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برگزاری انتخابات 
الکترونیکی تأیید شد

6 نکته درباره 
سرماخوردگی 

 کمبود پتاسیم 
را جدی بگیرید

طرح کاهش دوره 
پرداخت بیمه بیکاری

ســال ها پیش تنبیه بدنی دانش آمــوزان، جزئی از 
برنامه تربیت در مدارس و مکتب ها بود. برنامه ای 
که چون در بســیاری از خانه ها از سوی والدین برپا 
بود، وجــود آن در مدارس نیز معموال اعتراضی را از 
سوی والدین برنمی انگیخت. اما در سال های اخیر 
گاهی جامعه از بی تاثیــری تنبیه بدنی بر تربیت  با آ
صحیح کودکان و بلکه تاثیرات منفی روان شناختی 

آن و ممنوعیت قانونی تنبیه  ...

وقتی اوضاع کار نامناســب و یافتــن یک موقعیت 
شغلی خوب دشوار می شود و اصطالحا کار و کاسبی 
کساد اســت، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در 
بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر اســت و باید 
انتظار آنها را داشــت. اینکه کارفرمایــان برای بقا با 
برخــی از نیروهای خود توافقات خــارج از چارچوب 

قانون کار و مخفیانه داشته ...

نزدیک به چهل ســال اســت که هیچ فوتبالیســت 
ایرانی در رقابت هــای فوتبال المپیک حضور نیافته 
اســت. پاســخ اینکه چرا یکی از قدرت های فوتبال 
آســیا نزدیک به چهــار دهه نتوانســته تیمی در حد 
المپیک آماده کنــد و به این رقابت هــا را پیدا کند را 
بی شک باید ساختار فوتبال ایران دید. فوتبالی که تیم 

بزرگساالنش بر خالف  ...

محمد بن ســلمان، وزیــر دفاع و جانشــین ولیعهد 
عربســتان بامداد سه شــنبه در یک نشست خبری 
در ریاض از تشکیل »ائتالف نظامی اسالمی برای 
مبارزه با تروریســم«، خبر داد. بــه ادعای محمد بن 
ســلمان، قرار است جمعًا 34 کشــور در این ائتالف 
نظامی مشارکت داشته باشــند و 10 کشور خارج از 

ائتالف نیز از آن حمایت  ...

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: اصــل برگزاری 
انتخابات الکترونیکی مورد تأیید شورای نگهبان قرار 
گرفته و در حال حاضر در حال تهیه نرم افزار مربوطه 
هستند. حسینعلی امیری درباره الکترونیکی شدن 
انتخابات نیز اظهار داشــت: شورای نگهبان در این 
راســتا تعامل خوبی با وزارت کشور داشته و در نهایت 

حسن ظن هماهنگی های  ...

بــدون نســخه  از داروهــای  هرچنــد اســتفاده 
ســرماخوردگی کمک می کند تا کودک سرماخورده 
احساس بهتری داشته باشــد اما به گفته محققان، 
ایــن داروهــا می تواننــد خطرهــای جــدی بــرای 
شیرخواران ایجاد کنند و به همین دلیل مصرفشان 
در شیرخواران و کودکان زیر 2سال توصیه نمی شود. 

حتی درباره استفاده از  ...

ایســنا- این مــاده معدنــی مهم نقش اساســی در 
بسیاری از ضروری ترین عملکردهای بدن از جمله 
تنظیم مایعــات و کارکرد صحیــح ماهیچه ها بازی 
می کند. همچنین بررســی ها حاکی از آن است که 
دریافت این ماده معدنی ممکن اســت فرد را از ابتال 
به بیماری های قلبی و کلیوی حفظ کند. با وجود نیاز 

بدن به ماده معدنی  ...

کریم یاوری با بیان اینکه در سال ۹3 در بخش  بیمه 
بیکاری به اســتناد گزارش تامین اجتماعی پوشش 
بیمه بیکاری روند خوبی داشــته است، گفت: پس 
از 12 ســال منابع بیمــه بیکاری از مصارف پیشــی 
گرفته که این مرهون همکاری همه استان ها است. 
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
به برنامه های دســتاورد محور ســال ۹4 این حوزه 

اشاره کرد و این برنامه ها را  ...
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 سود وام طرح 
فروش اقساطی مسکن

طرح فروش اقساطی مســکن که از حدود دو هفته 
پیــش مطرح شــد، به طور جــدی از ســوی کانون 
سراســری انبــوه ســازان در حال پیگیری اســت و 
جلســاتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می 
شــود. به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش 
قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار 
مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی 

صفحه 5شدن نزدیک می شود ... صفحه 5

مهر تأیید آژانس
شورای حکام، رسمًا پرونده PMD را مختومه می کند

نیمی از رهروانی ها 
اصالت سیاسی ندارند

نماینده مردم رشــت بــا بیــان این که هیــچ برنامه 
مشخصی در فراکسیون رهروان والیت برای حضور 
در انتخابات وجود نــدارد، تصریح کرد: با این وضع 
اعضای فراکســیون رهروان والیــت نمی توانند در 
انتخابات به صورت منسجم و ذیل عنوان یک حزب 
و جریان مشــخص سیاسی فعالیت کنند.جعفرزاده 

صفحه ۳ایمن ابادی افزود ...

رویکرد سپاه به انتخابات مجلس
با نزدیک شدن به انتخابات بار دیگر بحث رویکرد نیروهای مسلح به ویژه سپاه به سیاست داغ شده است. 
اینکه سپاه تا چه حد می تواند و باید در سیاست ورود پیدا کند و اساسا این ورود به چه معناست. همچون 
همیشه دو نظر متفاوت برآمده از دو تفسیر متفاوت از اصول قانون اساسی و نیز توصیه های امام خمینی )ره( 
در این زمینه مطرح می شود.  موافقان ورود سپاه به سیاست، اصل 150 قانون اساسی را مالک می گیرند، 

صفحه ۲آنجایی که می گوید: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی  ...
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استاندار تهران:دعوا بر سر یک مستند!

در انتخابات با هیچ کس شوخی نداریم
استاندار تهران نسبت به عدم حضور یا تأخیر ورود برخی از فرمانداران در هفتمین جلسه ستاد انتخابات 

استان تهران انتقاد کرد. سیدحسین هاشمی استاندار تهران در هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان 
تهران که در استانداری تهران برگزار شد، با انتقاد از عدم حضور یا تأخیر ورود برخی از فرمانداران در 

این جلسه، اظهار داشت: ما در انتخابات با هیچ کس  شوخی نداریم. وی خطاب به دبیر ستاد انتخابات 
استانداری تهران گفت: هر کس در این جلسه تأخیر داشته باید تذکر کتبی بگیرد. همه 

 دست اندرکاران انتخابات باید در هر زمانی حضور فعال داشته باشند. هر کس نمی توانست 
صفحه ۳صفحه ۲صفحه ۳در جلسه حضور پیدا کند باید از قبل اطالع دهد. استاندار تهران تأکید کرد:  ... صفحه 7

پس از مــدت ها، مســتند»من ناصر حجازی 
هستم« به اکران خصوصی درآمد  اما با شکایت 
امیر قلعه نویی از اکران 
آن جلوگیری شد. این 
در حالی است که از تولد 
ناصر حجــازی زمان 
زیادی نمــی گذرد.  

خبرآنالین اما  ...

دستیار ویژه رئیس جمهور: دولت حق ندارد از هیچ لیستی و از هیچ فرد خاصی حمایت کند

یونســی: دولت یازدهم دولت  اصالح طلبان نیست
صفحه ۳

صفحه ۲

عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام گفــت: غربی هــا از چند 

سانتریفیوژ ما  ...

نایب رییس شورای شهر تهران به 
دلیل بی توجهی شورا به شورایاران 

استعفا داد ...

محســن رفیق دوســت درباره 
وحــدت اصولگرایــان و ایجــاد 

اختالف در میان  ...

نگران اندیشه 
 دینی هستند 
نه سانتریفیوژ

استعفای یک 
عضو شورای 

شهر تهران

اصولگرایان 
قابل مصادره 

نیستند
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استعفای یک عضو شورای شهر تهران
نایب رییس شــورای شهر تهران به دلیل بی توجهی شورا به شورایاران اســتعفا داد. براساس تصویب شورای شهر قرار 
بود شــورایاران مناطق هر هفته یک ساعت با حضور در صحن علنی، گزارشــی درخصوص عملکردشان ارائه دهند 
اما پس از دو هفته این جلســه برگزار نشد و طالیی استعفا داد. مرتضی طالیی پس از اتمام جلسه شورای شهر تهران و 
اعالم خبر استعفایش، در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود که شورایاران مناطق در انتهای جلسه علنی هر هفته شورای 
شهر تهران درخصوص عملکردشان توضیحاتی را ارائه دهند و پس از آن مقرر شد که جلسه شورا رأس ساعت 8 آغاز و 
شــورایاران مناطق، گزارش عملکرد خود را ارائه کنند. وی با بیان اینکه روز گذشته اداره مصوبات شورای شهر دستور 

جلسه امروز )سه شــنبه( را نزد چمران برده اما وی سخنرانی دبیر شورایاری منطقه یک را از دستور جلسه خط می زند، گفت: چمران هیچ دلیلی برای 
این کار خود عنوان نکرده و من نیز در اعتراض به برخورد نامناســب وی با شورایاران استعفای خود را تقدیم وی کردم. نایب رییس شورای شهر تهران 
با بیان اینکه نمی شــود بدون هیچ دلیلی جلسه سخنرانی دبیران شورایاری مناطق را پس از رایزنی های مفصل کنسل کرد، گفت: هیچ عذر موجهی 
نیســت و من نیز به چمران گفتم که ظاهرا می توانید به تنهایی ازعهده همه چیز بربیایید. طالیی افزود: باید براساس آیین نامه استعفای من در دستور 
جلسه قرار گیرد و پس از بیان دالیلم، اعضای شورای شهر برای استعفای من رأی گیری کنند. وی افزود: در اعتراض به برخورد ناشایست رییس شورا 
با شورایاران استعفا می دهم. نایب رییس شورای شهر تهران با رد هرگونه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: من در راستای اعتراض 

به رفتار رییس شورا استعفا می دهم؛ چراکه من معتقدم شورایار هیات رییسه ندارد؛ بلکه یک رییس دارد.

معاونت در جرم برای تبلیغات صداوسیما 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت مالباختگان پدیده شاندیز گفت: 
صداوسیما پول زیادی از بابت تبلیغات پدیده شاندیز اخذ کرده که باید با رسیدگی زمینه بازگشت این پول ها به مردم فراهم 
شود. ایرج عبدی در نشست علنی امروز )سه شــنبه  24 آذرماه( مجلس شورای اسالمی، در تذکر شفاهی گفت: باید 
به وضعیت مالباختگان موسسه پدیده شاندیز رسیدگی شود چراکه در حدود یک هزار و 200 نفر از شهرستان خرم آباد 

در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند و باید به وضعیت آنان رسیدگی شود.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: یکی از خانوارهای محرومی که در پروژه پدیده 

شــاندیز سرمایه گذاری کرده است، مادر چند یتیم است که پول رهن خانه اجاره ای اش را در این پروژه سرمایه گذاری کرده، بنابراین باید هرچه سریعتر 
به وضعیت مالباختگان رسیدگی شود. عبدی افزود: صداوسیما پول زیادی از بابت تبلیغات پدیده شاندیز اخذ کرده که باید با رسیدگی، زمینه بازگشت 
این پول ها به مردم فراهم شــود. وی ادامه داد: تبلیغات صداوسیما درخصوص پدیده شاندیز به نوعی معاونت در جرم محسوب می شود که باید با آن 
برخورد شود. عبدی در تذکری به وزارت نیرو گفت: باید به وضعیت ساخت و تکمیل دو سد مشهوده و بختیاری در حوزه انتخابیه ام رسیدگی شود؛ زیرا 
در الیحه دولت این موضوعات لحاظ نشده است درحالیکه تکمیل این دو سد باعث رفع بسیاری از مسائل در حوزه تامین منابع آبی منطقه خواهد شد. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی افزود: از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی درخواست دارم به وضعیت استخدام حدود 200 نفر از 

کارکنان این دانشگاه رسیدگی شود.

ســخنان دیروز حســینی صدر، نماینده خوی در مجلس، امروز اعتراض مهدی 
کوچک زاده را در پی داشت تا بار دیگر منتقدانش را به رگبار اتهام ببندد. حسینی 
صدر در جلسه دیروز زمانی که در سخنانی خواستار حل مشکالت حوزه انتخابیه 
خود شــده بود و یکی از نمایندگان خطاب به وی گفت که اســتعفا دهد، در پاسخ 
اظهار کرد: »اســتعفا کار بزذل ها است و من می ایســتم و مبارزه می کنم«. این 
اظهار نظر حسینی صدر هرچند به گفته او منظورش با کسی نبوده است، کوچک 
زاده را برآشفت. چراکه این نماینده اصولگرای تندرو این روزها در حال سروکله زدن 

با متلک های منتقدانش مبنی بر این است چرا استعفایش را پیگیری نمی کند.
ماجرا از این قرار اســت که کوچک زاده چند هفته پیش در اعتراض به آنچه عدم 
رعایت قانون از ســوی رئیس مجلس خواند، اســتعفا داد و حــاال عدم پیگیری 
استعفایش مایه انتقاد از او شده است. چنان که همین دیروز در پاسخ به نمایندگانی 
که در مجلس دوره اش کرده بودند، گفت: »استعفایم را پس نگرفته ام، اما بزم را 

برای چراندن به شما نمی دهم«.  
کوچک زاده که خود در اســتفاده از ادبیات نامناســب ید طوالیی دارد و ابایی از 
توهین و تهمت به دوســت و دشمن خود ندارد، امروز در تذکری به همه به قول 
خودش »توهین«هایی که به او شده است پاسخ گفت. نماینده مردم تهران در 
تذکر خود این بخش از بیانات امام راحل را قرائت کرد که »اگر بنا باشد که شما 
به جای این که اقتصاد مردم را درست کنید، بجای این که که این کشور را بررسی 
کنید و ببنید که کجاها مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، بجای 
اینکه بنشیند سر مسند و با فحاشی و حرف به هم مسایل را غفلت از آن کنید، این 
همان چیزی است که قدرت های بزرگ می خواهند تا این مملکت خرابه بماند 
و صدای مردم درآید، این همان است، شــما هم عمال آمریکا هستید... البته 
ملتفت نیســتید، منتهی یک عاملی داریم که مستقیم از سفارت آمریکا دستور 
مــی گیرد و یک عاملی داریم که برای او کار می کند و خودش نمی فهمد، خود 

آدم نمی فهمد که برای کی دارد کار می کند«.
وی خطاب به رییس مجلس تصریح کرد: »این سخنان امام برای من حجت بوده 
که وقتی از این تریبون در زمانی که شما رییس بودید )سال 88( در اعتراضی که من 
به آن شیخ ساده لوح فتنه کردم، گفتم که نگذارید اما کسی که امروز استاندار شده 
گفت که نگذارید کوچک زاده ها درباره بزرگ زاده ها صحبت کنند«. این نماینده 
اصولگرای مجلس نهم خاطرنشان کرد: »در آن زمان خواستم تذکر ماده 7۹ دهم 
اما به این دلیل سخنان امام مصحبت نکردم و یک روز کسی از این تریبون بازهم 

در ریاست شما به من گفت، شعبان بی مخ من هیچ نگفتم«. 
کوچک زاده با بیان اینکه اســتعفایش راتاکنون پس نگرفته است و این موضوع 
دستمایه عده ای شده و نسبت هایی به او می دهند، تاکید گرد او امروز فحش دفاع 
از مظلومان، مستضعفان و بدبختان را می خورد. او گفت: »کسانی به ما فحش می 
دهند که هر روز برای افراد دارای قدرت خوش رقصی می کنند، جنگ ما جنگ 
پابرهنگان، جنگ فقرا و مقابله با مرفهین، مفت خورها و آقازاده هاست حال هر 

چه می خواهید فحش دهید و رسانه هایتان نیز بنویسند«.

چهره های یزید زمانه 
نمایان شده

فرمانده کل ســپاه پاســداران  گفت: یزیــد زمانه در 
چهره آمریکا، رژیم صهیونیستی، آل سعود و داعش 
به منظور منحرف کردن اسالم ناب محمدی )ص( 

نمایان شده است.
سرلشــکر محمدعلی جعفری در پیامــی به خانواده 
شــهید حبیب روحی چوکامی که در مراســم ســوم 
ایــن شــهید در مســجد جامع چــوکام قرائت شــد 
اظهــار کــرد: درود و ســالم خــدا و رســولش بــر 
 شــهدا، جانبــازان و رزمنــدگان ســرافراز جبهــه 

خط مقاومت.
وی بــا ســالم بــر پــدران و مــادران، همســران، 
فرزندان و تمــام بازماندگان شــهدا و افتخارآفرینان 
اســالم و ایران عزیز، افــزود: رتبه و شــٔان معنوی 
بازماندگان شــهدا بــه تعبیــر مقام معظــم رهبری 
 بالفاصله پشــت ســر عزیزان فداکار این بزرگواران 

است.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
بیــان کــرد: ســپاس خدایی را کــه به مــا توفیق 
داد تــا تهنیت گــوی بزرگوارانی باشــیم که در راه 
تکلیــف و صیانــت از حرمیــن آل اللــه و شــجره 
طیبــه ای که نهــال آن را حضرت ختمــی مرتبت 
محمــد مصطفــی )ص( بــر بســتر قلب هــای 
همیشــه منتظــر کاشــته بــود حماســه آفریدند، 
حماســه ای کــه در عرصــه عاشــورای حســینی 
)ع( ادامه یافــت و امروز پرچم پــر افتخار کربال و 
 ایثارگران عاشــورائیان بر شــانه های استوارشان 

است.
جعفــری متذکر شــد: در روزگاری که یزیــد زمانه 
در چهــره آمریکا، رژیم صهیونیســتی، آل ســعود 
و داعــش بــه منظور منحــرف کردن اســالم ناب 
در  افــکار شــیطانی  ترویــج  و  محمــدی )ص( 
کشورهای اسالمی و دنیا نمایان شده، شما به حق 
توانســتید نــدای لبیک یا حســین )ع( را با بیزاری 
جســتن از آنها و دفــاع از دین خدا بــا تقدیم خون 
مطهرتان عملی کرده و عرصه را برای جوالن دادن 
این جالدان شــمر صفت با تشــکیل لشکر جهانی 

حزب الله در بالد اسالمی تنگ کنید.

