
6هزارمیلیاردتومانبرایخارجیها
بازار لوازم خانگی در ایران اکنون مدت ها است که محل بحث و جدل قرار گرفته است و در حالی که ماجرای 
ورشکستگی تولید کنندگان داخلی چند سالی است مورد توجه مسئوالن و افکار عمومی قرار گرفته است، 
اما گویا خبری از تحول در این حوزه به گوش نمیرسد. این همه در حالی است که طرح اخیر دولت برای رونق 
دادن به بازار تولیدات لوازم خانگی در کشور در قالب کارت خرید اعتباری نیز جز اضافه کردن بر سنگینی 

صفحه5رکود بازار این محصوالت فایده دیگری در پی نداشته است ...
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معتقدیم که اقتصاد و تجارت بدون امنیت ممکن نیستطوفانجهانبخش

آمریکافهمیدریشهداعشکجاست
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با شبکه تلویزیونی CCTV چین در خصوص سفر رئیس 

جمهور چین به ایران و چشم انداز روابط و همکاری های میان دو کشور اظهار نظر کرد. دکتر رضایی 
در این گفت و گو درخصوص روابط ایران و چین و زمینه های همکاری این دو کشور در موارد 

مختلف سخن گفت. رضایی یکی از پیامدهای سفر رئیس جمهور چین به ایران را افزایش 
اطالع آن ها از منطقه خواند و تاکید کرد: درک درستی از گرایشات سیاسی دولت ها ممکن 

است برای خیلی از کشورهای جهان، حتی انگلیس و آمریکا که بیش از سیصد سال در 
صفحه3صفحه5صفحه3منطقه هستند فراهم نشده باشد. آمریکایی ها دارند کم کم  ... صفحه7

آلکمار در نوزدهمین بازی توانست فاینورد باالی 
جدولی را با چهــار گل از پیش رو بردارد. در این 
بازی که از ساعت 15 و در زمین آلکمار آغاز شد 
ابتدا این فاینوردی ها بودند که توانستند در دقیقه 
12 توســط کرامر دروازه تیم 
میزبان را بازکنند، پس از آن 
آلکمار به همراه وینگر ایرانی 
خود طوفانی چند دقیقه ای ...

جنجال بر سر اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر به ترکیه

بایدن و دوراهی »مذاکره یا جنگ« در سوریه 
صفحه4

صفحه2

یــک عضو جبهه یکتــا گفت: در 
حــال رایزنــی و گفت وگو برای 
تهیه اساســنامه و مرامنامه جبهه 

یکتا هستیم ...

وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 
قرارداد با کشورهای خارجی برای 

راه اندازی  ...

حجــت االســام میرتاج   الدینی 
معاون پارلمانــی دولت دهم در 
خصــوص اظهــارات برخــی از 

اصولگرایان  ...

تهیه اساسنامه 
جبهه یکتا 

مذاکره هوایی 
ایران و آمریکا 

کلید خورد

پایداری ساز 
جدایی نمی زند

بازداشت آمر منکر  بزرگ

زمان ارائه لیست 
انتخاباتی اصالح طلبان 

تــی  با انتخا سیاســت گذاری  شــورای  عضــو 
اصالح طلبــان از تکمیل لیســت اصالح طلبان از 
۱۶ بهمن ماه به بعد خبر داد.احمد حکیمی پور عضو 
شــورای سیاســت گذاری انتخاباتی اصالح طلبان 
درباره زمان تکمیل و اعالم لیســت اصالح طلبان، 
اظهار داشــت: بعد از اعالم نتایج شــورای نگهبان 
فرصت برای بســتن لیســت ها فراهم می شود.وی 
افزود: ظاهرًا شــورای نگهبــان ۱۶ بهمن ماه نتایج 

صفحه3بررسی ردصالحیت شده ها  ...

توسعه دامنه اقدامات 
تروریستی داعش در سوریه 

گروه تروریســتی داعش طی هفته های اخیر هدف 
اصلی خــود را خارج کردن آخرین پایگاه مهم دولت 
بشــار اسد در شرق ســوریه از کنترل وی قرار داده و 
تالش دارد از این طریق، شکست های خود در دیگر 
مناطق را جبران کند. منابع محلی گزارش داده اند این 
گروه تروریستی از طریق مجموعه ای از عملیات های 
انتحــاری و دیگر انواع حمالت، تالش خود را برای 
مســلط شــدن بر مناطق تحت کنترل دولت سوریه 

صفحه4در »دیرالزور« تشدید کرده اند  ...

درخواست ونزوئال برای 
برگزاری نشست اوپک

الوجیــو دل پینو گفت، قیمت ۶0 دالری برای هر بشــکه 
نفت قیمتی عادالنه اســت. دل پینو که ریاســت شرکت 
نفت دولتی ونزوئال )پی دی وی اس ای( را بر عهده دارد، 
گفت »ما در حال مشــورت با وزرای مختلف کشــورهای 
تولیــد کننده نفت بــرای ترتیب دادن یک نشســت فوق 
العاده برای اوپک هســتیم. ما می خواهیم از کشورهای 
غیــر عضو اوپک دعوت کنیم زیــرا همه ما کمتر از توازن 
قیمت ها قرار داریم... تمام کشورها دارند کاهش سرمایه 

صفحه5گــذاری و اخراج کارکنانشــان را  ...

مادری که با عوارض ناشی 
از بارداری کنار آمد

ناواری اورتون)ترجمه: هادی ســعادت( من به قول 
قدیمی ها قبل از آنکه خوب استخوان هایم رشد کند 
مادر شدم. حدود ۱7 سالم بود که اولین بچه ام را به 
دنیا آوردم و در آن سال همه از آن لباس های مد روز 
گوئیلرا در  می پوشــیدند. بریتنی اسپیرز و کریستینا آ
ویدئو کلیپ هایشــان میان تنه های برنزه شده شان 
را به رخ می کشیدند. پوستر »زیبایی آمریکایی« یک 
تک گل ســرخ را نشــان می داد که از میان شکمی 

صفحه6صاف و کشــیده بیرون آمده ...

 نقش صفایی فراهانی 
در فساد!

سرانجام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گزارش 
تفصیلی خــود درباره موضــوع فســاد در فوتبال را 
منتشــر کرد. در ابتــدای این گــزارش می خوانیم: 
ورزش به عنــوان ضروری ترین مقدمه تندرســتی و 
نشــاط اجتماعی، می تواند سبب افزایش غرور ملی 
و همدلــی مردم شــود. یکــی از رشــته های جذاب 
و پرطرفــدار ورزشــی در کشــور ما فوتبال اســت و 
وزارت ورزش بر اســاس وظیفه ذاتی خود مسئولیت 

... بــر فدراســیون های  صفحه7نظــارت 

صفحه3

پیگیری شایعه سازی درمورد ردصالحیت ها
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نقش پولهای کثیف در انتخابات
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفند امسال خبر داد و گفت: 
سیستم های ضدپولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است. ولی الله سیف افزود: در صورتی که موارد مشکوکی 
در زمینه ورود پول های کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری های الزم انجام می شود. 
پیش از این در اسفند 93 رحمانی فضلی وزیر کشور نیز درباره احتمال ورود پول های کثیف به انتخابات هشدار داده بود.
دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مســائل اقتصادی گفت: »آنچه در سال های اخیر به شدت اقتصاد 
ایران را دچار مشــکل کرده است فساد اقتصادی است. این فســاد جنبه های مختلفی دارد. در قدیم فساد به معنای 

برداشــت از بیت المال به صورت مستقیم بود اما امروز بخشی از فساد رانت هایی است که ایجاد و باعث می شود عده ای یک شبه میلیاردر شوند.«
وی ادامه داد: »این پول های بادآورده ناشی از تالش، کار، فکر و زحمت نیست؛ بلکه حاصل رانت های اقتصادی است که یکی از منشاء های اصلی 
فساد است.« وی افزود: »بخش دیگری از فساد مربوط به فساد اقتصاد زیرزمینی است که قاچاق کاال و ارز را شامل می شود؛ چنانکه امروز در خوش 
بینانه ترین حالت گفته می شود ساالنه بیش از 15 میلیارد دالر قاچاق وارد کشور می شود.« این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: »لذا ماهیت 
پول های کثیف شــامل همین رانت های اقتصادی و فعالیت های اقتصادی زیرزمینی می شود که قاچاق کاال، ارز و مواد مخدر را شامل می شود.« 
پازوکی درباره چگونگی شــکل گیری این فساد اقتصادی در کشور گفت: »بخشــی از این فساد به نظام قانونی کشور برمی گردد که اگر قانون کارآمد 

وجود داشته باشد، مانع رانت های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی شده و نقش بسزایی در توسعه کشور خواهد داشت.«

آقای رییس جمهور صالحیت شما کجا تایید شده است؟
مهدی کوچک زاده نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی نسبت به اظهارات رئیس جمهور درباره رد صالحیت ها 

واکنش نشان داد و از سخنان روحانی انتقاد کرد.
کوچک زاده گفت: خوب است رئیس جمهور به این سوال پاسخ دهد که تأیید صالحیت ایشان در زمان نمایندگی و حتی 

ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با روش قنبرنمایی گزینی و یا زیادبن ابیهایی بوده است یا خیر؟
وی در ادامه طی اخطاری، به ماده 6 طرح جرم سیاســی که در دســتور کار نمایندگان قرار داشــت، عنوان کرد: 
اصل طرح جرم سیاســی با استناد به ماده 168 قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل امتیازی به مجرمان 

سیاســی از جمله علنی بودن محاکمه با حضور هیأت منصفه داده شده اســت. اما در طرح جرم سیاسی، پا را فراتر گذاشته ایم.
گر کســی مجرم سیاســی شــد برخالف بند 9 اصل ســوم قانون اساســی به  کوچک زاده افزود: ما در این طرح به دنبال این هســتیم که ا
مجرمان سیاســی امتیــاز بدهیم. ما هیــچ حقی نداریم کــه به مجرمان سیاســی امتیــاز بدهیم. محکومیــن به جرم سیاســی نباید مورد 

بگیرند. قرار  استثناء 
محمدرضا باهنر که ریاست مجلس را بر عهده داشت اخطار کوچک زاده را وارد ندانست و توضیح داد: در اصل 168 قانون اساسی گفته شده که جرم 
سیاســی را قانون بر اساس موازین اسالمی تدوین می کند. ما هم در حال حاضر مشغول تعریف جرم سیاسی هستیم و قطعًا قانون تعریف خود را برای 

هر جرم ارائه خواهد کرد.

 تصویب جزئیات 
طرح جرم سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
صبح امروز جزئیات طرح جرم سیاســی را تصویب 
کردند. ازجمله این جزئیــات مواد 1 و 2 این طرح 
بود کــه مصادیق جرم سیاســی را تعییــن کرد. به 
موجب ماده 1 طرح جرم سیاسی هر یک از جرایم 
مصرح در مــاده 2 این قانــون چنانچه بــا انگیزه 
اصــالح امور کشــور علیــه مدیریــت و نهادهای 
سیاســی یا سیاســت های داخلی یا خارجی کشور 
ارتــکاب شــود، بدون آنکــه مرتکب قصــد ضربه 
زدن به اصل نظام را داشــته باشــد، جرم سیاسی 

محسوب می شود. 
بر مبنای مــاده 2 این طرح جرایمــی مانند موارد 
زیــر در صــورت انطباق با شــرایط مقــرر در ماده 
1 جــرم سیاســی محســوب می شــوند: توهین یا 
افترا به روسای ســه قوه، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان 
مجلس، نماینــدگان خبرگان و اعضای شــورای 
نگهبــان؛ توهین بــه رئیس یــا نماینده سیاســی 
دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شــده است؛ 
نشــر اکاذیب. ایــن مــاده از طرح جرم سیاســی 
نیز بــا 119 رأی موافــق، 9 رأی مخالف و 6 رأی 
 ممتنع از مجموع 203 نماینــده حاضر به تصویب 

رسید.
نماینــدگان مجلــس در جلســه امــروز همچنین 
جرایمــی که مصــداق جرم سیاســی محســوب 
نمی شــوند را تعییــن کردند. نماینــدگان مصوب 
کردند که مباشــرت، مشــارکت، معاونت و شروع 
به جرایمی مثل موارد زیر جرم سیاســی محسوب 
نمی شــود: جرائم مســتوجب حــدود، قصاص و 
دیات؛ ســوء قصد به مقامات داخلــی و خارجی؛ 
آدم ربایی و گــروگان گیری ؛ بمب گذاری و تهدید 
بــه آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی؛ ســرقت 
امــوال، ایجاد حریــق و تخریب عمــدی؛ حمل و 
نگهداری غیــر قانونی، قاچــاق و خرید و فروش 
ســالح، مواد مخدر و روانگردان؛ رشــا و ارتشاء، 
اختالس، تصرف غیــر قانونی در وجــوه دولتی، 
پولشــویی، اختفای اموال ناشــی از جــرم مزبور؛ 
جاسوســی و افشــای اســرار؛ تحریک مــردم به 
تجزیه طلبی، جنگ و کشــتار و درگیری؛ اختالل 
در داده ها یا ســامانه های یارانــه ای و مخابراتی 
بــه کار گرفته شــده برای ارائــه خدمات ضروری 
عمومی یــا حاکمیتــی؛ کلیه جرایــم علیه عفت و 
اخالق عمومــی اعم از جرائم ارتکابی به وســیله  
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتــی یا حامل های 
داده یا غیر آن. این ماده از طرح جرم سیاسی ، با 
121 رای موافــق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع 

به تصویب مجلس رسید.
نماینــدگان در ادامه بررســی طرح جرم سیاســی 
مــاده ای را تصویب کردند که طبق آن تشــخیص 
سیاســی بودن اتهام با دادگاه یا دادســرایی است 
که پرونده در آن مطرح اســت. بر اســاس ماده 5 
این طرح متهم می تواند در هر مرحله از رســیدگی 
در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه 
نســبت به غیرسیاســی بودن اتهام خود ایراد کند. 
بر مبنــای مــاده 4 این طــرح نیز که بــه تصویب 
نمایندگان رسید، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی 
و مقررات مربوط بــه هیأت منصفــه مطابق آیین  
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور 

کیفری است.

آمریکا فهمید ریشه داعش کجاست
معتقدیمکهاقتصادوتجارتبدونامنیتممکننیست

 CCTV دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با شبکه تلویزیونی
چین در خصوص ســفر رئیــس جمهور چین به ایران و چشــم انــداز روابط و 
همکاری های میان دو کشــور اظهار نظر کرد. دکتر رضایی در این گفت و گو 
درخصوص روابط ایران و چین و زمینه های همکاری این دو کشــور در موارد 
مختلف ســخن گفت. رضایی یکی از پیامدهای ســفر رئیس جمهور چین به 
ایــران را افزایش اطالع آن هــا از منطقه خواند و تاکید کرد: درک درســتی از 
گرایشــات سیاســی دولت ها ممکن است برای خیلی از کشــورهای جهان، 
حتی انگلیس و آمریکا که بیش از ســیصد سال در منطقه هستند فراهم نشده 
باشد. آمریکایی ها دارند کم کم متوجه می شوند که ریشه داعش در عربستان 
ســعودی اســت. درحالی که ســعودی ها از دوســتان صمیمی آمریکایی ها 
بودند. رضایــی همچنین تصریح کرد که اقتصاد و تجارت بدون امنیت ممکن 
نیســت؛ چراکه اگر امنیت در منطقه نباشــد، تامین انرژی چین هم با مشکل 
مواجه خواهد شــد و انتقال نفت و گاز به چین با اشــکال مواجه خواهد شد. در 
ثانی اگر امنیت در منطقه نباشــد ممکن است امنیت چین هم با مشکل روبرو 
شــود. بنابراین االن زمان آن رسیده که ایران و چین در تامین امنیت منطقه با 

یکدیگر همکاری کنند.

آمریکافهمیدریشهداعشدرعربستاناست
دکتر محسن رضایی در این گفت و گو در خصوص پیامدهای مثبت سفر رئیس 
جمهور چین به کشــورهای منطقــه خاورمیانه گفت: ما مخالف این ســفرها 
نیستیم. ما معتقدیم که چین در شناخت منطقه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. 
وی با بیان اینکه ما در منطقه ای زندگی می کنیم که پیچیده اســت، گفت: به 
عنوان مثال درک درستی از گرایشات سیاسی دولت ها ممکن است برای خیلی 
از کشــورهای جهان، حتی انگلیس و آمریکا که بیش از سیصد سال در منطقه 
هستند فراهم نشده باشد. آمریکایی ها دارند کم کم متوجه می شوند که ریشه 
داعش در عربستان سعودی است. درحالی که سعودی ها از دوستان صمیمی 
آمریکایی ها بودند. وی افزود: ما از این سفرها انتظار داریم که اطالعات دقیقی 
به دولتمردان چین داده شود نا آنها با مطالعات بیشتری منطقه را ارزیایی کنند. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص روابط ایران و چین در دوران 

پســابرجام گفت: به نظر من، ما در چند زمینه می توانیم همکاری های خوبی 
را در آینده داشــته باشــیم. یکی تالش برای احیای فرهنگ آســیایی است. 
فرهنگ و تمدن غرب در حال افول و در وضعیت سراشــیبی است و دیگر نمی 
تواند نیازهای فرهنگی جهان را تامین کند در حالی که در آسیا از نظر فرهنگی 
و انسانی سابقه بسیار طوالنی را شاهد هستیم از کنفسیوس تا اسالم. ما حرف 
های خوبی برای همه دنیا داریم. انسانیت و روح انسانی در آسیا بیشتر از غرب 
جلوه دارد. رضایی مساله دوم را سرمایه گذاری های چین عنوان کرد و گفت: 
چین امروز 3600 میلیارد دالر پول دارد و این ســرمایه را می تواند در راه سازی 
و راه آهن و ســاخت بنادر جدید در ایران سرمایه گذاری کند و شعار چین مبنی 
بر "یک کمربند - یک جــاده" را از طریق عبور از ایــران، اجرایی کند. به گفته 
وی مساله سوم، موضوع آموزش و مسائل پژوهشی و تحقیقات علمی در امور 
اقتصادی و اجتماعی و غیره اســت که ما می توانیم در کنار هم دانشــگاه ها و 
پژوهشکده های مشترک تاسیس کنیم. رضایی در این خصوص افزود: اخیرًا 
به دعوت مجمع تشــخیص مصلحت نظام  هیاتی از حزب کمونیست چین به 
ایران سفر داشتند، من به آنها پیشنهاد کردم که یک پژوهشگاه مطالعات غرب 
آســیا را در اینجا با هم راه اندازی کنیم که با یکدیگر به یک برداشــت مشترک 

در رابطه با منطقه برسیم.

