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سخنگوی دولت گفت:  ظرف چند هفته آینده، لوایح 
برنامه ششم و بودجه 95 به صورت همزمان تقدیم 
مجلس خواهد شــد. محمد باقر نوبخت در نشست 
خبری امروز خود با خبرنگاران بــا بیان اینکه لوایح 
بودجه 95 و برنامه ششم برای تصویب هیأت وزیران 
از سوی سازمان مدیریت به دولت ارسال شده است، 

اظهار کرد: تالش کرده ایم  ...

تیم پرطرفدار تراکتورسازی در فصل جاری عملکرد 
قابــل قبولی نداشــت. این تیــم فصل گذشــته را تا 
یك قدمــی قهرمانی هم پیش رفــت اما در لحظات 
پایانی آخرین مســابقه لیگ، طی اتفاقاتی عجیب و 
دراماتیک، بازی برده مقابل نفت تهران را با تساوی 
عوض کرد تا به جای کسب جام روی سکوی دومی 

بایستد و هواداران پرشور این  ...

محمدرضا درافشار نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 
لــوازم خانگی در گفــت و گو با فــارس درباره اعالم 
مســئوالن بانک مرکزی مبنی بر ورود لوازم خانگی 
خارجی به طــرح فروش کاال بــا کارت اعتباری ۱۰ 
میلیون تومانی اظهار داشــت: عرضه لوازم خانگی 
خارجی در این طرح فاجعه است و این فروش به نفع 

کاالهای خارجی خواهد بود ...

کادمی علمی علوم  تحقیقات دانشمندان آلمانی در آ
نشان میدهد نوزادان مادرانی که در دوران بارداری 
ورزش میکنند و در این دوران تحرک الزم را دارند در 
مقایسه با مادرانی که تحرک ندارند، باهوشترند و قوت 
یادگیری بهتری دارند. توجه به این نکته که انتخاب 
ورزش حتما با مشاوره پزشــک انجام شود، اهمیت 

زیادی دارد چرا که پرداختن به  ...

احمد توکلــی، نماینده مردم تهــران در تلگرام خود 
خاطره زیر را منتشر کرد. احمد توکلی نوشت: همدلی 
تنها در صداقت با مردم است. چند روز پیش اطراف 
تهران پیاده روی می کردم که راننده نیســانی من را 
دید و با اعتراض گفت آقــای دکتر اینجا کی گاز می 
کشند؟گفتم هیچ وقت!احتمااًل انتظار این پاسخ را 

نداشت و با تعجب  ...

معــاون پارلمانی رئیس جمهور با اعــالم جزئیاتی از 
دیدار دیشب رئیس جمهور و برخی اعضای دولت با 
مقام معظم رهبری، از تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد 
مقاومتی به ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر 
داد. مجید انصاری در حاشــیه چهارمین اجالسیه 
دوره ششــم اتاق اصناف ایــران در جمع خبرنگاران 

از برگزاری جلسه ویژه اقتصاد  ...

رئیس کمیته پزشــکی فدراســیون وزنه بــرداری در 
تشــریح وضعیت بهداد ســلیمی بعد از انجام عمل 
جراحی گفــت: هنوز نمی توان زمــان دقیقی برای 
بازگشت وی به میادین تعیین کرد اما تالش می کنیم 
این اتفاق زودتراز ۶ ماه بیفتد. داود باقری در گفتگو با 
خبرنگار مهر با یادآوری اینکه بهداد بالفاصله و یک 

روز بعد از عمل کار  ...

بیتوته- برای یک عذرخواهی موثر الزم است ۶ گام 
را طی کنیم: گام اول : پیشنهاد »من را ببخش!«

به کــودک بیاموزیم که وقتی کســی را می رنجانیم، 
می توانیم به او پیشــنهاد بدهیم که ما را ببخشد، اما 
چون یک پیشنهاد است، باید آمادگی شنیدن پاسخ 
منفی را هم داشته باشیم. در مرحله بعدی، مهم است 
که بپذیریم اشــتباه کرده ایم. پذیرش اشتباه در واقع 

زمینه درک مسوولیت پذیری  ...
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لطفا ترمز بیکاری را 
بکشید 

چندی پیــش معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت 
بهداشت با هشدار درباره افزایش افسردگی در میان 
دانشجویان، گفت: "طبق آماری که از دانشجویان 
به دست آمد، افسردگی در میان دانشجویان افزایش 
پیــدا کــرده و خودکشــی در اوج افســردگی روندی 
تصاعــدی را طی کرده اســت." همچنیــن به گفته 
»تیفانی میلر« روانشناس آمریکایی در برخی اوقات 

صفحه 5افسردگی به خاطر انتظارات  ... صفحه 6

پرونده »پی.ام.دی« 
بسته می شود

ارائه پیش نویس قطعنامه نظارت بر »برجام« توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی

 نامه رهبری 
علیه »بازی« غرب

رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شــورای شــهر 
تهران گفت: برونــداد پیام نامه رهبــری به جوانان 
غربی این بــود که بازی غرب را برهــم زند و ماهیت 
فریبکارانــه دولت هــای غربی و مســئوالن غربی 
را افشــا کنــد و نشــان دهــد ایــران کشــور مدافع 
 صلــح و به دنبــال انتقــال حــق و عدالت طلبــی 

صفحه 3است. پرویز سروری درباره  ...

وعده های سر خرمن انتخاباتی
کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس داریم و از همین حاال تکاپوی آن هایی که در سودای نمایندگی اند، شروع 
شده است. از سفر به شهرستان هایشان و شرکت در مراسم های عزاداری تا سخنرانی. سخنرانی هایی که 
پر هستند از وعده هایی که اگر نگوییم همه اش، اکثر آن ها برای کسب رای بیشتر و راهیابی به مجلس است 
تا اینکه در واقعیت وعده هایی عملی باشند. از معروف ترین این وعده ها اما قول »استان شدن« به شهرستان 

صفحه 2ها یا »شهرستان شدن« به روستاها و امثالهم است. وعده هایی که علی القاعده برای مردم  ...
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آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی:روزهای سخت کاپیتان

زنان از حصار تندروی ها رسته اند
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی به سمینار 

گاهی نسبی رسیده و از حصار تندروی  ملی زنان در تاریخ مجالس ایران تاکید کرد: زن ایرانی به آ
ها رسته و می خواهد تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسالم برای شناخت جایگاه 
زنان آمده است.  در متن پیام آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که امروز سه شنبه توسط یکی از 
زنان فعال در حوزه سیاست قرائت شد، آمده است: مطالبه اصلی زنان در جامعه فعالیت های 

سیاسی و حضور در قانون گذاری است که این امر در روند تدریجی حرکت به سوی مردم ساالری 
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روزهــای ســخت کاپیتــان تیــم ملــی در ام 
صــالل خیلی زود شــروع 
شــد. از همان روزی که 
به این باشگاه پیوست. 
تیموریان خیلی زود در 
تمرینات متوجه شــد 
که اویگون  ...

مدت بازپرداخت تسهیالت خرید کاال ۱۲ ماه است

دبــه جـــدید در پرداخـت تســهیالت 
صفحه 5

صفحه 2

نماینــده مــردم دشتســتان در 
مجلس از تقدیم طرح اســتیضاح 

وزیر آموزش  ...

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با 
بیان این که اتهامات مجلس درباره  

عضویت  ...

سرپرســت دادســرای فرهنگ 
و رســانه روز گذشــته علیه مدیر 

مسئول روزنامه ...

 استیضاح 
 وزیر آموزش 

و پرورش 

توضیحات جدید 
از قراردادهای 

خودرویی

اعالم جرم علیه 
مدیر مسئول 

»اطالعات«
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تصویب »نبایدها« برای انتصابات در مشاغل حساس 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رســیدگی به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصمیم گرفتند 
انتخاب اشخاص برای تصدی پست ها و مشاغل حساس ممنوعیت هایی داشته باشد. این ممنوعیت ها شامل کسانی 
می شــودکه تابعیت مضاعف دارند و افرادی که به اسالم، نظام جمهوری اسالمی، والیت مطلقه فقیه و قانون اساسی 
اعتقاد و التزام عملی ندارند. در تبصره این مصوبه آمده اســت که این بند نافــی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 
۱3۰7.۰۲.۱8 و اصالحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و نیز اقلیت های دینی شناخته 

شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین کسانی که در زمینه تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند، افرادی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کالهبرداری، اختالس، 
ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند و وابستگان تشکیالتی احزاب، سازمان ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی و اعضای 
فرقه های ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان های کاذب و نیز کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند، 

از انتصاب در مشاغل حساس محروم می شوند.
در ادامه این مصوبه آمده است: مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطالعاتی مستندا ارتباط 
با آنها را نفی کرده اند، آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه ها)سایت ها(ی اینترنتی ضداسالم و ضدانقالب، فعاالن علیه نظام 

و مرتبطان با آنها و نیز فعاالن در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی نیز جزو ممنوعیت ها برای انتصاب در مشاغل حساس می شود.

خاطره تلگرامی از یک راننده نیسان
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تلگرام خود خاطره زیر را منتشر کرد. احمد توکلی نوشت: همدلی تنها در صداقت 

با مردم است
چنــد روز پیش اطراف تهران پیاده روی می کردم که راننده نیســانی من را دید و با اعتــراض گفت آقای دکتر اینجا 
کی گاز می کشــند؟گفتم هیچ وقت!احتمااًل انتظار این پاســخ را نداشــت و با تعجب گفت: آخه چرا؟گفتم شماها 
فصل زمستان اینجا نیستید. حدود ۱۰ تا ۱5 خانوارید که فقط ایام خوش آب و هوای سال اینجا می آیید. زمستان 
هم جای دیگری می روید و نیاز ندارید. نیاز هم داشــته باشید نیازتان در حدی نیست که ضرورت باشد.بعد برایش 

توضیح بیشــتری دادم. گفتم ببین عزیز؛ دولت با این حجم گرفتاری و در این شــرایط وظیفه دارد که برای صرف منابع و بیت المال برنامه ریزی 
کند. نیاز های کشــور زیاد و منابع محدود است. هزینه گاز کشیدن به این کوهستان آنهم برای ۱۰ خانوار که همیشه سال هم نیستند نه منطقی 
اســت و نه اقتصادی.حتمًا شــما هم نمی پسندید در چنین شرایطی دولت از این دست هزینه ها داشــته باشد. باید همه مان در حد توان دولت را 
 کمک کنیم.ا همین گپ مختصر و صمیمانه پذیرفت.باید ســاده و البته شــفاف و صادقانه با مردم ســخن گفت و آنها را با مشکالت کشور آشنا و 

همراه ساخت.
 مردم فهمیده و صبوری داریم. به شــرطی که احســاس صمیمیت و صداقت از ســوی مســئولین کنند. این صداقت است که همدلی می آورد و 

بدون این همدلی نیز راهی برای گذر از شــرایط سخت نیست.

با نزدیک شدن به انتخابات، اصالح طلبان مثل همیشه نگران قضیه ردصالحیت 
ها هستند. این گونه است که مانند روزهای پیش از انتخابات های گذشته، فعاالن 
سیاسی و حقوق دانان و عالمان دینی متمایل به اصالح طلبان، در سخنرانی ها و 
مصاحبه های خود درخصوص چگونگی تایید و رد صالحیت ها از منظر سیاسی و 
قانونی و شرعی سخن می گویند. اما امسال به نظر می رسد اصالح طلبان برنامه 
دیگری را نیز در نظر دارند: رایزنی با شورای نگهبان. موضوعی که چه درنهایت به 
نتیجه برســد و چه نرسد، نشان از تغییری استراتژیک در رویکرد اصالح طلبان به 
موضوع انتخابات است.  موضوع مذاکره با شورای نگهبان اوایل امسال بود که از 
سوی اصالح طلبان مطرح شد. داریوش قنبری اردیبهشت امسال در مصاحبه 
ای گفت که اصالح طلبان با اســتفاده از تجربیات گذشــته می توانند مشکل رد 
صالحیت هــا را حل کننــد. قنبری با بیان اینکه مســئه تاییــد صالحیت یکی از 
چالش های همیشگی جریان اصالح طلب بوده است، تاکید کرد که تعامل با برگزار 

کنندگان انتخابات می تواند در این زمینه اثر گذار باشد. او گفت: وقتی که می توان 
در مسایل سیاست خارجی با دشمنان مذاکره کرد و مسایل را از طریق گفت و گو حل 
نمود، منطقی است که در داخل کشور نیز از همین ظرفیت استفاده کنیم. قنبری 
در آن مصاحبه گفته بود که در انتخابات های قبل نیز گاهی چنین حرکت هایی از 
ســوی اصالح طلبان انجام شده اما فضایی که در گذشته وجود داشت باعث شد 
نتیجه مورد نظر به دست نیاید اما اکنون فضای بهتری برای این تعامالت فراهم 
اســت. این موضوع بعدا چندین بار از سوی اصالح طلبان دیگر نیز مطرح شد که 
نشان از مذاکرات پشت پرده اصالح طلبان با شورای نگهبان داشت. تا اینکه در مهر 
ماه امسال نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در 
این خصوص، آن را رد کرد و گفت: اساسًا هیچ نوع مذاکره و یا توافقی قبل از اینکه 
موعد بررسی صالحیت ها در شورا آغاز شود قابل تصور نبوده و فایده ای بر آن مترتب 
نیست. وی تاکید کرد: مقرر شده هیچ یک از اعضای شورای نگهبان و تشکیالت 

مدیریتی در مرکز و استان ها در مورد مسئله صالحیت ها با هیچ کدام از کاندیداهای 
احتمالی مذاکره ای نداشته باشند کما اینکه تاکنون هم چنین مسئله ای در برنامه 
کاری مطرح نبوده است. با این حال صحبت از مذاکره با شورای نگهبان همچنان 
ادامه دارد و به نظر نمی رسد اصالح طلبان دســت از تالش در این مورد برداشته 
باشند. امروز نیز رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی از تشکیل و شروع 
به کار کمیته ای در این خصوص خبر داده اســت: کمیته رایزنی و تعامل در جبهه 
اصالحات تشکیل شده که وظیفه اش بر قراری ارتباط با اعضای شورای نگهبان 
و دیگر مؤثرین است؛ از قبل هم کار هایش را شروع کرده بود، و مالقات هایی هم 
داشــت که امیدوار کننده بود. همه اصرار دارند کــه کار این کمیته ادامه پیدا کند. 
منتجب نیا موضوع مدیریت کاندیداها را نیز در کنار رایزنی با شورای نگهبان مطرح 
کرده و گفته است: مثال افرادی هستند که می دانیم حتما قرار است رد صالحیت 
شوند، که اگر آن ها را آوردیم، نتیجه کار مشخص است؛ البته بنا نیست هیچ کدام از 
افرادی که این احتمال در مورد آن ها وجود دارد کاندیدا نباشند؛ در کل باید الیه های 

مختلفی از اصالح طلبان را برای انتخابات داشته باشیم.

زنان از حصار تندروی ها 
رسته اند

آیت اللــه اکبر هاشــمی رفســنجانی رییس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، در پیامی به سمینار ملی 
زنــان در تاریخ مجالس ایران تاکیــد کرد: زن ایرانی 
گاهی نسبی رســیده و از حصار تندروی ها رسته  به آ
و می خواهد تفســیر علمی آیات و روایاتی باشد که در 

تعالیم اسالم برای شناخت جایگاه زنان آمده است.
 در متن پیام آیت الله اکبر هاشــمی رفســنجانی که 
امروز ســه شــنبه توســط یکی از زنان فعال در حوزه 
سیاست قرائت شد، آمده است: مطالبه اصلی زنان در 
جامعه فعالیت های سیاسی و حضور در قانون گذاری 
است که این امر در روند تدریجی حرکت به سوی 
مردم ساالری پس از انقالب با برگزاری انتخابات 

فراهم شده است.
وی تاکیــد کرده اســت: آنچه انقالب اسالمی را در 
مقوله توجه به توانایی های بالقوه زنان و به فعلیت 
رساندن آنها در مسیر درست از همه مقاطع تاریخ 
ایران و حتی از مکاتب فکری و بشری دنیا، متمایز 
می کند، نگاه جامع و اسالمی رهبران و بزرگان آن 

در سطوح عالی به جایگاه زن است. 
هاشمی رفســنجانی، حسن سلیقه دست اندرکاران 
ایران«  تاریخ مجالس  برگزاری »همایش زنان در 
که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت 
ساز، چنین اجتماعی را تشکیل داده اند، ستود و 
ابراز امیدواری کرد که این همایش مقدمه ای برای 
حضور پرشور زنان به عنوان نامزد و رأی دهنده، در 

انتخابات باشد.
زنان ایران اسالمی در سایه انقالب و به خاطر کارهای 
زیربنایی تحصیلی به چنان مرحله ای از رشد علمی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رسیده اند که شناخت 
جایگاه زنان در مجالس قانونگذاری، دســت یابی به 
راهکارهای متناسب با ساختارهای حقیقی و حقوقی 
ایران برای افزایش نرخ مشــارکت زنان در مجلس، 
گاه کردن ارکان جامعه مدنی و ارکان قدرت نسبت به  آ
ضرورت مشارکت سیاسی زنان و افزایش سهم زنان 
در سپهر سیاســی کشور از جمله اهداف آنان در یک 

نشست علمی شده است.
گاهی  »این مهم، نشــان می دهد کــه زن ایرانی به آ
نسبی رسیده و از حصار تندروی ها رسته و می خواهد 
تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسالم 

برای شناخت جایگاه زنان آمده است. 
ظرافت داستان های تاریخی قرآن در بیان صریح و 
ایمایی نقش زنــان و جایگاه آنها در جامعه از حضرت 
فاطمه)س( در ســوره کوثر گرفته تا حضرت مریم، 
دختران شعیب و همسر موســی، آسیه زن فرعون، 
ملکه صبا، زلیخا در سوره یوسف، همسر ابوسفیان، 
همســر عمران، مــادر مریم و زن ابولهب در ســوره 
المسد نشــان از جامعیت نگاه اسالم به زنان در ابعاد 
مثبت و منفی و در راستای خوبی و بدی و همین ثابت 
می کند که مباحث مربوط بــه نابرابری حقوق زن و 
مرد در اسالم و تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی، 
برخاسته از افکار افراطی و تفریطی است و اسالم زن 
را موجودی شریف با ویژگی های خاص می داند که 
به قول امام راحل، از دامنش مرد به معراج می رود. 

