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مرتضوی دوباره در راه دادگاه 
سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی بعد از اتمام جلسات دادگاهش و حکم بدوی، در سکوت خبری به سر 
می برد. حاال وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی از صدور کیفرخواست دادستانی تهران در بخش دوم 
این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داده است.  مصطفی ترک همدانی در خصوص این اقدام گفت:» این پرونده با عناوین 
متعدد اتهامی و مشتمل بر 18 جلد، پس از رسیدگی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت و صدور کیفرخواست، به شعبه 
1057 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است.« وی با بیان اینکه این شکایت در راستای پرونده قبلی است، اظهار کرد:» 
این بخش از پرونده شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است. اجازه 

مطالعه پرونده را از رئیس دادگاه اخذ کردیم اما هنوز تعیین وقت نشده است.« ترک همدانی عنوان کرد:» طبق ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
محاکمه قضات و کارمندان به دادگاه کیفری و ویژه کارکنان واگذار شده اســت.« سعید مرتضوی که برخالف بابک زنجانی، جلسات دادگاهش با فاصله 
زمانی طوالنی تشکیل می شد، سرانجام بعد از 7 جلسه دادگاه در انتظار حکم نشست. قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری در نهایت مرتضوی 
را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح االمینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. 
همچنین دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان محکوم 
کرد. اما اولیای دم مرحوم روح المینی در واکنش به حکم تبرئه مرتضوی در خصوص پرونده کهریزک سکوت نکردند و به حکم صادره شکایت کردند. وکیل 

آن ها دراین باره گفته بود:» با توجه به اینکه رای صادره قطعی نیست، تا آخر این پرونده را در مراجع تجدیدنظر و دیوانعالی کشور پیگیری خواهندکرد.«

تصمیم مجلس غیرکارشناسانه بود
سه سال پیش بود که مجلس شورای اسالمی در طرحی پیشنهادی، افزایش تعداد اعضای شورای شهر در کالن شهرها 
را تصویب کرد. طرحی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، برخی آن را الزمه اداره بهتر شهرها می دانستند و برخی دیگر 
چنین امری را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری ها می خواندند. به هر ترتیب با تصویب طرح اعضای شورای شهر تهران از 
15 به 31 نفر عضو اصلی و 12 عضو علی البدل افزایش یافتند. اما امروز و با گذشت سه سال از این مصوبه، این قانون تغییر 
کرد و اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر کاهش یافتند. امری که باز هم واکنش های بسیاری را برانگیخت، 
به ویژه اینکه اعضای شورای شهر می گویند نمایندگان مجلس پیش تر موضوع را با آن ها در میان نگذاشته بودند و به جز 

چمران رئیس شورای شهر، هیچ یک از اعضای شورا از چنین مسئله ای مطلع نبوده اند، وگرنه پیش از رای گیری به آن واکنش نشان می دادند.
کاهش اعضا باعث سیاسی شــدن شورای شهر می شود علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی اعضای 
شورای شهر مخالف این تصمیم هستند، تاکید کرد: »این تصمیم نشــان  می دهد که تصمیم پیش از این نمایندگان درخصوص افزایش تعداد اعضای 
شورای شهر بی منطق بوده و در شان مجلس نیست که تصمیمات نمایندگان قبل از خود را زیر پا گذارد«. صابری با بیان اینکه این تصمیم مجلس خام و 
غیرکارشناسانه بوده است، تصریح کرد که این امر باعث سیاسی شدن شورای شهر می شود.  مجتبی شاکری رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر و علی 
دوستی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با انتقاد از این تصمیم نمایندگان مجلس با بیان اینکه این تصمیم مجلس غیرکارشناسی بوده 
است گفتند که در حال حاضر با وجود 31 عضو و فعالیت در شش کمیسیون تخصصی هنوز هم موضوعات مربوط به تهران به درستی رسیدگی نمی شود.

هرکس به سوی ما 
 دست دراز کند، 
دوست ما نیست

رئیــس قــوه قضائیه با اشــاره بــه پرونــده بابک 
زنجانــی گفــت:» در پرونده موســوم بــه پرونده 
نفتی دســتخوش احساســات طرفین سیاســی 
نخواهیــم بود. برخــی به چپ و برخی به راســت 
می کشــند اما قوه قضائیه مســیر اعتــدال را بر 
اســاس ُمــر قانــون و داده هایی که بر اســاس 
 آن مــی تواند قضــاوت کنــد، تدبیر و رســیدگی 

می کند.«
آیت اللــه صــادق آملی الریجانی با بیــان اینکه 
با جدیــت پیگیر ایــن موضوع هســتیم، تصریح 
کرد:» پرونده های کالن اقتصادی در دســتگاه 
قضایــی مطرح اســت و ما در طول این ســال ها 
پرونده های مختلفی در این موضوعات داشــته 
ایــم و قوه قضائیه نشــان داد با فســاد چه در بعد 
 اقتصادی و چــه در بعــد امنیتی برخــورد قاطع 

می کند.«
وی در خصــوص حادثــه منــا اظهار داشــت:» 
فریضه حج تعطیل بردار نیست؛ چرا که بنای این 
فریضه بر حضور و اجتماع مردم اســت؛ بنابراین 
باید برای نحــوه مدیریت آن چاره ای اندیشــیده 
شــود. در این حادثه با رفتار ناشایســت سعودی 
ها به ویژه نســبت به مجروحان و همچنین با بی 
توجهــی آنها به اصل بروز حادثــه مواجه بودیم و 
پس از آن نیز ســعودی ها با اطالع رسانی های 
غلط و غیرشــفاف ظاهــرا قصد گمراهــی افکار 

عمومی را داشتند.«
به دیپلماســی توصیه می کنم متناسب رفتار کند

رئیس دستگاه قضا با اشــاره به طرحی که اخیرا 
در مجلــس آمریــکا به تصویب رســیده اســت، 
خاطرنشــان کرد:» غرامت را ما باید از آمریکایی 
هــا بخواهیــم نــه آنهــا از مــا. در بحــث برجام 
آمریکایــی هــا رفتــار غیرمنطقی از خود نشــان 

داده اند.«
آملی الریجانی با بیان اینکه نمی توان با دشــمن 
دوســتی کرد، گفت:» به دولتمردان و مسئوالن 
به ویژه مســئوالن دیپلماســی توصیــه می کنم 
متناســب با رفتــار آمریکایی ها رفتــار کنند. این 
قرارداد، قرارداد با دشمن است و با یک قرارداد، 
دشــمن از ناحیه دشــمن بودن بیرون نمی رود، 
خصوصًا دشــمنی کــه چنین ســابقه ای دارد و 

مدعی هم هست.«
وی ادامه داد:» هر کس که به ســوی ما دســت 
دراز کند دوست ما که نیســت؛ باید حواسمان به 

این نکته جمع باشد. 
تا زمانی که آمریکایی ها رفتارشــان همین رفتار 
اســت که یک دســت گرو می گذارند و از پشــت 
خنجــر می زنند دوســت مــا نیســتند و این چیز 
روشــنی اســت و مردم کوچه بازار هم این را می 
دانند کــه آمریکایی ها دوســت ما نیســتند. اگر 
دوســت ما بودند این همه فشــار و تحریم های 

ظالمانه از چه باب است.«
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه چیزی عوض 
نشده است، عنوان داشت:» هنوز که هنوز است 
تحریم ها به جای خود است و اینها چیزی نشان 
نداده اند که نشــانگر دوستی شان باشد. حواس 
مسئوالن کشــور جمهوری اســالمی باید جمع 
باشد و بدانند که رفتار آنها باید با رفتار آمریکایی 
ها تنظیم شــود و رفتارشــان براســاس واقعیت 
باشد و امیدواریم که این نکته را فراموش نکنیم 

چون قابل تفسیر و توجیه نیست.«

عربستان با دم شیر بازی نکند
محسنرضایی:عربستانازنجابتملتایرانسوءاستفادهنکند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مراســم رژه یگان های ویژه نیروی 
انتظامی که صبح امروز در ســتاد فرماندهی یگان های ویژه ناجا برگزار شد، 
به حکام ســعودی هشدار داد. سرلشــگر محســن رضایی در این سخنان با 
تأکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ نیســت، خطاب به دولت سعودی تصریح 
کرد که با سوءاســتفاده از نجابت و بردباری ایرانی ها با ُدم شــیر بازی نکنند. 
رضایی همچنین عملکرد عربســتان را در منطقه و بــه ویژه یمن تفرقه افکن 

خواند و از آن انتقاد کرد.

تامینامنیتمراسمیبازمانومکانمشخص
بسیارراحتاست

سرلشکر محسن رضایی در سخنانش با اشاره به اینکه امسال شاهد آن بودیم 
که هزاران زائر حرمین شــریفین از 50 کشور دنیا در مراسم منا جان خود را از 
دست دادند، گفت این در حالی است که بیش از صد سال است که مراسم روز 
عرفه در موعد مقرر و مکانی مشخص برگزار می شود و تأمین امنیت مراسمی 
با زمان و مکان مشخص بسیار راحت است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تأکید بر ناتوانی آل ســعود در تأمین امنیت حجاج، برقراری امنیت در 
ایران را با امنیت در این کشــور مقایسه کرد و گفت: در کشور ما 7 ماه فتنه ای 
جاری شد که تمام دنیا پشت سر فتنه گران ایستادند و با خراب کردن و به آتش 
کشــیدن جامعه قصد خدشــه دار کردن امنیت جامعه را داشتند، ولی حضور 
مقتدرانه یگان های ویژه و نیروهای مردمی و بسیج اجازه نداد تا کشته شدگان 
این فتنــه از چند نفر تجاوز کنند ولی در مراســم مقدس منا که از 50 کشــور 
جهان اســالم در آن حاضر بودند هزاران نفر جان باختند. رضایی در ادامه به 
ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت افغانســتان و عراق اشاره کرد و گفت: بیش از 
یک سال است که آمریکا به قول خود ائتالفی را علیه تروریست های تکفیری 
ایجاد کرده، ولی آیا اقدامات شــان نتیجه ای داشته است؟ آیا حضور 10ساله 
آمریکا در عراق و بمباران مراسم عروسی تجمعات مردمی توسط هواپیماهای 

بدون سرنشین، امنیت این کشور را تأمین کرده است؟

امروزامنیتبهدستمدعیانبرقراریامنیت
زیرپاگذاشتهمیشود

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه متأســفانه امروز بسیاری 
از پلیس های دنیا، خود عامل ناامنی هســتند، به کشــته شدن جوانان سیاه 

پوســت آمریکایی به دست پلیس آمریکا اشــاره کرد و گفت: امروز شاهد آن 
هســتیم که جوانان سیاه پوســت و مظلــوم آمریکا به جرم ســیاه بودن رنگ 
پوستشان و جلوی چشــم خانواده هایشان در حالی که دست خود را به نشانه 
تســلیم باال بردند توســط پلیس آمریکا به گلوله بسته شــده و جان خود را از 
دســت می دهند و این اقدام پلیس آمریکا با سیاه پوســتان بــا هیچ منطقی 
ســازگار نیســت. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصــوص مقوله 
امنیت گفت: امنیت امروز دنیا توسط مدعیان برقراری امنیت در کشورهای 
مختلف زیر پا گذاشته می شود چرا که نگاه  امنیتی آن ها به موضوع استقرار 
امنیت اشتباه است. محســن رضایی با بیان اینکه مهم ترین موضوع امنیت 
در جمهوری اسالمی بر اندیشــه های امام متکی است، گفت بر مبنای این 
اندیشــه تأمین امنیت از یک سو با اســالم و قرآن و از یک سو با تکیه بر مردم 
برقرار می شــود. رضایی تاکید کرد که ما معتقدیم اســاس امنیت اجتماعی 
در هر جامعه ای کنار هم قرار گرفتن مردم و دین اســت چرا که این دو هزینه 
تأمین امنیت را کاهش می دهند. وی همچنین با اشــاره به تجارب گسترده 
ایــران در تأمین امنیت پس از انقالب اســالمی، گفت کــه از اوایل انقالب 
تا امروز ما حوادث عظیمی همچون شــورش، ترور، کودتا و... را پشــت ســر 
گذاشتیم و این حوادث باعث شده است تا تجربه و دانش عظیمی در موضوع 

تأمین امنیت پیدا کنیم.

عربستانبهجایوحدتمسلمینپرچمتفرقهرا
باالبردهاست

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی کشورهای مسلمان و 
خصومت آن ها با کشور ایران اظهار تاسف کرد: برخی از کشورهای مسلمان 
منطقه برادری اســالمی را زیــر پا گذاشــته اند و خود را رقبای مــا در منطقه 
می دانند. رضایی از عملکرد دولت عربســتان ســعودی انتقاد کرد و گفت که 
خادمین حرمین شــریفین به جای پرچمداری وحدت مســلمین امروز پرچم 
تفرقه مذهبی را در جهان اســالم باال برده اند و به جــای آنکه پرچمدار عزت 
مسلمین باشند، تبدیل به عمال اسرائیل و آمریکا شده اند و با پول نفت و جان 

جوانان خود هزینه حمله به یمن را می پردازند. 

مابهدنبالجنگنیســتیم،ولیعربستانبادمشیربازینکند
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با تأکید بر اینکه برخی از کشــورهای 

منطقه سمت و سوی خصومت ها را به سمت ایران کشانده اند، تصریح کرد که 
این رفتار آن ها در حالی است که ایران نگاه ملی گرایانه را کنار گذاشته و نگاه 
قرآنی را سرلوحه کار خود قرار داده است. وی خطاب به دشمنان خاطرنشان 
کرد: من با صراحت به شما می گویم که فکر جنگ جدیدی در منطقه نباشید 
و از نجابت و بردباری ما سوءاســتفاده نکنید. رضایی خطــاب به دولتمردان 
کشــور عربســتان تصریح کرد: ما صبر کرده و دنبال جنگ نیستیم ولی شما 
نیز هوشــیار باشید با ُدم شیر بازی نکنید و به این روند ادامه ندهید چرا که اگر 
این شیر برگردد معلوم نیســت چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. وی با تأکید بر 
این که ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ نیست و صبر را ادامه می دهد خطاب 
به دولت سعودی گفت که هوشیار باشند، مثل صدام حسین در جنگ با ایران 
راهی را شروع نکنند که در ادامه آن نه راه پس داشته باشند و نه راهی به پیش.

آمادگینیروهایمسلح،تهدیدهایدشمنانرا
خنثیکردهاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأثیر شگرف رهبری و آمادگی 
نیروهای مسلح در خنثی کردن تهدیدهای پیش رو خاطرنشان کرد: در دوران 
پس از دفاع مقدس سه بار اسرائیلی ها و دو بار آمریکایی ها تصمیم به حمله به 
ایران را گرفتند، اما حضور نیروهای مســلح در صحنه باعث شد از تصمیمات 
خــود صرف نظر کنند. رضایی در ادامه با بیان اینکه آن ها با این ناکامی ها فن 
دیگری را آزمایش کردند و با به راه انداختن فتنه 88 درصدد آزمایش دیگری 
برآمدنــد، گفت با این حال خوشــبختانه یگان ویژه پرافتخار ما بســیار خوب 
عمل کرد و نظم و امنیت را در کشــور برقرار کرد. وی با اشــاره به اینکه اوباما 
رئیس جمهور آمریکا یک بار پیش از فتنه نامه ای را به رهبر انقالب نوشــت، 
گفت که او متأســفانه پس از فتنه 88 جوگیر شــد و پشــت فتنه گران ایستاد و 
بزرگ ترین اشــتباه تاریخی خود را رقم زد ولی پس از خنثی شــدن این فتنه و 
شرمنده شــدن در برابر کشــورمان نامه دومی را خطاب به رهبری تقریر کرد 
ولی رهبری هیچ گاه جــواب نامه او را نداد. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد که رهبری در ســخنان خود نیز متذکر شــدند که ایستادن 
اوباما پشــت ســر فتنه گران باعث شد که ایشان پاســخ نامه وی را ندهد، و از 
این رو اوباما بزرگ ترین اشــتباه تاریخی خود را مرتکب شــد. رضایی در پایان 
خاطرنشــان کرد که نیروهای ویژه هرروز آماده تر از گذشته در صحنه حضور 

داشته و برای تأمین امنیت جامعه اسالمی مان گام بردارند.