اقتصادوتجارتبدونامنیتممکننیست
دکتر رضایــی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاســخ به ســوالی پیرامون 
انتظارات ایران از چین گفــت: ما معتقدیم که اقتصــاد و تجارت بدون امنیت 
ممکن نیســت. اگر امنیت در منطقه نباشــد، تامین انرژی چین هم با مشکل 
مواجه خواهد شد و انتقال نفت و گاز به چین با اشکال مواجه خواهد شد. در ثانی 
اگر امنیت در منطقه نباشــد ممکن است امنیت چین هم با مشکل روبرو شود. 
بنابراین االن زمان آن رسیده که ایران و چین در تامین امنیت منطقه با یکدیگر 
همکاری کنند. به گفته رضایی این همکاری هــم جنبه دیپلماتیک دارد و هم 
همکاری در زمینه مقابله با تروریسم می تواند باشد. او با بیان اینکه چین در هر 
دو زمینه می تواند با ما همکاری داشته باشد و ما در این زمینه ها آمادگی داریم، 
یادآور شد: االن روس ها با ما در سوریه همکاری می کنند، اخیرا هم دولت چین 

20 میلیون دالر برای کمک به دولت آقای اسد تصویب کرده و نشان می دهد که 
دولتمردان چین مایلند که به منطقه بیایند. ما هم می توانیم به آنها کمک کنیم.
دکتر محسن رضایی در ابتدای این گفتگو در پاسخ به سوالی درمورد مقطع زمانی 
ســفر هیات بلندپایه چین به ایران گفت: این ســفر در شرایط خوبی انجام شده 
اســت. هم ایران و هم چین در موقعیت خاصی از پیشرفت و توسعه قرار دارند و 
همچنین می توانند در ایجــاد امنیت جهانی به هم کمک کنند و از طرف دیگر 
اتحاد آسیایی می تواند در آینده یک محور خوبی برای همکاری های بیشتر در 

آسیا در میان دو کشور باشد. 
دکتر رضایی در مورد توافقات صورت گرفته در سفر رئیس جمهور چین به ایران 
با بیان اینکه چین و ایران در حال رشــد و توســعه هســتند، تاکید کرد: منابعی 
در ایــران داریم که چین می توانند از آنها اســتفاده کند و فرصت های خوبی در 
چین وجود دارد که ایران می تواند از آنهــا بهره ببرد. به گفته رضایی ما در ایران 
از منابع نفت و گاز فراوانی برخوردار هستیم و چین مشتری و نیازمند این منابع 
است  از طرف دیگر، چین یک بازار بسیار بزرگی است که ایران می تواند وارد این 
بازار بشــود و ما می توانیم در این نقطه بازار خوبی برای صادرات چین به منطقه 
بشویم. بنابراین روابط متقابل خوبی را می توانیم برقرار کنیم. محسن رضایی در 
ادامه افزود: به لحاظ جغرافیایی ایران و چین می توانند یک پل اقتصادی بسیار 
خوبی را بین شرق و غرب آســیا به وجود بیاورند. چین می تواند در پاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی ایران و در راه سازی و راه آهن سرمایه گذاری کند و ظرفیت ایران 
هم ظرفیت کامال آماده ای اســت. به گفته رضایی ما برخالف برخی از کشورها 
خیلی از ظرفیت هامان هنوز خالی اســت و اشباع نشده است و نیازمند سرمایه 
است و همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند تا ششصد میلیارد دالر چین می 

تواند در ایران سرمایه گذاری انجام دهد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون امضای سند راهبردی میان ایران 
و چین با بیان اینکه این ســند دوستی ها و همکاری های ما را به طور قطع چند 
برابر خواهد کرد، گفت: در ســیر تاریخی روابط ایران و چین به ویژه در ده سال 
اخیر که اعتماد خوبی بین ما و چین به وجود آمده است، می توانیم این گام بلند 
را برداریم و در دیپلماسی و ایجاد امنیت هم در منطقه و هم در جهان می توانیم 

همکاری های خوبی با یکدیگر داشته باشیم. 

واکنش روزپیگیری روز

کار پاسداران نیروی دریایی  بسیار عالی، جالب و به هنگام بود
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار پاســدارانی که متجاوزان آمریکایی به آب های ایران را بازداشت کردند، این اقدام ستایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه و همراه با ایمان خواندند 

و خاطرنشان کردند: کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر امروز )یکشنبه( با پاسداران جوان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی که با شجاعت در مقابل ورود نظامیان آمریکایی به آبهای 

جمهوری اسالمی ایران اقدام و متجاوزان را بازداشت کرده بودند، دیدار کردند و آنان را از نزدیک مورد تفقد قرار دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در سخنان کوتاهی، این اقدام ستایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند: کار شما بسیار عالی، جالب و 
بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانســت که آمریکایی ها را به آب های ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما، آنگونه با دست هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند. در این دیدار همچنین 

نماز ظهر و عصر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه شد.

سیاسی

دیدبان مجلس
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آمر حمله به سفارت عربستان یک طلبه بود
پیگیری شایعه سازی درمورد ردصالحیت ها

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود به سواالت خبرنگاران پاسخ 
گفت. حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در این نشست درخصوص 
موضوعاتی همچون تخلفات انتخاباتی، پرونده های بقایی و خاوری و زنجانی 
و نیز ماجرای حمله به سفارت عربستان و اسدپاشی های اصفهان سخن گفت.

پیگیریشایعهسازیدرموردردصالحیتها
اژه ای در ابتــدای اظهــارات خود به مســئله انتخابات اشــاره و تصریح کرد: 
درخواست دارم به شــایعه ها در مورد اخبار صالحیت ها دامن زده نشود و اخبار 
دروغ مطرح نشــود؛ به خصوص از گمانه زنی های کــه متضمن نوعی خالف 

قانون است، اجتناب شود.
سخنگوی دســتگاه قضا افزود: مخصوصا در مورد افرادی که خبر دقیق تایید 
یا ردصالحیت نیامده اما خبر رد آنها منتشــر می شــود. ۷00 پیامک تخریب و 
شایعه سازی در مورد صالحیت ها شناسایی شــد که ما آن را پیگیری کرده ایم. 

ضمن اینکه در 31 استان، 40 پرونده تخلف انتخابات تشکیل شده است.
اژه ای در خصوص اســترداد خاوری با توجه به تغییر دولت کانادا گفت که ایران 
مکرر درخواست اســترداد او را به کانادا ارائه کرده اســت. وی با بیان اینکه اگر 
خاوری در کشور حضور داشــت، به نفع وی بود، تاکید کرد: اکنون به ضرر وی 
اســت، چرا که اکنون همگان اتهام ها را به وی نسبت می دهند و وی نمی تواند 
از خود دفاع کند اما برخی با اتهام های مشابه خاوری بود، اکنون مشکالتشان 

حل شده است.
محسنی اژه ای در خصوص پرونده کرســنت نیز گفت: چند روز پیش به عللی 
چشــمم به این پرونده خورد و دیدم حدود ۷-8 کارتن شده است و در هر کارتن 

هزاران برگ قرار دارد. اژه ای در بخش دیگری از این نشست درمورد 
پرونــده نگین نیز با بیان این نکته که پرونــده نگین 15 هزار نفر 

شاکی دارد خاطرنشان کرد: درباره این پرونده ۷00 میلیارد 
تومان از ماه های اخیر نیز از متهمان کشف شده است. 

او همچنین در مورد حذف اعدام قاچاقچیان با ذکر اینکه 
نباید مبارزه با مواد مخدر سســت شود و قاچاقچی مواد 
مخدر نباید احساس امنیت کند، تصریح کرد: اگر یک 
قاچاقچی اعدام شــود همه ســر و صدا می کنند، ولی 
اینکه یک قاچاقچی توانسته هزاران نفر را به کام مرگ 

بکشاند، برای کسی اهمیتی ندارد.

آخرینوضعیتپروندهحملهبهسفارت
عربستان

محســنی اژه ای در ادامه به پرونده حمید 
بقایــی گفت: بــرای  پرونــده بقایی، 

هنــوز قــرار مجرمیــت و بــه تبع 
آن کیفرخواســت صادر نشده 

اســت. او با اعالم این خبر 
که در مــورد پرونده بقایی 

3 بــار بازداشــت موقت 

تمدید شــد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشــی از آن در اختیار 
سیستم اطالعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود، خاطرنشان ساخت: 
بازپرس به تناسب اتهام ها، قرار را صادر می کند که این قرار باید متناسب با میزان 
اتهام ها، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد. اما در 
مورد پرونده آقای بقایی دادســتان گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر می شود، پس از 
آن قرار تبدیل به کفالت و وجه الوکاله می شود. قائم مقام قوه قضاییه همچنین 
گفت: تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده و هنوز 

باید تحقیقات ادامه یابد.
اژه ای در مورد مرخصی مهدی هاشمی و تمدید آن اینگونه توضیح داد که پس 
از عمل جراحی، پزشک معالج تشخیص داد دوران نقاهت وی دو هفته بیرون 
از زندان است، ضمن اینکه پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کرد که قاضی آن 
را کافی ندانست و با دستور قاضی 3 پزشک قانونی دیگر رفتند و آنها نظر دادند 

که باید دوران نقاهت مهدی هاشمی خارج از زندان طی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده حمله 
به سفارت عربستان، با بیان اینکه حمله به ســفارت عربستان کار بدی بود که 
ضمن محکوم کردن آن، از سوی نظام موضوع پیگیری شد، خاطرنشان کرد: 
در مورد سازمان یافته بودن آن باید بررسی صورت می گرفت. او افزود: شواهدی 
وجود دارد که احتمال دارد دشمن از بعضی عناصر ساده اندیش استفاده کرده 
و آلت دســت قرار گرفته اند اما کال اکنون امکان قضــاوت نهایی وجود ندارد و 

منتظر تکمیل تحقیقات هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از اعضای پیشین دفتر تحکیم در یکی 
از دانشگاه های استان های شمالی به علت برخی اقدامات 
اخراج شده اســت، افزود: این فرد دروس طلبگی 
خوانده و با دادن دســتورهایی به برخی افراد، 
در این موضوع دخیل بوده اســت. در مورد 
انگیزه این فرد در حال تحقیق هستیم اما 
تاکنون حدود صد نفر بازداشت شدند که 
برخی بی گناه هستند و بازداشت برخی از 

آنها نیز ضروری نبود.

برخیاسیدپاشیهاانگیزهشخصی
نداشتهاست

محســنی اژه ای در ادامه در پاســخ به ســوال 
خبرنگاری در مورد پرونده اسیدپاشــی اصفهان 
اظهار داشت: قوه قضاییه همه تالش خود را به 
کار گرفت اما همه بررسی ها نشان می دهد برخی 
از اسیدپاشی ها انگیزه های شخصی نداشته است. 
اژه ای با توضیح این مسئله که از سوی رئیس 
قوه قضاییه مأمور پیگیــری این موضوع 
بوده، به دوبار سفر ویژه اش به اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: با مســئوالن 
قضایی،   انتظامی، اطالعاتی 

و امنیتی استان اصفهان جلســه ای برگزار کردیم که در آن تمام احتمال ها مد 
نظر قرار گرفت.

ســخنگوی قوه با اشــاره به اینکه در دو نوبت مدیر کل اطالعات و کار شناسان 
پرونده به تهران آمدند، افزود: فعاًل عامل این اسیدپاشــی ها شناســایی نشده 
اســت. البته به افرادی مظنون بودیم که برخی از آن ها بازداشــت بودند که در 
  نهایت آزاد شــدند. در نهایت این پرونده هنوز مختومه نشــده و  برخی مظنونان 

تحت تعقیب، هنوز دستگیر نشده اند.
قائم مقام قوه قضاییه در مورد آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه 
متهم تاکنون حرف زیاد زده ولی در عمل چیزی ثابت نشــده، گفت: در آخرین 
موضوع عنوان شد که شماره حسابی داده شود تا پول مورد نظر از دیگر کشور ها 
به حساب واریز شود، در همین راستا شرکت نفت شماره حساب داد، ولی هنوز 
مبلغی واریز نشــده است. اژه ای واریز پول را به نفع بابک زنجانی خواند و گفت: 
اگر واریز نیز نشود، پرونده روند خود را طی می کند و هرچه سریع تر مورد بررسی 

نهایی قرار می گیرد.
او در مورد آخرین وضعیت پیگیری حادثه منا به پیگیری های کمیته حقیقت یاب 
دولت اشاره کرد و گفت: شعبه ای نیز در دادگستری ایجاد شده است و کسانی 
که شاکی هستند می توانند به این شعبه مراجعه کنند. البته تاکنون تعداد کسانی 
که در این خصوص شکایتی کرده اند نسبت به جمعیتی که در فاجعه منا از بین 

رفته اند زیاد قابل توجه نیست.

زندانیپنجمدوتابعیتیایرانیآمریکاییآزادشدهاست
اژه ای درباره حضــور KFC در ایران گفت: دیوان عدالت اداری رفع پلمپ این 
شــرکت را تکذیب کرده است و در کل شــرکت های آمریکایی تاکنون مجوزی 

برای فعالیت در کشور نگرفته اند.
همچنین یکی از خبرنگاران در خصوص آزادی 4 نفر از زندانیان دو تابعیتی سوال 
کرد و گفت که آمریکا معتقد اســت که نفر پنجمی هم بوده که باید آزاد می شــد 
که اژه ای در پاســخ گفت: آزادی این 4 نفر طبق مصوبه شــورای عالی امنیت 
ملی بوده اســت. نفر دیگری هم که تبعه آمریکا بوده بازداشت بوده اما ارتباطی 
با این مصوبه و مبادله ندارد و پرونده سیر خودش را طی می کند. سخنگوی قوه 
قضاییه در پاســخ به این ســؤال که آیا این نفر پنجم بازداشت است یا نه، گفت: 

این فرد آزاد است.
محســنی اژه ای در خصوص آخریــن وضعیت پرونده پدیده شــاندیز گفت: 
قرار بر این شد تا آنجایی که ممکن اســت جاهایی که خالف قانون کار شده 
اصالح شــود و آنهایی که قابل اصالح نیســت جلوی ساخت وساز آن گرفته 
شــود. به گفته وی در این پرونده چند کار اتفاق افتاد اول اینکه گفته شد که 
دیگر حق ندارند تبلیغات بیشــتر کنند و پول بیشتری از مردم بگیرند، ضمن 
اینکه دفاتری که برخی از دالل ها ایجاد کــرده بودند جلوی فعالیتش گرفته 
شد. ســخنگوی قوه قضاییه گفت: مســئول پروژه گفته بود که برای تکمیل 
پــروژه نقدینگی می خواهد اما بانک ها حاضــر نبودند وام کالن بدهند و این 
پروژه را به عنوان وثیقه بردارند به همین جهت جدیدًا افراد حقیقی و حقوقی 
پیدا شدند که اعالم آمادگی کردند شریک شــوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه 

تکمیل شود.

برای مقابله با تروریسم همه باید به صحنه بیایند
رئیس جمهور گفت:  معضالتی همانند خشونت، افراطی گری و تروریسم که گریبانگیر منطقه ما شده و البته به تدریج در حال گسترش در سطح جهان است، از جمله مسائلی است که باید برای مقابله با آن، 
همه به صحنه بیایند و همکاری کنند. حجت االسالم حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار دان پرامودوینای وزیر امور خارجه تایلند، گفت: روابط دیرینه ایران و تایلند پیوسته برپایه دوستی و صمیمیت میان 
دو ملت استقرار بوده و  سرمایه گذاران و بازرگانان دو کشور همواره و به رغم برخی مشکالت مربوط به دوران تحریم ها،  روابط و همکاری های خود را حفظ کرده و توسعه داده اند و امروز با لغو تحریم ها، شرایط 

برای افزایش سطح تعامالت تهران و بانکوک بسیار مساعد است. روحانی افزایش رفت و آمد هیأت های متعدد تجاری و اقتصادی از بانکوک به تهران در ماه های اخیر را تاییدی بر عالقمندی دو کشور برای 
افزایش ســطح تعامالت دانست و اظهارداشت: البته همکاری جمهوری اسالمی ایران و تایلند منحصر در حوزه های اقتصادی و تجاری نخواهد ماند و ما عالقه مندیم در عرصه های فرهنگی، دانشگاهی 
و گردشــگری نیز همکاری داشته باشیم. روحانی سپس به ضرورت تالش و مبارزه همه کشورها با پدیده تروریسم اشاره کرد و افزود: معضالتی همانند خشونت، افراطی گری و تروریسم که گریبانگیر منطقه 

ما شده و البته به تدریج در حال گسترش در سطح جهان است، از جمله مسایلی است که باید برای مقابله با آن، همه به صحنه بیایند و همکاری کنند.

تهیه اساسنامه جبهه یکتا 
یک عضــو جبهــه یکتا گفــت: در حال 
رایزنی و گفت وگو برای تهیه اساســنامه 
و مرامنامه جبهــه یکتا هســتیم.محمد 
عباســی در پاســخ بــه این پرســش که 
چرا تاکنــون جبهه یکتــا تقاضای مجوز 
فعالیت سیاســی به وزارت کشــور نداده 

اســت، اظهار کرد: جبهــه یکتا از تشــکل هــای سیاســی مختلفی 
تشکیل شده و ما در حال تالش هســتیم تا اساسنامه و مرامنامه یکتا 
را تهیــه کنیم.وی در ادامه افزود: این کار زمانبر اســت و نمی دانم 
قبل از انتخابات آماده می شــود یــا نه . هرگاه اساســنامه و مرامنامه 
یکتا آماده شــد آن را به وزارت کشــور داده و تقاضای مجــوز فعالیت 

. می کنیم

زمان ارائه لیست انتخاباتی اصالح طلبان 
عضو شــورای سیاســت گذاری انتخاباتی 
لیســت  تکمیــل  ز  ا ن  ح طلبــا صال ا
اصالح طلبــان از 16 بهمن مــاه بــه بعــد 
خبــر داد.احمد حکیمی پور عضو شــورای 
انتخاباتی اصالح طلبان  سیاســت گذاری 
دربــاره زمــان تکمیــل و اعــالم لیســت 

اصالح طلبان، اظهار داشــت: بعد از اعالم نتایج شورای نگهبان فرصت 
برای بستن لیست ها فراهم می شود.وی افزود: ظاهرًا شورای نگهبان 16 
بهمن ماه نتایج بررســی ردصالحیت شده ها و عدم احراز صالحیت شده ها 
را اعــالم می کند و مــا از این تاریخ به بعد لیســت ها را آمــاه می کنیم.عضو 
شورای سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان درباره تکمیل لیست تهران 

اصالح طلبان، گفت: لیست تهران هنوز بسته نشده است.

