
گرهحقپخشدرمجمعبازمیشود؟
فوتبال ایران با مشکالت زیادی مواجه است. عدم مدیریت مناسب در باشگاه ها، عدم 
نظارت روی گردش چند صد میلیارد تومانی  که فساد و البته معضالت مالی به همراه دارد 

را می توان در زمره مهترین مشکالت فوتبال دانست. مشکالتی که دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در صحبت هایش بدان اشاره می کند. اردیبهشت ماه سال جاری  

صفحه7اسالمیان نایب رییس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه  ...

آیااینبارهیاهویکوچکزادهبهضررشتماممیشود؟
مهدی کوچک زاده، نماینده پرحاشیه مجلس بار دیگر صحن علنی امروز مجلس را با تنش همراه کرد. اما شاید این آخرین باری باشد که شاهد داد و 

بیدادهای کوچک زاده در مجلس باشیم؛ چراکه او امروز بعد از جروبحث با رئیس مجلس گفت: »استعفا می دهم« و الریجانی نیز از استعفای او استقبال 
کرد. خالصه ماجرای امروز از این قرار بود که کوچک زاده اخطاری نامربوط به بحث داد و الریجانی این موضوع را به او گوشزد کرد و همین موضوع 

باعث جدال لفظی این نماینده با رئیس مجلس شد.  امروز با آغاز جلسه علنی مجلس و ادامه رسیدگی نمایندگان به الیحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی 
رانندگان وسایل نقلیه موتوری، مهدی کوچک زاده به بهانه اخطار به رئیس مجلس، مجلس را با فریادهای خود به تشنج کشاند. کوچک زاده با استناد 
به اصل 67 قانون اساسی خواستار اظهارنظر الریجانی درخصوص مسائل مهم کشور شد و افزود: »از چند منبع معتبر مطلع شدم رئیس تعاونی استان 

فارس اعالم کرده برای تنظیم بازار سیب زمینی 1700 تن سیب زمینی را امحاء یا دفن می کند«. نماینده مردم تهران با بیان اینکه این عمل خالف شرف و 
صفحه5صفحه۲صفحه3وجدان انسانی است، با ادبیاتی که پیش تر نیز از او دیده شده بود، گفت: »به مسئوالن اجرایی تذکر می دهم در کشوری که مردم آن از  ... صفحه3

رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس گفت: 

نحوه اجرای  ...

عضو شورای مرکزی فراکسیون 
رهــروان والیت  اصولگرایــان 

مجلس با تاکید بر ...

وزیر راه و شهرســازی همچنان 
از منتقــدان بزرگ و پر اشــتیاق 

مسکن مهر ...

آغازنظارتبر
اجرایبرجام

درمجلس

کمیسیونویژه
بررسیبرجام
بهتاریخپیوست

شاخص
دسترسیبه

مسکن:20سال

 از پشت 
خنجر نمی زنیم

صفحه۲

دیدار دوساعته والدیمیر پوتین 
با رهبر انقالب
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دوشنبه 2 آذر ماه 21394

 دوران هوچی گری 
گذسته است

ز  ا برخــی  نه  ســفا متا
مجلــس  ن  ینــدگا نما
شورای اســامی آنگونه 
که بایــد شــان مجلس و 
نمایندگــی را رعایت نمی 
کنند، ایــن افراد نــه تنها 
باعث آســیب بــه خود می شــوند بلکه با زیر ســوال 
 بردن هیات رئیســه کلیت مجلس را نیز زیر ســوال 

می برند.
امروز یکــی از نماینــدگان مجلس بی توجــه به این 
موضــوع بــار دیگــر باعث ایجــاد برخی از حاشــیه 
هــا در مجلــس شــد، تذکــری کــه کوچــک زاده 
امــروز داد، خــاف آییــن نامــه داخلــی مجلــس 
بــود، و بــه جــای اینکــه اخطــار رئیــس مجلس 
 را قبــول کنــد صحــن را بــا حاشــیه هایــی مواجه 

کرد.
ایشــان به ظاهــر دولت را مــورد خطاب قــرارداده 
ولــي بــه واقــع طــرف صحبتشــان کشــاورزان 
زحمــت کــش بــود. کار دولــت خــاف قانــون 
نبــود، امــا اگــر هــم دولــت کار غیــر قانونــی 
 انجــام داده باشــد نمی شــود خاف را بــا خاف 

پاسخ داد.
باید از آقای کوچک زاده سوال کرد که آیا مردمي که 
شما از آنها دم مي زنید، کشــاورزان را نیز شامل مي 

شود یا خیر؟ 
آیــا از حــال و روز تولیــد کننــدگان محصــوالت 
 کشــاورزي و قیمت فروش آنها به ویژه سیب زمیني 

خبر دارید؟ 
هزاران تن ســیب زمیني به نهادهاي حمایتي توزیع 
شده و مقدار اندکي از آنها که از کیفیت پائین برخوردار 
 بودنــد و بــراي تحریک قیمــت به شــکل نمادین 

امحاء شد.
حال کــه دولت یــک کار مفیــدی در این خصوص 
انجام داده چرا تخطئه مي کنیــد. چرا عده ای نمی 
خواهند کشــور پــا بگیــرد و رو به جلــو حرکت کند، 
معلوم نیســت از تخریب دولت چــه چیزی عاید این 
 افراد می شــود کــه دولــت را اینگونه مــورد هجمه 

قرار داده اند.
این حرکت کوچــک زاده درواقع ادامه همان حرکت 
کــف خیابــان و برهم زدن ســخنرانی ها اســت که 
امروز توســط آقایان به صحن علنی مجلس رسیده 
اســت، ولی این افــراد باید بدانند کــه دوران هوچی 
گری و داد و بیداد گذشــته اســت و مــردم می دانند 
 چه کســی طــرف آنها اســت و چه کســی بــه فکر 

مسائل دیگر.
شــما که امروز دم از از مردم می زنیــد زمانی که دالر 
هر روز گران تر می شــد و در عرض ســه ماه   از 900 
تومان بــه 3900 تومان رســید کجا بودیــد، چرا آن 
زمــان فریاد نزدید، چرا زمانی کــه در دولت دهم هر 
روز یک فســاد اتفاق می افتاد و ســرمایه های مردم 
را عده ای با خــود بار کردند و بردنــد دم نزدید؟ مگر 
این فقر که امــروز گریبان این ملــت را گرفته از کجا 
 آمده است، چند تن ســیب زمینی کسی را از فاکت 

نجات نمی دهد.
*نمايندهمردمبستانآباد

یادداشت

غالمرضانوريقزلجه

دادگاه های شکایت از احمدی  نژاد می تواند بدون حضور وی برگزار شود
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه پرونده های شکایت از احمدی نژاد مربوط به سه تخلف 
و جرم اســت، گفت: بر اســاس قانون الزامی ندارد که دادگاه با حضور احمدی نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را 

می توان بدون حضور متهم برگزار کرد.
محمدعلی پورمختار با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده شکایت از احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، گفت: کمیسیون 
اصل نودم قانون اساســی مجلس در این رابطه گزارشــی را به قوه قضائیه ارسال کرد و دادگاهی برای بررسی تخلفات 

احمدی نژاد برگزار شد، اما متأسفانه وی در این جلسات شرکت نکرد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه پرونده های شکایت از احمدی نژاد مربوط به سه تخلف و جرم است، افزود: 
البته این پرونده های از زمان مجلس هشــتم تشکیل و پیگیری شد که بیشــتر آن ها مربوط به عدم اجرای قانون بود، اما تاکنون این پرونده ها تعیین 

تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون الزامی ندارد که دادگاه با حضور احمدی نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را می توان بدون حضور متهم برگزار کرد، 

بنابراین قوه قضائیه باید در جهت تعیین تکلیف پرونده های احمدی نژاد به صورت غیابی و یا احضار وی به دادگاه اقدام کند.
رئیس کمیســیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: این کمیسیون پیگیر به نتیجه رســیدن پرونده های شکایت از احمدی نژاد و برخی از 

مقامات و مسئوالن دولت قبل است.

کمیسیون ویژه بررسی برجام به تاریخ پیوست
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس با تاکید بر اینکه گزارش برجام در مجلس قرائت شده 
اســت، اظهار داشت: کار این کمیسیون تمام شده و به تاریخ پیوسته است. بهروز نعمتی در نشست علنی امروز )دوشنبه 
2 آذرماه( مجلس شورای اسامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی، هفته بسیج را به 
دالورمردان بســیجی سراسر عالم به خصوص مقام معظم رهبری و خانواده شهدا تبریک گفت و ادامه داد: خوشبختانه 
موضوع برجام با همه حواشی ریز و درشت و برخی بداخاقی ها و هتک حرمت ها و همچنین تجمعات غیرقانونی مقابل 
مجلس شورای اسامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسامی ادامه داد: در واقع 

از گردنه سختی عبور کرده ایم، با این حال عده ای به دنبال این بودند که ثابت کنند مجلس محل تضارب آزاد افکار نیست و با اتخاذ رفتارهای دیکتاتورمآبانه 
و هتاکانه در پی اثبات این بودند که حسینیان زمان هستند. وی گفت: این افراد در مقابل تاش داشتند کسانی که با اندیشه آنها مخالف بودند و این اندیشه 
را برنمی تابیدند، یزیدی معرفی کنند؛ اما سوال این است که کجای این تفکر با رفتار و گفتار چراغ روشن انقاب و سفینه نجات نظام و خلف شایسته برحق 
ایشان یعنی مقام معظم رهبری همراهی و همخوانی دارد؟ نعمتی تصریح کرد: این افراد از چه آسمانی الهام می گرفتند که خود را چکیده گفتمان دقیق 
اصولگرایی می دانستند؟ آیا دروغ، هتاکی، اتهام زنی و افراطی گری جزو رفتار انقابی است؟ آنها غافلند از اینکه مجلس بیدار و عصاره فضائل ملت است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به هیات رئیسه مجلس تذکر داد و گفت: کار کمیسیون برجام با ارائه گزارشی به صحن علنی به اتمام رسیده و در 

واقع این کمیسیون به تاریخ پیوسته است؛ باید مشخص شود جلسات بعدی آنها با چه مجوزی تشکیل می شود.

بهآمریکاییهااعتمادنداریم
ديداردوساعتهوالديمیرپوتینبارهبرانقالب

این روزها تهران با برگزای ســومین اجاس سران کشورهای صادرکننده گاز، 
میزبان هیئت های عالی رتبه و روســای جمهور و وزیران انرژی از 12 کشــور 
دنیاست. روســای جمهوری روســیه، عراق، بولیوی، ونزوئا، گینه استوایی، 
نیجریه و ترکمنســتان و همچنین مهمانان ویژه از جمله فرســتاده ویژه رئیس 
جمهــوری آذربایجان، نخســت وزیر الجزایر، دبیرکل ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت و دبیر مجمع بین المللی انرژی ازجمله شــرکت کنندگان این 
اجاس هستند. این میهمانان به جز شــرکت در اجاس و سخنرانی، به طور 

جداگانه با مقامات ایران از جمله رئیس جمهور و رهبر انقاب دیدار دارند. 

بهآمريکايیهااعتمادنداريم
آیت الله خامنه ای بعدازظهر امروز در دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه را شخصیت برجسته ای در دنیای امروز خواندند و با تشکر از تاش های 
این کشور در موضوع هسته ای، اظهار داشتند: این مسئله به یک سرانجامی 
رسیده اســت اما ما هیچ اعتمادی به امریکایی ها نداریم و با چشمان باز، رفتار 
و عملکرد دولت امریکا را در این قضیه تحت نظــر داریم. آیت الله خامنه ای با 
اشاره به همکاری مناسب تهران- مسکو در عرصه های سیاسی امنیتی، مواضع 
رئیس جمهور روسیه به ویژه در یک ســال و نیم اخیر را خیلی خوب و مبتکرانه 
خواندند و افزودند: آمریکایی ها همیشه تاش می کنند رقبای خود را در موضع 

انفعال قرار دهند اما شما این سیاست را خنثی کردید. 
رهبر انقاب تصمیمات و اقدامات مسکو در موضوع سوریه را موجب افزایش 
اعتبار منطقه ای و جهانی روســیه و شخص پوتین برشــمردند و تاکید کردند: 
آمریکایی ها در نقشه ای بلندمدت، درصددند با تسلط بر سوریه و سپس گسترش 
کنترل خود بر منطقه، خأل تاریخی تســلط نداشتن بر غرب آسیا را جبران کنند 
که این نقشه تهدیدی برای همه ملتها و کشــورها به ویژه روسیه و ایران است. 
آیت الله خامنه ای تصریح کردند که امریکایی ها و دنباله های آنها در مســئله 
ســوریه درصددند اهداف تحقق نیافته خود از راه نظامی را در عرصه سیاسی و 
پای میز مذاکره محقق کنند که باید با هوشمندی و از موضع فعال، جلوی این 
کار را گرفت. ایشان اصرار امریکایی ها بر رفتن رئیس جمهور قانونی و منتخب 
مردم سوریه را از جمله نقاط ضعف سیاست های اعامی واشنگتن دانستند و 
تأکید کردند که درباره سوریه هر راه حلی باید با اطاع و موافقت مردم و مسئوالن 

این کشور دنبال شود.
ایشان کمک های باواســطه و بی واسطه امریکایی ها به گروههای تروریستی 
از جمله داعش را از دیگر نقاط ضعف آشــکار سیاســت های آمریکا خواندند و 
افزودند: همکاری با کشــورهایی که به خاطر حمایت از تروریستها اعتباری در 
افکار عمومی منطقه و جهان ندارند، نشان می دهد امریکایی ها از دیپلماسی 

شرافتمندانه برخوردار نیستند. 
آیت الله خامنه ای همچنین تأکید کردند: به همین علت ما به جز مسئله هسته 
ای که البته آن هم دالیل خاص خود را دارد، نه درباره سوریه و نه در هیچ موضوع 

دیگری مذاکره دوجانبه با امریکایی ها نداریم و نخواهیم داشت.
رهبر انقاب همچنیــن امروز با رئیس جمهور نیجریه دیدار داشــتند. آیت الله 
خامنه ای پیش از ظهر امروز در دیدار محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه، 
افزایش همکاری های کشورهای اسامی در دفاع از هویت اسام و مسلمانان 
را یک ضرورت اساســی برشــمردند و تأکید کردند: ائتافهای جهانی مدعی 
مبارزه با جریانهای تروریســتی به هیچ وجه قابل اعتماد نیســتند زیرا در پشت 
پرده ایجاد یا حمایت از تروریســت هایی نظیر داعــش همین عوامل مخّرب به 

خصوص امریکا قرار دارند.
رهبر انقاب، امید بســتن به همکاری و کمک امریکا و غــرب در مبارزه علیه 
جریان های تروریستی نظیر داعش و بوکوحرام را نادرست خواندند و گفتند: بر 
اساس اطاعات دقیق، در عراق، امریکایی ها و برخی کشورهای مرتجع منطقه 

به طور مستقیم به داعش کمک می کنند و نقش مخّربی دارند.

روسیهبهشرکايشازپشتخنجرنمیزند
والدیمیر پوتین نیز در این دیدار تاکید کرد که روســیه ایران را متحدی مطمئن 
و قابل تکیــه در منطقه و جهان می داند. پوتین گفت: ما متعهدیم که بر خاف 
برخی ها به شــرکایمان از پشــت خنجر نزنیم و هیچ وقت در پشت پرده اقدامی 
بر ضد دوســتانمان انجام ندهیم و اگر اختافی هم داشــته باشیم، با صحبت 

به تفاهم برسیم.
رئیس جمهوری روسیه مواضع دو کشور در موضوع سوریه را بسیار نزدیک خواند 
و با اشاره به اهمیت فراوان همکاریها در این زمینه گفت: ما نیز تأکید داریم که 
حل بحران سوریه فقط از طریق سیاسی و پذیرش رأی مردم این کشور و خواست 
همه اقوام و گروههای سوری امکان پذیر است و هیچکس حق ندارد نظر خود را 
به مردم این کشور تحمیل کند و به جای آنها درباره ساختار حکومت و سرنوشت 

رئیس جمهور سوریه تصمیم بگیرد.
پوتین تأکید کرد: همانطور که جنابعالی فرمودید امریکایی ها می خواهند اهداف 
محقق نشــده خود را در میدان درگیریهای ســوریه، پای میز مذاکره پیگیری 
کنند و ما مراقب این مسئله هستیم. وی با اشاره به ادامه حمات این کشور به 
گروههای تروریستی در سوریه، همکاری و همفکری تهران- مسکو را درباره 
روند حل سیاســی مســئله ســوریه کامًا ضروری خواند و گفت: کسانی که در 
جهان ادعای دموکراسی دارند نمی توانند با انتخابات در سوریه مخالفت کنند.

هماهنگیکشورهایگازیضروریاست
حســن روحانی نیز امروز با نیکاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا دیدار کرد. 
او در این دیدار با بیان این که کمیســیون همکاری های مشترک اقتصادی دو 
کشور باید در دوره پساتحریم، تاش و فعالیت خود را مضاعف کند، ادامه داد: 
تهران برای گسترش همکاری های علمی، دانشگاهی، تأمین نیازمندی های 
تجاری و صنعتی ونزوئا و اجرای ســریع تر توافقات و پروژه های مشــترک دو 

کشور آمادگی کامل دارد.
رئیس جمهوری در ادامه برگزاری اجاس سران کشورهای تولیدکننده گاز در 
تهران را یک قدرت نمایی برای تولیدکنندگان و مجموعه صنعت گاز دنیا خواند 
و تصریح کرد: کشورهای عضو این مجمع گازی به دنبال تولید انرژی پاک و در 

عین حال حفاظت مؤثرتر از محیط زیست هستند.
روحانی با قدردانی از تاش های رییس جمهوری ونزوئا برای توازن در وضعیت 
بازار تولید و عرضه نفت خاطرنشــان ســاخت: ایران و ونزوئــا در موضوعات 
سیاسی و مسایل منطقه ای، دیدگاه ها و نقطه نظرات نزدیکی به یکدیگر دارند.
وی اضافه کرد: هر دو کشــور مخالف تجاوز به حقوق مردم فلســطین، اتمام 
تروریسم و درگیری ها در عراق و سوریه و برقراری امنیت در این کشورها و مبارزه 
قاطع با تروریسم هســتند که امروز تبدیل به مشکلی جهانی شده است. رئیس 
جمهوری همچنین هماهنگی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع انرژی 

را در جهت ثبات و تعادل بازار ضروری دانست.