واکنش روزپیگیری روز

وزارت اطالعات عمد یا غیرعمد بودن فاجعه منا را مشخص می کند
وزیر اطالعات با بیان اینکه دولت وزارت اطالعات را مکلف به پیگیری فاجعه منا کرد، گفت:» وزارت اطالعات مکلف شد تا مستندات این حادثه را جمع آوری کند و بر اساس این مدارک عمد یا غیر عمد بودن 

این حادثه مشخص شود.«
حجت السالم سید محمود علوی با اشاره به ابعاد گسترده این حادثه، خاطرنشان کرد:» وزارت اطالعات کار خود را در این زمینه شروع کرده است. حادثه منا تنها موضوع جمهوری اسالمی نیست بلکه موضوع 

مهم جهان اسالم و 22 کشور اسالمی عزادار است که این مهم بیانگر ضرورت حفظ بعد بین المللی این حادثه است که ملت ایران با دیگر ملل و کشورهای اسالمی باید این موضوع را پیگیری کنند.«
وی افزود:» حادثه منا ریشه در بی کفایتی، بی تدبیری و بی صالحیتی دارد که رفتار حاکمان در حجاز در واکنش به حادثه منا، به عمق فاجعه افزود و حادثه منا رابه یک جنایت تبدیل کرد زیرا در پی آن اگر 
حکام آل سعود، همدردی و همکاری با ملت های مسلمان، رسیدگی به مصدومان و شناسایی اجساد جانباختگان را در پیش می گرفت می توانست از عمق این فاجعه و خشم ملت های مسلمان بکاهد.«

علوی تصریح کرد:» در آیین حج امسال و در فاجعه منا 22 کشور اسالمی از جمله جمهوری اسالمی داغدار شدند.«

سیاسی
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بگذریم، به موقع جواب مخالفت ها را می دهم
من هم روستازاده ام

رئیس جمهوری با اشــاره به مخالفت های عده ای با متن توافق هســته ای، 
گفــت:» پیروزی در مذاکرات افتخار ملت ایران اســت و آنهــا که می خواهند 

افتخار ملت ایران را زیر سوال ببرند به نفع چه کسی این کار می کنند.«

رژیمغاصبعصبانیاست
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در همایش ملی روستا، با بیان اینکه 
در مذاکرات هسته ای کار بسیار عظیمی شــده است، عنوان کرد:» اگر صد 
سال اخیر و تاریخ همه کشورهای در حال توسعه را بررسی کنیم، سراغ نخواهیم 
داشت که شش قدرت دنیا در برابر یک کشور در حال توسعه قرار گرفته باشند، 
اما جمهوری اســالمی ایران دو سال در مذاکرات پیاپی به سندی دست یافت 
کــه در نهایت هیچکس نمی گوید ایران در این مذاکرات ناموفق بوده اســت. 
اگر توانستیم در مذاکرات هســته ای به افتخار بزرگ تاریخی برسیم از حضور 

مردم است؛ البته از برخی  حرف ها بگذریم که من به موقع جواب می دهم.«
وی افزود:» همه دنیا اعتراف دارند ایران به توفیق بزرگی در مذاکرات دســت 
یافته اســت، پیروزی در مذاکــرات افتخار ملت ایران اســت همانطور که اگر 
کشاورزان و روســتاییان در سال جاری توانســتند به باالی هشت میلیون تن 
تولید گندم برســند، این افتخار متعلق به همه مردم اســت و اگر ورزشکاران و 
دانشمندان ما در مسابقات به پیروزی دست پیدا می کنند افتخارش برای همه 
ایران اســت. من رهبری از رهبران دنیا را در ســازمان ملل ندیدم که اعتقاد به 
موفقیت ایران در مذاکرات نداشــته باشــد به غیر از یک استثنا و آن هم رژیم 

غاصب اشغالگر قدس که عصبانی است.«
روحانی بــا تاکید بر اینکه ما ملتی واحد هســتیم، خاطر نشــان کــرد:» ما به 
حرکت های پرشــتابی کــه در راه پیشــرفت و تعالی خود برداشــتیم و خواهیم 
برداشت افتخار می کنیم. در شرایط بعد از برجام و بعد از تحریم هستیم. به حول 

و قوه الهی در هفته های آینده و ماه های پیش رو همه دیوارهای غلط تحریم  را 
فرو می ریزیم. امروز کشورهای دنیا با هیات های 50 تا 150 نفره از کارآفرینان 

سرمایه گذاری و فناوری به ایران می آیند، ما امروز نیازمند فناوری هستیم.«

بیتدبیریعربستانباآنهمهثروتغیرقابلقبولاست
رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از مراسم، به بررسی واقعه منا 
و مرگ حاجیان ایرانی پرداخت و گفت:» واقعه بسیار تاثر انگیز و غم آوری بود 
و حاجیانی که در روز عرفه در ســرزمین عرفات بودند و به سرزمین منا آمدند با 
بی کفایتی، بی تدبیری و عدم برنامه ریزی و تقصیرهای دیگری که باید بررسی 

شود در شرایط بسیار دردآور جان باختند.«
حســن روحانی ادامه داد:» در خیابان های منا دوربین های مدار بسته وجود 
دارد و لحظه به لحظه تمام خیابان ها قابل رویت اســت و حتی می توان تصویر 
و فیلم یک فرد را دید، چطور ممکن اســت در سرزمینی با این همه امکانات با 
پول نفت چنین اتفاق بیفتد، در حالی که در روز عید قربان حتی مشخص است 

چه ساعتی حجاج کدام کشور برای رمی جمرات می آیند.«
وی با اشــاره به بی تدبیری مسئوالن عربستان در این حادثه، اظهار داشت:» 
بی تدبیری در آغاز حادثه و ادامه مساله و تشنه ماندن برای ساعت های متمادی 
حجاج در کشــوری که این همه ثروت و تجهیزات دارد قابل قبول نیست، من 
به یاد دارم در سال 63 که به حج مشــرف شدم در آسمان عرفات هلی کوپترها 
در پرواز بودند و وضعیت را بررســی می کردند و قابل قبول نیست که این حادثه 

در کشوری با این همه امکانات اتفاق بیفتد.«
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت به وظایفش واقف اســت، بیان کرد:» 
ندای مظلومیت مردم در حضور سران کشورهای جهان در سازمان ملل متحد 
به گوش جهانیان رسانده شد و وزیر خارجه که یکی از قهرمانان ملی ما در تاریخ 

اســت، همه تالش خود را برای رساندن این صدا به گوش مسئوالن جهانی و 
مسئوالن سازمان ملل انجام داد. دولت باید وظایف خودش را ادامه دهد.«

روحانی اضافه کرد:» ایران اولین کشوری است که توانست جنازه ها و اجساد 
مطهر را شناسایی کند و به کشور بازگرداند و بیشترین تالش را برای شناسایی 
انجام می دهد و بیشــترین تحرک را در ســطح دنیا برای این فاجعه داشــته و 

زیباترین کلمات را رهبر معظم انقالب دراین حادثه بیان کرده اند.«

منهمروستازادهام
رئیش قوه مجریه همچنین با اشــاره به مشــکالت روســتاییان، خاطر نشان 
کرد:» من خود روستا زاده ام و به روســتایی بودن خود افتخار می کنم، روستا 
محور فرهنگ این مرز و بوم اســت و همه بزرگان گذشــته و امــروز این دیار از 
روستا هستند و روستا همان نقطه ای است که از نام آن به جز صفا و صداقت و 

مهربانی و سختکوشی به ذهن نمی رسد.«
گاه هستند و کسی تصور نکند که  حسن روحانی افزود:» روستائیان ما بسیار آ
در فکر سیاسی شهری با روستایی فرقی وجود دارد، چون روستائیان هم وزن 
شهری ها می فهمند و تجزیه و تحلیل می کنند و این موضوع را در انتخابات 92 
نشان داده اند که چطور با دقت به تجزیه و تحلیل شرایط می پردازند و ان شاء الله 

در انتخابات پیش رو نیز چنین خواهد بود.«
وی با بیان اینکه روستاییان ما به الیق ترین افراد رای می دهند، خاطرنشان 
کرد:» ما دلمان می خواهد یک حماســه دیگر و افتخاری دیگر را در اســفند 
ماه شــاهد باشیم و روســتائیان ما همانطور که در رشــد تولید ناخالص ملی، 
حضور در انقالب و دفاع مقدس و عرصه تولید تاثیرگذار بوده اند، در عرصه ی 
انتخابات نیز که یکی از صحنه های افتخار ملی اســت حضور فعال داشــته 

باشند.«

فاجعه منا تعمدی  و  زیر سر آمریکا است
رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فاجعه منا گفت:» وقتی صحبت های زائران خانه خدا را می شنویم مطمئن می شویم که حادثه منا تعمدی بوده و راه را بر زائران خانه خدا بسته اند که ریشه و عامل اصلی این 
جنایت نیز امریکاست.« سرتیپ بسیجی سردار محمدرضا نقدی افزود:» همان طور که در اواخر دوران رژیم منحوس پهلوی نیز جنایت های بزرگی در شهرهای مختلف کشور شد و این جنایات عالیم یک پیروزی 

بزرگ بود، امروز هم جنایت هایی که در دنیا پیش می آید نشانه پیروزی دیگر است.«
وی با بیان اینکه همه بدبختی های مسلمین از امریکاست اظهار داشت:» ما باید در مورد حوادث بصیرت داشته و به عامل اصلی جنایات توجه داشته باشیم و نباید فقط به عامل انجام دهنده آن برخورد کنیم و همان 

طور که در زمان دفاع مقدس نیز عامل اصلی حمله به ایران، امریکا بود؛ امروز نیز ریشه و عامل اصلی فاجعه "منا" امریکاست.«
سردار نقدی اضافه کرد:» آمریکا در حوادث مختلف مثل تجاوز عراق به ایران، فعالیت های گروهک های مختلف تروریستی مثل القاعده، تکفیری ها و داعش و... حمایت خود را از تروریست نشان 

داده و آمریکا در تمام کشورهای دنیا به دنبال توطئه است.«

اصالح طلبان مجلس را تغییر می دهند
دبیــرکل مجمع نیروهای خــط امام گفت: 
اگــر در شــرایط فعلــی، اصالح طلبــان به 
وحــدت مطلوبــی دســت یابنــد می توانند 
علی رغم فشارها و مشکالت وارده سرنوشت 
مجلس آینده را تغییر دهند. حجت االسالم 
والمســلمین ســید هادی خامنه ای با بیان 

اینکه تحقق دوم خرداد دســتاورد وحدت اصالحات بود، تاکید کرد که اگر 
اکنون اصالح طلبان از انتخابات ســال 84 درس گرفته باشند و به وحدت 
مطلوبی دســت یابند و همچنین شــکافی میان اصالحات ایجاد نشــود٬ 
علیرغم فشارها و مشکالت وارده می توانند موفقیت خوبی را به دست آورند 
و سرنوشت مجلس آینده را تغییر دهند. گفتنی است محمدرضا عارف، رئیس 
بنیاد امید ایرانیان نیز هفته گذشــته گفته بود که خبرهای خوبی از وحدت 

اطالح طلبان در راه است. 

ربودن رکن آبادی را نمی توان رد کرد
حســن قشــقاوی معاون کنســولی وزارت 
امور خارجــه درخصوص احتمــال ربودن 
رکن آبادی در حادثه منا گفت: این مسائل 
تنها در حد گمانه زنی است، ولی نمی توان 
به صورت قطعًا این ادعــا را رد یا تأیید کرد. 
قشقاوی در عین تصریح کرد که به شخصه 

از نزدیک محل وقوع حادثه منا را مشــاهده کرده است و به نظر او، شرایط 
در آن زمــان به گونه ای نبوده که افراد ربوده شــوند، چون امکان کشــته 
شدن خود رباینده وجود داشته است. وی اظهار کرد که به لحاظ موقعیت 
مکانــی، زمانی و اظهارات افــرادی که قبل از مفقودشــدن با رکن آبادی 
بوده اند، احتمااًل ربایش تأیید نمی شود و شــاید مفقودشدگان، جزء جان 
باختگان یا مجروحان باشــند، هرچند با گذشــت زمان، امید به زنده بودن 

افراد کمتر می شود.

شاید برجام غیرقابل اجرا باشد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت:» هر 
جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت 
تأثیر قرار دهد، غیر قابل اجــرا خواهد بود، 
این را، هم به داخلی ها و هــم به بیگانگان 
می گویم.« ســردار ســید مســعود جزایری 
ادامــه داد:» خــواب پریشــان دشــمنان 

انقالب اســالمی در زمینه تضعیف توان دفاعی جمهوری اســالمی ایران 
محقق نخواهد شد و خوشبختانه کمترین تردیدی در افزایش توانمندی ها 
و مهارت های نیروهای مسلح وجود ندارد. بعد از برجام برنامه های روشنی 
داریم.« وی خاطرنشــان کرد:» جمهوری اسالمی ایران و مقاومت منطقه 
به دفعات و با صراحت توسط دولت شرور آمریکا و رژیم غیرقانونی و شیطانی 
صهیونیســتی مورد تهدید نظامی قرار گرفته اســت، لذا در راستای تأمین 

امنیت ملی خود و دوستان مان باید بر قدرت نظامی خود بیافزاییم.«

رئیس تیم کارشناسی هیات مذاکره کننده هســته ای در پاسخ به اظهارات 
حمید رســایی گفت:» جناب آقای رسایی، چشم! چشم! به خدا آقای دکتر 
الریجانی، همه نمایندگان محترم مجلس و بلکه همه ملت ایران والله، بالله 
میدانند که شــما با برجام مخالف هســتید، آخه اثبات این مخالفت شما که 

دیگه پالکارد نمیخواست.«
حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرامش و با انتشار عکسی که روز گذشته 
از حمیــد رســایی در حالی که پالکارد » مــن با برجام مخالفــم« را باال برده 
بود، نوشــت:» حاال که بحث برجام به صحن علنی آمده اســت شــما یک 
کمی اســتراحت بفرمایید و فقط اجازه دهید یک کمی هم دیگر نمایندگان 

صحبت کنند.«
وی بیان کرد:» به خدا همه میدانیم که جنابعالی از همان ابتدا هم مخالف 
مذاکرات هســته ای بودید، همه می دانند که شــما با همان تفاهم ژنو هم 

مخالف بودید. واقعا فکر نمی کنم کســی نداند که جنابعالی در این دو سال 
که تیم مذاکراتی در حال مذاکره بود چقدر وقت با ارزش نمایندگی خود را به 
مخالفت با تفاهم ژنو، اجرای تفاهم ژنو و مذاکرات وین اختصاص دادید.«

بعیدی نژاد با بیان اینکه با اشاره صحبت های رسایی در سخنرانی هایش، 
خاطر نشــان کرد:» بــه خدا همه می داننــد که در همیــن دوره بعداز پایان 
مذاکرات چقدر در ســخنرانی های خودتــان در تهران و یا شهرســتانها به 
مخالفت با برجام برخاستید. همه والله در جریان این تالشهای شما هستند. 
فکر نکنم یک نفر باشــد که نداند شــما با چه حساســیتی در گفت وگوهای 
کمیسیون برجام شــرکت فرمودید و با چه جدیتی تالش نمودید ضعفهای 

برجام را با آقای دکتر عراقچی به بحث بگذارید.« 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای افزود:» حتی یک نفر هم نیست که نداند 
حتی با پایان گرفتن بحثهای کمیسیون باز هم از تالش نایستادید و با شرکت 

در سخنرانیها حتی در جمع متحصنین خواستید مسئولین را از خطرات بالقوه 
گاه کنید. والله همه می دانند که شما با برجام مخالفید چون  تفاهم هسته ای آ

پذیرش برجام را به معنای باز شدن راه نفوذ دشمن می دانید.«
حمید بعیدی نژاد در انتها تصریح کرد:» به خدا همه اینها را می دانند. واقعا 
چه نیازی به بــاال بردن پالکارد در مجلس بود. ولــی خداییش جناب آقای 
رسایی بعد از این تالشهای بسیار گسترده که به قدر کافی و وافی هم انجام 
شده است، خواهش می کنیم حاال که بحث برجام به صحن علنی آمده است 
شــما یک کمی اســتراحت بفرمایید و فقط اجازه دهید یک کمی هم دیگر 
نمایندگان صحبت کنند. همین. مخلص شــما هم هستیم و قصد خدای 

ناکرده هیچگونه جسارتی هم نبود! فقط یا علی.«
حمید رســایی، نماینده مجلس شــورای اســالمی و عضو جبهه پایداری، 
روز گذشــته در صحن مجلس با پالکاردی که روی آن نوشــته شــده بود » 
من_با_برجام_مخالفــم«، بــار دیگر مخالفتــش را با برنامــه جامع اقدام 

مشترک ابراز کرد. 

