
 نقض غرض 
طرح دولتی

 رونمایی از 
متهم دوم

 مازوخیسم 
یا خودآزاری چیست؟

 ۳ رقیب گازی ایران 
در بازار اروپا

 ائتالفی 
علیه فوتبال! 

با هدیه دادن خونتان، 
سالمتی هدیه بگیرید

آماده سازی هواپیمای 
»روز قیامت«

ستارگانی که در حسرت 
توپ طال ماندند

طرح دولت بــرای خروج از رکود واحد های تولیدی 
و صنعتی عمال به یک طرح مضحک تبدیل شــده 
است که نه تنها نتوانسته گره ای از کار تولید و مشکل 
رکود در اقتصاد ایران بــاز کند، بلکه اکنون به گفته 
تولید کنندگان خود به عاملی برای رکود تبدیل شده 
اســت. در حالی که دولت در حال تعلل برای تامین 

مالی طرح خرید اعتباری ...

در حالی که چندین جلســه قبل رســیدگی به پرونده 
متهمان نفتی به دفاعیات بابک زنجانی، متهم ردیف 
اول گذشــت، در هجدهمین جلســه دادگاه متهم 
ردیف دوم پرونــده »م.ش« از خود دفاع کرد. م.ش 
نیز مانند زنجانی تمام اتهاماتش را رد کرد، خود را بی 
گناه و خادم نظام توصیــف کرد و گفت این اتهامات 

باید در ظرف زمانی آن موقعی که  ...

 اعظم جعفری روان شناس گفت: افراد مازوخیسم 
اغلب در احساســاتی عمیــق مانند حــس ناتوانی، 
نداشتن گزینه ای برای انتخاب یا حس گرفتار بودن 
غرق هستند. این اختالل ممکن است از تجربیاتی 
ناخوشــایند در گذشــته و رویدادی آســیب زا مانند 
مورد حمله قرار گرفتن از سوی دیگران ناشی شود. 

رویدادهای زمان حاضر  ...

هر چند در شــرایط فعلی ایران با در اختیار داشــتن 
بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب بزرگترین دارنده ذخایر 
گاز طبیعی جهان است اما ایران به منظور ورود به بازار 
گاز اروپا یابد با کشــورهایی همچــون آمریکا و قطر 
رقابت کند. در این بین همزمان با افزایش صادرات 
LNG قطر به کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس، 

شمارش معکوس به منطور آغاز  ...

در فاصله ســه ماه مانــده به انتخابات فدراســیون، 
فعالیت ها و رایزنی هایی از سوی علی کفاشیان آغاز 
شده و البته گمانه زنی هایی در این خصوص شنیده 
می شــود.انتخابات فدراســیون فوتبال بــه عنوان 
مهمترین فدراســیون ورزشی کشورمان بسیار مهم 
بوده و اهالــی فوتبال اصال دوســت ندارند اتفاقات 

تلخی که در سال های گذشته  ...

اهدای خون حدودًا فقط یک ساعت از وقت برنامه 
پرمشغله زندگی شما را می گیرد و درعوض جان یک 
انسان را نجات می دهد. اهدای خون نه فقط برای 
کسی که که سلولهای خونی را دریافت می کند، بلکه 
برای سالمت اهدا کننده نیز فواید بسیار دارد. گرچه 
آشکارترین فایده اهدای خون، احساس فوق العاده 

ناشی از بخشیدن چیزی به  ...

پایگاه خبــری اکســپرس از دســتور پوتیــن برای 
آماده ســازی فــوری »مجتمــع فرماندهــی هوایی 
پیشرفته« موســوم به روز قیامت طی دو هفته آینده 
خبــر داد. پایگاه خبری اکســپرس مدعی شــد که 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور آماده 
سازی هواپیمای غول پیکر موسوم به »روزقیامت« 

که نامرئی است و برای  ...

برخی از ســتارگان جهان فوتبال در بردن توپ طال 
بد شــانس بودند و از تصاحب ایــن جایزه بی نصیب 
مانده اند. هر ســاله تعداد زیادی از فوتبالیست ها در 
انتظار توپ طال هستند. این جایزه به بهترین بازیکن 
سال داده می شود. دوشنبه هفته گذشته، فهرست 
سه نامزد نهایی توپ طال توسط فیفا اعالم شد.  21 
دی از میان نیمار، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، 

بهترین بازیکن سال معرفی  ...
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کلم بروکلی سالحی 
علیه سرطان

 مجله معتبر ساینس در تازه ترین شماره خود گزارش 
داد: این مطالعه نشان می دهد که آنزیم موجود در 
انواع کلم و به ویژه کلم بروکلی با نابود کردن سلول 
های بنیادی سرطان، از ایجاد و گسترش سرطان 
جلوگیری می کند. در ادامه این تحقیقات آمده است 
عصــاره جوانه کلــم بروکلی خطر ابتال به ســرطان 
دهان و دندان را کاهــش می دهد. محققان بر این 

صفحه 6باورند خواص ... صفحه ۷

تذکر
ائتالفی
آیتاهلل

مساله مهم قطعنامه 
شورای حکام است

گــزارش جدید آمانو نســبت به گــزارش های قبلی 
آژانس بسیار منعتف تر و مثبت از گزارش های قبلی 
اســت. البته مابر روی برخی از موارد اشــاره شده در 
گزارش آژانس ابهام داریم و اصرار داریم که واقعیت 
ها منعکس نشده است، زیرا ما هرگز در استراتژی ها 
و دکترین خود در داخل کشور، استفاده از انرژی اتمی 

صفحه ۲را برای مصارف غیر صلح آمیز  ...

وحشت در مترو لندن
پس از وقایع تروریستی اخیر در پاریس و سن برناردینو، اینک زنگ هشدار جدی تروریسم در گوشه ای دیگر 
از کشورهای غربی به صدا در آمده است. متروی لندن امروز شاهد مردی بود که با فریاد »این برای سوریه 
است«، سه نفر را با چاقو مورد حمله قرار داد. پلیس انگلیس، این واقعه را یک اقدام تروریستی دانسته است. 
در حال حاضر، واحد مبارزه با تروریسم پلیس لندن مشغول بررسی واقعه رخ داده در »لیتون استون« است که 

صفحه 4گفته می شود در جریان آن، فرد مهاجم می گفته »خون ها ریخته خواهد شد«. یکی از افرادی  ...
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علی مطهری:تور پرسپولیس برای وحید

برخی خطوط قرمز مصنوعی درست می کنند
علی مطهری در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد٬ در پاسخ به این سوال که آیا کرسی های آزاد اندیشی   همان 
چیزی است که مدنظر رهبری بود٬ گفت: کرسی های آزاداندیشی همانطور که از نامشان پیداست٬ 

باید آزاداندیشانه باشد. در تاریخ اسالم نقل شده افرادی در مساجد در رّد خدا و پیامبر حرف 
می زدند و دیگران پاسخ  آنها را می دادند٬ روش امامان ما برخورد مالیم و نرم بود. وی افزود: 

اساسا نظرات مخالفان و معاندان اسالم در کتب مذهبی و دینی وجود دارد. نباید برای 
صفحه 3صفحه 5صفحه 3آزاد اندیشی قید بگذاریم. برای مشخص شدن عظمت انقالب همه باید ... صفحه ۷

عملکرد ضعیف سوشا مکانی در کنار حاشیه های 
فراوانش موجب شده تا مسئوالن پرسپولیس 
به دنبــال جذب یک 
دروازه بان ششدانگ 
باشند و چه کسی 
بهتر از وحید طالب لو؟ 
برخی رسانه ها مدعی 

شدند ...

مجادله بر سر »نفوذ«

اصالح طلبان و اصولگرایان از مصادیق و عواقب »نفوذ« می گویند
صفحه 3

صفحه 3

غالمرضــا نوری قزلجــه نماینده 
مردم بستان آباد در مجلس شورای 

اسالمی صبح امروز ...

بیــژن زنگنه در حاشــیه دیدار با 
میکاییــل دامبرگ، وزیــر امور 

شرکتها و نوآوری ...

ســخنگوی  نعیمــی رز  صفــر 
فراکســیون اصولگرایان رهروان 

والیت در  ...

عدم رسیدگی 
به استعفای 
کوچک زاده

چرا اوپک 
سقف تولید را 

تعیین نکرد؟

آیت الله 
مقتدایی درجمع 

الریجانی ها

صفحه 3
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برگزاری دومین نشست کمیسیون مشترک برجام
دومین نشست کمیسیون مشترک برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( پیش از ظهر فردا دوشنبه در هتل کوبورگ وین برگزار می 
شود. سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران و  رئیس ستاد پیگیری برجام ریاست هیات ایران در 
این نشست را برعهده دارد.اولین نشست این کمیسیون 27 مهر ماه در وین برگزار شد. حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت 
بین المللی وزرات امور خارجه ایران روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت که پیش نویس 
قطعنامه 1+5 درباره مسئله" پی ام  دی" در کمیسیون مشترک روز دوشنبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بعیدی نژاد درباره نشست 
فردا در وین گفت: روز دوشنبه جلسه رسمی کمیسیون مشترک در وین برگزارخواهد شد و جلسات کارشناسی در سطح ایران 

و اعضای 1+5 در وین که اغاز شده همچنان ادامه دارد. وی افزود: امیدواریم تصمیماتی که برای اجرایی شدن برجام نیاز است اتخاذ شود و جلسه کمیسیون 
مشترک بتواند ماحصل مباحث کارشناسی را در جلسه خود تصویب کند. بعیدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا پیش نویس قطعنامه 1+5 یکی از موضوعات این 
نشست خواهد بود, گفت: قطعا یکی از موضوعاتی که مورد توجه ایران و تمام کشورهای عضو 1+5 است پیش نویس قطعنامه ای است که قرار است شورای 
حکام در روز 15 دسامبر در ارتباط با مختومه شدن بحث »پی ام دی« تصویب کند. وی افزود: این موضوع یکی از مسائل مطرح در کمیسیون مشترک خواهد 
بود, تا بتوانیم به یک پیش نویس واحد برسیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران از متن پیش نویس قطعنامه 1+5 که در نشست 1۴ دسامبر ارائه می شود, 
اطالع خواهد داشت,گفت: بله قطعا پیش نویسی که توسط کشورهای 1+5 تهیه خواهد شد با مشورت و گفتگوی مستقیم با ایران خواهد بود و امیدواریم آن 
متنی که آماده می شود متنی باشد که بتواند ما را به اجرای برجام نزدیک کند که در واقع بعنوان پیش نیار باید بحث »پی ام دی« را کال در آژانس مختومه اعالم کند.

احمدی نژاد هیچ برنامه انتخاباتی و سخنگویی  ندارد
روابط عمومــی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور اطالعیه ای با انتقاد از آنچه طرح برخی توهین ها نســبت به 
رییس جمهور ســابق می خواند، اعالم کرد که دکتر احمدی نژاد هیچ برنامه انتخاباتی ندارد. متن کامل این اطالعیه 
به شرح ذیل است: اطالع رسانی دقیق، صحیح و شفاف به افکار عمومی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است 
زیرا متضمن مصالح و منافع ملی و برآمده ازیک خواســت عمومی است و تصمیم گیری عالمانه مردم برای سرنوشت 
خویش و کشور نیز بستگی تمام به رعایت این مهم دارد. باوجود این اصل اساسی که مبتنی بر یک مطالبه ملی و قانونی 
اســت، متاسفانه شاهد تداوم انتساب برخی مطالب جعلی و خالف واقع به دولت قبل و رئیس جمهوری سابق از سوی 

افراد و عناصر سیاسی و همچنین انتشار بدون مالحظه اینگونه مطالب در طیفی که رسانه های گروهی هستیم که به نوبه خود به طرح درخواست های 
مکرر و بی شمار هموطنان عزیز جهت روشنگری و پاسخگویی به سیاسیون حرفه ای و رسانه های نشر دهنده، انجامیده است. با امعان نظر به اهمیت 
موضوع ، موارد زیر به استحضار ملت شریف می رسد. ظاهرا گروهی از رسانه ها و برخی از سیاست ورزان در ایراد توهین، اتهام و افترا به دولت های نهم 
و دهم و به طور اخص رئیس جمهور ســابق خود را مبسوط الید می دانند و آشکارا چنین به نظر می رسد که از یک مصونیت کامل برای تداوم این رفتار 
ناهنجار نیز برخوردارند. همانطور که پیش از این و بارها تصریح شــده است، دکتر احمدی نژاد هیچ برنامه انتخاباتی ندارند و از بیان هرگونه اظهارنظر 
درباره افراد و فهرست های انتخاباتی، پرهیز می کنند. بنابراین انتظار می رود رسانه های ارتباط جمعی و مدعیان سیاست ورزی از انتساب نامزدهای 

محترم انتخابات و برخی اقدامات و رفتارهای سیاسی به رئیس جمهوری سابق یا انعکاس مطالب غیر مستند به نقل از ایشان خودداری فرمایند. 

مساله مهم قطعنامه 
شورای حکام است

گــزارش جدیــد 
به  نســبت  آمانو 
هــای  گــزارش 
نــس  ژا آ قبلــی 
منعتــف  بســیار 
از  مثبــت  و  تــر 
هــای  گــزارش 
قبلی است. البته 
مابر روی برخی از 
موارد اشاره شده در گزارش آژانس ابهام داریم 
و اصــرار داریم کــه واقعیت ها منعکس نشــده 
اســت، زیرا ما هرگز در اســتراتژی ها و دکترین 
خود در داخل کشــور، استفاده از انرژی اتمی را 

برای مصارف غیر صلح آمیز نداشــته ایم.
در این گــزارش اشــاره هایی به ســالهای قبل 
از 200۳ شــده اســت که برای ایران ابهام آلود 
اســت، چرا که برخی ها گمان مــی کنند منظور 
گــزارش موضاعت مربوط به ســاخت بمب اتم 

بوده است.
درحال حاضر تنها مســاله مهم برای ما تصمیم 
شــورای حکام اســت، به عبارت دیگر گزارش 
آمانــو چــه به نظــر برخــی ها ســفید باشــد، یا 
خاکســتری، تصمیمــی که شــورای حــکام بر 
اســاس این گزارش خواهد گرفت مهم اســت، 
هرچند که این گزارش دســت شــورای حکام را 
برای بســتن پرونده )pmd( باز گذاشــته است 
و بهانــه ای هم بــرای تاخیر در ایــن کار دیگر 

وجود ندارد.
در برجام به طور کامل و روشن روند رفع تحریم 
هــا آمده اســت و در روز اجرا طرفین نســبت به 
انجام تعهداتشــان اعــالم آمادگی مــی کنند. 
روز اجــرا که در واقع آغاز رفع تحریم ها اســت، 
از اواســط دی ماه یعنی همان ژانویه محسوب 

می شود.
برای اجرایی شــدن برجام ایــن تصمیم گیری 
 )pmd( گر پرونــده الزم و حیاطــی اســت، و ا
در شــورای حکام بســته شــد، ایران بر مبانی 
تعهــدات خود عمل خواهد کــرد و برجام ادامه 
گر به تصمیمی غیر از این  خواهد داشــت، اما ا
برســند، و پرونده بسته نشــود، بحث برجام زیر 
ســوال خواهد رفت و ایران در چهارچوب نظام 

عمل خواهد کرد.
البته مــا اعتقاد داریم که این گــزارش بهترین 
گزارشی است که آژانس تا کنون در باره پرونده 
هســته ای ایران داده اســت و گزارشی بهتر از 
این نداریم و علی رغم برخی انتقادات که به آن 
می شود، در آینده ای نزدیک شاهد بسته شده 

پرونده ایران در شــورای حکام خواهیم بود.
مــا هر اندازه هم کــه به این گــزارش ایراد وارد 
کنیم بــه ضرر خود مــا خواهد بــود، و اعضای 
شــورای حکام را نســبت به موضوع حساس تر 
خواهد کرد، اما به هر حال عده ای وجود دارند 
که به بهانه های مختلف به کار ایراد وارد کنند.
نکته مشترک موافقان و مخالفان اجرای برجام 
بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام است، 
و با توجه به اینکه تنهــا دو هفته تا زمان تصمیم 
گیری شــورای حــکام باقی مانده اســت، بهتر 
اســت اختالفات را کنار گذاشته و به فکر برنامه 
ریزی برای پســا برجام باشــیم. احتمال بســته 
شــدن این پرونده با شــرایط جدید 100 درصد 
شــده اســت و این پرونده در آینده نزدیک بسته 

می شود.

رونمایی از متهم دوم
بر بی گناهی ام اصرار دارم

در حالی که چندین جلسه قبل رسیدگی به پرونده متهمان نفتی به دفاعیات بابک 
زنجانی، متهم ردیف اول گذشت، در هجدهمین جلسه دادگاه متهم ردیف دوم 
پرونده »م.ش« از خود دفاع کرد. م.ش نیز ماننــد زنجانی تمام اتهاماتش را رد 
کرد، خود را بی گناه و خادم نظام توصیف کرد و گفت این اتهامات باید در ظرف 

زمانی آن موقعی که ایران در تحریم بود، بررسی شود. 

