
»برجام سوری« در »شام ایرانی« وین
خیلی ها این روزها دوست دارند برجام یا همان توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5، را برای 
مذاکراتی که برای پایان دادن به بحران سوریه در وین تشکیل می شود را شبیه سازی کنند تا دنیا را یک بار 
برای همیشه از کابوس ترور، کشتار و آوارگی سوری ها برهانند.  وزارت خارجه آمریکا امروز  اعالم کرد دور 
تازه مذاکرات سوریه با حضور نمایندگان 1۷ کشور از جمله ایران، روز شنبه در وین برگزار می شود.به گفته 

صفحه ۴وزارت خارجه آمریکا، در این نشست با هدف پایان دادن به بحران سوریه، عالوه بر جان کری  ...

محسن رضایی:

بیگانگان فکر تغییر مرزها را از ذهن خارج کنند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر جایگاه امنیت در ایجاد جهش اقتصادی، خطاب به بیگانگان گفت: فکر تغییر مرزهای بین المللی را از ذهن خود 

خارج کنید. محسن رضایی در افتتاحیه همایش فرصت های سرمایه گذاری در کیش تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد گفت: اقتصاد مقاومتی چه در 
تحریم و چه پس از تحریم تهیه شده است اقتصاد را مانند فنر می سازد که از حالت شکنندگی خارج شود لذا پس از تحریم و یا شوک های بین المللی که فشاری 

نیست به کار خود ادامه می دهد و در شرایط سخت هم مانع ضرر و زیان به مردم می شود. وی مردمی کردن اقتصاد و دانش بنیان سازی و رقابت پذیری و توسعه 
کارآفرینی را پیشران تولید ملی در اقتصاد مقاومتی ذکر کردند و گفت: باتوجه به بندهای دهم تا دوازدهم این سند که روی مناطق آزاد و صادرات وسرمایه 

صفحه 2صفحه 7صفحه 2خارجی تاکید شده است اقتصاد مقاومتی مصمم به حضور جدی اقتصاد ملی در تجارت بین المللی است ... صفحه 2

روز جمعه برنامه فیتیله که یکی از 
پرطرفدارترین برنامه های کودک 
صداوسیما اســت، اجرایی داشت 

که از سوی برخی ...

محمد دادگان در حاشــیه بیست 
و یکمین نمایشگاه مطبوعات در 

خصوص این که ...

جانشــین فرمانده کل سپاه گفت: 
آزمایش موفقیت آمیز موشــک 

عماد تغییر ...

فیتیله آشوب را 
روشن نکنیم

اعالم 
کاندیداتوری 

آقای رئیس!

آزمایش موشک 
عماد موازنه ها 

را بر هم زد

ب.ز در جمع 
30 میلیاردر 

بزرگ دنیا
صفحه 5

 متهم میلیاردر نفتی در هفتمین جلسه دادگاهش 
از دارایی نقدی 22 میلیارد یوریی اش خبر داد
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سه شنبه 19 آبان ماه 21394

نگرانی از همراهی انتخاباتی »2 شیخ اکبر«
حجت االســام علی عســکری درباره صحبت های اخیر علیرضا زاکانی درباره آیت الله هاشــمی گفت: ســخنان و 
نوشته های طنزآمیز بعضی از این مدعیان ارزش مداری از موضع افراط و تخریب، ناشی از شکست زجرآوری است که 

در انتخابات ریاست جمهوری چشیدند.
علی عســکری درباره صحبت های اخیر علیرضا زاکانی درباره آیت الله هاشــمی رفسنجانی گفت: »سال هاست که 
افراد تندرو و افراط  گرا هر روز به بهانه ای به ایشان بی احترامی می کنند. گویا اهانت به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی 
و آقای علی اکبر ناطق نوری خوراک همیشــگی بعضی هاســت و تمامی ندارد. با این حال تجربه نشان داده است که 

این دو عزیز همه همت خودشــان را صرف تبیین نظام ارزشــی و اصاح و اعتــدال کرده اند. حمایت آن دو از دکتر حســن روحانی قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری، هنگام تبلیغات او برای گرفتن ساختمان پاستور از دست جریان افراط و انحراف و پس از پیروزی دکتر روحانی تا کنون در همین 

راستا ارزیابی می شود.«
او افزود: »ســخنان و نوشــته های طنزآمیز و بغض  آلود بعضی از این مدعیان ارزش مداری از موضع افراط و تخریــب در روزهای اخیر بر علیه آقایان 
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، ناشی از شکست زجرآوری است که در انتخابات ریاست جمهوری از دست اینان چشیدند. جریان افراط نگران است 
که همراهی و همگرایی دو شــیخ اکبر ما و اثرگذاری شان در انتخابات پیش رو شکســت دیگری را برای جریان تندرو و اقتدارگرا به ارمغان آورد، اتفاق 

پیش بینی شده ای که زیاد هم دور از دسترس نیست، زیرا راه اصاح و اعتدال راهبردی است که امکان انسداد ندارد.«

بازداشت های اخیر برای صیانت از سالمت خبرنگاران است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شاید برخی اقدامات ناخواسته توسط بعضی افراد صورت گرفته باشد و این خبرنگاران در 
گردابی افتاده اند که به هیچ عنوان برایشان مفید نیست. علی شمخانی در خصوص آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشت شده 
اظهار داشت: این موضوع هم اکنون در حال مدیریت است و این اقدام برای صیانت از سامت خبرنگاران است. وی افزود: 
شاید برخی اقدامات ناخواسته توسط بعضی افراد صورت گرفته باشد و این خبرنگاران در گردابی افتاده اند که به هیچ عنوان 
برایشان مفید نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: قصد انهدام یا تضعیف دیگران را نداریم و اصوال خط و مشی نظام 
جمهوری اسامی ایران این نیست. شمخانی ادامه داد: به طور قطع جامعه شریف و زحمتکش خبرنگاران که بدون کمترین 

چشم داشتی در حال خدمت رسانی هستند نیاز به صیانت دارد مطمئن باشید کسی قصد انهدام آنها را ندارد و قطعا این مسئله به زودی تعیین تکلیف می شود چرا 
که این موضوع زمان زیادی  نخواهد برد. وی افزود: به نظر می رسد که خود بازداشت شدگان مشکل خاصی نداشته باشند و بعضا پس از آنکه به آنها گفته شد کار 
نادرستی انجام داده اند اعام کرده اند که مطلع نبوده اند و این موضوع هم در حال رسیدگی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی یاداور شد: قصد ما این نیست که 
اگر کسی دستگیر شد او را از حیز انتفاع ساقط کنیم بلکه بحث برسر این است که آژیر خطری کشیده شود. وی افزود: ما در مرحله حساسی قرارداریم. زیرکی و ورود 
معماگونه استکبار به وسیله بزک کردن خود در جامعه ما که بیشترین آسیب را از ایاالت متحده دیده، به شکل مرموزی بدست شما انجام می شود و خود بازداشت 
شدگان هم به این موضوع باور دارند. شمخانی تصریح کرد: این مسئله به خبرنگاران گوشزد شده و حتی به برخی از آنها پیامک هایی ارسال شده که مراقب باشند 
در این گرداب نیفتند. شمخانی در پایان اعام کرد: به نظر می رسد با توجه به اینکه این افراد نسبت به این موضوع آشنا نبودند این مسئله به زودی قابل حل باشد. 

بیگانگان فکر تغییر مرزها 
را از ذهن خارج کنند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید بر 
جایگاه امنیــت در ایجاد جهش اقتصادی، خطاب 
به بیگانــگان گفت: فکر تغییر مرزهای بین المللی 

را از ذهن خود خارج کنید.
محســن رضایی در افتتاحیه همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری در کیــش تحــت عنــوان اقتصاد 
مقاومتی و مناطــق آزاد گفت: اقتصــاد مقاومتی 
چه در تحریم و چه پس از تحریم تهیه شــده است 
اقتصاد را مانند فنر می سازد که از حالت شکنندگی 
خارج شــود لذا پس از تحریم و یا شــوک های بین 
المللی که فشــاری نیســت به کار خــود ادامه می 
دهد و در شــرایط ســخت هم مانع ضرر و زیان به 

مردم می شود.
وی مردمی کردن اقتصاد و دانش بنیان ســازی و 
رقابت پذیری و توســعه کارآفرینی را پیشران تولید 
ملــی در اقتصــاد مقاومتــی ذکر کردنــد و گفت: 
باتوجه به بندهــای دهم تا دوازدهم این ســند که 
روی مناطق آزاد و صادرات وسرمایه خارجی تاکید 
شده است اقتصاد مقاومتی مصمم به حضور جدی 

اقتصاد ملی در تجارت بین المللی است
رضایی با بر شــمردن منابع طبیعی و انسانی و نظام 
سیاســی با ثبات ایران موقعیت کشور را برای یک 
جهش اقتصادی مناسب دانست و افزود: دو شرط 
اساســی برای جهــش اقتصادی الزم اســت یکی 
تبعیت کــردن از الگوی پیشــرفت بومی و دیگری 
حفظ اســتقال و ثبات کشــور و امنیت سازی در 
منطقه اســت، استقال اجازه می دهد که ایران از 
همه کشــورهای جهان برای تجارت خود استفاده 
کنــد و ثبات باعث می شــود که وقفه در پیشــرفت 
کشور بوجود نیاید و امنیت ســازی موجب تسهیل 

تجارت ما در منطقه می شود.
وی در پایان گفــت که حمایت از ســرمایه گذاری 
های خارجی پاک که حاکمیت کشور را آسیب نزند 

مورد حمایت ما خواهد بود.
رضایی خطاب به کشــورهای خارجــی گفت: فکر 
تغییر مرزهای بین المللی را از ذهن خود خارج کنید 
و در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله نکنید.
وی در ایــن همایش اعان کردند کــه منطقه آزاد 
کیش به عنــوان منطقــه آزاد مالی تبدیل شــود و 
بانک هــای بزرگ داخلی و خارجی بــه اینجا بیایند 

و بورس بین المللی انرژی در اینجا شکل بگیرد.
در همایش کیش ســفرای خارجــی و کار آفرینان 
کشور و روسای بانک های کشور و مسولین دولتی 
از جمله ترکان و پور حســینی و الهــام امین زاده و 
تعــدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی 

حضور داشتند.
همچنین نمایشــگاه دســتاوردهای مناطق آزاد و 
بانکهــا و بیمه و بورس در بخــش جنبی همایش با 

حضور محسن رضایی افتتاح شد.

فیتیله آشوب را روشن نکنیم
یک اشتباه، به معنی وجود جریان خاصی پشت آن نیست

روز جمعه برنامه فیتیله که یکی از پرطرفدارترین برنامه های کودک صداوسیما 
است، اجرایی داشت که از ســوی برخی توهین به ترک ها قلمداد شد. ویدئوی 
اجرا به ســرعت در شــبکه های اجتماعی و بین مردم دســت به دســت شد و 
واکنش های شدیدی را به ویژه از سوی هم وطنان ترک زبانمان در پی داشت. 
موضوعی که بافاصله با توقف پخش برنامه، اخراج و توبیخ دســت اندرکاران 
آن و عذرخواهی های پی در پی از ســوی مســئوالن برنامه و رئیس صداوسیما 
همراه شد. با این حال روز گذشته در تعدادی از شهرهای آذری زبان، تجمعات 
اعتراضی در این خصوص برگزار شد. موضوعی که برخی آن را سوءاستفاده پان 
ترکیســت ها و تحریک احساسات قومی از سوی آن ها به بهانه های مختلف، 
برای دنبال کردن مقصودهای سیاســی شان قلمداد می کنند. کما اینکه چند 
ســال قبل نیز کاریکاتوری بازهم در یکی از مطبوعات کودکان، به آشــوب در 

شهرهای آذری زبان و کشته شدن تعدادی از هم وطنان آذری مان ختم شد.

فیتیله، تعطیل و مسئوالن آن توبیخ و اخراج شدند
روز یکشنبه روابط عمومی سازمان صداوسیما با ارسال متنی به رسانه ها ضمن 
عذرخواهی از هم وطنان و خصوصا آذری زبانان اعام کرد که این اتفاق کاما 
سهوی و به سبب اشــتباه، بی دقتی و عدم نظارت درســت عوامل برنامه ساز و 
ناظر مربوطه بوده است. در این اطاعیه آمده است که به دور از هر گونه توجیه 
رسانه ای برای رفع کوچک ترین ابهام و بدبینی، برغم سهوی بودن این اتفاق، 
مســئوالن و عوامل دخیل در تولید و پخش این برنامه، متخلف محســوب می 
شوند و این مسئله تا آشکار شدن موضوع و ریشه های آن به طور جدی پیگیری 
خواهد شــد. این اطاعیه همچنین اعام کرد که با وجود جایگاه مردمی این 
برنامه مطابق با نظرســنجی های مختلف سال های گذشته که از آن به عنوان 
برنامه ای باسابقه و پربیننده یاد شده است، به خاطر این بی دقتی صورت گرفته، 
تا انجام بررسی های الزم و رســیدن به نتیجه نهایی، پخش برنامه فیتیله فعا 
متوقف می شــود. همچنین مدیر پخش و مدیر گروه کودک شبکه دو به دلیل 
سهل انگاری توبیخ کتبی خواهند شد و جانشین مدیر پخش که مسئول نهایی 

نظارت برنامه هاست نیز توبیخ و از مسئولیت برکنار می شود.

واکنش تند نماینگان آذری: توطئه، عمدی و نفوذ است
با وجود اطاعیه روابط عمومی صداوسیما، نمایندگان شهرهای آذری زبان در 
مجلس در اظهاراتی، توهین به قوم ترک را در این برنامه به شدت محکوم کردند 
و خواستار عذرخواهی رسمی رئیس صداوسیما شدند. جواد جهانگیرزاده نماینده 
ارومیه مضامین بخشی از این برنامه تلویزیونی را »تفرقه برانگیز و غیراخاقی« 
خواند و چنین اقداماتی را از ســوی کســانی دانســت که می خواهند به شکاف 

قومیتــی دامن بزنند. او همچنیــن این موضوع را مرتبط با پــروژه نفوذ خواند و 
گفت: »بی تردید تاکیدات مقام معظم رهبــری دربحث نفوذ را باید در جاهایی 
مثل بخش هایی از این برنامه تلویزیونی جست وجو کرد که به دنبال تخریب اقوام 
و استفاده از حرکات زشت است«. جهانگیرزاده در ادامه تاکید کرد که مسئوالن 
امنیتی کشور باید این ماجرا را ریشه یابی کنند، چرا که این اقدامات توطئه آمیز 

و در جهت ایجاد اختاف ارزیابی می شود.
مســعود پزشــکیان و محمد حســین فرهنگی نمایندگان تبریز نیز این اقدام را 
محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رســمی رئیس صداو سیما شدند. محمد 
اســماعیل ســعیدی، دیگر نماینده تبریز نیز در اظهاراتی تند گفت: »در پشت 
صحنه اجرای اخیر و توهین آمیز صداوسیما نسبت به مردم آذربایجان، دست 
عمد وجود دارد«. وی با تاکید براینکه یکی از اهداف دشــمن تحریک قومیت 
هاست، گفت باید  پشــت پرده های این جریان را شناســایی کرد و علت چنین 

توهینی را برای مردم توضیح داد.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با انتشــار بیانیه ای نوشــت: » آقای سرافراز، 
حاال که برنامه تلویزیونی فیتیله به ســرافرازان ایران اسامی ، مردم آذربایجان 
انقابی توهین کرده و با احساســات مردم بازی کرده اســت . مطمئن باش به 
عنوان نماینده ملت فیتیله ات را پایین می کشــم تا اینکه صدا و ســیما رسما از 

ملت غیور آذربایجان عذرخواهی نماید«.