رزمندگان اسالم ریشه تکفیری  ها را 
می خشکانند

معاون هماهنگ کننده فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی نیز در مراســم مذکور 
گفت: آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیســتی آمدند 
که نخست ریشه و مظاهر تشــیع را بخشکانند و بعد 
اسرائیل تکفیری، وهابی و سلفی را در جهان اسالم 

تشکیل دهند.
ســردار دریــادار یکم علی اکبــر خراطیــان تصریح 
کــرد: یقیــن بدانیــد شــهید روحی هــا همان گونه 
کــه نگذاشــتند بــه حرم اهــل بیــت )ع( آســیبی 
را  آل ســعود  و  تکفیری هــا  یشــه  ر  برســد، 

می خشکانند.
وی با اشــاره به اینکه شــهید حبیب روحی چوکامی 
در لشکر قدس ســپاه قدس گیالن خدمت می کرد، 
یادآور شد: شــهید روحی چوکامی به نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در خورموســی 
 انتقال پیدا کرد و پــس از مدتی به جبهه دفاع از حرم 

اعزام شد.
معاون هماهنگ کننده فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، شــهدا را انتخاب شده 
خوانــد و بیان کــرد: حضور در جبهه ها و شــهادت 
اتفاقی نیســت بلکه با اراده خداوند شــهدا برگزیده 

می شوند.

رویکرد سپاه به انتخابات مجلس
سپاه معیارها را اعالم می کند، نه مصادیق را

با نزدیک شدن به انتخابات بار دیگر بحث رویکرد نیروهای مسلح به ویژه سپاه به 
سیاست داغ شده است. اینکه سپاه تا چه حد می تواند و باید در سیاست ورود پیدا 
کند و اساسا این ورود به چه معناست. همچون همیشه دو نظر متفاوت برآمده 
از دو تفسیر متفاوت از اصول قانون اساسی و نیز توصیه های امام خمینی )ره( 

در این زمینه مطرح می شود. 
موافقان ورود سپاه به سیاســت، اصل 150 قانون اساسی را مالک می گیرند، 
آنجایی که می گوید: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای 
پیروزی این انقالب تشکیل شــد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب 
و دســتاوردهای آن پا بر جا می مانــد«. به باور موافقــان، نگهبانی از انقالب و 
دســتاوردهای آن که در این اصل قانون اساســی آمده اســت، تنها با اقدامات 
نظامی میسر نیست. ضمن اینکه سپاه اوایل انقالب اساسا نیرویی غیرنظامی 
بود و به فراخور جنگ، نظامی شد؛ در حالی که وظیفه پاسداری نظامی از کشور 

بر عهده ارتش است.
اما منتقدان این تفسیر از قانون اساسی توصیه های چندباره امام خمینی را یادآور 
می شــوند و می گویند امام بارها نیروهای مسلح را از ورود به سیاست منع کرده 
اند. برای مثال زمانی که در مرداد ماه 1363 فرمودند: »اگر جهات سیاســی و 
مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما 
بخوانیم... به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد. در امر انتخابات باز 
هم به من اطالع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست. خوب انتخابات 
در محل خودش دارد می شــود، جریانی دارد. به ســپاه چه کار دارد که آنها هم 

اختالف پیدا کنند؟ «.
در عین حــال موافقان بر این باورند که اوال امام خمینــی این توصیه ها را برای 

برهه زمانی خاص خود فرموده اند و ثانیا منظور ایشان عمدتا عضویت سپاهیان 
در احزاب بوده است.

به هــر ترتیب این بحث همچنان در عرصه سیاســت داغ اســت و هر از گاهی 
درخصوص آن از ســوی دو طرف ســخنانی شنیده می شــود. امروز نیز حجت 
االسالم ســعیدی نماینده ولی فقیه در ســپاه و حجت االسالم حاجی صادقی 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه هریک در سخنانی از رویکرد سپاه به سیاست 

و به ویژه انتخابات های پیش رو گفتند. 

وظیفه سپاه پاسداری از انقالب است، نه حاکمیت ارضی
حجت االســالم ســعیدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاســخ به این 
ســوال که آیا آن گونه که برخی از سیاســیون می گویند ســپاه جناحی عمل 
می کند، با بیان اینکه رســالت ســپاه و دیگر نیرو های مسلح متفاوت است، 
گفت: »چه ارتش خودمان چه ارتش های دنیا آنها رسالتشان حفظ استقالل 
و تمامیت ارضی است اما سپاه رسالتش پاسداری از انقالب و دستاوردهای 
آن اســت«. وی با طرح این ســوال که وقتی یک نهادی را برای پاسداری از 
انقالب درست کردند آیا منظور پاسداری از تهدید نظامی نیست یا نه، تهدید 
را به نوع سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد و گفت: »یعنی اگر انقالب 
از ناحیه جریان هایی تهدید شــد کــه این جریان ها به هیــچ عنوان پذیرای 
اصول حاکم بر قانون اساســی یا اصول حاکم بر آن شریعت دینی نیستند در 

اینجا سپاه باید چه کار کند«.
حجت االســالم ســعیدی در ادامه این گفت و گو درخصوص رویکرد ســپاه به 
انتخابات، با بیان اینکه در عرصه انتخابات نیز سپاه مثل نهاد های دیگر مانند 

احزاب و دســتگاه فرهنگی و دســتگاه اطالعاتی وضعیت شناســی می کند، 
تصریح کرد: »تفاوت ســپاه با جای دیگر این است که ســپاه عقبه دارد و عقبه 
سپاه بسیج اســت کار مهمی که نمایندگی و فرماندهی موظف اند انجام دهند 

این است که جریان شناسی را به پاسدارانمان معرفی کنیم«.

سپاه معیارهای رای دهی را اعالم می کند، نه مصادیق را
سعیدی اما در پاسخ به اینکه آیا سپاه توصیه ای برای رای دادن به اشخاصی 
مــی کند، گفت ســپاه وارد مصادیق نمی شــود. وی تاکید کــرد: »ابدا وارد 
مصداق و این مسائل نمی شویم. اصال شان ســپاه و بسیج این نیست که ما 
بگوییم به چه کسی رای بدهید. ما معیار می گوییم ما ضابطه را می گوییم«.  
وی بیان اینکه ســپاه در عرصه های مختلف هر کجا که نیاز به  پاسداری از 
انقالب باشد، وظیفه اش را انجام می دهد، تصریح کرد: »اما به معنای این 
که ما مصداق تعیین کنیم به پاســداران و بســیجیان بگوییم که به چه کسی 
رای بدهند چنین چیزی نبوده و نخواهد بود .شــان پاسداران این نیست که 

ما بگوییم به چه کسی رای بدهند«. 
این موضوع را که ســپاه وارد مصادیق و معرفی افراد برای رای دهی نمی شود، 
جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه نیز امروز عنوان کرد. حاجی صادقی در این 
خصوص با بیان اینکه ســپاه پاســداران هر اقدامی که الزم باشد در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات انجام خواهد داد، گفت: » ســپاه نســبت به 
مســائل سیاســی و جناح بندی در انتخابات ورود نخواهد کرد و به هیچ عنوان 
در انتخابات به شــکل مصداقی ورود نمی کند زیرا خود را سنگرنشــین انقالب 

اسالمی می داند«.

؟؟

پیگیری روزسوژه روز

در انتخابات با هیچ کس شوخی نداریم
اســتاندار تهــران نســبت به عدم حضــور یا تأخیــر ورود برخــی از فرمانــداران در هفتمین جلســه ســتاد انتخابات اســتان تهــران انتقاد کرد. سیدحســین هاشــمی اســتاندار تهــران در هفتمین 
 جلســه ســتاد انتخابات اســتان تهران که در اســتانداری تهران برگزار شــد، بــا انتقــاد از عدم حضور یا تأخیــر ورود برخــی از فرمانداران در این جلســه، اظهار داشــت: ما در انتخابــات با هیچ کس 

شوخی نداریم.
وی خطاب به دبیر ستاد انتخابات اســتانداری تهران گفت: هر کس در این جلسه تأخیر داشته باید تذکر کتبی بگیرد. همه دست اندرکاران انتخابات باید در هر زمانی حضور فعال داشته باشند. هر 
کس نمی توانست در جلسه حضور پیدا کند باید از قبل اطالع دهد. استاندار تهران تأکید کرد: نظم مهمترین بحث ما در هر جلسه ای است. مدت ها پیش وزارت کشور از فرمانداران خواسته 
بود تا فرم های ارزیابی را تکمیل کنند، اما متأســفانه تعدادی از فرمانداران هنوز این فرم ها را تکمیل نکرده اند. آخرین مهلت ارسال این فرم ها تا پایان فردا ظهر است. هاشمی در پایان ابراز 

کرد: ما برای برگزاری انتخابات با شورای نگهبان و هیئت نظارت به دنبال تعامل هستیم.

فحش دفاع از مظلومان را می خورم

سیاسی
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توبیخ معلم خاطی
تنبیه بدنی در مدارس جرم است

سال ها پیش تنبیه بدنی دانش آموزان، جزئی از برنامه تربیت در مدارس و مکتب 
ها بود. برنامه ای که چون در بسیاری از خانه ها از سوی والدین برپا بود، وجود آن 
در مدارس نیز معموال اعتراضی را از ســوی والدین برنمی انگیخت. اما در سال 
گاهی جامعه از بی تاثیری تنبیه بدنی بر تربیت صحیح کودکان و  های اخیر با آ
بلکه تاثیرات منفی روان شناختی آن و ممنوعیت قانونی تنبیه بدنی در مدارس، 

تصور می شد این مسئله از مدارس رخت بربسته است. 
با این حال انتشار گاه به گاه اخبار و ویدئوهایی از تنبیه بدنی در مدارس حکایت از 
وجود این مسئله غیرانسانی و غیرقانونی در برخی مدارس دارد. اصغر فانی، وزیر 
آموزش و پرورش در ابتدای ســال جاری با بیان اینکه آموزش و پرورش به هیچ 
وجه خشونت بدنی را تایید نمی کند، گفته بود: »طبق آیین نامه مصوب شورای 
آموزش و پرورش تنبیه بدنی جرم است. در حال حاضر 630 هزار کالس درس 
در کشور وجود دارد، با این حجم وسیع از دانش آموز یک همکار فرهنگی ممکن 
است به دالیل مختلف رفتار خشونت آمیز انجام دهد. یک مورد هم نباید باشد، 

اما نمی توانیم کتمان کنیم که این موارد اتفاق می افتند«. 
این روزها نیز انتشــار ویدئویی در ســطح اینترنت و شــبکه هــای اجتماعی که 
خشونت معلمی را در کالس نسبت به یکی از دانش آموزان که صرفا در کالس 
خندیده بود، نشان می دهد، بار دیگر توجه ها و اعتراض ها را به این قضیه جلب 
کرده اســت. اتفاق در یکی از کالس های درس شهرســتان الیگودرز اســتان 

لرستان افتاده و ویدئو را یکی از دانش آموزان کالس تهیه کرده است. 

معلم خاطی احضار شد و اظهار ندامت کرد
در حالی که در مورد اتفاق اخیر شنیده ها حاکی از این است که این معلم پیش تر 
هم دست به چنین اعمال خشونت آمیزی زده است، علی قربانی مشاور مدیرکل 
آموزش و پرورش استان لرستان درخصوص مسبوق به سابقه بودن خشونتی که 
این معلم مرتکب شده است، می گوید: »من قادر نیستم درباره این موضوع که 
آیا این اتفاق برای اولین بار بوده یا نه قضاوت کنم، اما آنچه واضح اســت، فیلم 
منتشر شده در دنیای مجازی قابل انکار نیست«. به گفته قربانی معلم مربوطه 
گفته اســت که در آن لحظه کنترل خود را از دست داده، عصبانی شده و اقدام 

به کتک زدن این دانش آموز کرده است.
وی با تاکید بر این نکته که آموزش و پرورش نهاد گســترده و وسیعی است و در 
استان لرســتان 4200 آموزشگاه و بیش از 15 هزار کالس درس داریم، تاکید 
می کند: »باید فراموش نکنیم که معلمان قشری زحمت کش و تالشگر هستند. 
ما در استانمان مناطق صعب العبوری داریم که معلم برای رسیدن به آن گاه باید 
دو شــبانه روز مسیر کوهســتانی، حتی با پای پیاده طی کند و راه ماشین رو هم 
ندارد. باالخره در 15 هزار کالس، ممکن اســت چنین اتفاق زشت و نامطلوبی 
هم رخ دهد«. قربانی در عین حال تصریح کرد که مسئوالن این نهاد بر مبنای 
وظیفه ای که دارند، چنین مسائلی را پیگیری می کنند و تالششان را برای دفاع 

از دانش آموزان و حیثیت همکاران فرهنگی خود به کار خواهند بست. 
مشــاور مدیرکل آموزش و پرورش استان لرســتان در همین خصوص در شرح 
روند رسیدگی به فیلم منتشر شــده، گفت که این معلم روز گذشته احضار شده 
و پس از اظهار ندامت، هم از دانش آموزان و هم از اولیای ایشــان عذرخواهی 

نموده است. عالوه بر آن، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که کارشان 
بی شباهت به دســتگاه های قضایی نبوده و مبتنی بر دستورالعمل ها، مواد و 
تبصره های گوناگون است، این موضوع را در دستور بررسی قرار داده و در ادامه 

حکم صادر خواهد کرد.
گفتنی است درپی انتشار این فیلم حراســت آموزش و پرورش تخلف این معلم 

الیگودرزی را در پرونده وی درج و او را توبیخ کرده است.

برخورد با چنین تخلفاتی، چکشی نخواهد بود
اما این موضوع که با معلمی که چنین تخلفی را مرتکب شــده است چه برخورد 
قانونی می شــود و آیا او از کار تعلیق می شود یا خیر، موضوعی است که رئیس 
اداره اطالع رســانی و روابط عمومی  آموزش و پرورش لرستان درخصوص آن 
می گوید هنوز زود است درباره این موضوع سخن بگوییم. به گفته او هیات بدوی 
به این صورت کار می کند که فرد را احضار می کند و به مانند پرونده های قضایی 
برای وی مهلت قانونی در نظر می گیرد، دفاعیات وی را اســتماع می کند و بعد 
بر اساس ضوابط و قوانین اقدام به صدور حکم می کند نه اینکه به صرف انتشار 

فیلم و بی آنکه سخنان معلم را بشنود برایش حکم صادر کند. 
قربانی در عین حال تاکید می کند: »اگر قرار باشــد بنده در جایگاه شــخصی  
اظهار نظر کنم، چون هم فرهنگی هســتم و هم فرزند دارم، از دیدن این فیلم 
بســیار ناراحت شــدم ولی باید اجازه دهیم روال این کار فارغ از احساسات و بر 
مبنای قانون پیش برود«. به گفته او به محض آنکه حکم این معلم اعالم شود، 
درباره آن اطالع رســانی خواهیم شد. مخصوصا که آموزش و پرورش به دنبال 
کار فرهنگی است و قصدش بر آن نیست که با مواردی که پیش می آید، برخورد 

چکشی داشته باشد، بلکه دنبال این است که تصمیم گیری  ها در نهایت منجر 
به شــکل گیری اقدامی بازدارنده شود تا از این به بعد شاهد تکرار حوادث تلخی 
از این دست نباشیم. قربانی در عین حال می گوید: »این رویداد و بازنشر آن در 
شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی حکم هشداری را برای ما و همکارانمان 
دارد تا آموزش را بیشتر کنیم. یعنی همکارنمان را نسبت به رسالت و وظایفشان 
آشــناتر کنیم تا مواردی از این دســت کــه برخالف ضوابط و قوانین اســت رخ 
ندهد. دستورالعمل انضباطی مدارس راه را به خوبی مشخص کرده و همکار ما 
می توانسته در صورت مواجهه با دانش آموزی که مشکلی داشته، بر اساس این 

دستورالعمل، رفتار کند نه شیوه هایی از این دست که محکوم اند«.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان در پاسخ به این سوال که با انتشار 
گاه به گاه فیلم هایی از این دست، برخی معلمان از نادیده گرفتن حقوقشان در 
مواجهه با آن دسته از دانش آموزان که سرکش یا حتی بی ادب اند، گالیه هایی 
مطرح می کنند، می گوید: »قطعا در تنظیم و نگارش دستورالعمل انضباطی، 
همه این موارد پیش بینی و گنجانده شده و رویکرد آموزش و پرورش در تهیه آن 
این بوده که هــم مصلحت فرهنگیان و هم مصلحت دانش آموزان در آن دیده 
گاهی  شود، اما اینکه مدیری یا همکاری نســبت به بند بند این موارد اطالع و آ
کافی نداشــته باشد، موضوعی مجزاست که انشــالله سعی خواهیم داشت در 

ادامه بر آموزش این موارد تاکید بیشتری داشته باشیم«.
قربانی همچنین بــا تاکید بر پیگیری های الزم در این پرونده اعالم کرد که اگر 
اولیا این دانش آموز و ســایر دانش آموزان مدعی هستند که از سوی این معلم 
مورد کتک کاری قرار گرفته اند، می توانند اقدامات قضایی در این رابطه انجام 

دهند و ما نیز به طور حتم با این معلم برخورد جدی می کنیم.

شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیکی را تأیید کرد
ســخنگوی وزارت کشور گفت: اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته و در حال حاضر در حال تهیه نرم افزار مربوطه هستند. حسینعلی امیری درباره الکترونیکی 
شــدن انتخابات نیز اظهار داشــت: شورای نگهبان در این راستا تعامل خوبی با وزارت کشور داشته و در نهایت حســن ظن هماهنگی های الزم را انجام داده است. خوشبختانه سخت افزار یا صندوق 

الکترونیکی انتخابات به تأیید شــورای نگهبان برسیده و نرم افزار آن نیز توسط کارشناسان دو دستگاه در حال تهیه است. ســخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه  اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی 
مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته، خاطرنشــان کرد: طبق برنامه زمانبندی تهیه شــده ثبت نام کاندیداهای  انتخابات مجلس خبرگان از پنج شنبه 26 آذر در وزارت کشور و حوزه های اصلی آغاز 
می شــود. ثبت نام متقاضیان شــرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز از شــنبه 28 آذر در وزارت کشور و فرمانداری ها آغاز می شود. وی با اشــاره به اینکه مهلت ثبت نام برای متقاضیان یک 

هفته اســت، گفت: بعد از این مرحله بررسی صالحیت متقاضیان آغاز خواهد شد. توصیه اصلی دولت به کســانیکه قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند این است که از تبلیغات زودرس 
برحذر باشند و قانون را رعایت کنند.

نگران اندیشه دینی هستند نه سانتریفیوژ
عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
گفت: غربی ها از چند سانتریفیوژ ما نگرانی 
ندارند، بلکه از اندیشــه ای نگرانی دارند که 

روز به روز غنی سازی می شود.
ســعید جلیلــی عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در همایش ملی "گذر از علوم 

سیاســی غربی به علوم سیاسی اسالمی" که صبح امروز در دانشگاه تهران 
برگزار شد، با بیان اینکه غربی ها نگران تکثیر اندیشه دینی هستند، اظهار 
داشت: اندیشه دینی فقط در جمهوری اسالمی ایران باقی نمی ماند و تکثیر 

می شود و کسانی که بر سر قدرت هستند را به چالش می کشد. 
وی ادامه داد: غربی  ها از چند ســانتریفیوژ ما نگرانــی ندارند، بلکه نگران 
اندیشه ای هستند که روز به روز غنی ســازی می شود و شکل پیدا می کند و 

این اندیشه نگاه تمدنی دارد.

نیمی از رهروانی ها اصالت سیاسی ندارند
نماینده مردم رشت با بیان این که هیچ برنامه 
مشخصی در فراکسیون رهروان والیت برای 
حضور در انتخابات وجود ندارد، تصریح کرد: 
بــا این وضع اعضــای فراکســیون رهروان 
والیت نمی تواننــد در انتخابــات به صورت 
منســجم و ذیل عنوان یک حــزب و جریان 

مشخص سیاسی فعالیت کنند.جعفرزاده ایمن ابادی افزود: هم اکنون حدود 
50 درصد از نمایندگانی که ذیل عنوان فراکسیون رهروان والیت در مجلس 
فعالیت می کنند، اصالت ندارند و نمی توان هیچ گونه یکدستی و انسجامی را 
در آن ها دید.عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت خاطرنشان کرد: 
متاسفانه رهروان والیت تاکنون موفق به برقراری انسجام کامل میان اعضای 
خود نشده است؛ انسجام اســتخوان داری که بتوان بر اساس آن حداقل در 

مواقع خاص و بحرانی، ۹0 درصد اعضا را پای کار بیاورد.

اصولگرایان قابل مصادره نیستند
محســن رفیــق دوســت دربــاره وحــدت 
اصولگرایــان و ایجاد اختــالف در میان این 
جریان توســط اصالح طلبان مبنی بر اینکه 
آقایــان الریجانــی و ناطق همــراه با جریان 
اصولگرایی نیستند اظهار داشت: هیچ کدام 
از بزرگان ما این شخصیت های اصولگرا قابل 

مصادره نیست .رفیق دوست در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان به وحدت 
می رسند تاکید کرد: قطعا اصولگرایان به وحدت می رسند و انهایی که در این 
مسیر حرف تفرقه می زنند در اصولگرایی خود شک کنند. در جمع هایی که امروز 
به نام اصولگرایی می خواهند وحدت کنند هر کسی که نغمه جدایی ساز کرد باید 
در اصولگرایی او شک کرد و واقعا هم باید در اصولگرایی برخی ها شک کرد.وی 
همچنین با اشاره به اختالفات میان اصالح طلبان گفت: اصالح طلبان ادعا 

می کنند که اختالف ندارند اما هرگز با هم توافق نخواهند کرد.

 دولت یازدهم دولت 
اصالح طلبان نیست

دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام 
دینی و مذهبی بــا بیان اینکه طرفــداران دولت در 
مجلس آینده بیشــتر خواهند بود، گفت: دولت حق 
ندارد از هیچ لیســتی و از هیچ فــرد خاصی حمایت 

کند.
وی در پاسخ به این ســوال که برخی اصالح طلبان 
می گوینــد دولت آقای روحانی ممکن اســت اولین 
دولت چهار ســاله باشــد، گفت: اینها شوخی  های 
سیاسی است، کسی نمی تواند پیش  بینی کند. کشور 
وارد فضــای انتخابــات سیاســی شــده، در دنیای 
سیاســت فضای رقابت داغ اســت هر حرفی گفته 

می  شود.
 وی بــا بیــان اینکه دولت حــق ندارد بــه انتخابات 
ورود مســتقیم داشــته باشــد، تصریح کرد: دولت 
مقــام بی طــرف و بی  نظــر و برگزارکننــده اصلــی 
 انتخابــات اســت و بایــد ســالمت انتخابــات را 

تامین کند.
یونســی با بیــان اینکــه در هیــچ ســتاد انتخاباتی 
یــا هیــچ گــروه انتخاباتی شــرکت نکــردم و عضو 
نیســتم،گفت: بنا نــدارم از لیســت خاصی حمایت 
کنــم یــا آن را رد کنــم یــا لــه و علیه هیــچ جریان 
سیاســی در انتخابــات موضــع بگیرم ولی شــدیدا 
همه اقــوام ایرانی و مذاهب ایرانی را تشــویق می-
 کنم که در انتخابات شــرکت کننــد و کاندیدایی که 
شــورای نگهبان تایید کــرده به آنهــا رای بدهند و 
 مشارکت حداکثری داشــته باشند، موضع اصلی ما 

این است.
دســتیار ویژه رئیس جمهور ترکیــب مجلس آینده را 
بیشــتر طرفداران دولت دانست و خاطرنشان کرد: 
طرفداران  دولت اعم از اصولگراها و اصالح طلبان 
است،  چراکه این دولت، دولت اصالح طلبان نیست 
دولت اصولگراها هم نیســت، دولت فراگیر اســت 
معتقد است که به مشی دولت که مشی اعتدال است 
مردم رای داده اند و بار دیگر  این وضعیت در اسفند 

ماه امسال تکرار می  شود.
یونســی با رد اینکــه دولت و مجلــس بخواهند یک 
لیست مشــترک بدهند، تصریح کرد: دولت این کار 

را نمی  کند و قانونی هم نیست.
دســتیار ویــژه رئیس جمهــور در تشــریح هویــت 
اصالح طلبــی  گفت: این دو جریــان اصولگرایی و 
اصالح طلبی، نه حذفشان امکان دارد و نه به صالح  
است که حذف  شوند. هر دو جریان هم افراطی و تند 
دارند، بارها این پیروز شده و بارها دیگری پیروز شده 
ایــن آرزو که بخواهیم یکی را از بیــن ببریم نه عملی 

است و نه به صالح.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از اصالح طلبان 
می گویند که هویت اصالح طلبی رو به پایان است، 
گفت: این دعوای سیاسی است، در دعوای سیاسی 
ممکن است یکی اشــتباه کند و تندروی کند و پس 

برود و دوباره برگردد.
وی در ارزیابی تصویب برجام و مذاکرات هســته ای 
و تعامــل مثبت ایــران بــرای مقابله با پــروژه ایران 
هراســی گفــت: برجام یــک حرکت عملی اســت 
کــه ایران  هراســی تحت  الشــعاع قرار بگیــرد. من 
اعتقادم این اســت کــه دنیا بــه خاطر ایــن تهدید 
جدی  ای که احســاس کرده هیچ چاره  ای ندارد که 
واقعیت ایــران را بپذیــرد و پذیرفت و عقب  نشــینی 
کرد حاال چنانچه اگر اســرائیل یا برخی کشورهای 
رقیب در منطقه ســختش اســت اما دنیــا پذیرفته 
یعنــی آمریــکا و اروپا پذیرفته اســت کــه ایران یک 
 قدرت اســت و نمی شــود بدون او امنیــت منطقه را 

حفظ کرد.

ایلنا نوشت: »انتخابات اسفندماه در سایه مجلس خبرگان«
قطعی شدن حضور یادگار امام در انتخابات مجلس خبرگان موجب شد بسیاری از روحانیون و بزرگانی که به حاشیه سیاست رفته بودند 

برای حضور دوباره در این عرصه اعالم حضور کنند.

 خرداد نیوز نوشت: »دلواپسان برای آلودگی هوا در دوران احمدی نژاد دلواپس نبودند«
رسانه های دلواپسان در حالی نسبت به وضعیت وخیم آلودگی هوا فریاد سر می دهند که زمان نظریه پردازی استاندار دولت احمدی نژاد 

درباره کاهش الودگی با فواره میدان های شهر و آب پاشی هوایی سکوت کرده بودند.

 نامه نیوز نوشت: »دفاع از مردم یا تالش برای کسب رای بیشتر؟«
معموال از عقال و نخبگان جامعه که اتفاقا نمایندگی مردم را به عهده دارند انتظار می رود که آبی بر آتش هیجانات و احساسات جامعه باشند 

اما متاسفانه ما شاهد هستیم چند صباحی است که برخی از نمایندگان خود آتشی بر هیزم احاسسات مردم هستند.

 پارس نیوز نوشت: »چهره های سیاسی داخلی بزرگترین خریداران ملک در انگلستان«
دولت یازدهم یکی از شعارهای خود را تشویق ایرانیان مقیم خارج جهت سرمایه گذاری در داخل معرفی کرده است و این در حالی است که 

گزارش نشریه انگلیسی نشان می دهد در صورت رفع تحریمها سرمایه بیشتری از ایرانیان به لندن منتقل می شود.

 تسنیم نوشت: »آیا رفسنجانی سرنوشت منتظری را پیدا خواهدکرد؟«
ابهام و ایهام باعث شده خدمات هاشمی رفسنجانی به انقالب زیر سؤال رود و دلسوزان انقالب نگران شوند که او سرنوشتی همانند 

سرنوشت منتظری پیدا کند. علت اقبال رسانه های دشمن از نوع مصاحبه های اخیر این نگرانی را تشدید می کند.

عکس روزسایت نگار

تجمع اعتراضی مردم 
تهران در حمایت از 
شیعیان نیجریه بعد از 
ظهر امروز سه شنبه 
مقابل سفارت نیجریه 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

مهر تأیید آژانس 
شورای حکام، رسمًا پرونده PMD را مختومه می کند

شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز برای بررســی موضوع 
هسته ای ایران و جمع بندی این موضوع تشکیل جلسه داد. انتظار بر این است 
که در پایان جلسه امروز، مختومه شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه 
هسته ای ایران اعالم شود. در این جلسه، مدیرکل آژانس در سخنرانی خود 
بر عدم انحراف این برنامه تأکید کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس در ابتدای 
این نشست به ارائه گزارشی در مورد مسئله ابعاد احتمالی نظامی پرداخت و بار 
دیگر ادعاهای عنوان شده در گزارش اخیرش در مورد برنامه هسته ای ایران 
را تکرار کرد. وی ابتدا با تشــریح سابقه روابط آژانس و ایران در موضوع ابعاد 
احتمالی، گفت: »هرچند که آژانس نمی توانست تمام جزئیات فعالیت های 
صورت گرفته توســط ایران در گذشته را بازسازی کند، اما توانستیم به اندازه 
کافی عناصر الزم را برای رسیدن به یک ارزیابی از تصویر کلی شفاف کنیم«. 
آمانو با بیان اینکه گزارش او به دو ســوال مهم پاسخ می دهد، گفت این دو 
سوال عبارتند از اینکه آیا ایران در گذشته فعالیتی در راستای تسلیحاتی سازی 
برنامه هســته ای خود انجام داده یا نه و اینکه آیا این فعالیت ها همچنان در 
جریان اســت یا خیر. وی در بیانیه ابتدایی خود، هم راســتا با گزارش های 
جامعه اطالعاتی آمریکا، گفت: »ارزیابی آژانس این است که پیش از پایان 
سال 2003 مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با توسعه یک تجهیز انفجاری 
هسته ای به صورت هماهنگ در ایران صورت گرفته است و فعالیت هایی نیز 
بعد از سال 2003 انجام شده است«. آمانو گفته است که »این فعالیت ها از 
امکان سنجی و مطالعات علمی و اکتساب برخی مهارت  ها و توانمندی های 

فنی مربوطه، فراتر نرفته است«. 
مدیر کل آژانس افزود: »آژانس همچنین هیچ نشانه موثقی دال بر انحراف 
مواد هسته ای ایران در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران، 
نیافته است«. وی گزارش در مورد ابعاد احتمالی نظامی را »واقعی، از لحاظ 
فنی صحیح و متوازن« توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که شورای حکام 
امروز در مورد ادامه مســیر تصمیم گیری کند. او با بیان اینکه از این پس دو 
اقدام مهم انجام خواهد شــد، گفت یکی از این اقدامات برداشتن گام های 
آماده سازی از سوی تهران برای اجرای توافق هسته ای است. وی گفت: »من 

به محض اینکه آژانس تائید کرد که این گام های مقدماتی تکمیل شده اند، 
به شورا اطالع خواهم داد«. آمانو مسئله مهم دوم را هم تعیین تکلیف نحوه 
تأمین بودجــه الزم برای انجام وظایف آژانس در جریان اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک خواند. وی گفت که در الیحه بودجه بعدی آژانس، ارزیابی خود 

از هزینه های احتمالی در سال 2017 را ارائه خواهد کرد. 
مدیرکل آژانس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: »پیشرفت چشم گیری 
در مورد مســئله هســته ای ایران صورت گرفته، اما اکنون وقت استراحت 
نیســت. این موضوع تاریخچــه طوالنی و پیچیــده ای دارد و باید بر میراث 
بی اعتمادی بین ایران و جامعه بین المللی فائق آمد«. آمانو افزود: »کارهای 
بســیاری باقی مانده که باید انجام شــود. تمام طرف ها بایــد به طور کامل 
تعهدات خود ذیل برجام را اجرایی کنند. برای رســیدن به این توافق، تالش 
فوق العاده ای الزم بود. برای اجرای آن هم تالشی مشابه و پایدار، الزم است«. 