نه امضایی داشتم، نه سهامی
در شروع قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات متهم ردیف دوم، از او پرسید که آیا 
اتهامات خود را قبول دارد. م.ش پاســخ داد: خیر، در کمال ناباوری و سینه ای 
کنده از قصه نه تنها اتهاماتی که شما آن را عنوان کردید رد می کنم، بلکه خود  آ

را از این اتهامات کامال مبرا می دانم و بر بی گناهی ام اصرار دارم.
متهم ردیف دوم گفت امروز او را به اخالل در نظام اقتصادی و افساد فی االرض 
متهم کرده اند، در حالی که تمامی سلول های بدنش متعلق به این نظام است. 
وی تاکید کرد: آقای زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی خود اذعان 
کرد و وکیل ایشــان نیز به مســئولیت موکلش در انجام امور اشــاره کردند؛ لذا 
نمی دانم به چه جهت شــریک جرم شناخته شدم در حالی که نه امضاء داشتم 
و نه ســهام. او افزود که چون بابک زنجانی را در امور اقتصادی همواره فردی 
بســیار باهوش می دانســته، هیچ گاه در عملیات بانکی وی دخالت نمی کرده 

است.
متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فســاد نفتی با بیان اینکه اتهامات موجود در 
کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر 
ما گذشته و آبروی مان ریخته شده است. همه سرمایه ام که همان آبرویم بود از 
دست رفته و مفسد قلمداد شده ام. آقای »س.ج« مسئول موقت شرکت اچ کی 
تا قبل از دستگیری اش من را فردی درســتکار می نامید، اما بعد از دستگیری 
گفتند تمام محموالت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من داده شده است.
متهم ردیف دوم ادامه داد که مســئول اصلی تشکیل پرونده »س.ج« است که 
جزء همکاران اصلی بابک زنجانی در هلدینگ ســورینت بــوده و حاال با تهیه 
اسناد ناشــیانه او را در این مهلکه بزرگ قرار داده  اســت. م. ش گفت: پذیرش 
هر ادعایی نیازمند ســند محکم در محکمه قضایی است لذا این اسناد تشکیل 
شده اند و این افراد با چنین اظهاراتی آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر یکی 
از این اتهامات که به من وارد شده به فردی بچسبد خود و طایفه اش تا ده پشت 

بدبخت می شوند.
متهــم ردیــف دوم پرونده موســوم به فســاد نفتی با بیــان اینکــه اولین اصل 
راستی آزمایی پیگیری حســاب های مبدأ، مقصد و پرینت حساب های بانکی 

طرفین اســت، تصریح کرد: در زمان بازجویی ها بازپرس گفت اسنادی وجود 
دارد که بابک زنجانی 59 میلیون دالر برای هواپیما، کشتی و غیره به من پرداخت 
کرده که من نسبت به آن شــدیدًا اعتراض کردم و از آنها خواستم تا اجازه دهند 
اســناد و مدارک آن را ببینم اما تا امروز هیچ سند، مدرک و پرینتی در این رابطه 

به من داده نشده است. 

در این پرونده بزرگنمایی شده است
م.ش با بیان اینکه در این پرونده بزرگنمایی شده و به پرداخت ۴0 میلیارد دالری 
به او اشاره شده، اظهار کرد: این مبلغ 20 برابر کل مبلغ دعوا است. این متهم با 
اشاره به اینکه هزینه های فرصت سرمایه در اقتصاد کالن زمانی مفهوم عملیاتی 
پیدا می کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، تاکید کرد: در سال های تحریم 
فروش نفت از ۴/2 میلیون بشکه در روز به 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول 
وزیر امور خارجه اگر برجام به امضا نمی رسید فروش نفت به صفر نیز می رسید، 
اما آقایــان در بانک مرکزی به این موضوع توجه نکردند که امکان رشــد در آن 

زمان وجود نداشت و تورم و رکود در آن زمان حکمفرما بود.
وی تاکیــد کرد که زمانی کــه نمی توانیم پول خریدهای اولیه کشــور را منتقل 
کنیم و نفت را به فروش برســانیم و صدها بشــکه روی آب شــناور شده بودند و 
حمل ونقل نفت و تجــارت خارجی از کار افتاده بود، نمــی توان از حق انتخاب 

اقتصادی صحبت کرد.
این متهم در ادامه دفاعیات خود با اشــاره به نامه بانک مرکزی برای بازپرس، 
این نامه را کاماًل غیرعادالنه خواند و گفت: کل فروش نفت در دولت های نهم و 
دهم 950 میلیارد دالر بوده است که با احتساب 1۴/5درصد شرکت نیکو، 1۳0 
میلیون و 500 هزار دالر می شود. او با بیان این مطلب اضافه کرد که دو میلیارد 

دالر بابک زنجانی معادل یک ونیم درصد این مبلغ است.
م.ش با بیان اینکه هرچند این عدد بســیار بزرگی اســت و توجیهی برای عدم 
پرداخت محسوب نمی شود، تاکید کرد که با این حال آنچه در نامه بانک مرکزی 
به بازپرسی اعالم شده، بزرگنمایی است. به گفته او سال گذشته می گفتند بدهی 
بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان اســت و االن با حســاب نرخ روز می گویند 

بدهی وی 10 هزار میلیارد تومان است.
متهم ردیف دوم این پرونده بیان کرد: من نرخ روز را حساب کردم. میزان بدهی 
زنجانــی یک ونیم درصد کل فروش نفت در دولت های نهم و دهم اســت. اگر 
این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد نمی دانم باید چه بگویم. اینکه می گویند 
بانک مرکزی دولتی نیست کذب آشکار است؛ زیرا رئیس بانک مرکزی را رئیس 
دولت و هیــات امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت انتخاب می شــوند. او 

خاطرنشــان کرد که البته ســاختار بانک مرکزی در انگلیس اینگونه نیست که 
در ایــن حین قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: از انگلیس تعریف و تمجید 

نکن، اگر آنها ُعرضه داشتند مشکالت شان را حل می کردند.

شیشه دشمن را شکستیم و داریم مجازات می شویم
متهم ردیف دوم پرونده فســاد نفتی با اشــاره به اینکه هر عملی باید بر اســاس 
زمان وقوع عمل بررســی شود، اظهار کرد: در آن سال ها کل لشگر کفر مقابل 
اسالم ایستاده بود به طوری که یکی از مقامات وقت آمریکایی می گفت همین 
تحریم ها قادر اســت آمریکا را از پا درآورد، اما مردان و زنان ایران اســالمی در 
مقابل این تحریم ها با اقتدار مقاومت کردند که در آن شــرایط هیچ کس جرأت 
نداشت به ایران نزدیک شــود و معامله با ایران گناه محسوب می شد. او با بیان 
این مطلب اضافه کرد: متاسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی 

چشم پوشی شده و من آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران می دانم.
وی با اشــاره به اینکه در این پرونده همان کارشناســانی که دو ســال قبل فاقد 
صالحیت علمی بوده، االن عالم کل شناخته شده  است، اظهار کرد: بسیاری 
از مســئوالن فعلی کشــور با من همکاری می کردند و همــکاری با من را برای 
خود افتخار می دانســتند اما نمی دانم امروز چطور شده که من به عنوان مفسد 

شناخته شده ام.
م.ش با اشــاره به عیادت قاضی صلواتی از»ح.ف.ه« متهم ردیف ســوم پرونده 
گفت: عیادت رییس دادگاه از ح.ف.ه نشانگر نیت خیر و بزرگواری شان است. 
ایشان عنوان کردند اگر شیشه ای شکستید مســئولیت آن را بپذیرید اما پاسخ 
این است که ما شیشه دشــمن را شکستیم و در خانه خودمان در حال مجازات 

هستیم. 
وی با بیان اینکه او چهار ماه بعد از زنجانی بازداشت شده است، گفت: در طول 
این چهار ماه با مقامات رسیدگی کننده به این پرونده کمال همکاری را داشتم و 
در ایران، انگلیس و ترکیه مکررا رفت و آمد می کردم و از بازداشت بابک زنجانی 
و »ح.ف.ه« مطلع بودم. می توانستم خیلی راحت در کنار خانواده خود در انگلیس 
باشــم اما چون خالفی مرتکب نشده بودم از خود مطمئن بودم و برای کمک و 

بدون کوچکترین مشکلی به کشور آمدم.
این متهم با اشــاره به اینکه امروز می گویند او را دســتگیر کرده اند، گفت: این 
مطلب اشتباه اســت. نیمه اسفندماه سال 92 به کشور آمدم و یک بار به عنوان 
مطلع مورد بازجویی قرار گرفتم و از هیچ کمکی فروگذار نکردم. همچنین وقتی 
به کشور بازگشتم تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم. 

حال نمی دانم چرا امروز باید به ناحق به بند کشیده شوم.

واکنش روزپیگیری روز

نامهرهبریمبنایجدیدیبرایتعامالتدنیایاسالموغربراپیریزینمود
رئیس مجلس شورای اسالمی معتقد اســت گرفتاری های تروریستی منطقه معلول دسایس پشت صحنه دیکتاتوران و سرویس های قدرت های بزرگ است. علی الریجانی در نطق پیش از 
دستور خود در جلســه علنی امروز مجلس گفت: پیام مقام معظم رهبری به جوانان پرده های نفاق مدرن را که در پس روحیه ی استکباری قدرت های بزرگ قرار گرفته کنار زد و بخش های 
مهمی از واقعیات را عیان کرد. وی ادامه داد: دنیای اســالم همیشــه با خشــونت های جاهالنه و تعصبات کور مبارزه کرده و و گرفتاری تروریســتی در منطقه معلول دسایس پشت صحنه 
حیله گران دیکتاتور منطقه و ســرویس های قدرت های بزرگ اســت نه اسالم ناب محمدی. نماینده مردم قم در مجلس خاطر نشــان کرد: نامه رهبری مبنای جدیدی برای تعامالت دنیای 
اســالم و غرب را پی ریزی نمود که بر اساس عقالنیت و حقیقت و احترام به فرهنگ ها استوار اســت. مبارزه با تروریسم احتیاج به لشکرکشی که غالبا اغراض دیگر را دنبال می کند ندارد، بلکه 
این لشکرکشــی ها خود عامل گســترش تروریســم خواهد بود. الریجانی همچنین با بیان اینکه مبارزه با تروریسم دست بر داشتن از روحیه ســیطره طلبی و تحقیر در منطقه را نیاز دارد تصریح 

کرد: تحرکات اخیر در منطقه گوشــه هایی از ترس های پنهان در حمایت از تروریســت ها را عیان نموده است؛ گرچه تابلویی که بلند کرده اند، مبارزه با تروریسم است.

سیاسی

آرانی  منصوری  عباسعلی 
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رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره بــه روز دانشــجو و توضیح 
درباره فلســفه نامگذاری 16 آذر به نــام آنان، گفت: انقالب بــا رهبری امام، 
راهنمایی های روحانیت و حضور یکپارچه و میلیونی مردم پیروز شــد که نقش 
جوانان دانشــجو و طلبه به عنوان پیشتازان مبارزه و بسیج کننده افکار عمومی 

برجسته است.
وی با تأکید بر »پاک بودن ذهن و زبان دانشجویان« و تأثیرگذاری آنان در جامعه، 
گفت: 16 آذر که به خاطر حضور یک میهمان سلطه گر، اتفاق افتاد، دو موضوع 
گاهانه  را یادآوری و بر آنان تأکید می کند که اواًل اســتبداد و استعمار از حضور آ
دانشجویان در جامعه می ترســند و برای بقای حکومت  ظالمانه خویش، ابایی 
ندارند که آنان را بگیرند، ببندند و حتی بکشند و ثانیًا جوانان دانشجوی ایران در 
آن مقطع و مقاطع پس از آن نشــان داده اند و ثابت کرده اند که در راه رسیدن به 

آرمان های اسالمی و ایرانی، از مرگ نمی ترسند.

هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از مخالفت ها و سنگ اندازی های یک اقلیت 
تندرو در مسیر حرکت مردم و برنامه های دولت برخاسته از آرای مردم، به یأس 
افکنی های بعضی از رســانه ها در طول دو سال اخیر و به ویژه در مقطع پس از 
توافق هسته ای و تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: 
دیدید که حتی وقتی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی بر شفافیت و صلح 
طلبی اقدامات هســته ای ایران تأکید می کند، با تیترهای تردیدافکن، ســعی 
می کنند جامعه را نا امید کنند و گویا نمی دانند که منافع باندی و جناحی باید در 

خدمت مصالح عمومی جامعه و نظام باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش هدایت کننده ی رهبری 
معظم انقالب در همه ی سال های پس از رحلت امام و به ویژه در مقطع کنونی، 
به تعبیر تاریخی ایشان درباره »حق الناس بودن رأی مردم«، اشاره کرد و گفت: 
رسانه هایی که داعیه ی ملی دارند و با پول بیت المال اداره می شوند، از کنار این 

راهنمایی و رهنمون تاریخی رهبری به ســادگی گذشــتند، اما برای یک کلمه 
»نفوذ« این همه هیاهو و تفرقه های سیاســی به راه انداختند، در حالی که نگاه 

رهبری به این موضوع، بسیار بلند، عمیق و همه جانبه بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش با بیان نمونه هایی از اقدامات و بیانات 
برخی از کســانی که خود را متولی مردم در جامعه می داننــد، بر آزادی افکار و 
اندیشه در اسالم تأکید کرد و گفت: خداوند به پیامبر اسالم می فرماید رسالت 
شما این اســت که پیام ما را به مردم برسانید و نباید اجبار کنید، چون ما مردم را 
مختار آفریدیم تا سود و زیان انتخاب خویش را ببینند و خود و جامعه را در مسیر 

رسیدن به سعادت اصالح کنند.
هاشــمی رفســنجانی با بیان این نکته که »حکومت اســالمی مردمش را آزاد 
می گذارد و جامعه را محدود نمی کند«، به مشی و گفتار و رفتار امام راحل در قبل 
و بعد از انقالب اشاره کرد و گفت: امام درباره ی عدم شنود، عدم افشاگری ها، 
عدم دروغ پردازی ها و حفظ آبروی مردم، سخنان بسیار مهمی دارد که همانها 

باید چراغ راه ما باشد.

تیترهای تردیدافکن، سعی می کنند جامعه را نا امید کنند

مجادله بر سر »نفوذ«
اصالح طلبان و اصولگرایان از مصادیق و عواقب »نفوذ« می گویند

اواسط تابستان بود که رهبر انقالب موضوع »نفوذ« را مطرح کردند و درمورد آن 
هشدار دادند. ایشان گفتند یکی از نقشه های دشمن در منطقه »نفوذ« است و 
آن ها می خواستند مذاکرات و توافق هسته ای را وسیله ای برای نفوذ در ایران 

کنند ولی ما اجازه ندادیم. 
ایشــان گفتند: »آنها به خیال خودشــان، در این جریان مذاکرات هســته ای 
نّیــت آن ها این بود کــه از این مذاکــرات و از این توافق، وســیله ای پیدا کنند 
بــرای نفوذ در داخل کشــور. مــا این راه را بســتیم و ایــن راه را به طــور قاطع 
خواهیم بســت؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشــورمان اجازه خواهیم 
 داد، نــه نفوذ سیاســی آنهــا را، نه حضور سیاســی آنهــا را، نه نفــوذ فرهنگی 

آنها را«. 
پس از این هشــدار موضوع »نفــوذ«، هرچند در تاریخ کشــور و انقالب بحث 
جدیدی نیســت، پررنگ تر از همیشه شــد و در پی آن، هشــدار دیگر از سوی 
مقامات این بود که از این واژه اســتفاده سیاســی و جناحی نشــود. اول از همه 
رئیــس جمهور بود که گفــت با واژه نفوذ بــرای از میدان به در کــردن حریفان 
 سیاســی بــازی نکنید و بعــد هــم برخــی از وزیــران و نماینــدگان مجلس و 

فعاالن سیاسی. 
بحث دربــاره سوءاســتفاده از این موضــوع و تقلیل آن به دعواهای سیاســی 
و درنتیجــه دورافتــادن از اصــل موضــوع، واکنــش رهبــر انقــالب را هــم 
برانگیخت. ایشــان اوایل آذر با اشــاره به این موضوع از طرفی تاکید کردند که 
از »نفوذ« اســتفاده جناحی نشــود و از طرف دیگر گفتند کــه چنین موضوعی 
از اهمیــت اصــل قضیه نمــی کاهد. ایشــان گفتنــد: »اســتفاده ی جناحی 
نکنند، جناح ها یکدیگــر را متهم نکنند، بحث بیهوده دربــاره ی نفوذ نکنند، 
 اســم نفوذ را بدون محتــوای الزم مطرح نکننــد... اما از اصــل واقعّیت نفوذ 

غفلت نشود«.

اما بــا این حــال همچنان بحث بر ســر نفــوذ، معنا و انــواع نفــوذ، مصادیق 
نفــوذ، افراد هدف نفوذ حتــی از میان مســئوالن بلند پایه نظام، شــبکه های 
نفــوذ رســانه ای، سوءاســتفاده از نفوذ بــرای کنــار زدن رقیبــان انتخاباتی 
 و... ادامــه دارد. امــروز نیــز تعــدادی از فعــاالن سیاســی در ایــن خصوص 

سخن گفته اند.

انگ نفوذی، با هدف حذف افراد
یکــی از انتقاداتــی که مطــرح می شــود، سوءاســتفاده از نفوذ بــرای حذف 
رقیبان اســت. رســول منتجب نیا، قائــم مقام حــزب اعتماد ملی بــا انتقاد از 
برچســب زدن هایی مثل »نفــوذی« و »فتنه گر« برای حذف افــراد از صحنه 
ایــن موضــوع را باعث ضربــه خــوردن اعتماد مــردم خوانده اســت: »اینکه 
بخواهیــم افــرادی کــه در حرکت قطــار انقالب نقش داشــته انــد را به مرور 
 با تهمت هــای نــاروا از صحنه حــذف کنیم در آخــر قطار خالی از سرنشــین 

می شود«. 
او بــا بیــان اینکــه نفوذ به معنــای این اســت که یــک حرکت بیگانــه از ملت 
ایران، وارد شــده اســت که خطــر ایجــاد می کند، تاکیــد کرده اســت که در 
 میان نیروهــای انقالبی چه اصولگــرا و چه اصالح طلب ما نفوذی مشــاهده 

نمی کنیم.
محســن رفیق دوســت  درباره موضوع نفوذ و انگ نفوذ گفته اســت: » بحث 
نفوذ، قابل انکار نیســت... کســی که بخواهد منکر نفوذ باشــد، ســهل انگار 
اســت. بحثی که وجود دارد این اســت کــه در مقطعی برای اینکــه فردی را از 
میدان خارج کنند، بــه او َانگ نفوذی می زنند... چیزی که مذموم اســت این 
 اســت که بی  علم یا شــایعه یا خدای ناکــرده به قصد ضربــه زدن َانگ نفوذی 

به کسی بزنند«. 

