
 بازی هایی 
برای آینده

برنج های آلوده

انتخابات آمریکا

 عدم توان دولت 
برای پرداخت یارانه 95

نه کارلوس، نه والسکو
فقط مربی ایرانی!

 اقدامات تاثیرگذار 
برای داشتن زندگی شاد

 اقتصاد کشور 
فقرآفرین است

 تعیین تکلیف 
مصاحبه  ظریف 

آیا تاکنون به کودک و دورانی که می گذراند و اینکه 
چگونه بــی وقفه دنیای پیرامونش را جســتجو می 
کند، فکر کرده اید؟ بازی، تنها راه این کشف بزرگ 
برای اوســت و بهترین ابزارش اسباب بازی ست. 
انســان با ابزار بازی، یعنی انگشتان دست و پایش 
زاده می شــود. کودک تالش می کند تا انگشــتان 

پایش را به دهانش برساند  ...

در حالیکه این روزها شاهد شنیدن اخباری مبنی بر 
توزیع برنج های آلوده در بازار هســتیم این موضوع 
در مجلس شورای اســالمی مطرح شده ومجلسی 
ها معتقدند که مسوول توزیع برنج های آلوده وزارت 
جهاد کشاورزی است ، این در حالیست که مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرده اخبار منتشر 
شده در این خصوص صحت ندارد و تمامی برنج های 
عرضه شــده توسط این شــرکت به بازار سالم است. 

ماجرا از آنجایی آغاز شد که  ...

در آســتانه ورود به ســال جدید میالدی، سالی که 
قرار اســت در آن، رئیس جمهور آمریکا در انتخابات 
سراســری انتخاب شــود، رقابــت نامزدهــای دو 
حــزب اصلــی این کشــور بــرای نهایی کــردن نام 
خود در فهرســت انتخاباتــی و در نهایــت، پیروزی 
در این انتخابات، در حال شــدت گرفتن اســت. از 
یک ســو، موضع گیری برخی نامزدهای پیشــرو در 
نظرسنجی ها، به ویژه دونالد ترامپ، چهره جنجالی 

جمهوری خواهان ...

محمدحسن پیوندی امروز در مراسم سالگرد پنجاه و 
یکمین سال تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با بیان اینکه سال آینده، سال سختی برای اقتصاد 
کشــور اســت، گفت: به دلیل بازی بــا قیمت نفت 
خام کــه توســط مصرف کننــدگان انجام شــده نه 
تولیدکنندگان درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته به 

طوری که دولت توان پرداخت ...

محمد مایلی کهن مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران در 
یک مصاحبه مفصل دوباره به مربیان خارجی شاغل 
در ایــران حمله کرد و آنهــا را زیر ســوال برد. محمد 
مایلی کهن در خصوص تغییر برنامه های لیگ برتر و 
مشکالت احتمالی برای تیم امید گفت: »کار برای 
ما سخت شده است. وقتی ســازمان لیگ می گوید 

کمیته پزشکی ما باید تصمیم گیری  ...

گرچــن روبیــن ؛ در حــال تحریــر کتابــی در مورد 
خوشبختی و شاد زیستن اســت .او در این کتاب به 
فرضیه شناســایی مشکالت اشاره می کند . این امر 
ممکن اســت مانند یک ایده اولیه به نظر برســد اما 
بسیاری از ســرخوردگی ها و احساس ناراحتی ما به 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت ما برمی گردد . 

شناسایی مشکالت اغلب  ...

سیدپرویز فتاح در نشســت صمیمی با دانشجویان 
نخبه تحت پوشش کمیته امداد استان تهران اظهار 
داشت: کمیته امداد با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که 
دارد صرفا دستگیری مختصری می کند و نمی تواند 
تمام مشکالت را صفر تا صد حل کند. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خاطر نشان کرد: مجموعه 

امداد نمی تواند جور مملکت ...

یــک عضــو ناظر مجلــس در شــورای نظــارت در 
صداوسیما گفت که این شورا در روز شنبه هفته آینده 
)12 دی ماه ( موضوع پخش نشدن مصاحبه برنامه 
90 با وزیر امور خارجه و حواشــی پیرامون آن را مورد 
بررسی قرارمی دهد. سیدرمضان شجاعی کیاسری 
اظهار کرد: طبق روال گذشته جلسه شورای نظارت 
بر صدا و ســیما شنبه ها برگزار می شود که اگر تعداد 

افراد حاضر در این جلسه  ...
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والیبال در مسیر 
درگیری و حاشیه

اتفاقاتی که در دیدار تیم های پیکان و بانک سرمایه 
رخ داده در این فصل تازگی ندارد و ادامه روندی است 
که لیگ والیبال را به عنوان جانشــین خلف فوتسال 
در مســایل حاشــیه ای و درگیری هــا معرفی کرده 
است. دیدار حساس تیم های پیکان و بانک سرمایه 
اگرچه نتوانست پای عالقه مندان زیادی را به خانه 
والیبال تهران بکشاند اما حضور انبوهی از ستاره ها 

صفحه 7در ترکیب دو تیم حساسیت کار را  ... صفحه ۳

رمادی آزاد شد 
ارتش عراق در بیانیه ای آزادی شهر الرمادی از اشغال داعش را اعالم کرد

اینگونه اظهارات به صالح 
شورای نگهبان نیست

احمد توکلــی در مطلبی با عنوان "دلســوزانه با آیت 
الله جنتــی" در کانــال تلگرامی خود نوشــت: »در 
خبرها خواندم که تعداد ثبت نام کننده های این دوره 
انتخابات مجلس نسبت به دور گذشته 110 درصد 
و ثبت نام کنندگان خبرگان نیز 50 درصد رشد داشته 
اســت. البته اگر آمار واجدین شرایط نامزد شدن در 

صفحه 2انتخابات دو دوره  ...

وقتی آلودگی هوا هم سیاسی می شود
آلودگی شدید هوای تهران دارد سومین هفته خود را تمام می کند. با این حال در میان مقامات چیزی به جز 
دعوا و تقصیر را انداختن بر گردن دیگری و دولت های قبل دیده نمی شود. از طرفی دولت و سازمان محیط 
زیست و شهرداری و پلیس که از نهادهای مسئول در این خصوص هستند، نه تنها پاسخ شفافی درخصوص 
علت آلودگی و به ویژه اقداماتشان برای رفع آن نمی دهند، بلکه توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.

صفحه 2از طرف دیگر مخالفان دولت آلودگی را دستاویز مخالفت های خود کرده اند. درحالی که  ...
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 حمایت شهریار 
از دایی و عادل

حجت االسالم سید حسن خمینی:

عقالی جهان اسالم سکاندار اندیشه شوند
حجت االسالم سید حسن خمینی گفت: وقتی عنان تفکر در اختیار یک جریان تندرو قرار گیرد، همین چند 

پارگی که امروز شاهد آن هستیم رخ می دهد. نوه امام در دیدار با جمعی از میهمانان خارجی شرکت کننده در 
بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که در حرم مطهر امام خمینی حضور یافته 
بودند، با بیان این موضوع بر هم فکری همه گروه های درگیر در مسائل موجود در جهان اسالم 

تاکید کرد و گفت: راهی جز طرد گروه های تکفیری نیست. سید حسن خمینی با اشاره به 
این سخن امام که علت حدوث انقالب، علت بقای آن نیز خواهد بود، اظهار داشت: 

صفحه ۳صفحه 2صفحه ۳امام »اتکال به خدا« و »وحدت کلمه« را عامل  ... صفحه 7

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر اینکه 
پدرش وصیت کــرده به 
سمت سیاســت نرود به 
دفاع از عادل فردوسی پور 
پرداخت و گفت: 

هر چند  ...

سخنگوی وزارت خارجه:

»اس 300 « در مســیر اجـرا قــرار دارد
صفحه ۳

صفحه ۳

مدیرمســئول روزنامه اطالعات 
گفــت: این میزان از اســتقبال از 

انتخابات تاکنون  ...

وکیــل بابــک زنجانــی از ارائه 
درخواســت فک قرار بازداشــت 
موقت و صدور قرار تأمین مناسب 

برای موکل خود  ...

عبداهلل نوری درباره نحوه مواجهه 
احتمالی  ردصالحیت هــای  بــا 

اصالح طلبان  ...

سونامی ثبت 
 نام درست 
درک شود

 »ب.ز« 
آزاد می شود؟

اصالح طلبان 
نباید عقب 

نشینی کنند
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اینگونه اظهارات به صالح شورای نگهبان نیست
احمد توکلی در مطلبی با عنوان "دلسوزانه با آیت الله جنتی" در کانال تلگرامی خود نوشت: »در خبرها خواندم که تعداد 
ثبت نام کننده های این دوره انتخابات مجلس نســبت به دور گذشــته 110 درصد و ثبت نام کنندگان خبرگان نیز 50 
درصد رشد داشته اســت. البته اگر آمار واجدین شرایط نامزد شــدن در انتخابات دو دوره در دسترس بود، نسبت ثبت 
نام کنندگان هر دوره به واجدین شــرایط آن دوره با یکدیگر مقایسه می شد، معنادار بود. مقایسه دو عدد مطلق ثبت نام 
کننده ها درست نیست؛ در عین حال اختالف دو عدد آن قدر هست که می توان حدس قوی زد که نسبی هم بسنجیم باز 
این بار بیشتر است. این موضوع هم مایه مباهات است و هم از جهاتی نگران کننده. مایه مباهات است از این جهت که 

امیدواری مردم و یک انتخابات پرشور و باحضور حداکثری مردم را نشان می دهد. هرچند ممکن است بسیاری از کسانی که ثبت نام کردند صالحیت 
حضور در رقابت را بجهت ضرورت های قانونی نداشــته باشــند، اما جای نگرانی هم دارد. بیم آن می رود با ســاز و کار فعلی در بررســی صالحیت ها و 
محدودیت شــدید زمان برای شورای نگهبان، بررسی درســت و درهمان حال عادالنه صالحیت این تعداد داوطلب میسر نباشد و نهایتا تعداد زیادی 
ناخواسته با عدم احراز صالحیت، به ناحق از رقابت حدف شوند  اما ابراز اعجاب تردیدآمیز نسبت به این موضوع شبیه آنچه آیه الله جنتی در نماز جمعه 
درباره کثرت داوطلبان و عدم صالحیت تعدادی از نامزدهای خبرگان فرمودند، به صالح این جایگاه و نهاد حاکمیتی مهم نیست. باید در حفظ شأن 
و بی طرفی شــورای نگهبان در افکار عمومی تالش کرد. شورای نگهبان را به تعبیر رهبر انقالب، باید از جهت حق الناس مورد توجه قرار داد. خالف 

مصلحت این جایگاه خطیر است.«

»ب.ز« آزاد می شود؟
وکیل بابک زنجانی از ارائه درخواست فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تأمین مناسب برای موکل خود به دادگاه خبر 
داد. رسول کوهپایه زاده با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه موکل من در تاریخ 9 دی ماه سال 92 با صدور قرار بازداشت 
موقت به زندان رفته و علی رغم اعتراض های مکرر به قرار مذکور به طور پیوسته 2 سال در بازداشت موقت به سر می برد، طی 
الیحه ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم تا نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار 
تأمین مناسب در صورت صالحدید اقدام قانونی صورت گیرد. وی با تأکید براینکه تصمیم و تشخیص در این قضیه برعهده 
دادگاه است، گفت: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار از سوی مرجع ذی صالح، 

جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحای آثار و دالیل ارتکاب جرم عنوان شده است. کوهپایه زاده تصریح کرد: اکنون که بیش 6 ماه از 
خاتمه تحقیقات می گذرد و 24 جلسه دادرســی هم برگزار شده دیگر دلیلی برای بازداشت موقت موکل من وجود ندارد. وکیل بابک زنجانی افزود: در عین 
حال با توجه به تبصره 1 ماده فوق الذکر که مقرر می دارد نصاب حداکثر مجازات های بازداشت، سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود 
به نظر می رسد قرار تأمین جدید از نظر قانون گذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا براساس این حکم چنین استنباط می شود که از نظر 
قانون گذار، متهمی که به اندازه نصاب های فوق در بازداشت بوده نباید مجددًا این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه بازداشت شود. کوهپایه زاده در پایان گفت: 
با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه در استیفای حقوق بیت المال و همچنین اعطای مهلت به موکل جهت پرداخت بدهی، آزادی 
ایشان قطعًا اقدامی مؤثر و عملی جهت تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت طلبان است.

 »9 دی« نبود ؛
»فتنه« جمع نمی شد

رئیس قــوه قضائیه با اشــاره به این کــه در فتنه ۸۸ 
شعارها به ســمت اصل نظام سوق داده شد، گفت: 
حماســه عظیم 9 دی حرکتی خودجوش ناشــی از 
گاهی و موقعیت شناســی مردم بود و  بصیرت، خودآ
اگر این حماسه نبود، بساط فتنه ۸۸ به این زودی ها 

جمع نمی شد.
رئیس قــوه قضاییه به موضوع حلــم و صبر نظام در 
فتنه اخیر اشــاره و تصریح کرد: در قبال فتنه، مهم 
هوشــیاری همه اســت و توجــه به آنچه کــه زمینه 
هــای خلق یــک فتنــه را فراهــم می کند، چــرا که 
تاریخ می تواند تکرار شــود به همیــن دلیل همه باید 
 هوشــیار بوده و به علــل و عوامــل آن توطئه عظیم 

توجه کنند.
رئیس قــوه قضاییه با اشــاره بــه اینکــه آنچه طمع 
دشمن در نظام را ایجاد بکند عامل ایجاد فتنه است 
افزود: دشــمنان در اصــل نظام طمع کــرده بودند 
و ما شــاهد این بودیم که شــعارها در زمــان فتنه به 
ســمت والیت فقیه و مردم ســاالری دینی به عنوان 
 ارکان اصلــی نظــام جمهــوری اســالمی معطوف 

شده بود.
آیــت الله آملی الریجانی در خصــوص نکات عبرت 
آموز حماسه 9 دی گفت: مشکل فتنه این است که 
در آن حــق و باطل خلط می شــوند و در یک فضای 
غبارآلــود نمی تــوان حق را از باطل تشــخیص داد. 
خوشــبختانه افــراد با بصیــرت در همیــن فضای 
غبارآلــود هــم می توانند تشــخیص دهند دشــمن 
 به چــه چیــز طمــع کــرده و حــق را از باطــل تمیز 

می دهند.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اینکه انقالب در مسیر 
خویش، فتنــه های بســیاری را بارها بــه خود دیده 
اســت تاکید کرد: حماســه بصیرت آفریــن 9 دی و 
فتنه ســال ۸۸ از عبرت های نادر بعد از انقالب بود 
و مــا امیدواریم که خداوند همواره توفیق تمیز حق از 

باطل را عنایت کند.
آیت الله آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با محکومیت برخی فعالیت های مغرضانه دولت 
آمریکا در دو هفته اخیر این فعالیت ها را نوعی موذی 
گری، تخلــف و عهدشــکنی عنوان کــرد و افزود: 
مســائلی که در دو هفته اخیر رخ داد و عهدشــکنی 
ها و تخلفات آمریــکا، نوعی تخلف در قرارداد برجام 
است اگرچه آنها در ظاهر می گویند با برجام مخالفتی 
ندارند اما فعالیت های مغرضانه آنها در عمل ناقض 

برجام است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از ســخنان آمریکایی ها 
مبنی بر ایجــاد تحریم های جدیــد علیه جمهوری 
اســالمی ایــران گفــت: هــدف از برجام بــرای ما 
بازشــدن فضاهــای اقتصــادی جدیــد و برچیــده 
شــدن موانــع تحریمــی بــود امــا اینکه آنهــا می 
گوینــد تحریم هــا را از حیث هســته ای برداشــته 
و از جنبــه دیگــری ایجــاد می کنیــم، مســئله ای 
 اســت کــه همــواره نســبت بــه آن هشــدار داده 

شده بود.
آیت الله آملی الریجانی با اشاره به محدودیت صدور 
ویزا برای کسانی که قباًل به ایران سفر کرده اند، این 
اقدام را یکی دیگــر از تصمیمــات مغرضانه آمریکا 
دانست و افزود: این تصمیمات تاثیرات نامطلوبی را 
نیز به دنبال خواهد داشت. عالوه بر این دست درازی 
آمریکا به اموال بانکی ایران نیز یک اقدام شــیطنت 

آمیز و قابل تامل دیگر است.

آلودگی سیاسی
وقتی آلودگی هوا هم سیاسی می شود

آلودگی شــدید هوای تهران دارد ســومین هفته خود را تمام می کند. با این حال 
در میان مقامات چیزی به جز دعوا و تقصیر را انداختن بر گردن دیگری و دولت 
های قبل دیده نمی شــود. از طرفی دولت و سازمان محیط زیست و شهرداری 
و پلیس که از نهادهای مســئول در این خصوص هستند، نه تنها پاسخ شفافی 
درخصوص علت آلودگی و به ویژه اقداماتشان برای رفع آن نمی دهند، بلکه توپ 

را به زمین یکدیگر می اندازند.
از طــرف دیگر مخالفان دولت آلودگی را دســتاویز مخالفت های خود کرده اند. 
درحالی که آلودگی هوا به ویژه در کالن شــهری مثل تهران مربوط به امســال 
نیست و زمســتان هر سال شاهد آن و برخی مواقع شــدیدتر از امسال هستیم، 
مخالفان دولت و به ویژه مخالفان ســازمان محیط زیســت و شخص معصومه 
ابتکار، آتش توپخانه خود را به ســمت دولت و ابتکار گرفته اند. از جدیدترین این 
اقدامات می توان به ماسک زدن روز گذشته حمید رسایی و چند نماینده مجلس 
که خود کاندیدای دور بعدی انتخابات مجلس هستند، اشاره کرد. موضوعی با 
توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس، بیشــتر شبیه به نمایشی برای جلب توجه 

مردم است. مردمی که روز به روز سخت تر نفس می کشند.
در این میان ارائه آمارهایی درخصوص افزایش مراجعه به اورژانس و مرگ و میر در 
اثر آلودگی و حتی افزایش ساعات کار بهشت زهرا به علت آلودگی، از سوی برخی 
افراد و رسانه ها و تکذیب آن از سوی دولت، نگرانی مردم را از بازی سیاستمداران 

با سالمتی شان را بیش از پیش کرده است.