حاشیهها
نشســت سران GECF بعد از ظهر امروز و با یک ساعت تاخیر برگزار شد.   •
علــت آن نیز تاخیر در حضور والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه بوده 
است. پس از حضور پوتین ســران کشورهای صادرکننده گاز پیش از آغاز 
اجاس عکس یــادگاری گرفتند و بعد از آن اجاس با ســخنان روحانی 

رئیس جمهور ایران آغاز شد. 
در این نشســت حسین فریدون دســتیار ویژه رییس جمهور، محمدجواد   •
ظریف وزیر امــور خارجه ایران، عراقچی معاون وزارت خارجه، نهاوندیان 
رییس دفتر رییس جمهور، ابوطالبی مدیر سیاســی دفتر رییس جمهور، 
مهدی عســلی رییس امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، امیرحسین 
زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بیــن الملل و کاظم پور اردبیلی نماینده 

ایران در هیات عامل اوپک اعضای هیات ایرانی را تشکیل می دهند.
بیش از 100 خبرنگار داخلی در کنار بیش از 270 خبرنگار خارجی پوشش   •

رسانه ای این رویداد مهم بین المللی را برعهده دارند. 
والدیمیر پوتین با مرســدس بنز مدل اس 600 گارد خود و همچنین کیف   •
هسته ای روسیه در ایران حضور دارد. از اتومبیل پوتین به عنوان امن ترین 
ماشین روی کره زمین یاد سده و گفته می شود در برابر حمات بالستیک، 
انوع ساح های نظامی، مواد منفجره و نارنجک و بمب دستی مقاوم است. 
کیف هسته ای روسیه نیز کیفی است که او از طریق آن می تواند هرجا که 

باشد، درصورت نیاز دستور حمله اتمی از سوی کشورش را صادر کند.
رئیس جمهور روسیه در پایان دیدارش با رهبر انقاب، یکی از قدیمی ترین   •

نسخ قرآن کریم را به عنوان هدیه به ایشان تقدیم کرد.
با توجه به برگزاری این نشــیت، تهران در این چند روز مقررات خاص رفت   •

و آمدی و ترافیکی دارد.

تذکر روز پیگیری روز

حق نداریم انقالب را در معرض خطر قرار دهیم
نماینده ولی فقیه در ســپاه مهار حرکت هسته ای ایران، ایجاد زمینه حرکت به سمت فراهسته ای، فتح بازار ، محدود کردن نفوذ گفتمانی و جداکردن ایران از محور مقاومت را مهم ترین اهداف آمریکا 

از دنبال کردن راهبرد تعامل دانست و اظهار کرد: آمریکایی ها به طور قطع تکنولوژی در اختیار ما قرار نخواهند داد و ما تنها با تکیه بر فکر و اندیشه و باور درونی می توانیم گامهای بلندی را برداریم.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: آمریکایی ها در پی فراهم سازی زمینه و بسترسازی به منظور چانه زنی روی مؤلفه های اقتدار، عزت ملی، محور مقاومت و عمق استراتژیک ما هستند.

وی نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از عرصه های دشمنان بر علیه انقاب اسامی ایران برشمرد و تأکید کرد: ما حق نداریم انقاب اسامی را به عنوان میراث دار انقابهای توحیدی در معرض 
خطر قرار دهیم؛ آنروز که ما هیچ نداشتیم امام بزرگوار ما فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و امروز با برخورداری از ظرفیت های مطلوب و توسعه گفتمان انقاب اسامی با قدرت می توانیم 
بگوییم که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان ســخنانش با بیان اینکه ما در برابر تاریخ پرفراز و نشــیبی قرار داریم و مکلفیم که انقاب اسامی را حفظ کنیم 

گفت: برای مقابله با آمریکا راهی جز ایستادگی وجود ندارد.

سیاسی
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ازقانون،برقانون
آیا این بار هیاهوی کوچک زاده به ضررش تمام می شود؟

مهدی کوچــک زاده، نماینده پرحاشــیه مجلس بار دیگر صحــن علنی امروز 
مجلس را با تنش همراه کرد. اما شــاید این آخرین باری باشــد که شــاهد داد و 
بیدادهای کوچک زاده در مجلس باشیم؛ چراکه او امروز بعد از جروبحث با رئیس 
مجلس گفت: »استعفا می دهم« و الریجانی نیز از استعفای او استقبال کرد.

خاصه ماجرای امروز از این قرار بود که کوچک زاده اخطاری نامربوط به بحث 
داد و الریجانی این موضوع را به او گوشــزد کــرد و همین موضوع باعث جدال 

لفظی این نماینده با رئیس مجلس شد. 

نمیتوانیدرئیسمجلسرابا»استعفا«تهديدکنید
امروز با آغاز جلســه علنی مجلس و ادامه رســیدگی نماینــدگان به الیحه بیمه 
اجباری مســئولیت مدنی رانندگان وســایل نقلیه موتوری، مهدی کوچک زاده 
به بهانه اخطار به رئیس مجلس، مجلس را با فریادهای خود به تشــنج کشاند. 
کوچک زاده با اســتناد به اصل 67 قانون اساسی خواستار اظهارنظر الریجانی 
درخصوص مسائل مهم کشــور شــد و افزود: »از چند منبع معتبر مطلع شدم 
رئیس تعاونی اســتان فارس اعام کرده برای تنظیم بازار ســیب زمینی 1700 
تن سیب زمینی را امحاء یا دفن می کند«. نماینده مردم تهران با بیان اینکه این 
عمل خاف شــرف و وجدان انسانی اســت، با ادبیاتی که پیش تر نیز از او دیده 
شده بود، گفت: »به مسئوالن اجرایی تذکر می دهم در کشوری که مردم آن از 
گرسنگی به فحشا کشیده می شوند، کدام بی شرفی به خودش اجازه دفن 1700 

تن سیب زمینی را می دهد؟«
اما الریجانی در واکنــش به این اخطار با وارد ندانســتن و بی ربط خواندن آن، 
خطاب به کوچک زاده گفت: »اگر در این کشور کسی مرتکب خافی می شود 

شما هم که نباید مرتکب خاف شوید. شما بدموقعی اخطار دادید«.
کوچک زاده پس از وارد ندانســتن اخطارش توســط رئیس مجلــس و با اینکه 
میکروفنش قطع شــده بود، شــروع به فریاد زدن در صحن علنی مجلس کرد 
و در البــه الی فریاد هایش گفت: »بنده اســتعفا می دهم و باید به اســتعفایم 

رسیدگی کنید«. 
الریجانی در واکنش به این رفتار کوچک زاده گفت: »استعفا می خواهید بدهید، 
بدهید، کســی نگرانی ندارد. شــما که نمی توانید در وسط جلسه علنی و پس از 
ورود به دستورکار اخطار بی ربط بدهید. شما نمی توانید بنده را تهدید کنید، نباید 
نظم جلسه را بهم بزنید. همین بی نظمی های شما باعث به وجود آمدن مسائلی 

برایتان شده است«. 
در فاصله صحبت های الریجانی، مهدی کوچک زاده در جایگاه هیئت رئیسه 
حضور یافت و چند بار روی میز الریجانی کوبید و گفت: »آقای الریجانی، این 
اسام نیست«. الریجانی نیز در واکنش به این رفتار نماینده مردم تهران بار دیگر 
تاکید کرد که او باید ســر موقع اخطار دهد و این رفتارش موجب برهم زدن نظم 
جلسه شده اســت. در ادامه کوچک زاده ضمن ارائه برگه استعفایش به هیئت 

رئیسه مجلس، جلسه را ترک کرد.

تازهازدستاوراحتشدهبوديم!
کوچک زاده که حدود ســاعت ۸:30 صبح از صحن علنی مجلس خارج شده 

بود، حدود ساعت 10 صبح به مجلس بازگشت و پس از آنکه دقایقی در کنار در 
ورودی صحن ایســتاد، به سمت صندلی خود حرکت کرد. اما بازگشت کوچک 
زاده با واکنش های نمایندگان به ویژه آن هایــی که با او اختاف نظر دارند، رو 
به رو شــد. اول از همه بهروز نعمتی عضو شــورای مرکزی فراکسیون رهروان 
والیت بود که در همان بدو ورود کوچک زاده به ســمت او حرکت کرد و با تعجب 

پرسید: »چرا برگشتی؟«.
شــاید جالب ترین واکنش به بازگشت کوچک زاده از ســوی پیرموذن نماینده 
مردم اردبیل بود. او پس از بازگشت نماینده مستعفی تهران خود را به او رساند 
و با صدای بلند و در حالی که می خندید٬ به بازگشت کوچک زاده واکنش نشان 
داد. پیرمــوذن که روی لبه صندلی کوچک زاده نشســته بود و او را در آغوش 
می فشــرد و می خندید، با نشــان دادن او به خبرنگاران با صدای بلند گفت: 
»تازه از دســت او راحت شده بودیم، خوشحال شــده بودیم، اما کوچک زاده 

برگشته است«.
اما مهدی کوچک زاده درخصوص بازگشتش به مجلس گفت: »کسی که استعفا 
می دهد مقررات دارد. کسی نمی تواند به دلخواه مجلس را ترک کرده و برود در این 
صورت غیبت محسوب می شود. من که غایب نیستم«. کوچک زاده تصریح کرد 
اینکه این جوی که راه انداخته اند و گفته می شود که او از استعفای خود پشیمان 
شده و بازگشته   است صحت ندارد. او در عین حال تاکید کرد که رئیس مجلس 
موظف است این استعفا را فردا اعام وصول کند و مجلس هم رأی بدهد که او 
برود و آن موقع است که قانوناً  موظف اســت مجلس را ترک کند. کوچک زاده 
تاکید کرد که اگر رئیس مجلس فردا اســتعفای او را اعلم وصول نکند، خاف 

آیین نامه عمل کرده است.
نماینده تهران درمورد دلیل اســتعفایش هم با خبرنگاران سخن گفت: »وقتی 
می بینم نمی توانم حرفم را در مجلســی که جای حرف زدن اســت بگویم، چه 

لزومی بــرای ماندن وجــود دارد؟«. او 
بــا بیان اینکــه ما غیــر از قانون هیچ 
حرفــی نداریــم، تاکید کــرد: »همه 

استعفای ما به خاطر این است که قانون 
در کشــور دارد زیر پا گذاشته می شود آنهم 
در مرکز قانــون«. او تصریح کرد: »مجلس 

که دلبخواهی نیســت؛  ما همه اعتراضمان 
به همین اســت که کســی حــق نــدارد مجلس 

را بــه دلخــواه اداره کند. نماینــدگان هم حــق ندارند 
دلخواهی رفتــار کنند«. کوچک زاده با اشــاره به رفتارهای 

علی الریجانی، ادعا کرد: »رئیس مجلس کاما خودســرانه 
و دیکتاتورمآبانه عمل می کنــد و تمام بندهای آیین نامه را زیر پا 

می گذارد«. کوچک زاده در ادامه با بیان اینکه من این اســتعفا را هفته 
پیش داده است ولی محمدرضا باهنر نگذاشتند آن را تقدیم مجلس کند، گفت: 

»امروز وقتی دیدم مجلس همان رویه را ادامه می دهد استعفا دادم«. 
کوچک زاده در متن استعفای خود که دقایقی بعد از جنجال در مجلس عکس 
آن منتشر شد، نوشته است: »بدین وســیله و با استناد مواد 94 و 95 آئین نامه 

داخلی مجلس شورای اسامی ایران و با عنایت به اینکه در اثر فشار رفتار ناشی 
از مدیریت مجلس خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی که در اصل 67 قانون 

اساسی مندرج شده است نمی بینم، استعفای خود را تقدیم می دارم«.

فقطبهخاطرقانون!
اما کوچک زاده امروز در ســخنانش بارها از »قانون« سخن گفته و تاکید کرده 
است که دارد به دلیل رعایت نشدن قانون استعفا می دهد. او رفتارهای الریجانی 
را دیکتاتورمآبانه و خاف قانون خوانده است و به گونه ای رفتار می کند که گویا 
دارد خود را قربانی قانونمداری می کند. این در حالیست که الاقل آنچه امروز در 
مجلس صورت گرفت، بی قانونی خود کوچک زاده بود. او در بررسی موضوعی، 
اخطاری داد که بی ربط بود، ولی نتوانست رعایت قانون درخصوص خودش را 
تحمل کند. دلیلی که او مطرح کرد، اهمیت موضوع اخطار بود، اما این قضیه 

باز هم از خاف قانون بود رفتار او نمی کاهد.
البته چنین رفتارهایی از ســوی کوچک زاده و برخی دیگر از نمایندگان هم فکر 
او نه تنها چیز جدیدی نیست، بلکه رویه ای معمول است. کمااینکه در موضوع 
بررســی برجام نیز شــاهد چنین مواردی بودیم. آن ها که در این ســال ها همه 
تریبون های مجلس را در دســت داشــته اند، حاال تحمــل کوچک ترین روند 
مخالف با خود را ندارند و به هر طریقی و با استفاده از هر ابزاری که بتوانند، تمام 
تاش خود را می کنند که حرفشان را به کرسی بنشانند. از جمله استفاده یا درواقع 
سوءاســتفاده از خود قانون آن هم برای جلو بردن خواسته های غیرقانونی. اما 
حاال به نظر می رسد علی الریجانی بعد از چندین ماه سروکله زدن با آن ها بر سر 
موضوع برجام، کارکشته شده است و نه تنها قصد ندارد تسلیم فشارهایی مثل 
تهدید به اســتعفا بشود، بلکه از آن اســتقبال هم می کند. شاید این بار موضوع 

واقعا به ضرر کوچک زاده تمام شود.

آغاز نظارت بر اجرای برجام در مجلس
 "رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: نحوه اجرای نظارت بر برجام امروز در کمیسیون امنیت نهایی می شــود. عاءالدین بروجردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از ترکیب 
اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام در شــورای عالی امنیت ملی اطاعاتی در دست اســت و یا خیر، در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: انتخاب ترکیب اعضای 
هیئت نظارت بر برجام جزء وظایف شــورای عالی امنیت ملی بوده و این شــورا باید این افراد را انتخاب و معرفی کنند. بروجردی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده یک نفر از مجلس دراین 

شــورا حضور خواهد داشت، آیا تابحال مشخص شده چه کسی قرار است در ترکیب هیئت نظارت بر برجام حاضر شود، متذکر شد: وقتی آقای الریجانی خود در شورا حضور دارند، دیگر آن یک نفر می تواند 
خود آقای الریجانی باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: تصور بنده این است که آقای الریجانی یکی از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام در شورای عالی 

امنیت ملی خواهد بود. بروجردی در ادامه در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعیین زمان اجرای نظارت کمیسیون امنیت بر برجام، گفت: اقدامات مبنی بر اجرای نظارت بر برجام در جلسه 
امروز بعدازظهر کمیسیون امنیت نهایی خواهد شد تا نحوه نظارت این کمیسیون بر برجام مشخص و آغاز شود.

شرایط ائتالف بهتر از گذشته است
دبیرکل حزب موتلفه اسامی با بیان اینکه 
شرایط ائتاف اصولگرایان در موقعیت فعلی 
قطعًا بهتر از گذشته است، گفت: برای هیچ 
اصولگرایی این شــک وجود ندارد که برای 

انتخابات آینده وحدت یک ضرورت است.
محمد نبی حبیبــی دبیرکل حــزب موتلفه 

اسامی در حاشیه مراســم ختم مرحوم احمد نجابت در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه شرایط ائتاف اصولگرایان در موقعیت فعلی قطعًا بهتر از گذشته 
اســت، اظهار کرد: من اصولگرایی را ســراغ ندارم که بــه وحدت و ائتاف 

اعتقاد نداشته باشد.
وی افزود: البته درباره چگونگی ائتاف شاید نظرات متفاوتی وجود داشته 
باشــد، اما برای هیچ اصولگرایی جای شــک وجود ندارد که وحدت برای 

انتخابات آینده ضرورت است.

بازداشت موقت بقایی تمدید شد
وکیــل حمید بقایی معاون ســابق ریاســت 
جمهوری از تمدید قرار بازداشــت موکلش 

برای ششمین ماه متوالی خبر داد.
ســید عادل حیــدری وکای مدافع حمید 
بقایی ضمن اعــام این خبــر اظهار کرد: 
متاسفانه قرار بازداشت موکلم مجددا تمدید 

شده است و این در حالیست که حتی اگر پرونده آقای بقایی از پیچیده ترین 
پرونده ها به شمار می رفت، قاعدتا می بایســت در این مدت تحقیقات تمام 
می شــد. وی اضافه کرد: به دلیل موافقت نشــدن با ماقات وکای آقای 
بقایی با وی امکان صحبت با موکل را نداریم ولی بقایی در تماس با خانواده 
خود اظهار داشته تداوم بازداشت ها و تمدید و ابقای قرار بازداشت در حالی 
صورت می پذیرد که مدت هاست از وی بازجویی به عمل نیامده و حتی او را 

به دادسرا هم نیاورده اند.

