
راهکارهای سپاه برای دولت
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمن روی فشار اقتصادی متمرکز 
شده است تا انقالب اسالمی را از این طریق به تسلیم وا دارد و مردم را دچار تغییر در 
باورها و ارزش هایشان کند. سردار سرلشکر عزیز جعفری در همایش طالیه داران 

اقتصاد مقاومتی افزود: اینکه گفته می شود ممکن است دشمن دست از هدف خود که 
صفحه ۳تغییر در نظام جمهوری اسالمی ایران است ، برداشته باشد ...

هاشمی رفسنجانی:

کاری نکنیم که حضور مردم در انتخابات محدود و مسدود شود
هاشمی رفسنجانی با ابراز امیدواری از برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفندماه، به تأکیدات رهبری نظام درباره حق الناس بودن رأی مردم، اشاره کرد و گفت: یکی از 

مهم ترین مسائل برای رعایت این حق الناس، این است که کاری نکنیم تا زمینه های حضور میلیونی مردم در انتخابات محدود و مسدود شود. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ملت ایران را ملتی آگاه، دولت را دولتی معتدل، برگزاری انتخابات پرشور را ضرورت زمانه و حضور میلیونی مردم را موجب تغییر نگاه ملت ها به 

انقالب اسالمی و ایران دانست و گفت: هیچ کس با هیچ بهانه ای داخلی و خارجی نمی تواند در مسیر آگاهی مردم سنگ اندازی کند و همه باید برای اعتالی کشور 
بکوشیم و از ناهمواری ها، دست اندازها، تریبون های مأیوس کننده و تهدیدهای سیاسی نهراسیم. هاشمی رفسنجانی، خصومت های حزبی را به ضرر انقالب دانست 
و با اشاره به برنامه  افراد تندرو برای بهم زدن نشست های سیاسی و فرهنگی، گفت: یک عده محدود افراطی با سفرهای استان به استان خویش سعی می کنند با بهم 

صفحه 5صفحه 4صفحه ۳زدن مجالس و برنامه ها، تابلویی از بهم ریختگی کشور برای دشمنان ترسیم  کنند، در صورتی که امنیت داخلی ایران در این منطقه نا امن  ... صفحه 2

رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
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سرمایه و فناوری ...
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وزارت کشور و قوه قضاییه با برهم زنندگان مراسم های قانونی برخورد می کنند
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یکشنبه 1 آذرماه 21394

قول می دهیم خاوری را به کشور باز گردانیم
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه نشست خبری سازمان بازرسی کل کشور و قائم مقام وزیر نظارت 
جمهوری خلق چین و معاون ســازمان ملی پیشگیری از فســاد در خصوص اینکه گفته شده است پسر یکی از وزرای 
ســابق در پرونده دکل نفتی نقش داشته اســت، گفت: من هم در روزنامه خوانده ام اما درباره پرونده دکل نفتی پرونده 
کامل شده و به دادسرا ارسال و در قسمت اول کیفرخواست صادر شده است اما در قسمت دوم نیز وزیر نفت مواردی را 
اعالم کرده بود که استعالم کردیم و گزارش ها نیز درحال بررسی است. ناصر سراج همچنین در ادامه گفت: گزارشها 
محرمانه اســت و در این موارد نمی توانم چیزی را بگویم. وی در ادامه پرونده آنتونوف نیز گفت: این پرونده نیز گزارش 

آن کامل شده است و در  دادسرای جنایی در حال بررسی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: موردی داریم که تلفنی در ارتباطیم 
که این پرونده 100 میلیارد تومان اســت و شبیه کار بابک زنجانی اســت که پول هایی را از وزارت نفت می گرفته در این پرونده خوشبختانه 60 میلیارد 

تومان کشف کرده ایم. این فرد نیز متأسفانه در کانادا است.
 وی گفت: گزارش های ما محرمانه اســت و تا قطعیت پیدا نکند از لحاظ شرعی درست نیســت که اینها مطرح شود و وقتی که حکم قطعش شود به 
استحضار همگان می رسانیم. وی همچنین در خصوص پرونده آقای خاوری رئیس سابق بانک ملی نیز گفت: ماقول می دهیم که خاوری را به کشور 
بازگردانیم. دولت جدید کانادا موضعش نسبت به جمهوری اســالمی تغییر کرده است که امیدواریم بتوانیم ورود کنیم وافرادی را که پناهنده شده اند 

به کشور بازگردانیم.

مشارکت و کارگزاران در پستوخانه تصمیم می گیرند
دبیرکل حزب مردمی اصالحات گفت: نقش اصلی در شورای عالی اصالح طلبان را مشارکت و کارگزاران ایفا می کنند 
و در یک پســتوخانه تصمیم می گیرند. حجت االســالم محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصالحات با اشــاره 
بــه اظهارات محمدرضا عارف مبنی بر حضور همه احزاب و جریانات اصالح طلب در شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان، اظهار داشت: اظهارات ایشان به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا حدود 70 درصد از اعضای این شورا یا از 
معاونان و یا از مدیران دولت اصالحات هستند. وی ادامه داد: اکثر افراد عضو این شورا اغلب افرادی هستند که یا در 
دوران اصالحات معاون و یا مدیر بودند و یا به هیچ وجه فعالیت حزبی نداشتند که ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم. 

دبیرکل حزب مردمی اصالحات تصریح کرد: نقش اصلی در شورای عالی اصالح طلبان را احزاب مشارکت و کارگزاران ایفا می کنند. تصمیم گیری ها 
در این باره نیز در یک پســتوخانه صورت می گیرد و به  نوعی حزب مشارکت با تشکیل شورای عالی اصالح طبان پوست اندازی کرده است. وی بابیان 
اینکه اصالح طلبی حق پدری کســی نیســت و هیچ کس نمی تواند آن را مصادره کند، تأکید کرد: ما با شــخص محوری و تک محوری در این جریان 
مخالف هســتیم و معتقدیم که اصالحات باید پوست اندازی کند و از حالت سنتی به حالت مدرن ارتقا یابد. دبیرکل حزب مردمی اصالحات با انتقاد از 
اظهارات رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، گفت: آقای عارف فردی معتدل هستند و چنین اظهاراتی از سوی ایشان صحیح نیست. 
حجت االسالم فومنی درباره لیست های منتشر شــده برای انتخابات مجلس، گفت: تمامی لیست هایی که طی روزهای گذشته از طیف مستقلین، 

اعتدالیون و اصالح طلبان منتشر شده کذب محض است.

تعرض به سخنرانی ها ممنوع
وزارت کشور و قوه قضاییه با برهم زنندگان مراسم های قانونی برخورد می کنند

هنوز دادگاه حمله کنندگان به علی مطهری، نماینده مجلس، در شیراز به پایان 
نرسیده، در ورامین عده ای به موسوی الری، وزیر کشور اسبق حمله ور شده اند و 
اجازه سخنرانی به او نداده اند. سخنرانی که اصالح طلبان ورامین و با اخذ مجوز 
از فرمانداری تدارک دیده بودند. هرچند برهم زدن سخنرانی ها، اتفاق جدیدی 
نیست. در سال های پس از انقالب تاکنون چندین بار پیش آمده که عده ای با 
حضور در مجالس سخنرانی و ایجاد تشنج و شعار، از سخنرانی ممانعت کرده یا 
به سخنرانان حمله کرده اند. این افراد همیشه بی نام و نشان بوده اند و با عنوان 
»تجمع خودجوش مردمی« خوانده می شدند، تجمعاتی که هرچند غیرقانونی 
بودند، عمدتا برخوردی با آن ها صورت نمی گرفت. اما ماجرای اخیر در ورامین 
تفاوتی عمده با بقیه داشت که نگرانی از چنین اتفاقاتی را بیشتر می کند. این بار 
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی از تشکیل دهندگان و هدایت 
کنندگان این تجمع غیرقانونی بود، نماینده مردم در قوه مقننه که خود باید حافظ 

قانون باشد و پیشرو در قانونمداری.
درواقع با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و بالتبع افزایش تعداد سخنرانی ها و 
میتینگ های سیاسی و انتخاباتی، این نگرانی وجود دارد که عده ای بخواهند با 
توسل به خشونت، فضای پیش از انتخابات را پرتنش کنند تا امکان حذف رقیب 
در آن بیشتر فراهم شــود. همین موضوع است که واکنش ها به این اتفاقات را 
در مقایسه به اتفاقات مشــابه قبل، مثل برهم زدن سخنرانی علی الریجانی و 
حمله به او یا برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی، بیشتر کرده است. به گونه 
ای که بالفاصله پس از این اتفاق فرمانداری ورامین و وزارت کشــور و امروز نیز 
سخنگوی قوه قضاییه به این قضیه واکنش نشان دادند، آن را غیرقانونی خواندند 
و جملگی تاکید کردند که با »تعرض به مراسم قانونی« برخورد جدی می کنند.

وزارت کشور اجازه نمی دهد نظم عمومی به هم بخورد
شب گذشته وزیر کشور در صداوسیما حضور یافت و در سوالی در این خصوص 
ســخن گفت. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه این ســخنرانی از ســوی وزارت 
کشور مجوز داشته اســت، تصریح کرد: »وزارت کشور اجازه نمی دهد به هیچ 
وجه مراســم قانونی بر هم بخورد و نظم عمومی بر هم بخورد و مسایل امنیتی 
ایجاد کند برخورد می دهد. این که هر کس به خود اجازه دهد مراســم دیگری 
را بــه روش قهرآمیز بر هم بزند به هیچ وجه اجــازه فضای درگیری نمی دهیم. 
هر کس بخواهــد خود را ارائه دهد به او مارک بچســبانیم و بگوییم حق نداری 
سخنرانی کنی. کشور مســئول دارد«. او با بیان اینکه در کشــور روزانه به طور 

متوســط 100 اجتماع و ســخنرانی برگزار می شــود و با توجه به نزدیک شدن 
به انتخابات، این تعداد افزایش می یابد، گفت اگر چنین مســائلی پیش بیاید، 
وزارت کشــور با آن برخورد می کند و اســناد و مدارک را به قــوه قضاییه تحویل 
می دهد. رحمانی فضلی همچنین درخصوص اینکه گفته می شــود این افراد 
دغدغه هایی دارند، تاکید کرد که آن ها باید دغدغه هاشــان را به مســئوالن، 
 نیروی انتظامی، اطالعات، فرمانداری و قوه قضاییه بگویند، نه اینکه خودشان 

اقدام کنند.
وزیر کشور در پاسخ به این ســوال که چرا به چنین سخنرانی هایی که »شائبه« 
دارد، مجوز داده می شــود گفت: »این مجوز بر اساس شــرط و شروط است. 
هدف، سخنران، موضوع، تاریخ و ساعت و محل و مسئولیت اشخاص را تعیین 
می کنند. وزارت کشور بر اساس شرایط، مجوز می دهد. ما مطابق قانون همه 
وظایف را انجام می دهیم و بنا بر این است اتفاقی نیفتد. ولی اینکه یک عده ای 

بلند شوند و بروند بر هم بزنند، موضوع دیگری است«. 

کسی حق برهم زدن مراسم های مجوزدار را ندارد
امروز محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز در نشست خبری خود، 
در پاسخ به سوالی به این موضوع تاکید کرد و گفت: »اگر مراسمی مجوز گرفت 
یا مراســم هایی که طبق قانون نیازی به گرفتن مجوز ندارند٬ کســی حق ندارد 
آن ها را به هم بزند و وزارت کشــور و قوه قضائیه و نیروی انتظامی در این زمینه 
همــکاری خواهند کرد«. او همچنین تصریح کرد که دســتگاه های مربوط به 
عنوان پیشگیری عمل کنند و هرکجا دیده شــد کسی امنیت و آرامش را برهم 

بزند٬ تدبیر کند تا ناامنی نشود. 
سخنگوی دستگاه قضا در عین حال با توجه به نزدیکی به انتخابات به نامزدهای 
انتخابات و گروه های سیاســی و احزاب نیز توصیه کرد که سعی کنند رفتار ها، 
ســخنرانی ها و تجمعاتی نداشــته باشند که به آرامش کشــور ضربه بزند و اگر 
ســخنرانی می خواهد صحبت های تنش زا بزند به او قبل از ســخنرانی هشدار 

دهند و حتی افرادی که چنین سخنانی را به زبان می آورند دعوت نکنند.
وی دربــاره برخی افرادی که ســابقه محکومیــت دارند و در حــال حاضر نیز 
سخنرانی سیاســی می کنند٬ گفت: »قوه قضائیه دو شاخصه دارد که فرد قباًل 
فتنه کرده باشــد و دومًا دوباره در فکر فتنه کردن باشــند و اگر این دو قید وجود 
داشت معاونت پیشگیری قوه قضائیه در کنار استانداری و فرمانداری رسیدگی 

الزم را انجام خواهند داد«

نمی توان دهان متهم را بست
محسنی اژه ای در این نشست خبری اما به دیگر سواالت خبرنگاران نیز پاسخ 
داد. از دادگاه های بابک زنجانی و مرتضوی تا دستگیری گروه های تروریستی 
در کشور تا دستگیری پسر عطاالله مهاجرانی. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به سئوال خبرنگاری که پرسید در روزهای گذشته شاهد برگزاری پرونده متهم 
نفتی بودیم که در برخی از این جلسات به متهم فرصت داده می شد که صحبت 
کند که طی آن صحبت ها متهم نفتی به وزرا و اعضای کابینه تهمت های را زد، با 
تاکید بر اینکه نمی توان دهان متهم زمان حرف زدن بست٬ گفت: »ما به او تذکر 
می دهیم اگر وی به کسی توهین کند و حسب وظیفه الزم باشد مدعی العموم 
آن را دنبال خواهد کرد و اگر نیاز به شاکی خصوصی باشد در صورت شکایت آن 
را پیگیری می کنیم«.  ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا اظهارات جهانگیری در خصوص اینکه برخی از پشــت پرده به بابک زنجانی 
روحیه می دهند را قبول دارید٬ گفت: »ما مسئول حدس و گمان دیگران نیستیم. 
اگر کســی می خواست از وی حمایت کند٬ در این ۲0 ماه که او در زندان بود این 
کار را می کرد. مالقات های متهم نیز محدود به وکیل و خانواده اوســت که آن 
هم در ماه های اخیر میسر شده است. باید پرسید که این حدس و گمان ها برچه 
اساسی اســت؟ اگر هم اطالعی دارند باید به قوه  قضاییه بدهند. ضمنا زیبنده 

یک مسئول نیست که صرف حدس و گمان مطلبی از تریبون اعالم کند«.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که 
حجت االسالم اشرفی اصفهانی رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
نهاد ریاســت جمهوری در مصاحبه با یک ســایت خبری مدعی شده که سعید 
مرتضوی 60 میلیون تومان حقوق می گرفته، در کشتن عده ای دست داشته و 
جنایت و رسوایی به بار آورده اما رها شده، گفت: »در مورد اینکه چه کسی چقدر 
حقوق گرفته من خبر ندارم و نه شاید موظف باشیم بگردیم و ببینیم مدیران دیروز 
و امروز چقدر حقوق می گیرند«. وی با بیان اینکه شــاید دستگاه های نظارتی 
این موضوع را پیگیری کنند، تاکید کرد: »اینکه سعید مرتضوی رها شده حرف 
ناصوابی است زیرا پرونده هایی که وی دارد در حال پیگیری است و حتی برخی 

از آنها منجر به حکم شده است«.
معاون اول قوه قضاییه در مورد خبر بازداشت پسر یکی از وزرای دولت اصالحات 
گفت: »اصل خبر درست است و در رابطه با پرونده دکل نفتی است اما از جزئیات 
اطالع ندارم. ضمن اینکه امــکان بازگویی جزئیات فعال وجــود ندارد٬ اما فرد 

دستگیر شده در زندان است«.

واکنش روزپیگیری روز

کاری نکنیم که حضور مردم در انتخابات محدود و مسدود شود
هاشــمی رفســنجانی با ابراز امیدواری از برگزاری انتخاباتی پرشور در اســفندماه، به تأکیدات رهبری نظام درباره حق الناس بودن رأی مردم، اشــاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین مسائل برای رعایت این 

حق الناس، این است که کاری نکنیم تا زمینه های حضور میلیونی مردم در انتخابات محدود و مسدود شود.
گاه، دولت را دولتی معتدل، برگزاری انتخابات پرشــور را ضرورت زمانه و حضور میلیونی مردم را موجب تغییر نگاه ملت ها به انقالب اســالمی و  رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، ملت ایران را ملتی آ
گاهی مردم سنگ اندازی کند و همه باید برای اعتالی کشور بکوشیم و از ناهمواری ها، دست اندازها، تریبون های مأیوس  ایران دانست و گفت: هیچ کس با هیچ بهانه ای داخلی و خارجی نمی تواند در مسیر آ
کننده و تهدیدهای سیاســی نهراسیم. هاشمی رفسنجانی، خصومت های حزبی را به ضرر انقالب دانست و با اشــاره به برنامه  افراد تندرو برای بهم زدن نشست های سیاسی و فرهنگی، گفت: یک عده 
محدود افراطی با ســفرهای استان به استان خویش ســعی می کنند با بهم زدن مجالس و برنامه ها، تابلویی از بهم ریختگی کشور برای دشمنان ترسیم  کنند، در صورتی که امنیت داخلی ایران در این 

منطقه نا امن نشان از اقتدار نظام است.