یک اشتباه، به معنی وجود جریان خاصی پشت آن نیست
بازیگران و تهیه کنندگان فیتیله که در تمام این سال ها سعی داشتند با طنزهای 
خود، روزهای تعطیل خوبی را برای بچه ها و همچنین بزرگ ســاالن بسازند، 
احتماال هیچ وقت گمان نمی کردند که زمانی متهم به توطئه برای ایجاد شکاف 
قومیتی شوند یا انگ عناصر نفوذی بودن بخورند. بعد از واکنش تند نمایندگان 
شهرهای آذری زبان، محمد مسلمی کارگردان برنامه فیتیله که اتفاقا خودش 
هم آذری زبان اســت، روز دوشــنبه واکنش ها به این برنامه را دردناک خواند، 
چراکه آن ها به عشق مردم کار می کنند. او درباره اجرای لهجه آذری در برنامه 
فیتیله گفت که بارها در این برنامه و دیگر برنامه لهجه آذری داشته   است. سلیمی 
گفت: »من خودم آذری زبان هستم، چطور می توانم به خودم و قومی که به آن 
تعلق دارم توهین کنم؟« به گفته این کارگردان، ممکن است در جریان ۲۴ سال 
فعالیت هنری، اشتباهی رخ بدهد، اما به این معنا نیست که جریان خاصی در 
پس آن نهفته باشــد یا عموهای فیتیله  ای ابزار کسانی شده باشند که به دنبال 

اهداف خاصی بوده اند.
هم زمان علیرضا آقایی، تهیه کننده برنامه فیتیله نیز اطاعیه ای منتشــر کرد 
و ضمن عذرخواهی توضیحاتی را بیان کرد. او در این اطاعیه با اشاره به اینکه 

اصالــت بازیگران اصلی این برنامه از اقوام اصیل ایران همچون آذری ، گیلک 
و لر اســت، تاکید کرد که مفهوم نمایش مورد اشــاره در زمینه آموزش استفاده 
مسواک بوده و مانند نمایش های دیگر ترکیبی فانتزی از گویش و لهجه های 
مختلف در فضای نمایش استفاده شده است و این به معنای جسارت به قوم و 

یا لهجه خاصی نیست. 
اما درخواســت نمایندگان آذری برای عذرخواهی رســمی رئیس صداوسیما، 
ســرافراز را به معذر خواهی واداشت. رییس ســازمان صداوسیما با ابراز تأسف 
از خطا و ســهل انگاری غیرقابل گذشت در برنامه فیتیله، ضمن عذرخواهی از 
سوی رسانه ملی تاکید کرد که این رسانه در ایفای وظایف خود در تحکیم وحدت 
اقوام و انسجام ملی با همتی مضاعف تاش خواهد کرد. او از برکناری و توبیخ 
دو نفر از مدیران شبکه دو سیما و چند نفر از عناصر و عوامل تولید و نظارت این 

برنامه خبر داد.

 برخی می خواهند احساسات قومی را 
دستاویز آشوب سیاسی کنند

عذرخواهی مسئوالن برنامه و رئیس صداوسیما اما برای مردم آذری زبان کفایت 
نکرد و آن ها روز گذشته در چند شهر به خیابان ها آمدند. موضوعی که با توجه به 
اتفاقات چند سال پیش شایعاتی را درخصوص درگیری مردم با نیروی انتظامی 
و کشته شدن تعدادی از مردم، در پی داشت. این شایعات تکذیب شد، اما وجود 
شایعات و همچنین خبرهایی که از برخی شعارها در این اعتراضات خیابانی به 
گوش رســید، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. نگرانی درمورد اینکه اعتراض 
به یک برنامه کودکان تبدیل شــود به اعتراضاتی سیاسی. اینکه شبکه العربیه 
متعلق به عربستان سعودی بیش از هر رسانه دیگری با شور و شوق، اعتراضات 
دیروز را پوشــش می داد، نشانه ای اســت از اینکه مردم آذربایجان باید در این 

زمینه هوشیار باشند. 
عبدااله شــهبازی، نویســنده و تاریخ نگار حوادث دیروز را تلــخ خوانده و در این 
خصوص هشــدار داده است. شــهبازی با اشــاره به اینکه جوک های قومیتی 
مختص به ایران نیست و در همه دنیا هست، نوشته است: »ولی ظاهرًا از معدود 
جاهایی که در سال های اخیر رسم شده از این پدیده به عنوان دستاویز برای ایجاد 
آشوب سیاسی بهره  برند ایران اســت. ماجرای دیروز و ماجراهای مشابه که دو 
سه نوبت تکرار شده، نه بیانگر میزان واقعی حساسیت اقوام ایرانی به جوک های 
قومی، بلکه بیانگر تحرکاتی است که می خواهد به هر بهانه در ایران آشوب به پا 
کند«. او در عین اینکه تحقیر قومیتی را به شدت تقبیح کرده، تاکید کرده است 
که تاش برای تبدیل کردن تفاوت های قومی به انشقاق و تعارضات قومی در 

ایران پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.

پیگیری روزواکنش روز

آزمایش موشک عماد موازنه ها را بر هم زد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آزمایش موفقیت آمیز موشک عماد تغییر تفکر راهبردی جهان نسبت به جمهوری اسامی ایران را به دنبال داشت و موازنه هارا بر هم زد.

ســردار حسین سامی گفت: امروز دشمنان به ویژه قدرت های استکباری با یک تاش فشرده و برنامه ریزی شده، درصدد شکستن شکوه، منزلت، اقتدار، هویت و حیات عزتمندانه ملت شریف 
ایران هستند و در این مسیر از هیچ روشی نظیر اعمال تحریم ها برای سوق دادن ملت ما به سوی انزوای سیاسی فروگذار نکرده اند.

جانشــین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان با اعمال فشارهای ظالمانه در پی سلب قدرت سازی از کشورمان و تغییر مسیر قدرت به سوی خودشان هستند، افزود: ملت ما در این در این 
فضای سخت، بخش مهمی از یک جنگ حقیقی را اداره کرد و با توکل به خداو پشت سرگذاشتن تحریم ها، که از مهمترین مولفه های صنعت دفاعی کشور برای عدم تسلیم در برابر قدرت 
های اســتکباری محسوب می شود ، نشــان داد که با بهره گیری از ظرفیت های درونی و شکوفایی اســتعدادها می توان نوآوری های جدیدی را برای  قدرت دفاعی جمهوری اسامی 

ایران به ارمغان آورد.

سیاسی
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دولت تضییع حق مطبوعات را 
دنبال می کند

22 میلیارد یورو پول نقد دارم

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. محمد باقر نوبخت در سخنان امروز 
خــود از اظهارات رئیس جمهور، به عنوان مجری قانون، درخصــوص مطبوعات دفاع کرد و قول دنبال کردن تضییع 
حقوق مطبوعات از ســوی دولت را داد. او در بخش دیگری از این نشســت به خودروسازان توصیه کرد از فرصت پیش 

آمده برای باالبردن کیفیت تولیدات خود استفاده کنند. 
نوبخت در این نشست درباره نظر رئیس جمهور درباره پلیس مخفی بودن برخی مطبوعات گفت: رئیس جمهور دومین 
مقام کشــور هستند. دولت به عنوان مقام اجرایی مســئولیت اجرای قانون را دارد و وقتی قانونی اجرا نمی شود موضع 
گیری می کند. وی تاکید کرد که دولت به عنوان عقبه و مجموعه ای که نظر رئیس جمهور را اجرا می کند، این موضوع 
که نوعی تضییع حق از مطبوعات است را به نحو شایسته دنبال کند. نوبخت همچنین در پاسخ به سوالي که به توقیف 
انجمن صنفي مطبوعات اشاره داشــت، گفت: امیدوارم که هیچ انجمنی که می خواهد در عرصه مطبوعات فعالیت 

کند را بسته نبینیم.

هیچ وقت هماهنگی بین قوا تا این حد نبوده است
ســخنگوي دولت در واکنش به دلخوری رئیس قوه قضائیه از سخنان رئیس جمهور نیز با بیان اینکه شاید در هیچ یک 
از مقاطع گذشته تا این میزان هماهنگی بین مسئوالن قوا وجود نداشته است، به ویژه ویژه قوه قضائیه که باید از طرف 
رئیس جمهور از ایشــان تشکر و همکاری ایشــان به ویژه در تصویب برجام را یاداوری کرد، تصریح کرد: اما این به معنا 
نیســت که در همه عرصه ها قوا یکسان فکر کنند. نوبخت تاکید کرد: ما به اصل 57 که تفکیک قواست قائل هستیم. 
البته در اصل 107 نیز آمده که رئیس جمهور بعد از رهبری عالی ترین مقام کشــور است و ایشان نظر خود را صمیمانه 

در جمع اصحاب رسانه بیان کردند.

خودروسازان کیفیت را باال ببرند
ســخنگوی دولت درخصوص وام خودرو و فروش خودروهــای موجود در انبارها گفت: اینکــه از انبار موجود و ذخایر 
خودروهای ساخته شده استفاده می کنیم به این معنی نیست که این خودروها نقصی داشته. خیر. اینها بازاری نداشته 
اســت. وی تاکید کرد شــاید این طور بتوانیم پیامی به خودروســازان بدهیم که فرصتی برای اقبال مجدد مردم فراهم 
شد. نوبخت تاکید کرد که به حد کافی نظارت بر کیفیت هست و اگر کیفیت فراهم نشود، خودروسازان دگر عذز وبهانه 

ای ندارند.

آثار مثبت کار دولت مشخص خواهد شد
نوبخــت در بخش دیگــری به برجام اشــاره کرد و تاکیــد کرد که برجام یــک موفقیت بــرای ایرانیان بــود، چراکه نه 
تنهــا تحریم ها را از گرده مردم برداشــتیم، بلکه حقوق هســته ای مان را در همه مجامع رســمی جهان به رســمیت 
شناســاندیم، در حالی که این ها حتی با اســتفاده صلح آمیز هسته ای در بوشــهر هم مخالف بودند. سخنگوی دولت 
بــا بیان اینکه در این شــرایط بیش از پیش نیاز به همدلــی داریم، درخصوص هجمه به دولت دربــاره برجام گفت: ما 
پذیرفتیم هر اقدامی که صورت می گیرد، عده ای موافق و عده ای مخاف باشــند، اما آنچه مهم است آثار آن مخالفت 
ها بر ســر منافع ملی اســت. نوبخت گفت: ما خویشــتن داری می کنیم نسبت به کســانی که از هر کاری که از سوی 
 دولت انجام شــود، مخالفت می کنند. وقتی آثار مثبت کار دولت مشــخص شــود، معلوم می شود چه کسی درست تر 

عمل کرده است.

رئیس جمهور در کنار همه اقلیت هاست
نوبخــت در پاســخ به ســوالی درباره برنامــه طنز فیتیلــه در صداوســیما، از اینکه کمبــود مداقه در یــک برنامه طنز 
کــودکان، باعث رنجش آذری زبان ها شــده اســت ابراز تاســف کرد. وی با اشــاره بــه اینکه انتظار می رفت نســبت 
به ایــن عدم توجه واکنش مقتضی از ســوی مســئوالن ســازمان صداوســیما صــورت گیرد کــه این اتفــاق افتاد، 
 تاکیــد کــرد: رئیس جمهور در کنار همه اقلیت ها هســتند و موضع ایشــان درباره خرده فرهنگ ها در ســفر ایشــان 

به کردستان بیان شد.

هفتمین جلسه دادگاه نفتی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده تشکیل شد. در این جلسه مرتضی تورک، 
معاون دادستان تهران را به منظور ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال بابک زنجانی حضور 
داشت و در ابتدای جلسه توضیحاتی درمورد اموال زنجانی و میزانی که این اموال ارزش دارد، ارائه کرد. توضیحاتی که 

دفاعیات زنجانی پس از آن در پاسخ به آن ها بود.

کارمندان زنجانی گفتند حقوق نگرفته ایم
مرتضی تورک در بخشــی از سخنانش گفت کارمندان زنجانی در یکی از دفترهای او به کارشناس آن ها گفته است که 
پول آب، برق، گاز و تلفن و حقوقشــان پرداخت نشده و در خواست کمک کرده است. تورک تاکید کرد که زنجانی برای 
برخی از اموال خود از جمله فرش های منزل و لوازم اداری قیمت هایی را گفته است که مورد پذیرش کارشناسان خبره 
دادگستری نبوده و او نیز برای اظهارات خود سندی هم نداشته است. او برای مثال به لوسترهای دفتر کار زنجانی اشاره 

کرد که زنجانی مدعی است 1/5 میلیارد تومان ارزش دارد، اما کارشناسان این اعتقاد را ندارند.
تورک در ادامــه با بیان اینکه زنجانی ملک ایران زمین را بزرگ ترین دارایی خــود در ایران عنوان می کند، گفت: منبع 
پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده اســت. به گفته تورک زنجانی ارزش ملک ایران زمین را 1700 
میلیارد تومان اعام کرده اســت اما کارشناســان دادگســتری ارزش آن را 700 میلیارد تومان اعام کرده اند. به گفته 
معاون دادستان، زنجانی مدعی است ویای لواسان که در لیست رد مال بوده متعلق به مادرش است و به همین خاطر 
از لیست رد مال، ویا را خارج کردیم، اما این ویا همچنان در توقیف دادستانی است. تورک همچنین گفت که ارزش 

کل دارایی زنجانی در ایران ۲5۹5 میلیارد تومان است. 

دوست ندارم زنگنه سوار ماشینم شود!
پس از اظهارات تورک زنجانی بــه دفاع پرداخت. او در ابتدا تاکید کرد که به دادســتانی و آقای تورک اعتماد دارد،ولی 
اعتراض او به کارشناسی هاست. زنجانی درخصوص لوســترهایش با بیان یانکه این لوسترها برند باکارا بوده و قیمت 
آن در همه جا مشخص است، گفت: من یک و نیم میلیارد تومان پول لوسترها را داده ام در حالیکه یکی از کارشناسان 
یک لوستر را یک و نیم میلیون تومان و دیگری را 5۴5 میلیون تومان قیمت گذاری کرده است. اعتراض من به نظرات 

کارشناسی است و اگر اعتراض می کنم شما چرا بدتان می آید؟ 
او همچنین خطاب به نماینده دادســتان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، ۴ ماشین و ۲ 
موتورسیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را 
آتش بزنید اما به نفت ندهید. وی همچنین درخصوص ویای لواسان که مربوط به مادرش است و آن ها گفته اند رنجانی 
این ویا را از پول های نفت خریداری کرده، گفت که وزارت نفت در سال ۹1 نزد او حساب باز کرده تا پول هایش را بیاوردند، 
در حالی که خرید آن ویا در سال 8۴ بوده است. زنجانی ادامه داد: زمانی که وکالت باعزل دادم گفتم اموال مرا حراج 
کنید، اما چرا خانه مادرم را در روزنامه به حراج می گذارید و زمانی که در آن زندگی می کنند برای آن مشتری هم می آورید. 
متهم ردیف اول همچنین در بخشی از سخنانش درخصوص میزان پول نقدش اظهار نظر کرد: می خواستم آخرین روز 
دادگاه اعام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعام می کنم همین االن ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. می خواستم این 
موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.

هیچ تهمت و توهینی بی پاسخ نمی ماند
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه درخصوص عکس العمل وزارت خارجه در مقابل اظهارات وزیر خارجه عربســتان، خاطر نشــان کرد: ما عکس العمل مناســب را در مورد این اظهارات داشته ایم.

تخت روانچی در عین حال تاکید کرد: لزومی ندارد که ما هر روز پاســخ بدهیم، ولی در کل وزارت امور خارجه ایران هیچگاه توهین و تهمت های نه فقط وزیر خارجه عربســتان، بلکه هیچ کشــور دیگری را 
بی پاسخ نمی گذارد.                         

تخت روانچی همچنین در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان می توان به روسیه به عنوان دوست و هم پیمان منطقه ای ایران نگاه کرد، گفت: روسیه یکی از کشور های همسایه جمهوری اسامی است 
و ما همواره تاش کرده ایم با همسایگانمان روابط خوبی داشته باشیم. روسیه هم یکی از کشور های همسایه ایران است که ما روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی خوبی با این کشور داریم.
معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با بیان این که هنوز زمان اجاس بعدی وین در مورد سوریه  دقیقا مشخص نشده است، گفت: زمانی که  تصمیم به برگزاری اجاس آینده شد، 

وزارت امور خارجه در مورد حضور جمهوری اسامی ایران در این اجاس تصمیم خواهد گرفت. 

انتخابات مجلس دوقطبی می شود
حجت االســام محمدرضا میرتاج الدینی  
گفت: در سطح کان یك آرایش انتخاباتي 
توأم با رقابت شکل خواهد گرفت؛ یك طرف 
جبهه طرفداران دولــت اعم از اعتدالیون و 
اصاح طلبان و طرف دیگر هم اصولگرایان.

وي افزود: در شهرهاي بزرگ ممکن است 
شاهد انتخابات دوقطبي باشیم اما در شهرهاي کوچك انتخابات دوقطبي 

نمي شود چون در شهرهاي کوچك شخصیت حقیقي افراد مطرح است.
 معــاون رئیس جمهــور ســابق در حالي کــه از تصمیــم انتخاباتي محمود 
احمدي نژاد ابراز بي خبري کرد، در بخشي از سخنانش اظهار داشت: »من 
با طیف اصولگرایان مي آیم. مــا هم از اول با طیف اصولگرایان بوده ایم و از 

این پس هم خواهیم بود«.

تشکیل کمیته نظارت بر برجام
محمد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه 
گفت تشــکیل کمیته نظارت بر اجرای 
برجام به عهده شــورای عالــی امنیت 
ملی اســت و رییس جمهوری و ســایر 
اعضای شورا به زودی این کار را انجام 
خواهند داد.وزیر امور خارجه در حاشیه 

همایــش آثار مخرب جنگ بر محیط زیســت بــه خبرنگاران گفت : 
همانطــور که قبا هم گفته ایم تشــکیل کمیته نظــارت بر برجام به 
عهده شــورای عالی امنیت ملی گذاشــته شــده و وزارت خارجه به 
عنوان عضو شــورا در این بحث حضور دارد .وی خاطرنشــان کرد: 
ما در حال حاضر مشــغول پیگیری دســتورات مقام معظم رهبری و 

ضرورتهای برجام هستیم.

