
تاریک و روشن های نشست وین
دومین دور مذاکرات بین المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، روز گذشته با شرکت قدرت های جهانی 
و منطقه ای مرتبط با این موضوع، در پایتخت اتریش برگزار شد و بر خالف دور نخست، توانست در زمینه 
دستیابی به حداقلی از تفاهم و اشتراک نظر میان طرف های حاضر، موفق عمل کند. هرچند، هنوز در برخی از 
موضوعات اساسی که اتفاقاً نقشی کلیدی در حل نهایی این بحران دارند، توافقی به دست نیامده است. این 
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امروز نشست خبری سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مختلفی بحث شد اما شاید جالبترین مطلبی که این 

مقام نیروی انتظامی بیان کرد مربوط به نحوه جدید برخورد با رانندگان بدحجاب و هنجار شکن بود. سردار منتظر المهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرمان چندی 
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اظهار کرد:  حجاب هنجاری پذیرفته شده در جامعه ماست و اکثریت زنان و دختران کشور ما نیز خود را مقید به رعایت آن می دانند. وی از تشکیل سامانه ثبت تخلفات 
این چنینی خبر داد و افزود: این سامانه که در اختیار مدیران کشوری، لشگری و ماموران نامحسوس پلیس است، این قابلیت را دارد تا تخلفاتی مانند کشف حجاب در 

صفحه 3صفحه 3صفحه ۲خودروها، مزاحمت برای نوامیس، دور دور کردن و غیره را از طریق وارد کردن شماره پالک در خود ثبت کند و پس از آن  ... صفحه 3

تاکنون بارهــا خبرهایی از تخلف 
های اعضای شــوراهای شهر و 

روستا در  ...

وزیر اطالعات گفت: انفجارهای 
اخیر در بیروت و پاریس هشــدار 

جدی  ...

دکتر محســن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با سانتیاگو 

ایرازابل ...

شوراها یکی 
یکی منحل 

می شوند

انفجارهای 
اخیر، هشدار به 

ما هم هست

علت ظهور 
گروه های 

افراطی

توقـف در باالی سـقف!
صفحه 5

وام 25 میلیونی خودرو در کمتر از یک هفته به هدف رسید

|   2015 نوامبــر   15   |   1437 صفــر   3   |   1394 مــاه  آبــان   24 یکشــنبه  |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:۱۱  |  اذان ظهــر ۱۱:49  |  غــروب آفتــاب:  ۱6:5۷  |   اذان مغــرب: ۱۷:۱۷  ||   



یکشنبه 24 آبان ماه 21394

دادگاه مرتضوی به زودی برگزار می شود
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی،با تاکید بر اینکه پیگیری حق ذینفعان سازمان تامین اجتماعی درخصوص پرونده بابک 
زنجانی در دســتور کار ما قرار دارد، گفت: شکایت از مدیر وقت ســازمان نیز صورت گرفته و ظرف چند روز آینده دادگاه وی 
برگزار خواهد شــد. سیدتقی نوربخش ، با اشاره به اینکه در پرونده میلیاردر نفتی بزرگترین شاکی،سازمان تامین اجتماعی 
است،گفت:ازآنجاکه اموال سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه شدگان و حق الناس است، پیگیری حق ذینفعان در دستور 
کار بــوده و از حق کارگران کوتاه نخواهیم آمد. نوربخش با بیان اینکه تخلفات بســیاری در پرونده بابک زنجانی در رابطه با 
سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است،افزود:خوشبختانه با توجه به اینکه تشخیص قاضی دادگاه برعلنی برگزارشدن 

این دادگاه بوده همه مردم در جریان روال آن قرار دارند. وی با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته در رابطه با سازمان تامین اجتماعی ازسوی مدیرعامل وقت 
این سازمان انجام شده است،تصریح کرد: در این رابطه سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده و کیفرخواست هم از طرف دادستان دراین مورد صادرشده که 
دادگاه آن نیز ظرف چند روز آینده برگزار خواهد شد. نوربخش ادامه داد: در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به معامالتی که بابک زنجانی با سازمان انجام 
داده،درخصوص صدور چک ها و تبدیل چک ها یک قطعه چک به 5 قطعه به دالیل نامعلوم تخلف انجام شده که همه اینها در دستگاه قضا مورد بررسی واقع 
شده و درخصوص آن ها کیفرخواست صادرشده و در دادگاه در حال بررسی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،با تاکید براینکه مهمترین تولید سازمان 
تامین اجتماعی امنیت اجتماعی و مهمترین برند آن اعتماد مردم به سازمان است،تصریح کرد: قطعا اتفاقاتی که درچند سال آخر دولت دهم در سازمان رخ 
داد؛منحصر به "مرتضوی" هم نیست به این تولید سازمان یعنی امنیت اجتماعی،اعتماد بیمه شدگان به سازمان صدمه زد که این مهم تر ازسایر صدمات است.

شکایت رییس سازمان صدا و سیما از سه نماینده مجلس
 نماینده اردبیل بخش اعظم نطق امروز خود را به دفاع از اقوام و اقلیت ها در تمامیت ارضی کشور اختصاص داد و از عدم 
اجرای اصولی از قانون اساسی در این زمینه گالیه کرد. کمال الدین پیرموذن در سخنان خود با بیان اینکه »همه ایرانیان در 
سراسر گیتی به آذربایجان افتخار می کنند که منشا تحوالت مهم ایران و منطقه و جهان است«، افزود: آذربایجان پیشانی 
ایران است.   وی  ادامه داد: قرار ما در قالب آرمان های بلند انقالب اسالمی بر این بود که ثروت ملی عادالنه تقسیم شود 
و هیچ تفاوتی بین اقوام نباشد. قرار این نبود که برخی اصول قانون اساسی مورد تایید امام ملت، بیش از سه دهه به اجرا در 
نیاید و رسانه ملی بار خاطر دولت نظام و چهره های محبوب ملت بوده و به اقوام شجاع ایران توهین کند. قرار ما این نبود 

که برخالف تاکید امام و رهبری به پایتخت اسماعیل صفوی، بی مهری شود و به بانیان تمدن شیعی کشور و یکپارچه کنان ایران، چنین بی توجهی شود.
پیرموذن که می گفت »نگذاریم جای شــاکی و متشاکی در ایران عوض شود«، خاطرنشــان کرد: عجبا که ما باید از آقای سرافراز برای توهین به اقوام، 
سیاسی کردن عزاداری مردم اردبیل و جبهه گیری در انعکاس توافق برجام شکایت کنیم اما او در عوض از من و آقایان قاضی پور و شجاعی شکایت کرده 
است! آقای سرافراز به عوض این شکایت به بیانیه نمایندگان ترک زبان مجلس توجه کن! الزم است که به جای چنین واکنشی حق اعتراض را پاس داریم .
او افزود: تمجید از خود نباشد، من ترکم! ما ترکان آذری میوه درختیم، هر رهگذری سنگ زند، بیم نداریم! نماینده اردبیل در پایان سخنانش از روحانی و 
ظریف و عراقچی تشکر کرد. نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم در پایان جلسه امروز تذکری شفاهی خطاب به مجریان برنامه فتیله، مدیر شبکه دو سیما و 

رئیس سازمان صداوسیما گفت: از ما خجالت نمی کشید از شهدا خجالت بکشید! اگر احترام نمی کنید الاقل بی احترامی نکنید.

 با حامیان زنجانی 
برخورد شود

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه برخورد 
قهرمانــه و طلبکارانه متهم نفتی بــا نظام جمهوری 
اســالمی ایران در دادگاه، گفت که دستگاه قضایی 
 بایــد برخــورد جــدی و قاطعانــه ای بــا ایــن متهم 

داشته باشد.
اســحاق جهانگیــری در ســومین کنفرانــس ملی 
مدیریت بحران با اشــاره به برگــزاری دادگاه متهم 
نفتــی گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیســت فردی 
دو میلیــارد و هفتصــد میلیون دالر پــول مملکت را 
در اختیــار داشــته باشــد و در دادگاه از موضع یک 
قهرمان و طلبکار با نظام جمهوری اســالمی ایران 
صحبت کند. اگــر این فرد صحبت از داشــتن پول 
زیاد می کنــد چرا پول مملکت را نمی دهد تا از زندان 
خالص شــود؟ ایــن برخــورد توهین آمیز اســت و 
از دســتگاه قضایی کشــور درخواســت می کنیم با 
ایــن موضوع برخورد کند و کســانی که پشــت پرده 
 جهــت تقویت ایــن رفتارهــا عمل می کنــد با آن ها

 برخورد شود.
وی افزود:  این فرد یکســره به وزیــر انقالبی پاک و 
متدین کشور آقای زنگنه تهمت می زند. ایشان یکی 
از پاکترین و با ســابقه ترین وزیران و مدیران کشــور 

هستند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که باید با فســاد 
مقابله جدی کنیم و در مقابل هرگونه فساد اقتصادی 

به طور جدی بایستیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به برگزاری سومین کنفرانس مدیریت بحران گفت:  
بحث بحران فراتر از بالیای طبیعی اســت. توافقی 
در میان ســطوح مختلف کارشناســی و عامه مردم 
وجــود دارد که ایران با بحران های مختلفی دســت 
به گریبان اســت. آنچه کــه به عنوان یــک توافق و 
تجربه طی ســال های گذشــته به وجــود آمده این 
اســت که نمی توان هر مشــکل، مســأله و تنگنایی 
را بحــران محســوب کــرد. در حقیقــت زمانــی که 
آســیب های پیش رو بــه خوبی مدیریت نمی شــوند 
بحــران ایجــاد می شــود کــه هزینه های مــادی و 
معنوی بســیار زیادی دارد. امیدواریم دستگاه های 
مدیریتــی کشــور بــا اشــراف و مدیریــت صحیح با 
 بحران هــا برخــورد کنند و مــردم را در جریــان امور 

قرار دهند.
جهانگیری تاکید کرد: اگر در بحران ها اطالع رسانی 
دقیقی انجام شود، مردم حضور فعال خواهند داشت 
و بخش عمده ای از هزینه ها و مشــکالت بحران ها 

به خوبی مدیریت خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ایران در حوزه بالیای و حوادث 
غیر مترقبه با حوادث زیادی روبرو است گفت:  در این 
حوزه هزینه های زیادی به مردم تحمیل می شود که 
باید با ارزیابی دقیق این حوادث پیشــگیری مناسبی 

از بروز آن ها داشته باشیم.
وی به تعابیر مقام معظم رهبری درباره زمین خواری، 
کوه خواری و دریا خواری اشاره کرد و افزود:  تخلفاتی 
از این دســت تمامی بخش های کشور را تحت تاثیر 
قرار می دهد و همه دســتگاه ها در سراســر کشــور 
موظف هستند تخلفات در بخش طبیعت، جنگل ها 
و اراضی را به طور جدی مورد تاکید قرار دهند و با آن 
برخورد کنند. باید دولــت در برخورد با این موارد عزم 

خود را نشان دهد.
وی تاکید کرد : در برخی شــهرها شــنیده می شــود 
در مســیر رودخانه هــا اتوبان یا خانه ســاخته شــده 
اســت. باید مســیر رودخانه ها آزاد شــود و اتفاقاتی 
 کــه اکثــرا در اثــر ندانــم کاری انجــام می شــود 

اصالح شود.

شوراها یکی یکی منحل می شوند
مشکل کار کجاست؟

تاکنــون بارها خبرهایی از تخلف های اعضای شــوراهای شــهر و روســتا در 
شهرهای مختلف منتشر شده اســت. خبرهایی که گاه به طور رسمی بوده وبا 
پیگیری های قضایی همراه بوده و گاه در حد شایعه باقی مانده اند. اما امروز خبر 
آمد که شش نفر از یازده عضو شورای شهر شهرستان مرند به علت دست داشتن 
در تخلفاتی دستگیر شده اند. در هفته گذشته همچنین خبر انحالل شوراهای 
شهر و روستای دو شهر خرمشهر و جاسک منتشر شد. موضوع منحل شدن این 
شوراها نیز همچون تخلف اعضای این شورا سابقه داشته است، اما این خبرها 
بایــد توجه ها را بیش از پیش به این نهاد و قوانین مرتبط با آن جلب کند. نهادی 

که در ذات خود مهم است و در عمل مهجور مانده.

ماجرای انحالل های پی درپی
21 آبان ماه شــورای حل اختالف استان خوزســتان، شورای شهر خرمشهر را 
منحل کرد. این انحالل به این علت بود که پس از استعفای شهردار این شهر، 
اجماع برای انتخاب شــهردار جدید در این شــورا حاصل نشد و همین مبنای 
اختالف میان اعضا شــد. لذا به علت تعلل و عدم عایت قانون توســط اعضای 
شورای شــهر خرمشــهر برای انتخاب شــهردار، این موضوع در شورای حل 

اختالف استان مطرح و شورا منحل شد.
21 آبان شورای شهر آسمان آباد ایالم نیز منحل شد. استعفای سه نفر از اعضای 
شورای اسالمی این شهر و ممکن نبودن جایگزینی عضوهای علی البدل آن 
باعث می شــود موضوع انحالل این شورا در شورای حل اختالف استان ایالم 
مطرح شــود. همچنین ناتوانی در انجام وظایــف قانونی مانند تصویب نکردن 
بودجه شــهرداری آســمان آباد و متمم آن در موعد مقرر، تعیین تکلیف نشدن 
سرپرستی شهرداری، مختل شدن امور جاری شورا و شهرداری، تشکیل نشدن 
نشست های شورا در یک سال گذشته و نارضایتی شدید مردمی از تخلف های 
این شورا اعالم شده است. در نهایت نیز شورای مرکزی حل اختالف، افزون بر 
انحالل شورا با توجه به محکوم شدن تمامی اعضای شورا در این خصوص، به 
سلب عضویت دائم اعضا از شورای اسالمی شهر و همچنین ممنوع شدن ثبت 

نام آنان در انتخابات آینده شوراهای اسالمی شهر رای داد.
24 آبان هم خبر دیگری مربوط به انحالل شــورای اســالمی شهر جاسک و 
سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس اعالم شد. ماجرای این 
انحالل نیز از این قرار بود که دو نفر از اعضای شــورای شهر جاسک، پیش از 
این استعفا داده بودند و تنها عضو علی البدل نیز به ادامه کار در این شورا تمایل 
نداشته اســت و لذا هیئت حل اختالف این شهر به دلیل به حدنصاب نرسیدن 

این شورا برای تشکیل جلسات، حکم انحالل آن را صادر کرد.

تخلفات اعضای شورای شهر
اما اختالف بر سر تعیین شهردار و استعفای اعضا تنها علل انحالل شوراهای 
شهر و روستا نیستند. مرداد ماه امسال اخباری مبنی بر دریافت وام از سوی 14 
نفر از اعضای شورای شــهر کرمانشاه و تخلف قانونی سه عضو دیگر این شورا 
منتشــر و اعالم شد چنانچه تخلف اعضا در این زمینه محرز شود، این موضوع 

می تواند به انحالل شورا منجر شود.
14 نفر از اعضای این شــورا، وام مضاربه ای با سود 15 درصد از بانک صادرات 
دریافت کرده اند که در آن بانک حسابی متعلق به شهرداری وجود داشته است. 
ماجرا از این قرار بوده اســت که شــهردار وقت پس از چند ســال که موجودی 
حساب به حدود هشــت میلیارد تومان رسید، از شورای شهر درخواست انتقال 
این حساب به بانک صادرات را می کند که با موافقت بدون قید شورا همراه می 
شود. در این انتقال حساب، حدود 800 میلیون تومان سود قابل اخذ شهرداری 
از بین رفته است، چراکه حســاب از حالت سپرده و سودآور به جاری تبدیل می 
شود، اما بانک صادرات در ازای این تبدیل حساب و عدم پرداخت سود به سرمایه 
شهرداری، اقدام به پرداخت وام های مضاربه 300 میلیونی یکساله با سود 14 

درصد به 14 عضو شورای شهر می کند.
ســلب عضویت سه نفر از اعضای شورا نیز به این صورت بوده است که دو نفر از 
این اعضا پیش تر کارمند شــهرداری بودند که باید بر اساس قانون پیش از ورود 
به شورا از شغل خود استعفا می دادند که این افراد تنها از سمت خود استعفا داده 

بودند، اما همچنان در شــغل خود مانده  بودند. به بیان دیگر این دو از دو محل 
شهرداری و شورای شــهر حقوق دریافت می کرده اند که مجبور شده اند تمام 
حقوق دریافتی خود از شهرداری را در سال 1393 به شهرداری عودت بدهند. 
دیگر عضو متخلف این شــورا از قانونی تخطی کرده است که بنا به آن بستگان 
درجه یک اعضای شورای شهر نباید انعقاد قراردادی با شهرداری داشته باشند. 
اما پسر این عضو شورای شهر در شهرداری استخدام شهری بوده و قراردادش 

را با شهرداری پس از عضویت پدر در شورای شهر همچنان ادامه داه است.
اما مدتی بود که شــایعه های بســیاری درخصوص شورای شــهر و شهرداری 
شهرستان مرند آذربایجان غربی وجود دارد. شایعاتی از تخلفات مالی که امروز 
با دستگیری این اعضا رنگ واقعیت به خود گرفت. همچنین اعالم شد 20 نفر 
دیگر از جمله شهردار و برخی کارمندان شهرداری نیز پیش از این در خصوص 

این پرونده دستگیر شده اند.

