
وزیر کار: منابع دولت 
به گروگان گرفته شده

 از زایتسف و مسی 
تا لوچف

 "گل به خودی" 
تحت تاثیر آلودگی هوا

هشداری برای کودکان 
و سالمندان

حسین فدایی برای 
هاشمی نامه نوشت

 آزادسازی »رمادی« 
از کنترل داعش 

 آمادگی برای 
قحطی نفت

 رژه آلرژی، از کودکی 
تا بزرگسالی

علی ربیعــی که امروز – یکشــنبه - برای پاســخ به 
سوال موسی الرضا ثروتی در مورد علت عدم اجرای 
مصوبات ســفر دولت و مقام معظــم رهبری، عدم 
اجرای قانون استخدام فنی و حرفه ای کشور، عدم 
اصالح مدیریت پتروشــیمی بجنــورد و همچنین 
در مــورد ضعف عملکرد اشــتغال، به صحن علنی 

مجلس آمده بود، اظهار داشت ...

در سال های اخیر هموطنان مان در فضای مجازی 
به برخی اتفاقات و رویدادها واکنش نشان داده اند. 
در این بین عمده واکنش ها به مسائل ورزشی است. 
البته در این بین برخی رخداد های سیاسی نیز مورد 
توجــه ایرانی ها قرار گرفته کــه از جمله آن می توان 
حمله به صفحات شــخصی باراک اوباما در شبکه 

های اجتماعی مانند فیس بوک ...

برنامه ریزی لیگ برتر فوتبال که از سوی مسئوالن 
ســازمان لیگ به عنــوان نقطه مثبــت لیگ تلقی 
می شــد، ظرف چنــد روز اخیر به چالشــی عجیب و 
غریب کشیده شــده است. از ابتدای فصل پانزدهم 
لیــگ برتــر فوتبــال، مســئوالن ســازمان لیگ از 
برنامه ریزی های خود برای لیــگ تعریف و تمجید 

می کردند و آن را یکی از  ...

وضعیت هوا در شــرایط ناســالم برای گــروه های 
حســاس جامعه اســت؛ یعنی بیماران کــه ناگفته 
پیداســت می بایســت از بسیاری مســائل، از جمله 
آلودگی هوا پرهیز کنند و سپس کودکان و سالمندان؛ 
آنهایی که پیام آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر 
برایشــان، ماندن در منزل و پرهیز از خروج از منازل 

است ...

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی با انتشار 
نامه ای خطــاب به آیت الله هاشــمی رفســنجانی 
خواســتار بازگشــت وی به قطار انقالب شد. حسین 
فدایی در این نامه بلند باال با مروری بر مواضع هاشمی 
در ســه دهه پس از انقالب و سال های اخیر، یادآور 
شده اســت که او به تدریج از انقالب و امام و مواضع 

اولیه اش دور شده است ...

فرمانده یــگان مبارزه با تروریســم عــراق گفت ۸۰ 
درصد محالت و مناطق شــهر رمادی مرکز استان 
االنبــار در ۱۱۰ کیلومتــری غرب بغــداد از تصرف 
گروه تروریســتی داعش آزاد شــده است. سرلشکر 
»عبدالغنی االســدی« به خبرگزاری »فرات نیوز«، 
ارگان خبری مجلس اعالی اســالمی عراق افزود 

که فقط مجموعه ساختمان  ...

ســیدمحمد علی خطیبی درباره تحوالت بازار نفت، 
گفت: نفت خام یک کاالی اســتراتزیک در اقتصاد 
جهان بوده اما برخورد برخی از کشورهای تولیدکننده 
نفت با طالی ســیاه برخوردی با یک کاالی عادی 
بوده تا استراتژیک و این موضع جایگاه و اعتبار نفت 
در تحــوالت بازار را به شــدت متزلزل کرده اســت. 

نماینده سابق ایران در اوپک ...

شفاآنالین- دکتر علیرضا خیاط زاده، فوق تخصص 
آســم و آلــرژی گفــت: معمــوال آلرژی در ســنین 
شیرخوارگی و کودکی به صورت تظاهرات پوستی یا 
اگزما و آلرژی غذایی ظاهر می شود و به تدریج با باال 
رفتن سن، به صورت آلرژی های تنفسی مثل آلرژی 
بینی و تنگی نفس و آسم بروز می کند. این سیر را رژه 
آلرژی می گویند که از ســن کودکی شروع می شود و 

تا بزرگسالی ادامه می یابد ...
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واکنش سیف به مصوبه 
اخیر کنگره آمریکا

ولی الله ســیف امروز در حاشــیه همایــش مالی- 
اسالمی در پاســخ به این مطلب که رئیس مرکز آمار 
ایران معتقد اســت که آمارهای بانــک مرکزی باید 
به تائید این مرکز برســد، گفت: ایــن موضوع نباید 
از حساســیت زیادی برخوردار باشــد و نسبت به آن 
التهابی در جامعه بوجود آید. رئیس کل بانک مرکزی 
با تاکید بر اینکــه این بانک مخالفــت و دخالتی در 

صفحه 5اعالم آمارهای مرکز آمار  ... صفحه 6

دعوت برای
اتحاد
 خشونت، 
نتیجه دوری از 
اعتدال است

امیدوارم زنان به مجلس 
خبرگان راه پیدا کنند

حجت االســالم والمســلمین مجید انصاری که در 
همایش »حضــور حداکثــری زنان شــمیرانات در 
انتخابــات« گفت:  کســانی که مدعی انــد که زنان 
نمی توانند در یــک جامعه به ایفای نقــش بپردازند 
خداوند در یک آیه شریفه ای به آن ها پاسخ داده؛ در 
آنجا که همسر فرعون را به عنوان الگویی از مقاومت 

صفحه 3و شرافت و پاکدامنی معرفی  ...

چرا کنترل بر »هلمند« برای طالبان مهم است؟
بیش از یک دهه پس از تهاجم نیروهای آمریکا و هم پیمانانش در ناتو به افغانستان برای براندازی طالبان 
و حدود یک سال پس از خروج این نیروها از این کشور، طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت گرفته و برخی 
از مناطق این کشور را عرصه فعالیت خود کرده است. این در حالی است که قدرت گیری مجدد این گروه، 
با گسترش دامنه فعالیت دیگر گروه های افراطی، به ویژه داعش در نقاط مختلف جهان همزمان شده و بر 

صفحه ۴وخامت اوضاع افزوده است. در چنین شرایطی، ارتش انگلیس شماری از نیروهای خود را  ...
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تمجید از رایکوف و راجرز؛ 
انتقاد از کی روش و برانکو

مجید تخت روانچی:

برجام چند هفته دیگر اجرایی می شود
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در رابطه با زمان اجرای برجام گفت: حدودا چند هفته دیگر 

این کار صورت می گیرد و دقیق نمی توانیم بگوییم. ان شاءاهلل تا اواسط دی و تا قبل از پایان این ماه 
انجام شود.  مجید تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه مراسم ختم 
پدر همسر کاظم جاللی در جمع خبرنگاران در رابطه با زمان اجرای دقیق برجام گفت: حدودا 

چند هفته دیگر است و دقیق نمی توانیم بگوییم چه زمانی این کار صورت 
خواهد گرفت. وی افزود: ان شاءاهلل امسال در اواسط دی و قبل از پایان این 
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محمد مایلی کهن ســرمربی سابق تیم ملی و 
مدیرفنی تیم المپیک ایران همچنان 
علیه مربیان خارجی باشگاهی 
و البتــه تیم ملی صحبت می 
کند و قصد اســتراحت در 
این زمینه را ندارد! وی 
در صحبت های اخیر ...

وزیر کشور:

آمار باالی ثبت نام ها نشــان دهنده امید است 
صفحه ۲

صفحه ۲

محمدرضــا باهنر که پس از هفت 
دوره حضور در خانه ملت از ثبت نام 

در دهمین دوره  ...

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری نســبت به مطلب اخیر 

هفته نامه ...

بعــد از اینکــه مصاحبــه عادل 
فردوسی پور با جواد ظریف وزیر 

امور خارجه ...

قصد 
بازنشستگی 

ندارم

واکنش تند 
موالوردی به 

یالثارات

سرنوشت 
مصاحبه با 

ظریف
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درگیری لفظی برای آلودگی هوا 
رسایی که در جلسه امروز با ماسک حاضر شده بود با انتقاد کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل مواجه شد. پیرموذن در جلسه 
امروز مجلس درخواست تذکری مطابق اصل 79 را مطرح کرد که این درخواست با مخالفت ابوترابی رییس جلسه مواجه 
شد؛  به همین دلیل پیرموذن خطاب به رسایی او را به تخلف از قانون و انتساب به دولت قبل متهم کرد. رسایی در پاسخ به 
اظهارات پیرموذن فقط به لبخند زدن اکتفا کرد. البته پیش از این درگیری لفظی حمید رسایی در تذکری گفت: ماده 79 

آیین نامه مجلس می گوید اگر نسبت سوء به یکی از نمایندگان داده شود او می تواند از خود دفاع کند.
وی ادامه داد: این اخالق ناپسند و تهوع آوری در مجلس است که برخی خود را موظف بدانند از هر غلطی دفاع کنند؛ در 

حالی که خود طرف تذکری که من دادم را می دهد اما به من یک تکه و متلکی می پراند.
نماینده مردم تهران درمجلس همچنین اظهار کرد: من از استفاده از تعبیر وکیل الدوله اکراه دارم چون دولت نیز رای مردم و نمایندگان را دارد هرچند آن 

ها بارها چنین تعابیری را استفاده کردند.
رسایی خطاب به ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: شما اسناد پزشکی بنده را دیدید و ماسکی که من زدم نمادی از اعتراض است و کاری 
است که مردم بیرون از مجلس و در تاکسی و خیابان انجام می دهند، من که امضای همکارم را جعل نکردم که نطق بگویم، کاری کردم که مشروع است.

با این تذکر رســایی فریادهای پیرموذن شنیده می شد که ابوترابی خطاب به او گفت: آقای پیرموذن ایشان اسمی از کسی نبردند من هم نمی خواهم این 
تذکر به کسی منتقل شود.

واکنش تند موالوردی به یالثارات
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به مطلب اخیر هفته نامه »یالثارات« - ارگان انصار حزب الله - واکنش 
نشان داد. شهیندخت موالوردی در کانال تلگرامی خود با اشاره به اینکه بیم داشته است که واکنش به نوشته های یالثارات، 
بها دادن به نشــریه ای تلقی شود که خوانندگان آن به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد، نوشت: »اما این بار قلم را به 
الفاظ شنیعی آلوده کرده اند که حتی در تاریخ روزنامه نگاری قبل از انقالب هم بی سابقه است«. موالوردی در این یادداشت 
با انتقاد از این توهین ها تاکید کرد: »تأســف بارتر آنکه این مطلب تحت لــوای »از والیت تا ظهور« و با هزینه کردن از این 
مفاهیم ارزشی مجال نشر یافته است«. او در ادامه می نویسد: »حتما و البد با این روش ها و این نحوه دفاع از حجاب و امر به 

معروف و نهی از منکر انتظار هم می رود که جوانان و نسل جدید فوج فوج به سمت دین و ایمان گرایش پیدا کنند، در حالی که با این دفاع بد که به مراتب بدتر 
از حمله است با دست خودشان بندگان خدا را فوج فوج از دین خدا خارج می کنند و باید روزی در دادگاه عدل الهی پاسخگوی بردن رونق مسلمانی باشند«.
گفتنی اســت در مطلب یالثارات آمده اســت: »از دیدگاه لیبرالی رئیس جمهور فعلی، قبیح ترین و نارواترین کار آن اســت که عده ای امر به معروف را علیه 
زنان الابالی و بی حیا و بی حجاب به کار گیرند و حرف ثابت او همان اســت که اخیرا آن زن فمینیست عضو ارشد تشکیالت برانداز و منحل شده مشارکت 
ابراز داشت: دولت با برخورد با زنان )ولو با عریانی کامل آشکار شوند( مخالف است. البته این زن کذایی در ادعای خود صادق است و مگر آن زن مفلوک، 
همپالگی سابق همین شخص نبود که شب هنگام لخت و عریان در محله های لندن ظاهر شد و مورد تجاوز سه تن از اوباش انگلیسی قرار گرفت و هم اینک 
روحانی، همپالگی همان »بدتر از فاحشه معروفه در دنیا« را می خواهد بر گردن زنان ما مسلط کند به نام خانم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده«.

آمار باالی ثبت نام ها 
نشان دهنده امید است 

وزیــر کشــور گفت: بــرای برگــزاری هرچــه بهتر 
انتخابات، تمامی سازوکارهای الزم را فراهم کرده ایم 
و با دســتگاه های نظارتی از جمله شــورای نگهبان 

تعامل مناسبی داشته ایم.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشــاره به آماری از ثبت 
نام دوره های گذشته برای انتخابات مجلس تصریح 
کرد: در دوره جدید نســبت به دوره های قبلی رشــد 
2.3 درصدی را شاهد هســتیم و این نشان از امید 
مردم و جناح های سیاســی به آینده و وجود نشــاط 

سیاسی در کشور است.
وی با بیان اینکه می کوشــیم تا مجموعه نیروهایی 
که زیر نظر وزارت کشور برای انتخابات آتی فعالیت 
می کنند محوریت قانون را مدنظر قرار دهند، اظهار 
کرد: ما برای رســیدن به این مهم کوشــیده ایم تا با 
دادن آموزش های الزم به فرماندارها و بخشــداران 
و نیز برگزاری یک آزمون از قانون انتخابات از تمامی 
آنها شرایط برای هرچه سالم تر برگزارشدن انتخابات 

را فراهم سازیم.
رحمانــی فضلی با تاکیــد بر اینکه همه کســانی که 
برای انتخابات احراز صالحیت نشــوند می توانند از 
طریق ارجاع شــکایات خود به هیات های نظارت، 
هیات های اجرایی اســتانی و نیز شــورای نگهبان 
روند بازبررســی صالحیت های خود را انجام دهند، 
خاطرنشان کرد: بررسی صالحیت های کاندیداهای 
مجلــس خبرگان توســط شــورای نگهبــان انجام 
می شود و آنها 3۰ روز فرصت دارند و در تاریخ 5 بهمن 
نتیجه بررسی صالحیت ها را اعالم می کنند و کسانی 
که صالحیتشان احراز نشده است می توانند تا دهم 
بهمن مــاه اعتراض خــود را اعالم کنند و شــورای 
نگهبان نیز از تاریخ ۱۱ بهمــن تا 2۰ بهمن ماه رای 
نهایی خود را اعالم می کند و از 2۰ بهمن تا دو هفته 
برای کاندیداهای مجلس خبرگان فرصت تبلیغات 

وجود خواهد داشت.
وزیر کشــور همچنین با اشــاره به ســاز و کار بررسی 
صالحیت هــا بــرای داوطلبــان مجلس شــورای 
اسالمی اظهار کرد: ما از روز 29 آذرماه اسامی کسانی 

را که در انتخابات ثبت نام کرده اند، 
در پایــان هــر روز بــرای دســتگاه های مربوطــه 
فرستاده ایم و این دســتگاه ها از زمان ابالغ اسامی 
در هــر روز تــا ۱۰ روز پــس از آن فرصــت دارنــد که 
صالحیت ها را مورد بررســی قرار دهنــد و در نتیجه 
از روز پنجــم دی مــاه تــا چهاردهم این ماه بررســی 
صالحیت کاندیداهای مجلس نهایی خواهد شــد و 
از روز ۱5 دی ماه اعالم می شــود و کسانی که نسبت 
به عدم احــراز صالحیت خود شــکایتی دارند از روز 
بیست و ششم می توانند شکایت خود را به هیات های 
نظارت و شــورای نگهبان ارائه دهند و وزارت کشور 
نیز در روز 27 دی ماه اســامی نهایی را اعالم خواهد 
کــرد و از 29 بهمــن تا 5 اســفند نیز زمــان تبلیغات 
 بــرای نامزدهای مجلس شــورای اســالمی برقرار 

خواهد بود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه برگــزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکی در کشــور اظهــار کرد: دولت 
تصویب کرده اســت که اخذ و شمارش آرا در 9 مرکز 
اســتان مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج 
و قم کامال الکترونیک انجام شــود امــا ما به خاطر 
آنکه کامال مطمئن باشیم که ساز و کار رای شماری 
دچار وقفه نخواهد شــد، شمارش دســتی آرا را نیز 
در این مراکز اســتانی پیش بینی کرده ایم و به تعداد 
شــعب اخذ رایی که در این مراکز استان وجود دارد 
دستگاه های الکترونیکی نیز برای اخذ رای فراهم 

شده است.

توبه کنید
حسین فدایی برای هاشمی نامه نوشت

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی با انتشار نامه ای خطاب به آیت الله 
هاشمی رفســنجانی خواستار بازگشت وی به قطار انقالب شد. حسین فدایی در 
این نامه بلند باال با مروری بر مواضع هاشمی در سه دهه پس از انقالب و سال های 
اخیر، یادآور شده است که او به تدریج از انقالب و امام و مواضع اولیه اش دور شده 
است. هجمه منتقدان علیه هاشمی در این سال ها به اوج خود رسیده است، اما 
تاکنون هیچ کس با این صراحت و مستقیم و به این تندی با هاشمی سخن نگفته 
بود. فدایی در جایی از نامه خود گفته است سرنوشت هاشمی همچون منتظری 

خواهد شد و در پایان اظهار امیدواری کرده است که او توبه کند.

