
برخیبیعدالتیهاتحتعنوانحفظنظامتوجیهمیشود
علی مطهری در نطق میان  دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس درخصوص موضوع عربستان با تاکید بر 
این که »پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد«، اظهار 
کرد: عربستان از اینکه ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت 
طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسالم، به شدت نگران است و شاید با 

صفحه۳الهام از دوست دیرینه اش اسرائیل خواب هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و  ...
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حسن روحانی:پایانهنرنماییشمسایی؟!

بایکبیعقلیتحریمدرستمیشود
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری از مراحل 15 و 16 پارس جنوبی با اشاره 
به اینکه تحریم درست کردن کار ساده ای است و با یک بی عقلی تحریم درست می شود گفت:  برداشتن 

تحریم و تعامل سخت است. خراب کردن و آتش زدن که کاری ندارد، ساختن کار مهمی است. رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه با دعوا، اختالف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم تاکید کرد: همه باید متحد 
شویم تا انتخابات صحنه رقابت آزاد ، اخالقی و درست و عاقالنه باشد. وی در ادامه افزود: انتخابات جای 

تهمت و تحقیر نیست چرا واقعیت را به مردم نگوییم؟ برای چه دولت منتخب مردم را تخریب 
صفحه۳صفحه۳صفحه۳کنیم؟ دروغ که واضح می شود . کسی نمی تواند در بلندمدت به مردم دروغ بگوید  .... صفحه7

همانند دیگر شغل ها، بازنشستگی در فوتبال  
هم وجود دارد اما ســن آن متفاوت اســت. 
برخی ها خیلی زود و برخی ها خیلی دیر از بازی 
کردن بازنشسته می شوند. در این بین بعضی ها 
پس از بازنشســتگی در 
بــی  مر ت  کســو
نیمکــت  روی 
می نشینند ...

هزارتوی »اس 300« 

ایران شکایت خود از روسیه درباره »اس 300« را پس گرفت
صفحه4

صفحه۳

ســخنگوی جمعیت ایثارگران با 
ابراز اینکه دشمنان به خیال باطل 

خود در  ...

رئیس قــوه قضاییه با اشــاره به 
رفتارهای غیرعاقالنه سعودی  ها 

و تحرکات ...

علی صوفی گفت: ســتاد ائتالف 
اصالح طلبان مختص شهر تهران 

تشکیل شده  ...

دشمنان برای 
انتخابات طمع 

کرده اند

 سعودی ها 
دچار توهم 

شده اند

تبلیغات 
اصالح طلبان 

شروع می شود

نفس های آخر تحریم

برجام، نتایج فراوانی در 
تغییر معادالت منطقه دارد 
گرهارد شــرودر، صدر اعظم پیشین آلمان با محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیرامون تحوالت 
روابــط دوجانبه و منطقه بحــث و تبادل نظر کردند. 
ظریف با اشــاره به نزدیک شــدن بــه مراحل نهایی 
برجام اظهار داشــت: ما با نهایی شــدن برجام وارد 
مرحله جدید مناســبات خود با آلمان خواهیم شــد و 
تطبیق برجام، نتایج فراوانی در تغییر معادالت منطقه 
به سمت صلح و توسعه به همراه خواهد داشت. وزیر 

صفحه۲امور خارجه کشــورمان بــا تبیین  ...

»برجام« یک گام به اجرا 
نزدیک تر می شود 

آژانس بین المللــی انرژی اتمی ایــن هفته گزارش 
تأیید نهایی اجرای تعهدات ایران بر اســاس برجام را 
منتشر می کند. آژانس براساس توافقاتی که پیش تر 
صــورت گرفتــه بود، موظف اســت این گــزارش را 
ارائه دهد. آن گونه که پیش از این اعالم شــده بود، 
همزمان با انتشار گزارش نهایی آژانس، محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، با صــدور بیانیه ای 

صفحه4مشــترک اجرایی شــدن برجام را  ...