پایداری ساز جدایی نمی زند
حجــت االســالم میرتاج   الدینــی معاون 
خصــوص  در  دهــم  دولــت  پارلمانــی 
اظهــارات برخــی از اصولگرایــان مبنی 
گر در لیســت 30 نفــره نهایی  بــر اینکه ا
ائتــالف، برخــی چهــره هــای اصولگرا 
از جملــه جبهه پایــداری حضور نداشــه 

گانه ارائــه خواهند کرد،  باشــند، این طیف از اصولگرایان لیســت جدا
گفت: جبهه پایداری هم از ارکان ائتالف شــورای اصولگرایان است و 
با شــناختی که من از این جبهه دارم، آنها ســاز جدایی و مخالفت نمی 
زنند و لیســت نهایی را مــی پذیرند چرا که بــه این لیســت نهایی معتقد 
هســتند بنابراین از این بابــت هیچ گونه نگرانی برای ائتالف و لیســت 

نهایی اصولگرایان نخواهیم داشت.

 کنایه های الریجانی 
به عربستان

رئیس مجلس شورای اســالمی که از صبح امروز در 
بغداد به ســر می برد، در مراســم افتتاحیه یازدهمین 
نشســت اتحادیه مجالس کشــورهای اســالمی در 
ســخنرانی خود با اشــاره بــه اجرای رســمی توافق 
هسته ای بین ایران و 1+5 طی روزهای گذشته، اظهار 
داشت: این توافق فصل نوینی را برای ارتقاء همکاری 

میان ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه گشود.
رئیس مجلس ایران، ادامه داد: جمهوری اسالمی 
بر این باور است که کشــورهای منطقه با همکاری 
جمعی و با بهره گیری از شرایط پس از اجرای توافق 
وین می توانند گام هایی اساسی جهت رفع تهدیدات 
مشترک از جمله تروریست و افراط گرایی و نیز کمک 

به توسعه و پیشرفت منطقه بردارند.
رئیس هیات پارلمانی ایران در بغــداد افزود: امروز 
افراط گرایــی، تروریســم و فرقه گرایی بــه تهدیدی 
بــزرگ برای صلح و ثبــات منطقــه ای و بین المللی 
تبدیل شده است. این پدیده که محصول رفتارهای 
مداخله جویانــه و غیرمســووالنه برخــی بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقه ای در منطقــه خاورمیانه و 
شمال آفریقا است، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکر 

امت اسالمی وارد کرده است.
الریجانی ادامه داد: ســوریه، عــراق، یمن، لبنان، 
مصر، افغانستان، لیبی و تعداد دیگری از دولت های 
اســالمی شــدیدًا از پیامدهای ناگوار و تاثربرانگیز 
افراط گرایــی و تروریســم متاثــر شــدند. ایــن امر 
ضــرورت مقابله با این پدیــده را در ابعاد منطقه ای و 
بین المللی یادآور می شود. جمهوری اسالمی ایران 
بر این باور اســت که مقابله با تروریسم و افراط گرایی 
نیازمند اراده واقعی و همکاری جمعی کشــورهای 
منطقه و فرامنطقه ای اســت، بدین منظور مقابله با 
خاستگاه های ایدئولوژیک افراط گرایی و نیز توقف 
حمایت مالی، تســلیحاتی و آموزشی از تروریست ها 

از اهمیت و اولویت برخوردار است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اعدام شــیخ نمر 
باقرالنمــر را ناقض موازین بین المللی حقوق بشــر 
و آزادی بیــان و عقیــده دانســت و افــزود: اعدام 
روحانی مظلوم و صلح طلب سعودی موجب تشویق 
افراط گرایی، ایجاد تفرقه و تشــدید اختالفات میان 
کشــورهای اسالمی می شــود. جمهوری اسالمی 
ایران بر ضرورت اتخاذ اقدامات هماهنگ از ســوی 
کشــورهای منطقه جهــت مقابله با سیاســت های 

مبتنی بر طایفه گرایی تاکید دارد. 
وی با اشــاره به بحران یمن گفت: آنچه که امروز در 
این کشــور می گذرد یک تراژدی تمام عیار انســانی 
را رقم زده اســت. حمله نظامی به این کشــور نه تنها 
باعث ورود فاجعه انســانی شده اســت بلکه انهدام 
زیرســاخت های اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
این کشور را در پی داشته است، متاسفانه کشورهایی 
کــه هیــچ گاه کوچکتریــن اقدامــی را علیــه رژیم 
صهیونیستی به عمل نمی آورده، از زمان آغاز تهاجم 
نظامی خود به یمن هزاران موشــک و بمب را بر سر 

مردم بی دفاع این کشور ریخته اند.
وی اشاره به مســوولیت کشورهای اسالمی گفت: 
این مســوولیت مهم برعهده ماســت تا بــا اقدامی 
جمعی و هماهنگ مانع از ریختن خون مســلمانان 
بی گناه در یمن شــویم. جمهوری اسالمی ایران بر 
این باور است که بحران یمن راه حل نظامی نداشته و 
راهکار سیاسی و گفت وگوی یمنی- یمنی با مشارکت 
همــه احــزاب و گروه هــا و جریان های سیاســی و 
اجتماعــی زیر نظر ســازمان ملل متحد و تشــکیل 
دولت وحدت ملــی، تنها راه عبــور از بحران جاری 

و جلوگیری از تشدید فجایع انسانی در یمن است. 

ایلنانوشت:پشتپردهچهرهاصلیحملهبهسفارتعربستانکیست؟ 
او هم روضه می خواند و هم واعظ است و البته مرد عمل، چنانچه سال 92 وقتی مسئوالن ستاد قالیباف در کرج نتوانستند رضایت او را 

جلب کنند، خودش آستین  را باال زد و برای سردار ستادهای منظمی راه اندازی کرد.

عصرایراننوشت:مداحانسیاسیواعتقاداتمذهبیمردم 
همین افراد که روزی سینه چاک احمدی نژاد بودند، بعد از فاصله گرفتن شهردار سابق تهران از آنها، شدیدترین و رکیک ترین الفاظ او و 

دولتش را مورد خطاب قرار می دادند و حتی یاران احمدی نژاد را تهدید به قتل کردند.

فرارونوشت:آرایشسیاسیمجلسدهمباتوجهبهردصالحیتها 
اگر ردصالحیت ها کمتر بود بازهم بیشتر از نصف کرسی های مجلس یعنی در حدود 51 درصد اصولگرا خواهند بود و اکنون با لحاظ 

ردصالحیت ها بیشتر از 51 درصد کرسی های مجلس در اختیار اصولگرایان خواهد بود.

الفنوشت:صحنهآراییانتخاباتیروحانیباحصرشوراینگهبان! 
اقدام دولت برای انداختن توپ در زمین شورای نگهبان و فشار آوردن های پیدا و پنهان برای گرفتن خروجی مد نظر، چیزی نیست جز 

نگه داشتن بازی در زمین شورای نگهبان و قرار دادن این نهاد حاکمیتی ارزشمند در مقابل افکار عمومی.

فارسنیوزنوشت:چهکسانیلیستاصالحطلبانرابرایمجلستهیهمیکنند؟ 
در حالی که رهبر انقالب درباره لیست های انتخاباتی تاکید کردند کسانی که دلشان دنبال حرف های آمریکا و بیگانگان است، قابل 

اعتماد نیستند، مواضع برخی اصالح طلبان که لیست  های استانی این جریان سیاسی را تهیه می کنند، درباره آمریکا قابل توجه است.

عکس روزسایت نگار

صبح امروز)یکشنبه 
چهارم بهمن ماه( دون 
پرامودوینای وزیر امور 
خارجه تایلند با همتای 
ایرانی خود محمد جواد 
ظریف دیدار و گفت وگو 
کرد. عکس از حشایه 
این مراسم و احترام 
یکی از اعضای هیات 
همراه به ظریف!

خبرنامه



یکشنبه 4 بهمن ماه 41394

رصدخانه

بایدن و دوراهی »مذاکره یا جنگ« در سوریه 
جنجال بر سر اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر به ترکیه

جــو بایــدن، معــاون رئیس جمهــور آمریــکا که هــر از گاهی به ســبب 
موضع گیری های شتاب زده و نامتناسب با سیاست های کلی دولت اوباما 
جنجالی به راه می اندازد، بار دیگر با یک اظهارنظر، این بار در ترکیه و درباره 
سوریه، خبرساز شده است. در شرایطی که طرف های گوناگون بین المللی، 
از جمله خود آمریکا طی هفته هــای اخیر تالش برای برگزاری مذاکرات 
صلح سوریه و یافتن راه حلی سیاسی برای این کشور را شدت بخشیده اند، 
بایدن در سفر خود به ترکیه و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با احمد 
داووداوغلو، نخســت وزیر این کشور، از احتمال توســل آمریکا به گزینه 
نظامی برای حل بحران سوریه سخن گفت. اظهاراتی که هرچند به سرعت 
توسط یکی دیگر از مقامات آمریکایی شفاف سازی و در حقیقت تکذیب شد، 
اما بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان پیدا کرد و به بحث هایی دامن 
زد مبنی بر اینکه آیا استراتژی واشنگتن در قبال سوریه تغییر کرده است؟

معاون رئیس جمهور آمریکا روز جمعه و پس از شــرکت در مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس ســوئیس، در چارچوب سفری دو روزه وارد ترکیه شد و 
در جریان حضور خود در این کشور، با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
و احمد داووداوغلو، نخســت وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد. سفر وی به 
ترکیه در حالی انجام شــد که گزارش ها از فشار واشــنگتن بر آنکارا برای 
اتخاذ اقدامات بیشتر در مقابله با گروه تروریستی داعش و افزایش کنترل 
بر مرزهای این کشــور با ســوریه حکایت دارد. بایدن در سفر قبلی خود به 
ترکیه در اواخر ســال 2014 میالدی، با داوود اوغلو و اردوغان در حاشیه 
ششمین اجالس اقتصادی و انرژی شورای آتالنتیک دیدار کرده بود. اما 
این بار، سفر بایدن از همان ابتدا به سبب اظهارنظرها و موضع گیری های 
وی جنجال ســازد؛ موضع گیری هایی که در یک مورد علیه دولت ترکیه و 
در موردی دیگر، هم راستا با سیاســت های منطقه ای آنکارا و در تقابل با 

استراتژی اعالمی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا مطرح شد.
روز جمعه، معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه انتقادات مقامات این کشور 
از نحوه برخورد رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه با منتقدانش، 
گفت که »ترکیه مثال خوبی برای آزادی بیان نیســت«. گفتنی است یک 

هفته پیش از آن نیز وزارت خارجه آمریکا از بازجویی دســته جمعی اساتید 
دانشــگاه های ترکیه به دلیل انتقاد از نوع برخورد خشن دولت با کردهای 
ترکیــه، انتقاد کرده بــود. در بیانیــه ای که   همان روز توســط جان کربی، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا خوانده شــد، آمده بود: »گزارش هایی 
دیده ایم از بازجویی و دستگیری دانشــگاهیان ترکیه به خاطر ابراز عقیده 
در خصوص درگیری های جنوب شرق ترکیه؛ این نوع اقدامات، ادامه یک 
روند مشکل ساز در ترکیه است، مقامات دولتی و قضایی ترکیه با اقدامات 
خود، مردم را از ادامه روند سیاســی قانونی دلســرد می کننــد«. این مقام 
آمریکایی در ادامه گفته بود: »همان طور که ســفیر ما در ترکیه هم امروز 
گفت، ابراز نگرانی معادل حمایت از تروریســم نیســت؛ دموکراسی ترکیه 

به اندازه کافی قوی هست که بتواند ایده های ناراحت کننده را بپذیرد«. 

اما همان گونه که اشــاره شــد، آنچه بیش از بقیه اظهارنظرهای بایدن در 
عرصه بین المللی بازتاب پیدا کرد، مواضعی بود که وی روز گذشته در جریان 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با داووداوغلو درباره سوریه بیان کرد. بایدن در 
این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: »قطع دسترسی داعش به مرزهای 
ترکیه، برای هر دو کشور یک اولویت است تا از این طریق، بتوان مانع ارسال 
نیرو و ســالح به داخل سوریه شد و جلوی کشــتار غیر نظامیان را گرفت«. 
وی همچنین درباره روند حل و فصل بحران سوریه گفت: »در صورتی که 
مذاکرات بین گروه های مخالف و حکومت سوریه با شکست مواجه شود، 
واشــنگتن و آنکار آماده اند تا از گزینه نظامی برای حل مســئله داعش در 
سوریه استفاده کنند«. این اظهارات در حالی بیان شد که نشست نمایندگان 
گروه های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت سوریه در ژنو قرار 

است با تأخیری چند روزه برگزار شود. پیشتر گزارش شده بود که بر سر حضور 
برخی از گروه ها در هیئت نمایندگان گروه های مخالف اختالف وجود دارد.
به هر حال، اشــاره بایدن به احتمال اســتفاده آمریــکا از گزینه نظامی در 
ســوریه، به بحث هایی دامن زد مبنی بر اینکه احتمال دارد رویکرد ایاالت 
متحده نســبت به بحران سوریه دســتخوش تغییراتی شده باشد. همین 
بحث ها سبب شد اندکی پس از کنفرانس مطبوعاتی مذکور، کاخ سفید به 
آن واکنش نشان داده و در پی اصالح سخنان بایدن برآید. در همین راستا، 
خبرگزاری »رویترز« به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت گزینه نظامی 
تنها در مقابل داعش مورد اســتفاده قرار می گیرد و درباره کلیت ســوریه 
مصداق ندارد. وی همچنین تأکید کرد: »هیچ تغییری در سیاست آمریکا 
به وجود نیامده است«. همزمان، کاخ سفید نیز اعالم کرد مذاکرات برای 
حل و فصل بحران سوریه از اهمیتی بسیار برخوردار است؛ زیرا به تالش ها 

برای شکست داعش کمک می کند.
البته تناقض در اظهــارات بایدن با مواضع قبلی مقامات آمریکایی تنها به 
مورد فوق محدود نشــد؛ زیرا در حالی که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، 
چندی پیش و در پی گفت و گو با مقامات روســیه تأکید کرد که واشــنگتن 
دیگر به دنبال سیاســت »تغییر رژیم« در سوریه نیست، بایدن گفت که در 
جریان ســفر به ترکیه، با داوداوغلو درباره این موضوع گفت و گو کرده که 
چگونه دو کشور می توانند با همکاری یکدیگر، حمایت الزم را از گروه های 
شورشی که خواستار براندازی دولت بشار اسد هستند، فراهم کنند. به هر 
ترتیب، هرچند کلیت مواضع معــاون رئیس جمهور آمریکا با توضیحات و 
شفاف سازی هایی همراه شد، اما این روند به طور کلی تردیدها درباره وجود 
عزمی واقعی در میان آمریکایی ها برای یافتن راه حلی سیاسی در سوریه را 
افزایش داده و برگزاری و میزان موفقیت مذاکراتی که قرار است به زودی 
میان دولت ســوریه و نمایندگان گروه های معارض برگزار شود را نیز بیش 
از پیــش در هاله ای از ابهام قرار داد. در این میان، ســفر همزمان کری با 
عربســتان و محتوای مذاکرات وی با مقامات دولت های عربی، بیش از 

پیش بر این تردیدها و ابهام ها دامن می زند. 

توسعه دامنه اقدامات تروریستی داعش در شرق سوریه 
گروه تروریستی داعش طی هفته های اخیر هدف اصلی خود را خارج کردن آخرین پایگاه مهم دولت بشار اسد در شرق سوریه از کنترل وی قرار داده و تالش دارد از این طریق، شکست های خود در دیگر مناطق را جبران کند. منابع محلی 
گزارش داده اند این گروه تروریســتی از طریق مجموعه ای از عملیات های انتحاری و دیگر انواع حمالت، تالش خود را برای مســلط شــدن بر مناطق تحت کنترل دولت سوریه در »دیرالزور« تشدید کرده اند. این در حالی است که پس از 

قریب به یک سال محاصره این شهر توسط داعش، مواد غذایی و اقالم دارویی مورد نیاز مردم به پایان رسیده و سازمان ملل نسبت به احتمال مرگ و میر و بروز قحطی هشدار داده است. 
در صورتی که داعش بتواند بر دیرالزور تســلط پیدا کند، این امر به معنای خارج شــدن بخش مهمی از شرق سوریه – که بیشتر بخش های آن میان نیروهای کرد و داعش تقسیم شده – از دست دولت دمشق می باشد. این در حالی است که 
طی ماه های اخیر، ارتش ســوریه با پشــتیبانی هوایی روسیه تمرکز اصلی خود را بر مبارزه با تروریست ها در غرب کشور قرار داده است. داعش که از سال گذشته دیرالزور را به محاصره درآورده، اندک اندک کنترل خود را بر بخش هایی از آن 
برقرار کرد. این شهر در 280 مایلی شرق دمشق قرار دارد. نلی لحود، دیگر پژوهشگر موسسه مطالعات استراتژیک لندن می گوید: »اخبار مربوط به تالش داعش برای گسترش قلمرو خود، سبب افزایش روحیه اعضای این گروه می شود؛ 

به گونه ای که انگار این گروه دوباره دوره فتوحات خود را از سر گرفته و از مرحله بحرانی اخیر فاصله گرفته است«.