خط تردید، بزرگ ترین اشتباه هاشمی
حســین فدایی در ابتدای این نامه که خود آن را رنج نامه خوانده اســت، به اوایل 
انقالب و دعوت او از دکتر پیمان برای عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی و حمایت شش دانگ شــما از آقای بهزاد نبوی در ماجرای انفجار دفتر 
نخست وزیری اشاره می کند که در همان زمان هم موجب نگرانی بوده است. او 
در ادامه ماجرای اصرار هاشمی بر پذیرش قطعنامه را ذکر می کند و می نویسد: 
»مسئله پراهمیت این اســت که برای تحقق نظرتان در فرماندهان ایجاد تردید 
کردید. »خط تردید« بزرگ ترین اشتباه استراتژیک شما بود که برای به راه انداختن 
آن تالش کردید و هم عرض دیدگاه امام )ره( این خط را بر ملت ایران تحمیل کردید. 
نام آن را نیز عقالنیت گذاشتید و به فرماندهان و رزمندگان سپاه گفتید همه موافق 
قبول قطعنامه هستند؛ اال شما و اگر شما کوتاه بیایید حضرت امام )ره( هم قبول 
می کنند«.  دبیرکل جمعیت ایثارگران در جایی از نوشته خود به انتخابات سال 76 
اشاره می کند و می گوید هاشمی و نزدیکانش اولین کسانی بودند که اتهام تقلب را 
به جمهوری اسالمی زدند. او می نویسد: »در نماز جمعه سناریوی تردید و احتمال 
تقلب را تقویت کردید... در انتخابات دوم خرداد دقت می شد معلوم بود که طراحان 
کارگزار و آقایان مرعشی و کرباسچی از فعاالن صحنه هستند. آنان اولین کسانی 
هســتند که اتهام ناجوانمردانه تقلب را به جمهوری اسالمی زدند و صریحًا تبلیغ 
کردند که در پای صندوق های رأی مردم می نویسند خاتمی ولی خوانده می شود 
ناطق؛ شما می دانستید و توی دهان آن ها نزدید و بلکه آن را فرصتی تلقی کردید تا 

نامزد موردنظر حزب الله رأی نیاورد«. 

سرنوشت مشترک هاشمی و منتظری
حســین فدایی در ادامه نامه اش به دوران انتخابات ۸۸ می رسد و تاکید می کند 
که در همه  صحنه های آشکار و پنهان آن اتفاقات، جای پای بستگان و نزدیکان 
آقای هاشمی به چشم می خورد. فدایی در بیان حمایت های هاشمی از »فتنه« 

می نویسد: »کار به جایی رسید که شما برای اثبات ادعای تقلب، استشهاد غلط به 
فرماندهان سپاه دادید و نقل غلط از آیت الله ری شهری کردید. آقای هاشمی! روح 
امام و شهدا را عذاب دادید وقتی در جلسه ۴ نفره با حضور میرحسین موسوی و سید 
محمد خاتمی و سید حسن خمینی گفتید کف نظر آقای میرحسین ابطال انتخابات 
است. با این اقدامات و موضع گیری هایتان فرصت رجزخوانی و تجّری برای نظام 
سلطه و سفیران آن، منافقین و ضدانقالب را فراهم آوردید و حاضر نشدید به دهن 
میرحسین بزنید. البته نه شما و نه خاتمی و نه آقای سیدحسن به دهن میرحسین 

نزدید و در این ماجرا شریکید«. 
دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان این موارد می نویسد: »وقتی به یاد آقای منتظری 
می افتم سرنوشت مشــترکی در ذهنم تداعی می کند. هنگامی که این جمله ی 
حضرت امام خطاب به آقای منتظری را در نامه ی 6۸/۰۱/۰6 مرور می کنم که 
فرمودند »تاریخ اســالم پر است از خیانت بزرگانش به اسالم« را مرور می کنم، به 
این یقین می رسم که خداوند حکیم پاسخ رفتار غیرصادقانه و ناخالصانه را در دنیا 
و آخرت می دهد«. فدایی در جایی دیگر می نویســد که واقعیت امر این است که 
هاشمی از جایگاه یک انســان زیرک و سیاسی که در مقابل دشمنان می ایستاد، 
تا جایگاه فردی که رهبری یک گروه سیاسی قدرت طلب را به دست گرفته، افول 
کرده اســت. او این موضوع را کار مشــاوره های غلط و اتاق های فکر ادراک ساز 

نفوذی است تا چنین شخصیت بزرگی را جلوی انقالب و نظام قرار دهند.

تحریف مکتب امام به دست هاشمی
دبیرکل جمعیت ایثارگران در ادامه این نامه طوالنی خود و پس از برشمردن مواضع 
هاشمی در سه دهه پس از انقالب، برخی اظهارنظرهای چند سال اخیر او از جانب 
امام خمینی )ره( را ذکر و هاشمی را به تحریف نظرات امام متهم می کند. فدایی 
درخصوص این گفته هاشمی که او درخصوص رابطه با آمریکا و اینکه این رابطه تا 
ابد نمی تواند به همین ترتیب باقی بماند، با امام سخن گفته است و امام نیز اعتراضی 
به این سخنان خصوص نکرده است، می نویسد: »اینکه شما سکوت امام را حمل 

بر رضایت ایشان کرده اید، سخت مبالغه آمیز و تحریف مکتب امام )ره( است«. 
فدایــی به ادعای جنجال برانگیز دیگری از ســوی هاشــمی درخصوص حذف 
شعار مرگ بر آمریکا اشاره می کند، آنجا که هاشمی در مصاحبه ای گفته است: 
»موافق نبودیم که در مجامع عمومی مرگ کسی را شعار دهیم این در حالی بود که 
تا آخرین روز عمر پر برکت امام عظیم الشان در همه مجامع عمومی و مخصوصًا 
در حضور ایشان در حسینیه جماران و نیز در نمازهای جمعه ای که به امامت خود 
حضرت عالی برگزار شد، شعار مرگ بر آمریکا سر داده می شد«. فدایی با بیان اینکه 
امام در این زمینه اظهارات مشخصی داشته است، می گوید: »ملت ایران بسیار 

متأسف و متأثر است که چطور و چگونه ممکن است، کسی که هر چه دارد از امام 
و انقالب است، این گونه مکتب امام را تحریف کند«.

حسین فدایی در ادامه به اظهار نظرهای هاشمی درخصوص  والیت فقیه اشاره می 
کند. مانند آنجایی که هاشمی سخن از شواریی شدن رهبری گفته است. فدایی می 
نویسد: »این درحالی است که هم ما و هم شما می دانیم که قانون اساسی مخالف 
رهبری شورایی است و بنا بر نقل حضرت آیت الله امینی، امام نیز پس ازآنکه نظر 
شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر حذف رهبری شورایی را شنیدند«. او با بیان 
این موضوع تاکید می کند: »حال جای این پرســش از حضرت عالی است که در 
حالی که هیچ محمل قانونی بر ای رهبری شورایی نیست، طرح یکباره آن از سوی 

شما با چه هدفی انجام می پذیرد؟«.

هاشمی و ارتباط با تکفیری ها
دبیرکل جمعیت ایثارگران در ادامه به مصاحبه اخیر هاشمی اشاره می کند که به 
گفته فدایی هاشمی در آن رسمًا و علنًا پروژه دو پاره سازی جامعه در آستانه انتخابات 
را کلید می زند و با دســته بندی مردم به این طرفی ها )طرفداران دولت و نیروهای 
فرهیخته و جوانان و تحصیل کرده ها که مرجع شده اند( و آن طرفی ها )که نیاز به 
حاکم شدن عقالنیت دارند و فضای امن را ناامن می کنند( می گوید: »امیدواریم 
در آن طرف هم عقالنیتی حاکم شــود که فضای خــوب و امن حاضر را به جهت 
خیاالت واهی ناامن نکنند و بگذارند هر چه مردم می خواهند اتفاق بیفتد، چون 

اگر این اتفاق بیفتد، امنیت ما پایدار می شود«. 
فدایی در ادامه این نقل قول هاشــمی را به پیش بینی یا به بیان دیگر توطئه برای 
ناامن کردن ایران با ارتباط تکفیری ها و داعش متهم می کند و می نویسد: »یعنی 
اگر مردم مورد نظر شــما که در نامه بدون سالم در سال ۸۸ به آن ها اشاره کردید، 
این بار هم از عملکرد شــورای نگهبان و یا از نتیجه انتخابات احســاس رضایت 
نکنند، بحران نه تنها در ســطح داخل بلکه به ســطح منطقه  کشــیده می شود و 
این بار تکفیری ها و داعشی ها وارد کشور می شوند و شما از اآلن در حال هشدار 
به تمامی نهادها هســتید، حال آنکه باید از جنابعالی ســؤال کنیم اگر این بار هم 
اطالع شما از آتش بحران آینده درســت از آب دربیاید، مردم و مسئوالن نظام از 
خود نمی پرسند هاشمی رفسنجانی چه ارتباطی با تکفیری ها و داعشی های مورد 
حمایت عربستان، آمریکا، ترکیه و اسراییل دارد؟ و اساسًا با خوش بینی به حرفهای 
شما نگاه کنیم چرا چنین در جامعه التهاب ایجاد می کنید؟ چرا می خواهید ناامنی 
مسئله و دغدغه شود؟« حســین فدایی در انتهای این نامه بار دیگر درخصوص 
درانتظار بودن سرنوشت برای هاشمی هشدار می دهد و از او می خواهد که توبه 

کند و به قطار انقالب بازگردد.

واکنش روزدیدبان مجلس

برجام چند هفته دیگر اجرایی می شود
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در رابطه با زمان اجرای برجام گفت: حدودا چند هفته دیگر این کار صورت می گیرد و دقیق نمی توانیم بگوییم. ان شاءالله تا اواسط دی و تا قبل از پایان این ماه انجام شود.  
مجید تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در حاشیه مراسم ختم پدر همسر کاظم جاللی در جمع خبرنگاران در رابطه با زمان اجرای دقیق برجام گفت: حدودا چند هفته دیگر است و دقیق 

نمی توانیم بگوییم چه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.
وی افزود: ان شاءالله امسال در اواسط دی و قبل از پایان این ماه این کار انجام شود.

تخت روانچی در رابطه با اینکه آیا قبل از اجرای برجام دیدارهایی با طرف مقابل صورت می گیرد، گفت: هنوز برنامه ای نداریم. ممکن اســت کمیسیون مشترک تشکیل شود ولی هنوز برنامه ای 
نداریم. عضو  ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای در خاتمه در رابطه با این ســوال که آیا قانون جدید آمریکا که برعلیه ایران تصویب شده خللی در اجرای برجام ایجاد نمی کند، اظهار داشت: 

این موضوع مورد بحث ما است و نامه آقای جان کری هم خیلی روشن است و باید ببینیم در عمل چه خواهیم کرد. 

سیاسی
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دعوت برای اتحاد
خشونت، نتیجه دوری از اعتدال است

حجت االسالم والمسلمین روحانی با بیان اینکه راهی به جز اتحاد بین مسلمانان 
برای حل مشــکالت خاورمیانه نداریم، تاکید کرد: تکفیر از خشــونت فکری، 
تحجر و عدم اعتدال نشئت می گیرد. رئیس جمهور در بیست و نهمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اسالمی با انتقاد از اینکه برخی کشورهای مسلمان از آمریکا 
سالح می خرند و علیه مسلمانان اســتفاده می کنند، گفت: هیچ گاه فکر نمی 
کردیم روزی متجاوز اصلی که رژیم صهیونیستی است از خبرها فراموش شود. 
حسن روحانی تصریح کرد که تروریســم با بمب از بین نمی رود و تنها راه مذاکره 

و تاثیر گفتمانی است.

آوارگی مسلمانان برای اسالم شرم دارد
روحانی در این ســخنان با بیان اینکه وجود تفسیرهای متفاوت طبیعت انسانی 
اســت و تفاوت قابل قبول اســت، گفت: اما این به معنای تنازع و رودر روی هم 
ایســتادن نیست. وی با تأکید بر اینکه نباید اهم را فدای مهم کنیم، اظهار کرد: 
چرا اصول اساسی را که باید مایه وحدت جهان اسالم باشد از یاد ببریم و چرا کتب 
و سخنانی را که مربوط به قرن ها پیش است مستمسک قرار دهیم در حالی که 
همه آن کلمات قابل نقد بوده اند و ما معیاری همچون کتاب خدا را داریم که مبنای 
اعتقاد و ایمان ماست و در بسیاری کلمات و سیره پیامبر )ص( اتفاق نظر داریم.

رئیــس دولت تدبیــر و امید افزود: وقتی ســخن عالمــی مربوط به 
قرن های گذشته امروز توســط صاحب نظران همان مذهب 

مورد نقد قرار می گیرد، مبنای تبلیغ ما می شود. روحانی 
با بیــان اینکه ما یــک هویت یعنی هویت اســالمی 

داریم، اظهار کرد: چرا به جای آنکه هویت اسالم 
در برابر هویت کفر قرار گیرد، شــاهد روبرو شــدن 
هویت شــیعه در برابر سنی، حنفی در برابر شافعی 

و... هستیم؟
رئیس جمهور در ادامه با طرح این پرسش که ویرانی 

ســوریه به نفع چه کســی است، خاطرنشــان کرد: اگر 
خیابان های سوریه تخریب شود و همه آثار تمدنی 

این کشــور از بین برود و نفت مردم سوریه 
را بدزدیــم و بــه دیگران بفروشــیم و 

کشــوری را که در مقابل متجاوز 
منطقه یعنی اســرائیل ایستاده 

است تضعیف کنیم به نفع چه 
کسی خواهد بود و آیا تضعیف 
سوریه به نفع دنیای اسالم 
و همســایگان مســلمان 
این کشور و موجب غنای 
ترکیه، اردن، عربستان، 
قطــر و امارات اســت یا 
خوشــحالی  باعــث 

اسرائیل خواهد شد؟

روحانی با بیان اینکه هیچ کس از جنگ در عراق خوشــحال نیست جز اسرائیل 
و آنها که ضد مسلمانان هســتند، افزود: ۸۴ دردصد خشونت، ترور و آدمکشی 
در دنیای اسالم، آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است. در حالی 
که مســلمانان در برابر خون مسلمانان مسئول و پاســخگو هستند آیا این قابل 
قبول است که پول مسلمانان را به آمریکا بدهیم و بمب و موشک بخریم و بر سر 
مردم بیچاره یمن بریزیم و موشــک در اختیار داعش، جبهه النصره و گروه های 

تروریستی قرار دهیم؟
رئیس جمهور با طرح این پرسش که امروز ما را چه شده است که در برابر هشدار 
ســکوت می کنیم و به عامالن اصلی خونریزی کمک می کنیم، تصریح کرد: 
آیا برای دنیای اســالم شرم ندارد که مســلمانان با بچه های کوچک و زن ها در 
زمستان های سرد از رودخانه ها گذر کرده و به پناه کشورهای غیراسالمی روند و 
آنها نیز مسلمان ها را پشت درهای بسته نگه  دارند و آیا اگر پیامبر )ص( امروز در 

میان ما حضور داشتند این فاجعه بزرگ را تحمل می کردند؟

همه کشورهای اسالمی را به وحدت دعوت می کنم
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه باید از مقابله در برابر خشونت فکری و گفتمانی 
کارمان را آغاز کنیم، تصریح کرد: باید تصویر منفی اسالم را در دنیای 
حقیقی و مجازی دنیای امروز تصحیح کنیم؛ چرا که ظلم 
بزرگ امروز تنها بر مســلمانان و بر مردم لیبی و سوریه 
و عراق و یمن نیســت، بلکه بزرگترین ظلم بر چهره 

اسالم رحمانی روا داشته می شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز راهی نداریم جز اینکه همه 
مسلمانان دست به دست هم دهیم، خاطرنشان کرد: 
همه کشورهای اسالمی منطقه و خارج از منطقه را و 
حتی آنها که تا امروز بر ســر همسایگان خود بمب و 
موشک ریخته اند، به این وحدت دعوت می کنم تا راه 
صحیح و درست را برگزینیم. روحانی خاطرنشان کرد: 
در یک سال گذشته اگر پولی را که به آمریکا برای خریداری 
موشک پرداخت کرده اید میان فقرای مسلمان تقسیم کرده 
بودید دیگر گرسنه ای شب به بستر نمی رفت. رئیس جمهور 
با بیان اینکه اگر امروز گروهک هایی چون داعش می توانند 
سرباز گیری کنند عاملش فقر مادی و فرهنگی است، افزود: 
سال هاســت که از وحدت سخن می گوییم، اما وحدت دنیای 
اســالم بدون اتصال اقتصادی دنیای اســالم امکان پذیر 
نیست و اگر اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه و علم و دانش 
ما به غیر اســالم متصل باشــد نمی توان از وحدت و 
اتحاد مسلمانان ســخن گفت. چون تنها با کالم، 
برادری ایجاد نمی شــود و 
پیامبر )ص( در مدینه 
فقط با کالم حکومت 

نکردند. 

حل مسائل با مذاکره شدنی است، نه با بمب
روحانی با تأکید بر اینکه اســرائیل با بمب از بیــن نمی رود و با تغییر گفتمان باید 
مسیر تروریسم را از بین ببریم، خاطرنشان کرد: در ایران ما روزی حاکمان مغول 
بر کشور ما حاکم شــدند اما فرهنگ و گفتمان ایرانی توسط عالمان ما در دربار 
مغولیان رواج یافت و در نهایت همین مغول مروج احکام رحمت اســالم شــده 

و مساجد بزرگی را ساختند، پس باید فکر جوانان دنیای امروز را تصرف کنیم.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از گروه های تروریســتی به نفع هیچ کس نیســت، 
توضیح داد: فکر نکنیم اگر با رهبری کشــوری مخالفیم با بمب می  توانیم آن 
را عوض کنیم؛ چرا که امروز آینده کشــورها به دست ملت ها و مردم آن است و 
هیچ قدرت خارجی نمی تواند برای آینــده و حکومت یک ملت تصمیم بگیرد و 

همه باید در برابر قدرت ملت ها سر تواضع فرود آوریم.
رئیــس جمهور با بیان اینکه ما به دنیا گفته ایم راه مان جهان عاری از خشــونت 
است، افزود: در این دولت به دنیا گفته ایم که هر مشکلی در هر حدی باشد پای 
میز مذاکره و گفتمان قابل حل اســت و ما توانســتیم با مذاکره و منطق در برابر 
قدرت های بزرگ معضلی که سال ها میان ما و آنها در حال تشدید بود مهار کنیم. 
رئیس دولــت تدبیر و امید تصریح کرد: اگر می توانیــم با 6 قدرت بزرگ جهانی 
برجام را خلق کنیم می توانیم از طریق این مدل راه حل مشکالت دیگری را نیز 

به دست آوریم.