وعده های سر خرمن انتخاباتی
نامزدها به مردم وعده استان یا شهرستان  شدن ندهند

کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس داریم و از همین حاال تکاپوی آن هایی که در 
سودای نمایندگی اند، شروع شده است. از سفر به شهرستان هایشان و شرکت در 
مراسم های عزاداری تا سخنرانی. سخنرانی هایی که پر هستند از وعده هایی 
که اگر نگوییم همه اش، اکثر آن ها برای کسب رای بیشتر و راهیابی به مجلس 
اســت تا اینکه در واقعیت وعده هایی عملی باشند. از معروف ترین این وعده ها 
اما قول »استان شــدن« به شهرستان ها یا »شهرستان شــدن« به روستاها و 
امثالهم اســت. وعده هایی که علی القاعده برای مردم هر حوزه انتخابیه ای، 

بسیار وسوسه براگیز است. 
حاال پیش از شروع بازار این وعده و وعیدها مدیر کل تقسیمات کشوری در این 
خصوص به نامزدها هشدار داده و گفته است که به مردم وعده الکی برای تغییر 
تقسیمات کشوری ندهند، چراکه تقسیمات عوض نخواهد شد. هشداری که 
گاهی مردمی  اگر روی نامزدهای انتخابات مجلس تاثیری نداشته باشد، روی آ

که قرار است به آن نامزد رای دهند، تاثیرگذار است.
اما در اینجا موضوع دیگری که درخورد توجه است، این است که اگر انتخابات 
مجلس استانی باشد، احتماال دیگر طرح چنین وعده هایی از سوی کاندیداها 
بالموضوع خواهد بود. در آن صورت نمایندگان مجلس ایران نیز مثل پارلمان 
های بسیاری از دیگر کشورها، با دعواها و رقابت های محلی به قدرت نمی رسند 
و اگر این رقابت ها جایی برای عرض اندام داشــته باشــد، در سطح شوراهای 

شهر و روستا خواهد بود. 
هرچند موضوع استانی شدن انتخابات مجلس به مجلس دهم نرسید، امید می 
رود با اجرایی شدن آن مشکل وعده تغییر تقسیمات کشوری برای جذب رای و 

مشکالت دیگر از این دست را نداشته باشیم. 

نامزدها وعده تغییر تقسیمات کشوری را ندهند
زهرا احمدی پور امروز در حاشــیه نشســت تخصصی کارشناســان تقسیمات 
کشوری استان کشــور در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه در دوره انتخابات، 
نامزدها برای کســب رای وعده هایی برای ایجاد تقســیمات جدید کشــوری 
می دهند در حالی که این تقسیمات براساس ظرفیت های موجود انجام می شود 

نه براساس تبلیغات.
وی با بیان اینکه وعده هایی که نامزدهای انتخاباتی می دهند تقسیمات کشوری 
را از ریل قانونی خارج می کند، افزود: این وعده ها برای توســعه کشور کمکی 
نمی کند زیرا مدیریت منابع محدود کار دشواری است و این تقسیمات براساس 
منابع موجود انجام می گیرد و برای تقسیمات کشوری باید نگاه بلندمدتی داشته 
باشیم. بنابراین توصیه ما این است که نمایندگان و نامزدهای انتخابات وارد این 

حوزه نشوند زیرا این امر کمکی به توسعه کشور نمی کند.
احمدی پور با اشــاره به اینکه در دولت قبل تقســیمات کشوری زیادی مصوب 
شــد و درخواســت های زیادی هم به دولت رسیده اســت، افزود: دولت ۲3۰ 
درخواســت برای تقسیمات جدید وزارت کشور داده اســت و ما در حال بررسی 
درخواست هایی هستیم که بدون کارشناســی به دولت ارائه شده است. ما این 
درخواست ها را بررسی کرده ایم و در مجموع کمتر از ۱۰ مورد آنها شرایط قانونی 
دارند. وی با بیان اینکه اگر این تقســیمات کشوری را تایید کنیم، آن را به دولت 
خواهیم فرســتاد، تاکید کرد: البته ما به دنبال تقسیمات کشوری بی حساب و 

کتاب نیستیم. در دو سال گذشته هم تالش ما این بوده که تقسیمات کشوری  
که در گذشته انجام شده آسیب شناسی شود.

زهرا احمدی پور همچنین با اشاره به این که »در انتخابات سال جاری حوزه های 
انتخابیه تغییری نمی کند« گفت: بنابراین تعداد نمایندگان مجلس هم افزایش 

یا کاهش نمی یابد.

تقسیمات زیاد، ضد توسعه است 
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنین در ابتدای نشست تخصصی 
کارشناســان تقســیمات کشوری اســتان کشــور گفت: شرایط ســهل برای 
تقسیمات کشــوری ناپایدارکننده امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور 
اســت. احمدی پور با بیان اینکه با هر تقسیمات کشوری جدید فرآیند اجتماعی 
جدیدی ایجاد می شود و »ما« را در مقابل »دیگری« ساماندهی می کند، گفت: 
یعنی با تبدیل بخش به شهرســتان جدید، آن شهرستان »دیگری« شهرستان 

موجود می شود.
زهرا احمدی پور خاطرنشــان کرد: ما نفعی از تقسیم کشــوری نمی بریم؛ زیرا 
این تقســیمات ضدتوسعه اســت و فرآیند آن باید کند شود. به گفته احمدی پور 
اکنون روستاهایی که به شهر تبدیل می شوند منابع درآمد پایدار ندارند؛ بنابراین 
در شــرایط جدید درآمد وارد شــهر نمی شود از سویی ســاکنان شهر جدید هم 

حاضر نیستند که کشاورزی کنند. وی تاکید کرد: تعداد زیاد شهرداری ها نشانه 
توسعه یافتگی است و تعداد روستاها نشان دهنده عقب ماندگی نیست. تقسیمات 

کشوری بدون حساب و کتاب در درازمدت آسیب های فراوانی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ما باید مناطق را توانمند کنیم 
اما هرگاه توانایی مناطق افزایش می یابد ما دنبال تقســیم آن می رویم، گفت: 
نمونه آن هم خروج قزوین از اســتان زنجان اســت که هنوز زنجان نتوانسته به 
شــرایط قبل از تجزیه خود بازگردد. احمدی پور تاکید کرد که ما باید شرایطی را 
ایجاد کنیم که واحدها براساس ظرفیت های خود وارد با یکدیگر وارد رقابت شوند 
در حالی که با ایجاد رقابت جدید ظرفیت واحدها را از بین می بریم. از ســویی با 
تقسیم بندی جدید باید تمام ادارات در واحد جدید ایجاد شود که این امر هزینه بر 
است یعنی میزان اعتباراتی که برای توسعه زیربناها می توان در نظر گرفت باید 

صرف ایجاد ساختمان ادارات و حقوق کارمندان جدید شود.
وی در ادامه با بیان این که »نباید پیشنهاد تقسیمات کشوری به راحتی و بدون 
کار کارشناســی مطرح شود«، تصریح کرد: وزارت کشــور تمایلی ندارد که آمار 
شهرستان ها افزایش یابد. برای ما این مهم اســت که با شناسایی نقاط آسیب 
تقسیمات کشــوری گام های محکم تری برداریم و خارج از ریل قانون حرکت 
نکنیم. شــعار این دولت حرکت بر ریل قانون است. ما در وزارت کشور براساس 

همین اصل برنامه ریزی می کنیم.

خاطره روزدیدبان مجلس

سخنرانان مسئولیت سخنانشان را بپذیرند
معاون وزیر کشور گفت: ۲9 بهمن ماه تا ۶ اسفند ماه فرصت تبلیغات برای کاندیدا است که اگر فعالیت تبلیغاتی کاندیدا خارج از این تاریخ باشد، تخلف بوده و ممنوع است. محمدحسین مقیمی امروز در نشست 
خبری با اصحاب رســانه اظهار داشت: مهمترین موضوع انتخابات حضور حداکثری مردم پای صندوق ها و حفظ آرامش است. وی افزود: فعالیت سیاسی در کشور ما طبق قانون اساسی آزاد است و گروه ها، 
احزاب و تشکل  های سیاسی می توانند فعالیت داشته باشند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه برگزاری جلسات احزاب و گروه ها اگر با مجوز باشد مورد حمایت قرار می گیرد، بیان کرد: فردی که در این گردهمایی ها 
و گروه ها ســخنرانی می کند باید بداند هر سخنی بگوید مسئولیتش با خودش است و اگر در چارچوب ارزش های انقالب اسالمی نباشد، از سوی دستگاه های قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد. مقیمی درباره 
تخلفات تبلیغاتی گفت: ۲9 بهمن ماه تا ۶ اســفند ماه فرصت تبلیغات برای کاندیدا اســت که اگر فعالیت تبلیغاتی کاندیدا خارج از این تاریخ باشــد، تخلف بوده و ممنوع است. وی با بیان اینکه یکسری از قوانین 
در مجلس شــورای اســالمی تغییر کرده ولی تعداد نمایندگان تغییر نکرده است، بیان کرد: در مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان البرز ۲ نماینده اضافه شده است. معاون وزیر کشور گفت: افزایش 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی هر ۱۰ سال یکبار ممکن می شود که پیشنهاد این کار داده شده است.

تشکیل کمیته رایزنی با شورای نگهبان

سیاسی
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 اقدامات اثربخش دولت 
درباره »حصر«

 تشکیل »ستادفرماندهی« 
برای اقتصادمقاومتی 

سخنگوی دولت گفت:  ظرف چند هفته آینده، لوایح برنامه ششم و بودجه 95 به صورت همزمان تقدیم مجلس خواهد 
شد.

محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم برای تصویب 
هیأت وزیران از سوی سازمان مدیریت به دولت ارسال شده است، اظهار کرد: تالش کرده ایم که بودجه امسال از نظر 
شکلی و عملیاتی متفاوت از گذشــته باشــد. بنابراین احکام و تبصره های تکراری را جداگانه به مجلس ارائه کردیم تا 
رسیدگی به بودجه خیلی ســریعتر انجام گیرد. وی با اشاره به اینکه گفته شده است دولت در ارائه بودجه به مجلس 48 
ساعت تخلف کرده است افزود:  در این رابطه از مجلس جدا عذرخواهی می کنیم و بابت تاخیرهایی که در سال ها و در 

دهه های گذشته اتفاق افتاده است هم از مجلس معذرت می خواهم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رسیدگی به الیحه بودجه زمان بندی مشخصی دارد، خاطر نشان کرد: همیشه چند 
روز و چند هفته و حتی گاهی یک ماه مجلس در این رابطه تساهل انجام می دهد اما ما معتقدیم کشور آنقدر مسأله دارد 

که پرداختن به این مسائل از سوی ما درست نیست.
نوبخت تصریح کرد: مطابق ســال های گذشته به محض آماده شــدن بودجه به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اطالع رســانی کامل را به طور کامل انجام خواهم داد. نوبخت در رابطه با جلســات عراقچی با نمایندگان ۱+5 گفت: 

ایشان از این جلسات راضی بودند و رضایت ما این است که پرونده در آژانس بسته شود.
سخنگوی دولت همچنین درباره گزارش آمانو نیز گفت:  این گزارش برای شورای حکام است تا آن ها نظر دهند. البته 
این گزارش کامال نشان می دهد که فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است و ما امیدواریم پرونده در آژانس بسته شود تا 
در صورتی که بسته شد سلسله اقداماتی که باید را انجام دهیم و در آینده نزدیک تحریم ها برداشته شود و در صورتی که 
پرونده بسته نشــود نیز مطابق فرمایشات رهبری، رویکرد نظام جمهوری اسالمی ایران مشخص است و ما هم برجام 

را اجرا نخواهیم کرد.
سخنگوی دولت همچنین در مورد برداشت هایی که از اظهارات رئیس جمهور ترکیه شده است و اینکه که گفته می شود 

ایران را تهدید کرده است، گفت: این برداشت ها و ادعاها نادرست و سوال برانگیز است.
وی با اشاره به مکالمه تلفنی روءســای جمهور ایران و ترکیه، گفت: موضوعات مختلفی در این مکالمه مطرح شد که 
یکی از آن ها اظهار نگرانی آقای اردوغان از انتشــار مطالبی راجع به ایشان و خانواده شان در یکی از رسانه های ایرانی 
بوده است که رئیس جمهور هم در پاسخ به ایشان گفته بودند که در ایران دموکراسی حاکم است و رسانه ها گاهی چنین 

مطالبی را منتشر می کنند و ظرفیت آن وجود دارد.
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ادعای تهدید کردن و هشدار دادن رئیس جمهور ترکیه درست نیست، خاطر نشان 

کرد: وزیر امور خارجه ما به باالتر از این ها نشان داده است که هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکند.
وی در ادامه به سوال برانگیز بودن طرح ادعای هشدار رئیس جمهور ترکیه علیه ایران گفت: این موضوع از این جهت 
سوال برانگیز است که مشــاوران آقای اردوغان در شرایطی که ترکیه با همســایگان خود مثل عراق و سوریه و روسیه 

درگیر است اجازه نخواهند داد که ایران هم به حوزه خصومت ها وارد شود.
نوبخت با بیان اینکه ما خوشحالیم ملت بزرگ مسلمان ترکیه حزب اسالم گرا را مورد اعتماد خود قرار داده است، گفت: 
با انتخاب چنین دولت هایی باید شاهد تحکیم روابط با همسایگان باشیم و بتوانیم چهره واقعی از اسالم صلح و دوستی 
را به جهان نشــان دهیم اما متاسفانه شاهدیم دولت ترکیه در مظان حمایت از داعش قرار گرفته است و مشاوران آقای 

اردوغان باید مراقب باشند.
وی در مورد خبر مربوط به ممنوعیت ثبت نام رشــته های علوم انســانی در مدارس دولتی از سال آینده، گفت:  از وزیر 

آموزش و پرورش درخواست می کنم دالیل و توضیحات الزم در مورد این تصمیم را توضیح دهد.
در ادامه خبرنگاری پرسید، در مراسم ۱۶ آذر از رئیس جمهور در مورد ی و همچنین ممنوع التصویر بودن رئیس دولت 
اصالحات سوال شده بود و ایشان پاســخ ندادند، نظر دولت در مورد این دو موضوع چیست؟ نوبخت گفت: من دیروز 
در سازمان مدیریت در مورد مســائل مربوط به بودجه درگیر بودم و متاسفانه فرصت نکردم که همزمان صحبت های 
رئیس جمهور و ســواالت دانشــجویان را بشنوم اما در مورد موضوعات طرح شــده در رابطه با ی، دولت اقدامات الزم 
اثربخش را انجام خواهد داد و در صورت لزوم اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد و من تاکید می کنم رئیس جمهور از 

هیچ یک از وعده هایش عدول نکرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعالم جزئیاتی از دیدار دیشب رئیس جمهور و برخی اعضای دولت با مقام معظم رهبری، 
از تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

مجید انصاری در حاشیه چهارمین اجالسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه ویژه اقتصاد 
مقاومتی با حضور رئیس جمهور و برخی اعضای دولت در محضر مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با تاکید مقام معظم 
رهبری، ستاد راهبری و مدیریت اقتصادمقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد و شب گذشته نیز مقام 

معظم رهبری تاکید مجددی بر اجرای این سیاست ها و مردمی کردن اقتصاد تاکید فرموده اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: از این پس بنا شــده در قالب اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، دولت صرفًا 
سیاســتگذار، حامی و ناظر در اقتصاد باشــد و امور و میدان واقعی به بخش خصوصی داده شود. وی تصریح کرد: دولت 
یازدهم مصمم است تا تحریم های ظالمانه بر علیه ایران را بردارد و شتابان به سمت توسعه متوازن اقتصادی حرکت کند. 
به گفته انصاری، برای اجرای این هدف مهم بنا است متوسط رشد اقتصادی 8 درصد باشد و کشور از رکود به صورت کامل 

خارج شود به نحوی که به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: هدف دولت آن است که در روان سازی و تسهیل امور به خصوص در مقررات 
بانکی گام های جدی بــردارد، البته دولت الیحه ای را برای دائمی کردن احکام برنامه های توســعه ای به مجلس تقدیم 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بدهی معوق خود به بانک ها را پرداخته و تسهیالت تکلیفی و تحمیلی به بانک ها را قطع 
کند، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ خواهد داد، چرا که در گذشته دولت هر کجا برای ارائه تسهیالتی اعم از مسکن مهر یا یارانه 
به مشکل برمی خورد، تکالیف پرداخت تسهیالت را به بانک ها تحمیل می کرد. انصاری گفت: هدف دولت، خروج بانک ها 

از بنگاه داری و فروش مازاد اموال و دارایی های آنها است به نحوی که توان بانک ها در تسهیالت دهی را افزایش دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت سال مالی سختی را پشت سر گذاشته و همچنان با مشکالتی 

همچون مسکن مهر و یارانه ها درگیر است اما امیدواریم در پساتحریم بتواند اتفاقات مثبتی را مدیریت کند.
وی در ادامه به حضور هیات های تجاری و امضا و عملیاتی شــدن چندین تفاهمنامه در حوزه نفت و گاز با کشورهای 
خارجی خبر داد و خاطرنشــان کرد: در حوزه پارس جنوبی اتفاقات بسیار مثبتی مبنی بر سرمایه گذاری خارجی ها در 
حال انجام است و امیدواریم ۲5 فاز این میدان را تا دو سال آتی به بهره برداری برسانیم. انصاری ادامه داد: قرار است 
با بهره برداری  رسیدن کامل پارس جنوبی، یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید شود که به هیچ عنوان دولت اجازه 

خام فروشی آنها را نخواهد داد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: نرم افزار اقتصاد مقاومتی، نسخه شفای اقتصاد ایران است و به خصوص 
با جلسه شــب گذشــته هیات دولت و رئیس جمهور با مقام معظم رهبری حول محور اقتصاد مقاومتی، این نرم افزار با 
قدرت بیشــتری پیاده سازی خواهد شــد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه هدف دولت این اســت که با پیاده سازی 
خصوصی سازی واقعی در عرصه اقتصاد بتواند بر مشــکالت اقتصادی فائق آمده و کار را به فعاالن اقتصادی واقعی 
بسپارد. انصاری در ادامه در خصوص اقدامات ایران در حوزه مبارزه با تروریسم گفت: عربستان همراهی الزم را برای مبارزه 
با تروریسم ندارد در حالی که بخش عظیمی در مقیاس ۱۰ میلیون بشکه نفت هم اکنون از سوی کشورهای اسالمی در حال 
فروش به قیمت بسیار ناچیز است به نحوی که ثروت ملی کشورهای اسالمی به صورت کاماًل ارزان در اختیار کمپانی های 
اسلحه سازی قرار می گیرد و متاسفانه کشــورهای تولیدکننده مجدد این سالح ها را از همین کمپانی هایی که نفت ارزان 

خریده اند، به نرخ گزافی خریداری می کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح اعتباری خرید کاالهای بادوام نیز اظهارداشت: دولت برای 
خروج از رکود و تحریک تقاضا، اقداماتی را به صورت مسکن انجام داده و در حوزه خودرو آن را عملیاتی کرده است، ضمن 
اینکه در عرضه ارائه کارت های اعتباری خرید کاال نیز مراحل اجرایی در حال ســپری شــدن است و به زودی پیاده سازی 

فروش اعتباری کاال با وام حداکثر ۱۰ میلیون تومانی نیز از سوی دولت کلید خواهد خورد.
انصاری خاطرنشان کرد: در خصوص تحریک تقاضای مسکن نیز وزیر راه و شهرسازی بسته سیاستی جامعی را تدارک 
دیده که دولت در کنار کارهای فعلی خود برای تحریک تقاضــا، آن را در آینده عملیاتی خواهد کرد. وی افزود: مجموعه 
سیاســت های دولت برای خروج از رکود در کنار سیاســت های اقتصاد مقاومتی به طور قطــع می تواند گام موثری برای 

شکوفایی اقتصاد ایران باشد.