ختم رسیدگی در پرونده  دانشگاه شیراز
وکیل مدافــع علــی مطهری گفــت:  امروز 
آخریــن جلســه دادگاه حادثــه دانشــگاه 
دادگاه کیفــری  شــیراز در شــعبه 101 
۲ شــیراز برگــزار و ختــم رســیدگی اعام 
شــد.مصطفی ترک همدانــی  بــا بیان این 
مطلب اظهار کــرد: در این جلســه موکلم 

حضــور داشــت و توضیحــات الزم را در دادگاه ارائــه داد.وی بــا بیــان 
اینکــه دادگاه در دو نوبــت برگزار شــد، افزود: جلســه دادگاه از ســاعت 
8:30 صبــح آغــاز و تا بعد از ظهر بــه طــول انجامید.ترک همدانی اظهار 
کــرد: پــس از اخذ لوایح، نســبت به این پرونــده اتخاذ تصمیم می شــود.
 وی از بیــان جزئیــات بیشــتر دربــاره جلســه دادگاه موکلش خــودداری 

کرد.

 اجرای برجام 
از سال جدید میالدی

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی درمورد شــکایت 
شــورای عالی امنیــت ملی از چنــد نماینده مجلس 
گفت: خبر ندارم که این شــورا از کسی شکایت کرده 

باشد.
بهــروز کمال وندی درخصــوص ســفر صالحی به 
توکیو به خبرنگار ایلنا گفت: بخش مهم ســفر آقای 
صالحــی به ژاپن دیدار با شــین زوآبه بــود که در این 
دیدار در خصوص برجام صحبت شــد. عاوه بر این 
آقای صالحی چند ســخنرانی بــه ویژه در خصوص 
مســاله خلع ساح داشتند که بســیار مورد استقبال 

قرار گرفت.
وی افــزود: آقــای صالحــی در ســخنان خــود به 
موضوعات مختلف از جمله خلع ســاح هســته ای 
و ضرورت ایجاد مناطق عاری از ســاح های اتمی 

اشاره کرد.
وی افــزود: خوشــبختانه ژاپــن در ایــن خصوص 
ارتبــاط خوبی بــا ما برقرار کرده اســت. مــا هیاتی را 
به این کشــور فرســتاده ایم و قــرار اســت در زمینه 
ایمنی هســته ای بــا یکدیگر همــکاری کنیم. ژاپن 
به دلیــل حادثه فوکو شــیما تجربه خوبــی در زمینه 
ایمنی هســته ای دارد این برای ما کــه می خواهیم 
 در آینــده نیروگاه هــای بیشــتری داشــته باشــیم؛ 

مهم است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: در برجام 
پیش بینی شده 5+1 باید با ایران همکاری کند عاوه 
بر این ژاپن نیــز آمادگی خود را برای همکاری اعام 
کرد و ما تــاش می کنیــم از این ظرفیــت حداکثر 

استفاده را داشته باشیم.
وی درمــورد اظهــارات صالحــی مبنــی بــر اینکه 
تا پایان ســال بــه تعهــدات خــود پایبند هســتیم؛ 
گفت: منظور آقــای صالحی پایان ســال میادی 
بود تــاش ایــن اســت تــا پایــان ســال میادی 
تعهــدات دوطــرف عملیاتــی و برجــام اجرا شــود. 
15 دســامبر آخریــن تاریــخ اســت که قرار اســت 
 شــورای حکام مســاله پی ام دی را مورد بررسی قرار 

دهد.
وی یــادآور شــد: اگر همــان 15 دســامبر را درنظر 
بگیریم در ســال جدید برجام می تواند اجرایی شود. 
بــرای همین مدتی اســت کــه کارهــای مربوط به 
ســانتیرفیوژها را شروع کردیم تا جلو بیفیتم و بخشی 
 از کارها به بعد از اعام نتیجه شــورای حکام موکل 

شده است.
کمالونــدی درمــورد اختاف صالحی و حســینیان 
گفــت: در ایــن خصــوص دیگــر بحثــی صــورت 
 نگرفتــه اســت و دو طــرف صحبتــی بــا یکدیگــر 

نداشته است.
وی درمــورد اظهــارات توکلــی گفــت: در ایــن 
خصوص آقــای ظریــف بایــد توضیح بدهــد. من 
فکــر کنــم برداشــت آقــای توکلــی کلمــه تعویق 
 اســت. بــه نظر مــن نبایــد به کلمــات باوســواس 

نگاه کرد.
پذیــری  بازگشــت  موضــوع  درخصــوص  وی 
ســانتیرفیژها نیز گفت: قرار اســت ما ماشین هایی 
کــه بــه آنهــا گاز تزریــق نشــده را از تاسیســات 
 جــدا کنیــم تــا زمــان الزم را در اختیــار داشــته

 باشیم. 
برگردانــدن ایــن ســانتیرفیژها زمانی نمی بــرد و به 
ســرعت قابل انجام اســت اما موضوع این است که 
اگرما به عقب برگردیم دیگر ماشــین های نسل یک 
 را نخواهیم گذاشــت بلکه از قوی تر از آنها اســتفاده 

می کنیم.

خرداد نیوز نوشت: »سرانجام کشاکش زنجانی و وکالیش با وزارت نفت«
زنجانی با آوردن پرونده های که روی آن ها برچسب »خیلی محرمانه« دارد، سیگنال هایی به طرف های مقابلش ارسال می دارد مبنی بر 

اینکه به اسناد محرمانه دسترسی داشته و چنانچه با وی راه نیایند آن روی داستان را نشان خواهد داد.

 تدبیر و امید نوشت: »گمانه زنی ها درباره حزب الریجانی«
فراکسیون رهروان والیت که یکی از قدرتمند ترین فراکسیون های مجلس نهم محسوب می شود، از قریب به یک سال پیش زمزمه هایی 

را مبنی بر تبدیل شدن به حزب در پیش گرفتند.

 عصر ایران نوشت: »چهار نکته درباره ماجرای فیتیله«
اعتراضات اخیر، صرفًا ناظر به یک برنامه خاص تلویزیونی نبوده است بلکه بیش از آن، اظهار هویت و اعتراض به عدم اجرای کامل اصل 

15 قانون اساسی )درخصوص تدریس زبان محلی( است.

 فرارو نوشت: »چالش های انتخاباتی اصالح طلبان«
نگاه عمل گرایانه کارگزاران باعث خواهد شد آنها نسبت به سرلیستی اصاح طلبان در انتخابات مجلس دست به عصا حرکت کنند که 

همین موضوع باعث خواهد شد ائتاف میان آقای دکتر عارف و دکتر روحانی دچار لغزش شود.

 پارس نیوز نوشت: »خطرناک تر از ارتش آمریکا«
مسلما اجرای پروژه های آمریکایی در داخل ایران از طریق هیپنوتیزم یا تله پاتی رخ نمی هد. آمریکایی ها یک شبکه همکار در داخل ایران 

دارند که هم واسطه های اجرای برخی ماموریت ها در ایران هستند و هم گاه کارفرما و پیمانکار آن.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه هفتمین 
اجاس بین المللی 
مقابله با آثار جنگ در 
محیط زیست

خبرنامه
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رصدخانه

»برجام سوری« در »شام ایرانی« وین 
دوشنبه آینده دومین دور مذاکرات وین برای سوریه برگزار می شود

خیلی ها این روزها دوست دارند برجام یا همان توافق هسته ای بین ایران 
و کشورهای 1+5، را برای مذاکراتی که برای پایان دادن به بحران سوریه 
در وین تشکیل می شود را شبیه سازی کنند تا دنیا را یک بار برای همیشه 

از کابوس ترور، کشتار و آوارگی سوری ها برهانند.
 وزارت خارجه آمریکا امروز  اعام کرد دور تازه مذاکرات ســوریه با حضور 
نمایندگان 17 کشــور از جمله ایران، روز شــنبه در وین برگزار می شود.به 
گفته وزارت خارجه آمریکا، در این نشســت با هــدف پایان دادن به بحران 
ســوریه، عاوه بر جان کری وزیر خارجه آمریکا، نمایندگان سازمان ملل 
متحــد و اتحادیه اروپا نیز حضور می یابند.قرار اســت دور تازه تاش های 
دیپلماتیک برای حل بحران ســوریه، در ادامه کنفرانس یک روزه پیشین 
باشــد که روز 30 اکتبر در وین برگزار شــد و ایران برای نخستین بار در آن 
حضور یافت.در دور تازه مذاکرات ســوریه، مانند کنفرانس پیشین، هیچ 
 نماینده ای از ســوی دولت بشــار اســد و یا گروه های مخالف آن دعوت 

نشده اند.
دو هفته قبل در دور پیشین اجاس وین درباره سوریه، اختاف نظر میان 
وزیران خارجه ایران و عربســتان ســعودی باال گرفت. ایران عربســتان، 
ترکیه و قطر را مثلثی می داند که با حمایت مالی و لجستیکی از تروریست 
ها، ســوریه را ویرانی کشــانده اند.محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
در جلســه گذشــته، پیکان انتقادات خودش را متوجه، وزیر خارجه جوان 
ســعودی کــرد و تلویحا با ذکر اینکه شــهروندان ســعودی حتــی حادثه 
تروریســتی یازده ســپتامبر را انجام داده اند، این پیام را به طرف آمریکایی 
 داد که آنان نیز هزینه حمایت ســعودی ها از القاعده را در یازده ســپتامبر 

پرداخت کرده اند. 
عربستان اما، نبرد در سوریه را به موجودیت خودش گره زده است و می داند 
اگر در سوریه، برنامه اش با موفقیت پیش نرود، بازی قدرت را در منطقه به 
ایران باخته است. به همین خاطر در گفت و گو ها شرط تا حد محال، برکناری 
اســد را برای پایان دادن حمایت سعودی ها از تروریست ها مشخص کرده 
است. شــزطی که در واقع نه برای حل مشکات سوریه، بلکه برای وقت 

کشی و ادامه هرج و مرج قدرت در سوریه، طراحی شده است. جان کربی 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری در مذاکرات روز 
دوشــنبه آینده، دیدارهایی دوجانبه و چندجانبه با نمایندگان کشــورهای 
حاضر از جمله عربستان سعودی، ترکیه، روســیه و ایران خواهد داشت.

واشنگتن و کشورهای عرب متحدش خواهان برکناری آقای اسد به عنوان 
بخشی از راه حل بحران هستند اما مسکو و تهران با پشتیبانی از حکومت 
دمشق می گویند سرنوشت رئیس جمهوری ســوریه باید به رای مردم آن 
کشور گذاشته شود. آخرین موضع گیری های طرفین هم همچنان برای 

ادامه اختافات صحه می گذارد.

ایران و بررسی دو موضوع مهم در مذاکرات وین
محمــد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ســرگئی الوروف همتای روس او 
روز دوشنبه در اظهارنظرهایی جداگانه بر تداوم حمایت کشورهای شان از 

حکومت سوریه تاکید کردند.
آقای ظریف در کنفرانس خبری مشــترک با وزیر خارجه بلژیک در تهران 
گفت: "درباره اجاس آتی وین، دو موضوع مهم در دستور کار است، یکی 
تعیین گروه های تروریستی، و توافق درباره نحوه ادامه کار."به گفته آقای 
ظریف، "مبارزه با تروریسم یک وظیفه بین المللی است. اما تعیین سرنوشت 
مردم ســوریه وظیفه مردم ســوریه اســت و ما می توانیم تســهیل کننده 

باشــیم، نه تعیین کننده." محمد جواد ظریف وزیــر خارجه ایران می گوید 
تصمیم گیری درباره سرنوشت بشار اسد باید به مردم سوریه واگذار شود
روسیه و درخواست برای اجتناب از ساده انگاری در مورد سرنوشت اسد

سرگئی الورف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشــنبه هشدار داد که دور تازه 
مذاکرات سوریه نباید به شکل "ســاده انگارانه" بر درخواست کناره گیری 
بشار اسد متمرکز باشد.آقای الوروف پیشنهاد کرد که در عوض تمرکز این 
مذاکرات باید بر رســیدن به اجماع درباره این موضوع باشد که چه کسی 
نماینده مخالفان حکومت سوریه است و چه کسی باید بنیادگرا محسوب 
شود.وزیر خارجه روسیه همچنین خواهان افزایش مشارکت کنندگان در 
مذاکرات وین شد و گفت پس از نشست آتی، سازمان کنفرانس اسامی 

و اتحادیه عرب نیز باید دعوت شوند.

انگلیس و حکایت تالش های پشت فرده
فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا نیز درباره دور تازه مذاکرات سوریه گفته 
است که تاش های فراوانی در پشــت پرده جریان دارد تا نظر طرف های 
حاضر نزدیک شوند. آقای هموند با اشاره به "اختاف عمیق" میان دو جناح 
حاضر در کنفرانس گفته اســت بریتانیا، آمریکا و دیگر کشــورها خواهان 
برکناری آقای اسد به عنوان بخشی از روند انتقالی هستند اما ایران و روسیه 
"معتقدند که اسد باید بتواند در انتخابات حضور یابد و اگر در این انتخابات 

شکست خورد باید از قدرت کنار برود."
اگر چه اختافات همچنان باالســت و دو قطبی طرفین شدت بیشتری 
گرفته است، اما اگر همان دو موضوع مهمی را که ظریف به عنوان برنامه 
جلسه آینده مذاکرات وین اعام کرده است، به خوبی پیش برود، می توان 
گفت تاش ها برای ایجاد صلح در سوریه تازه به اول راه خود رسیده است: 
شناسایی گروه های تروریستی و توافق برای ادامه کار. دو موضوع مهمی 
که تا مشخص نشود، همچنان بحران سوریه ادامه خواهد یافت. آیا محمد 
جواد ظریف خواهد توانست برجام سوری را بر میز شام ایرانی، تصویب کند 

تا مردم سوریه خود سرنوشت شان را تعیین کنند؟

اردوغان: باید تا 4 سال آینده قانون اساسی جدید داشته باشیم 
رئیس جمهور ترکیه امروز )سه شــنبه( خواهان اصاحات در این کشــور شده و گفت باید در عرض چهار ســال آینده یک قانون اساسی جدید در ترکیه ایجاد شود. به گزارش 
خبرگــزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراســمی که در گرامیداشــت آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه برگزار شــده بــود، اظهار کرد: انتخابات 
 اول نوامبر کشــور مــا را وارد یک دوره چهار ســاله اطمینان و ثبات کــرد. بیایید این مدت را تبدیل بــه زمانی برای اجــرای اصاحات کرده و ایجاد قانون اساســی جدید را 

در اولویت قرار دهیم. 
 اردوغــان خاطــر نشــان کــرد، بایــد نگرانی هایــی کــه در خصــوص دولــت در ترکیــه وجــود دارد کنــار گذاشــته شــوند تــا ایــن کشــور بتوانــد بــر آینــده 

متمرکز باشد.

 اعتراض یهودیان ارتودکس مقیم آمریکا به ســفر »بنیامیــن نتانیاهو« و دیدار او با 
»باراک اوباما« در واشنگتن

تصاویر حیرت انگیز ناســا از سطح 
مریخ کــه تا کنون دیــدن آن برای 

بشر آرزو بوده است!

اسب ها در مقابل کارگرانی اند که در انتظار توریست ها در اهرام جیزه در قاهره هستند.زغزوع وزیر گردشگری مصر از تعلیق 
پرواز به قاهره اظهار تاسف کرده و گفته که تمام اقدامات را برای امنیت فرودگاه ها و مکان های توریستی انجام خواهد داد.

 تیراندازی مرگبار در منهتن نیویورک 
در نزدیکی ایستگاه متروی پن، 3 نفر را 
روانه بیمارستان کرد.

 جنگ با داعش نیازمند استمداد 
از نیروی زمینی است

»دبورا لی جیمز« فرمانده نیروی هوایی آمریکا امروز ســه شنبه ادعا 
کرد حمات کمپین هوایی مبارزه با داعش پیشرفت هایی در تضعیف 
داعش داشته است با این حال تاش ها در این زمینه بدون دخالت 
نیروی زمینی راه به جایی نخواهد برد. اظهارات جیمز چند روز پس از آن 
ایراد می شود که »اشتون کارتر« وزیر دفاع آمریکا اعزام تعداد بیشتری 
از نیروهای عملیات ویژه به خاک سوریه را به شرط  افزایش شمار گروه 
های معارض مایل به همکاری با واشنگتن، امری محتمل خواند. لی 
جیمز همچنین مدعی شد: حمات هوایی بی نهایت مهم است و 
کمک زیادی می کند اما نمی توان همه مسائل را به مدد آن حل کرد. 

 امارات قرارداد خرید هواپیما 
با سوئد امضا کرد

"عبداللــه الهاشــمی "در کنفرانســی مطبوعاتــی در حاشــیه 
نمایشــگاه هواپیمایی دبی گفت: دو هواپیمــای جدید گلوبال 
6000 بوده و دو هواپیمایی که قرار اســت تجهیز شــوند از نوع 
ساب 3۴0 -اس هستند و ارزش این قرارداد خرید 1.۲7 میلیارد 
دالر است. وی اظهار داشت: هنوز توافق میان دو کشور در مورد 
زمان تحویل دو هواپیمای جدید به شکل کامل انجام نشده اما 
به صورت کلی توافق شده که این مساله ظرف دو سال آتی انجام 
شود. الهاشمی افزود: این دو هواپیما در حمایت از توان کاوش 

نیروی هوایی امارات  تاثیرگذار بوده و آن را تقویت خواهد کرد.