خطر نفوذ در سطوح باالی نظام
امــا موضوع نفــوذ در ســطوح باالی نظــام نیز از ســوی برخی مطرح شــده 
اســت. جدیدترین اظهارات مربوط بــه آیت الله کعبی عضو جامعه مدرســین 
حــوزه علمیه قــم و مجلس خبــرگان اســت که گفتــه: »شــبکه مطبوعاتی 
دســتگیر شــده بــه شــکل جریانــی در تیــم رســانه ای برخی از شــخصیت 
هــای بــزرگ نظام نفــوذ کردنــد و همان طراحــی هایــی کــه در دوران فتنه 
 پیچیــده 88 داشــتند امــروز از طریق فتنــه نفــوذ جریانی به صــورت جدی 

پیگیری می شود«.
حجت االسالم جعفر شــجونی عضو جامعه روحانیت مبارز نیز گفت: »کسانی 
که در سطوح باالی اجرایی قرار دارند و با انقالب نیز میانه چندانی ندارند، هدف 

نفوذ دشمن قرار خواهند گرفت«.
اما طرح موضوع نفوذ در ســطوح باالی نظام فقط از ســوی اصولگرایان و در 
مورد مســئوالن دولت کنونی مطرح نمی شود. امروز محمدرضا خاتمی، فعال 
اصالح طلب از نفوذ دشــمن در هشت سال دولت گذشته گفت: »اگر آمریکا، 
روسیه یا اسرائیل بخواهد نفوذ کند چه می کند؟ آنها اگر بخواهند نفوذ کنند در 
بین مســئوالن نفوذ می کنند. آیا نفوذ دشمن غیر از این بود که رئیس جمهوری 
را روی کار بیــاورد که 700 میلیون دالر را به باد فنا بدهد و منابع کشــور را غارت 

کند و همه دنیا را علیه ما متحد کند؟«. 
خاتمــی با بیان اینکه نمی خواهد از نفوذ اســتفاده جناحی کنــد، تاکید کرد که 
باید با نگاه به هشــت ســال گذشته به طور علمی بررســی کنیم چگونه دشمن 
می توانــد در کشــور نفــوذ کند. ایــن فعال سیاســی اصالح طلــب همچنین 
خاطرنشان کرد: »در کشوری که شــفافیت وجود نداشته باشد، نفوذ به وجود 
 می آیــد. ما اگر می خواهیــم راه نفوذ را ببندیم باید شــفافیت داشــته و مردم را 

غریبه ندانیم«.

برخیخطوطقرمزمصنوعیدرستمیکنند
علی مطهری در نشســت پرسش و پاســخ با دانشجویان که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد٬ در پاسخ به این ســوال که آیا کرسی های آزاد اندیشی   همان چیزی است که 
مدنظر رهبری بود٬ گفت: کرســی های آزاداندیشــی همانطور که از نامشان پیداست٬ باید آزاداندیشانه باشد. در تاریخ اسالم نقل شده افرادی در مســاجد در رّد خدا و پیامبر حرف می زدند و دیگران پاسخ  آنها را 

می دادند٬ روش امامان ما برخورد مالیم و نرم بود. وی افزود: اساسا نظرات مخالفان و معاندان اسالم در کتب مذهبی و دینی وجود دارد. نباید برای آزاد اندیشی قید بگذاریم. برای مشخص شدن عظمت 
انقالب همه باید آزاد اما باشــند متاسفانه گاهی برخی خطوط قرمز مصنوعی درست می کنند و می گویند نباید فالن موضوع صحبت کنیم که ما موافق این موضوع نیستیم. مطهری در پاسخ 

به این ســوال که آیا بویی از آرمان های انقالب امروز بیه مشام می رســد٬ گفت: ما در بحث عدالت در دوره های مختلف تاریخ بعد از انقالب متفاوت بوده ایم؛ برای مثال در عدالت اقتصادی 
خوب عمل کرده ایم و امروز فاصله روســتا ها و شهر ها از نظر رفاهی کمتر شده است٬ اما شاید باز هم نتوانسته ایم درست مدیریت کنیم. وجود اختالف های طبقاتی نشان می دهد ما در بحث 

عدالت کامال موفق نبوده ایم و باید تالش بیشتری کنیم.

عدم رسیدگی به استعفای کوچک زاده
غالمرضــا نــوری قزلجــه نماینــده مردم 
بســتان آباد در مجلس شــورای اســالمی 
صبح امروز یکشنبه )15 آذر 9۴( در تذکری 
شــفاهی در صحن علنی مجلس با اشــاره 
بــه اینکه طبــق آیین نامه داخلــی مجلس 
اســتعفای نمایندگان باید در اولین جلســه 

علنی مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: آیا توافقی میان هیأت رئیسه مجلس 
و نماینده مستعفی - کوچک زاده - صورت گرفته است که این استعفا مورد 

رسیدگی واقع نمی شود؟
مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی چندی 
پیــش در اعتراض به امحای 1700 تن ســیب زمینی و دفن آن در اســتان 
فارس که عنوان شده بود با هدف کنترل قیمت آن است از نمایندگی استعفا 

داده بود.

تذکر به مصباحی مقدم
حمیدرضــا ترقــی عضو شــورای مرکزی 
حــزب مؤتلفه اســالمی ، از تذکر آیت الله 
موحــدی کرمانــی بــه حجت االســالم 
مصباحی مقدم به دلیل مصاحبه  اختالفی 
خبر داد و گفت: شــب گذشــته، آیت الله 
موحــدی کرمانــی در جلســه ای به آقای 

مصباحی مقــدم درباره مصاحبــه  اختالفی با یک ســایتی که مأموریت 
اختالف میــان اصولگرایان را دارد، تذکر داده اســت. وی گفت: آقای 
موحدی کرمانی از آن مصاحبه دلخور بود چرا که آن مصاحبه نادرست و 
اختالفی بود؛ چرا که مسیر وحدت اصولگرایان ذیل شورای فقها روندی 
امیــدوار کننده دارد و قرار اســت هروقت که الزم شــد، آیــات مصباح، 
موحدی و یزدی تشکیل جلسه دهند و اینکه این جلسات ادامه نخواهد 

داشت، درست نیست. 

آیت اهلل مقتدایی درجمع الریجانی ها
"صفــر نعیمی رز" ســخنگوی فراکســیون 
اصولگرایان رهــروان والیت در گفتگویی از 
حضور آیت الله مرتضی مقتدایی دبیر شورای 
عالی حوزه هــای علمیه و از اعضای جامعه 
مدرســین در جمعیت رهــروان والیت خبر 
داد.نماینده آســتارا با بیان اینکه بسیاری از 

نمایندگان همواره بر تشکیل حزب و یا جبهه رهروان تأکید داشتند، گفت: به 
دلیل وجود بحث برجام، مذاکرات هسته ای، بحران در کشورهای منطقه و 
.. بحث راه اندازی جبهه رهروان به تعویق افتاد.نعیمی رز تصریح کرد: اکنون 
که در آستانه برگزاری انتخابات دور دهم مجلس قرار گرفته ایم دیگر زمان 
کافی برای راه اندازی حزب و یا جبهه رهروان وجود ندارد لذا درصددیم تا در 
اسرع وقت با دریافت مجوزهای الزم از تابلوی جمعیت رهروان برای شرکت 

در انتخابات دهم استفاده کنیم.

اعالم زمانبندی انتخابات 
مجلس و خبرگان

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: فعالیت هیئت های 
اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 21 آذر و 
فعالیت هیئت های اجرایی انتخابات مجلس شورای 
اســالمی از 28 این مــاه آغاز می شــود. علی پورعلی 
مطلــق همچنین اظهــار کرد: هیئت هــای اجرایی 
انتخابات مجلس خبرگان رهبــری به مدت پنج روز و 
هیئت های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسالمی 
به مدت شش روز تشکیل خواهند شــد. وی در ادامه 
با بیــان اینکه هیئت های اجرایــی انتخابات مجلس 
شورای اسالمی همزمان با آغاز نام نویسی از داوطلبان 
نمایندگی مجلس، کار بررســی صالحیت ها را از 28 
آذر به مــدت 10 روز انجام می دهند تصریح کرد: پس 
از بررسی صالحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی، 
بررســی صالحیت داوطلبان در هیئت های نظارت و 
پس از آن در شورای نگهبان انجام خواهد شد که این 
روند تا 5 اسفند ادامه خواهد یافت. مدیرکل انتخابات 
وزارت کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مدت 
تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات 
مجلس خبرگان گفت: براســاس جدول زمان بندی 
و طبــق ماده 2۳ آیین نامه اجرایــی انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، زمــان تبلیغات داوطلبان نمایندگی 
این مجلس از 22 بهمن تا 5 اســفند بــه مدت 1۴ روز 
تعیین شــده اســت. وی افزود: زمــان تبلیغات برای 
داوطلبان نمایندگی مجلس شــورای اسالمی نیز از 
29 بهمن تا 5 اســفند به مدت یک هفته تعیین شــده 
است. دبیر ستاد انتخابات کشــور در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره ســرفصل های روند برگزاری انتخابات 
طبق جدول زمان بندی افزود: براســاس این جدول، 
زمان بندی برای روند اجرایــی انتخابات خبرگان 77 
روز و برای مجلس شورای اسالمی 70 روز تنظیم شده 
و از نظر محتوا نیز دارای تفاوت هایی است. به عنوان 
نمونه، کار بررســی صالحیت داوطلبــان نمایندگی 
مجلس خبــرگان رهبــری فقط در شــورای نگهبان 
انجام می شود، اما این اقدام برای داوطلبان نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی در هیئت هــای اجرایی، 
هیئت های نظارت و شورای نگهبان انجام خواهد شد. 
دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره کیفیت بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی 
مجلس خبرگان و مجلس شــورای اســالمی گفت: 
طبق ماده 16 آئین نامه اجرایی هیئت مرکزی نظارت، 
اطالعات داوطبان مجلــس خبرگان را به مدت ۳ روز 
در اختیار شــورای نگهبان قرار می دهند تا کار بررسی 
صالحیت ها آغاز شود. این شورا نیز از 6 دی تا 15 بهمن 
صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری 
را بررسی می کند. مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: 
بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی نیز از 5 تا 1۴ دی در هیئت های اجرایی انجام 
می شود و پس از آن،   بررسی صالحیت ها طبق روال 
در هیئت های نظارت استانی، هیئت مرکزی نظارت 
و شورای نگهبان تا 5 اسفند ادامه خواهد یافت. وی در 
پاسخ به پرسش دیگری درباره تغییر در تعداد داوطلبان 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
گفت: با احتساب دو نماینده مجلس خبرگان رهبری 
از استان البرز، فقط در تعداد نمایندگان خبرگان رهبری 
تغییر ایجاد و شــمار نمایندگان این مجلس از 86 نفر 
به 88 نفر افزایش می یابــد. پورعلی مطلق افزود: در 
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی در انتخابات 
اســفند تغییری ایجاد نمی شود و 290 نماینده از 207 
حوزه انتخابیه برگزیده خواهند شد. دبیر ستاد انتخابات 
کشــور در پایــان گفــت: در انتخابات آینــده در ۴۳0 
شهرســتان، 207 حوزه انتخابیه خواهیم داشت که با 

آرای مردم 290 نماینده به مجلس دهم راه می یابند.

خرداد نیوز نوشت: »دست های خالی اصالح طلبان یا فقدان برگ برنده در دست اصولگرایان؟«
در ماه های باقی مانده به برگزاری انتخابات مجلس "کیهان" بر طبل وجود تفرقه میان اصالح طلبان می کوبد. در این میان وضعیت جبهه 

اصولگرایان چگونه است؟

 نامه نیوز نوشت: »الریجانی و رجعت به راست گرایی دهه ۷0«
با مرور تاریخ می توان فهمید که الریجانی این روزها بیشتر شبیه راست گرایان اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 است تا اصول گرایان دهه 90. 

»فیلسوف سیاستمدار« در حال رجعت به اصول گرایی اعتدال محور است تا اصول گرایی خشونت گرا.

 ایسنا نوشت: »مجلسی برای تصمیمات تاریخی«
اتصال وظایف قانونی مجلس خبرگان به اصل والیت فقیه و تصمیماتی همچون تصمیم تاریخی 1۴ خرداد 68، این مجلس را به یکی از 

ارکان اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل کرده است.

 دانا نوشت: »تالش گسترده اصالح طلبان برای حساس کردن فضای جامعه«
تب و تاب انتخابات،اینقدر تنور اصالح طلبان را گرم کرده که هر روز خبر دار می شویم در شهر های کشور برنامه های مختلفی اعم از 

سخنرانی یا همایش اجرا می شود،اما این همایش ها نه از نوع آرام و بدون حاشیه بلکه تماما دارای تنش است.

 رجا نیوز نوشت: »برخورد سیاسی با سیره امام در رسانه منسوب به موسسه آثار امام«
چهره هایی که سابقه رویارویی با نظام جمهوری اسالمی در جریان فتنه هشتاد و هشت را دارند و برای احیای وجهه خود و پوشاندن 

مخالفت با رهبری، پشت نقاب »موسسه تنظیم و نشر آثار امام« پنهان می شوند.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی 
در صبح امروز 

خبرنامه
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رصدخانه

وحشت در مترو لندن 
دامنه اقدامات تروریستی به پایتخت انگلیس هم کشیده شد

پس از وقایع تروریستی اخیر در پاریس و سن برناردینو، اینک زنگ هشدار 
جدی تروریسم در گوشه ای دیگر از کشورهای غربی به صدا در آمده است. 
متروی لندن امروز شاهد مردی بود که با فریاد »این برای سوریه است«، 
سه نفر را با چاقو مورد حمله قرار داد. پلیس انگلیس، این واقعه را یک اقدام 
تروریستی دانسته است. در حال حاضر، واحد مبارزه با تروریسم پلیس لندن 
مشغول بررسی واقعه رخ داده در »لیتون استون« است که گفته می شود 
در جریان آن، فرد مهاجم می گفته »خون ها ریخته خواهد شــد«. یکی از 
افرادی که مورد حمله قرار گرفته، مردی 56 ساله است که دچار مجروحیت 
جدی شده؛ اما نه در حدی که به جان باختنش منجر شود. دو قربانی دیگر، 

جراحت های کمتری را متحمل شده اند. 
روزنامه »گاردین« که گزارشــی از این واقعه را منتشــر کرده، می نویســد 
فرد مهاجم که به دام مأموران پلیس افتاده، اظهار داشــته که اقدام وی، 
واکنشی به مداخله نظامی انگلیس در سوریه بوده است. شواهد حاکی از 
آن اســت که این فرد، به تنهایی دست به انجام اقدام خود زده و همدستی 
نداشــته و پلیس نیز فرد دیگری را در ارتباط با این حمله بازداشــت نکرده 
اســت. گفته می شود هشــت دقیقه پس از واقعه مذکور، یک افسر پلیس 
مجهز به شــوکر به به محل رســیده و مهاجم را بازداشت کرده است. یک 
خــودروی زرهی پلیس نیز به محل اعزام شــده بود، امــا نیازی به حضور 
افسران مسلح نبوده و فرد مهاجم بازداشت شده بود. تصاویر دوربین های 
مداربسته که در ســاعت هفت عصر به وقت محلی ثبت شده، مسافرانی 
را نشان می دهد که مشــغول فرار هســتند و مردی که پس از مورد حمله 
قــرار گرفتن، در خون خود غلتیده اســت. پلیس تأیید کــرده که این مرد، 

جراحت های عمیقی داشته، اما در خطر مرگ قرار ندارد. 
پلیس اســکاتلندیارد گفته نمی تواند گزارش هــای مربوط به این موضوع 
را که فرد مهاجم، گلوی یکی از قربانیان را بریده اســت، تأیید یا رد کند. با 
این حال، یک شاهد عینی گفته یکی از افرادی که مورد حمله قرار گرفته 
بود، دچار بریدگی عمیقی در ناحیه گلو بوده که به شدت خونریزی داشته 
اســت و فرد دیگری نیز جراحتی در زیر چانه اش داشــته است. این شاهد 

می گوید: »فرد مهاجم فریاد می زد که این ها همه به خاطر مردم ســوریه 
است. این واقعه شوک آور بود. همه به شدت ترسیده و وحشت زده بودند«. 
سلیم، صاحب یک مغازه در ایســتگاه مترو، می گوید فرد مهاجم پیش از 
استفاده از چاقو، یکی از قربانیان را به زمین انداخته و این فرد مدام با فریاد 
از دیگران کمک می خواسته اســت. به گفته سلیم، پس از افتادن قربانی 
بر روی زمین، مهاجم اقدام به کتک زدن وی کرده و سپس با چاقو به جان 
وی افتاده است. در بخشی دیگر از تصاویر ویدئویی، فرد مهاجم در حالی 
که در مقابل چند نفر در ایســتگاه قرار داشته مشاهده می شود و فردی نیز 
مشغول فیلمبرداری از وی با تلفن همراه بوده است. اندکی بعد، یک مأمور 

پلیس با اسلحه مجهز به شوک الکتریکی به سوی وی شلیک می کند که 
تأثیر چندانی بر مهاجم بر جای نمی گذارد و وی به کار خود ادامه می دهد. 
مأموران پلیس سپس بار دیگر وی را هدف قرار می دهند که این بار، سبب 
بر زمین افتادن وی می شود. پس از آن، مشاهده می شود که فرد مهاجم 
جمالتی نامفهوم را بر زبان می آورد که سبب می شود یک نفر به وی پاسخ 

