده است. 
 روحانی خاطرنشان کرد: همه آن 
ابزار و وسایل برای انتقال سریع تر 
مفاهیم و ارتباط س��ریع تر جایگاه 
ویژه دارند، اما اصل اندیشه و فکر 
و دانش هنوز ه��م در اوراق کتاب 
نهفته است.  رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه رادیو و تلویزیون و سینما 
و همه ابزار امروز ارتباطی در واقع 

ریشه آن از کتاب است، گفت: فیلم 
و تئاتر هم که یک هنر نمایش��ی 
است و فیلم نامه که اساس است از 

کتاب اقتباس می شود. 
 رئی��س ش��ورای عال��ی انقاب 
فرهنگ��ی با تاکی��د ب��ر اینکه در 
بس��یاری از امور دقت و ظرافت و 
حتی گاهی لذت فق��ط در کتاب 
اس��ت، تصریح کرد: گاهی آدم از 
خواندن یک کتاب آن قدر مشعوف 
و لذتمند و س��یراب می ش��ود که 
هیچ چشمه سار دیگری نمی تواند 
جایگزین کتاب شود، البته کتاب به 
معنای عام کلمه، یعنی همه خلقت 
و هم��ه موجودات��ی ک��ه خداوند 
آفریده کلمة اهلل هس��تند و همه 
سرنوشت عالم دیروز و امروز و فردا 
در ام الکتاب است و در روز قیامت 
هم باز با کتاب مواجه می شویم که 
اقرأ کتابک؛ کفی بنفس��ک الیوم 

علیک نصیبا. 
روحانی با اش��اره به اینکه ریش��ه 
انقابی که این روزها در سالروز آن 
هستیم، در کتاب بود، اظهار داشت: 
انقاب اسامی در اندیشه راهوران 
آن و در صدر آنها ام��ام بزرگوار ما 
امام خمین��ی )ره(، ریش��ه دارد و 
از آنجا که منش��ا اندیش��ه انقاب 
اسامی در کتاب بود در این انقاب 
کتاب سوزی نداشتیم و انقاب ما 
با افراط و تفریط همراه نبود، بلکه 
انقاب عقانی��ت، فقه و تحقیق و 
تاش برای باز کردن گره از زندگی 

مادی و معنوی مردم بود. 
رییس جمهوری در بخش دیگری 
از س��خنان خود با بیان اینکه این 
شما اندیشمندان هستید که باید 
بیندیش��ید که چگون��ه باید نقد 
کنیم، تصریح ک��رد: ای کاش در 
کنار جایزه کتاب س��ال جایزه ای 
هم برای بهترین نقادان کتاب در 

سال گذشته قرار می دادیم. 

معاون حقوقی، پارلمانی و امور اس��تانهای وزارت فرهنگ 
و سخنگوی این وزارتخانه در آیین گرامیداشت دهه فجر 
شهرستان ری اظهار داشت که در صورت ادامه روند دروغ 
پردازی های برخی نشریات و سایت های خبری که بعضاً 
فاقد مجوز فعالیت نیز هس��تند، وزارت ارش��اد علیه آنها 
برخورد قانونی خواهد کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، نوش آبادی 
گفت: استقال یک مفهوم مبارکی اس��ت که امروز نظام 
جمهوری اسامی آن را در حوزه های سیاسی و فرهنگی 
بخوبی احساس می کند و علت عمده بسیاری از دشمنی 
های نظام سلطه و کشورهای سلطه گر را علیه کشور ناشی 
از هراس آنان از پیش��رفت های مادی و معنوی جمهوری 
اسامی دانست.سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
اس��تقال فرهنگی را یکی از مهمترین دستاوردهای مهم 
انقاب اسامی دانست و با تاکید براینکه فعالیتهای فرهنگی 

کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام و فرامین مقام 
معظم رهبری اجرا می ش��ود بیان داشت: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��امی وظایف و ماموریت های متعدد، متنوع و 
تعریف شده ای براساس قانون بر عهده دارد که باید آنها را 
در چهارچوب ضوابط قانونی و شرعی انجام دهد و هیچ کدام 
از این فعالیت ها تعطیل بردار نیست. نوش آبادی افزود: ما 
کامًا حساس��یت ها و دغدغه های شخصیت ها و مقامات 
علمی و فرهنگی بویژه علمای بزرگوار و مراجع معظم تقلید 
را در حوزه فرهنگی و هنری درک می کنیم و همواره سعی 
کرده و خواهیم کرد در اجرای برنامه های هنری کوچکترین 
لطمه ای به فرهنگ دینی، اس��امی و انقابی کشور وارد 
نشود و در صورت بروز هرگونه رفتار خاف شئونات دینی 
که موجب جریحه دارشدن احساسات مذهبی جامعه گردد 
ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم به بهانه فضای 

باز فرهنگی، احکام اسامی و شرعی نادیده گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
گفت: این وزارتخانه آماده اس��ت برای اجرائی شدن اقتصاد 
مقاومتی در دستگاههای اجرائی کش��ور، اقدامات مناسب 

را انجام دهد.
علی اصغر کاراندیش با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری 
برای اجرائی ش��دن اقتصاد مقاومتی افزود: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی آماده اس��ت که فرهنگ سازی برنامه های 
عملیاتی وزاتخانه ها و دس��تگاههای اجرای��ی مختلف را از 
طریق اجرای تئاتر،  س��اخت فیلم، چاپ کتاب و ... بر عهده 

بگیرد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
با تشریح اقدامات این وزارتخانه از زمان اباغ این امر از سوی 
مقام معظم رهبری گفت: برنامه منظم برای اقتصاد مقاومتی 
تهیه و تدوین شده اس��ت که از جمله آن می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

1- تقویت فرهنگ و اخاق کار ، به��ره وری ، تولید ثروت و 
روحیه سرمایه گذاری و کار آفرینی

2- گفتمان سازی و فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی
3- شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد فرهنگ

4-حمایت از هنرمندان، اندیش��مندان و نویسندگان برای 
تبیین و ترویج سیاست ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی

5-ترویج الگو و س��بک زندگ��ی ایرانی- اس��امی، اصاح 
الگوی مصرف و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با الزامات 
 و اهداف اقتص��اد مقاومتی با اس��تفاده از ابزارهای فرهنگی

 و هنری
6- حمایت از آثار س��ینمایی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و 
تبلیغی برای گفتمان سازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی 
و  زمینه س��ازی برای بهره گی��ری از ظرفیت ش��بکه های 
اجتماعی و مج��ازی و دیجیتال در راس��تای ترویج اهداف 

اقتصاد مقاومتی.

مدرس��ه ی »قصه های مجید« که در خیابان یخچال 
ش��هر اصفهان قرار دارد، حاال مکان��ی برای بیتوته ی 

کارتن خواب ها و معتادان اصفهانی است.
 به گزارش مشرق، مدرس��ه ی »قصه های مجید« که 
در خیابان یخچال شهر اصفهان قرار دارد، حاال مکانی 
برای بیتوت��ه ی کارتن خواب ها و معت��ادان اصفهانی 
است.مدرسه ی قاجاری »قصه های مجید«، نخستین 
مدرس��ه ی »آلیانس« )اتحاد( در ش��هر اصفهان بنا 

شده است.
سال گذشته قس��مت میانی مدرس��ه کاما تخریب 
شد و شیروانی س��قف های بخش جنوبی نیز ویران و 
بارندگی های اخیر باعث آوار س��قف ش��د و به دنبال 
آن تعدادی معتاد دیوارهای بخش ش��رقی عمارت را 
تخریب و راه ورودی به کاس ها برای اس��کان موقت 

ایجاد کرده بودند.
 مه��دی باقربیگ��ی بازیگر نق��ش »مجی��د« در این 
س��ریال ب��ه کارگردان��ی کیوم��رث پوراحم��د، این 
مدرس��ه را یکی از قدیمی ترین مدارس شهر اصفهان 
دانس��ت و تاکید ک��رد: آن به عنوان ی��ک خاطره در 
میان نوجوان��ان و جوانان ده��ه ی 50 و 60 اصفهانی 
 باقیمانده و باید به عنوان یک اثر ملی حفظ و نگهداری

 شود.
او که در حال حاضر عضو شورای اسامی شهر اصفهان 

است، با اشاره به تصمیم هایی که درباره ی احیای این 
مدرسه داشته افزود: امیدوارم شرایطی مهیا شود تا با 
همکاری سازمان میراث فرهنگی، آموزش و پرورش 
و شهرداری اصفهان نسبت به بازسازی و بهره برداری 
 مناس��ب از ای��ن عم��ارت کاره��ای اجرای��ی آغ��از 
شود.وی اعام کرد: اگر الیحه ای در این زمینه برای 
تامین اعتبار ی��ا چگونگ��ی مرمت این بنا از س��وی 
شهرداری اصفهان به شورای شهر اباغ شود، همه ی 
تاش خود را می کنم ت��ا رای الزم را برای احیای این 

عمارت از اعضای شورای شهر بگیرم.
 او ادامه داد: امیدوارم ش��رایط الزم ب��رای نگهداری 
خان��ه  »بی ب��ی«، مس��جد و زورخان��ه ک��ه در این 
 فیلم م��ورد اس��تفاده ب��وده نی��ز ب��ه زودی فراهم 

شود.
کیومرث پوراحمد، کارگردان سریال قصه های مجید 
نیز از بی توجهی و رس��یدگی نکردن به این مدرس��ه 
به عنوان یکی از بناهای تاریخ��ی و قدیمی اصفهان 
اظهار نگرانی ک��رد و گف��ت: از ش��رایط پیش آمده 
برای این مدرس��ه و ویرانی های فعلی بس��یار نگران 
هستم و متاس��فانه علیرغم پیگیری های انجام شده، 
اهمیتی به بازسازی مدرس��ه داده نمی شود و نگرانم 
 که شرایط این مدرسه شبیه مدرسه »مارکار« در یزد 

نشود!