 همه تحریم ها 
لغو می شود

مجید تخت روانچی امروز دوشــنبه در نشســت اعضای 
هیات رئیســه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران و مدیــران عامل بانک ها گفت : بــا اجرای برجام 
همــه تحریم های اقتصــادی، تجــاری و بانکی لغو می 
شــود. وی افــزود : همــه تحریم هــای اتحادیــه اروپا و 
آمریــکا، چــه تحریم هایی که بر اســاس دســتورالعمل 
رئیــس جمهــوری بــوده و چــه آن هایی که بر اســاس 
مصوبه کنگره آمریکا اعمال شــده است، لغو خواهد شد.

صفحه5تخت روانچی گفت : تحریم های  ...

 اوپک 
در حال  فروپاشی است

شبکه خبری سی.بی.سی.نیوز کانادا در تحلیلی به 
قلم »کایل بکس« نوشــت: همزمان با تشدید تنش 
ها میان ایران و عربســتان ســعودی، شکاف ها در 
داخل اوپک بیشــتر شده اســت. این شبکه خبری 
اعــالم کــرد: تنش های مکــرر میان کشــورهای 
نفتی، با افزایش نگرانی هــا در مورد ایجاد اختالل 
در عرضه نفت، ســبب افزایــش قیمت این کاال می 
شــود. اتفاقاتی مانند آنچه در روزهای گذشــته رخ 

صفحه5داد و با اعدام شیخ »نمر باقر النمر« ...

 9 توصیه برای توقف 
و درمان خستگی

آیا می خواهید راز واقعی کنترل خســتگی را بدانید تا 
برای همیشه آن را متوقف کنید؟پزشکان می گویند 
برای متوقف ســاختن خســتگی، الزم است دالیل 
واقعی را که باعث خستگی شما می شوند، پیدا کرده و 
درمان کنید؛ نه اینکه دنبال درمان موقت عالیم ناشی 
از خستگی باشید. با کشــف علت واقعی خستگی، 
شــما می توانید یك بار و برای همیشه خستگی خود 
را درمــان و متوقف ســازید و از ســطح جدید انرژی 

صفحه6و تمرکز حــواس خود لذت ببرید ...

صفحه۲

آغاز شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها
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برای یک تخلف نباید کل برجام را متوقف کنیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تخلف صورت گرفته در مورد محدودیت ایجاد شده در صدور روادید مطابق با 
روح برجام نیست گفت: راه حل این تخلف این نیست که بگوییم کل برجام را متوقف کنیم. باید راه اصالح این امر را پیگیری 
کنیم تا منافع کشور حفظ شود و در غیر این صورت مقابله با آن را انجام دهیم. علی الریجانی در پاسخ به تذکر حمید رسایی در 
مورد اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا و مغایرت آن با برجام و اینکه وضع تحریم ها، وضعیتی اسفناک است گفت: 
اینقدر که شما می گویید اسفناک نیست. آن ها تخلف کردند ولی پیگیری شده تا تخلفشان را رفع کنند. بعد از آن، آن ها نامه 
نوشتند که می خواهند تخلف را رفع نمایند و این موضوع در حال دنبال شدن است. وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ ندهد 

مقابله با آن انجام می شود. اما این که شما فکر می کنید اگر یکی تخلف کرده کل آن را متوقف کنیم باید این را نیز بدانید در برجام، ساز و کاری تعیین شده که 
چگونه رفتار شود. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هر کاری رفتار متناسبش را می خواهد گفت: قطعا شما نمی خواهید منافع ملی کشور از بین 
رود. یکی دیگر از دوستان شما آمده و گفته بود که در نوشته آقا آمده است مواد غنی شده را به صورت چند باره بفرستیم و جایش مواد اورانیوم طبیعی بگیریم. 
پس روالی که انجام شد خالف مصوبه است. در پاسخ به این برادر عزیز باید بگویم در حال حاضر یکجا همه مواد طبیعی وارد کشور شده اند؛ این یعنی یک 

پله باالتر از آنچه فکر می کردیم انجام شده است.
الریجانی ادامه داد : درست است که این موضوع مخالف نص برجام است اما باالتر از آنچه می خواستیم رخ داده است. ما می خواستیم برای رفع نگرانی 
چندباره مواد غنی شده را بفرستیم و مواد اورانیومی بگیریم. اما اکنون یکجا همه مواد مورد نیازمان وارد کشور شده است و بعد از آن ما مواد غنی شده را دادیم.