تفکرات اکثر جوانان بر پایه دلسوزی است
آیت الله هاشمی رفســنجانی صبح امروز در 
دیدار رئیس و جمعی از فعاالن تشکیل مجلس 
جوانان، کادرســازی را ضــرورت آینده نگری 
و توانمندســازی نظام برای مشــاوره امروز و 
مسؤولیت پذیری فردا دانست و گفت: جوانان 
ایران اسامی با توجه به شرایط زمان، برآنند تا 

فضایی را برای اداره جامعه ترسیم نمایند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
با تشریح صفت »آینده ساز« برای جوانان، گفت: تفکرات واقعی اکثر جوانان 
بر پایه دلسوزی برای نظام و کشور است که با نگاه ملی، منطقه ای و بین المللی 
درصدد آشنا کردن ملل جهان با واقعیت های ایران است. هاشمی رفسنجانی، 
با تأکید بر این نکته که »آینده کشور در دســت جوانان امروز است«، گفت: در 
مملکتی که تقریبًا همه موارد آن شورایی است و براساس رأی مردم اداره می شود، 

گاهی جامعه دارند. جوانان متفکر، نقش اساسی برای رشد آ

دوره بازطراحی راکتور اراک 
5 سال است

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اگر 
هر یک از کشــورهای امضاکننده ســند بازطراحی 
کتور آب ســنگین اراک، خــاف امضا و تعهدش  رآ
 عمــل کنــد اعتبــار و وجهــه خــود را بــه مخاطره 

می اندازد.
بهروز کمالوندی در پاســخ به این پرســش که برای 
مقابله با اتاف وقت در اجرای تعهدات طرف مقابل 
در این ســند چه تدبیری اندیشیده شده است گفت:  
آنچه در عالم سیاســت و حقوق بین الملل می شود 

تعهد گرفت  همین سند است.
وی افزود : امضای نمایندگان کشورها پای این سند 
آمده است با این حال اگر کشوری به تعهدی که امضا 
کرده است عمل نکند، خاف قاعده است و اعتبار و 

وجهه اش به مخاطره می افتد.
کمالونــدی گفــت : به ویــژه اگر طــرف مقابل یک 
کشور باشد احتمال بیشــتری دارد که بتواند تخطی 
کند اما وقتی تعداد زیادی کشــور متعهد شــده اند 
باالخــره در مقابل افکار عمومی خودشــان هم باید 

پاسخگو باشند.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش 
کتور اراک  دیگری مبنی بر اینکه در سند بازطراحی رآ
زمانبندی اجــرای تعهدات طرف مقابل مشــخص 
نیســت گفت:  در ســند به دوره ای پنج ســاله اشاره 
شده و قرار است خودمان نقشه راهی برای این دوره 
پنج ســاله ارائه کنیم و دوره یک ســاله ای هم برای 

کتور الزم است . طراحی رآ
وی افزود : البته بینابین این نیز کار طراحی ممکن 
است حدود 2 ، 3 ماه طول بکشد و پس از آن هم وارد 

مرحله ساخت می شویم.
کمالونــدی اضافه کــرد : کل دوره حدود  5 ســال 
اســت که امیدواریم زودتــر از این هم انجام شــود 
اما در ادامه، این موارد نیز به طور جزئی مشــخص 

خواهد شد.
معاون سازمان انرژی اتمی گفت :  مهم ترین سندی 
که اکنون امضا شده است و سند پایه و بسیار معتبری 
تلقی می شود همین است زیرا نمایندگان  1+5 و نیز 
نماینده اتحادیه اروپا به نمایندگی از 2۸ کشــور آن را 
امضا کردند و متعهد شــدند در مراحل مختلف با ما 

همکاری کنند .
وی افزود : شــاید در چنین سندی نیازی نیست که 
به جزئیات هم اشــاره شود اما اشــاره شده است که 
هر یک از کشــورهای مقابل در چه زمینه هایی باید 

همکاری کنند.
کمالوندی اضافه کــرد : برای نمونه 4 کشــور قرار 
اســت در تامین تجهیزات که مهم ترین بخش این 
کار اســت به ما کمک کنند . این در حالی اســت که 
مهندســان خودمان قادرند کل مراحــل طراحی و 
ســاخت تجهیزات را انجام دهند اما این کار زمانبر 
اســت و برای اینکه بتوانیم در دوره 4 تا 5 ســاله این 
کار را به ســرانجام برســانیم همراهی این کشورها 

بسیار اهمیت دارد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی گفــت :  در این 
سند اشاره شده اســت که کدام کشــورها در تامین 
تجهیــزات و کدام کشــورها در مــرور طراحی به ما 

کمک می کنند .
کمالوندی تاکید کرد : به ویژه در مرور طراحی حتما ً 
باید کشوری که تجربه بیشتری دارد به ما کمک کند 

تا مطمئن شویم طراحی اولیه درست است .
وی اضافه کرد : یک دوره یک ساله برای طراحی و 
یکی دو ماه برای مقدمات کار نیاز است و پس از این 
مراحــل، کار عملی برای آغاز ســاخت از حدود یک 

سال و سه، چهار ماه دیگر شروع می شود.

فرارونوشت:»خودسرهادرآستانهانتخاباتازکجاخطمیگیرند؟«
در آستانه انتخابات مجلس عرصه سیاسی کشور شاهد اتفاقاتی است که خیلی با فضای باز و آزاد برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی توسط 

همه گروههای سیاسی متناسب نیست.

تدبیروامیدنوشت:»رفتارهایپوپولیستیدرآستانهانتخابات«
آنچه امروز در صحن علنی مجلس رخ داد بی شباهت با یک فعالیت تبلیغاتی در آستانه انتخابات نبود. به هر صورت هرچه فاصله تا 

انتخابات مجلس کمتر می شود افراد تاش بیشتری از خود نشان می دهند تا در عرصه قدرت باقی بمانند.

خبرآناليننوشت:»اقبالکمرنگمجلسبهاليحهممانعتازورودپولهایکثیفبهانتخابات«
اگرچه دولت برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات، الیحه ای با قید دو فوریت برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی 

نامزدها به مجلس ارائه داده بود، اما نمایندگان تنها با یک فوریت آن موافقت کردند.

دانانوشت:»سندرمدرشتترازقانونجلوهدادنافرادازدرتفکراطرافیانهاشمی«
جریان نزدیک به رفسنجانی که روزگاری شعار فرا قانونی او و ریاست جمهوری مادام العمرش را سر میدانند، در پی تاش برای ورود سید 

حسن خمینی در انتخابات خبرگان بدون آزمون علمی هستند.

پارسنیوزنوشت:»بحرانزيستهاوآغازنمايشهایخودزنی«
دادن وام خودرو قبل انتخابات در این دولت چه تفاوتی باتوزیع سیب زمینی در دولت قبل دارد؟ جالب اینکه معترضین همان حرکت 

مدافعین این حرکت هستند.

عکس روزسایت نگار

والدیمیر پوتین در حاشیه 
 دیدار با رهبر انقاب 
یکی از قدیمی ترین 
 نسخه های خطی 
 قرآن کریم را به حضرت 
 آیت الله خامنه ای
 اهدا کرد.

خبرنامه



دوشنبه 2 آذر ماه 41394

رصدخانه

موجتروریسمچهزمانیفروکشمیکند؟
تحلیل »گاردین« از چهار موج تروریستی در دهه های اخیر

آشوب ناشی از حمات تروریستی القاعده در پایتخت مالی فعًا فروکش 
کرده و پاریس نیز پس از وقایع جمعه شب گذشته، به آرامش نسبی رسیده 
اســت. در همین حال، بروکســل، پایتخت بلژیک، در وحشــت از وقوع 
حمله ای جدید به ســر می برد. هفته ای دیگر آغاز شده است. در پی وقایع 
تروریستی 10 روز گذشــته، میلیون ها نفر در سرتاســر جهان نگران بروز 
خشونت های بیشتر هســتند. در این مورد، تروریسم به هدف اصلی خود 
دست یافته است: وحشت افکنی و ایجاد نگرانی از تهدید علیه شهروندان. 
به این ترتیب، فضایی از وحشت ایجاد شده است. این نگرانی و وحشت در 
همه جا، از هتل ها گرفته تا کافه ها، ســالن های کنسرت و دیگر مکان ها 
به چشم می خورد. در این شرایط، سوالی که بسیاری مطرح می کنند، این 
اســت که چه وقت این موج وحشــت به پایان خواهد رسید؟ اگر بخواهیم 
پاسخی کوتاه به این سوال بدهیم، باید گفت که شاید نه تا چند دهه آینده!
جیســون ِبرک، تحلیلگر روزنامه »گاردین«، در مطلبی که در این روزنامه 
منتشر کرده، پس از بیان مقدمات فوق می افزاید برای درک اینکه چرا این 
موج به ایــن زودی ها پایان نخواهد گرفت، باید هم به گذشــته نگاه کنیم 
و هم به آینده. موج کنونی تروریســم به یکبــاره و ناگهان به وجود نیامده، 
بلکه ریشه هایی دارد که به 40 سال قبل یا پیشتر از آن بازمی گردد. برخی 
ناظران، به ویژه محافظه کاران راســت گرا، مدعی خواهند شد که این امر 
به ظهور اســام در ســده هفتم میادی مربوط اســت. دیگران، به ویژه 
تحلیلگران چپ گرا، آن را واکنشــی به چندین موج پی در پی امپریالیسم 

می دانند که از سال 179۸ به بعد، بر جهان اسام تحمیل شد. 
اما در حقیقت، خشــونتی که ما امروز با آن مواجه هســتیم، با وجود تأثیر 
پذیرفتن از عواملی مربوط به چند سده قبل، از دهه های 1960 و 1970، 
یعنی زمانی آغاز شــد که ایدئولوژی افراط گرایی اسامی از حاشیه به متن 
آمــد و خود را به طور جدی مطــرح کرد. حکومت های فعال در شــماری 
از کشــورهای اســامی که به تقلید از شــعارهای غربی ناسیونالیســم، 
سکوالریسم و سوسیالیسم برخاســته بودند، از پرداختن به مسائل واقعی 
اقتصــادی و اجتماعی جوامــع خود ناتــوان ماندند و همین امر، ســبب 

رشــد ایده های افراط گرایانه شــد. در واقع، این ایده که دولت های مدرن 
می بایســت بر مبنای یک قرائت خاص از اســام اداره شوند، آن گونه که 
طرفداران این رویکرد مدعی هستند، اصیل نیست. اما در عین حال، یک 
نوع محافظه کاری تنــدرو به نام وهابیت ظهور کرد که کشــورهای نفتی 
حاشــیه خلیج فارس، حامی آن بودند. در دل این قرائت ها، افراد تندرویی 
وجود داشــتند که در کشــورهای مختلف اســامی، دســت به حمات 
تروریســتی زدند. آن زمان بود که جهان متوجه بروز یک تهدید جدید شد. 
در نهایت، موج کنترل و ســرکوب ها در مصر و دیگر کشــورها، سبب آرام 

شدن اوضاع شد.
اما این ثبات و آرامش، صرفًا یک امــر موقت بود؛ زیرا یک دهه بعد از آن، 

موجی جدید از افراط گرایی خشــونت آمیز ظهور کــرد. این موج جدید که 
ایده ها و نیز ستیزه جویان حاضر در جنگ افغانستان به آن دامن می زدند، 
بر ســرکوب اســام گرایان »میانه رو« تأکید داشــت؛ اما به دلیل مسائل 
اقتصادی، در داخل جهان اسام محدود ماند. با این حال، این موج بسیار 
کشنده بود. در الجزایر، مصر، اردن و دیگر کشورها، منازعات داخلی سبب 
کشته شدن صدها هزار نفر شد. این خشــونت، بسیار افسارگسیخته و با 
قتل عام ها و ســر بریدن ها همراه بود. پس از آن بود که تاکتیک حمات 
انتحاری مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. قرائت های تندور پیشین، 
در قالب یک ایدئولوژی قدرتمند جدید بازتولید شــد. این بار، اصطکاک و 
منازعه میان خود فرقه های افراطی و نیز برقرار شــدن دوباره کنترل ها و 

سرکوب ها بود که کاهش این تهدید کمک کرد. 
موج ســوم، در اواخر دهه 1990 بروز کرد. این مرتبه، هدف، جهانی بود. 
گروه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن الدن، مجموعه ای از حمات 
را ترتیب داد که اوج آن، حمات 11 ســپتامبر 2001 در نیویورک بود. این 
کمپین خشونت بین المللی که جنگ عراق نیز آن را تشدید می کرد، تا اواخر 
دهه قبل ادامه داشــت و پس از آن به مرور افول کرد. نکته کلیدی در این 
موج، این بود که پس از پذیرش اولیه توسط برخی افراد، ایده ها و روش های 
بن الدن به طور گسترده ای توسط مسلمانان جهان رد شد. با افول القاعده 
و سپس کشته شدن بن الدن، مقامات امنیتی نفسی به راحتی کشیدند و 
پس از آن، چنین گفته می شد که خطرات آتی، صرفًا از جانب »گرگ های 

تنها« )تروریست های منفرد و سازمان نیافته( بود. 
اما باز هم این پایان ماجــرا نبود و مرحله ای جدید آغاز شــد. وقایع پس از 
انقاب های عربی، جنگ داخلی در سوریه، وقایع عراق، تشدید منازعات 
منطقه ای، دمیده شدن در آتش اختافات شــیعه و سنی و نهایتًا، ظهور 
داعش. به این فهرســت، باید بحران های اروپا، از جمله مســئله همگرا 
شدن جوانانی که در خانواده های مهاجر مسلمان به دنیا آمده اند با جوامع 
اروپایی را نیز مورد اشاره قرار داد. این گونه بود که اوضاع به چیزی که اکنون 
هست، تبدیل شد. توجه به این پیش زمینه، گویای مسائلی مهم است. به 
عنوان مثال، این روند، به خوبی مبین ماهیت اختاطی داعش است که 
سبب شده این گروه تا این حد پیچیده باشد. در واقع، این گروه دربردارنده 
عناصــری از همه دوره های قبلی تروریســم اســت. این نــگاه تاریخی، 
همچنین به ما نشــان می دهد که افراط گرایی، در قالب چرخه هایی طی 
چندین دهه ظهور و افول کرده است. اغلب تحلیلگران می گویند این موج 
جدید که ویژگی آن، فعالیت داعش است، تازه در حال ظهور می باشد. به 
این ترتیب، می توان انتظار داشت که همچون گذشته، این موج جدید نیز 
باالخره رو به افول بگذارد و توازن قوا به ضرر تروریست ها تغییر پیدا کند. اما 
با این وجود، انتظار اینکه این موج فعلی، آخرین موج از این دســت باشد، 

بسیار بعید است. 

ترکیه در خاک سوریه منطقه امن ایجاد کرده است 
در حالی که دولت آنکارا به پیشروی ارتش سوریه در شمال آن کشور، با ادعای انجام عملیات علیه ترکمن های سوری واکنش تند نشان داده و مدعی هجوم دیگری از آوارگان سوری است، رسانه های ترکیه از اقدام آنکارا در ایجاد منطقه ای 
امن در شــمال سوریه خبر می دهند. دولت آنکارا با حمایت سازمان هال احمر این کشــور در حال ایجاد کردن دو شهرک دائمی، هر کدام با ظرفیت 50 هزار نفر در داخل خاک سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور است. این مطلب را 

دکتر کرم کینیکلی اوغلو، کفیل رییس سازمان هال احمر ترکیه در گفت و گوی اختصاصی با روزنامه ملیت که در صفحه نخست شماره امروز این روزنامه به چاپ رسیده، عنوان کرد.
این روزنامه با عنوان »منطقه امن در شــمال ســوریه« می نویسد پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شمال سوریه، ترکیه را با خطر جدیدی در خصوص هجمه دیگری از آوارگان سوری روبرو کرده و در صورتی که راه حلب باز شود، از حما در 
حدود 700 هزار نفر به ســوی ترکیه به حرکت در خواهند آمد. این درحالی است که 150 هزار نفر از هم اکنون به سوی ترکیه به راه افتاده اند. این روزنامه می افزاید دکتر کرم کینیکلی اوغلو می گوید در مرحله اول، شهرک های ویژه پذیرش 
آوارگان در داخل خاک سوریه و در منطقه روبروی مرز ریحانلی ترکیه برپا می شود. به گفته وی، موضوع برپایی این شهرک ها به طور رسمی اعام نشده ولی به طور دوفاکتو )بالفعل( منطقه امن ایجاد می شود. احمد داوداوغلو روز گذشته 

به دنبال نشست عالی امنیتی در آنکارا، گفت به دستگاه های امنیتی دستور داده به تحرکات سوریه که تهدیدی برای امنیت مرزهای ترکیه باشد، پاسخ فوری دهند.

واکنش ها در طول سخنرانی »دونالد ترامپ« کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا.

 خسارات ناشی از لغزش زمین 
در کالیفرنیا آمریک.

بازداشت 16 نفر در عملیات »ضد تروریستی« پلیس بلژیک

 چهره ایالت واشنگتن 
پس از طوفان عظیم.

نخستینمأموريتفرانسهعلیه
داعشازناوشارلدوگل

منابع نظامی فرانسوی اعام کردند جنگنده های فرانسوی برای 
انجام مأموریت در آسمان مناطق تحت کنترل گروه تروریستی 
داعش در عراق و ســوریه، روز دوشــنبه از ناو هواپیمابر شــارل 
دوگل به پرواز درآمدند. هیچ اطاعاتــی تاکنون درباره نوع این 
ماموریت ها - تجسس و بمباران - منتشر نشده است که 10روز 
بعد از حمات تروریســتی پاریس انجام می شود. جنگنده های 
رافال فرانسوی هنگام صبح از ناو شارل دوگل به پرواز در آمدند. 
26 جنگنده ای که در ناو شــارل دوگل مستقر هستند، ظرفیت 

فرانسه را برای انجام حمات در منطقه سه برابر کرده است. 

تشديداختالفاتداخلی
درطالبانافغانستان

این روزها، طالبان افغانستان دچار انشــقاق و دو دستگی شده و 
درگیری ها و اختاف های شدید درون گروهی، وضعیت آن را بر هم 
ریخته است. گزارش ها حکایت از آن دارد که فرزند و برادر ماعمر، 
رهبر سابق طالبان، در حال دست کشــیدن از حمایت ما اختر 
منصور، رهبر جدید این گروه هستند. برخی اعضای ارشد طالبان 
که بعد از مرگ ما عمر تمایل داشتند اعضای خانواده او به عنوان 
رهبر جدید انتخاب شوند، پس از آنکه این خواسته شان برآورده نشد، 
راه خود را از ما اختر، جدا و ضمن تشکیل گروه »طالبان ناراضی«، 

فردی به نام محمد رسول را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.

پوتیندرتهرانبهدنبالچهبود؟
روزنامه انگلیســی »فایننشــال تایمــز« در گزارشــی پیرامون 
ســفر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه به ایران نوشــت 
اولین ســفر پوتین به ایران پس از ۸ ســال، در جهت مستحکم 
کردن روابط سیاســی و اقتصادی بین دو کشــوری است که با 
داشتن زمینه های مشترک علیه گروه های شورشی در سوریه 
می جنگنــد. این کشــور همچنیــن از ارکان اصلــی مذاکرات 
هســته ای بود که در اوایل ماه جاری از ارسال سامانه موشکی 
»اس 300« به ایران خبر داد. بر این اساس، روسیه امید دارد تا 
با انعقاد قراردادهای تجاری و صادرات به ایران به ارزش بیش از 

21 میلیارد دالر، روابطش را با تهران مستحکم کند.