خشونت نتیجه دوری از تعادل در فکر است
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد: شــاید هیچ وقــت فکر نمی کردیم 
در دنیای اســالم متجاوز اصلی یعنــی رژیم غاصب صهیونیســتی از صحنه 
اخبار کشــورهای اســالمی فراموش شــود و آنچه که مطرح می شــود مسأله 
کشــتار مســلمانان به دســت مســلمانان یا آنهایی کــه ادعای اســالم دارند 
 باشــند و با پرچمی که به نام مبارک الله و پیامبر اســالم )ص( اســت اقدام به 

این کار شود.
روحانی با اشاره به شرایط حساس منطقه و وظیفه سنگینی که بر دوش ملت های 
مســلمان قرار دارد گفت: بیش از دو سال پیش دولت جمهوری اسالمی ایران 
در ســازمان ملل مطرح کرد که در دنیای امروز خشونت و افراطی گری انسان 
را تهدید می  کند و اگر جهان می خواهد آرامش ببیند همه باید دســت به دست 
هم دهیم و با افراط و خشونت و تروریسم بجنگیم و اگر چه به زبان و ظاهر این 
پیشنهاد به اتفاق آراء مورد تصویب کشورهای اسالمی و غیراسالمی قرار گرفت 

اما در عمل قدمی که حاکی از حسن نیت باشد کمتر مشاهده شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بی تردید آغاز خشونت از خشونت فکری و ذهنی در 
یک جمع برمی خیزد و در آغاز اندیشه و فکر،  از تعادل خارج می شود، گفت: آنچه 
امروز از متون اسالمی درک می شــود متأسفانه ناصحیح است، بنابراین وقتی 
خشونت از فکر آغاز شد به سخن و گفتار و سپس گفتمان تبدیل می شود و خطر 
اصلی زمانی است که در یک جامعه اسالمی و یا غیراسالمی گفتمان خشونت 
و افراط به وجود بیاید. رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: جای تأسف است 
که امروز مدارســی به نام مدارس دینی برپا شده اســت که قرائتشان از اسالم، 

قرآن و سیره پیامبر )ص( قرائت خشونت بار است.

امیدوارم زنان به مجلس خبرگان راه پیدا کنند
حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری که در همایش »حضور حداکثری زنان شمیرانات در انتخابات« گفت:  کسانی که مدعی اند که زنان نمی توانند در یک جامعه به ایفای نقش بپردازند خداوند در یک آیه شریفه ای به آن ها 

پاسخ داده؛ در آنجا که همسر فرعون را به عنوان الگویی از مقاومت و شرافت و پاکدامنی معرفی می کند. حضرت پیامبر )ص( در روز غدیر که شرایط رای گیری را فراهم می کند حق زنان و مردان را در رای گیری برابر می داند.
وی تاکید کرد: در فقه اسالمی ما میان زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد و مفهوم آزادی زنان را به درستی تفهیم کرده است.

انصاری به تاکید رهبر معظم انقالب نسبت به حضور زنان در تمامی عرصه ها اشاره و افزود: تدابیر دولت تدبیر و امید این بوده که در هیچ عرصه ای از عرصه های مدیریت فرقی در جنسیت ها قائل نباشد و هیچ مانعی را در 
این مسیر به رسمیت نمی شناسد و تمام موانع برای ایفای نقش زنان برداشته شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که زنان زیادی در مجلس ثبت نام کرده اند و امیدوارم تعدادی از زنان به مجلس خبرگان هم راه پیدا کنند و در مجلس شورای اسالمی هم شاهد 
حضور بیشتر و پررنگ تر آن ها باشیم.

قصد بازنشستگی ندارم
محمدرضا باهنر که پس از هفت دوره حضور 
در خانــه ملــت از ثبت نــام در دهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی خودداری کرد، 
خطاب به اعضای جبهه پیروان خط امام و 

رهبری پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده اســت: فکر می کنم بعد از 

حضور 2۸ ساله در مجلس که کامال غیر معمول است الزم بود،   اواًل زمینه 
برای ورود افراد مومن، توانمند و پرانرژی فراهم و تبلیغ شود.

باهنر در این پیام تاکید کرده است: ثانیًا می دانم که امثال بنده نه می توانیم 
و نه باید قصد بازنشستگی داشته باشیم، بر همین اساس مصمم هستم که 
تا آخرین لحظات حیات همه تــوان خود را در جهت حصول اهداف کیفی و 
کمی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران که توسط مقام معظم رهبری 

تعیین شده به کار گیرم؛ دعا کنید که چنین شود.

تعداد داوطلبان جای نگرانی ندارد
حســین مظفر گفت: مشــارکت و استقبال 
کاندیداهــا از انتخابــات مجلس شــورای 
اســالمی و مجلس خبرگان رهبری خیلی 
خوب بود و ما امیدواریم این رقابت ها باعث 
شود بهترین ها انتخاب شوند. وی افزود: به 
نظر من ثبت نام تعــداد زیاد کاندیداها در دو 

انتخابات پیش رو جای نگرانی ندارد. در مورد تعیین صالحیت ها نیز تعداد 
کاندیداها تفاوتی ندارد بلکه معیارهای مشخصی برای رد یا تأیید صالحیت 
وجود دارد و کمیت ثبت نام کننــدگان بر کیفیت تعیین صالحیت ها اثرگذار 
نیســت. وی درباره ثبت نام تعداد قابل توجهی از کاندیداهای اصالح طلب 
در انتخابات مجلس آینده نیز، تصریح کرد: ما باید این حضور را به فال نیک 
بگیریم. حضور هر کســی که دل در گرو انقالب دارد و دلســوز کشور است 

رونقی به انتخابات می دهد و اقتدار ملی را نیز افزایش می دهد.

سرنوشت مصاحبه با ظریف
بعد از اینکــه مصاحبه عادل فردوســی پور 
با جواد ظریــف وزیر امور خارجــه در برنامه 
»نود« پخش نشد، شایعات زیادی در فضای 
مجازی و رســانه ها مطرح شد، شایعاتی از 
جمله تمام شــدن برنامه »نــود« و اتمام کار 
عادل فردوســی پور که سال هاست اجرای 

این برنامه را بر عهده دارد.  علی اصغر پورمحمدی معاون ســیمای رســانه 
ملی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای عادل فردوسی پور در برنامه »نود« و 
صحت و سقم حضور او در این برنامه عنوان کرد: برنامه »نود« همچنان به 

پخش خود ادامه می دهد.
وی همچنین درباره پخش مصاحبه فردوسی پور با ظریف که بیان شد بدون 
اطالع مسئوالن مرتبط بوده است و امکان پخش این مصاحبه اعالم کرد: 

ممکن است مصاحبه پخش شود.

 برای نشاط مردم 
کاری نکرده ایم

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی سریال های 
ماهواره ای را عامل افزایش آمــار خیانت خانوادگی 

در جامعه دانست.
کوروش محمــدی در خصوص کاهــش میانگین 
سنی ارتکاب جرم در ایران که به گفته رئیس سازمان 
زندان های کشــور به سن سی  ســال رسیده است، 
گفت: میانگین ســی ســال می توانــد؛ در برگیرنده 
بازه های سنی ۱۰ تا 3۰ سال باشد، لذا نباید میانگین 

سنی با سن شروع جرم اشتباه گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد: میانگین اعالم شــده نسبت 
به سایر کشورها، میانگین بســیار خطرناکی بوده و 
خط قرمز تلقی می شود، زیرا می تواند؛ برای سیستم 

اجتماعی جامعه ما خطرناک باشد.
محمدی بــا بیان اینکه مســئولیت پذیری آموزش و 
پرورش نسبت به تربیت فرزندان حلقه مفقوده نظام 
تربیتی  کشــور اســت، اظهار کرد: فرزنــدان ما در 
دامن آموزش و پرورش بایــد نکاتی را که در خانواده 
یاد نگرفته اند یا آن بخــش از جامعه پذیری یا فرآیند 
اجتماعــی را که به طــور ناقص دریافــت کرده اند، 
فرابگیرنــد. آمــوزش و پرورش به عنــوان خانه دوم 
یــا خانه امن بایــد جامعه پذیری ناقــص فرزندان در 

خانواده را جبران کنند.
این آسیب شناس اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه 
آمــوزش و پرورش مــا تبدیل به یک نظــام رقابتی و 
آرمانگرایانه صرف شده که تنها مدرک گرایی را ترویج 
می کند، امــا به لحاظ تربیتی و اخالقی اصولی را در 
اختیار دانش آموزان ما قــرار نمی دهد، لذا جوانانی 
که از این آموزش و پرورش فارغ التحصیل می شوند؛ 
فاقد دیدگاه هســتند و به بیان دیگــر دیدگاه خاصی 

نسبت به زندگی اجتماعی خود ندارند.
وی افزود: فردی که در خانواده به درســتی اصول 
تربیتــی را فرانگرفتــه و در آمــوزش و پــرورش نیز 
به نتیجه الزم نرســیده اســت، جــذب گروه های 
همسال می شــوند که ممکن اســت؛ این گروه ها 
در ترکیب هایی ســازمان یافته به تدریج به ســمت 
ارتکاب جرم هدایت می شوند، چنانکه ابتدا جذب 
آســیب های اجتماعــی همچون اعتیاد یــا انجام 
بزه هــای کوچک می شــوند و به تدریج به ســمت 

ارتکاب جرائم بزرگتر می روند.
رئیس انجمن آسیب شناســی اجتماعی با تاکید بر 
اینکه جامعه ما با نشــاط نیســت و هیــچ برنامه ای 
برای نشــاط اجتماعی نداریم، گفت: ما امکانات 
الزم را بــرای ایجاد نشــاط در اختیــار جوانان قرار 
نمی دهیــم که ایــن موضوع باعث جــذب جوانان 
به ســوی رفتارهای پرخطر شده و حتی در مواردی 
باعث می شــود که آنــان ضد ارزش هــای جامعه 

عمل کنند.
وی با تاکید براینکه فشــار اجتماعی می تواند؛ باعث 
ا نجــام جرم در میان جوانان باشــد، ادامــه داد: به 
عنوان مثال گاهی زنان جامعه ما به دلیل فشارهای 
خانواده  و وجود نگاه مردســاالرانه در جامعه، حالت 
تسلیم به خود می گیرند. به عبارت دیگر؛ زنانی که به 
دنبال نیازهای اقتصادی و رفاهی خود همچون کار 
هستند، ممکن اســت در مواردی تسلیم گروه های 
سازمان یافته ای شوند که دست به اعمال مجرمانه 

می زنند.
محمــدی افــزود: افــرادی کــه بــه گروه هــای 
سازمان یافته مجرم ورود پیدا می کنند به یک سری 
رفــاه و امکانات ناشــی از انجام جرم می رســند و به 
همین دلیل احساس خوشایندی نسبت به رفتارهای 
مجرمانه خود پیــدا می کنند که باعــث تقویت این 

رفتارها در آنان می شود.

خرداد نیوز نوشت: تالش دلواپسان برای تکرار سناریوی برد از طریق تخریب هاشمی
از روز ثبت نام آیت الله هاشمی برای شرکت در رقابت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان دلواپسان سخت برآشفته شده اند و در 

رسانه های شان تنها رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را هدف حمالت شان قرار دادند.

 تدبیر و امید نوشت: چرا مخالفان دولت انتظار مرگ شهروندان را می کشند؟
مخالفان دولت این روزها چنان هجمه هایی به معصومه ابتکار ترتیب داده اند که به نظر می رسد آنها بی میل نیستند حتی تعداد قربانیان 

آلودگی هوا افزایش پیدا کند تا با استناد به آن معاون رییس جمهور را بیش از پیش زیر سوال ببرند.

 عصر ایران نوشت: انتخاباتی متفاوت با طعم تلگرام
درباره انتخابات پیش رو ویژگی های متفاوتی برشمرده شده است. از افزایش کاندیداها تا توجه به ویژه به خبرگان یا حضور چهره های 

سرشناس اما شاید مهم ترین خصوصیت این انتخابات؛ قابلیت تاثیر گذاری تلفن های هوشمند در تبلیغات و معرفی و رقابت باشد.

 5۹8 نوشت: انتخابات امن ۹۴
دولت و حامیان اصلی آن به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی که پیگیری طوالنی درباره مساله توسعه کشور را تاکنون داشته اند به خوبی می 

دانند که هرگونه تشنج از جنس آنچه در سال ۸۸ رخ داد، می تواند تمام طراحی ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی را از بین ببرد.

 الف نوشت: نقد مخالف آری، توهین و ناسزا هرگز!
آیا آقای جاللی فکر می کند میتواند با این ادبیات کسی را متقاعد کند که مثال به فرد مورد نظر او رای ندهد؟ یا نتیجه ای بر عکس بدست 

خواهد آمد؟

عکس روزسایت نگار

عده ای از نمایندگان 
در اعتراض به وضع 
آلودگی هوای شهر 
تهران با زدن ماسک در 
صحن مجلس حاضر 
شده بودند.

خبرنامه
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رصدخانه

هلمنِد در بند 
چرا کنترل بر »هلمند« برای طالبان مهم است؟

بیش از یک دهه پس از تهاجم نیروهای آمریــکا و هم پیمانانش در ناتو به 
افغانستان برای براندازی طالبان و حدود یک سال پس از خروج این نیروها از 
این کشور، طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت گرفته و برخی از مناطق این 
کشور را عرصه فعالیت خود کرده است. این در حالی است که قدرت گیری 
مجدد این گروه، با گسترش دامنه فعالیت دیگر گروه های افراطی، به ویژه 
داعش در نقاط مختلف جهان همزمان شــده و بر وخامت اوضاع افزوده 
است. در چنین شــرایطی، ارتش انگلیس شماری از نیروهای خود را برای 
مبارزه با شــبه نظامیان طالبان به افغانستان اعزام کرده که این امر، خود از 
اهمیت باالی وضعیت این کشور برای جامعه بین المللی حکایت دارد. در 
این نبردها، استان »هلمند«، هدفی راهبردی برای طالبان است؛ زیرا در 
بلندمدت، پایگاهی برای تضعیف حکومت مرکزی این کشور خواهد بود. 

روزنامــه »گاردین« در گزارشــی تحلیلی به تازه ترین تحوالت افغانســتان 
پرداخته و می نویســد اعضای طالبان امسال در استان هلمند بیشتر از هر 
استان دیگری در افغانســتان عملیات داشته اند. طالبان از اراضی خود در 
مناطق دوردست دفاع می کند و به شکلی خصمانه، جنگ را به اراضی تحت 
کنترل دولت می کشاند. هزاران نیروی انگلیسی و آمریکایی، یک دهه قبل 
کنترل هلمند را در دست گرفتند. خروج این نیرو ها در سال 2۰۱۴، به تدریج 
کنترل دولت را تضعیف کرد و شورشــیان طالبان به سرعت از این وضعیت 
بهره برداری کردند. اعضای طالبان، امســال تحرکات گاز انبری آرامی را 
آغاز کردند و از شــمال و جنوب به »لشکرگاه«، مرکز استان هلمند نزدیک 
شدند. نیروهای طالبان در هفت ماه گذشته کنترل تعدادی از پایگاه ها را که 
به سختی از اختیار آن ها خارج شده بود، به دست گرفتند. این در حالی است 

که رسانه ها به این پیروزی های طالبان توجه چندانی نکرده اند. 
هم اکنون، دولت مرکزی افغانســتان فقط می تواند ادعا کند کنترل ســه 
منطقه از چهارده منطقه هلمند، از جمله مرکز این استان را در اختیار دارد. 
کنترل یکی از این مناطق به نام نادعلی بین دولت و شورشیان طالبان تقسیم 
شده است. طالبان یا کنترل ده منطقه دیگر را به طور کامل در اختیار گرفته 
و یا بســیاری از قســمت های آن را در اختیار دارد. این شکست ها ناشی از 

ضعف مدیریت در ارتش و پلیس افغانستان است که موجب تقویت طالبان 
می شود. فســاد مالی، فرار از خدمت و نظامیانی که وجود خارجی ندارند و 
فرماندهان حقوق آن ها را دریافت می کنند و مشکالت دیگر، به تالش ها 
برای مانع شدن از پیشــروی طالبان لطمه زده اند. تمرکز طالبان بر هلمند 
را می تــوان با توجه به منافع اقتصادی توضیح داد. افغانســتان بزرگ ترین 
تولید کننده تریاک در جهان اســت و هلمند، مهم ترین مرکز تولید تریاک 
در این کشور محسوب می شود. بنابراین، هر کسی که کنترل این استان را 
در اختیار داشته باشد، می تواند به سهم قابل توجهی از تجارت مواد مخدر 

دست پیدا کند. 
تجارت مواد مخدر همــواره منبعی مهم برای تأمین مالــی طالبان بوده و 
اکنون اهمیت این منبع تأمین مالی برای طالبان افزایش یافته است؛ زیرا 
فرصت ها برای ارعاب دیگران رو به کاهش است و کشورهای عرب حاشیه 

خلیج فارس نیز کمک های نقدی خود را در اختیار گروه های ســتیزه جو و 
تروریستی قرار می دهند که در مکان هایی نزدیک تر به این کشور ها جنگ 
می کنند. در عین حال، جذابیت هلمند فرا تر از تجارت تریاک است. طالبان، 
هلمند را پایگاهی برای دســتیابی به راهبرد بلند مدت خود قرار داده است. 
طالبان قصد دارد با استفاده از هلمند، تســلط خود را بر جنوب افغانستان 
گســترش دهد. منابع طالبان می گویند می گویند این گروه امیدوار اســت 
هلمند را به نخستین اســتان »آزاده شده« تبدیل کند. طالبان حتی رویای 
تبدیل کردن هلمند به مکانی امن برای رهبران خود را که در پاکستان حضور 
دارند در سر می پروراند.  طالبان برای انتقال فرماندهان ارشد خود نیاز دارد 
در مورد کنترل بیشتر بخش های هلمند، اطمینان حاصل کند و همزمان، 
نیروهای امنیتی را از این استان بیرون بیندازد. این گروه همچنین باید بتواند 
از رهبرانــش در برابر هر گونه حمله ای محافظت کند. تحقق این وضعیت 

تقریبًا ممکن نبوده، زیرا 6۰ فروند هواپیمای جاسوسی ناتو در سراسر هلمند 
اوضاع را زیر نظر داشته اند. خبرگزاری رویترز اخیرًا اعالم کرد اکنون فقط 
یک فروند هواپیمای جاسوسی در استان هلمند به پرواز در می آید. هلمند 
مســیرهای خروجی خوبی برای عبور از مرز و رســیدن به پاکستان دارد و 
همچنین می توان از طریق استان نیمروز در مجاورت هلمند، به ایران رفت. 
کنترل هلمند باعث دسترسی به خطوط تدارکاتی مهم و بخش های دیگر 
افغانستان می شود. طالبان در همه اســتان های مجاور هلمند حضوری 
قابل توجه دارد. بیشــتر مناطق همجوار نیز از قبل در اختیار طالبان است. 
این وضعیت، جابجایی اعضای طالبان را در استحکامات آسان می کند و 

محاصره همه هلمند برای نیروهای دولتی دشوار می شود. 
طالبان همچنین می تواند روی حمایت قبیله »اسحاق َزی« حساب کند. 
اعضای این قبیله، جمعیت قابل توجهی از جمعیت استان هلمند را تشکیل 
می دهند. اختر منصور، رهبر فعلی طالبان و بسیاری از افراد محفل نزدیک 
وی، اسحاق زیی هســتند. اعضای این قبیله به سبب اقدامات نیروهای 
ایاالت متحده و متحدان افغان آن ها در سال های نخستین پس از سقوط 
رژیم طالبان، با دولت مرکزی بیگانه شدند. امیدواری طالبان به در اختیار 
گرفتن کنترل کامل هلمند، ممکن اســت اکنون بیش از حد خوش بینانه 
باشد. از دست دادن لشکرگاه ضربه ای جدی به روحیه نیروهای آمریکایی 
و انگلیسی وارد می کند. بنابراین، این دو کشور در آینده حمایت های مهمی 

از دولت افغانستان به عمل می آورند. 
طالبان همچنین دچار اختالف هایی داخلی در مورد کادر رهبری و برگزاری 
مذاکرات صلح شــده اســت. این دو موضوع، تمرکز طالبان را بر جنگ در 
هلمند تضعیف می کند. اگر نیروهای دولتی افغانستان نتوانند مشکالت 
خود را در خصوص فساد و فرسایش مهار کنند، متوقف کردن کنترل طالبان 
بر هلمند دشــوار و حتی غیر ممکــن خواهد بود. حتی اگــر طالبان بتواند 
پیشروی هایی که تاکنون داشته اســت تثبیت کند، همین برای این گروه 
کافی خواهد بود تا هلمند را به پایگاهی مهم برای خود، فشــار بر نیروهای 

دولتی و منابع دولت مرکزی در سال های آینده تبدیل کند.