بر اس��اس این گ��زارش، قائدی ها  - مدی��ر آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان - هم اعام هر نظری در این 
زمینه را به آینده ی نزدیک موکول کرد و خواس��تار 
زمان بیشتری برای بررسی موضوع و پاسخگویی در 

این زمینه شد. 
در حالیک��ه آموزش و پ��رورش اس��تان اصفهان هم 
 اکنون به عن��وان بهره بردار، مدرس��ه را در اختیار خ

ود دارد.
 هر چند براساس مدارک موجود پرونده این مدرسه  
قدیمی و ارزشمند، در سال های گذشته تهیه شده، اما 

به دلیل وجود مشکاتی 
در تهی��ه  پرون��ده، در 
فهرس��ت آث��ار ملی به 

ثبت نرسید.
شهرام ش��هریار، فعال 
میراث فرهنگی درباره ی 
علت ه��ای ثب��ت ملی 
نشدن این بنای تاریخی 
اظه��ار ک��رد: پرون��ده  
مدرس��ه  »قصه ه��ای 
مجید« )شهید حلبیان( 
ب��ه س��ه دلی��ل نب��ود 
وقف نام��ه، مس��تندات 
غیر قابل قبول و اصالت 
س��تون های اشاره شده 
در شورای ثبت میراث 
فرهنگی مورد قبول قرار 

نگرفت.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 

تاش های��ی ک��ه در چند م��دت اخیر برای روش��ن 
ش��دن ابهامات موجود در ای��ن پرونده انج��ام داده 
اس��ت، از ثبت این مدرس��ه در فهرس��ت آث��ار ملی 
خب��ر داد و گف��ت: تصاویر و مس��تندات م��ورد نیاز 
پرون��ده تهیه و به س��ازمان می��راث فرهنگ��ی ارائه 
ش��د. همچنین با توجه به امضای حجار س��تون های 
 مرکزی، دوران س��اخت این مدرسه به زمان قاجار بر

می گردد.
به گفت��ه  وی، فره��اد نظ��ری، مدی��رکل دفتر ثبت 
سازمان میراث فرهنگی و گردش��گری اهمیت ثبت 
این اث��ر را به عنوان ی��ک خاطره  جمعی در جلس��ه 
تش��کیل ش��ده در روز ش��نبه 18 بهمن ماه 1393 
دانس��ته و تاکید کرده این مدرس��ه به همراه 20 اثر 
دیگر در فهرس��ت آثار ملی کش��ور ثبت ش��ده است 
 وبه زودی ش��ماره ثبت آن به مراجع ذی صاح اباغ

 می شود.

نیکی کریمی« گفت ش��خصیت زن در فیلم »ش��یفت 
ش��ب«، چهارمین فیلم وی ، »محترم، فداکار و فردی 

مسئول در قبال خانواده است.« 
ایس��نا: نیکی کریمی، بازیگ��ر و کارگردان س��ینما که 
شامگاه شنبه در نشست پرسش و پاسخ فیلمش »شیفت 
شب« در برج میاد در کاخ جش��نواره فیلم فجر سخن 
می گفت، در پاسخ به پرسشی درباره شخصیت زن این 
فیلم توضیح داد: موضوع فیلم درباره زنی است که برای 
حفظ خانواده اش تاش می کند. در فیلم من زن محترم 
است اما تا این جای جشنواره فجر کمتر )کاراکتر( زنی 
در فیلم ها دیده ای��م که پای خانواده اش بایس��تد و این 

اندازه محترم باشد.
او در ادامه درباره تفاوت بازی “لیا زارع” که در این فیلم 
نقش “ناهید" را ایفا می کند و در پاسخ به اظهار نظر فرد 
پرس��ش کننده که معتقد بود “ ای��ن کاراکتر در ابتدای 
فیلم گل درش��ت بود” تصریح کرد: چنین چیزی اصا 
وجود ندارد. نه تنها در فیلم ما بازی ها گل درشت نیست 
بلکه تمام بازی ها زیرپوستی اس��ت؛ چرا که اصا بازی 

گل درشت را دوست ندارم.
نیکی کریمی که با س��اخت “شیفت ش��ب” چهارمین 
فیلم خود را کارگردانی کرده اس��ت درب��اره کم تعداد 
بودن فیلم س��ازان زن هم توضیح داد: اصوال فیلم سازی 
کار دشواری اس��ت اما این کار برای من که از 10 سال 
پیش که عاوه بر بازیگری فیلم سازی را هم آغاز کردم، 
کاما جدی اس��ت تا جایی که در این دوره از جشنواره 
همان گونه که می بینیم 21 فیلم ساز مرد حضور دارند و 
من تنها زن فیلم ساز بخش سودای سیمرغ این دوره از 

جشنواره هستم.
کریمی که در این فیلم نقش کوتاهی را نیز ایفا می کند 

در پاس��خ ب��ه پرسش��ی 
دیگ��ر درباره ب��ازی اش در 
ای��ن نق��ش توضی��ح داد: 
می خواس��تم کاراکت��ر زن 
همس��ایه را نش��ان ده��م. 
او ی��ک زن مطلق��ه اس��ت 
ک��ه فرزن��د ب��زرگ دارد و 
همان گون��ه ک��ه می دانیم 
در جامعه ما م��دام درباره 
ش��خصیت هایی  چنی��ن 
قضاوت می ش��ود تا جایی 
که این شخصیت ها آن قدر 
خودسانسوری می کنند که 
گاه خود را مقصر می دانند.

وی ادام��ه داد: از آن ج��ا که این زن خ��ود را در معرض 
قض��اوت می بیند و نظر م��ردم هم برایش مهم اس��ت، 
خود را توضیح می دهد. در زم��ان مونتاژ این فیلم خانم 
صفی یاری تدوین گر م��ا معتقد بود خیلی خوب ش��د 
که من خود این نق��ش را بازی کردم چ��ون اگر بازیگر 
 دیگری ب��ود ممکن ب��ود برداش��ت های منف��ی ایجاد 

شود.
نیکی کریمی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی دیگری 
درباره مخاطبان آثار س��ینمایی گف��ت: تحلیل نظرات 
مخاطبان بر عهده روان شناسان و جامعه شناسان است. 
اما این روزها بس��یاری از مردم ما س��ریال های ترک را 
دوس��ت دارند و آن مضامین برایش��ان جذاب است. به 
همین دلیل ممکن است مخاطب ما در سینما هم چنین 
مضامینی را دوست داشته باش��د اما برای من مهم این 

است که درباره درد جامعه ام صحبت کنم.

وی اضافه ک��رد: گاهی برای 
بعض��ی از س��مینارها درباره 
موض��وع افزای��ش خیانت در 
جامع��ه دعوت می ش��وم؛ در 
حالی که یکی از دالیل افزایش 
خیان��ت همین س��ریال های 

ماهواره است.
نیک��ی کریم��ی در پاس��خ 
ب��ه پرسش��ی دیگ��ر مبن��ی 
ب��ر اینکه ک��ه آی��ا حضورش 
به عن��وان فیلم س��از در این 
دوره از جش��نواره باع��ث 
نمی ش��ود تا ب��ازی اش در دو 
فیلم »چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت« و »مرگ ماهی« 
تحت الشعاع قرار بگیرد، گفت: امسال سال خیلی خوب 
و سختی را پشت سر گذاشتم و خدا را شکر که در دو اثر 
از بهترین فیلم های جشنواره حضور داشتم. خوشبختانه 
فیلم »چهارشنبه ....« مورد پسند مردم و منتقدان قرار 
گرفته است؛ اما چرا فیلم خودم باید بازی هایم را تحت 

تاثیر قرار بدهد؟
او در ادام��ه از عوامل س��ازنده فیلمش س��پاس گزاری 
کرد و اف��زود: همواره به س��ینمای اندیش��مند احترام 
می گذارم ؛ گروه خوبم آرامش را برایم فراهم می کردند 
و حساسیت ش��ان نس��بت به کار حتی از خود من هم 

بیشتر بود.
نیکی کریمی در این نشس��ت توضیحات��ی درباره روند 
نگارش فیلم نامه و بازنویس��ی آن هم ارائه کرد و افزود 
که به موازات تکمیل فیلم نامه به دنبال تامین منابع هم 
بوده است و در نهایت فیلم برداری این کار در 45 جلسه 

انجام شده است.
او در پاس��خ به پرس��ش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی 
بر “ش��عارزدگی برخی از دیالوگ ه��ای فیلم" توضیح 
داد: فقط در یک س��کانس وارد مس��ائل جامعه شدیم 
و طرح این مس��اله برایم مهم بود؛ چرا که در دو س��ال 
گذشته در جریان تحریم ها بس��یاری از مردم پول شان 
 را از دس��ت دادند و بس��یاری دیگر پول ش��ان ده برابر 