سیاسی

 لزوم تعریف 
جرم سیاسی

نمایندگان طرحی را تهیه 
کردند که تعریف روشــنی 
ازجرم سیاســی بــه وجود 
آید، بنابراین مشورت هایی 
در ایــن زمینــه بــا رئیس 
مجلس صورت گرفت و در 
کمیسیون قضایی جلسات 
متعددی برگزار شــد، این طرح کــه در حال حاضر 
دردستور کار صحن قرارگرفته خیلی مفصل نبوده و 
در چند ماده بحث های مختلفی را مطرح کرده است.
متاســفانه تا این لحظه ما در کشور چیزی به عنوان 

جرم سیاسی و به دنبال آن مجرم سیاسی نداریم.
هــر جرمی طبق قوانین موجود شــامل ســه عنصر 
اصلی اســت که عبارتنــد از عنصر قانونــی، عنصر 
مادی و عنصر معنوی یا روانــی، عبارت عنر قانونی 
یعنی، یــک عملی یا ترک عملی، فعــل یا ترک فعل، 
باید توسط قانون مجازات داشته باشد، در مجموعه 
قوانین کشوری موجود در ایران جایی نداریم که جرم 

سیاسی را بیان کرده باشد.
بنابــر این کشــور در حال حاضر حتی یــک نفر هم، 
مجرم سیاســی نمی تواند داشته باشــد، اما اگر این 
طرح در مجلــس مصوب گردد، بــرای اولین بار در 
تاریج جمهوری اســالمی ایران جرم سیاسی تعریف 
روشــنی به خود خواهد گرفت، لذا بعد از این کسانی 
که مرتکب چنین جرمی شوند، مجرم سیاسی قلمداد 

خواهند شد.
طبیعتــا این قانــون به افــرادی که مرتکــب جرائم 
سیاســی می شــوند کمک خواهد کرد و پس از این 
فرد خاطی اگــر مرتکب عملی خالف قانون شــود، 
 می داند که عمل مرتک شــده جرم سیاســی اســت 

یا امنیتی.
نکته دیگر این طرح این اســت کــه به صورت کامل 
جرائم امنیتی و سیاســی از هم تفکیک شده اند، به 
عنوان مثال اعمالــی مانند توهیــن، افترا، تخریب 
یا نقد در قالب خود جرم به حســاب مــی اید، اما اگر 
افترا در قالب قوانیــن جدید قرار گیرد دیگر شــامل 
قانون مجازات اســالمی نمی شــود و جرم سیاسی 
محسوب خواهد شد و دارای تخفیف نسبت به جرم 

قبلی خواهد بود.
ممکن اســت جرمــی اتفاق افتــد و در حالت عادی 
جــز جرائــم امنیتی باشــد اما اگــر در قالــب جرائم 
سیاســی قــرار گیــرد از مجــازات کمی برخــوردار 
خواهد بــود و هم اینکه امتیازات بیشــتری نســبت 
 به کســی کــه مرتکب جــرم امنیتی شــده برخوردار 

خواهد بود.
چون تا امروز برای جرم سیاســی تعریف مشــخصی 
وجود نداشــته، قانونگذار به این موضوع و مســائلی 
نظیر مجــازات، اولویت ها و نحوه رســیدگی به جرم 
سیاســی نپرداخته اســت؛ بــه عنوان مثــال جرائم 
مطبوعاتــی در کنــار جرم سیاســی دیده می شــوند 
البته بــرای جرائم مطبوعاتی نحوه رســیدگی به آن 
در قانون عادی مشخص شــده به عبارتی رسیدگی 
به جرائــم این چنینی با حضورهیــات منصفه برگزار 
 مــی شــود امــا دربــاره جرایم سیاســی ایــن اتفاق 

نیفتاده است.
دراکثر کشــورهای دنیا برای جرم سیاســی تعریف 
مشــخصی وجــود نــدارد، واقعیــت آن اســت که 
حکومت هــا تمایــل ندارند بــرای خــود محدودیت 
ایجاد کننــد، چون بــه دنبال تعریف جرم سیاســی 
الزاماتی دررســیدگی به این جرائم بــرای حاکمیت 

ایجاد می شود.

یادداشت

محمد علی اسفنایی
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راهکارهای سپاه برای دولت
سرلشگر جعفری: بدون خواست و پشتیبانی دولت اینگونه کارها به نتیجه نمی رسد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمن روی فشار اقتصادی 
متمرکز شده اســت تا انقالب اســالمی را از این طریق به تسلیم وا دارد و مردم 
را دچار تغییر در باورها و ارزش هایشــان کند. ســردار سرلشکر عزیز جعفری در 
همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی افزود: اینکه گفته می شود ممکن است 
دشــمن دســت از هدف خود که تغییر در نظام جمهوری اسالمی ایران است ، 
برداشــته باشد ، غلط اســت زیرا هدف دشــمن تغییر نکرده بلکه ممکن است 

روش را عوض کند.
وی گفت: هدف دشــمن تغییر رفتار در مسیر و اهداف انقالب اسالمی است و 
امکان ندارد که تغییر کند. فرمانده کل ســپاه افزود : دشمن این را که انقالب 
اســالمی در مسیر جمهوری اسالمی باشد ، نمی خواهد و هرگز با آن کنار نمی 
آید. سردار جعفری با تاکید بر اینکه اهداف جمهوری اسالمی با منافع دشمن در 
تضاد است، گفت: تا انقالب اسالمی است آمریکا نیز با آن مخالف است مگر 
آنکه آمریکا ماهیت خود را تغییر دهد و دست از ظلم و ستم بردارد. وی افزود : 
ماهیت انقالب اسالمی ظلم ستیزی است و دشمن که هدفش تغییر در رفتار 

جمهوری اسالمی است ، دست برنخواهد داشت اما روش را عوض می کند.
سردار جعفری گفت: در همین فضای جدید مقام معظم رهبری تذکر نفوذ می 
دهند برای اینکه دشمن روش را عوض می کند و ما باید متوجه روش نرم دشمن 
برای تغییر در رفتار جمهوری اســالمی باشیم. وی افزود: اینکه گفته می شود 

دشمن در اهدافش تغییر نکرده ، اشتباه است.

یکی از عرصه های فعالیت بسیج اقتصاد مقاومتی است
فرمانده کل ســپاه با اشاره به تهدیدات جدید دشــمن درباره مسایل اقتصادی 
گفت: یکی از عرصه های فعالیت بســیج اقتصاد مقاومتی است که چند سالی 

است در دستورکار سازمان بسیج مستضعفین قرار گرفته است.
سردار سرلشکر عزیز جعفری در همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی افزود: 
بسیج در کنار دیگر عرصه های فعالیتی نظیر امور دفاعی، امنیتی، فرهنگی و 
اجتماعی، اقتصاد مقاومتــی را به دنبال تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری در 

دستورکار قرارداده و پیگیری می کند.
وی با اشاره به توانمندی های عظیم داخلی گفت: با این همه توانمندی و ایمان 
مردم و بسیجیان همه تهدیدات دشمن قابل خنثی شدن است منوط به اینکه 
ما عزم و اراده و بصیرت داشــته باشیم که خوشبختانه اینها در حد اعالی خود 
در مردم ما هســت. فرمانده کل سپاه با اشاره به تعامل بسیج با دولت افزود: در 
صورتی کــه دولت بخواهد این توان عظیم و مردمی را در عرصه اقتصادی بکار 
بگیرد وضع خیلی متفاوت می شــود با کاری که تا االن بسیج در عرصه اقتصاد 

مقاومتی داشته است.
ســردار جعفری افــزود: بدون خواســت و پشــتیبانی دولت اینگونــه کارهای 

اقتصادی ازجانب بسیج به نتیجه مطلوب و نهایی نمی رسد.
وی گفت: البته دولت جلسات هماهنگی گذاشته و طرح های سازمان بسیج 
به آنها ارائه شده اســت. معاون اول رئیس جمهور قول داده این طرح ها تحت 
حمایت دولت قرار بگیرد و ان شاء الله این اقدامات به نتیجه مطلوب می رسد.

سردار جعفری گفت: آنچه مهم است عزم و اراده و نیت خالص است.

وی افزود: سپاه و بسیج باتوجه به اینکه مدافع انقالب اسالمی و ارزش ها و مردم 
باید باشند و هستند در اینگونه عرصه ها نیز باید فعالیت داشته باشند و دستگاه 

های مختلف کشور از این گستردگی سازمان بسیج و توان آن استفاده کنند.
ســردار جعفری با بیان اینکه انقالب اســالمی امروز از وضع بســیار خوبی در 
عرصه های مختلف برخوردار اســت، گفت: البته سرعت انقالب اسالمی در 
خارج بیشتر از داخل است و این مربوط به بعد ایستادگی در برابر دشمنان و ظلم 
ستیزی و استکبارستیزی است. وی افزود: در عرصه داخلی موانع و مشکالتی 
وجود دارد که امیدواریم با روحیه جهادی از میان برداشته شود. سردار جعفری 
گفت: بدون تردید اگر یک کار جهادی در عرصه مختلف فعالیت بسیج همراه 

شود حتما با موفقیت و توفیق الهی همراه خواهد بود.
وی گفت : کار جهادی از دید رهبر معظم انقالب دارای ســه شــرط است اول 
باید خالص و دوم باید پرتالش وسختکوشــانه باشد و سوم اینکه با ان مخالفت 

انجام می شود.
فرمانده کل سپاه افزود: در مســایل دفاعی دشمن خارجی و در کار اقتصادی 
مخالفت ها و موانع فراوان داخلی وجود دارد و این مخالفت ها را باید به پای کار 
جهادی گذاشت. سردار جعفری گفت: کار جهادی و جدید که خالف رویه سنت 
های قبلی است طبیعتا با آن مخالفت می شود و ما باید مبارزه با این مخالفت ها 

و برداشتن این موانع را با روحیه جهادی ادامه دهیم.
وی با اشاره به جبهه های مقاومت و حضور نیروهای مستشاری ایران در عملیات 
نظامی کشــورهای خط مقاومت و همچنین فعالیت بســیجیان غیرایرانی در 
این کشورها گفت: اگر آن ســه شرط جهادی مقام معظم رهبری وجود داشته 
باشــد کار در عرصه اقتصادی هم ارزش کار جهادی در عرصه های فناوری و 
اقتصادی را دارد و حتی این کار دســت کمی از ارزش کار امنیتی و رفاهی ندارد 
و بعضا ارزش و اهمیت آن بیشــتر اســت. ســردار جعفری افزود: همانطور که 
جهاد علمی در برخی جاها ارزشش بیشتر از قتال و کشتن و کشته شدن است.

فرمانده کل سپاه در واکنش به تهدید اخیر داعش علیه ایران گفت: از قبل هم 
تهدید کرده بود و می خواســت اقدام عملی انجام دهد اما تا حاال نتواسته است 

هیچ غلطی بکند.
سردار سرلشگر عزیز جعفری در حاشیه همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی 
در مصاحبه با خبرنــگاران افزود :  در آینده نیز با لطف و عنایت الهی و اخالص 
و حضور مردم و اطالعات مردمی که به دســت دستگاه های امنیتی می رسد و 
خیلی کمک زیادی به اشــراف کامل و جامع اطالعاتی می  شود ، بعید می دانم 
بتواند کاری انجام دهد. وی گفت:  ممکن اســت چند مورد کار کوچکی بتواند 
انجام دهد اما در مجموع نمی تواند شــرایطی را که در برخی کشــورهای دیگر 

بوجود آورد ، در ایران هم بکند.

دنباله های داعش تحت اشراف و کنترل است
فرمانده کل ســپاه با اشــاره به دســتگیری اخیر یک تیم وابســته به داعش در 
کرمانشاه گفت: بقیه هم تحت ِاشراف و کنترل هستند و هر وقت صالح باشد 

که با اینها برخورد شود،  این برخورد انجام می شود.
سردار سرلشــگر عزیز جعفری افزود:  این گروهک با توجه به کارهای گسترده 

شان طبیعی است که یک شبکه پشتیبانی دارند که نیرو برایشان جذب و از آنها 
حمایت و پشتیبانی می کند. وی گفت: این ها الیحه های مختلفی هستند که 

یک بخشی از اینها برخورد شد و دستگیر شدند.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه داعشی ها خیلی وقت است که می خواهند در 
ایران ناامنی ایجاد کنند اما تا االن نتوانســته اند، افزود: با اشراف اطالعاتی  و  
دستگاه های امنیتی مجموعه نظام و همکاری مردمی به خصوص اطالعات 
مردمی تا االن تالش هایشــان خنثی شده اســت. وی گفت:  آنها برنامه های 
مختلفی داشــته اند که می خواســتند اجرا کنند که از قبل خنثی و با  آنها مقابله 

شد و طبیعی است که این تالش ها ادامه دارد.
سرلشگر جعفری افزود:  تالش ما نیز برای اشراف و برخورد با آنها ادامه خواهد 
داشت و به هر حال باید ببینیم که زور کدام طرف بیشتر است ؟ و به نظر می رسد 

زور جمهوری اسالمی بیشتر باشد.

 هر کشوری به خطر داعش پی ببرد 
به سمت مبارزه با آنها می آید

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: هر کشوری نسبت به خطر 
خود قدرت ها به  وجود آوردند پی ببرد به سمت مبارزه با آنها می  داعش که بعضا ً
آید. سردار سرلشگر عزیز جعفری در پاسخ به سوالی درباره همکاری های ایران 
و روســیه در سوریه افزود: روســیه اولین قدرت منطقه ای است که به خطرات 
تکفیــری ها ، داعشــی ها و امثال آنها پی برده اســت. وی گفت: کشــورهای 
اروپایی از جمله فرانســه فکر می کرد این تهدیدی را که درســت کرده اند ، فقط 
برای کشــورهای منطقه اســت و االن که به سمت خودشــان آمده این ها هم 
دارند  به سمت مبارزه روی می آورند. وی گفت: در واقع این وحدت برای مبارزه 

نوعی بین همه کشــورهایی که با این خطر  به 
مواجه هســتند در حال ایجاد 

شدن است.
خبرنگاری پرسید:  مهمترین 

دســتاورد ســپاه در هفته 
بسیج چیست؟ که سردار 
جعفــری گفــت :  خــود 
بسیجی ها. وی افزود : 
بسیجی ها نعمت بزرگی 
هســتند و اگر بسیجی 
ها را داشته باشیم همه 

چیز داریم.

با باج دادن فناوری و سرمایه وارد کشور نمی شود
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با انتقاد از این تفکر که باید سرمایه و فناوری خارجی به کشور وارد شود، گفت:  باید تولید ما سودآور شود تا سرمایه داخلی به سمت تولید جذب شود.

ســردار محمدرضا نقدی صبح امروز در همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دشمن تالش می کند به ما بقبوالند که تنها راه پیشرفت کشور سازش و کنار آمدن با آن هاست اما مردم ما در این 36 
سال با این تفکر جنگیده اند.

وی ادامه داد: برخی ساده لوحان این تفکر دشمن را باور کردند و دشمن هم خیلی تالش کرد که با تحریم هایش ما را شکست دهد اما رئیس جمهور آمریکا گفت تحریم ها نمی تواند ایران را به زانو در آورد پس 
باید دنبال مذاکره و نفوذ باشد.

نقدی با تاکید بر اینکه این توهم است که ما باج سیاسی دهیم تا سرمایه خارجی و فناوری به کشور بیاید، اظهار کرد: سرمایه جایی می رود که سود داشته باشد. ما اگر اقتصاد خود را سودآور کنیم، 
نقدینگی به سمت تولید می آید در این شرایط سرمایه گذار خارجی هم سرمایه خود را به ایران می آورد اما اگر تولید ما زیان ده باشد سرمایه به دنبال خرید سکه می رود.

عقال در برابر تندروها ایستادگی کنند
مدیرمسئول روزنامه ابتکار گفت: راه مبارزه 
با تندروها این است که عقالی دو جناح در 
برابر آنها ایســتادگی کننــد، تندروها باعث 

افول اخالق اجتماعی هستند.
محمدعلی وکیلی اظهــار کرد: اینکه چرا با 
خودرسرها و تندروها برخورد نمی شود سوال 

امروز و دیروز نیست؛ بلکه به نظر می رسد سوال اتفاقات آینده نیز خواهد بود. 
این سوال همیشه بر محیط سیاسی کشــور ما سایه افکنده که چرا عده ای 
به عنوان تنــدرو هر کاری که بخواهند انجام می دهنــد اما با آنها برخوردی 

نمی شود و عمومًا مخاطب این سوال هم دولت نیست.
وی ادامــه داد: اگر با این گروه ها برخورد نشــود، آنهــا روز به روز قدرتمندتر 
می شــوند و قدرت بازدارندگی که برای آنها الزم اســت نیز باید بیشتر شود. 

حضور این گروه های خودسر اشکالی است که در ساحت سیاسی دارم.