55آنالیننوشت:»رئالیسمدولتتدبیروامید«
مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران پس از برجام را می توان در منطقه دانست. مهمترین تغییر میان دولت احمدی نژاد و روحانی این 

است که این دولت بر روی واقع گرایی در سیستم بین المللی بیشتر تمرکز کرده و از شعار دادن پرهیز کرده است.

خردادنوشت:»پیشینهتاریخیروابطایرانوعربستانسعودی«
سردی روابط ایران و عربستان پس از بحران سوریه  سبب تشدید تنش میان روابط دو کشور شده است. کار به جایی رسیده است که ایران 

دومین دیپلمات راشد آن کشور را نیز از تهران اخراج کرده است. 

افکارنیوزنوشت:»ربیعیدرآستانهسهکارتهشدن«
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون 2بار از مجلس کارت زرد گرفت و با توجه به اینکه وی نتوانست پاسخ قانع کننده ای به 

سوال نمایندگان در خصوص تعاونی ها و بانک توسعه و تعاون ارائه کند، در آستانه گرفتن کارت زرد سوم قرار دارد.

انتخابنوشت:»مباحثقانونیبراییکدستدادنساده«
آیا د            خالت هر مقام غیرمرتبط با امور خارجه کشور امری صحیح و قانونی است؟ با عنایت به این قانون فهم این مطلب بسیار ساد            ه است که 

مسئولیت اصلی د            ر برقراری  و توسعه روابط سیاسی با کشورهای د            یگر بر عهد            ه وزارت امور خارجه کشور است.

دولتبهارنوشت:»تکنیککالسیکدولتبرایارتجاعگفتمانی«
دیپلماسی یکهویی می خواهد کارهای ناشدنی را شدنی کند. چیزهایی که تا امروز نمی شد به جمهوری اسالمی تحمیل کرد را تحمیل کند، 

تابوهای بزرگی چون مذاکره و حتی خوش وبش با شیطان بزرگ را بشکند و ذلت را با عنوان مجعول »عزت« به خورد ما بدهد.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه همایش ملی 
 روز روستا با حضور 
رئیس جمهور

خبرنامه

 عده ای در مجلس 
 به فکر عرض اندام 

هستند
ایران کشور بســیار بزرگ 
و مهــم در منطقه اســت 
و تــا کنــون بــه واســطه 
اداره صحیحــی کــه در 
کشــور وجــود داشــته به 
خوبــی توانســته از عهده 
مشکالت فائق آید، برای 
ادامه این روند هم طبیعی اســت کــه مراکز تصمیم 
 گیری مهــم از جمله مجلس نقش فعالتــر و موثر تر 

داشته باشد.
درباره برجام هم باید شــرایط را درســت بســنجیم 
و اجــازه ندهیــم تــوپ را بــه زمیــن مــا بیندازند، 
اکنــون زمــان فرصت ســوزی نیســت و مــا نباید 
بهانــه به دســت دیگــران دهیــم تا مــا نیــز مانند 
کشــورهای اطــراف درگیــر تاخــت وتــاز شــویم، 
موقعی بود کــه آمریکایی ها تبلیغــات زیادی علیه 
 ما انجــام دادند امــا در عمل چیز دیگــری را از آنها 

دیدیم.
در واقــع آمریکاییهــا با این کار نشــان دادنــد که با 
اینکــه اختالفــات زیادی بر ســر برجام بــا یکدیگر 
 دارند امــا می تواننــد برای منافــع ملی بــا یکدیگر 

متحد شوند. 
در ایــران نیز تقریبا ایــن اتحاد وجــود دارد، البته 
برجــام در مجلس ایــران قــرار نبــود رای گیری 
شــود اما بعــد بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه اگر 
قرار اســت ما درباره برجــام نظر دهیم چــه بهتر 
کــه یک نظــر واحد و منســجمی داشــته باشــیم 
 و بــه همیــن دلیــل طــرح دو فوریــت را تقدیــم 

کردیم.
قبل از آن نیز در دو فراکســیون بــزرگ مجلس در 
باره آن بحث شــد و ایرادات طرح و پیشنهاداتی نیز 
در نظر گرفته شــد، و قرار شــد در باره آن در صحن 
تصمیم گیری شــود، اما به هر حال همیشــه عده 
ای هســتند که مخالفند، و توجهــی هم به عواقب 
 کار ندارنــد و تنهــا موضــع آنهــا موضــع مخالفت 

است.
صحبــت هایی کــه مــی کننــد جالب اســت، 22 
ماه مذاکره بــرای برجــام صورت گرفته اسســت و 
حدود دو ماه هم کمیســیون ویژه درگیر این مســاله 
اســت، آنوقت آقایان یک بند نوشــته انــد که برجام 
 بایــد برگــردد و اصــالح شــود ســپس بــه مجلس 

بیاید.
ایــن صحبت هــا نــه عقالنی اســت، نــه حقوقی 
اســت و نــه منطقــی، ما مــی خواهیــم کشــور را 
مدیریــت کنیم، مــا نیز اعتقــاد داریم کــه تحقیق 
و توســعه باید در کشــور رشــد داشته باشــد و کسی 
نمی توانــد و نمی خواهــد جلو علم را بگیــرد و اینها 
 مشکالت اصلی کشور اســت نه صحبت های غیر 

عقالنی.
بــه نظر می رســد رفتار هــای این افــراد در مجلس 
بــه هیچ عنــوان منطقی نبــود و تنها دوســت دارند 
یــک عــرض اندامــی در مجلس داشــته باشــند و 
خودی نشــان دهند و بگوینــد که ما نیز هســتیم و 
مخالفت های خودشــان را نشــان دهنــد اما دیگر 
 این نوع رفتارها نمی توانــد در روند تصمیم گیری ها 

موثر باشد.

یادداشت

عباسرجایی

مخالفت شما که دیگر پالکارد نمی خواهد
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رصدخانه

شکار »خلیفه«! 
پوتین اعالم کرده رهبر داعش را زنده می خواهد

با گذشــت پنــج روز از آغــاز حمــالت جنگنده هــای روس در ســوریه، 
گمانه زنی هایی که تا همین یک هفته پیش بر »امکان« افزایش حضور و 
نفوذ مسکو در ســوریه متمرکز بود، اکنون به گستره، اهداف و پیامدهای 
این حضــور و نفوذ معطوف شــده اســت. در این میان و در شــرایطی که 
دولتمردان روس صراحتًا هدف خود را حمایت از ارتش ســوریه در مقابل 
تروریســت ها اعالم کرده و تأکید دارند که تا زمان دستیابی به اهداف، به 
عملیــات خود ادامه می دهند، اخبــار گوناگون و بعضــًا جالب توجهی از 
عرصه تحوالت مرتبط با این موضوع منتشــر می شــود. از یک ســو، خبر 
می رســد که رئیس جمهور روســیه از نیروهای ارتش این کشــور خواسته 
ســرکرده گروه تروریســتی داعش را زنده دســتگیر کنند. از سوی دیگر، 
جنبش اخوان المسلمین سوریه ضمن متهم کردن روس ها به اشغالگری، 
خواســتار »جهاد« در مقابل آن ها شده اســت. همزمان با این تحوالت، 
موضع گیری هــای بازیگران دولتی و غیردولتی خارجی مرتبط با ســوریه 

نیز ادامه دارد.
در یکی از جدیدترین تحوالت مرتبط با حضور روســیه در ســوریه، پایگاه 
خبــری »میدل ایســت پانورامــا« امــروز اعالم کــرد والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهــور روســیه از نیروهــای نظامی این کشــور خواســته ابوبکر 
البغــدادی، خلیفــه خودخوانده داعــش و دیگر ســرکرده های این گروه 
گاه روسی اعالم می گویند پوتین از  تروریستی را زنده دستگیر کنند. منابع آ
نیروهای نظامی این کشور خواسته در جنگ علیه تروریست های داعش، 
تالش کنند ســرکرده های آن ها و در صدرشــان، ابوبکر البغدادی را زنده 
دستگیر کنند و اگر نتوانستند این کار را انجام دهند، دستکم اجساد آن ها 
را به مسکو منتقل کنند. به گفته این منابع، هدف روسیه از این کار، نشان 
دادن ضعف و شکســت آمریکا در نابود کردن داعــش با حمالت هوایی 
ائتالف بین المللی تحت رهبری خود است که از یک سال پیش آغاز شده 
است. در همین حال، ایگور کوناشینکوف سخنگوی رسمی وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرده نیروی هوایی این کشــور اکنون به طور مستقیم مقر 

اصلی داعش را در شهر »رقه« سوریه هدف قرار می دهد.

از ســوی دیگر، در ادامه موضع گیری ها درباره عملیات نظامی روسیه در 
سوریه، شاخه ســوری جنبش اخوان المسلمین با انتشــار بیانیه ای علیه 
روس ها اعالم جهاد کرد. این جنبش، ضمن یاد کردن از حضور روس ها با 
لفظ »اشغالگری«، مردم سوریه را به جهاد علیه آنچه »اشغال آشکار سوریه 
توسط روسیه« می نامد، دعوت کرده است. عمر مشوح، رئیس دفتر رسانه 
 ای اخوان المسلمین در گفت و گو با خبرگزاری »آناتولی« ترکیه گفت: »ما 
تأکید می  کنیم که هم اکنون در برابر ورود نیروهای نظامی روسیه و حمله 
به افراد غیر نظامی و تجاوز آشکار روســیه قرار داریم«. مشوح با اشاره به 
اینکه ایستادگی در برابر روسیه یک وظیفه شرعی است، حضور مسکو را به 
سود دولت سوریه دانست. این عضو اخوان المسلمین با هشدار نسبت به 
اینکه روسیه در حمله به سوریه، تجربه حمله به افغانستان و چچن را تکرار 
خواهد کرد، افزود: »مداخله نظامی روسیه در سوریه، یک اقدام بی هدف یا 

ماجراجویی سیاسی نیست؛ بلکه کرملین به طور رسمی با حمایت اعضای 
خود، آن را تصویب کرده  است«. 

اما همزمان با این تحوالت، خبر می رســد که رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس که خود از شاخه های اخوان المسلمین به شمار می رود، با ارسال 
نامه ای برای سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، از وی به سبب انتقادات 
یکی از اعضای ارشــد این جنبش نســبت به عملیات روســیه در ســوریه 
گاه فلسطینی اعالم می گویند پس از انتقاد  عذرخواهی کرده است. منابع آ
تند یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس از مسکو به علت حمالت هوایی 
روسیه در ســوریه، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاســی حماس به سرعت 
نامه ای به سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، ارسال کرده است. مشعل 
به منظور عذرخواهی از مســکو این نامه را ارسال و در آن تأکید کرده است 
که سخنان عضو دفتر سیاسی حماس، بیانگر موضع این جنبش در قبال 

حضور روسیه در ســوریه نیست. پیشتر، سامی خاطر، عضو دفتر سیاسی 
حماس، مداخله روسیه در سوریه را غیر قابل پذیرش توصیف کرده بود.

به این ترتیب، به نظر می رسد آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نه تنها 
دولت های غربی حامی مخالفان ســوریه را بــه تجدیدنظر درباره مواضع 
خود در قبال آینده بشــار اســد واداشــته و میان آن ها و دولت های عربی 
حامی مخالفان فاصله انداخته، بلکه حتی تأثیر خود را بر مواضع گروه های 
فراملی فعال در سوریه نیز گذاشته است. البته می توان موضع گیری شدید 
اخوان المسلمین سوریه در مقابل مسکو را به مواضع ترکیه در قبال روسیه 
مرتبط دانست؛ زیرا دولت ترکیه در کنار قطر، از آغاز درگیری ها در سوریه 
حامی طیف های خاصی از گروه های مخالف اســد بوده و تالش داشته 
یک دولت اخوانی نزدیک به خود را در دمشق مستقر سازد. اکنون، از آنجا 
که حمالت روس ها، از همین ابتدا مواضــع گروه های نزدیک به آنکارا و 
دوحه چون »احرار الشــام« را هدف گرفته، دولتمــردان ترکیه بیش از هر 

زمان دیگری نسبت به این موضوع احساس خطر می کنند.
اما افــزون بر این مــوارد، باید خاطرنشــان کــرد که بخشــی از اختالف 
موضع گیری طرف هــای مختلف درباره عملیات روس ها در ســوریه، به 
اختالف نظر درباره اهداف مســکو از این عملیات بازمی گردد. از یک سو، 
برخی بر این باورند که حضور روسیه به منظور برقراری موازنه میان نیروهای 
دولتی سوریه و گروه های شورشــی و تروریستی انجام گرفته و در نهایت، 
روس ها به ایجاد یک دولت محلی تحت کنترل علویان در ســوریه راضی 
هستند. از ســوی دیگر، شماری از تحلیل ها به این موضوع تأکید دارد که 
عملیات روس ها در مرحله بعدی، با همراهی یک نیروی زمینی متشکل از 
ارتش سوریه و حامیان منطقه ایش، از جمله حزب الله خواهد بود تا به طور 
کامل، حفظ ثبات را برای دولت دمشق به همراه داشته باشد. به این ترتیب، 
می توان انتظار داشت که طی هفته ها و ماه های آینده و با مشخص تر شدن 
دامنه اقدامات و همچنین اهداف روسیه در سوریه، موضع گیری دولت ها 
و گروه های مختلف درباره این موضوع نیز ســر و شکل مشخص تری به 

خود گرفته و صف بندی ها در سوریه آشکارتر از پیش شود.

کودتای خاموش شاهزادگان سعودی علیه محمد بن سلمان 
یک رسانه انگلیسی، روز یکشنبه بار دیگر اسنادی از اختالفات شدید میان طبقه حاکم در ریاض افشا کرده و از توطئه چینی برخی شاهزاده ها علیه »محمد بن سلمان«، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی پرده برداشته است. 
نامه ای که به رویت روزنامه انگلیسی »ساندی تایمز« رسیده، اظهارات برخی از منتقدان »محمد بن سلمان« را منعکس می کند که خود را نمایندگان »سطوح ارشد خاندان آل سعود« معرفی کرده و شاهزاده 30 ساله را به دلیل آنچه به گفته 
آن ها »نقائص عمده شــخصیتی« و »عدم کفایت« برای احراز سمت وزارت دفاع عربستان سعودی است، ســرزنش می کنند. منتقدان در بخش دیگری از نامه، »خیره سری جوانی« محمد بن سلمان را عاملی دانسته اند که او را به ورطه 
اعالم حمله نظامی علیه »مردم بی دفاع یمن« کشانده است.  ساندی تایمز این خبر را چند روز بعد از افشاگری مشابه یک شاهزاده سعودی در گفت وگو با یک روزنامه انگلیسی دیگر )گاردین( منتشر کرده است. گاردین که نام این شاهزاده را 
به دالیل امنیتی فاش نکرد، نوشت که »یکی از شاهزادگان بلندپایه عربستان سعودی، خواستار تغییر نظام در عربستان شده؛ عربستانی که اکنون با چالش های زیادی مانند قیمت نفت و انتقاد از مدیریت مناسک حج روبه رو شده است«. 
شــاهزاده مورد اســتناد روزنامه گاردین که یکی از »نوادگان عبدالعزیز بن سعود«، از بنیانگذاران حکومت عربستان معرفی شده، با بیان اینکه به قدرت رســیدن ملک سلمان موجب ایجاد تشویش در میان اعضای خاندان سلطنتی شده 

می گوید با نگارش نامه  ای خواستار کناره گیری پادشاه عربستان از قدرت شده است. ملک سلمان، به فاصله اندکی بعد از رسیدن به قدرت، اقدام به ایجاد تغییراتی گسترده در رأس مراکز حساس دولتی و مجلس شورای ملی کرده بود.