وی ادامه داد: »آژانس با همان حرفه ای گری که در گذشــته نشان داده، به 
بررسی موضوع هسته ای ایران ادامه خواهد داد. من به گزارش دهی به شورا 

ادامه می دهم«.
پس از این سخنرانی، سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران، در خصوص نشست امروز شــورای حکام آژانس گفت: 
»شــورای حکام با اجماع موضــوع PMD را می بندد«. وی با اشــاره به 
انتقادهایی که به گزارش آمانو وارد شده بود، اظهار داشت:  »هر خواننده 
بی طرفی کــه این گزارش را مالحظــه کند، می بیند که همــه اتهامات و 
ادعاهایی که در طول 12 ســال  گذشــته به جمهوری اسالمی ایران زده 
شده بود مبنی بر اینکه برنامه هسته ای نظامی وجود دارد، رد شده است. 
اعتقاد داریم گزارش آمانو کاماًل فنی و حرفه ای تهیه شده است«. عراقچی 
با بیان اینکه گزارش آمانو مبنایی شــده که شورای حکام پرونده PMD را 

به صورت کامل ببندد، اظهار داشــت: »از ســوی دیگر، کشورهای گروه 
1+5 قطعنامه ای آماده و به شــورای حکام ارائه کردنــد. در این قطعنامه 
نظرهای ایران لحاظ شده و برای تهیه آن با ما مشورت کردند«. وی تأکید 
کرد: »اگر قطعنامه تصویب شود، در حقیقت هم پرونده PMD به صورت 
کامل بسته می شود و هم دستور کار آ ژانس کنار گذاشته می شود. در این 
صورت تمام نگاه ها به آینده خواهد و نگاه به گذشــته جمهوری اســالمی 

ایران را کنار می گذارند«. 
گفتنی است در جریان جلسه امروز شورای حکام، کشورهای عضو جنبش 
عدم تعهد نیز با انتشــار بیانیه ای از بسته شــدن موضوع جنبه های نظامی 
احتمالی برنامه هسته ای ایران حمایت کردند. در بیانیه ای که از سوی رضا 
نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس به عنوان رئیس 
جنبش عدم تعهد قرائت شد، این جنبش ضمن اشاره به گزارش اخیر یوکیا 
آمانو، مدیر کل آژانس در خصوص ارزیابی نهایی مسائل باقیمانده گذشته و 
حال برنامه هسته ای ایران، بر موضع اصولی خود مبنی بر اینکه دیپلماسی و 
گفت و گو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته ای ایران است، تأکید و 
همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت در این راستا، تشویق کرد. 
عدم تعهد همچنین از نقش آژانس در نظارت و راســتی آزمایی موضوعات 
هســته ای برجام حمایت کرده و در زمینه لغو تحریم هــا، ضمن حمایت از 
قطعنامه شــماره 2231 )2015( شــورای امنیت، مصــوب ژوئیه 2015، 
مشــتمل بر خاتمه بخشــیدن به مفاد قطعنامه های ذیربط شورای امنیت 
سازمان ملل خواستار آن شد که شورای حکام آژانس نیز بر همین اساس، 
اقدام مشــابهی در مورد قطعنامه های ذیربط خود انجام دهد. در این بیانیه 
همچنین جنبش عدم تعهد اهمیت احترام صادقانه همه طرف های ذیربط 
نســبت به وظایف و تعهدات خود درچارچوب برجام را مورد توجه قرار داده و 
اعالم نمود با توجه به اینکه همه فعالیت های مربوط به نقشه راه برای روشن 
ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران 
طبق برنامه زمانی توافق شده انجام شده، خاتمه رسیدگی به این موضوع در 

شورای حکام را مورد توجه قرار می دهد.

عربستان »ائتالف ضدتروریستی« تشکیل می دهد 
محمد بن ســلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان بامداد سه شنبه در یک نشست خبری در ریاض از تشــکیل »ائتالف نظامی اسالمی برای مبارزه با تروریسم«، خبر داد. به ادعای محمد بن سلمان، قرار است جمعًا 34 کشور در 
این ائتالف نظامی مشارکت داشته باشند و 10 کشور خارج از ائتالف نیز از آن حمایت می کنند. در فهرست منتشر شده از سوی عربستان، نام ایران، عمان، عراق، سوریه و الجزایر در این ائتالف به چشم نمی خورد. وی گفت این ائتالف، 
از ائتالف عربی در یمن مجزاســت و قصد دارد در دیگر کشــورها عملیات انجام دهد. محمد بن سلمان گفت این ائتالف در عراق و سوریه با هماهنگی »جامعه بین الملل« و به صورت »مشروع« عملیات خواهد کرد. به گفته فرزند پادشاه 
عربستان، قرار است اتاق عملیات این ائتالف در شهر ریاض باشد. محمد بن سلمان گفت عملیات های این ائتالف تنها به داعش محدود نبوده و دیگر »گروه های تروریستی« هم هدف حمله قرار خواهند گرفت. عربستان، ترکیه، قطر، 
امارات، اردن، پاکستان، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مصر، یمن و چندین کشور آفریقایی و آسیایی از اعضای ائتالف تازه تشکیل شده سعودی هستند. سال گذشته هم زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل »ائتالف مبارزه 
با داعش« را اعالم کرد، گفت بیش از 60 کشور در این ائتالف حضور خواهند داشت. روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته با انتشار گزارشی بر اساس آمار حمالت صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در سوریه و عراق، نوشت که ائتالف 

تحت رهبری آمریکا در عمل به ائتالفی »تک کشوری« بدل شده و عماًل فقط آمریکاست که دست به عملیات می زند.

باال گرفتن درگیری ها بر سر انتخاب ریاست جمهور بروندی، روز جمعه منجر به 
کشته شدن 87 تن در این کشور شد.

بر اساس آخرین تحقیقات،از هر 
100 آمریکایی تقریبا 8۹ نفر سالح 

گرم در اختیار دارد.

امروز قرار است 3 فضانورد آمریکایی، انگلیسی و روسی با فضاپیمای سایوز برای ماموریتی 6 ماهه عازم ایستگاه فضایی بین 
المللی شوند.

یکی از نمایندگان مخالف دولت 
کوزوو با گاز اشک آور، باعث ایجاد 
وقفه در جلسه پارلمان شد.

 آمریکا: سوریه را با اوکراین 
معاوضه نمی کنیم

یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت واشنگتن برای راضی کردن 
مسکو به همکاری در ســوریه، از مواضع خود در ارتباط با اوکراین 
عقب نشینی نمی کند. این مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش 
فاش شود، گفته است: »ما در تمام سطوح و به طول کامل روشن 
کرده ایم که قرار نیست بگوئیم "خوب بیائید اوکراین را با سوریه معامله 
کنیم". این ها دو موضوع کاماًل مجزا با مسیرهای مشخص رو به جلو 
هستند«. پیش از این برخی کارشناسان گفته بودند که احتمال دارد 
واشنگتن برای آنکه مسکو را به همکاری در زمینه انتقال سیاسی 

در سوریه راضی کند، از فشارها بر روی در مسئله اوکراین، بکاهد. 

  تحویل »اس ۳00« به ایران 
در سال ۲016

والدیمیــر کوژیــن، مشــاور رئیس جمهــور روســیه در امــور 
همکاری های نظامی و  فنی روز دوشــنبه گفت روسیه تحویل 
ســامانه دفاع هوایــی اس300 را به ایران در ســال 2016 پی 
می گیرد. وی اظهار داشــته: »ایران به تعهدات خود در انجام 
پیش پرداخت این ســامانه عمل کرده است و ما نیز به تعهدات 
خود در تحویل به  موقع این ســامانه عمل می کنیم«. مسکو در 
ســال 2007 قراردادی با تهران برای تحویل پنج سامانه دفاع 
هوایی اس300 امضا کرد، ولی در سال 2010 این قرارداد را به 

خاطر قطعنامه تحریم شورای امنیت تعلیق کرد.

  اهداف سفر جانشین 
ولیعهد عربستان به مصر

جانشین ولیعهد پادشــاه سعودی، فردا برای شــرکت در دومین 
نشســت هماهنگی میان قاهره و ریاض به مصر ســفر می کند. 
احمد ابوزید، ســخنگوی وزارت خارجه مصــر در این زمینه گفته 
شاهزاده محمد بن  ســلمان در دومین نشست هماهنگی میان 
مصر و عربستان در چارچوب فعال سازی توافقنامه ایجاد شورای 
هماهنگی برای اجرای بیانیه قاهره که در نوامبر گذشته امضا شد، 
شرکت می کند. وی افزود: »این توافق دربرگیرنده تاکید دو کشور بر 
استحکام روابط دوجانبه و تمایل برای توسعه آن در تمام زمینه ها، 

همراه با قرار دادن سازوکارهای الزم برای اجرای آن است«. 

 ادامه ادعاهای مقامات ترکیه
 علیه عراق

تنش میان بغداد و آنکارا بر ســر حضور نیروهای نظامی ترکیه 
در خاک عــراق، همچنان ادامــه دارد. در ایــن زمینه، احمد 
داوداوغلو، نخســت وزیر ترکیه مدعی شده عراق توانایی تأمین 
امنیت خــود را ندارد. نخســت وزیر ترکیه با اشــاره بــه اوضاع 
خطرنــاک مرز جنوبی این کشــور با عراق، مدعی شــده عراق 
توانایی کافی برای تأمین امنیت مرزهای خود ندارد. به گفته وی، 
دستگاه اطالعاتی ترکیه متوجه ضرورت اتخاذ برخی اقدامات 
برای محافظت از نظامیانی شده است که مسئولیت آموزش را 

در حوالی شهر موصل عراق بر عهده دارند.

بین الملل
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آنها که عیدی نمی گیرند
توقف پرداخت برخی مزایای شغلی

وقتی اوضاع کار نامناســب و یافتن یک موقعیت شــغلی خوب دشوار می شود 
و اصطالحا کار و کاســبی کساد اســت، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در 
بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر اســت و باید انتظار آنها را داشــت. اینکه 
کارفرمایــان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون 
کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آنها، خود دست به ابتکار 
بزنند. کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال 
حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار اســت و تقریبا بیش از ۹0 درصد 
کل شــاغالن در بازار کار ایران را به خود مشــغول کرده است. اینکه افراد دائما 
در تالش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار 

ایران تبدیل شده است.
مهر در این باره مینویشســد که افراد همواره دغدغه کســری حقوق و دستمزد 
دارند و معتقدند دریافتی های آنها با کاری که انجام می دهند، همخوانی ندارد. 
علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید بررسی ها نشان می دهد بیشتر ایرانی ها 
فکر می کنند حقوقی که می گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد 

حقوق آنها رعایت نمی شود.

دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف
در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار 
ایران تبدیل شده و سال هاست دولت ها از حل آن عاجز مانده اند. آمارها نشان 
می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در 
بین کشــورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغالن واقعا در تنگنا 

و مضیقه های جدی قرار دارند.
از ســویی اختالفات حقوقی و دریافتی ها بین افــراد در موقعیت های مختلف 
شــغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعــث بروز اختالف چندین برابری 
حقوق و دســتمزد بین گروه های مختلف شغلی شده اســت. کمترین میزان 
حقوقی که قانون کار در سال جاری تعیین کرده، تنها 712 هزارتومان است که 
نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده 
معیشت 10 روز اول ماه افراد هم نیست. مهم است که بدانیم 712 هزار تومان 
در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشــکیل می دهد که 
اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب باالتر از 712 
هزار تومان هستند. اما دولت می گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار 

بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود.

ترس دولت از فشار به کارفرمایان
البته مقامات وزارت کار می گویند نقــش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش 
حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده 
اند. کارشناســان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت ها از مسئولیت های خود در 
قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مســتقیم به تقویت معیشــت دســتکم 
اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه 
گذاران خصوصی داشته باشــند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن 

است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.
مرکز آمار ایران در سال گذشــته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون 
و 800 هزارتومان اعالم کرد. نمایندگان کارگران می گویند این رقم برای 4 نفر 
در ماه 3 میلیون و 200 هزارتومان شــده و در مقابل متوســط دریافتی بیشــتر 
مشموالن قانون کار در سال ۹4، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می 

گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعالم نمی کند.
بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشــد و یا نباشد، یک چیز مسلم این 
است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین 
حد خود رســیده و دســتکم 100 درصد اختالف و شــکاف در این بخش وجود 
دارد. حال باید پرســید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای 

همیشه پایان دهد؟

آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی 
دارد؟ اینکه دولت به دالیل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود 
هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار 
کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است.

وظایف فراموش شده دولت در قبال نیروی کار
راهکاری که این روزها از ســوی برخی کارفرمایان و البتــه در مواردی با توافق 
نیــروی کار به صورت اجباری دنبال می شــود، هم در نوع خود جالب اســت و 
هم افت شدید قدرت خرید و معیشــت در بازار کار ایران را نشان می دهد. البته 
برخی کارفرمایان صورت مســئله را یکجا پاک می کنند و با تعطیل کردن واحد 
تولیدی و بیکاری تعدادی نیروی کار، مســئله خود را به شکل دیگری حل می 
کنند. اما برخی نیز نمی خواهند از دور فعالیت خارج شــوند و دست به ابتکارات 
دیگری می زنند. راهکار کارفرمایانی که چنین نگرشــی دارند، این اســت که با 
توافق و یــا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام بــه قطع و حذف برخی مزایای 

شغلی آنها می کنند.
پرداخت چندماه یکبار حقوق ها، کاهش سرجمع پرداختی ها، عدم بیمه نیروی 
کار، رد کردن ناقص لیســت بیمه ای افراد، دریافت کامل هزینه بیمه از نیروی 
کار، تهیه برگه ســفیدامضا و دریافت تســویه حســاب اجباری برای روز مبادا، 
نپرداختن عیدی و یا پرداخت رقم آن به صــورت توافقی، حذف اضافه کار، کار 
شــبانه بدون مزد قانونی و موارد بیشمار دیگری از این دست؛ روش هایی است 

که این روزها در بازار کار ایران انجام می شود.
کارگران می گویند مجبورند برای اینکه بیکار نمانند شــرایط حداقلی کارفرما را 
بپذیرند و حتی با وی توافق اجباری داشــته باشند که برخی مزایای شغلی مانند 
سنوات، عیدی، بیمه و موادی از این دست را هرگز مطالبه نکنند. وجود چنین 
شــرایطی را می توان بیشــتر در کارگاه های کوچک، واحدهای تازه تاسیس و 
بخش هایی که به یکباره دچار چالش های جدی فعالیتی می شوند، مشاهده کرد. 
البته اهمیت این موضوع به این است که بدانیم بیش از دو سوم کل بنگاه های 
شاغل در بازار کار و اقتصاد ایران، ُخرد و کوچک محسوب می شوند که به صورت 

بالقوه می توانند در خطر ریزش شدید نیروی کار قرار گیرند و یا دست به ابتکاراتی 
که شرح آن گذشت، بزنند.

آنها البته به وجود چنین شــرایطی در بازار کار انتقاد دارند و می گویند این دولت 
اســت که وظیفه تنظیــم روابط کار را بر عهــده دارد و باید از حقــوق نیروی کار 
حمایــت کند. اینکــه دولت از ترس اخــراج و ریزش نیروی کار، چشــم خود را 
بر واقعی شــدن دستمزدها می بندد، قصه تلخی اســت که متاسفانه دامنگیر 

اقتصاد ایران شده است.

فرار از اعالم شاخص خط فقر
حمید حاج اســماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وقتی دولت از عدم واقعی 
شــدن دســتمزدها دفاع می کند باید راهکار بدهد که چرا به این دیدگاه اصرار 
دارد، گفت: دولت ها در اصول 27 و 2۹ قانون اساســی وظایفی را دارند که باید 

آن را انجام دهند.
این کارشــناس بازار کار اظهارداشت: متاســفانه دولت تدبیر و امید هم مانند 
دولت های سابق چندان نگاه جدی به موضوع تامین معیشت نیروی کار ندارد 
در حالی که طبق قانون کار، ماده 41 درباره دستمزدها باید دقیقا اجرایی شود. 
حاج اســماعیلی ادامه داد: نمی توان خیلی هم به کارفرمایان فشــار آورد، چرا 
که دولت هیچگونه چراغ ســبزی به کارگران و کارفرمایان در راستای حمایت 
از تامین معیشت نشــان نمی دهد در حالی که خود به عنوان کارفرمای بزرگ، 

دارای ظایف اصلی در این بخش است.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات در کشورهای توسعه یافته در مواقع رکود 
در بحث دستمزدها گرفته می شود، گفت: ممکن است برخی صنایع در شرایط 
رکود و بحران مالی در کشورهای توســعه یافته توافق کنند مدتی دستمزدها را 
حتی کاهش دهند اما این مسائل دائمی نیست و ممکن است اتفاقی باشد. این 
کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت اطالعات شفافی از اوضاع بازار کار ارائه 
نمی کند، تاکید کرد: دولت حتی حاضر نیســت شاخص خط فقر را اعالم کند. 
ممکن است دولت نگران این باشــد که اگر بخواهد شاخص خط فقر را اعالم 

کند، در بحث عملکردی خود مورد مواخذه جامعه قرار بگیرد.

افزایش 8 تا 20 درصدی بلیط قطار از فردا
معــاون مســافری شــرکت راه آهن 
گفت: از فردا قیمت بلیت قطارها از 
کمتــر از 10 درصد تــا 20 درصد و به 
طور میانگیــن 8 درصد افزایش می 
یابد. ســیدمحمد راشــدی افزود: از 
137 قطاری که در شبکه ریلی تردد 
می کند ،۹1 قطار با 10 درصد و کمتر 

از آن افزایــش و 46 قطار نیز حــدود 15 درصد افزایش 
قیمت خواهد داشــت. راشــدی اظهار داشت : شرکت 
هایی مجاز خواهــد بود تا 20 درصد افزایش قیمت دهد 
که در روزهای غیرپیک مسافر ، تخفیف دهد و شرکت راه 
آهن نیز نظــارت خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اینکه 
بلیت قطار 45 روزه پیش فروش می شــود کسانی که از 
قبل بلیت خریده اند با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد 
شد. راشدی افزود: در 15 ماه اخیر افزایش قیمت بلیت 

نداشتیم اما با توجه به زیان ده بودن 
قطارهای مســافری ، ایــن افزایش 
بلیت برنامه ریزی شده است. معاون 
مسافری راه آهن با اشــاره به این که 
بلیت قطار را برای جلوگیری از کاهش 
کیفیت خدمات گران کردیم، گفت: 
نرخ بلیت قطار دیگر نه تنها در نوروز 
بلکه تا یکسال آینده گران نمی شود. سیدمحمد راشدی 
افزود: در 24 قطار که بیشتر قطارهای محلی و حومه ای 
اســت هیچ گونه افزایش قیمتی نداریــم. وی تصریح 
کرد: قیمت ها را شناور مدیریت شده خواهیم داشت که 
شرکت هایی که در غیرپیک بلیت قطار را تخفیف دهند تا 
مردم بتوانند با نرخ های پایین تر سفر کنند در ایام محدود 
زمان پیک شرکت ها می توانند حداکثر نرخ بلیت قطار را 

حداکثر 20 درصد افزایش دهند.