شد .
 برایم مهم بود این موضوع را مطرح کنم اما اس��اس این 
فیلم دیالوگ نیست و هرگز به دنبال شعار نیستم بلکه 
کانون خانواده برایم مه��م بود که چگون��ه تحت تاثیر 

اتفاقات جامعه قرار می گیرد.
در ادامه این نشس��ت “محمدرضا فروتن” بازیگر نقش 
“فرهاد” با ابراز خرس��ندی از همکاری با نیکی کریمی 
گف��ت: مس��ائل و بحران های مال��ی، امید و احس��اس 

خوشبختی را کاهش می دهد. 
بدهی ها و بحران های مالی می تواند باعث شود احساس 
مسئولیت افراد و شور و شوق شان نسبت به زندگی کم 
شود و این گونه است که بسیاری در این شرایط اقتصادی 

دچار چنین مشکاتی هستند.
فروتن ادام��ه داد: امیدوارم این فیلم بتواند دس��ت کم 
تاثیری بر این ماجرا بگذارد ، ضمن اینکه امیدوارم قوانین 
جامعه هر روز تصحیح و بهتر ش��ود تا امنیت مالی افراد 

جامعه بیشتر شود.
فروتن در پاسخ به پرسشی درباره دیگر فعالیت هایش در 
حیطه بازیگری توضیح داد: امیدوارم بتوانم انتخاب های 
خوب داش��ته باش��م. به جز فیلم ش��یفت ش��ب، فیلم 
“خنده های آتوسا” را داش��تم که در جشنواره پذیرفته 

نشد.

در اثر بی توجهی مسووالن مربوطه :

مدرسه قصه های مجید پاتوق شد

در فیلم من زن محترم است 

علی اصغر کاراندیش

آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای اجرای اقتصاد 
مقاومتی در دستگاههای مختلف 

نوش آبادی: 

وزارت فرهنگ در صورت ادامه روند دروغ پردازی های برخی 
رسانه ها برخورد قانونی خواهد کرد 

روحانی در مراسم اهدای کتاب سال:

اشکال را با زبان نرم بگویید

امیدوارم شرایطی 
مهیا شود تا با 

همکاری سازمان 
میراث فرهنگی، 

آموزش و پرورش و 
شهرداری اصفهان 
نسبت به بازسازی 

و بهره برداری 
مناسب از این 

عمارت کارهای 
 اجرایی آغاز 

شود

من امیدی در فیلم های امسال نمی بینم



اخبار کوتاهیادداشت
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 A هفته بیست و دوم سری

یوونتوس موفق شد در دیداری که زیاد هم س��ختی متحمل نشد، با سه گل آ ث میالن 
را از پیش رو بردارد و فاصلهاش با رم را به ۱۰ اکتیاز افزایش دهد.یوونتوس و میالن مهم 
ترین بازی هفته بیست و دوم سری آ را برگزار کردند و در نهایت این بانوی پیر بود که در 
جدال با حریف نگون بختش ۳-۱ به برتری برسد و با رساندن فاصله امتیازی اش با رم به 
۱۰ امتیاز راهش را برای قهرمانی در این فصل و برای سومین بار پیاپی بیش از پیش کند.
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 درخشان در سمت 
خود ابقا شد

 فردوسي پور
 تهدید کرد

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: درخشان مورد تایید اعضای کمیته 
فنی باشگاه است و حتی قرار شد او فصل آینده هم سرمربی پرسپولیس باشد.

محمود خوردبین در پایان نشست صبح امروز کمیته فنی باشگاه پرسپولیس 
گفت: نشست خیلی خوبی داشتیم و حمید درخش��ان مورد تایید اعضای 
کمیته فنی باشگاه قرار گرفت و حتی قرار ش��د او فصل آینده هم سرمربی 
پرسپولیس باشد. وی ادامه داد: از مدیرعامل گرفته تا اعضای کمیته فنی همه 
از کادرفنی حمایت کردند و قرار شد این حمایت ادامه داشته باشد و حمید 

درخشان نیز برنامه 2 ساله خود را به این کمیته ارائه دهد. 
خوردبین در پاسخ به این سوال که در جلسه کمیته فنی عدم نتیجه گیری 
پرسپولیس در چه مس��ائلی دیده ش��د، گفت: در این نشست در خصوص 
بازی های اخیر تیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همگی اعتقاد داشتند 
بدشانسی عامل عدم نتیجه گیری تیم بوده است. حتی عملکرد بازیکنان هم 

مورد تایید اعضای کمیته فنی بود. 

تهیه کننده برنامه نود از احتمال پخش ویژه برنامه بررسي 
انتخابات فدراس��یون فوتبال در روز یکشنبه خبر داد اما در 
عین حال گفت که اگر با پخش برنام��ه در این روز موافقت 
نشود “لزومي” براي پخش برنامه در روز دوشنبه وجود ندارد. 
عادل فردوس��ي پور در گفت وگو با ایس��نا، درباره لغو برنامه 
هفته گذش��ته نود که قرار بود به بررس��ي برنامه نامزدهاي 
انتخابات فدراسیون فوتبال بپردازد، گفت: همانطور که پیش 
از این اعالم کرده بودم، این آمادگي را داریم که در روز شنبه 
یا یکش��نبه این ویژه برنامه را پخش کنیم و حاال قرار است 
مسووالن شبکه سه، نظرشان را اعالم کنند اما این احتمال 
وجود دارد که با پخش برنامه در روز یکشنبه موافقت شود. 

 حیدری:فشار زیادی روی فدراسیون
 کشتی است

 نایب رییس فدراسیون کش��تي با بیان این که با 
خادم گاهي اوقات دچار اختالف سلیقه مي شود، 
تاکید کرد: با این حال وقتي مي بینم او خوب کار 
مي کند وظیفه ام این است که از او حمایت کنم و 

تا پایان در پیمان با خادم وفادار خواهم بود. 
  به گزارش “ورزش سه” و به نقل از ایسنا، علیرضا 
حی��دری درب��اره برگ��زاری مس��ابقات اوپن در 
مجموعه ۱2 هزار نف��ری آزادی، اظهار کرد: این 

رقابت ها به عنوان بزرگ ترین تورنمنت جهان قرار اس��ت در کت��اب رکوردهای جهان 
“گینس” ثبت شود. چنین مسابقه ای در دنیا کم سابقه است و از لحاظ تعداد کشتی گیر 
در دنیا بی نظیر اس��ت. از لحاظ اجرایی و مدیریت امور کار بس��یار سختی داشتیم که 

خو شبختا نه به خوبی مسابقات برگزار شد.
نایب رییس فدراسیون کشتی افزود: برنامه ریزی مسابقات از لحاظ اسکان، ایاب و ذهاب، 
تغذیه، جدول نویسی و ... کار بسیار سختی بود، اما خو شبختا نه با برنامه ریزی دقیق به 
خوبی انجام شد. برگزاری چنین رقابت بزرگی باعث شد که فدراسیون کشتی به این مهم 
دست یابد که می تواند هر جامی را در هر س��طحی برگزار کند. خو شبختا نه فدراسیون 
توانایی خود را در همه ابعاد نش��ان داد و بر خالف این که خیلی ه��ا فکر می کردند که 
برگزاری این مسابقات با مشکالت زیادی همراه خواهد بود ، اما در عمل دیدند که بسیار 
خوب برگزار شد. البته نواقص کوچکی هم وجود داشت، اما در مجموع مسابقات از نظم 

خاصی برخوردار بود.
وی درباره تاثیر حضور سه هزار کش��تی گیر در این رقابت ها بر پشتوانه سازی تیم های 
ملی کشتی گفت: یکی از مهم ترین اهداف فدراس��یون در برگزاری این رقابت ها بحث 
استعدادیابی و پشتوانه سازی برای تیم های ملی بود. انشاءاهلل نفرات برتر و با استعدادی 
که انتظار داشتیم انتخاب خواهند ش��د و با برنامه ریزی دقیق برای آنها پشتوانه سازی 
خوبی برای تیم های ملی صورت می گیرد. کما این که مربیان، پیشکس��وتان ، اعضای 
کمیته  فنی و اصحاب رسانه به عنوان صاحب نظران کشتی از نزدیک شاهد این رقابت ها 

بودند و نظرات آنها کمک زیادی به فدراسیون کشتی خواهد بود.
حیدری در ادامه این گفت وگو با ایسنا، درباره مشکالت مالی فدراسیون کشتی با توجه 
به برگزاری زیاد مسابقات و اردوهای مختلف، گفت: در مورد بحث مالی کل کشور دچار 
مشکالت و کمبودهایی اس��ت که به طبع مشکالت فدراسیون کش��تی نیز از آن تاثیر 
می گیرد، ولی با توجه به این که توقعات از کشتی بسیار باالست احساس می کنم که باید 

فارغ از چگونگی توزیع امکانات در سراسر کشور به کشتی نگاه ویژه تری شود.