مشکل کار کجاست؟
با وجود اینکه شــوراهای شهر و روستا در جوامع توســعه یافته در نقش پارلمان 
های محلی و تمرکز زدایی از قدرت، تاثیرات مثبتی داشته اند، در ایران همچنان 
و  با گذشت ســال ها از زمان تشکیلشان، هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود 
را بیایند و انتظارات را برآورده کنند. در حالی که یکی از اهداف تشکیل این نهاد 
نظارت از پایین به ویژه بر شهرداری ها بوده است، به نظر می رسد نظارت بر خود 

این نهاد چندان قابل قبول نیست.
دستگیری نصف اعضای یک شورای 11 نفره یا تخلف مالی 14 تن از اعضای 
یک شورای 15 نفره خبر خوبی برای تاییدکنندگان صالحیت این افراد پیش از 
ورودشان به شوراهای شهر و روستا نیست. به عالوه به نظر می رسد نظارت بر 
این نهاد تنها در مرحله های آخر و زمانی که تخلفات صورت می گیرد، وارد عمل 
می شوند. موضوعی که با وجود اصالح قانون شوراها مبنی بر امکان جایگزین 
شدن اعضای علی البدل به جای اعضای اصلی، در بسیاری از موارد در نهایت 

به انحالل شورا به دلیل به حد نصاب نرسیدن آن می انجامد. 

واکنش روز پیگیری روز

مخالفان توافق هسته ای اقلیتی انگشت شمار هستند
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: وقتی پذیرش مذاکره و به دنبال آن، توافق، در ایران و جهان یک خواســت ملی و بین المللی شد، مخالفانش در سطح گروه ها، جناح ها و حتی رسانه های پرهیاهو 
ولی بی اثر، توان مخالفت نداشــتند و به چنان اقلیتی رسیده اند که معنای روشن کنایه »انگشت شمار« شده  اند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیامی به یازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، نیاز 
روزافزون بشــر به دانستن و دانایی را به حّدی دانســت که عالمان این علم، توجه به روابط عمومی را به عنوان مدیریت نظام مند نظریه ها، رویکردها، ابزارها و فناوری های ارتباطی و عملیات اجرایی، برای توسعه 
تعامل و همکاری متقابل با مخاطبان و تأثیرگذاری مثبت بر افکار عمومی، ضروری می دانند. رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزایش محبوبیت ایران طی ســال های اخیر و دیپلماسی هوشمند کشور در 
مذاکرات هســته ای را نمونه ای موفق و قابل ارائه در زمینه کاربرد خردمندانه قدرت ارتباطی دانســت و گفت: من بر این باورم که اگر امروز در عرصه سیاست خارجی، راهبرد دیپلماسی ارتباطی، توفیق آفرین و 
عامل ایجاد رضایت طرفین ارتباط می شود، در عرصه سیاست داخلی هم، می توان از این توان ارتباطی برای توسعه همگونی، همکاری و تعامل و ایجاد همدلی اجتماعی و ملی، بهتر استفاده کرد که در این 

صورت، تقویت نهاد روابط عمومی و تخصصی کردن آن در همه ابعاد، نهادها، ارگان ها و سازمان ها و به تبع آن نظام را به توان و قدرت ارتباطی پیشرفته و حرفه ای تری خواهد رساند..

سیاسی
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جرایم تازه و متنوع برای رانندگان بدحجاب
شناسایی رانندگان هنجارشکن توسط ماموران نامحسوس

امروز نشست خبری سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا برگزار شد. در 
این نشست درباره موضوعات مختلفی بحث شد اما شاید جالبترین مطلبی که این 
مقام نیروی انتظامی بیان کرد مربوط به نحوه جدید برخورد با رانندگان بدحجاب و 
هنجار شکن بود. سردار منتظر المهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فرمان چندی 
پیش فرمانده نیروی انتظامی در خصوص برخورد با هنجارشکنی و تخلفات رانندگی 
شامل دور دور، سرعت غیرمجاز، کشف حجاب،  مزاحمت برای نوامیس و ... اظهار 
کرد:  حجاب هنجاری پذیرفته شــده در جامعه ماســت و اکثریت زنان و دختران 
کشور ما نیز خود را مقید به رعایت آن می دانند. وی از تشکیل سامانه ثبت تخلفات 
این چنینی خبر داد و افزود: این ســامانه که در اختیار مدیران کشوری، لشگری و 
ماموران نامحسوس پلیس است، این قابلیت را دارد تا تخلفاتی مانند کشف حجاب 
در خودروهــا، مزاحمت برای نوامیس، دور دور کردن و غیره را از طریق وارد کردن 
شماره پالک در خود ثبت کند و پس از آن با متخلفان برخورد خواهد شد. سخنگوی 
نیروی انتظامی با بیان اینکه محدودیت ها و ممنوعیت های اجتماعی برای این دسته 
از متخلفان پیش بینی شده است، اظهار کرد: عالوه بر اینکه این افراد جریمه شده 
و ممکن است خودرویشان توقیف شود، خودروی این دسته از افراد ممنوع الفروش 
شده و امکان پرداخت عوارض و ... نیز برایشان مقدور نخواهد بود. به گفته سخنگوی 
ناجا، پرونده این افراد و شماره پالک خودروهایشان نیز به پلیس امنیت ارجاع داده 
خواهد شــد و پلیس راهور نیز می تواند متخلفان را به پارکینگ منتقل کند. منتظر 
المهدی اضافه کرد: از زمان دستور فرمانده ناجا تا کنون به 10 هزار نفر که اقدام به 
ارتکاب این جرایم کرده بودند تذکر داده و 2000 خودرو نیز توقیف شده است.وی 
ادامه داد: این تخلفات در تهران بیشتر است، اما در سراسر کشور زیر ذره بین پلیس 
بوده و با آن برخورد می شود. تذکر به 10 هزار راننده هنجارشکن و متخلف، همکاری 
پلیس با انجمن اوتیسم برای شناسایی اوتیسمی های مفقودی، دستگیری 100 
هکر در یک ماه گذشته، دستگیری چند مظنون تروریستی در استان های مرزی، 
ایجاد ســامانه ثبت تخلفات رانندگان هنجارشــکن و ... از مهمترین موضوعات 
نشست خبری سخنگوی ناجا است. سردار سعید منتظرالمهدی در نشست خبری 
پیش ازظهر امروز خود که در مقر مرکزی ناجا برگزار شــد، درباره تمهیدات پلیس 

برای اربعین حسینی، اظهار کرد: ســاعات کاری مراکز پلیس + 10 در 
روزهای عادی تا ساعت 18:30 و در روزهای تعطیل تا ساعت 14 

افزایش یافته است، ضمن اینکه این مراکز موظفند پس از اتمام 
این ساعات تا زمانی که آخرین مراجعه کننده در آن حضور دارد 

اقدام به ارائه خدمات به شهروندان کنند.

افزایش شمار گیت های مرزی در اربعین
وی اضافــه کرد:  مدت زمــان صدور گذرنامه نیــز حداکثر 24 

ساعت به طول می انجامد.منتظرالمهدی با بیان اینکه 
شــمار گیت های مرزی را بــه 96 گیت افزایش 

داده ایــم ادامــه داد: در پایانه های مرزی 
نیز زیر ســاخت های الزم را مستقر 

کرده ایم.وی در پاسخ به سوالی در 
خصوص تهدید داعش برای ایام 

اربعین حسینی اظهار کرد: در این زمینه پیش بینی های الزم انجام شده و انشالله 
به برکت امام حسین )ع( اتفاقی نیز رخ ندهد.

دستگیری چند مظنون تروریستی در استان های مرزی
سخنگوی نیروی انتظامی درباره اینکه آیا موردی از دستگیری عناصر وابسته به 
داعش در مرزها داشته ایم یا خیر اظهار کرد: در مرزها چنین دستگیری نداشتیم 
اما چند مظنون تروریستی در استان های مرزی دستگیر شده آند که البته ارتباطی 

با گروهک داعش نداشته اند.

دستگیری 100 هکر در یک ماه و برخورد با گردانندگان گروه 
تلگرامی القارعه

سخنگوی نیروی انتظامی به عملکرد پلیس فتا نیز اشاره کرد و افزود: در یک ماه 
گذشته 100 هکر از سوی پلیس فتا دستگیر شده اند. عمده این هکرها در کمین 
کاربران تلگرام هستند، از این رو افراد باید مراقب این فضا باشند.سخنگوی نیروی 
انتظامی با بیــان اینکه در این مدت بیش از 20 کانــال غیراخالقی در تلگرام نیز 
مسدود شده و با گردانندگان آن نیز برخورد شده است گفت: این افراد که اقدام به 
بارگزاری محتوای فرم و اروتیک در فضای مجازی کرده بودند دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شــدند. وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر فعالیت گروهی تحت 
عنوان القارعه در کانال های تلگرام و ادعای گردانندگان آن مبنی بر وابستگی به 
پلیس فتا ، اظهار کرد: پلیس فتا به هیچ وجه کانال، ســایت یا وبالگی در فضای 
مجازی نداشــته و نیازی هم به نمایندگی در این فضاها ندارد. درباره این گروه نیز 
با گردانندگان آن برخورد کرده و آنان دستگیر شده اند.سخنگوی نیروی انتظامی 
در بخش دیگری از ســخنانش به موضوع سرقت اشــاره کرد و افزود: 50 درصد 
از سرقت های خرد توســط معتادان انجام می شود، اما در خصوص دیگر جرایم 
آماری که نشــان دهد اکثریت آن از سوی معتادان انجام می شود نداریم. منتظر 
المهدی در پاسخ به سوالی درباره شش مامور نیروی انتظامی در شهرستان سبزوار 
کــه در تعقیب و گریز با متخلفان آنان را در پایتخت مورد هالکت قرار داده بودند و 
اکنون نیز به دستور مقام قضایی بازداشت شده اند گفت: این افراد در زندان 
نیستند بلکه در اختیار دژبان ناجا قرار دارند. افراد شرور به زنی باردار 
در مقابل چشمان همسرش تجاوز کرده بودند و ده ها جرایم دیگر 
نیز داشته اند، این افراد در حین تعقیب و گریز نیز اقدام به شلیک 
به سمت ماموران کرده اند.منتظر المهدی افزود : این ماموران در 
نهایت تبرئه خواهند شد. سخنگوی ناجا در پاسخ به سوال دیگر 
مبنی بر اینکه برخی از نهادهــا اعالم کرده اند که مزاحمت برای 
نوامیس افزایش 98 درصدی داشته است اظهار کرد: چنین چیزی 
را تایید نمی کنیم ضمن اینکه یک تحقیــق باید دارای مولفه های 

مختلف و قابل استنادی باشد.

ایجاد سامانه گم شدگان اوتیسمی
سخنگوی نیروی انتظامی درباره تشکیل سامانه 
گم شــدگان اوتیســمی نیز اظهار کرد: افراد 

اوتیسمی ارتباطی با جامعه بیرونی خود نداشته و عمدتا فاقد قدرت تکلم هستند. 
نمی توانند درکی از موقعیت خود داشته باشند. در کشور ما نیز مبتالیان به اوتیسم 
جامعه آماری 200 هزار نفری را شــامل می شــوند. از این رو تصمیم بر آن شد تا 
پلیس پیشــگیری با همکاری انجمن اوتیسم، ســامانه ای را برای شناسایی این 
افراد ایجاد کنند.وی افزود: ما همچنین آمادگی ایجاد سامانه ای برای بیماران 

خاص را نیز داریم.

در حادثه پارک هرندی دستگیری نداشتیم
سخنگوی ناجا درباره حادثه پارک هرندی و اقدام شهروندان به آتش زدن پناهگاه 
معتادان اظهار کرد: پلیس در این زمینه دستگیری نداشته است.سخنگوی ناجا در 
پاسخ به سوالی درباره ادعای شهردار منطقه 12 مبنی بر اینکه پلیس دستور حمله 
به پناهگاه معتادان در پارک هرندی را داده است گفت: برای ما نیز جالب است که 
شهرداری کار پلیسی انجام می دهد.سخنگوی ناجا درباره ادعای فروش نوزادان 
در تهران نیز گفت: در این زمینه سردار ساجدی نیا به عنوان رئیس پلیس پایتخت 
توضیحات الزم را داده و چنین پروند ه ای به ما ارجاع نشــده است. اما اگر با چنین 
موضوعی روبرو شویم حتما با آن برخورد خواهیم کرد.نتظر المهدی اضافه کرد: در 

این زمینه نیازمند ورود مدعی العموم و دادستانی هستیم.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه در حال حاضر تحلیلی از آسیب های اجتماعی ندارم 
اظهار کرد: حتی یک مورد آسیب اجتماعی نیز برای پلیس نگران کننده است و 
باید از وقوع آن جلوگیری شود. منتظرالمهدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
گاهی در تصادف با کامیون  عمدی یا غیرعمد بودن حادثه فوت دو مامور پلیس آ
خاطر نشــان کرد: 24 ســاعت بعد از حادثه عامالن دستگیر شدند و عمدی نیز 
در کار نبــود. راننده کامیون با تلفن همراه صحبت می کرده و همین باعث حادثه 

شده است.

ثبت نام طرح جریمه ریالی سربازی از ۲0 آذر
سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از اجرای مجدد ثبت نام برای طرح جریمه 
ریالی ســربازی از 20 آذرماه خبر داد و گفت: ثبت نام تا پایان دی ماه ادامه دارد.
منتظرالمهدی در نشســت خبری خود درباره اجرای دوبــاره طرح جریمه ریالی 
مشموالن دارای بیش از هشت سال غیبت اظهار کرد:  برابر تصمیمات اتخاذ شده 
از بیستم آذرماه ثبت نام طرح جریمه ریالی مجددا آغاز شده و متقاضیان با مراجعه 
به دفاتر پلیس + 10 می توانند درخواســت خود را ثبت کنند.منتظرالمهدی ادامه 
داد: در مرحله اول ثبت نام 287 هزار نفر برای پرداخت جریمه ریالی سربازی ثبت 
نام کرده بودند که 100 هزار نفر از این افراد تاکنون مبلغ خود را پرداخت نکرده و از 
نظر پلیس مشمول غایب به حساب می آیند.وی در مورد نحوه برخورد با مشموالن 
غایــب و اینکه آیا می توان وضعیت آنان را از طریق تماس با ســامانه 110 اطالع 
رسانی کرد؟ گفت: مردم می توانند از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 وضعیت 
مشــموالن غایب را اطالع دهند. ضمن اینکه خود ما نیز از طریق ساز وکارهایی 
که داریم این افراد را شناسایی می کنیم.سخنگوی نیروی انتظامی افزود: البته 
استقبال از خدمت سربازی افزایش یافته و حضور سربازان در پادگان ها نیز نشانگر 

همین موضوع است.

انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس هشدار جدی به ما هم هست
وزیر اطالعات گفت: انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس هشدار جدی به ما هم هست.حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات، صبح روز یکشنبه )24 آبان 94( در پنجاه و نهمین همایش 
سراســری حراست کل کشور با اشاره به مسئله نفوذ دشمن و تبیین اهداف دشمن ازسوی مقام معظم رهبری گفت: دشمن همواره در صدد نفوذ و به دنبال آن، ضربه زدن به کشور بوده است. اما 
اکنون باتوجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. وزیر اطالعات از تالش عناصر دشمن و عوامل سرویس های اطالعاتی برای استفاده از پوشش ها و ظرفیت های مختلف برای حضور 

و نفوذ گفت: وزارت اطالعات با اشراف اطالعاتی خود نقاط  مورد هدف دشمن و اولویت های آنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نفوذ را به خوبی شناسایی کرده. علوی 
همچنین تروریســت های تکفیری را مهم ترین تهدید در عرصه جنگ ســخت علیه جمهوری اسالمی خواند و با اشــاره به انفجارهای اخیر در بیروت و پاریس تاکید کرد: اولویت های اصلی وزارت 
اطالعات تامین امنیت کشــور و مقابله با جریان تکفیری است که بحمدالله توفیقات خوبی داشته ایم و به مردم هم اطالع رســانی نموده ایم. وی افزود: البته انفجارهای اخیر هشدار جدی به ما 

هم می باشد، که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد.

بسیج عملیات نظامی خارج از ایران ندارد
ســردار محمدرضا نقدی در نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج 
در پاسخ به این ســوال که آیا سازمان بسیج 
عملیات نظامــی بین المللی با کشــورهای 
دیگر و در خارج از ایران دارد ، اظهار کرد: ما 
عملیات نظامی بین المللی با کشورهای دیگر 

نداریم و الهام بخش مقاومت در کل کشــورها برای آزادی از چنگ استکبار 
هســتیم اما عملیات نظامی در خارج از کشــورمان نداریــم.وی همچنین 
درباره شهادت برخی از بســیجیان در سوریه یادآور شد: ما بسیجیانی داریم 
که تجربه هــای فوق العاده زیــادی از دوران دفاع مقدس دارنــد، اما بعد از 
جنگ ترجیح داده اند وارد مشــاغل نظامی نشوند و بسیجی باقی بمانند. این 
افراد تجربه های خود را منتقل می کنند و گروه مستشاری ما در سوریه فقط 
پاسداران نیستند و ممکن است بعضی از آنها هم از بسیجیان باتجربه باشند.

داعش حمایت نشود، ریشه کن می شود
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید 
بــا محکوم کــردن حادثه های تروریســتی 
دردناک اخیر در لبنان، عراق، افغانســتان 
و فرانسه گفت: اگر گروه تروریستی داعش 
حمایت نشود، به سرعت ریشه کن می شود.
وی افزود: امت اســالمی باید بیدار شود 

و دســت به دست هم دهد، با هم متحد باشــند ،در این صورت ریشه کن 
کردن این تکفیری ها و تروریســت ها برای ما مسلمانان مشکل چندانی 
ندارد، متاســفانه برخی کشورهای اســالمی از آن ها حمایت همه جانبه 

می کنند. 
آیت الله مکارم شــیرازی با بیان اینکه ما همــه این جنایت ها را محکوم می 
کنیم، تصریح کرد: به دنبال این حادثه ها و جنایت ها تمام اروپا در وحشــت 

فرو رفته است؛ البته دامنه آن به جاهای دیگر و به غیر اروپا هم می رسد. 