دهند: »تو به هیچ وجه مسلمان نیستی«. 
مایکل گارســیا، فردی 2۴ ساله که از مسیر زیرگذر به سمت ایستگاه مترو 
می رفته، شاهد ماجرا بوده و می گوید: »من متوجه شدم که این یک دعوا 
نیســت، بلکه چیزی بدتر از آن است«. وی می گوید که پس از آن، مردی 

را دیــده که روی زمین افتاده بود و مرد دیگری که در کنار وی قرار داشــته 
و چاقویی به طول ســه اینچ را در دســت داشته اســت. تصاویر ثبت شده 
دوربین ها نشان می دهد پس از آنکه مشــخص شده فرد مهاجم به چاقو 
مســلح اســت، برخی از مردم از صحنه گریخته و برخی دیگر نیز مشغول 
فیلمبرداری با تلفن های همراه خود شده اند. یک شاهد دیگر می گوید بین 
پنج تا ده دقیقه پس از واقعه، مأموران پلیس فرد مهاجم را بازداشــت و به 
داخل یک ون پلیس هدایت کرده اند. چند دقیقه بعد از آن نیز پلیس اقدام 
به تعطیل کردن و تخلیه ایســتگاه مترو کرده است. ارزیابی اولیه مأموران 
واحد مبارزه با تروریســم پلیس لندن این اســت که فرد مهاجم، به تنهایی 
دست به اقدام زده و همدستی نداشته است. پلیس لندن همچنان از ارائه 
جزئیات بیشتر درباره واقعه خودداری می کند. بالفاصله پس از بازداشت، 
بازرسان پلیس، این فرد را مورد بازجویی قرار داده اند. انتظار می رود یافتن 
محل ســکونت این فرد و همچنین ردپای اقداماتش در فضای مجازی، 

بتواند حقایق بیشتری را درباره وی و این واقعه روشن سازد. 
در ایــن میان، نکته مهم، ارزیابی پلیس و نیروهای امنیتی انگلیس از این 
واقعه و طبقه بندی آن به عنوان یک »اقدام تروریســتی« اســت. ریچارد 
والتون، رئیس واحد مبارزه با تروریسم اسکاتلندیارد گفته: »ما با این واقعه 
به عنوان یک اقدام تروریستی برخورد می کنیم. من از مردم می خواهم که 
در عین حفظ خونسردی، هشیار و گوش به زنگ باشند«. وی تأکید کرده 
که تهدید تروریستی، در باالترین سطح خود قرار دارد و این بدان معناست 
که وقوع یک اقدام تروریســتی بسیار محتمل اســت. از سوی دیگر، این 
واقعه بدان سبب از اهمیت باالیی برخوردار است که به فاصله اندکی پس 
از آغاز عملیات نظامی انگلیس در سوریه انجام می گیرد و فرد مهاجم نیز 
به صراحت به ارتباط این حمله با عملیات انگلیس اشــاره کرده است. این 
موضوع، یعنی احتمال وقوع حمالت تروریستی در انگلیس در واکنش به 
مداخله نظامی لندن، موضوعی بود که از همان آغاز بحث ها در پارلمان، 
مورد اشاره برخی چهره های مخالف دولت کامرون قرار می گرفت. اکنون 

به نظر می رسد این نگرانی ها بی دلیل نبوده است. 

دستورپوتینبرایآمادهسازیهواپیمای»روزقیامت«
پایگاه خبری اکســپرس از دستور پوتین برای آماده سازی فوری »مجتمع فرماندهی هوایی پیشرفته« موســوم به روز قیامت طی دو هفته آینده خبر داد. پایگاه خبری اکسپرس مدعی شد که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور 
آماده ســازی هواپیمای غول پیکر موسوم به »روزقیامت« که نامرئی اســت و برای جنگ هسته ای طراحی شده را صادر کرده است. اکسپرس افزود علیرغم اینکه متخصصان نظامی روســیه گفته اند که این هواپیما تا پایان سال 2015 
عملیاتی نخواهد شــد، اما به دنبال افزایش تنش ها با ترکیه، پوتین دســتور داده است که طی دو هفته آینده آن را آماده استفاده در صورت لزوم کنند. این هواپیمای پیشرفته می تواند مقامات عالی حکومتی و نظامی روسیه را در صورتی که 
پایگاه های فرماندهی آن ها در روی زمین دچار تهدید شود، درجای خود جای دهد و یک پایگاه فرماندهی پیشرفته سیال است. پیش از این، شبکه راشا تودی گزارش داده بود در حالی که نیروی هوایی روسیه به عملیات خود علیه مواضع 
تروریست ها در سوریه ادامه می دهد، آزمایش های دولتی »مجتمع هوایی نسل دوم فرماندهی استراتژیک روسیه« که براساس هواپیمای ایلیوشین 80 ساخته شده، با موفقیت خاتمه یافته و این هواپیما تا آخر سال جاری میالدی تحویل 
وزارت دفاع روسیه داده خواهد شد. به جز روسیه، فقط آمریکا دارای چنین مجتمع هوایی است. شرکت متحده ابزارسازی روسیه روز سه شنبه گزارش کرد که مجتمع هوایی فرماندهی استراتژیک برای استفاده در شرایط استقرار ضربتی 

نیروهای مسلح، نبودن تاسیسات فرماندهی در زمین و همچنین در صورت از کار افتادن مقرهای فرماندهی و مراکز و خطوط ارتباطی در زمین طراحی و ساخته شده است.

وقوع طوفان دزموند در شــمال انگلیس، موجب تخلیه خانه ها، آب گرفتگی معابر 
عمومی و مرگ یک تن شد.

ســرنگ های مصرف شــده هروئین روی 
درخت در ویتنام.

مهاجرانی که هفته هاســت در مرز مقدونیه و یونان ســرگردان مانده اند، در تالش برای عبور از مرز با پلیس یونان درگیر 
شدند.

 ســلفی در ارتفاع ۴20 متری در باالی برج 
»جین مائو« در شانگهای چین.

 افزایش فزاینده زنان 
آمریکایی عضو داعش

روزنامه واشــنگتن تایمز در گزارشــی با اشــاره به افزایش 
شــمار اعضای زن داعش نوشــت ده تــن از  71 نفری که 
از مارس ســال 201۴ تاکنون به علت فعالیت های مرتبط 
با داعش در آمریکا دســتگیر شــده اند، ده نفر زن هستند. 
بــه موجــب گــزارش برنامــه افراط گرایی دانشــگاه جرج 
واشنگتن، 56 تن از این افراد تنها در سال 2015 دستگیر 
شــدند. دســتگیری این تعــداد نفر بــه جــرم فعالیت های 
تروریســتی ظرف یک ســال از زمان حمالت 11 سپتامبر 

تاکنون بی سابقه است.

 احتمال حمله شیمیایی 
داعش به غرب

گروه تروریستی داعش به منظور راه انداختن جنگ با سالح های 
کشتارجمعی علیه غرب، کارشناسان متخصص شیمی، فیزیک 
و رایانه را به کار گرفته است. در گزارش پارلمان اروپا آمده است این 
گروه تروریستی در تالش است در حمالت آتی خود از سالح های 
ممنوعه کشتار جمعی اســتفاده کند. در این گزارش ادعا شده 
است که داعش پیش از این هم سالح های کشتار جمعی به اروپا 
قاچاق کرده است. کارشناســان نگران این موضوع هستند که 
داعش بتواند با استفاده از قصور دولت های عضو اتحادیه اروپا، 

اطالعات خود را با تروریست های احتمالی به مشارکت گذارد.

 بی توجهی نتانیاهو به 
هشدارهای جان کری

نخســت وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشــدار جان کری درباره خطر 
فروپاشی تشکیالت خودگردان که می تواند اسرائیل را مجبور کند 
تمامی کرانه باختری را در دست بگیرد، رد کرد. نتانیاهو در نشست 
کابینه خود در بیت المقدس گفت اسرائیل دو ملیتی نخواهد شد. با این 
حال، وی تعهد کمی از فلسطینی ها درباره صلح مشاهده می کند. وزیر 
خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن موج اقدامات ضد صهیونیستی 
فلسطینیان گفت درخواست سیاستمداران اسرائیلی مبنی بر اینکه 
اجازه داده شود که تشکیالت خودگردان فلسطینی سقوط کند، اثر 

معکوس خواهد داشت و برای خود اسرائیل مضر است.

 افزایش متقاضیان 
پیوستن  به ارتش فرانسه

در پی حمالت تروریستی اخیر پاریس، مراجعات فرانسویان برای 
پیوستن به ارتش سه برابر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، شمار 
جوانان فرانســوی که امیدوارند بتوانند به ارتش بپیوندند، طی دوره 
پس از وقوع حمالت پاریس سه برابر شده است. این آمارها بیانگر آن 
است که در حال حاضر، روزانه حدود 1500 تن برای پیوستن به ارتش 
مراجعه می کنند؛ در حالی که پیش از حمالت 1۳ نوامبر، این تعداد 
روزانه حــدود 500 تن بود. همزمان، مراجعات به دفاتر عضوگیری 
نیروی هوایی نیز سه برابر شده و درخواست ها برای کسب اطالعات 

از نحوه فعالیت در ارتش نیز 20 برابر بیشتر شده است.

بین الملل
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نقض غرض طرح دولتی
انبار بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی

طرح دولت برای خروج از رکود واحد های تولیدی و صنعتی 
عمال به یک طرح مضحک تبدیل شــده است که نه تنها 
نتوانسته گره ای از کار تولید و مشکل رکود در اقتصاد ایران 
باز کند، بلکه اکنون به گفته تولید کنندگان خود به عاملی 
برای رکود تبدیل شده است. در حالی که دولت در حال تعلل 
برای تامین مالی طرح خرید اعتباری لوازم خانگی در کشور 
اســت و بانک مرکزی گویا توان تامین اعتبار این طرح را از 
طریق سامانه بانکی کشور دارا نیست، تولید کنندگان لوازم 
خانگی در کشور با یک رکود اساسی که در پی این طرح نیمه 

کاره عمیق تر نیز شده دست به گریبان هستند.
بر این اســاس که امروز نایب رییس انجمن تولید کنندگان 
لوازم خانگی با بیان این که عدم اجرای طرح کارت اعتباری 
خرید کاال بــرای تولید کنندگان فاجعه اســت، گفت: این 
طرح فعــال در بانک مرکزی متوقف شــده و این بانک نیز 
سکوت کرده است. محمدرضا درافشار  در نشستی خبری 
با اشاره به افزایش مشــکالت تولید کنندگان لوازم خانگی 
پس از اعــالم عمومی طــرح کارت اعتبــاری خرید کاال 
اظهار کرد: طرف صحبــت تولید کنندگان وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بوده کــه تاکنون نیز در این زمینه بســیار 
خوب عمل کرده و هماهنگی مناســبی بــا تولید کنندگان 
داشــته اســت. وی با بیان این کــه از زمان اعــالم طرح، 
تولید کنندگان منتظر اجــرای طرح بودنــد، ادامه داد: با 
این که تمامی مســائل طرح از قبل به توافق رســیده بود، 
این طرح فعال متوقف شــده و هنوز به مرحله  اجرا نرسیده 
اســت. به گفته نایــب رییس انجمن تولید کننــدگان لوازم 
خانگی، با اعالم عمومی طرح توقعی در مردم ایجاد شد و 
همین موضوع سبب توقف خرید از سوی مردم شده است 

و منتظرند با اجرا شدن طرح خرید های خود را انجام دهند.

 درخواست برای اجرای سریع طرح 
از بانک مرکزی

وی با بیان این که این طرح در بانک مرکزی متوقف شــده 
اســت، افزود: زمانی که دولت اعالم می کند طرحی را در 
دست اجرا دارد یعنی تمام جوانب آن سنجیده شده و آماده 
برای اجراســت، بنابراین باید به سرعت طرح اجرا می شد. 
درافشــار با بیان این که اعالم عمومی طرح و عدم اجرای 
سریع آن تولید کنندگان را با مشکل بیشتری نسبت به قبل 
مواجه کرده است، گفت: با این کار در درجه اول تولید کننده 
صدمه می خورد و پس از آن مصرف کننده دچار سردرگمی 
می شود. از ســوی دیگر برای دولت به عنوان متولی اداره 
مملکت درست نیست که یک حرفی را بزند و آن را در مرحله 

اجرا در نیاورد چرا که اعتماد مردم را از دست خواهد داد.
نایب رییس انجمــن تولید کنندگان لــوازم خانگی افزود: 
خواهش ما از بانک مرکزی این اســت که اگر مشکلی هم 
بر ســر راه این طرح وجود دارد هرچه زودتر آن را حل کرده 
و به مرحله ی اجرا در آورد، چرا که اگر خرید ها اتفاق نیفتد 
واحد های تولیدی نیــز نمی توانند بدهی خود به بانک ها را 

پرداخت کنند و در نهایت بانک ها نیز متضرر خواهند شد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال گفت: 
اگر این طرح به ســرعت اجرا نشــود و مــردم خرید نکنند 
واحد های تولیدی برای پایان ســال و پرداخت حقوق های 
کارمندان خود پولی ندارند و این موضوع به صنعت کشــور 
صدمه بسیاری می زند. درافشار با بیان این که بانک مرکزی 
مدتی اســت که درباره اجــرای این طرح ســکوت کرده و 

هیچ حرفی مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن نمی زند، اظهار 
کرد: حتی اگر مشــکلی هم در مســیر اجرای طرح وجود 
داشته باشــد وقتی که آن را اعالم عمومی می کنیم، یعنی 
مشکالت را حل کرده ایم؛ بنابراین اگر هم قرار است طرح 

اجرا نشود بانک مرکزی این را زودتر اعالم کند.

 مراجعه به واحد های تولیدی 
متوقف شده است

نایب رییس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی درباره  این که 
گفته می شــود "بانک مرکزی با توجه به تجربه تسهیالت 
خودرو قصد دارد در زمینه کارت اعتباری خرید کاال اندکی 
محتاطانه تر عمل کند"، ادامه داد: طرح طوری پیش بینی 
شده که عمال فشاری روی منابع بانک های عامل نباشد و 
تامین اعتبار از محل ســپرده قانونی بانک های عامل نزد 
بانک مرکزی انجام شود که این موضوع تورم ایجاد نمی کند 

و تنها سبب رونق خواهد شد.
وی همچنین درباره  اعتبار در نظر گرفته شــده درباره این 
طرح نیز گفت: نمی توان رقمی را به طور دقیق اعالم کرد 
اما براساس توافق اولیه قرار بود به طور کلی سه درصد از 1۳ 
درصد سپرده قانونی بانک های عامل نزد بانک مرکزی به 

تسهیالت خودرو و لوازم خانگی اختصاص پیدا کند.
درافشــار افزود: از حدود دو ســال پیش و تالش برای به 
سرانجام رساندن برجام نوعی انتظار کاهش قیمت و رکود 
در بازار لوازم خانگی ایجاد شــد و پس از اعالم طرح کارت 
اعتباری خرید کاال نیز این موضوع شــدت پیدا کرده است 
و به ایــن ترتیب مراجعه به واحد های تولیدی عمال متوقف 

شده است.

نایب رییــس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با اشــاره 
به ریسک بســیار کم اعطای این تسهیالت برای بانک ها 
گفت: ماهیت این طرح با طرح خودرو متفاوت است، چرا 
که هم رقم تخصیص یافته به هر نفر کمتر از خودرو است و 
هم این که اگر فردی اقساط خود را پرداخت نکند به گونه ای 
برنامه ریزی شده از حقوق وی در محلی که کار می کند کسر 
شود؛ بنابراین ریسک زیادی برای بانک ها نخواهد داشت.
وی بــا بیان این که وقتی دولت تصمیم به اجرای این طرح 
گرفته یعنی مزایای آن بر معایب اش می چربد، اظهار کرد: 
ممکن اســت دو تا ســه درصد مردم نیز در بازپرداخت این 
تســهیالت تعلل کنند، اما به هرحال با این کار چرخ تولید 
می چرخــد و اوضاع بهتر می شــود. به گفته درافشــار اگر 
این طرح اجرا نشــود برای واحد های تولیدی فاجعه اتفاق 
می افتد و پس از آن این فاجعه گریبانگیر سیســتم بانکی 

خواهد شد.
پیش از این و در هفته گذتشه نیز محمدرضا دیانی - رییس 
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لوازم 
خانگی کشور -  نامه ای درباره تبعات عدم اجرای به موقع 
این طــرح به وزیر صنعــت، معدن و تجارت ارســال کرده 
اســت که طی آن با اشــاره به اینکه  انتظار خریداران برای 
عملیاتی شــدن کارت های اعتباری تقاضا برای خرید را به 
فاجعه آمیزترین حد ممکن کاهــش داده، از وزیر صنعت 
و معــدن و تجارت درخواســت تســریع در مــورد عملیاتی 
شدن این طرح را داشــت. اما اکنون مشخص میشود که 
طرح دولتی عمال با مشــکل تامین اعتبار مواجه شــده و 
 هیچ بعید نیســت که تا چندی دیگر ملغی شــدن آن رسما 

ابالغ شود.

یارانه۲.۹میلیوننفرقطعشد
علی ربیعی شب گذشــته در برنامه 
نگاه یک سیما با تشریح جدیدترین 
سیاســت های دولت در بازار کار و 
آمارهــای موجود در ایــن بخش با 
بیان اینکه اشــتغال و بیکاری تنها 
یــک مســئله اقتصادی نیســت و 
مباحث اجتماعی و فرهنگی را هم 

به همــراه دارد گفت: برای دولت کاهش بیکاری یک 
اولویت اســت، اما پرداختن به این مسئله تنها وظیفه 
یک وزارتخانه یا دستگاه نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اظهارداشــت: با وجود افزایش نرخ بیکاری فصلی، 
نــرخ کلی بیــکاری از 12.1 درصد پایان ســال 91 به 
10.6 درصد در پایان ســال 9۳ رســید. بــازار کار هم 
اکنون 6۴.۴ میلیون جمعیت در سن کار دارد که 25.1 
میلیون نفر آن فعــال و ۳9.5 میلیون نفر نیز غیرفعال 

اســت. همچنین 22.۴ میلیون نفر 
نیز شاغل، 2.7 میلیون نفر بیکار و 
۴.8 میلیون نفر نیز در حال تحصیل 
داریم و تعداد شــاغالن باید تا سال 
1۴00 بــه ۳1.5 میلیــون نفر بالغ 
شــود. ربیعی همچنیــن از حذف 2 
میلیــون و 9۴۳ هزارنفر از دریافت 
یارانه نقدی تا بــه امروز خبر داد و گفــت: کمتر از 80 
درصد حذف شــده ها اعتراضی نکرده انــد و ما یارانه 
66 درصد معترضان را برگردانیــم ولی از آنها تضمین 
گرفتیم که اگر خالف گفته هایشان ثابت شود به روشی 
که قانون معین می کند باید یارانه گرفته شــده را پس 
بدهند ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران خواهد شد. 
در این بخش به دنبال کار حساب شده هستیم اما می 
گویند وقتی چیزی را می دهید، گرفتنش سخت است.