جنگ رسانه ای
با جســت و جوی کلمه آلودگی روی اینترنت می بینیم بیشــترین استفاده از این 
کلمه از سوی رسانه های منتقد دولت است. روزی نیست که این سایت ها تیغ تیز 
انتقادات خود را متوجه دولت و سازمان محیط زیست نکنند. کم نیستند تیترهایی 
مثــل »دولت دود و رکود« که به دو معظل آلودگی و رکود اقتصادی اشــاره دارند 
و تیترهایــی مثل »مردم در خطر، ابتکار در ســفر انتخاباتی«، »ابتکار، ابتکاری 
برای آلودگی هوا ندارد«، »11 اشتباه روحانی در انتخاب ابتکار« که به عملکرد 
معصومه ابتکار در رفع این معظل نقد وارد می کنند. روزنامه وطن امروز متعلق به 
مهرداد بذرپاش که از مخالفان تندروی دولت هســتند و پیش تر نیز علیه ابتکار 
هجمه های زیادی داشتند، ازجمله این رسانه ها هستند که تقریبا هر روز با سلسله 

مقاالت و گزارش هایی به این موضوع می پردازد. 
درمقابل این هجمه رســانه ای علیه ابتکار به بهانه آلودگی هوا، این موضوع آن 
گونه که درخور این معضل بزرگ اســت، در رســانه های اصالح طلب منعکس 
نمی شود. چنان که در روزی که وطن امروز با عکس بزرگ تهران غرق در آلودگی 
روی پیشخوان روزنامه فروشی ها بود، شرق اصال این موضوع را در صفحه اول 

خود کار نکرده بود. موضوعی که باز هم نشــان از نگاه سیاسی رسانه ای به این 
مسئله دارد. در عین حال رسانه های اصالح طلب یادداشتی هایی با تیترهایی 
مثل »چرا مخالفان دولت انتظار مرگ شــهروندان را می کشــند؟«، »نقدهای 
سیاسی از جنس دلواپسی به آلودگی« را در هشدار به سیاسی شدن اعتراض ها 

به آلودگی منتشر می کنند. 
اما این جنگ رسانه ای محدود به هجمه علیه دولت از یک سو و انفعال روزنامه 
های حامی دولت از سوی دیگر نمی شود. بلکه گاه رسانه های مختلف وارد فاز 
اتهام زنی و پیدا کردن مقصر و سلب مسئولیت از نهادی که آن رسانه نزدیک به 
آن هستند، می شوند. بارزترین این موضوع در دو روزنامه ایران، وابسته به دولت 
و همشهری، وابســته به شهرداری دیده می شود، آنجایی که شنبه هفته جاری 
روزنامه ایران تیتر صفحه اولش »اقدامات شــهرداران جهان برای مهار آلودگی 
هــوا« بود و روزنامه همشــهری در روز یکشــنبه با تیتر صفحــه اول »اختیارات 
شهرداران جهان برای مهار آلودگی هوا« پاسخ آن را داد. گزارش هایی که اولی 
به نوعی شهرداری را مسئول رفع آلودگی معرفی می کرد و دومی به این معنا بود 
که اگر اقدامی نشده و یا کم بوده است شهرداری در این زمینه اختیاراتی ندارد و 
اگر اختیار الزم به شهرداری داده شود می تواند مانند دیگر شهر داری های دنیا 

در زمینه مقابله با آلودگی هوا اقدام کند.

تقصیر دیگری است
در میان این هجمه ها و جنگ رسانه ای اما مسئوالن نیز دائم تقصیر را بر گردن 
دیگری می اندازند و هر یک علت آلودگی را چیزی متفاوت از دیگری می دانند! 
معصومه ابتکار و دیگر مقامات دولتی مســئولیت را متوجه دولتمردان قبلی می 
دانند که باعث تحریم های جهانی علیه ایران و واردات خودرو چینی شد. ابتکار 
از عملکرد دولت برای رفع تحریم ها و همچنین تولید خودروهای داخل استاندارد 
دفاع می کند و انتقادات منتقدان را سیاســی می خواند. او از طرف دیگر بر لزوم 
نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی بر مسئله معاینه فنی خودروها تاکید دارد. برخی 
از منتقدان مشکل را خودروهای بی کیفیت داخلی می دانند و به ویژه از اعطای 
وام 25 میلیونی خودرو اننتقاد می کنند. طرفداران دولت قبل که در زمان احمدی 
نژاد خود هدف حمله منتقدان درخصوص آلودگی تولید بنزین های پتروشیمی 
بودند، علــت آلودگی را بنزین های وارداتی می خواننــد. برای مثال معاون وزیر 
سابق نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی می گوید: آلودگی 
هفته های اخیر هــوای تهران حقانیت بنزیــن تولید پتروشــیمی را اثبات کرد. 
عبدالحسین بیات تاکید می کند: آلودگی حال حاضر تهران بهترین شاهد برای 
اثبات اســتاندارد بودن ریفرمیت تولید پتروشیمی هاست زیرا در حال حاضر که 
بنزین وارداتی در کالنشهرها استفاده می شود، آلودگی هوا بسیار بدتر و طوالنی تر 

از زمان قبل شده است. موضوعی که مسئوالن دولتی آن را رد می کنند. 
این مسئولیت انداختن بر گردن دیگران در میان مسئوالن، شب گذشته در برنامه 
گفت گوی ویژه خبری به اوج خود رسید. این برنامه با حضور سردار حسینی رئیس 
پلیس راهور تهران، چمران رئیس شورای شهر تهران و دکتر حسینی مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برگزار شد. در حالی که دکتر حسینی مشکل را 
مربوط به معاینه فنی می دانست، سردار حسینی با بیان اینکه نظارت در این زمینه 
از سوی پلیس به خوبی صورت می گیرد، معاینه فنی را کاغذپاره خواند و چمران نیز 
در این بین بر مصائب پول نگرفتن شهرداری در حوزه حمل و نقل تاکید داشت. 

سه میهمان در تمام این گفت و گو صرفا یکدیگر را متهم کردند.
بدون توضیح بیشتر بخش هایی از جروبحث بسیار راهگشا و سازنده دکتر حسینی 

و سردار حسینی را می خوانیم: 
»دکتر حسینی: ۸0 درصد آالیندگی ها مربوط به خودروها، دیزلی، موتورسیکلت 
هستند و اکثر این میزان مربوط به دیزلی، موتورسیکلت و خودروهای کاربراتوری 
است. در تمام بندهای مصوبه سال 9۳ عدم انجام یا کم کاری می بینیم. مانیتور 

آالیندگی نیز می شود همین را می گوید.
مجری: چقدر خودروهای آالینده را توقیف کردید؟

سردار حســینی: ما در 9 ماه اخیر 5۳0 هزار برخورد داشتیم به صورت توقیف، 
جریمه و ... بوده. 

 دکتر حسینی: آمار شما غلط است. 
 سردار حسینی: آمار خودتان غلط است. 

 دکتر حسینی: شما با آمار غلط بحث می کنید. 
 سردار حســینی: آمار غلط، آمار ایشان است که متاسفانه فکر کردند می شود با 
مباحث عملیاتی که نیاز به کار میدانی دارد با جزوه و کتاب دانشگاهی برخورد کرد.

...
سردار حسینی: کدام عقل سلیم و منطق می گوید این آلودگی با این حد و شرایط 

وحشتناک را فقط ۳00 هزار خودرو ایجاد می کند؟ 
 دکتر حسینی: محاسبات دانشگاهی این را می گوید. 

 سردارحسینی: محاسبات شما را قبول نداریم.
سردار حسینی: یک خودرو با یک تکه کاغذ پاره به عنوان معاینه فنی مشکلش حل 
نمی شود. بیش از نیمی از خودروهایی که کاغذ معاینه فنی دارند، دودزا هستند. 
این که تصور کنیم با دادن یک تکه کاغذ پاره به نام معاینه فنی می شــود مشکل 

را حل کرد، قطعا اشتباه است. باید علت ها را جویا شد«.
اما این برنامه با اظهار نظر عجیب و غریب مجری این گونه پایان می یابد: »چند 
روز دیگر روز هوای پاک است و دور همدیگر جمع می شویم و کف می زنیم و سوت 
می زنیم ولی باید یادمان باشد که پاسخگوی مرگ و میر شهروندان نیز باشیم«.

پیگیری روزواکنش روز

نمی توان هر روز قانونی برای سرقت اموال مردم ایران تصویب کرد 
سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق صبح امروز )دوشنبه( با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو کرد. علی شمخانی با تبریک دستاوردهای 
ارتش و نیروهای مردمی عراق در عملیات الرمادی و آزادسازی بخش مهمی از مناطق اشغالی عراق از لوث وجود گروه های تروریستی بر استمرار مسیر موفق تکیه بر نیروهای بومی و اعتماد به ظرفیت های 
داخلی عراق برای برقراری امنیت در این کشور تاکید کرد. نماینده مقام معظم رهبری گفت: آمریکا به دنبال نابودی داعش نیست، بلکه از جریان تروریسم به عنوان ابزار تبلیغاتی و سیاسی برای مشروعیت 
بخشی به نفوذ بلندمدت خود در خاورمیانه و کشورهای اسالمی بهره می برد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تصویب قانون جدید صدور ویزا از سوی آمریکا این اقدام را مغایر صریح بند حسن 
نیت در برجام عنوان کرد و گفت: انجام اقداماتی از این دســت، ضمن توسعه بی اعتمادی موجب آشکار شدن مغایرت های آشــکار در گفتار و رفتار دولتمردان آمریکا نزد افکار عمومی جهانی 
خواهد شــد. وی افزود: نمی توان هر روز قانون و رویه ای جدید برای ایجاد محدودیت های خصمانه و ســرقت غیر قانونی اموال مردم ایران به تصویب رساند و در کنار آن با بیان گفتارهای 

زیبا از اعتمادسازی و حسن نیت سخن گفت.

سیاسی
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عقالی جهان اسالم 
سکاندار اندیشه شوند

»اس 300 « در مسیر اجرا 
قرار دارد

حجت االسالم سید حسن خمینی گفت: وقتی عنان تفکر در اختیار یک جریان تندرو قرار گیرد، همین چند پارگی که 
امروز شــاهد آن هســتیم رخ می دهد. نوه امام در دیدار با جمعی از میهمانان خارجی شرکت کننده در بیست و نهمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که در حرم مطهر امام خمینی حضور یافته بودند، با بیان این موضوع بر هم فکری 

همه گروه های درگیر در مسائل موجود در جهان اسالم تاکید کرد و گفت: راهی جز طرد گروه های تکفیری نیست.

عقال از تندروها نترسند
سید حسن خمینی با اشــاره به این ســخن امام که علت حدوث انقالب، علت بقای آن نیز خواهد بود، اظهار داشت: 
امام »اتکال به خدا« و »وحدت کلمه« را عامل پیروزی انقالب می دانستند و امروزهمین علل باعث بقای انقالب شده 
است. همانگونه که شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد بود »اسالم بر توحید کلمه و کلمه استوار است«؛ لذا ضمن باور به 
خداوند باید دست در دست هم باشیم. حسن خمینی با بیان اینکه هرکس در هر جایی تیغ بر دارد و جامعه را چندپاره کند 
وحدت را از بین برده اســت، تصریح کرد: این واقعیت شیعه و سنی نمی شناسد و رهبر معظم انقالب نیز در این زمینه 
تعابیر روشنگرانه ای دارند. باید بدانیم چند پارگی جامعه عمدتا مربوط به کج فهمی در فهم مسائل ساده گروهی است.
وی گفت: وقتی عنان تفکر در اختیار یک جریان تندرو قرار گیرد، همین چند پارگی که امروز شاهد آن هستیم رخ می 
دهد و بنابراین راهی جز این نیســت که عقال سکاندار اندیشه شــوند و گروهها و افکار تکفیری و الحادی را طرد کنند. 
یادگار امام ادامه داد: در چنین فضایی شاهد هستیم که یک جریان را به محض اینکه کسی با او هم عقیده نیست یا در 
کوچک ترین نقطه اختالف نظر دارد، طرد کرده و از دایره دین داری، اسالم و انقالب بیرون می برد و نتیجه آن جامعه 

چند پاره اسالمی خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم.
سید حسن خمینی یادآور شد: امروز در هر نقطه جهان اسالم مسلمانان در مقابل یکدیگر می جنگندند و در نتیجه این 
فجایع، خانواده های فراوانی از هم پاشیده شده و گروههای فراوانی مجبور به مهاجرت می شوند. سید حسن خمینی 
بــا تأکید بر اینکه امروز در جهان اســالم هیچ راهی جز به میــدان آمدن عقالی طوایف و پرداخــت هزینه در راه بیان 
عقیده درســت وجود ندارد، تصریح کرد: عقال نباید از تکفیری ها و تندروها بترسند، گرچه بیان حرف حق هزینه دارد و 

سیدالشهداء)ع( مظهر پرداخت این هزینه است.

جامعه اسالمی وضع بدی دارد
یادگار امام خطاب به شرکت کنندگان در بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسالمی تأکید کرد: در این جلسات باید از تعارف 
عبور کنیم زیرا جامعه اسالمی امروز گرفتار وضعیت بدی شده است  باید تعصبات کورکورانه را کنار گذاشته و اجازه ندهیم 

اندیشه و رفتار ما گرفتار آسیب شود.
وی با بیان اینکه این ایرادات متوجه تمام طرف هاســت، ادامه داد: قرار نیست کسی دیگری را به اتهام افکارش 
محاکمــه کند بلکــه می خواهیم با یکدیگر هم فکــری کرده و راه حل پیدا کنیم؛ زیرا من فکر می کنم صد ســال 
دیگر فرزندان ما اگر تاریخ این دوره را بخوانند به خاطر عدم حل این مشــکالت منتقد ما خواهند بود. سید حسن 

خمینی با بیان اینکه  مشــکل رژیم صهیونیســتی در اذهان کمرنگ شده است و حتی 
در ذهن برخی، دیگر مشــکل محسوب نمی شــودتاکید کرد: روزی قرار بود همه 

با کمک هم این غده ســرطانی را از بین ببریم، اما امــروز همه به دعوا با یکدیگر 
مشغول شــده ایم. وی یادآور شــد: در پی پیروزی انقالب اســالمی ایران رژیم 
صهیونیستی  مجبور شد اطراف خود را دیوارکشی کند تا از دورن فرونپاشد، زیرا 

در آن زمان همه با هم یکی شــدیم و نگفتیم چون حماس ســنی است 
ما شــیعیان از او حمایت نمی کنیم یا عــده ای دیگر نگفتند از 

اسد به خاطر شــیعه بودن حمایت نمی کنیم؛ اما در سال 
های بعدی شــیطان بزرگ خارجی و شــیطان بزرگتر 

یعنی نفس مان که دو دشــمن ما هســتند، بر ما 
غلبه کرد و وضع فعلی پدید آمد.

سخنگوی وزارت خارجه در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران به سواالت آن ها درخصوص مسائل مختلف منطقه و 
جهان پاسخ گفت. حسین جابرانصاری در این نشست با بیان اینکه با نزدیکی به انتخابات ریایت جمهوری آمریکا بازی 
قدرت داخلی آمریکا بیشتر می شود، گفت: این موضوع مربوط به ما نیست و ما آنچه مربوط به منافع کشورمان است 

را بر اساس توافقات برجام انجام خواهیم داد. 

بازی قدرت درونی آمریکا به ما ربطی ندارد
انصاری در پاسخ به سوالی در رابطه با نگرانی ایران از این که معاون وزیر خارجه آمریکا اعالم کره بازرسان آژانس که به ایران سفر 
خواهند کرد یا آمریکایی هستند یا تربیت شده آمریکا، گفت: آنچه در رفتارهای مقامات آمریکایی در رسانه ها منتشر می شود 
نوعی جنگ سیاسی و رویارویی در بین جریان های داخلی آمریکاست. بازی قدرت درونی آمریکا مربوط به ما نیست و ما آنچه 
مربوط به منافع کشورمان است را بر اساس توافقات برجام انجام خواهیم داد.  این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در ادامه به تشریح 
سیاست های ایران در مورد سوریه و تحوالت منطقه پرداخت و گفت: سیاست ایران در مورد سوریه و تحوالت منطقه روشن و 
آشکار است و مبتنی بر سیاست های اصولی است که قباًل اعالم کرده است. او گفت: نخستین اصل این است که حق مشروع 
و قانونی ملت سوریه برای تعیین سرنوشت و آینده شان در نظر گرفته شود. انصاری همچنین به مخالفت جدی ایران با استفاده 
ابزاری از تروریسم و خشونت برای تحقق اهداف سیاسی از سوی برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در چارچوب این اصول 
روشن ایران حل بحران سوریه را پیگیری می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام آمریکا 
جهت پرداخت غرامت به گروگان های آمریکایی در ایران و همچنین مباحثی که در ارتباط با استفاده از دارایی های بلوکه شده 
بانک مرکزی در آمریکا مطرح شده است، تصریح کرد: آمریکا اعالم کرده که از محل جریمه یک بانک فرانسوی قرار است 
پرداخت غرامت به این آمریکایی ها که از آنها به عنوان گروگان در ایران یاد می کنند انجام شود و در اینجا هیچ بحثی در ارتباط با 
منافع ایران و اموال ایران مطرح نیست. در واقع آنها بخشی از جریمه بانک فرانسوی را به این موضوع اختصاص داده اند. وی 
ادامه داد: به دلیل تعارض این موضوع با بیانیه الجزایر این امکان برای آنها فراهم نبود که از طریق اموال ایران این اقدام را انجام 
دهند و آنها دارند با طریق دیگری مشکل داخلی خود را حل می کنند. انصاری درخصوص تحویل سامانه اس ۳00 روسیه نیز 
گفت: در فضای جدید بعد از برجام دولت فدراسیون روسیه آمادگی خود را برای تحویل این سامانه و اجرای قرارداد دوجانبه ای 
که بین دو کشور در این زمینه بسته شده بود، اعالم کرد و گفت که به تعهدات خود عمل می کند. در همین چارچوب در ارتباط با 
مسائل فنی این موضوع بین دو طرف مذاکراتی صورت گرفته و این قرارداد که یک قرارداد بین المللی است در مسیر اجرا قرار دارد.

اجازه دست اندازی به اموالمان در آمریکا را نمی دهیم
انصاری همچنین به موضوع سپرده های بانک مرکزی در آمریکا اشاره کرد و گفت: این پرونده از سال 1۳۸6 در دستگاه قضایی 
آمریکا مطرح است و تاکنون احکامی در این ارتباط در چند مرحله توسط دادگاه های مختلف آمریکا صادر شده است. در این 
ارتباط بانک مرکزی که هویت مستقل از دولت دارد طرح شکایت کرده و در حال پیگیری برای استیفای حقوق خود است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه به موضع گیری قبلی خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: همانطور که قباًل نیز اعالم کردیم در 
صورتی که دستبردی به اموال جمهوری اسالمی ایران در چارچوب تحوالت داخلی آمریکا صورت بگیرد، جمهوری اسالمی 
ایران از همه راه های در اختیار خود برای استیفای حقوقش استفاده می کند و دولت آمریکا را مسئول این دستبرد می داند. 
خبرنگاری خطاب به انصاری گفت: در بودجه سال 2016 آمریکا بودجه ویژه ای برای براندازی نرم جمهوری اسالمی ایران 
در نظر گرفته شده که گویی آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مسئول این موضوع است. نظر جمهوری اسالمی ایران 
در این ارتباط چیســت؟ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: واقعیت این است که توافق برجام یک توافق موردی و 
موضوعی در یک مســأله خاص است و در فضای استراتژیک بین ایران و آمریکا تغییر اساسی و بنیادین ایجاد نشده است. 
انصاری تصریح کرد: آمریکا اینگونه راه ها را بارها رفته و جز بن بست به نتیجه دیگری نرسیده است. دولت و ملت ایران نیز به 
عنوان مجموعه ای واحد سیاست های کشور را پیگیری می کنند و به هیچ کشوری اجازه سوءاستفاده نمی دهند. سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: در مسیر اجرای برجام این بازی ها و قدرت نمایی ها برای ضربه زدن به اجرای برجام و 
تحویل هزینه به ایران ادامه خواهد داشت و ما باید با درک این بازی ها زمینه موفقیت آنها را به حداقل برسانیم و در این چارچوب 

الزم است که مجموعه های مختلف در کشور با اتحاد و همبستگی مجموعه برنامه ها را دنبال کنند.