پرندگان در باغ وحش پکن در دمای زیر صفر به لوله های داغ چسبیده اند.

معترضان هائیتی خواستار استعفای 
رئیس جمهور این کشور شدند..

فانوس های دریایی دو قلوی ســنت جوزف در دریاچه میشیگان بر اثر سرمای شــدید هوا با قندیل های یخ پوشیده 
شدند.

سرما و بارش شدید برف در شرق آمریکا 
19 کشته بر جای گذاشت.

وزارتخارجهعراق،سفیر
عربستانرااحضارکرد

یک منبــع در وزارت خارجه عراق اعالم کرد که بغداد، ســفیر 
عربســتان را احضــار کرده اســت. وزارت خارجه عــراق دلیل 
احضار سفیر عربستان را ســخنان اخیر وی اعالم و تأکید کرد 
که سخنان سفیر عربستان خارج از عرف دیپلماتیک بوده است. 
وزارت خارجه عراق به سفیر عربستان اطالع داده است که نظر 
وی در مورد مواضع برخی از گروه ها در عراق، خارج از نقش یک 
سفیر است. این در حالی اســت که نیروهای »حشد الشعبی« 
عراق )نیروهــای داوطلب مردمی مبارزه با داعش( خواســتار 

اخراج سفیر عربستان از عراق شدند. 

نگاهچینیبهسفر
»شیجینپینگ«بهتهران

خبرگزاری »شین هوا« توافقات اخیر میان تهران و پکن را گامی به 
جلو در مسیر روابط دو هزار ساله چین و ایران دانسته است: »ایران 
و چین دو تمدن باســتانی هســتند حاال با توافق جهت ارتقا روابط 
راهبردی فصل جدیدی از روابط دو جانبه خود آغاز کرده اند. دو ملت 
در طول تاریخ جنگ و منازعه ای نداشته اند و تاریخی دوستانه که 
دربردارنده همکاری اســت، به مدت دو هزار سال در امتداد جاده 
ابریشم میان دو کشــور برقرار بوده است«. این خبرگزاری چینی با 
اشاره به سخنان رئیس جمهور این کشور نوشت: »چین نقش مثبتی 
در فرآیند مذاکرات میان ایران و 5+1 ایفا کرده تا توافق حاصل شود«.

هشدارکروزدربارهاحتمال
پیروزیکلینتوندرانتخابات

تد کروز، از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هشــدار داد در صورتی که هیالری کلینتون، نامزد دمکرات ها در 
انتخابات پیروز شود، ایران به سالح هسته ای دست خواهد یافت. وی 
به حامیان خود درباره آینده آمریکا در صورت پیروزی هیالری کلینتون 
در انتخابات هشدار داد و یک ایران مسلح به سالح هسته ای، عفو 
غیرقانونی میلیون ها نفر در آمریکا و ادامه قانون بهداشت و درمان 
باراک اوباما را پیش بینی کرد. کروز گفت: »زمانی که یک نامزد موضع 
بینابینی را اتخاد می کند، به شانس حزب جمهوری خواه برای کسب 

رأی محافظه کاران در انتخابات لطمه می زند«. 

طرحجدیدسعودیها
برایمنطقه

یکی از ســرکردگان ســابق گروه مخالفان خارج نشــین نظام 
ســوریه به نام »ائتالف مخالفان ســوری«، از قصد عربستان 
سعودی برای تداوم پایین نگه داشتن قیمت های نفت و انتظار 
سعودی ها برای روی کار آمدن جمهوری خواهان در کاخ سفید 
به منظور آغاز هجوم عملی خود در منطقه ســخن گفته است. 
عربستان مســتقیمًا در پس پرده، خواهان کاهش قیمت های 
نفت در بازارهای جهانی اســت و هم اکنــون تجربه ای را که با 
توافق با دولت رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال 

1986 میالدی اجرا کرد، دوباره تکرار می کند.

بین الملل
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6 هزار میلیارد تومان برای خارجی ها
ردتخلفاتبرخیازواردکنندگانلوازمخانگیگممیشود

بازار لوازم خانگی در ایران اکنون مدت ها اســت که محل 
بحث و جدل قــرار گرفته اســت و در حالی کــه ماجرای 
ورشکستگی تولید کنندگان داخلی چند سالی است مورد 
توجه مســئوالن و افکار عمومی قرار گرفته است، اما گویا 
خبــری از تحول در این حوزه به گوش نمیرســد. این همه 
در حالی اســت که طرح اخیر دولت بــرای رونق دادن به 
بازار تولیدات لوازم خانگی در کشــور در قالب کارت خرید 
اعتباری نیز جــز اضافه کردن بر ســنگینی رکود بازار این 

محصوالت فایده دیگری در پی نداشته است.
از همین روی است که سخنان امروز دبیر انجمن صنفی 
کار آفرینــان و آمار و ارقامی کــه وی از وضعیت بازار لوازم 
خانگی کشــور ارائه کرده اســت شــایان توجه میباشــد. 
آماری که بــه خوبی نشــان میدهد که چــرا 50 درصد از 
تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران در کسب و کار خود با 

شکست مواجه میشوند.
حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن صنفــی کارآفرینان ایران 
امروز - یکشــنبه - در نشســت خبری با بیان این که بازار 
لوازم خانگی ایران اصال کوچک نیست، اظهار کرد: بازار 
ایران برای یکــی از تولید کنندگان خارجــی لوازم خانگی 
بعد از آمریکا دومین بازار جهان اســت و سود زیادی برای 
شــرکت های تولید کننده دارد. وی با بیــان این که میزان 
واردات لــوازم خانگی هفــت برابر خودرو اســت، افزود: 
می توان گفت که هیچ کاالیی بــه اندازه لوازم خانگی وارد 
کشور نمی شود که این موضوع ضربه ای به صنعت لوازم 

خانگی کشور وارد می کند.
دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ایران با اشاره به حجم ریالی 
بازار لوازم خانگی در کشــور ادامــه داد: بازار مصرف لوازم 
خانگی در کشــور حدود 20 هزار میلیارد تومان اســت که 
در حال حاضر بیش از 15 هزار میلیارد تومان آن در دست 
خارجی هاســت. غزنوی تصریح کــرد: جریان اقتصادی 
کشــور ما در حال حاضر به گونه ای اســت که رد تخلفات 
برخی از وارد کنندگان لوازم خانگی گم می شــود در حالی 
که شرکت های خارجی برای تبلیغات در ایران بودجه های 

بسیار زیادی دارند.

بودجهتبلیغاتیسرسامآورددوبرندخارجی
وی با اشــاره به بودجه تبلیغاتی 6800 میلیــارد ریالی دو 
برند بزرگ لوازم خانگی خارجی گفت: این در حالی اســت 
که براساس آمار از هر 10 فروشگاه تولید کننده داخلی در 
این بازار رقابتی، پنج مورد ش محکوم به شکست است. از 
ســوی دیگر برندهای خارجی 90 درصد از فروشگاه های 
خــود را خریــداری کرده انــد و مالک آن هســتند که این 

فروشگاه ها در بهترین نقاط بازار است.
به گفته ســخنگوی انجمن صنفی تولید کننــدگان لوازم 
خانگی، بودجــه تبلیغاتی بزرگ ترین شــرکت تولید کننده 
داخلــی در بهترین حالت حدود هشــت درصــد از بودجه 
شــرکت خارجی اســت. غزنوی با بیان این کــه برندهای 
خارجی هیــچ آورده ای ندارند اما حــدود 30 تا 40 درصد 
سود می کنند، اظهار کرد: با توجه به بازار 15 هزار میلیارد 
تومانی این برندها در ایــران می توان گفت که آنها بیش از 

6000 میلیارد تومان در بازار ایران سود به جیب می زنند.
وی با اشاره به شــرایط نابرابر رقابت تولید کنندگان داخلی 
بــا خارجی ادامه داد: در کشــور اکثرا عــوارض تابلوهای 
تبلیغاتی و تابلوی سردر برای خارجی ها و ایرانی ها نزدیک 
به هم است. این در حالی است که در آمریکا تفاوت عوارض 
تابلــو برای ایــن دو 35 برابر اســت. دبیــر انجمن صنفی 
کارآفرینان ایران بــا بیان این که تبلیغات در شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان برای برندهای خارجی آزاد است، 
گفت: این شبکه ها با حجم عظیمی از بیننده برای هر ثانیه 
تبلیغ 100 هزار تومان دریافت می کنند و این در حالی است 
که هزینه تبلیغ در تلویزیون ایران با تخفیف در نظر گرفته 

شده برای ایرانی ها ثانیه ای یک میلیون تومان است.
غزنوی افزود: به این ترتیب شرکت های خارجی با تبلیغات 
در داخل و خارج کشــور 100 درصد مخاطب را پوشــش 
می دهند اما اگر تولید کننده داخلی در شــبکه ماهواره ای 
تبلیغات کند، غیرقانونی و تخلف است. وی با بیان این که 
براساس آمار وزارت کار برای ایجاد هر شغل پایدار در کشور 
بین ۷0 تا 150 میلیون تومان ســرمایه گذاری الزم است، 
بیان کرد: با توجه به ســود خارجی ها از بازار لوازم خانگی 
می توان گفت ســاالنه 150 هزار فرصت شغلی از دست 

می رود و از کشور خارج می شود.

تخلفاتبرخیازبرندهایلوازمخانگی
وارداتی

دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ایران ادامه داد: از ســوی 
دیگر برای ایجاد شغل های خدماتی تنها پنج میلیون تومان 
هزینه الزم است که با واردات یکساله لوازم خانگی می توان 
سه میلیون شــغل ایجاد کرد. غزنوی همچنین با اشاره به 
تخلفات برخــی از برندهای لوازم خانگــی وارداتی اظهار 

کــرد: کارت بازرگانی معضلی اســت که هنوز حل نشــده 
اســت، چرا که براساس قوانین ســازمان توسعه تجارت، 
واردات محصول نهایی مشمول ۷0 درصد تعرفه می شود 
و همه نیز شــهادت می دهند که واردات این محصوالت 

کاهش یافته است.
وی افزود: اما مشکل زمانی ایجاد می شود که وارد کنندگان 
به ســراغ واردات تکه ای محصوالت می روند و با توجه به 
این کــه با کارت هــای بازرگانی متفــاوت و از گمرک های 
مختلف اقــدام بــه واردات این قطعه هــا می کنند موفق 
می شــوند که قاعده 2- الف را دور بزنند، چرا که براساس 
این قاعده اگر یک محصول به ســه تکه تقسیم شده و به 
کشور وارد شــود، باید تعرفه واردات نهایی را بپردازد، اما با 
توجه به واردات این قطعات از گمرکات مختلف و با نام های 
غیرمشابه این قاعده دور زده می شود. دبیر انجمن صنفی 
کارآفرینان ایران با اشاره به راهکار حل این مشکل گفت: 
برای حل این مشکل باید واردات لوازم خانگی را برای هر 
برند به صورت انحصاری در اختیار شرکتی خاص قرار داد 
که حتما با نمایندگی از شرکت بین المللی کار کند و از سوی 
دیگر کارت های بازرگانی برای واردات این قطعات فقط به 

نام همین شرکت باشد.

رکودبیشترنتیجهطرحدولتی
غزنوی با بیان این که تاکنون بیش از 1.5 برابر نیاز کشور 
در لوازم خانگی ســرمایه گذاری شده اســت، ادامه داد: 
برای ســرمایه گذاری خارجی مــا به اســتراتژی صنعتی 
نیازمندیم و باید بررســی کنیم که در کدام بخش ها کمتر 
سرمایه گذاری شــده و به ســراغ آن برویم. وی همچنین 
درباره  کارت های اعتباری خرید کاال نیز گفت: مشــکلی 
که برای تولید کنندگان ایجاد شــد این بــود که زمانی که 

بانک مرکزی اعالم کرد این کارت ها برای خرید اقساطی 
کاالهای داخلی اســت مخاطبــان ما که قصد داشــتند 
قســطی لوازم خانگی بخرند صبــر کردند تــا کارت ها به 
دست شان برســد اما در این مدت خارجی ها مخاطبان و 

فروش خود را داشتند.
دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ایــران افزود: عده ای نیز 
روی این جریان موج سواری کردند و گفتند حاال که بانک 
مرکزی نمی تواند این طرح را اجرا کند ما خودمان قسطی 
کاالها را ارائه می کنیم و در حال حاضر دیده می شــود که 
برخی از فروشگاه ها اقدام به فروش اقساطی کاال می کنند 

که همه کاالهای خارجی و داخلی را در بر می گیرد.
غزنــوی با بیــان این که اعتقاد ما این اســت کــه حداکثر 
۷00 هــزار کارت اعتبــاری خریــد کاال صادر شــده و در 
اختیار گروه های هــدف فعلی قرار می گیرد، تصریح کرد: 
پیش بینی می کنیم که امکان ندارد که این کارت به دست 
مردم برسد و اگر اجرا بشود نهایتا در اختیار همین گروه های 
هدف فعلی از جمله بازنشســتگان و زوج های جوان قرار 
خواهد گرفــت. وی درباره  این که معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از صدور ۷0 هزار کارت اعتباری برای خرید 
کاال برای بازنشســتگان دو شهر خبر داده بود، گفت: ۷0 
هزار کارتی که معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 
صدور آنها خبر داده بود هیچ ربطی به کارت های اعتباری 

خرید کاال ندارد و کارت های این وزارتخانه است.
دبیر انجمــن صنفی کارآفرینان ایران بــا بیان این که این 
طرح را خود وزارت کار برای بازنشســتگان برخی شهرها 
ایجاد کرده اســت، اظهار کرد: حتی در برنامه تلویزیونی 
که گفته شد ۷0 هزار کارت اعتباری خرید کاال صادر شده 
اســت ما پیگیری کردیم و مشخص شــد که این کارت ها 
هیچ ربطی به طرح بانک مرکزی برای لوازم خانگی ندارد.

ذخایر نفتی عربستان همراه آرامکو فروخته نمی شود
به گــزارش رویتــرز، رئیس شــرکت 
ســعودی آرامکــو، گفــت، عرضــه 
اولیه عمومی ســهام شرکت آرامکو، 
بزرگترین شرکت نفتی جهان ممکن 
است در بازار های بورس داخلی یا بین 
المللی صورت بگیرد، اما این عرضه 
شامل ذخایر انرژی عربستان نخواهد 

بود. خالد الفلیج، که از داووس، محل برگزاری نشســت 
مجمع جهانی اقتصاد با شبکه العربیه گفت و گو می کرد 
گفت: »ذخایر فروخته نخواهند شد، اما فروش تاسیاست 
شرکت برای تولید از این ذخایر تحت مطالعه است.« محمد 
بن سلمان، جانشین ولیعهد عربســتان اوایل ماه جاری 
میالدی گفته بود، ریاض ممکن اســت ســهام شرکت 
آرامکو را به عنوان بخشی از طرح خصوصی سازی خود به 
فروش برساند. بر اساس برآورد تحلیلگران، حجم ذخایر 
نفتی شرکت آرامکو به حدود 265 میلیارد بشکه می رسد 

که بیش از 15 درصد کل ذخایر جهانی 
نفت را شامل می شود و اولین شرکت 
با ارزش یک تریلیون دالر خواهد بود 
که سهام آن به صورت عمومی عرضه 
می شــود. اما برخی منابع نزدیک به 
مقامات دولتی به رویترز گفتند، حجم 
عظیم شرکت آرامکو و اسرار مالیاتی 
شرکت، به عنوان اصلی ترین ابزار پیشبرد سیاست نفتی 
عربستان، موانعی را بر سر راه هرگونه عرضه عمومی سهام 
شرکت مادر ایجاد می کند. آنها گفتند، عربستان در حال 
بررسی فروش سهام  پاالیشگاه هایی است که این شرکت 
به صورت مشترک با شرکت های نفتی خارجی مالکیت آنها 
را در اختیار دارد. فلیج افزود: »این ذخایر متعلق به دولت 
هستند، اما توانایی شرکت برای تبدیل این ذخایر... به ارزش 
مالی و در عین حال بهره مندی شــرکت از بخشی از این 

سودها بخشی از ارزش شرکت خواهد بود.«

حذف 1  میلیون و 463  هزار یارانه بگیر از ابتدای  سال
غالمعلی جعفرزاده ایمــن آبادی با 
اشاره به ارائه گزارشی از اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها به کمیسیون 
برنامــه و بودجــه مجلــس، اظهار 
داشت: این قانون به  دو بخش منابع  
ومصارف تقســیم می شود که دولت 
می بایســت 54هزار میلیارد و300  

میلیون تومان درآمد کسب می کرد که 48 هزارمیلیارد 
تومان آن از محل اصالح قیمت هــا و 6 هزار میلیارد و 
300 میلیون تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کاالها 
در بودجه پیش بینی شده بود.  وی افزود: دولت توانست 
33 هزار میلیارد تومان منابع به دست بیاورد که این رقم 
حدود 61درصد منابع اســت در حالی که باید ۷5درصد 
منابع محقق می شــد. وی با اعالم اینکه در اسفند ماه 
سال 93 ، حدود ۷6میلیون و ۷12هزار نفر یارانه نقدی 
دریافت می کردند گفت: این رقم در آذر ماه امســال به 

۷5میلیــون و 249هزار نفر کاهش 
یافتــه کــه 1.463 میلیــون نفر از 
جمعیت آماری یارانه بگیران کم شده 
اســت. جعفرزاده ایمن آبادی ادامه 
داد: دولت به دلیلی موفق به پرداخت 
جــزء 4 کــه 1300میلیــارد تومان 
برای یارانه ســود تســهیالت تامین 
مسکن حمایتی به زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر و 
روستاییان و عشایر است و جزء 5 که شامل اختصاص 
مبلغ4هزار میلیارد تومان برای اشــتغال جوانان و فارغ 
تحصیالن است نشده اســت و در این جهت یک ریال 
هم  هزینه نکرده است. وی با بیان اینکه حدود 96درصد 
منابع هدفمندســازی یارانه صرف پرداخت نقدی یارانه 
شده است، بیان کرد: 1.5درصد به جزء 1 که کمک به 
بخش تولید و حمل و نقل عمومی و 2.5 درصد به جزء 

2 برای کمک به بخش سالمت، پرداخت شده است.