علت تامل و تاخیر دادگاه در تبدیل قرار بازداشت »بابک زنجانی«
وکیل مدافع بابک زنجانی توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش ارائه کرد. رسول کوهپایه زاده گفت: موکلم 
چند راهکار را برای پرداخت بدهی پیشنهاد داده و به دادگاه اعالم کرده است. شرکت نفت باید به نامه ای که 20 روز پیش 

موکلم به دادگاه ارسال و دادگاه آن را به شرکت نفت منتقل کرده است، پاسخ دهد.
کوهپایه زاده دربــاره نامه بابک زنجانی به دادگاه گفت: موکلم 17 بانک را معرفی کــرده که در این بانک ها امکان صدور 
ضمانت نامه و نقل و انتقاالت وجود دارد. این نامه به شرکت نفت ارایه شده مبنی بر اینکه چه بانک هایی برای شرکت نفت 

مناسب تر است تا این تبادالت بانکی صورت گیرد؛ البته ما هنوز پاسخی را در این زمینه از شرکت نفت دریافت نکرده ایم.
وی درباره ارایه الیحه ای که اخیرا به دادگاه انقالب برای تبدیل قرار بازداشت موکلش به قرار تامین مناسب و آزادی وی داده بود نیز گفت: هنوز دادگاه در 

این زمینه تصمیمی اتخاذ نکرده است.
وکیل مدافع متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: طبق قانون دادگاه باید قرار بازداشت موقت موکلم را فک کرده و به قرار مناسب دیگر تبدیل کند. 
فکر می کنم این تامل و تاخیر دادگاه در این زمینه به دلیل این است که قراری که صادر می شود باید متناسب با میزان بدهی موکل باشد و با توجه به اینکه 
بخشی از بدهی موکلم از طریق اموال داخل کشور پرداخت شده و این اموال در اختیار شرکت نفت است، لذا میزان دقیق ارزش اموال داخل کشور موکلم 
باید از طرف دادســتانی مشخص شود. کوهپایه زاده تصریح کرد: دادگاه منتظر رقم دقیق ارزش اموال داخلی موکلم است تا بدهی وی را از آن کسر کند و 

وثیقه ای که صادر می شود متناسب با الباقی بدهی اش باشد. وی یادآور شد: جلسه بعدی دادگاه موکلم هنوز مشخص نیست.

 »حق الناس« 
مصادره به مطلوب نشود

قائم مقــام وزیر کشــور گفت: نباید کســی موضوع 
 حــق النــاس در انتخابــات را مصادره بــه مطلوب 

کند.
حســینعلی امیری درباره اینکه برخی سخنان مقام 
معظم رهبری درخصوص حق الناس را صرفا در نتایج 
آرا می دانند افزود: سخنان رهبر معظم انقالب درباره 
حق الناس دامنه وسیعی دارد که شامل همه مراحل 
انتخابات یعنی ابتــدای فرایند تا پایان آن را در بر می 

گیرد که مصادیق زیادی دارد.
ســخنگوی وزارت کشــور ادامــه داد: بخش قابل 
توجهی از انتخابات به عهده وزارت کشور و دستگاه 
های اجرائیســت که از خدا می خواهیم در این مهم 
دچار تقصیر و قصور نشــویم تا حــق الناس به گردن 

ما نباشد.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مسئله حق الناس 
به همه فرآیند انتخابــات از ابتدا تا انتهای آن مرتبط 
می شــود گفت: تضییع حــق النــاس در انتخابات 
 طبــق نظر بســیاری از فقها با اســتغفار قابل جبران 

نیست. 
امیری افزود: اگر خدای نکرده تضییع حقی صورت 
گیرد طبق نظر بســیاری از فقها بــا توبه جبران نمی 
شود و حتی اگر فرد در عمل در پی جبران آن باشد با 
توجه به اینکه حقوق میلیونها نفر مطرح است امکان 

جبران نیست. 
وی با بیــان اینکه بخــش بزرگی از حــق الناس در 
انتخابات بر عهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی 
اســت گفت: کمترین بی دقتی در انتخابات به طور 