تغییرموضعآلماننسبتبه
نقشروسیهدرسوريه

فرانک والتر اشــتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، به موضع گیری 
درباره نقش روسیه در سوریه پرداخت و اعام کرد روسیه در خصوص 
تحوالت خاورمیانه به شکل فزاینده ای احساس خطر می کند و به نظر 
می رسد برای همکاری با کشورهای غربی با هدف متوقف کردن 
جنگ در سوریه، جدی است. اشتاینمایر که حزب سوسیال دموکرات 
او معمواًل نسبت به محافظه کاران به رهبری آنگا مرکل، صدراعظم 
آلمان، تمایل بیشــتری به تعامل با روســیه دارد، بار دیگر احتمال 
بازگشت روسیه به گروه هشت را در صورتی که درخواست های غرب را 
درباره اوکراین برآورده و در مسئله سوریه نیز همکاری کند، مطرح کرد.

بینالملل
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شاخصدسترسیبهمسکن:20سال
انتقادشديدآخوندیازشهرداریوسوداگریدرشهر

وزیــر راه و شهرســازی همچنــان از منتقــدان بــزرگ و 
پــر اشــتیاق مســکن مهر اســت. "مســکن مهــر طرح 
خانمان براندازی است". این جمله اخیر از عباس آخوندی 
البته نکته جدیدی را در مورد مسکن مهر و انتقادات وی از 
این طرح در بر ندارد اما سخنان اخیر عباس آخوندی واجد 
نکات بســیار با اهمیت دیگری در باره مســکن و اقتصاد 
مسکن در ایران اســت. اینکه اکنون "گرفتار شهرفروشی 
توسط شــهرداری ها شده ایم" و یکی از دالیل پایین ماندن 
تورم مســکن طی دو سال اخیر کنترل سوداگری در شهر 

بود.
عبــاس آخونــدی در پانزدهمین همایش سیاســت های 
توسعه مسکن در ایران با اشاره به ضرورت ایجاد نهادهای 
مالی و نهادهای حکمروایی شهری اظهار کرد: وضعیت 

مسکن در شــرایط پیچیده ای قرار دارد و 
توزیع ناعادالنه جمعیت در شهرها امنیت 

ملی را به خطر می اندازد.
وی با اشــاره به توزیع نامناســب جمعیت 
شــهری  در کشــور افزود: در حال حاضر 
بســیاری از جمعیت شهری کشور تنها در 
چند شهر متمرکز شده است. به طوری که 
تعداد شــهرهای باالی 100 هزار نفر در 
کشــور کمتر از 7 شهر است و بقیه شهرها 
عمدتا زیر 25 هزار نفر هستند.این در حالی 
است که همواره در طرح آمایش سرزمین 
درباره توزیع عادالنه جمعیت برنامه ریزی 

می شود.
آخونــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران از 
کشورهایی اســت که عدم عدالت شهری 
در آن بسیار برجسته است اظهار کرد: در 
شــمال تهران بســیار گرانقیمت و جنوب 
آن با تنزل کیفیت های شــهری و زندگی 

مواجه هستیم.

شاخصدسترسیبهمسکن
1۲تا۲0سال

وی بــا بیان اینکــه مدت زمــان تملک ســاختمان برای 
اقشــار کم درآمد از 20 ســال هم تجاوز می کند گفت: در 
حال حاضر مدت زمان تملک ســاختمان در ایران به طور 
متوسط 12 سال است اما برای اقشار کم درآمد با وضعیت 
حقوق های پرداختی امروز این مدت زمان بسیار طوالنی 
می شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  شاخص های 
اقتصادی  ما را نگران می کند، گفت: تمام این اتفاقات در 
شرایط اقتصادی رکود تورمی شدید است در حالی که تورم 

کنترل شده اما  رکود جان سختی می کند.
آخوندی با تاکید بر اینکه در تنگنای مالی گسترده ای قرار 
داریم گفت:  باید برای ناتوانی نهادهای مالی در پرداخت 
وام ضعف قدرت پس انداز در حوزه مســکن اندیشــه کرد. 
آخوندی با بیان اینکه خاصه کردن مســکن به هر چهار 
دیواری در هر بیابانی عین کاالیی کردن مســکن اســت 

گفت: ساخت مسکن در هر جغرافیایی مانند این است که 
بخواهیم انسان را انبار کنیم.

وی با اشــاره به بزرگترین مشکل در بخش برنامه ریزی 
مسکن در دولت های گذشــته گفت: بزرگترین مشکل 
در برنامه ریزی مســکن در دولت های گذشــته کاالیی 
کردن انســان بود اینکه انســان را در هــر بیابانی انبار 
کنیم. وی با بیــان اینکه  گرایش به کمی کردن  و اینکه 
همه چیز را به عدد و رقم تبدیل کنیم برای حوزه زندگی 
انســانی خطــری جدی محســوب می شــود گفت: در 
بازدیدهایی که از کشــورهای سوسیالیستی مانند چین 
و روسیه داشــتم کاالیی کردن انسان در بخش مسکن 
در حــد این اقدام در طرح مســکن مهــر افراطی نبود. 
وی تاکید کرد: دولت گذشــته به شکل افراطی کاالیی 

کردن انسان را با اجرای مسکن مهر انجام داد.

شهرفروشیتوسطشهرداریها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شهرفروشی و تراکم فروشی  
توسط شهرداری ها گفت: یکی دیگر از مشکات بخش 
مســکن شهرفروشــی اســت که نمونه آن تهران است. 
تهران به کارگاه بی پایان و بی هدف  ساخت و ساز با اهداف 
ســوداگرایی محض تبدیل شــده اســت و نمی دانیم این 
هجمه از ساخت و ساز چه میزان رفاه را برای مردم خواهد 

داشت.
آخوندی با اشــاره به اقدام های افراطی گرایانه در مدیریت 
شهری گفت: یک اقدام چپ گرایانه اجرای مسکن مهر بود 
و اقدام دیگر رها در این حوزه فروش شهر و آینده نسل ها و 
در واقع فروش حق نفس کشیدن مردم بود. به طوری که 
در حال حاضر هیچ کس احساس تعلق به تهران را ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه مســکن بــا دو معادله دهه 60 که 
محور آن شهرفروشی و معادله دهه 90 که محور آن مداخله 
دولت در زندگی خصوصی مردم است مواجه شدیم. وی با 
اشــاره به عدم تفکیک تحرک و موبیلیتی در حوزه شهری 
گفت: قطعــا نمی توان بخش تحــرک را از حوزه مدیریت 
شــهری و شهرســازی تفکیک کرد چرا که شهر و حمل و 

نقل یک مفهوم  یکپارچه دارند.
آخوندی با بیان اینکه از 50 ســال گذشته نگران گسترش 
تهران هستند اظهار کرد: زمانی می توانیم بحث ساخت و 
طراحی شــهرهای جدید را مطرح کنیم که بتوانیم فکری 
برای تحرک و موبیلیتی این شهرهای جدید داشته باشیم. 
آخوندی با تاکید بر اینکه یک ســوم از جمعیت شهری در 
شرایط نامناسب و بی کیفیت زندگی می کنند گفت: از 55 

میلیون نفر جمعیت شــهری 1۸ میلیــون آن در وضعیت 
نامطلوب ســکونت دارند. در شرایطی که کیفیت آن قابل 

قبول نیست.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: اگر مسکن مهر اجرایی 
شــود قطعا جمعیت ســاکنانی کــه در شــرایط و کیفیت 
نامطلــوب زندگی می کننــد افزایش پیــدا می کند. وی با 
بیان اینکه نمی توان در این شــرایط موجود از راه حل های 
ســاده انگارانه و دوپینگی اســتفاده کرد گفت: برای رفع 
شرایط بحرانی امروز به راهکارهای ساختاری و نهادهایی 

برای بازار مسکن نیاز داریم.

درسختترينشرايطپسازانقالب
قرارداريم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش مسکن در اقتصاد 
در عین حال که یک چالش است می تواند یک فرصت هم 

باشد چالش از این منظر که بخش مسکن در شرایط رکود 
بسیار شدید است و فرصت از این لحاظ که مسکن می تواند 
بزرگترین محور خروج از رکود باشد. آخوندی با بیان اینکه 
در سخت ترین شرایط اقتصادی بعد از انقاب قرا رداریم 
گفت: معتقدم پــس از تحویل دولت دهــم باید وضعیت 
فوق العاده اعام می کردیم چرا که تمام شاخص های خرد 

و کان اقتصادی وضعیت فوق العاده را نشان می دهند.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش نیــاز مصرفــی  و واقعی 
مســکن با کمبود عرضه مواجه هســتیم گفت: عده ای 
از اقتصاددان هــا معتقدند مســکن نمی تواند  پیش ران 
اقتصاد باشــد چــرا که مــازاد عرضه دارد ایــن در حالی 
اســت که در بخش نیازمصرفی با کمبــود عرضه مواجه 
هستیم. آخوندی افزود: مسکن یک کاالی استاندارد و 
هموژن نیست و در عین حال که در بازار 
سوداگرانه با انواع انباشت مسکن مواجه 
هســتیم در بازار مصرفی واقعی تقاضای 

مازاد داریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خطای 
استراتژیک در حوزه مسکن این است که 
مسکن را کاالی همســان ببینیم گفت:  
مسکن وابســته به زمین است و نمی توان 
آن را کاالی همگن و یکسان دانست. وی 
با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های وزارت 
راه و شهرســازی در تامیــن مالی پروژه ها 
گفت: در حال حاضر وزارت راه شهرسازی 
ظرفیت های اقتصادی مانند زمین های 
تجاری، پتانسیل های سرمایه گذاری در 
بخش راه آهن، فــرودگاه ، جاده ها و ... را 
دارند اما  این دارایی ها قدرت نقدشوندگی 
فوری را ندارنــد بنابراین به واســطه های 
مالی نیاز داریم که بتوانند این ظرفیت ها را 

به دارایی تبدیل کنند.
وی با اشــاره به ســطح مداخلــه دولت در 
پروژه ها گفت: سطح مداخله دولت معموال 
دو نوع است یا به طوری است که خودش وارد می شود مانند 
پروژه مســکن مهر یا اینکه بازار را رها می کند که منجر به 
سوداگری در بازار می شود بنابراین باید به نقطه تعادل بین 

این دو سطح مداخله برسیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: رسیدن به یک اجماع کار بسیار 
سختی است و پیشنهاد من این است که مداخله دولت باید 
بسیار محدود و نه به طور مستقیم در پروژه ها بلکه باید در 
بخش نهادسازی باشد. وی با بیان اینکه در سیاست زمین 
باید به اجماع ملی برســیم گفت: باید جلوی شهر فروشی 
گرفته شود چرا که ظاهر شهرفروشی عرضه مازاد است اما 

باطن آن سوداگری است.
وی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت زمین گفت: قیمت 
زمین در تهران یک شبه بدون اینکه کاری انجام شود به 15 
میلیون تومان در هر متر مربع رســید که این سوداگری ها 

باید متوقف شود.

بخشنامه برای ممنوعیت تحویل خودروهای اقساطی
فــارس- در پی عــدم پرداخت منابع 
مالی طرح فروش اقساطی خودرو از 
سوی بانک مرکزی، خودروسازان در 
بخشنامه ای از نمایندگی ها خواستند تا 
از تحویل خودرو به مشتریان خودداری 
کنند. در عین حــال تحویل خودرو از 
محل امانی نیز بدون پاک و ســند 

صورت می گیرد. در این شرایط، زنگ زدن های مشتریان 
به نمایندگی ها شروع شده و خریداران در مورد زمان تحویل 
خودرو ســوال می کنند اما فعًا هیــچ خودرویی فاکتور 
نمی شود. مدیر فروش یکی از نمایندگی های سایپا در این 
مورد می گوید: سایپا در بخشنامه ای از ما خواسته تا هیچ 
خودرویی از محل فروش اقســاطی به مشتریان تحویل 
ندهیم. وی ادامه می دهد: در بخشــنامه سایپا آمده که 
حتی تحویل خودروهای امانی نیز صورت نگیرد، تا اینکه 
موضوع فروش اقســاطی و تأمین اعتبار از سوی بانک 
مرکزی تعیین تکلیف شود. وی می گوید: اگر نمایندگی ها 

نسبت به تحویل خودرو از محل فروش 
امانی اقدام کنند، مسئولیت این کار 
با خود آنها خواهد بود و شرکت، هیچ 
مســئولیتی نمی پذیرد. مدیر فروش 
یکی دیگــر از نمایندگی های ســایپا 
نیز می گوید: شــرکت از ما خواسته تا 
خودرویی به مشتریان تحویل ندهیم، 
اما گفته اند که این مشکل تا آخر هفته برطرف خواهد شد. 
مدیر فروش یکی از نمایندگی های ایران خودرو می گوید: 
طبق بخشنامه ایران خودرو، فعًا خودرویی به مشتریان 
تحویل نمی دهیم. وی  ادامــه می دهد: تحویل برخی از 
خودروهای امانــی را انجام می دهیم، ولی این خودروها 
هم پاک و ســند ندارند. وی می گوید: تا آخر ماه جاری، 
سند و پاک ماشین ها را صادر می کنیم. گفتنی است، تا 
پایان هفته جاری اجرای مرحله دوم بسته دولت که شامل 
فروش اقساطی کاالهای تولید داخل به ویژه لوازم خانگی 

است، نیز آغاز شود.

هشدار برای رسیدن بهای نفت به 25 دالر
الوجیو دل پینــو، وزیر نفت ونزوئا 
گفت: اوپک نمــی تواند اجازه دهد 
جنگی بر ســر قیمت نفت در بگیرد 
و باید بــرای تثبیــت بــازار نفت به 
زودی اقدام کند. دل پینو در حاشیه 
نشســت مجمع کشــورهای صادر 
کننــده گاز در تهران گفت: »اوپک 

باید خیلی زود کاری انجام دهد... 
ما بــا ایــن موضــع عربســتان موافــق نیســتیم. به 
محــض اینکه تحریم ها علیه ایران برداشــته شــود، 
ایــران افزایــش تولید خــود را اعــام خواهــد کرد و 
ما بایــد کاری بکنیم. مــا )اوپک( نمــی توانیم اجازه 
بدهیــم که جنگــی بر ســر قیمت هــا در بگیــرد. ما 
بایــد بــازار را تثبیــت کنیــم.« وی گفت، روســیه در 
 نشســت غیررســمی اوپک در روز 3 دســامبر حضور 

نخواهد داشت.
دل پینو در پاسخ به این ســوال که اگر اوپک سیاست 

خــود را تغییــر ندهد، نفــت تا کجا 
پایین خواهد آمد گفت: »حدود 25 
دالر.« دل پینو افــزود، ونزوئا روز 
21 اکتبر در وین پیشــنهادی برای 
برقراری توازن در قیمت نفت مطرح 
کرد که می تواند بازار را تثبیت کند. 
وی تکرار کرد کــه توازن قیمتی که 
بتواند موجب تداوم ســرمایه گذاری های آینده شــود 
و جایگزیــن کاهش طبیعی تولید گردد در ســطح ۸۸ 

دالر خواهد بود.
»و ما این نوع چرخه قیمت پایین و باال را نمی خواهیم. 
این چرخه برای مصــرف کنندگان یــا تولید کنندگان 
خوب نیست. ما باید سیگنال ثبات به بازار ارسال کنیم 
و این سیگنال ثبات، سیگنالی نیست که ما اکنون در 
حال ارسال آن هستیم... ما در حال نابود کردن قیمت 
نفت خام هســتیم. اکنون بازار احتــکاری دارد بازار را 

کنترل می کند.«

خانه نشینی۴۰میلیونی 
ایرانی

بررســی جدیدترین آمارهای ارانه شــده از ســوی 
مرکز آمار ایران درباره وضعیــت غیرفعالی میلیونی 
جمعیت کشور نشان می دهد که در فاصله سال 92 
تا 93 بر تعداد غیرفعاالن اقتصادی کشور )افرادی 
که در ســن کار قرار دارند اما کار نمی کنند(، 676 
هزار و ۸۸۸ نفر افزوده شده است. به عبارتی، روند 
غیرفعالی در میان خانوارهای ایرانی نه تنها در سال 
گذشــته متوقف و یا کاهش نیافته، بلکــه بر تعداد 

افراد خانه نشین نیز افزوده شده است.
به گزارش مهر دقیقا مشخص نیست چرا میلیون ها 
نفر از جمعیت در سن کار ایران )بین 10 تا 65 سال 
طبق اســتانداردهای آماری( تصمیم گرفته اند به 
جای تاش برای انجام فعالیت اقتصادی و کسب 
و کار در کنج خانه بنشینند. این مسئله وقتی اهمیت 
بیشتری می یابد که بدانیم 11 میلیون و 993 هزار و 

21 نفر از این لشکر بیکاران مرد هستند.
همچنین از کل جمعیت غیرفعاالن کشــور که 40 
میلیون و 19۸ هزار و 222 نفر هستند، 2۸ میلیون و 
205 هزار و 19۸ نفر زن هستند. شاید بتوان بخشی 
از غیرفعالی زنان را پذیرفــت، اما اینکه بیش از 2۸ 
میلیون زن ایرانی با وجــود اینکه صدها هزار نفر از 
آنان دارای تحصیات دانشــگاهی هستند، خانه 

نشین می شوند جای تامل و سوال دارد.
به بیان ســاده تر باید گفت از مجمــوع 64 میلیون 
و 16 هزار و 690 نفر جمعیت در ســن کار ایران در 
ســال 93، تنها 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر 
شــاغل و 2 میلیون و 514 هــزار و 165 نفر نیز در 
جستجوی کار هســتند و مابقی جمعیت همانگونه 
که عنوان شــد بالغ بر 40 میلیــون و 100 هزارنفر 
بدون انجــام هرگونه فعالیت اقتصــادی در منازل 
 به ســر می برند و هیچ نقشــی در جریان اقتصادی 

کشور ندارند.
اینکه آیا واقعا 40 میلیون نفر از جمعیت کشــور باید 
خانه نشــینی کنند و از طریق اشــتغال 21 میلیون 
نفر دیگــر روزگار بگذرانند، ســوالی اســت که باید 
کارشناسان درباره آن ســخن بگویند. با این وجود، 
برخی مقامــات دولتی می گوینــد وضعیت فعالیت 
اقتصادی در بــازار کار ایران نامناســب بوده و باید 
تا سال 1400 دســتکم تعداد شاغان کشور به 35 

میلیون نفر برسد.
یک مســئله با اهمیــت درباره غیرفعالــی جمعیت 
کشــور این اســت کــه بدانیــم تعــداد غیرفعاالن 
اقتصادی کشــور که باید آنها را نه بیکار و نه شاغل 
دانست در سال 92 تعداد 39 میلیون و 521 هزار و 
334 نفر بوده که با افزایش 676 هزار و ۸۸۸ نفری 
بــه 40 میلیون و 19۸ هزار و 222 نفر در ســال 93 

رسیده است.
با این وجود، تعداد شــاغان و جویندگان کار کشور 
در فاصله سال های 92 و 93 تغییر چندانی نداشته 
و از 23 میلیون و ۸34 هزار و 551 نفر به 23 میلیون 
و ۸1۸ هزار و 46۸ نفر کاهش یافته است. مرکز آمار 
ایران مــی گوید 11 دلیل مهم را می توان برشــمرد 
که در غیرفعال شــدن 40 میلیــون و 100 هزارنفر 

تاثیرگذار است.
یکــی از این دالیل این اســت که شــاید بخشــی از 
غیرفعــاالن بخواهنــد منتظــر شــروع بــرای کار 
جدیــد و آغــاز بــه کار در آینــده باشــند و از اینــرو 
در حــال حاضر جــزو جمعیــت غیرفعال باشــند. 
همچنین شــاید برخی در انتظار بازگشــت به شغل 
قبلــی خود باشــند و یــا در انتظــار پاســخ کارفرما 
 یــا در انتظــار اعــام نتایــج آزمــون اســتخدامی 

باشند.