سند اراک تا فردا امضا می شود
رییس ســتاد پیگیری اجرای برجام وزارت 
امور خارجه گفت: ســند بازطراحی راکتور 
اراک تــا عصر فردا - دوشــنبه- به امضای 
وزیران خارجــه ایــران و 1+5 و هماهنگ 
کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا می رسد 
و منتشر خواهد شــد. سید عباس عراقچی 

گفت: این ســند هشــت امضا خواهد داشــت و وزرای خارجه ایران و شش 
کشــور به اضافه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این 
ســند را امضا می کنند. عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چه کشــورهایی تاکنون این سند را امضا 
کرده اند،گفت:اسامی کشورهایی که تاکنون امضا کرده اند، مهم نیست، 
چون این صرفا یک کار اداری است . این سند باید امضا شود و برگردد ، همه 

امضا خواهند کرد .

علت ظهور گروه های 
افراطی مانند داعش

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با ســانتیاگو ایرازابــل مورائو، ســفیر برزیل در 

تهران، دیدار و گفتگو کرد.
دکتر رضایی در ابتدای این دیدار گفت: ما تروریســم 
را در همــه اشــکال محکوم می کنیــم و در اتفاقات 
تروریســتی اخیر داعــش در لبنان و فرانســه مراتب 

همدردی خود را با این ملت ها اعالم می کنیم .
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به 
اقدامات آمریکا از زمان به وجود آمدن گروه طالبان 
تا کنون که به نــام مبارزه با تروریســم صورت گرفته 
گفت: ایــن اقدامات، نه تنها طالبــان را از بین نبرد، 
بلکه به ظهور گــروه های افراطــی و تکفیری مانند 

داعش منتج شد.

وی با تشــریح مواضع اصولی جمهوری اسالمی در 
موضوع ســوریه گفــت: امنیت و ثبات در ســوریه و 
حق انتخاب مردم ســوریه برای ایران اهمیت دارد. 
به عقیده ما، آمریکا و غربی ها باید بپذیرند که دولت 
قانونی بشار اسد برقرار باشد و مردم سوریه با شرکت 
در انتخابات، سرنوشــت خود را انتخاب کنند، آنگاه 
همه چیــز حل می شــود. دکتر رضایی بــا دعوت از 
برزیل برای همکاری بیشتر در مبارزه با تروریست ها 
و تکفیری ها گفت: ما با شــما چالش های مشترک 
داریم و می توانیــم با راه حل های مشــترک، آنها را 
برطرف کنیم. ما در بحث امنیت به دنبال این نیستیم 
که برزیــل، نیروی نظامی به منطقــه خاورمیانه وارد 
کند اما می تواند همکاری های بیشتری با ما داشته 
باشــد. در بحث تجارت نیز، برزیل مــی تواند با ایران 
به عنوان کشــوری که با پانزده کشور هم مرز است، 
تعامالت تجاری گســترده تری داشــته باشد. در 20 
ســال پیش وضعیت اقتصادی برزیل به دلیل بدهی 
های فراوان دشوار بود اما امروز شما از این مشکالت 
عبور کرده اید و گام های موثری برداشــته اید. دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به زمینه 
ها و ظرفیت های همــکاری ایران و برزیل گفت: ما 
می توانیم در همه ابعــاد اقتصادی، از جمله صنعت 
نفت و گاز و نیز کشــاورزی همکاری هــای خود را با 
برزیل بیشــتر کنیم. دکتر رضایی افــزود: ما دیگر به 
دوران تحریم ها، باز نخواهیم گشــت. افق روشنی 
در فضای بین المللی پیش روی ایران اســت و از این 
منظر، اقدامات کشورهای آمریکای جنوبی را رصد 
می کنیم. بخــش خصوصی ایران و برزیل می توانند 
با افزایش شناخت خود از یکدیگر و ظرفیت های دو 
طرف، به ایجاد بازارهای مشــترک و گسترش روابط 
دو کشور کمک کنند. سانتیاگو ایرازابل مورائو سفیر 
برزیــل در این دیدار با ابراز خرســندی از دیدار با دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و ملت 
برزیل برای نظام و مردم ایــران، احترام زیادی قائل 
هستند و به وجود دموکراسی در ایران اعتقاد داریم و 
آن را نمونه مثال زدنی برای سایر کشورها می دانیم.

ســفیر برزیل در پایان گفت: ما بــر این عقیده ایم که 
ثبات ایران نقــش تاثیرگذاری در منطقــه دارد و این 

موضوع در حل بحران سوریه نیز کارگشا است.

نامه نیوز نوشت: »خمینی جوان، شیخ نور و رئیس جمهور پرحاشیه برای انتخابات چه برنامه ای دارند؟«
سید حسن خمینی، علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی نژاد سه چهره ای هستند که هنوز هیچکس نمی داند آنها اسفند 94 را چگونه 

سپری خواهند کرد.

 داد نوشت: »چرا باید به دوفوریت الیحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی رای داد؟«
اگر بخواهیم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی امر خطیر شفافیت مالي در انتخابات عملی شود چاره ای جز دوفوریتی شدن 

الیحه باقی نمی ماند، زیرا عادی بودن الیحه آن را از این که تا پایان دوره فرصت رسیدگی به آن در صحن فراهم گردد بی بهره می سازد.

 پارس نیوز نوشت: »در فرانسه چه خبر است؟«
برای استناد به همکاری اطالعاتی غرب و داعش کافی است فقط یک بار در موتورهای جستجو دنبال مسیر این همکاری بگردید و صدها 

سند معتبر از نشریات و رسانه های خود اروپا و غرب مشاهده خواهیم کرد.

 دانا نوشت: »چرا اسامی اعضای هیئت ناظر بر اجرای برجام اعالم نمی شود؟«
بهتر است که شورای عالی امنیت ملی به این سکوت  پایان دهد و با شفاف سازی در خصوص اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام و نحوه 

نظارت این هیئت بر اجرای برجام، زمینه را برای سواستفاده های دشمنان انقالب اسالمی فراهم نکند.

عکس روزسایت نگار

پس از آنکه قانون 
تعیین تکلیف استخدام 
معلمین به تصویب 
نمایندگان رسید، 
تعدادی از میهمانان 
حاضر در صحن علنی با 
کف زدن در پارلمان، از 
این مصوبه مجلسی ها 
ابراز خوشحالی کردند.

همین موضوع موجب 
تذکر محمدرضا باهنر 
شد.باهنر گفت: 
کف زدن در صحن علنی 
توسط میهمانان جلسه 
علنی، تخلف است.

خبرنامه
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رصدخانه

تاریک و روشن های نشست وین 
محورهای توافق بین المللی درباره سوریه چیست؟

دومین دور مذاکرات بین المللی وین برای حل و فصل بحران سوریه، روز 
گذشــته با شــرکت قدرت های جهانی و منطقه ای مرتبط با این موضوع، 
در پایتخت اتریش برگزار شــد و بر خالف دور نخســت، توانست در زمینه 
دستیابی به حداقلی از تفاهم و اشتراک نظر میان طرف های حاضر، موفق 
عمل کند. هرچند، هنوز در برخی از موضوعات اساســی که اتفاقًا نقشی 
کلیدی در حل نهایی این بحران دارند، توافقی به دســت نیامده است. این 
مذاکرات در شرایطی برگزار شد که سایه وقایع تروریستی اخیر در پاریس، 
به شدت بر فضای آن ســنگینی می کرد و بر همین اساس، جای تعجب 
نداشــت که مباحث مربوط به مبارزه با تروریسم در سوریه، به عنوان یکی 
از موضوعات اصلی در این نشســت و البته یکی از مسائل مورد اختالف، 
جلوه گر شــود. در مجموع، آنچه از فضای کلــی مذاکرات، بیانیه پایانی و 
نیز موضع گیری کشــورهای مختلف حاضر در آن برمی آید، این است که 
در صورت محقق شدن سایر شرایط، این نشست می تواند به پایه ای برای 

پیشرفت در حل سیاسی بحران سوریه تبدیل شود.
خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« در گزارش خود از نشســت ویــن و نتایج و 
دستاوردهای آن نوشت دیپلمات هایی که در وین درباره سوریه گفت و گو 
کردند، درباره یک جدول زمانی برای انتقال سیاسی در این کشور با هدف 
پایان جنگ داخلی ســوریه توافق کردند. با ایــن حال، جزئیات اصلی این 
برنامه، شامل وضعیت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و تصمیم درباره اینکه 
کدام یک از گروه های مخالف تروریســت محسوب می شوند، حل نشده 
باقی مانده اســت. این خبرگزاری اشــاره می کند کــه دیپلمات ها، درباره 
راه های برقراری آتش بس توافق داشــتند؛ اما دربــاره اینکه کدام گروه ها 
غیر از داعش و النصره از شمول این آتش بس خارج خواهند بود، اختالف 
داشتند. بر اساس مفاد این بیانیه، کشورهای حامی هر گروه که مشمول 
آتش بس است، مسئول اطمینان از پایبندی آن گروه به آتش بس خواهند 
بود. در این زمینه، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت اردن بر فرایند 
شناســایی گروه هایی که تروریســت خوانده خواهند شد، نظارت می کند. 
به گفته وی، این روند پیش از آغاز فرایند سیاســی میان دولت و مخالفان 

تکمیل خواهد شد.
خبرگزاری »رویترز« نیز در گزارشی مشــابه، به همین موضوع پرداخته و 
می نویسد آمریکا، روسیه و قدرت های خاورمیانه و اروپا روز شنبه برنامه ای 
را برای فرایند سیاسی در سوریه که در ظرف دوسال به انتخابات بینجامد، 
تدوین کردند. وزرای خارجه و مقامات ارشــد حدود بیســت کشــور بر سر 
آتش بس توافق کردند اما جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش بس 
درباره داعش اجرا نخواهد شد. به عقیده رویترز، به نظر می رسید روسیه و 
آمریکا اختالف دیرینه خود را درباره سرنوشت اسد نادیده گرفته اند. غرب 
و متحدانش می گویند اسد باید برود اما روسیه و ایران از انتخاباتی حمایت 
می کنند که اسد در آن شرکت داشته باشد. در این مطلب همچنین به نقل 
از جان کری آمده: »ما قطعًا درباره آنچه برای اسد رخ باید دهد، اختالف 
داریم؛ اما بر فرایند سیاســی با هدایت ســوری ها تکیــه می کنیم و نیز بر 

گفت و گوی طرف های درگیر در ســوریه  که می تواند به بســتن این فصل 
ناگوار در ســوریه کمک کند، تاکید داریم«. سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه نیز گفت بیشتر کشورهای شرکت کننده - اما نه همه آن ها - حامی 

آتش بس فوری بودند.
به هر حال، شرکت کنندگان در نشست وین 2 در پایان این نشست بیانیه ای 
تحت عنوان »بیانیه گروه بین المللی حمایت از ســوریه« منتشر کردند که 
مطابق با آن، ظرف مدت شــش مــاه، دولت انتقالی در ســوریه با نظارت 
سازمان ملل و رهبری سوری ها شــکل می گیرد و سپس، قانون اساسی 
جدید به نگارش درآمده و انتخابات سراسری با حضور همه مردم سوریه، از 
جمله سوری های خارج از این کشور، طی مدت 18 ماه برگزار خواهد شد. 
از جمله دیگر بخش های مهم این بیانیه، اشــاره به این موضوع است که 
پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد متعهد شدند از قطعنامه 

این شــورا با هدِف قدرت دادن یــک نیروی ناظر بــر آتش بس تحت نظر 
سازمان ملل در بخش هایی از سوریه که ناظران در آن مورد تهدید حمالت 
تروریســت ها قرار ندارند، حمایت کنند و از فرایند انتقال سیاسی براساس 
بیانیه ژنو نیز حمایت نمایند. افزون بر این، گروه بین المللی حمایت از سوریه 
بر اهمیت پایبندی به همه قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل، از 
جمله قطعنامه 2199 درباره متوقف کردن تجارت غیرقانونی نفت، اشیای 
عتیقه و گروگان ها به نفع تروریســت ها تأکید کرد. افزون بر این، داعش، 
جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی که شورای امنیت سازمان ملل 

آن ها را تروریستی اعالم کرده، باید شکست داده شوند.
شــاید بتوان گفت تأکید بر این بخش اخیر و همچنین اشــاره به ضرورت 
تدوین فهرستی دقیق و مشخص از گروه های تروریستی فعال در سوریه، 
تا حدی متأثر از وقایع تروریســتی اخیر در پایتخت فرانسه بوده است. این 
موضوعی بود که همزمان با برگزاری نشست دیروز، مورد اشاره رویترز قرار 
گرفته بود. این خبرگزاری نوشت حمالت اخیر پاریس، محور گفت وگوها در 
این اجالس را از »سوریه« به »مبارزه علیه داعش« تغییر داد. رویترز در این 
زمینه به اظهارت لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه استناد کرد که گفته 
بود با وقوع حمالت مرگبار در پاریس، مذاکرات باید بیشــتر بر میدان نبرد 
و مبارزه با داعش متمرکز باشد تا فرایند سیاسی در سوریه. به نظر می رسد 
به همین دلیل است که این بار و در نشست روز گذشته، موضوع مشخص 
کردن دقیق گروه های تروریستی و کنار گذاشتن آن ها از فرایند سیاسی، تا 
این حد محل بحث قرار گرفت. تاکنون، تنها درباره تروریستی بودن ماهیت 
دو گروه داعش و جبهه النصره توافق حاصل شده و کشورهایی چون ترکیه 
و عربستان، اصرار دارند که گروه های دیگری چون احرار الشام، در زمره 
تروریســت ها طبقه بندی نمی شوند. این در حالی است که از قضا، یکی از 
گروه های تشکیل دهنده احرار الشام به عنوان ائتالفی از گروه های مسلح، 
جبهه النصره اســت. به هر ترتیب، بیانیه ویــن را می توان در حال حاضر، 
نقطه آغازی برای یک فرایند سیاسی دانست که راه زیادی باید تا به نتیجه 

رسیدن آن طی شود. 

معنای حمالت تروریستی اخیر در پاریس چیست؟ 
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز با اشاره به حمالت تروریستی جمعه شب پاریس که باعث کشته شدن 129نفر و زخمی شدن 352 نفر دیگر شد، آن را نشانه تداوم آسیب پذیری اروپا در مقابل تروریسم ارزیابی کرد و نوشت: این عملیات، 
سطح باالیی از اقدامات پیچیده است که سازماندهی آن، هفته ها یا ماه ها طول کشیده است. این روزنامه آمریکایی در نوشتاری به قلم »پاتریک جی مک کانل« افزود مجموعه تیراندازی ها و عملیات انتحاری جمعه شب پاریس، کمتر از 
یک سال از حمله به دفتر مجله طنز شارلی ابدو و یک فروشگاه بزرگ رخ داد که باعث کشته شدن 17 نفر شد. آنتونی کوردسمن، کارشناس اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در این زمینه گفت: »حتی کارآمدترین 
تالش ها در مبارزه با تروریسم نیز نمی تواند یک کشور، به ویژه جوامع آزاد در غرب را از چنین حمالتی محافظت کند«.  لس آنجلس تایمز با اشاره به مسئولیت داعش در حمالت پاریس افزود اگر داعش این حمالت را انجام داده باشد، این 
امر تازه ترین عملیات مرگبار این گروه را در خارج از ســوریه و عراق نشــان می دهد. با ظهور داعش در جنگ طوالنی سوریه، بسیاری از مفسران سیاسی بیان کردند که منافع این گروه، به طور عمده داخلی است. اما با توجه به تالش های 
جدی بین المللی برای نابودی این گروه، ظاهرًا این امر به شــکل چشــمگیری تغییر کرده است. به نظر می رسد حمالت پاریس، فشارها را بر قدرت های جهانی برای کمک به یافتن راه حلی سیاسی در سوریه و تشدید عملیات نظامی علیه 

داعش و سایر گروه های تندرو افزایش دهد. برخی از شاهدان عینی در کنسرت باتاکالن گفته اند آنها کلماتی مانند »سوریه« و »انتقام« را از مهاجمان شنیده اند.

نیروهای کرد عراقی توانستند شهر سنجار در غرب استان نینوا را از دست داعش 
پس بگیرند.

نارندرا مودی،  در سفر خود به 
انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن 

برای مردم سخنرانی کرد.

خروج یک قطار سریع السیراز ریل در استراسبورگ فرانسه و سقوط آن به داخل یک کانال آب، 7 کشته و 10 زخمی بر جای 
گذاشت.

محل بمبگذاری بیروت 24 ساعت 
پس از این حادثه تروریستی.

 طرح آمریکا برای شعله ور کردن 
جنگ داخلی در مصر

روسیه یک گزارش سری درباره طرح آمریکا برای شعله ور کردن 
جنگ داخلی در مصر و دیگر کشورهای منطقه را فاش کرد. در 
گزارشــی که روس ها اخیرا فاش کردند اینگونه آغاز می شود: 
»اگر مصری ها توجیه و علتی برای کشــتن یکدیگر نیابند، ما 
)دولت آمریــکا( باید این علت را ایجاد کنیــم«. در این گزارش 
همچنین آمده است هدف اصلی سوق دادن ارتش و ملت مصر 
به جنگ با یکدیگر قبل از ســال 2015 میالدی است؛ زیرا اگر 
وضع مثل روال کنونی باقی بماند ما شاهد عبدالناصر جدیدی 

در منطقه خواهیم بود. این بار، آن شخص السیسی است. 