طبیعی باعث تضییع حق می شود.
وی تاکیــد کرد : ما همه تالش خــود را خواهیم کرد 
تا حقی از کســی در انتخابات تضییع نشــود که حق 

الناسی به گردن ما باشد.
امیری بستر سازی مناســب برای تبلیغات نامزدها، 
استفاده عادالنه از امکانات عمومی بر اساس قانون 
در فرآیند انتخابات ، احراز صالحیت درست کاندیداها 
و شمارش دقیق آراء را بخشی از  مسائل مرتبط با حق 

الناس در انتخابات دانست.
وی در پایان تاکید کرد: مســئله حق الناس که مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب بود گفتمان گسترده ای در 
عرصه انتخابات است که این گفتمان در انتخابات 92 
معجزه کرد و باید همه به طــور جامع به این گفتمان 

بنگریم. 
قائم مقــام وزیــر کشــور در پاســخ به این پرســش 
که گفتــه می شــود برخــی محکومــان امنیتی در 
هیئــت هــای اجرایــی احــراز صالحیت شــده اند 
گفت: محکــوم امنیتی واژه حقوقی دقیقی اســت 
بنابراین هر محکومیتــی باعث محرومیت از حقوق 
 اجتماعی و سیاســی از جملــه کاندیداتوری مجلس 

نمی شود. 
امیــری  افــزود: ممکن اســت کســانی باشــند که 
در مراجــع چهارگانــه اســتعالمی دارای ســابقه 
باشــند که به هیئت هــای اجرایی نیز اعالم شــده 
باشــد اما ســوابقی که باعــث محرومیــت از حقوق 
اجتماعــی همچــون کاندیداتــوری مجلــس در 
 آن نباشــد چنیــن افــرادی صالحیتشــان احــراز 

می شود. 
وی با اشــاره به ماده 50 قانون انتخابات در بررســی 
صالحیتهــا از جملــه مراجــع 4 گانــه و همچنیــن 
تحقیقات محلی خاطرنشــان کرد: مواردی داشــته 
ایم که در مراجع چهارگانه ســابقه سوئی نداشتند اما 
هیئت های اجرایی در بررســی محلی به این نتیجه 
رسیده اند که نامزد شرایط صالحیت را ندارد که این 

افراد را رد کردند. 

نفس های آخر تحریم
آغازشمارشمعکوسبرایفرارسیدنروزاجرایتوافقهستهایولغوتحریمها

»شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها 
آغاز شده است«. این جمله را حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امور بین الملل 
وزارت خارجه دیروز در صفحه اینستاگرامش نوشت. با این حال هنوز زمان دقیق 
اجرای برجام مشخص نشده است. وزیران خارجه ایران و 1+5 هفته گذشته در 
اظهاراتی جداگانه اعالم کرده بودند اگر همه چیز به خوبی پیش رود، در روزهای 
آینده شاهد رسیدن به روز اجرای برجام خواهیم بود.  قرار است ظریف و موگرینی 

در بیانیه هایی روز اجرای برجام را اعالم کنند.
ایران از چند هفته گذشــته اقدامات و تعهدات هســته ای خــود را در چارچوب 
برجام آغاز کرده است. جمع آوری سانتریفیوژهای نطنز و فوردو به تعداد تعیین 
شــده در چارچوب برجام،  انتقال اورانیوم غنی شــده ایران به روسیه و دریافت 
اورانیوم طبیعی یا کیک زرد از سوی ایران تاکنون انجام شده است و خارج کردن 
کالندریای راکتور اراک آخرین اقدام مهم ایران برای بازطراحی این راکتور است 
که در حال انجام است. از سوی دیگرآژانس بین المللی انرژی اتمی باید اقدامات 

هسته ای ایران را راستی آزمایی و در گزارشی آن را اعالم کند.