رئیس هیئت والیبال اس��تان 
اصفهان، دردومین نشس��ت 
س��االنه هیئت، ک��ه با حضور 
رؤس��ای کمیته ها تشکیل ش��ده بود، با اشاره به 
مش��کالت مالی هیئت گفت :با نهایت تاسف باید 
به اطالع همکاران برس��انم درسمیناراخیری که 
با حضور تمامی رؤسای هیئت های والیبال استان 
های کشوردرفدراسیون والیبال بود، آقای محمد 
رضاداورزنی رئیس فدراس��یون آب   پاکی را روی 
دس��تمان ریخت وبه صراحت از ب��ی پولی ونبود 
اعتب��ارات مکفی س��خن گفت وافزود: براس��اس 
هزینه های جاری فدراسیون وبا توجه به جایگاهی 

که والیبال ایران در دنیا پیداکرده وهزینه های فدراسیون افزایش روز افزون وبسیار 
باالیی نسبت به گذش��ته دارد وبا وجودیکه درآمد وبودجه سال 9۳ بامقایسه سال 
92افزایش۱۰میلیاردی داشته که  جوابگوی هزینه های جاری فدراسیون هم نمی 
باشد، هیئت ها، منتظر هیچ گونه کمک مالی از سوی این فدراسیون نباشند.تیمور 
باجول رئیس هیئت والیبال اس��تان تصریح کرد: درقبال حداقل انتظارات رؤسای 
هیئت های والیبال استان ها از فدراسیون مبنی براهداء توپ وتورفقط آقای داورزنی 
قول مساعد دادواظهارداشت، چنانچه بودجه ودرآمد فدراسیون درسال 94فزونی 
پیداکند وتوان مالی خوبی پیداکنیم این درخواس��ت عملی خواهد شد وقول می 
دهم برای رشد وتوسعه والیبال دررده س��نی نوجوانان هم مبلغی هرچند ناچیزبه 
استان ها تخصیص دهیم،امابازهم متذکر می شوم باید به دنبال اسپانسر باشید واز 
طریق کمک های مردمی وبخش های خصوصی به ویژه باشگاه ها چرخ والیبال را به 
حرکت درآورید!ضمن اینکه امیدوارم قانون تخصیص یک درصد سود کارخانجات 
به ورزش کشورباردیگر اجرائی شود.رئیس هیئت والیبال استان با اشاره به مشکالت 
مالی اداره کل ورزش وجوانان استان گفت:با توجه به انتظاراتی که مردم ازما دارند، 
مسئولین استانی بخصوص مقامات شهری باید به ورزش روبه رشد والیبال که بعد 
از فوتبال بیشترین بیننده را دارد کمک کنند، اما ماهم نباید بیکاربمانیم و دست 
روی دست بگذاریم ومنتظربمانیم که با کمک مالی فدراسیون کارها را پیش ببریم، 
لذا از تک تک شما مس��ئوالن کمیته ها انتظار دارم، دست دردست هم وبا همدلی 
وهمکاری بیش از پیش،با استفاده ازنفوذ وارتباط وتعامل خوبی که با ارگان ها ی 
مختلف دارید به دنبال اسپانسرباشید ونگذارید مش��کالت مالی،  دامنگیرهیئت، 
مانع انجام امور وانجام وظایفی ک��ه اخالقا تعهد اختیار کرده ایم ش��ود.باجول به 

نکته قابل توجه دیگری اش��اره کردوگفت:بخشنامه ای 
از س��وی فدراس��یون صادر ش��ده وازهیئت ها خواسته 
است بادرنظرگرفتن دستورالعمل وزارت ورزش وجوانان 
کش��وردرخصوص اجرای طرح عضوگیری جامعه تحت 
پوشش فدراسیون ها، که بس��یار حائزاهمیت می باشد 
تالش کنیم ونسبت به س��اماندهی وشناسایی جمعیت 
تحت پوشش وهمچنین جبران کمبود منابع مالی ورفع 
بخشی از مشکالت هیئت های تابعه خود نسبت به اجرای 
گسترده طرح عضو گیری وجذب مشارکت های مردمی 
کوشاباشیم وتالش مضاعفی رابه عمل آوریم، لذا شایسته 
است به هیئت ها، باشگاه هاوس��ایرحوزه هاو واحدهای 
تحت پوشش خود اعالم کنید، کلیه افراد حقیقی وحقوقی 
نظیر ورزشکار،مربی، داورو...را به عضویت درآورند واجازه ندهند بدون داشتن کارت 
عضویت درفعالیت های مربوط به والیبال حض��ور پیداکنند.رئیس هیئت والیبال 
استان خاطر نشان کرد:اداره کل ورزش وجوانان استان که با مشکالت مالی فراوانی 
مواجه است،درنظر دارد زمینی راکه دراختیار هیئت والیبال بوده را به مزایده بگذارد 
وبه ما هم ابالغ کرده می توانیم در این مزایده شرکت کنیم! لذا با توجه به قولی که 
دکتر س��لطان حس��ینی مدیرکل ورزش وجوانان برای احداث خانه والیبال سالن 
اختصاصی وامور دفتری برای هیئت والیبال را داده اند، باید سعی کنیم به هر ترتیبی 

که شده در این مزایده شرکت کنیم وبرنده شویم.
وی با یادآوری فقر حرکتی درمدارس، گفت:درحالیکه جوان های کره، ژاپن،چین 
و... دروالیبال قد کش��یده اند!درایران به طور میانگین قد نوجوانان ما دروالیبال 5 
سانتی متر کوتاه تر شده، لذا مربیان ما باید دراقصی نقاط استان به کاراستعداد یابی 
بپردازند وبه دنبال نوجوانان بلند قامت باشند که درآینده هم در تیم های رده  سنی 
جوانان وامید مؤثر واقع شوند وهم به حال تیم های ملی به ویژه تیم ملی بزرگساالن 
مفید باشند.نکته پایانی تیمور باجول رئیس هیئت والیبال استان بر محوربرگزاری 
مسابقات استانی دورمی زد که خواستار تالش برای اجرائی کردن مسابقات مختلف 
استانی در دوبخش بانوان وآقایان شد واظهار امیدواری کرد به هر طریقی اعتبارات 
مربوط به اجرای این مس��ابقات را تامین نماید، باجول درپایان با ابراز خرسندی از 
حضوردوتیم مردان دردسته یک کشور وحضور مقتدرانه تیم بانوان ذوب آهن درلیگ 
برتر باشگاه های کشور و فعالیت های گسترده تیم های بانوان ومردان باریج اسانس 
کاشان دررقابت های قهرمانی باشگاه های کشورگفت:امیدوارم درسال 94 اصفهان 

با یک تیم کامال بومی در لیگ  برترمردان کشور حضورپیدا کند.

رئیس هیئت والیبال استان دردومین نشست ساالنه:

بی پولی ونبوداعتبار، مشکل بنیادینی هیئت هاست!!

به گزارش س��رویس ورزش��ی برن��ا، هفته 
بیس��تم لیگ خیلی زود از راه رسید. هفته 
ای ک��ه در آن انتظار بازی های حساس��ی 
را خواهیم داش��ت. این هفته ب��ا یک بازی 
 حیثیت��ی آغ��از می ش��ود. اس��تقالل برابر

 پیکان. 
تیمی که البته هیچ قرابت��ی با آبی ها ندارد 
اما تجمع چند استقاللی قدیمی و جدید در 
این تیم سبب شده تا این بازی رنگ دیگری 
بگیرد. نبرد حیثیتی به رن��گ آبی! به ویژه 
اینکه به ق��ول عنایتی پیکان ب��دل به تیم 
ب استقالل شده است. اس��تقالل الف برابر 

استقالل ب!
موقعیت: اس��تقالل با دو پیروزی پی در پی 
مقابل سپاهان و س��ایپا به یک قدمی نفت  
در صدر جدول رسیده. شاگردان امیر قلعه 
نویی بعد از تعطیالت لیگ در شرایط خوبی 
به سر می برند و امیدوارند با پیروزی مقابل 
پیکان ۳ امتیاز دیگ��ر به اندوخته های خود 

اضافه کنند.
 استقالل فردا با تیمی بازی دارد که به نوعی 

شعبه دومش است. 
حضور بازیکنانی مثل سیدمهدی رحمتی، 
سیاوش اکبرپور، جی لویدساموئل و احمد 
جمش��یدیان، پیکان را تبدیل به شعبه دوم 
استقالل کرده است. ش��عبه دومی که از آن 
به تیم ب اس��تقالل تعبیر می ش��ود! این 4 
نفر  که هر کدام به نوعی ب��ا امیر قلعه نویی 
به مشکل خورند و از استقالل رفتند انگیزه 
زیادی دارن��د که خودش��ان را در این بازی 
نشان دهند تا به س��رمربی سابقشان نشان 
دهند اشتباه کرده است. در آن سوی میدان 

پیکان وضعیت خوبی ندارد. 
رفتن منص��ور ابراهی��م زاده و آمدن صمد 
مرفاوی هم نتوانس��ت به مش��کالت گلزنی 
پیکان پایان دهد. این تی��م اگرچه به یمن 
حضور رحمتی کم گل خورده ترین تیم لیگ 
است اما ضعیف ترین خط حمله را دارد که 

تازه در هفته گذشته تعداد گلهایش دورقمی 
ش��د. تنها نقطه ق��وت پیکان س��یدمهدی 
رحمتی است که خودرو سواران امتیازاتشان 
را مدیون حض��ور او درون دروازه هس��تند. 
پیکان در ح��ال حاضر ب��ا 2۰ امتیاز در رده 
یازدهم جدول قرار دارد و خطر س��قوط را 