آزادسازی 80 درصد »رمادی« از کنترل داعش 
فرمانده یگان مبارزه با تروریســم عراق گفت ۸۰ درصد محالت و مناطق شهر رمادی مرکز استان االنبار در ۱۱۰ کیلومتری غرب بغداد از تصرف گروه تروریستی داعش آزاد شده است. سرلشکر »عبدالغنی االسدی« به خبرگزاری »فرات 
نیوز«، ارگان خبری مجلس اعالی اســالمی عراق افزود که فقط مجموعه ســاختمان اداری در مرکز شهر باقی مانده و نیروهای مشــترک مردمی و نظامی عراق تاکنون ۸۰ درصد محالت و مناطق شهر را از تصرف داعش آزاد کرده اند. 
پیش تر برخی منابع امنیتی عراقی گفته بودند که فاصله نیروهای مشــترک مردمی و نظامی عراق تا مرکز شــهر که آخرین مرحله از عملیات آزادی کامل شــهر رمادی مرکز استان االنبار است، 3۰۰ متر می باشد.  به گفته این منابع، اقدام 
تروریســت های داعش به بمبگذاری اغلب منازل و ســاختمان ها و مین گذاری خیابان ها و استفاده از خودروهای های بمب گذاری شــده و تک تیرانداز ها، در روزهای اخیر عملیات آزاد سازی مرکز شهر رمادی را به تاخیر انداخته است. 
عملیات آزاد ســازی شــهر رمادی از تصرف داعش از ۱3 جوالی )حدود شش ماه( قبل آغاز شد و از اواسط هفته گذشته شدت گرفت. مسئوالن امنیتی پیش تر اعالم کرده بودند که آزاد سازی کامل شهر ظرف ایام کوتاه آینده بطور رسمی 
اعالم می شود. با شدت گرفتن حمالت نیروهای مشترک مردمی و نظامی عراق علیه تروریست های داعش در شهر رمادی، همزمان حلقه محاصره تروریست های داعش در فلوجه و صقالویه واقع در شرق شهر رمادی در حال تنگ تر 

شدن است. پیشتر اعالم شده بود دلیل اصلی کندی عملیات در رمادی و پیش نرفتن برنامه عملیات مطابق زمان بندی از قبل پیش بینی نشده، استفاده داعش از تله های انفجاری و حمالت انتحاری در این شهر است. 

طوفان و وزش بادهای سهمگین در جنوب آمریکا تا کنون موجب مرگ دست کم 
26 نفر شده است.

سیل در »لنکشایر« و »یورکشایر« 
انگلستان.

یکی از برجسته ترین تصاویر سال2۰۱5 مربوط به قاچاق طوطی ها در بطری پالستیکی آب میباشد که توسط پلیس 
اندونزی کشف شده اند.

تصویر فردی که ظاهرًا اردوغان مانع از 
خودکشی وی در استانبول شده است.

 البغدادی، آمریکا و متحدانش را 
به چالش کشید

سرکرده گروه تروریستی داعش، آمریکا و هم پیمانان اروپایی و 
عربش را در نبرد زمینی با گروه افراطی خود در عراق و ســوریه 
به چالش کشــید. او همچنین از پیروان خود خواســت با وجود 
ضربات شدید اخیر در میدان های جنگ، مقاومت کنند. در یک 
پیام صوتی منسوب به ابوبکر البغدادی که در توئیتر منتشر شد، 
آمده است: »این ها، صلیبیون مسیحی و گروه هایی که با آن ها 
هستند، ملت های بی ایمان هستند و یهودیان از آن ها حمایت 
می کنند. آن ها جرأت وارد شدن به نبرد زمینی به منظور مبارزه 

با گروه کوچکی از مجاهدین را ندارند«. 

 ادعای وزیر جنگ رژیم اسرائیل 
درباره ایران

موشه یعلون، وزیر جنگ رژیم اسرائیل، مدعی شده ایران تالش 
می کند در منطقه جوالن، جبهه ای علیه اســرائیل بگشــاید. 
موشــه یعلون در پاسخ به ســؤالی که در خصوص آمادگی رژیم 
اسرائیل برای مقابله با پاســخ احتمالی حزب الله به ترور سمیر 
القنطار پرسیده شده بود، گفت: »اسرائیل هر اقدامی را جدی 
می گیرد«. وی همچنین ضمن اعتراف ضمنی به دست داشتن 
این رژیم در ترور سمیر القنطار، اظهار داشت: »ایران و دبیر کل 
حزب الله باید خود را مواخذه کنند، زیرا آن ها تالش می کنند در 

جوالن جبهه ای بگشایند«. 

 مذاکره مخفیانه مسکو با تل آویو 
درباره سوریه

الکســاندر الورنتیــف، نماینده ویژه روســیه در امور ســوریه، 
پنجشنبه گذشته به همراه هیئتی بلندپایه از این کشور، مخفیانه 
به ســرزمین های اشــغالی ســفر کرده و با مقامات ارشد رژیم 
صهیونیستی درباره مذاکرات احتمالی به پشتیبانی سازمان ملل 
با محوریت پایان دادن به جنگ سوریه دیدار و گفت و گو نموده 
است.  پیش از این نیز کاخ ریاست جمهوری روسیه )کرملین( در 
بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
این کشــور با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

خبر داده بود. 

 شرط اردوغان برای همکاری با 
ایران و روسیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده تا زمانی که 
بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، ترکیه با روسیه، ایران، 
عراق و ســوریه در زمینه مبارزه با داعش همــکاری نمی کند. 
اردوغان اظهار داشــته: »ســوریه، عراق، ایران و روسیه یک 
ستاد هماهنگی در بغداد برای مبارزه با تروریست های تکفیری 
داعش تشــکیل دادند و از ما خواستند به آنان ملحق شویم؛ اما 
من به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه گفتم نمی توانم با 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه بر سر یک میز مذاکره بنشینم و 
تا زمانی که اسد در قدرت است، ترکیه همکاری نخواهد کرد«.

بین الملل
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دفاع تمام قد
وزیر کار: منابع دولت به گروگان گرفته شده

علی ربیعی که امروز – یکشــنبه - برای پاســخ به سوال موســی الرضا ثروتی در 
مورد علت عدم اجرای مصوبات سفر دولت و مقام معظم رهبری، عدم اجرای 
قانون استخدام فنی و حرفه ای کشور، عدم اصالح مدیریت پتروشیمی بجنورد 
و همچنین در مورد ضعف عملکرد اشتغال، به صحن علنی مجلس آمده بود، 
اظهار داشــت: والدت پیامبری که منادی وحدت و همبســتگی تمام بشریت 
است بر همه انســانها مبارک باد. هر لحظه از زندگی مبارک رسول اکرم )ص( 
منشاء آموزه های بزرگ اســت. اما امروز شاید بزرگترین رسمی که می توانیم از 
پیامبر خاتم بیاموزیم وحدت و همبستگی است. پیامبری که با وحدت اقوام به 
محرومترین اقشار قدرتی بخشید که بر بخش بزرگی از جهان استیال یابند.امروز 
نیازمند وحدت در برابر چه مشــکالتی و برای حل چه مسائلی هستیم؟ بدون 

وحدت و همدلی قادر به پاسخگویی نیستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید بدانیم در برابر چه مشــکالت 
و مسائلی باید وحدت داشته باشیم، ادامه داد: اگر مسائل خارجی و مشکالت 
خارجی مثل مشکل بزرگ داعش بگذریم، باید به مسئله داخلی بپردازیم و بدانیم 
که بدون وحدت و همدلی قادر به پاسخگویی نیستیم. در این دوران دولت )اعم از 

دولت و حاکمیت( نیازمند تصمیم های بزرگ است.
وی افزود: دولت خودســاخته نیست و مشکالت به 
او به ارث رســیده اســت، بنابراین در این شرایط باید 
تصمیم های بزرگی بگیرد که این تصمیم ها نیازمند 
وحدت و ائتالف است. ربیعی با اشاره به اینکه سوال 
آقای ثروتی زمینه ای شــد تا مساله ای ملی را مطرح 
کنم، اظهار داشت: باید وحدت ملی را در نظر بگیریم 
و چه از لحاظ تئــوری و چه از لحاظ عملی به وحدت 
برسیم تا در شرایط کنونی بتوانیم گام اساسی برداریم؛ 
سه مسئله آقای ثروتی، حوزه بیکاری، رفاه اجتماعی 
و مسئله ســرمایه گذاری  صندوق هاست که در مورد 

آن توضیح می دهم.

خوشحالم در وزارتخانه ای حضور دارم که 
پاسخگویی آن باالست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح این مسائل 
عنوان کرد: خوشــحالم که در وزارتخانه ای حضور 
دارم که پاســخگویی آن باالســت و روزهای زیادی 
برای توضیح مسائل مختلف به مجلس می آیم و باز 
می گردم و ارتباط خود را به همه گروه ها حفظ کرده ام.

او متذکر شــد: حذف یارانه، مقابله با فقر غذایی از مسائل مبتالبه قشر ضعیف 
جامعه است؛ افرادی هستند که جز خدا کسی ندارند و دولت تکفل آنها را برعهده 
دارد؛ بچه های هستند که تنها امیدشان به خداست و دولت مسئول سرپرست 
آنهاســت؛ در این شرایط خدا را شــکر می کنم که با این قشر در ارتباط هستم و 

خدمتگزار مردمی هستم که تحت تکفل دولت هستند.

برای دولت سوختی نمانده است
در وضعیت کنونی دو ابزار مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شدت تضعیف 
شده اند. یعنی بودجه عمرانی و تســهیالت بانکی که دو موتور اقتصاد کشور و 
کانون انباشت سرمایه هستند، متاســفانه با وجود سیاستگذاری های صورت 
گرفته در دولت یازدهم ســوختی برای حرکت ندارنــد. در واقع این منابع از قبل 
مصرف )و پیش خور( شده اند. همان طوری که نمودار نشان می دهد، از سال 
۱39۰ به بعد، فاصله میــان قانون مصوب و عملکرد برای هزینه های عمرانی 
به شــدت افزایش یافته اســت، به طوری که در ســال ۱392، میزان مصوب 

هزینه های عمرانی نزدیک به 5 برابر عملکرد آن می باشد.

ربیعی با تاکید بر این مســئله که هر اقدامی در این شــرایط بدون وحدت قابل 
حل نیست، یادآور شد: در مورد ســوال بیکاری باید بگویم واقعیت اصلی برای 
ایجاد اشــتغال، ضعف بودجه های عمرانی و مطالبات بانکی است. باید بدانیم 
بودجه های عمرانی موتور محرکه اشتغال است اما برای دولت سوختی نمانده 

است.
این عضو کابینــه دولت تدبیر و امید با نشــان دادن یک نمــودار به نمایندگان 
مجلس گفــت: همانطور کــه نمودارها نمایــش می دهد، از ســال 9۰ به بعد 

هزینه های عمرانی کاهش یافته است زیرا هزینه های جاری زیاد شده است.

منابع مورد نیاز دولت به گروگان گرفته شده است
گاهی دارید؛  وی با خطــاب قرار دادن نمایندگان گفت: شــما از بودجه دولت آ
البته بسیاری بانک ها را مقصر می دانند؛ این مسئله را در نظر بگیرید که وام های 
بی حســاب و کتاب چگونه قدرت تولید کشــور را گرفت. هــم اکنون معوقات 
بانک ها 9۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ خب اینها فشار می آورد و باعث می شود 

جلوی حرکت دولت گرفته شود.

آن قسمت از بخش خصوصی که به طور ســنتی دریافت کننده وام از سیستم 
بانکی بوده، قادر بــه دریافت و مدیریت مجدد این نوع از منابع نیســت. اصوال 
میانگین درآمد جامعه آنقدر کاهش یافته که امکان ســرمایه گذاری را به شدت 
کاهش داده اســت. به عالوه عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی در سال های 
گذشــته به گونه ای بوده که قدرت پیش بینی پذیری را برای بخش خصوصی 
پایین آورده است. نتیجه آنکه، سطح مخاطره پذیری جامعه کاهش یافته است.

وقتی نمایندگان در مورد اشــتغال صحبت می کنند، باید به این شــرایط واقف 
باشــند و بدانند االن منابــع مورد نیاز دولت از قبل پیش خور شــده و به گروگان 

گرفته شده است.
ربیعی ادامه داد: همه باید مسائل را درک کنیم و با هم کمک کنیم تا مشکالت 
حــل شــود؛ چراکه با افزایــش اعتماد مــردم و اعتمــاد کارآفرینان اســت که 
ظرفیت های جدید در کشور ایجاد می شــود. اما در همین وضعیت، رویکرد ما 
استفاده از ظرفیت های درون کشور بوده است. اگرچه ابزارهای سنتی کند شده 
اند اما می توان از سرمایه اجتماعی و ظرفیت های بومی در کشور استفاده کرد. 

صف ارز و طال دیگر وجود ندارد
وزیــر کار با بیان اینکه مــن از مقابله دولت با تورم دفاع می کنم، بیان داشــت: 
اقتصاد کشور غیرقابل پیش بینی شــده بود، صف ارز و طال دیگر وجود ندارد و 
االن اقتصاد قابل پیش بینی شده است. ربیعی با بیان اینکه کسری 56 درصد 
نیازمند وحدت ملی است، گفت: در اســتراتژی ایجاد اشتغال باید تجدید نظر 
شود. اشتغال مساوی با استخدام نیست. اما این نوید را می دهم که آزمون های 
فنی و حرفه ای در حالی تکمیل شده که از سال 9۱ زمین مانده بود، اما االن به 
سرانجام رســیده و دوباره تاکید می کنم که طرح »هر روستا یک مزیت«، »هر 

روستا یک مهارت« را به صورت جدی دنبال می کنیم.
او اظهار داشت: نمایندگان می دانند ۴هزار میلیارد پول هدفمندی یارانه ها گرفته 
نشد؛ حتی پول فنی و حرفه ای گرفته نشد. بحث نگرانی های آقای ثروتی برای 
فقر خوراکی و نیازمندان خراسان شمالی بحثی جداست و توضیح می دهم که 
ما در این مســئله برای اولین بار در دهه گذشته در کشور برای حمایت غذایی، 
مقابله با فقر غذایی، فقر درمان و فقر بی سوادی در شورای عالی تصمیم گیری 
کردیم و با اینکه روند کار نگران کننده است و تعدادی از مناطق کشور به خصوص 
در اســتان های مرزی مانند سیســتان و بلوچستان 
برخی وضعیت مناسبی ندارند و 5 درصد در صف مواد 
خوراکی مشکل دارند، ما گام های بزرگی برداشته ایم 
اما بــا صراحت می گویم که حل این مســائل ائتالف 

ملی می خواهد.

برای اولین بار مزد از تورم پیشی گرفت
ربیعی با تاکیــد بر اینکه دولت به مســتمری بگیراِن 
کمتــر از ۸۰۰ هــزار تومان بــا نگاهی دیگــر توجه 
می کند، افزود: وقتی مزد را تعیین کردیم، در دو سال 
اول، 25درصد و در سال سوم ۱5درصد به مزد اضافه 
شــد. پیش از این فاصله تورم و مزد 75 درصد بود که 

این، یعنی تورم 75درصد از مزد پیشی گرفته بود.
او با بیان اینکه ما برای اولین بار توانســتیم در عمل 
در ســال دوم این رقم را به 2۰ درصد برسانیم، اظهار 
داشت: در سال بعد برای اولین بار مزد از تورم پیشی 

گرفت.
مجلــس، »کمیته مبــارزه با فقــر و افزایــش رفاه« 

تشکیل دهد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه برای 
مسائل حمایتی، نظام چند الیه را باید پیش برد، گفت: بیش از ۱۰ میلیون نفر در 
این دولت توسط وزارت کار، تعاو و رفاه اجتماعی بیمه شده اند و افتخار می کنم 
که ۸۰ درصد طرح تحول ســالمت بر دوش ســازمان های بیمه گر است که ما 
به همین دلیل سازمان های بیمه گر را پویا کرده ایم. از این رقم ۸۰ درصد آن ها 
حقوقشان زیر یک میلیون تومان بود. این ها برنامه دولت برای مقابله با فقر بود 

که همچنان با قدرت ادامه دارد.
او ادامه داد: ما برای حمایت اجتماعی از کودکان، ســالمندی پویا و سبدهای 
اجتماعی نیز تالش می کنیم و پیشنهاد می دهیم مجلس، »کمیته مبارزه با فقر 
و افزایش رفاه« را تشکیل دهد تا بتوانیم با همدلی بیشتر مشکالت را حل کنیم.
ربیعی با بیان اینکه صندوق ها شــفاف شــده اند، گفت: در ســال های گذشته 
شــرکت ها به ۱2هزار و 5۰۰میلیارد تومان فروخته شده بود که 5هزار میلیارد 
آن فقط چک داده شــده بود که ما همه آن ها را شــفاف کردیم. مضاف بر اینکه 
وضعیت بازنشستگان در صندوق ها در حال حاضر کاماًل مشخص شده است. 
گفتنی اســت پس از توضیح های وزیر کار، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد 

قانع شد و ربیعی مجلس را ترک کرد.