شایعهسازیدرموردزمانقطعیاجرایبرجام
هم زمان با اظهار نظر مسئوالن درخصوص نزدیک بودن زمان اجرای برجام، 
روز گذشته گمانه زنی هایی درخصوص روز اجرای برجام از سوی برخی رسانه 
ها مطرح شد. این شــایعه امروز، 21 دی ماه را زمان موعود اعالم کرده بود. 
اما انتشــار این خبر واکنش وزارت خارجه را در پی داشــت. جابری انصاری، 
سخنگوی وزارت خارجه روز گذشــته در این خصوص گفت: »قرار قطعی در 
اعالم تاریخ نهایی و مشــخص وجود ندارد، بلکه ایــن زمان بندی به صورت 
حدود زمانی معین شــده است که همچنان باقی اســت«. وی اظهار کرد که 
گفت وگوهای فشــرده ای در مورد تفاسیر و مسائل فنی باقی مانده در جریان 
اســت و آخرین اقدامات و هماهنگی ها در مجموعه شــرکای توافق برجام، 
ادامه دارد. جابــری انصاری در عین حال گفت کــه اقدامات فنی و کارهایی 
هم که باید انجام می شــده در حال پیشــرفت اســت و اظهار امیدواری کرد: 
»در صورتی که مشــکل خاصی پیش نیاید، در همان بازه زمانی کلی از پیش 
تعیین شــده، امکان نهایی شــدن موضوع و رســیدن به نقطه شروع اجرای 

برجام به وجود بیاید«.
با این حال شــایعه زمان اجرای برجام امروز شکل دیگری به خود گرفت و گفته 
شد که زمان اجرای برجام به تعویق افتاده است! موضوعی که باز هم با واکنش 
سخنگوی وزارت خارجه روبه رو شد. جابری انصاری امروز گفت: »اینکه اجرای 
برجام به تعویق افتاده بر اساس یک خبر نادرست هست که تاریخی را به عنوان 
اجرا معرفی کرده و بعد تعویق آن را اعالم کرده است. ما هیچگاه تاریخ دقیقی را 
به عنوان زمان اجرای توافق برجام اعالم نکرده ایم«. وی در ادامه تشریح کرد که 

آنچه اعالم شده بود یک بازه و محدوده زمانی بود که در صورت اجرای تعهدات 
برجام بر اساس جدول زمانی تعیین شده، در این بازه برجام اجرایی می شد.

مجید تخت روانچی، معــاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه نیز با بیان اینکه 
پیش بینی این که بتوانیم روز مشخصی را برای اجرای برجام اعالم کنیم بسیار 
دشوار است، گفت: »اقداماتی که به دنبال توافق هسته ای باید انجام می دادیم 
زمان بر بود و از طرف دیگر، پاسخ دادن به این پرسش که کار چه زمانی به اتمام 
می رسد، سخت بود«. تخت روانچی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در چند 

روز آینده به روز اجرای برجام برسیم.
گفتنی اســت امروز خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع گفت که آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی این هفتــه گزارش تأیید نهایی اجــرای تعهدات ایران 
در برجام را منتشــر می کند. موضوعی که هنوز تایید و تکذیب نشــده است. در 
عین حال فدریکا موگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در 
کنفرانس خبری اش گفت: »می توانم به شــما بگویم که انتظار من این است 
که این روز )لغو تحریم ها( بزودی رخ خواهد داد. روند اجرای توافق هسته ای 

به خوبی در جریان است«. 
با این حال آنچه مشخص اســت نزدیک بودن زمان اجرای برجام و لغو تحریم 
ها است. چنان که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهار نظری هفته اخیر 
گفته بود: »من فکر می کنم زمان اجرای برجام نزدیک اســت و ممکن اســت 

زودتر اتفاق بیفتد اما دیرتر نه.«

لغوتحریمهابدوننیازبهتصویبجدید
امروز کمالوندی و تخت روانچی نیز درخصوص چند و چون اجرای برجام سخن 
گفتند. مجید تخت روانچــی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه با تاکید بر 
اینکه با اجرای برجام همه تحریم های اقتصادی، تجاری و بانکی لغو می شود، 
گفت: »همه تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، چه تحریم هایی که براســاس 
دســتورالعمل رئیس جمهوری بوده و چه آن هایی که بر اساس مصوبه کنگره 
آمریکا اعمال شــده اند، لغو خواهند شــد«. به گفته تخت روانچی تحریم های 
اروپایی و آمریکایی روز کاغذ لغو شده اند و از روز اجرا بدون نیاز به تصویب جدید، 