 آمار تفصیلی رد صالحیت ها اعالم می شود
نجات الله ابراهیمیان ســخنگوی شورای نگهبان اظهارداشــت: از 12 هزار نفری که برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کرده اند 4 هزار نفر سابقه حضور در انتخابات و در معرض رای مردم قرار گرفتن را 

دارند و ۸ هزار نفر نیز نخستین بار است که در عرصه انتخابات حضور می یابند.
وی تاکید کرد: با همان دقت قبل که صراحت قانون است صالحیت داوطلبان جدید الورود را هم بررسی می کنیم؛ هر چند تعداد زیاد ثبت نام کنندگان وقت کافی را از ما خواهد گرفت چرا که بر اساس قانون 

وقت شورای نگهبان هم برای بررسی و احراز صالحیت ها مشخص و محدود است.
ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: امسال قصد داریم آمار تفصیلی از علت احراز نشــدن صالحیت ها ارائه دهیم تا مشخص شــود چه تعدادی فقط به خاطر التزام عملی نداشتن به قانون 

اساسی و نظام و والیت فقیه، صالحیتشان احراز نمی شود. 
ابراهیمیان در پاسخ به پرسشی در خصوص ادعای برخی برای ایجاد سونامی ثبت نام گفت: از نیت خوانی گروه های سیاسی برای سونامی ثبت نام ابا دارم.

سونامی ثبت نام درست درک شود
مدیرمســئول روزنامه اطالعات گفت: این 
میزان از استقبال از انتخابات تاکنون سابقه 

نداشته است.
حجت االسالم و المســلمین سیدمحمود 
دعایــی صبح امــروز در همایــش اصحاب 
رســانه با اعضای ســتاد انتخابات اســتان 

تهران با اشاره به این که »ما در حســاس ترین و طالیی ترین مقطع انقالب 
 هســتیم«، اظهار کرد: این ســونامی حضور در انتخابات باید درست درک 

شود.
وی همچنیــن افــزود: اگــر ایــن ســونامی درســت درک شــود،  موجب 
ســونامی حضــور مــردم در انتخابــات می شــود. اگــر خــوب و درســت 
 عمــل شــود و دروغ و ناســزا نگوییــم، حتمــًا بــا توجــه مــردم روبــرو 

می شویم.

تعیین تکلیف مصاحبه  ظریف 
یک عضو ناظر مجلس در شــورای نظارت 
در صداوســیما گفت کــه این شــورا در روز 
شــنبه هفته آینــده )12 دی مــاه ( موضوع 
پخش نشدن مصاحبه برنامه 90 با وزیر امور 
خارجه و حواشــی پیرامون آن را مورد بررسی 
قرارمی دهد. سیدرمضان شجاعی کیاسری 

اظهار کرد: طبق روال گذشته جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما شنبه ها 
برگزار می شــود که اگر تعداد افراد حاضر در این جلســه به حد نصاب رسید 
موضوع این جلسه دالیل پخش نشدن مصاحبه فردوسی پور با آقای ظریف 
خواهد بود. وی افزود: در این جلسه مدارک و مستندات و پاسخ های ارائه شده 
در خصوص پخش نشدن این مصاحبه از تلویزیون مورد بررسی قرار می گیرد 
و در صورت لزوم از مســئوالن رســانه ملی نیز دعوت خواهد شد و در نهایت 
در مورد پخش شدن و یا نشدن این مصاحبه تصمیم گیری صورت می گیرد.

اصالح طلبان نباید عقب نشینی کنند
عبداللــه نــوری دربــاره نحــوه مواجهه با 
ردصالحیت هــای احتمالی اصالح طلبان 
تاکیــد کــرد اصالح طلبــان باز هــم نباید 
عقب نشــینی کنند و بــا افرادی کــه تأیید 
می شوند باید شرکت کنند تا کشور از مجلس 
مناسب تری برخوردار شــود.به اعتقاد وی 

اصالح طلبان درهرحال به دنبال سقف مطالبات و اهداف خود هستند. البته 
سقف مطالبات جریان اصالحات هیچ گاه برهم زدن قواعد و قوانین نظام و 
کشور و فروپاشی آن نبوده و نیست اما کسانی که حضور جریان اصالحات 
را به ضرر خود و از دســت رفتن منافعشــان می دانند و احساس می کنند با 
آمدن اصالح طلبان از عرصه حذف می شــوند، ممکن اســت این گونه القا 
کنند که اصالح طلبان به دنبال فروپاشی اند، تا برای ماندن خودشان زمینه 

را فراهم کنند.

وحدت در جهان اسالم 
وضعیت خوبی ندارد

دکتر سید ضیاء هاشمی در همایش "وحدت، آرامش، 
صلح" کــه صبح امــروز در وزارت علوم برگزار شــد، 
با تاکید بــر اینکه وحدت در جهان اســالم وضعیت 
خوبی ندارد، افــزود: این دوره یکی از بدترین مقاطع 
تاریخی از نظر وحدت اســت، زیرا در روزگاری به سر 
می بریم که بیش از همدلی، شــاهد تنش هستیم و 
خشونت های بسیار ناراحت کننده ای وجود دارد که 
هم موجب از بین رفتن سرمایه های انسانی، مادی 
و معنوی می شــود و هم باعث شده جهان اسالم در 

نگاه جهانیان تخریب شود.
وی ادامه داد: برخی رفتارها با عناوینی تحت عنوان 
دغدغه دینی در جهان رخ می دهد که بســیار نگران  
کننده اســت. این تهدید و رفتارها به دست بخشی از 
جامعه اســالمی صورت می گیرد نه از ســوی کفار. 
متاسفانه گروه هایی که عامل تهدید و تخریب اسالم 

در جهان هستند، به اسم مسلمان هستند.
معــاون اجتماعی فرهنگی وزیر علــوم با بیان اینکه 
وحدت امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه 
قرار گیرد، اظهار کرد: رهبران سیاســی در مدیریت 
جامعه ، ایجــاد الفت و تبیین جریــان وحدت  موفق 
نبودند و متاســفانه جریانــات وحدت گریز توفیقات 

بیشتری داشته است.
دکتر هاشــمی با تاکید بر اینکه تــداوم این وضعیت 
حتی برای یک روز دیگر نگران کننده اســت، گفت: 
شاید پیشکسوت های ایجاد وحدت چنین روزهایی 
را پیش بینی نمی کردند، اما متاســفانه امروز شــاهد 
هســتیم با وجود جهان بینــی، کتاب و دیــن و قبله 
مشــترک اختالفات شــدیدی در مورد نحوه تعریف 
اســالم، نحوه تعریف جهــاد، طراحــی راه مقابله با 
مخالفان و... اختالفات بسیاری وجود دارد که منشاء 

بسیاری از مشکالت است.
وی بــا تاکید بر اینکه ایده وحدت نیازمند این اســت 
که مجددا مورد تامل قرار بگیرد، افزود: در کشور ما 
فرآیند وحدت روند صعودی داشته است. در صورتی 
که زمانی برای اینکه به سمت وحدت حرکت کنیم یا 
خیر، با برادران اهل ســنت اختالف وجود داشت که 

اصال باید به دنبال وحدت باشیم یا نه؟.
معــاون اجتماعی فرهنگــی وزیر علــوم ادامه داد: 
وحدت شــیعیان و اهل ســنت زمانی نیاز به بررسی 
داشــت که هنوز مشــخص نبود که وحدت تاکتیک 
است یا هدف. اما امروز چالشی بین این دو گروه نیست، 
زیرا قرار نیست وحدت به عنوان تاکتیک مطرح شود. 
دکتر هاشمی با تاکید بر اینکه وحدت یک آموزه دینی 
و ضرورت اجتماعی است، اظهار کرد: وحدت مبنی 
بر مشــترکات مختلف مطرح می شــود. در واقع باید 
وحدت در سطوح مختلف با وجود به رسمیت شناختن 
تفاوت ها وجود داشته باشد. باید بپذیریم تفاوت داریم 
و همدالنــه این تفاوت ها را همراهــی کنیم نه اینکه 

تفاوت ها را توجیه و پنهان کنیم.
وی بــا بیان اینکه اســتدالل عقالنــی و دینی برای 
ضرورت وحدت کار دشــواری اســت، افــزود: اگر 
نخواهیم وحدت را بپذیریم، روز به روز دچار شــکاف 
می شــویم. باید منطق وحدت را خوب تبیین کنیم، 

درغیر اینصورت وحدت ملی مخدوش می شود.
معــاون اجتماعی فرهنگــی وزیر علــوم در ادامه با 
اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان اظهار کرد: در آستانه دو انتخابات مهم قرار 
داریم و مساله مهم این است که تفاوت ها را بپذیریم 
زیرا در غیراینصورت منشاء شکاف و اختالف شدیدتر 
می شود. زندگی مســالمت آمیز حول محور پذیرش 
تفاوت ها به وجود می آید. باید در تفاوت ها مدارا پیشه 

کنیم وگرنه دچار مشکل می شویم.

نامه نیوز نوشت: مجلس دهمی ها به دنبال رسیدن به پارلمانی مثل مجلس پنجم
اصالح طلبان با توجه به محدودیت های سیاسی که دارند به دنبال تشکیل اقلیتی قدرتمند همچون مجلس پنجم هستند و اصول گرایان 

نیز به این می اندیشند که اکثریتی همانند مجلس پنجم شکل دهند.

 تدبیر 24 نوشت: مجلس ششم و موضوع زنان
اولویتگذاری بر مسایل زنان در این دوره از مجلس قانونگذاری سبب شد با بررسی کارشناسانه مساله حقوق زنان و  مباحث خانواده، 1۸ 

طرح و الیحه به صورت قانون درآید.

 خرداد نیوز نوشت: کنگره مهمات جنگ افروزی دلواپسان علیه روحانی را فراهم می کند
دلواپسان به دو دلیل از برجام عصبانی هستند نخست آن که توافق هسته ای توسط فردی غیر از احمدی نژاد انجام شد و دوم آن که طرف 

اصلی توافق امریکا است. جمهوریخواهان کنگره نیز در کارشکنی در مسیر روحانی به دلواپسان کمک رسان هستند.

 جهان نیوز نوشت: لغو سخنرانی های اصولگرایان
در شرایطی که فضای کشور به سمت انتخابات پیش می رود و حضور شخصیت های اصالح طلب و حامی دولت و منسوبین به فتنه در میتینگ 

های دانشجویی پر رنگ تر می شود، به دستور برخی مقامات دولتی سخنرانی منتقدان دولت و نمایندگان انقالبی در دانشگاه ها لغو می شود.

 مشرق نیوز نوشت: هجوم ثبت نام کنندگان
با توجه به سخنان شیرزاد نفع اصالحات بر این است که داوطلبین زیادی انصراف دهند زیرا اگر این افراد از نامزدی در انتخابات منصرف 

نشوند شاهد مشکل بزرگی مانند سر برآوردن لیست های مختلفی در این جریان باشیم که به سودشان نیست.

عکس روزسایت نگار

سامانه مستندات 
گذرنامه الکترونیک 
)سامانه کوثر( با حضور 
محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه در محل این 
وزارتخانه رونمایی شد.

خبرنامه
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رصدخانه

انتخابات آمریکا 
در آســتانه ورود به ســال جدید میــالدی، ســالی که قرار اســت در آن، 
رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سراسری انتخاب شود، رقابت نامزدهای 
دو حزب اصلی این کشور برای نهایی کردن نام خود در فهرست انتخاباتی 
و در نهایت، پیروزی در این انتخابات، در حال شــدت گرفتن است. از یک 
سو، موضع گیری برخی نامزدهای پیشرو در نظرسنجی ها، به ویژه دونالد 
ترامپ، چهره جنجالی جمهوری خواهان، بیــش از پیش مورد توجه قرار 
می گیرد و از سوی دیگر، دیدگاه های هریک از این نامزدها درباره مسائل 
مختلف بین المللی، امری است که به ویژه در خارج از آمریکا به دقت مورد 
توجه قرار دارد. در موضوعات بین المللی، مسائل مربوط به خاورمیانه بیش 
از دیگر مســائل مورد توجه و بحث نامزدها قــرار دارد و موضع گیری های 
فعلی، از سوی ناظران به عنوان محکی برای مشخص شدن جهت گیری 

آتی سیاست خارجی ایاالت متحده در نظر گرفته می شود.
خبرگزاری »آسوشیتدپرس« در تحلیلی که به تازگی درباره انتخابات آمریکا 
منتشر کرده، همین بحث، یعنی مواضع بین المللی نامزدهای انتخابات 
آمریکا را مورد توجه قرار داده و اشــاره می کند که بر خالف طیف دیگری 
از موضوعات، مواضع نامزدها در این بخش، بیشــتر مواضعی شخصی و 
مخصوص به خودشان است تا مواضع حزبی. این خبرگزاری اشاره می کند 
که همزمان با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده 
آمریکا، تحوالت خاورمیانه جایگاه برجسته ای در مناظره های داوطلبان 
نامزدی این انتخابات از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پیدا کرده 
اســت؛ با این حال دیــدگاه آن ها در زمینه تغییر رژیم در منطقه یکدســت 
نیســت. دیدگاه هیالری کلینتون، نامزد پیشــتاز حزب دموکرات در مورد 
لزوم برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری ســوریه به عنوان عامل کلیدی 
برای شکســت داعش، بــا مارکو روبیو، جب بوش و کریس کریســت،ی 
رقیبان جمهوریخواه خود همســو اســت. در همین حال، دونالد ترامپ، 
تد کروز و رند پال، دیگر داوطلبان جمهوری خواه نامزدی برای انتخابات 
نوامبر 2016، زمینه مشــترکی با برخی دموکرات ها، مانند برنی ساندرز و 
مارتین اومالی، پیــدا می کنند که معتقدند بهتر اســت رهبران منطقه، از 
جمله بشار اسد، به عنوان سدی در برابر افراط گرایی، در مسند قدرت باقی 
بمانند.  این وضعیت، بازتاب شکاف در دیدگاه ملتی است که پس از هشت 

ســال ریاســت جمهوری جرج دبلیو بوش –زمانی که تغییر رژیم در کانون 
سیاســت خارجی ایاالت متحده قرار داشت – هنوز با چگونگی نقش خود 
در جهان در چالش است و ســعی دارد در مورد بهترین راه مقابله با تهدید 
فزاینده داعش تصمیم گیری کند. در گزارش آسوشــیتدپرس، سناتور تد 
کروز از ایالت تگزاس، شــخصیتی محبوب در میــان جمهوری خواهان 
محافظه کار توصیف می شود، در حالی که او این نظریه را که آمریکا برای 
نبرد بــا افراطی ها در جهان اســالم باید »دیکتاتور ها« را ســاقط کند یا از 
تالش های دیگران برای چنین امری حمایت کند، به چالش می کشد. تد 
کروز هفته گذشــته در مناظره نامزدهای جمهوری خواه با بیان اینکه »ما 
باید از تاریخ درس بگیریم. اوباما، کلینتون و بسیاری از جمهوری خواهان 
می خواهند اسد سرنگون شــود«، افزود: »رئیس جمهور سوریه مرد بدی 

اســت. معمر قذافی، رهبر لیبی که آمریکا در سال 2011 به سرنگونی او 
کمــک کرد نیز چنین بود. اما قذافی و حســنی مبــارک، رئیس جمهوری 
پیشــین مصر، به آمریکا در مبارزه با تروریست ها کمک می کردند«.  برنی 
سندرز، ســناتور مســتقل از ایالت ورمونت، این حساســیت را در مناطره 
داوطلبــان حزب دموکــرات بازتاب داد و گفت »برای یــک ملت قدرتمند 
مانند آمریکا، نسبتًا آسان است که یک دیکتاتور را سرنگون کند؛ اما آنچه 
بسیار دشوار است، پیش بینی پیامدهای ناخواسته و آشوب و بی ثباتی پس 

از سرنگونی آن دیکتاتور است«. 
بیشتر بحث های انتخاباتی کنونی در ایاالت متحده بر نقش بشار اسد در 
راه حل پایان دادن به بحران در ســوریه و آینده سیاســی او متمرکز است. 
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در ادامه این گزارش می نویســد برای برخی 

نامزدها در هر دو حزب، این ها دالیلی است که ایجاب می کند به گروه های 
فعال در سوریه برای برکناری اســد کمک شود.  هیالری کلینتون معتقد 
است که آمریکا نمی تواند بین اسد و شکست داعش یکی را انتخاب کند و 
می گوید »اسد دلیل وضعیت آشفته ای است که ما در آن گرفتار شده ایم«. 
به عقیده نویسنده آسوشیتدپرس، بحث های جاری بر این نکته تأکید دارد 
که ایاالت متحده تا چه حد از دوران جرج بوش که پیشــبرد دموکراسی را 
با کارزارهای نظامی در هم می آمیخت، و این کار را در افغانســتان و عراق 
آغاز کرد، فاصله گرفته اســت. باید اشــاره کرد که به جز موضوع سوریه، 
بحث هــای مربوط به مهاجرت و پناهجویان نیز از دیگر محورهای تمرکز 
هیالری کلینتون بوده اســت. در جدیدترین مورد، وی درباره قانون جدید 
ویزا که سفر به برخی کشــورها را برای افرادی که خواستار ورود به آمریکا 
هستند محدود می کند، اظهارنظر و از آن استقبال کرد. وی در این زمینه 
اظهار داشــت: » من اعتقاد زیادی به کنترل مرز هــا دارم. من زمانی که 
سناتور بودم به نفع این موضوع رأی دادم. ما در ده سال اخیر مبالغ زیادی را 
صرف افزایش امنیت مرز هایمان کرده ایم. به نظرم این موضوع باید بخشی 
از اصالح موضوع مهاجرت باشد. ما باید امور امنیتی را در فرودگاه هایمان 
تشــدید کنیم. من از اینکه کنگره این قانون را درباره صدور روادید تصویب 

کرد بسیار خوشحالم«. 
به هر حــال، کلینتون با همین مواضع، اکنون در صدر نظرســنجی های 
انتخاباتــی در آمریکا قرار دارد. هفته گذشــته، نظرســنجی جدید رویترز 
که با همکاری ایپســوس انجام شــده بود، نشــان داد که اگــر انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا همین امروز برگزار شــود، کلینتــون برنده این 
انتخابات خواهد بــود. در این میان، دونالد ترامپ در رقابت تن به تن با هر 
یک از رقبای نزدیک هم حزبی اش، یعنی تد کروز و مارکو روبیو برنده خواهد 
بــود؛ اما اگر انتخابات همیــن امروز برگزار شــود، وی در مقابل هیالری 
کلینتون بازنده خواهد شد. این نظرسنجی نشان داد که اگر ترامپ در مقابل 
روبیو، سناتور ایالت فلوریدا قرار بگیرد، این میلیاردر پرنفوذ بخش امالک، 
از حمایت 40 درصدی رأی دهندگان جمهوری خواه و مســتقل برخوردار 
خواهد بود، در حالی که تنها ۳4 درصد از روبیو حمایت می کنند. 2۷ درصد 

از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که رأی نخواهند داد.