واکنش سیف به مصوبه اخیر کنگره آمریکا
ولی الله ســیف امــروز در حاشــیه 
همایش مالی- اســالمی در پاسخ 
به ایــن مطلب که رئیــس مرکز آمار 
ایران معتقد است که آمارهای بانک 
مرکزی باید به تائید این مرکز برسد، 
گفت: این موضوع نباید از حساسیت 
زیادی برخوردار باشد و نسبت به آن 

التهابی در جامعه بوجود آید. رئیس کل بانک مرکزی با 
تاکید بر اینکه این بانــک مخالفت و دخالتی در اعالم 
آمارهای مرکز آمــار ندارد و این مرکز هــم مخالفتی با 
آمارهای بانک مرکزی ندارد، افزود: تولید و انتشار آمار 
توسط بانک مرکزی سابقه ای طوالنی دارد و آمارهای 
مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعالم می کند و 
همچنان به کار خود ادامه خواهــد داد. بانک مرکزی 
بدنبال سیاســی کار و التهاب آفرینی نیســت و نباید با 
چنین مباحث تخصصــی اینگونه برخورد شــود. وی 

درباره عدم اســتقبال مردم از کارت 
اعتباری خرید عنوان کرد: قضاوت 
در این زمینه زود است و باید اجازه داد 
تا محصوالت مدنظر جای خود را در 
بازار پیدا کننــد و اگر بخواهیم برای 
این کار التهــاب ایجاد کنیم، باعث 
می شود که این محصوالت از همان 
ابتدای ورود به بازار با مشکل مواجه شوند و نباید به این 
نحو درباره طرح قضاوت کرد. وی همچنین در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اقدامات بانک مرکزی درباره مصوبه 
کنگره آمریکا درباره برداشــت حــدود 2 میلیارد دالر از 
حساب بلوکه شــده ایران، گفت: رقم 2.5 میلیارد دالر 
شامل سود اضافه شــده به رقم اصلی ۱.7 میلیارد دالر 
است؛ این پرونده همچنین از طریق دفتر نهاد ریاست 
جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است که 

امیدواریم نتیجه آن را دریافت کنیم.

سکونت 20 میلیون نفر ایرانی در سکونت گاه های غیر رسمی
معــاون وزیــر راه با اعــالم این که 
حدود 2۰ میلیون نفــر در 53 هزار 
هکتــار ســکونت گاه غیررســمی 
کشــور ساکن هســتند، گفت: ۱7 
درصد سکونت گاه های غیررسمی 
مالکیت رســمی، 3۸ درصد دارای 
قولنامــه و بنچــاق و 3۰ درصد هم 

اراضی دولتی تصرف شده هستند. محمدسعید ایزدی 
در مراسم امضای تفاهمنامه ســند دار کردن اراضی 
واحدهای مســکونی بافت های فرسوده افزود: یکی 
از اهداف مــا در امضای ایــن تفاهمنامه نهایی کردن 
بخشی از طرح جامع مسکن است. با شناسایی انجام 
شده 53 هزار هکتار ســکونتگاه غیررسمی در کشور 
در حاشیه کالنشهرها داریم که خارج از برنامه رسمی 

شکل گرفته و تصرف شده اند.
وی افزود: برای پیشــگیری از توســعه این ســکونت 

گاه ها باید هر کاری را با مشــارکت 
ســاکنان انجام دهیــم و از طریق 
توانمندســازی اهالی می توان این 
فرآیند را مدیریــت کرد. وی تصریح 
کرد: بر اســاس مطالعات تفکیک 
شده  ۱7 درصد ســکونت گاه های 
غیررســمی مالکیت رســمی، 3۸ 
درصــد دارای قولنامه و بنچاق،  3۰ درصد هم اراضی 
دولتی و ۱5 درصد نامعلوم اعالم شــده اســت. وی با 
تاکید بر این که وضع این بافت ها اسفناک است، بیان 
کرد: این 53 هــزار هکتار بــا کوچکترین نامالیمات 
طبیعی می تواند فجایع بزرگی را به بار آورد. وی با اشاره 
به این که  با احتساب بافت های فرسوده جمعیتی بالغ 
بر 2۰ میلوین نفر دراین مناطق زندگی می کنند، یادآور 
شد: در این زمینه سازمان ملی طرحی را در دست اجرا 

داشت که مشکل مالکیت را رفع می کند.

 آمادگی برای 
قحطی نفت

ســیدمحمد علــی خطیبــی درباره تحــوالت بازار 
نفت، گفت: نفت خام یک کاالی اســتراتزیک در 
اقتصاد جهان بوده اما برخورد برخی از کشورهای 
تولیدکننــده نفت با طالی ســیاه برخوردی با یک 
کاالی عــادی بوده تــا اســتراتژیک و این موضع 
جایگاه و اعتبار نفت در تحوالت بازار را به شــدت 

متزلزل کرده است.
نماینده ســابق ایران در اوپک با اعالم اینکه نفت 
خام یــک کاالی تجدید پذیر نیســت و عمر ذخایر 
نفت خــام جهان روزی به پایان می رســد، تصریح 
کرد: هم اکنــون بــرای برخــی از تولیدکنندگان 
هزینــه پایین تولید نفت به یــک رانت و برگ برنده 
تبدیل شــده و این در حالی است که ارزش واقعی 

نفت بیش از قیمت های فعلی در بازار اســت.
مدیر ســابق امور بین الملل شــرکت ملــی نفت با 
اشــاره به کاهش شدید ســرمایه گذاری های آتی 
در صنایع نفــت و گاز جهان به دنبال ســقوط آزاد 
بهای طالی سیاه، اظهار داشت: ریسک سرمایه 
گــذاری با کاهــش قیمت نفت به شــدت افزایش 
یافته و با ادامه ایــن روند تا چند ســال آینده قطعا 
بازار جهانی انرژی با قحطی و کمبود شــدید نفت 

مواجه خواهد شد.
این کارشــناس اقتصــاد انرژی با یــادآوری اینکه 
ثبــات قیمــت جهانــی نفــت خام بــه نفــع تمام 
کشورهای تولید کننده است، بیان کرد: با کاهش 
شــدید ســرمایه گذاری قحطی و کمبود نفت خام 
در ســال های آینده قطعی اســت و بــرای حفظ و 
صیانت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان 

باید ثبات قیمت در بازار نفت حکمفرما شــود.
خطیبی با بیان اینکه هــم اکنون اوپک بازار نفت 
را به حــال خود رها کــرده و توپ را بــه زمین غیر 
اوپکــی هــا انداخته اســت، تاکید کــرد: با وجود 
کاهش قیمت نفت خام از بشــکه ای بیش از ۱۰۰ 
دالر به ســطوح 3۰ تــا 35 دالر در طول دو ســال 
گذشــته تاکنــون اما هیچ کشــوری از بــازار نفت 

حذف نشده است.
نماینده ســابق ایران در اوپک با اشاره به ضرورت 
شکل گیری مذاکرات بین کشورهای اوپک و غیر 
عضو اوپک به منظور بازگشت ثبات قیمتی به بازار 
نفت، گفت: به منظور ثبــات بازار نفت باید وزرای 
امور خارجه و حتی روســای جمهور کشــورها وارد 
عمل شوند و با مذاکره بین کشورهیا عضو اوپک و 
غیر اوپک همچون روسیه از کاهش بیشتر قیمت 

نفت خام جلوگیری کنند.
ایــن تحلیلگر بازار نفت درباره بازگشــت و افزایش 
5۰۰ هــزار بشــکه ای تولیــد نفت خــام ایران در 
آستانه سال 2۰۱6 میالدی، تصریح کرد: عرضه 
نفــت ایران عمال به مشــتریان ســنتی بوده و این 
افزایش تولید نباید تاثیری در کاهش بیشتر قیمت 
نفت داشته باشد زیرا ایران به بازارهای سابق خود 

قصد عرضه نفت خام دارد.
خطیبی با بیان اینکه ایــران به دنبال راه انداختن 
جنــگ قیمــت نفــت در بــازار نیســت و بــازار با 
افزایش یک میلیون بشــکه ای تولیــد نفت ایران 
خراب نخواهد شــد، اظهار داشــت: نکته نگران 
کننــده دربــاره بــازار نفت آن اســت کــه آمریکا 
بــه دنبــال کاهش شــدید هزینــه هــای تولید از 
ذخایــر نامتعــارف و شــیل ها بوده کــه در صورت 
تحقق اهــداف کاهش هزینــه تولید شــیل قطعا 
نفت خام هــای متعــارف به یک رقیــب جدی در 
 بلنــد مدت بــرای نفت کشــورهای اوپــک تبدیل 

خواهد شد.

رصدخانه

تأخیر خودروسازان در تحویل خودروهای اقساطی
با اختصــاص خط اعتباری 
25۰۰ میلیــارد تومانــی از 
سوی بانک مرکزی به ایران 
خودرو و ســایپا، ۱۱۰ هزار 
دستگاه خودرو با تسهیالت 
بانکی با ســقف 25 میلیون 
تومانی به مشتریان فروخته 

شد که قرار بود این خودروها در مدت یک هفته 
تا 3۰ روز به مشــتریان تحویل داده شــوند. این 
در حالی اســت که هم اکنون تحویل بخشی از 
خودروهای فروخته شــده با تأخیر روبرو شده و 
عالوه بر این، پرداخت سود تأخیر به مشتریان 
نیز در ابهام قرار دارد. طبق بخشــنامه فروش 

محصوالت ایــران خودرو، 
در صورت تأخیر در تحویل 
خودرو، ســود تأخیر معادل 
۱۸ درصد ســاالنه به ازای 
مبالغ پرداختی مشــتری، 
محاسبه و پرداخت می شود. 
در قراردادهای سایپا نیز به 
پرداخت سود تأخیر اشاره شــده که می توان به 
سود 3۰ درصدی بابت تأخیر در تحویل تندر 9۰ 
اشاره کرد. در چنین شرایطی موعد تحویل برخی 
خودروها از 3۰ روز گذشته و مشتریان عالوه بر 
تأخیر در تحویل خودرو با سردرگمی بابت تحویل 

جریمه تأخیر نیز روبرو هستند.

قیمت نفت ایران به زیر 30 دالر سقوط کرد
قیمــت نفت خام ســبک 
ایــران در هفتــه منتهــی 
بــه ١٨ دســامبر )جمعه، 
٢٧ آذرمــاه(، ســه دالر و 
٤٥ ســنت برای هر بشکه 
کاهــش یافــت و بــه ٣٥ 
دالر و ١٩ ســنت رســید؛ 

میانگین قیمت نفت سبک ایران، از ابتدای 
 امســال تاکنــون ٥٠ دالر و ٦٩ ســنت بوده 

است. 
قیمت نفت خام ســنگین ایران نیز با سه دالر 
و ٦٦ سنت کاهش به ٢٩ دالر و ٤ سنت برای 
هر بشــکه رســید؛ میانگین قیمت نفت خام 

سنگین ایران نیز از ابتدای 
امســال تاکنــون ٤٨ دالر 
و ٦٤ ســنت بوده اســت. 
قیمت سبد نفتی اوپک نیز 
در هفته مورد بررســی، به 
٣٢ دالر و ١٠ ســنت برای 
هر بشــکه رسید که نسبت 
به هفته گذشته، سه دالر و ٧٣ سنت کاهش 
یافــت؛ میانگین قیمت ســبد نفتــی اوپک، 
امسال تاکنون ٥٠ دالر و ٧ سنت بوده است. 
هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی نیز با یک دالر 
و ٢٤ سنت کاهش، ٣٥ دالر و ٧١ سنت برای 

هر بشکه معامله شد.

مذاکرات برای افزایش سقف وام 80 میلیونی مسکن
عضو هیأت مدیــره بانک 
مســکن از آغاز مکاتبات با 
بانک مرکزی برای افزایش 
ســقف وام ۸۰ میلیونــی 
مســکن خبر داد و گفت: 
تســهیالت خرید مسکن 
باید تا 5۰ درصد قیمت یک 

واحد مسکونی را پوشش دهد. علیرضا بلگوری 
در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست که سقف 
وام ۸۰ میلیونــی مســن افزایــش یابد، گفت: 
بانک مســکن در نظر دارد که با بانک مرکزی 
وارد مذاکره شویم و سقف وام را افزایش دهیم 
امــا به هر حال هنوز نهایی نشــده اســت. وی 

افزود: اگر مــردم بخواهند 
از تســهیالت استفاده کنند 
باید مدتــی ســپرده گذاری 
کنند، ما در حــال مذاکره با 
بانک مرکزی برای افزایش 
سقف تسهیالت ۸۰ میلیونی 
مســکن هســتیم. بلگوری 
اضافه کرد: بانک مسکن دنبال این است که بر 
اساس وضعیت اقتصادی و اینکه این وام ها چه 
درصدی از یک واحد مسکونی را پوشش می دهد 
برنامه ریــزی و تحلیــل کند تا این تســهیالت 
حداقل 5۰ درصد قیمت یک واحد مســکونی 

را پوشش دهد.

اقتصاد
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پنجره

هشداری برای کودکان و سالمندان
توصیه هایی برای روزهای خاکستری تهران و کالن شهرهای دیگر

وضعیت هوا در شــرایط ناســالم برای گروه های حساس جامعه است؛ یعنی 
بیماران که ناگفته پیداســت می بایست از بســیاری مسائل، از جمله آلودگی 
هوا پرهیز کنند و ســپس کودکان و سالمندان؛ آنهایی که پیام آلودگی هوای 
تهران در روزهای اخیر برایشــان، ماندن در منزل و پرهیز از خروج از منازل 

است.
به گفته کارشناســان براســاس آمارهای موجود ســهم هر تهرانــی از آلودگی 
هوا بیــش از 5۰۰ گرم از انواع آالینده هاســت کــه این آالینده ها شــامل گاز 

منواکســید کربن، اوزون، ســرب، 
اکسید نیتروژن، دی اکسید سولفور 
و ذرات اسیدی اســت. کارشناسان 
هشــدار می دهنــد کــه ۸۰ درصد 
آلودگی هوای تهران ناشی از سوخت 
خودروهاست که به سبب این آالینده 
ها انواع بیماری های قلبی و عروقی، 
عصبی، ریوی، مشــکالت دستگاه 
های خونساز بدن و حتی سرطان ها 

در انسان بروز می کند.

آلوده کننده های جو زمین و 
بیماری های ناشی از آن

بــا تغییر اتمســفر به وســیله گازها یا 
انرژی به شکل گرما، اشعه یا صدا که 
روی سالمتی انســان اثر می گذارند 
ایجاد می شود. این آلودگی نه تنها در 
محیط و هــوای آزاد بلکه در محیط 
کار و داخل خانه نیز دیده می شــود. 
آلودگــی هوا بــه صورت حاد ســبب 
مرگ و میر انسان ها به ویژه افرادی 
که بیماری های تنفسی و قلبی دارند 
می شود.آلودگی هوا به صورت مزمن 
ســبب بیماری های مزمن تنفسی، 
قلبــی و عروقــی، تغییــر در فعالیت 
های طبیعی بدن ازجمله تهویه ریه و 
انتقال اکسیژن، اختالل در فعالیت 
های ورزشی، سوزش چشم ها، بینی 
و گلو، تشــدید بیماری هــای قلبی و 

ریوی همانند آســم می شود.افزون بر این، تماس مکرر با هوای آلوده می تواند 
موجب تجمع مواد مضر در بدن انسان شود.

تاثیر آلودگی هوا بر بدن انسان
به طور کلی بیشــتر از همه چشم ها و دســتگاه های تنفسی، قلبی و عروقی 
تحت تا ثیر آلودگی هوا قرار می گیرد. تا ثیر این آلودگی در چشــم ها بیشــتر 
به صورت سوزش چشم اســت و در قلب و عروق مونواکسید کربن )CO( و 
سرب اثر ســویی برجای می گذارد. آلودگی هوا روی دســتگاه تنفسی باعث 
بروز برونشــیت، آمفزیوم ریه، ســرطان ریه، آســم و عفونت های تنفســی، 
رینیت آلرژیك شــده و به همین دلیل این بیماری ها در شهرنشینان بیش از 

روستائیان دیده می شود.

آلودگی هوا در منزل
آلودگــی هوای داخل منزل را بــه علت گاز رادون، دود ســیگار، مواد آلی 
فرار، آسبســتوز، قارچ هــا و باکتری هــا، منواکســیدکربن )CO( و دی 
اکســید نیتروژن )NO(2 و نیز ســرب موجود در رنگ دیوارها دانسته اند.
گزارش هایی نیز مبنی بر تشــدید ناراحتی های تنفســی در آشپزخانه های 
مبتال به آســم که از اجاق های گازی استفاده می کنند وجود دارد. عالوه 
بر ایــن بخاری گازی و نفتی هر دو ایجاد گازهای منواکســید کربن CO و 

اکســید نیتروژن 2NO می کنند. طبق اطالعات منتشره تنها ظرف ۴ روز 
اخیر 6۴7 نفر از شــهروندان تهرانی به دلیل حمالت ناشــی از استشــمام 
فــراوان آالینده منواکســید کربن در اورژانس های شــهر تحــت مراقبت 

قرار گرفته اند.

اثرات آلودگی هوا روی بچه ها
کودکان به آلودگی هوا بسیار حساسند چون کوچك تر هستند و ضربان قلبشان 
تندتر است و با هر بار تنفس میزان بیشتری از سموم را وارد بدن خود می کنند. 
به طور کلی در نوزادان و افراد مسن به علت عدم وجود مکانیسم دفاعی کامل 
در ریه با آلودگی هوا خطر عفونت های تنفســی افزایــش می یابد و در کودکان 

آسمی عالئم تنگی نفس و حساسیت آنها تشدید می شود.