اتوماتیک وار لغو خواهند شد.
تخت روانچی تاکید کرد کــه از روز اجرایی برجام، موانــع هرگونه فعالیت های 
اقتصادی برطرف خواهد شــد و به دنبال آن زمینه هــای زیادی برای فعالیت 
های اقتصادی باز می شــودوی با بیان اینکه بــرای آن روز باید کامال آمادگی 
داشــته باشــیم، گفت که اگر نتوانیم از روز اجرا کار را شروع کنیم، قطعا خود را 

سرزنش خواهیم کرد.
معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه همچنین در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
این که تکلیف و سرنوشت تحریم های جدید چه می شود، تاکید کرد: »ما اعالم 

کرده ایم که نباید عملی انجام شود که برخالف روح و متن توافق باشد؛ چنانچه 
با نقض فاحش توافق روبرو شــویم، مکانیزم های لحاظ شده در توافق را فعال 
خواهیم کرد«. وی در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ویزای افرادی که 
به ایران سفر داشته باشند نیز اعالم کرد: »وزیر خارجه آمریکا اعالم کرده است 
این مصوبه در بودجه ساالنه مطرح شده است؛ اجرای آن بگونه ای خواهد بود 

که خالف برجام نباشد«.
کتور اراک با بیان اینکه یکی از تعهدات ما این است  وی در ارتباط با تغییر قلب رآ
که اراک نوسازی شود، اظهار کرد: »تمام آنچه قرار بود در اراک انجام شود در 
حال اجراســت«. تخت روانچی با اشاره به اینکه بخشــی از کار در اراک توسط 
مهندسان ایرانی انجام خواهد شد، گفت: »در ارتباط با تغییرات انجام شده در 
راکتور اراک، سندی بین ایران و کشورهای غربی به امضا رسیده که مبنای کار 

قرار می گیرد و بر اساس آن سهم هر کشور مشخص شده است«.

انجامتعهدهادرکمترینزمان،باضریباطمینانباال
بهروز کمالوندی، ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی نیز در گفت و گویی با بیان 
اینکه مــا تقریبًا تمام کارهایی که بر عهده مان بر اســاس برجــام بود را تکمیل 
کرده ایم و کاری باقی نمانده است، اعالم کرد که تنها بخشی از کار اراک باقی 
مانده است که به فاصله اندکی، احتماال در بازه ای کمتر از هفت روز، قابل انجام 
است. کمالوندی در این گفت و گو اظهار کرد: »زمانی که ایران و 1+5 وارد مرحله 
تالش برای رسیدن به روز اجرا شدند برآورد آمریکایی ها و شاید اروپایی ها هم این 
بود که ایران برای انجام تعهدهــای خود به بازه زمانی حداقل 6 ماه نیاز خواهد 
داشــت. با این همه به نظر می رســد که ما تعهدهای خود را در بازه زمانی بسیار 

کمتر به سرانجام رسانده ایم«. 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در این مدت ایران گام های خود را 
بسیار حساب شده و متوازن پیش برده است و حتی با ضریب باالیی از اطمینان 
هم حرکت کرده ایم، گفت: »مثال در خصــوص مبادله اورانیوم فرمایش مقام 
معظم رهبری ایــن بود که ما این مبادله مواد را به دفعــات پیش ببریم. ما حتی 
بیشتر از آنچه مدنظر ایشان بود را در عمل محقق کردیم. به عبارتی ایران تمام 
محمولــه ای که باید تحویــل می گرفت را ابتدا دریافت کرد و ســپس زمانی که 
مطمئن شــدیم و انواع تست ها را در خصوص کیفیت محموله تحویلی به پایان 

رساندیم مواد خود را تحویل دادیم«.
کمالوندی همچنین درخصوص گزارشــی که آژانس باید بدهد، گفت که در 
نتیجه گفت وگوهای آقای صالحی و آمانو هم قرار شــد که آژانس به کارهای 
خود ســرعت عمل بیشتری ببخشــد. وی تاکید کرد: »عمده کار انجام شده 
است و کار در مراحل پایانی است و می توانیم بگوییم که خیلی زود به روز اجرا 

خواهیم رسید«.