 هند به دنبال خرید 
پهپادهای آمریکایی 

هند به دنبال خرید پهپادهای تهاجمی آمریکا موسوم به »اونجر« 
اســت. در صورتی که هند به این پهپادها دســت یابد، اولین کشور 
واردکننده این پهپاد تهاجمی تبدیل می شود که این اقدام می تواند 
پاکستان رقیب دیرینه این کشور را به چالشی جدید بکشاند. این پهپاد 
توسط کمپانی اتمی - هواپیمایی آمریکا ساخته شده است. هند با این 
پهپادها توانایی هدف قرار دادن شبه نظامیان در تمام نقاط پاکستان را 
خواهند داشت و نیز می تواند مرزهای این کشور با چین را بطور کامل 
کنترل کند. اگر این توافقنامه تصویب شود، نشان دهنده افزایش 

همکاری های دفاعی میان واشنگتن و دهلی نو به شمار می رود. 

 فرانسه تأسیسات نفتی داعش 
را بمباران کرد

ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانســه در کنفرانس مطبوعاتی در 
حاشــیه همایش بین المللی امنیت و صلــح در آفریقا گفت که 
جنگنده های این کشور حمله ای را علیه تأسیسات نفتی داعش 
در اطراف دیر الزور انجام دادند و این حمله سومین حمله فرانسه 
از زمان آغاز حمات این جنگنده ها علیه داعش در سوریه است. 
نخستین حمات فرانسه علیه داعش در سوریه پادگان  آموزش 
نظامی تروریست های خارجی داعش را هدف قرار داد. به گفته 
لودریان حمات هوایی فرانســه براســاس اطاعاتی صورت 
گرفته که فرانسوی ها طی عملیات شناسایی، به دست آورده اند.

بین الملل
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ب.ز در جمع 30 میلیاردر بزرگ دنیا
متهم میلیاردر نفتی در هفتمین جلسه دادگاهش از دارایی نقدی 22 میلیارد یوریی اش خبر داد

ماجرای دفاعیات بابک زنجانی و حمله های شدید الحن 
وی بر علیه بیژن زنگنــه و وزارت نفت در این دفاعیات، 
چند وقتی است که به موضوعی داغ و جنجالی در سطح 
افکار عمومی و رسانه ها تبدیل شده است. بابک زنجانی 
که گویــا دوره زندان نتوانســته وی را تصوراتش در مورد 
جایگاهی که پیش از این داشته است به زیر بکشد، امروز 
– سه شــنبه – مجددا در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی 
به فســاد بزرگ نفتی اظهاراتی را بر زبان آورده است که 
جای تامل بسیار دارد و شاید به گونه ای متفاوت از همه 

سخنان وی در جلسات پیشین این دادگاه بوده است.
زنجانی در این جلســه و بعد از سخنان نماینده دادستان 
تهران مجددا در جایگاه دفاع از خود قرار گرفت و گفت: 
این روزها نقش آدم بد ماجرا را دارم و هر کسی هر حرفی را 
می زند. همچنین به من می گویند که قصد تجمل گرایی 
داشــتم، در حالی که اینگونه نیست. بابک زنجانی بیان 
کرد: زمانی که در زندان بودم آقای دولت آبادی به سلول 
من آمد و گفت در کواالالمپور حســابی به نام دادستانی 
افتتاح شود و پولی که نزد HK است به حساب دادستانی 
واریز شــود. در واقع قرار بود حســابی به نام دادستانی یا 
شخص معتمد دادستانی افتتاح شود تا پول ها به حساب 

دادستانی واریز شود. 

22 میلیارد یورو پول نقد در دستان زنجانی
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: 
یکی از اعتراضات دیگر من به نظر کارشناسی این است 
که لوســترهای من برند باکارا بوده است و قیمت آن در 

همه جا مشــخص اســت. من یک و نیم میلیارد تومان 
پول لوســترها را داده ام در حالیکه یکی از کارشناســان 
یک لوســتر را یک و نیم میلیون تومان و دیگری را 5۴5 
میلیون تومان قیمت گذاری کرده اســت. اعتراض من 
به نظرات کارشناسی است و اگر اعتراض می کنم شما 

چرا بدتان می آید؟
وی در جنجالی ترین بخش از سخنان خود گفت: دلیل 
اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار 
ماشــین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که 
دوست ندارم زنگنه ماشینم را سوار شود؛ این اموال را آتش 
بزنید اما به نفت ندهید. می خواســتم آخرین روز دادگاه 
اعام کنم، اما چون مجبورم کردید امروز اعام می کنم 
همین االن ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. می خواســتم 
این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می گویند 
بابک زنجانی پولی ندارد، اعام کنم، اما امروز موضوع 

را بیان کردم.
اما موضوع دارایی های بابــک زنجانی از همان ابتدای 
داســتان و افشا شــدن تخلفات صورت گرفته – که البته 
هنوز نتیجه بررسی آنها به سرانجام نرسیده است – یکی 
از موضوعــات پیچیده بوده که بخــش اعظمی از وقت 
جلســات دادگاه فعلی نیــز حول و حــوش این موضوع 
سیر میکند. در حالی که زنجانی مدعی بهای میلیاردی 
لوســترهای محل کار خود است و در جایی که به اذعان 
شخص وی هم اکنون ۲۲ میلیارد پول نقد برای پرداخت 
بدهی های خود در اختیار دارد، سوال اساسی که ذهن 
مخاطب را به خود مشــغول میکند این است که زنجانی 

با این ثروت چه جایگاهی در میان ثروتمندان دنیا دارد؟

جایگاه زنجانی در میان ثروتمندان دنیا
مجلــه فوربــس به عنــوان معتبرتریــن نشــریه در این 
خصوص، در ماه مارس ســال میــادی جاری اقدام به 
انتشــار فهرســت 500 نفره ای از بزرگترین ثروتمندان 
دنیا کرده اســت. طبــق برآوردهای ایــن مجله علیرغم 
برخی مشکات اقتصادی طی یکسال گذشته از جمله 
کاهش قیمت نفت، پایین آمدن بهای یورو و مانند آن در 
مجموع طی این یکسال وضعیت برای ثروتمندان بزرگ 
دنیا بسیار مطلوب بوده است و آنها توانسته اند به مجموع 

دارایی های خود بیفزایند.
بر اســاس گزارش مجله فوربس مجمــوع دارایی های 
بزرگترین ثروتمندان دنیا در حال حاضر – و طبق آخرین 
آمار – برابر با 7.05 تریلیون دالر بوده اســت که نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته با که این رقم برابر با 6.۴ 
تریلیــون دالر بوده، 650 میلیارد دالر افزایش را نشــان 
میدهــد. به گفتــه این مجله ایــن افزای ناشــی از ورود 
۲۹0 میلیاردر به فهرســت سابق است که مجموع تعداد 
ثروتمندان جهان را به عدد 18۲6 نفر رسانده است. البته 
در فهرســت نشــریه فوربس هیچ نام و نشــانی از بابک 
زنجانی ایرانی نیست و چه بســا این مجله باید نام وی را 

نیز به این مجموعه اضافه کند!
در این فهرســت همچون سال گذشــته »بیل گیتس« 
خالق مایکروسافت با خالص دارایی 7۹.۲ میلیارد دالر 
همچنان در صدر جدول قرار گرفته اســت، و بعد از وی 

به ترتیب »کارلوس اسلیم هلو« مشغول در صنعت تلکام 
و »وارن بافــت« مالــک Berkshire Hathaway به 
ترتیب با 77.1 و 7۲.7 میلیــارد دالر دارایی خالص در 
مقام دوم و سوم قرار دارند. در انتهای فهرست 500 نفره 
فوربس نیز »ژانگ چانگونگ« چینی مشغول در کسب و 
کار اطاعات مالی و »مارتین ویسمن« مشغول در تجارت 
تجهیزات گرمایشی هرکدام با 3.5 میلیارد دالر دارایی 

خالص جا خوش کرده اند. 
اما نگاهی به اظهارات اخیر بابک زنجانی در دادگاه نشان 
از آن میدهد که دست کم گوشــه ای از ثروت شخصی 
وی، جایگاهــی به مراتب قابل توجه در میان فهرســت 
ثروتمندان دنیــا برای او ذخیره میکنــد. زنجانی مدعی 
اســت که هم اکنون ۲۲ میلیارد یورو به کل »نقدی« در 
اختیار دارد. اگر تنها و تنها همین میزان یوروی نقدی را 
مد نظر قرار دهیم و اساسا هیچ کدام از دارایی های نقدی 
و غیر نقدی وی را در محاسبه جای ندهیم، با همین ۲۲ 
میلیارد یورو که بر اســاس نرخ برابر یــورو و دالر در حال 
حاضر معادل ۲3 میلیارد و 618 میلیون دالر خواهد بود، 
زنجانی به تنهایی قادر است در رده 30 فهرست ثروتمند 
ترین افراد جهان و باالتر از »استیو بالمر«، »مایکل دل« 
و »راپرت مورداک« قرار میدهد. حال با این همه و با توجه 
به این که گویا این تنها بخشی کوچک و نقدی از دارایی 
های میلیارد دالری زنجانی را شامل میشود، بدون شک 
مجله فوربس باید در فهرست خود از ثروتمندترین افراد 
جهان یک بازبینی اساسی صورت دهد و احترام بیشتری 

را برای بابک زنجانی قائل شود.

سرمایه گذاری در آفریقا به جای واردات موز
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در همایش معرفی 
برنامه هــا و فرصت هــای همکاری 
اقتصادی و تجــاری ایران و افریقا با 
بیان اینکه در سال های گذشته افریقا 
از ســطح باالیی از رشــد اقتصادی 
برخوردار بوده و این امر نشان دهنده 

گاهی باال و برنامه های این کشورها برای رشد اقتصادی  آ
است، بر لزوم ارتباط ایران با کشورهای افریقایی تاکید 
کرد و گفت: تسهیل حمل و نقل یکی از راه های توسعه 
روابط اســت که باید چند نقطه از این قاره برای افزایش 
حمل و نقل و ایجاد خطوط ارتباطی هوایی در اولویت قرار 
گیرد. نعمت زاده با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری 
بسیاری  در افریقا وجود دارد که می توان با شناسایی آنها 
در این کشورها ســرمایه گذاری کرد، اظهار داشت: در 
حال حاضر ما واردکننده میوه هایی مثل موز هســتیم، 

در حالی که می توانیــم به جای وارد 
کردن این محصول،  در این کشورها 
سرمایه گذاری کرده  و سود حاصل از 
آن را وارد مملکت خودمان کنیم. وزیر 
صنعت یادآور شــد: ما هیچ گاه نباید 
به دنبال کار راحت باشــیم و تنها به 
واردات از طریق بندرهای کشورهای 
خودمان فکر کنیم باید در کشــورهایی که فرصت های 
ســرمایه گذاری در آنها وجود دارد حضــور یافته و از این 
فرصت هــا اســتفاده کنیم. وی از بخــش خصوصی و 
اتاق بازرگانی خواست که  نسبت به سرمایه گذاری اقدام 
کنند. وی همچنین خطاب به رئیس ســازمان توسعه 
تجارت خاطرنشــان کرد: باید با همکاری اتاق بازرگانی  
شرکت ها را طبقه بندی کرده و در هر کشوری که فرصت 
سرمایه گذاری فراهم است شرکت های ایرانی را به سمت 

این شرکت ها رهنمون شوند.

5 درصد فروش لوازم خانگی به بانک مرکزی می رسد
محمدرضــا دیانی رییــس انجمن 
تولید کنندگان لــوازم خانگی درباره  
جزئیات خریــد کاال از طریق کارت 
اعتبــاری اظهار کــرد: طی توافقی 
که با بانک مرکزی شــد قرار اســت 
که تسهیات با ســود 10 درصد به 
بانک ها داده شده و آنها آن را با سود 

1۲ درصد به مردم ارائه کنند. وی افزود: بخشی از سود 
تسهیات نیز توسط تولید کنندگان تامین می شود به این 
صورت که پنج درصد از قیمت فروش هر کاال از طریق 
تولید کننده به بانک مرکزی باز می گردد. رییس انجمن 
تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان این که این طرح در 
همه جای دنیا در زمــان بحران برای عبور از رکود اجرا 
می شود، ادامه داد: به جای تزریق پول به بخش های 
غیرمولد که موجب ایجاد رشد اقتصادی نمی شود با این 
طرح به تحریک تقاضا و تزریق پول به بخش تولید اقدام 

شده است. دیانی با اشاره به بحران 
نقدینگی در واحد های تولیدی کشور 
گفت: نقدینگی بایــد به صورتی در 
کشور تزریق می شــد که با سیاست 
تورم زدایــی دولت تناقض نداشــته 
باشــد که این روش بهترین شــیوه 
برای اطمینان از عــدم ورود پول به 
بخش های غیرمولد است. وی افزود: این نوع تزریق 
پول نه تنها موجب تورم نمی شــود بلکه باعث افزایش 
راندمــان، کنترل تورم و عرضه بیشــتر کاال در کشــور 
شده که رونق اقتصادی را پدید می آورد. به گفته رییس 
انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی این طرح دو یا ســه 
بار در دوره های قبلی اجرا شــد، اما چون بانک مرکزی 
و دولت به آن ورود کردند موفق نبود. البته ممکن است 
نواقصی در این کار وجود داشــته باشد که در مسیر کار 

قابل برطرف شدن و تکمیل است.

افزایش قیمت نفت به 
80دالر تا2020

آژانس بین المللی انرژی اعام کرد: بازگشت قیمت 
نفت به حدود 80 دالر در هر بشــکه تا پیش از ســال 

۲0۲0 و پایان دهه کنونی محتمل به نظر نمی رسد.
بنا بــه اعام ایــن آژانس ســرمایه گذاری های نفتی 
در آینــده نزدیک بهبــود نخواهد یافــت و به کاهش 
خود ادامه خواهد داد و همچنیــن افزایش تقاضای 
نفت حدود یک میلیون بشــکه در سال، تخمین زده 

می شود.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش چشم انداز انرژی 
جهانی خود تأکید می کند که براساس پیش بینی های 
این آژانس تقاضای جهانی نفت تا سال ۲0۲0 ساالنه 
۹00 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و تا سال 
۲0۴0 تقاضــای جهانی این حامل انرژی به 103.5 

میلیون در روز خواهد رسید.
بنا به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی باقی ماندن 
قیمت نفــت در محــدوده 50 دالر در هر بشــکه، به 
کاهــش تولید نفت شــیل آمریــکا به عنــوان یکی از 
اصلی ترین دالیل ایجاد مازاد تقاضا و کاهش شــدید 

قیمت در بازار جهانی نفت منجر خواهد شد.
فتیح بیرول مدیر اجرایی آژانــس بین المللی انرژی، 
معتقد است ما انتظار داریم قیمت نفت تا سال ۲0۲0 

به طور تدریجی به 80 دالر در هر بشکه برسد.
وی تأکید کرد: براســاس پیش بینــی صورت گرفته 
سرمایه گذاری های نفتی در سال جاری در جهان ۲0 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد، اما آنچه که 
احتمااًل از اهمیت بیش تری برخوردار خواهد بود، این 
نکته است که این کاهش سرمایه گذاری در سال آینده 

نیز ادامه خواهد یافت.
بیرول افزود: در ۲5 ســال گذشــته ما هرگز شــاهد 
کاهش سرمایه گذاری های نفتی برای دو سال متوالی 
نبوده ایم و همین مسئله پیامدهایی را برای بازار جهانی 

نفت طی سال های پیش رو در بر خواهد داشت.
شــرکت های نفتــی در بــازار جهانی نفــت از طریق 
کاهش هزینه های خــود، اخراج هــزاران کارمند و 
همچنین تأخیر در سرمایه گذاری ۲00 میلیارد دالری 
در پروژه های بســیار بزرگ نفتی در جهان به مقابله با 
کاهش قیمت نفت و طوالنی شدن دوره زمانی پایین 

ماندن قیمت این حامل انرژی رفته اند.
براســاس پیش بینــی صورت گرفتــه تولیدکنندگان 
نفت در کانــادا، برزیل و همچنیــن آمریکا که هزینه 
تولید نفت بســیار باالتری دارند، بسیار زودتر از دیگر 
کشــورها تحت تأثیر کاهش قیمت نفــت در جهان، 
قرار گرفته و خواهند گرفت، اما کاهش احتمالی تولید 
این تولیدکنندگان با افزایش تولید نفت ایران و عراق 

جبران خواهد شد.
بیــرول تأکید می کند کــه ادامه باقــی ماندن قیمت 
نفت در محدوده 50 دالر به افزایش سهم کشورهای 
خاورمیانه از کل بازار تقاضای نفت در جهان منجر می 
شود و تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه سهم خود را به 
حدود دو سوم کل بازار تقاضای جهانی نفت افزایش 
خواهند داد. به گفته این مقام نفتی بین المللی درحال 
حاضر عراق به عنوان دومین تولیدکننده کنونی نفت 
در اوپک با مشکل فرســودگی زیرساخت های تولید 
نفت مواجه است، از سوی دیگر ایران نیز که در سال 
جاری از بند تحریم ها آزاد خواهد شد برای بازگرداندن 
سطح صادرات نفت خود به حدود ۲ میلیون بشکه نیاز 

به سرمایه گذاری های جدی در صنعت نفت دارد.
بنــا بــه پیش بینــی صورت گرفتــه از ســوی آژانس 
بین المللی انــرژی مصرف انــرژی در چین به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در جهان تا سال ۲0۴0 
به دو برابر مصرف انرژی آمریکا افزایش خواهد یافت.