چرا بچه ها نسبت به آسم آسیب پذیرترند؟
چون مجاری هوایی ریه کودکان کامل نیســت و ترشحات غدد مخاطی برونش 
در ریه آنها بیشتر است، برای ابتال به آسم مستعدترند.عالوه بر این به دلیل باریك 
بودن مجاری هوایی کودکان، حمالت آســم بچه ها بعد از تماس با هوای آلوده 
به ویژه با گاز 2SO،CO و اوزون بیشــتر می شود. پس سعی کنید کودکانتان در 
ساعات اوج آلودگی هوا از خانه خارج نشده و به ویژه در هوای آلوده ورزش نکنند. 
همچنین آلودگی هوا سبب سینوزیت مزمن، برونشیت، آسم و آلرژی شده که این 
آلودگی باعث ایجاد مشکالت تنفسی 
در ریه جنین و کودکان خردســال می 
شود. به خاطر داشته باشید آسم شایع 
ترین بیماری مزمن در کودکان است 
که ســبب غیبت از مدرسه می شود. 
برای بچه ها آسم اولین علت مراجعه 
آنها به مطب پزشکان، بخش اورژانس 
بیمارســتان ها و بســتری در بخش 
اطفال اســت. علت اصلــی بیماری 
تنفسی در ابتدای کودکی ناشی از در 
معرض قرار گرفتن مداوم با ســطوح 
گاز SO 2)دی اکســید سولفور( دی 
اکسید گوگرد و ذرات معلق هوا است.

آلودگی هوا با سرب در 
کودکان و بزرگساالن

ســرب به دنبال ســوختن بنزین در 
موتور اتومبیل ها در هوا منتشــر می 
شود.مغز و دستگاه عصبی از اعضای 
اصلی هدف این ماده ســمی است. 
بیشترین حساسیت مغز به سرب هم 
در همان دو ســال اول زندگی وجود 
دارد. رویارویــی طوالنــی با ســرب، 
سبب کاهش ضریب هوش IQ می 
شود. در ممالك غربی آلودگی با سرب 
به علت رنگ هــای بــه کار رفته در 
دیوارها، لوله های لحیم شده با سرب 
موجود در خاك، ســرب منتشــر در 
جریان بازسازی منازل، سرب موجود 
در سیم های پوشش دار برق، ظروف سفالی دارای لعاب سربی، بلورهای حاوی 
سرب و قوطی کنسرو حاوی سرب تشــخیص داده شده است. از عوارض سوء 
سرب در کودکان، اختالل رفتاری و اختالل تمرکز، بی قراری، گیجی، اختالل 
خواب، ســردرد و خستگی، می باشــد.   اختالل در کار کلیه ها، تشنج و مرگ، 
اختالل در ساخت ویتامین D در کلیه ها، کم خونی، دردهای شکمی، اختالل 
کار قلب، سقط و نازایی، اختالل تیروئید و اختالل کار کبد است. در تحقیقاتی 
پیرامون تعیین سطح سرب خون در یکی از مناطق آلوده تهران، انجام شده میزان 
آلودگی با سرب در دانش آموزان مدارس راهنمایی 32 درصد برآورد شد. در منابع 
غربی، آلودگی با سرب در بچه ها در شهرهای آلوده ۱۰ تا ۱5 درصد گزارش شده 
است. آلودگی با سرب در پسران بیشتر از دختران گزارش شده است. پیشگیری 
از این آلودگی با حذف ســرب از بنزین و حذف آن از رنگ های صنعتی اســت.

علت پوسیدگی دندان های شیری کودکان
ایسنا- دکتر حمیدرضا پوراسالمی متخصص دندان پزشکی کودکان گفت: انتقال باکتری ها از 
دهان مادر به کودک که به آن انتقال به صورت عمودی گفته می شود از راه های بسیاری صورت 
می گیرد.گاهی اوقات مادر انگشت خود را در دهان کودک می گذارد و مکیدن انگشت مادر توسط 
کودک باعث ورود باکتری ها به دهان می شــود. یا در هنگام شــیر دادن مادر به کودک، بعضی از 
مادران انگشــت کودک را در دهان خود می گذارند و کودک نیز انگشتش را در دهانش می گذارد 
که این هم باعث انتقال باکتری های دهان مادر به کودک می شود. در این نوع انتقال باکتری ها 
از سایر افرادی که با کودک در تماس هستند یا به عنوان مثال از طریق وسایلی که به کودک غذا 
می دهند، منتقل می شود. که اگر مسواک کودک در کنار مسواک بزرگترها قرار داده شود، باکتری 
مسواک بزرگترها به مسواک کودکان منتقل می شود.مصرف شیرینی ها، باکتری هایی که در دهان 
کودک وجود دارد و عدم رعایت بهداشت از دالیل پوسیده شدن دندان های شیری کودکان است.

صدمات زایمانی به راحتی قابل درمان است
سالمت نیوز- دکتر محسن کرمی فوق تخصص ارتوپدی کودکان و جراح ستون فقرات گفت: 
با وجودی اینکه مراقبت های زایمانی در زایمان طبیعی یا سزارین خیلی  خوب شده اما هنوز نه 
تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا صدمات زایمانی بر روی شبکه ی 

عصبی اندام فوقانی به دنبال زایمان طبیعی را شاهد هستیم.
صدمات و فلجی های زایمانی به وزن نوزاد در زایمان طبیعی ارتباط زیادی دارد اما خیلی از مواقع 
بوده که وزن نوزاد طبیعی بوده و زایمان خیلی مشکلی نیز برای مادر نبوده ولی باز هم این مشکل 
رخ داده،  دلیل اصلی این ناراحتی مشــخص نشده است. در صورتی که صدمات و فلجی های 
زایمانی برای نوزادی رخ داد والدین خیلی نگران نباشند و به متخصصان ارتوپد اطفال و جراح 
دســت و انــدام فوقانی مراجعه کنند. می توانیم به هموطنان ایــن امید را بدهیم که فلجی ها و 

صدمات زایمانی قابل درمان است و خیلی از مشکالت به وضع طبیعی برخواهند گشت.

کدام ورزش کالری فست فود ها را می سوزاند؟
باشگاه خبرنگاران- دکتر رحمانی متخصص تغذیه گفت: مصرف یک عدد پیتزای معمولی به 
دلیــل پنیــر و محتویات آن به راحتی می تواند میزان چربی و کالری دریافتی را در بدن افزایش 
دهد و با توجه به اینکه مشکل اصلی جامعه ما بی تحرکی است مصرف غذاهای پرکالری و چرب، 
اضافه وزن و کبد چرب را به دنبال دارد بنابراین توصیه می شود به   همان اندازه ای که بدن کالری 
دریافت می کند به   همان اندازه هم فعالیت جسمی برای سوزاندنش انجام شود.  متاسفانه پیتزا 
یک غذای بسیار پرکالری است همبرگر هم میزان کالری بسیار باالیی دارد. برای فردی که نیاز 
روزانه بدنش 2۰۰۰ کالری باشــد این میزان کالری همبرگر حدود یک چهارم کالری بدنش را 
تامین می کند البته این به معنی تامین کالری بدن بدون نیاز به سوزاندن نیست. هر اندازه کالری 
که وارد بدن می شــود باید به   همان اندازه هم فعالیت جســمی برای سوزاندنش انجام گیرد در 
غیر این صورت بیماری هایی نظیر مشکالت قلبی، دیابت و حتی چاقی تهدید کننده می شود. 

اثرات درمانی عسل در سرفه کودکان باالی یک سال
تسنیم- سکینه مطیرزاده کارشناس 
بهداشــت عمومــی گفت: عســل 
از مهم تریــن مواد قنــدی طبیعی 
است که از ســال های قدیم اثرات 
درمانی آن شناخته شده و به عنوان 
محصولی سرشار از آنتی اکسیدان و 
دارای ویژگی های مقابله با میکروب 

در درمــان بســیاری از بیماری ها مورد اســتفاده قرار 
می گرفته اســت. عســل به دلیل رطوبت پایین، فشار 
اسمزی باال و اســیدی بودن سبب توقف رشد عوامل 
عفونت زا از جملــه ویروس ها، باکتری هــا و انگل ها 
می شود و اخیرًا اثرات آن در سرفه کودکان نیز به اثبات 

رسیده اســت.زنبورها هنگام تولید 
عسل آنزیمی ترشح می کنند به نام 
»پراکسید هیدروژن« که یک ماده 
آنتی باکتریال اســت و ممکن است 
ســودمندی عســل به خاطر وجود 
این آنزیم باشــد. وی افزود: درمان 
سرفه و گلودرد با عسل ممکن است 
به خاطر حالت چســبناک بودن عسل باشد که سبب 
می شود به خوبی اثرگذار شــود. محققان بر این باورند 
که تعامل میان فیبرهای عصبی کنترل کننده ســرفه 
و آنهایی که مســئول انتقال حس شــیرینی هســتند 

می تواند یک اثر ضدسرفه ایجاد کند. 

شکر بدنتان را از این رو به آن رو می کند
شــفا آنالیــن- بهتریــن کاری که 
افرادی که از ســرطان رنج می برند 
می توانند برای سالمتی خود انجام 
دهند این است که شکر را از برنامه 
غذایی خود حذف کنند. در واقع قند 
سوخت ســرطان را تامین می کند. 
افرادی که مبتال به سرطان هستند 

هرچه بیشتر شکر بخورند، مدت زمان دشوارتری را باید 
با سرطان مبارزه کنند.

تحقیقات حاکی از این اســت که می تــوان با کاهش 
مصــرف قنــد و غذاهای فر آوریٔ  شــده ســلول های 
ســرطانی را گرســنه نگــه داشــت و از ایــن طریــق 

آن هــا را از بیــن برد. در واقع رشــد 
سلول ها و تومورهای بدخیم به دلیل 
سلول هایی است که انرژی خود را از 
آدنوزین تری فسفات تهیه می کند 
که بــه دلیل تجزیه غیراکســیداتیو  
گلوکز ها و درواقع همان قند بوجود 
می آید. این فرآینــد دقیقا برعکس 
آن چیزی است که در سلول های سالم بوجود می آید. 
سلول های سالم و غیر سرطانی انرژی بدن را از طریق 
تجزیه اکسیداتیو پیروات ها تامین می کنند.اگر شکر 
به بدن نرســد، سلول های سرطانی نمی توانند در بدن 

رشد کنند. 

 رژه آلرژی، از کودکی 
تا بزرگسالی

شــفاآنالین- دکتر علیرضا خیاط زاده، فوق تخصص 
آسم و آلرژی گفت: معموال آلرژی در سنین شیرخوارگی 
و کودکی به صورت تظاهرات پوستی یا اگزما و آلرژی 
غذایی ظاهر می شــود و به تدریج با باال رفتن سن، به 
صورت آلرژی های تنفســی مثل آلرژی بینی و تنگی 
نفس و آسم بروز می کند. این سیر را رژه آلرژی می گویند 
که از سن کودکی شــروع می شود و تا بزرگسالی ادامه 
می یابد. بررسی ها نشان داده است، اگر پدر و مادر هر 
دو مبتال به آلرژی باشــند، احتمال ابتالی فرزندشان 
۸۰ درصد افزایش می یابد. به جز زمینه های ژنتیک، 
عوامل محیطی را هم نباید نادیده گرفت. ممکن است، 
فردی با زمینه ژنتیــک آلرژی بر اثر قرار گیری در یک 
محیط آلوده مثل دود سیگار یا آلودگی هوا آلرژی اش 
بروز کند، اما در محیط غیرآلوده و سالم، دچار مشکل 
نمی شود. عالئم این بیماری، در اغلب شیرخوارانی که 

با شیر مادر تغذیه داشته اند، ظاهر نمی شود.
دکتر خیاط زاده می گوید: در شیرخوارگی آلرژی اغلب به 
صورت اگزمای پوستی و حساسیت غذایی بروز می کند. 
در اگزما، پوســت دچار خشــکی و خــارش و قرمزی 
شده، کودک بی قرار و کم خواب می شود.فرد مبتال به 
آلرژی غذایی بر اثر مصرف غذایی که به آن حساسیت 
دارد، ممکن است دچار عالئمی مثل دل درد، تهوع، 
استفراغ و حتی عالئم پوستی و تنفسی و در موارد شدید 
دچار شوک آنافیالکسیک شــود. در این صورت الزم 
است، بیمار از مصرف غذایی که به آن حساسیت دارد، 
پرهیز کند و با برنامه غذایی مشــخص کیفیت زندگی 

خود را بهبود بخشد.
معموال آلرژی بینی با آبریزش، عطسه، خارش چشم و 
گوش و حلق همراه است که بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر 
مستقیم می گذارد و گاهی امور روزمره فرد را مختل و 
دچار مشکل می کند.بیمار مبتال به آسم،  معموال دچار 
عالئمی مثل ســرفه، تنگی نفس، خس خس سینه و 
احساس فشار در قفســه سینه می شود که این عالئم 
ممکن است خودبه خود یا در برخورد با عوامل محرک 
محیطی یا با سرماخوردگی شروع شود.برای جلوگیری 
از بروز و تشدید آلرژی به خصوص در خانواده های دارای 
زمینه این بیماری از دادن شــیر کمکی به شــیرخوار 
خودداری شود. همچنین بهتر است شیرخوار تا شش 

ماهگی به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شود.
بــه گفته دکتر خیــاط زاده مطالعات نشــان می دهد، 
ویتامین دی در تقویت سیستم ایمنی بدن موثر و حتی 
ممکن اســت از بروز برخی آلرژی هــا جلوگیری کند. 
به همین دلیل،  بررسی ســطح ویتامین دی ضروری 
اســت تا در صورت کمبــود درمان الزم انجام شــود. 
استرس زمینه ساز اکثر بیماری هاست و به طور خاص 
بیماری های آلرژیک ممکن اســت با استرس تشدید 
شــود.  این متخصص می گوید: گاهــی افراد عالئم 
آلرژی را با ســرماخوردگی و عفونت تنفســی اشــتباه 
می گیرند و ســر خود آنتی بیوتیک یا آمپول کورتون دار 
مصرف می کنند که این موضوع سبب کنترل نامناسب 
بیماری و بروز عوارض جانبی متعدد می شود.همچنین 
ممکن است برخی آلرژی ها با تظاهرات شدید یا حتی 
تهدیدکننده حیات ظاهر شوند. ضرورت دارد، بیماران 
آلرژیک بــا مراجعه به پزشــک فوق تخصص آلرژی 
ضمن تشخیص صحیح،  درمان مناسب دریافت کنند.

سالمت
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در ســالهای اخیر هموطنان مان در فضای مجازی به برخی اتفاقات و رویدادها 
واکنش نشان داده اند. در این بین عمده واکنش ها به مسائل ورزشی است. البته 
در این بین برخی رخداد های سیاسی نیز مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته که از جمله 
آن می توان حمله به صفحات شــخصی باراک اوباما در شــبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک، و نگاشتن اظهارات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در واکنش به 
مصاحبه جنجالی رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد. اما همانطور که گفته شد واکنش 

در خصوص مسائل ورزشی خصوصا فوتبالی بارها اتفاق افتاده است.

حمله به صفحه زایتسف
تیم ملی والیبــال ایتالیا در هفته دوم رقابت های لیگ جهانی 2۰۱۴ برابر ایران با 
نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید؛ این نتیجه باعث شد تا برخی از کاربران اینترنتی 
به صفحه شخصی ایوان زایتسف، پشــت خط زن تیم ملی والیبال ایتالیا هجوم 
بیاورند. پیش از این هم همین اتفاق برای زایتســف رخ داده بود.ایوان زایتسف، 
ستاره روسی - ایتالیایی الجوردی پوشــان پس از بازی در صفحه شخصی خود 
نوشــت: »تیم بزرگ پیروز شد؛ خداحافظ تریســته زیبا« و »چه اتفاقی افتاد برای 
دوستان ایرانی؟ 3 بر صفر؟« که همین اظهار نظر موجب شد ایرانی های زیادی 
به وی اعتراض کنند. نکته جالب توجه درمورد این حمالت این است که زایتسف 

هم به اکثر نظرات واکنش نشان داده و با کری خوانی جواب کاربران را می دهد.

حمله به صفحه مسی و مجری قرعه کشی
دقایقی پس از آنکه مشخص شد تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2۰۱۴ رو 
در روی آرژانتین قرار خواهد گرفت، کاربران ایرانی فیس بوک به صفحه رسمی لیونل 
مسی در این شبکه اجتماعی هجوم بردند و با کامنت های عجیب خود، حسابی از 
خجالت ستاره بارسلونا درآمدند. در این کامنت ها بیش از همه به مصاف لیونل مسی 

و هاشم بیک زاده اشاره شده بود و به حالت طنز از طرف مدافع چپ تیم ملی برای او 
کری خوانی می کردند.این اقدام با انتقاد گسترده رسانه ها مواجه شد و کمی بعد نظری 
منتسب به مسی در این خصوص منتشر شد که رفتار ایرانی ها را غیر دوستانه خواند و 
برای این افراد اظهار تاسف کرده بود. پس از این صحبت لیونل مسی ایرانی ها بار دیگر 
به سراغ صفحات منتسب به لیونل مسی رفته اند اما این بار هدف آنها عذرخواهی از 
این بازیکن بزرگ است تا ذهنیت بدی نسبت به ایرانی ها پیدا نکند. البته پس از حمله 
به صفحه لیونل مسی در فیس بوک ، نوبت به مجری خانم مراسم قرعه کشی رسیده 
تا از کنایه های ایرانی ها بهره کافی ببرد چرا که به دلیل نوع پوشش این مجری، صدا 
وسیما قادر به پوشش کامل برنامه نبود! جام جهانی 2۰۱۴ آنقدر برای تیم ایران حاشیه 
داشت که هر لحظه منتظر یک واکنش از سوی هموطنان بودیم. این واکنش ها از روز 
قرعه کشی آغاز شد و تا زمان حضور ایران در جام جهانی ادامه یافت البته این مساله در 

جام ملتهای آسیا نیز تکرار شد تا دو جام مهم از گزند برخی حمالت در امان نمانند!