وزارت نیرو منحل نمی شود
معاون وزیر نیــرو در امور برق گفت: 
وزارت نیــرو منحــل نمی شــود و در 
شــرایط فعلی نیز نظــری درباره این 
مساله ندارد و در شرایط مناسب وزارت 
نیرو نظرات خود را به صورت رسمی 
اعالم می کند. هوشنگ فالحتیان با 
بیان اینکه اطالعی از جزئیات طرح 

تشــکیل وزارت انرژی و ادغــام وزارت نیرو با وزارت نفت 
ندارد، اظهار کرد: مســاله ادغــام وزارت نیرو موضوعی 
اســت که به تصمیمــات دولت که در مجلس شــورای 
اسالمی گرفته می شود ارتباط پیدا می کند. وی با اشاره به 
دیدگاه های متفاوتی که درباره این طرح وجود دارد، تاکید 
کرد: با توجه به اهمیت آب و استراتژیک بودن این حوزه 
مبرهن است که باید توجه جدی ای به این حوزه شود. وی 
ادامه داد: تمرکز ساختاری وزارت نیرو باید به حوزه آب باشد 

به طوری که می بایست خدمات رسانی 
به مردم ارتقا یابد. وی با بیان اینکه باید 
در هر ساختار بهره وری افزایش پیدا 
کند، گفت: مســوولینی که موضوع 
طرح ادغام و یا انحــالل وزارت نیرو 
را مطرح کرده اند باید موارد مختلفی 
را مدنظر قرار دهند و در نهایت آنچه 
که به صالح کشور است رقم بخورد. وی در پاسخ به این 
ســوال که آیا برای نوشتن این طرح و جزئیات آن از شما 
نظرسنجی صورت گرفته است؟ اظهار کرد: تاکنون از ما 
هیچ نظری خواسته نشده است. وی درخصوص مطالبات 
وزارت نیرو از کشورهای خارجی در دوران پساتحریم تاکید 
کرد: انتظار ما این است که در این دوران مطالبات برقی  
که از کشورهای همسایه داریم را از طریق گشایش اعتبار 

و ال سی وصول کنیم.

سود وام طرح فروش 
اقساطی مسکن

طرح فروش اقساطی مسکن که از حدود دو هفته 
پیش مطرح شــد، به طــور جدی از ســوی کانون 
سراســری انبوه ســازان در حال پیگیری اســت و 
جلساتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می 
شود. به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش 
قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار 
مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی 

شدن نزدیک می شود.
بر این اســاس، آخریــن خبرها حاکی از آن اســت 
که بانــک مرکــزی حمایت خــود را از ایــن طرح 
اعالم کرده اســت، همچنین مجــوز نهایی هم از 
ســازمان ثبت اسناد دریافت شــده و بانک مسکن 
آماده عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع 
ســازمان ثبت اســناد از این پس به طور رسمی کار 
ثبت معامالت فروش قســطی مســکن را برعهده 

می گیرد.
همچنیــن با وجودی که هنوز ســازو کار مســکن 
قســطی اعــالم نشــده اســت امــا شــرکت ها و 
ســازمان های بســیاری در تماس با انبوه ســازان 
نســبت بــه ایــن طــرح عالقــه نشــان داده اند و 
خواســتار خرید ایــن واحدها بــرای کارکنان خود 
هســتند. براســاس دســتورالعمل فروش مسکن 
قســطی، بانــک مســکن تــا رقــم 100 میلیــون 
تومــان را می تواند تضمیــن کند که انبوه ســازان 
به صورت اقســاط از خریــداران دریافت می کنند، 
همچنین ســود به صــورت توافقی میــان خریدار 
و فروشــنده تعییــن می شــود و بانــک مســکن 
 هــم 4 درصــد بابــت تضمیــن کارمــزد دریافــت 

می کند.
بــه گفته دبیر کانون سراســری انبوه ســازان، این 
طــرح مــی توانــد در بخش هــای مختلــف مانند 
پیــش فــروش ســاختمان و صنــدوق امانی هم 
بــه کمــک انبــوه ســازان و خریــداران بیاید. وی 
افــزود: دیــدگاه انبوه ســازان این اســت که حتی 
وام های 35 تــا 60 میلیون تومانــی خرید هم می 
تواند به ایــن مکانیزم متصل شــود و خریداران از 
 این طــرح هم در زمان خرید اقســاطی مســکن، 

استفاده کنند.
پور حاجت بــا تاکیــد بر اینکــه توافق با ســازمان 
ثبت اســناد به ما کمــک می کند تا ایــن معامالت 
را به صورت قانونی و با ســازوکار مشــخص انجام 
دهیم، گفته بود: بانک مســکن هم پــل ارتباطی 
میــان خریــدارو فروشــنده به شــمار مــی رود که 
با انجــام تضامیــن می توانــد، امنیــت معامالت 
را تضمیــن کنــد، همچنین هــر ســازنده ای می 
 توانــد با فروش اقســاطی، واحد خــود را به فروش 

برساند.
براین اساس، مبلغ قســط هر واحد در ماه بین 3 تا 
3.5 میلیــون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 ســال 
خواهــد بود و مبلغ ســود این اقســاط هم 2 درصد 
باالتر از تــورم موجود بــا 4 درصد کارمــزد بانکی 
است. در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از 3 میلیون 

تومان نمی شود.
در حالــی کــه طــرح مســکن اجتماعــی کــه از 
ابتدای دولــت روحانی به عنــوان جایگزینی برای 
مســکن مهــر معرفی شــده بــا مشــکالت تامین 
اعتبــار مواجــه اســت، بســیاری از کارشناســان 
معتقدند که طرح فروش قســطی مســکن میتواند 
معضــل حــوزه اقتصــاد مســکن را که بــه تدریج 
 بــه یک معضــل دامنــه دار تبدیل میشــود، حل و 

رفع کند. 

رصدخانه

هدفمندی یارانه ها متوقف نمیشود
در  نوبخــت  محمدباقــر 
نشســت خبری امروز )سه 
شــنبه( اظهار کرد:  طرح 
هدفمنــدی یارانــه هــا با 
رویکردهایی که در سیاست 
های کلــی ابالغــی مقام 
معظــم رهبــری در برنامه 

ششم ابالغ شده اســت، ادامه خواهد یافت. 
وی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده رأی گیری 
نهایی درباره سقف الیحه بودجه سال ۹5 در 
هیئت دولت انجام می شــود و بعــد از آن کار 
بررسی برنامه ششم توســعه را آغاز می کنیم. 
نوبخت افزود: دولت دیشب جلسه فوق العاده 

ای بــرای بررســی احکام 
پیشنهادی وزارتخانه های 
مختلــف در الیحه بودجه 
ســال ۹5 داشــت که این 
وزارتخانه ها پیشــنهادات 
خــود را ارائــه دادنــد. وی 
گفــت: بعــد از بررســی و 
تصویب برخی از این پیشنهادها قرار است فقط 
یک جلســه دیگر در دولت در این باره تشکیل 
شود تا سقف بودجه را ببندیم. نوبخت افزود: 
قرار شــد فردا وزرا و دســتگاه هــای مختلف 
دولتی پیشنهادات خود را در سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی اعالم کنند.

خوش بینی بورس به نتیجه نشست شورای حکام
در معامــالت امروز بورس 
تهــران، انتشــار خبرهای 
در  ای  هســته  مثبــت 
خصوص نشست شورای 
آژانــس بین المللی  حکام 
انرژی اتمی برای تصمیم 
گیــری در خصوص پیش 

نویس قطعنامه و احتمال اجرایی شدن برجام 
از ابتدای ســال میالدی جدید موجب شد تا 
بورس تهران در ابتدای معامالت امروز روند 
صعودی خود را آغاز کند. به طوری که بورس 
تهــران در ابتدای معامــالت امروز بر خالف 
روزهای گذشــته مســیر صعــودی در پیش 

گرفت و تــا کانال 62 هزار 
و 263 واحــد باال رفت، اما 
در نیمه معامالت از شدت 
حرکت خــود کاســت و به 
رقم هــای ابتدایی رســید 
با این تفاوت که رشــد 17 
واحــدی را در معامــالت 
امروز خود ثبت کرد. البته با توجه به برگزاری 
نشست شــورای حکام در ساعت 13 به وقت 
تهران نتایــج این نشســت در معامالت فردا 
در بورس تهران بــروز می کند اما انتظار برای 
انتشار اخبار مثبت از جلسه موجب تغییر روند 

بورس تهران شد.

طرح کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری
کریم یاوری بــا بیان اینکه 
در سال ۹3 در بخش  بیمه 
بیکاری به استناد گزارش 
تامین اجتماعی پوشــش 
بیمه بیــکاری روند خوبی 
داشته اســت، گفت: پس 
از 12 ســال منابــع بیمــه 

بیکاری از مصارف پیشی گرفته که این مرهون 
همکاری همه استان ها است. مدیرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به برنامه 
های دستاورد محور سال ۹4 این حوزه اشاره 
کرد و این برنامه ها را شــامل گســترش دامنه 
پوشــش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت 

استفاده از مقرری، افزایش 
ضریب پوشش بیمه بیکاری 
و میزان کاهش زمان توقف 
در بــرزخ بیکاری دانســت. 
وی ادامــه: کاهــش مدت 
ماندگاری مقــرری بگیران 
بیمه بیکاری متاثر از تالش 
همکاران اســتانی جهــت اشــتغال مقرری 
بگیران و سایر موارد، برای خروج مقرری بگیر 
از سیستم و کاهش طول ماندگاری آنها است. 
کاهش هزینه های صندوق بیمه بیکاری بابت 
مقرری بگیران بیمه بیکاری یکی دیگر از برنامه 

های دستاورد محور است.

اقتصاد
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پنجره

6 نکته درباره سرماخوردگی کوچولوها
توصیه به پدر و مادرها در این روزهای سرد

هرچند استفاده از داروهای بدون نسخه ســرماخوردگی کمک می کند تا کودک 
سرماخورده احساس بهتری داشته باشد اما به گفته محققان، این داروها می توانند 
خطرهای جدی برای شــیرخواران ایجــاد کنند و به همین دلیل مصرفشــان در 
شــیرخواران و کودکان زیر 2ســال توصیه نمی شود. حتی درباره اســتفاده از این 
داروها در کودکان باالی 2ســال هم اختالف نظر وجود دارد. پس چطور می توان 
سرماخوردگی کودک را درمان کرد؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش و آشنایی با 
درمان های جایگزین، با ما همراه شوید و توصیه های عملی متخصصان اطفال 

را در این باره بخوانید.

1- داروهای سرماخوردگی برای کودکان ضرر دارد؟
داروهای بدون نسخه سرماخوردگی درمان موثری برای سرماخوردگی نیستند، 
ســرماخوردگی را درمان نمی کنند و استفاده از آنها کمک نمی کند سرماخوردگی 
زودتر درمان شود. حتی ممکن اســت عوارض جانبی مانند افزایش ضربان قلب 
و تشــنج نیز در پی داشته باشند. متخصصان سازمان غذا و داروی آمریکا در حال 
مطالعه و بررسی ایمنی داروهای سرماخوردگی در کودکان باالی 2سال هستند. 
اگر می خواهید به کودک زیر 2 سال داروی سرماخوردگی بدهید، دستورالعمل دارو 
را به دقت مطالعه کنید. 2 دارو با مواد تشــکیل دهنده مشابه را همزمان به کودک 
ندهید. داروهای آنتی هیستامین، ضدالتهاب و مسکن ممکن است ترکیب های 

مشابه داشته باشند.

۲- آنتی بیوتیک ها سرماخوردگی را درمان می کنند؟
آنتی بیوتیک ها بــرای مبارزه با عفونت های باکتریایی اســتفاده می شــوند اما بر 
ویروس هایی که باعث ابتال به سرماخوردگی می شوند، هیچ تاثیری ندارند، بنابراین 
اگر کودکتان سرماخورده اســت، مصرف آنتی بیوتیک هیچ کمکی به او نخواهد 
کرد فقط با اســتفاده از آنتی بیوتیک در دوران کودکی، احتمــال مقاومت در برابر 

آنتی بیوتیک ها در آینده بیشتر می شود.

۳- چه داروهایی می توانند به درمان سرماخوردگی کمک کنند؟

داروهای مسکن مانند استامینوفن یا ایبوپروفن به کاهش تب و کمتر شدن شدت 
گلودرد یا سردرد کمک می کنند. اگر به کودک مسکن می دهید، به مقدار مصرف 
دارو به دقت توجه کنید. به کودکان کمتر از 6ماه، کودکانی که بدنشان دچار کم آبی 
شده است یا مدام استفراغ می کنند، ایبوپروفن ندهید. استفاده از آسپیرین نیز در 
افراد زیر 18 سال به دلیل ارتباط آن با بیماری نادر اما مهلک نشانگان ری، ممنوع 
است. اگر می خواهید برای درمان سرماخوردگی کودک از داروهای گیاهی استفاده 

کنید، ابتدا با پزشک کودک مشورت کنید.

4- چطور کمک کنیم تا حال کودک بهتر شود؟
برای سرماخوردگی، درمانی وجود ندارد اما انجام برخی کارها کمک می کند تا کودک 

احساس بهتری داشته باشد.
• به او مایعات بدهیــد. مایعاتی مانند آب، آبمیوه و ســوپ می توانند به نرم کردن 

خلط ها کمک کنند.
• کودك را تشویق کنید ســرفه کند. سرفه کردن به خارج شــدن خلط از راه های 
هوایی کمک می کند. اگر کودک برای ســرفه کردن به کمک نیاز دارد، او را روی 
پایتان بنشانید، بدنش را حدود 30 درجه به سمت جلو خم کنید و به آرامی به پشتش 

ضربه بزنید.
• برای کودکان کوچک تر، از فینگیر اســتفاده کنید. این وسیله خلط ها را از بینی 
بیرون می آورد. قسمت حباب را فشــار دهید، نوک وسیله را آهسته در یک سوراخ 

بینی قرار دهید و به آرامی حباب را رها کنید.
• راه های تنفســی را مرطوب نگه دارید. یک دستگاه بخور ســرد در اتاق کودک 
قرار دهید. برای پیشــگیری از رشد قارچ ها، آب دســتگاه را هر روز عوض و طبق 
دستورالعمل سازنده، دستگاه را تمیز کنید. بخار حمام گرم هم می تواند کمک کننده 
باشد. قطره بینی نیز به بیرون آمدن خلط ها و ترشحات بینی و تنفس بهتر کودک 

کمک می کند.
• گلودرد را تســکین دهید. در کودکان باالی 4ســال غرغره آب نمک یا مکیدن 
یک آبنبات ســفت یا آبنبات های سرماخوردگی گلودرد را تسکین می دهد. عسل 
هم خاصیت ضد ســرفه دارد. برای کودکان 2 تا 5 سال، نصف قاشق چا ی خوری 

)معادل 2/5 میلی لیتر(، برای کودکان 6 تا 11 سال، 1 قاشق چای خوری )معادل 
5 میلی لیتر( و برای کودکان باالی 12 ســال، از 2 قاشق چای خوری )معادل 10 
میلی لیتر( عسل استفاده کنید. با توجه به خطر مسمومیت غذایی نادر اما مهلک 

بوتولیسم در نوزادان، هرگز به کودکان زیر یک سال عسل ندهید.
• کودک را به اســتراحت تشویق کنید. اگر تب دارد یا به شدت سرفه  می کند، الزم 

است در خانه بماند و استراحت کند.

5- چه وقت با پزشک تماس بگیریم؟
بیشتر سرماخوردگی ها به درمان خاصی نیاز ندارند و باید دوره شان بگذرد اما الزم 
است به عالیم و نشانه های کودک توجه کنید. در شیرخواران زیر3 ماه، با مشاهده 
اولین عالیم بیماری با پزشک تماس بگیرید. در نوزادان سرماخوردگی می تواند به 

سرعت به کروپ، ذات الریه و بیماری های جدی منجر شود.

6- بهترین راه پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی چیست؟
سرماخوردگی با ذرات تنفسی آلوده، سرفه یا عطسه، در هوا منتشر می شود. انجام 
اقدام های ساده می تواند برای پیشگیری از سرماخوردگی در والدین و بچه ها مفید 
باشد. برای پیشگیری از سرماخوردگی و ســالم ماندن کودک، این کارها را انجام 

دهید:
• کودك را تمیز نگه دارید. به او آموزش دهید همیشه دست هایش را بشوید. وقتی 
آب و صابون در دسترس نیست، از ضدعفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. 