تالش سنای آمریکا برای تمدید تحریم های ایران 
سنای آمریکا در حال آماده شدن برای دور دوم مبارزه برسر توافق هسته ای ایران و افزایش فشار ها بر این کشور است. به نوشته پایگا اینترنتی »هیل«، سناتورهای آمریکایی در حال بررسی تمدید بسته تحریم ها علیه ایران هستند که قرار است 
سال آینده منقضی شود. این قانون تحریم ها که به »قانون تحریم های ایران« معروف است شامل مفادی است که برنامه هسته ای ایران و همچنین موشک های بالستیک و بخش انرژی این کشور را هدف قرار می دهد. سناتور بن کاردین، از 
اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیش از شروع تعطیالت کنگره در مصاحبه با نشریه هیل گفت، فکر می کنم کنگره احتماال سال آینده اقدامی را در این خصوص صورت دهد. وی افزود، سناتور ها ماه دسامبر گفتند در حال بررسی 
تمدید قانون تحریم های ایران در ماه ژانویه یا فوریه هستند.  سناتور کریس کونز اوایل این ماه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت بسیاری از اعضای کنگره ماه ژانویه ازسرگیری فوری قانون تحریم های ایران را درخواست خواهند 
کرد. اما زمان مطرح شدن چنین درخواستی ممکن است با »روز اجرا«ی موافقتنامه هسته ای ایران همزمان و باعث شود دولت در تالش برای لغو تحریم ها ضد ایران که قانونگذاران آمریکایی به دنبال تمدید آن ها هستند، با شرایطی سخت 
روبرو شــود. طرفداران تمدید قانون تحریم های ایران می گویند این کار برای آنکه دولت یا دولت های آینده آمریکا از توانایی »بازگشت تحریم ها« ضد ایران در صورت نقض موافقتنامه از سوی این کشور برخوردار باشند، ضروری است.  با این 

حال هرگونه تالش برای تمدید قانون تحریم های ایران احتمااًل با مخالفت دولت اوباما روبرو خواهد شد، زیرا این نگرانی وجود دارد که ایران چنین اقدامی را نقض موافقتنامه هسته ای به دست آمده به گروه 1+5 تلقی کند. 

بروز آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا، به 1000 جریب از زمین های منطقه آسیب 
زده است.

جشن میالد حضرت محمد )ص( در 
الهور پاکستان.

وقوع سیل شدید در شهرهای مختلف انگلیس موجب تخلیه صدها خانه و وارد عمل شدن ارتش برای کمک به شهروندان 
سیل زده شده است.

قدم زدن در هوای آلوده پارکی 
در چین.

بین الملل

سخنگوی ارتش عراق در بیانیه ای که به طور مستقیم از شبکه المیادین 
پخش شــد، تاکید کرد شهر الرمادی به طور کامل از لوث تروریست های 
تکفیری آزاد شد .بر اساس این بیانیه با پاکسازی مجتمع دولتی و برافراشته 
شدن پرچم عراق بر فراز مرکز استانداری االنبار، گروه تروریستی تکفیری 
داعش متحمل شکســت بزرگ دیگری شــد و الرمادی را از دســت داد.
سرلشکر ستاد اسماعیل المحالوی فرمانده عملیات االنبار ساعاتی پیش 
از پاکســازی جاده ای خبر داد که پل های الجرایشی و جزیره الرمادی در 
شمال شهر را به هم وصل می کند.المحالوی تاکید کرده بود تالش های 
یگان مهندسی به کشف و خنثی سازی ده ها بمب کارگذاشته شده از سوی 
تروریست ها منجر شــد. جزئیات این عملیات بر اســاس بیانیه عملیات 

مشترک منتشر شده  که در خالصه آن آمده:
ای مــردم عراق، ایــن پیروزی ها تنها در نتیجه انســجام و صفوف به هم 
پیوسته و وحدت کلمه و اراده و ایمان به مقدس بودن هدف و شرافت نبرد به 
دست آمد، زیرا دفاع از خاک عراق، بازگرداندن امنیت و ثبات به جای جای 
آن و روستاها و شهرها و نابودی گروه های تروریستی و بازگرداندن آوارگان، 

هدف مقدسی اســت که به خاطر آن جانفشانی می کنیم، این پیروزی بر 
میهن و مردم ما مبارک باد و از تمام کســانی که به نیروهای مســلح ما و 
نیروهای داوطلب مردمی کمک کردند و در کنار عراق در نبرد با تروریسم 
ایستادند ،تشکر می کنیم.در پایان این بیانیه از نیروهای مسلح و نیروهای 
داوطلب مردمی و عشــایر شــریف عراق که در عملیات آزادســازی شهر 
الرمادی مرکز اســتان االنبار از اشغال تروریست های تکفیری مشارکت 
داشــتند، قدردانی شده است.عملیات آزادسازی الرمادی از دوشنبه 29 
آذر آغاز شــده بود، هر چند مقامات عراقی وعده آزادی این شــهر ظرف 
۷2 ســاعت را داده بودند، اما به دلیل اســتفاده تروریســت های تکفیری 
از غیرنظامیــان باقــی مانده در شــهر به عنوان سپرانســانی و  همچنین 
مین گذاری و بمب گذاری منازل و راه ها این عملیات با کندی همراه شــد 

و این شهر به جای ۷2ساعت در مدت یک هفته آزاد شد.

اعتراف داعش به شکست در الرمادی
گروهک تکفیری وهابی داعش هم به شکست خود در الرمادی اعتراف کرد.

این باند جنایتکار به شکست تروریست هایش در برابر نیروهای عراقی در نبرد 
آزادسازی الرمادی اعتراف کرد. استاندار االنبار هم تصریح کرد مناطق آزادشده 
به سبب پافشاری نیروهای امنیتی بر حفظ اموال و دارایی های مردم، خیلی 
ویران نشده است و در حال حاضر طرحی برای بازگرداندن مردم به منازلشان 
آماده شده است.داعشی ها به صراحت در پایگاه های وابسته به خود در اینترنت 
اعتراف کردند که الرمادی را از دســت داده اند، شهری که اشغال آن بیش از 

هفت ماه طول کشید و تکفیری ها به فساد و کشتار در این شهر دست زدند.

واکنش عراقی ها به آزادی الرمادی
رشــید الیاســری نماینده ائتالف ملی عراق تاکید کرد نبرد الرمادی ثابت 
کــرد که نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی و عشــایر غیرتمند 
شایســتگی آزادسازی عراق از اشــغال داعش را دارند.الیاسری افزود ما 
به مرجعیت دینی و ملت عراق، پیروزی هایی را که در الرمادی به دســت 
نیروهای امنیتی شــجاع و نیروهای داوطلب مردمی و عشــایر غیرتمند 

محقق شد، تبریک می گوییم.

رمادی آزاد شد 
ارتش عراق در بیانیه ای آزادی شــهر الرمادی از اشغال داعش را اعالم کرد
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برنج های آلوده
هیجان مجلسی ها و واکنش تند وزیر به موضوع برنج الوده

در حالیکه این روزها شاهد شنیدن اخباری مبنی بر توزیع 
برنج های آلوده در بازار هســتیم ایــن موضوع در مجلس 
شورای اســالمی مطرح شده ومجلســی ها معتقدند که 
مسوول توزیع برنج های آلوده وزارت جهاد کشاورزی است ، 
این در حالیست که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
اعالم کرده اخبار منتشــر شــده در این خصوص صحت 
ندارد و تمامی برنج های عرضه شــده توسط این شرکت به 

بازار سالم است.
ماجرا از آنجایی آغاز شــد که یکی از اعضای کمیســیون 
کشــاورزی چندی پیش در مورد توزیع برنج های آلوده در 
تهران مطالبی را بیان کرد. اصر صالحی نســب در رابطه 
بــا توزیع و فروش برنج های آلوده و تاریخ مصرف گذشــته 
بین مردم، اظهار داشت: به صورت کلی کمیسیون های 
مختلف مجلس به ویژه کمیســیون کشاورزی حساسیت 
ویژه ای نسبت به مواد غذایی وارداتی دارد به همین منظور 
موضوع برنج های آلوده نیز در دســتور کار این کمیسیون 
قــرار گرفته اســت. وی با بیــان اینکه هــم اکنون فصل 
برداشت برنج در استان خوزســتان است، افزود: واردات 
برنج در این شــرایط به هیچ عنوان قابل قبول نیســت زیرا 
کشاورزان داخلی خود می توانند نیاز مردم را تأمین نمایند.

این بیانات همراه شــد بــا تذکر امــروز عبدالرضا مصری 
سخنگوی هیات رئیســه مجلس در پایان جلسه امروز که 
طــی آن اظهار کرد: صدهــا هزار تن برنج آلــوده  و تاریخ 
مصرف گذشــته در یکی از انبارهای غرب کشور است که 
می خواهنــد آنها را حمل کرده و به تهران بیاورند. ســپس 
بســته بندی را تعویض کرده و به خورد مردم بدهند. اسناد 
در این رابطه دارم که آنها را به مردم خواهم داد. اما از سوی 
دیگر صالحی نسب با بیان اینکه وزارت بهداشت هم اعالم 
کرده 4 انبار برنج را در 4 اســتان کشور پلمب کرده است، 
افزود: بایــد موضوع توزیع برنج های آلوده مورد بررســی 

جدی قرار گیرد.
دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی نیز 
در مورد این مسئله موضوع گیری کرده اند از جمله محمد 
اسماعیل نیا با انتقاد از واردات محصوالت کشاورزی آلوده 
به داخل کشور گفت: متاسفانه ما شاهد قاچاق محصوالت 
کشــاورزی و آن هم از نوع آلوده به کشــور هستیم که این 
شــرایط سبب آسیب رســانی به واردات کشــور می شود. 
نماینده مردم کاشــمر،  بردســکن و خلیل آباد درمجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه متولیان امر اگر توان کنترل 
ندارند، به صراحت بیان کنند، افزود:مجلس آماده کمک 
به دستگاه های مربوطه در تمام زمینه ها است و با مدیریت 

منسجم می توان با قاچاق کاال مبارزه کرد.

واکنش تند وزیر جهاد کشاورزی
اما موضــع گیری های نمایندگان مجلــس خود منجر به 
واکنش تند حجتی وزیر کشــاورزی شــده است. محمود 
حجتی در حاشــیه دیدار با وزیر امور خارجه مغولستان در 
جمع خبرنگاران درباره آلودگی برنج توزیع شــده شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران اظهــار کرد: کی گفته که برنج آلوده 

است؟ کجا توزیع شده است؟
وی در واکنش به اینکه اســناد آن در خبرگزاری ها منتشر 
شــده اســت، افزود: خبرگزاری ها بیخود کرده  و اشتباه 
کرده اند. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مگر می شود برنج 
آلوده در کشور توزیع شود؟ حجتی در پاسخ به "آیا شما این 
موضوع را به کل تکذیــب می کنید؟" با تعجب گفت: برنج 
آلوده توزیع شده است؟! چه کسی گفته است، برنج آلوده 
توزیع شده است؟! وی در واکنش به اینکه اسناد آن وجود 
دارد، گفت: چه کسی توزیع کرده است؟ ما توزیع کرده ایم؟ 
وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با شنیدن اینکه براساس 
اســناد منتشر شده مربوط به شــرکت بازرگانی دولتی این 
برنج بین مردم توزیع شــده است، گفت: بازرگانی نه توزیع 
کرده و نه مجاز اســت که توزیع کند. حجتی همچنین در 
واکنش به اینکه ســازمان غذا و دارو به شــرکت بازرگانی 
دولتی نیز تذکر داده اســت و مجلس و سازمان غذا و دارو 
می خواهند این موضــوع را پیگیری کنند، گفت: من این 
داستان را خبر ندارم، دارند پیگیری می کنند. وی همچنین 
در خصوص جلسه خود با شــرکت بازرگانی دولتی و تذکر 
به این ســازمان برای دقت بیشــتر در توزیع کاالها گفت: 
ما مرتب با این بخش ها جلســه داریم اما این جلســه اخیر 

ارتباطی با برنج ندارد.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: محصــوالت غذایی، تاریخ 
مصرف مجازی دارند و طبق مشــخصات فنی و شــرایط 
نگهداری سازمان غذا و دارو و در بخش پروتئین سازمان 
دامپزشکی کنترل می شوند. حجتی یادآور شد: اگر به هر 
دلیلی این محصوالت در زمان مورد نظر توزیع نشد پس از 
بررسی و ارزیابی الزم ممکن است برای آنها تاریخ مصرف 

را تمدید کنند و تاریخ مصرف آنها افزوده می شود.
وی گفت: تا آنجا که بنده اطالع دارم هیچ برنج آلوده توزیع 
نشــده، همچنین برنجی که از لحــاظ تاریخ مصرف قابل 
تمدید نباشــد، عرضه نشده اســت. وزیر جهاد کشاورزی 
یادآور شــد: برنجی که عرضه شده است تاریخ مصرف آن 
پس از بررسی توسط ســازمانهای مربوطه تمدید و عرضه 
شده است که این موضوع امری طبیعی به حساب می آید. 
وی گفت: من نمی دانم رســانه ها و ســازمان صداوسیما 
به دنبال چه چیزی اند و این کارها و جنجال ســازی ها را به 

چه منظور انجام می دهند.

 پای برنج آلوده به هیئت دولت نیز کشیده شد
حجتی با اشــاره به جلســه امروز هیئت دولت گفت: در 

جلســه امروز هیئت دولــت یکی از همــکاران گفت که 
رســانه ها در این زمینه معرکه گرفته اند ولــی بنده گفتم 
نمی دانــم موضــوع چیســت و مطلــب خبرگزاری ها را 
ندیــده ام. وزیر جهاد کشــاورزی تأکید کــرد: این امری 
طبیعی اســت که در محصوالت غذایی کم و بیش اتفاق 
می افتــد و از دســتگاه های ذی ربط بــرای تمدید تاریخ 
مصرف اجازه تمدید گرفته می شــود.  حجتی یادآور شد: 
هیچ دســتگاه و بنگاهی مجوز نــدارد و نمی تواند غذای 
فاســد توزیع کند و این امر جرم اســت. وی یادآور شــد: 
محصول تاریخ گذشته ای که مجوز خاص خود را نگرفته 
باشد اجازه توزیع ندارد، به طوری که حتی یک مغازه هم 
نمی تواند آن را توزیع کند چه برســد به شــرکت بازرگانی 

دولتی که وابسته به دولت است.
اما در حالی که نماینــدگان مجلس اصرار دارند که در این 
موضــوع که هنوز ماهیت آن به شــکل دقیق مشــخص 
نیست، وزارت کشاورزی متهم ردیف اول است و از سوی 
دیگر حجتی به شد این موضوع را انکار میکند و حتی اصل 
موضوع را زیر سوال میبرد، آنچه میماند طبق معمول سلب 
مســئولین ارگان های مختلف از روشن کردن ابعاد جدی 

موضوع و پیگیری آن و پاسخگویی در قبال آن است.

الزامات جدید در خدمات پس از فروش خودرو
بــر اســاس یــک قانــون جدیــد، 
شــرکت های خدمات پس از فروش 
خودروســازان و واردکنندگان خودرو 
در زمان پذیرش خودرو در تعمیرگاه ها 
موظف به اعالم کتبی هزینه و مدت 
زمان مــورد نیاز بــرای تعمیر خودرو 
به مالک آن خواهند بود. بر اســاس 

نظرسنجی صورت گرفته مصرف کنندگان از خدمات پس 
از فروش خودرو در کشور ناراضی هستند.

در این زمینه شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران 
از بیش از یک میلیــون و 200 هزار نفــر از مراجعان به 
شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان 
خودرو در طول ســال 1۳9۳، نظرســنجی کرده است. 
طبق این نظرســنجی، »کمبود یا نبود قطعات یدکی«، 
»کیفیت پایین خدمات و تعمیرات« و »دریافت هزینه باال 
برای خدمات و قطعــات« از مهمترین دالیل نارضایتی 
مصرف کنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس 

از فروش خودروسازان و واردکنندگان 
خودرو بوده است.

این موضوعــات در تدوین اصالحیه 
آیین نامــه اجرایی قانــون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو مورد 
توجه قرار گرفته است به گونه ای که 
شــرکتهای خدمات پــس از فروش 
خودرو هنگام پذیرش مشتریان موظف به اعالم هزینه و 
مدت زمان مورد نیاز برای تعمیر خودرو، خواهند بود. در 
ماده 4۳ این قانون در این زمینه قید شده است:" نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش خودرو موظف است در زمان 
پذیــرش خودرو، به صورت کتبی زمــان تقریبی تحویل 
خودرو و هزینه تقریبی تعمیرات را به مشتری اعالم کند".

اصالحیــه آیین نامه اجرایــی قانون حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان خودرو اخیرا در کمیســیون زیربنایی 
دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابالغ از 

سوی معاون اول رییس جمهوری، اجرایی خواهد شد.

توقف رشد اقتصادی چین
آمارهای رســمی نشــان می دهد، 
باوجــود تزریق محرک هــای پولی 
قابل توجه ازســوی مقامات چین، 
اقتصاد این کشــور که در سه ماهه 
ســوم شــاهد کندترین رشــد خود 
از ســه ماهه نخست ســال 2009 
تاکنــون بوده، در ســه ماهه چهارم 

نیز احتماال همین شرایط را تکرار خواهد کرد. اقتصاد 
چین در سه ماهه نخست و دوم سال جاری ۷ درصد رشد 
داشته اما این رشد در سه ماهه سوم سال 2015 به 6.9 

درصد افت کرده است. 
این ضعیف ترین رشد سه ماهه اقتصاد چین از سه ماهه 
نخســت ســال 2009 میــالدی تاکنون محســوب 
می شود. به گزارش اکونومی واچ، با اینحال پیش بینی 
می شــود اقتصاد چین در ســه ماهه چهارم نیز بیش 
از پیش رو به کندی حرکت کند هرچند ممکن اســت 
این روند به آرامی طی شــود؛ در نتیجه، رشــد ساالنه 

ناخالــص داخلی چیــن پایین تر از 
نرخ ۷ درصــدی موردنظر مقامات 
این کشــور خواهــد بود کــه برای 
سال 2015 میالدی درنظر گرفته 
بودند. بااین حال، همچنان شــاهد 
ادامه روند گسترش بخش خدمات 
در چین خواهیــم بود. همانطور که 
داده های رسمی نشــان می دهد، حدفاصل ماه های 
اکتبر تا نوامبر، شاخص غیر تولیدی موسوم به شاخص 
مدیران خرید )PMI( همچنان باالی 50 باقی مانده 

است. 
ازســوی دیگر، اقدامــات محرک پولــی در جهات به 
تحرک وا داشــتن اقتصاد رو به کندی چین، ازســوی 
دولت انجام گرفته و شــاهد هزینه هــای انعطاف پذیر 
مصرف کننده و افزایش فروش خودرو در ماه های اکتبر 
و نوامبر هســتیم که این رونق بــه لطف تخفیف های 

مالیاتی حاصل شده است. 
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محمدحسن پیوندی امروز در مراسم سالگرد پنجاه و 
یکمین سال تاسیس شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با بیان اینکه سال آینده، سال ســختی برای اقتصاد 
کشور اســت، گفت: به دلیل بازی با قیمت نفت خام 
که توسط مصرف کنندگان انجام شده نه تولیدکنندگان 
درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته به طوری که دولت 

توان پرداخت یارانه های نقدی را نخواهد داشت.
قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه 
فرصت کاهش درآمدها و سقوط قیمت نفت می تواند 
منجر به کاهش اقتصاد کشور به درآمدهای فروش و 
صادرات نفت خام شود، تصریح کرد: با کاهش درآمد 
نفتی قطعا بین بودجه جاری و سرمایه ای کشور عدم 
تعادل ایجاد خواهد شــد، ضمن آنکه فشار زیادی بر 
وزارت نفت برای باالنس کردن اقتصاد وارد می شود.