 پوتین و اوباما باالخره دیدار کردند
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه و باراک اوباما، همتای 
آمریکایی وی، روز یکشــنبه در آغاز نشست سران گروه 20 در 
ترکیه با وجود روابط سرد خود و اختالفات بین دو کشور به ویژه 
درباره سوریه،  باهم دســت دادند. روسای جمهوری دو کشور 
حتی چند کالمی هم پیش از عکس سنتی دسته جمعی گروه 20 
با هم گفت و گو کردند. به طور رسمی،  هیچ دیدار دو جانبه ای بین 
رهبران دو کشور در چارچوب نشست دو روزه در مرکز تفریحی 
آنتالیا پیش بینی نشده است. با این حال، مسکو و واشنگتن این 
موضوع را که رهبران دو کشور قرار است گفت و گوهای دوجانبه 

خود را در طول اقامت در ترکیه افزایش دهند،  رد نکرده اند.

انتشار اطالعاتی درباره نخستین 
عامل انتحاری پاریس

مقامات فرانسوی گفتند نخستین بمب گذار انتحاری جمعه شب 
پاریس، فردی اســت که خود را تبعه سوریه معرفی کرده و همراه 
آوارگان وارد اروپا شده بود. یک سناتور فرانسوی در این زمینه اظهار 
داشته نخستین بمب گذار انتحاری که جمعه شب خود را در نزدیکی 
ورزشگاه استاد دو فرانس منفجر کرد، فردی است که همراه سایر 
آوارگان از بنــدر لروس در یونان وارد اروپا شــده بود و پس از اعالم 
نداشتن مدرک شناسایی، خود را احمد المحمد، تبعه سوریه و متولد 
دهم سپتامبر  1990معرفی و در چارچوب نظام صدورگذرنامه در 

شرایط اضطراری، گذرنامه ای جدید دریافت کرده بود.  

  درخواست تجدید نظر اوباما 
در پذیرش مهاجران سوری

وقایع تروریستی پاریس، از هم اکنون تأثیرات خود را بر رویکردهای 
بین المللی دیگر کشــورها بر جای گذاشته است. در این راستا، دو 
سناتور جمهوری خواه آمریکایی خواستار ایجاد محدودیت های شدید 
بر پذیرش آوارگان سوری شده اند. دو نامزد بالقوه جمهوری خواهان 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه اعالم کردند دولت 
باراک اوباما باید در طرح های خود در راستای پذیرش هزاران آواره 
ســوری در این کشــور، بازنگری کند. تد کروز و مایک هاکبی  این 
درخواســت را پس از آن مطرح کردند که حمالت گروه تروریستی 
داعش در پاریس، به کشته شدن دست کم 127 نفر منجر شد.

بین الملل
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توقف در باالی سقف!
وام ۲5 میلیونی خودرو در کمتر از یک هفته به هدف رسید

در تاریخ 25 مهرماه ســال جاری بود کــه بعد از چند هفته 
کشمکش پیرامون وضعیت اقتصادی کشور که به اذعان 
کارشناسان در رکود کامل به سر میبرد، و بعد از نامه نگاری 
چهار وزیر با روحانی، در نهایت بســته سیاست های جدید 
اقتصادی دولت توســط رئیس کل بانــک مرکزی، وزیر 
اقتصاد و سخنگوی دولت تشریح شد که طی آن سیاست 
های آتی و شش ماهه دولت برای خروج از رکود نزد افکار 

عمومی مطرح شد.
رئیس کل بانک مرکزی طی جلســه ای که به این منظور 
برگزار شد برای اولین بار خبر از وام 25 میلیونی خودرو داد. 
ولی الله سیف اذعان کرد: مصرف کننده این امکان را دارد 
معــادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ســاله 
با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیالت 
دریافت کند و اسناد این تسهیالت از طریق خودروسازان 

با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
این موضوعی بود که البته بعد از مدتی پشت پرده های آن 
به خوبی مشخص شد و آنگونه که از شواهد به تدریج پیدا 
شد این بود که دقیقا سیاست دولت در راستای خالی کردن 
انبار خودرو ســازان از خودروهای دپو شده طراحی شده و 
نه مقابله با رکود آنگونه که مطرح میشود. به تدریج میزان 
اعتبارات در نظر گرفته شــده برای این منظور نیز معادل 
بیش از 2 هزار میلیارد تومان برآورد شــد که رقمی مشابه 
رقم مورد نظر برای کمک نقدی به خودروسازان بود. دولت 

و خودروسازان در لوای تســهیالت خرید خودرو و تحریم 
تقاضا، چند هدف را به شکل همزمان مورد نظر داشتند و 
البته بعد از گذشت یک هفته از شروع پرداخت تسهیالت 

به نظر به همه اهداف خود رسیده اند.
روز گذشته عنوان شد که بیش از 125 هزار خودرو در طرح 
جدید دولت و خودروسازان به فروش رفته است. در حالی 
که بانک مرکزی سقف 110 هزار خودرو را مد نظر داشت 
اما خودروسازان پای خودرو از این سقف فراتر گذاشته و 15 
هزار خودرو را بیش از میزان تعیین شده به فروش رسانده 
اند. تنها در ظرف کمتر از یک هفته رویای خودروســازان 
برای فروش خودروها آفتاب خورده به حقیقت پیوســت و 
انبارهای خودروســازان گویا تا یک ماه دیگر مجددا خالی 

خواهد شد.
اما در این میان هنوز مشــخص نیست که تکلیف این 15 
هزار خودروی ثبت نام شده بیش از سقف تعیین شده چه 
خواهد شد. در حالی که معاونین بازاریابی دو شرکت سایپا 
و ایــران خودرو از تمدید طرح و فــروش 300 هزار خودرو 
سخن میگفتند شب گذشــته بانک مرکزی آب پاکی را بر 
روی دست خودروسازان ریخت و برای توقف طرح فروش 

تسهیالتی به آنها اولتیماتوم داد.
محمدعلی کریمی ســخنگوی بانک مرکزی  با اشــاره به 
برگزاری جلســه شب گذشــته رئیس کل بانک مرکزی با 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونین مالی 

شرکت های خودروساز کشــور گفت: طبق توافق صورت 
گرفته میان بانک مرکزی با شــرکت  های خودروساز قرار 
بود برای کمک به فروش کاالهای انبار شده این دو شرکت 

منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود.
وی افزود: طبق آمار منتشره از سوی دو شرکت خودروساز 
سایپا و ایران خودرو، 51 هزار دســتگاه خودرو موجودی 
انبارهای این دو شــرکت بود که بانــک مرکزی کمک به 
فروش و تأمین مالی تسهیالت دولتی آن را تا دو برابر این 

رقم را پذیرفت.
کریمی با بیــان اینکه البته 10 هزار دســتگاه دیگر نیز به 
مجموع 100 هزار دستگاه خودروی مشمول اعطای طرح 
تسهیالت دولتی برای خرید خودرو از سوی بانک مرکزی 
اضافه شــد تأکید کرد: بانک مرکزی با در نظر گرفتن آثار 
تورمی این طرح، در حال حاضر دیگر امکان تأمین مالی 
اعطای تســهیالت دولتی برای خرید خودرو بیش از رقم 

تعهد شده را ندارد.
وی با اشــاره به برخی اظهارات از سوی مسئولین مالی دو 
شرکت خودروساز کشور مبنی بر اینکه ممکن است مرحله 
دومی نیز برای اعطای تســهیالت دولتی از ســوی نظام 
بانکی کشــور عملیاتی شود، گفت: به هیچ وجه در جلسه 
شب گذشته صحبتی از اجرای مرحله دوم طرح تسهیالت 
دولتی برای خرید خودرو به میان نیامده و نظام بانکی کشور 

نیز امکان تأمین مالی مرحله دوم را ندارد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به این پرسش که قرار بود این طرح شش 
ماهه اجرا شــود گفــت: نظام بانکی کشــور بــا اجرای 
این طــرح کمک به گــردش نقدینگی در شــرکت های 
خودروســاز را به انجام رســانده و بر اســاس آمار میزان 
2 هزار و 500 میلیــارد تومان اعتبار از اجرای این طرح 
برای شــرکت های خودروساز فراهم شــده و با توجه به 
اینکه 110 هزار خودرو در روزهای نخســت اجرای این 
طرح به فروش رســیده دیگر امــکان تداوم این طرح از 
ســوی بانک مرکزی به دلیل عدم امــکان تأمین مالی 

آن وجود ندارد.
حال با توجــه به همه آنهــا آنچه باقی مانده اســت مزه 
خوش یک فروش بیسابقه برای خودروسازان و انبارهای 
خالی شــده آنها و یک اعتبار حداقل دو هزار میلیاردی 
بر روی دست دولت برای پوشــش و تامین مالی اقساط 
فــروش خودرو اســت. هنوز هم مشــخص نیســت که 
تکلیف خودروهای ثبت نام شده بیش از ظرفیت تعیین 
شــده چه خواهد بود. اما میتوان بــه خوبی حدس زد که 
این موضوع شــاید آخرین موضوعی است برای دولت و 
خودروسازان اهمیت داشته باشد. آنچه اکنون اهمیت 
دارد، پیدا شدن راهی است که در بسیاری از موارد دیگر 
الگوی »خورانــدن« محصوالت بی کیفیــت داخلی به 

مشتریان باشد.

تورم نقطه به نقطه آذرماه تک رقمی می شود
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور با 
بیان این که مشــکل فعلی اقتصاد 
مشــکل تقاضــا و کاهــش بودجه 
خانوار و درآمد ســرانه است گفت: 
انتظــار داریــم، نرخ تــورم نقطه به 
نقطــه در آذرماه تک رقمی شــود. 
مســعود نیلــی در نشســت هیئت 

نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعالم این خبر اظهار 
کــرد: در حال حاضــر اقتصاد ایران بــا بحث کاهش 
تقاضا در عین حــال با کاهش بودجه خانــوار و درآمد 
ســرانه روبه رو اســت. به طوری که امروزه شــاهد آثار 
ناشــی از ایــن چالش ها هســتیم.  وی افــزود: برای 
رســیدن به درآمد سرانه ســال 90 اگر بتوانیم ساالنه 
4.5 درصد رشــد در این وادی داشــته باشیم تا سال 
1397 به این هدف خواهیم رســید. مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور ادامه داد: شرایط نامساعد مالی دولت و 
انباشت بدهی ها موضوع و مشکل دیگری است که با 

وجودی که بارها مطرح شده است 
همچنان ادامــه دارد. وی تصریح 
کرد: در این میان نظام بانکی و روند 
تامین مالی واحدهــای اقتصادی 
به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد 
کشــور مطرح اســت. نیلی اظهار 
کرد: نقدشوندگی درآمدهای بانکی 
با چالش هــای جدی روبه رو شــده و باعــث افزایش 
وابســتگی بانک ها به بانک مرکزی گردیده است که 
در پی این موضوع شــاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ 
سود بانکی هســتیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش 
تورم به کاهش نرخ ســود بانکی اقدام کنیم. مشــاور 
اقتصادی رئیس جمهور همچنین از سقوط درآمدهای 
نفتی سخن گفت و یادآور شد: هیچگاه اقتصاد ایران 
تا بــه این اندازه در مضیقه نبوده اســت بــه طوری که 
کاهش درآمدهای نفتی ایران در 60 ســال گذشــته 

بی سابقه است.

مالیات غیرقانونی بر وام 25 میلیونی خودرو
در حالــی کــه از امــروز پرداخــت 
تســهیالت 25 میلیونــی خــودرو با 
رسیدن به ســقف مورد نظر متوقف 
شده است، موضوع دریافت مالیات 
های اضافی به یکی از حاشــی های 
جدید ایــن طــرح تبدیل شــده. در 
قراردادهای شــرکت ایــران خودرو 

مالیات تسهیالت در نظر گرفته شده که تاکنون سابقه 
نداشــته اســت. تعیین مالیات موجــب افزایش هزینه 
مشــتری در خریــد محصوالت شــرکت ایــران خودرو 
شــده به طوری در برخی خودروها تــا یک و نیم میلیون 
تومان افزایش هزینه داشته اســت. این اخذ مالیات در 
محصوالت ایران خودرو در شرایطی است که شرکت سایپا 
مالیاتی بابت تسهیالت از مشتری دریافت نمی کند. در 
همین باره سید بهاء الدین حسینی هاشمی که حدود 30 
سال در شبکه بانکی فعالیت داشته است اظهارداشت: 
تســهیالت مالیاتی ندارد و بنده تاکنون چنین چیزی را 

نشنیده ام. وی افزود: مالیات بر ارزش 
افزوده ممکن اســت به فروش تعلق 
گیرد و اگــر مالیاتی به عنوان مالیات 
تسهیالت گرفته شود، خالف ضوابط 
اعطای تســهیالت اســت. در هیچ 
کشوری مالیات تســهیالت گرفته 
نمی شــود و چیزی به عنوان مالیات 
تســهیالت وجود ندارد. منشــاء منابع تسهیالت خرید 
خودرو از ســوی سیســتم بانکی )بانک مرکزی( تامین 
می شــود و طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات  بر ارزش 
افــزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسســات 
و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحســنه 
مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در 
بورس ها و بازارهــای خارج از بورس، از معافیت مالیاتی 
برخودار اســت. در واقع این مالیات بــر ارزش افزوده در 
صورتی وجاهت قانونی داشت که خودروساز هم بابت این 

تسهیالت به بانک مالیات پرداخت می کرد

جزییات جدید عرضه بنزین 
از آذر ماه

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با تشریح 
آخرین وضعیت عرضه بنزین پس از حذف سهمیه ها 
از اول آذر، گفــت: ذخیره بنزین 700 تومانی موجود 
در کارت ها به کمترین میزان خود پس از آزادســازی 

قیمت ها رسید.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با تشریح 
آخرین وضعیت عرضه بنزین پس از حذف سهمیه ها 
از اول آذر، گفــت: ذخیره بنزین 700 تومانی موجود 
در کارت ها به کمترین میزان خود پس از آزادســازی 

قیمت ها رسید.
ســید ناصر ســجادی درباره آخرین وضعیت عرضه 
بنزیــن در جایگاه ها از ابتدای آذر ماه ســال جاری، 
گفت: براســاس مصوبه هیات دولت اعتبار مصرف 
ســهمیه بنزین 700 تومانی ذخیره ســازی شــده در 
کارت های هوشمند ســوخت از ابتدای آذر ماه سال 

جاری به پایان می رسد.
مدیر عامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایــران با اعالم اینکــه عمال از ابتدای آذر ماه ســال 
جاری بنزین معمولی به صورت تک نرخی و با بهای 
1000 تومان و بنزین ســوپر بــا قیمت 1200 تومان 
در جایگاه های کل کشــور عرضه می شود، تصریح 
کرد: بر این اساس عرضه بنزین با قیمت 700 و 800 

تومانی در جایگاه ها متوقف خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با عرضه بنزین تک 
نرخی از ابتدای آذر ماه سال جاری، حذف کارت های 
هوشمند ســوخت در دســتور کار قرار ندارد، اظهار 
داشــت: از این رو همچون ســابق مردم با استفاده 
از کارت شــخصی و یا کارت جایگاهداران می توانند 

نسبت به خرید بنزین معمولی و یا سوپر اقدام کنند.
وی همچنین با رد حذف کارت های بنزین همزمان با 
حذف سهمیه ها از ابتدای آذر ماه، بیان کرد: با توجه 
به اتمام سهمیه بندی بنزین مردم کمتر انگیزه برای 
خرید بنزین با استفاده از کارت های شخصی را دارند 
و هم اکنون بخش عمده خرید بنزین با اســتفاده از 

کارت جایگاه داران انجام می شود.
ســجادی با یادآوری اینکــه از ابتــدای آذر ماه هیچ 
گونه برنامه ای به منظور جمع آوری کارت ســوخت 
جایگاهداران نداریم، بیان کرد: با این وجود از مردم 
درخواســت می شــود که برای خرید بنزین از کارت 
هوشــمند سوخت شــخصی اســتفاده کنند که این 
موضوع بــه جمع آوری اطالعات و مدیریت بیشــتر 

تامین و توزیع بنزین در کشور کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران بــا بیان اینکــه همزمان با عرضــه تک نرخی 
بنزین در سراســر کشــور هیچ گونــه محدودیتی در 
اســتفاده از کارت جایگاهــداران توســط مردم هم 
اعمال نشده اســت، تاکید کرد: عرضه کارتی بنزین 
یکی از سیاست های کالن دولت و وزارت نفت بوده 
و با آزادســازی قیمت ها و عرضه تک نرخی خللی در 

اجرای این سیاست به وجود نمی آید.
این مقــام مســئول در ادامه بــا تاکید بــر اینکه هم 
اکنون ذخیره بنزین 700 تومانی موجود در کارت ها 
به کمتریــن میزان خود پس از آزادســازی قیمت ها 
رســیده اســت، اظهارداشــت: همزمان بــا اجرای 
طرح آزادسازی قیمت ها ذخیره بنزین 700 تومانی 
کارت ها بــه حــدود دو میلیــارد و 500 میلیون لیتر 

رسیده بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ذخیره بنزین 700 تومانی 
کارت ها به کمتر از 400 میلیــون لیتر کاهش یافته 
است، گفت: پیش بینی می شود تا اول آذر ماه حدود 
50 میلیــون لیتــر از این ســهمیه 700 تومانی مورد 

استفاده قرار بگیرد.