در ستاد اصالح طلبان حضور نداریم
ســخنگوی حزب اعتدال و توسعه در مورد 
احتمــال ائتــالف اعتدالیــون بــا اصالح 
طلبان در جریــان انتخابات پیش رو،اظهار 
کرد: تصمیم گرفته ایم که رســما در ســتاد 
انتخابات اصــالح طلبان حضور نداشــته 
باشیم، اما در معرفی مصادیق با آنها تعامل 

خواهیم داشــت. غالمعلی دهقان اظهار کرد: طی ماه های آینده شــاهد 
ارائه لیست نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی 4 جریان اصالح طلبان، 
اصولگرایان معتدل، جریان پایداری و اعتدالیون خواهیم بود. وی با اشاره 
به حضور افراد با ســابقه در لیســت انتخاباتی اصالح طلبان خاطرنشــان 
کرد: اصالح طلبانی که سابقه ای خوب در کارنامه خود دارند و صالحیتشان 
نیز تایید می شــود با ارائه لیســتی واحد و با مدیریت شــورایی که اخیرا میان 
خود تشکیل داده اند، در رقابت های سیاسی پیش رو عرض اندام می کنند.

زنان فضای سیاسی را تلطیف می کنند
الهه کوالیی اظهــار کرد: پیامبر اکرم)ص( 
برابری انسانی و نفی برتری نژادی را به جامعه 
بشــری عرضه کــرد، در کنوانســیون های 
حقوق بشــری نیز برابری زنــان و مردان به 
رسمیت شناخته شده اســت. تشکل های 
سیاسی و غیرسیاسی نیز باید به این موضوع 

بپردازند. شواهد بسیاری نشان داده است که نقش زنان در تخلفات اقتصادی 
و سیاسی بسیار کم است و می توان گفت که افزایش مشارکت زنان می تواند 

به کاهش فساد کمک کند. 
زنان به دلیــل نگرش مادرانه ای که دارند بیشــتر به سیاســت های رفاهی 
توجه می کننــد اما مردان بیشــتر روی مســائل مربوط به قــدرت متمرکز 
 شــده اند. در واقع، حضور زنان در عرصه سیاســی می تواند به تلطیف فضا 

کمک کند.

 توصیه ضدتروریستی 
به غربی ها

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: غربی ها 
الزم اســت که اتباع خود را با اسالم واقعی آشنا کنند 
و اجــازه ندهند گروه هــای افراطی بــا کمک برخی 
کشــورهای منطقه در آن کشــورها فعالیت داشــته 

باشند.
سید کمال خرازی در دیدار با هیئت پارلمانی انگلیس 
که به ایران سفرکرده است، دو توصیه راهبردی ضد 
تروریستی ارائه کرد: جلوگیری از ترویج وهابی گری 
در غــرب و قطع کمک برخی کشــورهای منطقه به 

گروه های تروریستی.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار عصر 
روز شنبه خود با کریستین بالنت، رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس انگلیس و تعدادی دیگر از نمایندگان 
پارلمان این کشــور در محل شورای راهبردی روابط 
خارجی ادامه داد: برای مقابله با تروریسمی که اروپا 
هم با آن روبه روســت، ابتدا بایــد کمک های مالی و 
تسلیحاتی کشورهای معلوم منطقه که ظاهرًا عضو 

ائتالف هم هستند، به این گروه ها قطع شود.
خرازی ادامه داد: راهبرد برخی کشورها برای آموزش 
و ترویج وهابی گری نیز باید متوقف شود. این راهبرد 
با تأســیس مدارس مروج وهابی گری در کشورهای 

مختلف دنبال شده است.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی بابیان اینکه 
جوانان کشــورهای مختلف به ویژه کشورهای فقیر 
در مدارس مــروج این دیدگاه شست وشــوی مغزی 
می شوند، تصریح کرد: بسیاری از فارغ التحصیالن 
این مدارس تحت تأثیر وهابی گری قرار می گیرند، به  
طوری که امروز گروه های تروریستی از بوکو حرام در 
غرب آفریقا تا ابوسیاف در خاور دور و جبهه التحریر در 
آسیای مرکزی و جبهه النصره و داعش در خاورمیانه 

تحت تأثیر این افکار هستند.
خرازی با تأکید بر اینکه کشورهای غربی چشم خود را 
بر این فعالیت ها بسته اند، گفت: این قبیل فعالیت ها 
منطقه را به سوی بی ثباتی ســوق داده و در اینحال، 
ســایر مناطق دنیا ازجمله اروپا را نیــز تحت تأثیر قرار 

داده است.
توصیه دیگر وی در این دیدار، توجه به این نکته بود که 
عملیات تروریستی اخیر در اروپا نباید به سختگیری 
علیه مســلمانان ســاکن کشــورهای غربی به ویژه 
اروپایی منجر شــود، زیــرا در این صورت با تشــدید 
بدبینــی و نفرت، جوانان بیشــتری جذب گروه های 

تروریستی خواهند شد.
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی در بخش 
دیگــری از دیدار، بــا انتقاد از سیاســت های دوگانه 
غــرب در منطقــه، به ویژه در موضــوع یمن، گفت: 
متأســفانه غرب به  جــای حمایت از انقــالب مردم 
یمــن، از یــک ســو، در برابــر کشــورهایی کــه به 
تروریســت ها کمک می کنند، ســکوت کرده است 
و از ســوی دیگــر، از کشــورهایی که تحــت عنوان 
 ائتالف عربی به مردم بی دفاع یمن، حمله می کنند، 

حمایت می کند.
خرازی با اشــاره بــه اینکــه مداخله نظامی روســیه 
در ســوریه به دعوت دولت دمشــق صــورت گرفته 
اســت، گفت: روس هــا از فعالیت تروریســت ها در 
منطقه پیرامونی روســیه نگران هستند و تاکنون نیز 
فعالیت های ضد تروریستی آن ها باعث شده است که 
ارتش سوریه و نیروهای مردمی، مناطق بیشتری را 

از تسلط تروریست ها خارج سازند.
همچنین در این دیدار، هیئــت پارلمانی انگلیس از 
توافق هسته ای ایران و 1+5 ابراز خشنودی و اظهار 
امیــدواری کرد که این توافق بتواند در توســعه روابط 

ایران با کشورهای غربی مؤثر افتد.

خبرآنالین نوشت: »کدام نمایندگان در انتخابات 94 نامزد نخواهند شد؟«
بعضی از نمایندگان خانه ملت در سخنرانی ها و مصاحبه های شان با صراحت و یا تلویحا موضوع انصراف و عدم  کاندیداتوری خود در 

انتخابات مجلس آینده را مطرح کرده اند.

 ایسکا نیوز نوشت: «دلواپسان تاب و تحمل رقیب را ندارند«
لغو سریالی سخرانی ها و متشنج کردن همایش هایی که رنگ و بوی اصالح طلبی دارد با فاصله اندک در حال کلید خوردن است و این 

رقیب هراسی تندروها، تا جایی پیش می رود که فرصت ابراز نظر جریان های سیاسی را نیز از آنها سلب کند.

 میدان 72 نوشت: »استراتژی نفوذ شیطان«
روابط مطلوب ایاالت متحده با ایران تنها در صورت از بین رفتن حکومت مذهبی و برپایی نظام مردم ساالرانه آمریکایی و سیطره آمریکا بر 

تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران شکل خواهد گرفت.

 جهان نیوز نوشت: »سرنوشت راستگو در انتظار نقوی حسینی؟«
جمعی از اصولگرایان در فراکسیون رهروان، در آزمونی مشابه امتحانی که اصالح طلبان در برخورد با الهه راستگو داشتند قرار گرفته اند. 

اصالح طلبان در برخورد با راستگو می توانستند به گونه ای دیگر هم رفتار کنند تا شاید قضاوت مردم درباره رفتار قبیله گرایانه و 
دیکتاتورمآبانه اصالح طلبان را به دنبال نمی آورد.

عکس روزسایت نگار

صف های طویل 
مراجعین برای دریافت 
روادید کشور عراق در 
آستانه اربعین حسینی

خبرنامه



یکشنبه 1 آذرماه 41394

رصدخانه

سایه و روشن های »اجالس تهران« 
نگاهی به اهمیت اقتصادی و سیاسی اجالس کشورهای صادرکننده گاز

ســومین اجالس ســران مجمع کشــورهای صادرکننده گاز در حالی روز 
دوشــنبه در تهران برگزار می شود که با توجه به مجموعه اوضاع کنونی در 
عرصه بین المللی و همچنین شــرایط جدید شــکل گرفته پیرامون ایران، 
توجهی بیش از دوره های پیشین به آن معطوف شده است. از سوی دیگر، 
چشم اندازهای توسعه این مجمع بین المللی با حضور اعضای جدید و نیز 
عــزم اعالمی اعضا برای گســترش دامنه تعامالت، عواملی هســتند که 
بر اهمیت اجالس تهــران افزوده اند.  زمینه شــکل گیری آنچه اکنون به 
عنوان مجمع کشورهای صادرکننده گاز شناخته می شود، به سال ۲001 و 
طرحی ابتکاری که از سوی ایران مطرح شد، بازمی گردد. نخستین اجالس 
کارشناســان عالیرتبه کشــورهای دارنده ذخایر گاز، در تاریخ ســیزدهم و 
چهاردهم اسفند 1379 )۲001( و در پی آن، نخستین اجالس وزرای این 
کشورها در تاریخ ۲9 و 30 اردیبهشت در تهران برگزار شد. در پی مجموعه ای 
از تحوالت، اجالس ســران نیز به عنوان اصلی ترین اجالســیه مجمع به 
چارچوب آن اضافه شد. این اجالس تاکنون دو بار در دوحه و مسکو برگزار 
شده و نشست روز دوشنبه تهران، سومین اجالسیه سران به شمار می رود.  
در حال حاضر، کشــورهای ایران، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگــو، ونزوئال و امارات متحده 
عربی، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شــمار می روند و کشــورهای 
هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو، اعضای ناظر آن هستند. در نشست عادی 
وزیران کشــورهای عضو مجمع که روز شنبه در تهران برگزار شد، با اضافه 
شدن جمهوری آذربایجان به عنوان عضو جدید ناظر موافقت به عمل آمد. 
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ 
درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد 
از تجارت گاز طبیعی مایــع )LNG( را در اختیار دارند.  در بحث از اهمیت 
اقتصادی اجالس جدید سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، 
می توان از دو جنبه اهمیت کلی این موضوع در شــرایط کنونی بین المللی 
در چارچوب طرح های تازه مورد بحث میان اعضا و چشــم انداز گسترش 
سازمان و همچنین اهمیت آن برای تعامالت اقتصادی بین المللی ایران، 

مورد را مورد توجه قرار داد. از جنبه شــرایط زمانی، برگزاری اجالس سران 
این سازمان در مقطع میان نشست سران گروه ۲0 در آنتالیا و نشست کاپ 
۲1 در پاریس، اهمیت ویژه تری به آن بخشیده است. این نکته ای است که 
روز شنبه در آغاز نشست فوق العاده وزارتی مورد اشاره محمد حسین عادلی، 
دبیــرکل مجمع قرار گرفت. به این ترتیب، در شــرایطی که اقتصاد جهانی 
روزهای اوج دیدارها و نشســت های عالیرتبه خود را سپری می کند، نتایج 
اجالس تهران می تواند تأثیر مهمی بر بازارهای جهانی گاز داشته باشد. در 
چارچوب همین بحث، باید به این نکته نیز اشاره کرد که در اجالس جاری 
در تهران، طرح هایی جهت توسعه ساختار و دامنه فعالیت این مجمع ارائه 
شده است. در این راستا، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، از ارائه 
پیشنهادی از سوی ایران به مجمع برای ایجاد یک تشکیالت وابسته اشاره 

کرد که حضور شــرکت های مهم بین المللی در این تشــکیالت، می توان 
زمینه و شرایط الزم را برای اســتفاده از تجربیات و امکانات این شرکت ها 
فراهم کند. به عبارت دیگر، مجمع می تواند از تشکیالت وابسته به عنوان 
بازوی مشورتی و همســو با تحقق اهداف خود استفاده کند. افزون بر این، 
بر اســاس آنچه از مدتی پیش اعالم شده، قرار اســت در اجالس تهران، 
بحث هایی درباره راهبرد بلندمدت و مدل جهانی گاز مطرح شده و نخستین 
بخش از الگوی توسعه گاز مجمع کشــورهای صادرکننده گاز نیز تدوین و 
ارائه شــود. از جنبه دوم ماجــرا و در ارتباط با ایران نیــز باید به طور خاص، 
به فرصت هایی اشــاره کرد که برگزاری اجالس جــاری در تهران در دوره 
»پسابرجام« می تواند برای جمهوری اسالمی ایران به همراه داشته باشد. 
به عبــارت دیگر، برگزاری یک اجالس مهم چندجانبــه اقتصادی در این 

سطح در تهران را می توان زمینه ای برای توسعه تعامالت اقتصادی ایران 
در دوره پس از برداشته شــدن تحریم ها دانست که به نوبه خود، سبب آزاد 
شدن ظرفیت های عظیمی خواهد شد که در حوزه انرژی، طی سال های 
اخیر در ایران بال اســتفاده مانده است. توســعه ارتباطات در حوزه انرژی با 
دیگر کشورها و همچنین شرکت های بزرگ بین المللی، دستاوردی است 
که ایران می تواند از اجالس جاری برای خود فراهم آورد. در زمینه سیاسی، 
باید به این موضوع اشــاره کرد بنا بر اعالم قبلی، در اجالس ســران که روز 
دوشنبه برگزار می شود، 9 رئیس دولت حضور خواهند داشت. بر این اساس، 
به جز دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، روســای جمهور روسیه، 
عراق، ونزوئال، بولیوی، نیجربه و گینه اســتوایی و نخست وزیر الجزایر در 
این اجالس حاضر خواهند شــد. رئیس جمهور ترکمنســتان نیز به عنوان 
مهمان ویژه در اجالس مذکور شــرکت خواهد کرد. . استقبال این تعداد از 
اعضا و مشارکت آن ها در باالترین سطح از یک سو و باقی ماندن دبیرکلی 
مجمع در دست ایران – بر اســاس تصمیمی که در نشست روز شنبه اتخاذ 
شــد – می تواند این پیام را برای جامعه بین المللی به همراه داشته باشد که 
در شــرایط جدید، نه تنها نقش آفرینی ایران در مجامع چندجانبه به شکلی 
جدی تر به رسمیت شناخته شده، بلکه بر عهده گرفتن و تداوم نقش رهبری 
چنین مجمعی از ســوی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته اســت. موضوع 
دیگری که در بحث از اهمیت سیاسی اجالس تهران می توان به آن اشاره 
کرد، توجه به این اجالس از منظر منطق کارکردگرایی است؛ بدین معنا که 
چشم انداز توسعه همگرایی بر اساس این مجمع و تسری آن به سطوح باالتر 
سیاســی و دیپلماتیک میان اعضا، انتظاری دور از ذهن به شمار نمی رود. 
نکته مهم در این میان، ترکیب اعضایی است که می توانند شکل دهنده این 
روند همگرایی بین المللی باشند. از این منظر، حضور کشورهای آمریکای 
التین به همراه ایران و روسیه در چارچوب این مجمع، می تواند سبب شود که 
در صورت تحقق این امر، ساختار تعامالت به وجود آمده، در جهتی مستقل 
 از غرب و هم راستا با دیگر ابتکارات نهادی مطرح شده در این چارچوب طی 

سال های اخیر باشد. 

آیا روسیه درصدد عملیات زمینی در سوریه است؟
اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر اینکه تاکنون عملیات نظامی برای مبارزه با تروریسم کافی نبوده است، به اضافه رزمایش های دریایی در آب های سوریه، این سوال را مطرح به وجود آورده که آیا مسکو در صدد آغاز عملیات زمینی 
در ســوریه است؟ با وجود اظهارات ســخنگوی کرملین مبنی بر اینکه عملیات زمینی نیروهای روس در سوریه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، اما با آغاز مرحله دوم عملیات نظامی روسیه در سوریه، احتمال کلید خوردن عملیات زمینی 
روسیه در خاک سوریه بیش از پیش قوت گرفته است. در این ارتباط، روسیه در صدد افزایش نیروهای برگزیده خود، شامل مشاوران و کارشناسان نظامی و نیروهای فنی در سوریه است؛ تا جایی که تعداد این نیروها از چهار هزار نفر به هشت 
هزار نفر افزایش خواهد یافت. نکته قابل توجه اینکه روس ها برای عملیات زمینی در ســوریه فرصت جدی پیدا کرده اند؛ به این معنی که این عملیات از حمایت اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه برخوردار شده است و اکنون دیگر اروپا حمالت 
نظامی روسیه در خاک سوریه را علیه مخالفان سوری نمی داند، بلکه پس از حمالت داعش در قلب پاریس، بر این باور است که حمالت روسیه متوجه این گروه تروریستی است. عالوه بر این، با تحقق یافتن مرحله نخست عملیات نظامی 
روســیه مبنی بر انتقال ارتش سوریه از مرحله دفاعی به مرحله هجومی در بیشتر نقاط ســوریه، اکنون احتمال حضور نیروهای زمینی روس در سوریه قوت گرفته است. این در حالی است که طوالنی شدن جنگ در سوریه به نفع روس ها 

نیست و فرسایش آنان را به دنبال خواهد داشت که این نیز دلیل دیگری است تا روسیه به سرعت به مرحله دوم عملیات نظامی خود در سوریه منتقل شود.