چرااوپکسقفتولیدراتعییننکرد؟
بیژن زنگنه در حاشیه دیدار با میکاییل 
دامبرگ، وزیر امور شرکتها و نوآوری 
سوئد درباره اجالس اخیر اوپک درباره 
این که چرا در بیانیــه پایانی یکصد و 
شصت و هشت اجالس اوپک هیچ 
سقفی برای تولید در نظر گرفته نشده 
است، گفت: چون به تفاهم نرسیدیم، 

ســقف تولید معین نشده است. زنگنه در پاسخ به این که 
وقتی سقفی برای تولید وجود نداشته باشد هر کشوری 
می تواند به هر میزان که می خواهد نفت تولید و روانه بازار 
کند، به اجالس یکصد و شــصت و هشت اوپک اشاره 
کرد و افزود: در اجالس اخیر دو دیدگاه وجود داشــت، 
گروهی معتقد بودند باید سقفی برای تولید وجود داشته 
باشد تا عالوه بر متعادل کردن بازار، مازاد عرضه ای که 
هم اکنون در بازار وجود دارد کنترل شــود که این دیدگاه 

تایید نشــد.  وزیر نفت دیــدگاه دوم را 
مربوط به تعیین سقف باالتر از سقف 
٣٠ میلیون بشکه در روز از سوی اقلیت 
اوپک عنوان کرد و با بیان این که ما با 
این دیدگاه موافــق نبودیم، گفت: با 
توجه به موافق نبــودن هر دو گروه با 
دیدگاههای یکدیگر، در نتیجه هیچ 
تصمیمی اتخاذ نشــد. زنگنه با تاکید بــر این که در حال 
حاضر برخی اعضای اوپک باالتر از سقف تعیین شده در 
اجالس گذشته یعنی ٣٠ میلیون بشکه در روز تولید می 
کنند، اظهار کرد: عده ای سعی داشتند با باال بردن سقف 
تولید در اجالس ١٦٨ اوپک به نوعی مازاد عرضه خود را در 
بازار قانونی کنند. هیچ یک از دو گروه نتوانستند دیگری را 
متقاعد کنند در نتیجه اعضای اوپک بدون هیچ مصوبه 

ای جلسه را ترک کردند. 

 ۳ رقیب گازی ایران 
در بازار اروپا

هر چند در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن بیش 
از ۳۴ تریلیــون متر مکعب بزرگترین دارنده ذخایر گاز 
طبیعی جهان است اما ایران به منظور ورود به بازار گاز 
اروپا یابد با کشــورهایی همچون آمریکا و قطر رقابت 
 LNG کند. در این بین همزمان با افزایش صادرات
قطر به کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس، شمارش 
معکوس به منطور آغاز صادرات LNG آمریکا هم به 

کشورهای منطقه یورو آغاز شده است.
آمریکایی ها که از حدود ســه ســال قبل با دستیابی 
به یک تکنولوژی جدید امکان اســتخراج نفت و گاز 
از ذخایر نا متعارف و به اصالح " شــیل گس و شــیل 
نفــت" را پیدا کرده اند و از یک کشــور واردکننده نفت 
و LNG حاال ایــن روزها به یک کشــور صادرکننده 
گاز و میعانات گازی و حتی نفت خام تبدیل شده اند و 
به دنبال صادرات گســترده گاز به بازارهای آسیایی و 

اروپایی هستند.
بر اســاس آمارها و تحلیل های ارائه شــده از ســوی 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز " GECF" آمریکا 
از ســال 2016 میالدی قصد دارد که ساالنه حدود 
12 میلیــون تن LNG را راهــی بازارهای کم رمق و 
ارزان قیمت گاز به ویژه در هنــد، چین، کره جنوبی، 
اندونزی و ژاپن بکنند و سناریوی نهایی افزایش تولید 
گاز آمریکا با عرضه ســاالنه 60 میلیون تن LNG تا 
حدفاصل سال های 2020 تا 2025 میالدی تکمیل 

خواهد شد.
آمریکا همچنین بــه منظور کاهش زمان ارســال و 
صادرات گاز خود به کشورهای آسیایی برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری قابل توجه ای در عریض کردن کانال 
پاناما و طراحی کشــتی های حمل LNG باریک و با 
ذخیره باالتر به منظور صادرات گاز به بازار آســیا را در 

دستور کار قرار داده است.
در کنار آمریکا و قطر، روسیه هم هر چند با تحریم های 
جدیــد اتحادیه اروپا در حال دســت و پنجه نرم کردن 
اســت اما یک رقیب سنتی برای ایران در بازار جهانی 

گاز و به ویژه اروپا به شمار می رود.
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهور روســها در حاشــیه 
برگزاری سومین اجالس ســران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز گوشه ای از برنامه بزرگ گازی روسیه 
را تشریح کرد. بر اساس این برنامه ها تولید گاز روسیه 
از 6۳0 میلیارد متر مکعب فعلی به بیش از 855 میلیارد 
مترمکعب در سال افزایش می یابد و قرار است نزدیک 
به 60 میلیون تن LNG هم توســط روسیه تولید و به 

بازارهای آسیایی و اروپایی عرضه شود.
در ایــن میان اخیــرا مذاکراتی بین روســیه و ژاپن به 
 LNG منظــور تکمیل طرح توســعه کارخانــه تولید
ســاخالین انجام شده اســت و پیش بینی می شود با 
تکمیل و بهره بــرداری از طرح جدیــد افزایش تولید 
LNG روســها با مشارکت شــرکت های چند ملیتی 
از جمله دو شــرکت ژاپنی تا ســال 2012 میالدی با 
افزایشی 7.5 میلیون تنی به 20 میلیون و 600 هزار 
تن در سال افزایش یابد که بدون شک بخشی از این 

LNG روانه بازارهای اروپایی و آسیایی خواهد شد.
از این رو روسها در کنار آمریکا و قطر یک رقیب جدی 
برای ایران در بازار LNG اروپا به شمار می روند و پیش 
بینی می شود در دورانی که قیمت های گاز در سطوح 
باالیی قرار ندارند ایران باید رقابتی برای باز شدن جای 
گازهای ترش پارس جنوبــی را آغاز کند. با این وجود 
در حــال حاضر مهمتریــن سیاســت گازی ایران در 
دوران پسا تحریم، افزایش صادرات گاز به کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس بوده بازاری که به دلیل مسافت 
جغرافیایی فعــال از خطر ورود گازهــای آمریکایی و 

روسی در امان است.

رصدخانه

زمان احتمالی شروع پرداخت کارت اعتباری کاال
 پیگیری ها نشــان می دهد 
در صــورت موفقیت بانک 
مرکزی در تأمین منابع الزم، 
نخســتین ســری از کارت 
هــای اعتبــاری خرید کاال 
احتماال اواخر آذر ماه توزیع 
می شود. در صورتی که تمام 

واجدان شــرایط دریافت کارت اعتباری خرید 
کاال بخواهند از این شــبه تسهیالت استفاده 
کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 
هزار میلیارد تومان برای این کارت ها اختصاص 
دهد.  با وجود اینکه مسئوالن در روزهای نخست 
رونمایی از بسته خروج از رکود، تخصیص کارت 

هــای اعتباری خریــد را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به 
مردم وعده می دادند اما به 
نظر می رســد موانع بزرگی 
برســر عمل به ایــن وعده 
وجــود دارد؛ موانعی که بی 
گمان بزرگترین آن ها نبود 
منابع مالی الزم برای اختصاص اعتبار به کارت 
ها است. گمانه زنی های مختلفی درباره اعتبار 
مورد نیاز برای تخصیص کارت های اعتباری 
انجام شــده ولی هنوز مشــخص نیست نهایتا 
دولت قصد دارد به چند نفر از متقاضیان، کارت 

اعتباری خرید کاال بدهد.

برند جدید پژو سیتروئن وارد ایران میشود
مدیــر بازاریابــی و فروش 
شرکت DS از آغاز واردات 
محصوالت این شــرکت به 
ایران خبــر داد. آرنو ریبو در 
بازدید خبرنگاران ایرانی از 
این شرکت در فرانسه اظهار 
کرد: گروه پژو - ســیتروئن 

بعد از دو برند پژو و سیتروئن، برند دی اس را به 
عنوان برند محصوالت لوکس خود ر اه اندازی 
کرده است. وی با بیان اینکه تولید محصوالت 
دی اس از ســال 1955 در فرانســه آغاز شد، 
خاطرنشــان کــرد: محصــوالت دی اس در 
دو کشــور فرانســه و چیــن تولید می شــود و 

صــادرات بــه ایــران نیز از 
این خطــوط تولید صورت 
خواهد گرفــت. وی ادامه 
داد: فعالیــت مرکز فروش 
این شــرکت بــه زودی در 
ایران آغاز می شــود و چهار 
مدل خودروی دی اس ۴، 
دی اس cross back ۴، دی اس 5 اس ال 
و دی اس 6 در ایران عرضه خواهد شــد. وی 
درباره راه اندازی خطوط تولید در ایران، اظهار 
کرد: ما در مرحلــه اول تنها به دنبال صادرات 
محصــوالت خــود به ایــران هســتیم و فعال 

برنامه ای برای راه اندازی خط تولید نداریم.

احتمال افت بهای نفت به ۲0 دالر 
تصمیم اخیر اوپک مبنی 
بــر حفــظ ســقف تولید و 
عدم کاهــش تولید نفت 
اعضا، قطعا اهرم فشاری 
بر روی قیمت فعلی نفت 
خواهد بود و بهای طالی 
سیاه را با کاهش بیشتری 

روبــرو خواهد کــرد. در همین حــال، تولید 
نفت اوپک روزانه ۳2 میلیون بشــکه اســت 
که در روزهــای آینده با افزایــش تولید نفت 
ایــران، این میزان بیشــتر هم خواهد شــد. 
همچنیــن موسســه »گلمدن ســاچ« پیش 
بینــی کــرد کــه بــا تصمیــم اخیــر اوپک، 

قیمت نفت می تواند به 20 
دالر در هر بشــکه کاهش 
یابد. البتــه تصمیم اوپک 
موجب شد که دستیابی به 
سهم بیشتر بازار، افزایش 
قیمــت نفــت و افزایــش 
تقاضا را برای این سازمان 
با مشــکل روبرو کنــد. این در حالی اســت 
کــه تولیدکنندگان نفت »شــل« خــود را با 
تصمیمات اوپک وفق مــی دهند و کاهش 
قابــل توجهــی در تولیــد خود نشــان نداده 
انــد، یعنی اینکه برای ســهم بیشــتر بازار با 

اوپکی ها رقابت می کنند.

اقتصاد
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پنجره

یک تیر و دو نشان
با هدیه دادن خونتان، سالمتی هدیه بگیرید

اهدای خون حدودًا فقط یک ســاعت از وقت برنامه پرمشــغله زندگی شما را 
می گیرد و درعوض جان یک انسان را نجات می دهد. اهدای خون نه فقط 
برای کسی که که سلولهای خونی را دریافت می کند، بلکه برای سالمت اهدا 
کننده نیز فواید بسیار دارد. گرچه آشــکارترین فایده اهدای خون، احساس 

فوق العاده ناشی از بخشیدن چیزی به کسی 
که به شدت به آن نیاز دارد است اما فواید آن 

بر سالمتی اهداکننده فراتر از اینهاست.
تحقیقات نشــان داده اســت که به طور 

کلی، برخــی مــردم معمواًل بیشــتر از 
میزان مــورد نیــاز روزانه خــود آهن 

مصرف مــی کننــد. مصــرف آهن 
بیشــتر از حد توصیه شــده، تولید 
رادیــکال هــای آزاد در بــدن را 
بیشــتر می کنــد. رادیکال های 
تغییــرات  ایجــاد  موجــب  آزاد 
ســلولی می شــود کــه عملکرد 

طبیعی ســلولها را مختل کرده و 
خطر برخــی بیماری هــای مزمن 

مثل بیماری های قلبی و ســرطان را 
افزایش می دهد.

 ایــن مشــکل در مردها و خانم های یائســه 
حادتر می باشد چون خانم ها قبل از یائسگی در 

چرخه های عادت ماهیانه آهن اضافه را دفع می کنند. 
افرادیکه بیش از حد از گوشــت قرمز استفاده می کنند نیز در 

خطر افزایش میزان آهن در بدن هستند.
امــا اهدای خون چطور به افزایش میزان آهن کمک می کند؟ اهدای خون 
مقداری از این آهن اضافه را که مــی تواند موجب تولید رادیکال آزاد در بدن 
شود، بیرون می برد. درواقع، تحقیقات نشان داده است که مردهایی که خون 
اهدا می کننــد معمواًل کمتر در خطر ابتال به بیمــاری های قلبی قرار دارند. 
ازآنجا که بیماری های قلبی متداولترین علت مرگ در مردان است، این می 

تواند یکی از بهترین فواید اهدای خون بر ســالمتی آنها باشد.
از کجا باید فهمید که بیش از اندازه آهن از دست ندهیم؟ قبل از اینکه اجازه 
اهدای خون به شما داده شــود، سطح هموگلوبین شــما که میزان آهن در 
بدنتان را ارزیابی می کند، بررسی می شــود. اگر این سطح پایین باشد اجازه 
اهدای خون در آن روز به شما داده نمی شود. هر زمان که برای اهدای خون 
پیش قدم شوید، ســطح هموگلوبین شما سنجیده می شود و فقط هر هشت 
هفته یکبار اجازه اهدای خون به هرکس داده می شود تا از خالی شدن بیش 
از حد آهن از بدنتان جلوگیری شود. این می تواند راه بسیار خوبی برای چک 

کردن مداوم میزان آهن خون نیز باشد.
بــا در نظر گرفتن فوایدی کــه اهدای خون بر ســالمتیتان دارد درکنار فواید 
معنوی آن، مطمئنًا اهدای خون داوطلبان بســیار بیشتری پیدا خواهد کرد. 
فقط کافی است هر دو ماه یکبار یک ساعتی را روی یک صندلی اهدای خون 
استراحت کنید تا از کلیه فواید جســمی و معنوی آن بهره مند شوید. همیشه 

یادتان باشد شــاید یک نفر نیازمند این بخشش سخاوتمندانه شما باشد.

پژوهش ها چه می گویند؟
فواید اهدای خون برای فرد اهدا کننده همه می دانند که اهدای خون برای 

نیازمندان به خون، بسیار اهمیت دارد اما پژوهش های فزاینده دانشمندان 
نشــان داده است که این ســودمندی می تواند دوطرفه باشد. یافته ها نشان 
داده که اهدای خون، خطر حمالت قلبی و حتی سرطان را کاهش می دهد. 
این امر حتی باعث ســوزاندن 650 کالری برای هر پاینت خون اهدایی می 
شود. تصور می شود که این مزایا از کاهش سطح آهن خون ناشی می شود.

آهن بر میزان غلظت و چسبندگی بافت خون تاثیر می گذارد و سطوح باالی 
آهن می تواند باعث غلیظ تر شــدن خون شود. ســطوح افزایش یافته آهن 
همچنین فرآیند اکســایش کلسترول را تســریع می کند. این امر می تواند بر 
قوام خون اثر گذاشــته و در زمان حرکت در میان رگ های خونی اصطکاک 

افزایشی ایجاد کند.
همانطــور که این اصطکاک می تواند ســاییدگی و پارگی مخاط رگ ها را 
افزایش دهد، همچنین می تواند بــه بیماری های قلبی عروقی منجر 
شود. از آنجایی که اهدای خون برخی از این محتوای آهن را از بین 
می برد، ممکن اســت در صورت انجام بر یک پایه منسجم از یک 

مزیت محافظتی با کمک به رقیق کردن خون برخوردار باشــد.
 American Medical بر اســاس پژوهشــی کــه در مجلــه
Association منتشــر شــده، محققــان دریافتنــد که افراد 

سنین ۴۳ تا 61 سال که هر شــش ماه یکبار خون اهدا می کردند از سابقه 
ســکته قلبی و مغزی کمتری برخوردار بودنــد. این مطالعه که روی 2682 
مرد فنالنــدی صورت گرفته، نشــان داد که آنها از 88 درصــد خطر کمتر 
ابتال به حمالت قلبی نســبت به افرادی که خون نمی دهند، برخوردارند.

همچنین پژوهشــی که در مجله موسسه ملی سرطان منتشر شده، آهن را 
به خطر بیشــتر ابتال به سرطان 
مرتبــط دانســته چراکه تصور 
می شود آسیب رادیکال های 
آزاد را در بــدن افزایش می 
دهــد. در کنار ایــن نظریه، 
یک پژوهش ۴/5 ســاله 
بر روی 1200 فرد نشان 
داد افــرادی کــه دو بار 
در ســال خون اهدا می 
کننــد از خطــر ابتالی 
ن  ســرطا بــه  کمتــر 
گر  ا بودنــد.  برخــوردار 
چه این مزایا بســتگی به 
اهــدای خون بر یــک پایه 

منسجم دارد.
از دیگــر عــوارض جانبــی مفید 
اهدای خون این اســت که می تواند 
میــزان زیادی کالــری بســوزاند. پس از 
اهدای خــون، بدن تمــام حجم خــون را طی 
۴8 ســاعت و تمام ســلول های قرمز خون را طی چهار 
تا هشــت هفته جایگزین می کند. دانشــگاه کالیفرنیا در سان دیگو 
برآورد کرده که با هر یــک پاینت خون اهدایی، 650 کالری در بدن در زمان 

بازسازی سوزانده می شود.