رصدخانه

توصیه صندوق بین المللی پول به کشورهای عرب
رئیس صنــدوق بین المللی 
پول با اشــاره بــه پیش بینی 
کاهش ۲75 میلیــارد دالری 
درآمدهای نفتی کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس 
یک نســخه سیاســت های 
ریاضتی برای این کشــورها 

پیچید. کریستین الگارد رئیس صندوق بین المللی 
پول گفت: انتظــار می رود کــه درآمدهای نفتی 
کشــورهای صادرکننده نفــت خام در شــورای 
همکاری خلیج فارس )جی سی ســی( در ســال 
جاری به علت کاهش قیمــت نفت ۲75 میلیارد 
دالر کاهش یابد. رئیس صندوق بین المللی پول 
ادامــه داد درحالی که که امــکان افزایش قیمت 

نفت در سال های آتی بسیار 
بعید است، تمام کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج 
فارس مجبــور خواهند بود تا 
سیاســت های مالی خود را 
تغییر دهند. اقدامات احتمالی 
برای هر کشور متفاوت است 
اما همگی یک اشتراک دارند . آن سیاست های 
ریاضتی اســت. به گفته الگارد، این سیاست ها 
شــامل »توســعه درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، 
افزایــش قیمت انــرژی که هنوز بســیار کمتر از 
نرم های جهانی است، کنترل شدید هزینه های 
کنونی، به ویژه در دستمزدهای بخش خدمات و 
بررسی مجدد هزینه های بهبود و افزایش سرمایه«

زمان صدور کارت خرید کاال برای بازنشستگان اعالم شد
قائم مقام وزیــر صنعت از 
صــدور کارت 10 میلیون 
تومانی خرید کاالی ایرانی 
از هفته آینده برای معلمان 
و بازنشســته ها خبــر داد. 
مجتبــی خســرو تــاج در 
مــوردکارت های اعتباری 

خرید کاال گفت: کارتهای فرهنگیان و افراد 
مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته 
آینده صــادر و توزیع می شــود . وی گفت : 
پس از ثبت نام و اعطــای کارتهای کارکنان 
و حقــوق بگیران، ایــن کارتهــای اعتباری 
برای صاحبان مشــاغل آزاد و دانشــجویان 
نیــز صــادر و توزیع می شــود. معــاون وزیر 

صنعت بــا بیــان اینکه تا 
کنون 5 هــزار کد کاال در 
شــبکه خریــد کاالهــای 
کارتهــای اعتبــاری وارد 
شده اســت تصریح کرد : 
این اعتبــارات برای خرید 
کاالهای داخلی اســت و 
پول آن مســتقیم به حســاب تولید کنندگان 
می رود. فهرست کاالهای قابل خریداری در 
www.( این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت
www.shaparak.( شاپرک ،)dolat.ir

com( و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)www.mimt.gov.ir( در اختیار عموم 

قرار گرفته است.

سود وام خودرو با اقساط چکی بیشتر شد
در  خســروتاج  مجتبــی 
مــورد بهــره مرکــب وام 
نــی  ما تو ن  میلیــو  ۲ 5
خریــد خــودرو با اشــاره 
به اینکــه ایــن موضوع 
بیشــتر محسابات بانکی 
اســت، اظهار داشــت: 

در وام ۲5 میلیــون تومانی با اقســاط ۴8 
ماهــه، مشــتری حــدودا بایــد 706 هزار 
تومــان پرداخــت کند حال ایــن نمایندگی 
فروش اســت که چگونه این اقســاط را با 
توجه بــه شــرایط متقاضی دریافــت کند. 
وی با بیــان اینکه برخی امکان تحویل ۴8 
برگ چک را به شــرکت خودروساز ندارند، 

افزود: در این شرایط هر 
ســه ماه یا ۴ ماه یکبار بنا 
به شرایط و نظر نمایندگی 
فروش اقســاط به صورت 
چک از متقاضی دریافت 
بانکی  می شود. سیســتم 
نیز نرخ ســود تســهیات 
را مطابق شــیوه فوق محاســبه می کند اما 
به نظر می رســد سود دریافتی بانک در این 
حالت کمی بیشتر از نرخ سود 16 درصدی 
اســت. قائم مقام وزیر صنعت اضافه کرد: 
گر متقاضی ماهانه اقساط خود را پرداخت  ا
کند سیستم بانکی همان نرخ 16 درصدی 

را محاسبه می کند.

اقتصاد
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پنجره

کودکان محروم آینده!
خطری که دو سه دهه بعد خود را نشان می دهد

علی ســیفی- تک فرزندی، آری یا نه؟ این سئوالی اســت که خیلی ها را، به 
خودش مشــغول کرده اســت. مخالفان و موافقاتــی هم دارد. هر کــدام هم با 
استدالل های خاص خودشــان. این گفتگو، با یکی از منتقدان و مخالفان این 
امر صورت گرفته است. معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای 
عالی انقاب فرهنگی با اشاره به معایب جامعه تک فرزندی برای کشور به تشریح 
ابعاد مختلف این مســئله و اثار و برکات چند فرزندی پرداخته است. دکتر فرشته 
روح افزا، می گوید که در بعد اقتصادی سیاست تک فرزندی، موافقین این طرح 
این ایده را مطرح می کنند که تک فرزندی می تواند باعث بهبود تربیت، افزایش 
راندمان آموزش و افزایش کیفیت نخبه پروری شــود و در   نهایت از تربیت نیروی 
کار بی کیفیت یا بدون تخصص جلوگیری می شود. وی، استدالل های خودش 

را در این گفتگو، مطرح کرده و تک فرزندی را، رد می کند.
 انتقاد شما به استدالل های موافقان تک فرزندی چیست؟
در پاســخ به این افراد باید گفــت که اگر ما بــرای جامعه تک فرزندی ســرمایه 
گذاری فراوانی انجام دهیم به هیچ وجه به خروجی صد درصد دست نمی یابیم 
و در بهترین حالت به 70 درصد خروجی دســت خواهیم یافت. اما اگر جمعیت 
بیشتری داشته باشیم به راحتی می توان به شناسایی نیروهای نخبه بپردازیم و 
بهره بهتری از ســرمایه گذاری خود ببریم. کشور ما با وجود سرمایه های عظیم 
خدادادی اگر در سطح اقتصادی در رتبه باالیی قرار ندارد، به معنی عدم توانایی 
ما یا نداشتن منابع و نیروی کار الزم نیست، بلکه از ضعف در پروش مدیران الیق 

و کاردان ناشی می شود.
 و راه حل؟

برای برون رفت از این مشکل می بایست با علم روز دنیا کار کرد و در بعد آموزشی 
داشتن نیروی انسانی فراوان و تضارب آرا باعث به وجود آمدن نوعی رقابت مثبت 
و بروز ایده های خاقانه می شود و این خود انگیزه ای برای دست یافتن به سطوح 
باال تر می باشــد. حال اگر رقابتی نباشد باعث بی تفاوتی می شود و خاقیت ها و 

ابتکار ها زمینه بروز و ظهور پیدا نمی کنند.
 آیا فرزندان نخبگان، الزامًا نخبه خواهند شد؟

خوش باوریست اگر تصور کنیم تمام انســان های نخبه فرزندان نخبه خواهند 
داشت. این مسئله پذیرفتنی نیســت چرا که اگر این امر قابل دست یابی می بود 
تاکنون کشــورهای پیشــرفته غربی که هزینه های هنگفتی بــرای تحقیقات 
در این زمینه پرداخته اند، بدان دســت می یافتند و جامعــه ای با افراد باهوش و 

استعداد های خارق العاده داشتند.
 برســیم به تاثیرات مختلف تک فرزنــدی. مهمترین این 

تاثیرات، کدام موارد هستند؟
از تاثیرات امنیتی شــروع می کنیم. از ُبعد امنیتی هم داشــتن جمعیت جوان و 
کارآمد بسیار اهمیت دارد و در طول هشت سال جنگ تحمیلی علیه کشورمان 
اگر جوانان ما با از خودگذشتگی به دفاع از میهن خود نمی پرداختند مسلما کشور 
ضربات جبران ناپذیری را متحمل می شد.  اگر در آن زمان نسبت افراد سالخورده 
بیشتر از جوانان بود و از نظر جمعیتی کشوری سالخورده به حساب می آمدیم آیا 
باز هم می توانستیم از کشورمان دفاع کنیم؟  تامین امنیت یکی از اساسی ترین 
وظایف هر نظام برای شهروندان خود می باشد و کشوری که فاقد جمعیت جوان 
باشــد یا با کمبود مواجه باشد از هر سو مورد تهدید بیگانگان قرار خواهد گرفت و 

چه بسا استقال خود را از دست بدهد.
 آیا این امر، در افزایش سیاســت های کنترل جمعیت در 
نقاط مختلف جهان توسط قدرتمداران، به چشم می خورد 

یا این که ارتباطی به هم ندارند؟
دشمنان این مسئله را به خوبی می دانند و از این رو شاهد نسل کشی در کشورهای 

نظیر فلسطین، عراق، سوریه و ســایر کشورهای در حال جنگ می باشیم، زیرا 
تا زمانی که جوانانی باشند که از کشــور خود دفاع کنند امریکا و غرب به اهداف 

خود نخواهند رسید.
امنیت فقط در مســئله نظامی خاصه نمی شــود. امنیت در سیاست با آموزش 
دیپلمات های نخبه که بتوانند در سخت ترین شرایط سیاسی بین المللی به اهداف 
مد نظردولت دست پیدا کنند تعریف می شود.  امنیت در بخش ورزش با داشتن 
پشتوانه برای قهرماناِن حال حاضر و استعداد یابی در رشته هایی که کمتر موفق 

بوده ایم محقق می شود.

به نظر شما، ما االن گنجایش چه مقدار جمعیت را داریم؟
کشــور ما توانایی تامین نیازهای بیش از 100میلیون نفر را دارا می باشــد. باید با 
اصاح شیوه نگرش جامعه به مسئله تعدد فرزندان زمینه را برای رشد جمعیتی 
کشــور آماده کرد، زیرا در این صورت است که می توان به بقای امنیت سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی کشور امیدوار بود.
ما در همه زمینه ها نیازمند نخبگان هستیم و این زمینه ها مانند زنجیری به هم 
پیوسته اند که در صورت بروز نقص در یک قسمت بی شک بر روی سایر قسمت ها 
نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. نباید منتظر بمانیم تا رشد جمعیتی کشور به شیب 

منفی برسد و با کاهش جمعیت مواجه شویم تا به فکر اصاح این رویه باشیم.
 به آسیب های تربیتی تک فرزندی برسیم. چه آسیب هایی 

از این حیث، چنین فرزندانی را تهدید می کند؟
خانواده تک فرزند، به علت داشتن تنها یک فرزند ماحظات خاصی را در تربیت 
وی اعمال می کنند، که این مسئله بر اعتماد به نفس فرزند اثر گذار خواهد بود.  از 
سوی دیگر نبود حمایت و پشتیبانی خواهر یا برادر بزرگ تر باعث بروز مشکات 
فراونی برای فرد خواهد شد.  بچه های تک فرزند در زندگی آینده به موفقیت های 
کمتری دســت پیدا خواهند کرد چرا که از نوعی جامعه آزمایشگاهی که   همان 

خانواده و وجود خواهر و برادر می باشد، بی بهره اند.
 واقعا حضور برادر و خواهر، اینقدر در تربیت بچه ها مفید 

است؟ چرا؟
کــودکان بســیاری از تجربه های خود را طــی بازی های کودکانــه و در برخورد 
با خانــواده خود که   همان جامعه آزمایشــگاهی اســت می آموزنــد.  این جامعه 
آزمایشگاهی کودک را با حس های نظیر نوع دوستی، همکاری و حتی حسادت 
و... آشنا می کند که مسلما تک فرزند ها از این نوع تجربیات کمتر درون خانواده 
بدســت می آورند. این گونه کودکان که بی بهره از این تجربیات هستند، مسلما 
نمی توانــد مدیریت بحران و یا برنامــه ریزی را به درســتی درک کنند و به نوعی 
شکننده تر هستند.  اگر این عدم کسب مهارت ها با اتفاقاتی نظیر طاق والدین، 
مسن بودن والدین یا فوت یکی از این دو نفر همراه شود به طور حتم کودک دچار 

مشکات بیشتری خواهد شد چرا که عما هم صحبت کمتری دارد.
 از حیث اجتماعی و عمومی، جامعه ای که تک فرزندی در 

آن رواج می یابد، درگیر چه مشکالتی می شود؟
افسردگی، اجتماعی نبودن، عدم نو آوری، حساس بودن از نظر عاطفی مشکاتی 
را ایجاد می کند که این افراد در بزرگسالی وقتی وارد جامعه می شوند، نمی توانند 
شخص موفقی باشــند. به عنوان مثال این افراد اگر مدیریت مجموعه ای را بر 
عهده بگیرند، نمی توانند مدیر موفقی باشند، زیرا مدیر موفق نیاز به خودباوری، 
نوآوری و تجربه شرایط مختلف را دارد. کودک در درون خانواده پدر، مادر، پسر و 
دختر را می شناسد آن هم در یک محیط امن که هرگونه نیاز وی به سرعت پاسخ 
داده می شــود و به نوعی می توان گفت آن ها را پرتوقع و کم حوصله بار آورده اند. 
خانواده ای که قرار است توسط افرادی که در کودکی تک فرزند بوده اند، مدیریت 
شــود به طور جدی با مشــکات عدیده ای رو به رو می شود و فرقی هم ندارد که 
این فرد در چه پســت و مقامی در جامعه قرار گرفته باشد. این مسئله نیاز به بحث 
روان شناسی پیچیده ای ندارد، زیرا کودک از بدو تولد در خانواده و در تعامل با سایر 
افراد تجربیات جدید و راه درســت مبارزه و دســت یابی به اهدافش را می آموزد. 
اگر ما این محیط تجربه و آمــوزش را با تک فرزند قرار دادن وی محدود نماییم، 
فرد خود محور، خــودرأی و اصوال خود خواه و راحت طلب بار می آید که خیلی از 
فعالیت های اجتماعی او نیزاز این خصوصیــات پیروی می کنند. جامعه ای که 
عموم افراد آن تک فرزند بوده اند عموما جامعه ای رفاه زده، کم تحرک، بی انگیزه 

و بدون خاقیت می باشد، که تابع نظرات سایر جوامع می باشند.
 از نظر عاطفی، چه مشکالتی برای این افراد پیش می آید؟
کودکان تک فرزند از نظر عاطفی از محبت افرادی از قبیل خواهر، برادر، عمه، 
عمو و امثالهم محروم می باشند که این یکی از بزرگ ترین آسیب های این موضوع 

می باشد.
 تک فرزندی، واقعًا تهدیدی جدی اســت؟ آمارها چه می 

گویند؟
طبق آمارهای سازمان ملل در مورد روند رشد جمعیتی ایران با ادامه روند کنونی 
طی ۴0 سال آینده با کاهش شدید جمعیت مواجه خواهیم شد. جامعه ای را تصور 
کنید که از حدود سی و پنج میلیون نفر اعضای آن چیزی در حدود پانزده میلیون 
نفر آن را افراد مسن و از کار افتاده تشکیل می دهند که تقریبا نیمی از جمعیت را 
شهروندان فاقد توان کار تشــکیل می دهند که نیازمند به سرپرستی و رسیدگی 
نیز دارند.  از جمعیت باقی مانده نیز قســمتی از آن را کودکان و نوجوان تشــکیل 
می دهند که اگرچه برای سال های آینده نیروی کار بالقوه هستند اما در شرایط 

کنونی مثمر ثمر نمی باشند.
به روشــنی در می یابیم که نیروی کار چنین جامعه ای بسیار کم است به طوری 
که حتی در برآورده کردن نیازهای اقتصادی خود نیز با مشــکل روبه رو اســت و 
داشــتن روابط اقتصادی پیشرفته با سایر کشــور ها و رونق و توسعه بخش های 
مختلــف صنعتی و عمرانی نیز بــه راحتی محقق نخواهد شــد. حال آنکه تمام 
وظایف این نیروی کار در بخش اقتصادی خاصه نمی شــود و سایر قسمت ها 
مانند سیاست، امنیت، ورزش، بهداشت و امثالهم نیز نیازمند نیروی کار جوان 
می باشند و عدم وجود نیروی کار کافی در هریک از این بخش ها کشور را درگیر 

مشکات مختلفی خواهد کرد.
به طور مثال کشــوری که نتواند نیروی الزم بــرای تامین امنیت مرزهای خود را 
آموزش دهد با خطرات جدی از ســوی دشمنان داخلی و خارجی روبه رو خواهد 
شد. کشــور چین به علت داشــتن جمعیت و نیروی کار فراوان نه تنها با مشکل 
اقتصادی مواجه نیست، بلکه در این زمینه پر رونق ترین اقتصاد جهان را نیز دارا 
می باشد. نیروی انسانی خوش فکر تضمین کننده آینده اقتصادی روشن است.