این مقام مســئول با بیان اینکه اینکه دولت در بخش 
پتروشیمی چاره ای ندارد جز اینکه زیرساخت های مورد 
نیاز این صنعت را ایجاد کند، اظهار داشت: بدون ایجاد 
زیرساخت ها جذب سرمایه گذار غیرممکن است. وی 
با یادآوری اینکه حضور سرمایه گذاران برای مشارکت 
در طرح های نفتی ایران مشــکل اساســی آنها نبود 
زیرساخت است، اظهارداشــت: حتی با وجود مزیت 
خوراک و دادن تخفیف نمی توان سرمایه گذار جذب 
کــرد؛ مگر اینکه زیرســاخت های مــورد نیاز صنعت 

پتروشیمی ایجاد شود.
پیوندی با اشاره به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه 
صنعت پتروشیمی به دلیل ایجاد زیرساخت ها توسعه 
یافت، یادآور شــد: صنعت پتروشیمی کشور می تواند 
اقتصاد کشور را به اوج برســاند، این موضوع به دلیل 

وابستگی سایر صنایع به صنعت پتروشیمی است.
قائم مقام شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با تاکید بر 
اینکه باید هلدینگ های پتروشــیمی با یکدیگر ادغام 
شــوند، تاکید کرد: این ادغام باید تا جایی انجام گیرد 
که در نهایت آنهــا در قالب یک »ان پی ســی« جدید 
فعالیت کنند. وی با اشاره به اینکه برخی از طرح های 
خوراک سازی به هلدینگ ها واگذار شده است، تصریح 
کرد: به این هلدینگ ها توصیه می کنیم این طرح ها را 

در اولویت کاری خود قرار دهند.
عباس شعری مقدم هم در این مراسم با اشاره به اینکه 
با تغییر ماموریت این شرکت  استراتژی ها، برنامه ها و 
اهداف آن نیز تغییر کرده است، گفت: در حال حاضر 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل خصوصی سازی 
در گذشــته با 4 چالش مواجه است. قائم مقام شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به قوانین دست و پاگیر 
در کشــور گفت: چگونه می تــوان در چارچوب چنین 

قوانینی به توسعه صنعت سرعت داد؟
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه در گذشــته دولت 
زیرســاخت های مــورد نیاز صنعــت پتروشــیمی را 
ایجاد می کرد تاکید کرد: در حــال حاضر باید بتوانیم 
بخش خصوصی را بــرای ســرمایه گذاری در بخش 
ایجاد زیرساخت ها تشــویق کنیم. وی، یکی دیگر از 
چالش های صنعت پتروشیمی را تعارض وظایف امور 
پتروشــیمی در وزارت نفت و مدیر عاملی شرکت ملی 
صنعت پتروشــیمی عنوان کرد و یادآور شــد: چگونه 
یک شــرکت توســعه ای می تواند وظایف دولتی را نیز 

برعهده داشته باشد؟
این مقام سمئول با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی 
از ســال ١٣٤٣ در ایران شــکل گرفت و امروز شــاهد 
ظرفیت تولید ٦٠ میلیون تنی در این صنعت هستیم، 
خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته شرکت های 
داخلی و خارجی زیادی بــرای حضور در این همایش 
ترغیب و تشویق شده اند و ما شاهد حضور ده ها شرکت 

معتبر خارجی در این همایش بودیم.

رصدخانه

تولید خودرو ۳5۰ هزار دستگاه از برنامه عقب افتاد
قائــم مقام وزیــر صنعت، 
معــدن و تجارت بــا بیان 
اینکــه نظر وزیــر صنعت 
این بود کــه ۳50 هزار وام 
خودرو داده شــود، گفت: 
تا این مقطع از سال، ۳50 
هزار دستگاه از پیش بینی 

تولید عقب تر هســتیم. مجتبی خســروتاج 
گفــت: کمبــود در فــروش خــودرو، قطعه 
سازان را با چالش مواجه کرده، این در حالی 
اســت که دولت تالش می کند که مشــکل 
خودروســازان را حــل کند که در ســایه آن، 
قطعه سازان هم بتوانند به تولید ادامه دهند. 

قائــم مقام وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت افزود: 
در حال حاضر ۳50 هزار 
دســتگاه از برنامــه عقب 
هســتیم، ایــن در حالــی 
است که امیدواریم بتوانیم 
با مجموعه تدابیری که به 
کار مــی بندیم، این عقــب ماندگی را جبران 
کنیم. وی تصریــح کرد: نظــر وزیر صنعت 
این بود که برای فــروش ۳50 هزار خودرو، 
وام داده شود اما بانک مرکزی اعالم کرد که 
بیش از 100 هزار خودرو را نمی تواند تامین 

اعتبار کند.

ارائه درخواست آزادی بابک زنجانی به دادگاه
وکیــل بابــک زنجانــی از 
ارائه درخواســت فک قرار 
بازداشــت موقت و صدور 
قرار تأمین مناســب برای 
موکل خود بــه دادگاه خبر 
داد. رســول کوهپایه زاده با 
اعــالم این خبــر گفت: با 

توجه بــه اینکه موکل مــن در تاریخ 9 دی ماه 
ســال 92 با صدور قــرار بازداشــت موقت به 
زندان رفته و علی رغم اعتراض های مکرر به 
قرار مذکور به طور پیوسته 2 سال در بازداشت 
موقت به ســر می برد، طی الیحه ای تقدیمی 
بــه دادگاه ضمــن اعتــراض به قــرار مزبور 

درخواســت کردم تا نسبت 
به فک قرار بازداشت موقت 
و صدور قرار تأمین مناسب 
در صورت صالحدید اقدام 
قانونی صــورت گیرد. وی 
با تأکیــد براینکــه تصمیم 
و تشــخیص در این قضیه 
برعهده دادگاه است، گفت: علت صدور قرار 
بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض 
موکل به این قرار از ســوی مرجع ذی صالح، 
جاری بــودن امر تحقیقات و امــکان تبانی و 
جلوگیــری از امحای آثار و دالیل ارتکاب جرم 

عنوان شده است.

اقتصاد کشور فقرآفرین است
سیدپرویز فتاح در نشست 
صمیمــی با دانشــجویان 
نخبه تحت پوشش کمیته 
امداد استان تهران اظهار 
داشــت: کمیته امــداد با 
توجه به ظرفیت و پتانسیلی 
که دارد صرفا دســتگیری 

مختصری می کند و نمی تواند تمام مشکالت 
را صفر تا صــد حل کند. رئیــس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خاطر نشان کرد: مجموعه 
امــداد نمی تواند جــور مملکت را بکشــد و در 
واقــع وزارتخانه هــای مختلف اعــم از وزارت 
علوم و بهداشت و ســایر نهادها موظف اند از 

مجموعــه امــداد حمایت 
کنند. فتاح با تاکید بر اینکه 
جمعیت تحت پوشش امداد 
به اندازه جمعیت لبنان است 
گفت: این افتخار نیست ولی 
واقعیتی اســت که باید آن را 
پذیرفت و تا چرخه اقتصادی 
کشور و تولید باال نرود همینطور فقر برای امداد 
تولید می شــود. وی با بیان اینکــه هم اکنون 
اقتصاد کشــور فقر آفرین اســت گفت: نباید 
انتظار داشته باشیم که کمیته امداد معجزه ای 
را انجام دهد چرا که مجموعه امداد با توجه به 
ظرفیت و پتانسیلی که دارد می تواند گام بردارد.

اقتصاد
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پنجره

بازی هایی برای آینده
نگاهی به نقش اسباب بازی ها در شکل گیری فردای کودکان

مریــم صادق پور- آیا تاکنون به کودک و دورانی کــه می گذراند و اینکه چگونه 
بی وقفه دنیای پیرامونش را جستجو می کند، فکر کرده اید؟ بازی، تنها راه این 
کشف بزرگ برای اوست و بهترین ابزارش اسباب بازی ست. انسان با ابزار بازی، 
یعنی انگشتان دســت و پایش زاده می شود. کودک تالش می کند تا انگشتان 
پایش را به دهانش برساند یا ساعت ها با انگشتان دستش بازی می کند و لذت 
می برد. این اولین تجربه بازی اوست. کمی که بزرگتر می شود قاشق غذا یا تکه 
پارچه ای، اســباب بازیش را محیا می کند. وقتی قد کشید چوب کوچکی همه 
دنیایش می شود و می تازد به جهان عروسک و اسلحه. بازی برای کودک همه 
چیز است و او خود را با تمام وجود به آن می سپارد. بازی انعکاسی از فعالیت های 
درونی کودک و میل به خوشی، آزادی و رضایت است که آرامش را به ارمغان می 
آورد. در این میان، اسباب بازی نیازهای فطری کودک را برطرف می کند. رابطه 
جدا نشدنی بازی و اسباب بازی و تاثیر این مفاهیم بر کودک و کودکی، ما را بر آن 
داشت تا بدانیم خشت های اولیه زندگی کودکانمان چگونه گذاشته می شوند.

دوران کودکی مفهومی اســت کــه با ویژگی های ذهنی ما شــکل می گیرد، به 
همین علت تعریف کودکی میان اقوام و کشــورهای گوناگون متفاوت اســت. 
از منظر اجتماعی، زمانی که انســان نقشی در اجتماع بر عهده می گیرد، دیگر 
کودک نیست. از نگاه جامعه، کودک کسی است که هیچگونه تکلیف اجتماعی 
ندارد و ســن در این تعریف در نظر گرفته نمی شــود .بازی، نمودی مشخص از 
دوران کودکی است که با تولد کودك آغاز می شــود؛ البته از دیدگاه اریک برن، 
روانشــناس، تمام رفتار های انسان در شــرایط و موقعیت های مختلف، بازی 
محسوب می شــود مانند: بازی زندگی، بازی ازدواج، بازی دعوا و ... . »فرشته 
قبادی«، کارشناس بازی، در تعریف مفهوم بازی و اسباب بازی می گوید: »بازی 
یک فعالیت اجتماعی است که سن، موقعیت اجتماعی و پایگاه اقتصادی نمی 
شناســد و تنها با هدف لذت بردن انجام می شود. نخستین هدف بازی، کسب 
لذت و سپس سرگرم شدن است. هر وسیله یا ابزاری که برای استفاده در بازی ها 
برای رسیدن به تبادل و در نهایت هدف مدنظر، در اختیار کودک باشد را اسباب 
بازی می نامند؛ از انگشتان دست و پا تا عروسک و توپ. هرچه کودک رشد می 
کند اسباب بازی هایش هم متنوع تر می شود. می توان گفت که با رشد کودک، 

اسبابی که برای شناخت جهان پیرامون )بازی( نیاز دارد نیز، رشد می کند.«
کارشناســان در زمینه تعریف بازی می گویند: بازی هر نوع فعالیتی اســت که 
برای تفریح و خوشــی و بدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به 
طور داوطلبانه وارد این فعالیت می شــود و هیچ نیــروی خارجی و یا اجباری در 

آن دخیل نیست.

اسباب بازی هایی که آینده را رقم می زنند
به نظر کارشناسان، تا ســن هفت سالگی همه دنیای کودک، بازی است و اگر 
بازی از دنیای کودک حذف شود، از نظر هوشی و شناختی از همساالنش عقب 
می ماند. قبــادی در این باره می گوید: »وقتی نوزادی بــه دنیا می آید، والدین 
تالش می کنند تا شرایطی مانند: تامین غذا، پوشاک، مسکن و ... را برای رشد 
بهتر کودک فراهم کنند و معموال آنها توجه کمتری به بازی، قصه گویی و کتاب 
خوانی دارند؛ در صورتیکه اگر کودک بدون این ســه حلقه مهم که زنجیر وار به 
هم پیوسته اند، بزرگ شود، از نظر رشد ذهنی، جسمی و عاطفی دچار کمبودها 
و خالء هایــی خواهد بود. بچه ها در بازی، مهــارت انتخاب کردن و اجتماعی 
بودن را می آموزند. باال رفتن اعتماد به نفس و مهارت های جسمی و عاطفی، 
تنها با بازی در کودک تقویت می شود. بازی، تمایل به جنگجویی و ستیزه گری 

را کم می کند و همچنین برون گری کودك را افزایش می دهد.«
وی در ادامه تاکید می کند: »انواع اســباب بازی ها، پیامهای متفاوتی در مورد 
اینکه انجام چه کارهایی برای دختران و پسران مناسب است به آنها می دهند و 

محتواهای آموزشی متفاوتی دارند. این مشخصه ها مهم هستند و بر تحصیل 
و انتخاب شغل کودکان در آینده تاثیر خواهند داشت. اسباب بازی نباید بیانگر 
شغل و حرفه خاصی باشد. اگر همه اسباب بازی که برای کودک تهیه می کنیم 
مربوط به یک شغل و حرفه باشد مثال: ماشین پلیس یا تانک باشد و فقط نظامی، 
کودک فقط با همان رشته آشنا می شود و در بزرگسالی اگر زمینه ورود به آن شغل 

فراهم نشود، به آسانی نمی تواند شغل دیگری انتخاب کند.«
بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی، به صورت فردی یا گروهی 
که موجب برآورده شــدن نیازهای درونی کودک می شود. کودکان، نقاط قوت 
و ضعف خــود از جمله تمایل به فرمان دادن یا فرمان بردن، تهاجم یا تســلیم، 
اجتماعی بودن یا منزوی بودن و همچنین احساســات دوســتانه یا خصمانه، 
افسردگی یا شادی، امیال و آرزوهای خود را از طریق بازی نشان می دهند. »رویا 
راقبیان«، درکسوت روانشناس کودک با تایید این مطلب، معتقد است: »بازی، 
راهی برای رشــد مهارت های کالمی و حرکتی، اجتماعی و ذهنی، خالقیت و 
هوش، ایجاد توانایی حل مسئله، فراگیری مفاهیمی مانند: شکل، عدد، اندازه 
است و هر نوع ابزاری که باعث رشد این مهارت ها در کودک شود، مفید و موثر 
اســت.« وی با تاکید بر این موضوع، انتخاب اســباب بازی را فاکتوری موثر بر 
انتخاب آینده شغلی افراد می داند و می افزاید: »با داشتن ابزار مناسب، کودک 
راحت تر به کنــکاش دنیای درون خود می پردازد و اســتعدادها و توانایی های 
خود را نشــان می دهد که این امر در آینده شغلی اش تاثیر می گذارد. به وسیله 
بازی، رفتارهای هوشمندانه کودکان و نوجوانان تقویت می شود و آنها موقعیت 
استفاده از قوه تخیل را پیدا می کنند. همچنین با هنجار های جامعه خود آشنا 
می شــوند و ارزش های آن را درونی می کنند و در نهایت در راستای اجتماعی 

شدن گام بر می دارند.«

وقتی والدین الگوی بازی کودک می شوند
به گفته کارشناســان تربیتی، والدین می توانند از طریق تدارک بســتر مناسب 
برای بازی، شرایط بلوغ فکری کودک را محیا سازند. اینگونه کودک با شجاعت 
و اعتماد به نفس با زندگی رو به رو می شــود و احســاس کفایت را در خود برای 
مشارکت در نظم اجتماعی، رشد می دهد. و فراتر از آن، والدین با فراهم نمودن 
زمینه مطلوب و وســایل مورد عالقه کــودک، به او کمک می کننــد تا از خود 
تصویری هماهنگ با انتظارات و مسئولیت های یک نظام اجتماعی، بسازد. با 
توجه به تاثیرگذاری بازی و اسباب بازی در سالمت فردی کودک، باید به این نکته 
توجه کرد که این والدین هستند که نقش تصمیم گیرنده در خرید نوع اسباب بازی 
را بر عهده دارند و خواســته یا ناخواسته به کودک خود جهت می دهند. قبادی، 
عضو شــورای کتاب کودك و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، از نقش والدین و 
دنیای بازی می گوید: »والدین امروز، کمتر با زبان بازی کودک آشــنا هستند. 
آنها تنها خود را موظف و محدود به خرید وســایل بازی کرده اند. اغلب پدران و 
مــادران، کودک و مهارت های او را محدود به بازی های کامپیوتری می کنند. 
بدون توجه به این موضوع که با این کار، کودک از اجتماع دور شــده و این انزوا 
طلبی تاثیر بســیار مخربی در آینده او بر جای می گذارد. مشاهده ها نشان داده 
اســت که گونه های ویژه ای از این بازی ها، همراه با شیفتگی بیش از اندازه به 
آن، می تواند زمینه ساز بروز واکنش ها و فشــارهای جسمی شود. یک اسباب 
بازی خوب، باید کودک را در پرورش نیازهای آینده یاری دهد و هر وسیله ای که 

این مهم را به ثمر برساند، اسبابی مناسب محسوب می شود.«
در دین اســالم، مســئولیت پدر و مادر تنها اداره زندگی مادی و تامین نیازهای 
جسمانی کودک عنوان نشــده، بلکه پاســخگویی به نیازهای عاطفی و روانی 
کودک و توجه به جنبه  های تربیتی وی، به والدین ســفارش شده است. قبادی 
با بیان این مطلب اظهار می کند: »برخی از اسباب بازی هایی که برای کودکان 

ســاخته شده اند، کوچک شده اسباب هایی است که در بزرگسالی استفاده می 
شــود و بازی با این وسایل به منزله تمرین بزرگســالی است. در واقع کودکان به 
تقلید از رفتار والدین خود می پردازند. به بیان دیگر، کودک به غیر از بازی، از رفتار 
والدین هم می آموزد. بازی ها آموزش غیر مستقیم خوب زندگی کردن هستند، 
اما والدین الگوهایی برای انتخاب نوع زندگی اند. والدین بهترین و خالق ترین 
افرادی هستند که می توانند برای کودک، بازی اختراع کنند، به شرط آنکه کمی 

وقت و خالقیت به خرج دهند.«
نکته قابل توجه شــما والدین گرامی؛ اگر از همان ابتدا به وظایف خود در زمینه 
تربیت و ارضای نیازهای عاطفی و روانی کودکانتان درست عمل کنید، موجبات 
پیشگیری از مشکالت اجتماعی را فراهم می سازید. چه بسا این مهم می تواند 

بیشترین سهم را در ساختن جامعه سالم، خالق و اسالمی داشته باشد.