رصدخانه

زنگنه:روسیهشريکیراهبردیبرایايراناست
وزیر نفــت در دیدار بــا وزیر 
انرژی روسیه با اشاره به اینکه 
این کشور شریکی راهبردی 
و بلندمدت برای ایران است، 
گفت: ایران و روســیه پیش 
از این در بسیاری از زمینه ها 
مذاکراتی داشته اند و اکنون 

زمان عملیاتی شــدن این مذاکرات فرا رسیده 
اســت. بیژن زنگنه، صبح امروز )دوشــنبه دوم 
آذرمــاه( در ادامه دیدارهای دوجانبــه با وزرای 
کشورهای عضو جی یی سی اف، پیش از دیدار 
با آلکســاندر نواک بــا بیان این مطلــب افزود: 
برگزاری اجاس سران فرصتی شد تا مسووالن 

ایــران و روســیه دیدارهای 
بیشتری داشته باشند. وی با 
بیان این که روسیه شریکی 
بلندمــدت و راهبردی برای 
ایــران در همــه دورانهــا به 
شمار می رود، تصریح کرد: 
امیدوارم با همکاری دوطرف 
روابط درازمــدت و پایداری در حوزه نفت و گاز در 
دوران پساتحریم میان دو کشور برقرار شود. زنگنه 
با اشاره به این که هم اکنون نیز با شرکتهای روسی 
در ارتباط هســتیم، ادامه داد: زمینه همکاری 
میان دو کشــور بسیار اســت و هم اکنون زمان 

عملیاتی شدن مذاکرات قبلی فرا رسیده است.

کشفپروندهایمشابهپروندهبابکزنجانی
رئیس ســازمان بازرسی کل 
کشــور در پرونده های اخیر 
پرونده ای مانند بابک زنجانی 
کشف شده اســت که در آن 
صد میلیارد اختاس شــده 
اســت. قاضی ناصر سراج 
رئیس ســازمان بازرسی کل 

کشــور در حاشیه نشست مشــترک با مقامات 
جمهوری خلق چین از کشف پرونده ای مشابه 
بــا  پرونده ی بابــک زنجانی خبــر داد و در جمع 
خبرنگاران اظهــار کرد: در بررســی های اخیر 
پرونده ای کشــف شــد که در آن شخصی مبلغ 
100 میلیارد تومان را در رابطه با  خرید و فروش 

محموله های نفتی با وزارت 
نفت اختاس کــرده و این 
شخص به کانادا متواری شده 
است. وی افزود: در رابطه با 
این پرونده به موفقیت های 
زیــادی رســیده ایم و با این 
شخص تماس تلفنی داریم 
و توانســته ایم 600 میلیارد تومــان از پول های 
اختاس شــده را باز گردانیم. رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده ی دکل نفتی 
بیان کرد: قسمت اول این پرونده تکمیل و کیفر 
خواست آن به دادگاه ارسال شده و در قسمت دوم 

پرونده در حال تهیه گزارش هستیم.

ضعفنظامبانکیبرایتسهیالتبهبخشمسکن
مشاور برنامه ریزی و تامین 
مالی وزارت راه و شهرسازی 
با بیــان اینکــه بانک ها در 
حوزه پرداخت تسهیات به 
مسکن ضعف دارند گفت: 
به دنبــال رونــق و افزایش 
ســفته بازانه  معامــات 

وســودگرانه در بازار مسکن نیســتیم. حسین 
عبده تبریزی با بیان اینکه باید بدانیم مشکات 
مســکن چیســت و گلوگاه های بازار مسکن را 
شناسایی کنیم گفت: در ســال 94 فشاری که 
برای ساخت مسکن در سال 72 بود وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه بخشــی از ثروت ملی کشور در 

مسکن لوکس حبس شده ا 
ست گفت: هر چند نرخ رشد 
جمعیت در حال کنترل است 
اما تعــداد خانواده ها افزایش 
یافتــه و باید به نیاز مســکن 
خانواده های جدید پاسخ داد. 
وی ادامه داد: درحال حاضر 
یکــی از مهمتریــن موضوعاتی کــه وزارت راه 
وشهرسازی در حال بررسی آن است حل مسئله 
مسکن بی کیفیت اســت. عبده تبریزی با بیان 
اینکه نظام بانکی در بخش تسهیات به مسکن 
ضعف دارد گفت: از دالیلی که بانک مسکن تغییر 
می کند این است که بتواند نیاز بازار را پاسخ دهد.

اقتصاد
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پنجره

چهکنیمفرزندانماندچاربلوغزودرسنشوند؟
گفت وگو با یک آسیب شناس اجتماعی

مريممومنی-تابوهایجوامعســنتیوممنوعیتهایعرفی،يکیازعللمهمگرايشنوجوانانوجوانانبهســمتمنابعغیررسمیوگاهمبتذلبرایرســیدنبهپاسخپرسشهایطبیعیدورانرشدشان
اســت؛گرايشیکهمیتواندمنجربهانحرافاتذهنیوجنســیوگاهبلوغزودرسجنسیدرکودکانشود.دکترمجیدابهریجامعهشناسوآسیبشــناسمطرحکشوربراينباوراستکهمثلثخانواده،
رســانههاونظامآموزشیمیتواندفرزندانجامعهرابهسالمتازمرحلهکودکیبهمرحلهزنومردشدنعبوردهد.باویبهگفتوگونشستیمتاباتاثیراتهريکازاضالعاينمثلثبرسالمتوياانحراف

وبلوغزودرسنوجوانانبیشترآشناشويم.

بلوغجنسیزودرسچیست؟
با توجه به مفاهیم و معیارهای تدوین شــده در روانشناســی رشد، بلوغ زودرس 
جنســی معموال به شرایط فیزیکی گفته می شود که پسر یا دختر قبل از رسیدن 
به ســن تعیین شده از نظر فیزیولوزیکی و یا جســمی، بالغ شود؛ یعنی آثار زن یا 
مرد شــدن در او نمایان گردد که این آثار در پســران با دورگه شدن صدا، رویش 
موهای پشت لب و مشخصات ظاهری دیگر و در دختران نیز با وضعیت ظاهری 

تغییر شکل گرفته مانند بزرگ شدن سینه، عادات ماهیانه و... تعریف میشود.
درکشورماسنبلوغچندسالاست؟

در کشــور ما با توجه بــه دو تعریف از بلوغ یعنی بلوغ شــرعی و بلوغ جســمی و 
فیزیولوژیکی دو ســطح برای بلوغ دختران و پســران وجود دارد. برای پسران 
سن 15 سالگی و برای دختران 9 سالگی سن تکلیف یا بلوغ شرعی است که از 
این سن به بعد انجام  عبادات و فرایض دینی و رعایت مقررات مذهبی به شکل 
واجب در مــی آید. اما از نگاه فیزیولوژیکی کمتر اتفــاق می افتد که دختری در 
سن 9 ســالگی بالغ شود، یعنی در این ســن عایم زنانگی در او ظاهر شود. در 
مورد پســران نیز باید گفت که 95 درصد از موارد این جنس دچار بلوغ جنســی 
در سن 14 یا 15 ســالگی میشوند و بلوغ جنسی فرزندان با بلوغ شرعی در مورد 

پسران چندان تفاوتی ندارد.
آياکشوربابلوغجنسیزودرسنوجوانانروبروست؟

در اکثر نقاط کشور ما معموال دختران برای رسیدن به بلوغ جنسی باید به سن 14 
یا 15 سالگی برسند. یعنی ماحظه عادت ماهیانه در آنها معموال و در اکثریت 
موارد در این سنین است. در پسران نیز همین سن مطرح است، اما متاسفانه به 
دالیل متعدد در حال حاظر ســن بلوغ فرزندان دختر و پسر در کشور جلو افتاده 
اســت؛ یعنی در دختران 3 تا 5 سال یعنی در حدود 11 تا 14 سالگی و در پسران 

12 تا 14 سالگی عایم بلوغ ظاهر می شود.
علتبلوغزودرسدرکشــورچهبودهوايناتفاقازچه

زمانیدرکشورمارخداد؟
علت بلوغ زودرس در جامعه ما را می توان به دو بخش تقســیم کرد. یکی دالیل 
فیزیکی و جســمانی و دوم دالیل روانی و عصبی. درمورد دالیل جســمانی باید 
گفت که تغییر ســبک تغذیه مردم ما از غذاهای سنتی و همیشگی به غذاهای 
فست فود و چربی های اشــباع نشده و همینطور استفاده از تنقات و اطعامی 
که به قول حکمای قدیم گرم مزاج می باشند گرایش پیدا کرده و در دختران نیز 
به همین دالیل بلوغ زودرس ماحظه می شود. از نظر عصبی و روانی، هیجان 
های جنسی که توسط فیلم ها و ســریال ها و عکسها و کلیپهایی که در شبکه 
های ماهواره ای و در نرم افزارهای تلفن همراه رد و بدل می گردد، نوجوانان را 
دچار هیجان های جنسی کرده و غدد هورمونی آنها را وادار به ترشح می کند و 

بدینسان، بلوغ جنسی اتفاق می افتد.
آياســايرکشــورهانیزبــابلوغزودرسجنســینســل

نوجوانشانروبروهستند؟
تقریبا بله.

تاثیــراتفــردیواجتماعیبلــوغزودرسنوجواناندر
کشورماچیست؟

وقتی که بلوغ جنسی با بلوغ عقلی و اجتماعی تطبیق نداشته باشد، شاهد بروز 

رفتارهای غیر منطقی خواهیم بود؛ همجنس گرایی، خودارضایی و همینطور 
بعضی از رفتارهای ناهنجار و غیر قابل کنترل در نوجوانان از آســیب های بلوغ 
زودرس اســت، چرا که اینگونه افراد هنوز مدیریت غریزه جنســی را به درستی 
نیاموخته اند و باالجبار به مسیری کشیده میشوند که نتایجی جز انحراف فکری 

و روانی نخواهد داشت.
تاثیربلوغزودرسبراقتصادوروابطاجتماعیوزناشويی

افرادجامعهچیست؟
وقتی که بلوغ جنســی زودتر از بلوغ عقلی و روانی روی دهد، متاســفانه شاهد 
روابــط زودرس خواهیم بــود، عوارض اینگونــه روابط غیر متعــارف بر جامعه، 
گسترش آسیب های اجتماعی، متاشی شدذن خانوادهها، روابط فرازناشویی 
و همینطور افزایش آمار افراد منحرف اخاقی، کودکان ناخواسته، سقط جنین 

و افزایش کارگران جنسی است.
مــدارسومحیطآنتاچهمیزانبربلــوغزودرسيادير

رسدانشآموزانتاثیربگذارند؟
مدارس یکی از نوادر اماکن و مراکزی هستند که فرزندان ما با تربیت ها و تیپ 
های مختلــف تربیت خانوادگی و اجتماعی در کنــار یکدیگر قرار می-گیرند و 
بیشــترین ســاعات بیداری خود را با هم میگذرانند. مربیان آموزشی می توانند 
نقش مهمی در این زمینه از نظر بیان نکات آموزشی داشته باشند. آنها می توانند 
زیان های خود ارضایی، عوارض منفی و خانمان برانداز انحرافات جنسی و روابط 
جنســی پسران و دختران و عوارض رفتاری و اجتماعی آن را با رعایت چارچوب 

های اخاقی و خطوط قرمز فرهنگی و ارزشی به نوجوانان و جوانان بیاموزند.
امروزه شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه در این زمینه با تشدید 
زمینه بلوغ زودرس و روشهای نادرســت ارضای آن وارد عمل شده و در شتاب 

دهی به انحرافات اخاقی نقش موثری دارند.
آيامدارسمابرنامهآموزشــیمشــخصیبرایآشنايی
دانشآموزانبامراحلبلوغوچگونگیگذرازاينمرحله

مهمرشدرادارند؟
متاسفانه نظام آموزشی ما هیچگونه روش و یا ابزاری برای آموزشهای الزم در 
این زمینه را تدارک ندیده اســت. یعنی حتی اگر یک آموزگار بخواهد بر اساس 
سلیقه شخصی نکاتی را در این موضوع بیان کند ممکن است از طریق مسئوالن 

باالتر مدرسه مورد مواخذه قرار گیرد و جلوی این حرکت وی گرفته شود.
مدیریت غریزه جنسی بر اساس معیارهای اخاقی و دینی و همینطور عوارض 
ناشــی از انحرفات رفتاری و آسیب های حاصل از انحرافات جنسی باید توسط 
مربیان خاص در مدارس بیان گردد. از این جهت مربیان خاصی پیشنهاد می 
شود با این پیش فرض که آموزشــها در مدارس دخترانه توسط بانوان تحصیل 
کرده و مجرب و در مدارس پسرانه توسط افراد متخصص و مجرب بیان گردد.

آموزش و پرورش باید کتب جداگانهای را با نام "مدیریت مهارت جنسی و آموزش 
مهارتهای زندگی" در این زمینه زیر نظر صاحب نظران دینی و نخبگان اجتماعی 

تهیه و عرضه نماید.
هرچقدر که ما در این زمینه غفلت کنیم، شــبکهها و نرمافزارهای اجتماعی، 
جایگزین ما خواهند شــد، آنگاه از نظر بهداشت جنسی و روانی در دوران پیش 
و بعــد از بلوغ، نکاتی به فرزندان ما آموزش خواهند داد که در آینده نزدیک تاثیر 

بسیار عمیق و منفی در زندگی تحصیلی، زناشویی، اجتماعی و فرهنگی سرمایه 
های ملی ما خواهند داشت.

آمــوزشوتدوينکتاببرایچهگروهســنیبايدتدارک
ديدهشود؟

به نظر من از کاس چهارم ابتدایی باید آموزش را برای دختران آغاز کرد، چون 
بارها ماحظه شده دختری ۸ یا 9 ساله دچار بلوغ جنسی شده است.

برای پســران از کاس اول راهنمایی بایســتی این گونه کتب و آموزشــها آغاز 
گــردد، چرا که امروزه تلفن های همراه و نرم افزارهای زمینه آن، در دســترس 
حتی کودکان کاسهای اول و دوم نیز قرار دارد. بنابراین با توجه به شرایط جنگ 
نرم در مقطع زمانی حاضر، باید تــدارکات و تمهیدات ضروری هرچه زوتر پیش 

بینی و عرضه گردند.
اثراتعدمآموزشمسايلجنسیبهنوجوانانچیست؟
متاســفانه آثار نامطلوبــی در زمینه های عدم آموزش مهارت غریزه جنســی و 
بهداشت روانی و جسمانی بر جا مانده است. عدم رعایت بهداشت و نظافت در 
دوران ورود به بلوغ برای دختران و پســران، وحشت و یا ترس حاصل از ورود به 
دوران بلوغ و همچنین مشکات جسمی و روحی ناشی از آن، در کنار انحرافات 
جســمی هنگام بروز خواسته های شــهوانی، از عوارض مستقیم و اصلی بلوغ 

زودرس وعدم آموزشهای منطقی در آن زمان است.
تاثیــرپذيرشويــانپذيرفتننقشجنســینوجوانانبر

جامعهچیست؟
پذیرش نقش جنسی در پســران و دختران در دوران پیش از بلوغ میتواند آنها را 
آماده پذیرفتن مسئولیت شرعی و قانونی خود نماید. متاسفانه در مدارس دخترانه 
فقط با دادن یک جانماز و یک چادر ورود دختران را به مرحله تکلیف اعام می 
کنند، درحالیکه اگر نقش و مسئولیتهای ورود به بلوغ و زندگی بعد از آن به پسران 
و دختران آموخته نشود، شاهد عوارض بسیار منفی از جمله همجنس گرایی و 

انحرافات جنسی خواهیم بود.
خانوادهوسیاستگذاريهایجامعهچهنقشیدربلوغبه

موقعويازودرسجنسینوجوانايفامیکنند؟
اولین نقش اساســی را در این زمینه خانواده ها باید داشــته باشند یعنی پدران 

پسران را آماده پذیرش شرایط جسمی ورود به بلوغ کنند و مادران دختران را.
والدین می توانند فرزندانشــان را در این زمینه محیا ســاخته و مسولیتهای بلوغ 
جسمی و روانی را بیاموزند، همچنین وظایف این دوران از جمله رعایت مرزهای 
عقلی بین خود و جنس مخالف را به آنان یادآور شــوند. همینطور شرایط حضور 
در خانه پدر و مادر از نظر پوشش و رعایت مسایل اخاقی اولین الفبای آموزشی 
در این زمینه می باشد که بایستی بر آن تاکید شود. در جامعه رسانه ها میتوانند با 
انتقال آموزه ها این روش خانوادگی را ادامه داده و پلی بین خانه و مدرســه باشند 
چراکه امروزه با شرایط نرم افزارهای موجود و جنگ نرم گسترده دیگر جایی برای 
تابو سازی و رودربایستی های غیر منطقی وجود ندارد، یعنی االن یک بچه سه 
یا 4 ساله دقیقا تفاوت زن و مرد را  شناخته و بسیاری از نکاتی را درک می کند که 
در ســه دهه قبل در 15- 16 ســالگی درک آن برای نوجوانان مورد انتظار نبود. 
بنابراین مثلث خانواده، رسانه ها و نظام آموزشی میتواند فرزندان جامعه را از مرحله 

کودکی به سامت از نظر عقلی و جسمی به مرحله زن و مرد شدن عبور دهد.