اعضای هالل احمر لیبی دست کم 95 جسد متعلق به مهاجران غیر قانونی را طی 
پنج روز اخیر در سواحل لیبی کشف کرده اند.

 عکسی از لحظه انهدام انبار تجهیزات نظامی در نزدیکی جسر الشغور در استان ادلب توسط روس ها.

نفتورقابتخطرناکایرانو
عربستانسعودی

با توجه به بحران منطقه و قیمت های نفت، رقابت ایران و عربستان 
سعودی به خطرناکی انبار باروت است. فارغ از جنگ های نیابتی 
میان تهران و ریاض، اکنون خطر وقوع یک جنگ علنی بین دو 
کشور رو به افزایش است. تأسیسات و صادرات نفت، به طور قطع 
اهداف اصلــی خواهند بود و در آن شــرایط، افزایش قیمت نفت 
اجتناب ناپذیر است. سوال این است که آیا امکان جلوگیری از چنین 
بحرانی وجود دارد؟ لحن تند طرفین نســبت به یکدیگر حاکی از 
گسترش تنش در سراسر منطقه است و با وضعیت اروپا چند ماه قبل 
از جنگ جهانی اول قابل مقایسه و به همان اندازه خطرناک است.

جدیدترینجنایتضدبشری
داعشدرسوریه

رئیس میراث فرهنگی سوریه روز دوشنبه اعالم کرد داعش طاق 
نصرت شــهر تاریخی تدمر را که بخشی از میراث فرهنگی بشری 
طبقه بندی شده، منفجر کرده است. مأموم عبدالکریم از نابود شدن 
طاق نصرت تدمر که در ورودی خیابان معروف به ردیف ستون های 
بخش تاریخی قرار داشــت، ابراز تأســف کرد. این مقام ســوری 
همچنین گفت این اقدام داعش، نابودی روش مند شــهر است و 
تروریست ها می خواهند این شهر را به طور کامل از صحنه روزگار محو 
کنند. وی افزود داعش بناهای تاریخی دیگری را نیز بمب گذاری 

کرده و می خواهد آمفی تئاتر و ردیف ستون ها را نیز منفجر کند.

ترامپ:اقداماتمادرعراقولیبی
افتضاحبهبارآورد

دونالــد ترامپ، نامــزد جنجالی جمهوری خواهــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا گفته خاورمیانه با وجــود افرادی چون 
قذافی و صدام، جای امن تری بود. وی گفته اگر صدام و معمر قذافی 
همچنان در عراق و لیبی بر سر قدرت بودند و بشار اسد نیز در سوریه 
قوی تر بود، خاورمیانه مکانــی باثبات تر و امن تر بود. ترامپ اظهار 
داشته: »اگر به اوضاع در لیبی و آنچه ما در این کشور انجام دادیم 
نگاه کنید، می بینید چه افتضاحی است. همچنین اگر به اوضاع 
در عراق پس از صدام و پیش از آن و همچنین اقدامات ما در عراق 

نگاه کنید، می بینید، چه اوضاع افتضاحی به وجود آمده است«.

طرفدارانکنارهگیریاسد
بهحاشیهرفتهاند

برخی سران کشورهای اروپایی که هنوز بر ضرورت براندازی اسد 
تأکید دارند، به طور فزاینده ای منزوی شــده اند. از سوی دیگر، 
اقدامات روســیه در ســوریه، موقعیت مســکو را فراتر از منطقه 
خاورمیانه تقویت خواهد کرد؛ در حالی که سیاست مبهم آمریکا 
در منطقه، اروپایی ها را عقب نشانده است. موضوع دیگری که در 
این زمینه قابل اشاره است، این است که اقدامات پوتین در سوریه 
ممکن است موقعیت وی را فراتر از خاورمیانه و در جبهه دوم، یعنی 
اروپا نیز تقویت کند. عملیات در سوریه به مسکو فرصت می دهد تا 
کانون سیاست خارجی کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد.

بین الملل

 جنگنده های رژیم اسرائیل نوار غزه 
را مجددا طی روزهای اخیر بمباران 

کرده اند.

 صد ها بالن پر شده از هوای داغ، در 
جشنواره بین المللی بالن در آلبوکرک 
ایالت نیومکزیکو .
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شوخی با »نسل بومرنگ«
بحراناشتغالجواناندرگفتگوبایکاقتصاددان

اکنون مدت زمان مدیدی است که موضوع اشتغال تبدیل 
به یکی از دغدغه های اصلی دولت در حوزه اقتصاد شــده 
است. این موضوع البته محدود به دولت روحانی نیست و 
طی یک دهه گذشته هجوم یکباره نیروی کار جوان به بازار 
کار که اغلب تحصیلکرده نیز هستند، منجر به ایجاد یک 
شرایط استثنایی در ایران و رسیدن نرخ بیکاری به رقم بیش 
از 14 درصد شده است. این در حالی است که سیاست های 
دولت فعلی در امر اشتغال نیز نتوانسته است آنگونه که باید از 
این فشار بیکاری کم کند و همچنان موضوع اشتغال یکی 
از مشکالت ساختاری و عظیم اقتصادی ایران را تشکیل 
میدهد. دولت اعالم کرده در ســال 93 توانســته به میزان 
400 هزار اشــتغال خالص ایجاد کند که مستندات بیمه 
ای آن نیز موجود است. از سویی مطرح شده اگر نرخ رشد 
اقتصادی به میزان 4 درصد در ســال جاری محقق شود، 
400 هزار فرصت شــغلی دیگر نیز ایجاد می شود؛ هرچند 
این میزان اشــتغال زایی امکان حل بحران بیکاری کشور 
را نخواهد داشــت. در عین حال، مطرح شده که جمعیت 
شــاغل بازار کار ایران تا ســال 1400 باید بــه 35 میلیون 
نفر برســد در حالی که هم اکنون تعداد شاغالن کشور 22 
میلیون نفر است، بنابراین اگر قرار باشد تا 6 سال آینده 13 
میلیون نیروی جدید وارد بازار کار شوند، دستکم اقتصاد باید 

رشدهای مثبت ادامه داری را تجربه کند و سرمایه گذاری 
های کالن داخلــی و خارجی نیز به اقتصــاد ایران تزریق 
شود. اما جدیدترین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد که حتی اگر اقتصاد 
ایران در فاصله سال های 1394 تا 1400 رشد اقتصادی تا 
5 درصدی را نیز تجربه کند، نه تنها از تعداد بیکاران کاسته 
نمیشود، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده می شود به نحوی که 
تعداد بیکاران کشــور از 2 میلیون و 647 هزارنفر فعلی به 

حدود 5 میلیون نفر خواهد رسید!

9میلیونجویایکارطیدوسالآینده
وحید شقاقی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در این خصوص 
دیدگاهی متفاوت دارد. وی با اشاره به مفهومی به نام »نسل 
بومرنگ« موضوع اشتغال و بیکاری فعلی در اقتصاد ایران را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با اشاره به این موضوع که دیگر 
زمان شوخی با اقتصاد ایران گذشته است، بحران بیکاری 
طی چند سال آینده در کشور را پیش بینی کرد. وی در گفتگو 
با »تابناک« اشاره کرد: در حال حاضر 2.5 میلیون نفر بیکار 
یک ساعت در هفته در کشور وجود دارد. یعنی 2.5 میلیون 
نفر حتی یک ســاعت هم در هفته شغل ندارند. حدود 2 تا 3 
میلیون نفر اشتغال ناقص دارند یعنی یک یا دو روز در هفته کار 

میکند که عمال بیکار محسوب میشود. چهار و نیم میلیون نفر 
در طی دو سال آینده با تحصیالت عالی وارد بازار کار خواهند 
شــد که مجموع این اعداد حدود 9 میلیون نفر جویای کار تا 
حداقل دو سال آینده اســت.  وی اشاره کرد این یک بحران 
اساســی برای اقتصاد ایران است. در بهترین حالت در سال 
80 تا 85 متوسط اشتغال ایجاد شده در اقتصاد ایران هفتصد 
هزار شغل بوده اســت. حتی این مشاغل ایجاد شده عمدتا 
مشاغل غیر ماهر بوده است. اگر دولت با همان سرعت بتواند 
شغل ایجاد کند طی سه سال آینده در نهایت میتوان 2 میلیون 
اشتغال ایجاد کرد که هنوز اختالف 7 میلیونی در بازار کار وجود 
دارد.  وی ادامه داد: این بحران عالوه بر این که از جنبه های 
اقتصادی برخوردار است تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز به 
دنبال خود دارد. طی ســالهای آینده جوانان بیکار در آستانه 
ازدواج با باری از افســردگی و اضطــراب و نا امیدی، هویت 
خود را از دست خواهند داد. این مولفه علیرغم اهمیت خود 
به شکل صحیح مورد توجه دولت قرار نگرفته است. طی دو 
سال آینده حداقل 7 میلیون بیکار در خوشبینانه ترین حالت 
در کشور وجود دارد و زمان دولت برای اتخاذ سیاست صحیح 
از دست رفته است. تا همین جا نیز وقت تا حد زیادی از دست 
رفته. هیچ کجای دنیا در بهترین شرایط نیز نمیتوان ظرف دو 

یا سه سال 5 یا 6 میلیون شغل ایجاد کرد.

شوخیدولتبا»نسلبومرنگ«
وحید شقاقی عنوان کرد: در اقتصاد اصطالحی وجود دارد 
که به آن نسل بومرنگ گفته میشود. در حال حاضر جوانان 
ما وارد نسل بومرنگ شــده اند. یعنی خانواده ها فشار می 
اورند که جوانان مســتقل شده و از خانه پدری بیرون روند. 
اما جوانان بعد از خروج از خانه پدری چند سالی سرگردان 
هســتند و مجددا به خانه بر میگردند. ایــن به دلیل وجود 
بیکاری در اقتصاد اســت که فرصت های تشکیل زندگی 
مستقل را از جوانان سلب کرده است.  وی گفت: در حال 
حاضر جوانان بیست تا سی سال کشور تمایلی به تشکیل 
زندگــی ندارند و در واقع ما با بحران نســل بومرنگ مواجه 
هســتیم. این موضوع ناشــی از دو عامل بیکاری و رکود 
همزمان است. متاسفانه دولت با این بحث شوخی میکند 
یعنی تصمیم ســخت و صحیح را نمیگیرد و شــاید جرئت 
اتخاذ تصمیمات ســخت در این مورد را ندارد. دیگر وقت 
شوخی با اقتصاد ما گذشته است. شاید در برهه ای میشد 
موضوعاتی نظیر اشتغال را به تعویق انداخت. این موضوع 
در دولت های گذشته به تعویق انداخته شده یعنی جوانان 
را در تحصیالت عالی مشغول کردند اما االن دیگر زمان 
به تعویق انداختن مسائل و شوخی با موضوع مهمی نظیر 

بیکاری گذشته است. 

گرانی 10 تا 20 درصدی آب
بر اساس مصوبه شــورای اقتصاد، 
نرخ تعرفه های آب شرب شهری در 
کاربری های خانگی به ازای هر واحد 
مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 
15 متر مکعب در مــاه به میزان 10 
درصد، بــرای بازه مصــارف از 15 تا 
20 متر مکعب در مــاه به میزان 15 

درصــد، برای مصارف بیش از 20 تــا 40 متر مکعب در 
ماه به میزان 20 درصد، بــرای مصارف بیش از 40 متر 
مکعب در ماه به میــزان 30 درصد و برای کاربری های 
غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می یابد. پیش از 
این قائم مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی 
قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود. بر اساس این 
مصوبه که صبحانه منتشر کرده، نرخ فروش آب تولیدی 
آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در 
ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر 25 ریال تعیین 

می شــود. همچنین نرخ فروش آب 
شــیرین تولیدی بخــش خصوصی 
)آب شیرین کن( که از طریق شبکه 
توزیــع در اختیــار مشــترکین قــرار 
می گیرد، به ازای هر واحد مسکونی 
تا مصــرف 10 متــر مکعــب در ماه 
بر اســاس تعرفه آب بهــای خانگی 
محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب 
تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ 
می گردد. کارمزد دفع فاضالب برای مشترکین خانگی 
70  درصد و غیرخانگــی 100درصد آب بهای مصرفی 
تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال )خرداد، 
تیر، مرداد و شــهریور( برای مصارف غیرخانگی و برای 
مصارف خانگی طبقه مصرف باالتر از 25 متر مکعب در 
ماه، 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می شود. این 

مصوبه از اول مهر الزم االجراست.

عالقه لندن به تجارت »واضح« با ایران
محمدرضا نعمت زاده در دیدار ســر 
ریچارد دالتون رئیــس اتاق بازرگانی 
انگلیس و هیات همراه با وی، اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران به 
همکاریهای بلندمدت و راهبردی در 
زمینه های باالدستی و پایین دستی، 
نفــت و گاز، صنعت، معــدن، مواد و 

تجهیزات، ســیمان و فوالد عالقمند است. وی ضمن 
یادآوری بازگشایی مجدد سفارتخانه انگلستان در ایران، 
اضافه کرد: تحقیق و توسعه، بازاریابی، صادرات و سرمایه 
گذاری در همه زمینه های صنعتی و معدنی و تجاری می 
تواند از دیگر بخش های همکاریهای مشترک دو کشور 
باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران خواستار 
تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت ها و همکاریهای 
بین دو طرف است و بتازگی فهرست 328 اولویت سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف صنعت، معدن وتجارت 

معرفی شــده اند که می توان در این 
زمینه ها همکاری داشت. وی گفت: 
انتظار می رود پس از رفع تحریم ها، 
حجم مبادالت و همکاری ها بین دو 
کشور افزایش یابد. سر ریچارد دالتون 
)Sir Richard Dalton( رئیــس 
اتاق بازرگانی انگلیــس در این دیدار 
تعامالت دو کشور برای آماده سازی برنامه ای به منظور 
ارتباط تجاری ، بازرگانی و صنعتی را خاطرنشان ساخت و 
گفت: لندن عالقه دارد تا معامالت دو کشور واضح ، قابل 
فهم و طبق مقررات باشد. این مقام انگلیسی با اشاره به 
مشکالت ویزا برای تجار و بازرگانان، افزود: انتظار می رود 
در آینده روند اخذ ویزا برای دو کشور تسهیل شود. در این 
دیدار همچنین، آلن رایدز )Alan Rides(رایزن بازرگانی 
بین المللی گفت: تالش داریم تا تجار و بازرگانان انگلیسی 

رابرای سرمایه گذاری به ایران تشویق کنیم.

 کاهش نرخ سود 
تصمیم درستی است

در حالــی کــه بحــث هــا و اســتدالل هــا در 
خصــوص تصمیــم بــرای کاهش نرخ ســود 
بانکی در اقتصاد کشــور اوج گرفته است، یک 
کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش 
نرخ ســود با توجه به کاهش نرخ تورم تصمیم 

گفت:  است،  صحیحی 
الزم اســت نــرخ ســود و بهــره واقعــی یعنی 
تفــاوت بیــن نرخ ســود و بهــره با نــرخ تورم 
مدنظر قرار بگیرد کــه در حال حاضر این نرخ 
باال اســت و الزم اســت کاهش پیــدا کند که 
 این امــر می تواند بــه کاهش تــورم نیز کمک 

. کند
مهــدی تقــوی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان 
اینکه کاهش نرخ ســود ســپرده و تسهیالت با 
وجود کاهــش نرخ تورم در ماه هــای اخیر امر 
درستی است، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ 
ســود واقعی یعنی نرخی که از تفاوت نرخ سود 
اســمی و نرخ تورم به دســت می ایــد حدود 5 
درصد اســت که با توجه به نــرم و معیار جهانی 

باال است.
وی با اشــاره به اینکه کاهش دو درصدی این 
نرخ می تواند به کنترل بیشــتر تورم کمک کند، 
افــزود: در همه جــای دنیا نرخ واقعی ســود 
ســپرده بین 1.5 تا 2 درصد و نرخ واقعی بهره 
حدود 3 درصد اســت که با کاهش دو درصدی 
نرخ ســود، اقتصاد ایران نیز به این نرم نزدیک 

می شود.
این کارشــناس اقتصــادی همچنیــن عنوان 
کــرد: در حــال حاضر نرخ ســود تســهیالت 
باال اســت در نتیجه گرفتن وام برای ســرمایه 
گذاران گــران تمام می شــود و آن هــا نیز این 
گرانــی را بــا افزایــش قیمــت کاال جبران می 

. کنند
گر نرخ ســود ســپرده  وی ادامه داد: بنابراین ا
و تســهیالت کاهش پیدا کند مــی توان از این 

طریق تــورم را نیز کمتر کرد.
تقوی در ادامه درباره دســتوری بــودن تعیین 
نرخ ســود ســپرده و تســهیالت تصریح کرد: 
گر این مجوز را به بانک ها و موسســات مالی  ا
بدهنــد کــه هر طــور کــه می خواهنــد نرخ را 
تعییــن کننــد باعث به هــم ریختگــی اقتصاد 
می شــود، در حالیکــه بانک مرکزی مســئول 
سیاســت های پولــی اقتصــاد و هدف گذاری 

است. بانکها  برای 
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا کاهش 
دوبــاره نــرخ ســود مــی توانــد بــه خــروج 
ســپرد ه های بانکی منجر شود، گفت: سپرده 
گــذار ســرمایه های مازاد خــود را وارد بانک 
می کند و این امر را می ســنجد کــه در مقابل 
ســود بیشــتر ریســک بازارهای غیر رســمی 
باال اســت در حالیکه بانک ها ســپرده وی را 

. می کنند تضمین 
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره بــه اینکه 
سپرده گذاران با نرخ ســود واقعی دو درصدی 
نیــز حاضر به ورود ســرمایه های خود به بانک 
هستند، خاطرنشان کرد: در دوره احمدی نژاد 
که نرخ تورم 40 درصد و نرخ ســود اسمی 20 
درصد بــود در واقــع نــرخ واقعی ســود منفی 
20 درصــد بود و بــا این حــال مــردم هنوز به 
دلیــل ریســک ورود ســرمایه به ســایر بازارها 
 حاضــر بــه ورود ســرمایه های خود بــه بانک

 بودند.