رصدخانه

واکنش وزیر کار به کمپین تحریم خرید خودرو
امروز وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی صحبت هایــی 
کرده کــه دو نتیجه مهم در 
پی دارد. از یک ســو ربیعی 
رسما اعالم می کند پیام این 
کمپین به گوش مســوالن 
رســیده و آنها در جریان آن 

قرار گرفته اند و البته از سوی دیگر معتقد است 
این کمپین ها جهت را اشتباه رفته اند و باید به 
جای خــودرو نخرید، شــعار کیفیت خودروها 
را افزایش دهید ســر می دادند. وزیر کار گفته 
به شــدت طرفدار این هستیم که باید تولیدات 
داخلی را مصرف کنیم اما این فشار اجتماعی 

از سوی کمپین ها به جای 
نخریدن خودروهای داخلی 
باید به فشار اجتماعی برای 
خریــد ن خودروهای ایمن 
تبدیل شود که حافظ جان 
سرنشــینانش باشــد. این 
کمپین هــا جهــت را گــم 
کرده اند و باید سمت و سوی خود را تغییر دهند. 
هرچنــد ربیعی در صحبت هایــش چگونگی 
این تغییر جهت را مشــخص نکــرده، اما جزو 
نخستین اظهار نظرهای رسمی درباره دالیل 
مخالفت بعضی از مقامات اقتصادی دولت با 

این کمپین بوده است.

دالیل افزایش نرخ دالر در بازار
افزایــش ســفر و تقاضای 
خرید دالر و تعطیالت پیش 
رو، افــت درآمد های نفتی 
و کاهــش منابع ارزی، باال 
رفتن انتظار بــرای حضور 
ایران در تجارت بین المللی 
در دوران پســا تحریــم و 

حتی ارائــه وام 25 میلیون تومانــی خودرو از 
جمله دالیلی اســت که از سوی اعضای اتاق 
بازرگانی و دســت اندرکاران بخش خصوصی 
برای افزایش نرخ دالر مطرح شــده است. به 
گفته رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایــران، کاهــش منابــع ارزی کشــور و پایین 

آمدن قیمــت نفت از جمله 
افزایش  مهمترین عوامل 
نــرخ ارز اســت. ابوالفضل 
گلپایگانی اظهــار کرد که 
احســاس نگرانــی از نبود 
ارز در بــازار موجب شــده 
است که قیمت ها به شکل 
احساسی افزایش پیدا کند. اکنون بسیاری از 
تولید کنندگان و واردکنندگان به منابع و قطعات 
نیاز دارند برای همین احســاس می کنند باید 
منابع ارزی بیشتری برای خرید هایشان داشته 
باشــند؛ از این جهت به نظر می رســد باید در 

آینده منتظر افزایش قیمت ارز باشیم.

یارانه 15 درصد معترضان مجددا برقرار شد
احمــد میــدری در گفتگو 
بــا مهر در پاســخ بــه این 
پرســش کــه یارانــه چند 
درصــد معترضــان حذف 
یارانه نقدی بازگشته است، 
گفــت: تاکنــون چیــزی 
حــدود 15 درصد افرادی 

که اعتراض کرده بودند، برگشت خورده است. 
او افزود: در همین حال، تاکنون یارانه نقدی 
نزدیــک به 3 میلیون نفر )اقشــار مرفه( قطع 
شده است. از معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی سئوال شد که آیا تا پایان 
سال 3 میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی 

حذف می شوند؟ که وی در 
پاســخ گفت: این موضوع 
در بودجه آمده و کار بســیار 
سختی است ولی به نحوی 
در حال اجرای این تکلیف 
هســتیم که حقــوق افراد 
تضییع نشــود. میــدری در 
پاسخ به این پرسش که منابع آزاد شده از محل 
حــذف یارانه نقدی 3 میلیــون ایرانی در کدام 
بخش ها هزینه خواهد شــد؟ اظهارداشت: 
تاکنــون منابــع زیادی آزاد نشــده ولــی قرار 
بوده اســت این منابع به کسری بودجه دولت 

کمک کند.

اقتصاد
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پنجره

۱۰ ماده ی غذایی مناسب دوران بارداری
بهترین رژیم غذایی را انتخاب کنید

زینب حیدری زاد- پیروی از یک رژیم غذایی ســالم در طول بارداری بسیار مهم 
اســت. در طول این دوره، بدن شــما به مواد مغذی، ویتامین هــا و مواد معدنی 
اضافی نیاز دارد. در واقع، در طول ســه ماهه ی دوم و سوم روزانه به 300- 350 
کالری اضافی نیاز دارید. رژیم هایی که فاقد مواد غذایی کلیدی هستند، می تواند 
بر رشد کودک تاثیر منفی بر جای گذارد. عادات بد غذایی و افزایش وزن بیش از 
حد همچنین ممکن است خطر ابتال به دیابت بارداری و عوارض ناخوشایند تولد 
را افزایش دهد. به عبارت ساده، انتخاب غذاهای سالم و مغذی کمک می کند 
تا از سالمت خود و فرزندتان مطمئن شوید. همچنین کاهش وزن پس از وضع 
حمل را بسیار ساده تر خواهد نمود. 10 ماده ی غذایی بسیار مغذی که در هنگام 

بارداری باید خورده شوند، عبارتند از:

1. محصوالت لبنی
در دوران بارداری، برای پاسخگویی به نیازهای جنیِن در حال رشد باید پروتئین 
و کلســیم اضافی مصرف کنید. محصوالت لبنی حاوی انواع پروتئین با کیفیت 
باال هستند. فرآورده های لبنی بهترین منبع غذایی تامین کلسیم هستند، مقادیر 
باالیی از فسفر، ویتامین های مختلف B، منیزیم و روی را فراهم می کنند. ماست، 
به خصوص ماســت یونانی، به ویژه برای زنان باردار مفید است. این نوع ماست 
شامل کلسیم بیشتری نسبت انواع دیگر محصوالت لبنی می باشد. برخی از انواع 
ماست نیز شامل باکتری های پروبیوتیک هستند، که به سالمت دستگاه گوارش 
کمک می کنند. مصرف پروبیوتیک در دوران بارداری خطر ابتال به عوارضی مانند 
فشار خون باال بعالوه ی پروتئین در ادرار، دیابت بارداری، عفونت واژن و آلرژی 

را کاهش می دهد.

۲. حبوبات
این گروه از موادغذایی شــامل عدس، نخود فرنگی، لوبیا، نخود، ســویا و بادام 
زمینی می شــود. حبوبات منابع گیاهی بســیار خوبی از فیبــر، پروتئین، آهن، 
فوالت و کلســیم و همه ی آنچه که بــدن در دوران بارداری بدان نیاز بیشــتری 
دارد، می باشــد. فوالت یکی از ویتامین های B )B9( است. به ویژه در سه ماهه  
اول، برای سالمت مادر و جنین بسیار مهم است. با این حال، بیشتر زنان باردار 
به اندازه کافی فوالت مصرف نمی کنند. این مورد با افزایش خطر ابتال به نواقص 
لوله عصبی و کم وزنی نوزاد در هنگام تولد مرتبط اســت. مصرف ناکافی فوالت 
همچنین باعث می شود که کودک در مراحل بعدی زندگی و در طول رشد بیش از 
سایرین مستعد ابتال به عفونت ها و بیماری ها شود. حبوبات حاوی مقادیر زیادی 
فوالت می باشند. یک فنجان عدس، نخود یا لوبیا سیاه ممکن است ٪90-65 

از نیاز روزانه ی فرد را تامین کند. 

3. سیب زمینی شیرین
ســیب زمینی شیرین منبعی بســیارغنی از بتا کاروتن، یک ترکیب گیاهی که در 
بدن به ویتامین A تبدیل می شود، است. ویتامین A برای رشد، همچنین برای 
تفکیک بیشتر ســلول ها و بافت ها ضروری و برای رشــد جنین سالم از اهمیت 
ویژه ایی برخوردار اســت. به طور کلــی به زنان باردار توصیه می شــود تا مصرف 
ویتامین A خود را 10-40٪ افزایش دهند. در عین حال به آنها توصیه می شود 
تا از مصــرف مقادیر زیاد منابع حیوانی ویتامین A، که در صورت مصرف بیش از 
حد موجب مسمومیت می گردد، اجتناب کنند. بنابراین، بتا کاروتن منبع بسیار 
مهمی از ویتامین A برای زنان باردار است. سیب زمینی شیرین منبع بسیار خوبی 
از بتا کاروتن است. حدود 100-150 گرم سیب زمینی شیرین پخته شده تمام نیاز 
روزانه  فرد را برآورده می کند. عالوه بر این، سیب زمینی شیرین حاوی فیبراست، 

که احساس ســیری را افزایش، قند خون را کاهش و سالمت دستگاه گوارش و 
تحرک را بهبود می بخشد.

4. سالمون
ماهی سالمون منبعی بسیار غنی از اســیدهای چرب ضروری امگا 3 است. اما 
اکثر مردم، به ویژه زنان بــاردار از رژیم غذایی خود به اندازه کافی امگا 3 دریافت 
نمی کنند. مصرف اسیدهای چرب امگا 3 در طول بارداری ضروری هستند، به 
ویژه اسیدهای چرب با زنجیره بلند امگا 3. این اسیدهای چرب در غذاهای دریایی 
به مقدار فراوان یافت می شــوند و به تشکیل مغز و چشم جنین کمک می کنند. 
با این حال، به طور کلی به زنان باردار توصیه می شود تا مصرف غذاهای دریایی 
را به دو بار در هفته محدود کنند، زیــرا در ماهی های چرب جیوه و آالینده های 
گاهی از این امر باعث می شود تا برخی از زنان باردار از همه ی  دیگر وجود دارد. آ

غذاهای دریایی پرهیز کنند، در نتیجه مصرف اسیدهای چرب امگا 3 را محدود 
می کنند. با این حال، مطالعات حاکی از آن اســت که زنان باردار که 2-3 بار در 

هفته ماهی چرب می خورند، میزان امگا 3 توصیه شده را دریافت می کنند.

5.تخم مرغ
تخم مرغ هــا در زمره مواد غذایی بی نهایت ســالم قرار دارند، زیرا تقریبا شــامل 
همه ی مواد مغذی مورد نیاز بدن می باشند. یک تخم مرغ بزرگ شامل 77 کالری، 
همچنین چربی و پروتئین با کیفیت باالست. بعالوه شامل بسیاری از ویتامین ها 
و مواد معدنی نیز می باشــد. تخم مرغ منبع عالی از کولین اســت. کولین برای 
فرآیندهای بسیاری در بدن، از جمله رشد مغز و سالمت ضروریست. بررسی رژیم 
غذایی در ایاالت متحده نشان داد که بیش از 90٪ از مردم کمتر از مقدار توصیه 
شده کولین مصرف می کنند. مصرف اندِک کولین در دوران بارداری ممکن است 
خطر نواقص لوله عصبی را افزایش دهد و احتماال منجر به کاهش عملکرد مغزی 
نوزاد شــود. یک واحد تخم مرغ کامل حاوی تقریبا 113 میلی گرم کولین است، 
که حدود 25٪ از مصرف روزانه ی توصیه شده برای زنان باردار را تامین می کند.

۶. بروکلی و سبزی های برگ دار و تیره
کلم بروکلی، سبزیجات سبز و تیره مانند کلم پیچ و اسفناج شامل بسیاری از مواد 
 ،C مغذی می باشــند که زنان باردار به آن نیاز دارند. آن ها شامل فیبر، ویتامین
ویتامین K، ویتامین A، کلســیم، آهن، فوالت و پتاسیم هستند. عالوه بر این، 
کلم بروکلی و ســبزیجات سبز سرشار از آنتی اکســیدان هستند. آنها همچنین 
حاوی ترکیباتی گیاهی می باشــند که برای سیســتم ایمنی بدن و گوارش مفید 

است. با توجه به فیبر باالی آنها، این سبزیجات همچنین می توانند به پیشگیری 
از یبوست کمک کنند. یبوست شایع تر مشکل بسیاری از زنان باردار است. مصرف 

سبزیجات برگدار و سبز نیز با کاهش خطر تولد نوزادان کم وزن مرتبط است.

۷. گوشت کم چرب
گوشت گاو و مرغ منابع بســیار خوبی از پروتئین با کیفیت باال هستند. عالوه بر 
این، گوشــت گاو سرشــار از آهن، کولین و دیگر ویتامین های گروهB است، که 
همه آنها در مقادیر باالتر در دوران بارداری مورد نیاز است. آهن یک ماده معدنی 
ضروریست که توسط ســلول های قرمز خون به عنوان بخشــی از هموگلوبین 
استفاده می شــود و نقش مهمی در انتقال اکسیژن به تمام سلول های بدن ایفا 
می کند. زنان باردار به آهن بیشــتری نیاز دارند، زیرا حجــم خون آن ها در حال 
افزایش اســت. این امر به ویژه در سه ماهه ی ســوم مهم تر نیز می شود. سطح 
پایین آهن در اوایل و اواسط بارداری ممکن است موجب کم خونی و کمبود آهن 
شــود که خطر زایمان زودرس و کم وزنی نوزاد در هنگام تولد را دو برابر می کند.  
اغلب، برطرف نمودن نیاز بدن به آهن با رژیم غذایی به تنهایی دشــوار است، به 

ویژه هنگامی که زنان باردار نسبت به گوشت بیزار می شوند.

۸. روغن جگر ماهی
روغن جگــر ماهی از جگر ماهی های چرب و اغلب ماهی کاد گرفته می شــود. 
روغنی بسیار غنی، سرشار از اسیدهای چرب امگا EPA ،3 و DHA، که برای 
رشد مغز و چشــم جنین ضروری است. روغن جگر ماهی نیز ویتامین D زیادی 
دارد، که متاسفانه بســیاری از مردم به اندازه کافی دریافت نمی کنند. این روغن 
برای افرادی که به طور منظم غذاهای دریایی یا مکمل های با امگا 3 یا ویتامین 
D نمی خورند، بسیار مفید است. کمبود ویتامین D با افزایش خطر ابتال به فشار 
خون باال بعالوه ی پروتئین در ادرار در ارتباط است. این عارضه بالقوه خطرناک 
و با ورم دست و پا همراه است. مصرف روغن جگر ماهی در اوایل دوران بارداری 
منجر به تولد نوزادی با وزن متناسب و کاهش خطر ابتال به بیماری در طول زندگی 
کودک مرتبط است. مصرف یک وعده یا یک قاشق غذاخوری روغن جگر ماهی 

مصرف روزانه ی توصیه شده  امگا 3، ویتامین D و ویتامینA را فراهم می کند.

۹. توت ها
انواع توت ها شامل آب، کربوهیدرات سالم، ویتامین C، فیبر و ترکیبات گیاهی 
هستند. آنها به طور کلی حاوی مقادیر باالیی از ویتامین C، که به بدن در جذب 
آهن کمک می کنند، می باشــند. ویتامین C همچنین برای ســالمت پوست و 
عملکرد سیســتم ایمنی بدن از اهمیت ویژه ایی برخوردار اســت. انواع توت ها 
موجب کاهش شــاخص قند خون می شوند، بنابراین حاوی قند باالیی نیستند. 
انواع توت ها  می توانند یک میان وعده عالی باشند، زیرا آنها هم حاوی آب و هم 

فیبر هستند. آنها مغذی و خوشمزه اند، در عین حال کم کالری.

10. غالت سبوس دار
خوردن غالت سبوس دار کامال پاسخگوی نیاز بدن به کالری اضافی در دوره ی 
بارداری، به خصوص در طول ســه ماهه ی دوم و ســوم است. بر خالف غالت 
تصفیه شــده، غالت کامل فیبر، ویتامین هــا و ترکیبات گیاهــی دارند. جو دو 
ســر و کوینوال نیز حاوی مقدار نسبتا خوبی پروتئین هســتند که مصرف آنها در 
دوران بارداری ضروری است. عالوه بر این، غالت سبوس دار عموما سرشار از 
ویتامین های B، فیبر و منیزیم هســتند. همه این ها اغلب در رژیم غذایی زنان 

باردار کم است.

سالمت مغز در گروی پاهای قوی است
ایسنا- متخصصان می گویند: ورزش و فعالیت بدنی موادی را در بدن آزاد می کند که بر فعالیت 
مغز در ســالمندی تاثیر مثبت دارد. بررســی ها نشــان داد زنانی که در ســالمندی پاهای قوی 
 داشــتند، کمتر تحت تاثیر عوارض پیری بر مغز بودنــد. آنها که در ابتدای مطالعه پاهای قوی 
تری داشــتند در پایان آن، توان شــناختی بهتری داشتند و مغز آنها در روند پیری تغییر کمتری 

کرده بود.
دکتر »کلر استیوز«، متخصص اصلی این مطالعه می گوید: این بررسی نشان داد که از نظر تاثیر 
پیری بر توان شناختی مغز، قدرت پاها بیشترین تاثیر را دارد.معیارهای دیگر مثل سالمت قلب 
نیز مهمند اما وقتی تمام این معیارها را هم در نظر گرفتیم، باز هم تاثیر قدرت پاها بیشتر بوده 
است. ما تصور می کنیم که قدرت پاها معیار فعالیت جسمانی مفید برای سالمت مغز است.این 
مطالعه موید شواهد رو به افزایشی است که نشان می دهند ورزش باعث سالمت مغز نیز می شود.

عارضه مگس پران در چشم
فارس- مهدی رخصت یزدی فوق تخصص قرنیه و جراحی های چشــم گفت: این عارضه در 
ســنین باال اتفاق می افتد و با افزایش ســن، زجاجیه تغییر حالت داده و قوام خودش را از دست 
می دهد و به صورت مایعی لجز مانند در می آید که بر اثر پلک زدن قســمتی از زجاجیه از جای 
خود کنده شــده و در بعضی اوقات باعث کنده شــدن قسمت هایی از شبکه نیز می شود که این 
محل ها به صورت بال های مگس جلوی چشــم بیمــار حرکت می کند. وی افزود: این عارضه 
مشکلی خاصی ایجاد نمی کند و بیمار نباید روی آن حساس شود؛ مگر اینکه کنده شدن زجاجیه 
باعث پارگی نقطه ای، در قسمت هایی از شبکیه نیز بشود که در این حالت نیاز است تحت نظر 
پزشک متخصص معاینه و درمان شود.اگر این مگس پران با برق زدن نیز همراه باشد الزم است 
توســط پزشک معاینه شود. همچنین گاهی اوقات هم وجود التهاب داخل چشمی )یووئیت( 
سبب تجمع سلول های التهابی در زجاجیه شده که در نهایت باعث ایجاد مگس پران می شود.