بازگشت بیمه ها
رویترز در گزارشی نوشت: اکنون که با اجرای توافق 
هسته ای میان ایران و قدرتهای جهان، محدودیت 
مبادالت مالی برداشته شده است، شرکت های بیمه 
در حال بررســی راه های بهره برداری از بازار ایران به 
ارزش ۷.4 میلیارد دالر حق بیمه هستند؛ به عنوان 
مثال شرکتهای آلیانس، بیمه زوریخ، هانوفر ری و آر 
اس ای در روزهای اخیر اعالم کرده اند که به ارزیابی 

فرصت های احتمالی در ایران خواهند پرداخت.
متخصصان بیمه و بیمه اتکایی، بخشــهای دریایی 
و انــرژی را در میان بخشــهای اقتصادی مالحظه 
می کننــد که بهتریــن فرصتها را در ایــران به همراه 
دارند. در کنار پوشش بازرگانی، بیمه عمر هم بخش 
دیگری است که پتانسیل رشد خوبی را نشان می دهد 
زیرا کمتر از یک دهم کل حق بیمه ایرانیان در مقایسه 
با بیش از نیمی از حق بیمه در سطح جهانی را تشکیل 

می دهد.
به گفته کارشناسان صنعت بیمه، در ابتدا شرکتهای 
بین المللی احتماال با شــرکتهای بیمه ایرانی پیمان 
شراکت خواهند بست تا از شناخت آنها از بازار داخلی 
استفاده کنند و شرکتهای بیمه داخلی را در بازار بین 

المللی بیمه مجدد نمایند.
قراردادهای بیمه بعضی از شرکت های ایرانی با پایان 
ســال 1394 به پایان می رسد و این شرکتها به دنبال 
بســتن توافقهای جدید خواهند بود که ممکن است 
شامل شرکت های بیمه باشــند که به دنبال پوشش 
بیمه مجدد هســتند. شــرکت های بیمــه اتکایی به 
شرکت های بیمه در ازای دریافت بخشی از حق بیمه، 

برای پوشش دادن خسارات بزرگ کمک می کنند.
محمد آسوده - نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت بیمه اتکایی ایرانیان - به رویترز اظهار کرد: 
وی تماسهایی از سوی شرکتهای بیمه خارجی داشته 
که به دنبال بســتن قرارداد با شرکتش و ورود به بازار 
ایران هســتند. وی در ادامه افزود: این شــرکت ها 
منتظــر روز اجرای توافــق بودند. ما به انــدازه کافی 
با شــرکت های خارجی دیدار داشــته ایــم از این رو 
ازسرگیری فعالیت های تجاری ممکن است بزودی 
اتفاق بیافتد اما به شــرایط پیشــنهادی ما بســتگی 

خواهد داشت.
به گفته ساسان سلطانی، مدیر توسعه تجاری منطقه 
در شرکت بیمه ایران در دوبی، شرکت های کارگزاری 
و بیمــه انگلیســی و ژاپنی به این شــرکت پیشــنهاد 

شراکت داده اند.
شــرکت های خارجی ماه ها منتظر برداشــته شدن 
تحریمها بوده اند. از میان 11 شــرکت بیمه و بیمه 
اتکایی غربی و خاورمیانه ای که ســال گذشــته با 
رویترز صحبت کردند، هشــت شرکت اظهار کردند 
ایران بازار جذابــی بویژه در بخش هــای دریایی و 
انرژی است. اما شرکت های حاضر در صنعت بیمه 
آمریکا به دلیــل تحریمهای آمریکایی که همچنان 
علیــه تهران اعمــال می شــوند، همچنــان اجازه 

فعالیت در ایران را ندارند.
با این همه به رغم برداشــته شدن تحریم ها، موانعی 
باقی مانده اند که شرکت ها را برای ورود سریع محتاط 
کرده اند. بســیاری از تحریم های بیــن المللی علیه 
برنامه هســته ای ایران لغو شده اند اما بیشتر تحریم 
های آمریکا به قوت خود باقی مانده اند. تحریم های 
آمریکا تجارت با ایران را برای شــهروندان، بانکها و 
شرکتهای بیمه آمریکایی و همچنین تجارت با ایران 
به دالر آمریکا که از طریق سیستم مالی آمریکا انجام 
می شود را ممنوع ساخته است؛ بنابراین این نگرانی 
مطرح اســت که آیا سایر شــرکت های بیمه خارجی 
می توانند بدون خطر نقض تحریمها و جریمه شدن 

با ایران مبادله داشته باشند.

رصدخانه

درخواستونزوئالبرایبرگزارینشستاوپک
الوجیو دل پینو گفت، قیمت 
60 دالری برای هر بشــکه 
نفت قیمتی عادالنه اســت. 
دل پینو که ریاســت شرکت 
نفت دولتی ونزوئال )پی دی 
وی اس ای( را بر عهده دارد، 
گفت »ما در حال مشورت با 

وزرای مختلف کشورهای تولید کننده نفت برای 
ترتیب دادن یک نشست فوق العاده برای اوپک 
هستیم. ما می خواهیم از کشورهای غیر عضو 
اوپک دعوت کنیم زیرا همه ما کمتر از توازن قیمت 
ها قرار داریم... تمام کشورها دارند کاهش سرمایه 
گذاری و اخراج کارکنانشــان را اعالم می کنند. 

این یــک وضعیت تاســف 
آور اســت.« ونزوئال همواره 
خواســتار برگزاری نشست 
اضطراری اوپک برای بحث 
درباره گام هــای الزم برای 
تقویت قیمت ها شده است. 
اما کشورهای حاشیه خلیج 
فارس مخالف پیشنهاد ونزوئال در مورد تشکیل 
نشست اضطراری اوپک هستند. در همین حال، 
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران گفت، برگزاری 
نشست اضطراری اوپک اگر در آن تصمیمی در 
راستای حمایت از قیمت نفت گرفته نشود، موجب 

آسیب دیدن بازار نفت خواهد شد.

گزارشجدیدازاوضاعبازارکارجهان
ســازمان جهانــی کار در 
تــازه تریــن گــزارش خود 
درباره اشتغال و چشم انداز 
اجتماعی آن در سال 2016 
میالدی اعــالم کــرد: با 
وجود کاهش سطح بیکاری 
در برخــی از اقتصادهــای 

توســعه یافته، تجزیــه و تحلیل هــای جدید 
نشــان می دهد بحران کار جهانی به ویژه در 
اقتصادهای در حال ظهور ادامه خواهد یافت. 
رقم نهایی تخمینی از تعداد بیکاران جهان در 
ســال گذشــته میالدی 19۷ میلیون و 100 
هزار نفر بوده که ایــن تعداد با 2.3 میلیون نفر 

افزایش بــه 199 میلیون و 
400 هزارنفر در سال جاری 
میالدی خواهد رســید. از 
ســویی 1.1 میلیون بیکار 
دیگــر بــه آمــار جهانی در 
سال 201۷ اضافه خواهد 
شــد. با وجود کاهش تعداد 
بیکاران در برخی از کشــورها ماننــد اتحادیه 
اروپا و آمریکا، هنوز هم بسیاری از مردم درگیر 
بیکاری هســتند. در سال گذشــته میالدی، 
تعداد بیکاران با 19۷ میلیون و 100 هزارنفر؛ 
به میزان 2۷ میلیون نفر بیشتر از بحران مالی 

سال 200۷ بوده است.

مذاکرههواییایرانوآمریکاکلیدخورد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به قــرارداد با کشــورهای 
خارجــی بــرای راه اندازی 
پروازهای مستقیم به ایران 
، از مذاکره با امریکا برای راه 
اندازی خط هوایی مستقیم 
خبر داد. عبــاس آخوندی 

در همایــش هوانــوردی ایــرن 2016 گفت: 
هــم شــرکت های هواپیمایــی خارجــی پرواز 
مســتقیم به ایران خواهند داشــت و هم تعداد 
مســیرهای شــرکت های هواپیمای ایرانی به 
خارج و مســیرهای جدیــد افزایــش می یابد. 
وی بــا بیــان اینکــه 256 فرونــد هواپیمــا در 

ناوگان هوایــی داریم که 40 
فروند آن غیرعملیاتی است، 
گفت: همیــن هواپیماهای 
عملیاتی هم برای ما هزینه 
تعمیــر و نگهــداری زیادی 
دارد. وی افزود: با شــرکت 
هواپیمایی بوئینگ نیز برای 
هواپیماهای برد متوســط و بردکوتــاه مذاکره 
کرد ه اییم. وزیر راه و شهرسازی درباره تأسیس 
ایرالین های جدید نیز بازســازی ســاختاری در 
شــرایط جدید مدنظر است، برای تأسیس یک 
خط هوایی، حداقل ســرمایه در چنــد روز آینده 

از سوی سازمان هواپیمایی کشور اعالم شود. 

اقتصاد
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پنجره

حکایت مادری که با عوارض ناشی از بارداری کنار آمد
قابل توجه خانم هایی که می ترسند بارداری زیبایی شان را به هم بزند

ناواری اورتون)ترجمه: هادی سعادت( من به قول قدیمی ها قبل از آنکه خوب 
استخوان هایم رشد کند مادر شدم. حدود 1۷ سالم بود که اولین بچه ام را به دنیا 
آوردم و در آن ســال همه از آن لباس های مد روز می پوشیدند. بریتنی اسپیرز و 
گوئیلرا در ویدئو کلیپ هایشان میان تنه های برنزه شده شان را به رخ  کریستینا آ
می کشیدند. پوستر »زیبایی آمریکایی« یک تک گل سرخ را نشان می داد که از 
میان شکمی صاف و کشیده بیرون آمده بود. دوستانم از اینکه شمکشان کمی 
باال آمده شکایت می کردند. آنها فکر می کردند که چاقند. من هم که شکم یک 
زن تازه مادر شده را داشتم، معلوم بود که شکمم بیشتر از آنها جلو آمده بود. خط 
هایی عمیق و تیره در دو طرف شــکمم درست شده بود که رنگ و بافت پوستم را 
برای ابد تغییر داده بودند. اگر عکس شکمم را کنار آن پوستر »زیبایی آمریکایی« 
می گذاشتید، فکر می کردید که دارید به شکم دو نفر از دو سیاره متفاوت را نگاه 
می کنید. شکم من متعلق به هر سیاره ای که بود، دلم می خواست هر جوری که 

شده اندام سابقم را پس بگیرم.
مادرم راه می رفت و پشــت ســر هم می گفت: »اوف، حس می کنم چاق شده 
ای.« او بــود که به من یاد داد »چاقی«  چقدر مــی تواند پیچیده و ناراحت کننده 

باشد. این موضوع را درست به همان شکلی که 
اولین کلمات زندگی ام را یاد گرفتم، آموختم. در 
این فکرم که چند بار این صحنه مقابل چشمانم 
تکرار شده باشد خوب است؟ تصویر او در حالی 
که  جلوی آینه بدنش را در لباس جینش فشرده 
شده بود، برانداز می کرد و برای من از زیاد شدن 
وزنش شــکوه و شــکایت می کرد، به خوبی در 
ذهنم نقش بسته اســت. همین تصاویر بود که 
باعث شــد من هم تمام ظرافت های مربوط به 

احساس چاق بودن را خوب یاد بگیرم.
اگر احســاس کنید شــکمتان بیش از اندازه پر 
اســت، حس می کنید که چاقید. اگر احساس 
تنبلــی کنید، حس مــی کنید کــه چاقید. عرق 
ریختن نیز به معنای چاق بودن است. اگر لباس 
هایتان یک خرده برایتان تنگ شده باشند، یعنی 
چاقید  تا جایی که همیشه از این مسئله احساس 
کج خلقی می کنید؛ هیچ کس دلش نمی خواهد 
در حالی که احساس چاق بودن می کند پایش را 
از خانه بیرون بگذارد. اگر خط و خطوط هیکلتان 
را با ایده آل های جامعه همراستا نکنید، اگر فقط 

کمی یعنی به اندازه یک پوند از هنجارهای ارائه شده بیشتر باشید، یعنی چاقید. 
خط و خطوط جدید و پس از بارداری من با خط و خطوط ارائه شده از سوی جامعه 

اصال جور نبود و این را به خوبی می توانستم احساس کنم.
دوستانم سعی داشتند به من اطمینان خاطر بدهند – همانطور که به یکدیگر می 
دادند- که من چاق نیســتم. ولی حقیقت روشن این بود که کلمه »چاق« دقیقا 

با توصیفی که در آن زمان از این کلمه وجود داشت، در مورد من منطبق بود.
درطول دوران بارداری ام 62 پوند اضافه وزن پیدا کردم. بعد از تولد پســرم حدود 
40 پوند از دوران پیش از بارداری ام ســنگین تر شده بودم. 40 پوند آنقدرها زیاد 
به نظر نمی آمد، ولی من با توجه به قدم، از وزنی که داشتم خجالت می کشیدم. 
حتی پنج پوند اضافه هم  باعث می شــد که توی  لباس هایم معذب باشم، با 40 

پوند اضافه وزن که ظاهرم به کلی شبیه یک نفر دیگر می شد.
برای پیدا کردن لباس هایی که هم اندازه ام باشند و هم ظاهری نوجوانانه داشته 

باشند، مشــکل داشــتم. در لباس های مخصوص نومادرها هر چند که راحت 
بودم، ولی از لباس هایی که دوســتانم می پوشیدند آنقدر فاصله داشت که هیچ 
وقت آنها را بیرون از خانه نمی پوشــیدم. تمام شلوار جین هایی که از آنها خوشم 
می آمد به زحمت اندازه ام می شدند. ســال ها بعد، بعد از انکه وزنم را کم کردم، 
عکسی را به یکی از دوستانم نشان دادم و گفتم: »من چاق بودم، زود باش قبول 
کن!« او بی تامل جواب داد »آن وقت ها این را به تو نمی گفتم چون نمی خواستم 

باعث ناراحتی ات شوم.«
از اینکه به من دروغ گفته بود خیلی ناراحت شدم. فهمیدم که او فقط به فکر این 
بود که احساساتم را جریحه دار نکند. این حرف به این دلیل ناراحتم کرده بود که 
تمام احساساتم در پی این بودند که کلمه »چاق« به آنها اطالق نشود، رفتاری که 
تنها این گمان را تقویت می کرد که احساس بدی نسبت به »چاق بودن« داشتم، 

که از چاق بودن احساس شرمساری به من دست می داد.
تنها چیزی که الزم داشــتم این بود که یک نفر به من بگوید: »درسته، تو چاقی، 
ولی این اصال چیز بدی نیســت.« می خواســتم واقعیت وجودی ام به رسمیت 
شناخته شود. می خواستم فقط دیگران فقط به من بگویند خیلی خوب، چاقی، 

پوستت افتادگی دارد، پایین تنه از شکل افتاده، روی پوستت خط هایی به وجود 
آمده و همه چیزهای دیگر. به همان چند تا دوستم و همینطور کسانی که دوستم 
داشتند التماس می کردم فقط حقیقت را به من بگویند: »می دانم که چاقم، فقط 
همین را به من بگویید. از شنیدن این حرف دیوانه نمی شوم.« ولی هیچ کدامشان 
این حرف را بر زبان نمی آوردند. با احســاس ترحمی که در نگاهشان می دیدم، 

همینطوری به من نگاه می کردند و دروغ می گفتند.
»این چه حرفی است که می زنی؟« »کی گفته تو چاقی؟« »تو تازه بچه داری شده 
ای.« آنها هر چیزی را که فکر می کردند از شنیدنش احساس بهتری به من دست 
می دهد می گفتند، ولی  از حرف هایشان اصال کوچک ترین چیزی دال بر اینکه 

از هیکل من واقعا خوششان می آید، استنباط نمی کردم.
از تمام حرف هایی که دوســتانم به من می زدند، این حرفشــان از همه بدتر بود 
که »خیلی زود وزن کم می کنی.« هر بار که این کلمات را می شــنیدم احساس 

تنهایی مطلق به من دست می داد. دوستانم نمی توانستند درک کنند که هیکلم 
واقعا چقدر تغییر کرده اســت. وزن کم کردن به این سادگی ها نبود، غیر از اینها 
تازه پوستم هم شل و روی آنها پر از خط شده بود. بدنم هیچ وقت به شکلی که می 
شناختم برنمی گشت. ولی جواب های دوستانم بی توجه به احساسات واقعی من، 
چیزی جز ابراز خیرخواهانه تمام پیام هایی که رسانه ها به خورد ما می دهند نبود.
رســانه ها دائم زیر گوشم جیغ می کشیدند که در اســرع وقت به هیکل پیش از 
بارداری ام »برگردم«. مثل اینکه هیچ کس نمی خواست تغییراتی را که با پروردن 
یک موجود دیگر در درونم بر ســر اندامم آمده بود به رسمیت بشناسم یا بپذیرم. 
انگار که »بدن مادر« نوعی هیکل طبیعی و عادی نیست، بلکه انحراف از چیزی 

است که برای همه  بدیهی است اندام واقعی باید شبیه آن باشد.
به خودم گفتم محال است دوباره آدم جذابی شوم. فکر می کردم که دیگر محال 
اســت بی آنکه احســاس معذب یا »چاق« بودن کنم، قادر به پوشــیدن لباس 
هایی که دلم می خواهد، باشــم. و قرار بود به جای پذیرش خودم، فقط باید این 
شرمساری را بپذیرم. همه اینها را به عنوان یک قربانی معتبر برای اندامم بپذیرم، 
به جای آنکه این مسئله را زیر ســئوال ببرم که چرا نمی توان به اندامم به عنوان 

اندامی جذاب نگاه کرد.
وقتی 18 ســالم شــد به وزن پیش از بارداری ام 
بازگشتم، ولی در شکل جدیدم تغییر ایجاد نشد. 
آن موقع بود که امیدم را برای داشتن اندامی که 

شکلی آرمانی داشته باشد از دست دادم.
از دست دادن این امید بهترین اتفاقی بود که تا 
آن موقع برایم رخ می داد. این اتفاق به این معنی 
بود که حاال می توانســتم دیگر دست از تالش 
برای کم کردن وزنم بردارم. به این معنی بود که 
می توانستم رؤیابافی درباره اندامی که هیچگاه 
به آن دست نمی یافتم کنار بگذارم. به این معنا 
بود که دست برداشتن از خیالبافی درباره اندامی 
که هیــچ وقت صاحــب آن نمی شــدم، گامی 

ضروری برای پذیرش اندامی بود که داشتم.
دوست داشــتن خودمان فقط زمانی می تواند 
صورت بگیــرد که داوری هــای اجتماعی را از 
واژگانی چون »چاق« بزداییم و اندام خودمان را 
به درستی و همراه با پذیرش آن توصیف کنیم. 
این اتفاق یک شبه برای من رخ نداد. حقیقتش 
را بخواهید حتی نمی دانستم که چنین نگاهی 
هم وجود دارد. چند ســال پیش سومین بچه ام را باردار شــدم. از بارداری اولم 
بیشــتر از یک دهه می گذشــت و این بار روش پذیرش دگردیسی ها را در پیش 

گرفتم.
عاشق اندام دوران بارداری ام شدم و وقتی  ســومین فرزندم را به دنیا آوردم، هر 
وقت به اندامم و تغییرات ژرفی که در آن ایجاد شده بود، آن خطوط عمیق و پوست 
های وارفته نگاه می کردم، لذت می بردم. برای همین دلم می خواست تا جایی 
که می شود آن تغییرات به قوت خود باقی بمانند تا ریزه کاری های تغییراتی که 
در اندامم رخ داده بــود، به خاطرم بماند. ولی دلم می خواســت از چیزی که در 
انتظارم بود نیز استقبال کنم، از این واقعیت که خوب می دانستم دیگر هیچگاه 
به اندامی که تا پیش از همین بارداری ام داشتم نیز بازنخواهم گشت. آموختم که 
زیبایی را در گذشته و اکنون جستجو کنم، من نسخه های مختلف زیبایی را در 

اندام خود تجربه کرده بودم.