اسباب بازی خوب باید ...
اسباب بازی ها دارای کارکردهای پنهان و آشکار هستند. کارکرد ظاهری آنها 
تفریح و سرگرمی و آشــنایی کودک با مفهوم حجم، اندازه، شناخت رنگ های 
مختلف و ایجاد مهارت و خالقیت درآنان است و جنبه پنهان اسباب بازی می 
تواند از طریق شــکل، رنگ، طرح، زمینه و نوع کار با وســایل غیر مستقیم به 
کودک القاء شود. قبادی، کارشناس بازی کودک می گوید: »همراهی والدین 
در بازی با کودک تاثیر بســیاری بر روحیه او می گــذارد و این عمل با ارزش تر از 
خرید انواع اسباب بازی اســت. بهتر است مادران با تکه پارچه ای برای کودک 
خود عروسک بسازند، اما عروسک باربی را به حریم ذهنی کودک خود راه ندهند. 
در گذشته پدران از الســتیک های قدیمی برای فرزند خود توپ و وسایل بازی 
درســت می کردند و این قبیل خالقیت ها ذهن کودکان را فعال می کرد. ژاپنی 
ها عروسک هایشان را سالیان سال در خانواده دست به دست می کنند و با این 

کار سعی در زنده نگه داشتن فرهنگ خود دارند.«
او با اشاره به اهمیت هماهنگی گروه سنی درج شده بر روی اسباب بازی با سن 
کودک و نیز رابطه بین اسباب بازی و توانایی ذهن، ویژگی های خوب یک اسباب 
بازی را چنین بر می شمرد: »سادگی اسباب بازی موجب شکوفایی ذهن و ابتکار 
عمل کودک می شود. در واقع گوناگونی و تنوع در اسباب بازی، استعدادهای 
مختلف انســان را نمایان می کند. اقتصادی بودن اســباب بازی به این معنی 
اســت که یک بار مصرف نباشد. رنگ اســباب بازی باید شاد و نشاط آور باشد و 
توســعه دهنده توانایی ها و مهارت های جسمی کودک باشد. اسباب بازی باید 
تمام حواس کودک را پرورش دهد و کودک افزون بر ســرگرمی از توانایی های 
گاه شود. پرورش و گسترش دهنده خیال ها و تصورات باشد  جســمی خود نیز آ
و کودک را به تفکر وا دارد. اســباب بازی هایی با این خصوصیات برای کودکان 

جالب و مفید است.«
در ادامه راقبیان، روانشــناس کــودک نیز، در ضرورت توجــه والدین به بازی و 
اسباب بازی نکته ای را اضافه می کند: »اسباب بازی یعنی محرکی برای بروز 
خالقیت که باعث تقویت مهارت هایی می شــود که در ارتباط با زندگی و جامعه 
با آن ها روبرو هســتیم. از این رو، ویژگی هایی از جمله ســن، جنسیت، توانایی 
ذهنی و جسمی کودک، اهداف و شرایط بازی و در نهایت، نحوه عملکرد اسباب 
بازی، ایمنی و بهداشــت، کیفیت و قیمت در انتخاب و خرید اسباب بازی حائز 
اهمیت است و این نکات باید مورد توجه والدین باشد. البته بهتر است کودکان 
را در انتخاب اســباب بازی محدود نکنیم و معیارهای جنسیتی به آنها تحمیل 
نشود، چون کودکان بیشتر به بازی های مناسب خود می پردازند و بنابر گرایش 
درونی و جنســیت به سمت وسایل بازی سوق داده می شوند. دخالت و تحمیل 
اسباب بازی توسط والدین موجب می شود که در فردایی نه چندان دور، کودک 

خود را فردی فاقد اعتماد به نفس، وابسته و سر افکنده ببیند.«

خشکی لب  را جدی بگیرید
ایسنا- عبدالرضا عرفانی متخصص پوست گفت: خشکی هوا و تماس مستقیم با نور آفتاب از 
مهم ترین علل ابتال به خشــکی پوست لب به ویژه در فصل سرما است.خشکی لب در افرادی 
که تنفس دهانی دارند بویژه در زمان خواب بیشتر مشاهده شده است، زیرا جریان هوا از داخل 
دهان باعث خشکاندن بیشتر لب ها در این افراد می شود.بهترین راهکار رفع این مشکل تنفس 
از بینی است. خشکی لب ها می تواند به دلیل کمبود انواع ویتامین ها باشد. یکی از درمان هایی 

که برای خشکی لب ها تجویز می شود مصرف انواع مولتی ویتامین به مدت یک ماه است.
وی افزود: انواع بالم لب برای درمان خشــکی و ترک لب ها مفید اســت، زیرا بالم ها به عنوان 
محافظ عمل کرده و مانع تبخیر آب از سطح لب ها می شوند.افرادی که بیشتر مستعد خشکی 
لب هستند نباید برای رفع خشکی بر روی لب، زبان بکشند و به جای آن از بالم های لب استفاده 

کنند و کمتر در معرض باد و سرما قرار گیرند.

افسردگی و اضطراب نشانه تومور مغزی
مهر- پزشــکان فرانسوی که در حال درمان زنی مبتال به عالئم افسردگی بودند، دریافتند که 
وی دارای تومور مغزی اســت. این زن 54 ســاله به مدت 6 ماه مبتال به افسردگی شده بود اما 
درمان وی با داروهای ضدافسردگی هیچ تاثیر مثبتی بر وی نداشت.عالئم این بیمار عبارت بود 
از بی عالقگی، مشکل در تصمیم گیری و شروع به عمل، نداشتن انرژی، اختالالت خواب، و 
مشکالت تمرکز و توجه. معاینات عصب شناسی وی عادی بود. اما در انجام سی تی اسکن مغز 
و MRI مشخص شد که توموری در نیمکره قدامی چپ مغز وی وجود دارد. این ناحیه از مغز 
نقش مهمی در پیشرفت افسردگی در بیماران دارای تومور مغزی دارد. با انجام عمل جراحی، 
بیمار بهبود یافته و عالئم افســردگی ظرف مدت یک ماه از بین می روند.عالئم روانشــناختی 
نظیر افسردگی، شیدایی، توهم، اختالالت اضطراب و بی اشتهایی عصبی، حتی بدون وجود 

هر گونه نشانه عصب شناختی، ممکن است نشانه وجود تومور مغزی باشد.

کاهش وزن سریع ممنوع!
باشگاه خبرنگاران- محمدحسین عزیزی متخصص تغذیه گفت: بیشتر افراد سعی در این دارند 
که در کوتاه ترین زمان بیشــترین کاهش وزن را داشــته باشند. این روش مناسبی برای کاهش 
وزن نیست.متخصصان تغذیه توصیه می کنند کاهش وزن سریع نباید انجام شود و در حقیقت 
هفته ای نیم کیلو باید وزن افراد کاهش یابد زیرا در غیر این صورت به ســالمت و فیولوژی بدن 
آســیب می رســاند. بهتر است کاهش وزن در مدت یک ســال انجام شود. وی افزود: براساس 
اصول تغذیه و مقدار طبیعی باید هفته ای نیم کیلو وزن کاهش پیدا کند. به طور طبیعی بیشــتر 
از هفته ای یک کیلو کاهش وزن سالمت فرد را به خطر می اندازد و او را دچار کمبود ویتامین و 
امالح مختلف می سازد.برای سرعت بخشیدن در کاهش وزن بهتر است از سبزی ها و میوه هایی 
که فیبر بیشــتری دارند، استفاده شــود. مصرف کافی میوه ها و سبزی ها، کاهش مصرف مواد 

نشاسته دار، کاهش مصرف مواد قندی و چربی دار، کاهش وزن را سرعت می بخشد.

راه های رفع تپش قلب و سرفه 
تسنیم- حجت السالم سید حسن 
ضیایی محقق طب اسالمی گفت: 
سیب درختی شیرین - آنتی بیوتیک 
طبیعی است، همچنین شلغم پنی 
ســیلین طبیعی به حســاب می آید. 
اگر شلغم را از وســط نصف کرده و 
وســط آن را خالی کنیــد، داخل آن 

عسل ریخته و از شب تا صبح کنار گذاشته و آن را صبح 
ناشتا خورده شود بسیار به رفع ناراحتی های ریه کمک 
می کند.مصرف این نوع شلغم با عسل برای کسانی که 
دچار ســرفه های خشک یا ســرفه های خلطی یا دچار 

سیاه ســرفه هســتند، بســیار مفید 
است. وی افزود: کسانیکه از چیزی 
می ترسند و دلشان به اصطالح ُهری 
می ریزد، بهتر اســت که عسل را با 
آویشن مصرف کنند. مصرف سیب 
شیرین درختی بســیار مفرح بوده و 
برای این افراد مفید است.بسیاری 
از تپش قلب ها ناشــی از بدخوری است به عنوان مثال 
مصرف آبلیموی مانده یا مصرف بیش از حد لیمو عمانی 
یا مصرف غذاهای مانده، فریز شــده یا غذاهای فست 

فودی خود باعث افزایش بروز تپش قلب می شود.

راه های رفع سردرد در زمستان از دیدگاه طب سنتی
شــفا آنالیــن- ســید جــواد علوی 
کارشناس طب سنتی گفت: امروزه 
اکثر ســردردها به دلیل غلبه سردی 
است البته برخی از ســردردها که در 
فصل گرما رخ می دهد ناشی از غلبه 
گرمی اســت.برای رفع سردردهایی 
که ناشی از غلبه ســردی است باید از 

مصرف غذاهای با طبع سرد، از مصرف آب سرد، ماست، 
مرکباتی مانند نارنگی و پرتقال، نوشــیدنی های ســرد و 
مصرف ماهی پرهیز کند. وی افزود: حمام طوالنی موجب 
بروز ســردرد می شود، بهتر اســت برای رفع سردردهای 

ناشی از سردی کیسه آب گرم یا کیسه 
محتوی نمک یا ســبوس گندم گرم 
شده در "فر" یا با وسایل گرمایش دیگر 
قرار داد که بسیار کمک کننده است.
بخور آبی که درون آن بابونه، ناخنک، 
بومادران، آویشن و سپستان جوشانده 
شده باشند؛ افراد باید سر را بالفاصله 
بعد از بخور با پارچه  یا حوله کاماًل بپوشانند وگرنه درد بیشتر 
می شود.روغن مالی پیشانی و پشت گوش ها یا چکاندن 
روغن سیاه دانه در بینی بعد از بخور با روغن سیاه دانه بسیار 

به رفع سردردها کمک می کند.
 اقدامات تاثیرگذار 

برای داشتن زندگی شاد
ســالمت نیوز- گرچن روبین ؛ در حــال تحریر کتابی 
در مورد خوشــبختی و شــاد زیستن اســت .او در این 
کتاب به فرضیه شناســایی مشکالت اشاره می کند . 
این امر ممکن است مانند یک ایده اولیه به نظر برسد 
اما بسیاری از سرخوردگی ها و احساس ناراحتی ما به 
دست و پنجه نرم کردن با مشــکالت ما برمی گردد . 
شناسایی مشکالت اغلب می تواند منجر به یافتن یک 
راه حل روشن برای آن شود .درک یک مشکل به افراد 
کمــک می کند تا نقطه نظر مخصوص آن و وســعت 
دیدگاه نسبت به آن داشته باشند و نشان دهد که شاید 
آن چیز ارزش ناراحتی را نداشته باشد . در زندگی نباید 
بیش از توان خود توقع داشته باشیم ما معموال چندین 
وظیفه و کار را بر عهده می گیریم .ما باید در مورد آنچه 
که مهم است فکر کنیم و آن را انجام دهیم که این امر 
باعث کاهش نارحتی و استرس در زندگی می شود .به 
عبارت دیگر برای داشــتن آرامش و زندگی شادتر باید 
تمرکز حواس داشته باشیم .انجام کارهای مختلف در 
فاصله های زمانی متفاوت می تواند باعث کاهش فشار 
بر زندگی و در نتیجه کاهش استرس و نگرانی از آینده در 
شما شود . ارتباط ذهن و بدن موردی است که اغلب به 
عنوان جزء جدایی ناپذیر از شادی به آن اشاره می شود 
.حفظ سالمتی مناسب بدن از طریق ورزش اثرات قابل 
توجهی بر ذهن دارد . افرادی که به طور کلی ورزش می 
کنند سطوح بسیار پایین تری از اضطراب و افسردگی 
را تجربه خواهند کرد .همچنین عوامل ژنتیکی تاثیر 
بســزایی در گرایش افراد به ورزش و در نتیجه کاهش 
اســترس و نگرانی ها دارد .ورزش کردن کورتیزول که 
همان هرمون ایجاد استرس در بدن است را در سطح 
چشــمگیری کاهش می دهد و باعث کاهش میزان 

ابتال به افسردگی نیز می شود .
پذیرفتن و قبول تمامی احساسات از جمله عصبانیت 
؛شادی ؛ غرور ؛ســرخوردگی، غم و اندوه و ناامیدی به 
ما کمک می کند تا جهان بینی واقعی داشته باشیم .با 
پذیرش احساسات مختلف خود تبعا می توانیم پاسخی 
مناسب و سازنده برای آن داشته باشیم .همچنین به 
شما کمک می کند تا انتظارات خود از زندگی را کنترل 

کرده و دیدگاه مناسبی نسبت به آن داشته باشید .
بســیاری از مردم اظهار می کنند که جاذبه غریزی به 
طبیعــت و تمایل به حفظ آن دارنــد .همه ما زندگی در 
طبیعت ؛جنگل و یا در کنار دریا را دوست داریم .هر چند 
با وجود انبوهی جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی 
میکنیم اما بــا طبیعت با روش هــای گوناگون مانند 
داشتن حیوانات اهلی به عنوان حیوانات خانگی، و یا 
با رفتن پیکنیک و یا ماهیگیری ارتباط برقرار می کنیم 
.بودن در طبیعت و سپری کردن وقت در آن به داشتن 
احساس بهتر و کاهش اســترس و نگرانی ها کمک 
خواهد کرد . برخی مطالعات نشــان می دهد که تفکر 
کردن می تواند سطح شادی افراد را تا حد قابل توجهی 
باال ببرد .همچنین فعالیت هایی مانند مدیتیشن، یوگا 
و تمرین تمرکز حواس ممکن اســت ســطح شادی و 
رضایــت را تقویت کند. مراقبه و تفکر ســازنده ممکن 
است به شما اجازه قرار دادن مشکالت خود در چشم 
اندازوسیع تر با دیدگاه بهترهمراه با حس تمرکز حواس 
بیشتر را بدهد .به عالوه به شما بینشی گسترده و واقع 

گرایانه تری از جهان اطراف را می دهد .

سالمت
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محمد مایلی کهن مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران در یک مصاحبه مفصل دوباره 
به مربیان خارجی شاغل در ایران حمله کرد و آنها را زیر سوال برد.

محمد مایلی کهن در خصوص تغییر برنامه های لیگ برتر و مشکالت احتمالی 
برای تیم امید گفت: »کار برای ما ســخت شــده اســت. وقتی ســازمان لیگ 
می گوید کمیته پزشکی ما باید تصمیم گیری کند پس چرا بازی ها را لغو کردند. 
حاال ما باید دنبال بلیت تازه باشیم. این کار را سخت می کند. دوستان می گویند 
که ما بیشــترین همکاری را با تیم امید داشتیم ولی تنها همکاری که آنها با تیم 

امید داشند برای سفر ما به ترکیه بود.«
وی درباره اینکه آیا گفته می شــد از ابتدا به دنبال ســرمربیگری تیم امید بوده 
است، گفت: »بعد از جام جهانی دوستان به جای کمیته شکست کمیته پیروزی 
را تشکیل داده بودند. اینکه من به دنبال سرمربیگری تیم امید بودم را باید عنوان 
کنم هرگاه از من سوال پرسیده می شد گزینه اولم خاکپور بود چون بسیار خوب 
و با شخصیت اســت. من در این دوره اخیر پیشنهادی برای سرمربیگری امید 

نداشتم ولی همواره از خاکپور حمایت می کردم.«
مدیر فنی تیم امید ادامه داد: »به نظرم زحمات زیادی کشــیده شد تا تیم امید 
به این سطح برسد. باید از زحمات کاشانی خیلی قدردانی کرد. در کل کادر فنی 
خوبی در این تیم حضــور دارد. تیم امید در اینچئون نتایــج خوبی نگرفته بود و 
مشکالتی وجود داشت. البته به نظرم اگر در آن زمان هم مربیان ایرانی در تیم 
حضور داشتند شــرایط آنگونه نمی شــد ولی چون مربی ایرانی نبود کمیته ای 

تشکیل نشد تا دالیل آن نتایج بررسی شود.«
از مایلی کهن درباره دیدار تدارکاتی با اوکراین پرسیده شد که وی پاسخ داد: »هر 
وقت مربیان تیم از من نظر خواسته باشند من هم نظر خودم را داده ام. ما در ترکیه 
با اوکراین بازی کردیم ولی چهار بازی خوب را در بلژیک و هلند انجام دادیم. در 
بندرعباس هم اردوی خیلی خوبی داشتیم که باید عنوان کنم هزینه آن بیشتر 
از اردوی هلند شــده بود. البته آنها هر چه در توان داشتند در اختیار ما گذاشتند 

اما امکانات آنها قابل مقایسه با ترکیه یا هلند نبوده است.«
وی در پاســخ به این سوال که چرا بازی با کره شــمالی را نپذیرفتید، گفت: »به 
طور معمول در اردوهای آماده ســازی در مراحل پایانی با تیم های ساده تر بازی 
برگزار می شود تا دست کم میزان آسیب دیدگی کاهش یابد و کارهای تاکتیکی 
به خوبی انجام گیرد برای همین با کره شــمالی بازی نکردیم. این را هم بگویم 
که مردم تا همین حاال هم از تیم امید راضی هستند. ما نزدیک به 150 بازیکن 
را زیر نظر گرفتیم و خودم و خاکپور با اکثر مربیان لیگ برتر و لیگ یک صحبت 
کردیم که اگر بازیکنی را ســراغ دارید که به سن تیم امید می رسند به ما معرفی 

کنید و در خدمت همه هستیم.«
مدیر فنی تیم امید در واکنــش به انتقادات مربیان لیگ برتری از اردوهای این 
تیم عنوان کرد: »تیم امید نشان داده که به باشگاه ها کمک کرده است. اینکه 
دوســتان می گویند بازیکنان از اردوی امید با وضعیت بــد بر می گردند را قبول 
ندارم. من از منصوریان بسیار گله مند هستم چون سه بازیکن خود را به ما ندادند. 
بازیکنان نفت چه زمانی در این تیــم بازی می کردند؟ وقتی اردوهای تیم پایان 

می یابد خاکپور گزارش بدنی، تمرینی و پزشکی را به باشگاه ها ارائه می کند.«
مایلی کهن در خصوص اینکه آیا بهتر نبود با کادر فنی تیم ملی بزرگساالن رابطه 
بهتــری ایجاد می کردید، گفت: »ما با کادر تیم بزرگســاالن مشــکلی نداریم. 
مشکل از طرف مقابل است. آنها همکاری نمی کنند و به نوعی از سوی آنها است. 
از دید من حضور کی روش در قطر برای ما مفید نیســت. اینکه ایشان بیایند چه 