اسباب بازی ها و سطوح خانه را تمیز نگه دارید.
• به همه افراد خانه آموزش دهید که هنگام عطســه و سرفه، بینی و دهانشان را 
با دستمال کاغذی بپوشانند، سپس دســتمال را دور بیندازند و در صورت نبودن 

دستمال کاغذی، با دست جلوی دهانشان را بگیرند.
• از ظرف، لیوان، کیسه حمام، حوله و سایر وسایل فرد مبتال به سرماخوردگی که 
محل هایی مناسب برای رشد میکروب ها هستند، به طور مشترک استفاده نکنید.

• از افراد بیمار دوری کنید. در بیماری های ویروســی، در چنــد روز اول، احتمال 
سرایت بیماری بیشتر است.

قطره ای که دندان کودک را سیاه می کند
شــفا آنالین- دکتر رکنی دندانپزشــک گفت: کودکان برای رشــد از 4 تا 6 ماهگی به آهن نیاز 
دارند که این آهن در شــیر مادر یافت می شــود به طور دقیق تر می توان گفت از زمان 6 ماهگی 
بــه بعــد میزان مصرف آهن بدن کودک افزایش پیدا می کند، به همین دلیل باید در کنار شــیر 
مادر از غذاها یا مکمل ها، ابتدا با مشورت پزشک اطفال، که در آن ها این ماده معدنی موجود 
باشــد استفاده شــود. وی ادامه داد:از جمله مکمل هایی که کودکان با مشورت دندان پزشک 
اطفال خوب می توانند مصرف کنند، قطره یا شــربت آن اســت. البته مصرف این مواد می تواند 
مشکالتی مانند طعم نامناسب آن برای کودکان و همچنین تغییر رنگ دندان ها بر اثر آن را به 
وجود آورد.این قطره به خودی خود باعث پوسیدگی دندان کودکان نمی شود.والدین اگر قطره 
را در قســمت عقب دندان های کودکان بریزند یا این که بهتر است دندان های کودک را قبل و 

به خصوص بعد از مدت مصرف قطره تمیز کنند. 

تنبلی، قلب را مریض می کند
سالمت نیوز- محمدرضا اشعربین متخصص قلب و عروق گفت: کم تحرکی، مصرف غذاهای 
پر کالری، سابقه دیابت، فشار خون، مصرف سیگار و سابقه چربی باال می تواند افراد را به سمت 
بیماری های قلبی و عروقی ســوق دهد.با ورزش مناســب و جایگزینی غذاهای ســالم شامل 
فیبرهای فراوان در سبزیجات و میوه جات به جای غذاهای پر کالری می توان از بیماری های 
قلبی و عروقی پیشگیری کرد. وی عنوان کرد: مصرف سیگار و دخانیات نیز یکی از عوامل مهم 
بیماری های قلبی است. به همین دلیل باید در جهت حفظ سالمت دخانیات را کنار گذاشت؛ 
چرا که احتمال بیماری های قلبی و عروقی در افراد ســیگاری 3 برابر دیگر افراد جامعه اســت.

قلب مهم ترین قسمت از بدن است که وظیفه خون رسانی را به تمام شریان های بدن بر عهده 
دارد؛ از ایــن رو ایــن عضو به توجه خاصی نیاز دارد. از آن جایی که بیماری های قلبی و عروقی 

قابل کنترل  هستند، الزم است به پیشگیری از این بیماری توجه شود.

ارتباط استرس و بروز آلزایمر در سالمندان
مهر- دانشمندان دریافته اند که شرکت کنندگان مبتال به استرس شدید دو برابر بیشتر از شرکت 
کنندگان فاقد اســترس، مبتال به اختالالت روانی می شــوند.از آنجائیکه استرس قابل درمان 
است، نتایج بیانگر این مطلب است که تشخیص و درمان آن در افراد مسن ممکن است به روند 
به تعویق انداختن یا حتی پیشــگیری از شروع آلزایمر کمک کند. این مطالعه به بررسی ارتباط 
بین استرس حاد و اختالل شناختی خفیف که ویژگی بارز آن از دست دادن حافظه است، می 
پردازد. ریچارد لیپیتون، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آلبرت انیشتن در نیویورک، 
در این باره می گوید: »مطالعه ما شــواهد محکمی ارائه می کند که اســترس موجب افزایش 
احتمال بروز اختالل شــناختی خفیف در افراد مســن می شود.«بسیاری از بیماران آلزایمری 
ابتدا اختالل شناختی خفیف را تجربه می کنند، که یک پیش دمانسی است که به شکل قابل 

توجهی موجب افزایش بروز آلزایمر در ماه ها و سال های بعد می شود.

آیا خواص ماءالجبن را می دانید؟
علــوی  جــواد  ســید  تســنیم- 
کارشــناس طــب ســنتی گفت: 
ماءالجبن بــرای پاکســازی بدن 
بسیار مفید است چرا که ماءالجبن 
بســیار لطیف و زود هضم اســت و 
در عمــق بدن نفــوذ می کند. پودر 
آماده ماء الجبن را ســه بار در روز با 

فاصله نیم ســاعت مصف شود و بعد از هر بار مصرف 
فرد فعالیت بدنی مختصری داشته باشد تا بدن عرق 
کند و پس از مصرف سه لیوان از ماءالجبن حداقل تا 

2 ساعت چیزی نخورند.
وی افزود:ماءالجبن بســیار خاصیت داشته و مقوی 

بدن اســت همچنین این نوشیدنی 
برای افزایــش قوا در ورزشــکاران 
بســیار مفید اســت چرا که غلظت 
خون را از بین می برد و خون را رقیق 
می کند و بســیاری از مشــکالت و 
بیماری ها را برطرف می کند. چرا که 
بیشــتر بیماری ها از غلظت باالی 
خون و وجود مــواد زائد در بدن ایجاد می شــود.افراد 
برای پاکسازی بهتر پوست و کبد می توانند ماءالجبن 
را با شــربت ســکنجبین مخلوط کنند بــرای تنظیم 
هورمون های زنانه نیر بهتر است که ماءالجبن با عرق 

رازیانه و بومادران مخلوط شود.

دالیل مهم برای خوردن کیوی
شــفا آنالیــن- کیــوی سرشــار از 
ویتامین هایCوEاســت. میزان 
ویتامیــن ث موجــود در دو عــدد 
کیوی متوسط دو برابر پرتقال است. 
مطالعات نشان می دهد که کیوی 
سیســتم ایمنی بــدن را تقویت می 
کند و با اســترس و پیری مقابله می 

نماید. کیوی برای بهبود زخم و جذب آهن، ســالمت 
اســتخوان ها، رگ های خونی و دندان ها بسیار مفید 
Eاســت. عالوه بر ویتامین ث، کیوی حاوی ویتامین

است که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به کاهش 
کلســترول و تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. هر 

دو ویتامیــن بدن را در برابر آســیب 
های سلولی ســرطان زا محافظت 

می کنند.
کیوی بدون چربی اســت. دو عدد 
کیوی به تنهایی حاوی فیبر بســیار 
باال است و گزینه خوبی است برای 
کســانی که مدیریت قند خون باید 
داشته باشــند. کیوی میوه خوبی برای سالمت قلب، 
تنظیم هضم غذا و مدیریت کلسترول است.همچنین 
کیوی در افزایش سروتونین، منبع بسیار خوب منیزیم 
و پتاسیم، تنفس آسان تر، کاهش خطر ابتال به نابینایی 

مرتبط با سنبسیار موثر است.

 کمبود پتاسیم 
را جدی بگیرید

ایسنا- این ماده معدنی مهم نقش اساسی در بسیاری 
از ضروری تریــن عملکردهای بــدن از جمله تنظیم 
مایعــات و کارکرد صحیح ماهیچه ها بــازی می کند. 
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که دریافت این 
ماده معدنی ممکن است فرد را از ابتال به بیماری های 

قلبی و کلیوی حفظ کند.
با وجود نیاز بــدن به ماده معدنی پتاســیم افراد کمی 
نسبت به تامین آن توجه دارند. پزشکان توصیه می کنند 
افراد بزرگســال حداقل در روز بایــد 4700 میلی گرم 
پتاســیم دریافت کنند اما بیشتر انسان ها نیمی از این 

میزان پتاسیم را مصرف می کنند.
پزشکان همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه 
می توان کمبود این ماده مغذی را در بدن تشــخیص 
داد، معتقدند، به طور دقیق نمی توان دراین باره صحبت 
کرد. تســت های متداول و معمول، کمبود پتاسیم را 
نشــان نمی دهند. همچنین فرد هیچ نشانه جسمی 
مبنی بر کمبود آن مشاهده نمی کند. هرچند می توان 
با توجه به برخی عالئم از فقدان میزان کافی پتاســیم 
در بدن اطالع پیدا کرد که پنج نمونه مهم از این عالئم 

عبارتند از:
1- عدم تنــوع در رژیم غذایی: میوه ها و ســبزیجات 
غنی ترین منبع پتاسیم به حساب می آیند بنابراین وجود 
انــواع مختلف این مواد خوراکی بــا رنگ های متنوع 
در وعده ها و میان وعده های غذایی ضروری اســت. 
در صورتــی که رژیم غذایی تنها در بردارنده گوشــت، 
غذاهای نشاســته ای فرآوری شــده و خوراکی های 
کنســروی باشــد بدن میزان کافی از پتاسیم دریافت 

نمی کند.
2- احساس ضعف و خســتگی: در صورتی که حس 
می کنید بدنتان از میزان انرژی کافی برخوردار نیست 
و احساس ضعف و خستگی دارید ضرورت دارد در نوع 
رژیم غذایی خود دقت بیشتری داشته باشید چون علت 
این خســتگی می تواند کمبود پتاســیم باشد. مصرف 
میوه ها و سبزیجات غنی از ماده معدنی پتاسیم فرد را 

سرزنده و شاداب می کند.
3- فشــارخون باال: فاکتورهای بســیاری همچون 
ســابقه خانوادگی، داشــتن اضافه وزن و مصرف زیاد 
نمک موجب می شود فشارخون افزایش یابد، اما نتایج 
یک مطالعه آزمایشگاهی روی موش ها نشان می دهد 
موش هایی که در رژیم غذایی شان میزان کافی پتاسیم 
وجود ندارد به فشارخون باال مبتال شده اند. بسیاری از 
افراد عادت به خوردن غذاهای پر نمک دارند و در کنار 
آن میوه و ســبزیجات کافی مصرف نمی کنند که این 
وضعیت باعث می شود تعادل بین سدیم و پتاسیم از بین 

برود و به بروز فشارخون باال کمک می کند.
4- گرفتگــی عضالت و ماهیچه هــا: در صورتی که 
در قســمت پاها دچار گرفتگی ماهیچــه همراه با درد 

می شوید کمبود پتاسیم می تواند عامل بروز آن باشد.
5- باال بودن ضربان قلب: زمانی که ســطح پتاسیم 
به شدت پایین باشد باید آن را جدی گرفت. در صورتی 
که احساس می کنید تپش قلب شدید دارید و ضربان 
آن نامرتب است باید موضوع را با پزشک مطرح کنید.

برای آنکه نیاز بدن به پتاســیم برطرف شود باید انواع 
مختلفی از میوه ها و ســبزیجات در طول روز مصرف 

شود.

سالمت
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پس از مدت ها، مســتند»من ناصر حجازی هستم« به اکران خصوصی درآمد  
اما با شکایت امیر قلعه نویی از اکران آن جلوگیری شد. این در حالی است که از 

تولد ناصر حجازی زمان زیادی نمی گذرد. 

سه ماه قبل از اکران! 
خبرآنالین اما سی ام شهریورماه گذشته و چند ماه پیش از اکران این مستند 
نوشــت:  اختالف حجازی با خیلی از افراد همیشــه مشــخص بوده است. 
شــاید رک بودن و بی پرده صحبت کردن دروازه بان فقیــد تیم ملی ایران و 
باشگاه استقالل دلیل همین اختالفات او با دیگران باشد. اما انگار همسر 
ناصر حجازی خیلی موافق نیســت که این اختالفات در فیلم مســتندی که 
قرار اســت برای عقاب ســال های دور آسمان ایران ســاخته شود، راه پیدا 
کند. روزنامه گل درباره این مخالفت همسر مرحوم حجازی از قول او نوشته 
اســت : » نباید یک نفر را شســت و کنار گذاشــت. « این صحبت نشان می 
دهد بر خالف گذشــته انگار همســر ناصر حجازی هــم راضی به ادامه دار 

شدن این اختالفات نیست.

توقیف یا...؟!
حمید توســلی وکیل امیــر قلعه نویی با  تایید این خبــر، در خصوص دالیل آن 
گفت: دلیــل اصلی توقف اکران این فیلم شــکایت امیــر قلعه نویی بود. وی 
افزود: »آقایان در فیلم به جای آنکه بــه زندگی نامه مرحوم حجازی بپردازند 
بیشتر به شــخصیت امیر قلعه نویی پرداخته و در فیلم از تکنیک سفید و سیاه 
استفاده کرده اند. البته آقایان با تصاویر و متونی که استفاده کرده اند بیشتر به 
شخصیت آقای قلعه نویی پرداختند. فکر می کنم این کمترین کادویی بود که 
ما می توانســتیم در زادروز تولد مرحوم حجازی به وی ارائه کنیم چون مطمئنا 
اگر ایشــان زنده بود از دیدن چنین فیلمی آزار می دید.« وکیل سرمربی حال 
حاضر تراکتورســازی در ادامه افزود:» همه جا گفته شده حکم توقیف صادر 
شــده در حالی که حکم نیست بلکه دســتور قضایی برای توقیف اکران فیلم 
صادر شــده و زمان خاصی هم برای توقیف مطرح نشده چون فوریت دارد و 
از زمان صدرو دستور قضایی الزم االجراست. در حال حاضر فیلم توقیف می 
شود تا توسط دادســرا مورد بازبینی قرار بگیرد و بعد از این بازبینی دستورات 

جدید صادر خواهد شد«.

نکاتی جالب از زبان آتیال 
آتیال پسر ناصر حجازی  در خصوص اشکایت امیر قلعه نویی به نکات جالبی 
اشاره می کند! وی گفت: اولین نکته این اســت که این فیلم که در جشنواره 
شــرکت کرده، مجوز وزارت ارشاد داشته اســت و اصوال نمی توان بدون اخذ 
مجوز از مراجع مربوطه آن فیلم را به اکران رساند. پسر مرحوم ناصر حجازی 
در ادامه پیرامون شکایت امیر قلعه نویی گفت: واقعیت این است که ما اصال 
دوســت نداشــتیم اســمی از این آقا در فیلم برده شــود اما عوامل سازنده آن 
تاکید کردند که این هم جزوی از تاریخ اســت و حذف نشــدنی، مثل حشمت 
مهاجرانی و علی پروین . حجــازی در ادامه افزود: البته این را هم باید بگویم 
که این شــکایت چیز جدید و عجیبی نیســت و در زمان زنــده بودن پدرم هم 
ایشــان از حجازی شکایت کرده بود و وی را به دادگاه کشانده بود. به هر حال 
متاســفانه خبر رســید که فیلم فعال به دلیل این شــکایت اجازه اکران ندارد و 

بدتر از همــه اینکه وکیل آن آقا لحن عجیبــی و توهین آمیزی را برای اعالم 
این خبر در نظر گرفته بود که جای بسی تعجب دارد. ایشان گفته که »توقیف 
این فیلم بهترین هدیه به ناصر حجازی اســت آن هم در شب تولدش «. وی 
در این رابطه تاکید کرد: آقای وکیل محترم، شــما وظیفه ات وکالت اســت و 
نبایــد در کار بزرگ ترها دخالت کنید، حوزه فوتبال حوزه شــما نیســت که به 
اهالی فوتبال و خانواده اســتقالل توهین کنید و عدم اکران این فیلم را هدیه 
بدانید. بازیکن ســابق اســتقالل در ادامه در مورد لحن وکیل امیر قلعه نویی 
تاکید کرد: ســطح معلومات ایشــان همین قدر اســت، آدمی که حوزه کاری 
اش را بدانــد از این دســت حرف ها نمی زند، ناصر حجازی هــم نیازی به این 
کادوها نــدارد. وی در ادامه افزود: من که برای اولین بار فیلم اکران شــد از 
سه وکیل که در ســالن حضور داشــتند خواهش کردم فیلم را به دقت ببینند 
که اگر نکته ای هســت که باید تغییرش داد به ما بگویند، هر سه وکیل پس از 
فیلم با من صحبت کردند و از من می پرسیدند که »مگر می توانی بگویی امیر 
قلعه نویی دســتیار حجازی نبوده؟«، »مگر می توانــی بگویی ناصر حجازی 

توانی بگویی روز امیر قلعه نویی را اخراج نکــرده؟«، »مگر می 
آخر به بیمارستان نیامده؟« آتیال در 

ادامه افزود: ســوال بزرگ من 
اما این ها نیســت، بلکه آن 
اســت که بدون دیدن فیلم 
چه کســی بر اســاس کدام 
دیده و سند از فیلم شکایت 

کرده؟ فیلم تازه دیشب اکران 
شــده، اما قبل از آن خبر آمده 

کــه فیلــم بــه خاطر شــکایت 
توقیف شده اســت! فیلمی که 

هنوز اکران نشده چگونه شاکی 
خصوصــی دارد و باالتــر از 
آن چگونه توقیف می شــود 
یــا از اکــران آن جلوگیــری 

می شــود؟ اصال کدام 
قاضــی محترم این 

فیلم را دیده که 
کرده  اعــالم 

فیلم نباید اکران شــود؟وی در ادامه تاکید کرد: بــدون ابالغیه و احضاریه و 
توضیح مگر می شــود فیلم را توقیف کرد؟ ما نباید احضار می شدیم؟ نباید در 
مورد این فیلم توضیح می دادیم؟ اگر توضیحات ما قانع کننده نبود اشــکالی 
نــدارد اما االن یک طرفه فیلم نمی تواند اکران شــود کــه این اصال موضوع 
خوبی به نظر نمی رســد. قاضی محترم کجا این فیلم را دیده که حکم به عدم 
اکران داده است؟ ربی سابق اســتقالل در ادامه به خبرنگار مهر تاکید کرد: 
موکل آقای وکیل کال بیست تا ســی ثانیه در این فیلم هست، این فیلم تقریبا 
صد و چند دقیقه است. من تصور می کنم برخی دچار توهم شده اند که از این 
فیلم که هنوز اکران نشده تا خودشــان آن را ببینند شکایت کرده بودند. مگر 
در مورد یک فیلم که در تاریخ ثبت می شود با شنیده ها می توان شکایت کرد؟ 
اینکه می گویند »فیلم را ول کرده اند و چســبیده اند به من« با توجه به 20 و یا 

30 ثانیه ای که ایشان در فیلم هست، کال اشتباه است.