تخمکبوترتأثیریبرزبانبازکردنکودکندارد
فارس- مریم کوشا روانپزشک کودک و نوجوان گفت: در حدود ۷ تا 8 ماهگی کودک  سیالبی 
مانند بابابا، ماماما را تکرار می کند. معمواًل اصوات هدفمند هســتند  اما معنای خاصی ندارد و 
در واقــع یک نوع ارتباط  برقرار کردن کالمی هســتند، پس از این مرحله معمواًل در  حدود یک 
سالگی کودک سه کلمه هدفمند را بیان می کند.  اگر کودک سن یک و نیم سالگی را پشت  سر 

بگذراند و هیچ کالم هدفمندی را بر زبان نیاورد باید به پزشک مراجعه شود.  
وی افــزود: هــر  چقدر مادر در دوران پس از تولد نوزاد با وی بیشــتر  صحبــت کند نوزاد زود تر 
زبان باز خواهد کرد.  تغذیه خوب و مصرف تخم پرندگان  به دلیل باال بودن پروتئین بر رشد کلی 
کودک موثر اســت و  از نظر انرژی منبع خوب غذایی محســوب می شــود اما  اینگونه نیست که 
تخم کبوتر خاصیت ِویژه ای داشــته باشــد و  باعث سریع تر صحبت کردن کودک شود در واقع 

این  موضوع جنبه علمی ندارد.

سینهپهلوچیست؟
ایسنا- دکتر حشمت الله توکل گفت: سینه پهلو یا پلومونی که در زبان عربی ذات الریه نیز نامیده 
می شــود، عفونت سنج )قسمت اسفنجی( ریه است. این بیماری پس از یک عفونت ویروسی 
و بیشتر پس از آنفلوآنزا آغاز می شود.عالئم سینه پهلو عبارت از سرفه، خلط، تب و گاهی لرز، 
درد و سوزش در قفسه سینه است که درد با سرفه و نفس کشیدن تشدید می شود.سینه پهلو یا 

ذات الریه در افراد با سن پایین و سن باال وخامت بیشتری دارد.
توصیه می شود افراد مسن و باالی 65 سال و اشخاصی که بیماری هایی از جمله تنگی نفس، 
بیماری قلبی، تپش قلب و بیماری کلیوی دارند، در آغاز فصل زمستان برای پیشگیری از ابتال 
به این بیماری حتما واکســن آنفلوآنزا را تزریق کنند.ســینه پهلو بر اساس نوع میکروب، انواع 
متفاوتی دارد و پزشک پس از تشخیص سینه پهلو برای تایید نهایی به عکس از قفسه سینه یا 

انجام رادیوگرافی از سوی بیماری نیاز دارد.

عطرهاییکهآلزایمرمیآورند
سالمت نیوز- سطح باالی آلومینیوم در مغز افرادی که در معرض آلومینیوم قرار دارند ممکن است 
سبب شود آن افراد بر اثر ابتال به آلزایمر جان خود را از دست دهند. آلمینیوم سال ها است که به 
عنوان نوعی مخدر اعصاب شناخته شده است و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد قرار زیاد 
در معرض آن می تواند سبب ابتال به بیماری هایی عصبی همچون آلزایمر، زوال عقلی، اوتیسم 
و بیماری پارکینســون شــود. مردی 66 ساله که به آلزایمر شدید و زودهنگام مبتال شده است به 
مدت 8 سال در معرض آلودگی های آلومینیومی قرار گرفته است که این مورد نقش مهم سیستم 
بویایی و ریه ها را در تجمع آلومینیوم در مغر نشان می دهد. مطالعات نشان داده است مقادیر باالی 
آلومینیوم در بافت های مغز برخی افراد که بر اثر بیماری آلزایمر زودهنگام مرده اند، مشاهده شده 
است.متاسفانه قرار گرفتن در معرض آلومینیوم خطری بزرگ برای آن دسته افرادی است که در 

معادن، کارخانه ها کار می کنند و یا مشغول جوشکاری و کشاورزی هستند.

نکاتی مفید درباره خواص سبوس گندم
تســنیم- محمد دریایی متخصص 
علوم زیستی و گیاهان دارویی گفت: 
ناخالص بــودن نان، همــان فیبر و 
امالح معدنی و ویتامین های مفیدی 
است که ما به عنوان "سبوس" از گندم 
گاهانه در  و جو جــدا می کنیــم و ناآ
اختیار چهارپایان قرار می دهیم و خود 

را از منافع سرشار غذایی و درمانی آن محروم می کنیم.
بــرای پیش گیــری از بیشــتر بیماری هــا و اختالالت 
ـ عروقی، یبوست، همورویید و پاک سازی  گوارشی، قلبیـ 
کولون، نان ســبوس دار گندم و جو که در آن فیبرهای 
گیاهی و سلولز وجود دارد، بهتر است که مصرف شود. 

وی افزود: بــرای درمان ریزش مو، 
جوش های صورت و لطافت پوست از 
نان سبوس دار استفاده کنید تا گرفتار 
داروهای شیمیایی و گسترش دامنه 
زیان بار بیماری های گوناگون نشوید، 
آرد ســفید، برنج ســفید، قند و شکر 
سفید، دشمن ســالمت و بهداشت 
عمومی اســت، اجتناب از عوامل کاهنده  طول عمر و 
عافیت، واجب شرعی و یک ضرورت است. نمک دریا 
احتمال ابتال به عفونــت را کاهش می دهد، همچنین 
باعث جوانی سلول ها می شود. تبادل مواد معدنی و سّمی 

میان خون و آب را نیز ممکن می سازد.

حفظ سالمت قلب با مصرف عصاره سیر
طبق یــک مطالعه جدیــد، عصاره 
چندســاله ســیر می توانــد مانع از 
پیشــرفت بیماری قلبــی و حتی در 
برخی موارد از بین بردن تجمع پالک 
خونــی در عــروق شــود. محققان 
 LA BikMed موسسه تحقیقاتی
کالیفرنیــا در مطالعــات اخیر خود 

دریافتند میزان پالک های ضعیــف در عروق خونی 
بیمــاران مبتــال بــه ســندروم متابولیک کــه عصاره 
چندســاله ســیر مصرف کرده بودند، کاهــش یافت. 
ســندروم متابولیک از طریق چاقی، فشار خون باال، و 

سایر عوامل پرخطر مشخص می شود.

تیــم  بــادوف، سرپرســت  متیــو 
تحقیــق، در ایــن باره مــی گوید: 
»ایــن مطالعه بار دیگــر فواید این 
مکمل غذایی را در کاهش انباشت 
پــالک های نــرم و پیشــگیری از 
تشکیل پالک های جدید در عروق 
خونی که مــی تواند موجــب بروز 
بیماری قلبی و تصلب شریان شود را اثبات می کند.« 
بادوف در ادامه عنوان می کند که آنها با انجام چهار 
مطالعه تصادفی متوجه شــدند کــه مصرف عصاره 
چندســاله ســیر می تواند به روند کاهش پیشــرفت 

تصلب شریان کمک کند.

معجون خورها بخوانند
شــفا آنالین- به دلیل آن که معجون غذای تقریبا 
کاملی به شــمار می رود، یک لیوان آن بخصوص 
برای دانش آموزانی کــه تمایل به خوردن صبحانه 
ندارند یا افــراد ضعیف و کم توان و کســانی که به 
خــوردن عصرانه هایــی همچــون شــیر و کیک، 
بیسکویت و چای یا کیک و آبمیوه های مصنوعی 
عادت دارند، بهترین جایگزین اســت، اما مصرف 
آن به افراد دیابتی، چاق و دچار اضافه  وزن توصیه 

نمی  شود.
برخالف تصور عامه با وجودی که معجون شیرینی 
طبیعی دارد و مقوی است، اما فوق العاده کالری زا 
و چاق کننده و باالبرنده قند خون است بخصوص 
آن که برخــی افراد غیرمتعهد معجون را با عســل 
تقلبی یا شکر تهیه می کنند. در این صورت مصرف 
مداوم و مســتمر معجون، قند خون را بشدت باال 

می  بــرد و خطر ابتال به دیابت را افزایش می  دهد.
اگر اضافه وزن دارید و نمی  توانید بی خیال خوردن 
معجون شوید، توصیه می شود یکی از وعده های 
غذایی را کم کالری تهیه کنید تا در صورت مصرف 
معجون دچار افزایش کالری و اضافه وزن نشوید. 
اگر هم الغرید یا در دوران نقاهت بیماری هستید 
یا برای تقویت و بهبود رشــد کودکانتان از کنجد و 

خامه هم در معجون استفاده کنید.

آیامعجونکلسیمدارد
معجون به واسطه داشتن شــیر و مغزهای آجیلی 
کلســیم مناســبی دارد و بــرای آن کــه بتوانید با 
مصرف آن میــزان کلســیم دریافتی بــدن را باال 
ببرید آن را به صورت خانگی و با شیر کم چرب تهیه 
کنید. هر چه درصد چربی شیر کمتر باشد، میزان 
کلســیم و جذب آن بیشتر می  شــود ضمن این که 
مبتالیان پرفشــاری خون بایــد از مغزهای آجیلی 
بی نمک اســتفاده کنند. اما آیــا ترکیبات معجون 

می تواند در خواص شیر آن اختاللی ایجاد کند؟
بدن ما بــرای تامیــن پروتئین مورد نیــاز خود باید 
از دو منبــع حیوانــی و گیاهــی بهره ببــرد که اگر 
بخواهیم ارزش بیولوژیک پروتئین دریافتی باالتر 
رود، بهتر اســت پروتئیــن نوع حیوانی بــا گیاهی 
تلفیق و همزمان مصرف شــود. در نتیجه مصرف 
معجون در قالب شــیر بــا انواع مغزهــای آجیلی 
مثل پســته، بادام، فندق، گــردو و حتی دانه های 
کنجــد باعث افزایــش ارزش بیولوژیــک پروتئین 
دریافتی می شــود، ضمــن این که موز و عســل و 
خرمــای موجــود در معجــون تأثیری بــر کاهش 
جذب کلسیم شیر ندارد و حتی باعث افزایش مواد 

مغذی می شود.
الزم اســت بدانید، ارزش تغذیه ای شیر با افزودن 
عســل طبیعی و نه تقلبی افزایــش می یابد و برای 
کســانی که ســوءتغذیه دارند بســیار موثر خواهد 
بود. امــا نکته مهم این که بهتر اســت قبل از یک 
ســالگی به کودکان معجون حاوی عســل ندهید 
زیرا احتمــال بروز حساســیت را از طریق عســل 
در کــودکان افزایش می دهد.معجون به واســطه 
داشتن شیر و خطرات ناشــی از مصرف شیرهای 
غیرپاســتوریزه بایــد از مراکــز معتبــر و مجوزدار 

تهیه شود.

سالمت



7 یکشنبه 4 بهمن ماه 1394

سرانجام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گزارش تفصیلی خود درباره 
موضوع فساد در فوتبال را منتشر کرد. در ابتدای این گزارش می خوانیم: 
ورزش به عنوان ضروری ترین مقدمه تندرستی و نشاط اجتماعی، می تواند 
سبب افزایش غرور ملی و همدلی مردم شود. یکی از رشته های جذاب و 
پرطرفدار ورزشی در کشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه 

ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیون های ورزشی را بر عهده دارد.
به همین دلیل وزیر ورزش به عنوان مقام عالی باید پاســخگوی مســائل 
مربوط به فدراســیون های ورزشی باشــد. وزیر ورزش و جوانان به همراه 
معاون ورزش همگانی بر اســاس اساســنامه فدراســیون فوتبال، عضو 
مجمع آن فدراسیون هســتند و لذا وظایف نظارتی آنان دوچندان است. 
با این همه در طول ســال های گذشته، شــاهد اتفاقاتی در ورزش فوتبال 
بوده ایم که این رشــته پرطرفدار ورزشی را با انتقادات و حاشیه های بسیار 
مواجه کرده است. یکی از این موضوعات، مسئله تخلفات ساختاری است 

که تبعاتی را در پی داشته است.
مطابق ماده 1 اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی 

و دارای شــخصیت حقوقی اســت. امــروزه نهادهای غیردولتــی به گونه ای 
خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و 
مسئولیت های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران که مقر آن در تهران است در کلیه نقاط کشور، دارای هیأت های 
فوتبال استان یا شهرستان می باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت 

منصوب نموده است.
با ورود بی ضابطه ســرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد 
فوتبالیست ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح کیفی بازی ها و 
متعاقبًا نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم ها و بازیکنان اعم از 
تبانی تیم ها، مربیان، داوران و پرداخت های غیرمتعارف باشگاه ها به بازیکنان 
و رفتارهای غیراخالقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی 
از بازیکنان و رسانه ای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این 
ناهنجاری ها باال رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذی ربط مطرح شده است.
بر همین اســاس، کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اسالمی در راستای 
انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش های 
متعدد در خصوص موضوع »نهادینه شــدن فســاد و تخلف در فوتبال ایران« 
ضمن اســتعالم از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشــکیل 
جلســات متعدد و مصاحبه بــا تعداد زیادی از عالقه مندان فوتبال و اســتماع 
نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات الزم، اقدام به بررسی این پرونده نمود 
که خالصه ای مجمل و متناســب با قرائت در جلســه عمومی مجلس شورای 
اســالمی تهیه گردید و حســب مورد، پرونده جهت طــی مراحل قانونی به قوه 

قضائیه ارسال خواهد شد.
مطابق شــأن و وظیفه کمیســیون، این گــزارش به طــرز کار وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله 

رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق می باشد.

رشوههای100میلیونتومانیدرفوتبالایران
؛ کمیســیون اصل 90 مجلس گزارشی درباره فساد در فوتبال منتشر کرده که 
در بخشی از آن به رشوه های این رشته ورزشی اشاره شده است. در این بخش 

از گزارش نوشته شده است:
عوامل مباشر در تبانی بر اساس مستندات، برخی از مسئوالن میانی، مدیران 
و کارکنان وقت فدراســیون با بازیکنان و مدیران تیم ها، بین داوران و مدیران 
تیم ها و بازیکنان اتفاق می افتد. شکل و شیوه های تبانی، مصادیق مختلفی 
دارد که دعوت شدگان به کمیســیون اصل 90 و برخی از مسئوالن نهادهای 

نظارتی و امنیتی به این موارد، اینگونه اشاره کرده اند:
پرداخت رشــوه به بازیکنــان برای کم کاری در زمیــن، درگیری عمدی منجر 
بــه اخــراج، خطای عمد منجر بــه پنالتی با وعده انتقال به تیــم های بزرگ با 
قراردادهای کالن و پرداخت رشوه به داور برای داوری یک سویه که برای این 

موارد از 100 تا 20، میلیون ریال پرداخت می شود.
پیشنهاد پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال توسط مدیرعامل یکی از باشگاه 
های مطرح به مدیر عامل تیم مقابل که پس از نپذیرفتن، دروازه بان تیم مورد 
تطمیــع قرار می گیرد، پرداخت 500 تا 1000 میلیون ریالی به مربی تیم های 

درجه دو در قبال باختن بازی.
کاپیتان ســابق یکی از تیم های مطرح لیگ برتر اعالم داشــته که در یکی از 
مسابقات حساس که سرنوشت قهرمانی معلوم می شد، سرپرست تیم ما قبل 
از بــازی به من اعالم کرد کــه در توافق با داور، مبلغــی را طی یک فقره چک 
تحویــل داور داده انــد، چنانچه تا دقیقه 80 بازی نتیجه برد داشــت، نیازی به 
کمک داور نیســت ولی اگر بازی مســاوی پیش رفت، داور باید برای ما پنالتی 
بگیرد و کاپیتان باید پنالتی را بزند. بازی به دقیقه 83 رسید که داور در فرصتی 
نزد من آمد و با عصبانیت گفت که چرا توپ را در 18 قدم نمی فرستید که توپی 

را فرستادم و او به ناحق پنالتی گرفت.
برخی از چهره های سرشناس و نامدار فوتبال ایران، در عین حال که از وجود 
تبانی در بین دســت انــدرکاران )داور با عوامل تیم هــا( ناراحتند و آن را پدیده 
زشــت و مخربــی برای ورزش می دانند، اما در عین حــال با این توجیه که اگر 
بــه این وضع تن ندهند و اقدام نکنند، از دیگــران عقب می مانند، در مواردی 
سراغ تبانی رفته اند از جمله پرداخت 10 هزار دالر به داوری مشهور که مطابق 
قرارداد اگر داور نمی توانســت بازی را به نفع پردخت کننده دربیاورد، باید نیمی 

از مبلغ را برمی گرداند.
قابل ذکر است که حسب گزارش نهادهای ذیربط و اظهارات اصحاب فوتبال 

در اکثر این موارد مبالغ دریافتی مستقیما به حساب داور، بازیکن یا مربی 
و مدیرعامل واریز نمی شــود، بلکه از شماره حســاب دوستان و آشنایان 
و گاه در قالــب قراردادهای صوری، نقــل و انتقال پول صورت می گیرد. 
نمونه هایی از این موارد که توسط عناصر پرداخت کننده و یا شاهدان عینی 
و یا توسط نهادهای نظارتی به کمیسیون گزارش شده است، بسیار است.
بر اساس اسناد موجود، رئیس سابق فدراسیون فوتبال طی نامه ای رسمی 
در تاریخ 84.10.24 به ریاســت وقت شعبه یک بازپرس دادسرای ناحیه 
6 تهران، پیشنهاد رسوه از ســوی رئیس کنونی کمیته حقوقی و مقررات 

فدراسیون فوتبال را محرز دانسته است.