پناهجویــان در حالیکه در انتظار عبور از مرز یونان هســتند٬ به دور آتش حلقه زده و 
خود را گرم می کنند.

 برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در غیاب 
احزاب قدرتمند مخالف.

  نثار گل و روشــن کردن شــمع در میدان جمهوری پایتخت فرانسه به احترام قربانیان حادثه تروریستی هفته گذشته از سوی 
شهروندان .

 باالترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل 
روز یکشنبه هم تمدید شد.

تالش چین برای حل و فصل 
اختالفات در دریای جنوبی

همزمان با تشدید تنش ها بر ســر مالکیت جزایر مورد اختالف در 
دریای چین جنوبی، لی کچیانگ، نخست وزیر چین از کشورهای 
عضو اتحادیه جنوب شــرقی آسیا )آ ســه آن( خواست اختالفات 
کنار بگذارند. وی در اجالس منطقه ای در مالزی اعالم کرد:  »در 
ســالیان اخیر، اختالفات در دریای چین جنوبی که باید مستقیمًا 
میان کشورهای منطقه و از طریق مذاکره مورد بررسی قرار گیرد، به 
معضلی تبدیل شده که صلح و ثبات و آزادی کشتیرانی را در دریای 
چین جنوبی با مشکل روبه رو کرده است«. ویتنام، فیلیپین، مالزی، 

تایوان و برونئی نیز در دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارند.

چرا بروکسل به مرکز تروریسم 
جهانی تبدیل شده است؟

کارشناســان معتقدند رواج خرید و فروش ســالح در بازار سیاه 
بروکسل و دسترسی آسان به باندهای جنایتکار و جعل اسناد، یکی 
از علت های اصلی روی آوردن تندورهای ســلفی و وهابی به این 
شهر اروپایی و نیز اقدام به فریب و جذب نوجوانان و جوانان بیکار 
در گروه های تروریستی به شمار می آید. بلژیک یکی از کشورهای 
اروپایی اســت که قوانین ســختگیرانه ای را برای کنترل و حمل 
سالح وضع کرده، اما وجود بزرگترین بازار سیاه عرضه انواع سالح 
سبک و حتی سالح جنگی در بروکسل، این شهر را به خاستگاه 

گروه های جنایتکار و تروریست در اروپا تبدیل کرده است.

 هشدار روسیه به انگلیس 
درباره سوریه

وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه به انگلیس درباره تالش برای نقض 
کردن حاکمیت سوریه هشدار داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی 
وزارت امور خارجه روســیه تأکید کرد در صورتی که انگلیس بخواهد 
حمالت خود را علیه داعش از عراق به سوریه گسترش دهد، باید پیش 
از هر اقدامی این مسئله را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح 
کند. وی درباره اظهارات کامرون که گفته بود نگران است روسیه از 
حق وتو برای جلوگیری از صدور قطعنامه در این زمینه استفاده کند، 
اظهار داشت: »روسیه هیچ گاه از حق وتو علیه هیچ طرح منطقی که 

با قوانین بین المللی سازگار باشد، استفاده نکرده است«.

تالش القاعده برای اثبات وجود در 
مقابل داعش

حمله به هتلی در مالی که گروه القاعده مسئولیت آن را به عهده 
گرفت، ممکن است بخشی از تالش این گروه تروریستی جهانی 
برای اثبات وجود خود در بحبوحه چالشی بی سابقه باشد که از 
سوی گروه داعش با آن روبه رو شده است. این دو گروه تروریستی 
در حال جنگ با غرب و متعهد به احیای یک »خالفت اسالمی« 
هســتند، اما درباره راهبــرد و رهبری به شــدت دچار اختالف 
هستند و با یکدیگر در سوریه می جنگند. بر این اساس، در واقع 
می توان گفت القاعده با عملیات در مالي به دنبال اثبات وجود 

خود در برابر داعش بوده است. 

بین الملل
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آماده باش برای خرید اعتباری
ابهامات در طرح خرید اعتباری دولت در عمل

ایــن روزها دولت همــه کار می کنــد تا بتوانــد تقاضای 
مصرف کنندگان و مشــتریان در بــازار را تحریک کند. 
شــاید هم می خواهد به نوعی بار رونق تولید را به دوش 
مردم بگذارد تا بلکه کمکی کنند و تولید را از رکود بیرون 
بکشند. به همین دلیل هم، بسته رونقی را رونمایی کرده 
که محور اصلی عملیاتی شــدن آن، خریدهای مردمی 
است. مردم باید وارد بازار شده و کاالهای تولیدکنندگان 
که آمــار ارزش آنها به 9 هزار میلیارد تومان می رســد را 

بخرند.
همین چند وقت پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس 
شــورای عالی هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرده 
بود که 9 هــزار میلیارد تومان کاال در انبار تولیدکنندگان 
باقی مانده اســت و دولــت قصد دارد که به مــرور، آنها 
را به بازار تزریق کــرده و برای آن بازاریابــی می کند اما 
شــاید نوع بازاریابی اش متفاوت تر از بازاریابی تک تک 
شرکت هایی باشــد که این روزها با رکود مواجه شده اند. 
در واقع دولت می گوید که به عنوان کمک برای فروش 
کاالهای در انبــار مانده تولیدکنندگان، می خواهد وام با 
بهره 1۲ درصدی بدهد تا بلکه مردم وارد بازار شــده و با 
پولی که از دولت دریافت می کنند، هم نیازشان را برطرف 
کنند و هم کمکی هم به تولیدکنندگان برای خالی کردن 

انبارهایشان کنند.
به همین دلیل، قرار است که کارت های اعتباری خرید 
کاال که اعتباری بســته به جیب مشــتریان دارد، در فاز 
اول به کارمنــدان دولت و بازنشســتگان حقــوق بگیر 
ارائه شــود و در فازهای بعدی، به ســایر قشرهای مردم 
تخصیص یابد. بر همین اســاس هــم خریدار وارد بازار 
شده و خرید می کند، اقســاط آن را می پردازد و وام را به 
نوعی بازپرداخت می کند. دولت هم چک و ســفته های 

الزم را از مردم دریافت می کند.
خبرگزاری مهر در این باب نوشته است که در این میان 
اگرچه اجرای طرح خرید اعتباری کاالهای بادوام و نیز 
خودرو با هم از ســوی دولتمردان و البته در قالب بسته 
رونق اقتصادی رونمایی و اعالم شــد اما خودرو یک فاز 
جلوتر بود و توانســت گوی ســبقت را در رقابت با فروش 
تولیــدات تولیدکننــدگان کاالهــای بــادوام برباید و در 
نتیجه، با ثبت نامی بیش از ظرفیت تعیین شده از سوی 
بانک مرکزی، نه تنهــا خودروهای در انبار مانده خود را 
بفروشــد، بلکه حداقل تولیدات تا چنــد ماه آینده خود را 
نیز بدون هیچ دردسری، پیش فروش کند و دیگر نیازی 

هم به بازاریابی نداشته باشد.
امــا خــوب یــا بــد، اجــرای طــرح فــروش اعتباری 
خــودرو بــا وام ۲5 میلیــون تومانــی بــه پایان رســید. 
حال ایــن نوبت تولیدکننــدگان لوازم خانگی اســت که 
بخــت خــود را بیازمایند و بداننــد که مردم، نســبت به 
کاالهــای آنها چقدر اقبال نشــان می دهند. اســتقبال 
از طرح خریــد خودرو بــا وام اعتبــاری شــاید بی نظیر 
و خــارج از تصــور دولتمــردان بــود اما معلوم نیســت 
که همین سرنوشــت، در انتظــار تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی هــم باشــد. بنابرایــن بایــد منتظر مانــد و دید 

که چــه نتیجــه ای در این میــان حاصل خواهد شــد.

»امین حضور« آماده باش خرید اعتباری
در این میان بــازار امین حضور هم که بــه نوعی بورس 
خرید و فــروش کاالهای بادوام به شــمار می آید، حال 
و هوای متفاوتی دارد. این راســته از بازار که بسیاری از 
نمایندگی های معتبر لوازم خانگی را در خود جای داده، 
منتظر اســت تا دولت به نوعی ســوت آغاز اجرای طرح 
خریــد اعتباری کاال را بزند تا مردم وارد بازار شــده و کار 
را به دســت بگیرند. اینجا اســت که دیگــر دولت باید به 
پشــت جبهه برود و کار را به مردم بسپارد تا کاالهای در 
انبار مانده تولیدکننــدگان را بخرند و زمینه را برای تولید 

آینده آنها فراهم کنند.
گشت و گذاری در بازار امین حضور، شاید آرامش پیش 
از طوفــان را تداعی می کند. البته اخبــار ضد و نقیضی 
هم از موفقیت در اجرای این طــرح وجود دارد. آنگونه 
که برخی فروشــندگان می گویند: هنوز طرح اجرا نشده 
اســت، برخی از مردم مکــرر مراجعه می کننــد تا بازار را 
محکی بزننــد و در نهایت وقتــی کارت اعتباری خود را 
تحویــل گرفتنــد، بتوانند خرید خوبی را در اســرع وقت 

داشته باشند.
یکی از فروشندگان بازار امین حضور می گوید: تا پیش از 

اینکه دولت اجرای طرح خرید اعتباری کاال را با وام 1۲ 
درصدی اعالم کند، برخی از مــردم اقدام به خرید کاال 
می کردند اما از روی که طرح اعالم شــده است، کسی 
دیگر برای خرید مراجعه نمی کنــد و همه امیدوارند که 

با این کارت و وام دولتی بتوانند خرید کنند.
او می افزایــد: اکنــون اگر کســی هم به بــازار مراجعه 
کند، می خواهد بســنجد که بــا کارت اعتباری خود چه 
کاالهایی را می تواند بخرد، البته سئوال غالب مردم این 
است که آیا امکان دارد که بتوانند کارت را در کارتخوان 
مغازه ها بکشــند و پول آن  را پس از کسر درصدی از وام، 
نقدی دریافت کنند در حالی که فروشــگاهها مشخص 
است و مردم باید از آن فروشگاه های خاص خرید کنند 

که اغلب نمایندگی تولیدکنندگان هم هستند.
بــه گفته این فروشــنده، بــازار امین حضــور اکنون در 
آرامش به ســر می برد؛ شــاید هم بتوان ایــن را آرامش 
قبل از طوفان نامید، بنابراین ممکن اســت سرنوشــت 
وام خودرو و متوقف شــدن چنــد روزه طرح، برای لوازم 
خانگی هم تکرار شــود، چراکه مردم خیلی وقت اســت 

که کاال نخریده اند.
یکی دیگر از فروشــندگان سه راه امین حضور می گوید: 
فروشندگان چشــم انتظار خریداران هســتند، آنها می 
گوینــد اگر بتواننــد فروش هــای خوبی در ایــن مقطع 

داشته باشند که دولت کارت اعتباری داده است، حتما 
می توانند رونق دیگری را در ایام پایانی ســال که به طور 
معمول با پرداخت عیدی و پاداش پایان سال، مردم وارد 

بازار می شوند، تجربه کنند.
او معتقد اســت که طیف کمتری نســبت بــه خودرو از 
خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری استقبال می کنند و 
بنابراین به نظر می رسد که دولت حتی طرح را هم تمدید 
کند. البته باید مردم را هم تشــویق کرد که از این فرصت 
استفاده کنند، چراکه اکنون کمتر فروشنده ای، کاالی 
خود را به صورت قســطی به مردم می فروشد، همه نقد 
فروش شده اند و برهمین اساس، این یک فرصت برای 

مردم اســت که کاال بخرند و چرخ تولید را بچرخانند.
در این میان، مســعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن تهران گفته است: احتمال توقف یکباره 
طرح خرید کاالی ایرانی همانند طرح تسهیالتی خودرو 
وجود دارد. البته او انتقاداتی را هم به این طرح داشــت 
و آن اینکــه، قیمت کاالهای عرضه شــده در این طرح 
مشخص نیست و همین امر، زمینه ساز فساد و رد و بدل 
شــدن کارتهای اعتباری میان دالالن و مردم را فراهم 
می کند. او همچنین پیش بینی می کند که اجرای طرح 
خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم همچون خودرو 

به یکباره متوقف شود.

وام خرید کاال چقدر برای دولت آب می خورد؟
مســئوالن وزارت صنعــت معــدن 
تجــارت بارها اعــالم کــرده اند که 
کارمنــدان دولــت و بازنشســتگان 
صندوق های بازنشستگی در مرحله 
نخست توزیع کارت اعتباری مشمول 
دریافت هستند. از ســوی دیگر نیز 
گفته شــده به تمامی متقاضیان ده 

میلیون تومان اعتبار داده نمی شــود و رقم اعتبار شارژ 
شده در هر کارت متناســب با قدرت بازپرداخت هر فرد 
تعیین می شــود. با ایــن تفاصیل اگر تعــداد کارمندان 
دولت و بازنشســتگان را بر اســاس تازه ترین آمار که به 
بهمن ماه سال گذشته برمی گردد، حدود 8.5 میلیون 
نفر درنظر بگیریــم که قطعا تا کنون بــه ده میلیون نفر 
رسیده و متوســط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را 
نیز رقمی بین یک تا ده میلیــون یعنی 5 میلیون تومان 
فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت 

کارت اعتباری بخواهند از این شــبه 
تســهیالت اســتفاده کننــد، بانک 
مرکزی باید اعتبــاری بین 50 تا 60 
هزار میلیارد تومــان برای این کارت 
های اختصاص دهد! این در حالی 
است که طبق گفته رئیس کمیسیون 
حمایت از تولید ملــی» اعتبار بانک 
مرکزی برای سه طرح تسهیالتی خودرو، کاالی ایرانی 
و تولید در مجموع 9 هزار و 500 میلیارد تومان است«. 
حمید رضا فوالدگر ، با اعالم اینکه مجموع منابع بانک 
مرکزی برای اعطای تسهیالت خرید خودرو، کاالهای 
مصرفی و تولید از طریق خرید دین 9هزار و 500 میلیارد 
تومان است، گفته بود:» بانک مرکزی اعالم کرده که 
تمام اعتبارات طــرح وام خــودرو را از محل منابع خود 
تأمین کرده است. اعتبارات طرح خرید دین و کاالهای 

مصرفی هم توسط بانک ها تأمین شده است«.

گزارش کامل مرکز آمار از وضعیت بیکاری سال 93
مرکز آمار ایران جزئیــات کامل نرخ 
بیکاری، جمعیت شاغل به تفکیک 
سن در سال گذشــته را منتشر کرد. 
نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1393 
نشان می دهد در سال گذشته، افراد 
شــاغل و بیکار در مجمــوع، 37.۲ 
درصد از جمعیت 10 ســاله بیشتر را 

تشکیل داده اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 
6۲.5 درصد و برای زنان 1۲ درصد بوده است. از مجموع 
حدود ۲3 میلیون نفر جمعیت فعال 64-15 ساله در سال 
گذشــته، 89.۲ درصد شــاغل بوده اند. از مجموع این 
شــاغالن، 10.9 درصد مربوط به گروه سنی 15-۲4 
ســاله، 6۲.4 درصد مربوط به گروه سنی 44-۲5 ساله 
و ۲6.6 درصد مربوط به گروه ســنی 64-45 ساله بوده 
اســت.  10.8 درصد از جمعیت فعال 64-15 ســاله را 
بیکاران سال گذشته را تشکیل می داده اند. از مجموع 

تعداد ایــن بیــکاران، 30.4 درصد 
مربوط به گروه سنی ۲4-15 ساله، 
61.8 درصد مربوط به گروه ســنی 
44-۲5 ســاله و 7.7 درصد مربوط 
بــه گروه ســنی 64-45 ســاله بوده 
اســت. این نســبت برای مــردان به 
ترتیب 30.6 درصــد، 59.5 درصد 
و 9.9 درصد و برای زنان 30.۲ درصد، 67.1درصد و 
۲.7درصد بوده است.از ۲3 میلیون نفر جمعیت فعال 10 
ســاله و بیش تر در سال گذشته 10.6 درصد بیکار بوده 
اند. باالترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲0-۲4 
ساله با ۲6.7 درصد و پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به 
گروه سنی 65 ساله و بیشتر با یک درصد بوده است. نرخ 
بیکاری در بین مــردان 8.8 درصد و در بین زنان 19.7 
درصد بوده است. این نرخ در نقاط شهری 11.6 درصد و 

در نقاط روستایی 7.9 درصد به دست آمده است.