پیگیری روزواکنش روز

برجام، نتایج فراوانی در تغییر معادالت منطقه خواهد داشت 
گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان پیرامون تحوالت روابط دوجانبه و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. ظریف با اشاره به نزدیک شدن به مراحل نهایی 
برجام اظهار داشت: ما با نهایی شدن برجام وارد مرحله جدید مناسبات خود با آلمان خواهیم شد و تطبیق برجام، نتایج فراوانی در تغییر معادالت منطقه به سمت صلح و توسعه به همراه خواهد داشت. 
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین آثار افکار افراط گرایانه عربستان سعودی در بی ثبات سازی منطقه اظهار داشت: افکار تکفیری و افراط گرایی تهدید اصلی منطقه است که منشاء و منابع فکری 
و مالی آن از عربستان سعودی نشات می گیرد. ظریف با اشاره به تحوالت ناشی از ایران هراسی عربستان سعودی خاطرنشان کرد: در نامه ای که به وزرای خارجه کشورهای مختلف جهان نوشتیم 
رویکردها و اقدامات ایران هراســانه عربستان سعودی را طی دو سال گذشــته به طور واقعی تبیین ساختیم هرچند در این مدت همواره با اتخاذ سیاست های خویشتندارانه تمامی اقدامات منفی 
آن ها شــامل تعرض به دو نوجوان ایرانی و حادثه منا که پیامدهای بدی در احساسات مردم ایران به جای گذاشت را به طور عقالئی هضم کردیم. وی افزود: ما رویکردهای تشنج آفرین عربستان 

سعودی را نمایش های تبلیغاتی در اینجا و آن جا و آن را رفتاری خام و انفعالی قلمداد می کنیم.

سیاسی
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 با یک بی عقلی 
تحریم درست می شود

برخی بی عدالتی ها تحت عنوان 
حفظ نظام توجیه می شود

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری از مراحل 15 و 16 پارس جنوبی با اشاره به اینکه تحریم 
درست کردن کار ساده ای است و با یک بی عقلی تحریم درست می شود گفت:  برداشتن تحریم و تعامل سخت است. 

خراب کردن و آتش زدن که کاری ندارد، ساختن کار مهمی است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه با دعوا، اختالف و افراطی گری به هیچ جا نمی رسیم تاکید کرد: همه باید متحد شویم 

تا انتخابات صحنه رقابت آزاد ، اخالقی و درست و عاقالنه باشد.
وی در ادامه افزود: انتخابات جای تهمت و تحقیر نیست چرا واقعیت را به مردم نگوییم؟ برای چه دولت منتخب مردم 
را تخریب کنیم؟ دروغ که واضح می شود . کسی نمی تواند در بلندمدت به مردم دروغ بگوید چرا از خوشحالی مردم شاد 
نیســتیم؟ اختالف به طور طبیعی پیش می آید اما اختالفات کوچک را نبایدبه شکاف های بزرگ تبدیل کنیم. منفعت 

کشور مال همه است.
روحانی با اشاره به اینکه دولت به قول خود درباره ایجاد فضای سیاسی باز متعادل و غیر امنیتی عمل کرده است افزود: 

ان شاء الله شورای نگهبان هم در این مسیر خواهد بود و ما شاهد نشاط سیاسی در کشور خواهیم بود.

کشوررابانفت۳0دالریادارهمیکنیم
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبی گفت: این افتتاح به این معنا 
است که توطئه تحریم ها نمی تواند ملت ما را شکست دهد ما در شرایط تحریم توانستیم در سال گذشته فاز 12 و امسال 

هم فاز 15 و 16 را افتتاح کنیم. این ها به معنای همت این ملت برای توسعه و سازندگی کشور است.
رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه بعضی ها نیایند از رکود صحبت کنند، خاطر نشــان کرد: دولت کشور را درشرایط 
نفت 30 دالری اداره می کند نه اقتصاد 147 دالری. دولت کشــور رادر شرایط تحریم اداره می کند نه در شرایط عادی. 
دولت با وجود همه توطئه ها بر ســر قول های خود پابرجا است و در روزهای آینده ما شاهد در هم پیچیده شدن طومار 