پاسخ وکیل قلعه نویی
روز سه شنبه اما در مورد عدم توقف اکران این مستند صحبت هایی مطرح شد. 
حمید توســلی  درباره اظهارات تهیه کننده مستند »من ناصر حجازی هستم« 
مبنی بر اینکه نامه ای برای لغو اکران این مســتند به دســت او نرسیده است، 
گفت: مرکز اکران این مســتند، وزارت ارشاد اســت نه ایشان. به ایشان ربطی 
ندارد که بخواهند عنوان کنند اکران این فیلم لغو شده است. وی در واکنش به 
اظهارات آتیال حجازی که گفته بود برای دانشگاهی که به وکیل امیر قلعه نویی 
مدرک داده، متاسف است، گفت: فرزند حجازی می  تواند برای هر امری اظهار 
تاسف کند و چندان برای من اهمیتی ندارد. دانشگاهی که به من مدرک داده 

است، خیلی متعبر تر از دانشگاهی است که ایشان درس خوانده اند.  

توهینی نبوده است! 
علی موســوی بازیکن سابق اســتقالل  در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این 
ســوال که آیا در فیلم من ناصر حجازی هســتم از نظر او که فیلم را تماشا 
کرده اســت، توهینی به امیر قلعه نویی شده گفت: من یک ماه 
پیش دیدم که هجمه ای درباره این فیلم ایجاد شــده و 
یک جو عجیبی شکل گرفته ولی دوشنبه شب که 
فیلم را تماشا کردم، دیدم آن چیزی که می گفتند 
نبود و آن هجمه هــا خیلی مرتبــط نبود. آن 
چیــزی که من دیدیــم این بود که بیشــتر 
بحث های فیلم، مســتند به روزنامه های 
قدیم بــود و مانورها بر اســاس آنها بود. 
او افــزود: مــن توهیــن مســتقیمی به 
قلعه نویــی ندیدم که در این فیلم شــده 
باشد. کال فیلم بر اساس روزنامه ها بود. 
مثال یــک جاهایی در مورد پورحیدری 
بود که چرا پشــت ناصــر حجازی در 
فالن مقطع درنیامده است. یا بحثی 
دربــاره برومنــد و زرینچه بــود. کال 
مبنای فیلم بر این اســاس بود و من 

کال توهین خاصی در آن ندیدم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

استقالل خوزستان را این 
روزهای اهوازی ها لسترسیتی 
ایران می خوانند. تیمی 
بی حاشیه که صدر جدول 
لیگ را از آن خود کرده است. 
پدیده این تیم حسن بیت سعید 
است که اکنون با هشت گل 
در صدر جدول گلزنان لیگ 
قرار دارد.

تیتر دو

 بالتر و پالتینی 
چقدر محروم می شوند؟

به احتمال زیاد برای ســپ بالتر و میشــل پالتینی 
محرومیت های طوالنی مدتی خواهند داشت. سپ 
بالتر و میشــل پالتینی، روســای فیفا و یوفا متهم 
به فساد و عدم همکاری با ســازمان هستند. منابع 
گاه اعالم کرده اند اثبات فســاد این دو نفر سخت  آ
اســت اما در صورتی که این مساله اثبات شود، آنها 
به صــورت مادام العمر محروم خواهند شــد. با این 
حــال، به احتمــال زیاد ایــن دو نفر بــه محرومیت 
طوالنی مدت حداقل هفت ساله محکوم می شوند. 
پرونده بالتر روز پنجشنبه و پرونده پالتینی روز جمعه 
بررسی می شــوند و دوشــنبه هفته  آینده نیز درباره 
این دو نفــر تصمیم گیــری خواهد شــد. در فوریه 
2011، از سوی بالتر دو میلیون فرانک به پالتینی 
داده شده است. بالتر پیشــتر اظهار کرده است که 
ایــن پول به دلیل کاری که پالتینی بین ســال های 
1۹۹8 تا 2002 برای فیفا انجام داده، به او پرداخت 
شده است. پرداخت این مبلغ،  درست ۹ سال بعد از 
تاریخ انجام کار، کمی عجیب به نظر می رسد. مبلغ 
پرداخت شده درست زمانی به پالتینی پرداخت شده 
بود که او به دنبال حامیانی برای نامزدی ریاســت 
فیفا می گشــت. بالتر و پالتینی اما هر دو، هرگونه 
اقدام خــالف قانــون را رد کردنــد. چونگ مونگ 
جون، نایب رییس پیشــین فیفا نیز برای 6 ســال از 
فعالیت های فو تبا لی محروم شده است. با این حال 

گفته می شود که 
پرونده چونگ کمتر از پرونــده بالتر و پالتینی جدی 

بوده است.

مقصد آینده پپ گواردیوال را 
فاش کرد

ســرمربی پیشــین تیم فوتبال بایرن مونیخ از مقصد 
آینده پــپ گواردیوال پرده برداشــت. در حالی که تنها 
شــش ماه به پایان قرارداد گواردیوال بــا بایرن مونیخ 
زمان باقی است این مربی اســپانیایی هنوز قرارداد 
خود را با این تیم تمدید نکرده اســت. تیم های لیگ 
برتری منچسترســیتی و منچستریونایتد بزرگ ترین 
خواستاران پپ گواردیوال هستند. »موندو دیپورتیوو« 
گزارش داده تکسیکی بگیرستین، مدیر اجرایی تیم 
فوتبال من سیتی، گفتگوهایی را با سرمربی پیشین 
بارســلونا انجام داده و وی را متقاعد کرده تا اتحاد را 
با آلیانتــس آرنا عوض کند.  اتمــار هیتزفلد که برای 
هفت سال هدایت بایرن مونیخ را بر عهده داشته گفته 
گواردیوال به سیتی می پیوندد.  وی گفت: پیش بینی 
من این است که گواردیوال از بایرن مونیخ می رود چون 

من سیتی سر کیسه را شل کرده است.

مورینیو بازیکنان چلسی را 
متهم به خیانت کرد

سرمربی تیم فوتبال چلسی پس از شکست دو بر یک 
مقابل لسترســیتی بازیکنان این تیــم را متهم به کم 
کاری کرد. ژوزه مورینیو در نشست خبری پس از پایان 
بازی اظهار کرد: فکر می کنم لســتر شایسته کسب 
پیروزی در این بازی بود. ســرمربی چلســی در ادامه 
تصریح کرد: ما دو گل دریافــت کردیم که برای من 
قابل قبول نیست. چون یکی از بهترین ویژگی های 
من بازیخوانی است. من جزئی ترین موارد تاکیتکی 
حریف را شناســایی می کنم. حرکــت جیمی واردی 
بین دو دفاع )در صحنه گل اول( را مثال می زنم که 
در موقعیت تک به تک در بین دو مدافع تیم ما به ثمر 
رسید. در این صحنه هافبک تیم ما می بایست کمک 
می کرد. من این دو گل را نمی توانم قبول کنم و حس 
می کنم کارم مورد خیانت واقع شــده است. مورینیو 
ادامه داد: ما فصل گذشته کار فوق العاده ای انجام 
دادیــم و آنها را به ســطح باالیی رســاندیم اما در این 
فصل، چنین ســطحی را از بازیکنان شاهد نیستیم. 
من نمی خواهم همه بازیکنانم را متهم کنم اما بعضی 

از آنها چنین هستند.

پرونده شیخ سلمان توسط 
کمیته  اخالق بررسی می شود

گفته می شــود شــیخ ســلمان الصباح، وزیر ورزش 
و جوانــان کویت در محروم شــدن کمیتــه  المپیک 
 )IOC( این کشور از ســوی کمیته  جهانی المپیک
نقش داشــته اســت. این در حالی اســت که ســال 
گذشته تالش شــیخ سلمان برای رسیدن به ریاست 
فدراســیون جهانی تیراندازی بی ثمر ماند. بررسی ها 
نشــان داده او تالش کرده اســت تا با البی کردن در 
ایــن انتخابات برای خودش رای بخرد. فدراســیون 
جهانی تیراندازی جزئیات نامزدی شــیخ سلمان در 
انتخابات ریاست این فدراســیون را بررسی می کند. 
این فدراســیون اعالم کرده اســت: فدراســیون در 
طول برپا شــدن کمپین برای رســیدن شیخ سلمان 
به ریاست شــاهد توجه کم او به دموکراسی، اخالق 
و استقالل بود. شیخ ســلمان متهم شده نامه ای به 
وزیــر ورزش و جوانان آفریقای جنوبی نوشــته و از او 
درخواســت کرده تا از این نامزد کویتی حمایت کند. 
همچنین مشخص شده فدراسیون تیراندازی کویت 
به فدراسیون  کشورهای مختلفی نامه نوشته و از آنها 
دعوت کرده است تا در مسابقات گرندپری بین المللی 

امیر کویت شرکت کنند.

کیا هم به تیم منتخب اضافه شد
در برنامــه نــود این هفته مهــدی مهدوی کیا 

بــه عنــوان بهتریــن هافبک راســت بعد 
از انقالب ایران انتخاب شــد. ســوال 

نظرســنجی برنامــه ایــن هفتــه بــه 
انتخاب بهترین هافبک راست بعداز 
انقــالب ایران اختصاص داشــت. 
بینندگان نود بایــد از میان مرتضی 

کرمانــی مقدم، مهدی مهدوی کیا، 
مجیــد نامجومطلــق و محمد نوازی 

بهتریــن هافبک راســت فوتبال ایران 
را انتخــاب مــی کردنــد. در نهایــت نیز 

مهــدی مهدوی کیا با کســب 77.1 درصد 
آرا بهتریــن هافبک راســت بعــداز انقالب 

ایران شد.

دعوا بر سر یک مستند!
باشکایت قلعه  نویی فیلم »من ناصر حجازی هستم« توقیف شد

نزدیک به چهل ســال است که هیچ فوتبالیســت ایرانی در 
رقابت های فوتبال المپیک حضور نیافته است. پاسخ اینکه 
چــرا یکی از قدرت های فوتبال آســیا نزدیک بــه چهار دهه 
نتوانسته تیمی در حد المپیک آماده کند و به این رقابت ها را پیدا 
کند را بی شک باید ساختار فوتبال ایران دید. فوتبالی که تیم 
بزرگساالنش بر خالف امیدها توانسته در این چهار دهه، چهار 
بار به جام جهانی راه یابد که یه بارش بعد از انقالب رخ داده اما 
همین فوتبال که ســال های بیشماری از این چهار دهه را در 
سکوی اول آسیا ایســتاده هنوز نتوانسته از پس رقابت های 
انتخابی المپیک در آسیا برآید تا مونترال 1۹76 آخرین خاطره 
فوتبالی ایران از المپیک باشد. به گزارش تابناک، برای اینکه 
بدانیم ناکامی مســتمر و همیشگی تیم ملی امید، نشانه ای 
از انحطاط سازمانی فوتبال ایرانی است نیاز نیست راه دوری 
برویم. کافی است مجادالت دو هفته اخیر فوتبال مان را مرور 
کنیم تا بفهمیم چگونه نبود سیستم و ساختار منجر به نابودی 
آمال و آرزوهای چند نسل فوتبالیست و هواداران آن ها شده 
است. علی کفاشــیان رئیس فدراســیون فوتبالی است که 
همین چندی پیش نمی خواســت تیم ملی فوتســال بانوان 
را راهی مســابقات جهانی کند. شــما در ویتریین فدراسیون 
علی کفاشیان یک محصول مهم می بینید و آن هم تیم ملی 
بزرگساالن ایران است. این چنین است که بالتکلیفی طوالنی 

تیم مهم و تاثیرگذار فوتســال یا حضور تیم فوتسال بانوان در 
رقابت هــای جهانی چنــدان برای او اهمیت نــدارد. همین 
بی توجهی ها در مرتبه های باالتری به تیم های پایه و رده های 
سنی ملی می رسد. در یک سیستم توسعه یافته شما هیچ گاه با 
یک محصول خوب و چندین و چند محصول معیوب مواجه 
نمی شوید بلکه در چنین سیستمی همه محصوالت با هم بزرگ 
می شوند و رشد می یابند. مثال ساده اش ترکیه است که همپای 
تیم  ملی اش شاهد رشد فوتبال باشگاهی  و تیم های رده های 
پایه آن هستیم که در سطحی همانند تیم ملی این کشور در 
فوبتال اروپا حاضر است. اما آیا قدرت اول فوتبال اروپا مثال تیم 
باشگاهی در سطح اول آســیا دارد؟ اما مثال واضح نبود یک 
سیستم فوتبال ایران را می توان در جدال های کالمی این چند 
وقت محمد مایلی کهن و کارلوس کی روش و اطرافیانش دید. 
در اینکه محمد مایلی کهن یک منتقد مادرزاد است و به غالب 
شرایط و اتفاقات اعتراض می کند بحثی نداریم که مواضع و 
اظهارنظرهای او نه تنها درباره کی روش که درباره علی دایی و 
امیر قلعه نویی و بسیاری دیگر نشان دهنده کارنامه وی است. 
اما انتقادات دامنه دار و بال انقطاع محمد مایلی کهن از کارلوس 
کی روش و تیم اش این روزها در حالی انجام می شود که محمد 
مایلی کهن به عنوان مدیر فنی تیم ملی امید ایین روزها یکی از 
ارکان مهم و تاثیرگذار این تیم است. شما کجای دنیا ساختاری را 

سراغ داردی که دو عضو یک سیستم چنین بی پرده و بی رحمانه 
علیه هم سخن بگویند و مهم تر از آن سیستم را دچار مشکل 
کنند؟ در فدراسیون های پیشرو و موفق غالبا تیم امید جوانان، 
نوجوانان و سایر رده های ســنی غالبا به عنوان اعضای یک 
پیکره هستند و عالوه بر تعامالت مربیان شان در امر پروش 
بازیکنان و کسب موفقیت بیشتر هم به یکدیگر کمک می کنند 
و موجب هم افزایی می شــوند. در چنین سیستم های روابط 
میان  تیم ها و مربیان انها چنان تنظیم می شود که نه مربیان 
به همدیگر به چشــم رقیب نگاه می کنند ونه چنان ســخن 
می گویند و حرف می زنند که شان یکدیگر را زیر سوال ببرند. 
نه تنها برای همدیگر شاخ و شانه نمی کشند که بازیکن به تیم 
یکدیگر نمی دهند که حتی در موارد بسیاری دیده شده که از 
بازیکنان تیم های هم استفاده هم کرده اند. حاال این را مقایسه 
کنید با سیستمی که مدیر فنی هر روز علیه سرمربی و مربی 
تیم بزرگساالن مصاحبه می کند و در این میان اعضای مهم 
و تاثیرگذار این سیستم تنها در حد یک ناظر شاهد این روابط 
تخریبگرانه هستند. علی کفاشیان همین دو هفته پیش اعالم 
کرده بود برای مایلی کهن در صورت تکرار اتفاقات این چنین 
جریمه در نظر گرفته است. اما حتی خود کفاشیان و مایلی کهن 
هم به خوبی می دانند که این اقدامات در یک سیستم بیمار به 

هیچ وجه اقدامات پیشگیرانه نیست.

صادق ترین راویان انحطاط سازمانی فوتبال ایران

ورزش
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فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست
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تا مهر توام در دل شوریده نشست
وافتاد مرا چشم بدان نرگس مست

این غم ز دلم نمی نهد پای برون
وین اشگ ز دامنم نمی دارد دست
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

برپایی دوره فراگیری خط فارسی برای پزشکان تاجیک
نخســتین دوره آموزش خط الرســم فارســی ویژه پزشــکان و کادر درمانی کشــور فارسی زبان 

تاجیکستان، در بیمارستان فوق تخصصی ابن سینای این کشور آغاز شد.
با وجود 24 سال از گذشــت استقالل تاجیکستان از شوروی ســابق، زبان فارسی در این کشور 

فارسی زبان با خط روسی سیریلیک خوانده و نوشته می شود.
روز سه شنبه رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، »عبدالحلیم خالق اف«، 
رئیس هیات مدیره بیمارستان ابن ســینا، در مراسم افتتاح این دوره آموزشی، گفت: بهره گیری 
ازآموزش میراث نیاکان و همچنین اســتفاده از دانش پزشــکی در ایــران نیازمند فراگیری خط 

الرسم فارسی است.
ابراهیم خدایار، رایزن فرهنگی ســفارت جمهوری اســالمی ایران نیزآمادگی این رایزنی را برای 
برگزاری دوره های تخصصی زبان فارسی با رویکرد خوانش و تحلیل متن های پزشکی فارسی به 

صورت کارگاه های دوره ای اعالم کرد.