صفاییفراهانیمسببایجادفساددرفوتبالشناختهشد!
در بخشی از این گزارش بدون اینکه نامی از صفایی فراهانی آورده شود، 
او را به عنوان یکی از مســببین ایجاد فســاد معرفی کــرده اند. بند »ب« 
ایــن گزارش، »انتصاب افراد سیاســی و غیر متخصص در فوتبال« را به 
عنوان یکی از عوامل فساد معرفی کرده و در توضیح آن نوشته شده است: 
»براســاس بررسی های به عمل آمده، یکی دیگر از دالیل مهم ایجاد فساد در 
فوتبال ایران، استفاده از چهره های سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه 
فوتبالی و یا استفاده از چهره های غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان 
از جهت مدیریتی، در راس فدراسیون فوتبال و یا باشگاه های کشور می باشد. 

در اینجا موارد زیر قابل توجه است:
1. فدراســیون فوتبال از ابتدای انقالب تاکنون دارای 33 رئیس بوده است اما 
از ســال ۷۷ در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاســی بدون سابقه مرتبط 
و مدیریت ورزشــی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاســی غیر فوتبالی و 
موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفه ای خود گردید. در چهارمین 
سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به 
برگزاری لیگ حرفه ای در مســابقات باشــگاهی ایران گرفت که در نهایت نام 
لیگ برتر روی آن نهاده شــد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از 
ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاه 
ها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بی رویه و یکباره دستمزد 
بازیکنان، مربیان و باشگاه ها و متعاقبا افزایش هزینه های باشگاه داری را به 
دنبال داشت. حدود 14 سال اســت که لیگ فوتبال ایران واژه »حرفه ای« را 
یدک می کشــد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا 14 فصل را پشت سر گذاشته 

از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفه ای نشده است.
2. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی 
در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال 85 با برکناری این مدیر با 
سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تالش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر 
بدون هرگونه ســابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل 
موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاســت فدراسیون، 
وی در آخرین دقایق از شــرکت در انتخابــات کناره گیری کرد و الجرم، فردی 
که از توان و ســابقه قابــل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبــال برخوردار نبود، به 
عنوان تنها کاندیدای ریاســت این فدراســیون باقی مانــد و در حقیقت در این 

جایگاه منصوب شد.«
طبق این گزارش، صفایی فراهانی هم ردیف با علی کفاشیان، به عنوان بخشی 

از عوامل ایجاد فساد در فوتبال معرفی شده اند!

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

تیم منچستریونایتد در خانه 
با حساب یک بر صفر به 
تیم ساوتهمپتون باخت تا 
 انتقادات علیه لوئیس 
فن خال تشدید شود.

تیتردو

کفاشیان: ماموریت خاکپور 
به پایان رسید

علی کفاشــیان درباره حذف تیم ملی امید از انتخابی 
المپیک در مراسم تجلیل از تیم های فوتبال ساحلی 
اظهار کرد: برنامه ما بــرای تیم ملی امید بلند مدت و 
5/1 ســاله بود و در این مدت برنامه ها را اجرا کردیم و 
اردوهایی را که خواســته بودند را برگزار کردیم. قبول 
داریم که این تیم نتوانســت برابر ژاپــن نتیجه بگیرد 
و حذف شــد اما پشتوانه ســازی خوبی برای تیم ملی 
بزرگســاالن صورت گرفت. وی به غیبت دو بازیکن 
لژیونر ایران در این تورنمنت زیر 23 ســال اشاره کرد 
و گفت: تیم مــا در قطر بازی به بازی بهتر می شــد و 
در دیدار برابر ژاپــن نیز عملکرد خوبی داشــتیم و به 
نظرم با این نمایش چیزی از ارزش های تیم ایران کم 
نمی شــود. زحماتی که کادر فنی تیم امید کشــیده از 
بین نخواهد رفت چرا که ایــن بازیکنان بعدا تیم ملی 
بزرگساالن را تغذیه می کنند. در فوتبال دنیا دو دسته از 
مسابقات هستند که اهمیت دارند که یکی جام جهانی 
است و دیگری مسابقات باشگاهی و سایر تورنمنت ها 
تنها برای پشتوانه ســازی انجام می شــود. کفاشیان 
دربــاره اختــالف کادر فنی تیم امید با ســرمربی تیم 
بزرگساالن اظهار کرد: من اعتقاد دارم در هر شرایطی 
با تعامل می شود مشکالت را مرتفع کرد. البته به اعتقاد 
من در این ماه هــای اخیر اصطکاکی میان کی روش 
و کادر فنــی تیم امید وجود نداشــت. حتی کی روش 
می توانســت یک ماه پیش برای تیم ملی اردو بگذارد 
اما ما از او خواستیم برای تعامل بیشتر با تیم امید اردو 
برگزار نکند. لژیونرها هم امکان حضور در این اردو را 
نداشتند و بیشتر بازیکنانی که مد نظرش بودند در تیم 
امید حضور داشتند. دقیقا به دلیل کمک به تیم امید 
اردوی تیم ملی را برگزار نکردیم و معتقدم که کی روش 
تعامل الزم را با مربیان تیم امید داشت. ممکن است 
در روزهایی مشکالتی به وجود آمد اما ما هم همیشه 
اصرار داشتیم که باید بین مربیان تیم ملی تعامل برقرار 
باشــد. حذف این تیم انتخابی المپیــک اتفاق خوبی 
نبود اما اتفاقی اســت که افتاده و ما با مربیان داخلی 
نتوانســتیم نتیجه بگیریم او دربــاره نقش کادر فنی 
تیم امید در این ناکامی و در پاســخ به این سوال که آیا 
این کادر به کارش ادامه خواهد داد، گفت: ماموریت 
خاکپور در این تیم به پایان رسیده و ما در مسابقات آتی 

از کادر جدید استفاده خواهیم کرد. 

رئالبازیکن1۸ساله
آرژانتینیبهخدمتگرفت

باشگاه رئال مادرید هافبک 18 ساله تیم بوکاجونیورز 
را به خدمت گرفت. رودریگو بنتانکور نام هافبک 18 
ساله بوکا اســت که به رئال پیوسته است. گزارش ها 
حاکی از این اســت که این بازیکن اروگوئه ای به طور 
قرضی تا پایان فصل در بوکا می ماند. مسئوالن باشگاه 
اســپانیایی همچنین در نظر دارند ریکاردو رودریگز، 
دفاع چپ ولفســبورگ و لروی سین، هافبک شالکه 
را هم به جمع نفرات خود اضافه کنند. ســین از سوی 
شالکه 50 میلیون یورو قیمت گذاری شده است ضمن 
اینکه بارسلونا هم بر روی جذب این بازیکن نظر دارد. 
رودریگز هم از ســوی باشگاه ولفسبورگ 30 میلیون 
پوند قیمت گداشته شده است اما باشگاه آلمانی تا پایان 

فصل حاضر به فروش این بازیکن نیست.

مورینیوبهمنچستریونایتد
نامهنوشت

ژوزه مورینیو نامه ای شــش صفحه ای به مســئوالن 
باشگاه منچستریونایتد نوشته که طی آن از عالقمندی 
خود برای حضور در این باشــگاه و نیز جزئیات برنامه 
کاری اش خبــر داده اســت. ایــن در حالی اســت که 
خورخه منــدس، مدیر برنامه های مورینیو، نوشــتن 
چنین نامــه ای را تکذیب کرده اســت. وی گفت: به 
ذهن هیچکس خطور نمی کند که یک مربی در سطح 
مورینیو به باشگاهی نامه بنویسد و تقاضای شغل بکند. 
این موضوع واقعا چرت است. مورینیو در ماه دسامبر به 
دلیل کسب نتایج ضعیف از باشگاه چلسی برکنار شد. 
مورینیــو بالفاصله از عالقمندی خود برای حضور در 
منچستریونایتد خبر داد و گفت آرزوی دیرینه وی بوده 
که سرمربی من یونایتد شود. مورینیو یکی از گزینه هایی 
بود که فرگوسن پس از جدایی از یونایتد در سال 2013، 

شایعه پیوستنش به این تیم قوت گرفته بود.

فانخال:هوادارانحق
دارندمراهوکنند

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت هواداران این 
تیم حق دارند وی را هو کنند. تیم فوتبال منچستریونایتد 
شنبه شب در دیداری خانگی با نتیجه یک بر صفر مقابل 
ساوتهمپتون مغلوب شد. هواداران من یونایتد از دقیقه 
40 با شــعار »حمله حمله حمله« به استقبال این بازی 
رفتنــد اما از آغاز نیمه دوم به هــو کردن تیم پرداختند. 
منچستریونایتد در این بازی فقط یک شوت در چارچوب 
داشــت. لوییس فن خال در نشست خبری پایان بازی 
اظهار کرد: شما نمی توانید بگویید که آنها )هواداران( 
درست نمی گویند. آنها حق دارند که از عملکرد ما ناامید 
باشند و مرا به درستی هو کردند. وی افزود: من نمی توانم 
احساس تماشاگران را نسبت به خودم عوض کنم. فقط 
می توانم با بازیکنانم کار کنم تا بتوانیم سطح بازی را ارتقا 

دهیم و این کاری است که ما می توانیم انجام دهیم.

والدسدراستانداردلیژ
دروازه بان سابق بارســلونا و منچستریونایتد به لیگ 
بلژیــک رفــت و رئال مادریــد گزینه جدیــدی برای 
خــط حمله خــود در نظر گرفت. در حالــی که نقل و 
انتقاالت ژانویه فوتبال اروپا به روزهای حساس خود 
نزدیک می شود اخبار نقل و انتقاالت در رسانه های 
فوتبالی به تیتر نخســت تبدیل شــده است. ویکتور 
والدس دروازه بان سابق بارسلونا و منچستریونایتد با 
تیم اســتاندارد لیژ بلژیک به توافق رسید و قرار است 
در ادامــه فصل فوتبال بلژیک در این تیم بازی کند. 
رضا قوچان نژاد بازیکن تیم ملی ایران ســابقه بازی 

در این تیم را دارد. 

طوفان جهانبخش
آلکمار در نوزدهمین بازی توانست فاینورد باالی جدولی را با چهار گل از پیش 

رو بردارد. در این بازی که از ســاعت 15 و در زمین آلکمار آغاز شــد ابتدا 
این فاینوردی ها بودند که توانستند در دقیقه 12 توسط کرامر دروازه تیم 
میزبان را بازکنند، پس از آن آلکمار به همراه وینگر ایرانی خود طوفانی 
چند دقیقه ای به راه انداخت و موفق شد دو بار در دقایق 23 و 26 توسط 

هنریکسن و جانسن دروازه فاینورد را باز کند تا نیمه اول را به اختالف 
یک گل به ســود خود به پایان برســاند.  امــا در نیمه دوم بازهم 

یاران جهانبخش بودند که توانستند در دقایق 53 و 55 دروازه 
حریف خود را باز کنند و جانسن با به ثمر رساندن این دو گل 
در این بازی هت تریک کند، فاینوردی ها نیز در دقیقه ۷2 
توسط ویلهنا یکی دیگر از گل ها را پاسخ دادند تا در نهایت 
نتوانند نتیجه ای بهتر از شکست 4 بر 2 به دست بیاورند.  
ستاره ایرانی آلکمار، علیرضا جهانبخش که 90 دقیقه را 
در میدان حاضــر بود بازی خوب خود را با پاس گل دوم 

این تیم تکمیل کرد.

از رشوه  های 100 میلوینی تا نقش صفایی فراهانی در فساد!
گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فساد در فوتبال

در روزهایی که هر کســی درباره تیم هــای امید اظهار 
نظر می کنــد، اعضای کمیته  فنی فدراســیون فو تبا ل 
که نقــش مهمی در انتخاب ســرمربیان تیم های ملی 
دارد، سکوت پیشــه کرده اند و فعال خودشان را در حد 

مقام مسئول نمی دانند.
پــس از حــذف تیــم  ملــی امیــد از انتخابــی المپیک 
افراد زیــادی در مقام مســئول و غیر مســئول در این 
باره اظهــار نظر کردند و به تشــریح عملکــرد تیم  ملی 
پرداختنــد، اما اعضای کمیته  فنی فدراســیون فو تبا ل 
که به طــور مســتقیم در انتخــاب مربیــان و اعضای 
کادرفنــی تیم هــای ملــی نقــش دارنــد و برنامه های 
آنها را بررســی می کننــد، همزمان با حــذف تیم  امید 
 از دسترس خارج شــده اند و حتی به پاســخگویی هم 

راضی نشدند.
کمیتــه  فنی فدراســیون هــم مانند خیلی از کســانی 
کــه در این ماه هــا نقــش خنثــی را ایفا کــرده بودند 
عمل کــرد و به نوعی نشــان داد که هیــچ تاثیری در 
موفقیت تیم هــای ملی ندارد؛ کمیتــه ای که گروهی 
از کارشناســان، بازیکنان ســابق فو تبا ل و مدرســان 
AFC در آن حضــور دارنــد. افــرادی ماننــد محمد 
احسانی، مرتضی محصص، فریدون معینی، محمود 

یاوری، جالل طالبــی و حتی قبل تــر فرهاد مجیدی 
که روی هــم رفته کوهی از تجربه هســتند، اما وقتی 
عملکرد آنها را در ماه های گذشــته بررســی می کنیم 
به فکر فــرو می رویم که آیا فدراســیون واقعــا به این 
گــروه نیاز دارد یــا نه؟ آیــا کمیته  فنی ماننــد خیلی از 

کمیته ها، فرمالیته اســت؟
در بررســی عملکــرد ایــن کمیتــه نیــاز نیســت بــه 
گذشــته های دور بازگشــت و می توان بــه حدود یکی، 
دو ســال قبل بازگشــت که این کمیته  پس از نتایج تیم 
 ملی امید در باز ی های آ ســیا یی اینچئون کره جنوبی، 
فرصتــی به نلو وینگادا، ســرمربی سرشــناس پرتغالی 
نــداد و به نوعی این مربی را به صالبه کشــید و در آخر 
هم وینگادا ایران را ترک کــرد. حال پس از حدود یک 
ســال وینگادا، ســرمربی یک تیم در لیگ برتر پرتغال 
شــده و این تیم ایران است که باید چشــم انتظار چهار 

سال دیگر باشد.
پــس از گرفتــن فرصــت از وینــگادا، این بــار زالتکو 
کرانچــار گزینه ســرمربیگری این تیم بــود؛ گزینه ای 
که کارنامه موفقش در کرواســی و ایران می توانســت 
امیدهای فوتبال ایران را زنده نگه دارد، اما این بار هم 

کمیته  فنــی حمایتی از این گزینه نکرد.

پــس از این، محمــد خاکپور با ســه مــاه مربیگری در 
اســتیل آذین و کارنامه نــه چندان قدرتمنــد با گروهی 
از مربیان کــم تجربه مانند هــادی طباطبایی هدایت 
تیمــی را گرفــت کــه پــس از تیم  ملــی بز ر گســاالن 
اهمیت بســیار زیادی بــرای فدراســیون فو تبا ل دارد 
و یک کم تجربگی، نســلی از بهتریــن و آینده دارترین 
فو تبا لیســت های ایران را می ســوزاند. ایــن اتفاق هم 
افتاد و حســرت ایران برای رســیدن به المپیک به 44 
سال رسید و یک نسل شانس حضور در اروپا را از دست 
داد، امــا این اتفاق هم انــگار کمیته  فنــی را از خواب 
زمســتانی  بیدار نکرده و فعال خارج از دسترس هستند 

تا آب ها از آسیاب بیفتد.
در این شــرایط به این فکر می افتیم که آیــا کمیته  فنی 
باید باشــد؟ اصال آنها چه تاثیری در پیشرفت یا پسرفت 
ایــن فو تبــا ل دارنــد؟  ای کاش کســانی که ســال ها 
تجربه و دانش فنی دارند و بســیاری آنها را "نخبگان" 
فوتبال ایــران می داننــد، در ماه های گذشــته در کار 
گر ســنگ اندازی در کارشان  خود جدیت داشــتند و ا
صورت می گرفت، اعالم می کرد ند تا یک نسل طالیی 
فوتبال ایران به خاطر انتخاب یک کادر کم تجربه این 

چنین نسوزد.

نقش »نخبگان« در حذف تیم امید چه بود؟

ورزش
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تا در ره عشق آشنای تو شدم
با صد غم و درد، مبتالی تو شدم
لیلی وش من! به حال زارم بنگر

مجنون زمانه از برای تو شدم
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

معلولیت شهر تهران
رحمت الله حافظی )عضو شــورای اســالمی شهر تهران( |   معلول کســی است که نمی تواند 
بخشــی از توانایی ها و ظرفیت های خود را مورد استفاده قرار دهد. بر اساس این تعریف شهر 
و محیط زندگی ما معلول اســت زیــرا نمی تواند از ظرفیت، ســرمایه و منابــع عظیم جمعیت 

معلولین استفاده کند.
در این شــهر، معلولین مشــابه افراد سالم از حقوق شــهروندی، برخوردار نیســتند. معلولین 
قشــری از جامعه هستند که دارای مشکالت متعددی هســتند. مشکالت این افراد از منظر 
سالمت جســمی، روحی و روانی، منظر اقتصادی و منظر محیطی که در آن زندگی می کنند، 

قابل بررسی است.
از منظر ســالمت، معلولیت ها انواع و اقســام مختلفی دارد و به دنبال درصد معلولیت تحرک 
و تــردد فرد در محیــط زندگی و کار تحت الشــعاع قرار می گیــرد، لذا این افــراد نیاز جدی به 
حمایت های درمانی و وســایل توانبخشــی دارند تا بتوانند در جامعه حضور پررنگ تری داشته 

باشــند از این بعد الزم اســت دولت با پیش بینی یارانه برای تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
معلول زمینه ســاز حضور جدی این افراد در جامعه و فعالیت های اجتماعی شود.