با عوامل این جنایات برخورد کنید
محســن رضایی نســبت به بی اخالقی یکی از پزشــکان در قبال یک کودک خردســال واکنش نشان داد. در روزهای گذشــته، کادر درمان بیمارســتان اشــرفی اصفهانی خمینی شهر از توابع 

اســتان اصفهان به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردســال، بخیه چانه "صدرا" چهار ســاله را شــکافتند و او را با چانه شکافته شــده و خونین روانه خانه کردند.محسن رضایی دبیر 
گر دولتمردان به اخالق اهمیت کافی بدهند، درآمد و رفاه هم به دســت می آید، ولی ترجیح پول  مجمع تشــخیص مصحت نظام هم نســبت به این واقعه واکنش نشــان داد و گفت: ا

بر اخالق و انســانیت باعث شــده که اخالق اجتماعی در جامعه ضعیف شــود.رضایی در ادامه تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کشور بیش از هر نهاد دیگری 
باید به اخالق و ارزش های انســانی و الهی توجه کنند و نباید بداخالقی ها در پس هیاهوها به فراموشــی ســپرده شوند.به زعم رضایی، کشــیدن بخیه از گلوی یك کودك چهارساله 
به دلیل نداشــتن پول و یا ســوختن دانش آموزان در کالس به دلیل آتش بخاری، جنایات بزرگ و نابخشــودنی است. باید برای کســانی که این اعمال غیرانسانی را انجام داده اند 

مجازات شدیدی اعمال شود.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش 
نماینده مردم دشتستان در مجلس از تقدیم 
طرح اســتیضاح وزیر آمــوزش و پرورش به 

هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
حجت االســالم ســیدمهدی موسوی نژاد 
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی از تقدیم طــرح اســتیضاح وزیر 

آمــوزش و پرورش به هیئت رئیســه مجلس خبر داد و گفــت که این طرح، 
4۰ امضا دارد.

وی بــا بیان اینکــه وزیر آمــوزش و پــرورش تــوان الزم را بــرای اداره این 
وزارت خانــه ندارد و هــم امر موجب نگرانی معلمین شــده اســت، گفت: 
البتــه نماینــدگان دیگــری هــم بعــد از تقدیــم طرح بــه هیئت رئیســه 
 خواســتار امضای اســتیضاح بودند امــا تعــداد امضاها برای اســتیضاح 

کافی بود.

نامه رهبری علیه »بازی« غرب
و حقوقــی  نظــارت  رئیــس کمیســیون 
شــورای شــهر تهران گفت: برونــداد پیام 
نامــه رهبری بــه جوانــان غربی ایــن بود 
کــه بــازی غــرب را برهــم زنــد و ماهیت 
فریبکارانــه دولت های غربی و مســئوالن 
غربــی را افشــا کنــد و نشــان دهــد ایران 

عدالت طلبــی  و  حــق  انتقــال  به دنبــال  و  صلــح  مدافــع   کشــور 
است.

پرویز ســروری درباره دومین نامه مقام معظــم رهبری به جوانان غرب، 
اظهار داشــت: نامه مقام معظم رهبری یکی از جلوه های بسیار روشن 
دیپلماسی عمومی است، ایشــان با استفاده از ابزارهای مختلف تالش 
می کنند پیام انقالب اســالمی را به مردم تشنه پیام عدالت و حق منتقل 

کنند.

اعالم جرم علیه مدیر مسئول »اطالعات«
سرپرســت دادســرای فرهنگ و رسانه روز 
گذشته علیه مدیر مسئول روزنامه اطالعات 

اعالم جرم کرد.
گاه اظهار کرد: بــه دنبال اقدام  یک مقام آ
روزنامــه اطالعــات در انتشــار تصویــر و 
اظهــارات رییس جمهــور دوره اصالحات 

روز گذشــته سرپرست دادســرای فرهنگ و رســانه علیه مدیرمسئول این 
 روزنامه اعالم جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت 

شد.
گاه گفت: دستور دادستان تهران بر منع انتشار تصویر و اظهارات  این مقام آ
رییس جمهور دوره اصالحات کماکان به قوت خود باقی است و در صورت 
تخلف مطبوعات و رســانه های جمعی از دســتور صادره طبق قانون اقدام 

خواهد شد.

احتمال عدم حمایت 
اصالح طلبان از روحانی

نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان درباره وضعیت حمایت اصالح طلبان 
از روحانــی در انتخابــات آتــی ریاســت جمهوری و 
احتمال حمایت از چهره هــای اصالح طلبی چون 
عــارف تأکید کرد: بلــه، چه اشــکالی دارد؟ ممکن 

است.
حجت االسالم والمسلمین موسوی تبریزی دبیرکل 
مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم با بیان 
اینکه اصالح طلب و اصولگرا باید از ولی فقیه تبعیت 
کند، گفت: چه اصالح طلب و چه اصولگرا اگر ملتزم 
نباشــد و خالف کند، محاکمه می شود و اگر خالف 
نکند، قابل پذیرش در ُپست هایی که التزام به قانون 
اساسی در آن شرط است، نیست، یعنی وقتی فردی 
به قانون اساسی ملتزم نباشد، نمی توان ُپست هایی 

مانند مجلس و ریاست جمهوری را به وی سپرد.
وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره ائتــالف احتمالی 
اصالح طلبان با دولت روحانــی گفت: اصاًل دولت 
بــا اصالح طلبــان ائتالف نــدارد. بیشــتر اعضای 
دولت غیــر اصالح طلب هســتند، ان شــاءالله که 
اصالح طلب واقعی هستند، منظور من اصالح طلب 
اصطالحی مثاًل این حزب و آن حزب است. دولت، 
اصــاًل جزو جبهــه اصالح طلــب نیســت. بهترین 
و نزدیک ترین ها بــه دولت جزو جبهــه اصالحات 
نیســتند. خودشــان یا گروه دارند یا ندارند. در حال 
حاضر آقــای نوبخت به عنوان ســخنگوی دولت از 
گروه اصالح طلب نیســت یا آقــای نهاوندیان جزو 
طیف اصولگرایان محســوب می شــود. میان وزرا 
نیز در خاطر ندارم وزیری جزو اصالح طلبان باشد.

دبیرکل تشکل موسوم به مجمع محققین و مدرسین 
حــوزه علمیه قم همچنین دربــاره دخالت دولت در 
انتخابات نیز گفت: "مسلمًا ورود دولت به انتخابات 
بدین معنی که در مورد افراد جهتگیری کند و حمایت 
خاص داشته باشد خالف قانون است. ورود دولت در 
انتخابات به عنوان شخصیت حقوقی خالف قانون 
است. اگر مقام دولتی بخواهد در انتخابات ورود پیدا 

کند، باید استعفا بدهد و شخصًا ورود کند".
موسوی تبریزی درباره سرلیستی عارف در انتخابات 
مجلس نیز اظهار داشــت: آقای عارف خوب است 
سرلیســت شــود، ولی هنــوز چیزی در ایــن زمینه 
مصوب نشده است. حتی اگر چنین اتفاقی نیز بیفتد 
و او سرلیســت شــود، تنها در تهران است. من هم 

قبول دارم آقای عارف سرلیست شود.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره نحوه مواجهه دولت 
با منتقــدان نیز گفت: نحــوه مواجهه بــا منتقدان 
اگر در چارچوب قانونی باشــد، هیچ اشکالی ندارد، 
حتی اگر علیه اصالح طلبان باشد. تهمت و افترا را 
نباید تحمل کرد. اما انتقاد صحیح را نباید دادگاهی 
کرد. اگر به عنوان انتقاد دروغ گفته شــود، باید با آن 

برخورد شود.
نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان در پاســخ به ســؤال دیگــری مبنی 
بر وضعیت حمایــت اصالح طلبــان از روحانی در 
انتخابــات آتــی ریاســت جمهوری و در پاســخ به 
این ســؤال که آیا احتمــال دارد اصالح طلبان در 
انتخابات ریاســت جمهوری 9۶ از فرد دیگری غیر 
از آقــای روحانی حمایــت کنند، تأکید کــرد: بله، 
چه اشــکالی دارد؟ ممکن اســت، به عکس آن نیز 
ممکن اســت، یعنی مانند انتخابــات 9۲ که آقای 
عارف به نفع آقــای روحانی کنار رفــت، نیز ممکن 
است. باید دید چه موقعیت پیش می آید. این همان 
مفهوم اصــالح طلبی اســت که بــرای مصلحت 

جامعه تنزل کنیم.

اعتدال نوشت: »دردسرهای »تشکل های رانتی برای جنبش دانشجویی«
تالش گسترده تشکل های رانتی برای مصادره نام دانشگاه و دانشجو هر اندازه که باعث انزجار جامعه دانشگاهی کشور شده است، 

کارکردهای منفی خود را برا علیه اهداف سیاسی طراحان این سناریو بیشتر به نمایش می گذارد.

 پویش نوشت: »کدام روزنامه بیشترین آگهی را از قوه قضائیه می گیرد؟«
گهی های خصوصی است که حیات  گهی های قوه قضائیه و آ گهی های دولتی، آ یکی از منابع اصلی درآمدی روزنامه های کشور، آ

مطبوعات در کشور وابسته به آن است.

 تدبیر 24 نوشت: »دولت یازدهم پرچمدار اصالح نگاه به توانمندی های زنان«
مشارکت فعال زنان در عرصه های تصمیم ساز کشور موضوع اخباری است که روز به روز بیشتر به چشم می خورد. در یکی از این رویدادها 

برای نخستین بار در تاریخ استان خوزستان، هشت زن به عنوان بخشدار منصوب شدند.

 الف نوشت: »فرهنگ و وحدت ملت زیر پای ادبیات دولتمردان«
وزیر بهداشت منتقدان افزایش تعرفه پزشکان را دارای »مغز منجمد« خواند! دولتمردی دیگر از کابینه یازدهم به منتقدین خود توهین 

کرده؛ اتفاقی که مکرر در دو سال گذشته روی داده است. 

 پارس نیوز نوشت: »نفوذ در پی تغییر حاکمیت«
بهترین سناریو برای این مجلس استفاده از اکثریت ظرفیت افراد برای کاندیداشدن وعبور حداکثری از مسیر تایید صالحیت ها به صورت 

گسترده و سازماندهی آنان پس از تایید صالحیت هاست.

عکس روزسایت نگار

با نزدیک شدن به ایام رحلت امام 
هشتم عاشقان حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( از سراسر کشور 
درقالب دسته های راهپیمایی، 
خود را برای حضور در مراسم 
عزاداری شهادت هشتمین امام 
شیعیان جهان به مشهد مقدس 
می رسانند.کاروان 3۰۰ نفره زائران 
از شهرستان چناران در استان 
خراسان شمالی که روز اربعین 
حرکت خود را آغاز کرده اند با طی 
کردن مسیر ۲4۰ کیلومتری در روز 
 شهادت امام رضا)ع( 
در مشهد مقدس به عزاداری 
خواهد پرداخت.

خبرنامه
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رصدخانه

پرونده »پی.ام.دی« بسته می شود 
ارائه پیش نویس قطعنامه نظارت بر »برجام« توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی

پس از مدت هــا بحث، گمانه زنی و انتظار، باالخــره پیش نویس قطعنامه 
نظارت و راستی آزمایی بر اجرای »برجام« از سوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ارائه شد. بر اساس این قطعنامه که از سوی اعضای گروه ۱+5 تدوین 
شــده و قرار اســت روز ۲4 آذر درباره آن رأی گیری شود، پرونده ادعاهای 
مربوط به جنبه های نظامی احتمالی برنامه هســته ای ایران در گذشته، 
بســته شــده و ۱۲ قطعنامه شــورای حکام علیه ایران نیز لغو خواهد شد. 
نماینده دائم ایران در آژانس، اشــاره کرد که دو قطعنامه مربوط به »پی ام 
دی« نیز در زمره این ۱۲ قطعنامه است. معاون وزیر خارجه ایران نیز ضمن 
تأیید این موضوع، از مشورت های مفصلی ســخن گفت که پیش از ارائه 
متن این پیش نویس، میان ایران و اعضای گروه ۱+5 انجام گرفته است. 
در متن گزارش رسانه ها اشاره شــده که آژانس، پیش نویس این قطعنامه 
را با توجه به قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت ســازمان ملل درباره برجام و 
بر اســاس موضوع ارزیابی نهایی از گذشته و حال موضوعات باقیمانده از 
برنامه هســته ای ایران ارائه کرده است. در این قطعنامه، ضمن استقبال 
از تأکید ایران بر اجرای برجام، مبنی بر اینکه این کشــور در هیچ شرایطی 
اقدام به تولید یا به دست آوردن سالح اتمی نمی کند و توافق ایران مبنی بر 
اینکه این کشور وارد فعالیت هایی که می تواند باعث تولید بمب اتمی گردد، 
نخواهد شد، بر بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستی آزمایی پایبندی 
ایران به الزامات خود براساس پروتکل الحاقی و توافق جامع پادمانی تأکید 
شده است. همچنین در بندهای نخست این پیش نویس اشاره شده که بر 
اساس قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل، همه بندهای برجام 
فقط با هدف اجرایی شدن آن بین ایران و ۱+5 است و نمی بایست به عنوان 
سابقه ای برای کشوری دیگر به کار رود یا به عنوان قانون بین المللی یا حق 
و الزام براســاس پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی یا شکل ابزاری دیگر و 

اصول و عملکردهای شناخته شده بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
در این پیش نویس از مدیرکل آژانس خواسته شده پیش از هر نشست فصلی 
شــورای حکام، درباره اجرای تعهدات ایران براساس برجام و موضوعات 
مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر ایران براساس قطعنامه ۲۲3۱ شورای 

امنیت تا زمانی که شــورای حــکام این موضــوع را دنبال نکرده باشــد، 
گزارش های مکتوبی را ارائه نماید و بعد از آن نیز به روز رســانی مکتوبی را 
پیش از هر نشست فصلی شــورای حکام درباره اجرای مسئله و تعهدات 
ایران براســاس برجام در کل مدت زمان اجــرای این تعهدات تا زمانی که 
شورای حکام آن را الزم نداند، ادامه بدهد. بر اساس این قطعنامه همچنین 
همه فعالیت ها در قالب نقشه راه برای شفاف سازی گذشته و حال مسائل 
باقیمانده برنامه اتمی ایران، براســاس جدول توافقی حل و فصل شــود و 
افزون بر آن، اشاره می کند که این امر باعث بسته شدن پرونده مالحظات 
شورای حکام درباره این موضوع شده است. در بند پایانی این پیش نویس 

نیز آمده که آژانس مقرر می دارد این موضوع تا ده ســال بعد از روز تصویب 
برجام یا تاریخی که مدیر کل گزارش می کند که آژانس به نتیجه گیری کلی 

درباره ایران رسیده است، دنبال شود. 
رضا نجفــی، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللــی انرژی اتمی، درباره 
این پیش نویس اظهار داشت بر اساس پیش نویس قطعنامه ۱+5، فسخ دو 
قطعنامه  شورای حکام درباره »پی ام دی« که در آن ها از مدیرکل خواسته 
بود در این مورد گزارش بدهد، به این معناست که مدیرکل دیگر در مورد پی 
ام دی وظیفه ای ندارد. وی کلیدی تریــن بندهای پیش نویس قطعنامه را 
بندهای 9، ۱۱ و ۱3 اجرایی دانست و افزود: »طبق بند 9، شورای حکامبه 

این امر توجــه می کند که تمام فعالیت ها در نقشــه راه برای حل مســائل 
باقی مانده گذشــته و حال در مورد برنامه هســته ای ایــران )پی ام دی( بر 
اساس زمان بندی توافق شده اجرا شده اند و همین  طور توجه می کند که این 
امر )اجرای فعالیت ها( بررسی شورا از موضوع )مسائل باقی مانده گذشته 
و حال( را خاتمه می دهد«. به گفته وی، در تکمیل خاتمه دادن به مســائل 
باقیمانده گذشته و حال یا همان پی ام دی، شورا طبق بند ۱۱، از روز اجرای 
برجام، تمامی ۱۲ قطعنامه قبلی شــورای حکام از جمله دو قطعنامه پی ام 
دی یعنی نوامبر ۲۰۱۱ و ســپتامبر ۲۰۱۲ را فسخ )terminate( می کند. 
فسخ قطعنامه های پی ام دی شورای حکام که در آن ها از مدیرکل خواسته 
بود در مورد پی ام دی گزارش بدهد )بند ۶ قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲( به این 

معناست که مدیرکل دیگر در مورد پی ام دی وظیفه ای ندارد.
ســید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای 
ایران نیز گفت: »دیروز مشــورت های بســیار مفصلی با کشورهای 5+۱ 
درخصوص پیش نویس قطعنامه ای داشــتیم که این گــروه برای ارائه به 
شورای حکام آماده کرده است«. وی افزود: »از آنجا که این پیش نویس و 
قطعنامه مرتبط با آن به ایران مربوط می شود، مشورت هایی که با ما داشتند 
بسیار نزدیك بود و ما دیدگاه هایمان را به آنان اعالم کردیم. البته ما پیش از 
این نیز دیدگاه هایمان را به طور علنی و در جلسات مختلف ارائه کرده بودیم 
و دیروز نیز درباره این پیش نویس بحث مفصل داشتیم«. به گفته وی، مفاد 
پیش نویس کاماًل روشن است و براساس آن، پی ام دی را صریح و مستقیم 
می بندند و آن را بسته شده اعالم می کنند. همچنین اجرای نقشه راه میان 
ایران و آژانس را کامل شده اعالم می کنند و به این موضوع توجه می دهند 
که همه اقداماتی که در نقشه راه تعیین شده را انجام داده ایم و کامل شده 
است. عراقچی در ادامه گفت: » از همه مهمتر اینکه این پیش نویس ۱۲ 
قطعنامه پیشین شــورای حکام را که بسیار سنگین بود و به موضوع ایران 
می پرداخت، لغو می کند. کارشناسان می توانند محتوای این قطعنامه ها را 
ببینند و نظر بدهند... بنابراین، از نظر ما وقتی این قطعنامه تصویب شود، 

پی ام دی کاماًل پایان می یابد«. 