حمله به صفحه داوران
پس از بازی ایران و آرژانتین و ستایش کارشناسان و رسانه های داخلی و خارجی از 
عملکرد شــاگردان کارلوس کی روش یک نکته در میان نظرات مخاطبان ایرانی 
و غیر ایرانی بیشــتر به چشــم می آمد و آن هم اعتراض به عملکــرد ضعیف داور 
گه در نیمه دوم روی یک ضدحمله به خوبی از  صربستانی این دیدار بود. اشکان دژآ
زابالتا رد شد اما مازیچ در حالی که فاصله زیادی با این صحنه نداشت، خطایی روی 
گه نگرفت و حتی کرنر را هم به سود ایران اعالم نکرد تا شائبه های زیادی درباره  دژآ
علت این تصمیمش به وجود بیاید. کی روش هم بعد از بازی این داور را از انتقاد خود 
بی نصیب نگذاشت و ادعا کرد که مازیچ به اندازه مسی در سرنوشت این بازی نقش 
بازی کرد. بعد از این داور صفحه شخصی این داور در فیس بوک مورد هجمه شدید 
کاربران ایرانی قرار گرفت. البته از پســت های صفحه داور صربستانی مشخص 

است که این صفحه نه تنها به وسیله خود او اداره نمی شود بلکه بیشتر به یک صفحه 
ساختگی و تقلبی می ماند تا صفحه شخصی داور صرب. البته صفحه جدیدی هم 
در فیس بوک با نام »فیفا باید مازیچ داور بازی ایران و آرژانتین را محروم کند« توسط 
کاربران ایرانی ایجاد شده که با استقبال زیادی مواجه گردید. البته چند ماه بعد و در 
جریان جام ملتهای آســیا نیز این اتفاق به گونه ای دیگر تکرار شد. قضاوت سوال 
برانگیز داور اســترالیایي در دیدار ایران و عراق واکنش تند هواداران ایراني را در پي 
داشت. بنیامین ویلیامز که با اخراج پوالدی باعث ده نفره ایران شده بود با واکنش تند 
ایرانی ها در فضای مجازی روبرو شد. هواداران تیم ملی که به شدت از دست این داور 
ناراحت بودند با هجوم به صفحات شخصی این داور گالیه های خود را ابراز کردند 

که فیس بوک و اینستاگرام این داور مورد هجوم ایرانی های عصبانی قرار گرفت.

وزنه برداری
آخرین مورد از واکنش هموطنان کشورمان در مورد وزنه برداری بود. مثبت شدن 
تست دوپینگ الکسی لوچف و بازگشت عنوان قوی ترین مرد جهان به رضازاده و 
ایران باعث شد تا ایرانی های زیادی به صفحه مجازی وزنه بردار روس حمله کنند! 
بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن با اشاره به حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام 
لوچف، به ایسنا: متاسفانه حرکت زشتی بود. از مردم عزیزمان خواهش می کنم این 
کار را انجام ندهند. این و ز نه بر د ار  درست است که دوپینگ کرده، اما آنقدر با معرفت 
بود که پس از قهرمانی اش اسم من و حسین رضا زاده را برد و گفت دوست داشته 
من هم در مســابقات باشم. همچنین از حســین رضازاده به عنوان یک اسطوره 
برای خودش نام برد بنا بر این وقتی این گونه با معرفت بوده بهتر است به این شکل 
جوابش را ندهیم. او افزود: لوچف ورزشکار با اخالقی است. در این چند ساله که 
با او در مسابقات بودم، بی اخالقی از لوچف ندیدم بنا بر این مردم ما هم منصف تر 

باشند، خیلی بهتر است.  

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
آرسنال شب گذشته با 
نتیجه عجیب ۴-۰ بازی را 
به ساتهمپتون واگذار کرد. 
گل نخست این بازی را کوکو 
مارتینا با یک ضربه زیبا و البته 
غافلگیرکننده به ثمر رساند و 
پیترچک را مقهور هنرنمایی 
خود کرد.

تیتر دو

صبا و سایپا به پله های 
چهارم و پنجم رسیدند

در حالی که برخی بازی های هفته شانزدهم لیگبرتر 
بــه دلیل آلودگی هــوا برگزار نشــد دو تیم صبای قم 
و ســایپای کرج با پیــروزی در بازی های خود موفق 
شــدند به رده های چهارم و پنجم جــدول رده بندی 

لیگ برتر برسند.
در یکی از این بازی ها تیم فوتبال صبای قم با کسب 
برد پــرگل در زمین اســتقالل اهــواز در رده چهارم 
جــدول رده بندی لیــگ برتر قرار گرفــت. تیم های 
فوتبال اســتقالل اهــواز و صبای قم از ســاعت ۱5 
امروز یکشنبه در چارچوب هفته شانزدهم رقابتهای 
لیگ برتر در ورزشگاه غدیر اهواز برابر هم صف آرایی 
کردند که این بازی را تیم صبای قم با حساب 3 بر صفر 
به ســود خود پایان داد. برای تیم صبا در این مسابقه 
کریم اســالمی )22(، جالل الدیــن علی محمدی 
)6۴( و محمد قاضی )6۸ - پنالتی( موفق به گلزنی 
شدند. حسین ساکی از تیم استقالل اهواز در دقیقه 
75 با دریافت کارت فرمز اخراج شــد. تیم صبا با این 
برد ارزشــمند خارج از خانه جمــع امتیازات خود را به 
عدد 2۸ رســاند تا جایگزین سایپا در رده چهارم شود. 
شــاگردان علی دایی در هفته های گذشــته حرکت 
خزنده صعودی به سوی صدر جدول داشتند و حاال 
در پلــه ای قرار گرفتند که تنهــا منتظر یک فرصت و 

لغزش از سوی سه تیم باالنشین جد.ل هستند.
در دیگر بازی امروز تیم فوتبال سایپا با گلزنی میالد 
میداوودی 3 امتیاز ارزشــمند را در زمین گســترش 
فوالد کســب کرد. میداوودی که یکی از گزینه های 
نقل و انتقاالت زمســتانی باشــگاه استقالل است 
امروز با یک کاشــته دیدنی پیروزی شاگردان مجید 
جاللــی را رقم زد. تیم های فوتبال گســترش فوالد 
تبریز و ســایپا از ســاعت ۱۴:3۰ امروز یکشــنبه در 
چارچوب هفته شــانزدهم رقابتهای لیــگ برتر در 
ورزشگاه اختصاصی گســترش فوالد به مصاف هم 
رفتند که در پایان تیم ســایپا با حســاب یک بر صفر 
میزبان خود را شکســت داد. میــالد میداوودی در 
دقیقه 76 تنها گل بازی را به ســود سایپا وارد دروازه 
گسترش فوالد کرد. سایپا با این برد 27 امتیازی شد 
و با صعود دو پلــه ای در رده چهارم جدول جایگزین 
پرسپولیس شد. تیم برانکو با یک رده نزول در مکان 

پنجم جدول رده بندی ایستاد.

"گل به خودی" سازمان لیگ 
تحت تاثیر آلودگی هوا

برنامه ریزی لیگ برتر فوتبال که از ســوی مسئوالن 
سازمان لیگ به عنوان نقطه مثبت لیگ تلقی می شد، 
ظرف چند روز اخیر به چالشی عجیب و غریب کشیده 
شده است. از ابتدای فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال، 
مسئوالن سازمان لیگ از برنامه ریزی های خود برای 
لیگ تعریف و تمجید می کردنــد و آن را یکی از نکات 
برجسته و مثبت لیگ در دو سال اخیر عنوان می کردند. 
هرچند تعطیلی های لیگ و وقفه هایش تا حدودی آزار 
دهنده بود اما چون همه چیز طبق برنامه از قبل تعیین 

شده بوده، قابل تحسین می نمود.
این نظم در عین بی نظمی در طول نیم فصل نخست 
از ســوی برخی مربیان لیگ برتری در بوتــه نقد قرار 
گرفت و حتی گاهی صدای مخالفان از نقد فراتر رفته 
و به اعتراض رسید. باز هم مسئوالن سازمان لیگ به 
استناد برنامه از پیش تعیین شده – و تایید شده از سوی 

مربیان و باشگاه ها – از عملکرد خود دفاع می کردند.
دفاع مســئوالن ســازمان لیگ از برنامه ریزی خود تا 
حدود زیادی منطقی به نظر می رسید چون سعی کرده 
بودند هم بازی های لیگ با نظم خاصی انجام شــوند 
و هــم تیم های ملی بزرگســاالن و امیــد برنامه های 
اردویی خود را طبق برنامه پیش ببرند. این دفاع اما در 
چند روز اخیر فرو ریخت و دروازه سازمان لیگ گلباران 
شد. آلودگی هوا و ناهماهنگی سازمان های مربوطه 
مجموعه ای از اشــتباه ها و تصمیم های عجوالنه را 
رقم زد تا این بار اعتراض مربیان منتقد سازمان لیگ از 
جبهه حق به گوش برسد. یکشنبه قرار بود در چارچوب 
هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال دو بــازی در تهران 
انجام شود اما آلودگی امروز هوا باعث شد که این بازی ها 
لغو شوند. ابتدا سازمان لیگ با این مسئله مخالفت کرد 
و اطمینان داد که بازی ها طبق برنامه برگزار می شوند.
در ساعات پایانی دیروز )شنبه( اعالم شد که بازی ها لغو 
شده و به جای یک روز، دو روز به تعویق می افتند. جدا 
از این که تغییــر دو روزه بازی ها برنامه تمرینی مربیان 
تیم ها را کامال با چالش روبه رو کرد، زمان بازی های این 
چهار تیم در هفته هفدهم را نیز دستخوش تغییر کرد. 
این مسئله عجیب است اما تمام ماجرا نیست! قصه از 
جایی شگفت آور می شود که در اقدامی کم سابقه زمان 
دو دیدار فوتبال یک روز جلو کشیده می شود آن هم در 
حالی که فقط یک روز به زمان بازی ها باقی مانده است.
مربیان تیم های اســتقالل، نفت، تراکتورســازی و 
ســیاه جامگان اکنون می توانند به غایت خشــمگین 
باشند چون برنامه تمرینی خود را برای انجام بازی در 
روز سه شنبه تنظیم کرده اند. به عنوان مثال سرمربی 
استقالل گفته امروز )یکشنبه( تمرین پرفشاری برای 
تیمش تدارک دیده چون فکــر می کرده بازی تیمش 
سه شــنبه اســت ولی حاال مجبــور اســت بازیکنان 

خسته اش را یک روز زودتر به میدان بفرستد!
اکنون باید پرسید که چرا مسئوالن سازمان لیگ تمام 
بافته های خود در طول دو سال اخیر را با یک سلسله 
تصمیم عجوالنه، بی تدبیر و پراشتباه، رشته کردند و 

موضع منتقدان خود را تقویت کردند؟
اگر آلودگی هوا این طور سازمان برنامه لیگ را به هم 
بریزد، ســازمان لیگ با چالش های بزرگ تر پیش رو 
چــه می کند؟ ســازمان لیــگ از این پس و تــا پایان 
فصل، چگونه با اعتراض منتقدان پرشــمارش – که 
اکنون زبان تنــد و تیزتری هم پیــدا کرده اند – طرف 

حساب می شود؟
سازمان لیگ با اقدام های شتابزده اش ظرف دو روز، 
برنامه ریزی بلندمدت لیگ و به قول خودشان نقطه 
عطف لیگ را با چالشــی عظیم دچــار کردند. با این 
شرایط دامنه این اشتباه چالش برانگیز تا پایان فصل 

گسترده خواهد شد.

زیزو سرمربی رئال می شود؟
از وقتــی کــه مورینیو از چلســی اخراج شــده، شــایعه شــده که ممکن اســت او 
جانشــین بنیتس شــود. از طرفی مدتی اســت که بحث برکنــاری بنیتس مطرح 
 شــده و رســانه های اســپانیایی گمانــه زنی هــای مختلفی در این رابطه منتشــر 

کرده اند.
روزنامه مارکا هم در شــماره جدید خود یکی از این گمانه زنی ها را منتشــر کرده و 

نوشته که در صورت اخراج بنیتس، سرمربی رئال قطعا زیدان 
اســت. البته هواداران رئال پیش از این هم اعالم کرده 

بودند که دوســت دارند این چهره دوســت داشتنی و 
اسطوره باشگاه رئال، سرمربیگری تیم را قبول کند.
زیــدان که ســال هــای خوبــی در رئال داشــته و 

بازی های درخشــان او هنوز از یادهــا نرفته، در 
فینال جام جهانی 2۰۰6، در مســابقه فرانسه - 
ایتالیا با ســر ضربه ای به سینه ماتراتزی بازیکن 
ایتالیا زد که این ضربه او در تاریخ فوتبال جاودانه 

شده است.

از زایتسف و مسی تا لوچف
حمالت فضای مجازی ایرانی ها همچنان ادامه دارد

محمد مایلی کهن سرمربی سابق تیم ملی و مدیرفنی تیم 
المپیک ایران همچنان علیه مربیان خارجی باشــگاهی 
و البته تیم ملی صحبت می کند و قصد اســتراحت در این 
زمینه را ندارد! وی در صحبــت های اخیر خود فقط از دو 
مربی خارجی به نیکی یاد کرد. آنهم مربیانی که چند دهه 

قبل در فوتبال ایران حضور داشتند.

رابطه با تیم ملی بزرگساالن؟!
مایلی کهن در خصوص اینکه آیا بهتر نبود که با کادر فنی 
تیم ملی بزرگساالن رابطه بهتری ایجاد می کردید، گفت: 
ما با کادر تیم بزرگساالن مشکلی نداریم. مشکل از طرف 
مقابل اســت. آنها همکاری نمی کنند و به نوعی از سوی 
آنها است. از دید من حضور کی روش در قطر برای ما مفید 
نیســت. اینکه ایشــان بیایند چه کاری انجام دهند. مثال 
بیایند آنجا نظر بدهند؟ چرا موقع چیــدن میوه و ثمره کار 

ایشان می خواهند بیایند؟

مربی خوب خارجی؟!
از مایلی کهن پرسیده شد در شــرایط فعلی مربی خارجی 
خوب در فوتبال ایران هســتند، خاطرنشــان کرد: مربی 
خارجی خوب در ایران بوده اند. شــاید بحث هایی را االن 

مطرح کنیم خوب نباشد. من دست رایکوف و راجرز را می 
بوســم. اما بعدا مربیانی که بعنوان خارجی آمده اند اکثرا 

نه تنها به ما چیزی اضافه نکرده اند که کم هم کرده اند.

انتقاد از کی روش و برانکو
مدیر فنــی تیم امید درباره رضایت نســبی مردم از کیفیت 
کار پرســپولیس به ایلنا گفت: برانکو االن یکســال ایران 
است ولی ما این فرصت را به مربی ایرانی ندادیم. آیا همین 
فرصت را بــه گل محمــدی دادیم؟ اینکه مــردم رضایت 
نســبی از پرســپولیس دارند یک بحث است ولی موضوع 
این اســت که ما آیا این فرصت را به مربــی ایرانی دادیم؟ 
متاسفانه یک نگرش به وجود آمده است که مربیان ایرانی 
کارایی ندارند. آقای برانکو چند باخت داشت؟ البته این را 
هم بگویم که دســتمزدها به یکباره باال رفت و این شامل 
من هم شــد که در بخش مربیان خارجی چند برابر شــد و 
این مشــکالت را افزایش داده اســت. وی با انتقاد دوباره 
از کی روش خاطرنشــان کرد: معیار آماری است که فیفا 
می گوید. ما در بین 32 تیم در رده سی و یکم قرار گرفتیم. 
بازی ایران و نیجریه بدترین بازی جام معرفی شــد و اینکه 
مربــی ما جزو یازده مربی پر در آمــد در جام جهانی بود. ما 
فقط یک ربع مقابل آرژانتین خوب بــازی کردیم ولی باید 

با بوســنی خوب بازی می کردیم. آلمان به برزیل 7 گل زد 
ولی برابر الجزایر به مشــکل خورد. ما اگر مربی الجزایر را 
داشتیم می توانستیم به مرحله دوم برسیم. مایلی کهن در 
پاســخ به این ســوال که چرا همه ملی پوشان ایران و حتی 
فرگوســن از کی روش تمجید کرده اند، گفت: در کجای 
دنیا دیدید یک بازیکن 2۰ ســاله از هواپیما پایین می آید و 
به رئیس فدراســیون می گوید که مربی تیم عوض نشود؟ 
چونکه این کار به آنها القا شده که تعریف کنند. اگر فرگوسن 
از او تعریف می کند این ســوال پیش می آیــد که چرا کی 
روش سرمربی منچستر یونایتد نمی شود؟ تیم ملی پرتغال 
در زمان ایشــان چه نتایجی کســب کرد. ایشان مدام می 
گوید من می روم؟ مگر قراداد ندارند؟ آیا می شود به یکباره 

گذاشت و رفت؟ باید به این مسایل رسیدگی شود.

صبر فدراسیون لبریز می شود؟!
این صحبت های مایلی کهن در حالی مطرح می شــوند 
که با نظر کفاشــیان کادر فنــی تیم ملی امیــد علیه کادر 
فنی بزرگســاالن ممنوع المصاحبه شده بودند! حال باید 
دید صبر فدراســیون فوتبال چه زمانی لبریز می شود و آیا 
کفاشیان می تواند به مایلی کهن و مصاحبه های انتقادی 

اش واکنشی نشان دهد؟ بعید می دانیم!