حواشی تعیین دبیرکل 
»GECF«

یکــی از مهمترین محورهای برگــزاری هفدهمین 
نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در 
تهران، تمدید دوره دبیرکلی و یا انتخاب دبیرکل جدید 

برای این مجمع جهانی گاز بود.
بر این اساس از چند ماه گذشته رفتار و سیاست های 
قطر در صدور روادید به منظور ســفر کارشناســان و 
مدیران کشــورهای عضو این مجمع به منظور سفر 
بــه دوحه به عنــوان میزبــان مقر دائمــی دبیرخانه 
مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز بــا انتقادهای 
متعدد کشــورهای عضو همچون الجزایر و روســیه 
همراه شده بود. با ادامه این سیاست ها و عدم صدور 
به موقع روادید برای کارشناســان وزارتی کشورهای 
عضو مجمع برای ســفر به دوحه توسط قطر، برخی 
مســئوالن وزارت نفــت انتقادهایــی را از عملکــرد 
قطری ها مطرح و حتی طرح انتقال دبیرخانه مجمع 
از دوحه به وین را عنوان کرده بودند که این اقدامات به 
مذاق شیخ نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس خوش 
نیامده بــود. از این رو همزمان با برگزاری هفدهمین 
نشســت وزارتی مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
در تهــران، قطری ها ســناریوهایی را به منظور عدم 
تمدیــد دوره دبیرکل ایرانی این مجمــع را کلید زدند، 
چراکه آنهــا با همکاری چند کشــور از جمله امارات 
متحده عربی قصد داشــتند تا نماینــدگان نیجریه و 
یا لیبی را جایگزین دبیرکل ایرانی مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز کنند.
بیــژن زنگنه وزیر نفــت در جمع خبرنــگاران درباره 
مذاکرات نزدیک به 4 ساعته انتخاب دبیرکل مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز و نشست پشت درهای 
بســته وزرا در تهــران، گفــت: مذاکرات فشــرده، 
ســنگین و دشــواری میــان اعضا انجام شــد که در 
نخستین مرحله رأی گیری، تمدید دبیرکلی عادلی ٦ 
رأی به دست آورد. رئیس نشست فوق العاده مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز در تهران با بیان اینکه بعد 
از این مرحله، کشورهای ایران، لیبی، نیجریه و روسیه 
کاندیدای خود را برای دبیرکلی معرفی کردند، تصریح 
کرد: کاندیدای روسیه به نفع ایران و کاندیدای لیبی 

به نفع نیجریه کنار کشیدند.
وزیر نفت با بیان اینکه در ادامه این مذاکرات، نیجریه 
نیز به نفع ایران کنار رفــت، تاکید کرد: به این ترتیب 
محمد حســین عادلی برای بار دوم بــا اجماع اعضا 
برای دو سال دیگر دبیرکل مجمع صادرکنندگان گاز 
ابقا شد. »امانوئل ایبه کاچیکوو« وزیر نفت نیجریه و 
رئیس هفدهمین نشســت وزارتی مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز در تهران هم در پایان این نشســت 
در جمع خبرنگاران درباره انصــراف و بازپس گیری 
انصراف برای انتخابــات دبیرکلی این مجمع گازی، 
بیــان کرد: این یک رونــد طبیعی بود امــا در نهایت 
نخواستیم انرژی خود را برای یک رقابت بیهوده صرف 
کنیم. مهمترین برگ برنده انتخابات دبیرکل مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز در تهران، ائتالف مهم 
ایران و روســیه بود به طوری که با اتحاد و هماهنگی 
این دو غول گازی جهان، برنامه های قطر و امارات 
برای حذف دبیرکل ایرانی این مجمع جهانی گاز نقشه 
بر آب شد تا دستکم نماینده جمهوری اسالمی ایران تا 
دو سال آینده بر مسند استراتژیک ترین کرسی صنعت 
جهانی گاز تکیه بزند. در نهایــت با تصمیم اعضای 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز محمد بن صالح 
الســاده، وزیر انرژی و صنعت قطر، به عنوان رئیس 
دوره ای مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز و بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران به عنوان نایب رئیس دوره ای 
این مجمع انتخاب شدند تا از ژانویه ٢٠١٦ میالدی 

در این مجمع عهده دار مسئولیت می شوند.

رصدخانه

تقاضای 10 میلیارد یورویی زنجانی از دولت
وکیــل شــرکت نفــت بــا 
بیان این کــه »متهم نفتی 
تقاضــای 10 میلیــارد یورو 
خســارت از ما کرده است« 
گفت: از سوی وکیل خارجی 
بابــک زنجانــی در مالزی 
ایمیلی را دریافت کردم که 

بیشتر شبیه تهدید بود و در آن آمده بود که اگر 
خســارت را ندهید از شما شــکایت می کنیم. 
غالمرضا مهدوی پیش از شروع جلسه دادگاه 
متهمان نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
بابک زنجانــی می خواهد جای آمریکایی ها را 
خالی کند همانطور کــه آمریکایی ها ما را 16 

میلیارد دالر محکوم کردند. 
وی افزود: امــروز با خودم 
مدارکی به دادگاه آوردم که 
نشــان می دهد از شــرکت 
نفت چندین محموله نفتی 
از ســوی بابــک زنجانــی 
دریافت شده و این در پاسخ 
به این ادعای متهم نفتی است که گفته شرکت 
نفت، نفتی را به من تحویل نداده است. گفتنی 
است جلسه سیزدهم دادگاه فساد بزرگ نفتی 
امروز با حضور متهم و وکالی وی و نمایندگان 
بانک های ملت، مسکن، تجارت، پست بانک 

و صادرات برگزار شد.

رکورد رکود در بازار نفت
سازمان کشورهای تولید و 
صادرکننــده نفت، اوپک، 
در آخریــن به روز رســانی 
ســایت خود اعــالم کرد: 
هر بشــکه ســبد نفتی این 
سازمان، پنج شنبه گذشته 
۲8 آبان ماه، با 48 ســنت 

افزایش نســبت به روز پیــش از آن، 38.5۲ 
دالر در هر بشــکه فروخته شد. بر اساس این 
گزارش، ســبد نفتــی اوپک روز چهارشــنبه 
38.04  فروخته شده بود که رکورد جدیدی در 
کمترین قیمت این نوع نفت در سال ۲015 و 
۲014 به شمار می رفت. کمترین قیمت سبد 

نفتی اوپــک  به ۲ روز پیش 
از این تاریخ یعنی دوشــنبه 
۲5 آبان باز می گشــت که 
نفت اوپک به 38.18 دالر 
در هر بشکه رسیده بود. این 
نوع نفت روز سه شنبه سوم 
گوست( به  شــهریور )۲5 آ
40.47 دالر رسید که کمترین قیمت این نوع 
نفت در سال ۲015 به شــمار می رفت. پیش 
از این کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در 13 
ژانویه برابر با 41.50 دالر در هر بشــکه ثبت 
شده بود اما این رکورد در هفته گذشته ۲ مرتبه 

شکسته شد.

بیش از 80 درصد کارگران زیرخط فقر قرار دارند
رئیــس  بیــات  فتح اللــه 
ن  رگــرا کا یــه  د تحا ا
قراردادی و پیمانی کشور 
گفــت: شــاید 10 درصد 
کارگران که جــزو مدیران 
مجموعه هــای کارگری و 
متخصص هستند درآمد 

بــاالی ۲ میلیون تومان داشــته باشــند، اما 
بیــش از 80 درصد کارگــران زیرخط فقر قرار 
دارند و حقوق و دســتمزد آنها به یک میلیون 
تومان هم نمی رســد. رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی کشــور معتقد اســت:  در 
حالی که 40 میلیون نفر از جمعیت کشــور را 

خانوارهای کارگری تشکیل 
مــی دهند، اعــالم رقم دو 
میلیــون تومان بــه عنوان 
متوسط درآمد ماهانه خانوار 
غیرقابــل پذیرش اســت. 
بیات اظهار کــرد: در حال 
حاضــر بخــش اعظمی از 
کارگران فاقــد درآمد ماهانه دو میلیون تومان 
هســتند و با پایه حقوق 700 هزار تومان امرار 
معاش می کنند چه برســد به اینکه پس انداز 
کنند. بنابراین رقم ماهانــه دو میلیون تومان 
و پس انــداز 600 هزار تومان در ســال امری 

عجیب و غیرقابل باور است.

اقتصاد
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پنجره

جادوی ویتامین E در درمان نازایی
قابل توجه آنهایی که به فکر بارداری هستند

ویتامیــن E یکــی از ویتامین هــای 
محلــول در چربــی بــوده و آنتــی 
اکسیدان مفیدی محسوب می شود. 
مواد غذایی سرشــار از ایــن ویتامین 
پیری پوســت را بــه تأخیــر انداخته و 
استحکام سلول های بدن را تضمین 
می کنند. در این مطلــب قصد داریم 
شما را با خواص و مواد غذایی سرشار 
از ویتامیــن E، میزان دریافتی روزانه 
و آسیب های کمبود آن آشنا کنیم. با 

ما همراه باشید.

 E چرا بدن به ویتامین 
نیاز دارد؟

ویتامین E یک ویتامین آنتی اکســیدانی اســت 
که غشای سلول ها را از آسیب های اکسیداتیو حفظ 

می کنــد؛ و از آنجایی که محلول در چربی اســت برای 
این کار بســیار کارآمد است چون غشــای سلول ها از 

مولکول های چرب ساخته شده اند.
ویتامین E بــه ویژه برای محافظت از ســلول های 

مغز بسیار موثر است. نتایج پژوهش های متعدد نشان 
می دهد که این ویتامین می تواند سرعت پیشرفت بیماری آلزایمر 

را کاهــش دهد. ویتامیــن E همچنین به بازیافت آنتی اکســیدان مهم 
دیگری یعنی ویتامین C کمک زیادی می کند.

اگر به فکر بارداری هســتید این ویتامین را دریابید. مکمــل ویتامین E قدرت 
باروری خانم ها و آقایانی که در آرزوی بچه دار شدن هستند را باال می برد. نتایج 
یک پژوهش آمریکایی نشــان می دهد قدرت بــاروری مردانی که تحت درمان 
قرار داشته و روزانه ویتامین E مصرف کرده اند به میزان 19 تا ۲9 درصد افزایش 
یافته است. محققان بر این عقیده اند فعالیت آنتی اکسیدانی این ویتامین باعث 

افزایش قدرت باروری می شود.
باید بدانید که ویتامین E جریان خون را در رگ های پوست سر بهتر می کند. این 
ریز مغذی قوی به تأمین اکسیژن خون کمک کرده و پیری سلول ها را به تأخیر 
می اندازد. از این گذشته خواص آنتی اکسیدانی ویتامین E از احساس خستگی 
پیشگیری می کند، استحکام جداره ی رگ های خونی را باال می برد و به رساندن 

مواد مغذی به سلول ها کمک می کند.
ویتامین E از تشــکیل لخته های خونی پیشگیری کرده و در صورت تشکیل به 
حل شدن آن ها کمک زیادی می کند. از آنجایی که این ریز مغذی از بخش های 
اصلی غشاهای سلول محســوب می شود می تواند به خوب شدن زخم و بهبود 

جای آن کمک زیادی بکند.

نقش ویتامین E در مقابله با بیماری ها
از سال ها پیش محققان تاکید می کنند ویتامین E می تواند احتمال بیماری های 
قلبی را کاهش دهد. اما نتایج پژوهش های اخیر نشان داده است که زیاده روی 
در مصرف مکمل این ویتامین می تواند احتمال ایســت قلبی را باال ببرد. برای 
 E همین توصیــه می کنیم برای اینکه بتوانید به درســتی از خــواص ویتامین

بهره مند شوید به جای مصرف مکمل از مواد غذایی حاوی آن استفاده کنید.
متخصصان حــوزه ی تغذیــه معتقدند بدن مــا روزانه به 10 واحــد بین المللی 

ویتامین E نیاز دارد. یعنی اینکه شما باید 
 E روزانه حداقل 6.7 میلی گرم ویتامین

دریافت کنید.

 مواد غذایی سرشار 
E از ویتامین

مغزهــا و دانــه هــای روغنــی 
منبــع فوق العــاده ی ویتامین 
E محســوب می شــوند. در این 
بین بادام و تخمــه ی آفتابگردان 
بیشــترین میزان این ویتامین را دارا 
می باشد. 

واقع  در 
در هر 50 گرم بادام 1۲ 

ایــن در حالی میلی گرم ویتامین E وجود دارد. 
حاوی ۲0 میلی گرم ویتامین E است که هر 50 گرم تخمه ی آفتابگردان 

می باشد. یعنی حدود سه برابر بیشتر از نیاز روزانه ی بدن. گیاهان روغنی مانند 
مارگارین نیز حاوی این ویتامین اســت. اما حواستان باشد فقط مارگارین بدون 

چربی های ترانس مصرف کنید.
ســبزیجات دارای برگ ســبز نیز سرشــار از ویتامین E می باشند. در هر 90 
گرم اســفناج 1.5 میلی گرم از این ویتامین وجود دارد. توجه داشــته باشید 
که در بین ســبزیجات سیب زمینی شــیرین همچنان بهترین منبع ویتامین 
E محسوب می شــود. به طوری که در 115 گرم از این سیب زمینی 4 میلی 
گرم ویتامین E وجــود دارد. برای تأمین نیاز روزانه تــان می توانید 115 گرم 
ســیب زمینی شیرین را با یک قاشق غذاخوری مارگارین بدون چربی ترانس 

مصرف کنید.
از منابع دیگر ویتامین E می توان به غــالت کامل، جوانه ی گندم، تخم مرغ و 
آووکادو )نصــف آووکادو ۲.4 میلی گرم ویتامین E دارد( اشــاره کرد. اگر رژیم 
الغری دارید و مصرف چربی ها را به حداقل رسانده اید باز هم چند منبع غذایی 
این ویتامین را در برنامه ی غذایی تان بگنجانید مانند روغن آفتابگردان، آجیل 

و دانه های کامل.
توصیه می کنیم برنج سفید و یا پاستاهایتان را با سبزیجات برگ سبز میل کنید. 
به جــای اینکه مکمل مصرف کنید مواد غذایی حــاوی این ویتامین را دریابید 
 E که هم سالم تر است و هم مطمئن تر. توجه داشته باشید که کمبود ویتامین
مشکالت نورولوژیکی و عضالنی به بار می آورد. همچنین کمبود این ویتامین 
می تواند باعث کم خونی شود به خاطر اینکه به گلبول های قرمز آسیب می رسد.

چه افرادی در معرض کمبود ویتامین E قرار می گیرند
البتــه باید بدانید کــه کمبود ویتامین E بــه ندرت پیش می آیــد. کمبود این 
ویتامین بیشتر در بین افرادی که نمی توانند چربی های غذایی را جذب کنند 

و یا افرادی که دچار اختالل نادر متابولیســم چربی ها هستند رخ می دهد.
کــودکان نــارس و کودکانی که بــا وزن خیلی پاییــن به دنیــا می آیند )1.5 

کیلوگرم( نیز با امکان کمبود ویتامین E مواجه می شــوند.

نقش ویتامین E در رفع مشکل نازایی
به گزارش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن 
ســینا، مطالعات جدید نشان داد که مصرف همزمان ویتامین E و D3 باعث 
افزایش شانس باروری در زنان می شود. بر اساس این مطالعه که بر روی 100 
زن مبتال به ناباروری با علت ســندرم تخمدان پلی کیســتیک  صورت گرفت 
مشخص شــد که  اصالح کمبود ویتامینD3، شــانس النه گزینی 

جنین و همچنین دو قلویی را افزایش می دهد.
دکتر فرناز فاطمی، فــوق تخصص ناباروری زنان و 
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن 
سینا در این باره گفت: این مطالعه نشان داد 
در افرادی که کمبود ویتامین آنها اصالح 
شــده بود، میزان بــارداری تا ۲.6 
برابــر افزایش یافــت. اصالح 
خانم هــای  در   D3ویتامیــن
نابارور مبتال به سندرم تخمدان 
پلی کیســتیک می تواند با بهبود 
مقاومت به انســولین ، شانس النه گزینی  جنین 

را افزایش دهد.
وی همچنیــن بر نقش ویتامین E در افزایش شــانس باروری تاکید و اضافه 
کــرد: ویتامیــن E از طریق بهبــود ترومبــوز عروقی در بیمــاران و افزایش 
خونرســانی به اندومتر رحم می تواند باعث افزایش شانس النه گزینی جنین 
شــود. در این مطالعــه تاثیر مصرف  همزمــان ویتامیــنD3 و ویتامین E بر 
بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک که تحت درمان های کمک 

باروری )IVF( بودند، بررسی شد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا افزود: در شرایط عادی، 
تحریــک تخمک گذاری و ســیکل IVF باعث افزایش عوامل اکســیداتیو 
استرس و کاهش آنتی اکسیدان ها می شود. در حالیکه اگر بتوان با استفاده 
از مکمل های آنتی اکســیدان، ســطح فاکتورهای اکسیداتیو استرس را در 
خــون و مایع فولیکولی کاهش و آنتی اکســیدان ها را افزایش داد، شــانس 

باروری افزایش می یابد. 
دکتــر فرناز فاطمی افزود: در ایــن مطالعه با مصرف روزانــه 400 میلی گرم 
ویتامین E و هر دو هفته 50 هزار واحد ویتامین D3 به مدت دو ماه ظرفیت 
تام آنتــی اکســیدانی )TAC( افزایش نیافــت و MDA به عنــوان عامل 
اکســیداتیو اســترس کاهش نیافت که این نیاز به مطالعــات بعدی را با دوز 
بیشــتر داروهای آنتی اکسیدان و مدت زمان بیشــتر مصرف آن¬ها مطرح 

می کند.
وی تاکید کــرد: ولی در هر صورت علی رغــم اینکه تغییــر قابل توجهی در 
فاکتورهای اکسیداتیو استرس دیده نشده مصرف همزمان مکمل ویتامین 
E وD3 بــا تاثیر بر میــزان گیرندگی اندومتــر و افزایش النــه گزینی باعث 

افزایش قابل توجه میزان بارداری و دو قلویی می شوند. 