احساس می کند. 
ستاره: در حضور س��یدمهدی رحمتی نمی 
ش��ود بازیکن دیگ��ری را به عنوان س��تاره 
معرفی ک��رد. رحمتی به تنهای��ی در فصل 

جاری برای پیکان امتیاز گرفته و اگر این تیم 
در فاز حمله هم مثل فاز دفاعی قدرتمند بود 

االن در رتبه بهتری قرار داشت.
 رحمتی در هر ب��ازی پی��کان آنقدر خوب 
کار کرده که س��رمربیان تیمهای حریف به 
این نکته اذعان داش��ته اند که اگ��ر او نبود 
حتما تیمش��ان برنده بازی می ش��د. برای 
رحمتی اهمیت زیادی دارد مقابل استقالل 
 کلین ش��یت کند و دروازه اش را بسته نگه

 دارد. 
رحمتی یکی از باثبات ترین بازیکنان لیگ 
برتر ایران بوده و در دیدار با اس��تقالل برای 
صد و هجدمین بار متوال��ی در لیگ برتر به 
میدان می رود. در اس��تقالل هم با توجه به 
غیبت جاسم کرار، س��جاد شهباززاده مهره 

کلیدی خواهد بود.
 او در دیدار مقابل سایپا هم گل سه امتیازی 

برای استقالل زد و خودش را به یک قدمی 
لوس��یانو ادینه��و در صدر ج��دول گلزنان 
رساند. ش��هباززاده در بازی رفت هم موفق 
ش��ده بود مقابل پیکان گل بزن��د و امیدوار 

است به روند خوبش ادامه دهد. 
حاش��یه: تقابل 4 اس��تقاللی س��ابق با امیر 
قلعه نوی��ی جذابیت اصلی بازی اس��تقالل 
و پی��کان اس��ت. از بی��ن ای��ن بازیکن��ان 
 قطعا مه��دی رحمت��ی انگیزه ای بیش��تر 

دارد.
 او ک��ه در ب��ازی نیم فص��ل اول ب��ه دلیل 
اشتباهات متوالی بازیکنان پیکان نتوانست 
دروازه اش را بس��ته نگ��ه دارد و هرچن��د 
س��یوهای خوبی هم داش��ت، در این بازی 
 انگیزه زیادی دارد که مقابل تیم س��ابقش 

بدرخشد.
 برخورد او با هواداران اس��تقالل هم که در 
بازی رفت برایش س��نگ تمام گذاش��تند 
و تش��ویقش کردن��د جال��ب خواه��د بود. 

رحمت��ی در بازی رف��ت کامال ب��ه نیمکت 
استقالل بی اعتنا بود و به رغم برخورد گرم 
با هم تیمی های س��ابقش س��مت نیمکت 
اس��تقالل نرفت. او قطعا در ای��ن بازی هم 
 برخوردی با قلعه نویی و دستیارانش نخواهد

 داش��ت. س��یاوش اکبرپ��ور، س��اموئل 
و جمش��یدیان هم که با قلع��ه نویی دچار 
اختالف شدند بعید است سمت نیمکت تیم 

سابقشان بروند. 
این 4 نفر به جذابیت دیدار استقالل و پیکان 

می افزایند. 
آنها که نیستند: باز هم جاسم کرار. هرچقدر 
که بازیکن عراقی از نظر فنی خوب و دوست 
داشتنی است با حاش��یه هایش به استقالل 
ضربه می زند. اخراج غیر فنی کرار در بازی 
با س��ایپا و حرکات بدی که بعد از اخراج به 
نمایش گذاشت، حس��ابی باعث عصبانیت 

امیر قلعه نویی شد. 
قلعه نویی که همیشه حسابی هوای کرار را 

داشته به قدری از او شاکی شد که حتی در 
تمرین استقالل با او هم کالم نشد. استقالل 
برای بازی حس��اس با پیکان ستاره کلیدی 
اش را در اختیار ندارد و این موضوع بیش��تر 
از هر چیز باعث ناراحتی و نگرانی قلعه نویی 
شده است. پیکان هم با تیم کاملش و بدون 
 داشتن محروم و مصدوم به مصاف استقالل 

می رود. 
نمای��ش آخ��ر: اس��تقالل در ب��ازی هفته 
گذشته خود با تک گل س��جاد شهباززاده، 
س��ایپا را شکس��ت داد. پیکان هم با نتیجه 
 ی��ک ب��ر ی��ک مقاب��ل گس��ترش متوقف 

شد. 
بازی برگش��ت: اس��تقالل در بازی رفت با 
نتیج��ه ۳ بر صفر پی��کان را شکس��ت داد. 
گلهای استقالل را خسرو حیدری، کریمیان 
و س��جاد ش��هباززاده به ثمر رس��اندند که 
کریمی��ان در نیم فص��ل از اس��تقالل کنار 

گذاشته شد. 

استقالل - پیکان؛ نبرد حیثیتی به رنگ الجوردی 

آبی الف برابر آبی ب!

احسان روزبهانی :

با مصدومیت و بیماری سهمیه گرفتم
بوکس��ور وزن +8۱ کیلوگ��رم 
ایران گفت: م��اه دیگر برای دفاع 
از رنکین��گ خود ب��ا یک حریف 

فرانسوی رقابت خواهم داشت.
احسان روزبهانی بوکسور وزن 8۱ 
کیلوگرم ایران در مرحله چهارم 
لیگ نیمه حرفه ای جهان مقابل 
نماینده موریتانی به برتری رسید 
و نخستین سهمیه ورزش ایران برای حضور در المپیک 2۰۱6 

ریودوژانیرو را کسب کرد. 
احس��ان روزبهانی مش��ت زن وزن +8۱ کیلوگرم درباره کسب 
سهمیه المپیک به خبرنگار ورزشی برنا گفت: مسابقه سنگینی 
را در 8 راند برگزار کردم. حریف سیاهپوست من بسیار قدرتمند 
بود و بدن سفت و محکمی داش��ت؛ راند اول و دوم را از من برد 
اما خدا را شکر توانستم اولین س��همیه را برای کشورم به دست 
آورم و امیدوارم کسب س��همیه برای دیگر ورزشکاران نیز ادامه 

داشته باشد. 
بوکس��ور ایرانی درباره مصدومیت ش��دید خود ک��ه این روزها 
از آن رنج م��ی برد، گفت: ی��ک هفته مانده به مس��ابقات دچار 
سرماخوردگی شدید شدم به طوریکه سه روز نتوانستم تمرین 
کنم، در آن س��ه روز دچار اضافه وزن شدم و کار برای من کمی 
سخت ش��د، ولی به هر ترتیب باید در این مس��ابقات شرکت و 
سهمیه المپیک را کسب می کردم، البته به غیر از سرماخوردگی، 
بینی من هم در تمرینات آس��یب دید و دچار شکستگی شد که 

یک عمل جراحی بینی هم در پیش دارم. 
ملی پوش بوکس کش��ورمان درباره برنامه آتی اش گفت: فعال  
استراحت می کنم چون سال پرفش��اری را پشت سر گذراندم. 
دو ماه دیگر برای دفاع از رنکینگ خود با یک حریف فرانس��وی 
رقابت خواهم داشت ولی هنوز مکان این مسابقه مشخص نیست. 
روزبهانی درب��اره وضعیت خ��ود در المپیک ریو گف��ت: بعد از 
استراحت تمرینات را زیر نظر مربیان آغاز می کنم و همه تالشم 
را برای کس��ب مدال در المپیک ریو به کار خواهم بس��ت چون 

هدف اصلی ام کسب مدال المپیک است.

رقابت 150 تیم در جشنواره مینی و میدی 
والیبال دختران 

اشک ها و لبخندها در خانه والیبال 
تهران 

جشنواره و مس��ابقات مینی و 
میدی والیب��ال دختران که به 
م��دت دو روز در خانه والیبال 
ته��ران پیگی��ری ش��د، ب��ا 
حاشیه های جذابی همراه بود.

به گزارش س��رویس ورزش��ی 
برنا، جشنواره و مسابقات مینی 
و میدی والیبال دختران که به 
مدت دو روز در خانه والیبال تهران پیگیری شد، با حاشیه های 
جذابی روبرو بود که اش��ک ها و لبخندهای بازیکنان، والدین و 

حتی مربیان از مهمترین این حاشیه ها بود. 
جش��نواره و مس��ابقات مینی والیبال دختران ۱۰ تا ۱2 سال و 
مسابقات میدی ویژه دختران ۱۳ تا ۱5 س��ال از روز پنج شنبه 
۱6 بهمن ماه در خانه والیبال تهران آغاز ش��د و به مدت دو روز 

ادامه داشت. 
با توجه به اینکه این دختران در سنین ۱۰ تا ۱5 سال بودند، با هر 
شکستی گریان و هر پیروزی خندان می شدند، والدین به ویژه 
پدران که برای نخستین بار ش��اهد تالش و ثمره تمرینات آنان 
در مسابقه واقعی بودند، نیز با ش��ادی آنان شاد و با ناکامی آنان 

غمگین می شدند. 
این رقابت ها که به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی برگزار شد، 
محیطی مناسب برای کشف استعدادهای ورزش والیبال زنان نیز 
بود و به همین دلیل اعضای کمیته استعدادیابی زنان فدراسیون 
والیبال نیز در این جشنواره حضور داشتند و شاهد تالش ۱5۰ 
تیم از تهران و شهرستانهای تهران در دو گروه سنی این رقابت 

ها در ۱9۳ مسابقه بودند. 
در گروه مینی والیبال 9۰ تیم ش��ش نف��ره در مدت دو روز این 
جش��نواره با هم رقابت کردند که در نهایت تیم های خجسته، 
دختران شایسته و بانک رفاه عنوان های اول تا سوم را به دست 

آوردند. 
همچنی��ن در رقابت ه��ای میدی والیب��ال )رده س��نی ۱۳ تا 
۱5 س��ال( 6۰ تیم ش��رکت داش��تند و تیم های خجسته یک، 
 خجسته دو و اکباتان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص

 دادند. 