وی پیشرفت های ایران در این زمینه را انگیزه و دلیل مناسبی برای همکاری های علمی دوجانبه 
بین ایران و تاجیکستان برشمرد.

در این دوره دوماهه حدود یکصد تن از پزشکان، پرستاران و بخش خدمات این بیمارستان نحوه 
نوشتن و خواندن خط فارسی را که در تاجیکستان به خط نیاکان معروف است، زیر نظر مدرسان 

رایزنی فرهنگی ایران فراخواهند گرفت.
پزشکان ایرانی و تاجیکستانی به صورت مشترک در اداره بیمارستان فوق تخصصی قلب و کلیه 

ابن سینا که از سال 200۹ میالدی تأسیس شد، سهیم هستند.
شورای عالی یا مجلس وقت تاجیکستان 22 ژوئیه سال 1۹8۹ میالدی با درخواست اهل فرهنگ 
و قشــر روشنفکر این کشور قانونی را تصویب کرد که براساس آن زبان فارسی )نیاکان( به عنوان 

زبان رسمی این کشور پذیرفته شود.
برای اجرای این قانون قرار بود رســم الخط ســریلیک در این کشــور به خط فارسی تغییر کند اما 

تاکنون این امر به نتیجه ای نرسیده است. خط فارسی در زمان شوروی سابق از مدارس و مکاتبات 
اداری تاجیک ها حذف شد و بعد از استقالل تاجیکســتان برخی از دولتمردان این کشور به فکر 

احیای مجدد رسم الخط نیاکان و خط فارسی خود افتادند.
امروز مردم تاجیکســتان با وجود اینکه فارســی زبان هستند به خط ســریلیک می نویسند و تنها 

درصدی از مردم می توانند رسم الخط فارسی را بخوانند و یا بنویسند.
به عقیده کارشناسان فرهنگی تاجیک، گســترش آموزش خط فارسی در تاجیکستان به معنای 
احیای خط نیاکان و دسترســی مردم این کشوربه دریای منابع فارســی است که در کتابخانه ها 

و پایگاه های اطالع رسانی کشورهای فارسی زبان به ویژه جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.
اگرچه در برخی از کشــورهای آسیای مرکزی بعد از اســتقالل از شوروی سابق زبان مادری آنها 
به عنوان زبان دولتی و رســمی اعالم شد اما زبان روســی تاثیر خود را همچنان در تاجیکستان، 

قزاقستان و قرقیزستان حفظ کرده است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داعش را از نزدیک ببینیم
یادداشتی درباره »10 روز با داعش« نوشته یورگن تودنهوفر

سیدعبدالجواد موسوی 
ما داعش را نمی شناسیم. با اینکه آنها به ظاهر مسلمانند و ما با آنها باید اشتراکات بسیار داشته باشیم 
اما حقیقت آن است که درک و فهم آنها برای ما بسیار دشوار است. صرف به کارگیری لفظ »افراطی« 
چیزی را حل نمی کند. افراطی را ما به القاعده و طالبان هم نســبت می دهیم اما این پدیده نوظهور 
حقیقتا چیز غریبی است. متاسفانه رسانه های ما هم نتوانسته اند کار مهمی دراین باره انجام دهند و به ما 
تصویر درستی از این موجودات ناشناخته ارائه دهند، و نه تنها ما که غربی ها هم در این زمینه دستشان 
خالی است و سریال ها و فیلم هایی که در این سال ها ساخته اند از سطح فراتر نمی رود. اینها را گفتم 
تا بگویم در میان این همه روایت های سطحی و تقریبا شکل هم، کاری که خبرنگار آلمانی »یورگن 
تودنهوفر« انجام داده کار درخشــان و حیرت آوری است. یورگن تودنهوفر خبرنگار شناخته شده ای 
است. به ویژه در کشورهای اسالمی. او در سال های اخیر به بسیاری از مناطق بحران زده جهان اسالم 
ســفر کرده و گزارش هایی تهیه کرده که مسلمانان از آنها خیلی ناراضی نبودند، اما خشم بسیاری از 
گروه های ضداسالمی را برانگیخته تا جایی که او را دوست تروریست ها لقب نهادند. یورگن در آخرین 
اقدام متهورانه اش ســفری ده روزه به دل داعش داشــته. با پسرش و یک همراه دیگر که مسئولیت 
گزارش نویسی از این سفر را به عهده داشــته. حاصل این سفر مهیج کتابی است با عنوان »ده روز با 
داعش«. خوشبختانه کتاب خیلی زود در ایران ترجمه می شود و در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار 
می گیرد. علی عبداللهی و زهرا معین الدینی زحمت ترجمه کتاب را برعهده داشته اند. خانم معین الدینی 
را نمی شناسم اما علی عبداللهی را سال هاست که با ترجمه های خوبش از زبان آلمانی می شناسم. 
البته تا به حال از او ترجمه های ادبی دیده بودم و بیشتر شعر اما انصاف این است که کتاب حاضر هم 
روان اســت و مثل دیگر ترجمه های علی عبداللهی خواندنی. چیزی که در این کتاب به شدت قابل 

توجه و تحسین برانگیز اســت اطالعات خوب یورگن از 
اسالم اســت. او در مواجهه با اعضای داعش دست و پا 
بسته نیست. صرفا یک مخاطِب خاموش نیست. می پرسد 
و بحث می کنــد؛ آن هم منتقدانه و متهورانه. تاجایی که 
گاه نزدیک اســت کار دســت خودش بدهد. از آن طرف 
منتقد سیاست های غرب هم هست. حتی جایی به یکی 
از اعضای داعش که از مظلومیت مســلمانان ســخن 
می گوید و از جنایت هایی که غربی ها در حق مسلمانان 
انجام می دهند می گوید: من همه حرف های تو را درباره 
سیاست های ظالمانه غربی ها می پذیرم اما با واکنش شما 
در قبال چنین اعمال ظالمانه ای موافق نیســتم چرا که 

معتقدم خشونت را با خشونت پاسخ نمی گویند.
خبرنگار آلمانی چنان که به داعشی ها قول داده درباره آنها 
داستان سرایی نکرده. هرچه را دیده امانتدارانه روی کاغذ 
آورده. حتی چند بار که در بعضی از مناطِق در دست داعش 
نظم و ترتیب و زندگی پرشور مردم را دیده هرچند متعجبانه 

اما به ثبت و ضبط واقعیت پرداخته. البته حسن گزارش او این است که صرفا به روایت خشک و خالی 
بسنده نمی کند و به دنبال دلیل چنین وضعیتی می گردد. اینکه چرا فی المثل مردم یک منطقه خاص 

به حکومت داعش تن می دهند؟
خواندن این کتاب را ایــن روزها به همگان توصیه می کنم چراکه با دیدن این همه اخبار و گزارش از 
رســانه های این ورآبی و آن ور آبی حتی ده درصد چنین واقعیت هایی را درک نکرده بودم. واقعا وجود 

یک خبرنگار باسواد و فهیم و شجاع و منصف موهبتی عظیم است. )منبع: خبرآنالین(

یادی از شاعر »ما گل های خندانیم«
عباس یمینی شریف سال 12۹8 در تهران به دنیا آمد. 
دوره متوســطه را در دارالفنون به پایان رســاند. سپس 
تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا پایان 
مقطع دکترا ادامه داد. سال 1321 اولین شعرش برای 
کودکان در مجله  نونهاالن به چاپ رسید. سال 1324 
اشــعار او به کتاب های درســی دوره ابتدایی ایران راه 
یافت و سال 1328 مدیر مجالت دانش آموز شد. سال 
1332 با بورس دولتی به امریکا اعزام شــد و یک سال 

در دانشــگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی آموزش کودکان پرداخت.
ســال 1334 دبســتان روش نو را پایه گذاشــت که بعدها به مجموعه آموزشــی از کودکستان تا 
پایان دوره راهنمایی تبدیل شــد. ســال 1335 به پیشنهاد عباس یمینی  شــریف و جعفر بدیعی 
اولین شــماره مجله کیهــان بچه  ها انتشــار یافت. بدیعی صاحــب امتیاز و یمینی ســردبیر این 
نشــریه، انتشــار آن را تا ســال 1358 ادامه دادند. کتاب کالس اول ابتدایی تألیف او به کتاب 
»دارا و آذر« معروف اســت و ســال ها اولین کتاب آموزشــی کودکان ایران بــود. همچنین او به 
نگارش کتاب ســوادآموزی به بزرگســاالن برای کالس های پیکار با بی ســوادی نیز پرداخت. 
وی از بنیان گذاران شــورای کتاب کودک نیز بود. او به دلیل کمبود کتب نظم و نثر کودکان، به 
ســرودن شــعر برای کودکان پرداخت و هنر خود را وقف آن کرد. یکی از مشهورترین شعرهای 
او »مــا گل های خندانیــم/ فرزندان ایرانیم« را همه ما شــنیده ایم. برخی از آثــار او عبارتند از: 
باغ دوستی، پلنگ یکه تاز، شــعر با الفبا، سیاهک و ســفیدک، خانه بابا علی و... عباس یمینی 

شریف 28 آذر سال 1368 درگذشت.

مرگ و کشتار در پناهگاه موته ادامه دارد
نیمه های شب دوشــنبه 23/۹/۹4 نیروهای یگان محیط زیست پناهگاه حیات وحش موته حین 
گشــت و کنترل شبانه متوجه یک خودروی پیکان مشکوک در حاشیه جاده اصفهانـ  تهران شدند. 
محیط بانان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند اما سرنشینان پیکان با مشاهده ماموران در موتور 
خودرو را باز کرده و وانمود کردند که خودرو خراب شده است. ماموران در بررسی اطراف متوجه شدند 
یک نفر از سرنشینان پیکان نیز با پای پیاده در تاریکی هوا وارد دشت شده و به دنبال چیزی می گردد.
محیط بانان به تفتیش خودرو پرداختند و یک اســلحه شــکاری تک لول و تعدادی فشنگ از داخل 
اتومبیل کشــف شــد. مظنونین همچنان مدعی بودند که تخلفی مرتکب نشده اند و به دلیل خرابی 
خودرو در کنار جاده توقف کرده اند. ماموران خودروی مظنونین را بررسی کرده و متوجه شدند خودرو 
دچار نقص فنی نیست بنابراین هر سه سرنشین پیکان را بازداشت کردند. به محض روشن شدن هوا 

محیط بانان به محل مشاهده مظنونین بازگشته و به جست وجوی اطراف مشغول شدند.
محیط بانان پس از مدتی جست وجو در اطراف، در فاصله حدودا 120 متری از محل پارک خودرو در 
شب قبل الشه یک آهوی نر جوان را مشــاهده کردند که جانوران گوشتخوار نیز بخش هایی از بدن 
حیوان خورده بودند. مظنونین با مشاهده الشه آهو به جرم خود اعتراف و اعالم کردند شبانه با فشنگ 
چهارپاره به سمت آهو شلیک کرده و لحظاتی پیش از حضور ماموران یک نفر از آنان در جست وجوی 
الشه آهو وارد دشــت شده بود و بقیه در کنار خودرو ایستاده بودند. متهمین صبح روز دوشنبه پس از 

تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه 
قابل پرداخت از بابت صید و شــکار غیرمجاز هر یک آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده که 
متهمان باید این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند. همچنین متهمان در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز 
جانوران وحشــی حمایت شــده در محدوده پناهگاه حیات وحش محاکمه شده و بر اساس ماده 12 
قانون شــکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 
هجده میلیون ریال محکوم خواهند شــد. مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده 215 
قانون مجازات اسالمی نسبت به ابطال مجوز حمل سالح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه 
را به نفع دولت صادرکند. پناهگاه حیات وحش موته یکی از آسیب پذیرترین پناهگاه های حیات وحش 
ایران اســت و هر روز یا خبر تازه ای در باب شــکار غیرمجاز در این منطقه منتشر می شود یا گزارشی 
درباره مرگ جانوری بر اثر برخورد با خودرو در این منطقه منتشر می شود.  برای مثال شنبه شب گذشته 
یک گرگ خاکستری بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده میانگذر پناهگاه حیات وحش موته 
اصفهان از بین رفت. این حادثه در طول شب رخ داده و محیط بانان بالفاصله در صحنه حاضر شده اند 
اما خودروی مربوطه به دلیل عدم توقف پس از برخورد با گرگ شناسایی نشده است. متاسفانه عبور 
جاده آسفالته از میان پناهگاه حیات وحش موته این زیستگاه ارزشمند را به دو قسمت تقسیم نموده 
و ضمــن ایجاد تلفات متعدد در حیات وحش بر اثر برخورد بــا خودروهای عبوری، ارتباط اکولوژیک 
میان دو سمت جاده را تا حد زیادی قطع و کنترل منطقه را نیز برای محیط بانان مشکل کرده است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

سامورایی تئاتر ایران کیست
شامگاه دوشــنبه 23 آذر آتیال پسیانی نمایش »شب 
آوازهایــش را می خواند« به کارگردانــی رضا گوران را 
افتتاح کرد. در این مراســم که اجرای آن را مســعود 
فروتن برعهده داشــت، رضا گوران کارگردان و طراح 
این نمایش گفت: »این نمایش نهمین کار من است. 
عادت به حرف زدن ندارم و همیشه ترجیحم این است 
که قبل از تماشــای اثر حرفی نزنم تا شــما با خود اثر 
مواجه شوید«. سپس مســعود فروتن از آتیال پسیانی 

دعوت کرد تا این بازیگر و کارگردان که از بچگی روی صحنه و پشت صحنه تئاتر حضور داشته، 
برای به صدا درآوردن زنگ افتتاح »شب آوازهایش را می خواند« پشت تریبون بیاید. پسیانی نیز 
چنین گفت: »باید ابراز خوشحالی کنم از اینکه نمایش دیگری از رضا گوران روی صحنه می رود. 
او از کارگردان های محبوب من است و خیلی دوستش دارم. افتخار داشتم که یک بار هم برایش 
بازی کنم. آرزو دارم که باز هم برایش بازی کنم. « او رضا گوران را یکی از بانظم ترین کارگردان های 
حال حاضر تئاتر ایران دانست و افزود: »نمی توان از تئاتر تجربی ایران حرف زد و اسم رضا گوران را 
نیاورد. نظم، هوش، خالقیت و انضباطی که رضا گوران در کارش دارد مثال زدنی است، طوری که 
می توانم بگویم او سامورایی تئاتر ایران است. گوران کارگردانی خوش فکر است و خوشحالم که به 
تماشای تئاتر او خواهید نشست.« »شب آوازهایش را می خواند« نوشته یون فوسه نمایشنامه نویس 
نروژی با بازی باران کوثری، نوید محمدزاده، ســعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق هر شب در سالن 

استاد سمندریان نمایشخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.

گروه موسیقی »بمرانی« انیمیشن شدند
اعضای گروه موســیقی »بمرانــی« در موزیک ویدیو 
»ایشاال« به شــخصیت های انیمیشنی تبدیل شدند. 
اشکان رهگذر کارگردان موزیک ویدیو »ایشاال« که برای 
یکی از قطعات آلبوم موسیقی »مخرج مشترک« از گروه 
موسیقی بمرانی ساخته شده است، گفت: برای ساخت 
این انیمیشــن روند پیچیده ای طی شده است؛ روندی 
که از هم نشینی تکنیک های متنوع انیمیشن تشکیل 
شــده و با همکاری چندین تیم مختلف در »هورخش 

استودیو« تکمیل و به نتیجه رسیده است. وی ادامه داد: انجام چنین پروژه هایی در زمان محدود تنها 
با نگرش و روحیه کار گروهی شدنی است. خوشحالم که بگویم که روند ارتباطی و هماهنگی همکارانم 
در استودیو در زمان تولید این ویدیو بی نظیر بود. امیدوارم ویدیو »ایشاال« در کنار موسیقی »بمرانی« 
برای مخاطبان تبدیل به تجربه ای شیرین و به یادماندنی شود. بهزاد عمرانی سرپرست گروه موسیقی 
»بمرانی« نیز درباره این موزیک ویدیو که شخصیت پردازی آن با الهام از شخصیت های اعضای گروه 
»بمرانی« صورت گرفته است، گفت: استفاده از کاراکترهای اعضای گروه در انیمیشن تجربه بسیار 
جالبی است که ما پیشتر در موزیک ویدیو »کی چراغارو خاموش میکنه« تجربه کرده بودیم و این  بار در 
موزیک ویدیو »ایشاال« به شکلی متفاوت این تجربه شیرین را داشتیم. عمرانی بیان کرد: گروهی از 
هنرمندان »هورخش استودیو« با حضور در محل تمرین گروه و با تهیه اتود از کاراکترهای گروه همزمان 
با اجرای تمرین تجربه جالبی برای ما ایجاد کردند که این تمرین و این موزیک ویدیو را برای ما متفاوت 

کرد. امیدواریم این صورت از کار با استقبال مخاطبان نیز همراه باشد.

10 روز با داعش
 نویسنده: یورگن تودنهوفر
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