پیامد عدم درمان گوش درد در کودکان 
فارس- حسین معصومی اصل گفت: این بیماری، بیشتر به دلیل عفونت گوش میانی ایجاد 
می شود، البته عفونت گوش داخلی و خارجی نیز می تواند علت بروز این مشکل در کودکان باشد. 
در صورتی که گوش درد در کودکان با تب همراه باشد، والدین باید هر چه سریع تر فرزندشان را 
نزد پزشــک متخصص برده و جهت درمان به موقع بیماری آن اقدام کنند، چرا که در صورت 
عــدم درمان گوش درد یا بی توجهی به این بیماری، پارگی پرده گوش و درنهایت ناشــنوایی در 
کودکان ایجاد می شــود.وی افزود: آلرژی و حساســیت در کودکان، استعمال دخانیات توسط 
پدر و مادر، همچنین عدم بهداشــت دهان و دندان در کودکان و تغذیه نامناســب آنها از جمله 
مواردی به شــمار می رود که ســبب بروز یا تشــدید عفونت گوش میانی می شود.گوش درد در 
کودکان زیر 2 سال بیشتر از سایر کودکان حائز اهمیت بوده و در صورت ایجاد تب همراه با این 

بیماری، والدین باید نسبت به درمان فوری آن اقدام کنند.

استرس و افسردگی برای دیابتی ها ممنوع
شــفا آنالین- مطالعات محققان دانشــگاه کارولینای شــرق نشــان می دهد که استرس و 
افســردگی از عوارض بیماری دیابت هســتند و وجود هر دو حالت به طــور همزمان در بیمار، 
اثرات جبران ناپذیری دارد. مطالعات نشان می دهد، استرس و افسردگی احتمال مرگ ناشی 
از بیماری های قلبی و سکته مغزی در دیابتی ها را افزایش می دهد و زمانی که این دو اختالل 

توام با هم باشند، احتمال دو برابر افزایش می یابد.
متخصصان توصیه می کنند که افسردگی در مراحل اولیه با راهکارهای مناسبی از جمله رژیم 
غذایی ســالم، ورزش روزانه، معاشرت با افراد شــاد و مثبت و مشاوره با روانشناس درمان شود 
و در صورت عدم درمان با این روش ها و به عنوان آخرین قدم، از داروهای اعصاب اســتفاده 
شــود.در ادامه این تحقیقات امده آســت که تحرک روزانه و انجام ورزش هایی مانند یوگا، یکی 

از مهمترین روش های کاهش افسردگی و استرس است.

کنترل اشتها با تخم مرغ
سالمت نیوز- دکتر محمدحسین عزیزی متخصص تغذیه گفت: تخم مرغ ماده ای با ارزش 
 ،D اســت و دارای مواد غذایی همچون پروتئین،  فســفر، کلسیم، کلر، پتاسیم، آهن، ویتامین
ویتامین C و B و امالح با ارزش می باشد، به همین دلیل یک غذای کامل با قیمت بسیار مناسب 
اســت که مصرف آن توصیه می شــود. وی افزود: تخم مرغ به دلیل اینکه حاوی مقدار فراوانی 
پروتئین است، به همین دلیل موجب کاهش ترشح هورمون هایی می شود که اشتها را تحریک 
می کنند و هورمون هایی که باعث ســیر شدن سلول ها می شوند، را افزایش می دهند به همین 
دلیل باعث کاهش اشــتها شده و در مصرف کالری روزانه صرفه جویی می شود.توصیه می شود 
افرادی که ســالم هســتند و فاقد بیماری هایی همچون فشــار خون، مشکالت قلبی و عروقی 
هســتند و کلسترول خون باالیی ندارند، روزانه یک تخم مرغ را مصرف کنند و افرادی که دارای 
این بیماری ها هستند نیز مصرف این ماده غذایی را کنترل کرده و تنها سفیده آن را مصرف نمایند.

غذاهاییکهبهتراستکودکاننخورند
تسنیم- مریم الســادات پاک نژاد 
دستیار تخصصی طب سنتی ایران 
گفــت: موادغذایی گرم و تــر برای 
افزایش رشد کودکان مفید است چرا 
که برای رشــد کودکان هــم به گرما 
و هم به رطوبت احتیــاج دارند.مواد 
غذایی گرم و تر نظیر ســوپ گوشت 

پرندگان، شیره بادام، شیر عسل، شیر خرما، شیر برنج، 
زرده تخم مــرغ عســلی و غذاهای مقــوی نظیر پودر 
نارگیل با شکر، بادام، پسته، فندق، مویز، انجیر، شیر، 
شربت سیب و شربت انار تنقالت مناسبی برای کودکان 

هســتند.وی افزود: در مقابل مواد 
غذایی گرم و خشک نظیر مواد غذایی 
ســرخ شــده پرنمک، حاوی ادویه 
جات تند، سیر و پیاز و غذاهای غلیظ 
مانند سیراب و شیردان، نان فطیر، 
نان سمید)نان های سفید مانند نان 
فانتــزی(، تخم مرغ بســیار پخته و 
پنیر هم نباید به طور مکرر مورد استفاده قرار گیرند.مواد 
غذایی سرد و خشک، سرد و تر نیز با رشد کودکان مغایرت 
دارند و نیاز اســت که با تدابیر ویژه ای اصالح شوند و به 

طور کلی تعادلی در مصرف مواد غذایی صورت بگیرد.

کلمبروکلیسالحیعلیهسرطان
شفا آنالین- مجله معتبر ساینس 
در تازه ترین شماره خود گزارش داد: 
این مطالعه نشان می دهد که آنزیم 
موجــود در انواع کلم و بــه ویژه کلم 
بروکلی بــا نابود کردن ســلول های 
بنیادی سرطان، از ایجاد و گسترش 
سرطان جلوگیری می کند. در ادامه 

این تحقیقات آمده است عصاره جوانه کلم بروکلی خطر 
ابتال به سرطان دهان و دندان را کاهش می دهد.

محققان بر این باورند خواص ضد سرطانی کلم بروکلی 
به این دلیل اســت که ســولفورافان، بدن را به گونه ای 

تحریک مــی کند که ژن هــا تغییر 
کنند و از رشد تومور جلوگیری شود.
کلم بروکلی عــالوه بر خاصیت ضد 
سرطانی، در سالمت قلب، جلوگیری 
از بیماری های روده و معده، آرتروز، 
آلزایمر، خاصیت سم زدایی، خاصیت 
ضد التهابــی، کاهش کلســترول، 
،متعادل کردن ویتامین D در بدن از بدن، ترمیم پوست 
آســیب دیده و بیماری های شناختی و پوکی استخوان 
موثر اســت.از طرفی ترکیبات موجود در آن مانع آسیب 
اشعه ماورای بنفش خورشید و سرطان پوست می شود.

مازوخیسم یا خودآزاری 
چیست؟

تبیان- اعظــم جعفری روان شــناس گفــت: افراد 
مازوخیســم اغلب در احساســاتی عمیق مانند حس 
ناتوانی، نداشــتن گزینــه ای برای انتخــاب یا حس 
گرفتار بودن غرق هستند. این اختالل ممکن است 
از تجربیاتی ناخوشایند در گذشته و رویدادی آسیب زا 
مانند مورد حمله قرار گرفتن از ســوی دیگران ناشی 
شود. رویدادهای زمان حاضر نیز می توانند احساسات 
پیشین مانند افسردگی را تقویت کنند، به ویژه وقتی که 
زندگی برای فرد بسیار استرس زاست یا به طور مداوم از 

سوی دیگران مورد انتقاد قرار می گیرد.
متأسفانه خودزنی معمواًل باعث به جا ماندن عالمت یا 
صدمه به بافت ها شده و می تواند هریک از رفتارهای 
بریدن، سوزاندن )یا »داغ زدن« با اشیای داغ(، سوراخ 
کردن یا خالکوبی کردن افراطی بر بدن، کندن پوست 
یا بازکردن دوباره زخم ها و کندن مو)تریکوتیلومانیا(، 
کوبیدن سر به جایی، ضربه زدن شکستن استخوان 
را شامل شود. وی افزود: اگر احساساتی را که در فرد 
به خودآزاری منجر می شود با هم جمع کنیم در نهایت 
به عقده های پنهان او می رسیم، در واقع می توان گفت 
عمومًا خودآزاری نتیجــه یک ناتوانی برای پیروزی بر 
دردهای روانی عمیق با روش ها سالم و نرمال است. 
خودآزاری می تواند در هر ســنی از قبل از نوجوانی تا 
ســالمندی انجام شــود. اما فاکتورهایی مانند سن، 
تاریخچه خانوادگی، نوع زندگی، مشــکالت مربوط 
به بیماری های ذهنی و ســوءمصرف الکل می تواند 
خطر این اختــالل را افزایش دهد. برخی که خودزنی 
می کنند به اشکال جنسی، جسمی، یا احساسی مورد 
آزار واقع شده اند. آن ها ممکن است در کودکی نادیده 
گرفته شده باشند. این در حالی است که گوشه گیری 
از اجتماع و تنهــا زندگی کردن ممکن اســت تمایل 
به خودآزاری را تقویت کند، هم چنین شــرایط زندگی 
بی ثبــات مانند بیــکاری و طالق ممکن اســت جزو 
فاکتورهای تقویت کننده به شــمار آیند. عالوه بر این 
مشکالت مربوط به خودآزاری ممکن است به برخی 
بیماری های ذهنی مانند اختالل شخصیت مرزی، 
افســردگی، اضطراب،اختالالت جنســی، اختالل 
فشار روانی، پس آسیبی و اختالالت مربوط به خورد 
و خوراک مربوط باشــد. وی یادآور شــد: افرادی که 
درگیر انواع و اقسام خودآزاری هستند اغلب این عمل 
را زمانی انجــام می دهند که الکل یا دیگر مواد مخدر 
و روان گــردان را اســتفاده کرده انــد و از خود بی خود 
هســتند یا در طول دوره ترک اعتیاد هســتند. این در 
حالی اســت که مبتالیان به مازوخیســم روانی، بجز 
دشنام و خفت و خواری چیزی نمی طلبند و زخم زبان، 
اهانت و ناسزا، آن ها را به اوج لذت می رساند.متأسفانه 
مازوخیســمی ها می کوشند با تجســم صحنه های 
مختلف خودآزاری بوسیله فکر و خیال، تمایالت غیر 
عادی خویش را ارضاء کنند. در حالی که مازوخیسم 
جســمی حالتی اســت که انســان را وادار می کند از 
احساس درد و رنج، لذت ببرد و بدن خویش را با اشتیاق 
در معرض زجر، درد و عذاب قرار دهد. این روان شناس 
بررسی علت و ریشه یابی رفتارها از جمله، اضطراب، 
خشم و حقارت را گام نخست برای درمان خودآزاری 
عنوان و خاطرنشان کرد: حذف موقعیت هایی که رفتار 

خودآزاری در آن رخ می دهد.

سالمت

مشارکت ایرانیان در اهدای خون چقدر است؟
بشــیر حاجی بیگی، ســخنگوی ســازمان انتقال خــون در این باره 
می گویــد: از ابتدای فروردین تا پایان آبان ســال جاری، یک میلیون 
و 7۳۳ هزار نفــر برای اهدای خون بــه مراکز انتقال خــون مراجعه 
کردنــد که از این تعداد یک میلیون و ۴26 هــزار نفر موفق به اهدای 
خون شــدند. بر این اســاس می توان دریافت به نســبت مدت مشابه 
سال گذشــته، افزایش 1،8 درصدی اهدای خون در کشور رار شاهد 

بوده ایم.
وی افزود: طی هشت ماه گذشته استان های لرستان، ایالم و مرکزی 
بیشترین میزان اهدای خون بانوان را در کشور داشتند. در این بازه زمانی 
همچنین بیــش از دو میلیون و ۴52 هزار واحد خون و فرآورده های آن 
در مراکز درمانی و بیمارستان های کشور توزیع شده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل پنج درصد رشد نشان می دهد.
سخنگوی ســازمان انتقال خون افزود: طی مدت یاد شده بیش از یک 
میلیون و ۳1۳ هزار واحد گلبول قرمز فشــرده و ۴92 هزار و 70۴ واحد 
پالسما و 6۴6 هزار و ۳28 واحد پالکت نیز در مراکز درمانی و بیمارستان 

های کشور توزیع شده است.
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در فاصله سه ماه مانده به انتخابات فدراسیون، فعالیت ها و رایزنی هایی از سوی 
علی کفاشیان آغاز شده و البته گمانه زنی هایی در این خصوص شنیده می شود.
انتخابات فدراســیون فوتبال به عنوان مهمترین فدراسیون ورزشی کشورمان 
بسیار مهم بوده و اهالی فوتبال اصال دوست ندارند اتفاقات تلخی که در سالهای 

گذشته رخ داده، بازهم در سالهای آینده تکرار شود.

ائتالف نبی و کفاشیان؟!
در این مدت گفته می شد کفاشیان با گرفتن پست نائب رئیسی در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، تمایلی برای حضور در انتخابات اسفندماه را ندارد اما شواهد و قرائن 
در ماه های گذشته، این مساله را رد کرده است. شنیده ها حکایت از آن دارد که 
علی کفاشیان برای حفظ کرسی ریاست فدراسیون فوتبال با دبیرکل سابق این 

فدراسیون جلساتی را برگزار کرده است تا از مهدی محمد نبی برای 
انتخابات اسفند ماه کمک بگیرد. جالب اینجا است یک سال 
قبل کفاشیان برای ماندن در پست ریاست، قید یاران نزدیکش 

از جمله نبی و آیت الهی را زد.

عملکرد نبی
مهدی محمد نبی در زمان 
از  انتقالــی  فدراســیون 
رئیــس کمیتــه برگزاری 
بــه عنــوان  مســابقات 
دبیرکلی انتخاب شــد و تا 

سال گذشته  این 
سمت را 

حفظ 

کرد. وی در همه این ســال ها  در تصمیم گیری های فدراسیون نقشی اساسی 
داشت و همه کاره فدراسیون فوتبال بوده است.  باید یادی کنیم از رای هایی که 
به اشــتباه )!( روزها و ماه ها روی میز یا داخل کشوی وی خاک خورد و به موقع 
ابالغ نگردید! نکته جالب اینکه در بند 6 ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون ذکر شده 
اعضای هیات رئیســه نمی توانند همزمان دبیرکل فدراسیون باشند اما سایت 
فدراسیون به اشــتباه مهدی محمد نبی را تا ســال قبل و پیش از جدایی، جزو 
اعضای هیات رئیســه قرار داده بود. نبی در جــام جهانی 201۴ و جام ملتهای 
2015 آسیا به طور اسمی عنوان سرپرستی تیم ملی را بر عهده داشت اما در واقع 

این هوشنگ مقدس بود که کارهای سرپرستی را انجام می دهد.

ماجرای جدایی نبی از فدراسیون
علی کفاشــیان ســال گذشــته برای کنار گذاشــتن ســه نفــر از یارانش در 
فدراســیون فوتبال تحت فشــار بود و باالخره اتفاقات به گونه ای رخ داد تا 
او تغییرات انجام شــود و او همچنان بر مسند قدرت تکیه زند. سال قبل و 
بعد از تغییرات، کفاشــیان درباره روشش در تعامل با وزارت ورزش گفته: 
»انتظاراتی در خصوص تغییر برخی نفرات در فدراسیون فوتبال بود که 
ما از آن تمکین کردیم.« به هر حال بهمن ماه ســال 9۳، مهدی 
محمدنبی دبیرکل فدراســیون فوتبال با صــدور بیانیه ای از 
کناره گیــری خود از این ســمت خبر داد. در متــن این بیانیه 
آمده:» جناب کفاشیان ریاست محترم فدراسیون فوتبال، 
مســتحضرید در این چند ســال روزهــای متفاوتی را در 
فدراســیون فوتبال ســپری کرده اید که قطعا شــرح آن 
مفصل است. خوشبختانه با حمایت به موقع وزیر محترم 
تالش هــای مجدانــه جنابعالی در روزهای گذشــته نیز 
شــاهد رضایت اکثریت مردم عزیزمان از عملکرد مطلوب 
تیم ملی کشــورمان در مســابقات جام ملت های آسیا بوده ایم 
و خدا را شــاکرم به ســهم خود در این فرصت داده شــده انجام وظیفه 
نمودیم. رضا به رضای خدای ســبحان هستم، امروز روزی در تقدیرم آمده و 
با کناره گیری از ســمت دبیرکل فدراسیون، ادامه خدمت و امانتداری برای 
دیگر دوســتان باقی به تکلیف رقم خورده اســت که انشــاءالله با موفقیت 
همــراه خواهد بــود. در خاتمه عرایضــم از تمام همــکاران ارجمندم در 

کادمی ملــی فوتبال، هیأت  فدراســیون فوتبال، ســازمان لیگ، آ
فوتبال استان ها، باشگاه های کشــور، اتحادیه فوتبال و به ویژه 
پیشکســوتان بزرگــوار و همچنین رســانه های محترم گروهی 
سپاســگزاری می کنم.« البته در زمانی که بحث جدایی نبی از 
فدراسیون فوتبال مطرح بود شاهد اتفاقات »خودجوشی« نیز 

بودیم. برخی کارمندان فدراســیون فوتبال )حدود ۴0 نفر( 
در طبقه چهارم فدراســیون نســبت به جابجایی مهدی 

محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال اعتراض کردند. 