تاثیر خر و پف در بروز سکته قلبی و مغزی
سالمت نیوز- خسرو صادق نیت متخصص طب کار و فلوشیپ اختالالت خواب گفت: به طور 
کلی 80 نوع اختالل خواب وجود دارد که بی خوابی و مشکالت تنفسی در خواب 2 نوع عمده 
آن اســت.30 درصد مردم مشــکل بی خوابی را تجربه کرده و 10 درصد افراد هم در کشــور به 
صورت مزمن با این بیماری دست به گریبان هستند. بی خوابی در عملکرد روزانه تاثیر گذاشته 
و کیفیت زندگی و سالمت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین برای درمان آن باید اقدامات 
الزم را انجام داد. وی افزود:.این مشــکل می تواند برای بیمار مرگ بار باشد کسی که خر و پف 
می کند یعنی راه تنفســی آن تنگ شده اســت، همچنین عالیمی مانند خواب آلودگی طی روز 
و فشــار خون باال از دیگر نشــانه های وقفه تنفسی حین خواب به شمار می رود.این مشکل در 
درازمدت فرد را با مســایلی همچون ســکته مغزی و قلبی مواجه کرده و احتمال افزایش فشار 

خون و ایجاد دیابت از دیگر عوارض وقفه تنفسی در خواب محسوب می شود.

نشانه های »هضم خوب« در معده
تســنیم- حمیداللــه افراســیابیان 
دستیار تخصصی طب سنتی گفت: 
امر تشــخیص مزاج امری پیچیده 
و بســیار دقیق است و بســیاری از 
عوامل درونــی و بیرونــی در تغییر 
مزاج بسیار تأثیرگذار است. بهترین 
زمان برای تشــخیص مزاج ســن 

35سالگی اســت.در تشخیص مزاج یک فرد یبوست 
بســیار نقش مهمی دارد چرا که در مزاج های خشک 
یبوست گوارشی بیشتر دیده می شود و تعریف یبوست 

از دیدگاه طب سنتی و طب مدرن متفاوت است.
وی افزود: دفع طبیعی باید یک ساعت بعد از هر وعده 

غذایی باشد و قوام مدفوع نه خیلی 
شــل و نه خیلی زیاد سفت باشد، در 
غیر این صورت فرد دچار یبوســت 
اســت.هضم غذا نیز مالک بسیار 
خوب در تشــخیص مزاجی اســت 
چرا که افرادی که معده های ســرد 
و مرطوب دارند، هضم غذا به خوبی 
صورت نمی پذیرد.عالمت هضم خوب این اســت که 
فرد تا 1.5 ساعت پس از صرف غذا )غذای معتدل نه 
خیلی ســنگین و نه غذای خیلی سبک( در ناحیه زیر 
جناغ سینه احســاس سبکی و راحتی داشته باشد، در 

غیر این صورت هضم مختل است.

میوه ای علیه ایدز
شفا آنالین- نتایج پژوهش ها نشان 
می دهــد پروتئین موجــود در موز 
 »BanLec« موســوم به لکتین یا
مــی تواند قندهای موجــود در الیه 
بیرونی ویروس ها و ســلول ها را به 
نوعی خوانده و تشخیص دهد. پنج 
سال پیش دانشمندان نشان دادند 

که پروتئین موز می تواند ویروس های مســبب ایدز را 
از ورود به ســلول منع کند، اما در عین حال نیز موجب 
 عوارض جانبی می شد که کاربرد بالقوه اش را محدود 

می کرد.
 »BanLec« اما طی این پژوهش ترکیب تازه ای از 

ابداع شده است که همان خواص 
مبــارزه با ویــروس هــا را دارد اما 
دیگــر از عــوارض جانبــی نظیــر 
التهاب و سوزش ناخواسته خبری 
نخواهــد بود؛ این امــر نقطه قوت 
این پژوهش اســت که چگونه دو 
خاصیت مجزای ایــن مولکول از 
یکدیگر تفکیک ســازی شده اســت.عالوه بر این، 
 H84T« آزمایش بر نمونه های موشی نشان داد که
BanLec« مــی توانــد موش را از ابتــال به ویروس 
آنفلوآنــزا محافظــت کند. ایــن پژوهــش در مجله 

»Cell« منتشر شده است.

بهترین فاصله سنی بین 
بچه ها چقدر است؟

شــفا آنالین- کودک تک فرزند در خانواده ای رشــد 
می کنــد که افراد بالغ حضور پررنگــی دارند و زندگی 
در یک محیط بزرگسال  باعث می شود برخی از تک 
فرزندان، به لحاظ روحی و روانی  بسیار سریعتر رشد 
کنند و دنیا را از دید بزرگســاالن ببینند. این کودکان 
معموال بیش از زمان معمول شــروع به سخن گفتن 
مــی کنند و حتــی ممکن اســت به تقلیــد از والدین 
شان،  چون بزرگســاالن رفتار کنند، به گونه ای که 
 گاه موجــب برانگیختن تحســین و تعجب دیگران 

می شوند.
اگر چه بلوغ اجتماعی این کــودکان، گاهی به حال 
آنان مفید اســت، چرا که  آنان زودتر از دیگر کودکان 
با مسائلی روبرو می شــوند که مواجه با آنها در سنین 
باالتر ناگزیر اســت. مثــال به خوبی والدین شــان را 
درک مــی کنند، می تواننــد دیدگاه های خــود را به 
راحتــی بیان کننــد و یا زودتــر وارد عرصــه فعالیت 
اقتصادی شوند، اما بســیاری از تک فرزندان از این 
که نتوانســته اند طعم کودکی و نوجوانی را بچشــند 
و به اصطالح بچگی و جوانی کنند، بســیار شــاکی 
اند، اگر چه این تنها روی خوشــایند این ســکه است 
در روی دیگــر آن، در بیشــتر مــوارد با بزرگســاالن 
 کودک نمایی مواجه می شــویم که بلوغ شان بسیار 

دیر شده است.
بلــوغ روحــی و روانــی پدیده ای اســت اکتســابی، 
اگــر چه نمی توان نقــش ارث را نیــز، نادیده گرفت. 
گاهی، واقــع بینی،  این بلــوغ مواردی چــون خودآ
قدرت تشــخیص و انتخاب، توانایی تصمیم گیری، 
اســتقالل فکری را شــامل می شــود که به راحتی 
و بــه خــودی خــود به دســت نمی آینــد، بلکــه  به 
مواجهــه و تجربه هایی ســخت و طاقت فرســا نیاز 
دارد کــه بدان طریــق، فرد خود را  به چالش بکشــد 
 و  توانایــی هــای درونــی اش را به منحصــه ظهور 

برساند. 
کودکی که تک فرزند خانواده است، معموال کمتر در 
معرض مشــکالت و تجربه طرد، شکست و ناکامی 
قرار می گیرد و فرد شرایطی را که الزمه بلوغ روحی- 

روانی است را هرگز تجربه نکند.
متخصصــان زنان و زایمــان برای ســالمت مادر و 
جنین و جلوگیری از تولد کــودکان کم وزن و نارس، 
فاصله بین بارداری اول و دوم را  24 تا 35 ماه عنوان 
می کنند، این در حالی است که بسیاری از تحقیقات 
روان شناسی نیز نشــان می دهد که بهترین فاصله 
ســنی بین دو کودک کمتر از یک ســال یا بیشتر از 4 

سال است. 
ایــن فاصله ســنی برای ارتبــاط کودکان بــا والدین 
شــان، رقابــت بیــن فرزنــدان و عــزت نفــس هر 
یــک از آنها، بهتریــن فاصله اســت. کــودکان زیر 
یــک ســال، چــون احساســی در مــورد وضعیــت 
منحصر به فرد خودشــان در زندگــی ندارند، پس به 
 احتمال کمتــری با حضور تــازه وارد دچار مشــکل 

می شوند. 
همچنین کودکانی که بیشتر از 4 سال دارند، به میزان 
الزم، زندگی و شــخصیت خودشــان را شناخته اند و 
فرصت کافی برای لذت بردن از توجه خاص والدین 

شان را نیز داشته اند.

سالمت
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اگرچه فوتبال ایران نســبت به فوتبال کشــورهای حوزه خلیــج فارس، حجم 
مالی زیادی ندارد اما نسبت به هزینه ها و درآمد سایر اقشار جامعه ارقام باالیی 
جابجا می شود. نکته تاسف بار این است که روی این حجم پول که بخش خیلی 
عظیمی از آن از بیت المال تامین می شــود  نیز نظارتی نیست و شاهد پرداخت 
 های بدون برنامه هســتیم! رد و بدل شــدن پول در باشــگاه هــا هم حکایت 

عجیبی دارد.

حمایت پدر بازیکن
نسیم روز گذشته نوشــت: یکی از تیم های لیگ برتری در این فصل بازیکن 
جوانی را به خدمت گرفته که درصورت عدم حمایت پدرش، جایی در این تیم 
ندارد. این بازیکن زیر 23 ســال به واسطه پدرش، توانسته در این تیم حضور 
یابد. این بازیکن جدید دو فصل قبل به این تیم معرفی می شــود و ســرمربی 
تیم  های پایه این باشــگاه، پس از انجام تســت اعالم می کنــد که نیازی به 
حضور این بازیکن جوان ندارد. با عوض شدن مربی تیم های پایه، وی در این 
فصل دوباره به این باشگاه معرفی می شود و با حمایت هایی که پدرش انجام 
داد توانست به عنوان سهمیه زیر 23 سال به این تیم راه پیدا کند و قراردادی 
بــا این تیم امضا کند. ایــن بازیکن متمول که در اندازه هــای لیگ یکی هم 
نیســت به عنوان یکی از بازیکنان اصلی بزرگساالن تیم مطرح لیگ برتری 
حضــور یافته و حتی در جــام حذفی نیز برای تیمــش روی نیمکت ذخیره ها 
هم نشست. ســرمربی تیم این لیگ برتری که اعتقادی به بازی این بازیکن 
ندارد مجبور اســت به دلیل لطفی که پدر این بازیکن به تیمش داشــته، وی 
را در تمرینات تیم شــرکت و حتی روی نیمکت بنشاند. پدر این بازیکن حتی 
هزینه یکی از اردوهای خارج از کشــور این تیم لیگ برتری را متحمل شده 
تا فرزندش در این تیم حضور داشــته باشد. این آقازاده به لطف پدر پولدارش 
یکی از بازیکنــان ثابت تمرینات این تیم لیگ برتری اســت بدون این که در 

حد و اندازه های یک بازیکن لیگ برتری باشد!

بازیکن پول گرفت و رفت!
بازیکن مونته نگرویی سیاه جامگان که با دریافت 85 درصد از مبلغ قرارداد خود 

از فوتبال خداحافظی کرده، دیگر حاضر به بازگرداندن این مبلغ نیست. ایسنا 
نوشت: چندی پیش میالن یووانوویچ بازیکن مونته نگرویی سیاه جامگان 

که فصل گذشــته را در پدیده توپ زده بود، در لیگ امسال پس از رفتن به 
مرخصی، اعالم بازنشســتگی کرد. این بازیکن که به گفته مسئوالن 

سیاه جامگان حدود 85 درصد از قرارداد خود را به دلیل اینکه سال 
گذشته مســئوالن ســیاه جامگان در پرداخت حقوق او بدقولی 

کرده بودنــد از پیش گرفته بــود، پــس از خداحافظی حاضر 
به بازگرداندن مبلغی که گرفته، نشــده اســت. مدیرعامل 

سیاه جامگان در این باره گفت: از طریق قوانین فوتبالی 
نتوانســتیم این پول را دریافــت کنیم امــا می توانیم از 
طریق حقوقی این مســاله را پیگیری کنیم اما برای این 
کار باید چند وکیل اســتخدام کنیم کــه چیزی بیش از 

مبلغ دریافت شــده یووانوویچ می شــود و فکر نمی کنم به 
جایی هم برسیم.

سه قرارداد و بدهی میلیاردی!
رویانیــان با حضــور در پرســپولیس هزینه های میلیــاردی انجــام داد و البته 
به نتیجه نرســید. در این میان قــرارداد ژوزه را می توان شــاهکار مدیریت وی 
دانســت قراردادی که حاال بدهی میلیاردی روی دســت باشــگاه قــرار داده 
اســت. مصطفی شکری دیر حقوقی پیشین باشــگاه پرسپولیس در مورد حرف 
و حدیث هایــی کــه در خصوص قــرارداد مانوئل ژوزه با باشــگاه پرســپولیس 
مطرح شــده و اینکه در نهایت فیفا برنــده این پرونده را مربــی پرتغالی معرفی 
کرد گفت: مطمئنم وقتی 3 قرارداد با یک مربی بســته می شود باید ایرادهایی 
 هــم وجود داشــته باشــد و این مســئله متاســفانه هیچ وقت آسیب شناســی 

نشده است. 
مــا در باشــگاه پرســپولیس بایــد بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه قــرارداد 
مربیــان و بازیکــن خارجــی به چــه شــکل امضا می شــود و چــه فرآیندی 
را طــی می کنــد. متاســفانه ایــن معضل همیشــه در باشــگاه پرســپولیس 
بــوده و ادامــه داشــته اســت و هیــچ وقــت یــک فــرد حقوقــی در کنــار 
 مدیریــت باشــگاه نبــوده تــا در موقــع عقــد قراردادهــا خیلــی از مســائل 

لحاظ شود. 
مدیر حقوقی پیشین باشگاه پرسپولیس یادآور شد: مانوئل ژوزه قبل از اینکه به 
ایران بیاید قراردادی را برای باشگاه فرستاد و آن امضا شد ضمن اینکه وی مبلغ 
720 هزار یورو قبل از آمدنش به ایران دریافت کرد. وقتی او به ایران آمد قرارداد 

دیگری با باشگاه امضا کرد و قرارداد سومی 
هم بین باشــگاه و این مربی بسته شد 

که آن به فدراسیون ارسال شد. 
مــن نظارتی بــر ایــن قراردادها 

ایــن  و مســئولیت  نداشــتم 
قراردادهــا برعهــده مدیریت 
باشــگاه بــوده اســت. پیش از 

این نیز شــاهد بودیم مسئوالن 
باشــگاه پرســپولیس بــا رافائــل 

آفریقایی  بازیکن 

بــدون اینکــه تســت پزشــکی بگیرند قــرارداد امضــا کردنــد کــه در نهایت 
مشــخص شــد او هپاتیت دارد و این بازیکــن بدون اینکه از نظر فنی ســودی 
برای باشــگاه داشــته باشــد در نهایت مبلغی از باشــگاه دریافت کرد و رفت. 
شــکری با تاکید بر اینکــه باید مکانیزم صحیــح برای جــذب بازیکن و مربی 
خارجی در باشــگاه پرســپولیس صورت بگیــرد تصریح کرد: در مورد مســائل 
حقوقــی در مورد پرونده ژوزه بی انصافی اســت که بگوییــم کاری در این زمینه 
 انجام نشــده اســت و بــا یکســری صحبت هــا مخاطب هایمان را بــه خوبی 

توجیه نکنیم. 
ما در مســائل حقوقی این پرونــده تا مراحل خوبی پیش رفتیــم. مبلغ قرارداد 
مانوئــل ژوزه با باشــگاه پرســپولیس یــک میلیــون و 800 هزار یــورو بود و 
همــان زمــان در صحبت هایی کــه در برنامه 90 داشــتم اعالم کــردم اگر 
پرونده ژوزه خــوب مدیریت شــود می توانیم امیدوار باشــیم باشــگاه در این 
پرونــده خیلی متضرر نشــود اما با این تغییــرات مدیریتی کــه صورت گرفت 
متاسفانه پرونده ژوزه در باشــگاه به بی اهمیت ترین مسئله تبدیل و همکاری 
مــا نیز با باشــگاه بــه طور کامــل قطع شــد. مدیر حقوقی پیشــین باشــگاه 
پرســپولیس در واکنش به این مســئله که طلب ژوزه از باشــگاه پرســپولیس 
300 هزار یورو اســت اما فیفا 800 هزار یورو باشــگاه پرســپولیس را جریمه 
 کرده اســت، خاطرنشــان کــرد: مســلما 500 هزار یــورو، باشــگاه جریمه 

شده است. 
نمی شــود انکار کرد که وقتی باشــگاه می خواهد در پرونده دو میلیون یورویی 
برنده باشــد باید یک تیم حقوقی بین المللی روی این پرونــده کار کند که قطعا 
این مسئله هم هزینه خواهد داشت اما متاسفانه با تیم حقوقی که در این پرونده 
فعالیت می کرد قطع همکاری شد و نتیجه اش رایی بود که از سوی فیفا در این 

پرونده صادر شد. 
وی در پاســخ به این سوال که ژوزه در مدت حضورش در ایران در کل چقدر از 
باشگاه پرســپولیس دریافتی داشــت، گفت: ژوزه قبل از آمدن به ایران مبلغ 
720 هــزار یورو دریافت کرد. در ایران نیز یک بــار 90 هزار یورو و یک بار هم 
45 هزار یورو به وی پرداخت شــد. مدیر حقوقی پیشــین باشگاه پرسپولیس 
در مورد اینکه قرارداد مانوئل ژوزه زمانی با این باشــگاه امضا شد که کمیته 
فنی باشگاه پرســپولیس در حضور چند پیشکسوت شاخص بر آن 
نظارت داشــتند  گفت: اگر واقعا دلسوز باشــگاه پرسپولیس 
هســتند بایــد شــرایطی در باشــگاه پرســپولیس بوجود 
 بیاید که دیگر شــاهد بســتن قرارداد هــای اینچنینی 

نباشیم. 
منظور مــن فقط قرارداد ژوزه نیســت بلکه مشــابه 
این قرارداد در باشــگاه پرسپولیس زیاد امضا شده 
اســت. در حال حاضر پرداختن بــه این موضوع 
که مدیران پیشــین باشــگاه پرســپولیس چه 
ضعف هایی داشتند صحیح نیست بلکه باید 
آسیب شناسی شده و تمهیداتی اندیشیده 
شــود که در آینده دیگر به این شــکل با 
 بازیکنــان و مربیان خارجــی قرارداد 

امضا نشود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

در دیدار خیریه شب گذشته 
یاران بکام و فرگوسن، دیوید 
بکام با پسر بزرگ، بروکلین، 
تعویض شد.