چهافرادینبايدشلغمبخورند؟
شفا آناین- شلغم ضدتب، ضدسرماخوردگی، ضدگلودرد، مدر و از بین برنده میکروب های بدن 
اســت اما مصرف آن برای افرادی که از ناراحتی های گوارشــی به ویژه نفخ رنج می برند، توصیه 
نمی شود.یک کارشناس طب سنتی گفت: شلغم همانند یک آنتی بیوتیک در بدن عمل می کند.
با وجود اینکه مواد آنتی بیوتیکی در شــلغم وجود ندارد اما مانند آنتی بیوتیک عمل می کند و یک 
ضدمیکروب قوی برای بدن به شــمار می آید.شــلغم دارای طبعی گرم اســت و در فصل سرما و 
سرماخوردگی طرفداران زیادی را به خود جلب می کند. وی افزود: شلغم ضدتب، ضدسرماخوردگی، 
ضدگلودرد، مدر و از بین برنده میکروب های بدن است اما مصرف آن برای افرادی که از ناراحتی های 
گوارشی به ویژه نفخ رنج می برند، توصیه نمی شود.پوست نازک، توپر و سنگین بودن آن، پوست 
خارجی روشن و شفاف از ویژگی های شلغم مرغوب است.فصل پاییز فصل برداشت شلغم است 

و خوشبختانه استان همدان از نظر کشت شلغم در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

ازفوايدبینظیرحجامتچهمیدانید؟
باشــگاه خبرنگاران- محمد رسولی کارشناس طب اسامی و سنتی با اشاره به اینکه حجامت 
برای تمام عارضه ها، بیماری ها و دردها بهترین درمان اســت و بدن را ســم زدایی و پاکســازی 
می کنــد اظهار کرد: در حقیقت تمام ســمومی که در بــدن وجود دارد از محلی که حجامت در 
آن صورت گرفته اســت، خارج و سم زدایی و پاکسازی می شود. حجامت برای تمام عارضه ها، 
بیماری ها و دردها بهترین درمان است. وی افزود: سموم موجود در بدن آنقدر مضر است که 
اگر 2 سی سی از همان سموم جمع شده و خارج شده دوباره به شخص تزریق شود دچار مرگ 
ناگهانی خواهد شــد.اختاالت هورمونی نیز یکی از عارضه هایی اســت که از سموم مختلف 
تشکیل شده و به عنوان سم در رشد و عدم رشد در بدن مؤثر است به طبع می توان عارضه های 
هورمونی را با حجامت درمان کرد و رشــد موهــای زائد نیز بر اثر اختاالت هورمونی به وجود 

می آید. بهترین حجامت، حجامت سر است.

يکیازعواملمهممرگمادرانکداماست؟
ایســنا-  دکتر انیس نانکلی متخصص زنان و زایمان گفت: زمانی که ادامه بارداری سامت و 
جان مادر را تهدید کند یا زمانی که جنین ناهنجاری داشــته باشــد، انجام سقط درمانی توصیه 
می شود.در برخی موارد مادران به دلیل اینکه بیماری قلبی و کلیوی پیشرفته ای دارند یا زمانی که 
فشار خون باالی کنترل نشده دارند، ادامه بارداری برای آنها خطرناک است که این تشخیص 

را باید پزشک معالج بدهد و در اینگونه موارد است که سقط درمانی تجویز می شود.
وی افزود: در برخی موارد دیگر نیز ناهنجاری های جنین موجب می شود تا سقط درمانی تجویز 
شود که تشخیص این ناهنجاری ها نیز با پزشک است و در این موارد پزشکی قانونی مجوز سقط 
درمانی را صادر می کند.عموما  ســقط  هایی که در محل های غیرایمن و غیر بهداشــتی انجام 
میشــود وعوارض خطرناکی را برای مادر به همراه دارد. انجام این نوع ســقط های غیر قانونی 

عموما با ایجاد عفونت همراه است و در برخی موارد حتی خطر مرگ مادر را به همراه دارد.

آشنایی با معجزه خرمالو
شفا آناین- سید مهدی غضنفری 
پزشــک متخصــص فیزیولــوژی 
گفت: میوه خرمالو در حالت نارس 
و رســیده برای درمان بســیاری از 
بیماری ها مفید اســت. میوه نارس 
خرمالو به دلیــل خاصیت قابض و 
جمع کننده ای که دارد برای درمان 

بیماری های گوارشی، اسهال خونی طوالنی و مزمن، 
هضم غذا، سیســتم تنفســی، نرم کردن سینه و گلو، 

برخی از آسم ها، سامت دهان و لثه ها مفید است. 
وی افزود: غضنفری تصریح کرد: میوه خرمالو برای 
درمان انواع سکسه ها مفیداست. میوه رسیده، شل و 

میوه خرمالویی که به صورت حالتی، 
پخته شــده درآمده باشــد به عنوان 
مرهم نرم کننده دستگاه گوارش در 
رفع یبوســت مفید است. برگ های 
خرمالو به صورت جوشانده آن برای 
درمان تب و سرفه بسیار مفید است و 
می توان به عنوان یک تب بر طبیعی 
از آن استفاده کرد. گل میوه خرمالو به صورت دمنوش 
بهترین دارو ، مقوی بــرای درمان بیماری های معده 
و عارضه های تهوع و اســتفراغ مفید است. از پوست 
درخت و چوب خرمالو به عنوان مرهمی موضعی برای 

درمان زخم ها مفید است. 

شیر کم چرب یا پرچرب استفاده کنیم؟
فارس- مرتضی صفوی متخصص 
تغذیــه گفت:  شــیر پرچــرب برای 
کســانی که دچار کمبود وزن بوده 
مناسب اســت و وزن از دست رفته 
آنها را به مــرور زمان جبران می کند 
ولــی مصــرف شــیرهای کم چرب 
بیشتر برای افرادی که دچار چاقی 

و اضافه وزن هستند توصیه می شود.تحقیقات نشان 
داده که جذب کلسیم شیرهای کم چرب در بدن بیشتر 
است،  بنابر این مصرف شــیرهای کم چرب نسبت به 

پرچرب آن اولویت دارد.
وی با بیان اینکه افرادی با وزن نرمال بهتر است یک 

روز درمیان شیر کم چرب و پرچرب 
استفاده کنند، بیان داشت: روزانه 
برای حفظ سامتی توصیه می شود 
4 سهم از لبنیات مورد استفاده قرار 
گیرد که یک لیوان شیر، یک لیوان 
ماســت، دو لیــوان دوغ، 45 تا 60 
گرم پنیر هر کدام معادل یک سهم 
لبنیات به شــمار می رود.زمانی که تاریخ مصرف شیر 
منقضی می شود جوشــاندن آن جهت برطرف کردن 
آلودگی هایش به هیچ عنوان صحیح نیســت لذا افراد 
در صورت مشــاهده منقضی تاریخ شیر حتی به مدت 

یک روز از مصرف آن جداً  خودداری کنند.

باورهاینادرست
دربارهعصبانیت

1-خشماحساسیمنفیاست
عصبانیت چیز بدی نیســت و یک احساس طبیعی و 
سالم است. در حقیقت بسیاری از چیز هایی که مفید 
تلقی می شوند از همین عصبانیت سرچشمه می گیرند.
بسیاری از نابرابری های اجتماعی توسط کسانی مورد 
انتقاد قرار گرفته اند که از وجود آنها خشمگین شده اند.

۲-خشمهمانخشونتاست
بســیاری از مــردم متوجه تفاوت احســاس خشــم و 
رفتارهای پرخاشگرانه نمی شوند. احساس عصبانیت 
طبیعی اســت اما رفتارهــای پرخاشــگرانه خیر. راه 
های سالم متعددی برای دســت و پنجه نرم کردن با 
عصبانیت هست که به تهدید و خشونت متکی نیستند.

3-مديريتخشمنتیجهایندارد
افراد وقتی مهارت های الزم برای مدیریت خشم خود را 
نداشته باشند، این احساساتشان می تواند در تمام حوزه 
های زندگیشان دردسرساز شود. بسیاری از دشواری 
های روابط، مســائل کاری و مشکات قانونی نتیجه 
ی ابراز احســاس خشم به شکلی نادرست است.دوره 
ها و تکنیک های مدیریت خشم می توانند ابزار های 
قدرتمندی باشــند که به افراد در کاهش فوران های 

عصبی کمک می کنند. 
4-خشمتنهااحساسیذهنیاست

حوزه ی درگیری احساســی مثل خشــم تنها به ذهن 
انسان محدود نمی شود. آخرین باری که واقعًا عصبانی 
بوده اید را به یاد بیاورید. احتمــااًل ضربان قلبتان باال 
رفته، صورتتان قرمز شده و دستهایتان شروع به لرزیدن 
کــرده اند.همه ی اینها نشــان می دهنــد عصبانیت 
واکنشــی فیزیولوژیک بر می انگیزد و همین واکنش 
اســت که اغلب به افکار خشمگینانه و رفتار خشونت 
آمیــز منجر می شــود. آزاد کردن ذهن و بــدن از این 

احساسات نقشی کلیدی ایفا می کند.
5-بیاعتنايیبهخشمباعثازبینرفتن

آنمیشود
سرکوب کردن خشــم نیز کار درستی نیست. استفاده 
از خنده برای پوشــاندن اســتیصال، انکار احســاس 
عصبانیت، و یــا اجازه دادن به دیگران برای داشــتن 
رفتاری نامناسب برای رسیدن به احساس آرامش می 
تواند احساس خشم شما را به سمت درونتان راهنمایی 
کند. در واقع خشــم فروخورده، از فشار خون گرفته تا 
افسردگی، با بسیاری از بیماری های جسمی و روحی 

مرتبط دانسته شده است.

شیوههایسالممقابلهباعصبانیت
تبدیل کردن عصبانیت به چیزی سازنده مثل تغییری 
مثبت، بهترین راه غلبه بر خشــم محسوب می شود. 
هنگام تجربه ی احساسات مختلفی نظیر درماندگی، 
یأس و یا خشم مطلق، سعی کنید نشانه ها و عائم هر 
یک را شناسایی کنید.به عائم هشدار دهنده ی اولیه 
ی عصبانیت توجه خاص داشــته باشید. برای اینکه 
احساس عصبانیتتان پیش از رسیدن به سطح انفجار 
متوقف شود خود را از موقعیتی که در آن قرار دارید دور 
کنید. کمی پیاده روی یا تنفس عمیق می تواند هم ذهن 
و هم بدن شما را آرام کند.وقتی آرامش خود را به دست 
آوردید، برای حل فعاالنه ی مســئله و باز کردن آن به 

شکلی سازنده تر قدم هایی بردارید. 

سالمت
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فوتبال ایران با مشکات زیادی مواجه است. عدم مدیریت مناسب در باشگاه ها، 
عدم نظارت روی گردش چند صد میلیارد تومانی  که فساد و البته معضات مالی 
به همراه دارد را می توان در زمره مهترین مشکات فوتبال دانست. مشکاتی 
که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحبت هایش بدان اشاره می کند.

حقپخش
اردیبهشــت ماه سال جاری  اســامیان نایب رییس فدراســیون فوتبال با بیان 
اینکه صدا و سیما حاضر نیست حق پخش تلویزیونی را پرداخت کند، گفت: در 
لیگ های معتبر دنیا 60 درصد درآمدها از حق پخش تلویزیونی اســت، اما این 
مبلغ در کشور به پنج درصد هم نمی رسد و صدا و سیما همین درصد را هم حاضر 
نیست پرداخت کند. وی ادامه داد: اگر مسائل فوتبال حل شود پتانسل خوبی در 
کشــور وجود دارد، مثا برای بازی پرسپولیس با یک تیم عربی حدود 100 هزار 
نفر به اســتادیوم آمدند و این امر نشان دهنده عاقه مردم به فوتبال است، اما با 
این حال مشکات بســیاری وجود دارد. نایب رییس فدراسیون فوتبال تصریح 
کرد: سپاهان حدود 10 سال است که برای بازی باید به ورزشگاه فوالد شهر برود، 
چگونه می توان انتظار حرفه ای بودن از فوتبال کشور را داشت، در صورتی که این 
مسایل نیازمند توجه و بها دادن به آنها است. اسامیان با بیان اینکه صدا و سیما 
حاضر نیســت حق پخش تلویزیونی را پرداخت کنــد، اضافه کرد: در لیگ های 
معتبر دنیا 60 درصد درآمدها از حق پخش تلویزیونی است، اما این مبلغ در کشور 
به پنج درصد هم نمی رسد و صدا و سیما همین درصد را هم حاضر نیست پرداخت 
کند.چند ماه قبل بود که  سرافراز رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران اعام کرد: »ســازمان صداوســیما تا زمانی که دولت طبق قانون بودجه 
مشــخصی برای پرداخت حق پخش فوتبال به سازمان ارائه نکند، حق پخشی 
پرداخت نخواهد کرد.« این مساله باعث شد تا گره حق پخش تلویزیونی کورتر شود 
اگرچه طرح جدیدی از سوی رسانه ملی مطرح شد اما اینکه این طرح با زیر ساخت 
های موجود، چگونه برای باشگاه ها سوداوری دارد جای بحث است. بعد از این 
مساله چند تن از مدیران فوتبال با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیداری 

داشته و در این خصوص به بحث نشستند تا اینکه روز گذشته محسن رضایی دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این خصوص صحبت کرد. سردار محسن 
رضایی در صحبت هایش از عدم تغییر مصوبه قبلی مجمع صحبت به میان آورد و 
البته اینکه ورود به این بحث یکبار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. . محسن رضایی 
در گفت وگو با تسنیم، در خصوص اینکه سرانجام وضعیت حق پخش تلویزیونی 
چه خواهد شد و موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره چیست، گفت: 
اخیرًا وزیر ورزش نامه ای نوشت و از ما خواست که بحث حق پخش تلویزیونی را 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار دهیم. وی اضافه 
کرد: هنوز جلسه ای برای بررسی وضعیت حق پخش تلویزیونی برگزار نکرده ایم 
اما احتمااًل تا پایان سال جاری جلسه ای در این خصوص می گذاریم تا ببینیم آیا 
می توانیــم به اختافاتی که وجود دارد ورود کنیــم یا این موضوع باید به مجلس 
شــورای اسامی ارجاع داده و در آنجا بررسی شود و ما پس از کار مجلس در این 
خصوص به آن ورود و دخالت کنیم. قصد داریم ابتدا از نمایندگان صداوسیما و 
وزارت ورزش دعوت کنیم و صحبت های آنها را بشنویم. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که موضع شخصی شما در خصوص مسئله 
حق پخش چیست و آیا همچنان معتقدید غیرقانونی است، تاکید کرد: موضع ما 

همان مصوبه ای است که اعام کرده ایم و تغییر نکرده است.

فساددرفوتبال
فروتن از جمله افرادی اســت که از فســاد در فوتبال بارها صحبت کرده است. 
پیشکسوت فوتبال ایران در خصوص اینکه آیا فوتبال ایران فاسد است، گفت: 
»من اولین نفری بودم که اعام کردم فوتبال ایران ســالم نیست و فاسد است، 
اگر می خواهیم این فســاد و سیســتم داللی فعلی از بین برود باید به فکر تولید 
باشیم.« پرونده فســاد در فوتبال دو سال است که  در دست بررسی است و هنوز 
منتشر نشده است.  از طرف دیگر  وجود فساد در فوتبال با مخالفت برخی مدیران 
فوتبال   و واکنش های آنان نیز مواجه شده است تا جایی که علی کفاشیان رئیس 
فدراسیون فوتبال  گفت:» به نظرم فساد در فوتبال ایران وجود ندارد. هیچ کسی 

نتوانســته مدرک بیاورد که فساد در فوتبال ایران وجود دارد. تخلف دیده شده اما 
فساد ثابت نشده است. تاکنون 60 - 70 گزارش فساد به فدراسیون ارسال شده 
اما مدرکی که این گزارش ها را ثابت کند وجود ندارد.« محسن رضایی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اما مانند همیشــه واقعیت ها را بیان می کند واقعیت 
هایی که مدیرانی از جنس کفاشیان از آن فراری هستند یا قصد دارند آن را پنهان 
کننــد.  وی در البای صحبت هــای خود از حضور سیاســیونی گفت که برای 
فوتبال و ورزش  سودی نداشته اند و مانع پیشــرفت ورزشکاران کشورمان شده 
اند. محسن رضایی در  ادامه صحبت هایش با تسنیم و در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به آماده بودن گزارش فساد در فوتبال چرا مقاومت هایی صورت می گیرد 
و این گزارش در مجلس مطرح نمی شود و آیا انتشار این گزارش به عمر مجلس 
نهم می رسد، خاطرنشــان کرد:» در ورزش ما دو آســیب جدی وجود دارد. اول 
دخالت سیاســیون و جناح هاست که باید کنار گذاشته شــود و دوم فساد است. 
فساد متاسفانه در ورزش کشــور و به ویژه فوتبال بوجود آمده است. افراد زیادی 
هستند که در فوتبال پول های حاشــیه ای زیادی می گیرند در حالی که به خود 
فوتبالیست پول زیادی نمی رسد« وی ادامه داد:» دخالت سیاسیون و جناح ها 
در ورزش و فساد اجازه نمی دهد ورزش ایران جهش داشته باشد. تا زمانی که این 
دو آسیب برطرف نشود ورزش ما جهش پیدا نمی کند بنابراین دولت و مجلس باید 
عزم جدی برای مبارزه با این دو موضوع داشــته باشــند« دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاســخ به این پرسش که آیا نســخه ای از گزارش تهیه شده از 
فســاد در فوتبال در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، گفت:» 

اطاعی از این موضوع ندارم.«

تیمهایمحبوبسردار
محسن رضایی رضایی البته در پایان صحبت هایش به سوالی سخت پاسخ داد. 
ســوالی که معموال پاسخی بدان داده نمی شــود. وی  در مورد اینکه طرفدار چه 
تیم هایی هستید گفت: »من طرفدار تیم ملی، تراکتورسازی و تیم های خوزستانی 

که در فوتبال ایران فعالیت می کنند، هستم.«

خبرآخر

چهرهروزاينستوگرافی

 
رقابت نهایی مسابقات تنیس 
تور جهانی ای تی پی در لندن 
بین نوواک جوکوویچ و راجر 
فدرر برگزار شد که این بازی در 
 نهایت به سود جوکوویچ 
خاتمه یافت.