رصدخانه

نرخبهرهبانکیبه35درصدهممیرسد
حســین راغفر اقتصاد دان 
گفت: هم اکنون بسیاری 
از مؤسسات مالی غیرمجاز 
فعالیت می کنند، در حالی 
که باید از نظــام اقتصادی 
حذف و عالوه بر آن برخی 
بانک ها هم ادغام شــوند. 

وی همچنین با بیان اینکه نــرخ بهره بانکی 
برخالف چیزی که اعالم شــده تا 35 درصد 
هم می رســد با ذکــر مثالی تاکید کــرد: اگر 
یک شــخصیت حقوقی تقاضــای 3 میلیارد 
تومان وام داشــته باشــد باید یــک میلیارد به 
صورت قرض الحسنه در حساب بانک مذکور 

بلوکــه کند و عــالوه بر آن 
بــا احتســاب هزینه های 
بانکــی چیزی حــدود 35 
درصد نرخ ســود پرداخت 
خواهد کرد و این موضوع را 
بانک مرکزی هم می داند. 
این اســتاد دانشــگاه عدم 
وجود نرخ بازدهی مناسب ســرمایه در تولید 
را مهمترین مشــکل در اقتصــاد عنوان کرد 
و گفت: در ایــن اقتصاد امــکان تولید تقریبا 
منتفــی می شــود و در اقتصــادی که ســود 
فعالیت هــای غیرمولد باال باشــد، نمی توان 

انتظار افزایش رونق اقتصادی داشت.

تغییرنرخسودبانکیبهنفعاقتصادنیست
مشــاور  پورفالح  احمــد 
وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت در مورد تغییر نرخ 
ســود بانکی و کاهش آن 
گفت: گاهی تصمیم های 
هیجانــی و تند می گیریم 
کــه تبعات آن بــه راحتی 

قابل کنترل نیســت و ظاهرًا بانک مرکزی 
با کاهش نرخ سود بانکی موافق نیست اما 
نباید این نکته را فراموش کرد که با کاهش 
نرخ ســود بانکی بانک ها منابــع خود را از 
دســت می دهند و بانک مرکزی مجبور به 
تزریق پول می شــود، مگــر آنکه دولت 70 

هزار میلیارد تومان بدهی 
خود به بانک ها را بپردازد.
رئیس اتاق مشترک ایران 
و ایتالیا اذعان داشــت:  
بانک هــا بــه دلیــل آنکه 
قیمت تمام شــده پول در 
کشور باالست در گردش 
مالی با مشــکل مواجه اند و باید با حاشــیه 
امنیــت کمتــری فعالیــت کننــد. در عین 
حال تغییر نرخ ســود بانکــی دو بار در یک 
ســال به نفع سیســتم اقتصاد کشور نیست 
 و بعیــد می دانــم کــه مــورد تصویــب قرار

گیرد.

استیضاحیبااهدافسیاسی
عضو فراکسیون رهروان 
والیــت مجلــس بــا بیان 
اینکه استیضاح وزیر راه و 
شهرسازی سیاس است، 
گفــت: فــردا صبــح قبل 
از شــروع صحــن علنــی 
بــا  جلســه ای  مجلــس 

اعضای فراکســیون رهروان والیــت برگزار 
خواهد شــد و مورد اســتیضاح در این جلسه 
بررســی می شــود. بهروز نعمتــی در گفت و 
گو با ایلنا بــا بیان اینکه اعضای فراکســیون 
رهــروان والیت مخالف اســتیضاح آخوندی 
هســتند اظهار کــرد: این اســتیضاح کامال  

اهداف سیاسی و مطالبات 
شخصی نمایندگان را دنبال 
می کند. وی با تاکید بر اینکه 
نمی توان زحمــات وزیر راه 
و شهرســازی در شــرایط 
بحــران مالی در طــول دو 
سال گذشته را نادیده گرفت 
گفت: ارزیابی از عملکرد آخوندی مثبت است 
و نمی تــوان بــه دلیل تعویض یــک مدیر کل 
اســتانی و یا رد صالحیت افــراد در انتخابات 
سازمان نظام مهندســی و یا امتناع از احداث 
خط راه آهنی که توجیــه اقتصادی ندارد یک 

وزیر پرکار را  استیضاح کرد.

اقتصاد
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پنجره

مواد طبیعی معجزه گر برای پرپشت شدن موها
چهار روش طبیعی برای پرپشت کردن مژه 

تابناکباتو-حقیقت این اســت که هیچ چیزی بیشتر از کم پشت شدن موها 
به اعتماد به نفس آدم لطمه نمی زند، مخصوصا برای مردان که مســتعد طاسی 
هســتند. در حالی که صدها محصول مو وجود دارد که برای بازگرداندن حجم و 
بلندی مو به کار می روند، اما مواد کامال طبیعی بهتر از آنها هستند. در این مطلب، 
ما چند درمان خانگی معرفی می کنیم که ضخامت، بلندی و رشــد مو را افزایش 

می دهد.

عصارهپیازقرمز
پیاز، حاوی سولفور است، ترکیبی که تولید بافت های کالژن را افزایش می دهد. 
کالژن، یک ماده  ضروری برای رشد مو است، اما با باال رفتن سن، سطح کالژن 
به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. عصاره ی پیاز، کالژن را به بدن باز می گرداند 
و به رشــد مجدد موها کمک می کند. یک مزیت دیگر این معجون، براق کردن 

موهاست.

به منظور استفاده از پیاز قرمز برای رشد مو، 2 یا 4 عدد پیاز بردارید. پیازها را پوست 
بکنید و رنــده کنید تا آب بیفتند. پیازهای رنده شــده را در یک پارچه ی کتان قرار 
دهید و دو طرف آنرا گره بزنید. حاال این عصاره را روی پوست سرتان مالش دهید. 
روی جاهای بدون مو تمرکز کنید و سپس بگذارید حداقل بمدت 15 دقیقه روی 

سرتان بماند.

عصارهسیبزمینی
عصاره  سیب زمینی، یک درمان موثر برای آلوپسیا یا ریزش موی سر و بدن است. 
این گیاه ریشه ای دارای ویتامین های C، B و A بوده، و از مو در برابر شکنندگی و 
آسیب محافظت می کند. همچنین با تزریق ویتامین ها به هر تار مو، درخشش را 

به موهایتان باز می گرداند.

به منظور استفاده از عصاره سیب زمینی به عنوان درمانی برای طاسی، 2 تا 3 سیب 
زمینی بزرگ را پوســت بگیرید و رنده کنید. سیب زمینی های رنده شده را در یک 
پارچــه ی کتان جمع کنید و دو طرف آنرا ببندید. پارچه ی کتان را روی موهای کم 
پشــت مالش دهید و بگذارید حداقل بمدت 15 دقیقه روی سرتان بماند و سپس 
با یک شامپوی سرشار از مواد مغذی، سرتان را بشویید. همچنین می توانید سیب 
زمینی های رنده شــده را با زرده ی تخم مرغ و عسل در یک کاسه مخلوط کنید و 

این ماسک را مستقیما روی پوست سر خشک بمالید.

سفیدهتخممرغ
تخم مرغ های تازه، سرشار از پروتئین با کیفیت باال هستند. یک ماسک سفیده ی 
تخم مرغ، ضخامت موها را باز می گرداند و به رشد مو سرعت می بخشد. به منظور 
استفاده از سفیده ی تخم مرغ بعنوان یک درمان مو، سفیده های تخم مرغ را در 
یک کاسه بهم بزنید. اجازه دهید که سفیده  تخم مرغ حداقل به مدت یکساعت 

در دمای اتاق بماند.
می توانید از ســفیده  تخم مرغ به تنهایی اســتفاده کنید یا بــرای افزایش قدرت 

موهایتان به سفیده  تخم مرغ، عسل و روغن زیتون اضافه کنید. این ماسک را روی 
پوست سر خشک بمالید و بگذارید حداقل بمدت 20 دقیقه بماند. سپس سرتان 

را با آب ولرم و یک شامپوی مالیم بشویید.

سرکهسیب
ســرکه  ســیب به غیر از بازگرداندن PH طبیعی پوست ســر، فولیکول های مو را 
تحریک خواهد کرد، رشد مو را افزایش می دهد و تجمع مواد را روی هر تار مو از بین 
می برد. برای استفاده از سرکه  سیب، قسمت های مساوی آب و سرکه ی سیب را 

در یک کاسه  تمیز بریزید.

بعد از شســتن موهایتان با شــامپو، با این مخلوط موها را آبکشی کنید. اگر بوی 
آن برایتان ناخوشایند اســت، می توانید برای پنهان کردن بوی آن، اسانس مورد 

عالقه تان را اضافه کنید. بعد از اینکار، دیگر موها را آبکشی نکنید.

آلوئهورا
آلوئه ورا از قدیم برای افزایش ضخامت و طول مو مورد اســتفاده قرار می گرفت. 
آلوئه ورا حاوی ترکیبات گیاهی تسکین دهنده است که فولیکول های مو را تحریک 

می کند. همچنین موی نواحی کم موی پوست سر را ضخیم می کند.
به منظور استفاده از آلوئه ورا برای بازگرداندن حجم مو، ژل را از گیاه آلوئه ورا جدا کنید. 

ژل تازه را روی پوست سر بمالید و بگذارید حداقل بمدت 20 دقیقه بماند. اگر می توانید 
بوی گیاهی ژل آلوئه ورای تازه را تحمل کنید، دیگر آن را نشویید. اگر نمی توانید، اول 

ژل را با آب ولرم بشویید، و سپس از یک شامپوی مالیم استفاده کنید.

چگونهباموادطبیعیمژهراپرپشتوزیباجلوهدهیم؟
مژه یکی از امتیازهای زیبایی در زیبایی صورت می باشد زیرا هرچه مژه پرپشت و 
مشکی باشد زیبایی چشم بیشتر می شود. شما به راحتی می توانید با مواد طبیعی 
مژه های بلندتر و پرتر داشته باشید؛ برای این کار کافی است به مدت 2 تا 3 هفته 
از یکی از این روش ها اســتفاده کنید تا در طول، حجم و رنگ مژه هایتان تغییر 

ایجاد شود. 
1– یک زرده تخم مرغ را با یک قاشق غذاخوری گلیسیرین خوب مخلوط کنید 
و با گوش پاک کن روی مژه هاتون بمالید و بگذارید یک ساعت بماند، بعد با آب 
سرد بشویید. این کار رو هفته ای 3 بار تکرار کنید. زرده تخم مرغ غنی از امگا3، 
چربی، ویتامین E و میکرونیوترینیت اســت که با خشــکی و شکنندگی مقابله 
می کند و باعث می شــود مژه های شما سالم، قوی و پرپشت شود. گلیسیرین 
هم به عنوان نرم کننده عمل می کند و با حفظ رطوبت، مژه ها را نرم و پرپشــت 

نگه می دارد.
2– روغن بادام، زیتون و نارگیل را با هم مخلوط کنید و با اســتفاده از برس ریمل 
تمیز به مژه ها بمالید. از ریشــه شروع کنین، به مدت 5 ثانیه نگه دارید. این کار 
را 4 تا 5 بار قبل از خواب تکرار کنیــد. روغن بادام غنی از ویتامین های A،B و 
E اســت و باعث تقویت مژه ها می شود. روغن نارگیل، باعث رشد بیشتر و تیره 

شدن مژه ها می شود. روغن زیتون، غنی از ویتامین E و اسیداولیک است.
3– کپسول ویتامین E و ژل آلوئه ورا را خوب با هم مخلوط کنید و با کمک گوش 
پاک کن به مژه ها بمالید. ویتامین E به رشد و پر حجم شدن مژه ها کمک می 

کند. آلوئه ورا نیز باعث تغذیه مژه ها می شود.
4– وازلین رو به آرامی به مدت 2 تا 3 دقیقه به مژه ها بمالید. رطوبت وازلین باعث 
میشه پوســته های روی پلک ها کم شود. وازلین باعث بهبود جریان خون و در 
نتیجه رشد مژه ها می شود. خیلی دقت کنید که مواد داخل چشم تان نشود. بهتر 

است زمانی که از منزل خارج نمی شوید از این روش استفاده کنید.

کشفپروتئینیکهسالمترودهراتضمینمیکند
مهــر- گروهــی از محققان ژاپنی در پژوهش های خود، نقش یــک پروتئین را در جلوگیری از 
بیماری های التهابی روده مانند بیماری کرون و کولیت اولســراتیو شناسایی کردند. یافته های 
ایــن تحقیقات می تواند در ایجاد داروهای هدفمند برای درمان و مداوای قطعی بیماری های 
التهابی دســتگاه گوارش که اغلب دارای عالئمی چون درد شکم، اسهال، مدفوع خونی، تب 
و کاهش وزن هســتند، عاملی کمک کننده و تســریع کننده محسوب شود. این عالئم اغلب 
با فعالیت های روزمره بیماران تداخل داشــته و خطر افزایش مرگ )و ابتال به ســرطان روزده 
بزرگ( را در آنها باال می برد. پروفسور ماتوزاکی تاکاشی در رابطه با این پروتئین می گوید: از زمان 
کشف پروتئین تیروزین فسفاتاز SAP-1 در سال 1994 میالدی که در دانشگاه کوبه رخ داده 
است، ما عمده عملکردهای آن را با تالش ها و همکاری های محققان و پژوهشگران بسیاری 
روشن ساختیم. هدف تحقیقات آینده ما ایجاد داروهای جدید برای بیماری التهابی روده است.

باعالئمنارساییقلبیآشناشوید
فارس- محمد اســماعیل قیداری، متخصص قلب گفت: نارسایی قلب زمانی رخ می دهد که 
قلب وظیفه خود را در پمپاژ کردن خون به ســایر اعضای بدن به درســتی انجام نمی دهد و در 
تأمین نیازهای بدن دچار اختالل می شود و عالئم این بیماری شامل خستگی مفرط و کاهش 
فعالیت بدنی، ورم ســاق پا و ایجاد تنگی نفس است، که این تنگی نفس مخصوصًا در مواقعی 

که فرد در حالت کاماًل صاف می خوابد یا در زمان بیدار شدن از خواب بیشتر اتفاق می افتد.
وی در مــورد علــل ایجاد این بیماری و مواردی که مبتالیــان باید رعایت کنند، گفت: مواردی 
چون فشار خون باال، قند کنترل نشده، گرفتگی رگ قلب و بیماری ویروسی عضله قلب، علل 
مادرزادی و عوامل شناخته نشده دیگر در ایجاد آن نقش دارند. تغذیه بیماران مبتالبه نارسایی 
قلبــی باید حاوی میوه ها، خوراکی هــای کم نمک و پروتئینی باشــد. همچنین باید از مصرف 

دخانیات و الکل که در تشدید این بیماری نقش زیادی دارند به شدت اجتناب کنند.