علت و راه های درمان آبسه
فارس- محمد جعفری دندان پزشک گفت: عفونت های باکتریایی در داخل دهان می توانند 
سبب بروز آبسه شوند. آبسه به دالیل مختلفی همچون پوسیدگی، آسیب درمان نشده و ترمیم 
قبلی دندان به وجود می آید.آبسه ها می توانند در نواحی مختلف دهان همچون سر ریشه دندان 
یا بر روی لثه ها کنار ریشه ایجاد شوند. وی افزود: از عالئم وجود آبسه در محیط دهان می توان 
به مواردی همچون درد شدید و مداوم دندان و تیر کشیدن یا درد ضربانی اشاره کرد، همچنین 
احســاس درد در موقع جویدن غذا و خوردن خوراکی و مایعات ســرد و گرم از دیگر نشانه های 
وجود آبسه است، بوی بد دهان و احساس مزه تلخی در آن، مواجهه با بیماری و ناراحتی های 
عمومی بدن همچون تب و التهاب غدد گردن و مشــکل در تنفس و بلع غذا را نیز می توان به 
وجود آبسه دهانی مربوط دانست.برای درمان آبسه مایع درون آن را تخلیه می کنند و همچنین 

عصب کشی و کشیدن دندان به طور کامل، از دیگر روش های درمانی است.

نان لواش برای دانش آموزان ممنوع
باشــگاه خبرنگاران- دکتر ربابه شیخ االسالم، متخصص تغذیه گفت: نان لواش به دلیل 
کمبود ویتامین و مواد معدنی که نســبت به سایر نانها از ارزش غذایی پایین تری برخوردار است 
چراکــه در این نوع نان، معموال تخمیر صورت نمی گیــرد و در واقع نانوایی هایی که نان لواش 
تهیه می کنند از مخمر )خمیر مایه( استفاده نمی کنند، به همین دلیل موادی که در آرد وجود 
دارد، و جذب آهن و کلســیم را کاهش می دهد، از آن جدا نمی شــود و به همین دلیل مصرف 
روتین و مداوم نان لواش ســبب ایجاد فقر آهن و کلســیم به ویژه در کودکان و نوجوانان که در 
حال رشــد هســتند، می شود.  وی افزود: نان لواش عالوه بر فقر آهن و کلسیم به دلیل سفید 
بودن آرد در نان لواش و نان های فانتزی و درصد ســبوس گیری باال، این نانها از کمبود روی 
و ویتامین هــای گروه B و فیبرهــا و امالح مغذی برخوردارند، به همین دلیل مصرف آنها بویژه 

برای کودکان و دانش آموزان توصیه نمی شود. 

روشی بهتر از مصرف مسکن ها چیست؟
شفا آنالین- دکتر فریبا مس چی متخصص زنان و زایمان درمورد عوارض استفاده از داروهای 
مسکن در دوران شیردهی و بارداری عنوان کرد: داروهای مسکن که شامل ضد التهاب و ضد 
اسپاسم می باشند ، از جمله: مفنامیک اسید و پروفن، از طریق کلیه دفع می شوند،  و اگر زیاد 

مصرف شوند، ممکن است عوارضی در کلیه فرد به جای بگذارند.
وی گفت: مصرف داروهای مســکن و ضد اسپاسم در خانم های باردار توصیه نمی شود. مگر 
در موارد بســیار جدی که ســعی ما بر این اســت، از داروهای ضد اسپاســم کم خطر همچون 
»هیوسین« و یا شیاف های هورمونی استفاده کنیم. در دوران بارداری سعی بر این است منبع 
پاتوبیولوژی درد را پیدا کرده و به فکر درمان آن باشــیم. چرا که این داروها در ســه ماه ابتدایی 
بارداری به دلیل اینکه آناتومی بدن و دســتگاه های داخل جنین در حال شــکل گیری اســت، 

تاثیراتی را به ویژه بر روی قلب جنین می گذارند. 

معرفی بهترین روغن ها برای طبخ غذا
تســنیم- مهدی یوســفی گفت: 
روغن ها از دیدگاه طب ســنتی برای 
تأمین انرژی بدن اهمیت دارند.روغن 
زیتون، روغن بادام شــیرین و روغن 
ُکنجد از بهترین روغن ها برای طبخ 
غذا هستند و روغن هایی که از چربی 
و پیه حیوانات تهیه می شــود، مانند 

روغن کوهان شتر و دنبه مناســب برای طبخ نیستند. 
روغن گردو برای رفع دردهای مفصلی، درد گودی لگن 
و مفصل ران بسیار مناسب است. روغن نخود برای رفع 
مشکالت جنسی مفید اســت. روغن زیتون برای رفع 

قولنج هــا و درد کمر ناشــی از ازدیاد 
رطوبت در بدن مفید است. مالیدن 
آن بر صورت بــه زیبایی رنگ چهره 
کمک می کند.روغن ِشــوید دارای 
طبیعت گرم و خشــک است و برای 
رفع دردهای آرتروز  و دردهای مفاصل 
بسیار مناسب است، در تحلیل باد و 
نفخ نیز بسیار مفید است. خیلی از دردها در بدن به دلیل 
وجود باد در بدن است، دردهای رحمی، گرفتگی های 
مفاصل همه به نوعی ناشی از بادها و نفخ در بدن است که 

بیشتر به دلیل روش غلط زندگی ایجاد می شود.

معرفی ماسک های گیاهی برای زیبایی پوست
شــفا آنالیــن- لیال شــیربیگی 
متخصــص ســنتی گفــت: اگــر 
بــه نقطــه ای از بدن، خــون خوب و 
باکیفیت برسد، آن نقطه از بدن گوشت 
رویش می کند و عضله ای می شــود.
ماســک هایی موضعی هســتند که 
موجب جذب خون به ســطح پوست 

صورت می شود و باعث شفافیت و زیبایی و روشن شدن 
پوست می شود. اگر خون غلیظ باشد رنگ چهره برگشتگی 
و تیرگی رنگ و گرفتگی دارد. وی افزود: آرد باقالی، آرد جو و 
بذر خربزه که از دو مورد دیگر یعنی آرد جو و آرد باقالی قوی تر 

عمل می کند، بهتر اســت هفته ای 
یک بار از این ماسک ها برای صورت 
استفاده کرد. این ماسک ها به زیبایی 
رنگ چهره کمــک می کند.مخلوط 
کتیرا و شیر ماسکی است که به سفت 
شــدن و لیفتینگ یا کشیدن پوست 
کمک می کند، همچنین استفاده از 
ماسکی از نشاسته به صورت روزانه به زیبایی پوست کمک 
می کند.مصرف غذاهایی مانند آش های ساده بدون رشته 
و با ســبزی زیاد، مرغ جوان و ماهی های ریز موجب باز 

شدن منافذ جذب غذا شده و خون خوب تولید می کند.
 کودک من بیش فعال 

است یا بازیگوش؟
ســالمت نیوز- یک روانشناس با اشــاره به آخرین 
نظریه های ارائه شــده در زمینه بیش فعالی کودکان 
می گوید:اختــالل اساســی در نقصــان توجه همراه 
با بیش فعالی عبارت اســت از نوعی نارســایی شامل 
بازداری رفتاری و منظور این است زمانی که به عنوان 
مثال کودک درحال انجام تکلیف اســت، اگر محرک 
جدیدی ارائه شود و خود آن محرک به فرد ارتباط داشته 
یا نداشته باشد فرد کار قبلی را رها کرده و به سمت انجام 

کار جدید پیش می رود.
این اختالل به طور گســترده یکی از شایع ترین دالیل 
ارجاع مشکالت رفتاری به مراکز درمانی و مشاوره ای 
است که در پسران بیشــتر از دختران دیده می شود و 
همان طور که از نام آن پیداست در واقع دو آسیب تحت 
یک عنوان قرار گرفته است که ممکن است به تنهایی 
یا همراه هم وجود داشــته باشند: بیش فعالی غالب، 

نقصان توجه غالب یا ترکیب هر دو مورد.
کودکانی که مشــکل نقصان توجه دارند، توجه دقیق 
به جزئیات ندارند و اشــتباه های آنها ناشی از بی دقتی 
اســت و هنگامی که با آنها صحبــت می کنید گوش 
نمی دهنــد، از راهنمایی ها پیروی نمی کنند، تکالیف 
مدرسه را به صورت سامان دهی شده انجام نمی دهند 
و از تالش های ذهنی پایدار اجتناب می کنند. وسایل 
بازی را زیاد گم می کنند و براحتی آشــفته می شوند و 

فراموشکار نیز هستند.
این روانشناس با بیان توضیحات باال در زمینه کودکانی 
که دچار مشکل نقصان توجه هستند در ادامه کودکان 
بیش فعــال را این گونه معرفی می کند: این دســته از 
کودکان پاهای نا آرامی دارند، جنب و جوش غیرعادی 
داشته و در کالس از جای خود بلند می شوند و به طور 
افراطی راه می روند، می دوند و باال و پایین می پرند. تمام 
کارهایشان پر ســرو صداست و مرتبًا حرکت می کنند. 
زیاد حرف می زنند و قبل از تمام شــدن ســؤال پاسخ 
می دهند. رعایت نوبت برایشان مشکل است و بسیار 

بین حرف دیگران می پرند.
به گفته منــزوی، نکته قابــل توجه در ایــن کودکان 
مشــاهده بالینی و عینی است. فضاهای رسمی روی 
این کودکان تأثیر زیادی دارد، مثاًل در مطب دکتر بسیار 
آرام هســتند ولی در فضاهای آشنا یا محیط هایی که 
راحت باشند خودشان را نشان می دهند، بنابراین معلم 
می تواند برای درچارچوب آوردن کودک، محیط کالس 
را هرچه رسمی و سازمان یافته تر کند تا بچه آرام تر باشد، 
عامل حواس پرتی نیزدر این کودکان بسیار مؤثر و چاره 
ساز است، در صورت مشاهده آغاز رفتار بیش فعالی، 
والد یا معلم می توانند امور درسی یا بازی های آرامتری 
را پیش بکشند و حواس کودک را از انجام کارپرهیجان 

قبلی اش پرت کنند.
برای تشــخیص ایــن عارضــه در کــودک مراحل و 
معیارهایی وجود دارد که در باال به آنها پرداخته شــد. 
پس این طور نیست که صرف اینکه فرزند دلبندتان زیاد 
ورجه وورجه می کند بیش فعال اســت یا اگر کودکتان 
از بیش فعالی یا کم توجهی رنج می برد، از ترس اینکه 
برچسب داشتن کودک بیش فعال به شما زده شود به 
متخصص مراجعه نکنید.می توانید در صورت مشاهده 
این گونه عالئم و رفتار در فرزندتان با مراجعه به مراکز 

مشاوره، تکلیف خود را روشن نمایید.

سالمت
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هر چه به نقل و انتقاالت زمســتانی فوتبال اروپا نزدیک می شویم بازار شایعات 
گرمتر می شود اما ماه ها است صحبت از انتقالی بزرگ است. انتقالی که نه در 
زمستان سال جاری بلکه در تابستان سال آینده به وقوع خواهد پیوست. به نظر 
می رسد این فصل آخرین فصل حضور کریســتیانو رونالدو در فوتبال اسپانیا و 

باشگاه رئال مادرید است.

ورود به رئال مادرید
حدود شــش ســال پیش، منچســتر یونایتد با دریافت 80 میلیون پوند  )94 
میلیون یورو( از باشگاه رئال مادرید، اجازه داد رونالدو به رئال مادرید بپیوندد. 
این در شرایطي بود که یونایتد در آن زمان، نائب قهرمان اروپا بود و رونالدو نیز 
نخستین توپ طالي خود را به دســت آورده بود. رونالدو در تاریخ 1 جوالي، 
با باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت، به گران تریــن بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل 
شد، عنواني که بعدها توســط گرث بیل تصاحب شد. رونالدو، به علت حضور 
اسطوره باشــگاه، رائول گونزالس، در ابتدا با تغییر شــماره خود، عدد 9 را به 
تن کرد. اما پس از ترك باشگاه توســط رائول، به شماره همیشگي خود، یعني 
عدد 7 دســت پیدا کرد. رونالدو در رئال مادرید، موفق به کسب دو توپ طال، 
یك قهرماني لیــگ قهرمانان اروپا، یك قهرماني ال لیــگا و دو قهرماني کوپا 
دل ري شده اســت. همچنین در این مدت، رونالدو سه کفش طالي اروپا را 

نیز به خود اختصاص داده اســت. در فصلي رونالدو بــه رئال مادرید آمد، 
ایــن تیم حدودًا ۲60 میلیــون یورو خــرج آوردن بازیکناني چون 

رونالدو، کاکا، ژابي آلونســو، رئال آلبیول، ازکوئیل گاراي، 
آلوارو آربلوا، آلوارو نگردو، کریم بنزما، استبان گرانرو 

و آنتونیو آدان کرد. این تیم، حدودًا مبلغ 70میلیون 
یورو را نیز از فروش بازیکناني چون، وسلي اسنایدر، 

آرین روبن، هونتالر و نگردو به دست آورد.

رونالدو آماده ترک رئال
قــرار داد رونالدو تا ســال ۲018 اعتبار دارد اما 
شــواهد و قرائن خبر از جدایی کاپیتان تیم ملی 
پرتغال از کهکشــانی های اســپانیا می دهد. 
طبــق آنچه روزنامه ورزشــي اســپورت،  چاپ 
اسپانیا مدت ها قبل نوشــته گلزن و اعجوبه 
پرتغالــي رئالي هــا گویــا قصد داشــته فصل 
گذشــته اقدام به ترك مادرید کند. براساس 
ایــن گزارش علــت چنین تصمیمي انتشــار 
مصاحبه یــي بحث انگیــز از ســوي فلورینتو 
پرس، رئیس باشگاه بوده است. مصاحبه ایي 

که در آن عالي ترین مقام کهکشاني ها عنوان 
کــرده رونالدو برخــالف دوران اوجــش دیگر 

حریفــان را دریبل  نمي زند. بعــد از این مصاحبه 
مهاجــم تکنیکــي تصمیم مي گیــرد دنبال تیمي 
جدید بگردد و براي ایــن منظور خورخه مندس، 
 مدیــر برنامه هایــش را مجبور به جســت وجو در 

این زمینــه مي کند. در ادامه ایــن گزارش عنوان 

شــده بعد از مالقاتي با رئیس باشــگاه، رونالدو تصمیم خود را تغییر مي دهد 
و بر ماندن نزد سفید پوشــان تاکید مي کند. از طرفی دیگر  دی ماریا بازیکن 
آرژانتینی سابق رئال مادرید که اما دوســتی خوبی با این بازیکن دارد ماه ها 
قبل در مصاحبه ای  سوالی مطرح کرد سوالی که ذهن هواداران رئال مادرید 
را معطوف خود کرد.  وی گفت  نمي دانــد رونالدو تا پایان قراردادش در رئال 
خواهد ماند یا خیر! مساله قابل ذکر بعدی در خصوص جدایی رونالدو از رئال 
روابط وی و پرز اســت روابطی که در فصل اخیر شکراب شده است خصوصا 
اینکــه وی در خصــوص مربیگــری 
بنیتس به رئیس باشــگاه هشدار 

داده است.

مقصد: پاری سن 
ژرمن؟!

رونالــدو دســتمزد باالیی دارد 
و تعداد باشــگاه هایــی که می 
توانند خواسته مالی او را برآورده 
کنند انگشــت شــمار هســتند اما 
پاری سن ژرمن باشگاهی است 
کــه از پس مخــارج این 
ره  ســتا ق  فــو

برخواهــد آمد. اوایل آبان ماه بود که کریســتیانو رونالدو پــس از اتمام دیدار 
تیم های رئال مادرید و پاری ســن ژرمن، به سمت سرمربی PSG رفت و با 
وی بصورت درگوشــی چند ثانیه ای صحبت کرد. از آن روز، گمانه زنی های 
زیادی در مورد آنچه که رونالدو به بالن گفت، شــنیده شــده اســت. نشریه 
لوپاریزین  چند روز بعد از این اتفاق ادعا کرد که رونالدو به بالن گفته است:» 
تیم شــما خیلی خوب بازی می کند و من عالقه دارم با شما کار کنم.« جالب 
اینجاست که این نشــریه چاپ پاریس، از صحت ادعای خود اطمینان دارد 
ضمن اینکه خوش و بش گرم  رونالدو در تونل ورزشــگاه بــا ناصر الخلیفی، 
مالک قطری PSG، بر این شــایعات قوت بخشــیده اند. در مورد پاری سن 
ژرمن هم باید گفت این باشگاه دی ماریا دوست صمیمی رونالدو را در اختیار 
دارد و طبق انچه برخی مطبوعات نوشته اند زالتان در پایان این فصل از این 
تیم جدا می شود تا بدین ترتیب همه شرایط آماده حضور رونالدو شود. بیشتر 
رسانه ها در چند ماه گذشته گزارش کردند زالتان ایبراهیموویچ، قراردادش 
را با پاریســی ها در پایان فصل جاری تمدید نخواهد کــرد. ظاهرا او بازی در 
لیگ های دیگر مثــل انگلیس را در ســرمی  پروراند. مطابق گزارش روزنامه 
دیلی میرر، تیم آینده گلزن 34 ساله احتماال آرسنال خواهد بود. براساس این 
گــزارش ایبراهیموویچ بعد از بازی در لیگ های معتبری همچون اســپانیا، 

ایتالیا و فرانســه، عالقمند به حضور در لیگ برتر انگلیس است.