تیتردو

احضار رییس فدراسیون 
جودو به وزارت ورزش

نصراللــه ســجادی دربــاره برکناری هایــی کــه در 
فدراسیون های اسکی و جودو انجام گرفته است، بیان 
کرد: در فدراسیون اسکی سولقانی سرپرست دبیرکلی 
فدراسیون بود بنابراین جایگزین او هم سرپرست است 
و انتصاب دبیر صورت نگرفته است بنابراین مشکلی 
وجود ندارد. در مورد جودو میراســماعیلی از ســمت 
نایب رییسی برکنار شده اســت، توصیه ما به روسای 
فدراسیون ها این است که اگر می خواهند تغییری در 
هیات رییســه ایجاد کنند بــا وزارت ورزش هماهنگ 
کننــد و دالیــل آن را بگویند که در مــورد جودو چنین 
اتفاقی نیفتاده است البته رستگار اعام کرده در هیات 
رییسه موضوع را مطرح کرده است. او ادامه داد: زمانی 
که روسای فدراســیون ها انتخاب می شوند اعضای 
مجمع برای انتخاب اعضای هیات رییسه، دبیرکل، 
خزانه دار و کارشناس خبره به رییس فدراسیون اختیار 
تام می دهند و او هم نفــرات را به وزارت ورزش معرفی 
می کند و پس از طی فرآیند بررســی اداری و زمانی که 
از همه جهت تایید شــد اباغ افراد از طرف وزیر صادر 
می شود. ما حتی گفته ایم زمانی که می خواهند کسی 
را برکنار کنند با وزارت ورزش هماهنگ کنند که ناصر 
طالبی برای برکناری سرپرســت دبیرکلی فدراسیون 
اســکی با من هماهنگ کــرد و دلیلش ایــن بود که 
سولقانی بازنشسته است و نمی تواند در فدراسیون باشد 
و یک سرپرست دیگر جایگزین کرد. سجادی در پاسخ 
به این پرسش که تکلیف فدراسیون جودو چه خواهد 
شد؟ گفت: ما رستگار را خواسته ایم که به وزارت ورزش 
بیاید و توضیحات را ارائه کند. پس از بررسی نتیجه آن 
را ان شاءالله اعام می کنیم. معاون ورزش قهرمانی 
درباره بررسی وضعیت اشتباهات داوران در لیگ برتر، 
تصریح کرد: موضوع در ســه جلسه بررسی شد و قرار 
بود جمع بندی کار را فدراسیون فوتبال به صورت بیانیه 
ارائه کند که تاخیر کردند و امیــدوارم امروز آن را ارائه 
بدهند اما مهمترین تصمیماتی که گرفته شد این بود 
که تقریبا جمع اذعان داشتند در داوری ها اشکاالت 
وجــود دارد و باید کاس های توجیهــی جدی تر کار 
شود و مدرسانی با سطح مســائل فنی خوب بیاورند، 
آمادگی جســمانی، روانی، ذهنی و دانش داوران باال 
رود و همچنین در نیم فصل ارزیابی مجددی از داوران 

لیگ برتر به عمل آید.

دنیزلیدرگاالتاسرای
مصطفی دنیزلی سرمربی سابق پاس و پرسپولیس در 
لیگ ایران که تیم هایش به انجام بازی های هجومی 
مشــهور بودند به عنوان سرمربی جدید گاالتاسرای 
انتخاب شد. دنیزلی که در ترکیه چندین تیم را هدایت 
کرده در چند سال گذشته بیشتر به عنوان کارشناس 
در تلویزیون ترکیه فعالیت کرده است. چندروز پیش 
دورسون ازبک، رئیس باشگاه گاالتاسرای در حرکتی 
عجیب، حامزا حامزا اوغلو را برکنار کرد و به سرعت 
مذاکرات برای انتخاب ســرمربی جدید آغاز شــد. 
اولین گزینه باشــگاه دنیزلی بود و در همان مراحل 
اولیه مذاکرات، دو طرف به توافق رسیدند. امروز هم 
این قرارداد رســما امضا شــد و ازبک برای سرمربی 
جدیــد تیمش آرزوی موفقیت کــرد. دنیزلی دو دوره 
سرمربی گاال بوده و این بار او سومین دوره خود را در 
پرافتخارترین باشگاه ترکیه آغاز می کند. او تنها مربی 
ترکیه است که توانسته با سه تیم بزرگ استانبول یعنی 
گاالتاســرای، فنرباغچه و بشیکتاش، به قهرمانی 
لیگ این کشور برسد. گاالتاسرای در لیگ قهرمانان 
اروپا نیز حضور دارد و در کنار تیم هایی چون بنفیکا، 
آتلتیکومادرید و آســتانه در یکی از کم هیجان ترین 

گروه های این فصل فوتبال اروپا قرار دارد.

حمايتدنیآلوسازرونالدو
دنی آلوس درباره کریســتیانو رونالدو گفت: رونالدو 
بازیکن سطح باال و بزرگی است، شاید مشکاتش به 
خاطر شهرتش بیش از حد اوست. زمانی که شما پیروز 
می شوید همیشه از شما صحبت خواهند کرد و زمانی 
که شکســت می خورید، تمام تقصیرها را به گردنتان 
می اندازند. مدافع بارسلونا در ادامه افزود: باید به این 
شرایط عادت کرد، اما ما به تیم خودمان توجه داریم 
و نگران وضعیت رونالدو نیســتیم. بــرای من فرقی 
نمی کند او در چه شــرایطی قرار داشته باشد. بازیکن 
برزیلی شرایط تیمی بارســلونا را پس از پیروزی پرگل 
برابر رئال مادرید خوب عنوان کرد و افزود: همیشــه 
رقابت سخت است. اگر به کسب پیروزی ادامه دهید 
و این روند را حفظ کنید، خوب است. کسب سه امتیاز 
اهمیت زیادی دارد. رئال نیز همچون ما برای کسب 
پیروزی به میدان آمده بــود، اما ما از همه لحاظ تیم 
برتر بودیم. لیونل مسی پس از دو ماه دوری از میادین 
برابــر رئال مادرید بازی کرد. آلوس در این باره گفت: 
بازی اهمیت خاص خودش را داشت، اما همه چیز در 
آن بازی خاصه نمی شود. امیدواریم که مسی بهتر 
شود و آمادگی کاملش را به دست بیاورد. ما تیم بزرگی 
داریم که به یک بازیکن وابســته نیست. هر بازیکنی 

باید در هر پستی بهترین باشد. لئو نماد تیم ماست.

انچلوتیدرراهرئال؟
کارلو آنچلوتی درباره آینده مربیگری اش گفت: امکان 
دارد در فصل آینده به رئال مادرید بازگردم، یا به چلسی 
و یا به پاری سن ژرمن بروم. در همه این تیم ها دوست 
دارم مربیگری کنم. ســرمربی پیشــین رئال مادرید 
دربــاره رابطه رونالدو با رافائل بنیتس اظهار کرد: من 
هفته گذشــته با رونالدو صحبت کردم و هیچ چیزی 
درباره رابطه بدش با بنتیس نشــنیدم. او درباره نحوه 
چینش بازیکنان رئال مادرید توســط بنیتس گفت: 
زمانی که من سرمربی تیم بودم نیز می گفتند بازیکنان 
را فلورنتینــو پرس در ترکیب اصلــی قرار می دهد. هر 
مربی بازیکنی که مدنظرش است را در ترکیب اصلی 
قرار می دهد. آنچلوتی وضعیت رئال مادرید را پس از 
ال کاسیکو شنبه شب که منجر به شکست سنگین 
چهار بر صفر شــد بحرانی نمی دانــد. او در این رابطه 
اظهار کرد: مادرید تحت فشار است و برای من مشکل 

است که از بیرون درباره وضعیت رئال قضاوت کنم.

آقای مرخصی!
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشــته با موافقت شــفاهی و ضمنی رییس 
فدراســیون فوتبال تهران را ترک کرده اســت. پس از جلســه 7 ساعته برگزار شده 

میــان ســرمربی تیم ملــی فوتبــال ایران با ریاســت 
فدراســیون فوتبــال و اســامیان نایــب رییس 

اول فدراســیون و افشــین پیروانــی مدیــر 
ورزشــی تیــم ملــی، موافقــت ضمنی و 
شفاهی کفاشــیان با مرخصی کارلوس 
کی روش اعام شد تا این مرد پرتغالی در 
نخستین فرصت و پس از انجام کارهای 
نهایی اش ایران را ترک کند. کی روش که 
مرخصی های طوالنــی اش در ماه های 
گذشته حاشــیه هایی را به همراه داشته 

این بار هم توانســت مسئوالن فدراسیون 
را متقاعد کند و به مرخصی کمی تا قسمتی 

طوالنی برود.

گرهحقپخشدرمجمعبازمیشود؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی موضوع حق پخش تلویزیونی در مجمع تشخیص ملحت نظام گفت

محمدرضا داورزنی در نشســت خبری خــود اظهار کرد:  
ماندن در جمع برترین های دنیا نیاز به آسیب شناسی مستمر 
دارد، باید این جایگاه را حفظ کنیم. سال های گذشته بحث 
ما این بود که در لیگ جهانی باشیم و بتوانیم سهمیه را حفظ 
کنیم و یا اینکه در اسیا قهرمان شویم اما حاال والیبال پایش 
را فراتر گذاشته است. داورزنی در این نشست درباره شانس 
المپیکی شدن ایران تاکید کرد: ما تاش کردیم و عمر خود 
را گذاشتیم تا والیبال المپیکی شود. اگر هشت سال پیش 
10 درصد شــانس داشــتیم و در 2012 با هدایت والسکو 
بیش از 50 درصد برای موفقیت شــانس داشــتیم در این 
دوره اصا به شانس و احتماالت فکر نمی کنیم و می گوییم 
حتما باید المپیکی شــویم. من تیم را برای کسب تجربه به 
مسابقات نمی فرستم بلکه تنها برای کسب سهمیه می رویم 
و حتما باید در این دوره سهمیه کسب کنیم مگر اینکه زمان 

برگزاری المپیک به تعویق بیفتد!
رییــس فدراســیون والیبــال همچنیــن دربــاره مجمع 
انتخابایت کنفدراســیون آســیا، گفت:  در این مجمع که 
اهمیت ویژه ای داشت شرکت کردیم. از هر کنفدراسیون 
شــش نفر به عنوان بــورد فدراســیون جهانــی انتخاب 
می شــوند، طبیعتا همین افراد برای مجمع جهانی سال 
آینده نیز برنامه ریزی می کنند. فدراسیون والیبال از چندین 

سال قبل در کنفدراسیون والیبال آسیا عضویت داشت اما 
چون والیبال ایران ز این ســطح باالتر رفته و جهانی شده 
است ما نیز برنامه ریختیم تا یک کرسی بین المللی داشته 
باشیم. برای پست ریاست بن ناصر مطرح ترین کاندیدا بود 
اما با مشورتی که با آری گراسا داشتم به این نتیجه رسیدیم 
که این ظرفیت وجود دارد تا ایران به عنوان یکی از اعضای 
بورد هیات رییسه معرفی شود. جالب است نماینده استرالیا 
9 رای آورد و ما با 1۸ رای موفق شدیم. این نشان می دهد 

که کشورهای آسیایی نگاه خوب و مثبتی به ایران دارند. 

دلیلانتخابسیچرلوولوزانو
 مــا از فروردین ماه نشســتی با کــواچ داشــتیم و در مورد 
عملکرد کادرفنی ابراز نگرانی کردیم و مطرح کرد که من 
با همین کادر به مقامی چهارمی لیگ جهانی و ششــمی 
جهان رسیدم. ما گفتیم دست شما باز است که از ظرفیت 
بیشتری استفاده کنید زیرا معتقدیم تمام مربیانی که روی 
نیمکت می نشینند می توانند به مربی کمک کنند، اساسا 
به خاطر همین پنج مربی روی نیمکت والیبال حضور دارد. 
به هر ترتیب کواچ نپذیرفت. از سوی دیگر می گفتیم وقتی 
نیمکت تیم ملی فضای آرامی نداشته باشد چگونه می تواند 
انسجام تیمی را تزریق کند. خیلی ها می پرسیدند چرا سعید 

معروف می خواهد تعویض کند. وقتی خود نیمکت آرامش 
ندارد چطور تیم می تواند خوب کار کند، همه این موارد به 
نیمکت تیم ملی برمی گردد. کاپیتان اداره بازیکنان داخل 
زمین را دارد و وقتی این تعامل بین او و کادر نباشد موضوع 
قابل تامل اســت. حتی یک جایی می گفتند چرا بازیکنان 
بی تفاوت شــده اند. این را تاکید کنم که ما همیشه دست 
کادرفنــی را باز گذاشــته ایم. در انتخــاب بازیکن یا مربی 
فشــاری به کواچ نیاوردیم و به هر ترتیب او خودش در این 
بــاره تصمیم می گرفت اما بعد از ایــن بحث ها و نتایج جام 
جهانی فرصت داشــتیم تا گزینه های مختلف را بررســی 
کنیم. سی چلو فردی بود که می توانست در فاصله 45 روز 
مســابقات انتخابی المپیک مفید باشد.  خیلی می گفتند 
سی چلو می تواند به عنوان سرمربی بیاید اما ما معتقد بودیم 
تیم ملی نیاز به یک برند قوی تــر دارد که تجربه حضور در 
مسابقات المپیک و جهانی را داشته باشد. برای ما راحت 
بود با آناســتازی کار کنیم اگر فرصت بیشتری داشتیم اما 
او نهایتا 10 الی 15 روز قبل از مســابقات تازه می توانست 
به ایران بیاید. از سوی دیگر بازیکنان نیز عملکرد سی چلو 
را قبول داشــتند و به این نتیجه رسیدیم که زوج سی چلو و 
لوزانو می توانند مکمل خوبی باشــند، بــا توجه به آنچه ما 

انتظار داریم می توانند برای تیم ملی مفید کار کنند.

نیمکت تیم ملی در زمان کواچ آرامش نداشت

ورزش
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مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا
چون شدم صید تو برگیر و نگهدار مرا

اگرم زار ُکشی می ُکش و بی زار مشو
زاری ام بین و از این بیش میازار مرا

)خواجوی کرمانی، قرن هفتم، غزلیات(

دست از کاهلی و آسان جویی برداریم
یکی از مصائب امروز ما »انگلیسی زدگی« اســت. می نویسیم و یک خط در میان از واژه های 
انگلیسی استفاده می کنیم. حرف می زنیم و از هر سه  کلمه ای که به کار می بریم دو کلمه اش 
انگلیســی است، در حالی که اغلب این واژه های انگلیســی در زبان فارسی معادل دارند، اما 
ما حاضر نیســتیم به ذهن خــود کوچک ترین زحمتی بدهیم و این معادل هــا را به یاد بیاوریم 
یا بیاموزیم. و البته هیچ حواســمان نیســت که وقتی به این راحتی از کلمات بیگانه اســتفاده 
می کنیــم داریم عادت زبانی خود و دیگران را اندک اندک تغییر می دهیم و این امر چه بســیار 

برای زبان فارسی خطرناک است. 
استاد ســمیعی گیانی در این باره معتقد اســت: واژه های بیگانه به دو صورت وارد هر زبانی 
می شــوند: 1( یکی از راه طبیعی و با آهنگ معتدل. در این حالت واژه ی بیگانه از نظر آوایی و 
آرایش واجی و ساخت هجایی با هنجارهای زبان وام گیرنده هم ساز می گردد یا با تصرف اهل 
زبان هم ســازی و هم آهنگی می یابد و در زبان جا می افتد و حتی از طریق ترکیب و تعبیرهای 

اصطاحی و کنایی، بــا عناصر بومی وصلت می کند و تابعیت زبان وام گیرنده را می پذیرد. 2( 
دیگــری به تصنع و تکلف و با آهنگی غیرطبیعی و سیل آســا که فرصتی بــرای تحلیل آنها در 
زبان پیدا نمی شــود و ازدحام آنهــا تجانس زبان را مختل می ســازد. ورود واژه های بیگانه در 

همین حالت اخیر است که به زبان لطمه می زند.
کاربرد واژه ی بیگانه در برخی شــرایط وجهی ندارد؛ از جملــه در مفهومی که برای داللت بر 
آن واژه ی بومی وجود دارد یا در موردی که تنها وســیله  ای باشــد برای تفاخر و فضل فروشی 
یا ناشــی از عقده ی حقارت. در مواردی نیز که در زبان خــودی، برای بیان مفهومی، واژه ای 
نتوان ســراغ گرفت، مترجمان و مولفان باید بکوشــند تــا با بهره گیری از امکانــات ترکیبی یا 
اشــتقاقی، واژه های تازه با ســاختی منطبق بر قواعد دســتوری زبان بســازند. به ویژه باید از 
پذیرفتن الگوهای ســاختاری که از آِن زباِن خودی نباشــد پرهیز کرد. به هر حال، باید توجه 
داشت که یگانه راه سّد ســیل کلمات بیگانه که قهرًا، با فنون و علوم و معارف جدید، به جانب 

محروسه ی زبان فارسی سرازیر می شود همین است. لذا اهل قلم باید در این زمینه حساسیت 
نشان دهند و به دور از  کاهلی و آسان جویی، زبان ملی را برای بیان مفاهیم تازه آماده سازند. 