خبری از دبیرکل فعلی نیست!
در این روزها اما صحبت های دیگر نیز به گوش می رسد. اهالی فوتبال بدنبال 
این هســتند که بدانند گزینه وزارت ورزش برای ریاســت فدراسیون چه کسی 
است. در دوره های گذشته نیز وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی گزینه هایی 
را مد نظر داشــته اند، خصوصا در دوره قبلی که با توجه به حمایت رســانه ها از 
کفاشــیان و بحث هایی که وی با سیاست خاص خودش آن ها را پیش کشید 
توانست یکبار دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون بنشیند. در این دوره بر خالف 
آنچه گفته می شــود به نظر می رسد دکتر اســدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
که مورد وثوق وزارت ورزش و جوانان اســت، تمایلی برای حضور در انتخابات 
را نداشته باشــد و گزینه وزارتخانه در این خصوص نیست. بدون شک دبیرکل 
مهمترین پســت کلیدی فدراســیون فوتبال اســت و اســدی ترجیح می دهد 
»ســنگر« خود را حفظ کند. از طرف دیگر دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال که 
به همه جوانب برگزاری انتخابات واقف است و البته هنوز هم ارتباطات سابق 
خود را در بین اهالی فوتبال قطع نکرده اســت بدش نمی آید با ادامه ریاســت 
فدراسیون کور سوی امیدی برای بازگشت به فوتبال داشته باشد. ائتالف علی 

محمد نبی را می توان ائتالفی کفاشیان و مهدی 
فوتبــال  دانست. عملکرد این دو علیــه 

مشترکا در فدراسیون در سالهایی که 
می کــرده اند خود فوتبــال کار 
بر  این مساله است.گواهــی 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
دیدار تیم های راگبی 
شهرداری تبریز و کنگره 60 در 
چارچوب لیگ برتر سونز، در 
ورزشگاه آزادی تهران برگزار 
شد.

تیتر دو

انتقاد وزیر ورزش از 
صداوسیما

دکتر محمود گودرزی در نشست با مسئوالن سازمان 
ورزش شــهرداری تهران، با تقدیر از فعالیت های این 
ســازمان در توســعه و تعمیم ورزش،  اظهار داشــت: 
خدمات شهرداری به ورزش خدمات گسترده ای است 
که باید قدردان همه افرادی که از گذشــته تا حال، در 
این حوزه فعالیت کرده اند، باشــیم. وی عملکرد اداره 
کل ورزش و جوانان استان تهران در سال های گذشته 
را عملکردی نامطلوب عنوان کرد و گفت: این استان 
بدون در نظر گرفتن پروژه های جدید در انتهای جدول 
سرانه ورزشــی تلفیقی) روباز و سرپوشیده( کشور قرار 
دارد که این جایگاه نسبت به نیاز مردم به ورزش مناسب 
نیست. دکتر محمود گودرزی بی توجهی به ورزش در 
دیگر نهادها نظیر آموزش و پــرورش، آموزش عالی، 
وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادها و ســازمان ها را 
در ایجاد این فقر ورزشی دخیل دانست و گفت: از این 
جهت باید در گام نخست تغییر بینش و نگرش ایجاد 
کنیم تا با ارتقــاء آن ها رفتارها نیز دچار تغییر شــوند. 
وزیر ورزش و جوانان با تاکید به این نکته که وزارتخانه 
عالوه بــر تالش برای تغییر نگــرش و جذب مردم به 
فعالیت های حرکتی در سیاســت گــذاری ها نیز این 
مهم را مدنظر قرار داده است، افزود: رسیدن به توسعه 
پایدار، ســالمت عمومی را طلب می کنــد که یکی از 
شاخص های ســالمت ورزش و فعالیت بدنی است. 
دکتر گودرزی در ادامه نگهداری از اماکن ورزشی نظیر 
مجموعه آزادی را بســیار پرهزینه دانست و گفت: ما 
برای نگهداری و توسعه زیرساخت های تهران، نیازمند 
مشــارکت، هم زبانی، هم دلی و تعامل با شــهرداری 
هستیم. وی از شهرداری تهران به عنوان بازوی اصلی 
توسعه ورزش همگانی در ســطح این استان یاد کرد و 
گفــت: وزارت ورزش و جوانان برای همکاری متقابل 
با این ســازمان آمادگی کامــل دارد. رویکرد ما رویکرد 
کمک به توسعه ورزش در میان عموم است. وزیر ورزش 
و جوانان دوری جستن از برخوردهای جناحی و سیاسی 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: تجربه نشان داده که این 
نوع برخوردها طی دهه های گذشته جایی را آباد نمی 
کند چرا که به عمل نیاز داریم تا شعار. وی از پیشنهاد 
تشــکیل کارگروه های مختلف، همایش ها و کمک 
های متقابل با ســازمان ورزش شــهرداری استقبال 
کرد و گفت: معاونت همگانی این وزارتخانه به همراه 
فدراســیون های ورزشــی اهتمام ویژه ای به توسعه 
ورزش همگانی دارند و این نهادها ملزم به همکاری با 
شهرداری هستند. دکتر گودرزی خاطرنشان کرد: این 
جا یک به عالوه یک بزرگ تر از دو می شود چرا که جمع 

این دو نهاد نیروی زیادی تولید می کند. 

 گوتی پاسخ 
جرارد پیکه را داد

بازیکن پیشــین ر ئال  ماد رید پاســخ تمسخر مدافع 
بارســلونا را داد. بارســلونا شب گذشــته )شنبه( در 
هفته  چهاردهم اللیگا برابر والنســیا به تساوی یک 
بر یک دســت یافت. آبی اناری ها تا دقایق آخر بازی 
با یک گل پیش بودند اما در دقیقه 85 گل تساوی را 
دریافت کردند. گوتی به روش پیکه در شــبکه های 
اجتماعی به بارســلونا تبریک گفــت و در توئیترش 
نوشــت: به باشــگاه کاتاالنی به خاطر کسب یک 
امتیــاز تبریــک می گویم. پیکه پــس از حذف ر ئال  
ماد ریــد از کوپا دل ری به دلیل اســتفاده از بازیکن 
محروم در توییترش این تیم را مســخره کرد. مدافع 
اسپانیایی بدون نوشته ای تنها از چند شکلک خنده 
استفاده کرد و آن به سرعت در شبکه های اجتماعی 

پخش شد.

تکرار یک اتفاق عجیب در 
بارسلونا پس از 16 سال

لوئیس انریکه در اقدامی عجیب، ترجیح داد شــب 
گذشته در بازی حساس مقابل والنسیا از بازیکنان 
نیمکت نشین خود اســتفاده نکرده و هیچ تعویضی 
انجــام ندهد. انریکــه در حالیکــه بازیکنانی چون 
مونیر، فرمالن، ســاندرو، ســامپر، آدریانو، بارترا و 
تراشــتگن را روی نیمکت داشت تصمیم گرفت 11 
بازیکنی که از ابتدا به میدان رفته بودند را تا به انتها 
حفظ کند.  در فوتبال اسپانیا آخرین بار چنین اتفاقی 
فصل 2010-2011 در بازی مایورکا و رئال مادرید 
رخ داده بود که مایکل الدروپ، مربی وقت مایورکا، 
ترجیح داد مقابــل رئال تعویضی انجــام ندهد.  در 
بارســلونا اما آخرین بار لوئیس فان خال در تاریخ 7 
فوریه 1999 و در بازی مقابل اکسترامادورا بود که 
اقدام بــه تعویض نکرد؛ دیداری کــه با برتری 1-2 
بارسا به اتمام رسید. جالب اینکه یکی  از بازیکنانی 
که در ترکیب بارسلونا 90 دقیقه مقابل اکسترامادورا 
حضور داشــت، لوئیــس انریکه، ســرمربی فعلی 

بارسا بود.

بنزما: فرانسه به من و 
والبوئنا نیاز دارد

بنزما به دلیل متهم شــدن در پرونده باج خواهی از 
متئو والبوئنا، همراه این بازیکن از تیم ملی فرانســه 
بصورت موقت کنار گذاشــته شــده تــا حکم نهایی 
دادگاه اعالم شــود. در فرانســه نســبت به حضور 
دوباره کریــم در تیم ملی دودســتگی وجود دارد و 
برخی معتقدند کــه بنزما باید برای همیشــه از تیم 
ملی فرانسه کنار گذاشته شود.  ستاره رئال که شب 
گذشته موفق شد دو گل به ختافه بزند، در مصاحبه 
با برنامه تله فوت گفت:" هدف اصلی من بازگشــت 
دوباره به تیم ملی است. دوست دارم دوباره پیراهن 
آبی را به تن کنم. همچنین دوست دارم والبوئنا هم 
بــه تیم ملی بازگردد و کنار هــم بازی کنیم. هرکس 
که فوتبال را دوســت دارد، با مــن در این مورد هم 
عقیده اســت.  فکر می کنم فرانســه برای موفقیت 
در یــورو 2016، به من و والبوئنا نیــاز دارد و آرزوی 
من این است که بتوانم به کشورم برای قهرمانی در 
یورو کمک کنم. از اینکه شاید یورو 2016 را از دست 
بدهم نمی ترسم. در زندگی چیزهای دیگری برای 
ترسیدن وجود دارد. درهر صورت امیدوارم همه چیز 
حل و فصل شــده و من بتوانم بــار دیگر به تیم ملی 
برگردم.مسابقات در فرانسه برگزار می شود و واقعا 

دوست دارم در آن حضور داشته باشم."

تور پرسپولیس برای وحید
عملکــرد ضعیف سوشــا مکانــی در کنار حاشــیه های 

فراوانش موجب شده تا مسئوالن پرسپولیس 
به دنبال جذب یک دروازه بان ششدانگ 

باشند و چه کسی بهتر از وحید طالب لو؟ 
برخــی رســانه ها مدعــی شــدند کــه 

پرسپولیسی ها به دنبال صید دروازه بان 
نیمکت نشــین استقالل هســتند. طالب لو 
درپاســخ به این ســوال که آیا قرار اســت به 

پرســپولیس برود نیز اظهار کرد: ســال های 
گذشته هم پیشنهاداتی داشتم ولی چون شرایط 

خاصی داریم و دو بازی از نیم فصل باقی مانده، 
بایــد روی کار خود تمرکز کنیم. کار ســختی در 

نیــم فصل دوم داریم و باید تالش کنیم تا به 
موفقیت برسیم.

ائتالفی علیه فوتبال! 
همکاری مجدد کفاشیان و نبی؟

برخی از ســتارگان جهــان فوتبال در بــردن توپ طال بد 
شانس بودند و از تصاحب این جایزه بی نصیب مانده اند. 
هر ساله تعداد زیادی از فوتبالیست ها در انتظار توپ طال 
هستند. این جایزه به بهترین بازیکن سال داده می شود. 
دوشنبه هفته گذشته، فهرست سه نامزد نهایی توپ طال 

توسط فیفا اعالم شد.
 21 دی از میان نیمار، لیونل مســی و کریستیانو رونالدو، 
بهترین بازیکن سال معرفی می شود اما خیلی از ستارگان 
جهان فوتبال، هرگز شانس کسب این جایزه را نداشتند. 
تا ســال 1995، توپ طال تنها به بازیکنــان اروپایی اهدا 
می شــد و به همین خاطر، اســطوره هایی همچون پله، 
دیگو مارادونا و انزو فراچســکولی با وجود شایسته بودن، 
هیچ گاه فرصت رقابت را در کسب این جایزه پیدا نکردند. 
الدیسالو کوباال، یکی از ستاره های قرن بیستم بارسلونا 
که بیش از 100 گل برای آبی اناری ها به ثمر رساند، هرگز 
به این عنوان دســت نیافــت و حتی در میــان برترین ها 
نیز قرار نگرفت. پس از ســال 95 نیز دســت بســیاری از 
ســتاره های فوتبال دنیا و اروپا از این جایــزه کوتاه مانده 
است. غیبت نام فرانتس پوشــکاش نیز در این سیاهه به 
چشم می آید. در سالی که رئال پنجمین جام اروپایی خود 
را با چهار گل پوشکاش در فینال باالی سر برد، توپ طال 

به لوییس سوارس رسید. 
نام کنی دالگلیش، فاتح ســه جام اروپایی نیز در فهرست 
برندگان این جایزه دیده نمی شــود. بازیکن اسکاتلندی و 
ستاره تیم های سلتیک و لیورپول، کلکسیونی از عناوین 
ملی و بین المللــی دارد. دالگلیش در ســال 198۳ جام 

حذفی و لیگ انگلیس را بــه همراه لیورپول فتح کرد و به 
عنوان بهترین بازیکن این لیگ انتخاب شد اما توپ طال 

به میشل پالتینی رسید. 
فرانک رایکارد، بازیکن مشهور هلندی نیز از تصاحب این 
جایزه بی نصیب مانده اســت. او دوبار برنده توپ برنز شد. 
رایکارد به همراه میالن قهرمان اروپا، سوپرکاپ ایتالیا و 

بین قاره ای شد اما توپ طال به او نرسید. 
پائولو مالدینی، 2۴ سال پیراهن میالن را بر تن داشت و با 
تیم ایتالیایی پنج جام اروپایی را فتح کرد. مدافع روسونری ، 
رکورد بیشترین بازی در میالن را دارد. مالدینی به اعتقاد 
خیلی ها یکی از بهتریــن مدافعان تاریــخ فوتبال بود اما 
هرگز به این جایزه دســت پیدا نکرد. او در ســال 1999 و 
200۳، جــزو نامزدهای نهایی بود ولی هر دو بار، ســوم 
شد. تنها مدافعی که تاکنون توانسته برنده توپ طال شود، 

هم وطن او، فابیو کاناوارو است. 
دروازه بان ها نیز شــرایط مشــابهی دارند. تنها دروازه بان 
دارنده توپ طال، لو یاشــین روســی اســت که در ســال 
196۳ این جایزه را بــرد. برخــی از دروزاه بان ها در میان 
ســه نامزد نهایی قرار گرفتند اما رتبه نخست به آنها تعلق 
نگرفت. دینو زوف، دروازه بان افســانه ای ایتالیا در ســال 
19۳۳ ســوم شد، الیور کان در سال های 2001 و 2002 
نیز در این جایگاه قــرار گرفت و جانلوییجی بوفون هم در 
سال 2006 دوم شد. دیگر دروازه بان پرافتخار اروپا، ایکر 
کاسیاس نیز از این جایزه بی نصیب مانده است. او پنج بار 
به عنوان بهترین دروازه بان جهان شناخته شد. همچنین 
در ســال های 2002 و 2008 بهتریــن دروزاه بان اروپا و 

2010 بهتریــن دروازه بان جام جهانــی آفریقای جنوبی 
انتخاب شد. 

آخرین دروازه بانی که بین ســه نامــزد نهایی قرار گرفت، 
مانوئــل نویــر آلمانی بود که او هم نفر ســوم شــد. رائول 
گونســالس در سال 2001 شــانس کســب توپ طال را 
داشت. از طرف یوفا به عنوان مهاجم سال برگزیده شد و 
عنوان بهترین گلزن اللیگا را هم برد اما در میان سه نامزد 
نهایی توپ طال سوم شد تا مایکل اوون آن را به دست آورد. 
تیری آنری، مهاجم باشــگاه آرســنال و تیم ملی فوتبال 
فرانسه نیز تقریبا شرایط مشــابهی را تجربه کرد. مهاجم 
فرانسوی سال ها در لیگ برتر انگلیس حکمرانی می کرد. 
او سال 200۳ شــانس برد جایزه را داشت اما این عنوان 

به پاول ندود رسید. 
ژاوی هرناندس، مغز متفکر تیم بارسلونا و تیم ملی اسپانیا 
بود. به همراه کشــورش دوبار فاتح رقابت های یورو شــد 
و یک بار جام جهانی را باالی ســر برد. او در ســال های 
2009، 2010 و 2011 در جمــع نامزدهــای نهایی قرار 
گرفــت ولی حضور لیونل مســی اجازه نداد تــا این جایزه 

به او برسد. 
آندرس اینیستا، آخرین بدشــانس این فهرست است. او 
که سه فصل فوق العاده همراه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا 
داشت اما در حســرت توپ طال مانده است. گل پیروزی 
بخش او برابر هلنــد در فینال جام جهانی 2010، او را در 
میان نامزدهای این جایزه قرار داد اما در نهایت دوم شد. 
همچنین در سال 201۳ پس از لیونل مسی و کریستیانو 

رونالدو سوم شد.

ستارگانی که در حسرت توپ طال ماندند

ورزش
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تا دل به برم هوای دلبر دارد
افسانة عشِق دلبر از بر دارد

دل رفت ز بر، چو رفت دلبر آری
دل از دلبر چگونه دل بردارد

)فروغی بسطامی، دوره قاجار، رباعیات(

اندر حکایت تکراری پیوسته نویسی و جدانویسی
چندی پیش عرض کردم که درباره رســم الخط در زبان فارسی اختالف 
سلیقه و نظر بسیار است و در این زمینه، »هر کسی بر حسب فکر گمانی 
دارد«. این نکته را هم گفتم که قانون بد، بهتر از بی قانونی است و درباره 
رسم الخطـ  چه با سلیقه ما جور باشد چه نباشدـ  بهتر است همگی از یک 
قانون پیروی کنیم زیرا تنها راه رسیدن به یکپارچگی در رسم الخط فارسی 
همین است. برای رسیدن به این یکپارچگی بنده دستور خط فرهنگستان 
را با اندک تصرفی، در دستور کار خود قرار داده ام. و از این به بعد بخش هایی 

از این دستور خط را در ستون »زین قند پارسی« با هم مرور می کنیم. 
ـ ای )حرف ندا( همیشه جدا از منادا نوشته می شود: ای خدا، ای که

ـ این، آن جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته می شود:
استثنا: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهی

ـ همین، همان همواره جدا از کلمه پس از خود نوشــته  می شود: همین 
خانه، همین جا، همان کتاب، همان جا

ـ هیچ همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود: هیچ یک، هیچ کدام، 
هیچ کس

ـ چه جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود، مگر در:  چرا، چگونه، چقدر، 
چطور، چسان

ـ چه همواره به کلمه پیش از خود می چســبد: آنچه، چنانچه، خوانچه، 
کتابچه، ماهیچه، کمانچه.