تاثیر مصرف سویا در کاهش استرس
 B فارس- کوروش جعفریان متخصص تغذیه گفت: ســویا گیاهی اســت که دارای ویتامین
C ،E ،K، و مقداری کاروتین بوده و اماح معدنی کلســیم،  فســفر،  آهن، پتاســیم و مس نیز 
در آن وجود دارد.لیســتین موجود در ســویا در اطراف بافت اعصاب یک پوشش تولید می کند 
و در شــرایط اســترس در اثر دفع زیاد منیزیم بدن تحت تاثیر قرار می گیرد و در صورت خوردن 
ســویا این کمبود جبران و باعث کاهش اســترس و تقویت سیســتم ایمنی بدن می شــود. وی 
افزود: تغذیه نامطلوب همچنین مصرف غذا های پر چرب عاملی برای تشــدید استرس است، 
همچنین کافئین موجود در چای، قهوه و مصرف بیش از حد شکات به دلیل داشتن کافئین 
نیــز در تحریک اســترس و اضطراب نقش زیادی دارد. بنابراین مصــرف زیاد این مواد به ویژه 
برای کودکان توصیه نمی شــود.مصرف غذا های دریایی، سویا و گردو که امگا3 زیادی دارند و 

در کاهش مشکات روحی و روانی  موثر هستند در این امر توصیه می شود.

سرطان خون مردان سیگاری را تهدید می کند
مهر- سیگار کشیدن یکی از عوامل مهم سرطان زا در دنیاست. مطالعه ای جدید نشان می 
دهد که سیگار کشیدن می تواند با ایجاد نقصی در کروموزوم Y در سلول های خونی، یکی از 
فاکتورهای اصلی ایجاد سرطان در بین مردان باشد.براساس یافته های آنها مردان سیگاری 
بیشتر از زنان در خطر ابتا به سرطان هستند. بسیاری از انسان ها ۴6 کروموزوم و دو کروموزوم 
جنســی در تمامی ســلول هایشان دارند. زنان دو کروموزومX  و مردان یک کروموزوم X و یک 
کروموزوم Y دارند. کروموزوم Y شــامل حدودا 60-50 ژن اســت که پروتئین های خاصی را 
کــد مــی کنند. تغییر در پروتئین ها و ژن های داخل کرومــوزوم ها باعث بوجود آمدن بیماری 
خاص می شود. براساس یافته های این گروه تحقیقاتی، کشیدن سیگار باعث از دست دادن 
کروموزوم Y در ســلول های خونی می شــود که در نهایت منجر به سرطانی شدن سلول ها و 

ایجاد تومور می گردد.

نوشیدن آب وسط غذا باعث زخم معده می شود؟
باشــگاه خبرنگاران-  رضا حشــمتی محقق و پژوهشگر گفت: در هنگام غذا خوردن یک 
شــیره بزاقی در دهان ترشــح می شود و این بزاق سبب تسریع در پایین رفتن غذا به درون مری 
شــده، که آب خوردن در بین غذا باعث مختل شدن کار این بزاق و همچنین دیگر آنزیم های 
موجود در دهان می شود.ســلول های پوشــاننده دیوار معده و روده در اثر آب خوردن بین غذا 
تضعیــف و همیــن امر باعث هضم ناقص غذا و در نتیجه احســاس ترش کردن معده و ایجاد 
نفخ در افراد می شــود وی افــزود: زمانی که بین غذا آب مصرف می کنیم، شــیره موجود در 
معده رقیق شــده و کار هضم معده به هم می ریزد و ســبب دل درد شدید می شود.کسانی که 
از کولیت روده رنج می برند مطلقًا از نوشــیدن آب بین غذا خودداری کنند..نوشــیدن آب در 
بین غذا ســبب هضم شــدن موادی همچون نشاسته و چاقی بیش از حد بلغمی و همچنین 

سبب یبوست مزاجی افراد می شود.

مزایای برنج قهوه ای نسبت به برنج سفید
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفت: برنــج قهوه ای 
مزایای بیشتری نسبت به برنج سفید 
دارد.برخاف برنج سفید که مصرف 
مکرر آن باعث چاقی، یبوست و دیابت 
می شود, برنج قهوه ای، برنج سبوس 
داری است که سرشار از ویتامین های 

گروه B,E اســت و برای پوســت و مو مفید اســت.برنج 
قهوه ای چاق کننده نیســت و برای رفع یبوست، چربی 
خون و دیابت مفید است. وی افزود: از آرد برنج قهوه ای 
برای تهیه انــواع حلوا، فرنی و ... می توان اســتفاده کرد 

که به خصوص برای رشــد کودکان 
و کم خونی مناســب است. سبوس 
دوم برنج یا گنــدم را می توان در انواع 
ســوپ، آش، خــورش، برنــج و نیز 
ساالد و آب میوه طبیعی اضافه کرد. 
سبوس دوم سرشار از ویتامین B بوده 
و برای پوست و مو مناسب است. این 
سبوس، غذا را لعاب دار کرده و طعم مناسبی دارد.جوانه 
گندم باعث شــفافیت و طراوت پوســت و مو می شود. 
آرامش بخش و تقویت کنندۀ دستگاه گوارش بوده و برای 

کم خونی و ضعف عمومی بسیار مفید است.

آیا خواص عناب را می دانید؟
شفا آنالین- در طب سنتی ایران 
مصرف جوشانده عناب به خصوص 
در فصول ســرد ســال برای درمان 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و انواع 
گلودرد بسیار توصیه شده است. مزاج 
عناب از نظر طــب قدیم معتدل و به 
اعتقاد ابوعلی سینا کمی سرد است 

و حرارت بدن را فرو می نشاند و تب بر خوبی است. عناب 
به دلیل داشتن لعاب، نرم کننده سینه و ضد سرفه است 
و چای یا جوشانده آن گرفتگی صدا، آسم و تنگی نفس 
را برطرف می کند و برای جلوگیری از التهاب و آبریزش 

بینی توصیه می شود. 
عناب خواب آور و آرام بخش اعصاب 
است و بی خوابی و خستگی شدید را 
برطرف می کند، مقوی سیستم ایمنی 
بدن است و برای تقویت مغز و حافظه 
مفید و عامل مهارکننده افزایش قند 
و فشــار و اوره خون بوده و به ســبب 
داشتن فیبر محلول در کاهش چربی خون موثر است. 
زیاده روی در خوردن عناب باعث کم شدن قدرت و غرایز 
جنسی می  شود، اما مصرف متعادل آن به رفع اختاالت 

جنسی و نازایی کمک می کند. 
تیره شدن رنگ پوست و 

راههای درمان آن
شــفا آنالین- تغییرات رنگ پوســت باعث ایجاد 
مشــکات روحــی و اجتماعــی در افراد شــده و به 
خصــوص در کســانی که بــه دلیل نوع شــغل خود 
تماس چهره به چهره و مســتمر دارند میتواند موجب 

افسردگی یا تاثیر گذاری بر فعالیت فرد شود.
مهم ترین عواملی که می تواند موجب بدرنگی پوست 
شــود، بیماری هــای مزمن، غم، تــرس، ناامیدی، 
نفرت، حسد، زیاده روی در نزدیکی با همسر و استفاده 
بیــش از حــد از مسهل هاســت.یکی از کارهایی که 
به تازگی شایع شده خوردن ســرکه سیب و عرق زیره 
برای کاهش وزن است. این افراد باید بدانند، مداومت 
بر مصرف ســرکه عاوه بر آثار سوء  بر معده می تواند 
باعث بدرنگی پوســت و میل آن به تیره شــدن و بروز 

لکه های پوستی شود.
از دیگــر عواملی که  می توانــد روی میزان و کیفیت 
رنگدانه ها و ســلولهای رنگدانه ســاز تاثیر گذاشته و 
باعث تغییر رنگ پوست و ایجاد لک های تیره صورت 
شــوند که عبارتنــد از: بیماریها و اختــاالت ارثی و 
ژنتیکی، بیماریهای سوخت و ساز سلولی ،بیماریهای 
هورمونی ،بیماریهای التهابی،عفونت های موضعی 
پوســت ، عوامل شــیمیا یی، دارو ها ،علل تغذیه ای 
شــامل کمبود ویتامین ها و ســوء تغذیــه و باال خره 

بدخیمی های پوستی.
رنــگ طبیعی پوســت بــه ســه عامــل ،هموگلبین 
،کاروتنوئید و پیگمان مانین بستگی دارد ،که عامل 
ســوم عامل اصلی تعیین کننده رنگ پوست است و 
اختافات نژادی و جغرافیایی در رنگ پوست مربوط 
به این رنگدانه است .علل متفرقه که مانیسم یا لک 
ارثی منتشــر بدن و لک اطراف دهان یا لک پوســت 
اطراف چشم و لکهای کوچک قهوه ای که در نقاط 
مختلف بدن ممکن است همراه یا بدون عایم دیگر 

باشند از علل دیگر لک تیره پوست هستند.
تغییرات رنگ پوست در افراد به دو صورت است:1- 
رنــگ پوســت ذاتــی کــه عبارتســت از میزانــی از 
پیگمانتاســیون مانین که به صورت ژنتیکی تعیین 
شده و در غیاب هرگونه تماس با نور خورشید یا تاثیرات 
دیگر وجود دارد.۲- رنگ پوست اکتسابی که به علت 
تماس با نور آفتاب یا هورمونال )همانند حاملگی ( به 
وجود می آید. در بعضی بیماری ها نیز مثل ماســما 
)لک صورت( و آدیســون در اثر هــر دو عامل، یعنی 
تداخــل بین عوامل هورمونال و نــور آفتاب به وجود 
می آید.خوب است بدانید از مهم ترین عوامل مؤثر بر 
سامت پوست داشتن خواب کافی و به وقت است. 
کم خوابی، پرخوابی، به وقت نخوابیدن، کم نوشی و 
بدخوری تاثیرات سوئی بر ســامت پوست و زیبایی 

دارد.
استفاده از داروهای موضعی مثل هیدروکسین،تره 
هیدروکسی،اســید  الفــا  سنیونین،اســیدهای 
کوجیک،اســید آزالتیک و کراترکسی ها مثل اسید 
سا سبک ،اســید الکتیک و اقدامات درمانی مانند 
پلیگیک های شــیمیایی مثــل tca ، فنل ،محلول 
جستر و پا ارم بریزن ، کوتر کرایو و بکار گیری لیزر های 
اربیوم یاک، لیزرC۲0و لیزر روبی مواردی هستند که 
پزشک با توجه به وضعیت بیمار،نوع لک و علت آن 

در درمان از آن استفاده می کنند.

سالمت
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چندی پیش خبری جالــب روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و آن اخذ 
مجوز پزشــکی مورد تایید فیفا بود. دکتر زهره هراتیان که البته ارتباط کاری 
خوبــی هم با فیفا دارد  و مورد تایید کمیته پزشــکی این فدراســیون جهانی 
است پس از مدت ها تاش توانست این مجوز را برای کشورمان کسب کند.

شرایط
تعداد کشــورهایي که تاکنون موفق شده اند این مجوز را کسب کنند به عدد 
۴3 ختم مي شــود که 38 مرکز از این تعداد در کشــورهایي اروپایي اســت. 
انگلیسي ها که داعیه کشف فوتبال  و داشــتن رتبه علمی قابل قبولی دارند  
ســال گذشــته موفق به اخذ مجوز چنین مرکزي شــدند و  جای خوشحالی 
اســت که کشــورمان با کمترین اختاف ممکن به این امر دست یافت. نام 
این مجوز» مرکز ارزیابي هاي پزشکي و بازتواني فوتبال ایران« است. ایران 
بــراي دریافت این مجــوز دو رقیب قدرتمند به نام روســیه و امارات را پیش 
رو داشــت و در نهایت مســئوالن فیفا  بعد از مواجه شدن با  15 رای مثبت و 
بــدون رای منفی،  متقاعد شــدند که مجوز این مرکز را بــه ایران بدهند. بد 
نیســت بدانید کمیته پزشــکي فیفا هر 6 ماه یکبار چنیــن مجوزي را صادر 
مي کند.  این مرکز نخســتین مرکز پزشکي در منطقه مرکزي آسیا و سومین 
مرکز در ســطح قاره آسیا محسوب مي شــود. بعد از صدور مجوز، اسم مرکز 
به لیســت فیفا اضافه مي شــود که این امر برای کشــومان تا حدود یک ماه 
آینــده رخ خواهد داد. بازیکنــان مصدوم  مي توانند مرکز مــورد نظر خود را 
از طریق ســایت فدراســیون جهانی فوتبــال  انتخاب کننــد. رقیب اصلي 
ایفمارک، در قطر حضور دارد. رقیبي که با دالرهاي نفتی تجهیز شــده ولي 
مرکز کشــورمان با توجه به داشتن متخصصانی متعهد، این پتانسیل را دارد 

تا از رقیب متمول خود پیشي بگیرد.

مسئولین و اولویت ها
دکتر هراتیان برای 5 سال ریاست ایفمارک را بر عهده خواهد داشت  ضمن 
اینکه از سوي فیفا این افراد به عنوان مسئوالن قسمتهاي مختلف ایفمارك 
برای این مدت تایید شــدند: دکتــر رامین کردي رئیس بــورد علمي، دکتر 
محمد رازي رئیــس کمیته ارتوپدي، دکتــر هومن انگورانــي رئیس کمیته 
پزشکي ورزشي، پرفســور نادر رهنما رئیس کمیته فیزیولوژي، دکتر مهدي 
شــفیعیان رئیس کمیته بیومکانیك، دکتر علــي مظاهري نژاد رئیس کمیته 
آموزش، دکتر فرزیــن حلبچي رئیــس کمیته پژوهش، دکتر توحید ســیف 
برقي رئیــس کمیته مبارزه با دوپینــگ، دکتر منصور فاتحــي رئیس کمیته 
رادیولوژي، دکتر محمد حسین نجفي رئیس کمیته قلب ورزشي.  اولویت این 
مرکز ارائه خدمات به بازیکنان فوتبال سپس ورزشکاران سایر رشته هاست. 
کادمي فوتبال است. یعني به 5 زمین و 3  مرکز پزشکي کشورمان در محل آ
هتل دسترسي دارد به همین دلیل بازیکنان تهراني و شهرستاني مي توانند 
از امکانات آن بهره مند شــوند.  در مدت چند ماهی که این مجوز اخذ شــده 
شاهد انجام فعالیت های خوبی  در خصوص اطاع رسانی و برگزاری دوره 

های آموزشی بوده ایم.