اما از منظر اقتصادی، به واسطه معلولیت این گروه افراد کمتر از فرصت های شغلی موجود در 
جامعه بهره مند می شوند و کارفرمایان با انگیزه کمتری از افراد معلول برای انجام فعالیت های 
اقتصادی کمک می گیرند از این رو آســیب پذیری افراد از این منظر بیشتر می شود. به همین 
دلیل توجه و عنایت مضاف دولت و ســازمان های مردم نهــاد فعال در حوزه معلولین و خیرین 
می طلبد تا با حمایت الزم و فرهنگ ســازی زمینه ســاز اشتغال بیشــتر افراد در فرصت های 

شــغلی با توجه به ظرفیت ها و توانایی آنها باشد.
از منظــر فضا، معابر و محیط زندگی نیز ممکن اســت یک معلول در محل زندگی شــخصی 
برای زندگی راحت تر خود تمهیداتی اندیشیده باشد اما در خارج از محیط زندگی و در سطح 
شــهر و جامعه معلول، قادر به اثرگذاری نیست از این رو مدیریت شــهری باید نسبت به این 

موضوع حساسیت های الزم را داشته باشد و به دنبال آن با پیش بینی ها و برنامه ریزی های 
الزم، محیطی فراهم کند که مناســب تردد معلولین و افرادی که معلولیت جســمی دارند، 

باشد.
بدون شک غفلت از ظرفیت بالقوه معلولین، هیچ خروجی به جز وضعیت فعلی شهرها نخواهد 
داشــت لذا فرهنگ سازی نه تنها برای شهر و شــهروندان، بلکه در اولویت نخست مسئوالن 
و مدیران شــهری الزم اســت تا آنها درکی مناسبی از ظرفیت ها و مشــکالت معلولین داشته 
باشــند تــا تصمیم گیری ها با توجه به نیازهای این قشــر جامعه در پروژه های عمرانی ســطح 
شهر، مدیریت و مناسب سازی الزم اعمال شــود. اگر مدیران، نگرش ایجاد شهری مناسب 
برای معلولین داشــته باشند، تمام پروژه های شهری به خصوص عمرانی به گونه ای مدیریت 
خواهد شــد تا این فضا برای افراد سالم نیز رضایت بخش تر شــود و دسترسی های آسان تر و 

مناســب تری برای افراد جامعه به ویژه معلولین فراهم شود.

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

انتخابات ریاست جمهوری بازی است
مروری بر کتاب »بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران«

کتاب »بازی انتخابات ریاســت جمهوری در ایران« نوشــته رحمن قهرمان پور به تازگی روانه بازار 
نشر شــده اســت. قهرمان پور در مقدمه این اثر تاکید می کند انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
یک بازی سیاسی با ســرعت زیاد و با حضور مجموعه ای از بازیگران است. به گفته وی، انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران به  دلیل اینکه یک بازی است الزامًا نشانگر توزیع قدرت در عرصه سیاست 
نیست. حتی قدرتمندترین گروه ها اگر قواعد بازی را بلد نباشند، نمی توانند برنده آن شوند، آنچنان که 
اصول گرایان، چند دوره گرفتار این معضل بودند. انتخابات ریاست جمهوری بازی است و هرکس 
در این بازی مهارت و توانایی بیشــتری از خود نشان دهد،  احتمال پیروزی او بیش از دیگران است. 
مولف می گوید: »در این بازی احتمال برد نامزدی بیشتر است که دانش انتخابات را با هنر مبارزات 
انتخاباتی درهم آمیزد و جسارت و توان الزم را برای ادامه بازی داشته باشد. در این بازی، عقل، دانش، 
تجربه و احســاس و قدرت روانی در کنار هم عمل کرده به کمک هم می آیند یا برعکس همدیگر را 
تضعیف می کنند. آنها اقبال بیشتری دارند که بتوانند تا دقیقه های آخر، در صحنه حضوری جدی 
داشته باشند و کار را به دیگران و سرنوشت و حوادث و دست های پنهان واگذار نکنند.« در این کتاب 
نشان داده خواهد شد این بازی پیچیده، چندبعدی و در همان حال دارای سرعتی بسیار باالست و 
بازیگران گوناگونی در تعیین نتیجه آن نقش دارند. شناخت کلیت این بازی از آن رو اهمیت دارد که 
تجربه نشان می دهد نامزدهایی که تنها بر یک یا دو بعد یا عامل یا متغیر این بازی )مانند تکیه زدن 
بر نهادهای خاص یا منابع مالی قوی( تمرکز کرده اند و از عوامل دیگر )مانند داشتن سرعت الزم، 
قدرت تحلیل شــرایط( غفلت کرده اند،  شانس خود را برای پیروزی کمتر کرده اند. به گفته نویسنده 
کادمیک نیست و نویسنده قصد ندارد بداند دانشگاهیان درباره انتخابات  کتاب، این نوشته، یک اثر آ
ریاست جمهوری چه می گویند. ازاین رو آنهایی که با ذهنیت پوزیتویستی )اثبات گرایی( به این کتاب 

بنگرند شــاید آن را اثری ضعیف از نظر علمی بدانند که 
مجموعه ای از فرض های اثبات نشده علمی را کنار هم 
نهاده است. ما فعاًل در مقام تبیین دیدگاه خود درباره علم 
نیستیم زیرا دغدغه اصلی ما این است که پدیده یا بازی 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران را شناخته و تجزیه 
و تحلیــل کنیم و نمی تــوان گفت ایــن کار تنها با روش 
پوزیتویستی ممکن اســت؛ می توان از روش های دیگر 
هم بهره گرفت. در این راستا از اصل مشهور پلورالیسم 
روش شناختی بهره برده ایم. قهرمان پور یادآور می شود، 
این روش تکثر در شــیوه های شــناخت یک پدیده را به 
رسمیت می شناسد و می گوید شناخت، زمانی کامل تر، 
عمیق تــر و دقیق تر خواهــد بود کــه از زوایای مختلف 
یــک پدیده را مطالعه کنــد. پیرو این قاعــده، این کتاب 
تالش دارد از مناظر و زوایای مختلف به بازی انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران بنگرد و دریابد در هر یک از این 
زوایا، کدام عامل یا عوامل در تعیین سرنوشت انتخابات 

تأثیرگذارتر اســت. افزون بر این از روش میان رشته ای در بررســی انتخابات بهره گرفته ایم. مولف 
کادمیک و نظری  تاکید می کند، آنچه مرا به تألیف این اثر واداشــت،  بیشــتر از آنکه یک دغدغه آ
باشد،  مشاهدات عملی بود. تجربه دور و نزدیک در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره مختلف، 
این پرسش بزرگ را در ذهن نویســنده ایجاد کرده بود که چگونه و با چه روشی می توان این پدیده را 
فهمید و تحلیل کرد و تا حد امکان پیش بینی کرد؟ و چرا نتیجه انتخابات آن چیزی اســت که چند 

ماه پیش از آن،  انتظار آن نمی رود؟

ادبیات فارسی مدیون این مرد است
مجتبــی مینــوی متولــد 19 بهمــن 1282 در تهــران، 
پژوهشگری دقیق، سختگیر و پرتالش بود که دوستی او 
با صادق هدایت زبانزد است. مینوی تحصیالت متوسطه 
را در دارالفنون گذراند و با برخی شخصیت های ادبی نظیر 
صادق هدایــت هم درس بود. از ســال 1302 در مجلس 
شــورای ملی به عنوان تندنویس به مدت 2 سال مشغول 
کار بود. در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور 
هرتســفلد آلمانی آغاز کرد. روش نقد تحقیقی متون را نزد 

محمد قزوینی فراگرفت. طی دوره اقامت چندســاله در اروپا با تعدادی از خاورشناســان بنام اروپایی 
چون والدیمیر مینورسکی، دنیسن راس، هارولد بیلی و والتر هنینگ مراوده داشته باشد. 

ســال 1328 درپی دعوت به کار از سوی دانشــگاه تهران به ایران بازگشت و به تدریس در دانشکده 
ادبیات پرداخت. از ســال 1329 از طرف دانشــگاه تهران مأموریت یافت که طی سفرهایی به کشور 
ترکیه، ضمن جســت وجو در کتابخانه های آن کشور و بررســی کتب خطی به عکس برداری و تهیه 
میکروفیلم از آنها بپردازد. طی همین دوران موفق به تهیه میکروفیلم از بیش از هزار نســخه خطی 
شد که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود. از سال 1336 به مدت 4 سال به سمت 
رایزن فرهنگی ایران در ترکیه منصوب شد. ادبیات فارسی و علم تصحیح متون در ایران مدیون این 
مرد بزرگ است. از مجتبی مینوی کتاب های متعددی منتشر شده است که برخی از آنها عبارت اند از: 
تصحیح نامه تنسر، ویس و رامین، اخالق ناصری و کلیله و دمنه، ترجمه معلومات تاریخی درباره آثار 
ملی اصفهان و فارس، اطالل شهر پارسه و کشف الواح تاریخی بنای تخت جمشید، و تالیِف آزادی 

و آزادفکری، فردوسی و شعر او و... مجتبی مینوی ۷ بهمن 1355 درگذشت.

»ال نینو« جان 60 میلیون نفر را تهدید می کند
پدیده آب و هوایی »ال نینو« در حال رسیدن به اوج است و اگر کشورها به اندازه کافی آماده مقابله با آن 
نباشند جان ده ها میلیون نفر به خطر می افتد. »ال نینو« پدیده آب و هوایی است که تاکنون حوادث 
طبیعی زیادی در برخی کشورها ایجاد کرده و منجر شده 150 هزار نفر در آرژانتین، پاراگوئه، برزیل 
و اروگوئه خانه هایشان را ترک کنند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت »ال نینو« گرم شدن از مرکز 
تا شرق اقیانوس آرام است که روی میزان بارندگی بسیاری از قسمت های دنیا و دمای قسمت های 
زیادی از مناطق دنیا مخصوصا مناطق گرمســیری آفریقا، آســیا و اقیانوسه و آمریکای التین تاثیر 
می گذارد. معموال ال نینو باعث می شود بارندگی در بعضی مناطق زیاد و در بعضی مناطق کم شود.

دکتر ریچارد برنان، مدیر مدیریت های خطرهای اضطراری و پاســخ های انسان دوســتانه سازمان 
جهانی بهداشــت در این رابطه گفت: »از اتیوپی تا هائیتی و گینه نو آســیب هایی از طرف »ال نینو« 
می بینیم و باور داریم تاثیرات آن روی ســالمت عمومی هم ادامه خواهد داشــت، حتی وقتی پدیده 
»ال نینو« تمام شود. برای پیشگیری مرگ ها و بیماری های غیر ضروری دولت ها باید روی افزایش 
قدرت آمادگی و واکنش نشــان دادنشان ســرمایه گذاری کنند.« تحقیق جدیدی از سازمان جهانی 
بهداشــت نشان می دهد که خشکسالی های شدید، سیل، باران های سنگین و افزایش دما همه به 
عنوان تاثیرات »ال نینو« شناخته شده اند و اینها ممکن است به سوء تغذیه، شیوع بیماری ها، کمبود 
شدید آب و اخالل در خدمات بهداشتی منجر شود. معموال پیامدهای بهداشتی در کشورهای در حال 
توسعه ای که ظرفیت بهداشتی کمتری دارند بیشتر است. پیش بینی شده است که »ال نینو« امسال 
بدترین نمونه در ســال های اخیر باشد، حتی شدیدتر از »ال نینو« سال های 199۷ که عواقب بسیار 
مرگباری داشت. ال نینو 199۷ در شرق آفریقا منجر به باران شدیدی شد که باعث شد بیماری های 
زیــادی مانند ماالریا شــیوع پیدا کنند. بر پایه آخرین گزارش ســازمان ملل، حــدود 60 میلیون نفر 
امسال از »ال نینو« تاثیر خواهند دید. بنابراین درخواست برای کمک های مالی در ده ها کشور به ۷6 
میلیارد دالر رسیده است. ســازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند کشورهای دیگری هم برای 
کمک مالی درخواســت کنند. وقتی انتظار می رود تاثیرات شدید آب و هوایی »ال نینو« این ماه اوج 
بگیرد و تا 3 ماه دیگر کم شود، تاثیرات بهداشتی آن تا پایان 2016 ادامه خواهند داشت. دکتر برنان 
در این رابطه گفت: سال ها زمان می برد تا یک پاسخ مناسب، کارآمد و به موقع به »ال نینو« بدهیم.

»ال نینو« منجر به باران های شدید در آفریقا می شود و حتی این خطر وجود دارد که بیش از 12 هزار بیمار 
مبتال به وبا که در تانزانیا گزارش شده است به باقی کشورها هم برسد. خشکسالی شدید در شمال آفریقا 
که بر زندگی 22 میلیون نفر تاثیر گذاشت، تمام شد و اکنون این منطقه در حال تجربه کردن باراندگی های 
شدیدی اســت که می تواند منجر به ایجاد شیوع بیماری های مختلفی شود. خشکسالی های شدید و 
کمبود آب روی زندگی افرادی که در جنوب غرب اقیانوسیه، مرکز آمریکا و جنوب آفریقا زندگی می کنند 
تاثیر می گذارد و منجر به افزایش سوءتغذیه و بیماری های معده در نیمه اول 2016 می شود. برای مثال 

در مرکز آمریکا زندگی 4.2 میلیون نفر هم اکنون از خشکسالی متاثر است.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

از دروازه غار تا روی پرده ی نقره ای
 پرویز پرستویی، همیشــه همان کسی است که باید 
باشد. چه آن زمان که با نقش هایش چشم تماشاگر 
را خیره می کند چه آن زمان که آزرده و ساکت، از کنار 
نقش ها و پیشــنهادها می گذرد. آن سال ها که همه 
چیز روی حســاب و کتاب پیش می رفت و مثل امروز 
شــهرت و الیک خوردن  دغدغۀ بازیگر شدن نبود، 
یکی به عرصه تئاتر رســید که حتی اهدافش با دیگر 
هم سن و سال هایش در دنیای بازیگری متفاوت بود. 

یکی که درد کشیده بود و می خواست روی صحنه نمایش و در مواجهه نفس به نفس با مردمش از 
خودش بیرون بیاید. شاید باور کردنی نباشد اما پرستویی از همان کودکی در دنیاهای متفاتی سیر 
می کرد و نفس می کشید. از همان روزهایی که برای آرماتوربندی مخابرات ترمینال، میلگردها 
پوست کتفش را می ســوزاند، از همان روزهایی که نوشابه و دوغ را می ریخت توی بطری های 
ریز آن زمان که بفروشــد و کمک خرجی باشد برای پدر دستفروشــش. پرویز از دل فقر بیرون 
می آمد اما همیشــه با خودش درگیر بود .اینکه چرا اســمش شده پرویز برای مدت ها فکرش را 
مشــغول کرده بود. فکر ، فکر و باز هم فکر. فقر و نداری اما این فکر را از کار نیانداخته بود. توی 
این فکر بود که با بازی و نمایش از پوســت خودش در بیاید و آدم های دیگر را زندگی کند. دنبال 
این بود که بغض تمام آن سال های نداری را یک جوری رها کند و برای این رهاسازی چه جایی 
بهتر از عرصه نمایش؟ روســتای چارلی کبودرآهنگ چاپلینش را سه سال بعد از تولد فرستاده 

بود تهران. کجا؟  ته تهران؛ دروازه غار. 

 ژاپنی ها بازی سایه ها را به تاالر وحدت می آورند
در چهارمین روز از جشنواره تئاتر فجر، 10 نمایش به 
روی صحنه خواهند رفــت. طبق جدول برنامه های 
چهارمین روز جشــنواره تئاتر فجــر، در تاالر وحدت 
نمایش »باىى سايه ها« از کشــور ژاپن به نویســندگی 
و کارگردانــی تاتسويا هاسگاىا در دو اجرا در ســاعت 
1۷:30 و 20:30 بــه روی صحنه خواهد رفت. این 
نمایش در بخــش تئاتر ملل و مســابقه بین الملل به 
روی صحنه خواهد رفت.در تاالر قشــقایی  با اجرای 

نمایش »مجلس قربانی سنمار« به نوشــته بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جواد پور از بوشهر 
ساعت 1۷:30 و 19:30 در دو سانس در بخش مسابقه بین الملل و مرور تئاتر ایران به نمایش 
درخواهد آمد.در سالن اصلی تئاتر شهر »راه مهر، راز سپهر« به نویسندگی و کارگردانی شکرخدا 
گودرزی در بخش تازه های تئاتر ایران و مســابقه تئاتر ایران، ساعت 20 به روی صحنه خواهد 
رفت و در تاالر چهارسو نمایش »آنتولوژی صبح فرحناک یک چاقو« به نویسندگی و کارگردانی 
رضا گشتاسب از یاسوج در بخش مرور تئاتر ایران و مسابقه تئاتر ایران در ساعت 19 اجرا خواهد 
شــد. در تماشاخانه سنگلج هم نمایش »بیضایی« کاری از محمد مساوات، ساعت 1۷ و 20  به 

عنوان یکی از آثار بخش مرور تئاتر ایران و مسابقه بین الملل به صحنه می رود.
تئاتر مولوی  میزبان تماشاگران با اجرای نمایش »ساده با تو یک ترانه« خواهد بود. این نمایش 
کاری از ندا قربانیان از کرج اســت که در بخش مرور تئاتر ایران و مســابقه حضور دارد و ساعت 

1۷ و 19 در دو سانس اجرا می شود.
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