اینک چند شاهد: 
غلط: جرأت ریسک کردن

درست: جرأت خطر کردن یا: جرات دل به دریا زدن.
غلط: حادثه در کوران کار رخ می دهد

درست: حادثه در جریان کار رخ می دهد. 
غلط: وزارت بازرگانی را موظف ســاخت بر کلیه ی واحدهای تولیدی نظارت و کنترل پر اثری 

را اعمــال و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. 
درست: وزارت بازرگانی را موظف ســاخت بر کلیه ی واحدهای تولیدی نظارت موثر اعمال و 

متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

گفت وگو با مردی که عاشق فروغ بود
نگاهی به کتاب از روزگار رفته: چهره به چهره با ابراهیم گلستان

ابراهیم گلســتان با اینکه سال هاســت از ایران هجرت کرده و اثری منتشــر نکرده است، هنوز 
هــم یکی از چهره هــای اثرگذار ادبیات داســتانی و ســینمای مــدرن ایران به شــمار می رود و 
هرچنــد وقت یکبار اظهار نظرهای تند و تیزش درباره هنرمندان امروز، در فضای روشــنفکری 
و رســانه ای ایران ســر و صدایی به پا می کند. عاوه بر آثاری که گلستان ســاخته یا منتشر کرده 
اســت رابطه عاشــقانه اش با فروغ فرخزاد، یکی از دیگر عوامل شــهرت اوست. گلستان پس از 
مــرگ ناگهانی فروغ اثری منتشــر نکرد و از ایران رفت و تا ســال ها در ســکوت کامل بود. یکی 
از ویژگی های گلســتان مخالفتش با احمد شاملوســت؛ مخالفتی که گاه و بــی گاه با لحنی تند 
بــر آن تاکید می کنــد. جال آل احمد و رضــا براهنی نیــز از انتقادات تلخ او بی بهــره نبوده اند. 
بــه هر حال اهمیت ابراهیم گلســتان در حدی اســت که هــر گفته یا نوشــته ای از او خیلی زود 
بر ســر زبان ها می افتد. اخیرا نشــر ثالث کتابی به نام »از روزگار رفته: چهره بــه چهره با ابراهیم 
گلســتان« منتشــر کرده اســت که حاصل گفت وگوی مفصل حســن فیاد با گلســتان اســت. 
تدویــن و تنظیم این کتــاب را ســعید پورعظیمی بر عهده داشــته اســت. در بخش هایی از این 
کتاب نظر ابراهیم گلســتان درباره فیلم های اصغر فرهادی مطرح شــده اســت. در این کتاب 
 دربــاره زندگی و آثار گلســتان، اعــم از فیلم و کتاب، همچنین ســینما و فرهنــگ ایران، بحث 

شده است.
مباحثی که فیاد در این کتاب با گلســتان مطرح کرده جدیدند و در کتاب »نوشــتن با دوربین: رو 
در رو با ابراهیم گلســتان« اثر پرویز جاهد درباره شان بحث نشــده . برای مثال در چند جای این 
کتاب از اصغر فرهادی و فیلم اســکاری اش »جدایی نادر از ســیمین« ســخن به میان می آید و 
گلســتان نظر خود را درباره این فیلم و شــیوه کارگردانی فرهادی به این شرح بیان می کند: »تو 

همیــن فیلم هایی کــه االن از ایران جایــزه برده فیلم 
فرهادی واقعا فیلم اســت. واقعا درجه اول اســت. نه 
فقط ایــن فیلمش )جدایی نادر از ســیمین( فیلم های 
»چهارشنبه سوری« و »شــهر زیبا« نیز به همین جور 

فوق العاده است.« 
همچنیــن در صفحه 147 کتاب نیز صحبت از ترجمه 
نمایشــنامه »مکبث« ویلیام شکســپیر به قلم ابراهیم 
گلســتان می شــود که گویا پیش از طی کردن مراحل 

چاپ گم شد.
فیــاد در بخشــی از مقدمه خــود بر این کتاب نوشــته 
است: »پس از مدتی مکاتبه و مکالمه تلفنی با ابراهیم 
گلستان، به قصد تهیه فیلمی از او، سرانجام موفق شدم 
در ماه سپتامبر 2012 با او در خانه اش در بولنِی لندن، 
در محدوده پنج روزی که به من وقت داده بود، دیدار و 
گفت وگو کنم. بعد از بازگشت به لس آنجلس، متن این 
گفت وگو را به پیشنهاد او از هفت ساعت نوارهای ویدئو، 

پیاده کردم و آن را به قصد تصحیح و ویرایش برای گلســتان فرســتادم. ســرانجام به این نتیجه 
رســیدم که چون نمی توان همه حرف های گلستان را در فیلم گنجاند، بهتر است آن را به صورت 

کتابی درآورم و بعد آن را ضمیمه فیلمی کنم که از او خواهم ساخت.«
ترجمه هــای »آوازهــای غمنــاک: برگزیــده شــعرهای لنگســتون هیــوز« و »سیاهپوســت 
 بودن: برگزیده شــعر سیاهپوســتان آمریکا«، نام دیگر کتاب های منتشــر شــده حســن فیاد

است.

رسالت ایران به پایان نرسیده است
محمدعلی اســامی ندوشــن ســوم آذرمــاه 1304 در 
ندوشــن یزد به دنیــا آمد. از حدود 12 ســالگی ســرودن 
را آغــاز کرد. ســال 1323 برای ادامه تحصیــل به تهران 
عزیمــت کرد و بقیه دوره متوســطه را در دبیرســتان البرز 
بــه پایان رســاند. در این دوره ســرودن را جدی تــر از قبل 
ادامــه داد. تحصیاتــش را در پاریس تا مقطــع دکترای 
حقــوق بین الملل ادامــه داد. ضمــن تالیــف و ترجمه، 
ســال ها در دانشــگاه تهران و دیگر مراکــز آموزش عالی 

کشــور به تدریس حقــوق و ادبیات پرداخته اســت. پژوهش های او درباره شــاهنامه فردوســی از 
جملــه ارزشــمندترین آثار معاصر درباره این شــاهکار حماســی اســت. دکتر ندوشــن بیش از 45 
کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارســی به رشــته تحریر درآورده اســت. 
تأســیس فرهنگ ســرای فردوســی و انتشــار فصل نامه هســتی از اقدامــات او در زمینه اعتای 
فرهنگ و ادب فارســی است. عشــق بی حد و حصر او به ایران و زبان فارسی از همه آثارش مشهود 
اســت. او در جایی گفته اســت: »من در قعر ضمیر خود احساســی دارم و آن اینکه رسالت ایران به 
پایان نرســیده است و شــکوه و خرمی او به او باز خواهد گشــت. من یقین دارم که ایران می تواند قد 
 راســت کند و آنگونه که درخور فرهنگ، تمدن و ســالخوردگی اوســت نکته های بسیاری به جهان 

بیاموزد«.
برخــی از کتاب های او عبارتند از: ماجرای  پایان ناپذیر حافظ، زندگی  و مرگ  پهلوانان  در شــاهنامه، 
ایران  و جهان  از نگاه  شاهنامه، ایران  چه  حرفی  برای  گفتن  دارد؟، صفیر سیمرغ، صفحه ای  از تاریخ  

ایران  و یونان  در بستر باستان، فرهنگ  و شبه فرهنگ و...

»پت« و »مت« چرا از هخامنشیان الگو نمی گیرند؟ 
نمی دانــم چرا ما ایرانیان در برخی زمینه ها مصداق بارز »ترقِی معکوس« شــده ایم. به قول شــاعر: از 
دســتبوس میل به پابوس کرده ای/ خاکت به سر ترقِی معکوس کرده ای! مدتی است که اخبار جاری 
شدن سیل در استان های مختلف کشور و تلفات و خســارات ناشی از آن همه ما را در اندوه و بهت فرو 
برده است. در حال حاضر بارندگی در نقاط مختلف کشور با کابوس سیل و آب گرفتگی شهرها و روستاها 
یکی شده است و البته هنوز راه حلی برای مهار باران هایی که در پیش است نیافته ایم و گمان نمی کنم 
حاال حاالها بیابیم. نکته جالب در این میان این است که درست در زمانی که وقوع سیل یکی از تهدیدات 
جدی چند ماه آینده در ایران است، خبر رســیده که کاوشگران ما سال 91 در مجموعه باستانی تخت 
جمشــید، آبراهه ای 2500 ساله را کشف و احیا کرده اند که در ســیل اخیر استان فارس بنای تاریخی 
عظیم تخت جمشید را از فرسودگی بر اثر تجمع آب باران نجات داده است. 2500 سال پیش نیاکان ما 
در معماری و طراحی شهری مسأله بارندگی و سیاب را در نظر گرفته اند و برای آن چاره اندیشی کرده اند 
اما امروز ما بی آنکه به زیرساخت های شهری توجهی داشته باشیم، شهر روی شهر و خیابان روی خیابان 
و ساختمان روی ساختمان می سازیم، بی آنکه به فکر سیستم دفع فاضاب و پارکینگ و فضای سبز و 
هزار و یک مساله زیربنایی دیگر باشیم. شهر را که ساختیم و خیابان ها را که آسفالت کردیم و برج ها را که 
علم کردیم تازه یادمان می آید می خواهیم بزرگراه بسازیم، خط فاضاب راه اندازی کنیم، گازکشی کنیم 
و... شروع می کنیم به کندن و خراب کردن و پایین آوردن آنچه تا دیروز بنا کرده بودیم. بی تعارف حکایت 
ما حکایت آن دو شخصیت مشهور است که به نام »پت« و »مت« می شناسیمشان؛ مردانی که انواع و 
اقسام امکانات را در اختیار دارند، رویاهای زیبایی در سر دارند اما نمی دانند برای تحقق این رویاها چگونه 

باید از امکاناتی که دارند بهره ببرند.
اما بشنوید از آبراهة تاریخی ای که ذکر آن رفت. آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است باستان شناسان 
و محققان ایرانی، در سال 91 آبراهة دو هزار و 500 ســاله تخت جمشید را کاوش، احیا و بازگشایی 
کردند تا آب باران در مسیر تاریخی خودش دفع شود و به همین دلیل با وجود بارش های گسترده ای 
که در سطح استان فارس و بر فراز این مجموعه جهانی رخ داد، مشکل آبگرفتگی عظیم ترین بنای 
سنگی جهان نیز برای همیشه رفع شد. سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید درخصوص 
تاثیر مثبت بازگشــایی آبراهه های این مجموعه گفت:  قبل از کاوش، آب گرفتگی ســطح برخی از 
کاخ های تخت جمشید موجب بروز مشکاتی در این مجموعه شده بود به  گونه ای که همواره شاهد 
انباشت آب در این مجموعه جهانی بودیم. تا قبل از این کاوش و بازگشایی، روشی که برای تخلیه این 
آب ها در نظر گرفته می شد گذاشتن پمپ در بخش هایی از کانال های زیرزمینی تخت جمشید بود اما 
آب گرفتگی در فصل هایی که بارندگی شدید بود و پمپ ها جوابگو نبود شدت پیدا می کرد و برخی مواقع 
تا چندین روز سطح کاخ ها را آب فرامی گرفت و خود این امر باعث آسیب دیدن پای ستون ها، سنگ ها 
و کف های اصلی دوره هخامنشی می شد. با کاوشی که صورت گرفت و همچنین عملیات شیب بندی 

کاخ های تخت جمشید،  مشکل آب گرفتگی این مجموعه تقریبا به طور کامل مرتفع شده است.

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

نیکول کیدمن باز هم بهترین شد
نیکول کیدمن در جوایز تئاتر ایونینگ استاندارد لندن 
که یکشنبه شب برگزار شــد، برای بازی در نقش یک 
محقــق دی ان ای در نمایــش »عکــس 51« جایزه 
بهتریــن بازیگر زن یک نمایــش درام را دریافت کرد.

کیدمن بازیگر برنده اسکار که برای اولین بار از 199۸ 
در یک نمایش در لندن روی صحنه رفته، برای ایفای 
نقش رزالینــد فرانکلین در »عکس 51« با تحســین 
منتقدان روبه رو شده است. استفاده فرانکلین از تصاویر 

پراش اشعه ایکس به کشف ساختار مارپیچ دو رشته ای دی ان ای کمک کرد. »عکس 51« لقب 
یک عکس پراش اشعه ایکس است که ریموند گاســلینگ در مه 1952 تحت نظارت فرانکلین 
گرفت. این نمایش که اولین بار در ایاالت متحده اجرا شد، به کارگردانی مایکل گراندیج از سپتامبر 
پیش در وست اند لندن روی صحنه رفته است.  در دیگر بخش ها، جایزه بهترین نمایش به »عوضی 
با کاه« از استفن ادلی جرجیس رســید و رابرت آیک برای نمایش »اورستیا«  اثر آشیلوس جایزه 
بهترین کارگردانی را برد. جایزه بهترین طراحی به آنا فایشــله برای »جادان« اعطا شد و مالی 
دیویس برای »خدا کودک را رحمت کند« جایزه نمایش نامه نویس آینده دار را گرفت. جایزه استعداد 
نوظهور به دیوید مورست برای بازی در نمایش »خشــونت و پسر« رسید و جما آرترتن برای اولین 
حضورش در تئاتر با نمایش »ساخت داگنام«  جایزه بهترین بازیگر تازه کار در یک نمایش موزیکال 
را از آن خود کرد. جودی دنچ و ایان مکلن، بازیگران پیشکسوت، در کنار اوگنی لبدف، ناشر روزنامه 

ایونینگ استاندارد لندن، اجرای مراسم شصت و یکمین دورة این جوایز را به عهده داشتند.

»طپانچه خانم« روی صحنه نمایش 
با نزدیک شدن به بهمن ماه و زمان برگزاری مهم ترین 
جشــنواره تئاتری کشــور، هنرمندان به ارائه و تمرین 
آثارشان برای حضور در این رویداد هنری می پردازند. 
شهاب حسین پور با بیان اینکه در حال تمرین نمایشی 
به نام »طپانچه خانم« براســاس متنی از محمدامیر 
یاراحمدی برای حضور در جشنواره سی و چهارم فجر 
است گفت: این متن را سه سال قبل برای جشنواره تئاتر 
فجر ارائه داده بودم، اما به دلیل همزمانی تمرین های 
آن با اجرای عمومی نمایش »بیوه های غمگین ساالر 

جنگ« در مجموعه تئاترشهر از جشنواره انصراف دادم. بعد از آن با توجه به ایده هایی که داشتیم، 
تغییراتی در نمایشنامه ایجاد و آن را بازنویسی کردیم که متاسفانه سال گذشته نیز به جشنواره فجر 
نرســید و من نمایش »یک زندگی بهتر« نوشته مسعود هاشــمی نژاد را اجرا کردم، نمایشی که با 
استقبال و موفقیت خوبی روبه رو شد. امسال، نسخه ای را برای بخش متون آماده کردیم که پذیرفته 
شد و در حال تمرین آن هستیم. کارگردان نمایش »یک زندگی بهتر« با بیان اینکه این اثر تاریخی 
نیست عنوان کرد: با استناد به فکت هایی نمایشنامه، داستان مربوط به ایران و توابع خرم آباد است. 
اتفاقاتی که مربوط به دهه 30 و 40 می شــود. از نظر من نمایش به هیچ عنوان تاریخی نیســت و 
نمی خواهم راجع به تاریخ و اینکه کی و کجا رخ می دهد باشد. آنچه اهمیت دارد آن است که مربوط 
به مکان و زمان خاصی نباشد.  فریبا متخصص، ندا مقصودی، گیلدا حمیدی، آرش فاحت پیشه، 

حمید رحیمی، علیرضا مویدی، مرضیه موسوی، الله کریمی و... بازیگران این نمایش اند.

ازروزگاررفته)چهرهبهچهرهبا
ابراهیمگلستان(
حسنفیاد
تدوينوتنظیم:سعیدپورعظیمی
نشرثالث
شمارگان:هزارو100نسخه
قیمت:18هزارتومان
۲39صفحه

طرح: کارلوس فالکو/ کوبا 1۴ نوامبر؛ روز جهانی تکامل!!! گرامی باد. 



بهگزارشروابطعمومیرويدادشــهرايدهآل،ششــمیننمايشگاهوهمايششــهرايدهآلطیروزهای
دهمالیســیزدهمدیماهســالجاریدرجزيرهکیشبرگزارمیگردد.مهــدیعاطفیمديراجرايیاين
رويداداعالمنمود:طیبرگزاریششــمیننمايشــگاهشهرايدهآل،شــهرداریهاضمنبازديدوحضور
درايننمايشــگاهدربخشهایفضایسبز،زيباسازی،مبلمانشــهری،ترافیکوحملونقلشهریو
همچنینارائهفرصتهایويژهسرمايهگذاریبرایجلبمشارکتبخشخصوصیدراجرایآنهاشرکت

خواهندنمود.
ویهمچنیندرخصوصششمینهمايششهرايدهآلاظهارکرد:

ششمیندورهاينرويدادباهدفارائهپروژههایبرترشهرداريهایکشوروهمچنینمديريتسرمايهگذاری
مشترکدرشهرداریهابرگزارخواهدشد.

مديراجرايیرويدادشهرايدهآلافزود:اينهمايشفرصتمناسبیاستتاپژوهشگرانوصاحبنظران

باارايهراهکارهایمناسبزمینههایاجرايیشدنطرحهایمبتکرانهوخالقرادراختیارشهرداریهاو
شــوراهایاسالمیشهرهاقراردهند.وهمچنینسازمانهاوواحدهایزيرمجموعهشهرداریها،نتايج

پروژههایقابلعرضهبهسايرشهرهادرسطحملیرادرايننمايشگاهارائهنمايند.
ســازمانشهرداريهاودهیاريهایکشوربعنوانمتولیامرمديريت،خدمات،عمرانوحملونقلشهری

ازرويدادفوقالذکرحمايتوپشتیبانیبعملآوردهاست.
عاطفیبابیاناينکهدرحوزهمديريتشهرینیازمندفرهنگسازیوارائهآموزشهایتخصصیدرسطح
شهرداریهاهستیم،ابرازامیدوارینمودبابرگزاریچنینهمايشهاوگردهمايیهایتخصصی،دست
انــدرکاراناينحوزهباالگوهایمديريتیروزآمدوکاربــردیوهمچنینمديريتصحیحپروژهها،کاهش
هزينههاواســتفادهازتوانبخشخصوصیبرایســرمايهگذاریدرپروژههایعمرانشــهریبیشاز

پیشآشناشوند.

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

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

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

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

آتش نشانی، پسماند و فضای سبز می باشد

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

آموزش می بینند.

اهدافهمايشهایشهرايدهآل:
ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده آل  

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

)سرمایه های انسانی و اجتماعی(

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

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

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

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

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