تمجید از رایکوف و راجرز؛ انتقاد از کی روش و برانکو

ورزش
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فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست
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باز آی، که از جان اثری نیست مرا
مدهوشم و از خود خبری نیست مرا

خواهم که به جانب تو پرواز کنم
اما چه کنم بال و پری نیست مرا

)هاللی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

سین مثل سواد؛ میم مثل مناطق محروم 
فردا هفتم دی ماه اســت؛ سالروز تشکیل نهضت ســوادآموزی؛ نهضتی که هرگز تمامی نخواهد 
داشت. سازمان نهضت سوادآموزی ایران در سال ۱35۸ به فرمان حضرت امام خمینی)ره( تشکیل 
شــد؛ با این هدف متعالی که همهـ  چه بزرگساالن و چه کودکانـ  از نعمت دانش خواندن و نوشتن 
بهره مند باشــند، خصوصا آنان کــه در مناطق محروم زندگی می کنند و به امکانات ســوادآموزی 
دسترســی ندارند. بچه های دهه6۰ خوب به یاد دارند روزهایی را کــه مادربزرگ و پدربزرگ های 
بی سواد در مساجد یا کالس های دبستان دور هم جمع می شدند تا سواد بیاموزند. کالس هایی که 
همیشه مزین به یک تابلوی سیاه و سفید بود. تابلویی که یک تخته سیاه کوچک را در ذهن تداعی 
می کرد و روی آن دســتی پس از نوشتن »ا- ب- پ« در حال نوشــتن »ت« و تنها دندانه نخست 
آن را نگاشــته بود با شعاری در باالی تابلو که: »ایران را مدرسه کنیم« و پایین تابلو هم نقش بسته 
بود: »سازمان نهضت سوادآموزی«.  سوادآموزی به بزرگساالن البته پیشینه ای دور تر دارد. برای 
نخستین بار بنا به ماده هشتم »قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی« که 

در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱3۰6 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، به وزارت معارف 
اجازه داده شد »در نقاطی که صالح و مقتضی می داند در دهات و قراء و قصبات کالس اکابر ابتدایی 
تأسیس نماید«. »سازمان تعلیمات اکابر« نخستین اقدام رسمی و همگانی در این زمینه بود که در 
سال ۱3۱5 با هدف باسواد کردن بزرگساالن تاسیس شد و در آن با استفاده از فضای مدرسه های 
موجود کالس های شبانه برای بزرگساالن تشکیل می شد. فعالیت های این سازمان تا زمان اشغال 
ایران در شــهریورماه ۱32۰ ادامه داشت. با آرام شــدن فضا بار دیگر بحث آموزش بزرگساالن در 
۱332 و با تاسیس سازمان آموزش سالمندان مطرح شد. این سازمان نیز تنها به مدت سه سال به 
کار خود ادامه داد و در ۱335 جای خود را به ســازمان آموزش بزرگساالن داد. این سازمان نیز در 
۱3۴3 جای خود را به کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی داد که تا سال ۱355 و روی کار آمدن 

سازمان جهاد ملی سوادآموزی به فعالیت خود ادامه داد.
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و به فاصله کمتر از یک سال از گذشت این واقعه تاریخی در هفتم 

دی ماه ۱35۸ به فرمان امام خمینی سازمان نهضت سوادآموزی وظیفه آموزش به بزرگساالن را 
بر عهده گرفت. این سازمان تا سه سال به صورت شورایی اداره می شد تا سرانجام حجت االسالم 

والمسلمین قرائتی به ریاست آن منصوب شد. 
در بخش هایــی از فرمان امام خمینی )ره( آمده بود: »ما باید در برنامه درازمدت فرهنگ وابســته 
کشورمان را به فرهنگ مســتقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون 
تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بی سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم... برای 
این امر الزم است تمام بی ســوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاددادن 
بپاخیزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات به پا خیزد و از تشــریفات اداری بپرهیزد... ائمه 
جماعات شهرستان ها و روستا ها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تکایا باسوادان نوشتن و خواندن 
را به خواهران و برادران خود یاد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصی اعضای 

بی سواد را تعلیم کنند و بی سوادان از این امر سر پیچی نکنند...« )منبع: هنرآنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

از کوه های کاتو تا کانال ماهی
خاطرات شفاهی سردار کوروش آسیابانی منتشر شد

خاطرات شــفاهی سردار کوروش آســیابانی، جانشــین فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب سپاه، با 
عنوان »از کوه های کاتو تا کانال ماهی« به قلم رحیم زارعی منتشــر شد. این کتاب در ۱3 فصل با 
عنوان های دوران کودکی، دوران نوجوانی، جبهه های غرب، درد و رنج های دومین مجروحیت، 
حضور در جبهه های ایالم، عملیات والفجر ۸، حماسه های ارتفاعات کاتو و لری، سقوط مهران، 
اعــزام به دوره دافوس، ادامه دوران دافوس، عملیات مرصاد، آتش بس، غم فراق امام، و تمهید 

اردوگاه و استقبال از آزادگان تدوین شده است.
زارعی در مقدمه کتاب می نویســد: »در تدوین خاطرات ســردار کوروش آسیابانی ذکر چند نکته 
ضروری می نماید؛ اواًل خودشان با وسواس تمام مقید به نقل واقعیت ها بود. حتی مواردی شنیدنی 
از خاطرات خود را به  خاطــر تردید ناچیزی حذف می کرد. ثانیًا اتفاقات، جریانات و چارچوب کالم 

همان چیزی است که ایشان بیان داشته است.«
وی در ادامه یادآور می شود: »گاه برای تأیید مطلبی و یا نامی با بسیاری از افراد تماس گرفته شد. 
در ویرایش، تدوین و به ارکان جمله بستن واژه ها دقت فراوان گردید تا سالمت و سندیت خاطرات 
آسیبی نرسد و اگر جمله یا جمالتی ابهام داشــت و مفهوم روانی از آنها دریافت نمی شد، سعی بر 
آن بوده نزدیک ترین واژه ها گزینش شود و در نهایت به تأیید سردار آسیابانی برسد. یادآور می شوم 
اظهارنظرها، تشریح وضعیت های جغرافیایی، حدس ها و تحلیل های ایشان که به نظرم ارتباطی 
با تاریخ شفاهی نداشــت از متن ها حذف گردید. نکته دیگر اینکه آقای آسیابانی خیلی عالقه مند 
بود، هر فصل از خاطرات ایشــان را بدون سؤال و یا با کم ترین پرسش مرور کنیم و ایشان از آغاز تا 

پایان به روایت خاطرات خود بپردازد.
گاه این خواست و کشش در قسمت هایی از بیان خاطرات نمود دارد. ده ها سؤال از مصاحبه  ناخودآ

اولیــه حذف گردیــد تا انســجام مطلب بــرای خواننده 
حفظ شــود و پرســش های غیرضروری اصالح گردد. 
ذهن ایشــان متأثر از کارهای دقیق شناســایی به رغم 
آسیب های جســمی و فاصله زمانی قریب به سه دهه، 
الحمدالله در بیان و یادآوری خاطرات گذشته و تجسم 

آنها عالی بود.«
در صفحه 6۱ کتــاب »از کوه های کاتو تا کانال ماهی« 
می خوانیم: »یکی از پزشکان بیمارستان روی دستم کار 
کرد ولی بی فایده بود. ســه چهار بار دستم را گچ گرفتند 
و شکســتند. حدود هجده روز بســتری بودم تا اینکه به 
اصرار مادرم پیش یکی از جراحان محلی که به »پســر 
حاجی احمد« معروف بود، رفتیم. آدم خبره ای بود. منزل 
ایشان نزدیک پل آبشوران بود. با دستگاهی که داشت 
گچ را باز کرد. دســتم خیلی درد می کرد. روغنی را روی 
دســتم مالید و گفت: »فردا بیاریدش.« بعد هم به قول 
معروف دســت وبال گردن شد. فردا که دوباره برگشتیم 
از من پرسید: »حال دستت چه طوره؟« گفتم: »خوبه!« 

گاه و با خشم  دستم را گرفت،  آرام گذاشــت روی زانوی خودش و یک دفعه آن را شکست. ناخودآ
دستش را چســبیدم اما او دستم را گرفت. داشتم می مردم. چند بار دستم را شکسته بودند. حالت 

ضعف و بی هوشی داشتم. می شنیدم که جراح مرتب می گفت: »اشکالی نداره.«
با چوب، مقوا، دارو پنبه، آتلی برایم درست کرد. البته محل زخم را باز گذاشت. به حالت قهر و شوخی 

به مادرم گفتم: »چون منو پیش این جراح آوردی می رم دیگه برنمی گردم...«

روزنامه ای که می توانستیم نه آن که می خواستیم
جهانگیر بهروز، روزنامه نگار پیشکسوت، سال ۱3۰5 در 
مشهد متولد شد. از دوران دبیرســتان به روزنامه نگاری 
متمایل شد و در کار خبرنگاری جرات و شهامتی خاص از 
خود نشان داد. بی پروایی های وی در سال های نخست 
روزنامه نگاری اش چنان بود که قبل از سی سالگی سه بار 
دستگیر شــد. بعد از تاسیس سازمان اطالعات و امنیت 
کشور )ساواک( نیز شانزده بار بازداشت شد. گزارش های 
اولیه وی در روزنامه ایران به چاپ رســیده و بعد از آن در 

»روزنامــه ایران ما« به مدیریت جهانگیر تفضلی نیز گزارش ها و مقاالتی نوشــت و روزگاری هم » 
قیام ایران« را بنیان نهاد که نجف دریابندری، شــاهرخ مسکوب، سیاوش کسرایی و محمدجعفر 
محجوب در آن قلم زدند. وی در ســال ۱3۴۸ با تاسیس موسسه آیندگان به عضویت هیات مدیره 
این موسســه درآمد که داریوش همایون مدیرعامــل آن بود، و از اولین شــماره روزنامه آیندگان، 
غالمحســین صالحیار سردبیری اش را به عهده گرفت. یک ســال بعد، با خروج صالحیار، هیات 
مدیره موسســه آیندگان، جهانگیر بهروز را به سردبیری گماشــت اما همزمان با هزارمین شماره 
آیندگان که وی در سرمقاله آن نوشت »این روزنامه ای بود که می توانستیم نه آن که می خواستیم«، 
پادشاه به شدت خشــمگین شد و بنا به دستور ساواک بهروز از ســمت خود معاف شد و سردبیری 

را به معاون خود سپرد.
از آن زمان جهانگیر بهروز وقت خود را صرف موسسه اکو اف ایران کرد که چند نشریه انگلیسی زبان 

داشت و از جمله معدود منابع خبری جهان در مورد ایران بود.
وی سرانجام در ۸۸ سالگی بر اثر حادثه ای در لندن به کما رفت و روز 5 دی ۱393 درگذشت.

تخلف علنی سازندگان سد مخزنی پل رود
سازندگان ســد مخزنی پل رود که صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی آن در سال ۱39۰ مورد تایید 
کارشناسان نبود، اکنون قصد دارند ارتفاع سد را از آنچه در گزارش ارزیابی آمده نیز 25 متر باالتر ببرند.
هدف از ســاخت ســد مخزنی پل رود ذخیره و تنظیم آب رودخانه پل رود بود که دومین رودخانه بزرگ 
استان گیالن است. اعالم شد که با ساخت آن امکان آبیاری بالغ بر 27 هزارهکتار از اراضی شالی کاری 
و باغ های شهرســتان های رودسر و املش و تامین آب شرب پنج شهر بزرگ شرق گیالن )رحیم آباد، 
رودسر، کالچای، املش و چابکسر( به میزان ۴۰ میلیون مترمکعب در سال فراهم می شود اما بعدها 
تامین انرژی برق آبی به میزان 7۰ جیگاوات در ســال هم به این اهداف افزوده شد. یک فعال محیط 
زیست و استاد دانشگاه می گوید: ارتفاع این سد قبال 7۰ متر بود و در تمام اخباری هم که قبال منتشر 
می شد 7۰ اعالم شده بود. اما االن شما در همه اخباری که از سال ۱393 به این طرف منتشر می شود 
می بینید ارتفاع تاج سد ۱۰۰ متر اعالم می شود و این یعنی در یک سال اخیر 3۰ متر به ارتفاع این سد 
اضافه شــده است. این سد قبال اصال کارکرد نیروگاهی نداشته و مخزنی بوده است. بعد دیدند که سر 
و صدایی نیست و از اعتراض خبری نیست و این ارتفاع را از 7۰ به ۱۰۰ تبدیل کرده اند تا نیروگاه را هم 
به این اضافه کنند. دکتر حمید درودیان اهداف کشــاورزی سد را نیز تایید نمی کند و می گوید: در تمام 
رودسر یک مترمربع به من زمین نشان بدهید که در اثر ساخت این سد، سطح زیر کشت آن باال برود. 
اینجا اصال چنین فضایی وجود ندارد. اصال 6۰۰۰ هکتار زمین خالی که منتظر آب باشد در این منطقه 
وجود ندارد که ما سد را بسازیم و برای آن آب تامین کنیم. معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط 
زیست نیز نظر مساعدی درباره سد پل رود ندارد. دکتر سعید متصدی می گوید: سازمان محیط زیست 
با سدسازی تنها برای تامین آب شرب موافق است و آن هم به جهت اهمیت موضوع تامین آب شرب 
اســت. اما به دلیل مشکالت کشور در زمینه تامین آب با سدســازی برای صنعت و کشاورزی و دیگر 
اهداف موافق نیست. وی در پاسخ به اینکه ارتفاع مجاز سد در گزارش ارزیابی 75 متر بوده اما اکنون 
رسما صحبت از تاج ۱۰۰ متری می شود، تصریح می کند: اگر در گزارش ارزیابی عدد 75 قید شده باشد 
به هیچ عنوان تغییر ارتفاع را نمی پذیریم. در متن گزارش ارزیابی به سادگی از کنار این موضوع که چند 
هکتار جنگل باید قطع شده و یا زیر آب غرق خواهد شد، عبور شده است و تنها در یک بخش به صورت 
خیلی گذرا اشاره شده است که در محدوده مخزن سد پل رود حدود ۱5۰ هکتار قطع اراضی جنگلی و 
باغی مغروق خواهد شد. با این حال به نظر می رسد با توجه به ضرورت احداث جاده جناحین از سمت 

راست و چپ و همین طور تاسیسات جانبی میزان جنگل تراشی الزم از ۱5۰ هکتار نیز بیشتر باشد.
همه این موارد افزون بر سیاست کلی سازمان محیط زیست در محدودکردن سدسازی به منظور تامین 
آب شرب باعث می شــود صدور تاییدیه گزارش ارزیابی برای سد مخزنی پل رود از اساس زیر سوال 
باشد اما از آنجا که این مجوز در سال های گذشته صادر شده است اکنون باید به انتظار نشست و دید 
که آیا تخلف 3۰ متری سدسازان که با توجه به شیب بسیار کم دره منتهی به سد، سطح تخریب را در 

ابعاد بزرگی بیشتر خواهد کرد، منجر به واکنش قانونی سازمان محیط زیست خواهد شد؟

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

جشنواره لباس اقوام ایرانی افتتاح شد
آیین گشــایش جشنواه پیوند و پوشــاک اقوام ایرانی 
صبح روز یکشنبه 6 دی ماه در نگارخانه آسمان برگزار 
شد، در حالی که در ســالن جماعتی با پوشش های 
رنگارنگ که از اقوام و عشایر مختلف به تهران آمده 
بودند حضور داشــتند و فضایی شــاد و زنده به وجود 
آوردند. پس از سخنان محمدامین سازگارنژاد، رئیس 
سازمان فنی و حرفه ای کشور، در ابتدای مراسم فضا 
برای انجام مراسم عقد زوجی از کهکیلویه و بویر احمد 

آماده شــد. روی صحنه چادری عشایری با همه لوازم زندگی داخل آن برپا شده بود و نوازندگان 
ســاز و نقاره به همراه خواننده در کنار آن نشستند تا موسیقی مراسم را اجرا کنند. نکته جالب در 
این برنامه واقعی بودن مراســم عقد بود. برای آشنایی حاضران در سالن با مراحل مختلف یک 
ازدواج سنتی در کهکیلویه و بویر احمد، انجام شد و در طول این مراسم صدای کل کشیدن زنان 

داخل سالن با موسیقی همراه بود.
پس از آن عروس با لباس سفید و توری که بر سر داشت در کنار داماد نشست و عاقد با جمالتی 
خاص و در حالی که با ترکه ای نازک روی ســر عروس ضربه می زد مراســم عقــد را اجرا کرد. با 
پایان یافتن مراسم عروسی همه حاضران برای افتتاح و بازدید از نمایشگاه لباس اقوام ایرانی به 
سالن دیگری رفتند که پر از لباس های رنگارنگ بود. این نمایشگاه تا ۱6 دی ماه از ساعت ۱۰ تا 
۱۸ به آدرس زعفرانیه، خیابان شهید فالحی، باالتر از خیابان شیرکوه، پالک ۴۸، در نگارخانه 

فرهنگی و هنری آسمان برقرار است.

ویولن نواز  شهیر روس در تهران 
نیمــه دی مــاه، پاگانینی مســکو، کنســرت ویولن 
چایکوفســکی را به تاالر وحدت مــی آورد. به نقل از 
روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، ماکسیم 
فدوتف مشهور به »پاگانینی مسکو« برای برگزاری 
چهار کنســرت به دعوت علی رهبــری مدیر هنری 
ارکستر سمفونیک تهران هفته آینده به ایران می آید. 
ماکسیم فدوتف یکی از مشهورترین ویولن نواز های 
روســیه و فرزند رهبر مشهور روســی ویکتور فدوتف 

است. او فارغ التحصیل کنسرواتوار پترزبورگ است و از سال 2۰۰3 به عنوان مدیر هنری ارکستر 
سمفونیک روسیه فعالیت می کند. فدوتف در حال حاضر پروفسور کنسرواتوار مسکو است و با 
بزرگ ترین و مشهورترین ارکسترهای دنیا در تمام قاره ها کنسرت برگزار کرده است. او تا به حال 
جوایز زیادی دریافت کرده است که از جمله آنها باید به مسابقه جهانی ویلن ریگا، مسابقه جهانی 
جنوا در ایتالیا، مسابقه جهانی موسیقی مجلسی در وچلی، برنده مدال طالی مسابقات جهانی 
توکیو و برنده جایزه مسابقه جهانی چایکوفسکی در مسکو اشاره کرد. فدوتف به همراه همسرش 
فدوتف پتروا باالترین درجه هنری دولت روســیه را دریافت کرده اســت. او به همراه همسرش 
در روزهای ۱۴ و ۱5 دی ماه ساعت 2۰ در تاالر رودکی رسیتال خواهند داشت و در روزهای ۱6 
و ۱7 دی ماه در تاالر وحدت ساعت 2۱.3۰ کنســرتو ویولن چایکوفسکی را اجرا خواهند کرد. 
عالقه مندان به دیدن این برنامه برای تهیه رســیتال و کنسرت ویلن چایکوفسکی به نوازندگی 
ماکسیم فدوتف می توانند به سامانه فروش بلیت www.iranconcert.com مراجعه کنند.

از کوه های کاتو تا کانال ماهی
)دفاع مقدس به روایت سردار 
کوروش آسیابانی( 
نگارش و تدوین: رحیم زارعی 
انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس
شمارگان: هزار نسخه
قیمت: 15 هزار تومان

۲61 صفحه 

طرح: Ahmet Ozturkllevent/ ترکیه عده ای معتقدند: محرومیت، خالقیت انسان را شکوفا می کند! 