تیتر دو

بازیکن خارجی که 
پول گرفت و از فوتبال 

خداحافظی کرد!
بازیکن مونته نگرویی ســیاه جامــگان که با دریافت 
85 درصد از مبلغ قرارداد خود از فوتبال خداحافظی 

کرده، دیگر حاضر به بازگرداندن این مبلغ نیست.
چندی پیش میالن یووانوویچ بازیکن مونته نگرویی 
ســیاه جامگان که فصل گذشته را در پدیده توپ زده 
بود، در لیگ امسال پس از رفتن به مرخصی، اعالم 

بازنشستگی کرد.
این بازیکن که به گفته مسئوالن سیاه جامگان حدود 
85 درصد از قرارداد خود را به دلیل اینکه سال گذشته 
مسئوالن سیاه جامگان در پرداخت حقوق او بدقولی 
کرده بودنــد از پیش گرفته بود، پــس از خداحافظی 

حاضر به بازگرداندن مبلغی که گرفته، نشده است.
مدیرعامل سیاه جامگان در این باره گفت: از طریق 
قوانین فوتبالی نتوانستیم این پول را دریافت کنیم اما 
می توانیم از طریق حقوقی این مساله را پیگیری کنیم 
اما بــرای این کار باید چند وکیل اســتخدام کنیم که 
چیزی بیش از مبلغ دریافت شده یووانوویچ می شود 

و فکر نمی کنم به جایی هم برسیم.
او درباره جدایی محســن فروزان هم گفت: فروزان 
امروز از باشــگاه جدا شــد که این جدایــی به صورت 
توافقی بود و باشگاه هیچ پولی به او پرداخت نمی کند. 
فــروزان 40 درصد از مبلــغ قرارداد خــود را دریافت 

کرده است.

 مونتال سرمربی 
سمپدوریا شد

بازیکن ســابق تیم ملی اســپانیا هدایت سمپدوریا را 
برعهده گرفت. ســرانجام به طور رسمی نام وینچنزو 
مونتال به عنوان سرمربی سمپدوریا اعالم شد. بازیکن 
ســابق رم که از فصل 13-2012 تا پایان فصل 15-
2014 هدایت فیورنتینا را بر عهده داشــت و در حال 
حاضر ســرمربی هیچ تیمی نبود، جانشین والتر زنگا 
شد. زنگا سه شنبه هفته گذشته از سمتش برکنار شد. 
سمپدوریا تحت هدایت این سرمربی از 12 بازی، 16 
امتیاز کسب کرده اســت و در رتبه دهم جدول سری 
A ایتالیــا قرار دارد. مونتال قبال در رم و کاتنیا ســابقه 
مربیگری داشته است. او سابقه بازی در تیم سمپدوریا 

را نیز دارد که در 96 بازی، 58 گل به ثمر رساند.

 حضور 30 دقیقه ای مسی 
در ال کالسیکو

یکی از سایت های اســپانیایی از احتمال حضور 30 
دقیقه ای لیونل مسی در ال کالسیکو خبر داد. مسی 
از هفته گذشــته تمرینات گروهی خود را آغاز کرده و 
زیر نظر پزشک در تیم B به تمرین می پردازد. موندو 
دیپورتیوو گزارش داده که مســی برای ال کالسیکو 
آماده می شــود اما تصمیم نهایی در خصوص بازی 
کردن یا بازی نکردن این بازیکن در بازی مقابل رئال 
مادرید طی روزهای آتی اتخاذ می شود. مسی در بازی 
با الس پالماس که در ماه سپتامبر برگزاری شد دچار 
آســیب دیدگی شد و از آن زمان تاکنون نتوانسته تیم 
خود را همراهی کند. به نظر می رســد اگر هم مسی 
برای این بازی آماده شود فقط از دقیقه 60 به بعد در 
زمین حضور پیــدا کند. همچنین آدریانو، مدافع تیم 
بارسا، شرطبندی کرده که مسی در این بازی حضور 
خواهد داشــت. وی به مونــدو دپورتیــوو گفته روند 
بهبودی این بازیکن خوب است و می تواند بارسا را در 

این بازی همراهی کند.

لوئیس به پاریس برنمی گردد
داوید لوییس پس از حمالت تروریستی به شهر پاریس 
دوست ندارد به تیم پاریسن ژرمن بازگردد. در حمالت 
تروریستی که گروه داعش مســئولیت آن را بر عهده 
گرفته بیش از 150 نفر جان خود را از دست داده اند. 
داوید لوییس که ایــن روزها برای برگزاری بازی های 
مقدماتی جــام جهانی 2018 به همراه برزیل اســت 
نســبت به امنیت خانــواده اش در شــهر پاریس ابراز 
نگرانی کرده است. این مدافع که با انتقالی 50 میلیون 
پوندی از چلســی به پاریســن ژرمن پیوســت، در این 
خصوص گفت: نامزد من و خیلی از دوستان و اقوامم 
در پاریس هســتند. آنها خیلی نسبت به این حمالت 
وحشتزده هســتند. نمی دانم قرار است چکار کنم و 
آیا به پاریس بازمی گــردم یا نه. داوید لوییس در ادامه 
گفت: بازی کردن برای پاریسن ژرمن شغل من است 

اما اگر به من بود دوست نداشتم به پاریس بازگردم.

همدردی خاص »فابرگاس« 
با بازماندگان حادثه پاریس

ستاره فوتبال اســپانیا با بازماندگان حادثه تروریستی 
پاریس همــدردی خاصــی کرد.سســک فابرگاس 
یک روز بعد از حادثه هولناک تروریســتی در  پاریس 
بــا بازمانــدگان آن ابراز همــدردی کرد. بر اســاس 
گزارش مارکا، وی به سفارت فرانسه در مادرید رفت 
و یک دســته گل و یک توپ ویژه را در آنجا قرار داد. 
فابرگاس در گفتگویی عنوان کرد که قصد وی از این 
کار ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه تروریستی 

بوده است.

سهراب کشون!
وادا با ارســال نامه ای به صــورت کتبی اعالم کرد 
ســهراب مــرادی تا نهم خــرداد مــاه 95 در هیچ 

مسابقه ای نمی تواند شرکت کند.
حسین مقامی درباره مدت دوری سهراب مرادی 
از مســابقات بیــا ن  کــرد: وادا به صــورت کتبی 

نامه ای را به نادو ایران ارسال کرده مبنی بر این که 
سهراب مرادی تا نهم خرداد ماه 95 نمی تواند در 

هیچ مسابقه ای شرکت کند. بر این اساس ما در 
حال  رایزنی هستیم تا اگر موافقت شود 

برگزاری مســابقات جام فجر را 
به خرداد ماه منتقل کنیم 
تــا نفراتی مانند ســهراب 
مرادی، بهداد ســلیمی و 
محمدرضا براری بتوانند در 
آن ر قا بت ها شرکت کنند.

پول های بی حساب و کتاب در فوتبال ایران
هر دم از این باغ بری می رسد

کارلو آنچلوتی از تمایل خود به بازگشــت در لیگ برتر خبر 
داد. اتفاقی که احتماال در فضل آینده رخ خواهد داد.

کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی که قبال در چلسی سابقه 
هدایت چلســی را در کارنامه خود دارد با این تیم قهرمان 

لیگ برتر و جام حذفی شــد تا هواداران چلسی 
خاطرات خوبی با این مربی داشته باشند. او بعد 
از اخراج از سوی باشگاه رئال مادرید بدون تیم 
بوده است ولی اکنون تمایل خود را در حالی به 
بازگشت به لیگ برتر بر سر زبان ها انداخته است 
که تیم سابق خود چلسی اصال وضعیت خوبی 
ندارد و با نتایج دور از انتظار خود در نیمه پایینی 

جدول رده بندی قرار دارد.
سرمربی 56 ساله در گفتگو با رادیو بی بی سی 
درباره حضور مجدد در لیگ برتر گفت: اکنون 
که از فوتبال دور بوده ام، فرصت زیادی داشتم تا 
با خانواده ام درباره مسائل مختلف صحبت کنم 
و فکر کنم به اندازه کافی استراحت کرده باشم. 

در حال حاضر در ونکوور کانادا زندگی می کنیم و به خوبی 
توانستم دو فصل پرفشاری که با رئال مادرید داشته باشم 

را پشت سر بگذارم.
او در ادامــه گفت: قبــل از اینکه در رئــال مادرید حضور 

داشته باشم در فرانسه نیز عملکرد خوبی با پاریس داشتم 
و توانســتیم با این تیم به قهرمانی در لیگ فرانسه برسم و 
روزهای خوبی را در این تیم ســپری کنــم. در حال حاضر 
مهم برای من این است که تیمی با آینده و پروژه خوب پیدا 

کنم. اگر این تیم در انگلیس باشد که چه بهتر. دوست دارم 
بار دیگر رقابت در سطح باال را تجربه کنم. در حال حاضر 
برنامه ای برای بازگشت به مربیگری ندارم و مطمئن باشید 
در ژانویه سرمربی تیمی نخواهم شد. تا شروع فصل جدید 

و بعد از رقابت های یــورو تیم جدید خود را انتخاب خواهم 
کرد. البته ممکن است تیمی که آن را انتخاب می کنم در 
لیگ برتر نباشد و در کشــور دیگری باشد. فعال نمی توانم 
درباره اتفاقی که چند ماه دیگر رخ می دهد صحبت کنم.

کارلتو در ادامه درباره چلســی تیم ســابق خود 
صحبت کــرد که توانســت این تیم را در ســال 
2010 بــه قهرمانی در لیگ برتــر و جام حذفی 
برســاند. او معتقد اســت آبی ها از این وضعیت 
بیرون خواهند امد و بار دیگر قدرت قبل را کسب 
خواهند کرد. چلسی در سال های اخیر به رقابت 
در سطح باال و تالش برای قهرمانی عادت کرده 
است و هواداران نیز دوســت ندارند تیمشان را 
در این شرایط ببینند. به نظرم بازیکنان چلسی 
اعتماد به نفس خود را از دســت دادند و همین 
باعث شــده ایت تا این تیم نتایج ضعیفی کسب 
کند. فکر مــی کنم رفتــه رفته این تیــم از این 
وضعیت بیــرون خواهد آمــد. مورینیو بهترین 
مربی برای این شرایط است و با آشنایی که با چلسی و لیگ 
برتر دارد می تواند تیم را از این شــرایط بیرون آورد. باشگاه 
تصمیم درستی گرفته است که مورینیو را حفظ کرده است 

او می تواند شرایط را برای چلسی عوض کند.

تمایل آنچلوتی به بازگشت به لیگ برتر

ورزش
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یا عافیت از چشم فسون سازم ده
یا آنکه زبان شکوه پردازم ده

یا درد و غمی که داده ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده ای بازم ده

)رهی معیری، شاعر معاصر، رباعیات(

»فراز«هاِی »حسرت برانگیز« رسانه های دیداری و شنیداری
لطفا جمالت و عباراتی را که در پی می آید مرور کنید: »مهدی عاشق الحسینی، سرانجام در اول 
تیرماه 1363 شمسی، هم زمان با لیالی قدر، حِق نام فامیلی حسرت برانگیز خود را ادا کرد« /   »ژست 
حسرت برانگیز آقای احمدی نژاد« /  »میز لپ تاپ حسرت برانگیز!« /  »بوسه های حسرت برانگیز 

رهبری برگونه جوانان نخبه بسیجی« / »فینالیست شدن یووه حسرت برانگیز است«
همان طور که می بینید واژة مرکب »حســرت برانگیز« در همه موارد باال تکرار شــده است؛ واژه ای 
که این روزها از مجریان رادیو و تلویزیون بســیار می شــنویم، در رسانه ها می خوانیمش و اگر راه داد 
خودمان هم در گفته هایمان به کارش می بریم. اما »حسرت برانگیز« غلط است. »برانگیز« فعل امر 
است. بنابراین »حسرت برانگیز«، صفت فاعلی مرکب نیست، بلکه یک جمله کامل امری است و 
»حسرت«، نقش مفعول آن را بر عهده دارد. درست آن است که به جای »حسرت برانگیز« بگوییم 

و بنویسیم: »حسرت انگیز«. 
کلمه دیگری که امروز می خواهم درباره اش برایتان بنویسم »فراز« است. »فراز« هم از آن کلماتی 

است که در رسانه های دیداری و شنیداری این مرز و بوم مثل نقل و نبات از زبان و قلم گویندگان 
و نویسندگان می بارد. اغلب این گویندگان و نویسندگان ما را به بخشی از سخنان یک شخصیت 

دینی، سیاسی، فرهنگی و... ارجاع می دهند. به مثال هایی که در ادامه می آید توجه کنید: 
فرازی از سخنان شهید همت... /   فرازی از سخنان امام صادق علیه السالم... /  فرازی از سخنان 

پائولوکوئیلو... /  فرازی از سخنان رهبری در باب تبلیغات شهری...
»فراز« به معنی اوج و بلندی است و کاربرد آن در مواردی از جنس مثال های باال و جز آن، جمالت 
ما را مبهم و نامفهوم می کند. اســتاد نجفی ذیل مدخل »فراز« در کتاب »غلط ننویســیم« آورده 

است: »این روزها جمله هایی نظیر جمله های زیر فراوان شنیده می شود: 
)1( در یکی از فرازهای این کتاب چنین آمده است.

)2(  نویسنده این نکته را در فرازی از سخنان خود بیان کرده است.
)3( نماینده مجلس به شرح فرازهایی از آن شهید سعید پرداخت. 

معنای فراز در این مثال ها کامال روشــن نیست. به نظر می رســد که گویندگان این جمله ها آن را به 
معنای »بیان واال« یا »لحظه مهم« به کار برده اند. اما اینکه این کلمه و این معانی از کجا آمده و اینکه 
گاهی دارند خود حدیث دیگر است. در حقیقت کلمه  آیا گویندگان از معنای الفاظی که به کار می برند آ
فراز از درآمیختن سه کلمه و سه معنای مختلف ساخته شده و چیز بی معنایی از آب در آمده است. این 
سه کلمه عبارتند از: )الف( واژه فرانسوی فراز )phrase( به معنای »جمله«؛ )ب( واژه فارسی فراز 
به معنای »بلندی« و »اوج«؛ )ج( واژه فرانســوی فاز )phase( به معنای »مرحله«. از سه جمله ای 
که در باال ذکر شــد جمله های )1( و )2( ترکیبی از دو واژه )الف( و )ب( است و مقصود گوینده البد 
»کالم شامخ« است، و جمله )3( مخلوطی اســت از دو واژه )ب( و )ج( و ظاهرا به معنای »لحظه 

یا مرحله مهم«. 
چنانکه دیده می شود، این کلمه با این عناصر نامتجانس نه فارسی است و نه فرانسوی و اساسا نیازی 

به استعمال آن نیست«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

باباطاهر عریان؛ از افسانه تا واقعیت
 نگاهی به کتاب »شرح احوال و نگاهی به آثار؛ 

ابو محمد طاهر جصاص همدانی«
اهمیت مجموعه تاریخ اندیشــه )عرفان و ادبیات ایرانی( که به همت نشر فرهنگ معاصر و زیر 
نظر اســتاد نصرالله پورجوادی منتشر می شــود، رویکرد علمی حاکم بر این مجموعه است زیرا 
این رویکرد به نتایجی انجامیده که پاره ای باورهای تاریخی خواننده را به چالش می کشــد و او را 

دعوت به بازاندیشی دوباره در این حوزه می کند.
»باباطاهــر« )ابومحمد طاهر جصاص همدانی( ســومین اثر از این مجموعه، به شــرح احوال 
و نگاهی به آثــار این چهره نام آشــنا اختصاص یافته اســت. محتوای ارزنــده و غنی این کتاب 
)همچون دیگر پژوهش های منتشر شده توســط پورجوادی(، از آن روست که  برپایه رویکردی 
در تاریخ نگاری نوشته شده است که الاقل تا دو سده پیش از این نمونه ای در تاریخ اندیشه ایرانی 
نداشــته و از آن تاریخ به این ســو نیز نمونه های آن چندان پر شــمار نبوده اند. استاد پورجوادی 
در مقدمه کتاب حاضر کوشــیده با پرداختن بر غیاب تاریخ نــگاری علمی، به ویژه در حوزه تاریخ 
اندیشــه ایرانی و همچنین تاریخ دین، بر اهمیت اســتفاده از این شیوه علمی که می تواند ما را به 

دریافت هایی کامال متفاوت اما استوار بر واقعیت برساند، تاکید داشته باشد.
دکتر نصرالله پورجوادی در سومین کتاب از مجموعه تاریخ اندیشه، به سراغ باباطاهر رفته است 
که از چهره های معروف تاریخ تصّوف در ایران اســت؛ اما برخالف تصور عامه مردم چهره واقعی 
این شــخصیت از جنبه های گوناگونی تاکنون در هاله ای از ابهام بوده اســت. این ابهام هم در 
زندگی و هم در آثار و هم از منظر جایگاه او به عنوان یکی از پیشوایان تصوف، وجود داشته است.
البتــه بابا طاهر در میان ایرانیان بیش از آنکه به عنوان صوفی شــناخته شــود به عنوان شــاعر 
معروف بوده اســت اّما هنوز در مورد شــاعری او هیچ حکم قطعی نمی توان صادر کرد. برخی او 