ـ را در همه جا جدا از کلمه پیش از خود نوشته می شود، مگر در موارد زیر: 
چرا در معنای »برای چه؟« و در معنای »آری«، در پاسخ به پرسش منفی.
ـ که جــدا از کلمه پیش از خود نوشــته می شــود: چنان کــه، آن که )= 

آن کسی که(
استثناء: بلکه، آنکه، اینکه

ـ ابــن، حــذف یا حفظ همــزه این کلمــه، وقتی کــه بین دو َعَلم )اســم 
خاص اشــخاص( واقع شــود، هر دو صحیح اســت: حسین بن علی/ 
حســین ابن علی؛ محّمدبن زکریــای رازی/ محّمدابن زکریــای رازی؛ 

حسین بن عبدالله بن سینا/ حسین ابن عبدالله ابن سینا
به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود:

 1. هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید )همان که اصطالحًا »بای زینت« 
یا »بای تأکید« خوانده می شود(: بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن )= گفتن(

 2. به صورت بدین،  بدان، بدو، بدیشان به کار رود.
۳. هرگاه صفت بسازد: بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام

به در سایر موارد جدا نوشته می شود: به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز 
بلنـد، به سختی، منـزل به منـزل، به نام خدا

تبصره: حرف »به« که در آغاز بعضــی از ترکیب های عربی می آید از نوع 
حرف اضافه فارسی نیست و پیوسته به کلمه بعد نوشته می شود: بعینه، 

بنفسه، برأی العین، بشخصه، مابازاء، بذاته
ـ هــرگاه »بای زینت«، »نون نفی«، »میم نهی« بر ســر افعالی که با الف 
مفتوح یا مضموم آغاز می شوند )مانند انداختن، افتادن، افکندن( بیاید، 

»الف« در نوشتن حذف می شود: بینداز، نیفتاد، میفکن
ـ بی  همیشــه جدا از کلمه پس از خود نوشــته می شــود، مگر آنکه کلمه 
بسیط گونه باشد، یعنی معنای آن دقیقًا مرکب از معانی اجزای آن نباشد: 

بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

وقتی انقالب نظامی به خاورمیانه رسید
روایت استفانی کرونین از »ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن«

  کتاب »ارتش و دولت ســازی در خاورمیانه مدرن« تالیف اســتفانی کرونیــن با ترجمه غالمرضا 
علی بابایی منتشــر شــد. این کتاب به کالبدشــکافی ارتش های ایــران در دوران قاجار، و پهلوی 
اول و دوم، افغانســتان و عربستان سعودی و تحوالت سال های اخیر خاورمیانه مدرن می پردازد 
و چارچــوب نقش ارتش در دولت ســازی را مورد بحث قــرار می دهد. این کتــاب پنج فصل دارد. 
»انقالب نظامی در خاورمیانه«، »مدرنیته وارداتی: هیات های نظامی اروپا در ایران عصر قاجار«، 
»چشم انداز تاریخی سازه و بازسازی ارتش افغانستان«، »ارتش ایران در عصر شاهنشاهی پهلوی 
و دوران جمهوری: دولت ســازی امپراتوری ســازی و انقالب«، »ایالت، کودتاها و شاهزادگان: 
ســاختن یک ارتش مدرن در عربستان سعودی« سرفصل های پنجگانه آن را تشکیل می دهند. 
پایان بخش کتاب نیز »فرجام سخن« نام دارد. »انقالب نظامی در خاورمیانه« در فصل نخست به 
کشمکش ناامیدانه و تالش بیهوده حکام محلی در مقابل ورود انقالب نظامی در خاورمیانه اشاره 
دارد.  فصل دوم  با عنوان »مدرنیته وارداتی: هیات هــای نظامی اروپا در ایران عصر قاجار« تاثیر 
ورود هیات ها و مستشاران نظامی اروپا به خاورمیانه را از نظر منشور تجربه ایران مورد بررسی قرار 
داده اســت.  مولف در فصل سوم با عنوان »چشم انداز تاریخی سازه و بازسازی ارتش افغانستان« 
بــرای واکاوی بحث، مطالبی مانند »اصالحات نظامی در قرن نوزدهم«، »مدرنیســم و واکنش 
قبیله ای«، »افغانستان در لوای حکومت مصاحبان«، »جمهوری دموکراتیک افغانستان و ارتش 
افغان«، و »ارتش ملی افغانستان« را منعکس کرده و نوشته است: »ترغیب شورش های قومی، 
قبیلــه ای و مذهبی، زمانی که پایان جنگ ســرد منجر به از دســت رفتن عالقــه غرب ]به پیکار 
ایدئولوژیکی با شوروی[ شد، تعداد دولت های درمانده را افزایش داد. افغانستان قربانی یک چنین 
استراتژی جهانی شد.  »ارتش ایران در عصر شاهنشاهی پهلوی و دوران جمهوری: دولت سازی 

امپراتوری سازی و انقالب« عنوان فصل چهارم کتاب 
اســت. کرونین در این مجال با تکیه بر تحوالت ارتش 
ایران آروده اســت: »مقامــات انقالبی به جــای نابود 
کردن ]تشــکیالت[ حکومت پهلوی، نهادهای عصر 
پهلوی و از جمله ارتش آن را تحویل گرفتند و با آمیزه ای 
از پاکسازی،  جایگزینی فرماندهان و تهاجم عقیدتی، 
این نهادها را به شاخه های وفادار حکومت جدید تبدیل 
کردند. دســتگاه دولت با این که تحت فشارهای شدید 
گریز از مرکز قرار داشــت،  ولی به حیات خود ادامه داد 
و رشد کرد. برخالف کشــورهای همسایه نظیر عراق و 
افغانستان که تغییرات سیاســی ناخواسته ای را تجربه 
کرده انــد، فرمان دولت ایران که در قرن بیســت و یکم 
توســط ارتش آن به اجرا درآمده اســت، بدون این که با 
مانعی روبه رو شود در تمام کشــور جاری است و حیات 
همه مردم را دربرگرفته اســت.«  فصل پنجم »ایالت، 

کودتاها و شاهزادگان: ساختن یک ارتش مدرن در عربستان سعودی« نامیده شده که در رابطه 
با وضعیت ارتش عربستان و مدرن سازی می خوانیم: »عربستان سعودی، برخالف همسایگان 
منطقه ای مانند ایران و عراق از ســازوکار سازندگی ارتش نه در راستای دگرگونی جامعه که بیشتر 
برای حفظ نظم اجتماعی موجود استفاده کرد. بنابراین، عربستان سعودی وقتی وارد قرن بیست 
و یکم می شود که نه تنها تجربه ای از مدرن ســازی نظامی ندارد،  بلکه این مدرن سازی در جهت 
عکس صورت گرفته است یعنی نیروی ایلی و وابســتگی ها و حمایت های خانوادگی نه تنها رو به 

زوال نرفت،  بلکه بیش از پیش و عمیقا در یک نظام حکومت موروثی تبلور پیدا کرد.« 

نوازندة پیانو؛ با طعم موسیقی ایرانی
جواد معروفی، آهنگســاز و نوازنده پیانو، سال 1291 در 
تهران متولد شــد. بعد از دوره ابتدایی، در 1۴ سالگی و 
در دوره ای که کلنل وزیری مدیر هنرستان ملی موسیقی 
بود، بــه تحصیل در آنجا مشــغول شــد و بــه یادگیری 
تکنیک نوازندگی پیانو کالســیک مشــغول شد. در کنار 
موسیقی کالسیک، موســیقی ایرانی را هم ادامه داد و 
تحصیالت موســیقی را نزد علینقــی وزیری کامل کرد. 
در 21 سالگی به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد 

و معلم موســیقی مدارس تهران شد و به آموزش سلفژ و دیکته موسیقی در هنرستان ها پرداخت. 
از 1۳19 همزمان با افتتاح رادیو به این مؤسســه پیوســت و ســال ها تک نواز پیانو بود. از 1۳۳2 
به سرپرســتی موســیقی رادیو منصوب شــد و همزمان با آن به عضویت شــورای عالی موسیقی 
درآمد. همچنین رهبر ارکستر شماره یک و رهبر ارکســتر گل ها بود. او تنظیم کننده آهنگ های 
علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، رکن الدین مختاری و درویش خان و بسیاری دیگر از آهنگسازان 

معروف ایرانی بوده است.
جــواد معروفی در نواختن پیانو شــیوه ای ویژه و یکتا داشــت که تکنیک در آن آشــکار بود. او در 
طول عمر خود ســعی در آشــتی دادن موسیقی ســنتی و غربی داشــت. معروفی بیش از چهل 
سال در زمینه آهنگســازی فعالیت کرد. او و پدرش، از نخستین کســانی محسوب می شوند که 
قطعاتی در دامنه موســیقی ایرانی برای پیانو ســاخته و تنظیم کرده اند. از جمله آلبوم هایی که از 
او منتشر شــد می توان به این نام ها اشــاره کرد: خواب های طالیی، عاشورا؛ راز خلقت و فراق، 
رومی، دستگاه های موســیقی ایرانی در پیانو، و... جواد معروفی 16 آذر سال 1۳72 درگذشت. 

باید منحنی اقتصادی کشور را سبز کنیم
معصومه ابتکار در نشســت شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان یزد ضمن قدردانی از اقدامات 
و حمایت های صورت گرفته زیســت محیطی در اســتان علی رغم مشــکالت ناشــی از تحریم ها و 
بحران های زیست محیطی، از ابالغ سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
پشتوانه عظیمی برای محیط زیست کشور در ســطح ملی یاد کرد و افزود: اگر بتوانیم کارهایمان را 
براساس سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب و با همکاری همه  قوا و بخش های مختلف اجرایی 
و جلب مشــارکت مردم، پیش بیریم، قطعًا توسعه پایدار آینده کشورمان را تضمین خواهیم کرد. وی 
مولفه  اصلی و تعیین کننده برای تحقق سیاســت های کلی را هم گرایی و هم راستایی قوا و مردم ذکر 
کرد و گفت: خوشــبختانه دولت یازدهم در کنار تمام اولویت های کاری خود به لحاظ جامعه نگری 
رئیس جمهور، موضوع محیط زیست را سرلوحه توسعه اقداماتش قرار داده و بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که شاید همین فرصت بتواند مانع بسیاری از روندهای تخریبی و آسیب هایی شود که منابع 
پایه کشــورمان و ســالمتی جوامع ما را مورد تهدید قرار داده اســت. ابتکار با تاکید بر اینکه توقف و 
معکوس کردن آســیب های زیست محیطی زمان بر است، بر امر برنامه ریزی صحیح با نگاه درست 
و براســاس آمایش دقیق ســرزمین تاکید و اضافه کرد: فعالیت ها نباید جدا از ظرفیت های زیستی 
انجام شــود چرا که اگر عبور کنیم، مرتعی که قابلیت تولید، بازدهی و بازســازی خود را دارد تبدیل به 
بیابان می شــود، ســفره  آبی که قابلیت تغذیه و تامین آب منطقه را دارد به نشســت زمین می انجامد 
و تبدیل به یک تهدید می شــود و خاکی که ســرمایه اصلی و ظرفیت عظیم زندگی بشر است، دچار 
فرسایش می شود و به هوا برمی خیزد و مشکالتی جدی برای بشر ایجاد می کند. وی با تاکید بر احترام 
گذاشتن به قوانین طبیعت، عنوان کرد: پیشرفته ترین کشورها در نشستی که در پاریس برگزار شد به 
این نکته اقرار داشــتند که نباید با قوانین طبیعت جنگید بلکه باید با واقعیت های قانون طبیعت کنار 
بیاییم و با علم و نوآوری ســازگاری بیشــتری را با قوانین طبیعیت پیدا کنیم. وی با بیان اینکه رویکرد 
فعلی اقتصاد کشور، اتکا به اقتصاد سنتی و بهره گیری از منابع پایه ای است، اضافه کرد: باید میزان 
تخریب های زیست محیطی را کاهش دهیم و منحنی اقتصادی را سبز کنیم و به همین منظور نیز 
باید به سمت سرمایه گذاری ها  و اشــتغال های جدید و اقتصاد خالق مانند فناوری های نوین برویم 
که از ارزش افزوده  باالیی برخوردارند. ابتکار با تاکید بر اینکه ناگزیر باید به سمت اقتصاد سبز حرکت 
کنیم، اظهار کرد: سال ها از طبیعت و محیط زیســت بهره کشی کرده ایم و دیگر طبیعت جوابگوی 
این نیازهای روزافزون نیست و نمی تواند تاب بیاورد. رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب 
سیاست های توسعه پایدار جهان در اجالس نیویورک برای سال های 2015 تا 20۳0 میالدی، توجه 
به شاخص های توسعه پایدار این سیاست ها در زمینه های مختلف را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره 
به تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های بزرگ بشر، از ارائه طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
ایران به کنوانسیون جهانی خبر داد و گفت: براساس سیاست های کنوانسیون تمام کشورهای عضو 
باید در سال 2020 میالدی 16 درصد از مساحت سرزمینی خود را به عرصه های حفاظتی اختصاص 

دهند و این رقم در ایران در حال حاضر 11 درصد و در استان یزد حدود 6 درصد است.    

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آلبوم جدید »اَِدل« باز هم رکورد شکست
آلبوم تازه ی ادل تبدیل به نخستین آلبوم موسیقی در 
آمریکای شمالی شد که در دو هفته  متفاوت فروشی 
باالی یک میلیون نسخه داشته است. آلبوم »25« 
پس از فروش رکوردشــکن ۳.۳8 میلیون نسخه ای 
در هفته نخست، در هفته دوم ارائه نیز از مرز فروش 
یک میلیون نســخه گذر کرده اســت. به این ترتیب 
»25« نخســتین آلبومی اســت که از زمان شروع به 
کار موسسه  نیلسن در سال 1991 تا کنون در دو هفته 

باالی یک میلیون نســخه فروش داشته اســت. آلبوم »25« یک روز مانده به پایان زمان هفته  
معیار از ســوی نیلسن موزیک )۳ دســامبر پایان هفته دوم در نظر گرفته شده بود( بیش از یک 
میلیون نسخه فروش داشت. به این ترتیب »25« که با فروش ۳.۳8 میلیون نسخه ای خود در 
هفته نخست بیستمین آلبومی لقب گرفت که در یک هفته بیش از یک میلیون نسخه فروخته 
است، تبدیل به نخســتین آلبومی شد که در دو هفته  متفاوت باالی یک میلیون نسخه فروش 
داشــته است. فروش نهایی آلبوم »25« در تاریخ 6 دسامبر پس از پایان پردازش داده های یک 

هفته  کامل به دست موسسه نیلسن، در بیلبورد منتشر خواهد شد. 
گفتنی اســت ادل لوری بلو ادکینز که بیشتر با لقب هنری اش َاِدل شناخته می شود، خواننده و 
ترانه نویس بریتانیایی است. شهرت جهانی وی بیشتر به دومین آلبوم استودیویی اش با نام »21« 
برمی گردد. این خواننده انگلیسی تا کنون موفق به کسب جایزه گلدن گلوب و جایزه اسکار برای 

ترانه فیلم اسکای فال شده و 10 جایزه گرمی را به دست آورده است.

چرا توشیرو میفونه به »جنگ ستارگان« نرفت؟
بر اساس گفته های دختر توشیرو میفونه، این بازیگر 
پیشنهاد بازی در فیلم »جنگ ستارگان« را نپذیرفته 
اســت. میکا میفونــه دختر هنرپیشــه  سرشــناس 
سینمای ژاپن، توشیرو میفونه، در یک مصاحبه اعالم 
کرد پدرش پیشنهاد بازی در فیلم »جنگ ستارگان« 
را رد کرده است. از قرار معلوم جرج لوکاس خواستار 
بازی میفونه در »جنگ ستارگان« بوده، اما در نهایت 
نمی تواند با ستاره  »راشومون« و »هفت سامورایی« 
برای بازی در این فیلم به توافق برســد. میکا میفونه 

در این باره گفت: »من از پدرم شــنیدم به او پیشنهاد شده بود نقش اوبیـ  وان کنوبی را در فیلم 
»جنگ ســتارگان« بازی کند. اما او نگران بود که بازی در این نقش از ارزش تصویر ســامورایی 
بکاهد.« او در ادامه با اشــاره به نقش غرور سامورایی پدرش در رد این پیشنهاد اضافه کرد: »در 
آن دوران فیلم هــای علمیـ  تخیلی ارزش چندانی نداشــتند. زیرا هنــوز تکنولوژی جلوه های 
ویژه پیشــرفت چندانی نکرده بود. بنابراین سازندگان فیلم برای بازی نقش دارت ویدر که نقاب 
برچهره دارد با او وارد مذاکره شــدند، اما در نهایت میفونه این نقش را نیز رد کرد.« البته میفونه 
تنها بازیگری نبوده که بازی در یکی از مشــهورترین فیلم های تاریخ سینما را رد کرده است. آل 
پاچینو، جک نیکلسون و رابرت دنیرو از بزرگانی هستند که پیشنهاد بازی در »جنگ ستارگان« 
را نپذیرفته اند. توشیرو میفونه از بزرگان ســینمای ژاپن بود و در دوران حیاتش در بیش از 160 
کیرا کوروساوا بازی کرد. فیلم نقش آفرینی کرد. او در فیلم های زیادی از کارگردان مطرح ژاپنی آ

ارتش و دولت سازی در خاورمیانه 
مدرن
مولف: استفانی کرونین
مترجم: غالمرضا علی بابایی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه

قیمت: 16 هزار تومان 
340 صفحه

طرح: Alessandro Gatto/ ایتالیا بدون شرح 