ادامه ادعاهای مقامات دولت آنکارا علیه ایران 
نخست وزیر ترکیه در جدیدترین اظهاراتش، هشدار داد اگر ایران به رویکرد خود در قبال ترکیه ادامه دهد، روابط دو کشور به شدت آسیب خواهد دید. احمد داوداوغلو، نخست وزیر ترکیه، در پی تنش های اخیر کشورش با روسیه و به دنبال آن، 
اقدامات تنبیهی مسکو، هشدار داد که اگر الزم باشد، ترکیه نیز تحریم هایی علیه روسیه وضع می کند. وی همچنین مدعی شد: »اطمینان دارم که تمام ایرانی ها از دولت خود می خواهند که در کنار ترکیه باشد و این اظهارات توهین آمیزی 
غیرقابل قبول است«. داووداوغلو در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه  ترکیه در روز سه شنبه اعالم کرد ترکیه مصمم است »هماهنگی« با اتحادیه اروپا را در زمینه متوقف کردن جریان آوارگان در قبال دریافت پول نقد تسریع بخشد.
نخســت وزیر ترکیه در ادامه از ایران خواســت تا از »عقلی سلیم« اســتفاده کند و ادامه داد: »ما از آن ها )ایران( وقتی که تمام جهان علیه آن ها در سازمان ملل ایســتاد، حمایت کردیم. ترکیه و برزیل علیه تحریم های ایران رأی دادند، اما 
اکنون ایران به خوبی می داند که حق با ترکیه است و حاضر به حمایت از ما نیست«. وی مجددًا لفاظی های ترکیه علیه ایران را تکرار کرد و گفت اگر ایران به رویکرد خصمانه خود در قبال ترکیه ادامه دهد، روابط آنکارا و تهران تا حد زیادی 
دچار آســیب خواهد شــد. داوداوغلو همچنین تصریح کرد که ترکیه دو هزار نفر را به درخواست فرماندار موصل در کمپ »بعشیقه« آموزش داده است و ادامه داد که به زودی به بغداد سفر می کند و مدعی شد: »ترکیه هیچ چشم داشتی به 

سرزمین های هیچ کس ندارد«. وی ادعا کرد کمپ بعشیقه نقش چشمگیری در بازپس گیری »سنجار« از تروریست های داعش داشته است. 

آتشفشان اتنا در ایتالیا که بلندترین و فعال ترین آتشفشان اروپا به شمار می رود، 
مجددا شروع به فوران کرده است.

در طول درگیری شبانه در »آتن« یونان 
یک پمپ بنزین منفجر شد.

رهبران سرخپوست جهان در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی آب و هوا در فرانسه به بحران محیط زیست اعتراض 
کردند.

اعتراض کارمندان هنری خارج 
از خانه اپرا در میالن.

 پروازهای تهران- پاریس 
»ایرفرانس« از سر گرفته می شود

شــرکت » ایر فرانس- کــی ال ام« که یک شــرکت هواپیمایی 
فرانســوی- هلندی اســت، در بیانیه ای اعالم کــرد پرواز بین 
پاریس و تهران را از ماه آوریل سال ۲۰۱۶ از سر خواهد گرفت. 
این جدیدترین نشانه از روابط رو به بهبود بین فرانسه و ایران، پنج 
ماه پس از دستیابی ایران و گروه ۱+5 به توافق نهایی هسته ای 
اســت. این شــرکت هواپیمایی که دفتر مرکزی آن در فرودگاه 
شارل دوگل پاریس واقع است، اعالم کرد سه پرواز در هفته بین 
پاریس و تهران که سال ۲۰۰8 به دالیل اقتصادی به حال تعلیق 

درآمده بود از اوریل سال ۲۰۱۶ ازسر گرفته می شود.

  قبرس، پایگاه جدید 
جنگنده های روسی

دولت قبرس روز دوشــنبه اعالم کرد ممکن است به هواپیماهای 
جنگی روسیه که در عملیات در ســوریه مشارکت دارند، اجازه دهد 
در موارد اضطراری از فرودگاه های قبرس اســتفاده کنند. ایوانیس 
کاسولیدس، وزیر خارجه قبرس اعالم کرد: »مذاکراتی میان مقامات 
روسیه و قبرس در مورد تأسیساتی که می تواند در صورت اضطرار و یا 
برای اهداف بشردوستانه در اختیار قرار گیرد، در جریان است«. سفیر 
روسیه در قبرس روز دوشــنبه اعالم کرد کشورش با دولت قبرس 
تماس گرفته تا امکان اســتفاده از تأسیسات نظامی این کشور را در 
ارتباط با عملیات علیه گروه تروریستی داعش در سوریه بررسی کند.

 افشای اسنادی درباره تشکیل 
دولت »داعش« در سوریه و عراق

سندی به تازگی افشا شده است که نشان می دهد داعش چگونه 
برای تشکیل دولت در عراق و سوریه برنامه ریزی کرده است. این 
سند از یک تاجر به دست آمده است و یک دستورالعمل داخلی است 
که نشــان می دهد چگونه این گروه تروریستی برای تشکیل یک 
دولت در عراق و سوریه با نهادهای کامل دولتی- از جمله برنامه های 
مالی و اقتصادی برای خودکفایی- زمینه ســازی کرده است. این 
سند ۲4 صفحه ای، طرح کلی داعش برای ایجاد روابط خارجی، 
عملیات تبلیغاتی قابل اجرا، برنامه کنترل کامل بر نفت، گاز و دیگر 

بخش های حیاتی اقتصادی در عراق و سوریه را ترسیم می کند.

 ابراز نگرانی آمریکا از آزمایش 
موشکی ایران

یک مقام بلندپایه آمریکایی در گفت و گو با شبکه خبری فاکس نیوز 
مدعی شده ایران با آزمایش یک موشک بالیستیک میان برد، دو 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. 
منابع اطالعاتی غربی می گویند این آزمایش بیست و یکم نوامبر 
نزدیک چابهار، بندری در جنوب شــرقی ایران در مجاورت مرز با 
پاکستان رخ داده است. این موشک با نام »قدر - ۱۱۰« با برد ۱8۰۰ 
تا ۲۰۰۰ کیلومتر، قادر به حمل کالهک هسته ای است. سامانتا 
پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعالم کرد: »آمریکا به 
شدت درباره آزمایش موشک بالستیک اخیر ایران نگران است«.

بین الملل
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دبه جدید در پرداخت تسهیالت 
مدت بازپرداخت تسهیالت خرید کاال ۱2 ماه است

45 روز پس از وعده دولتمردان برای ارائه کارت اعتباری ۱۰ 
میلیون تومانی خرید کاال، باالخره بانک مرکزی تکلیف این 
وام را روشن کرد و قرار است به زودی کار وارد مراحل اجرایی 
شــود. با این حال، روزی که سه عضو کابینه دولت یازدهم 
یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی خبری از پرداخت این 
وام برای خروج تولیــد از رکود خبر دادند، به نکته ای مبنی 
بر اینکه این طرح ممکن است منجر به افزایش نقدینگی 

شود، اشاره ای نکردند. 
همان روز علی طیب نیا و ولی الله سیف به صراحت اعالم 
کردند کــه اجرای بســته دوم رونق اقتصــادی که اجرای 
طرح کارت اعتباری خرید هم جزئی از آن بود، هیچگونه 
بار تورمی در پی ندارد، اما حال با گذشــت این مدت بانک 
مرکزی هنوز اجرای فاز دوم بسته دولت را آغاز نکرده و تنها 
تکلیف کارت اعتباری خرید را با تاخیر زیاد در روز گذشــته 
روشــن کرده و مشخص شــده کارت اعتباری متوقف و به 

جای آن کارت عام فعال خواهد شد.
این در حالی اســت که اجرای فاز اول طــرح یعنی وام ۲5 
میلیونی خرید خودرو آغاز و تحویل خودروها هم عملیاتی 
شده و این شبهه در مردم ایجاد شد که آیا هدف دولت تنها 
پرداخت وام به بخش خودرویی کشــور به دلیل فشارهای 
خودروســازان و وزارت صنعت بوده و هــدف اصلی خروج 
بخ  های مختلف تولیــد و اقتصاد از رکود نیســت؟ آیا تنها 

تولیدکنندگان کشور، خودروسازان هستند!

سکوت بانک مرکزی شکست
به هر حال در شــرایط فعلی، بازار در انتظار اجرای فاز دوم 
طرحی که حاال تغییر یافته، اســت و به نظر می رسد بانک 

مرکزی باید ســریعا برنامه های عملیاتــی را در این بخش 
اعالم کند. باالخره تصمیم مسئوالن بانک مرکزی این شد 
که طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین اجرایی نشود و 
طرح کارت عام جایگزین آن شود. به نظر می رسد دلیل این 
تغییر هم به نگرانی بانک مرکزی نسبت به افزایش نقدینگی 
و در نتیجه افزایش تورم و از بین رفتن دســتاورد اقتصادی 
دولت یازدهم در کاهش و کنترل تورم بازگردد. با این وجود 
در همان زمان که قرار بود اجــرای این طرح کلید بخورد، 
کارشناسان اقتصادی نسبت به تاثیرات اجرای طرح بر تورم 
و افزایش نرخ آن هشدار داده بودند اما مقامات اقتصادی 
و بانکی کشور این موضوع یعنی افزایش نرخ تورم با اجرای 
بسته را به شــدت رد می کردند و اذعان می داشتند که این 
بسته بر اساس کار کارشناسی اعالم شده و اجرایی خواهد 
شد. حال در این زمینه برخی از فعاالن و کارمندان بانک ها 
می گویند که چه دلیلی دارد که بانک مرکزی بخواهد چنین 
طرحی را عملیاتی کند؟ زیرا در حال حاضر پرداخت وام ۱۰ 
میلیون تومانی کاال در بانک های دولتی در حال اجرا است 
و افراد خارج از این طرح، می توانند از وام ۱۰ میلیون تومانی 
خرید کاال برخوردار شوند و تنها طرح قبلی دارای ایراداتی 
از جمله صدور فاکتورهای صوری است که بانک مرکزی 
می تواند با مکانیزم هایی جلوی این کار را بگیرد و شرایط را تا 
حدودی تغییر دهد.   با روشن شدن تکلیف وام خرید کاال، 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در انتظار اقدامات بعدی بانک 
مرکزی و اعالم زمان دقیق اجرای طرح هستند و مدعی 
شده اند تاخیر بیش از حد بانک مرکزی باعث شده تا اندک 
خرید و فروشی هم که در بازار لوازم خانگی اتفاق می افتاد 
با عدم شفافیت طرح مذکور، بالتکلیفی را در این بازار دامن 

زده و آن را قفل کند.

وام کاال فقط با گواهی کسر از حقوق
بر پایه ایــن گزارش، در ابتدای امر قــرار بود طرح فروش 
اقساطی کاال شامل بخشی از افراد از جمله بازنشستگان 
و کارمندان دولت باشد. هفته گذشته نیز اعالم شد که قرار 
است اجرای این طرح با اختصاص آن به کارمندان آموزش 
و پرورش آغاز شــود و صدور کارت ها در حال انجام است، 
اما روز گذشــته مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی 
از تغییــر طرح کارت اعتباری خریــد کاال به طرح »کارت 
عام« خبر داد و گفــت: در این طرح خرید کاالی ایرانی با 
نرخ سود ۱۲ درصد و کاالی خارجی با نرخ سود ۲۱ درصد 
در نظر گرفته شد. ناصر حکیمی درباره شرایط متقاضیان 
دریافت وام کاال نیز توضیح داد: استفاده از این تسهیالت 
به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست. تنها کارمندان دولت 
و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند، با ارائه این گواهی 
می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند و به جز آن هم به 
تشخیص خود بانک عامل کارت اعتباری خرید کاال قابل 

ارائه به مشتریان بانک خواهد بود.
با وجود اینکه هنوز تکلیف دســتورالعمل اجرایی وام خرید 
کاال مشــخص نشــده اما این مقام بانک مرکزی می گوید 
بانک مرکزی دســتورالعمل صدور ایــن کارت را تهیه و به 
دستگاه های مسئول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با 
آن اعالم کنند که قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد 
پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه ها دستورالعمل 

ابالغ خواهد شد.
اما برخی می گویند که بانک مرکزی منتظر اســت اجرای 
طرح وام ۲5 میلیونی خرید خودرو به اتمام برسد و پس از آن 
فاز دوم رونق اقتصادی عملیاتی شود. به هر حال بازگشت 
تسهیالت پرداختی به سیستم بانکی هم دغدغه دیگری 

است که ذهن مســئوالن بانک مرکزی را به خود مشغول 
کرده و به همین دلیل می خواهد طرح را از کسانی آغاز کند 

که قابل شناسایی برای نظام بانکی باشند.

ورود کاالی خارجی به لیست کارت خرید
حکیمــی همچنین عنــوان کرد: این طــرح محدودیتی 
برای اقشــار مختلف ندارد و رویکــرد آن درازمدت در نظر 
گرفته شده اســت. مدت بازپرداخت تسهیالت خرید کاال 
۱۲ ماه اســت، ضمن اینکــه در این طــرح خرید کاالی 
ایرانی با نرخ ســود ۱۲ درصــد و خریــد کاالی خارجی با 
نرخ ســود مبادله ای ۲۱ درصد در نظر گرفته شــده است. 
حــال باید منتظر روزهای آینده و اجرایی شــدن این طرح 
با وجود ورود کاالهای خارجی به لیســت خرید کاال بود و 
واکنش بازار و متقاضیان به این امکان جدید تسهیالتی را 
دید. تولیدکننــدگان لوازم خانگی می گویند در حال حاضر 
بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه ها 
انباشته شــده و این در حالی است که بازار این محصوالت 
نیز راکدتر شده اســت. اگر طرح فروش اقساطی کاال به 
سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی نمی توانند بدهی 

خود به سیستم بانکی بپردازند.
برهمیــن اســاس، حــاال کــه رقبــای خارجــی قدرتمند 
تولیدکننــدگان کاالهای داخلی نیز امــکان فروش کاال با 
تسهیالت بانکی و البته نرخ سود بیشتر را یافته اند، به نظر 
می رسد نباید چندان امیدی به حل مسائل مربوط به رکود 
بــازار و رونق یکباره فروش محصوالت داخلی داشــت. در 
این شرایط، آیا تسهیالت بانکی منجر به رونق بازار فروش 
کاالهــای خارجی خواهد شــد و یــا چرخ های بــازار راکد 

محصوالت داخلی به حرکت در می آید؟

توضیحات جدید از قراردادهای خودرویی
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت با 
بیان این کــه اتهامات مجلس درباره  
عضویت در هیات مدیره ۱9 شرکت 
وارد نبود، گفت: نماینده سوال کننده 
با دولت مشــکل دارد و هرچند وقت 
یکبار یک بهانه ای ایجــاد می کند. 
محمدرضا نعمت زاده امروز - سه شنبه 

- در حاشــیه همایش توســعه همکاری هــای ایران و 
فنالند در پاسخ به ســوال درباره  سوال روز گذشته حمید 
رسایی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات 
مدیره ۱9 شرکت همزمان با ســمت وزارت اظهار کرد: 
موضوعات مطرح شده قطعا وارد نبود و همه اینها اتهام 
است و من اینها را در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان 
محاسبات اداری نیز نوشتم. وی در پاسخ به این که چند 

درصد احتمال استیضاح وی از سوی 
مجلس وجود دارد؟ گفت: نمی توانیم 
آینده را پیش بینــی کنیم؛ به هرحال 
مجلس مختار است اما ما نیز وظایف 
خودمان را انجام می دهیم. نعمت زاده 
با اشاره به نماینده سوال کننده از وی 
افزود: این آقا با دولت مخالف است 
و هــر روز هم یک بهانــه ای دارد.  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همچنیــن با بیان این که ایــران در قرار داد های 
خودرویی که در حال انجام اســت صادرات 3۰ درصد از 
خودروهای تولیدی را در دستور کار این قرار داد ها گذاشته 
است، گفت: یک ماه دیگر این قرار دادها امضاء خواهد 
شد و شرکت های طرف قرار داد نیز مشخص می شوند به 
هر حال تفاهمات انجام شده و شرکت های طرف قرار داد 

منتظر عملیاتی شدن برجام هستند. 