کاری انجام دهند. مثال بیایند آنجا نظر بدهند؟ چرا موقع چیدن میوه و ثمره کار 
ایشان می خواهند بیایند؟«

وی در خصــوص وضعیت لژیونرها گفت: »ما یک جلســه داشــتیم که در آن 
جهانبخش و پدرش حضور داشــتند. به هرحال باشــگاه وی اجــازه این کار را 
نمی دهد که در تیم امید حضور داشــته باشــد. او از نظر شــخصیتی و کالس 
فوتبال خیلی با ارزش است اما آزمون که بینی خود را عمل کرده و عزت اللهی با 
وجود اینکه خوب بازی می کند اما اصال در اردوهای ما حضور نداشته است.«

مدیر فنی تیم امید درباره کاهش فشارها از روی دوش تیم امید بیان کرد: »گفتن 
اینکه 40 سال است به المپیک نرفته ایم فشاری را به تیم وارد می کند. همه این 
تیم را در المپیک می بینند. اینکه بگویند 40 ســال است به المپیک نرفته ایم، 
فشارها را بیشتر می کند. فعال تمام نگرانی ما این است که در این بازی های لیگ 

بازیکنان ما مصدوم نشوند چون دیگر وقتی برای جایگزینی نداریم.«
از مایلی کهن پرسیده شد در شــرایط فعلی مربی خارجی خوب در فوتبال ایران 

حضور دارد، وی خاطرنشان کرد: »مربی خارجی خوب در ایران بوده  است. 
شــاید بحث هایی را االن مطرح کنیم که خوب نباشــد. من دست 

رایکوف و راجرز را می بوسم اما بعدا مربیانی که به عنوان خارجی 
آمده اند اکثرا نه تنهــا به ما چیزی اضافــه نکرده اند که کم هم 
کرده اند.« وی اضافــه کرد: »من اعتقــاد دارم که آنقدر جوان 
شایسته داریم که به معنای واقعی جزو 20 تیم برتر جهان باشیم. 
در والیبال کسی فکر نمی کرد که به این سطح برسیم. بنای این 
تیم را خدابیامرز معدنی نهاده بود. ولی وقتی دوم شــد در آسیا 

همه به او حمله کردند اما یادمان نرود در دوره اول والسکو اگر 
ما اســترالیا را برده بودیم، به المپیک رفته بودیم. من سعی 

می کنم در اکثر رشته ها اطالعات الزم را داشته باشم.«
مدیر فنی تیم امید درباره رضایت نسبی مردم از کیفیت 
کار پرســپولیس گفت: »برانکو االن یک ســال ایران 
اســت ولی ما این فرصت را به مربی ایرانی ندادیم. آیا 
همین فرصت را به گل محمــدی دادیم؟ اینکه مردم 
رضایت نسبی از پرسپولیس دارند یک بحث است ولی 

موضوع این اســت که ما آیا این فرصت را بــه مربی ایرانی 
دادیم؟ متاســفانه یک نگرش به وجود آمده اســت که مربیان 

ایرانی کارآیی ندارند. آقای برانکو چند باخت داشت؟ البته این را هم 
بگویم که دستمزدها به یکباره باال رفت و این شامل من هم شد که 
در بخش مربیان خارجی چند برابر شد و این مشکالت را افزایش 

داده است.«
وی با انتقاد دوباره از کی روش خاطرنشــان کرد: »معیار آماری 
اســت که فیفا می گوید. ما در بین ۳2 تیم در رده سی و یکم قرار 
گرفتیم. بــازی ایران و نیجریه بدترین بازی جام معرفی شــد و 
اینکه مربــی ما جزو 11 مربی پر درآمد در جــام جهانی بود. ما 
فقط یک ربع مقابل آرژانتین خوب بازی کردیم ولی باید با بوسنی 
خوب بازی می کردیم. آلمان به برزیل ۷ گل زد ولی برابر الجزایر 
به مشکل خورد. ما اگر مربی الجزایر را داشتیم، می توانستیم 

به مرحله دوم برسیم.«
مایلی کهن در پاسخ به این سوال که چرا همه ملی پوشان ایران و 

حتی فرگوســن از کی روش تمجید کرده اند، گفت: »در کجای دنیا دیدید یک 
بازیکن 20 ساله از هواپیما پایین بیاید و به رییس فدراسیون بگوید که مربی تیم 
عوض نشــود؟ چون این کار به آنها القا شده که تعریف کنند. اگر فرگوسن از او 
تعریف می کند، این سوال پیش 
می آیــد کــه چرا کــی روش 
سرمربی منچستر یونایتد 
تیــم ملــی  نمی شــود؟ 
پرتغال در زمان ایشان چه 
نتایجی کسب کرد؟ ایشان 
مدام می گویــد من می روم، 
مگر قرارداد ندارند؟ آیا می شود 
به یکباره گذاشــت و رفت؟ باید 
به این مســائل رسیدگی 

شود.« 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

بازیکنان استقالل پیش از 
آغاز بازی با سیاه  جامگان 
در واکنش به آلودگی هوا 
با ماسک وارد زمین شدند. 
آنها این کار را در اعتراض به 
برگزاری بازی در روز دوشنبه 
انجام دادند.

تیتر دو

»سالم آیدین«
صمد نیکخواه بهرامی در هشتمین سالگرد درگذشت 
بــرادرش دل نوشــته ای منتشــر کرد. امــروز هفتم 
دی ماه هشتمین ســالگرد درگذشت آیدین نیکخواه 
بهرامــی ملی پــوش فقید بســکتبال اســت. هفت 
دی ماه 1۳۸6 او در یک سانحه رانندگی جانش را از 
دست داد. به مناسبت هشــتمین سالگرد درگذشت 
این ستاره بســکتبال صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان 
تیم ملی ایران در صفحه اینســتاگرامش یادداشتی 
نوشته است. دل نوشته برادر آیدین به شرح زیر است: 
ســالم آیدین. حتی نوشتن اسمت برایم ویران کننده 

است؛ نوشتن برایت پیشکش.
نیســتی ببینی همه دوست ها و آشناها تو این روزها به 
یادت می افتند. انگار رفتنــت خیلی ها را ناراحت کرد. 
من هم هر سال این موقع ها بیشتر می فهمم که راه تو 
درست بود، رفتارت درست بود که همه دوستت دارند. 
جالب است بدانیم یکسری افراد اصال ندیدنت یا موقعی 
که تو بدون خداحافظی ما را ترک کردی و رفتی خیلی 
کوچک بودند ولی االن دوستت دارند و از خوبی هایت 
می گوینــد. کاش بــودی و در موفقیت هــا و بزرگــی 
بسکتبال این روزها که برایش خیلی زحمت کشیدی، 
زندگی می کردی. افتخار می کنم که برادرت هستم. 
حواست به من باشد بدون تو همه چیز خیلی سخت تر 
شد. هنوز هم بعد از ۸ سال جای خالی ات اینقدر بزرگ 
است که همه بزرگ و کوچک تمام ثانیه های آن روزها 
یادشان می آید. از همه مردم بزرگ و کوچک، فامیل، 
دوستان، پیشکسوتان گرانقدرم، مسووالن محترم و 
بسکتبالیست های عزیز تشکر می کنم که با یاد کردن 
از آیدین به ما قدرت ادامه می دهید. دست همه را از راه 
دور می فشارم که این حسرت بی پایان را حداقل برای 

چند روز همراه ما به دوش می کشید.

هفته هفتم به یاد آیدین
هفتــم دی یکــی از آن تاریخ هایــی در بســکتبال و 
حتی ورزش ایران است که به این زودی ها فراموش 
نمی شود. امسال هم که دقیقا مصادف شده با هفته 
پانزدهم لیگ برتر بســکتبال. هفته ای که با تصمیم 
خوب فدراســیون به نام کسی شده که هفتم دی ماه 
۸6 جامعه بسکتبال ایران را داغدار کرد. دیدار های 
این هفته لیگ برتر بســکتبال به نام آیدین نیکخواه 

بهرامی برگزار می شود.

انتقام بعد از 227 روز !
تراکتور ســازی بعد از 22۷ روز انتقام تســاوی منجر 
به از دســت دادن قهرمانی را از نفــت تهران گرفت. 
آنها برای این برد نمایش خوبی در تهران داشــتند. ، 
دو تیم نفت تهران و تراکتورســازی تبریز از چارچوب 
رقابت های هفته شــانزدهم لیگ برتر در ورزشــگاه 
تختی تهران به مصاف یکدیگــر رفتند. این دیدار به 
دلیل شــرایط آلوده هوای تهران دو بــار دچار تغییر 
زمانی شــد تا در نهایت امروز )دوشنبه( از ساعت 15 
برگزار شــود. در نیمه اول تیم فوتبال تراکتورســازی 
تبریز موفق شد با گل ســعید آقایی در دقیقه 45 یک 
بر صفر از حریــف خود پیش بیفتد. در نیمه دوم علی 
قربانــی از تیم نفت تهران و ســروش رفیعــی از تیم 
فوتبال تراکتورســازی تبریز با کارت زرد داور جریمه 
شــدند. به این ترتیب در حالی که دو تیم با 22 امتیاز 
در رده های هشــتم و نهم جدول قــرار گرفته بودند 
شاگردان قلعه نویی موفق شدند به امتیاز 25 برسند 
و باالتر از ســپاهان در رده هفتم جدول قرار بگیرند. 
نفت با همان 22 امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماند.

رونالدو برترین گلزن 2۰15 
فوتبال جهان

کریســتیانو رونالدو بــا 55 گل زده به عنــوان برترین 
گلزن ســال 2015 فوتبال اروپا انتخاب شــد. سال 
2015 رو به اتمام اســت و بعد از بازی های امشــب 
)دوشــنبه( لیگ برتر انگلیس پرونده فوتبال در این 
سال بسته می شود. سال 2015 در حالی رو به اتمام 
است که بارسلونا توانست به سه گانه برسد و بهترین 
تیم باشــگاهی فوتبال جهان بود. کریستیانو رونالدو 
نیز با وجود عملکــرد ضعیف تیمش با زدن گل های 
متعدد نام خود را به عنوان برترین گلزن باشگاهی ثبت 
کرد. بعد از رونالدو نام لیونل مسی رقیب همیشگی او 
دیده می شود که امسال در حالی که دو ماه را به دلیل 
مصدومیت از دست داد با 6 گل زده کمتر در رده دوم 
قرار گرفته است و درست مانند لواندوفسکی با 49 گل 

زده در رده سوم قرار گرفته است.

 تمجید سایت فیفا 
از سردار

ســایت فیفا در گزارشی از ســردار آزمون به عنوان 
پدیده فوتبال ایران در راه بیست و یکمین دوره جام 
جهانی فوتبال نــام برد. رقابت هــای انتخابی جام 
جهانی روسیه در قاره آســیا به مرحله حساس خود 
نزدیک می شــود و تنها دو مرحلــه دیگر باقی مانده 
اســت. تاکنون صعود قطر به مرحلــه نهایی قطعی 
شــده و کره جنوبی نیز در صورتی کــه یک امتیاز از 
دو بازی بعدی را بگیــرد، به مرحله بعدی راه خواهد 
یافت. سایت فیفا در گزارشی به بررسی رقابت های 
این مرحله پرداخته و از سردار آزمون مهاجم جوان 
تیم ملــی ایران به عنوان یکــی از بهترین بازیکنان 
رقابت هــای انتخابی جام جهانی در قاره آســیا نام 
برده اســت. در این گزارش آمده اســت: تیم های 
آسیایی درست مانند قبل رقابتشان را در حالی آغاز 
کردند که مدعیان شــناخته شــده ای درخشیدند. 
ســردار آزمون مهاجم جوان و پدیده فوتبال ایران با 
4 گل زده توانست درخشــش خود در این رقابت ها 
را به رخ بکشــد و یکی از بهترین بازیکنان آســیا در 
دوره انتخابی جام جهانی بود. در کنار آزمون سردار 
رشــیداف از ازبکســتان در کنار ایگور ســرگیف دو 
گلــزن ازبکی بودند که بــا 4 گل زده عملکرد خوبی 
داشــتند و همه این بازیکنان پشــت ســر ســونگ 
هیونگ مین کــره ای قرار گرفتند کــه با 6 گل زده 

آقای گل انتخابی جام جهانی از قاره آسیا بود.

حمایت شهریار از دایی و عادل
سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر اینکه پدرش وصیت کرده به سمت سیاست 
نرود به دفاع از عادل فردوسی پور پرداخت و گفت: هر چند به برخی رفتارهای عادل 

انتقاد دارم اما او مستحق این برخوردها نیست. دایی گفت: 
من که طبق وصیت مرحوم پدرم هیچگاه پا به عرصه سیاست نمی گذارم. 

فردوسی پور هم که خودش گفته بود چنین قصدی ندارد. البته االن که 
بحث عادل مطرح شــد باید بگویم با وجود اینکه به برخی موارد برنامه 
او انتقاد دارم اما هیچ گاه در ســالمت او تردیدی نداشــته ام. متاسفانه 
این اواخر به سبب مصاحبه او با دکتر ظریف برخی سعی کرده اند وی 
را زیر سوال ببرند. کدام اشتباه را مرتکب شده که سعی می کنیم تنها 

برنامه پربیینده تلویزیون را هم بایکوت کنیم؟ با وزیری که منتخب 
دولت و مورد تایید مجلس و نظام است مصاحبه 

کرده و نباید داشته های مان را با دست خود 
تخریب کنیم. دکتر ظریف محبوبیت زیادی 

بین مردم دارد و عادل هم به همین دلیل 
سراغ او رفته. 

نه کارلوس، نه والسکو؛ فقط مربی ایرانی!
مایلی کهن: کی روش بیاید قطر چه کار کند؟

اتفاقاتی که در دیدار تیم های پیکان و بانک ســرمایه رخ 
داده در این فصــل تازگی ندارد و ادامه روندی اســت که 
لیگ والیبال را به عنوان جانشین خلف فوتسال در مسایل 

حاشیه ای و درگیری ها معرفی کرده است.
دیدار حســاس تیم هــای پیکان و بانک ســرمایه اگرچه 
نتوانســت پای عالقه مندان زیــادی را به خانــه والیبال 
تهران بکشاند اما حضور انبوهی از ستاره ها در ترکیب دو 
تیم حساسیت کار را زیاد کرده بود. عاقبت این حساسیت 
درگیری فیزیکی، فحاشی و اتفاقات ناخوشایندی بود که 

از سوی بازیکنان دو تیم در پایان بازی سر زده شد.
اگرچه مســئول اول فدراسیون والیبال در واکنش به این 
اتفاق عنوان کرد که با خاطیان برخورد خواهد شد و حتی 
ورمیلیو کاپیتان ایتالیایی پیکان و مهدی مهدوی سرگروه 
تیم بانک ســرمایه هم تا اطالع ثانوی محروم شده اند تا 
کمیتــه انضباطی دربــاره آنها تصمیم گیــری کند با این 
حال واضح اســت برخــوردی قاطــع را در خصوص آنها 
شــاهد نخواهیم بود چرا که تجربه ایــن موضوع را ثابت 

کرده است.
پیکان تیمی اســت که همواره چراغ سبز فدراسیون را به 
خود دیده، بنابراین بعید است ورمیلیو، بازیکن سرشناس 
ایتالیایی که همیشه بدنبال ایجاد تنش در بازی ها بوده و 

با دستمزدی گزاف به جمع خودروسازان پیوسته است با 
محرومیتی سنگین مواجه شود.

از ســویی دیگر مهدی مهدوی پاسور با ســابقه تیم ملی 
ایران که کاپیتانی تیم بانک سرمایه را بر عهده دارد آسوده 
خاطر است که فدراسیون برخورد آنچنانی با وی نخواهد 
داشت. در گذشــته نیز ملی پوشــان همواره از مصونیتی 
غیر عادی از سوی فدراسیون برخوردار بوده اند و همین 
موضوع شــرایط رفتاری آنها را نســبت به گذشــته کامال 

تغییر داده است.
اتفاقاتی کــه در بازی دو پیکان و بانک ســرمایه رخ داده 
در این فصل تازگی ندارد و به نظر می رســد لیگ والیبال 
کامال از مســیر اصلی خود دور شده است. روز گذشته در 
آمل درگیری هایــی را بین بازیکنان دو تیــم کاله و متین 
ورامین شــاهد بودیــم و در گنبد تیم جواهری این شــهر 
در نبود تماشــاگران خود به مصاف سایپا رفت. این تیم با 
حکم کمیته انضباطی حق اســتفاده از تماشاگران خود 

را نداشت.
مروری به دیدارهای هفته های مختلف کامال نشان می 
دهد والیبال که در ســبد خانواده های ایرانی قرار داشت 
شریط نامناسبی را در این دو ســه سال طی کرده است و 
این اتفاقات حاشیه ای هر فصل در قیاس با گذشته بیشتر 

شده است. واضح است والیبال مسیری را طی می کند که 
فوتســال در آن قرار گرفته و حاشیه ها کامال در سالن ها 

موج می زند که این موضوع خوشایندی نیست.
شــاید اگر از همان روزهای ابتدایی فصل که در بازی تیم 
های شهرداری ارومیه و بانک سرمایه درگیری ها و توهین 
های زیادی رخ داده بود فدراسیون والیبال مماشات نمی 
کرد و برخورد قاطعی با خاطیان داشــت وضعیت بهتری 
را شــاهد بودیم ولــی تذکرها، جرایم نقــدی چند میلیون 
تومانی یا حداکثــر محرومیت کوتاه مــدت برای بدترین 
درگیری ها نهایت تصمیم هایی بوده که کمیته انضباطی 
فدراســیون اتخاذ کرده و این مصونیت همیشــگی ملی 
پوشــان نیز مزید بر علت شــده تا هر روز بر مسایل حاشیه 

ای در والیبال اضافه شود.
بدون شک تا زمانی که نرمش فدراسیون والیبال نسیت به 
بازیکنان سرشناس و ملی پوش ادامه دارد روند نادرست 
والیبال در عرصه باشــگاهی ادامه پیــدا خواهد کرد مگر 
اینکه مســئوالن ســازمان لیگ سنت شــکنی کنند و با 
تصمیمی قاطع بازیکنان خاطی را با جرایم و محرومیتی 
سنگین مواجه کنند تا ملی پوشــانی که در بادکنک غرور 
خود را هر روز بیشــتر از قبل باد می کننــد به خود بیایند و 

لیگ والیبال را به مسیر اصلی خود باز گردانند.