پیشنهاد منچستر؟!
ســرمربی منچســتریونایتد تایید کرد که مــی خواهد کریســتیانو رونالدو را 
به اولد ترافــورد بازگرداند. به گزارش یورو اســپورت، اظهارات لوئیس فان 
خال که در پاسخ به ســوالی در مورد نقل و انتقاالت آینده باشگاه بیان شد، 
بازتاب گســترده ای در روزنامه های انگلیس داشته است. فان خال گفت: 
او بازیکن سریع و گلزن است. فکر نمی کنم مربی در جهان باشد که عالقه 
مند جذب او نباشــد. وی در پاســخ به این سوال که آیا مشــتاق جذب فوق 
ســتاره پرتغالی رئال مادرید اســت، گفت: نگاه ما به همه بازیکنان اســت 
نه فقــط رونالدو. امااین بازیکنان دســت نیافتنی هســتند. در مورد رونالدو 
بگذارید صبر کنیم و امیدوار باشیم. رونالدو در سال ۲009 با رکورد قرارداد 
80 میلیون پوند در آن زمان، از منچســتریونایتد به رئال مادرید منتقل شد. 
او رکورددار گلزنی در رئال مادرید شــده اســت. رونالــدو در ماه فوریه 31 
ساله می شود. او با یونایتد ســه بار قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. رونالدو 
در سال ۲003 از اســپورتینگ لیسبون به منچســتریونایتد رفت و یکی 
از موفق ترین شــاگردان الکس فرگوسن شد. رونالدو سه بار برنده توپ 
طالی فیفا شده اســت. با این اوصاف انتقال او ارزان تمام نخواهد بود. 
روزنامه ســاندی میل هزینه انتقــال این مهاجم پرتغالــی را 60 میلیون 
پوند اعالم کرده اســت. ایــن مبلغ با درنظر گرفتن دســتمزد احتمالی 
۲50 هــزار تا 300 هزار پوندی او با توجه ســن او فوق العاده اســت. 
با آنکه ممکن اســت در زمان هایی مســی از نظر مهــارت بر رونالدو 
پیشی گرفته باشد، اما توانایی رونالدو در جذب حامیان مالی و فروش 
پیراهن باشگاه بی نظیر اســت. عالوه برآن شرایط جسمی او بیانگر 
آن است که بسیار بیشتر از بسیاری از بازیکنان می تواند در اوج بماند 
و شاید حتی نسخه دیگر رایان گیگز اسطوره یونایند باشد که در دهه 

چهلم زندگی خود هم بازی می کرد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

در شبی که چشم همه دنیا 
به ال کالسیکو بود شاگردان 
یورگن کلوپ هم موفق شدند 
با یک نمایش خیره کننده 
با نتیجه 4-1 از سد 
منچسترسیتی بگذرند.

تیتر دو

 مارکا: بنیتس 
از کار برکنار شد

روزنامه مارکا اســپانیا اعالم کرد کــه فلورنتینو پرس 
تصمیــم گرفــت که بــا بنیتس ادامــه ندهــد و او را 
رســما از کار برکنار کــرد. به گزارش ایســنا و به نقل 
از روزنامه مارکا اســپانیا، شکســت چهــار بر صفر و 
دور از انتظار رئــال مادرید برابر بارســلونا به نظر می 
رســد که فلورنتینو پرس رئیس باسابقه کهکشانی ها 
را خشــمگین کرده اســت. هر چند هــواداران رئال 
مادرید خواســتار برکناری فلورنتینو پرس هم شدند 
اما رئیس باشگاه رئال سرمربی تیم را مقصر می داند 
 و بــا اخــراج او می خواهــد فشــار را از روی خودش 

بردارد. 
روزنامه مارکا در خبر فوری و اختصاصی اعالم کرد که 
پرس رئیس باشــگاه رئال مادرید تصمیم نهایی خود 
را گرفته و دیگر به همکاری با بنیتس ادامه نمی دهد 
و خبر اخراج این مربی تا ســاعتی دیگر رســانه های 
خواهد شد. روزنامه مارکا نوشت که وضعیت بد رئال 
مادرید در جدول رده بندی و تهدید رونالدو باعث شده 

پرس چنین تصمیمی را  اتخاذ کند.

 رونالدو به پرز: 
رئال یا جای من است یا بنیتس

کریستیانو رونالدو یکی از ناراضی ترین بازیکنان حال 
حاضر رئال مادرید است و شکست شب گذشته برابر 

بارسلونا، شرایط را برای او دشوارتر نیز کرده است.
به ادعای گاتزتا دلو اسپورت، رونالدو که به هیچ عنوان 
رابطه ی خوبی با رافا بنیتس، ســرمربی رئال ندارد، 
پس از شکست شب گذشــته، در گفتگو با فلورنتینو 
پرز، رئیس باشــگاه، به او اعالم کرده است که رئال 
مادرید یا جای اوست یا جای بنیتس و اگر این مربی 
اخراج نشود، او بطور جدی به جدایی در انتهای فصل 

فکر خواهد کرد. 
این در حالی اســت که لوئیس فان خال، ســرمربی 
منچســتریونایتد، به تازگی تایید کرد که این باشگاه 
به دنبال بازگرداندن CR7 به الدترافورد اســت و این 
مسئله می تواند احتمال جدایی ستاره پرتغالی از رئال 

را تقویت کند.
بنیتس نه تنها با رونالدو که با برخی ســتارگان بزرگ 
تیمــش چون رامــوس و خامس نیز ارتبــاط خوب و 

حسنه ای ندارد.

هنوز نائب رئیسم!
میراســماعیلی می گوید با دســتور مسئوالن وزارت 
ورزش او همچنان نایب رییس فدراسیون جودو است 
و به همین علت در فدراسیون حاضر شده و کارهایش 
را مانند ســابق انجام می دهد. آرش میراســماعیلی 
درباره عزل خود از ســمت نایب رییســی فدراسیون 
جودو توسط رئیس فدراسیون، اظهار کرد: من اعالم 
کرده ام کامال تابع دســتورات وزارت ورزش هستم و 
معتقدم در این موضوع فدراسیون به خاطر اختالفات 
شــخصی خیلی عجوالنــه تصمیم گیری کــرد و با 
وجودی که وزارت ورزش اعالم کرده بود فدراسیون 
نمی تواند بدون برگزاری مجمع نایب رییس را برکنار 

کند اما آن ها حکم به عزل بنده دادند.
وی که حکم برکناری اش از سوی فدراسیون اعالم 
شده اما با این حال خود را نایب رییس این فدراسیون 
می دانــد، افزود: وزارت ورزش خوشــبختانه در این 
قضیه بســیار اخالق مدارانه رفتار کرد و وزیر ورزش 
ثابت کــرد مهم ترین هدفش حفظ شــان قهرمانان 
ایــران اســت. دیروز )شــنبه( نیز مســئوالن وزارت 
ورزش به من اعالم کردند که همچنان نایب رییس 
فدراســیون جودو هســتم و باید بــه کار خود در این 
فدراسیون ادامه دهم. من نیز به دنبال این موضوع 
دیــروز در فدراســیون جودو حاضر شــدم و کارهایم 
را انجام دادم. میراســماعیلی با بیان اینکه هدفش 
بازگشــت آرامش به جودو است گفت: خودم نیز در 
این راه به طور قطع همکاری خواهم کرد و در اولین 
فرصت جلســه ای را ترتیب خواهیم داد تا مشکالت 
پیش روی جودوی ایران را برطرف کنیم تا آرامش بار 

دیگر به این رشته ورزشی بازگردد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا هنگام مراجعه به 
فدراســیون با هدایت پــور که به تازگی ســمت نایب 
رییسی فدراسیون را بر عهده گرفته برخوردی داشته 
یا خیر و اینکه اگر او پشــت میزش نشســته بود، چه 
کاری انجــام مــی داد گفت: هدایت پور از دوســتان 
من اســت و اگر هم او آنجا حضور داشــت روی او را 
می بوسیدم. همین االن هم اگر نیت شان این باشد که 
او نایب رییس فدراسیون شود، این پست را دو دستی 
تقدیمــش می کنم اما مرجع قانونی در این باره وزارت 
ورزش است و آن ها به من اعالم کردند که به فعالیت 
خــود در فدراســیون جودو مانند ســابق ادامه دهم. 
میراسماعیلی در ادامه به حاشیه های به وجود آمده در 
جریان میزبانی لرستان از مسابقه های جهانی کوراش 
اشاره کرد و گفت: ما مسابقه های بزرگی را در خرم آباد 
با کمک تمامی مسئوالن استانی و مردم مهمان نواز 
لرســتان برگزار کردیم و بهترین امکانات را در اختیار 
مهمانان داخلی و خارجی گذاشتیم.  متاسفانه اتفاقی 
که در جریان این مسابقه ها افتاد بسیار بزرگنمایی شد. 
این اتفاق از دید مردم مهمان نواز لرســتان محکوم و 
یک شوک بزرگ برای همه ما بود و باعث شد زحمات 
مردم و مســئوالن این استان تحت الشعاع قرار گیرد 
و نادیده گرفته شــود. شــاید این اتفاقات در کشور به 
کرات انجام شــود اما در اینجا خیلی بزرگنمایی شــد 
و در نهایــت این اتفاق با واکنــش عجوالنه و تحریم 
ظالمانه فدراسیون جهانی همراه شد، در حالی که ما 
فقط بالغ بر 40 هزار دالر هزینه بلیت برای مسئوالن 
فدراســیون جهانی پرداخت کردیم، اما آن ها به این 
صــورت زحمات مــا را نادیده گرفتنــد و این در حالی 
است که اگر قرار باشد حکمی صادر شود، باید کمیته 
انضباطی تشکیل شود و فرد را بخواهند تا از خود دفاع 
کند اما هیچ کدام از این  کارها انجام نشد. ما اعتراض 
خود را به این حکم اعالم کرده ایم و امیدوارم از داخل 
خط هایی به فدراسیون جهانی برای صدور این حکم 
داده نشــود چرا که اگر این کار انجام شده باشد یک 

خیانت بزرگ به مردم لرستان است.

مردی با دستان آهنین
بارســایی ها شــب گذشته ســانتیاگوبرنابئو را به 
آتش کشــیدند. در دیدار رفت این فصل اللیگا 

بارســلونا بــدون حضور تمام وقت مســی و با 
درخشش نیمار و ســوآرس با چهارگل از سد 
رئال گذشت. اما در کنار درخشش خط حمله 
بارساف بازی شب گذشته یک ستاره دیگر 
هم داشت. براوو، دروازه بان بارسلونا که با 
درخشــش در دروازه این تیم مانع گلزنی 
ستاره های رئال شد. رئالی های علیرغم 
بازی ضعیفشان حداقل مستحق زدن یک 

گل بودند اما عملکرد عالی براوو در دروازه بارســا 
مانع گلزنی انها شد.

  رونالدو جایگزین زالتان می شود
 فوق ستاره در اندیشه ترک برنابئو

تیم فوتبال استقالل با ۲1 گل زده صدرنشین لیگ برتر است 
اما جالب است که هنوز بازیکنی نتوانسته از نظر گلزنی برتری 
قابل توجهی نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد. بهترین 
گلزن استقالل تا بدین  جای فصل امید ابراهیمی با 5 گل زده 
است.سجاد شهباززاده و جابر انصاری هم با 3 گل، ابراهیمی 
را تعقیب می کنند. این اتفاق هم برای استقالل مثبت است 
و هم منفی؛ مثبــت از این نظر که این نشــان می دهد تیم 
مظلومی هرگز به یک بازیکن متکی نیست و ماشین گلزنی 
این تیم در نبود ستاره هایش هم کار می کند. نکته منفی این 
است که کادرفنی این تیم نمی توانند روی بازیکنی به عنوان 

یک گلزن قهار حساب کنند. 
ابراهیمی: سلطان پنالتی ها

امید ابراهیمی در بازی با ملوان روی یک ضربه ســر و یک 
ضربه ایستگاهی بسیار زیبا پررنگ ترین نقش را در پیروزی 
تیمش داشــت. او در بازی با نفت تهــران از روی پنالتی که 
سجاد شهباززاده گرفته بود گل دوم آبی ها را به ثمر رساند و 
در بازی با راه آهن هم روی دو پنالتی مشــکوک استقالل را 

در نیمه اول از شکست ۲ بر صفر نجات داد. 
شهباززاده: هنوز بهترین 

هر چند سجاد شهباززاده 6 هفته است که در گلزنی ناموفق 
بوده اســت امــا همچنــان امتیازآورترین بازیکــن این تیم 

محسوب می شود. او در بازی با سیاه جامگان یک گل زیبا با 
ضربه سر و یک گل در موقعیت تک به تک به ثمر رساند و در 
بازی با گسترش فوالد هم روی یک چرخش استثنایی موفق 

شد گلی به سبک فن نیستلروی به ثمر برساند. 
جابر: همه جوره گل می زند

جابر انصاری در 4 بازی گذشته استقالل 4 گل زده و ۲ پاس 
گل داده که البته یک گل و هر دو پاس گلش مربوط به جام 
حذفی می شود. انصاری که این روزها حسابی مورد حمایت 

کادرفنی استقالل قرار دارد.
کریمی: گل های 6 امتیازی آقای پدیده

محسن کریمی موفق شده در دو برد از 7 پیروزی تیمش نقش 
کلیدی داشته باشد. کریمی در دو بازی برابر گسترش فوالد 

و استقالل اهواز ۲ گل 3 امتیازی زده است. 
پروپجیچ: یک تمام کننده قهار

پروپجیــچ مهاجم کروات اســتقالل در بیشــتر بازی های 
تیمش به عنوان یار جانشین وارد زمین شده و هنوز نتوانسته 
انتظارات کادرفنــی را برآورده کند. او در بازی با اســتقالل 
خوزستان که از ابتدا در زمین بود، تک گل تساوی تیمش را 
زد و در بازی با فوالد هم تنها چند دقیقه بعد از ورود به زمین 

موفق به گلزنی شد. 
برزای: موثر و خطرناک

بهنام برزای تنها در 4 بازی اســتقالل از ابتدا به زمین بازی 
رفته و موفق شده آمار بسیار خوبی از خود به جای بگذارد. او 

در بازی با سپاهان گل سوم تیمش را زد. 
مجیدی: تنها دفاع گلزن استقالل

میثم مجیدی تنها مدافع اســتقالل است که تا بدین جای 
فصل موفق شده است گل بزند، آن هم یک گل 3 امتیازی. 

اسماعیلی: او جای کرار را پر می کند
فرشید اســماعیلی از بازی با ســپاهان به ترکیب استقالل 
اضافه شد و در این مدت موفق شده به یک بازیکن تاثیرگذار 
در پست هافبک پشت مهاجم تبدیل شود.  اسماعیلی برابر 

سپاهان گل اول تیمش را زد .
برهانی: در انتظار اعتماد

بهترین گلزن تاریخ باشگاه استقالل این روزها کمتر فرصت 
بازی کردن پیدا می کند. با این حال آرش برهانی در بازی با 
راه آهن موفق شد با گلی که به ثمر رساند موفق شد تیمش را 

از یک شکست خانگی نجات دهد.
فخرالدینی: او سوپرگل می زند

میالد فخرالدینی در دو ســال حضورش در استقالل تنها 
۲ گل زده اســت که هر دو گل هم بســیار زیبا بوده اســت. 
فخرالدینی این فصل برابر نفت تهران یک شــوت غیرقابل 
مهار از زاویه بسته زد تا استقالل این بار به علی منصور نبازد.

فقط رحمتی در استقالل گل نمی زند!