هزینه 6700 میلیارد تومانی بسته خروج از رکود
فارس - بانک مرکزی در قالب طرح 
تســهیالت خریــد خــودرو و کارت 
اعتباری، ۶7۰۰ میلیــارد تومان به 
اقتصاد، پول پرقدرت تزریق می کند 
که با توجه به ضریب فزاینده ۶.34، 
بیــش از 4۲ هزار میلیــارد تومان به 
نقدینگی اضافه خواهد شــد؛ حال، 

اعتبار وعده داده شــده برای اوراق ۶۰ میلیون تومانی 
خرید مســکن بمانــد.  روز گذشــته مدیــرکل فناوری 
اطالعات بانک مرکــزی از اختصاص حداکثر 4۲۰۰ 
میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح 
کارت اعتباری خبر داد. با توجه به اینکه بانک مرکزی 
در طرح تســهیالت خرید خودرو ۲5۰۰ میلیارد تومان 
تخصیص می  دهد، مجموع پول پرقدرتی که با احرای 
طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به 

۶7۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. 
بنابراین این رقم بــه حجم پایه پولی 
اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، با 
توجه به عدد ضریب فزاینده ۶.34 
حجم نقدینگی که بســته خروج از 
رکود به اقتصاد ایران اضافه اضافه 
می کنــد، به رقــم 4۲ هــزار و 478 
میلیارد تومان می رسد. بانک مرکزی حجم کل نقدینگی 
در پایان شهریور ماه امسال را حدود 873 هزار میلیارد 
تومان محاسبه کرده. این اتفاق در شرایطی رخ داده که 
حسن روحانی رئیس جمهور سال گذشته در زمان ارائه 
الیحه بودجه به مجلس با اشاره به حفظ دستاوردهای 
کنترل تورم گفته بود: بدون شک بخش مهمی از این 
دســتاورد محصول انتظارات مثبت نســبت به آینده و 

اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.

لطفا ترمز بیکاری را بکشید 
چندی پیش معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت 
بهداشــت با هشــدار درباره افزایش افسردگی در 
میــان دانشــجویان، گفــت: "طبق آمــاری که از 
دانشــجویان به دســت آمد، افســردگی در میان 
دانشجویان افزایش پیدا کرده و خودکشی در اوج 

افسردگی روندی تصاعدی را طی کرده است."
همچنین بــه گفتــه »تیفانــی میلر« روانشــناس 
آمریکایــی در برخی اوقات افســردگی بــه خاطر 
انتظــارات غیرواقعــی از توانایی هــای خویــش و 

رؤیاهای غیرقابل تحقق اتفاق می افتد.
به عنوان مثال دانشــجویی را در نظــر بگیرید که 
با معــدل خــوب فارغ التحصیل می شــود و دوره 
کارآموزی را هم ســپری می کند امــا این موضوع 
آینــده کاری او را تضمیــن نمی کند و بــه این معنا 
نیســت که بعد از پایان دوره تحصیل با یک شــغل 
رؤیایی مواجه خواهد شد، متأسفانه این مسأله ای 
 اســت کــه اغلــب افــراد بــه ســختی آن را درک 

می کنند.
گذشــته از اینها، امــروزه یکــی از علــل بیکاری 
فــارغ التحصیالن دانشــگاهی، عدم تناســب و 
هماهنگی میان رشته های تحصیلی دانشجویان 

با نیازهای بازار کار است.
در همیــن راســتا، کارشناســان می گوینــد افراد 
بــه امید آینده شــغلی بهتــر پس از اتمــام دوران 
دبیرســتان وارد دانشــگاهها مــی شــوند و چند 
ســال از عمر خود را صرف آموختن علم در مراکز 
آموزش عالــی می کنند تــا پس از علــم آموزی، 
فرصتهای شــغلی مناســبی پیــش روی آنها قرار 
گیــرد اما بــه دلیل عــدم ارتبــاط و هماهنگی در 
برنامــه ریــزی دانشــگاهها و نیازهــای واقعــی 
بــازار کار ایــن آرزو به یــاس تبدیل می شــود چرا 
که دانشــگاهها بــدون توجه به نیازهــای واقعی 
 بــازار کار اقــدام بــه جــذب و پذیرش دانشــجو 

می کنند...
از همین روســت که طبق اعالم مرکــز آمار ایران 
نرخ بیکاری عمومی کشور در سال 9۲ برابر با 4/ 
۱۰ درصد بوده ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 
۱5 تا ۲4 ســال بــه میزان ۲4 درصد اعالم شــده 
اســت. همچین نرخ بیکاری جوانان گروه ســنی 
۱5 تا ۲9 سال نیز ۲۱.۲ درصد است. کارشناسان 
می گوینــد در زمانی که نرخ بیــکاری جوانان به ۲ 
برابر نــرخ بیکاری عمومی کشــور برســد )درباره 
ایران به بیش از ۲ برابر رســیده اســت(، وضعیت 
بیکاری کارجویان جوان در حالت بحرانی و شرایط 

نامناسب قرار دارد.
همچنیــن بر اســاس نتایج آمارگیــری نیروی کار 
ســال ۱393 از ســوی مرکز آمار ایــران، بیکاری 
لیسانســه ها بیشتر از بیکاری سایر مقاطع بوده که 
بخش اعظمی از بیکاران این مقطع را زنان به خود 

اختصاص داده است.
عالوه بر این نتایج این بررسی نشان می دهد بیش 
از ۱۱۰ هزار نفر با مدرک دکترا در کشــور بیکارند 
که البتــه در این مقطــع، بیکاری مــردان بر زنان 

پیشی گرفته است.
... و در ســال جاری، وزیــر تعــاون، کار و رفاه در 
آخریــن اظهاراتش خبــر از جمعیــت 4۰ میلیونی 
جمعیــت غیرفعال در بازار کار را داد و اظهار کرد: 
با وجود افزایش نــرخ بیکاری فصلــی، نرخ کلی 
بیــکاری از ۱۲.۱ درصد پایان ســال 9۱ به ۱۰.۶ 
درصد در پایان سال 93 رسید. بازار کار هم اکنون 
۶4.4 میلیون جمعیت در ســن کار دارد که ۲5.۱ 
میلیــون نفــر آن فعــال و 39.5 میلیــون نفــر نیز 

غیرفعال است.

رصدخانه

انتقاد از ورود کاالی خارجی به طرح خرید اعتباری
ر  فشــا را د رضــا  محمد
انجمــن  رئیــس  یــب  نا
تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در گفــت و گــو بــا فارس 
دربــاره اعالم مســئوالن 
بانــک مرکــزی مبنــی بر 
ورود لوازم خانگی خارجی 

بــه طــرح فــروش کاال بــا کارت اعتباری 
۱۰ میلیــون تومانی اظهار داشــت: عرضه 
لــوازم خانگــی خارجی در این طــرح فاجعه 
اســت و این فروش به نفع کاالهای خارجی 
خواهد بــود. وی تصریح کرد: به این ترتیب، 
کاالهــای داخلی بــه عنوان پیــش آهنگ 

در ایــن طــرح انتخــاب 
شــده اند تــا در قالب آن، 
کاالهــای خارجی عرضه 
شوند. درافشار در پاسخ به 
این سوال که شــما زمان 
اجــرای این طــرح را ۲5 
آذرماه اعالم کرده بودید، 
چقدر به این مســئله امیدوار هستید؟ گفت: 
من بر اساس شــنیده ها و اخبار این زمان را 
اعالم کــردم زیرا بانک مرکــزی ۱5 آذرماه 
اعــالم کرد کــه این طــرح تــا ۱۰ روز آینده 
اجرایی می شــود و در نتیجــه، پیش بینی ما 

این بود که این طرح ۲5 آذرماه اجرا شود. 

نمی توانیم دستور بدهیم مردم فقط کاالی ایرانی بخرند
در  نوبخــت  محمدباقــر 
نشســت هفتگی خــود در 
جمــع خبرنــگاران درباره 
امکان خرید کاالی خارجی 
با کارتهای اعتباری گفت: 
این طرح ارائه قدرت خرید 
بــه صاحبــان کارتهــای 

اعتباری است که در صورت پرداخت اقساط 
تا چند برابر آن خرید می کنند، این افراد فقط 
کاالهــای داخلی را خرید کننــد و چک آن را 
تولید کننده به بانک می دهد و با سود تخفیفی 
بالفاصلــه پول خود را دریافــت می کند. وی 
ادامه داد: اما بــا کارت اعتباری در دنیا خرید 

های مختلفی می شــود تا 
قــدرت خرید تقویت شــود 
چرا که پول خودشان است 
مانند حقوق و ما نمی توانیم 
دســتوری بدهیم که فقط 
کاالی داخلی بخرند. وی 
گفــت: بنابرایــن هر کس 
مطابق بــا میل خودش خرید مــی کند و باید 
حقوق مردم رعایت شــود و در واقــع این کار 
همان حقوق پیشــاپیش خود شــخص است 
که اگر داخلی خرید کند ۱۲ درصد سود و اگر 
خارجی خرید کنند ۲۱ درصد ســود پرداخت 

می کند.

بهای نفت به پایین ترین رقم 7 سال گذشته رسید
بهــای نفــت در بازار های 
جهانی در پی گزارش چین 
مبنی بر واردات قابل توجه 
نفت به رغم شرایط ضعیف 
اقتصــادی از پایین تریــن 
سطوح هفت ساله گذشته 
فاصله گرفت. این در حالی 

اســت که بازار بطور کلی به دلیل مازاد عرضه 
جهانی که پــس از تصمیم اوپک مبنی بر باال 
نگه داشتن تولید پیچیده تر شده، تحت فشار 
قــرار دارد. نفــت برنت و نفت ســبک آمریکا 
هر دو در معامالت روز دوشــنبه شش درصد 
کاهش قیمت را تجربه کــرده و به پایین ترین 

سطح سال ۲۰۱5 رسیدند. 
بهــای نفــت برنــت و نفت 
آمریکا به ســطوحی رسیده 
کــه آخرین بــار در جریــان 
بحران مالی ســال ۲۰۰8 
و ۲۰۰9 مشــاهده شد. اگر 
قیمت هــای نفــت از ایــن 
ســطوح نیز پایین تر بــرود به قیمتــی خواهد 
رسید که از اوایل دهه ۲۰۰۰ تاکنون مشاهده 
نشده است. نفت برنت در معامالت امروز با ۲۰ 
سنت افزایش 4۰ دالر و 93 سنت و نفت سبک 
آمریکا با چهار سنت افزایش به 37 دالر و ۶9 

سنت در بازار رسید.

اقتصاد
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پنجره

نکات طالیی برای افزایش آی کیو در نوزادان
دستورالعملی برای قبل و بعد از زایمان

قبل از زایمان
در زمان بارداری ورزش کنید

کادمی علمی علوم نشــان میدهد نوزادان  تحقیقات دانشــمندان آلمانــی در آ
مادرانی که در دوران بــارداری ورزش میکنند و در این دوران تحرک الزم را دارند 
در مقایسه با مادرانی که تحرک ندارند، باهوشترند و قوت یادگیری بهتری دارند. 
توجه به این نکته که انتخاب ورزش حتما با مشاوره پزشک انجام شود، اهمیت 
زیادی دارد چرا که پرداختن به ورزش نامناســب ممکن است بر سالمت مادر و 

جنین تاثیر مخرب دارد.
زایمان طبیعی نوزاد را باهوش میکند

متخصصان دانشــگاه علومپزشکی دانشــگاه ییل در آمریکا به تازگی دریافتند 
نــوزادان و کودکانی کــه به روش زایمان طبیعی متولد میشــوند، در مقایســه با 
بچههایی که به روش سزارین متولد میشوند باهوشترند و ضریب هوشی باالتری 
دارند. این متخصصان اعالم کردند وقتی نوزادی به شیوه طبیعی متولد میشود 
مقــدار پروتئین خاصی که در مغز او وجود دارد، افزایش مییابد و همین مســئله 

موجب باال رفتن ضریب هوشیاش میشود. 
با تجویز دکتر کندر بخورید

درمانگران طب سنتی معتقدند خوردن کندر در دوران بارداری با مجوز متخصص 
طب سنتی و در مدت زمانی مشخص توسط مادر باردار، موجب افزایش هوش 
نوزاد میشود. اگر چه در متون مختلف طب سنتی به این موضوع اشاره شده است 
اما مادران باردار باید دقت کنند که طبع افراد با هم متفاوت است و بهتر است پس 
از مشاوره با یک متخصص طب سنتی و بررسی نوع طبع و مزاجشان به دستور 

درمانگر سنتی برای مصرف کندر اقدام کنند. 
مصرف امگا 3

مصرف اســیدهای چرب و امگا 3 و گنجاندن آنها در ســبد غذایی مادران باردار 
میتواند تاثیر زیادی در تکامل مغز جنین و افزایش هوشیاری او در دوران نوزادی 

داشــته باشــد. به گفته محققان خوردن غذاهــای دریایی 
و دانههــای روغنــی مانند دانــه کتان و 

آفتابگردان یا مصرف مکملهای غذایی 
حاوی اســیدهای چــرب و امگا3 به 
دســتور پزشــک میتوانند تاثیر قابل 
مالحظهــای در تکامــل مغز جنین 

خود داشــته باشــند و بــه افزایش 
کارایی مغز کمک کنند. 

رژیم غذاییتــان را اصالح 
کنید

مصرف گوشت قرمز، تخممرغ و 
حبوبــات را در برنامه غذایی هفتگی 

خود قرار دهید و با مشــاوره پزشــک تغذیه 
خود سعی کنید متناسب با رژیم غذایی دوران بارداری 

به صورت روزانه از این خوراکیها بهره ببرید. این مواد 
به دلیل داشــتن مادهای به نام کولین نقش موثری 
در افزایش میزان هوش جنین دارند و در صورتی که 
مادر مصرف آنها را با قاعده و منظم در برنامه غذایی 

و وعدههای اصلی غذا داشــته باشد میتواند 
منتظــر تولد نــوزادی باهوش باشــد. ضمن 
آنکه ادامه این رژیــم غذایی پس از زایمان به 

مادر کمک میکند با تغذیه نوزاد با شیر مادر به 
افزایش میزان هوش او کمک کند.

پس از زایمان
شیر مادر را فراموش نکنید

پزشکان زیادی از خواص و فواید تغذیه نوزاد با شیر مادر و افزایش مقاومت بدن 
و قدرت سیستم ایمنی در مقابله با انواع عفونتها و بیماریها صحبت کردهاند اما 
شاید تعداد کمی از آنها به این موضوع اشاره کرده باشند که تغذیه نوزاد با شیر مادر 
میتواند تاثیر مســتقیم و واضحی بر افزایش میزان هوش و ذکاوت نوزاد داشته 
باشد. در تحقیقی که به تازگی از سوی دانشمندان دانمارکی منتشر شد مشخص 
شد نوزادانی که به مدت 9 ماه از شیرمادر تغذیه میکنند در مقایسه با دیگر نوزادان 
که ۲ تا ۶ ماه از شیر مادر تغذیه میکنند باهوشترند و در دوران خردسالی و کودکی 

توانایی بیشتری در یادگیری و آموزش دارند.
برای نوزادتان کتاب بخوانید

در مطالعات بسیاری به این موضوع اشاره شده که مطالعه کتاب برای نوزادان ۶ 
ماهه و بزرگتر میتواند تاثیر زیادی در افزایش میزان هوشیاری و هوش آنها داشته 
کادمی آمریکایی که درباره شیوههای درمان بیماریهای  باشد. اما به تازگی یک آ
شــایع نوزادان تحقیق میکند اعالم کرده مادران جــوان میتوانند برای افزایش 
هوشیاری و تیزهوشی از زمان تولد نوزادشان و حتی در دوران جنینی برای او کتاب 
بخوانند چراکه این کار به نوزادان در ساختن کلمات و تحریک تصورات آنها کمک 

میکند و مهارتهای برقراری ارتباط در نوزادان را تقویت میکند. 
با ماساژ هوش نوزاد را تقویت کنید

ارائه ماســاژ به نــوزاد میتواند یکی دیگــر از گزینههای موثــر در افزایش میزان 
هوشیاری و تقویت حافظه نوزاد باشد. به اعتقاد برخی از درمانگران ماساژ روزانه 
نوزاد تاثیر زیادی بر روند رشــد مغزی نوزادان دارد و میتواند به افزایش تواناییها و 
قابلیتهای آنها در آینده کمک کند. از این رو محققان به والدین توصیه میکنند هر 
روز دقایقی را برای ارائه ماساژ به نوزادشان در نظر بگیرند و برای ماساژ نوزادشان 
سعی کنند از زمانهایی استفاده کنند که سرحال هستند و خستگی و تنش ناشی 

از برنامهها و کار روزانهشان را پشت سر گذاشتهاند. 
بازیهای لمسی کنید

بازیها و ورزشهای لمسی نیز از جمله کاربردیترین روشها 
برای تقویت میزان هوش در نوزادان و کودکان زیر ۲ سال 
محسوب میشــود. برای این کار میتوانید از اســباببازیها و وسایلی که 
خاص کودک است، استفاده کنید. به عنوان مثال تفاوت سطوح سخت و 
نرم را با کمک اسباببازیهایش به او آموزش میدهید. این کار عالوه بر آنکه 
موجب آشــنایی نوزاد با اجسام مختلف و وسایلی که در اختیار دارد میشود 
به افزایش هوشیاری او در تشــخیص اجسام سخت و نرم نیز کمک 
میکند و جستوجوی او برای شناسایی وسایل بیشتر را سبب میشود.

تشویق؛ مهمترین شرط تیزهوشی
تشویق نوزاد همزمان با موفقیت او در انجام کوچکترین حرکت 
یا عملی یکی از مهمترین عواملی اســت که میتواند به تقویت 
هوش نوزاد کمک کند و انگیزهای برای ادامه ماجراجوییها 
و شکوفا شدن تواناییهایش باشد. بنابراین باید به خوبی مراقب 
نوزادتان باشید و متناسب با موفقیتهای او در راهرفتن، حرکت 
دادن اجســام، تقلید واژههــا، انجام بازیها او را تشــویق 
کنید. به گفته محققان تشویق نوزاد و کودکان زیر 
۲ سال در شرایطی که موفقیتی را کسب میکنند 
میتواند تاثیر زیادی در رشد هوش او داشته باشد 
و تمایل او به ادامه فعالیتها و بازیها را 

موجب شود.