را قدیمی ترین شــاعر صوفی، در زبان پارسی می دانند 
و برخی هم هیچ  یك از اشــعار منســوب به او را اصیل 
نمی دانند. ابهام در مورد باباطاهر تنها معطوف به اشعار 
یا آثار او نیســت، بلکه دامنه آن تا زندگی او نیز گسترده 
شــده اســت تا آنجا که برخی دو طاهر را در این مقطع 
زمانی شناسایی کرده اند، یکی طاهر جصاص و دیگری 
بابا طاهر. نصرالله پورجوادی در این کتاب کوشــیده با 
رویکردی تاریخی و البتــه علمی به زندگی، آثار و آرای 
باباطاهر پرداخته و در یک بستر تاریخی وجوه ناشناختۀ 
باباطاهر را مــورد توجه قرار داده و با کنار هم قراردادن 

منابع مختلف آنها را از ابهام خارج سازند.
پورجوادی در مقدمه این کتاب و نیز فصل نخســت آن 
با طــرح بحث تاریخ نگاری ارشــادی به ویــژه در حوزه 
تصوف بــه ردیابی چهــره باباطاهر در این قســم منابع 
تاریخی پرداخته و در فصل اول با مروری بر گزارش های 
تاریخــی گوناگون، چهره افســانه ای باباطاهر را پیش 

روی خواننده کتاب قرار می دهد. در فصل دوم به رابطه طاهر و عین القضات همدانی می پردازد. 
پورجوادی همچنین از ماجرای طاهر جصاص همدانی که برخی آن را طاهری دیگر می دانسته اند، 
رازگشایی کرده و بر این مهم تاکید می کند که تنها یک طاهر وجود داشته و نه بیشتر. پورجوادی در 
به سامان رساندن پژوهشی تا این اندازه پرمایه، از زیاده گویی پرهیز کرده و پس از تصویر کردن بابا 
طاهر افسانه ای در ابتدای کتاب، به تدریج با پس زدن این وجوه افسانه ای تصویر واقعی بابا طاهر 

را از دل پژوهش خود بیرون کشیده و در برابر مخاطب قرار داده است. )منبع: الف(

یکی از فرزندان کوچک ایران 
ابراهیم پــورداود ایران شــناس معاصر، اوستاشــناس، 
نخســتین مترجم فارسی اوســتا و اســتاد فرهنگ ایران 
باســتان و زبان اوســتایی در دانشــگاه تهران،20 بهمن 
1264 شمســی در رشــت متولد شــد. در مدرسه طالب 
رشــت تحصیل کرد. وقتــی به تهران آمد بــه تحصیل در 
رشــته پزشــکی پرداخت، ســپس عازم بیــروت و پاریس 
شد و رشــته حقوق را انتخاب کرد. پورداود از جوانی اهل 
مطالعه و تحقیق بود. در جنگ بین الملل اول که متفقین 

بی طرفی ایران را نقض کردند، روزنامه »رســتاخیز« را دایر کرد و بر ضد اشغالگران مقاالتی نوشت. 
پس از سفرهای بسیار به هند رفت و به مطالعه کتب قدیمی پرداخت و درباره اوستا و مزدیستا بررسی 
عمیقی کرد و کتابی به نام »خرمشاه« نوشت و اطالعاتی ارزشمند را در دسترس پژوهندگان قرار داد. 
پورداود درباره تمدن ایران باســتان در اروپا مطالعه کرد و به دعوت »تاگور« فیلسوف معروف هندی، 
به استادی دانشگاه در هندوستان اشتغال یافت. سرانجام بر حسب دعوت دانشگاه تهران به ایران 
آمد و در این دانشگاه به تدریس پرداخت. اســتاد پورداود که مدت 30 سال در خارج از کشور اقامت 
داشت نتیجه بررسی ها و مطالعات خود را در چند جلد کتاب تنظیم کرد و سمت هایی از قبیل ریاست 
انجمن باستان شناســی، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنگره خاورشناسان در مسکو و عضویت 

کادمی جهانی و هنر را بر عهده داشت. آ
لبراهیم پورداود 26 آبان 1347 در تهران درگذشت و طبق وصیتش در آرامگاه خانوادگی اش در رشت 
به خاک سپرده شد. او با تمام علم و دانشی که داشت می گفت: یکی از فرزندان کوچک ایرانم و بسیار 

برایم دشوار است که از خود چیزی بنویسم.

با چشمان کامال بسته
محمدتقی توکلی از شیوه های سدسازی در ایران گفت

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ضمن انتقاد از سدسازی بی رویه در کشور بر لزوم 
بازنگری در ساخت سدها و همچنین اتخاذ نگاه ملی به جای نگاه منطقه ای به منظور مدیریت مصرف 
آب تاکید کرد. محمدتقی توکلی گفت: به قدری در حوزه های آبریز کشــور ســد زده ایم که هر سیلی 
بیاید کنترل می کنند اما ما می گوییم که مهار آب بیش از یک حد مشــخص به اکوسیســتم ها ضرر 
می زند. آب باید در حوزه رها شــود و نیازهای حوزه را تامین کند. اگر قرار باشــد هر قطره آب را کنترل 
کنیم،  خســارات زیادی به اکوسیستم ها وارد می شود. خیلی از جانوران، گیاهان و جمعیت هایی که 

در پایین دست آب ها ساکن هستند در اثر این اقدامات با کاهش آب  مواجه می شوند.
او با اشاره به سیالب اخیر غرب کشور گفت: سیلی مثل آنچه در ایالم یا لرستان می آید استثناست. ما 
سیالب ها را با نگاه 25 ساله و 100 ساله می بینیم. وقتی سازه هایی مثل پل ها و استخرها و مخازن 
که در سر راه برای کنترل آب ها ایجاد شده تخریب می شوند،  به این علت است که ظرفیت سیل باالتر 
از آن ســازه است. یعنی سازه ها برای سیل 25 ساله طراحی شــده اما سیل لرستان 100 ساله بوده؛ 
طبیعتا ظرفیتش چهار برابر است در نتیجه تخریب می کند. این  سیل ها دائمی نیستند. دوره برگشت 
این ها صد سال است یعنی امکان دارد هر صد سال چنین سیلی بیاید. ولی در خیلی از جاهای دیگر 
کشــورمان خشکسالی حاکم است و اگر سیالب بیاید، ســدهای مخزنی که داریم، می توانند آن را 
کنترل کنند. توکلی با تاکید بر اینکه ســیل در حاشیه شــهرها و در داخل شهرها تخریب کننده است 
توضیح داد: علتش این است که ما در کاربری اراضی تغییراتی ایجاد کرده ایم. تبدیل اراضی کشاورزی 
یا پوشش گیاهی موجب شده کاربری اراضی عوض شده و بسیاری از این اراضی به ساختمان تبدیل 
شــوند، در نتیجه روان آب ها بیشتر شــده اند و اینها در هنگام وقوع سیل تخریب کنند ه اند. ما باید در 
جهت کنترل این  موارد، هم آبخیزداری ها را داشته باشیم هم پوشش گیاهی را حفظ کنیم و هم سعی 
کنیم اجازه ندهیم اراضی  که پوشــش دارند تخریب شــوند.  این نماینده مجلس در انتقاد به ساخت 
بی رویه سد نیز اظهار کرد: ما به دلیل اینکه جمعیت مان روز به روز افزایش پیدا می کند نیاز به آب داریم؛ 
آب مورد نیاز صنعت و آب شــربمان باید تامین شود. ما می گوییم سد برای نگهداری آب الزم است، 
ولی نباید به قدری سد بزنیم که اوال تاثیر منفی روی سدهایی که در پایین دست هستند داشته باشد و 
این سرمایه گذاری ها از بین برود، دوم اینکه منابعی که سدها آنها را تغذیه می کردند مثل دریاچه ها، 

تاالب ها و آب های زیرزمینی نباید تحت تاثیر منفی قرار گیرند.
توکلی تاکید کرد: مدیریت حوزه آبریز باید به اندازه ظرفیت هر حوزه باشد. می توانیم مدیریت کنیم با 
توجه به آبی که در حوزه آبریز هست کجا سد بزنیم، کجا رها کنیم و کجا آب زیرزمینی را تغذیه کنیم. 
اگر این موارد مدیریت شود تعداد سدهایمان خیلی زیاد نمی شود ولی ما داریم چشم بسته سد می زنیم؛ 
چون آبگیری نکرده ایم و به بهره برداری نرسیده ایم عواقبش را نمی دانیم. اگر سدهای این حوزه ها به 
بهره بردای برسند، سدهای پایین دست که مهم ترین سدهای کشورند تحت تاثیر منفی قرار می گیرند؛ 

مثل سد سفیدرود در گیالن، سد کرخه در خوزستان و سد زاینده رود در اصفهان.)منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شهاب حسینی درباره خسرو شکیبایی چه گفت
شهاب حسینی، پس از پایان اکران خصوصی فیلم 
»چهارشنبه« گفت: »همیشــه دلم می خواست که 
ما هم به ســهم خودمان کاری به سبک گذشتگان 
بر جای بگذاریم.« او درباره ســابقه آشــنایی خود با 
تهیه کننده فیلم »چهارشنبه« گفت: »سابقه آشنایی 
من با آقای یوسف وجدان دوست به سریال سرزمین 
کهن برمی گردد. ایشان بســیار فرد باذوقی هستند. 
بعد از آن با سروش محمدزاده آشنا شدم که به نظرم 

خیلی شــبیه جوانی های آقای کیانوش عیاری اســت؛ هم به لحاظ چهره و هم از نظر نگاهی 
که به سینما دارد.« وی در خصوص بازیگر نقش »طاهر« در فیلم »چهارشنبه« گفت: »آرمان 
درویش مثل برادر من است و در این مدتی که با هم دوست بودیم او را فردی زحمتکش و ساده 
دیدم که مثل خود ما از طبقات متوسط اجتماع است. آرمان آدمی صاحب اندیشه و نظر است.«

شهاب حسینی در خصوص نقش خود در فیلم »چهارشنبه« و نظر منتقدان نیز گفت: »تعارف 
لطف دوستان منتقد است. من ســعی می کنم ثمره بودن خودم را ارائه کنم. بعضی وقت ها که 
به قطعه هنرمندان و سر مزار استاد خســرو شکیبایی می روم تنها چیزی که دلم را آرام می کند 
این اســت که می گویم استاد شما سهم خودت و حتی بیش از سهم خودت را به سینمای ایران 
ادا کردی. در دوران نه چندان طوالنی که زیست کردی اثری از خودت بر جای گذاشتی که بعد 
از خسرو شکیبایی بازیگری به فضای جدیدی وارد شد. همیشه دلم می خواست ما هم به سهم 

خودمان چنین کاری از خود به جای بگذاریم.«

موزه هنرهای معاصر ایران به آلمان می رود
موزه هنرهای معاصر ایران پیشــگام حرکتی شــده 
که به گمان نویسنده   نشــریه اینترنتی »روزنامه   هنر« 
می توان آن را حمله   نرم ایران به غرب دانست. نویسنده 
نشــریه اینترنتی »روزنامه   هنر« در تحلیل خود از هنر 
ایران و تفاهم نامه ای که میان موزه هنرهای معاصر 
تهران و بنیاد پژوهش پروس آلمان منعقد شده، آورده 
است: موزه  هنرهای معاصر تهران با گشودن گنجینه  
خود رو به موزه های غربی، قرار اســت بخشی از آثار 

منحصر به فرد و یکتای خود را برای نمایش در این مراکز به آنها قرض بدهد و انگار کشور آلمان بر 
همه پیش دستی کرده و جلوتر از همه ایستاده است.  طبق آخرین اخبار و برپایه نوشته   این پایگاه 
اینترنتی مجموعه ای از آثار هنرمندان و نقاشــان مدرن خارجی و ایرانی موجود در گنجینه  موزه  
تهران، سال آینده  میالدی در برلین در برابر دید عموم قرار می گیرند. نام هایی چون پیکاسو، روتکو، 
پوالک و بیکن در صدر این مجموعه قرار می گیرند و همین کافی است که مراکز هنری دیگری 
چون موزه  »هرشهورن« و »باغ پیکره ها«، خواستار این مجموعه  هنری باشند و برای نمایش آن 
در صف بایستند. مذاکرات اولیه برای نمایش این آثار و قرض دادن این مجموعه در حال انجام 
اســت ولی به گفته  سخنگوی موزه، هنوز این موضوع نهایی نشــده است. به نوشته  روزنامه  هنر 
مجموعه  موزه  هنرهای معاصر تهران از نظر تنوع و گستردگی موضوع، بهترین مجموعه  هنر قرن 
بیستم است که در خارج از مرزهای اروپا و آمریکا قرار گرفته و در چند سال گذشته این مجموعه 

با باز شدن مرزهای فرهنگی، توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. 

شرح احوال و نگاهی به آثار؛ ابو 
محمد طاهر جصاص همدانی
نصرالله پورجوادی
انتشارات فرهنگ معاصر
قیمت:1۸000تومان
۲0۸ صفحه

طرح: Naji Benaji/ مراکش هیوال در پاریس 



به گزارش روابط عمومی رویداد شــهر ایده آل، ششــمین نمایشگاه و همایش شــهر ایده آل طی روزهای 
دهم الی ســیزدهم دی ماه ســال جاری در جزیره کیش برگزار می گردد. مهــدی عاطفی مدیر اجرایی این 
رویداد اعالم نمود: طی برگزاری ششــمین نمایشــگاه شهر ایده آل، شــهرداری ها ضمن بازدید و حضور 
در این نمایشــگاه در بخش های فضای سبز، زیبا سازی، مبلمان شــهری، ترافیک و حمل و نقل شهری و 
 همچنین ارائه فرصت های ویژه سرمایه گذاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها شرکت 

خواهند نمود.
وی همچنین در خصوص ششمین همایش شهر ایده آل اظهار کرد:

ششمین دوره این رویداد با هدف ارائه پروژه های برتر شهرداریهای کشور و همچنین مدیریت سرمایه گذاری 
مشترک در شهرداری ها برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی رویداد شهر ایده آل افزود: این همایش فرصت مناسبی است تا پژوهشگران و صاحب نظران 

با ارایه راهکارهای مناسب زمینه های اجرایی شدن طرح های مبتکرانه و خالق را در اختیار شهرداری ها و 
شــوراهای اسالمی شهرها  قرار دهند. و همچنین سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه شهرداری ها، نتایج 

پروژه های قابل عرضه به سایر شهرها در سطح ملی را در این نمایشگاه ارائه نمایند.
ســازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بعنوان متولی امر مدیریت، خدمات، عمران و حمل و نقل شهری 

از رویداد فوق الذکر حمایت و پشتیبانی بعمل آورده است.
عاطفی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری نیازمند فرهنگ سازی و ارائه آموزش های تخصصی در سطح 
شهرداری ها هستیم، ابراز امیدواری نمود با برگزاری چنین همایش ها و گردهمایی های تخصصی، دست 
انــدرکاران این حوزه با الگوهای مدیریتی روزآمد و کاربــردی و همچنین مدیریت صحیح پروژه ها، کاهش 
هزینه ها و اســتفاده از توان بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در پروژه های عمران شــهری بیش از 

پیش آشنا شوند. 

برگزاری اولین جشــنواره برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و   
نقل، آتش نشانی، پسماند و فضای سبز، بر اساس شاخص های جایزه جهانی 
بهترین تجارب و راهبردهای )best practice( ســازمان اسکان بشر ملل 

)UN- HABITAT( متحد
چهارمین جشنواره طرح های برگزیده دهیاری های سراسر کشور  

ششــمین همایش شــهر ایده ال  همراه با معرفی منتخبین اولین جشنواره   
برتریــن عملکــرد شــهرداریها و چهارمین جشــنواره طرح هــای برگزیده 
دهیاری هــا  )best practice(  در تاریــخ 12 و 13 دی ماه ســال جاری در 

سالن همایش های بین المللی خلیج فارس جزیره کیش برگزار می گردد.
رویکرد امسال ارائه برترین عملکرد شهرداری ها در حوزه های حمل و نقل،   

آتش نشانی، پسماند و فضای سبز می باشد

شــهرداریها بــا حضور در ایــن همایش بــا برترین پروژه های اجرا شــده در   
شــهرداریها آشنا شده و راه کارهای اجرایی این پروژه ها در شهرهای خود را 

آموزش می بینند.

اهداف همایش های شهر ایده آل :
ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده آل  

ارتقاء سطح دانش کیفی نزد مدیران شهری در زمینه تفکر ایده آل  
زمینه ســازی برای تحقــق ظرفیت های بالقوه و بالفعل مثبت شــهروندان   

)سرمایه های انسانی و اجتماعی(

مشــارکت در ایجاد یک تمدن پیشــرفته جهانی )جهان شــهر و شهر های   
جهانی(

ارتبــاط هماهنــگ با محیط زیســت در همه تراز های شــهری )واحد های   
مسکونی و تجاری، خیابان ها و شوارع، پارک ها و میادین، ...

بهــره برداری بهینه از ظرفیت های موجود در زیســت بوم )انرژی، امکانات   
طبیعی، ...(

به حداقل رساندن زمینه های خطرخیزی مختص جوامع مدرن  
ارائه خدمات تکنولوژیک با باال ترین کیفیت به شهروندان  

ایجاد بستر مناســب جهت بهره گیری مدبرانه از تکنولوژی های پیشرفته،    
متوسط و تراز پائین  در طراحی و ساخت سازه ها و زیر ساخت های شهری