 مسابقات دو صحرانوردی
 ناشنوایان کشور 

چهار محال و بختیاری قهرمان 
ش��د/ اردبیل در س��کوی دوم 
دو  ایستادمس��ابقات 
صحرانوردی ناشنوایان کشور با 
قهرمان��ی تی��م ناش��نوایان 
چهارمحال و بختیاری در شهر 
گردشگری س��رعین به پایان 
رسید. به گزارش خبرنگار برنا 
در اردبیل، در این دوره از مسابقات که به مسافت هفت کیلومتر 
برگزار ش��د در مجموع امتیاز تیمی، تیم های اردبیل و اصفهان 
رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.در رده انفرادی 
این مسابقات هم که با شرکت ۳5 نفر از دوندگان ناشنوای کشور 
برگزار شد حسین صداقت از اردبیل و مهرداد آشوری از لرستان 
اول و دوم شده و جواز حضور در رقابت های بین المللی را کسب 
کردند.مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اردبی��ل در پایان این 
مسابقات گفت: به زودی خانه کشتی در سرعین احداث می شود 
و این شهرستان سرعین با توجه به قابلیت های موجود می تواند 

میزبان مسابقات مختلف ورزشی باشد.
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 اگر مايكروفر داشته باشيد، احتماالً ديده ايد كه شير درون 
مايكروفر، با آن كه ممكن اس��ت دمايش خيلي زياد ش��ده 
باشد، سر نمي رود. براي دانس��تن علت اين ماجرا كمي به 

عقب بر مي گرديم.
اص��ًا چرا ش��ير س��ر م��ي رود؟ اگر به گرم ش��دن ش��ير 
دق��ت كني��د، معن��اي فيزيك��ي س��ر رفت��ن را خواهيد 
فهمي��د. وقت��ي ش��ير را روي ح��رارت گاز يا هر وس��يله 
 حرارت��ي ك��ه ش��ير را از بي��رون گ��رم مي كن��د ق��رار 

مي دهيد.
تا آستانه نقطه جوش، هيچ اتفاقي نمي افتد؛ اما مسأله با آزاد 
شدن اولين حباب هاي حاوي بخار ش��ير آغاز مي شود؛ هر 
چه دما باالتر برود، اين حباب ها هم با سرعت بشتري شكل 
مي گيرند و باالخره وقتي سرعت ايجاد اين حباب ها از سرعت 
تركيدنشان بيشتر شود، حباب ها روي هم جمع مي شوند و 
پس از مدتي از ظرف بيرون مي ريزند. اين حباب ها در آب هم 
ايجاد مي شوند، اما با رسيدن به سطح آب مي تركند. كشش 
سطحي شير به خاطر وجود چربي ها و تركيبات هيدروكربني 
از آب بيش��تر اس��ت. و همين باعث مقاوم��ت حباب ها در 

برابر فش��ار بخار داخلي و افزايش عمر آن ها مي شود. براي 
 جلوگيري از س��ر رفتن ش��ير، حباب ها را با هم زدن از بين 

مي برند.
اما مايكرو همان طور كه احتماالً مي داني��د، با توليد امواج 
مايكروي��و در فركانس��ي خ��اص باع��ث حركت نوس��اني 
مولكول هاي آب موجود در جس��م، ايجاد اصطكاك و گرم 

ش��دن همگن و دروني آن مي ش��ود. )يعني در هر لحظه، 
همه نقاط ماي��ع درون درون مايكروفر همدما هس��تند(. 
بنابراين آب يا ش��يري كه درون مايكروفر ق��رار مي گيرد، 
 بي  س��ر و ص��دا و ب��ه ط��ور دروني ش��روع به گرم ش��دن

 مي كند.
اين گرم ش��دن مي تواند ت��ا چندين درجه باالت��ر از نقطه 
جوش مايع ادامه پيدا كن��د، بدون اينك��ه آب از آب تكان 
بخورد و هي��چ حبابي در آن ظاهر ش��ود! تعج��ب نكنيد، 
اين پدي��ده كه اب��ر گرماي��ش ن��ام دارد، وي��ژه مايكروفر 
 نيس��ت و از ي��ك واقعي��ت فيزيك��ي عميق ت��ر نتيج��ه 

مي شود.
در واقع از نظر فيزيكي، هيچ دليلي براي ايجاد حباب بخار 
در يك س��يال داغ وجود ن��دارد و يك عام��ل خارجي بايد 
اي��ن  كار را بكند. به عبارت ديگر اگر محيط س��يال همگن 
باش��د و هيچ ناهمگوني و عارض��ه غيريكنواخت��ي در آن 
وجود نداشته باش��د كه »بهانه« ايجاد حباب شود، حبابي 
 در كار نخواهد بود و س��يال بدون جوش��يدن، داغ و داغ تر 

مي شود.

دانش��جوی روس��ی، دس��تبندی را 
طراحی ك��رده كه وضعي��ت مزاجی 
انس��ان را در زمانی كه ب��ا رايانه كار 

می كند، كنترل می كند.
»دميتری زوتين«، دانشجويی از شهر 
»پرم« در روسيه، دستبندی برای كار 

در پشت رايانه طراحی كرده است.
اين برنامه جدي��د به كنترل وضعيت 
مزاج��ی انس��ان پرداخت��ه و مانع از 

خستگی او خواهد شد.
يك نوع نرم افزار بصورت دس��تبند و 
»بلوتوث« معرفی ش��ده اس��ت كه با 

كمك گيرنده ها اطاعات را از پوست 
انسان دريافت می كند.

اين دس��تبند از دقت ب��اال برخوردار 
اس��ت و وضعيت فيزيكی و احساسی 
شخص را از اولين دقايق كار در پشت 

كامپيوتر معين می كند.
دومين ن��وع، برای ك��ودكان در نظر 
گرفته شده است؛ پس از يك ساعت 
بازی رايانه ای، اكران رايانه پيشنهاد 

می كند كار ديگری انجام شود.
اگر ك��ودك اي��ن توصي��ه را گوش 
نكند، رايانه بطور اتوماتيك خاموش 

می شود.
بر اساس پايگاه خبری صدای روسيه، 
از چنين نرم افزاری می توان در آينده 
در ادارات استفاده كرد تا بتوان وضع 
سامتی كارمندان تحت نظارت قرار 
داد و توازن ايده آل بين اس��تراحت و 

كار را برقرار نمود.

"الكسی ميخايلوف" خودروی جالبی را 
طراحی كرده است كه از نظر فناوری به 
آخرين تجهيزات ممك��ن مجهز خواهد 

بود.
از جمل��ه تجهي��زات اي��ن خ��ودرو می 
ت��وان ب��ه سيس��تم بيومتري��ك، آناليز 
كردن رفتار راننده، ش��ناخت رفتارهای 
سرنشينان و ... كه جملگی باعث راحتی 
 بيش��تر رانن��ده و سرنش��ينان خواه��د 

شد.
 خودروه��ا در پيش��رفت زم��ان چهره 
های عجيب تری به خ��ود گرفته اند در 
آينده نيز اين چهره ها ب��ه مرور عجيب 
تر خواهند شد. در اين زمينه هر شركت 
يكی خ��ودرو فضاي��ی را رونمايی كرده 
است كه امروز به سراغ طرح عجيب پژو 

رفته ايم.
"الكسی ميخايلوف" خودروی جالبی را 
طراحی كرده است كه از نظر فناوری به 

آخرين تجهيزات ممك��ن مجهز خواهد 
ب��ود. از جمله تجهي��زات اي��ن خودرو 
می توان به سيس��تم بيومتريك، آناليز 
كردن رفتار راننده، ش��ناخت رفتارهای 
سرنشينان و ... كه جملگی باعث راحتی 

بيشتر راننده و سرنشينان خواهد شد.
 الكسی بدنه اين خودرو را بسيار پيچيده 
طراحی ك��رده اس��ت و اصا ش��بيه به 
آنچه در جاده ها ديده می شود نخواهد 
بود. در اين خودرو موت��ور هيدروژنی و 
 مخ��زن آن در انتهای بدنه ق��رار گرفته

 است.