با نوزادتان چهره به چهره شوید
بسیای از روانشناسان بر این باورند که ارتباط چهره به چهره یا رابطه چشمی پدر 
و مادر با نوزاد میتواند تاثیر زیادی در تقویت ارتباطهای مغزی نوزاد داشته باشد. 
به اعتقاد این گروه نگاه کردن به چشمان نوزاد به ویژه در ماههای آغازین تولد تا 
پایان 3 سالگی میتواند تاثیر زیادی در تقویت هوش و حافظه نوزاد داشته باشد چرا 
که پدر و مادر با نگاه کردن به چشمهای نوزاد و برقراری رابطه چشمی میتوانند به 

تقویت هوشدیداری نوزاد کمک کنند.
برای نوزادتان آواز بخوانید

در مطالعات بســیاری به این موضوع اشاره شــده که جنین انسان این توانایی را 
دارد که از درون شکم مادر در جریان برخی از اتفاقاتی که در دنیای پیرامون او رخ 
میدهد، قرار گیرد. بنابراین این موضوع میتواند تاثیر زیادی بر رشد و تواناییهای 
مغزی او داشته باشــد. از این رو محققان به پدران توصیه میکنند برای افزایش 
میزان هوشیاری فرزندشان از دوران بارداری مادر، برای فرزندشان آواز بخوانند 
یا با او صحبت کنند. از آنجا که مادران به طور طبیعی و خود به خود در طول روز با 
جنین درون شکمشان صحبت میکنند بهتر است مسئولیت آواز و الالیی خواندن 

در دوران بارداری بر عهده پدر باشد.
به درخواستهای تکراری توجه کنید

حتما تا به حال دیدهاید که بســیاری از نوزادان و کودکان درخواستهای تکراری 
دارند. مثال از پدر و مادر خود میخواهند که یک کتاب را بارها برای آنها بخواند یا 
یک سیدی موسیقی را بارها بشنوند. این یکی از مهمترین درخواستهای کودک 
محسوب میشود که بهتر است پدر و مادر توجه ویژهای به آن داشته باشند و بدون 
ابراز خستگی و ناراحتی نیاز کودک را برطرف کنند. مثال همان کتاب یا داستان 
تکراری را دوباره برایش بخوانند. این مسئله میتواند در درازمدت تاثیر زیادی در 

یادگیری و آموزش کودک داشته باشد.
با نوزادتان دالی بازی کنید

گاه با هر نوزادی که مقابلمان قرار بگیرد دالی بازی  شــاید همه ما به طور ناخودآ
کنیم. اما به گفته محققان اجرای این بازی به صورت هدفمند با نوزاد میتواند تاثیر 
زیادی در تقویت ذهن و هوش او داشته باشد. بنابراین این مسئولیت میتواند یکی 
از وظایف پدر خانواده برای برقراری ارتباط بهتر با نوزادش باشد. شما میتوانید هر 
روز دقایقی از وقتتان را به دالی بــازی با نوزادتان اختصاص دهید. به این ترتیب 
با مخفی یا پنهان شــدن خود یا یک شی میتوانید عالوه بر خنداندن نوزادتان به 

قابلیت فکر و ذهن او برای جستجو کمک کنید
با فرزندتان راهپیمایی کنید

یکی دیگر از روشهایی که به افزایش هوش کودک زیر ۲ سال شما کمک میکند 
راهپیمایــی با او در طبیعــت، پارک و فضاهای عمومی اســت. اکثر بچهها از 8 
ماهگی راهرفتن را آغاز میکنند. بنابراین میتوانید با او به پارک بروید و درباره اشیا 
و موجوداتــی که در طبیعت میبینید با او صحبت کنید. از آنجا که بچهها از 7-8 
ماهگی قابلیت تشخیص رنگها و اشیا را به دست میآورند به این ترتیب میتوانید به 

افزایش میزان هوشیاری و توجه او به محیط پیرامونش، کمک کنید.
او را با عملکرد وسایل آشنا کنید

یکی دیگر از روشهایی که به افزایش میزان هوشیاری نوزادان 8 تا ۲ ساله کمک 
میکند، توضیح دادن درباره عملکرد اجسام، وسایل و اسباببازیهایی است که در 
اطراف آنها وجود دارد. این کار میتواند یکی از مســئولیتهای باشد که پدر یا مادر 
خانــواده باید آن را برعهده بگیرد. بهترین روش برای این کار آن اســت که برای 
کودکان درباره عملکرد اشــیا مختلف توضیح دهید. مثال اگر قصد دارید چراغ 
اتاق را روشن کنید، پیش از این کار به او بگویید »میخواهم المپ را روشن کنم. 
این کار موجب میشود فرزند شما آشنایی بهتری با اجسام و اشیا اطرافش پیدا کند 

و به این ترتیب سریعتر با پیرامونش ارتباط بگیرد.

کمیاب ترین گروه خونی در ایران چیست
ایرنا- بشــیر حاجی بیگی ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت:9۰درصد از جمعیت ایران 
دارای گروه های خونی مثبت و ۱۰درصد نیز دارای گروه های خونی منفی هســتند.:در بین 
 AB منفی ۲درصد و B، منفی 3درصدA، منفی چهاردرصد Oگروهای خونی منفی در کشور
منفی نزدیک به یک درصد اســت .در حال حاضر ذخیره ســازی گروه های خونی در کشور در 
حد مطلوب اســت و پاسخگوی نیازهای مراکز درمانی و بیمارستان هاست و در شرایط عادی 
برای تامین خون مورد نیاز این مراکز مشکلی نداریم . وی به افرادی که دارای گروه های خونی 
منفی هستند توصیه کرد به دلیل اینکه گروه های خونی منفی درصد کمی از جامعه را به خود 
اختصاص می دهند ،این افراد، کسانی که در بستگان ،دوستان و آشنایان دارای گروه خونی 
منفی مشابه خودشان هستند را شناسایی کنند تا در صورت نیاز با دسترس بودن آنها بتوان از 

این گروه های خونی استفاده کرد.

تاثیر تستوسترون درمانی در مردان دیابتی
باشگاه خبرنگاران- محققان نشان داده اند که بین سطح پایین تستوسترون با کاهش قابل توجه 
حساسیت به انسولین رابطه ای وجود دارد. از طرف دیگر، مشخص شد که چه مردان دیابتی چاق 
باشند چه نباشند سطح تستوسترونشان کمتر از مردان چاق غیر دیابتی است. نوجوانان پسری 
که چاق هستند نیز سطح تستسترون پایین تری دارند.تحقیقات نشان داده است که تستوسترون 
ممکن است خاصیت ضدالتهابی و ضد حساسیت به انسولین داشته باشد و از این طریق چاقی 
را کاهش داده و عضالت اسکلتی را افزایش دهد.  تستوسترون درمانی در مردان باعث افزایش 
میل جنسی، عضالت اسکلتی و تراکم استخوان می شود. در واقع، در تستوسترون درمانی مردان 
دیابتی، چربی ها به ماهیچه تبدیل می شــود. نتایج تحقیقاتی که بر روی مردان مبتال به دیابت 
نوع ۲ انجام شده نشان داده است که تستسترون وزن افراد را تغییر نداده اما چربی کل بدنشان 

را کاهش داده و به همان میزان میزان توده عضالنی و حساسیت به انسولین را افزایش داد.

سحر خیز باشید تا افسردگی نگیرید
تسنیم- سکینه مطیرزاده کارشناس بهداشت عمومی گفت: افسردگی حالتی احساسی است 
که مشــخصه اش اندوه، بی احساســی، بدبینی و احساس تنهایی است.میزان شیوع اختالل 
افســردگی اساسی تا ۲5 درصد نیز گزارش شده اســت. این اختالل می تواند به صورت مزمن 
و عود کننده باشــد و باعث ُافت عملکرد اجتماعی، فردی و شــغلی شود.با توجه به اینکه دین 
مبین اســالم انسان را به زود خوابیدن و ســحر خیزی ترغیب می کند، همچنین از نظر علمی 
نیز فواید ســحر خیزی کاماًل به اثبات رســیده است. مطیرزاده ادامه داد: 75 درصد از بیماران 
افسرده مشکل در خواب )به صورت بی خوابی و ُپرخوابی( دارند و همچنین عالئم این بیماران در 
هنگام صبح تشدید می شود.طبق نتایج تحقیقات گسترده علمی و سفارش زیاد تعلیمات دینی 
سحرخیزی برای روح و جسم بسیار مفید است. سحرخیزی عامل آرامش اعصاب انسان، مانع 
افسردگی و بی حوصلگی است بنابراین خوب است،برای سحرخیزی عزم جدی داشته باشیم.

معرفی مرهمی برای رفع دردهای استخوانی و مفصلی
تسنیم- سید حسن ضیایی محقق 
طب اســالمی گفــت: ســیاتیک 
جزو دردهایی اســت که از ســردی 
مزاج یــا غلبه ســردی در بــدن رخ 
می دهــد و بیشــتر در فصول ســرد 
دم  پیــدا می کند.مصــرف  عــود 
نوش یا چای ســیاه دانــه، دمنوش 

بابونه، بادرنجبویه،اســتخودوس و به طور کل مصرف 
دمنوش های بــا طبع گرم به جای چای بســیار کمک 
کننده اســت. وی افزود: اگر افراد 4۰ روز به جای چای 
از این دم نوش ها اســتفاده کنند ســیاتیک آنها از بین 

می رود، همچنین چای سیاه دانه و 
دم نوش های با طبع گرم که نام برده 
شد برای کسانی که ُافت متابولیسم 
دارند و به عبارتی سرد مزاج هستند، 
بسیار مفید اســت.یک سوم قاشق 
چای خوری ســیاه دانه با عسل که 
عالوه بر بهبود ســیاتیک به ســفت 
شدن کمر کمک کرده که برای رفع دردهای سیاتیکی 
و قوس کمر بسیار خوب است.پودر سیاه دانه مخلوط با 
عسل را بر نواحی ملتهب مفاصل مثل کسانی که دچار 

آرتریت روماتوئید هستند، بسیار مفید است.

ترکیب خطر کرفس و پیاز در ساالد مرغ
شفاآنالین- شــیوع این باکتری که 
تا کنون ســبب بیمار شــدن ۱9 نفر 
در مدتی کوتاه در این کشــور شــده 
است مراکز بهداشتی را بر آن داشت 
تا تمام مــواد غذایی حــاوی ترکیب 
کرفس و پیاز به ویژه ساالد مرغ را از 
فروشگاهها جمع آوری کنند. پنج تن 

از بیماران در بیمارستان بستری شده و دو نفر به نارسایی 
کلیه مبتال شده اند. البته هیچ مورد مرگی تا کنون گزارش 
نشده است. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و 
محققان اعالم کردند که اگر در محصوالت غذایی مانند 

ساالد مرغ ترکیب کرفس با پیاز دیده 
شــد، به هیچ عنوان مصرف نشود.
گسترش باکتری  E.Coli معموال در 
عرض سه تا چهار روز پس از مصرف 
غذای آلوده فرد را بیمار کرده و شامل 
اسهال، اسهال خونی و درد در ناحیه 
شکم است. بیشتر بیماران در عرض 
یک هفته بهبود می یابند اما در برخی موارد ممکن است 
این بیماری به نارســایی کلیه منجر شود. کودکان زیر 5 
سال و افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف است، 

بیشتر از سایرین در معرض خطر هستند.
در ۶ گام عذرخواهی کردن 

را به بچه ها آموزش دهیم
بیتوته- برای یک عذرخواهی موثر الزم اســت ۶ گام 

را طی کنیم:
گام اول : پیشنهاد »من را ببخش!«

بــه کودک بیاموزیم کــه وقتی کســی را می رنجانیم، 
می توانیم به او پیشنهاد بدهیم که ما را ببخشد، اما چون 
یک پیشنهاد است، باید آمادگی شنیدن پاسخ منفی را 

هم داشته باشیم.
گام دوم : پذیرفتن اشتباه

در مرحله بعدی، مهم است که بپذیریم اشتباه کرده ایم. 
پذیرش اشــتباه در واقع زمینه درک مسوولیت پذیری 
را فراهم می کند. بنابراین تــا زمانی که کودک متوجه 
اشتباهش نشده است، او را وادار به عذرخواهی نکنید.

گام سوم : پشیمانی
شاید شما هم بچه هایی را دیده باشید که بعد از انجام 
یک کار اشتباه بالفاصله عذرخواهی می کنند، اما هم 
شــما و هم آنها می دانید که این صرفا راهی برای فرار 
از تنبیه اســت. بنابراین برای اینکه عذرخواهی شکل 
واقعی و حقیقی پیدا کند، مهمترین شــرط، پشیمانی 
اســت. اگر کــودک از کار بدی که انجام داده اســت، 
پشیمان نیست به او توضیح بدهید و برایش زمانی تعیین 
کنید تا به اشتباهش فکر کند. همیشه روی این نکته 
تایید کنید که تا زمانی که از کارش پشیمان نیست، الزم 
نیســت عذرخواهی کند. اما برای کمک به درک بهتر 
کودک نسبت به رفتارش می توانید تاثیر آن رفتار را روی 

دیگران با هم بررسی کنید.
گام چهارم : توضیح و دلیل

بســیاری از اوقات با وجودی که سه مرحله اول انجام 
شده است، اما رنجش همچنان باقی است. اگر برای 
کار اشتباهی که مرتکب شده ایم، دالیلی داشته باشیم 
و آنها را بیان کنیم و به دیگران هم فرصت توضیح و بیان 
دالیلشان را بدهیم، در واقع برای بخشیدن و بخشیده 

شدن انگیزه بیشتری فراهم کرده ایم.
گام پنجم : تکرار نکردن

یکی دیگــر از مهمترین شــرط های یک عذرخواهی 
واقعی تصمیــم جدی برای تکرار نکردن کار اشــتباه 
هست. گاهی بچه ها کار اشــتباهی انجام می دهند، 
اما به دفعات آن را تکرار می کنند. در نظر داشته باشید 
که اگر کودک یک عذرخواهی واقعی انجام داده و بعد 
ناخواسته دوباره همان کار را تکرار کرده، عذرخواهی او 
را بپذیرید و تاکید کنید که چون واقعا قصد انجامش را 

نداشته، اشکالی ندارد. 
گام ششم : جبران کردن

جبران کردن، مرحله تکمیلی یک عذرخواهی واقعی 
و کامل اســت. مانند ســایر موارد اینجا هم الزم است 
خودمان پیشــقدم باشــیم و در موقعیت های مناسب 
به کودک بگوییم که: »به خاطر اشــتباهم متاســفم و 
می خواهم جبران کنم.« در آموزش مستقیم به کودک 
توضیــح بدهیم که بــا جبران کردن نشــان می دهیم 
مسوولیت کار اشتباهمان را پذیرفته ایم و احساس طرف 
مقابل را به خوبی درک کرده ایم. این کار باعث می شود 
هم طــرف مقابل را خوشــحال کنیم و هــم خودمان 
احساس بهتری داشته باشیم. البته الزم است حتما روی 
این نکته تاکید کنیم که برای جبران اشتباهمان هرگز 
مجبور نیستیم کاری انجام دهیم که به ما آسیب بزند یا 

باعث شود احساس بدی نسبت به خودمان پیدا کنیم.

سالمت
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تیم پرطرفدار تراکتورسازی در فصل جاری عملکرد قابل قبولی نداشت. این 
تیم فصل گذشته را تا یك قدمی قهرمانی هم پیش رفت اما در لحظات پایانی 
آخرین مســابقه لیگ، طی اتفاقاتی عجیب و دراماتیــک، بازی برده مقابل 
نفت تهران را با تســاوی عوض کرد تا به جای کسب جام روی سکوی دومی 
بایستد و هواداران پرشور این تیم در حسرت قهرمانی لیگ برتر باقی بمانند.  
تیم سرخ پوش شــهر تبریزی که قهرمانی جام حذفی و نائب قهرمانی لیگ 

برتــر را در کارنامه دارد فعال در میانه پایین جدول قرار دارد.  

رفت و برگشت تونی
تونی اولیویــرا تاکنــون در مقاطع مختلف هدایــت تیم تراکتورســازی را بر 
عهده داشــته اســت و نکته جالــب اینکــه در فاصله ای که وی ســرمربی 
تراکتورســازی نبوده، پیشنهادی از تیم های پرتغالی یا دیگر کشورها نداشته 
و خانه نشین بوده اســت. وی در ابتدای حضور در دوره جدید مربیگری اش 

در تراکتورســازی، نســبت به دریافت مطالبات خود پیگیر بــود اما ظاهرا 
این بــار هم پای مشــکالت مالــی در میان اســت. در روزهای 

گذشته بحث شــکایت تونی اولیویرا، ســرمربی کنونی 
تیم تراکتورســازی، از این تیــم بابت طلبی که از 

گذشــته برای این مربی باقی مانده است نقل 
محافل ورزشــی شــده و حتی در بعضی از 

مطالــب، صحبت از کســر ۶ امتیاز از این 
تیم است، به همین دلیل محمدحسین 

جعفری، مدیرعامل سابق سرخ پوشان 
تبریز طی نامه ای بــه هیات مدیره این 

باشــگاه با ارائــه توضیحات و ســندی و 
از آن بــه عنوان نخســتین ســند خود در 

این زمینه یاد می کنــد و عنوان می کند از 
دوران وی تونــی 48 هــزار دالر از این تیم 

طلبکار بوده اســت. تونی کــه در این فصل 
نتایج خوبی بــه همراه تیم پرطرفــدار تبریزی 

کسب نکرده، با توجه به مشکالت مالی به دنبال 
جدایی است. از طرف دیگر بحث های مدیریتی 

باشگاه تراکتورســازی نیز باعث شده تا مشکالت 
این باشگاه دوچندان شود.

خداحافظی تونی
تمرین روز ۱4 آذر تراکتور در شــرایطی برگزار شد که 

ســرمربی پرتغالی در رختکن به بازیکنان اعالم 
کرد قادر به ادامه همکاری با تراکتور نیست. 

تراکتوری ها با خــودداری تونی از تمرین 
دادن تیم با دســتیاران او، رحیم زاده و 

پژمان شروع به تمرین کردند. جالب 
اینکه مدیرعامــل تراکتوری ها با 

تماس بــا تونی بــه او اعالم کرد 
استعفای شــفاهی وی را قبول 

ندارد و او باید به طور کتبی اســتعفا بدهد؛ درخواســتی که باعث شد اولیویرا 
کنار زمین بیایــد و تمرین را زیرنظر بگیرد. تونی البته روز بعد از آن نیز به رغم 

استعفا، بازهم تمرینات را زیر نظر گرفت.