آیاماهیکیلکامصرفمیکنید؟
فــارس- مرتضــی صفوی، متخصص تغذیه گفت: گوشــت ســفید هم چون گوشــت مرغ و 
ماهی،گوشــت قرمــز، حبوبات و انــواع مغزیجات در گــروه پروتئینی مواد غذایــی قرار دارند.
دانش آموزان روزانه به 2 تا 3 واحد گروه پروتئینی نیاز دارد که باید این مسئله مورد توجه والدین 
قرار گیرد. به طور مثال هر واحد، 60 گرم گوشت قرمز یا 2 تخم مرغ به شمار می رود.یک لیوان 
حبوبات پخته و نصف لیوان انواع مغزیجات نیز یک واحد گروه پروتئینی را تشکیل می دهند.

مصرف گوشــت سفید به دلیل کلسترول کم تر، نسبت به گوشت قرمز توصیه می شود. مصرف 
برخی از ماهی ها مثل کیلکا می تواند پروتئین و کلسیم دانش آموزان را تأمین کند.ماهی کیلکا 
ارزان قیمت بوده و غنی از پروتئین است. استخوان های ریز این ماهی نیز قابل مصرف بوده و منبع 
غنی کلسیم به شمار می رود. برای مصرف گوشت حتمًا باید چربی های اطراف آن را جدا کرد و 
بهتر است آن را به صورت آب پز و کبابی مورد استفاده قرار داد و سرخ کرده کم تر توصیه می شود.

مضرات روغن دنبه و نمک دریا
تسنیم-اســتادیار دانشکده طب 
ســنتی گفت: در طب ســنتی برای 
نمک انواع مختلفی در نظر گرفته شده 
که بسیاری از آنان فقط نقش درمانی 
دارند و نمی توان به عنوان نمک طعام 
مورد اســتفاده قرار داد. یکی از انواع 
نمک های طعام، نمک دریاست که 

به صراحت در منابع طب ســنتی عنوان شده که "بدترین 
نوع نمک طعام است" و این در صورتی است که این نمک 
چندین بار تصفیه شــده تا سفیدرنگ شــود و به صورت 
کریستالیزه درآید. در این بین تکلیف نمکی که از دریاچه 

به دســت می آید معلوم است چراکه 
به دلیل محدودیت های ارتباط دریاچه 
با آب های آزاد و ورود انواع آالینده های 
شیمیایی، مملو از ترکیبات مضر است. 
مهدی یوســفی در ادامه گفت: یکی 
از انواع چربی های منعقد شده که به 
شحم معروفند، دنبه است. چربی های 
منجمد که به دلیل کثرت اجزای عرضی به حالت جامد در 
آمده اند، برای تغذیه مناسب نیست. مصرف نابجا و بیش 
از حــد روغن دنبه در افرادی که قوه هاضمه قوی ندارند، 

می تواند منجر به آسیب های جسمی و روحی شود.

آیا آب چغندر برای بیماران قلبی مناسب است؟
خبرآنالین- طبق یک مطالعه جدید، 
آب چغندر حاوی غلظــت باالیی از 
نیترات اســت و می تواند به افزایش 
قدرت عضالت بیماران قلبی کمک 
کند. نیترات ها طی فرآیندی در بدن 
به اکسید نیتریت تبدیل می شوند که 
در کمک به شل شدن دیواره رگ های 

خونی و بهبود ســوخت و ســاز بدن نقش مهمی دارند. 
تحقیقات نشان داده است که نیترات موجود در چغندر 
و سبزیجات برگ دار مانند اسفناج، عملکرد عضالنی 
افراد به ویژه ورزشکاران و دوچرخه ســواران را افزایش 

می دهد.
پژوهشگران همچنین دریافتند که 
بیشترین مزایای آب چغندر هنگام 
حرکات ســریع و قدرتی ماهیچه ها 
حاصل می شــود. بر اساس نتایج به 
دســت آمده، تغییرات شــگرفی در 
قدرت عضالت پــس از مصرف آب 
چغندر مشاهده شد که نشــان دهنده تاثیر عمده آن بر 
فعالیت های روزمره آنها از جمله بلند شدن از صندلی، 
حمل بار، بــاال رفتن از پله ها و نظایر آن بود.قدرت بدنی 

شاخص مهمی برای نوع عملکرد افراد است.
داروهای اشتهاآور 

نخورید!
ایســنا- الهام آزادگان، کارشــناس ارشــد تغذیه 
گفت: در طــول روز جهت تامین نیــاز مواد مغذی 
بدن باید از تمام گروه های غذایی اســتفاده شــود، 
این گروه های غذایی شامل نان و غالت، لبنیات، 
میوه هــا، ســبزیجات، چربــی و روغن هــا، مواد 

گوشتی و پروتئینی است.
وی افزود: هیچ گروه غذایی را نمی توان جایگزین 
دیگری کرد؛ ازاین رو توصیه کلی آن است که رژیم 
حاوی فیبــر نظیر حبوبات، ســبزیجات و میوه ها، 
تاکید بیشــتر بر گوشت ســفید نظیر مرغ و ماهی، 
غذاهای کم چــرب و با تاکید بــر روغن های مفید 
نظیــر روغن زیتــون و مغزها و غالت حــاوی فیبر 
باشد؛ یعنی رژیمی که حاوی تمام گروه های غذایی 
به میزان مناسب در طول روز باشــد، می تواند نیاز 

بدن را به مواد مغذی و ویتامین ها تامین کند.
آزادگان با اشاره به بهترین روش تغذیه در طول روز 
بیان کرد: مصرف سه وعده غذایی اصلی و دو تا سه 
میان وعده در طول روز مطلوب است، ضمن اینکه 
بهترین مواد غذایی کــه می تواند در میان وعده ها 
استفاده شود شامل میوه ها، شیر، بیسکوییت های 
حاوی فیبر، برش کوچکی از کیک های کم کالری 
و در مورد کودکان نیز عالوه بر موارد مذکور مغزها 
می توانــد گزینه مناســب باشــد؛ چراکــه در افراد 
بزرگسال مغزها به دلیل دارا بودن کالری زیاد بهتر 

است محدود استفاده شود.
وی ادامــه داد: در مورد این افراد بهتر اســت مواد 
غذایــی در چندین وعــده در طول روز و هــر بار با 
حجم کم مصرف شــود، همچنین با توجه به آنکه 
این افراد در هر وعده غذایی قادر به مصرف مقدار 
کمی غذا هستند، بهتر است غذاهایشان پرکالری 
و پر پروتئین باشــد. منظور این اســت که می توانند 
پودر شیر خشک را به شیر، سوپ و سس افزوده تا 
کالــری و پروتئین آن افزایش یابد یا روغن زیتون را 
به مواد غذایی خود اضافه کنند.به عالوه استفاده 
از خامه و بستنی در میان وعده ها، عصاره میوه ها، 
ســوپ خامه دار با گوشت، کره و مارگارین استفاده 
شود که البته موارد ذکر شده برای افرادی است که 

مشکل خاصی نداشته و سالم هستند.
وی همچنین اظهار کرد: تا حد امکان بهتر اســت 
فردی که بی اشتها است از مصرف داروهای اشتها 
آور خودداری کند، زیرا این داروها عوارض جانبی 
به همراه دارند. ضمن اینکه برای افراد بزرگســال 
نیز مکمل مولتــی ویتامین بی خطر بوده و می تواند 
اشــتهای آنها را افزایش دهد.مشکل بی اشتهایی 
در کودکان موجب عدم حفظ رشــد طبیعی کودک 
می شــود. بنابرایــن در مــورد این کــودکان تاکید 
می شــود که کودک بی اشــتها را مجبور به خوردن 
مواد غذایی نکنند و تا حد امکان با تنوع در غذاها و 
تزیین مواد خوراکی، اشتهای کودک را برانگیزند.
این کارشناس ارشــد تغذیه تاکید کرد: در افرادی 
که دچار اختالل بی اشــتهایی عصبی هستند باید 
فرد تشــویق به افزایش وزن تدریجی و آرام شود و 
به طــور همزمان مهارت هــای الزم جهت غلبه بر 
احساســات و مقابله با اســترس نیز به آنها آموزش 

داده شود.

سالمت
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ماجرای قرارداد 100 هزار دالری کارلوس کی روش با کمپانی آل اشپورت 
بدل به یک داســتان مبهم و پیچیده شده. داستانی که حاال بیخ پیدا کرده و 

بسیاری از منتقدان کی روش او را متهم می کنند.
همه ماجــرا از روزهای پیش از جام جهانی آغاز شــد. روزهایی که کی روش 
به طور مسلســل وار از کیفیت البسه تیم ملی که تولید برند آل اشپورت بود، 
انتقــاد می کرد و در این انتقاد بازیکنان تیم ملی نیز او را همراهی می کردند. 
در همان ایام مدیر نمایندگی کمپانی آل اشپورت در ایران ادعا کرد که تمامی 
انتقادات کی روش بی پایه و اساس است و او برای پوشیدن پیراهن گرمکن 
آل اشپورت خواستار دریافت پول اســت اما کمتر کسی این ادعا را باور کرد 
اما بعد از یک مناقشه کشــدار همه چیز ناگهان ختم به خیر شد و هیچ کس 
نپرســید که چگونه کی روش کوتاه آمد و چطور شــد که دیگر از کیفیت این 

لباس های بنجل حرفی زده نشد.
حاال بعد از گذشت قریب به یک سال فاش شده که ماجرا به یک 100 هزار 
دالر ناقابل ربط دارد. 100 هزار دالری که برند آل اشــپورت حاضر شــده تا 
به کی روش بپردازد تــا او دیگر از کیفیت لباس های ایــن برند انتقاد نکند و 

دهانش را ببندد!
اتفاقی که یک بهانه خوب دست منتقدان کی روش داده تا بابت این قرارداد 
با اسپانســر البســه تیم ملی بــه او حمله کنــد. تندترین حملــه را اما یکی از 
نمایندگان مجلس به کی روش داشــت که او را پورســانت بگیر معرفی کرد 

و حاال هجمه های اخیر سبب شده تا پای وزارت ورزش به ماجرا باز شود.
بر همین اســاس قرار اســت به زودی این پرونده به حراســت وزارت ورزش 
ارسال شده تا بررسی های الزم در مورد پولی که بین کی روش و آل اشپورت 
رد و بدل شده اســت، بررسی های الزم با توجه به شرایط زمانی و مکانی این 

قرارداد به عمل بیاید.
همچنین قرار اســت در قرارداد کی روش بازنگری شــود تا مشــخص شود 
که آیا وی می توانســته اصوال در کنار قراردادش با فدراســیون فوتبال برای 
هدایت تیــم ملی، از چنین مزایایی )بســتن قرارداد بــا برندهای مختلف( 

استفاده شود یا خیر.
رضا حســنی خو مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان می گوید پرونده 
100 هزار دالر داده شــده از طرف آل اشــپورت به کی روش از حراســت 

فدراسیون فو تبا ل به حراست وزارتخانه ارجاع شده است.
حسنی خو با اشــاره به اینکه یک نسخه از اصل قرارداد کا ر لوس کی روش 

با فدراســیون فو تبا ل در اختیار حراســت وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته 
اســت، اظها ر کرد: »فدراســیون در این زمینه پیگیری هــای الزم را انجام 
داده اســت و گزارش مربوطه را برای رســیدگی به حراست وزارت ورزش و 

جوانان ارجاع داده اند.«
وی ا دا مه  داد: »همه چیز در این پرونده بستگی به قرارداد منعقد شده میان 

فدراسیون فو تبا ل و کی روش دارد، عالوه بر این باید توضیحات کفاشیان 
را شــنید و قطعا هر مســاله ای که پیش آید مدنظر قرار خواهد 

گرفت هر چند ما مالحظات خاص خود را خواهیم داشت.«
حســنی خو با بیان اینکه این پرونده هــم اکنون در حال 
بررسی در حراســت وزارت ورزش و جوانان است، گفت: 
»باید بررســی های الزم انجام شود و کارشناسان در این 
رابطه نظر بدهند. همه چیز بســتگی به نــوع قرارداد و 

بندهایی دارد که در آن ذکر شــده است. باید ببینیم که پرداخت چنین رقمی 
در قرارداد کی روش آورده شده است یا خیر؟ که در این زمینه با توجه به اصل 

قرارداد همه چیز را بررسی خواهیم کرد.«
نکته جالب حمایت همه جانبه فدراســیون فوتبال از کی روش اســت. علی 
کفاشــیان رییس فدراسیون فوتبال نســبت به این موضوع موضع متفاوتی 

گرفته و با اظهاراتش از سرمربی تیم ملی دفاع کرد.
وی در این مــورد گفت: »بحث 100 هزار دالری کــه به کی روش پرداخت 
شد، برای یک سال پیش است. قراردادی بوده بین آل اشپورت و کی روش 
و این قراردادها در دنیا متداول اســت که برخــی از برندها با مربیان قرارداد 
می بندنــد که بــا پرداخت پولی بــه آنها، بتواننــد محصوالت خــود را به این 
شــکل تبلیــغ کنند. وقتــی خود آل اشــپورت پیشــنهاد داده و پــول داده و 
طبق آن نیز بین کــی روش و این برند تفاهمنامه امضا شــده اســت، دیگر 
 ما چه ادعایــی داریم و چرا باید ایــن صحبت ها را پس از یک ســال مطرح 

کنیم؟«
رییــس فدراســیون همچنین تأکید کرده بود که آل اشــپورت می توانســت 
این پول را ندهد اما آنها تفاهم نوشــته و این تفاهمنامه امضا شــده اســت. 
یکــی دیگر پــول داده و یــک نفر دیگر پــول گرفتــه و نمی دانم چــرا حاال 
این صحبت ها مطرح شــده اســت. تمــام مربیــان بزرگ خارجــی در دنیا 
 بر اســاس این تبلیغــات و تفاهم هایی که می شــود، پول هایــی را دریافت 

می کنند.
با همه این تفاســیر و حتی دفاع جانانه کفاشیان از کی روش گویا قرار است 

حراست وزارت ورزش در این خصوص ورود کرده و این پرونده را بررسی کند.

بیانیهکیروش
سرمربی تیم ملی فوتبال در بیانیه  تازه خود از برخورد و حمالت سیستماتیک 
به فضای تیم ملی سخن گفت؛ برخورد و حمالتی که به گفته کی روش تنها 
یک هدف دارد و آن نیز مختل کردن آماده ســازی و همیــن طور نتایج تیم 
ملی اســت.متن بیانیه کارلوس کی روش به این شــرح اســت: »با توجه به 
آخرین اتفاقات و اخباری که درباره ادعاها و اتهامات نادرست توسط رییس 
و دبیرکل ســابق کمیته اخالق مطرح شده اســت، اجبار پیدا کردم تا موارد 

ذیل را بیان کنم:
1- واضح اســت که یک بــار دیگر این حمالت شــخصی نادرســت که به 
دفعات رخ داده، طبق روال همیشــه بــا اردوی تیم ملی و یــک بازی مهم 
 و تعییــن کننده کــه وظایف ملی ما نیز در آن دخیل اســت، همزمان شــده 

است.
2- این برخورد و حمالت سیســتماتیک به فضــای تیم ملی تنها یک هدف 
دارد و آن نیز مختل کردن آماده ســازی و همین طور نتایج تیم ملی اســت و 
این امر نیز در راســتای آســیب وارد کردن به اعتبار، وجاهت و خوش نامی 

سرمربی تیم ملی صورت می گیرد.
3- معموال پاســخ ما مقابل این گونه اتفاقات بی تفاوتی و خونسردی است و 
حتــی مهم تر از آن با تمرکز بیش از پیش بر وظایــف خود در قبال منافع تیم 
ملی و خدمت به توقعات و آرزوهای هواداران فوتبال ایران پاسخگو هستیم.
4- تازه ترین توهین ها و اتهام های بی پایه مطرح شــده نشــانگر ناامیدی و 
یأس است. هیچ شکی وجود ندارد که این وقایع نیز بخشی از کمپینی است 
که در گذشــته اتفاق افتاد که توســط همان افراد و منابع ساخته و پرداخته 
شــده بود؛ افرادی کــه کامال ســرگرم بازی های کوچک قدرت هســتند و 
این کارهــا بخشــی از جبهه گیری های شــخصی در راه رســیدن به منافع 

نامشخصشان است.
5- در صورتی که اعضای سابق کمیته اخالق به صورت عمومی عذرخواهی 
نکرده و از اتهام های مطرح شده عقب نشینی نکنند و ادعاهای اشتباه خود را 
درباره اتهام های فساد که علیه من مطرح کرده بودند، پس نگیرند این جانب 
بعد از بازی مقدماتی جام جهانی برابر عمان به صورت کامل در خدمت اهالی 
رســانه و افکار عمومی خواهم بود تا یک بار برای همیشه این پرونده ناراحت 
کننده و تاسف برانگیز را در راستای به چالش کشیدن حقایق، ارزش ها و اصول 

اخالقی افراد مذکور شفاف سازی کنم.«

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

در هفته هشتم رقابت های 
لیگ برتر انگلیس تیم 
آرسنال موفق شد در خانه با 
حساب 3 بر یک میهمان خود 
منچستریونایتد را شکست 
دهد.