یک پژو عجیب و غریب دستبند ضد خستگی کاربران رایانه

چرا شیر سر می  رود؟ 

اثرات سرکه سیب بر پوست 
دانس��تنی هايی در مورد سركه سيب درسته بد طعم 
می باشد اما اثرات داروئی بس��ياری دارد از جمله بر 

پوست در ادامه مطلب بخوانيد اين اثرات را .
اين چاشنی مايع، خوش طعم و مطبوع نه تنها برای 
مصارف خوراكی به ويژه همراه با ساالد قابل استفاده و 
لذت بخش است بلكه در عين حال می توان از خواص 
طبيعی و منحص��ر به فرد آن به عن��وان يك فرآورده 
مفيد ب��رای حفظ زيبايی و س��امت پوس��ت و موها 

بهره برد.
متخصصان پوس��ت هم��واره تاكيد دارن��د كه اغلب 
صابون ها و ش��امپوهای صنعتی كه اكث��ر ما روزانه از 
آنها استفاده می كنيم، پس از مدتی باعث از بين رفتن 
چربی های طبيعی پوست و مو می شوند و در نتيجه در 

تمام بدن خود احساس خشكی می كنيم.
خاصيت اسيدی سركه سيب قابليت آن را دارد كه با 
اين فرآيند ناخوشايند مقابله كند و در واقع می تواند 
بين PH طبيعی پوست و مو تعادل برقرار نمايد. اما 
اگر می خواهيد از خواص اي��ن محصول طبيعی برای 
مصارف زيبايی پوست و مو بهره بگيريد، مطمئن شويد 
كه نوع مرغوب، مناسب و طبيعی آن را انتخاب كنيد.

تاثير مفيد سركه س��يب بر سامت موها اين است كه 
می تواند آلودگی ه��ا را از روی موها پاك كند و اگر به 
طور روزانه و منظم برای مراقبت طبيعی استفاده شود 
به تدريج موجب نرمی، لطافت و حتی درخش��ندگی 

تارهای مو می شود.
برای اين منظور می توانيد مقداری سركه س��يب را با 
حجم يكس��انی آب مخلوط كرده و پس از شس��ت و 
شوی موها با شامپو، سر خود را با اين محلول مرطوب 
كنيد. اگر بتوانيد با كمك اسپری به صورت افشانه ای 
محلول سركه سيب و آب را روی موهای خود بپاشيد، 
نتيجه بهتری حاصل خواهد ش��د. سپس پوست سر 
خود را به آرامی ماساژ دهيد و پيش از آب كشی مجدد، 
اجازه دهيد چند دقيقه  اين محلول روی سرتان بماند. 
پس از آن، ديگ��ر نيازی به اس��تفاده از حالت دهنده 
نخواهيد داشت چون سركه س��يب به تنهايی موهای 

شما را نرم و لطيف می كند.
در مورد خاصيت اين س��ركه برای پوس��ت نيز تاكيد 
می شود كه سركه سيب به طور كلی به زيبايی و بهبود 
ظاهری پوس��ت كمك می كند چون پوس��ت به طور 
 PH طبيعی اس��يدی است و سركه س��يب می تواند
طبيعی پوست را متعادل س��ازد. در اين صورت، بين 

چربی و خشكی پوست تعادل برقرار می شود.
سركه سيب در عين حال به كاهش لكه ها و دانه های 
قرمز روی پوست كمك می كند. به اين ترتيب برای 
نرمی كلی پوست بهتر اس��ت دفعه بعد كه به حمام 
می رويد چند قاشق چايخوری از اين سركه را داخل 
وان پر از آب بريزيد و مدت��ی در وان بمانيد. محلول 
سركه سيب و آب، پوس��ت را مرطوب، تازه و از همه 

مهم ت��ر پاك س��ازی 
می كند.

نكت��ه : در مص��رف 
داروهای گياهی برای 
پوس��ت خيلی توجه 

كني��د ت��ا دچ��ار 
عارضه پوس��تی 

نشويد .

برای نخستین بار در جهان

 درمان دیابت با 
باکتری روده انسان 

محققان دانشگاه كرنل نيويورك با استفاده از باكتری 
روده انس��ان، موفق ب��ه كاهش 30 درصدی س��طح 

گلوكز خون شدند.
به نقل از ساينس، محققان يك رشته از باكتری های 
مفيد روده انسان به نام الكتوباسيلوس را به گونه ای 
مهندس��ی كرده اند كه عملكرد آن مش��ابه هورمون 
GLP-1 می ش��ود. اين هورمون در پاس��خ به غذا، 

انسولين ترشح می كند.
الكتوباسيلوس پروبيوتيكی اس��ت كه معموال برای 
پيشگيری و درمان اسهال، سندرم روده تحريك پذير 

و برخی از بيماری های پوستی استفاده می شود.
نتاي��ج اوليه اين آزماي��ش روی موش ه��ای ديابتی 
موفقيت آميز بوده اس��ت و تحقيقات نشان می دهد 
كه اين باكتری ميزان قند خون را 30 درصد كاهش 
می دهد.محققان معتقدند كه اين باكتری سلول های 
اپيتليال روده را به س��لول هاي��ی تبديل می كند كه 
عملكردشان مشابه سلول های بتای پانكراس است. 

هورمون انسولين از سلول های بتا ترشح می شوند.
محققان در تاش��ند تا باكتری های مفي��د روده را 
در قالب يك قرص پروبيوتي��ك برای درمان بيماران 
ديابتی توليد كنند.ديابت به دليل ناتوانی لوزالمعده 
در ترشح هورمون انسولين، يا اختال در پاسخ سلول 
ها به اين هورمون و يا به هر دو دليل بوجود می آيد. 
در اين بيماری معموال قند خون به طور معمول بيش 
از حد نرمال است. سكته مغزی، سكته قلبی و آسيب 

های عصبی از مهمترين عوارض ديابت هستند.
در حال حاضر بيش از 29 ميلي��ون نفر در آمريكا به 
ديابت مبتا هس��تند و اين بيم��اری هفتمين عامل 

مرگ و مير در اياالت متحده محسوب می شود.
 Diabetes نتايج اين تحقيقات در نشريه

منتشر شده است.

اگر زمين و فضای الزم را برای كاشت گياهان مورد عاقه خود 
در اختيار نداريد ، ميتوانيد تعداد زيادی از گياهان را در آب 
پرورش بدهيد.پرورش گياه درآب اين ُحسن را دارد كه خود 

شاهد رشد و نمو گياه از پشت شيشه آب هستيد.
يك گياه كه در گلدان و خاك است فقط يك گلدان معمولی 
اس��ت . ولی وقتی در آب ميرويد ، شبيه يك گلدان با شاخه 
های گل بُريده ميباش��د . با اين تفاوت كه هم عمر گياه در 
آب طوالنی است و هم ريشه های گياه ديده ميشوند . حتی 
ميتوان در يك شيشه نسبتا بزرگ چند گياه متفاوت را قرار 
داد.عمل آوردن گياه در آب بنظر مشكل ميرسد ولی اينطور 

نيست.
گياهان مختلفی وجود دارند ك��ه ميتوانند در آب معمولی 
و خالص و يا آبی كه محتوی مواد غذائی اس��ت رش��د و نمو 
نمايند.پرورش گياه در محلول مواد غذائی كه “ هيدروپونيك 
“ ناميده ميشود يك سيستم پيچيده تری است كه ما از آن در 
اينجا صحبت نمی كنيم و فقط راجع به پرورش گياه زينتی در 
آب “ يا باغبانی بدون خاك “ صحبت می كنيم كه ساده ترين 

روش پرورش گياهان زينتی و آپارتمانی ميباشد.
ممكن است اين سئوال پيش بيآيد كه چطور گياهان ميتوانند 
در آب رشد كنند ، درحاليكه هميشه متخصصين و اهل فن 
، ما را از زياد آب دادن گياه برحذر داشته اند.البته اين سئوال 
پيش خواهد آمد كه چطور گياهی بعلت زي��اد آب دادن از 
بين ميرود و اكنون گفته ميشود كه گياهان ميتوانند در آب 

پرورش يابند ؟!..
دليل اين گفته متناقض نقش اكس��يژن اس��ت. زيرا هوای 
موجود در خلل و فرج خاك در اطراف ريشه است كه محيط 
را برای رش��د باكتريهای موجود در خاك فراهم ميكند و در 
صورت عدم وجود اكسيژن در اثر آب زيادی ايجاد خفگی در 

گياه ميشود . زمانيكه اكس��يژن در خاك وجود داشته باشد 
برای گياه محيط مساعدی وجود دارد . در صورتيكه در كشت 
آبی اكس��يژن در اطراف ريش��ه ها بحد وفور وجود داشته و 

محيط برای رشد باكتريها مساعد نيست.
وقتی يك گياه در آب خالص رشد نمی كند ، باين معنی است 
كه كليه مواد غذائی مورد نياز بعلت محروم شدن از خاك در 
دسترس گياه قرار نمی گيرد . بنابراين در كشت آبی بايستی 

محلولهای غذائی به آن اضافه شود.
مواد غذائی اصلی و ضروری گیاه عبارتند از :

ازت ، فس��فر ، پتاس و مقداری از مواد معدن��ی ديگر كه به 
عناصر قليل موس��وم می باش��ند. اي��ن م��واد را ميتوان در 
فروشگاههای ويژه فروش بذر و سموم و كودهای شيميائی 
 و ادوات كش��اورزی و باغبانی برای رش��د گي��اه خريداری

 نمود.
يك خاك خوب معموال ح��اوی مواد غذائی الزم ميباش��د 
وگياهی كه در خاك اس��ت مواد غذائی را جذب ميكند، آب 
مواد را حل ميكند و بوسيله ريشه ها جذب گياه ميشوند، گياه 
به خاك محتاج نيست بلكه به مواد غذائی و آبی كه در داخل 