بازگشت قلعه نویی به لیگ برتر؟!
در روزهای گذشــته از امیر قلعه نویی و حســین فرکی بــه عنوان گزینه های 
اصلــی هدایــت تراکتورســازی در ادامــه فصل نام برده می شــد. عباســی 
مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی تبریز گزینه های احتمالی جانشینی تونی 
اولیویرا سرمربی پرتغالی این تیم را اعالم و از تمایل جدایی این مربی خبر داد. 
سعید عباسی گفت: ما از تونی خواسته بودیم تا در این سه بازی باقیمانده نیم 
فصل هم کنار تیم باشد ولی شرایطی به وجود آمد که ممکن بود وضعیت بدتر 
از قبل شود و به همین دلیل مجبور شدیم که با استعفای وی موافقت کنیم. 
اکنون نیز گزینه های ســرمربیگری ما زیاد نیست. باشگاه تراکتورسازی به 
دنبال جایگزینــی برای این مربی پرتغالی اســت که 
در این رابطه تعــداد پنج گزینــه مد نظر 
قرار گرفته و کارنامه آنها در دست 
بررسی اســت. عباسی اعالم 
کــرد: احــد شــیخ الری، 
غالمرضــا باغ آبــادی و 
رسول خطیبی به عنوان 
گزینه هــای بومــی و 
و  فرکــی  حســین 
امیر قلعــه نویی 
بــه عنــوان 

گزینه های غیربومی مد نظر باشــگاه تراکتورسازی هستند.
به هر حــال تونی قرار اســت روز جمعه ایــران را به مقصد پرتغــال ترک می 
کنــد و گفته می شــود امیــر قلعه نویی ســرمربی ســابق اســتقالل جدی 
تریــن گزینه هدایــت تراکتورســازان اســت ضمن اینکــه این تیم بــا قلعه 
 نویــی نتایج خوبی در لیگ برتر کســب کــرد و به اولین نائــب قهرمانی خود 

دست یافت.

پایان عصر پرتغالی ها؟!
در فوتبال ایران شــاهد حضور مربیــان پرتغالی در تیــم ملی و خصوصا 
تیم های باشــگاهی بوده ایم. هر کدام از این مربیان کارنامه ای از خود 
به جا گذاشــتند کارنامه ای که چندان جالب نبوده اســت.  در ســالهای 
گذشــته کاســیمیرو پرتغالی پس از قهرمانی در لیــگ یک با نفت آبادان 
و صعود به لیگ بر تر دیگر پرفروغ ظاهر نشــد تــا اینکه از این تیم اخراج 
شد و ســپس مدت کوتاهی در شــهرداری بندرعباس بود و سپس راهی 
کشــورش شــد. بعد از او تونی اولیویرا به ایران آمد که یک جام حذفی و 
کتور را کســب کرد ولــی موفقیت های او تداوم دار  نایب قهرمانی را با ترا
نبود تا جایی که مجبور به اســتعفا شــد و در آســتانه جدایی قــرار گرفته 
اســت. ســپس نوبت به کارلوس مانوئل در نفت آبادان رســید که پس از 
یک فصــل و نیم حضــور در نفت و کســب نتایج ضعیف باالخــره برکنار 
شد و ســپس آخرین نفر پائولو آلوز بود که امســال به فوتبال ایران آمد و 
هدایت نســاجی قائمشــهر را به عهده گرفت و پس از چند هفته و کسب 
نتایج ضعیف از نســاجی اخراج و راهی کشورش شــد.  در این بین هنوز 
هدایت تیم ملی بزرگســاالن ایران را یک پرتغالی معروف بر عهده دارد. 
کارلوس کی روش بر خــالف اقبال عمومی، از حمایــت مدیران و البته 
تعداد زیادی از پیشکســوتان برخوردار نیســت. وی در ماه های گذشته 
مشــکالت زیادی داشــته و حتی تا یــک قدمی جدایــی از تیم ملی 
نیز رفت اما این اتفــاق رخ نداد. کی روش حاال در مرخصی 
5۰ روزه اش به ســر مــی برد و باید دیــد می تواند تــا پایان 
مســابقات مقدماتی جــام جهانی و جام ملتهای آســیا روی 
نیمکت تیم ملی بنشــیند یا جای خــود را به مربی دیگری 
می دهد؟! شــواهد و قرائن نشان می دهد عصر 
پرتغالی هــا در فوتبال ایــران رو به پایان 

است.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تصاویر هوایی از زمین اصلی 
بهترین تیم آسیا؛ این کابوس 
ملی پوشان فوتبال ایران است.

تیتر دو

 آغاز بدنسازی بهداد 
از هفته آینده

رئیس کمیته پزشــکی فدراســیون وزنه بــرداری در 
تشــریح وضعیت بهداد ســلیمی بعد از انجام عمل 
جراحی گفت: هنــوز نمی توان زمــان دقیقی برای 
بازگشت وی به میادین تعیین کرد اما تالش می کنیم 

این اتفاق زودتراز ۶ ماه بیفتد.
داود باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه 
بهداد بالفاصله و یک روز بعد از عمل کار فیزیوتراپی 
زانوی خود را آغاز کرد، اظهارداشــت: اولویت کار ما 
برای رساندن هر چه سریعتر سلیمی به شرایط تمرین 
و مسابقه فیزیوتراپی بود که خوشبختانه به طور منظم 
و بی وقفه دنبال می شــود. بهداد روزی یک جلســه 
فیزیوتراپی دارد. البته عالوه بر این به دو فاکتور مهم 
دیگر که تاثیر گذار در وضعیت نهایی وی اســت هم 

توجه زیادی داریم.
وی در این رابطه ادامه داد: تغذیه بهداد سلیمی زیر 
نظر یک متخصص تغذیه تحت کنترل است. به هر 
حال بهداد در دسته سنگین وزن کار می کند، اگر به 
مســئله تغدیه وی در این دوران که تمرینی ندارد، بی 
توجهی شــود منجر به افزایش بافــت چربی در بدن 
وی خواهد شــد و این یعنی اضافه شدن یک مشکل 
به مشــکالتی که فعال بــرای بازتوانــی کامل بهداد 
سلیمی با آن مواجه هستیم به خصوص اینکه اصال 
زمانی نداریم که بخواهیم بخشی از آن را هم صرف 
کاهــش وزن کنیم. از طرفی در کنار مســئله تغذیه، 
وضعیت روحی و روانی این وزنه بردار را هم به شدت 

کنترل می کنیم. 
»بهداد ســلیمی چه زمــان آماده بازگشــت کامل به 
میادین می شود؟«، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون 
وزنه برداری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که 
البته پرســش متداول این روزها در مورد وزنه برداری 
و شــخص وی اســت، گفت: زمان مــورد نیاز برای 
بازگشــت به میدان ورزشــکاری که عمــل جراحی 
اینچنینی انجام داده ۶ ماه است اما تمام تالش ما این 
است که این مدت زمان را برای بهداد سلیمی کاهش 
داده و او را زودتر از ۶ ماه آماده بازگشــت کنیم. با این 
حال نمی توان در مورد زمان دقیق صحبتی کرد. این 
موضوعی است که به تدریج و در مسیر پیشرفت کار 

می توان در مورد آن نتیجه گیری کرد. 

 قطر ۱۱7 میلیون پوند 
برای میزبانی جام جهانی 

2۰22 پرداخته بود
برنامه پانورامای بی بی ســی اعالم کرده اســت قطر 
برای کســب میزبانی جــام جهانی در ســال ۲۰۲۲ 
بیش از ۱۱7 میلیون پوند هزینه کرده اســت. برنامه 
مســتند پانوراما که از شــبکه تلویزیونی بی بی ســی 
پخش می شــود ادعا کرده قطر حداقل ۱۱7 میلیون 
پونــد بــرای موفقیــت در کســب عنــوان میزبانی 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ در این کشور، هزینه 
کــرده و به مقامات رشــوه پرداخت کرده اســت. لرد 
ترایسمن رییس پیشــین فدراسیون فوتبال انگلیس 
که مســئولیت تالش انگلیس برای کســب عنوان 
میزبانی جام جهانی را برعهده داشــت گفت این پول 
تقریبا ۶ برابر پولی است که انگلیس هزینه کرد تا با به 
راه انداختن کمپینی جهانی، این عنوان را به دســت 
بیــاورد. به گزارش دیلی میل، ایــن برنامه پانورامای 
بی بی ســی را که با عنوان »فیفا، ســپ بالتر و من« 
ساخته شده، اندرو جنینگز ساخته است که به عنوان 
گزارشــگری محقق و کهنه کار شــناخته می شود. 
رســوایی فیفا هفته پیش و پس از اعالم اســامی ۱۶ 
مقام باالرتبه کونکاکاف در رســوایی های اخیر، باال 

گرفته است.

لستر می تواند قهرمان لیگ 
برتر شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال منچســتریونایتد گفت 
لسترسیتی ظرفیت قهرمانی در رقابتهای این فصل 
لیگ برتر را دارد. تیم فوتبال لستر با برتری 3 بر صفر 
مقابل سوانزی با دو امتیاز اختالف نسبت به آرسنال 
صدرنشــین رقابتهای لیگ برتر اســت. ســرآلکس 
فرگوســن در خصوص این تیم گفــت: کلودیو رانیه 
ری در فصل نقل و انتقاالت ژانویه به مالکان باشگاه 
چه می گوید؟ اگــر من جای او بودم به آنها می گفتم 
در نقل و انتقاالت زمستانی، تیم خود را تقویت کنند 
چون این یک موقعیت بزرگ اســت. آنها با روشی که 
در حال حاضر بازی می کنند می توانند قهرمان لیگ 
برتر شوند. مساله این است که آیا مالکان باشگاه پول 
دارند؟ من فکر مــی کنم دارند.  وی افزود: آیا آنها به 
مربی خود اعتماد می کنند؟ این مشــکلی است که 
همیشــه در مورد مربیان وجود دارد چون اوست که 
تیــم را می چیند. اضافــه کردن بازیکنان بیشــتر به 
تیم، مشــکل خودش را بیشــتر می کند. با این حال 
فکر می کنم اگــر رانیه ری می خواهد قهرمان لیگ 
برتر شــود باید به تیمش بازکین اضافه کند چون این 

شانس بزرگی است.

لیونل مسی برای رونالدینیو 
هدیه فرستاد

ســتاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای هم تیمی 
برزیلی قدیمی خود هدیه فرستاد. لیونل مسی برای 
رونالدینیــو یک پیراهن امضا شــده بارســلونا هدیه 
فرســتاد. این دو از ســال ۲۰۰4 تا سال ۲۰۰8 با هم 
همبازی بودند. رونالدینیو از دریافت هدیه مسی ابراز 
خوشحالی کرده است. وی این پیراهن را به مسئوالن 
تلویزیون بارســا ارائه کرده تا آنها در سفر به میامی در 
دهمین سالگرد پیروزی 3 بر صفر مقابل رئال مادرید، 
آن را به دست رونالدینیو برسانند. مسی زمانی که ۱۶ 
ســال بیشتر نداشت به رختکن بارســا پا گذاشت و از 
جانب رونالدینیو مورد حمایت واقع شد. رونالدینیو که 
اکنون 35 ساله است از طریق اینستاگرام خوشحالی 

خود را از بابت دریافت این هدیه ابراز کرده است.

روزهای سخت کاپیتان
روزهای سخت کاپیتان تیم ملی در ام صالل خیلی زود شروع شد. از همان روزی که 
به این باشگاه پیوست. تیموریان خیلی زود در تمرینات متوجه شد که اویگون سرمربی 
ترکیه ای روی او نظری ندارد، چون باشگاه این بازیکن را جذب کرده است. در هفته 
سوم بود که اویگون در جلسه ای با معاون ورزشی باشگاه ام صالل، از او خواست تا 
زمینه را برای جدایی تیموریان و خرید بازیکنی جدید مهیا کند. اما به دلیل فشارهای 

باشگاه، تیموریان ماند اما گویا عمر همکاری او با این باشگاه تا پایان نیم فصل 
خواهــد بود. امروز یکی از روزنامه های قطری هم این خبر را تائید کرد و 

نوشت: »اویگون از همان ابتدا قصد داشت تیموریان را کنار بگذارد و 
بازیکن مورد عالقه اش را بیاورد. او با تیموریان و جرمی دو بازیکنی 

که باشگاه آنها را جذب کرده، رابطه خوبی ندارد.«  خبرهای رسیده 
از قطر حکایت از آن دارد که تیموریان باید در ژانویه ساکش را بردارد 
و از ام صالل برود. هدف این بازیکن آن اســت که در نیم فصل به 

باشــگاهی در قطر منتقل شود. بدین ترتیب احتمال انتقال قرضی 
تیموریان به یکی از باشگاههای لیگ ستارگان وجود دارد. 

باید دید مذاکرات دو طرف چگونه پیش خواهد رفت.

پایان عصر پرتغالی ها؟!
تونی از تراکتورسازی جدا شد

سلسله اتفاقات عجیب و غریب در فدراسیون جودو سرانجام 
منجر به برکناری رئیس این فدراســیون شــد. صبح امروز 
در حکمی از ســوی وزیر ورزش و جوانان، رشید خدابخش 
به عنوان سرپرست فدراســیون جودو منصوب شد. پایگاه 
خبری وزارت ورزش و جوانان با انتشــار این خبر مدعی شد 
این اتفاق بعد از قبول استعفای محمدعلی رستگار از ریاست 
فدراســیون جودو اتفاق افتاده اســت. به هر روی محمود 
گودرزی امروز طی حکمی و با پیشنهاد معاون توسعه ورزش 
حرفه ای و قهرمانی، رشید خدابخش را به عنوان سرپرست 
این فدراسیون منصوب کرد. رئیس اداره تربیت بدنی استان 
های مازندران، آذربایجان شرقی، فارس، مدیریت اداره کل 
ورزش و جوانان اصفهان و نایب رئیسی فدراسیون کاراته از 

جمله سوابق رشید خدابخش است.

رستگار پس از برکناری: استعفا نداده ام
رییس سابق فدراسیون جودو با تاکید بر این که در شرایط 
کنونی استعفایی نداده اســت که با موافقت وزارت ورزش 
و جوانان روبرو شــود، گفت: مســئوالن این وزارتخانه در 
طول روز های اخیر بارها به من فشــار آوردند تا با بازگشت 
میراســماعیلی موافقت کنــم و دلیل ایــن تغییر موضع را 
نمی دانم. محمدعلی رستگار درباره موافقت وزارت ورزش 

و جوانان با استعفای او از سمت ریاست فدراسیون جودو، 
اظها ر کرد: من در شــرایط فعلی هیچ استعفایی نداده ام و 
این که گفته می شــود به تازگی از ریاست فدراسیون جودو 

استعفا داده ام به هیچ وجه درست نیست.
رییس ســابق فدراسیون جودو خاطر  نشــان کرد: چهار ، 
پنج ماه پیش به خاطر برخی مشــکالت از سمت ریاست 
فدراســیون جودو اســتعفا دادم، اما پــس از آن با توجه به 
جلســاتی که با مســئوالن وزارت ورزش و جوانــان برگزار 
کردیم قرار شد با تقویت کادر مدیریتی فدراسیون و انجام 
برخی از اصالحات به کار خود با قوت ادامه بدهم. من نیز 
این کارها را انجام دادم و به نظرم همه چیز به خوبی پیش 
می رفت تا این که بحث مصوبه هیات رییســه فدراسیون 
مبنی بر لزوم برکنار کردن آرش میراسماعیلی، نایب رییس 

فدراسیون به وجود آمد.
وی افزود: هیات رییسه تشخیص داد با توجه به مشکالتی 
که در راه همکاری ما با میراسماعیلی وجود داشت او دیگر 
به همکاری خود با فدراســیون ادامــه ندهد و من نیز قبل 
از این که حکــم برکناری او را اعالم کنــم طی نامه ای به 
معاونت ورزشی وزارت ورزش و جوانان این موضوع را اعالم 
کردم و حتی با نصرالله ســجادی، معاون ورزش حر فه ای 
و قهرمانی ایــن وزارتخانــه درباره این موضــوع دیداری 

حضوری داشــتم و پــس از گرفتن موافقــت این موضوع 
را اعالم کــردم. با توجه به این که از طــرف مجمع به بنده 
درباره دبیر و نایب رییس فدراســیون اختیار تام داده شده 
بود، برای برکناری میر اسماعیلی دیگر نیازی به برگزاری 
مجمع نبود. رســتگار با بیان این که پیــش از برکناری میر 
اسماعیلی، مسئوالن وزارت ورزش و جوانان بارها خواهان 
برکناری این شخص شده بودند، خاطر نشان کرد: من به 
هیچ وجه تصــور هم نمی کــردم وزارت ورزش با برکناری 
میراسماعیلی مخالفت کند، اما متاسفانه آنها یک روز پس 
از اتخاذ این تصمیم از سوی ما، به صورت رسمی و طی یک 
بیانیه با تصمیم هیات رئیسه مخالفت کردند و پس از آن نیز 
در طول چند روز اخیر چندین بار فشــار آوردند تا با بازگشت 
میراسماعیلی به فدراسیون موافقت شود، اما از آنجایی که 
این برکناری بر اســاس مصوبه هیات رییسه بود من نمی 

توانستم به سادگی آن را زیر پا بگذارم.
رییس سابق فدراسیون جودو با تاکید بر این که استعفایی 
در شــرایط فعلی نداده اســت، گفت: واقعا نمی دانم چرا 
مســئوالن وزارت ورزش و جوانان به یکبــاره تغییر موضع 
دادند و در حالی که بارها خواستار برکناری میراسماعیلی 
شــده بود، اما بــه یکبــاره از او حمایت کردنــد. از این نوع 

تصمیم گیری در وزارت ورزش واقعا متعجبم.

زلزله در جودو

ورزش
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پیوسته حدیث من به گوشت بادا
قوتم ز لب شکرفروشت بادا

بی من چو شراب ناب گیری در دست
شرمت بادا ولیک نوشت بادا

)حکیم انوری ابیوردی، قرن ششم، رباعیات(

اندر حکایت تکراری پیوسته نویسی و جدانویسی )2(
از قدیم و ندیم گفته اند »مرگ یکبار، شــیون هم یکبار«. اجازه بدهید هر آنچه را که فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی در باب جدانویسی و پیوسته نویسی واژگان در زبان فارسی گفته است، با هم 
مرور کنیم. فرهنگســتان زبان و ادب فارسی هر کاری نکرده باشــد، این یک کار را خوب انجام 
داده اســت. البته قبال هم عرض کرده ام که اختیار با خودتان اســت. می توانید نظر کارشناسان 
فرهنگستان زبان را قبول نکنید اما باز هم از شما عاجزانه می خواهم در نوشته هایتان حداقل در 

رعایت رسم الخط از یک قاعده مشخص پیروی کنید. 
در باب پیوسته نویسی و یا جدانویسی ترکیبات در زبان فارسی سه فرض قابل تصّور است:

۱. تدوین قواعدی برای جدانویسی همه کلمات مرکب و تعیین موارد استثنا؛
۲. تدوین قواعدی برای پیوسته نویسی همه کلمات مرکب و تعیین موارد استثنا؛

3. تدوین قواعدی برای جدانویســی الزامی بعضی از کلمات مرکب و پیوسته نویسی بعضی دیگر 
و دادن اختیار در خصوص سایر کلمات به نویسندگان.