تیتردو

سایت لهستانی بررسی کرد؛
 سرنوشت کواچ 

از قبل تعیین شده است
یک سایت لهســتانی با بررسی شــرایط کواچ در تیم ملی 
ایران نوشت: به نظر می رسد از قبل سرنوشت وی را تعیین 
کرده اند و جدایی از تیم ملی ایران نباید برایش دردناک باشد. 
در حالی که اسلوبودان کواچ با سرنوشت نامعلومی در تیم 
ملی والیبال ایران مواجه شده است در لهستان، استفان 
 sportowefakty آنتیگا شــرایط دیگری دارد. ســایت
لهستان در گزارشــی  به این تفاوت پرداخته است. در این 
گزارش آمده : »در حالی که تیم ملی لهستان در یک دوره 
کوتاه مدت خود را برای رقابتهای قهرمانی قهرمانی اروپا 
آماده می کند در ایران دیوانه وار درباره آینده تیم ملی بحث 
می شود. اعضای تیم ملی والیبال لهستان گرد هم آمده اند 
تا به وارنا سفر کنند و برنامه های خود را بعد از پایان تلخ در جام 
جهانی پی بگیرند. کسب مدال برنز در ژاپن غم انگیز بود 
ولی استفان آنتیگا خیلی زود تصمیم گرفت تیمش را برای 
رقابتهای قهرمانی اروپا بازسازی کند. در ایران اما شرایط 
دیگری وجود دارد. بعد از اینکه تیم ایران در ســالن پر سرو 
صدای خود در تهران لهستان را در لیگ جهانی شکست 
داد به وضوح کیفیت این تیم افت کرده اســت. این تیم در 
جام جهانی با چهار پیروزی شــرایط وحشتناکی داشت و 
یک سوال باقی می ماند که آیا بازیکنان این تیم مشکل بدنی 
داشتند یا مسایل روحی در نتایج این تیم تاثیرگذار بوده است؟ 
در تجزیه و تحلیل همه نظرات اسلوبودان کواچ این بیشتر 
به نظریه دوم باز می گردد. با جستجو در تاریخ و توجه به چند 
اظهار نظر وی درباره بخصوص در جام واگنر که گفته بود 
بازیکنان به توصیه های وی گوش نمی دهند و کار خودشان 
را انجام می دهند یا فریاد بر سر بازیکن تیمش که چرا بعد از 
شکست می خندی، همگی نشان از مشکالت در این تیم 
داشت. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران هم نتایج 
کسب شده در جام جهانی را یک هشدار دانست و عنوان 
کرد کادر فنی تیم ملی باید پاسخگوی نتایج باشد. مربی تیم 
ملی درباره دستیاران خود به ما اطمینان داده بود که مربیان 
خوبی را انتخاب کرده است ولی در کوران مسابقات دیدیم 
اینگونه نبوده است به نظر می رسد از قبل در ایران سرنوشت 
کواچ را تعیین کرده اند و جدایی از تیم ایران برای وی خیلی 
دردناک باشــد. در اروپا هنوز هم نتایج خــوب او با پروجا و 
کسب عنوان نایب قهرمانی را همه به یاد دارند، بنابراین او 

نباید نگران پیدا کردن یک شغل جدید برای خود باشد.«

کلوپ به نیمکت لیورپول 
نزدیک تر شد

منابع نزدیک بــه کارلو آنچلوتی خبــر داده اند که 
این مربــی تمایلی به حضور در تیم فوتبال لیورپول 
نــدارد. آنچلوتی به همــراه یورگن کلــوپ از جمله 
گزینه های اصلی جایگزینی برنــدن راجرز در تیم 

فوتبال لیورپول است. 
ایــن در حالی اســت که منابــع نزدیک بــه مربی 
ایتالیایی به ساکرنت خبر داده اند که وی عالقمند 
است در تیمی مربیگری کند که در لیگ قهرمانان 

اروپا حضور داشته باشد. 
بــا این حســاب کلوپ که حتــی گفته می شــود با 
مســئوالن لیورپول برای حضور در آنفیلد به توافق 
رسیده، شانس باالتری برای حضور بر روی نیمکت 

قرمزپوشان پیدا کرده است. 
ســرمربی پیشــین دورتمونــد پیش از ایــن برای 
حضــور در لیورپول اعــالم آمادگی کــرده و حتی 
 پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی مکزیک را رد کرده 

بود.

نیمار:تکلیفتوپطال
مشخصاست

ستاره برزیلی بارسلونا معتقد است که تکلیف توپ 
طالی سال 2015 نهایی شــده است و این جایزه 
به مسی خواهد رســید. فهرســت اولیه فیفا برای 
کسب توپ طالی ســال 2015 که شامل 59 نفر 
است، اعالم شد که از بین آنها باید سه نفر انتخاب 
شود و در نهایت هم یک بازیکن به عنوان بهترین 
بازیکن ســال انتخاب خواهد. نیمار ستاره برزیلی 
بارســلونا که این شــانس را دارد تا جزو ســه نامزد 
نهایی باشــد، در این زمینه گفت: بسیاری هستند 
که دوســت دارند این جایزه را به دست آوردند اما از 
نظر مــن، تکلیف توپ طالی 2015 نهایی شــده 
اســت و این جایزه به بازیکنی غیر از مسی نخواهد 
رسید. او در ســال 2015 هر آنچه که می خواست 
 با بارسلونا به دست آورد و شایسته کسب این جایزه 

است. 
مسی در ســال 2015 عملکرد بسیار خوبی داشت 
و موفق شــد که با آبی اناری هــا قهرمانی در لیگ 
قهرمانــان اروپــا، رقابت های لیگا و جــام حذفی 
اســپانیا را به دســت آورد. این بازیکن آرژانتینی در 
فصل جاری با بدشانسی مواجه شده است چرا که 
به خاطر آسیب دیدگی در دیدار برابر الس پالماس 

تا دو ماه خانه نشین شده است.

زالتانبرترینگلزنتاریخ
پاریسنژرمن

زالتان ابراهیموویچ با دو گلی که شــب گذشته به 
ثمر رســاند، رکورددار برترین گلزن تاریخ باشگاه 
پاریســن ژرمن فرانسه شــد. تیم فوتبال پاریسن 
ژرمن یکشنبه شب با نتیجه 2 بر یک از سد مارسی 
گذشــت که هر دو گل این بازی را زالتان از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
بر پایه گزارش  ساکرنت، تعداد گل های زالتان در 
پاریســن ژرمن به عدد 110 رسیده و این یک گل 
بیشتر از تعداد گلی اســت که پائولتا برای باشگاه 

فرانسوی به ثمر رسانده است. 
پائولتــای پرتغالی در 211 بازی موفق شــد 109 
گل به ثمــر برســاند در حالیکه مهاجم ســوئدی 
پاریسن ژرمن از زمان پیوستن به این تیم در سال 
2012 از میالن، در 137 بــازی 110 گل به ثمر 

رسانده است.

کارشکنی سعودی در مسیر فغانی
با نامه نگاری های صورت گرفته از سوی باشگاه الهالل عربستان قضاوت علیرضا 
فغانی در دیدار این تیم برابر االهلی امارات منتفی شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد 
از موافقت با درخواست باشگاه الهالل عربستان برای تغییر داور دیدار برگشت این 
تیم با االهلی امارات در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا، »نواف شکرالله« 

را بــه عنوان داور این بازی انتخاب کرد. کمک داوران این مســابقه 
هم »ابراهیم سبت« و »یاسر تلفت« هستند و داور چهارم  هم 

»جمیل جمعه« اســت. علیرضا فغانــی در گفتگوی خود با 
خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد و در پاسخ به این پرسش 
که آیا فکر نمی کنید قربانی مسایل سیاسی اخیر بین ایران 
و عربستان شده اید؟، گفت: این تغییر به صالح من بوده 

اســت. داور ایرانی قضاوت کننده در فینال جام ملت های 
آسیا، حاضر به گفتگوی بیشتر درباره این واکنش 

کمیتــه داوران کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا در قبال درخواســت مســئوالن 

عربستانی نشد.

کی روش افشا می کند
سرمربی تیم ملی درخصوص ماجرای فساد مالی بیانیه صادر کرد

محمد بنا با همان انگیزه، جدیت و هر از گاهی شــوخی  با 
شاگردان خود اولین تمرین تیم ملی را در فضایی شاد پشت 
سر گذاشت و نشــان داد آمده تا کشتی فرنگی را دوباره به 

روزهای اوجش بازگرداند.
نخســتین تمرین تیم ملی کشــتی فرنگی پس 
از روی کار آمــدن مجــدد محمد بنــا به عنوان 
سرمربی در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار 
شــد. اهمیت این موضوع تا جایی بود که تعداد 
زیادی از خبرنــگاران و دوربین های تلویزیونی 
را به خانه کشتی شــماره یک مجموعه ورزشی 
آزادی کشاند تا به متن و حواشی بازگشت محمد 
بنا پس از 17 مــاه دوری از تیم ملی بپردازند. بنا 
به محــض ورود به محل تمرین برخورد بســیار 
گرمی با اهالی رســانه و شاگردان خود داشت و 
خوشحالی او و شاگردانش از بابت این اتفاق به 

خوبی در چهره آن ها پیدا بود.
بنا در ابتدای تمرین در میان حلقه شاگردانش حضور پیدا 
کرد و خطاب به آن هــا گفت:"هیچ ناراحتــی بابت نتایج 
گذشته نداشته باشــید. مطمئن باشید می توانیم با کمک 
هم دوباره کشتی فرنگی را به روزهای اوج خود بازگردانیم. 
فقط 317 روز تا المپیک زمان داریم و متاسفانه زمان های 

زیادی را از دست داده ایم. شرایط حال حاضر با 4 سال پیش 
از زمین تا آسمان متفاوت است اما باید تالش کنیم تا همه 
چیز را به قبل بازگردانیم" بنا که مثل همیشه سعی می کرد با 
حرف هایش انرژی مثبت به تیم تزریق کند صحبت هایش 

را اینگونه ادامه داد: "اگر با هم یکی شویم و فعل خواستن 
را به خوبی صرف کنیم باز هم می توانیم شرایط خوبی را بر 
تیم ملی حکم فرما کنیم. باید همه یا علی بگوییم و دست 
در دســت هم دهیم تا باز هم کشــتی فرنگی را به جایگاه 

شایسته اش برسانیم"

سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی که توانست این تیم را به 
نتایج خیره کننده در المپیک 2012 برســاند و ســه مدال 
طالی ارزشمند را نصیب کشتی فرنگی ایران کند در همان 
ابتــدای کار خطاب به شــاگردانش تاکید کــرد: "همگی 
باید آزمون های ســختی را پشت سر بگذارید تا به 
موفقیت برســید. من فقط یک مشــت کشتی گیر 
باانگیزه و پرتالش می خواهم. بــه خدا می توانیم 
خیلی زیبا این مسیر سخت تا المپیک را طی کنیم 

و به اهداف خود برسیم."
در ادامه، تمرینات فرنگی کاران در فضایی کامال 
شــاد برگزار شــد و بنا مثل همیشــه دست هایش 
را از پشــت به هم گــره زد و به دقت بــر کار تمامی 
فرنگــی کاران نظــارت داشــت و در کنــار جدیت 
همیشگی خود ســعی می کرد با شوخی هایش به 
تک تک فرنگی کاران روحیه و انگیزه برای تالش 

بیشتر بدهد.
کشتی فرنگی ایران روزهای سختی را برای کسب موفقیت 
دوباره در المپیک ریو در پیش دارد اما او عاشــق کشــتی 
است و می گوید: "من دیوانه کشتی هستم و فقط با اهتزاز 
پرچم ایران در المپیک است که خستگی از تنم در می رود 

نه هیچ چیز دیگر"

بنا در حلقه شاگردانش چه گفت؟

ورزش
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افسوس که نامة جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب
افسوس ندانم که کی آمد کی شد

)خیام نیشابوری، قرن پنجم، رباعیات(

مراقب باشید کودکانتان دچار »باعث عدم« نشوند!
امروز صبح در ایســتگاه متروی دروازه دولت منتظر قطار بودم که چشمم به تابلوی بزرگی در آن 
ســوی ایســتگاه افتاد. متن آن را با هم مرور کنیم: »در زمانی که کودک شما مشغول بازی های 
رایانه ای است سکوت کرده و این سکوت اگر تداوم داشته باشد باعث عدم رشد و گسترش دایره 

واژگانی خواهد شد. مشکالت گفتاری در کمین فرزندان ما هستند«. 
متن را که خواندم از شــدت اندوه دلم می خواست سرم را به دیوار بکوبم اما نکوبیدم چون ممکن 
بود مســافران، این حرکت را حمل بر جنون بنده کنند. دستم به مسئوالن فرهنگی قطار شهری 
پایتخت نمی رســد، از این رو باز هم سر شما مخاطب ارجمند را به درد می آورم. این نوشته که قرار 
است به خانواده ها درباره بازی های کامپیوتری هشدار بدهد، غلط های بسیاری دارد. با متنی که 

سراسر غلط است چگونه می توان به جنگ غولی به نام بازی رایانه ای رفت و پیروز میدان بود؟ 
و اما غلط های متن باال:

1ـ   حرف اضافه »در« در ابتدای این متن زائد است. 

2ـ  به فعل »ســکوت کرده« در این متن توجه کنید. این فعل صورت خالصه شــدة صیغة ماضی 
نقلی اســت )سکوت کرده است(. در این صورت باید پرسید چگونه می توان صیغه ماضی نقلی را 
در کنار فعل »اســت« در جمله اول )زمانی که کودک شما مشغول بازی های رایانه ای است( که 
داللت بر زمان حال دارد قرار داد؟ و با کدام قرینة لفظی، »است« از پایان فعل ماضی نقلی حذف 
شده؟ »است« در حالت اســنادی )مانند آنچه در جمله اول متن فوق آمده( بر زمان حال داللت 
دارد اما در صیغه سوم شــخص مفرد ماضی نقلی، است از حالت اسنادی خارج می شود و دیگر 

بر زمان حال داللت نمی کند.
3ـ »باعث عدم..« غلط محض است. باعث از ریشة »َبَعَث« به معنی برانگیزاننده است  و بعثت از 
همین ریشــه به معنی برانگیختن. عدم نیز به معنای نیستی است. بنابراین ترجمه »باعث عدم« 
به فارسی سره، چنین عبارت مضحکی خواهد بود: »برانگیزانندة نیستی«. آخر چگونه می شود 

نیستی را برانگیخت؟ چگونه می شود باعِث عدم شد؟ 

4ـ »عدم رشــد« عبارتی منفی اســت و »گســترش دایره واژگانی« عبارتی مثبت. بر اســاس چه 
قاعده ای این دو عبارت با حرف عطف »و« به هم معطوف شده اند؟ البد نویسنده محترم این متن، 
تشــخیص داده اســت که لزومی ندارد کلمه عدم را در ابتدای عبارت »گسترش دایره واژگانی« 
تکرار کند و همین که آن را یک بار پیش از واژه رشــد نشــانده کافی است. ایشان هیچ فکر نکرده 
اســت که این حذف به قرینه لفظی، سبب کژتابی متن می شود. به طوری که مخاطب با خودش 
بگوید چه عیبی دارد که بازی رایانه ای باعث »گسترش دایره واژگانی« شود؟ البته این مشکل به 
وجود کلمه عدم در متن فوق برمی گردد و اگر نویســنده به جای »باعث عدم« کلمه »مانع« را به 
کار می برد، کمتر ســبب زحمت بنده می شد. کوتاه سخن که چوب خط ستون امروز پر شده و هر 
لحظه ممکن است از مرز 500 کلمه عبور کنیم. پیشنهاد ما به جای آنچه در ابتدای متن آمد این 
است: »زمانی که کودک شما مشغول بازی های رایانه ای است سکوت می کند و این سکوت اگر 

تداوم داشته باشد، مانع رشد و گسترش دایره واژگانی او خواهد شد«. 