دغدغه ها
مهم ترین دغدغه در حال حاضر بحث تکمیل کردن ســاختمان و ســپس 

تجهیز آن اســت. طبق مذاکــرات انجام شــده بین فدراســیون فوتبال و 
ســازمان لیگ، قرار است سازمان لیگ نســبت به تجهیز ساختمان اقدام 
کند اما از گوشــه و کنار اخبار جالبی در این خصوص به گوش نمی رســد. 
مرکــزی که می تواند راه را برای »توریســم فوتبالی« در ایران  باز کند حاال 
با برخی حســادت ها مواجه شده است. از ســال ۲007 فیفا براي اعطاي 
این مجوز، اســتانداردهاي خاصــي را مد نظر قرار داده اســت ولی ظاهرا 
»خودی ها« به این مساله توجهی ندارند  و می خواهند به هر طریقی است 
راهی برای خود باز کنند تا عنوان به عناوینی که دارند اضافه شــود. در این 
خصوص اما رییس مرکز پزشــکی افمارک فیفا با ارسال نامه ای به رییس 
مرکز پزشکی منتخبش در ایران مجددا تاکید کرد شرط اهدای مجوز مرکز 
مورد تایید فیفا این بوده که کلیه بخشــهای این مرکــز از جمله فیزیولوژی 
و بیومکانیــک و غیره زیر نظر کادر پزشــکی اداره شــود. دکتــر هراتیان با 

اشــاره به ایــن موضــوع خطاب به 
کســانی که اگاهانه قصــد دارند تا 
مانع پیشرفت علمی پزشکی فوتبال  
کشور در عرصه بین المللی شوند و 
با بهانه های مختلــف در تکمیل و 
تجهیز ســاختمان ســنگ اندازی 
می کنند گفت : »مــن و همکارانم 
و همــه مردم ایــران  به ایــن افراد  
اجــازه نخواهیــم داد که بــه خاطر 
اهــداف قدرت طلبانه خودشــان با 
اعتبار کشــور بازی کننــد.« برخی 
ها متاســفانه به این مساله توجهی 
ندارند کــه حفظ این مرکز ســخت 
تر از کســب مجوز آن اســت آنهم 
در شــرایطی که این مرکز می تواند 
ارز آوری خوبی برای کشــورمان به 
همراه داشــته باشد و از طرف دیگر 
با مرکز قطر در رقابت است. رقابتی 
که بــا توجه به حضور تیم پزشــکی 
گــر بــا حمایت مســئولین  حاذق ا
فوتبال و ورزش کشــورمان همراه 
شود قطعا به سود مردمان سرزمین 
پارس به پایان برسد. آنچه که مسلم 
اســت اینکــه وزارت ورزش باید در 
خصوص ایــن مرکز ورود کند و دید 
حمایتی داشــته باشد. همانطور که 
اشاره شــد این مرکز اولین مرکزی 
خواهد بود که توریسم ورزشی را در 
ایــران راه اندازی می کند. ســوای 
این مســاله ایفمارک می تواند مورد 
حمایت اسپانســرهای فیفا نیز قرار 
گیرد که این مساله  ضمن ارز آوری 

باعث افزایش ســود دهی آن خواهد بود. این مرکز همچنین از ســوی فیفا 
مجوز ترجمه و چاپ کتاب های پزشــکی را دارد و این مســاله بدون شک 
گاهی پزشکان  باشــگاه ها و البته بهبود روند سامت  در افزایش ســطح آ
بازیکنان ایران موثر خواهد بود. از طرف دیگر فدراســیون جهانی فیفا این 
انتظار را دارد که ایفمارک نظارت بر عملکرد  اســتاندارهای پزشــکی را در 
ایران برعهده داشــته باشد و البته ابزار آن نیز از ســوی فدراسیون جهانی 
در اختیــار ایفمارک قــرار خواهد گرفت. خاصه کام اینکه کســب مجوز 
پزشــکی مورد تایید فیفا دو سال طول کشــیده و برای حفظ آن در 5 سال 
آینده باید حمایت هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان و سپس فدراسیون 
فوتبال رخ دهد تا کارشــکنی برخــی به اصطاح مدیــران )بخوانید قحط 
الرجال( اثری نداشــته باشــد و حســادت های آنان این مجــوز را از ایران 

سلب نکند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
تماشاگران ویژه بازی گل گهر 
سیرجان و فجر سپاسی شیراز 

تیتر دو

 دبیرکل علیه 
فدراسیون فوتبال

علیرضا اسدی که کمتر از یکسال است وارد فدراسیون 
فوتبال شده، در این مدت مصاحبه هایی انجام داده 
که بخش عمده آنها نه تنها اوضاع این فدراســیون را 
آرام نکرده بلکه عامل تنش های زیادی نیز شده است. 
وی که به عنوان دبیرکل جانشین مهدی محمدنبی 
شــد مهمترین مصاحبه هایش را علیه کارلوس کی 
روش انجام داده و طرفین کار را تا جایی پیش بردند که 
وزارت ورزش و جوانان ناگزیر به ورود شد تا موقتا به این 
مصاحبه های بی تاثیر اما حاشیه ساز پایان دهد. با این 
حال ظاهرا مصاحبه های خبرساز اسدی تمامی ندارد. 
او امروز سه شنبه هم در اظهارنظری عجیب کنایه ای 
زده است که به نظر می رسد منظور او علی کفاشیان 
رئیس فدراسیون فوتبال است. »اسدی در واکنش به 
سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما به فوتبال ایران 
تزریق شده اید، گفت: من از طرح این سوال ممنون 
هستم. من به عنوان فردی که فوتبالی هستم به این 
ورزش تزریق شــدم، ولی آنهایی که فوتبالی نیستند و 
از طریق سازمان تربیت بدنی وقت زورکی وارد فوتبال 
شــدند، چه تاریخچه ای داشــته اند؟ آیا آنها تزریقی 
نیســتند؟!« بررســی افراد مهم و تاثیرگذاری که وارد 
فدراسیون فوتبال شده اند نشان می دهد که تنها علی 
کفاشیان با این شرایط به فدراسیون آمده بود. اسدی 
البته در مورد حضورش در تمرین تیم ملی هم اظهار 
نظر عجیبی داشته اســت. او که با اصرار خبرنگاران 
مواجه شــده تا بدانند چرا به تمرینات تیم ملی ســری 
نمی زند گفته که با برخی دوستداران پرسپولیس قرار 
ماقات دارد. وی در پاســخ به این پرســش که »فکر 
نمی کنید تیــم ملی ارجحیت دارد و باید در تمرین تیم 
ملی شــرکت کنید؟«، گفت: پرسپولیس ۲0 میلیون 
هوادار دارد. شــما انتظار دارید که ۲0 میلیون هوادار 
را منتظر بگذارم و آنها را به تیم ملی ترجیح ندهم؟! به 
نظرم اصًا نباید این ســوال را مطرح می کردید. شما 
بدانید که فاصله مهم نیســت و ذهن و ارجحیت کار 
مهم است. مطمئن باشید دیر نمی شود و به تمرینات 
تیم ملی هم سر می زنیم. به نظر می رسد صحبت های 
دبیرکل فدراســیون فوتبال و کنایه هایی که به افراد 
مختلف می زند ادامــه دارد و نگاه او به اهالی فوتبال 

متفاوت با سایرین است! 

فوالد و سپاهان معطل 
تصمیم اسکوچیچ!

تصمیمات عجیب اســکوچیچ وضعیت دو باشگاه 
ســپاهان و فوالد را در حالت نابســامانی قرار داده 
اســت. در حالی که روز گذشــته خبر فسخ قرارداد 
اســکوچیچ با مدیران فوالد خوزستان مخابره شد، 
دو طرف هنوز بر ســر این کار به توافق نرسیده اند. 
از قرار معلوم اســکوچیچ از اینکه با سپاهانی ها به 
توافق برســد مطمئن نیســت و شــنیده می شود از 
مدیران فوالد تضمینی خواســته تا اگر با زردپوشان 
اصفهانی به توافق نرسید، راه بازگشتی به خوزستان 
داشــته باشــد. اما خوزســتانی ها زیر بار این حرف 
نمی روند و فقط حاضر به فســخ قرارداد هســتند. 
با ایــن اتفاق اســکوچیچ کــه هنوز بــا فوالدی ها 
به توافق نرســیده، امروز ســر تمرین قرمزپوشــان 
اهوازی حاضر شد و این تیم را تمرین داد تا وضعیت 
ســپاهانی ها و فوالدی ها در هالــه ای از ابهام قرار 
بگیرد. اصغــر باقریان مدیرعامل ســپاهان هم در 
آخرین اظهارنظر خود گفت: امشب آخرین مهلت 
اســکوچیچ اســت و اگر نتواند برگه رضایت نامه را 
حاضر کند با دو گزینه دیگر وارد مذاکره می شویم.

 تیموریان برای گرفتن 
 ویزای گوام به قطر 

می رود
کاپیتان تیــم ملی فوتبال ایران پس از مشــکات 
به وجود آمده در ارتباط با صدور ویزا برای ســفر به 
گوام مجددا راهی قطر می شــود. پس از کارشکنی 
گوامی ها در ارتباط با صدور روادید لژیونر های تیم 
ملی فوتبال ایران، آندرانیــک تیموریان مجددا به 
قطــر خواهد رفت تا مشــکل خــود را در این رابطه 
حل کند. این اتفاق در حالــی رخ داده که کاپیتان 
تیم ملی و ســایر اعضای این تیم امیدوارند تا شاید 
مشــکل صدور روادید تیموریان پــس از حضور او 
در قطر و پیگیری مشــکاتش به صورت مستقیم 
حل شــود. عاوه بر این، روادید 3 لژیونر حاضر در 
لیگ روسیه کماکان با مشکل مواجه است و هنوز 
مشخص نیست که آیا آزمون، عزت اللهی و حقیقی 
امکان  حضور در دیدار مقابل گوام را خواهند داشت 
یا خیر. احســان حاج صفی نیز به دلیل مشکل ویزا 
برای ســفر به گوام قطعا به این بــازی در چارچوب 
رقابت هــای انتخابــی جام جهانی ۲018 روســیه 

نخواهد رسید.

 دیدار تیم های ملی 
 ایران و ترکمنستان 

رایگان شد
تماشــای دیدار تیم های ملی ایران و ترکمنستان، 
از ســری مســابقات مقدماتی جــام جهانی ۲018 
رایــگان اعام شــد. بــه گزارش ســایت رســمی 
فدراســیون فوتبال، به منظور ایجاد شــرایط ویژه 
برای هــواداران تیــم ملــی جهت حضور پرشــور 
در مســابقه تیم ملــی فوتبــال کشــورمان مقابل 
ترکمنســتان، فدراســیون فوتبال این مســابقه را 
رایــگان اعام کــرد. الزم به توضیح اســت حامی 
مالی فدراسیون در راستای حمایت های همه جانبه 
از تیــم ملی فوتبال کشــورمان، هزینــه بلیط های 
مربوطــه را پرداخت کرده و این دیــدار برای عموم 
مردم و عاقمندان به تیم ملی رایگان خواهد بود. 
گفتنی اســت دیدار تیم های ملــی فوتبال ایران و 
ترکمنستان ســاعت 15 روز پنجشنبه ۲1 آبان ماه 

برگزار می شود.

اعالم کاندیداتوری آقای رئیس!
محمد دادگان در حاشــیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در خصوص این 
که آیا در انتخابات فدراســیون فوتبال شرکت می کند یا خیر گفت: مقصد اصلی 

ما خدمتگذاری برای ورزش کشــور اســت. من بدم 
نمی آید که برای این پســت کاندید شــوم. برای 

جامعه جوان و مشتاق ورزش عاقمند هستم 
کار کنــم امــا بــه حــدی بی انضباطی های 
اخاقی وجود دارد که کســی دوست ندارد 
بــه ایــن عرصــه ورود کنــد. در دوره قبلی 

بی انضباطی های مالی وجود داشــت و این 
بی انضباطی ها باعث شــد همه فــرار کنند. 

نمی دانم چرا بین فدراسیون و وزارت 
ورزش و جوانان اختاف وجود 

دارد. من ســخنی فراتر 
از مجموعه فدراسیون 

می گویم.

از توریسم فوتبالی تا ارز آوری و بهبود کیفیت خدمات پزشکی
لزوم حمایت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال از ایفمارک

همه چیــز دارد طوری پیش می رود که لوزانــو بیاید و روی 
نیمکت ایران بنشیند. شواهد نشان می دهد که راه رسیدن 
به لوزانو برای فدراسیون هموارتر از آناستازی است. طبیعی 
هم هست. ماهی های بزرگتر دشوارتر صید می شوند. اصا 
یکی از شــاخصه های برجسته آناستازی در دنیای والیبال 
همین است که قاعده و قوانین سفت و سختی برای خودش 
دارد. همان روزهایی که قرار بود جانشین والسکو شود هم 
همین شرط و شــروط غیر قابل تغییر بود که راهش را از ما 
سوا کرد. حاال هم همان ها دارد راه را برای لوزانو باز می کند.
افشاردوست و خوش خبر که به اروپا سفر کرده اند، بعد از 
مذاکره با سیچلو، شرایط را طوری شرح داده اند که اخبار 
رســمی از نزدیک تر بودن این زوج بــه نیمکت تیم ملی و 
شایعات و گمانه زنی ها هم از انتخاب آنها می گویند. گویا 
هنوز مذاکره مفصل و قابل استنادی با آناستازی یا همان 
کوتولــه ایتالیایی ها انجام نشــده اما شــرایط خاص این 
مربی و قرارداد مدت دارش با باشــگاه لهستانی بر سر راه 

توافق قرار گرفته.
آناستازی درست مثل عروس سختگیری عمل می کند که 
خیلی سخت بله می گوید! خودش را به قرارداد و تعهدی که 
به لهســتانی ها داده پایبند می داند و البته برای کار کردن 
با فدراسیون ایران شــرایط خاص خودش را می خواهد که 

توافق بر سر آنها را برای داورزنی دشوار می کند.
این سومین باری است که برای انتخاب مرد اول نیمکت 
والیبال ایران زمان معین تعیین می شود. اولی پس از آغاز 
لیگ بــه اتمام رســید و دومی هم همین چنــد روز پیش. 
حاال داورزنــی از آخر همیــن هفته صحبــت می کند تا با 
رســیدن گزارش های خوش خبر و افشاردوست و نتیجه 
مذاکراتشان با این دو مربی مطرح دنیای والیبال، تصمیم 
قطعی را باالخره بگیرد. تصمیمی که خیلی ها آن را ترکیب 
لوزانو و سیچلو می دانند. داورزنی ولی آن را کاما تکذیب 
می کند. دور تر بودن آناســتازی را تایید می کند اما قطعی 
شدن حضور لوزانو را نه. می گوید باید اول سنگ های شان 

را تمام و کمال با آناستازی وا بکنند.

داورزنی: احتمال توافق با لوزانو بیشتر است
داورزنی درباره مذاکره مستقیم افشاردوست و خوش خبر 
با لوزانو و آناستازی می گوید: »آناستازی و لوزانو از قبل هم 
به عنوان نامزدهای ســرمربیگری تیم ملی مطرح بودند 
ولی به تازگی به ما چراغ سبز نشــان داده و اعام آمادگی 
کرده اند ما نیز به صورت مستقیم با آنها وارد مذاکره شدیم تا 
به جمع بندی نهایی برسیم، اگر شرایط مورد نظر ما محقق 

شود اولویت ما تغییر سرمربی نیز خواهد بود.«

او در مورد لوزانو و شــرایطش نیز توضیــح می دهد: »او به 
صورت شفاهی اعام آمادگی کرده ولی بحث دیگری که 
در کنار او مطرح است کمک این مربی است. خوان سیچلو 
دیگر مربی آرژانتینی 3 ســال در کنار والسکو و در کنار تیم 
ملی ایران بوده است، مورد قبول بازیکنان است و امتحان 
خود را به خوبی پس داده است. تمام تمرین های مورد نظر 
والسکو توسط سیچلو طراحی می شد. خوشبختانه لوزانو 
هم او را قبول دارد خوشبختانه لوزانو هم از تیم ما شناخت 

خوبی دارد و تک تک بازیکنان را به اسم می شناسد.«
رییس فدراسیون والیبال با اشاره به حضور مجدد سیچلو 
در ایران ادامه می دهد: »سیچلو در حال حاضر سرمربی 
تیم ملی قطر اســت و می توانــد زودتر از ســایر مربیان به 
کادر فنی ما ملحق شــود. ما در مذاکرات اولیه با لوزانو در 
مورد حضور ســیچلو در کنار او و در زمان مناسب به توافق 
رسیده ایم. البته آناستازی هم به طور غیرمستقیم امکان 
توافق را برای ما مهیا کرده که تا آخر هفته باید صبر کرد.«

داورزنــی در پایان شــرایط لوزانــو را مســاعد تر می داند: 
»آناستازی به خاطر حضور در لیگ لهستان ممکن است 
نتواند به موقع به تیم ما ملحق شود به همین خاطر احتمال 
توافق با زوج لوزانو و ســیچلو بیشتر از آناستازی است مگر 

اینکه شرایط دیگری رقم بخورد.«

»آناستازی« دور و »لوزانو« نزدیک تر شد

ورزش
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دل خسته ام از ناوِک دلدوِز فراق
جان سوخته از آتِش دلسوِز فراق

دردا و دریغا که بود عمِر مرا
شب ها شِب هجر و روزها روِز فراق

 )هاتف اصفهانی، قرن دوازدهم، رباعیات(

اندر حکایت جای »را«ی مفعولی در جمله
حتما برای شــما هم پیش آمده که وسط نوشتن به »را«ی مفعولی برسید و ندانید آن را باید دقیقا 
کجــای جمله قرار دهید. درباره »را« و جای آن در جمله نکات بســیاری وجود دارد که ذکر همه 
آنهاـ  حتی به اختصارـ  در این مجال اندک میسر نیست. اما آنچه گفتنش ضروری است این است 

که بدانیم »را« نشانة مفعوِل معرفه است. 
به تفاوت این دو جمله دقت کنید: 

ـ نامه را نوشتم.
ـ نامه ای نوشتم.

نامه در هر دو جمله مفعوِل صریح فعل »نوشتم« اســت. اما در جمله اول، نامه معرفه است و در 
جمله دوم، نکره. همان طور که می بینید در جمله دوم، نیازی به »را« نیست.

البته در مواردی ممکن است به کار بردن »را« در کنار مفعوِل نکره، غلط نباشد و شواهدی از این 
امر در متون کهن و معاصر فارســی وجــود دارد. اما آنچه جماعت روزنامه نــگار را در به کار بردن 

»را« به دردســر می اندازد جماتی اســت که طوالنی ترند، یا از دو جمله »پایه« و »پیرو« تشکیل 
شــده اند، یا مفعول صریح  در آنها قید و صفت و مضاف الیه دارد، یا فعل آن جمات مرکب است 
و روزنامه نــگاران ما دو جزء فعل مرکب را از هم جدا می کنند و آن وســط یک »را«ی مفعولی هم 
جاسازی می کنند. نکته دیگر این است که بعضی جمله ها اصا نیازی به »را«ی مفعولی ندارند. 