فرهنگستان در تدوین و تصویب »دستور خّط فارسی«، فرض سوم را برگزیده و تنها موارد الزامی 

جدانویسی و یا پیوسته نویسی را به شرح زیر معین کرده است:
الف( کلمات مرکبی که الزامًا پیوسته نوشته می شود:

۱. کلمات مرکبی که از ترکیب با پیشــوند ســاخته می شــود همیشه جدا نوشــته می شود، مگر 
مرکب هایی که با پیشوندهای »به«، »بی« و »هم«، با رعایت استثناهایی، ساخته می شود.

۲. کلمات مرکبی که از ترکیب با پسوند ساخته می شود همیشه پیوسته نوشته می شود، مگر هنگامی که:
الف( حرف پایانی جزء اّول با حرف آغازی جزء دوم یکسان باشد: نظام مند، آب بان

ب( جزء اّول آن عدد باشد: پنج گانه، ده گانه، پانزده گانه
استثنا: بیستگانی )واحد پول(

تبصره: پســوند »وار« ازحیث جدا و یا پیوسته نویسی تابع قاعده ای نیست، در بعضی کلمه ها جدا 
و در بعضی دیگر پیوسته نوشته می شود: طوطی وار، فردوسی وار، طاووس وار، پری وار، بزرگوار، 

سوگوار، خانوار
3. مرکب هایی که بسیط گونه اســت: آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه، پنجشنبه، 

سیصد، هفتصد، یکتا، بیستگانی
4. جزء دوم با »آ« آغاز شود و تک هجایی باشد: گالب، پساب، خوشاب، دستاس

تبصره: جزء دوم، اگر با »آ« آغاز شود و بیش از یک هجا داشته باشد، از قاعده ای تبعیت نمی کند: 
گاهی پیوســته نوشته می شود، مانند دالویز، پیشاهنگ، بسامد، و گاهی جدا، مانند دانش آموز، 

گاه، زبان آور. دل آ
5. هرگاه کاهش یا افزایش واجی یا ابدال یا ادغام و مزج یا جابه جایی آوایی در داخل آنها روی داده 

باشد: چنو، هشیار، ولنگاری، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین
۶. مرکبی که دست کم یک جزء آن کاربرد مستقل نداشته باشد: غمخوار، رنگرز، کهربا

7. مرکب هایی که جدا نوشتن آنها التباس یا ابهام معنایی ایجاد کند:
بهیار )به یار(، بهروز )به روز(، بهنام )به نام(

8. کلمه های مرکبی که جزء دوم آنها تک هجایی باشــد و به صورت رســمی یا نیمه رسمی، جنبه 
ادامه دارد ... سازمانی و اداری و صنفی یافته باشد: استاندار، بخشدار، کتابدار، آشپز 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

قاتالن و مجرمانی که دلمان برایشان می سوزد
مروری بر دو رمان جنایی »زهر تویی« و »قاتل غمگین« اثر فردریک دار
تا پیش از انتشــار مجموعه نقاب )نشــر جهان کتاب(، فردریک دار علی رغم شهرتش در ادبیات 
پلیسی فرانســه و دیگر کشورها؛ در ایران نویسنده ای ناشــناخته محسوب می شد که برای اولین 
بار همین مجموعــه او را به عالقه مندان چنین آثاری در ایران معرفی کرد و با انتشــار رمان های 
»آسانســور«، »مرگی کــه حرفش را مــی زدی«، »کابوس ســحرگاهی«، »قیافــه نکبت من«، 
»بزهکاران«، »بچه پرروها« و حاال نیز با انتشــار دو رمان تازه در مجموعه نقاب به چهره ای آشنا 
بدل شده است. فردریک دار نویسنده ای است که در ادبیات پلیسی سبکی متفاوت دارد. رمان های 
گاه بیشتر به موقعیت های جنایی متکی اند. در اغلب  او اغلب آثاری هستند که به جای حضور کارآ
گاه باهوشی که به مدد سلول های  آثار او به جای حضور قهرمانانی با شمایل های آشنا )یعنی کارآ
گاه های جسور و بزن بهادری که قدرت بازوی  خاکستری رنگ مغز خود معما را حل می کند و یا کارآ
خود را نیز چاشنی هوش خود می کنند(، با ضد قهرمان هایی که چهره های آشنایی زدایی شده از 
تیپ های متداول ادبیات پلیسی هستند، روبه رو می شویم یا با آثاری که شخصیت های اصلی آن 
آدم هایی معمولی هستند که از بد حادثه در موقعیت خطیری قرار می گیرند که دستشان به جنایت 

یا اعمال خالف آلوده می شود.
بر همین اساس خط داستانی آنها نیز به جای اینکه متکی بر گره های داستانی سنتی ادبیات پلیسی 
باشد، یا به تریلری پر حادثه و هیجان انگیز پهلو می زنند یا با برخورداری از باری روان شناسانه از دالیل 
و چرایی آلوده شدن شخصیت ها به چنین جرایمی رازگشایی می کنند. بنابراین قاتل یا مجرم معموال 
از همان ابتدا مشخص است و حتی امکان دارد مخاطب پا به پای او پیش رفته و با او همدلی کند.
»زهر تویی« و »قاتل غمگین« عنوان دو رمان از تازه های نشــر جهان کتاب و نوشته فردریک دار 
این نویســنده پرکار فرانسوی اند هستند؛ نویسنده ای که در آثار او رگه هایی از تلخ اندیشی و فضای 

تیره و تار می توان یافت.  »زهــر تویی« با ترجمه عباس 
گاهی پنجاه و ششــمین اثر از مجموعه نقاب است و  آ
از دو بخش کلی »این دوشــیزگان« و »شب هایشان« 
تشکیل شــده اســت. ویکتور ِمندا مجری موفق یکی 
از رادیوهــای پاریــس کــه برنامه ای محبــوب را برای 
شنوندگان اجرا می کند، با تعطیلی این برنامه بیکار شده 
و در جست وجوی کاری جدید به سواحل جنوبی فرانسه 
می رود. او برای جبران ناکامی های خود به سراغ قمار 
می رود، اما قمار به جای کامیابی او را بیشتر در منجالب 
سقوط فرو می برد تا آنجا که ویکتور به خیال خودکشی 
می افتد اما آشــنا شــدن او با زنی ماجراجو به دگرگونی 

زندگی اش می انجامد و...
رمــان »قاتل غمگیــن« اثر دیگــری اســت از همین 
نویسنده که عنوان پنجاه و نهم مجموعه نقاب را به خود 
گاهی  اختصاص داده اســت. این رمــان را نیز عباس آ
ترجمه کرده است. نقطه عزیمت ماجرای رمان »قاتل 

غمگین« ســرقتی از یک جواهرفروشی است؛ کارناوالی در شهر نیس در حال برگزاری است. سه 
مرد با استفاده سروصدای این کارناوال به سراغ یک جواهرفروشی می روند. اما موریس راننده جوان 
گروه، به دیگران نارو زده و با الماس های ربوده شــده می گریزد. لینو، کسی که موریس را به دیگر 
اعضای گروه معرفی کرده، مجبور می شــود به جســت وجوی موریس بپردازد. لینو به سراغ خانه 
پدری موریس می رود و خانواده او را گروگان می گیرد و رابطه میان گروگان ها و گروگانگیر موقعیتی 

جذاب را پیش می کشد که به دگرگونی آدم ها و ماجرا می انجامد... )منبع: الف(

پزشکی که پس از بازنشستگی، مترجم شد
روشن وزیری سال ۱3۱۲ در تهران متولد شد. سال ۱33۱ 
به لهســتان رفت و در دانشگاه پزشــکی ورشو مشغول به 
تحصیل شد. همزمان تالش کرد از ادبیات این کشور نیز 
غافل نماند. پس از 7 سال تحصیل در ورشو، رهسپار آلمان 
غربی شــد و پس از دو ســال در زمینه بیماری های ریوی 
تخصص گرفت. پس از بازگشت به ایران در بخش درمان 
وزارت نفت استخدام شد. او سال ۱3۶7 زمانی که ریاست 

بیمارستان شرکت نفت را برعهده داشت، بازنشسته شد.
وزیری دیر به ترجمه پرداخت اما به سبب جدیت و عالقه خیلی زود در جامعه ادبی شناخته شد. او کار 
ترجمه را با کتاب کوچکی از سولژنیتســین، نویسنده شهیر روســی و برنده نوبل، شروع کرد؛ زندگی 

بدون تزویر.
روســالن وفادار و نیز سه کتاب در باب مقوالتی بزرگ از لشــک کوالکوفسکی از دیگر ترجمه های 
اوست. وزیری از سال ۱374 به این ســو ده عنوان کتاب را به فارسی بازگرداند و مقاالت ترجمه شده 

متعددی را در مجالت به چاپ سپرد که عمده مقاالت او در فصلنامه نگاه نو منتشر می شد.
او در ســال ۱995 نشان لهســتانی شایســتگی فرهنگی را به پاس معرفی و ترویج ادبیات آن کشور 
دریافت کرد. وزیری تنها مترجمی بود که از زبان لهســتانی به فارســی آثار اندیشــمندان و اهل قلم 
آن دیار را به فارســی برمی گرداند. او ترجمه کتاب هایی از کوالکوفســکی، کاپو شچنیسکی، سولژ 
نیتسین، والدیموف، دموسالوسکی، و چسالو می لوش را در کارنامه دارد. روشن وزیری که برادرزاده 
علینقی وزیری موسیقیدان نامدار ایران و خواهرزاده بزرگ علوی نویسنده نام آشنای ایرانی بود، ۱8 

آذر ۱393 درگذشت.

چه کسانی به دکتر ابتکار آمار غلط داده اند؟
یکشنبه هفته جاری همزمان با روز جهانی یوزپلنگ، مراسمی به همین مناسبت با حضور گری لوئیس 
نماینده مقیم سازمان ملل در تهران، رئیس و جمعی از مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست در محل 
این سازمان در پارک پردیسان برگزار شد. در حاشیه این مراسم معصومه ابتکار در جمع خبرنگاران گفت: 
»با نصب دوربین های تله ای در زیستگاه های یوزپلنگ از ابتدای سال جاری تاکنون ۱8 توله مشاهده شد 
که نتیجه تالش جمعی سازمان محیط زیست، پروژه حفاظت از یوزپلنگ، محیط بانان، جوامع محلی، 
کارشناسان، متخصصان و سازمان ملل است.«  این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 
چهار توله یوزپلنگ آن هم فقط در پناهگاه حیات وحش میاندشت مشاهده و تصویربرداری شده است.
به اعتقاد تمامی کارشناسان و محیط بانان، در سایر زیستگاه های یوزپلنگ در کشور بیش از سه سال 
اســت که هیچ مورد مستندی از زادآوری یوزپلنگ به ثبت نرســیده است. با اینکه زادآوری یوزپلنگ در 
ذخیره گاه زیستکره توران پیش بینی می شود و این امر در سال های قبل به اثبات رسیده است، در سال 
جاری توله ای در این منطقه مشاهده یا تصویربرداری نشده است. بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون 
تنها چهار توله یوزپلنگ در کشــور شناسایی شده است که هر چهار توله نیز در میاندشت حضور دارند و 

تصویربرداری از ۱8 توله یوز به هیچ عنوان صحت ندارد.
با توجه به حساسیت ایجادشده در فضای جامعه و مجامع بین المللی نسبت به سرنوشت یوزپلنگ آسیایی، 
از مسئوالن معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تقاضا می کنیم تصاویری را که به گفته 
ریاست محترم این سازمان با دوربین های تله ای از ۱8 توله یوزپلنگ در سال جاری به ثبت رسیده است 
با ذکر زمان و مکان جهت روشن شدن افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهند. اما چرا اطالعاتی که 
در این رابطه در اختیار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته تا این حد اشتباه و دور از واقعیت 
است؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در صحبت های گری لوییس، نماینده مقیم سازمان ملل در تهران 
یافت که به نظر می رسد اطالعات نادرستی از وضعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران به وی نیز ارائه شده است.
گری لوییس یکشــنبه و در حاشیه مراســم روز جهانی یوزپلنگ به خبرنگاران گفت: »سازمان ملل در 
برنامه خود دارد یوز را حفظ کند و هر کمکی که دولت ایران بخواهد سازمان ملل از آن دریغ نمی کند. در 
۱۰ سال گذشته سازمان ملل دو میلیون دالر بودجه برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تخصیص داد و 
افزایش آن جزو برنامه های آینده سازمان ملل است. اکنون عدد و رقم دقیقی مشخص نیست اما درحال 
مذاکره برای تعیین دقیق آن هســتیم.« گری لوییس در بخشی از سخنان خود گفت: »روند انقراض 
این گربه سان ارزشمند معکوس شده اســت.« به نظر می رسد متولیان حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به 
منظور توجیه چگونگی استفاده از کمک هزینه دو میلیون دالری سازمان ملل و کمک های چند صد 
میلیون تومانی داخلی و منحرف نمودن افکار عمومی جامعه در مورد دســتاوردهای این طرح، آماری 
غلط و بزرگ نمایی شده را مبنی بر ثبت تصاویر ۱8 توله یوزپلنگ در سال جاری به رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست و نماینده مقیم سازمان ملل در تهران ارائه داده اند. هدف از ارائه آمار اشتباه، اثبات موفقیت 
پروژه های حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از طریق وانمود کردن زادآوری مناسب این گونه در کشور است. 

)منبع: دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»بادیگارد« حاتمی کیا از کجا می آید
مدیر فیلمبرداری فیلم »بادیگارد« تاکید کرد تازه ترین 
اثر ابراهیــم حاتمی کیــا در عین حال کــه به خوبی 
قصــه اش را روایت می کند از قواعــد ژانر حادثه ای و 
اکشن نیز بیرون نمی زند. محمود کالری فیلمبردار 
ســینمای ایران که دومین همکاری خود با ابراهیم 
حاتمی کیــا را پس از فیلم »از کرخه تــا راین« با فیلم 
»بادیــگارد« تجربه کرده اســت با اشــاره بــه اینکه 
»بادیگارد« هم قصه گو اســت هم در ژانر حادثه ای 

ساخته شده، بیان کرد: »بادیگارد« در ژانری ساخته شده که به دلیل مشکالت مالی و بضاعت 
ضعیف ســینمای ایران، کمتر تهیه کننده ای ســراغ آن می رود و همراهی من به عنوان مدیر 
فیلمبرداری با حاتمی کیا از این جهت جذاب بود چون کمتر فرصتی پیش می آید که در این ژانر کار 
کنم. کالری درباره واکنش مخاطبان به فیلم »بادیگارد« توضیح داد: تماشاگر فیلم »بادیگارد« 
در درجه نخست با ماهیت سینما و زبانی که حاتمی کیا در روایت قصه به کار گرفته آشنا می شود 
و در درجه دوم فیلمی داستان گو و جذاب را به نظاره می نشیند و از این جهت با لحظه به لحظه 
فیلم همراه خواهد شد. من هم به سهم خودم سعی کردم با نوع نگاهی که کارگردان »بادیگارد« 
در نظر داشــت همراه شوم و در این مسیر صاحب تجربه های جدیدی شدم. شروع اکران های 
دانشگاهی فیلم از اســفند ماه خواهد بود. همچنین پخش فیلم »بادیگارد« به دفتر فیلمیران 
رسیده و علی سرتیپی مدیریت پخش این فیلم ســینمایی را به عهده گرفته و اعالم کرده است 

که نوروز 95 فرصت مناسبی برای اکران این فیلم است.

استقبال نوجوانان از »شاهزاده روم« 
مدیر پخش انیمیشن »شــاهزاده روم« عنوان کرد که 
تا کنون بیش از 3۰۰ هزار مخاطب این اثر ســینمایی 
را در سالن های سینما به تماشا نشسته اند. غالمرضا 
فرجی مدیر پخش موسسه بهمن سبز درباره استقبال 
مخاطبان از انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« گفت: 
طبق آمار به دســت آمده از سوی موسسه بهمن سبز 
پخش کننده »شــاهزاده روم«، تا کنون بیش از 3۰۰ 
هزار نفر این فیلم ســینمایی را در ســالن های سینما 

به تماشا نشســته اند و با توجه به اینکه مخاطب اصلی این انیمیشن کودکان و نوجوانان هستند، 
تصور ما این اســت که بخش قابل توجهی از مخاطبان را این گروه ســنی تشکیل داده اند. وی در 
پایان گفت: تولید فیلم های ویژه کودکان که محتوایی سالم دارند یک اصل است و متاسفانه این 
ضرورت مورد غفلت قرار گرفته و فکر می کنم یکی از دالیلی که مخاطب جذب انیمیشن سینمایی 
»شاهزاده روم« شده، محتوای آموزنده این فیلم سینمایی است. فیلم سینمایی »شاهزاده روم« 
همزمان با روز دانش آموز در تاریخ ۱3 آبان در تهران و شهرستان اکران شد. این فیلم محصول گروه 
»هنر پویا«،کنسرسیوم مشترک موسسات »سلوک افالکیان« و »هفت سنگ« است که در سی و 
سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر جایزه ویژه داوران جشنواره را کسب کرد.  انیمیشن سینمایی 
»شــاهزاده روم« به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری تولید شده و درباره 
زندگی پرنسسی مسیحی و پاک دامن به نام »ملیکا« نوه قیصر کبیر روم است که دست سرنوشت او را 
به بالد اسالمی می آورد و در نهایت مادر امام عصر )عج( می شود و ما او را با نام نرجس می شناسیم.

قاتل غمگین / زهر تویی
نویسنده: فردریک دار
ترجمه: عباس آگاهی
ناشر: جهان کتاب
قیمت:۱۰ هزار تومان
۱57 / ۱55صفحه

طرح: سعید صادقی پس لرزه های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما: فروش بلیت پرواز تهرانـ  مشهد تا ۵۰۰ هزار تومان. 