خاك است نياز دارد.
بهتر است برای موفق شدن ، نكاتی را در مورد پرورش گياه 
در آب رعايت كنيد.متخصصين بر اين عقيده اند كه اگر ظرف 
كشت آبی از شيشه رنگی باشد بهتر اس��ت. ولی در ظروف 
شيش��ه ای بی رنگ نيز ميتوان به نتيجه رسيد .منتها برای 
اينكه قارچ در مقابل روشنايی توليد نش��ود دور شيشه را با 

كاغذ تيره رنگی ميپوشانند.
ظرف و يا شيشه را بهتر اس��ت قبل از استفاده كاما شسته 
و ماهی يكبار آب شيشه را تعويض و شيش��ه و خود گياه را 

تميز نمايند.
داخل ظرف را ميتوانند با سنگ ريزه هائی پُر كنند به شرط 
اينكه قبا آنها را شسته باشند. ظروف شيشه ای براحتی تميز 
ميشوند، همچنين قيمت آنها ارزان بوده و فرمهای جالبی از 

آنها را ميتوان تهيه كرد.
اگر قصد دارند گياهی را در آب پرورش بدهند ، آنرا از داخل 
خاك خارج كرده ،سپس بمنظور جلوگيری از انتقال احتمالی 
باكتری و قارچ موجود در خاك بهتر اس��ت آنرا بشويند. اين 
گياه پرورش��ی ميتواند فقط يك قلمه باشد و خود اين قلمه 
ريشه خواهد داد.در مورد پرورش گياه در آب بايستی مقدار 
زيادی صبر و حوصله بخرج داد و به گياه فرصت داده ش��ود 
كه به محيط جديد عادت كرده و پس از مدتی حد اقل يكماه 

شروع به دادن ريشه و سپس جوانه و برگهای جديد بنمايد.
ب��رای جلوگيری از فس��اد س��ريع آب از زغال ني��ز ميتوان 
اس��تفاده ك��رد ، برای اينك��ه زغال در آب ش��ناور نباش��د 
قبل از اس��تفاده چند روز آن��را در آب ميگذارن��د تا خيس 
بخورد  اين عمل از يكطرف باعث تميز ش��دن گرد و خاك 
 زغال ش��ده و از طرف ديگر از كثيف ك��ردن آب جلوگيری

 ميكند.

پرورش گل های زینتی در آب
هگل 

فیلسوف نامی
 هگل درسال 1770 درجنوب 
آلم��ان بدنيا آمد و درس��ال 
1831 براثر بيماري مس��ري 
وب��ا در برلي��ن درگذش��ت. 
 پ��درش كارمن��د دول��ت

 بود.
 ب��ه دليل نب��وغ خ��اص، او 
در 8 س��الگي از يك��ي از 
آم��وزگاران، مجموع��ه آثار 
شكس��پير را بعنوان جاي��زه دريافت نمود.هگل چون س��اير 
فيلس��وفان قرون گذش��ته در جواني مدتي براي امرار معاش 
معل��م خانگي نوباوگان اش��راف و اريس��توكراتي ب��ود. هگل 
 درس��ال 1801 دكتراي خ��ود را درباره علم نج��وم به پايان

 رساند.
 ازجمله آثارمهم هگل : پديده شناسي روح- علم منطق- دايره 
المعارف دانش فلسفي- مقدمه اي برفلسفه حقوق- اختاف 
بين سيستم فلسفي فبخته و شلينگ- هستند.هگل 31 ساله 
بود كه اولين اثر فلس��في خود يعني "اختاف بين سيس��تم 
فيخته وشلينگ" را نوشت. نخس��تين اثر مهم هگل "پديده 
شناسي روح" نام دارد كه معروف به مشكل ترين كتاب تاريخ 
فلسفه درغرب است. آن كتاب را س��فري به عالم روح و تفكر 
انسان مي دانند. كتاب "علم منطق" كتاب پيچيده ديگر هگل، 
بخشي ازيك سيستم فلسفي است كه فلسفه طبيعي و فلسفه 
روح ادامه و دو بخش ديگر آن هس��تند. هگل درسال 1830 
بانوشتن كتاب "دايره المعارف دانش فلسفي" اعتراف كرد كه 
حامي و فيلسوف دولت پروس است. او در اين كتاب به انتقاد 
از رمانتيك فلس��في و احساسات س��عادتمندانه فردگرايانه 

پرداخت.
 پيرامون فلس��فه هگل ميتوان گفت كه او ب��ه انتقاد از كانت 
پرداخت و فلس��غه كانت را جزم گرايي ذهن��ي و تنبلي عقل 
ناميد.هگل خ��اف كانت ادعا نمود كه ذات اش��ياء را ميتوان 
با كمك فلس��فه و علم منطق ش��ناخت.هگل بارديگر مقوله 
هايي مانند روح � جه��ان و خدا را كه كانت ب��ه كنار زده بود 
مورد بحث ق��رار داد. او ب��ه تعريف مج��دد موضوعاتي مانند 
ابديت- بينهاي��ت- هويت- ماده - و واقعي��ت پرداخت.هگل 
چون هراكليت نوش��ت كه هرچيز درح��ال حركت و جريان 
يا درحال ش��دن و تغيير ميباش��د. در آنزمان هوداران هگل 
به دو دسته چپگرا و راستگرا تقس��يم شدند. مشهور است كه 
هگل هيچگونه اتوپي را تبليغ و مطرح نكرد چون او امكان هر 
 فلسفه اي را كه وراي واقعيات زمان خود باشد، غيرقابل تصور

 ميدانست.
دو مش��خصه مهم فلس��فه هگل؛ متد ديالكتيكي و وابستگي 
تاريخي آن هستند. هگل ميگفت ؛ هنر- دين - فلسفه هركدام 
با ابزاري جوياي حقيقت خاص و موعود خود هستند. به نظر 
هگل ديالكتيك، هستي ناآرام است كه هميشه بسوي كيفيتي 
عاليتر درحال حركت است. او دولت را آخرين شكل سازمان 

اجتمايي و كاملترين نوع آن ميدانست.
 هگل در طول تاريخ انديشه از سه نوع دولت نام ميبرد؛ دولت 
مستبد شرقي- آسيايي كه فقط حاكمان درآن آزاد هستند، 
دولت رومي-ي وناني باستان كه فقط شهروندان اشرافي و برده 
داران درآن آزاد بودند و دولت مسيحي- اروپايي كه بايد در آن 

تمام انسانها آزاد گردند.
هگل را ناپدري جهانبيني ماركسيس��م نيز م��ي نامند چون 
ديالكتيك پوي��اي او مورد اس��تفاده مارك��س و انگلس قرار 
گرفت. سه نخاله انقابي رنجبران يعني ماركس، لنين و مائو 
ديالكتيك هگل را موتور سيس��تم فكري رهايي بخش خود 
قرار دادند. 170 سال است كه هگل شناسان موافق و مخالف 
خود را با نطريات او مشغول كرده اند. هگل با خودخواهي در 
باره خود ميگفت، يك انس��ان كبير، بشريت را محكوم نموده 
تا او را توصيف كند يا بشناس��د. قضاوت پيرامون هگل متنوع 
 تر و بيش��تر از كانت اس��ت. بعضي ها او را حتا مهمتر از كانت 
ميدانند. ي��ك روحاني مس��يحي معتقد بود كه ه��گل تنها 
فيلس��وف روز قيامت اس��ت. هگل ديالكتيك ايده آليس��تي 
قبل از خود را به نقطه اوج رساند. او مهمترين نماينده فلسفه 
كاس��يك آلمان با يك دانش جهانش��مول و دايره المعارفي 

است.
بلوخ مينويسد، آينده آگاهانه بشريت بدون هگل امكان پذير 
نخواهد بود. يكي از ش��اگردان او، هگل را آخرين فيلس��وف 
جدي غرب دانس��ت. فلس��فه هگل جمع بندي يا آينه تمام 
عيار تاريخ فلسفه درغرب اس��ت. او ميخواست بقول خودش، 
فلسفه را به هدف نهايي اش برساند. هگل طراح يك سيستم 
ايده آليس��م عيني اس��ت كه براي ش��ناخت تفكر و هستي 
كوش��ش نمود. او كوش��ش كرد تا به نتايج تمام فلس��فه ها و 
دانش ه��اي قبل از خود بپ��ردازد. ديالكتيك ماترياليس��تي 
 ماركس بر اس��اس نظريه مبارزه و اتحاد اض��داد او يايه ريزي

 شد.
ش��وپنهاور او را ش��ارالتان ودش��من فلس��فه خود دانست. 
ش��لينگ افكار هگل را يك محصول بي فايده ناميد. راس��ل 
تمام آموزشها و درس��هاي هگل را غلط دانس��ت. كارل پوپر 
مدعي ش��د كه هگل موجب بدنامي خرد شده و فاقد هرگونه 
استعداد فلسفي اس��ت. به نقل از منتقدين، يكي از سه بخش 
مهم فلسفه هگل يعني فلس��فه طبيعي او نشان داد كه هگل 
نه تنها از علم زيباشناسي بلكه از علوم طبيعي اطاع جامعي 
 دارد گرچه او از نظريات اس��تتيك ش��لينگ كم��ك گرفته

 بود.
 

سرگذشت مشاهیر

دریچه

تالش یک تشکل ایرانی
 برای خرید طناب دار صدام
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