ورزش
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گسترش زبان فارسی در جهان رابطه مستقیمی با اقتدار ملی دارد
رئیس بنیاد سعدی ضمن تشریح فعالیت های این بنیاد در دوسال و نیم گذشته، به نمایندگان ۲6 
موسسه فعال در گسترش زبان فارسی در جهان، گفت: گسترش زبان فارسی رابطه مستقیمی با 
اقتدار ملی ما دارد. دومین گردهمایی موسسه های فعال در آموزش زبان فارسی در جهان صبح 
روز اول آذر با حضور نمایندگان ۲6 نهاد داخلی و خارجی در این زمینه و به میزبانی بنیاد ســعدی 

در تهران برگزار شد.
غالمعلی حدادعادل رئیس بنیاد ســعدی در آغاز این گردهمایی با بیان اینکه کشورهای جهان 
برای گســترش زبان خودشــان فراتر از مرزهای جغرافیایی، تالش گسترده ای می کنند گفت: 
مسلم است که گسترش زبان هر کشور در خارج از آن کشور، رابطه ای مستقیم و معنادار با اقتدار 

ملی آن کشور دارد.
وی افزود: زبان فارســی به دالیل گوناگون همواره مطلوب غیر ایرانیان بوده است. در دهه های 
گذشــته تالش های زیادی برای آموزش و گسترش زبان فارســی در خارج از کشور انجام شده 

است. اما از سال 1385 این ایده مطرح شد که یک موسسه و سازمان مستقل همانند سازمان ها 
و نهادهای دیگر کشورها، با هدف گسترش زبان فارسی در جهان تاسیس شود.

وی یادآور شد: ما تجربه حداقل ۲5 کشور را در زمینه گسترش زبان فارسی خودشان که زیر نظر 
باالترین مقام آن کشــور اداره می شود، گردآوری و بررســی کردیم و بر این اساس، شورای عالی 
انقالب فرهنگی، بنیاد مستقلی را به نام بنیاد ســعدی تاسیس کرد که در حال حاضر بیش از دو 

سال و نیم از شروع رسمی فعالیت آن می گذرد.
حداد عادل تاکید کرد: شما می دانید که امروزه آموزش هر زبانی به عنوان زبان دوم، یک دانش 
تخصصی محســوب می شود و از این جهت بنیاد سعدی ســعی می کند با نگاه تخصصی به این 
موضوع نگاه کند. البته خوشــبختانه در کشور ما در دهه های اخیر رشته آموزش زبان فارسی به 
غیرفارسی زبانان با عنوان »آزفا« در چند دانشــگاه به وجود آمده و فارغ التحصیالن آن با درجه 

کارشناسی ارشد در اختیار ما هستند و تالش کردیم از تخصص آنها استفاده کنیم.

حدادعادل اضافه کرد: یکی از کارهای اصلی ما تالیف کتاب های متناسب با نیاز فارسی آموزان 
خارجی اســت؛ مسلمًا وقتی صحبت از تالیف کتاب می شود، منظور یک دوره کتاب نیست بلکه 
انــواع مخاطب با انواع مهــارت، نیاز به این کتاب ها دارنــد و لذا باید این کتابهــا کاماًل مبتنی  بر 

دستاوردهای عملی و آموزش زبان دوم تدوین شوند که در این باب، فعالیتی شروع شده است.
رئیس بنیاد سعدی یکی دیگر از برنامه های این بنیاد را در بیش از ۲ سال گذشته، تربیت معلم 
برای آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان خارجی عنوان کرد و رویکرد فعالیت های این بنیاد 
را همکاری با تمامی موسسات و دســتگاه هایی دانست که به نحوی در گسترش زبان فارسی 
در جهان نقش ایفا می کنند. او گفت: ما اصاًل فکر رقابت با کســانی را که در این زمینه تالش 
می کنند، در ســر نداریم، از جمله تفاوت های گردهمایی موسســات فعال در زمینه گسترش 
زبان فارســی در جهان با دوره نخست، حضور بعضی از دوستان خارجی در آن است و ما از این 

بابت خوشحالیم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

جایی که ماه نیست
رمان برگزیده جایزه کاستا ۲۰۱۵ منتشر شد

رمان »جایی که ماه نیست« برنده جایزه کاستا و نوشته نیتان فایلر است که در آمریکا با نام »شوک 
سقوط« منتشر شده است. این کتاب به تازگی با ترجمه محمد حکمت و  با پرداخت حقوق قانونی 
کتاب به این نویسنده انگلیسی از سوی نشر نون منتشر شده است. در »جایی که ماه نیست« متیو 
هومز و برادر بزرگ ترش در میانه  یک ســفر تفریحی نیمه شب دزدکی بیرون می روند اما تنها متیو 
به خانه بازمی گردد. 10 ســال بعد، متیو برای مخاطب رمان تعریف می کند که راهی پیدا کرده تا 
برادرش را برگرداند. در این رمان آنچه به صورت داســتان پسری گم شده آغاز می شود رفته رفته 
تبدیل می شود به داســتان مرد شجاعی که مشتاقانه می کوشــد بفهمد آن شب و در سال های 

بعدش چه بر سر خود و خانواده اش آمده است.
این رمان بدون  هراس از نگاه به کنج تاریک دل  مخاطبانش، قدرتی را نشان می دهد که ریشه در 
پایداری و عشــق دارد. از سوی دیگر این رمان با شیوه ای بسیار خواندنی و با استفاده از فرم های 
متنوع نوشته شده است و به همین دلیل تاکنون به بیش از ۲0 زبان ترجمه شده است. نیتان فایلر 
برای این کتاب عالوه بر جایزه کتاب ســال کاستا، عنوان بهترین نویسنده اثر داستانی انگلیس 
را در ســال ۲015 کســب کرده اســت. جایزه کتاب »کاســتا« یکی از معتبرترین و مشهورترین 
جایزه های ادبی در انگلستان است که کتاب ها و نویسندگان مطرح در انگلستان و ایرلند بر اساس 

این جایزه شناخته می شوند و برای تجلیل از قدرت لذت بخشی کتاب اهدا می شود.
محمد حکمت مترجم این کتاب متولد 1360 تهران است و این کتاب را از روی نسخه انگلیسی 

آن ترجمه کرده است.
در  بخشی از رمان »جایی که ماه نیست« می خوانیم: »راستش باید بگویم آدم خوبی نیستم. گاهی 
ســعی می کنم باشم، ولی اغلب نیستم. برای همین وقتی نوبتم شد که چشم هایم را بپوشانم و تا 

صد بشمارم، تقلب کردم.
همان  جایی ایســتادم که هرکس نوبتش می شد، باید 
می ایســتاد و می شــمرد.  کنار ســطل های بازیافت، 
بغل دست مغازۀ فروش منقل های یک بارمصرف و میخ 
یدکی چادر و نزدیک آنجا که تکه چمن کوچکی اســت 

که زیادی رشد کرده و پشت شیر آبی قایم شده است.
بماند که یادم نمی آید آنجا ایســتاده باشــم. نه، واقعًا. 
همیشــه جزئیات این چنینی را به یــاد نمی آوری، مگر 
نه؟ یادت نمی آید آیا کنار ســطل های بازیافت بوده ای 
یا باالتر توی مســیر، نزدیک ردیف دوش ها و آیا واقعًا 

شیر آب آن باال هست یا نه.
االن نمی توانم ســروصدای دیوانه وار مرغان دریایی را 
بشــنوم یا نمک توی هوا را مزه کنم. گرمای خورشــیِد 
بعدازظهر را که باعث می شــد زیر زخم بند ســفید روی 
زانویم عرق کند حس نمی کنم. یا خارش کرم ضد آفتاب 
را توی ترک های خشــکی روی زخم هایــم. نمی توانم 

خودم را وادار کنم آن حس وحاِل مبهِم به حاِل خود رهاشدن را دوباره تجربه کنم و چه فرقی بکند، 
چه نکند، واقعاً  هم یادم نمی آید تصمیم به تقلب گرفته و چشــم هایم را باز کرده باشم.

تقریبًا هم ســن من به نظر می رسید؛ با موهای قرمز و چهره ای که با صدها کک ومک خال خالی 
شــده بود. دور لبۀ لباس کرم رنگش به خاطر زانوزدن روی زمین، خاکی شــده بود و عروســک 
پارچه ای کوچکی با چهرۀ صورتی لک افتاده، موهای پشمی قهوه ای و چشم هایی از دکمه های 

سیاِه براق، به سینه اش چسبیده بود ...«

پزشک مهربانی که داستان  می نوشت
غالمحسین ســاعدی، ۲4 دی ماه 1314 در تبریز به دنیا 
آمد. سال 1330 همزمان با نهضت ملی فعالیت سیاسی 
خــود را آغاز کــرد. بعد از کودتــای ۲8 مــرداد چند ماهی 
در زندان به ســر برد. ســال 1334 وارد دانشکده پزشکی 
تبریز شد و ســال بعد همکاری خود را با مجله سخن آغاز 
کرد. در این ســال داســتان مــرغ انجیــر و پیگمالیون را 
منتشــر کرد. در سال 1336 داستان خانه های شهر ری و 
نمایشنامه لیالج ها را منتشر کرد. تا زمان فارغ التحصیلی 

نمایشنامه های سایه های شبانه، کاربافک ها در سنگر و سفر مرد خسته را به چاپ رساند.
سال 1341 مطبی شبانه روزی افتتاح کرد و در آنجا به مداوای بیماران به صورت رایگان مشغول شد. 
در همین دوره همکاری با کتاب هفته را آغاز کرد. دوستی او با احمد شاملو و جالل آل احمد حاصل این 
دوره بود. در سال های بعد هشت داستان پیوسته عزاداران بیل، نمایشنامه های چوب به دست های 
ورزیل، داســتان بلند مقتل، مجموعه داســتان واهمه های بی نام و نشان، و نمایشنامه آی بی کاله 
آی باکاله را منتشر کرد. سال 1346 به همراه جالل آل احمد، رضا براهنی و سیروس طاهباز برای 
رفع سانسور از اهل قلم و مطبوعات با دولت وقت به مذاکره نشست. به دنبال این اقدام هسته اصلی 
کانون نویسندگان شکل گرفت. یکی از آثار شناخته شده او فیلمنامه گاو است که داریوش مهرجویی 

بر اساس آن فیلمی سینمایی ساخته است.
ســال 1353 ساواک او را دستگیر کرد و یک سال در ســلول انفرادی شکنجه شد. به گفته دوستان 
نزدیکش او پس از آزادی از زندان هرگز به حالت ســابق برنگشت. غالمحسین ساعدی دوم آذرماه 

1364 در پاریس درگذشت.

حکایت تکراری ما و شکارچیان غیرمجاز
شــما خبری را که در ادامه می آیــد بخوانید و خودتان قضاوت کنید. اینکــه اخبار مربوط به تخلفات 
شــکارچیاِن حیات وحش ایران ثبت شود، به خودی خود خوب است، اما تکرار این خبرها و شباهت 
عجیبشــان به هم این پرســش را ایجاد می کند که انتشار این اخبار چه ارزشــی دارد؟ اگر قرار باشد 
شــکارچیان، بی وقفه به کارشــان ادامه بدهند و خبرنگاران اخبار مربوط به تخلفات آنها را بی وقفه 
منتشــر کنند و مسئوالن به روش سابق به جریمه نقدی و زندان های قابل خریداری درباره این افراد 
اکتفا کنند، هیچ تغییری در شــرایط فعلی ایجاد نخواهد شــد. به گمانم ما در مورد شکار غیر مجاز و 
کشتار بی رویه حیوانات بی پناه این مرزو بوم گرفتار دور باطل شده ایم. عرض کردم؛ شما خبر را بخوانید 

و خودتان قضاوت کنید:
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران نوشت: به دنبال کسب اطالعاتی مبنی بر 
انجام فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان جغتای 
به بررسی این موضوع پرداختند. رئیس اداره محیط زیست جغتای در این باره گفت: محیط بانان در 
جریان تحقیقات خود یک شکارچی متخلف ساکن روستای مزینان در شهرستان داورزن را شناسایی 

نموده و پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی راهی روستای مذکور شدند.
حســین اصالحی اظهار داشــت: ماموران به صورت ناگهانی وارد منزل مظنون شــده و به تفتیش 
این مکان پرداختند. در بازرسی از این خانه اجزای بدن یازده پستاندار وحشی شامل پنج نیم تنه قوچ 
وحشی، یک جفت شــاخ کل وحشــی، یک نیم تنه آهو، یک کله کامل و فک و زبان دو کل وحشی 
یخ زده، فک و زبان یخ زده یک قوچ وحشــی و فک و زبان یخ زده یک آهو کشــف شد. همچنین یک 
قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز، ۲1 عدد فشنگ کالیبر 1۲ و پنج عدد فشنگ گلوله زنی نیز از 
منزل این متخلف کشف و ضبط شد. متهم این پرونده پس از تنظیم صورت جسله و تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی شد. بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده 
به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک آهو، قوچ و کل وحشی 
معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمان می بایست مبلغ یک میلیارد و یکصد 
میلیون ریال )110 میلیون تومان( بابت ضرر و زیان وارد آمده به محیط زیست را به حساب دولت واریز 
کنند. همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه می شود 
و بر اساس ماده 1۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و 
پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. بر اساس بند الف ماده 6 قانون »مجازات 
قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غیرمجاز« مصوب 7/6/1390 ، هر کس به 
طور غیرمجاز سالح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری یا حمل کند به حبس از 91 روز تا 
شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 
18 قانون فوق الذکر، کلیه ســالح، مهمات، اقالم و مواد کشف شــده موضوع این قانون به موجب 

حکم دادگاه به نفع دولت )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط می شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»دوران عاشقی« در ونکوور کانادا
فیلم سینمایی »دوران عاشقی« به کارگردانی علیرضا 
رئیسیان 13 دسامبر در سالن ســنتیال تیاتر ونکوور 
کانادا به نمایش گذاشــته می شــود و بعــد از نمایش 
فیلم عوامل این فیلم ســینمایی از طریق اسکایپ با 
مخاطبان گفت وگو خواهند کرد. این نمایش بر عهده 
شرکت آریا پرسیس است که فعالیت خود را در زمینه 
پخش فیلم های ایرانی در کانادا متمرکز کرده است. 
این شــرکت پیش از این فیلم های »تراژدی« و »رخ 

دیوانه« را در ونکوور به نمایش درآورده بود. در اکران پیشــین این شــرکت، تمام بلیت های »رخ 
دیوانه« به کارگردانی ابوالحسن داوودی از سه روز قبل به فروش رفت و در جلسه پرسش و پاسخ 
عوامل »رخ دیوانه« با مخاطبان که از طریق اسکایپ انجام شد، همایون شهنواز کارگردان دلیران 
تنگستان که در سالن حضور داشت با ابوالحسن داوودی به صحبت پرداخت. پژمان هادوی مدیر 
اجرایی شرکت آریا پرسیس در خصوص این نمایش ها بیان کرد: تالش شرکت آریا پرسیس بر این 
است که فیلم های خوب و استاندارد سینمای ایران را که در جذب مخاطب ملی موفق بوده اند و 
در عرصه های بین المللی نیز حضور داشته اند در کانادا به نمایش در بیاورد. اکران های قبلی به 
ما نشــان داد که تبلیغات صحیح و مناسب باعث می شود اکرانی در شأن سینمای ایران صورت 
بپذیرد، اعتماد مخاطبان جلب شود و بعد از مدت ها یک سالن هفتصد نفره نمایش برای یک فیلم 
ایرانی پر شود. محور داستان فیلم سینمایی »دوران عاشقی« خیانت است. لیال حاتمی، شهاب 

حسینی، فرهاد اصالنی، مینا وحید و پرویز پورحسینی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی اند.

مستند خانواده کامکار ساخته می شود
زندگی و آثار گروه موسیقی کامکارها در فیلم مستند 90 
دقیقه ای به کارگردانی محمدرضا عینی کلید خورده و 
قرار است روند فعالیت و همکاری این خانواده موسیقایی 
را از ابتدای فعالیت تا امروز بررسی کند. هوشنگ کامکار 
سرپرســت گروه موســیقی کامکارها درباره تولید این 
مستند، گفت: بارها پیش آمده که افراد و یا گروه های 
فیلم سازی بخواهند درباره گروه کامکارها فیلم بسازند و 
پیشنهادهایی از سوی فیلم سازان سرشناس داشته ایم. 

وی ادامه داد: حتی از شبکه بی بی سی به ایران آمدند تا فیلمی درباره گروه کامکارها بسازند اما با توجه 
به دغدغه و حساسیت های من و سایر اعضای گروه، هیچگاه شرایط ساخت این فیلم فراهم نشد. 
با این حال تابستان امسال و پس از آشنایی با آقای محمدرضا عینی و رسیدن به تفاهم فکری و درک 
متقابل درباره شرایط ساخت این فیلم و همچنین با اعتماد به توانایی های هنری این فیلم ساز به این 
جمع بندی رسیدیم که زمان مناسبی برای تولید این فیلم است. سرپرست گروه موسیقی کامکارها 
یادآور شــد: با ساخته شــدن این فیلم مخاطبان و عالقه مندان به موســیقی کامکارها در جریان 
تجربه جذاب و منحصر به فرد این گروه برای رسیدن به جایگاهی که در آن قرار دارند، پی خواهند 
برد. محمدرضا عینی کارگردان مستند کامکارها نیز درباره تولید این فیلم متذکر شد: تمام تالش 
من بر این است که فیلمی فکرشده و ساختارمند در شأن گروه کامکارها ساخته شود. گفتنی است 
گروه موسیقی کامکارها سال 1344 به عنوان گروهی خانوادگی به سرپرستی استاد حسن کامکار با 

عضویت هوشنگ، بیژن، پشنگ، قشنگ و ارژنگ کامکار تشکیل شد.
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