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

آیا من یک فیلسوفم؟
کتاب »ویتگنشتاین در تبعید« به کتابفروشی ها آمد

کتاب »ویتگنشــتاین در تبعید« نوشته جیمز سی. کالگ با ترجمه احسان سنایی اردکانی راهی 
بازار نشر شــد. نویســنده در این کتاب از آثار منتشرشده ویتگنشــتاین از جمله مجموعه کامل 
میراث، نامه نگاری ها، درس گفتارها و گفت وگوهای او بهره برده اســت. نوشته  های کالگ در 
این کتاب کار ویتگنشــتاین را در بستری گســترده، هم جهت با خط فکری افرادی چون ایوب، 
گوته و داستایوفســکی در برمی گیرد. با این حال نویســنده در این کتاب از منظر فلسفه تحلیلی 
هم نوشــته و بحث حول موضوعاتی مانند ذات باوری، تجربه خصوصی، نسبی گرایی، علیت و 
حذفی گرایی هم پرداخته اســت. کالگ عقیده دارد به محض اینکه بر تبعید ویتگنشتاین واقف 
شویم، برداشت بهتری از دشواری فهم او و کارهایش خواهیم داشت. این کتاب 11 بخش دارد 
که به ترتیب عبارت انــد از: هیچ کس مرا نمی فهمد، آیا ما می توانیم ویتگنشــتاین را بفهمیم؟، 
فهمیدن چیست؟، تبعید، بیگانگی یا آمیختگی، رســالت تبعید، فلسفه و علم، تبلور یک ایده، 
علم و ذهن، کالم رهایی بخش، و ویتگنشــتاین در قرن بیست و یکم. پیوست کتاب نیز عالوه 
بر کتابنامه و نمایه، 2 بخش گفت وگو با نویســنده و ویتگنشــتاین مولف یا ویتگنشــتاین مدّرس 

را در بر می گیرد.
مترجم در مقدمه ای که بر این کتاب نوشــته می گوید: از آنجا که نویســنده در این کتاب از تبیین 
مقدمات فلسفه ویتگنشتاین درمی گذرد و صرفا به اشارات کوتاهی در این باره اکتفا می کند تا بحث 
اصلی خود درباره زمینه و زمانه ویتگنشتاین را آغاز کند، در ادامه می کوشم این سوال را با گریزی 
به همین مقدمات، و از رهگذر نگاه ژورنالیست های علمی، مشخصا ذیل سه سوال جزیی تر پاسخ 

بدهم که: »چرا فلسفه؟«؛ »چرا ویتگنشتاین؟« و چرا »ویتگنشتاین در تبعید؟«.
در قســمتی از این کتاب می خوانیم: موردی که ویتگنشتاین عالقه خاصی به آن نشان می دهد، 

مفهوم »فلسفه« است و اینکه آیا آنچه او انجام می دهد 
نیز فلسفه محسوب می شود یا نه. آمبروز از کالس های 
1932 یا 1933 ویتگنشــتاین چنیــن تعریف می کند: 
»روش من در کل این اســت که اشــتباهات را در زبان 
نشــان دهم. مایلم که از واژه فلســفه در اشاره به نشان 
دادن چنین اشــتباهاتی اســتفاده کنم. امــا وقتی کار 
افالطون را هم فلســفه می نامیم، چرا من می خواهم 
کار کنونــی خــود را فلســفه بنامم؟ احتماال به ســبب 
شــباهت خاصی که بینشــان وجود دارد؛ یا به ســبب 
بســط پیاپی موضوع ]بحث[. یــا کار جدید به این دلیل 
می توانــد جایگزین کار قبلی شــود که دشــواری های 
فکری ای را که بر دوش آن یکی است برطرف می کند.« 
ویتگنشــتاین در دیکته های سال بعدش نیز کار خود را 
»یکی از میراث داران موضوعی که به فلســفه معروف 
شــده« می شــمَرد. حال، افــزون بر هفتاد ســال بعد، 
کار ویتگنشــتاین را چه فالســفه و چه دیگران، آشکارا 

»فلســفه« تلقی می کنند.  به هر جهت، حتی اگر اصرار هم کنیم که تغییر معیار تغییر مفهوم را در 
پی دارد، این کمکی به تز تفکیک نمی کند. اگر تغییر معیار خود به خود مفهوم را تغییر دهد، در این 
صورت این باعث حذف مفهوم سابق می شود، و لذا عاقبت معلوم می شود که نظریات این همانی 
همان نظریات حذف گرا هســتند. گفتنی اســت لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاینـ  درگذشته به 
تاریخ 29 آوریل 1951ـ  یکی از نوابغ فلســفه در قرن بیستم است که باب های زیادی را در فلسفه 

ریاضی، فلسفه زبان، و فلسفه ذهن گشود.

صدا کن مرا، صدای تو خوب است
سهراب ســپهری شــاعر و نقاش بزرگ معاصر، 15 مهر 
1307 در کاشــان متولــد شــد. ســال 1330 نخســتین 
مجموعه شــعر نیمایی خود را به نام »مرگ رنگ« منتشر 
کرد. ســال 1332 با نشــان درجه اول علمی از دانشکده 
هنرهای زیبا فارغ التحصیل شــد. در همین سال در چند 
نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت کرد و دومین مجموعه 

شعرش با عنوان »زندگی خواب ها« منتشر شد. 
سهراب از سر عالقه به فرهنگ مشرق زمین، سفرهایی به 

هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن وچین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر »حکاکی روی 
چوب« را در آنجا فراگرفت. همچنین ترجمه هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داده  است.

ســال 1336 به پاریس و لندن رفت. ضمنا در مدرســه هنرهای زیبای پاریس در رشــته لیتوگرافی 
نام نویسی کرد. در دورانی که در پاریس بود بورس تحصیلی اش قطع شد و برای تأمین مخارج و بیشتر 
در فرانســه ماندن و ادامه نقاشی، مجبور به کار شــد و برای پاک  کردن شیشه آپارتمان ها، گاهی از 
ساختمان های بیست طبقه آویزان می شد. د یگر کتاب های شعر او عبارتند از: آوار آفتاب، مسافر، 
صدای پای آب، حجم ســبز، و ما هیچ ما نگاه. مجموعه شــعرهای او در یک مجلد با عنوان هشت 
کتاب منتشر شده است. سهراب سپهری از جملة تاثیرگذارترین شاعران معاصر است. او توانست با 
تصویرگری فوق العاده و ســادگی در زبان و عمق در معنا، به سبک و زبانی منحصربه فرد دست یابد، 
به طوری که شعر او را بدون نام و امضای او هم می توان شناخت. او شاعری انسان مدار و جست وجو 
گر بود که کاری به کار سیاســت و شعر سیاسی نداشــت و همین امر در دوره حیاتش سبب انتقاداتی 

نسبت به او می شد. شاعر تنها و آرام و سربه زیر شعر معاصر، یکم اردیبهشت 1359 درگذشت. 

ما 120 هزار معتاد سرگردان در کشور داریم 
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور گفت: با وجود آنکه آموزش و پرورش زیربار نمی رود، اما اعتیاد در 
مدارس وجود دارد. به گزارش ایســنا، انوشیروان محســنی بندپی در همایش سراسری درس های 
آموخته شده گفت: اعتیاد در دانشــگاه ها نیز وجود دارد؛ بنابراین شاهد وجود اعتیاد در خانواده ها، 
گاهی رسانی  محیط های اجتماعی و کاری هستیم و باید از ابزارها و راهکارهای مختلف به منظور آ
به مردم در زمینه مصرف شیشه بهره ببریم، چراکه استعمال این ماده مخدر اثرات مخربی بر سالمت 
فرد دارد و افراد با یکبار مصرف نیز به آن اعتیاد پیدا می کنند. رئیس ســازمان بهزیستی کشور با ارائه 
آمارهایی از وضعیت ابتال به اعتیاد در کشور اظهار کرد: بیش از نیمی از طالق ها، 25 درصد آمارهای 

همسرآزاری و کودک آزاری و 35 درصد از جرایم به اعتیاد مربوط است.
بندپی در ادامه گفت: در حال حاضر آمار معتادان ســرگردان در خیابان هــا حدود 120 هزار نفر در 
کشور اســت که در شهر یزد 4، 5 هزار نفر از معتادان جمع آوری شــده اند و به گفته استاندار یزد این 
کار موجب کاهش جرایم پس از دو، ســه ماه شــد. وی با بیان اینکه دو رویکرد منفی در حوزه اعتیاد 
در کشور در حال شکل گیری اســت، گفت: در حال حاضر شاهد گرایش افراد از مصرف موادمخدر 
سنتی به موادمخدر صنعتی هســتیم و در حال حاضر شیشه به عنوان پرمصرف ترین ماده مخدر در 

جامعه در حال رواج است. از سوی دیگر تعداد آمار اعتیاد زنان و دختران نیز در حال افزایش است.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور افزود: مرکز پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد اعتیادآور دو، سه هفته 
پیش عملکرد خود را به وزارت کشــور ارائه داد. استراتژی اول سازمان بهزیستی، پیشگیری از اعتیاد و 
گاهی و دانش مردم اســت. بندپی تاکید کرد: یکــی از ظرفیت هایی که از آن می توان بهره برد  ارتقای آ
رسانه هاســت، البته باید از ظرفیت های رسانه ای مدیریت شــده و برنامه ریزی شده و مبتنی بر شواهد 
استفاده شود. تلویزیون به عنوان رسانه ملی در زندگی ما حضور دارد و این رسانه می تواند نقش ارزنده ای در 
زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر ایفا کند؛ عالوه بر آن می توان از ظرفیت های رسانه های شنیداری 
و مکتوب نیز بهره برد. وی تاکید کرد: باید سازوکاری در جهت بهره گیری هدفمند از ظرفیت های رسانه ها 
گاهی و حساسیت جامعه درباره اعتیاد باشد.  طراحی کنیم. نخستین هدف ما در این زمینه باید افزایش آ
هرچقدر بتوانیم در این زمینه به موفقیت دست یابیم، مردم کمتر به سمت موادمخدر سوق می یابند. رئیس 
ســازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: بیش از 50 درصد از معتادان متاهل هستند و اگر هر یک از آنها 
یک فرزند نیز داشته باشند، تعداد زیادی از افراد جامعه درگیر معضل اعتیاد می شوند. این در حالی است 
که آمار معتادان کشور یک میلیون و 300 هزار نفر است. بندپی با بیان اینکه رسانه ها حلقه ارتباطی بین 
مردم و تصمیم گیران هستند، گفت: الزم است رسانه ها مردم را به مشارکت بیشتر در جهت پیشگیری 
از مواد مخدر دعوت کنند. عالوه بر آن همکاری با مسائل ارتباط جمعی نباید مقطعی باشد. در این جهت 
به یک نهضت فراگیر نیازمندیم که در تمام ســال فعالیت کند تا بتوانیم خود را از شــرایط کنونی رهایی 
بخشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر موازی کاری بین دستگاه های اجرایی در حوزه اعتیاد به حداقل 
رسیده است و آنان با یکدیگر تشریک مساعی دارند و رویکردهای علمی در حال طراحی شدن است تا 

با بهره گیری از دستگاه ها بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا شاهد رشد آمار نگران کننده اعتیاد نباشیم.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

هدیة یک آهنگساز به بازماندگان فاجعه منا
به گزارش هنرآنالین نشســت خبری کنسرت ناصر 
چشــم آذر صبح روز دوشــنبه در مکتب خانه تهران 
برگزار شد. در ابتدای این نشست فرهاد هراتی رهبر 
این کنسرت گفت: خوشحالم که یکی از اسطوره های 
ما بعد از سه دهه راضی به اجرا شده است. زمانی که 
ایشان به من پیشــنهاد همکاری در این ارکستر را به 
عنــوان رهبر دادند، پنج روز طول کشــید تا به جواب 
ایشان پاسخ بدهم؛ زیرا استرس داشتم و نمی توانستم 

چنین تصمیم سختی را قبول کنم. ناصر چشم آذر نیز درباره اجرایش گفت: این کنسرت به چهار 
بخش تقسیم می شــود. بخش اول کار خواهران غریب است، بخش دوم از آلبوم باران عشق، 
بخش سوم استودیو فیلم و بخش آخر نیز ملودی های 40 سال پیش به صورت بی کالم است.
چشم آذر در پاسخ به سؤالی درباره عدم فعالیت هایش در این چند سال پاسخ داد: من از صحنه 
نرفته بودم که االن بخواهم بازگردم. در این سال ها با واحد موسیقی فیلم صداوسیما همکاری 
می کردم، اما اجرای زنده نداشتم. البته چندی پیش در شب منتقدان فیلم، با یک ارکستر کوچک 
اجرایی داشــتم، اما چون پیشنهاد درستی در این سال ها نداشتم اجرایی برگزار نکردم تا این که 
به پیشــنهاد همسرم تصمیم به اجرای زنده با یک ارکستر بزرگ گرفتم. چشم آذر در اواسط این 
نشست اشــاره کرد: قطعه »قارچ سمی« به بازماندگان فاجعه منا تقدیم شده. برای بازماندگان 
این حادثه طلب صبر و شــکیبایی دارم، امیدوارم دیگر شــاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. کنسرت 
»شب باران عشق« با اجرای آثار ناصر چشم آذر روز 19 مهرماه در تاالر وحدت برگزار خواهد شد.

کودکان را با طبیعت آشتی بدهیم
نمایشــگاهی از پاپیه ماشــه های منیر زمانی نیا، به 
مناســبت روز جهانی کودک، 14 مهر ســاعت 17، 
در نگارخانــه »پاییز« خانه هنرمنــدان ایران افتتاح 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان 
ایران، آثار این نمایشگاه حول محور 4 موضوع »مادر 
و کــودک«، »بازی هــای فراموش شــده«، »رقص 
حیوان ها« و »باغ وحش« و در دو قســمت نقاشــی 
روی پاپیه ماشــه و حجم هایی از جنس پاپیه ماشه، 

ارائه می شــوند. زمانی نیا، ارتباط این نمایشــگاه را با روز جهانی کودک، پرداختن به بازی های 
فراموش شده کودکان در ایران، ارتباط مادران با کودکان و عالقه کودکان به حیوانات می داند و 
معتقد است بازی های چند دهه گذشته، تطابق چشم، دست و ذهن و درگیری حواس دیگر را 
همزمان در برداشتند، در صورتی که بازی های امروزی تنها با یک حس کودک در تماس هستند. 
این هنرمند هدف از برگزاری نمایشگاه پیش رو را رساندن پیام لزوم برقراری آشتی میان کودکان 
با محیط زیست، توسط مسئوالن عنوان کرده و اعتقاد دارد اگر آموزش و پرورش بخواهد بچه ها 
را با محیط زیست آشــنا و خالقیت را در آنها تقویت کند، باید دروسی مانند آشنایی با پاپیه ماشه 
را در درس های مدارس بگنجاند. یکی از ویژگی های آثار این نمایشــگاه، این اســت که از مواد 
بازیافت شــده گیاهی تولید شــده اند. این نمایشگاه همزمان با فرا رســیدن روز جهانی کودک، 
فرصتی فراهم کرده تا کودکان به دیدن آثاری خالق با سوژه های متنوعی از قبیل محیط زیست و 
بازی های قدیمی رفته و با آنها از نزدیک آشنا شوند. این نمایشگاه تا 20 مهر ادامه خواهد داشت.
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