به مثالی که در ادامه می آید توجه کنید:  
ـ »کاش رسانه ملی یاد بگیرد مجال نفس کشیدن به مخاطبش را بدهد«. )خبرآناین(

در این جمله اصا نیازی به »را« نیست زیرا این جمله مفعول صریح ندارد. بهتر بود نویسنده محترم 
می نوشت: کاش رسانه ملی یاد بگیرد به مخاطبش مجال نفس کشیدن بدهد.

امروز در روزنامه اعتماد می خواندم:
ـ »هفته قبل هم آن بچه هایی که برایمان غذا می آورند را تهدید کرده بودند که آنها را هم می زنند«.
در این جمله »آن« اسم اشاره است. اسم اشاره، معرفه ساز است. مفعول جمله »بچه هایی« است 

که با عامت »ی«، نکره شده است. باالخره یک اسم یا نکره است یا معرفه. بنابراین »آن« در اینجا 
زائد است. »را«ی مفعولی را هم نویسنده گرانقدر باید درست بعد از مفعول قرار می داد و می نوشت: 

»هفته قبل هم بچه هایی را که برایمان غذا می آورند تهدید کرده بودند که آنها را هم می زنند«.
به مثال دیگر توجه کنید: 

ـ »به نظر کرکی اگر همه اینها به اصل نصوص دینی وفادار باشند، این رفتار را نخواهند کرد«.
فعل این جمله مرکب اســت )رفتار نخواهند کرد(. نباید میان اجزای فعل مرکب فاصله بیندازیم 
و در این فاصله واژه های دیگری قرار دهیم. جزء اول فعل مرکب را نمی توان مفعول جمله فرض 
کــرد و رای مفعولی را پس از آن قرار داد و نوشــت: »این رفتار را نخواهند کرد«. بهتر بود نوشــته 
می شــد: به نظر کرکی اگر همه اینها به اصل نصوص دینی وفادار باشــند، چنین رفتاری از خود 

نشان نخواهند داد، یا .... چنین، رفتار نخواهند کرد. 
درباره رای مفعولی و محل درست قرار گرفتن آن در جمله باز هم خواهم نوشت. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

تصویری واقعی  از رویدادهای بین المللی
کتاب »کاربرد نظریه های روابط بین الملل« منتشر شد

کتاب »کاربرد نظریه های روابط بین الملل« را با زیرعنوان »سیاست بین  الملل در عرصه تئوری 
و عمل«، عبدالعلی قوام نوشته و انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده است. مخاطبان در قالب 
بیست و چهار فصل با عناوینی چون »حکمرانی جهانی، نظریه مسلط در جهان معاصر«، »بررسی 
شــاخص های حکمرانی خوب در نظریه های روابط بین الملل« و »مفهوم سازی سامت روابط 
بین الملل و روابط بین الملل سالم« آشنا می شوند. این اثر که با همکاری محققان برجسته روابط 
بین الملل و علوم سیاسی تدوین شده،  طیف وسیعی از مسائل نظری و عملی سیاست بین المللی 
معاصر را بررسی کرده اســت و عمدتًا به جنبه های کاربردی نظریه های روابط بین الملل عنایت 
دارد. بر این اســاس نقاط قوت و ضعف نظریه ها برای تبیین و توضیح رویدادهای بین المللی به 
محک آزمایش گذاشــته شده اســت. در این اثر تاش شــده به موضوعات و مسائلی )به ویژه از 
لحاظ نظری( توجه شــود که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. در بخشی از مقدمه کتاب 
می خوانیم: »برای مطالعه روابط بین الملل چارچوب های نظری امکانات مناســبی جهت درک 
الگوهای رفتاری، ساختاری و فرایندهای سیاســی و بین المللی فراهم می آورند که در بسیاری 
از موارد می توانند راه گشــای تئوریزه کــردن بخش هایی از یک رویداد به شــمار روند. از آنجا که 
هریک از نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل )اعم از جریان اصلی و انتقادی( از متدولوژی، 
هستی شناسی و معرفت شناسی خاصی پیروی می کنند، بنابراین هر کدام قادرند تنها بخش هایی 
از وقایع بین المللی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند،  درحالی که بر اساس رسم و سیاق 

و در چارچوب مفروضات مورد نظر، سایر جنبه ها نادیده گرفته می شوند.
نباید فراموش کرد کــه اصواًل جنس رویدادهای بین المللی حتی با وجود همگون بودن شــکل 
ظاهری آنها،  در شرایط و مقتضیات گوناگون متفاوت بوده به نحوی که عمًا با نتایج و داده های 

مختلفی مواجه می شویم. ماحصل این وضعیت سبب 
می شود به راحتی نتوان در سیاست جهانی شبیه سازی 
کــرد. بدین ترتیــب تعامات پیچیده میــان الگوهای 
رفتاری و ساختاری و نیز مشخصات متفاوت رویدادها 
مانع از آن می شوند تا با بهره گیری از نظریه ای خاص، 
رخدادهای پیچیده بین المللی را در آغاز قرن بیســت و 

یکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
اصواًل پایــان یک عصر یا دوره لزوما به معنای تغییرات 
اساســی کلیه ویژگی ها و قواعد بازی تلقی نشده، بلکه 
با ورود به عصر جدید الگوهــای رفتاری و فرایندهای 
نوینی شــکل می گیرند کــه می تواننــد در اغلب موارد 
باعث تعدیاتی در الگوهای قبلی شــده،  یا در تقابل با 
آنها قرار گیرند و یا آنکه الگوهای جدید در هم زیســتی 
با الگوهای سابق به ســر برند. از دیگر پیچیدگی های 
مطالعه روابط بین الملل در آغاز هزاره سوم،  همزیستی 
اجتناب ناپذیــر عناصــر مــادی و غیرمــادی، عوامل 

اقتصاد،  طبقاتی،  ارزشــی، هویتی،  هنجاری و جز اینهاســت که تفکیک تصنعی این عناصر از 
یکدیگر در چارچوب گزاره های نظری خاص،  عماً  به معنای نادیده گرفتن و عدم درک درســت 
واقعیت های منطقه ای، بین المللی و جهانی اســت. زیرا دنیا از چیزها تشکیل شده است،  نه از 
یک چیز. بنابراین ضروری است با رویکردی التقاطی برای دسترسی به یک سنتز با در نظر گرفتن 
همزمان جنبه های هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی از داده های ذهنی و تجربی 

نظریه های گوناگون بهره گرفت تا تصویری واقعی تر از رویدادهای بین المللی به دست داد.«

خالق سرود جاودانة »ای ایران ای مرز پرگهر«
روح اللــه خالقی  ســال 1۲85 در کرمان متولد شــد. از 
دوران کودکی به موســیقی عاقه بسیاری داشت. سال 
130۲ به مدرسه عالی موسیقی رفت و در آنجا تحت نظر 
علینقی وزیری و ابوالحســن صبا نواختــن ویولن را آغاز 
کرد. در ســال 1303 با وجود مخالفــت پدرش، تصمیم 
گرفت صرفًا به مدرســه موســیقی بــرود. خالقی مدرک 
لیسانس خود را از »دانشسرای عالی« در رشته فلسفه و 
ادبیات گرفت. سال 131۴ وارد خدمت دولتی در وزارت 

فرهنگ شد. سال 1317 معاون دفتر وزارتی وزارت فرهنگ شد. سال 13۲0 معاون اداره موسیقی 
کشــور و نیز معاون هنرستان عالی موسیقی شــد. ســال 13۲7 متصدی دبیرخانه هنرهای زیبا 
شــد. سال 13۲8 هنرستان موسیقی ملی را تأسیس کرد و رئیس آن شد. سال 133۴ در چارچوب 
برنامه های انجمن ایران و شوروی به این کشور سفر کرد. او آثار ارزشمندی در موسیقی ایرانی پدید 
آورد که سرود میهنی و ارزشمند »ای ایران ای مرز پر گهر« در راس آنهاست. همچنین کتاب های 
آموزشی ارزشــمندی برای هنرجویان ویولن فراهم کرد که هنوز هم برای تدریس از آنها استفاده 
می شــود. خالقی از شاگردان اصلی علینقی وزیری بود و تاش او برای احیای موسیقی ایرانی در 
دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود، تأثیرگذار و مهم شمرده می شود. او کتابی 
دارد به نام »سرگذشت موســیقی ایران« درباره سرگذشت موسیقی، موســیقی دانان و نوازندگان 
ایرانی هم عصر خود و نیز کتابی به نام »نظری به موسیقی« شامل نظریه ای برای موسیقی ایرانی 
و غربی نوشــته اســت. روح الله خالقی ســال 13۴۴ در اتریش درگذشــت. پیکرش در گورستان 

ظهیرالدوله در تهران به خاک سپرده شد.

نفس کشیدن در خوزستان سخت تر شده است
بازباران، باز خوزســتان و طعم تلخ آلودگی؛ بارانی که ابتدا اســیدی نام گرفت اما خروجی جلســات 
مختلف پای عامل دیگری را به موضوع تنگی نفس چندساله مردم خوزستان باز کرد. عاملی غیر از 
عوامل مطرح شده هر ساله. گرده افشــانی گیاهی خاص، عامل جدید این عارضه است که در کنار 
دیگر عوامل قرار گرفته است؛ گیاهی همیشه سبز که با عنوان »معجزه در فضای سبز جنوب ایران« 
مدتی اندک، شهرهای جنوبی را سبزپوش کرد. این گیاه که کنوکارپوس نام دارد گیاه جدیدی است 
که بعد از 3 سال به تبعات گرده افشانی آن توجه شده است. حساسیت زایی این گیاه که به عنوان یکی 
از عوامل احتمالی تنگی نفس مردم خوزستان عنوان شده قبا در شهرهای کراچی و اسام آباد اثبات 
شده است. درست زمانی که این شهرها نیز کنوکارپوس را برای توسعه فضای سبزخود برگزیدند این 
گیاه به عاملی برای تنگی نفس مردم این شهرها تبدیل شد. در همان زمان کارشناسان به این عمل 

اعتراض کردند و گفتند این درخت اثر نامطلوبی بر محیط شهر خواهد داشت. 
همچنین دپارتمان گیاه شناسی دانشگاه کراچی در سال های گذشته بر روی گرده های موجود در هوا 
تحقیقی انجام داده که بر اساس آن 1۲ گیاه خاِص عامِل آلرژی، شناسایی شده و گیاه کنوکارپوس 
از جمله این گیاهان اســت. این تحقیق را دکتر انجم پروین، دکتر محمد قیصر و دکتر آصیف امام در 
بیمارســتان »ای کی یو اچ« انجام داده اند. دکتر پروین در این باره گفته اســت: از 3۲ نوع گیاهی که 

آزمایش کردیم، 1۲ مورد با بیماری های پوستی و بالینی ارتباط دارند. 
او همچنین گفته اســت: عوامل آب و هوایی، دما و رطوبت بر جمع شــدن گرده هــا در یک جا تاثیر 
می گذارند. روز هایی که رطوبت زیادی دارند و دما پایین اســت گرده هــای کمی در هوا وجود دارند، 
البته همه گرده ها عامل آلرژی نمی شوند. فقط آنهایی که گلیکوپروتئین دارند عامل آلرژی می شوند.
البته عاوه بر گرده افشانی گیاه یادشــده، عوامل دیگری نیز وجود دارند؛ عواملی همچون آلودگی 
فلرهای نفتی، سوزاندن مزارع نیشکر و سوزاندن الستیک و زباله. اهواز شهری است که حدود 50 
درصد نفت کشــور را تولید می کنــد و حجم عظمیی از فعالیت های نفتی ایران در این شــهر صورت 
می گیرد. سوزندان گازهای همراه نفت و شعله ور بودن همیشگی فلرهای کارخانه های متعدد نفت 
در اهواز از عوامل آلودگی این شهر و شهرهای اطراف آن  به شمار می رود. آتش زدن مزارع نیشکر نیز 
دیگر عامل آلودگی است که پس از پایان برداشت و به منظور از بین بردن بقایای محصول در زمین، 
هرساله مشکات عدیده ای را برای مردم خوزستان به وجود می آورد که هنوز در عمل جایگزینی برای 
آن یافت نشده است. سوزاندن الستیک نیز از پدیده هایی است که برای بازیافت سیم های موجود در 

الستیک و اکثرا در مناطق مسکونی حاشیه شهر انجام می شود.
همه عوامل آلودگی مطرح شده محتمل اند و می توان عامل گرده افشانی را هم به همه این احتماالت 
افزود. اما به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از آنجا که تنگی نفس در زمان 
بارندگی ماه های آبان و آذر رخ می دهد و در ماه های دیگر این عارضه وجود ندارد و با توجه به ســابقه 

حساسیت زایی این گیاه عامل گرده افشانی قوت بیشتری می گیرد. )منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بوف کوِر صادق هدایت، تئاتری شد
ناصر حسینی مهر نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر 
ایران، مدتی اســت نگارش نمایشنامه ای برگرفته از 
»بوف کــور« صادق هدایت را در دســت دارد. او این 
روزهــا در حال تمرین و آماده ســازی ایــن نمایش با 
هنرجویانش در یکی از پاتوهای مجموعه تئاترشهر 
است. او در مورد حضور خسرو حکیم رابط در تمرینات 
این نمایش عنوان کرد: اســتاد حکیم رابط از زمان 
تاســیس گروه و حضورشــان به عنوان دراماتورژ در 

نمایش »اتاق شــماره شش« در کنار ما هســتند و ما از تجربه و دانش شان بهره می بریم. همه 
گاهند که روش کار من چگونه است و ما گروهی دربسته نیستیم.  اعضای گروه به این مسئله آ
با وجود سخت گیری هایی که من در کارهایم دارم، به یکدیگر اعتماد داریم. این روند یک طرفه 
نیســت. وقتی فراخوانی داده می شــود و صد نفر به من مراجعه می کنند تا ایفاگر نقش »افلیا« 
باشــند من شاهد حضور صد »افلیای« مختلف خواهم بود. این مسئله در من ذخیره می شود و 
آموخته هایم را در صحنه به آنها باز می گردانم. دیالکتیک اینجا شــکل می گیرد بدون آنکه بار 
سیاســی و ایدئولوژیک داشته باشد. حسینی مهر همچنین از کار روی تازه ترین کتاب خود خبر 
داد و گفت: آخرین کتاب من به مسئله »اکسپرسیونیسم و دادائیسم در تئاتر« از پیدایش آن تا 
امروز می پردازد و ترجمهـ  تالیف اســت. کار بعدی ام »تاریخچه تئاتر معاصر« از سال 3۲ به بعد 
است. این کتاب به شکل مستندـ  تاریخچه است نه تحلیلی، اینکه چه نمایشنامه هایی کار شده 

است و نقدهایی که در مورد این آثار اتفاق افتاده است. 

»خیام« به روایت خوانندگان ایرانی و خارجی
بهروز غریب پور کارگردان اپرای عروســکی »خیام« 
گفت: عروســک های این اپرا در حــال طراحی دو 
بعدی اند و از آنجــا که تعداد صحنه های این اپرا زیاد 
اســت، اپرای عروســکی خیام را می تــوان به لحاظ 
تعداد عروســک پرشــمارترین اثر عروسکی دانست 
که روی صحنــه خواهد رفت. وی ادامه داد: با توجه 
به وسعت نفوذ خیام در اروپا و آمریکا تاش می کنم 
از خواننده های خارجی نیز در این کار اســتفاده کنم 

تا برخی از رباعیات خیام به زبان انگلیســی، آلمانی  و نیز عربی اجرا شــود. او گفت: در این باره 
در حال مذاکره با خوانندگانی که ایرانی االصل هســتند یا تمایل دارند در این اثر حضور داشــته 
باشند، هســتیم. غریب پور همچنین خاطرنشــان کرد: برآورد مالی این اپرای عروسکی ۲50 
میلیون تومان است که البته رقم بسیار اندکی است، اما با توجه به شرایط مالی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسامی این رقم حداقلی را پیشنهاد داده ایم. غریب پور پیش از این گفته بود: در این اپرا 
گوشــه هایی از زندگی خیام و افکار او و همچنین تاثیری که بر مردم ایران و حتی جهان داشت ، 
دیده خواهد شــد. اگر سعدی خودش سفر کرد ه بود، خیام با رباعیاتش در جهان سفر کرده و به 
همین دلیل موسیقی این کار خاص و غنی ســاخته خواهد شد. او درباره  داستانی که در اپرای 
»خیام« روایت می شود نیز اظهار کرده بود: ماجرا از نقطه ای آغاز می شود که خیام به یک بلوغ 
فکری فلسفی و علمی می رسد و اندیشه هایش در تقابل با جهان پیرامون و جنبش حسن صباح 

قرار می گیرد. اپرای عروسکی »خیام« قرار است با آهنگسازی امیر بهزاد اجرا شود.

کاربرد نظریه های روابط بین الملل
)سیاست بین  الملل در عرصه تئوری 
و عمل(
مولف: عبدالعلی قوام
انتشارات دنیای اقتصاد
شمارگان: هزار و 100 نسخه
قیمت: 35 هزار تومان
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