والیبال در مسیر درگیری و حاشیه

ورزش



از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
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ای به عالم کرده پیدا، راز پنهان مرا
من کی ام کز چون تویی بویی رسد جان مرا...
جان عطار از پریشانی است همچون زلف تو

جمع کن بر روی خود جان پریشان مرا...
)عطار نیشابوری، قرن هفتم، غزلیات(

واژه های مصوب فرهنگستان، چقدر خرج برمی دارند؟
انتشــار واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معموال با واکنش ها و حواشی هایی 
همراه می شود. اغلب این واژه ها یا اصال در زبان روزمره  مردم جایی پیدا نمی کنند یا نهایتا موجبات 

شوخی و لطیفه سازی را برای جامعه فراهم می کنند.
برخورد طنزآمیز با واژه های پیشنهادی فرهنگستان موضوع تازه ای نیست و حتی واژه هایی که 
در فرهنگســتان های دوره  اول و دوم به تصویب رسیدند، در آن زمان دست مایه  شوخی و خنده 
در جامعه می شــدند. البته 90درصد واژه های فرهنگستان، واژه های تخصصی مرتبط با علوم 
و فنون مختلف هســتند که شــاید عموم مردم آشنایی با آنها نداشته باشــند. نقش مطبوعات و 
رســانه ها نیز در جا انداختن معادل های مصوب فرهنگستان نیز کامال مشهود و روشن است. 
واژه  پیامک که جایگزینی برای اس ام اس معرفی شــد وقتی در روزنامه ها و مجالت به کار رفت 
یا تلویزیون در زیرنویس های خود از آن اســتفاده کرد توانست به راحتی اس ام اس را کنار بزند و 
در جامعه شناخته شود. بودجه سال 94 فرهنگستان مبلغ 1۳۸000 میلیون ریال ) 1۳ میلیارد 

و ۸00 میلیــون تومان( تصویب شــده که به گفته ی فرزانــه پاکزاد )مدیر بودجه و تشــکیالت 
فرهنگستان( مبلغ 120000 میلیون ریال )دوازده میلیارد( آن جهت اعتبارات هزینه ای، مبلغ 
12000 میلیون ریال )یک میلیارد و 200 میلیون تومان( جهت درآمد اختصاصی و مبلغ 6000 
میلیون ریال )600 میلیون تومان( ریال جهت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب 
شــده اســت. پاکزاد تاکید می کند که این اعتبارات در قالب دو برنامه  »مدیریت و راهبری علم 
و فن آوری« و »گردآوری و تدوین موجودی دانش« ابالغ شــده اســت. اعتبار 40 میلیون ریال 
برنامه  »مدیریت و راهبری علم و فن آوری« برای فعالیت های فرهنگ نویســی، دســتور زبان، 
پژوهش های زبانی و ادبی، ادبیات انقالب اســالمی و تصحیح متون فارسی و اعتباری بالغ بر 
92000 میلیــون ریال )9 میلیارد و 200 میلیون تومان( در برنامه  »گردآوری و تدوین موجودی 
دانش« برای فعالیت های واژه گزینی، دانش نامه  شــبه قاره، دانش نامه  زبان و ادبیات فارسی، 
ادبیات معاصر و نامه   فرهنگســتان، ادبیات تطبیقی، آموزش زبان فارسی، زبان و گویش های 

ایرانی و زبان رایانه )جمعا 1۳ فعالیت پژوهشی( تخصیص یافته است.
مدیر بودجه و تشــکیالت فرهنگســتان درباره ی تخمین ها و آماری دربــاره ی بودجه  این نهاد 
که پیش از این و به اشتباه در رســانه ها آمده بود، می گوید: براساس نظر سازمان برنامه و بودجه 
به جای نوشتن ریز ارقام و گروه ها، به طور سمبلیک به چهار گروه اشاره شده و اعتبار آن برنامه ها 
گاهی دارند به راحتی متوجه این موضوع  در این موارد گنجانده شده است. کسانی که به بودجه آ
می شوند، زیرا اگر قرار باشد که الیحه ی بودجه براساس ریزبرنامه ها ی دستگاه ها تنظیم شود؛ 

الیحه آنقدر قطور می شود که قابل حمل نیست.
با نگاهی به این اعداد و ارقام، باید پرســید واژه های مصوبی که اکثرًا نه تنها در زبان فارســی جا 
نمی افتند و کارکردی ندارند، بلکه برخی از آنها صرفا مواد اولیه  طنز و لطیفه  های مختلف را تامین 
می کنند؛ چقدر آب می خورند آن هم در شرایطی که زیرساخت های اصلی و اساسی فرهنگ کشور 

با کمبودها و سوء بودجه های مفرط مواجه است؟ 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

قرآن کالم خداست یا پیامبر؟
نگاهی به کتاب »انکار قرآن« نوشته عبداهلل نصری

عبدالله نصری اگرچه کتاب »انکار قرآن« را در واقع برای پاســخ گویی به نظریات و شبهات دکتر 
عبدالکریم ســروش تالیف کرده اســت، در عین حــال از دیگر جنبه های ایــن بحث و همچنین 
تبارشناسی تاریخی آن و توجه به نظریات کسانی که بر دکتر سروش تاثیر گذاشته اند، غافل نبوده 

است.
نصری سیر تحول وحی را از فارابی و ابن ســینا نقل کرده و به مالصدرا و اقبال الهوری می رسد. 
و سرانجام به سراغ حامد ابوزید و سروش می آید به خصوص اینکه سروش عالوه بر تاثیری که از 
متفکران و فالسفه غربی گرفته از اقبال الهوری و حامد ابوزید نیز متاثر بوده است. سیر تاریخی 
این موضوع  نشــان می دهد نظریات متفاوت و حتی نوآورانه ای که از دل تفکر و فلسفه اسالمی  
درباره وحی و قرآن برآمده اند تا چه میزان با آنچه از تفکر غربی مایه گرفته متفاوت است و در واقع 

همین تاثیرپذیری ها بوده که تجربه وحی را تا حد رویا نزد سروش فروکاسته است!
عبدالله نصری، کتاب انکار قرآن )تحلیل و نقد دیدگاه روشــنفکران دینی درباره وحی و قرآن( را 
با یک پیشــگفتار در 5 بخش )2۳ مدخل( تالیف کرده اســت. در بخش اول با عنوان »سروش و 
روایت مدرن از وحی« نویســنده ابتدا به دیدگاه سروش در زمینه  وحی و تفاوت های بنیادین آن با 
دیدگاه متفکران اســالمی  می پردازد. نصری معتقد اســت در طول تاریخ تفکر اسالمی، وحی به 
عنوان دریافت پیام از خدا مطرح بوده است؛ یعنی پیامبر وسیله ای بوده، جهت دریافت آموزه ها و 
دستور های الهی برای ابالغ به مردم. در این ارتباط، پیامبر جنبه انفعالی محض داشته و پیام الهی 
را با همان مضمون و کالمی که از خداوند دریافت می داشته، به دیگران ابالغ می کرده است. در 

واقع، پیامبر نه در مضمون وحی و نه در نحوه  بیان آن، هیچ گونه نقشی نداشته است.
برخالف این دیدگاه، ســروش معتقد اســت که پیامبر فقط دریافت کننده وحی نبوده، بلکه نقش 

تولیدکنندگی در وحی داشــته است. از نظر وی، پیامبر 
تولیدکننده قرآن بوده اســت. نصــری در این بخش با 
بررســی دیدگاه های ســروش به بازنمایی ناسازگاری و 
تناقض دیدگاه او می پردازد. در بخش دوم مولف وحی را 
در اندیشه متفکران و متکلمان اسالمی  مورد توجه قرار 
می دهد. او در خصوص مدل صدرایی وحی می نویسد 
مالصدرا مدل ســومی  از وحی ارائه می دهد. برخالف 
نظر سروش که تصور می کند فقط دو مدل از وحی وجود 
دارد، حکمای اســالمی  به ویژه مالصدرا نشان دادند 
که می توان مدل سومی  ارائه داد که اشکاالت دو مدل 

دیگر را نداشته باشد.
در بخش سوم، »روشنفکران و تحلیل وحی« از دید سید 
احمد هندی، اقبال، ابوزید و شبستری بررسی می شود. 
فصل چهارم با عنوان »تصویر وحی در قرآن« دربرگیرنده 
ارجاعات نویسنده کتاب به آیات قرآن کریم است برای 
دریافتن حقیقت وحی. پایان بخش کتاب با عنوان »از 

تجربه و قرائت نبوی تا خواب نامه بودن وحی« به کم و کیف آرای ابواقاســم فنایی پرداخته است. 
فنایی در نوشته های خود به بازپروری مفاهیم ارائه شده از دکتر سروش می پردازد اما نه تنها نتوانسته 
نظریات را به شکل ترمیم شده ارائه کند بلکه مشکالتی تازه نیز بر آنها افزوده است. در این بخش 
به نقد و بررسی نظریات محمد مجتهد شبستری نیز پرداخته شده است. شبستری با وجود پاره ای 
تفاوت های جزیی در باب وحی، کم و بیش با دکتر سروش هم نظر بوده و در نوشته های خود قرآن 

را کالم پیامبر ارزیابی کرده است.

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
فروغ فرخزاد شــاعر و فیلم ســاز نامــدار معاصر ۸ دی 
1۳1۳ در تهران متولد شد. فروغ با مجموعه های اسیر، 
دیوار و عصیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. 
سپس آشــنایی با ابراهیم گلستان نویســنده و فیلم ساز 
سرشــناس ایرانی و همکاری با او، موجب تحول فکری 
و ادبی در فروغ شــد. وی در بازگشــت دوباره به شعر، با 
انتشــار مجموعه تولدی دیگر تحســین گســترده ای را 
برانگیخت، سپس مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل 

ســرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت نماید. آثار 
و اشعار فروغ به زبان های انگلیســی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی 
و عبری ترجمه شــده اند. فروغ فرخزاد از پیشگامان شعر معاصر فارسی و به تعبیری، مدرن ترین 
شــاعر ایرانی است. آشــنایی با ابراهیم گلستان عالوه بر بلوغ شــعری او را با هنر فیلم سازی نیز 
پیوند داد و ســبب شــد فروغ با کمک و حمایت گلستان در ســال 1۳41 فیلم خانه سیاه است را 
در آسایشــگاه جذامیان باباباغی تبریز بســازد. در سال 1۳42 در نمایشــنامه شش شخصیت در 
جست وجوی نویسنده، بازی چشمگیری از خود نشان داد. در زمستان همان سال خبر رسید که 
فیلم خانه سیاه است برنده جایزه نخست جشنواره اوبر هاوزن شده و باز در همان سال انتشارات 
مروارید مجموعه تولدی دیگر را با تیراژ باالی ســه هزار نســخه منتشــر کرد. اشعار فروغ در این 
کتاب ســبب تحول و تغییری محسوس در شــعر نو شد. آخرین دفتر شــعر فروغ »ایمان بیاوریم 
به آغاز فصل ســرد« نام دارد. فروغ فرخزاد بعدازظهر دوشــنبه 24 بهمن 1۳45 در یک تصادف 

جان باخت.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

جنگ ستارگان بیش از یک میلیارد دالر فروخت 
 فروش فیلم »جنگ ســتارگان، نیرو برمی خیزد« در 
ســینماهای جهان از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد. 
»نیــرو برمی خیزد« بــه کارگردانی جی.جــی آبرامز 
ســریع تر از هر فیلم دیگری در تاریخ سینمای جهان 
به باشــگاه میلیاردی ها پیوست و عالوه بر آن عنوان 
پرفروش ترین فیلم تعطیالت پایان هفته کریسمس 
در آمریکای شــمالی را نیز از آن خود کرد. حماسه ی 
فضایی دیزنی و لوکاس فیلم یکشنبه در دوازدهمین 

روز اکران از مرز یک میلیارد دالر فروش عبور کرد. این فیلم با فروشی برابر با 15۳.5 میلیون دالر 
در تعطیالت آخر هفته مجموع فروش خود در ســینماهای آمریکای شمالی را به بیش از 544 
میلیون دالر رســاند. سهم بازارهای خارجی از فروش اســتثنایی آخرهفته ی »نیرو برمی خیزد« 
بیش از 1۳۳ میلیــون دالر بود و مجموع فروش فیلم در بازارهای خارج از آمریکای شــمالی به 
546 میلیون دالر رسید. به این ترتیب »جنگ ستارگان، نیرو برمی خیزد« تا اینجای کار با فروشی 
برابر با 1.09 میلیارد دالر از معدود فیلم های تاریخ سینما جهان است که فروشی میلیارد دالری 
داشــته اند. دیو هالیس مدیر توزیع کمپانی دیزنی با اشاره به طیف گســترده ی تماشاگران این 
فیلم گفت : »هستند کسانی که سه یا چهار بار به تماشای این فیلم رفته اند. هر کسی می خواهد 
بخشی از چیزی باشد که می رود تا تبدیل به یک پدیده ی فرهنگی شود.« نرخ رشد فروش »نیرو 
برمی خیزد« آنقدر سریع است که پیش بینی فروش نهایی آن کاری بسیار دشوار است. اما شاید به 
اطمینان بتوان گفت که این فیلم رکورد فروش »آواتار« در بازار آمریکای شمالی را خواهد شکست. 

فیلمبردار »دیوانه از قفس پرید« درگذشــت
 هسکل وکسلر فیلمبردار تاثیرگذار برنده جایزه اسکار 
در 9۳ سالگی درگذشت. خبر درگذشت وکسلر یکشنبه 
از طریق انتشار پستی در وب سایت او به اطالع عموم 
رسید. عالوه بر آن پسر او نیز در فیسبوک از مرگ آرام او 
در خواب خبر داد و نوشت : »زندگی شگفت  او به پایان 
رســید اما تعهد مادام العمر او به مبارزه ی خوب برای 
صلح به زندگی خود ادامه خواهد داد.« هسکل وکسلر 
دو بار در سال  1966 برای فیلم »چه کسی از ویرجینیا 

ولف می ترسد؟« و در سال 19۷6 برای فیلم »در راه افتخار« جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری را 
از آن خود کرد. او همچنین کارگردان و نویسنده ی دو فیلم بلند »رسانه ها احساس ندارند« در سال 
1969 و »التینو« در ســال 19۸5 بود. فیلمبرداری »دیوانه از قفس پرید« یکی دیگر از کارهای 
مشــهور او به شمار می رود که برای آن نامزد جایزه اسکار شــد. پس از اعالم خبر درگذشت این 
فیلمبردار مطرح استیون پاستر رئیس جامعه ی فیلمبرداران آمریکایی گفت : »کارهای هسکل 
همواره منبع الهام بسیاری از فیلمبردارها بوده است.« جامعه ی فیلمبرداران آمریکایی جایزه یک 
عمر دستاورد هنری خود را به او اهدا کرده است. او سال 1922 در شیکاگو به دنیا آمد و در دانشگاه 
برکلی به تحصیل پرداخت.  وکســلر سال 194۷ به انجمن عکاسان بین المللی پیوست. او فیلم 
مستند کوتاه »شــهر زنده« را در سال 195۳ به همراه جان بارنز کارگردانی کرد و فیلمبرداری آن 
 Stakeout « را نیز خود بر عهده گرفت. این فیلم نامزد جایزه اسکار شد. او با کار در فیلم مستقل

on Dope Street « در سال 195۷ قدم به سینمای هالیوود گذاشت. 

انکار قرآن
نویسنده: عبدالله نصری
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
قیمت: 28 هزار تومان
56۹ صفحه

طرح: حمید صوفی بدون شرح 

موج اول آنفلوآنزا در ایران 112 قربانی گرفت
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت آمار افراد فوت شده به علت ابتال به آنفلوآنزا 
را در سراسر کشور 112 نفر و کسانی که بیماری آنفلوآنزا در آنها به طور قطعی تشخیص داده شده را 
یک هزار و 190 نفر عنوان کرد و گفت: در زمینه این بیماری هیچ اتفاق غیرمعمولی رخ نداده، جای 
نگرانی نیســت و موج آنفلوآنزا به زودی فروکش می کند. دکتر محمدمهدی گویا در نشســت خبری 
که صبح امروز در وزارت بهداشــت برگزار شد، در پاســخ به برخی نگرانی هایی که اخیرا در خصوص 
بیماری آنفلوآنزا ایجاد شــده، گفت: بیماری آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی است که هر سال در همه 
جای دنیا و همه کشــورها رخ می دهد. هیچ کشوری از آن مصون نیست . نیمی از کشورهایی که در 
نیم کره جنوبی قرار دارند در یک بازه شش ماهه دچار آنفلوآنزا می شوند و نیم کره دیگر در شش ماهه 
دیگر سال شاهد موج آنفلوآنزا هســتند. وی افزود: در همه جای دنیا بیماری آنفلوآنزا با درصدی از 
بستری در بیمارستان ها و بخش های ویژه و همچنین مرگ و میر همراه است. در آمریکا نیز ۷00 نفر 
در اثر ابتال به آنفلوآنزا فوت کرده اند. این آمار علی رغم همه اقدامات مثل مراجعه به موقع به پزشک، 
بیمارستان و اقدامات تشخیصی و درمانی است. گویا در ادامه اظهار کرد: کسانی که سیستم دفاعی 
بدنی ضعیف تری نسبت به بقیه دارند، اگر به هر دلیلی آسیب دیده باشند شانس ابتال به انواع شدید 
آنفلوآنزا و همچنین مرگ و میر در آنها بیشــتر است. همه تالش ما این است که مردم با رعایت نکات 

بهداشتی، کمتر به آن مبتال شوند و اگر مبتال شدند کمتر کار به بیمارستان بکشد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه سیاست ما در خصوص بیماری 
آنفلوآنزا مقابله با همه گیری آن است، افزود: وقتی آنفلوآنزا می آید به ترتیب مناطق مختلف دنیا گرفتار 
آن می شوند. موج این بیماری از شرق آسیا شروع می شود و سپس به غرب آسیا، اروپا و بعد آمریکای 
شمالی می رسد. 90 تا 95 درصد موارد ابتال به آنفلوآنزا خفیف و کم عالمت است و تنها پنج درصد به 
انواع شدید آن مبتال می شــوند. گویا تصریح کرد:  در بهترین کشور دنیا از لحاظ امکانات بهداشتی 

یعنی امریکا، مرگ و میر یک سال آنفلوآنزا 1.2 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت بوده است.
وی با اشــاره به موج های ســه گانه آنفلوآنزا در طول یک فصل ادامه داد: موج اول آنفلوآنزا از همه 
سنگین تر است و تعداد بیشتری را مبتال می کند، اما در موج دوم و سوم این مسئله فروکش می کند. 
در حال حاضر ایران درگیر موج اول اســت. در بعضی استان ها فروکش کرده و برخی دیگر همچنان 
با آن درگیرند. گویا تاکید کرد:  همه امکانات مواجهه با آنفلوآنزا فراهم اســت و همه کسانی که به آن 
مبتال شده اند به موقع بستری و درمان شــده اند. از اول مهرماه تا امروز تمام مواردی که مشکوک به 
آنفلوآنزا بوده اند و پزشــک درخواست کرده است، آزمایش شده اند. 1۳ قطب آزمایشگاهی در کشور 
به طور شــبانه روزی این فعالیت را انجام می دهند. رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت آمار افراد فوت شده به علت آنفلوآنزا در کل کشور را 112 نفر و همچنین افرادی که آنفلوآنزا 
در آنها به طور قطعی تشخیص داده شده و بستری شده اند، 1190 نفر اعالم کرد. گویا با بیان اینکه 
بیشتر این تعداد بیماری های زمینه ای داشتند، تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم که تمام این افراد 
به خاطر آنفلوآنزا فوت کرده اند. بیماری آنها آنقدر پیشــرفته بود که حتی اگر به یک بیماری دیگر نیز 

مبتال می شدند، جانشان به خطر می افتاد. 