تحریم ها خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که همه تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در مشکالت عجیبی گرفتار شده اند بودجه 
ســال 95 در شــرایطی تقدیم مجلس می شــود که اتکای ما به نفت 25 درصد خواهد بود. در حالیکه سایر کشورهای 
تولیدکننده و صادرکننده نفت خام منطقه نود تا 100 درصد اتکایشــان به نفت است.اگر خواستند به ما ضرر بزنند اول 

خودشان ضرر می کنند . کسر بودجه امسالشان هم 100 میلیارد دالر است.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به اینکه در این شرایط دولت افتخار دارد که توانسته تورم را مهار کند و رشد اقتصادی 

کشور در امسال هم مثبت است، تصریح کرد: سال آینده با عبور از تحریم ها سال رونق اقتصادی خواهد بود.

مسائلسیاسیهمنیازبهعلمدارد
رئیــس دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه تعامل ما با جهان باید بر مبنای ابتکار سیاســی 
خودمان باشد،  خاطر نشان کرد: فناوری که فقط در نفت ، گاز ، صنعت، معدن و آی تی نیست ما در سیاست خارجی هم 
به فناوری نیاز داریم. در گفت وگو با جهان هم به فناوری و هنر نیاز داریم علم فقط مربوط به صنعت نیســت در مسائل 
سیاسی هم به علم و دانش نیاز داریم. ما باید پیچ و خم های پیش روی خود را با خرد ، علم ، منطق ، استعداد ، همکاری، 

هماهنگی، انسجام و اتحاد حل کنیم.
روحانی با بیان اینکه گاز تنها پول، تعامل با جهان و خوداتکایی نیست، تصریح کرد: گاز یعنی هوای پاک، محیط زیست 
و نجات از آلودگی که این ها از معضالت بزرگ جهان اســت. ما شــاهد آلودگی در شــهرهای بزرگ بودیم و در این ایام 
برخی دســتگاه های تبلیغاتی هر چه خواســتند گفتند ولی نگفتند در همین ایام وضع آلودگی هوا در شرق آسیا،  هند و 

یا اروپا چگونه بود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما باید به سمت هوای سالم برویم خاطر نشان کرد: رفع آلودگی ها در کوتاه مدت امکان 
پذیر نیســت. ما بســیاری از آلودگی ها را در این دولت کم کردیم. برخی آلودگی ها هم دیگر وجود ندارد و برخی از آن ها 
هنوز وجود دارد. اصالح ســوخت ماشین ها و خانه ها و به روز کردن شرایط حمل و نقل بخشی از کارهایی است که باید 

انجام بگیرد. توسعه تولید گاز هم می تواند آلودگی ها را کم کند.

علی مطهــری در نطق میان  دســتور خود در جلســه علنی امروز مجلس درخصوص موضوع عربســتان بــا تاکید بر 
این که »پاســخ گســتاخی عربســتان را باید در یمن، ســوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجــام داد«، اظهار کرد: 
عربســتان از اینکه ایــران با منابع غنــی ثروت و نیروی انســانی متخصص فــراوان از انزوا خارج و بــه حالت طبیعی 
بازگــردد، خصوصــا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اســالم، به شــدت نگران اســت و شــاید بــا الهام از 
 دوســت دیرینه اش اســرائیل خواب هایی برای ایران دیده اســت، به هوش باشــیم و مانند ماجرای سفارت عربستان 

در دام او گرفتار نشویم.
وی همچنین درمورد حمله به ســفارت گفت: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بســیار روشن بود که عواطف 
مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت 

می کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد، باید پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت 
باال در انتخابات آینده موجب عزت بیشــتر و ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسالمی در جهان و جلب احترام ملل دیگر 

نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.
مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصالح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، 
گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی های اساســی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از 
بی قانونی ها و بی عدالتی ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می کنند و نقطه ضعف اصلی اصالح طلبان تسامح و تساهلی 

است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می شود.
ایــن عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس افزود: ضمن حفــظ نقاط قوت ایــن دو جریان سیاســی و پرهیــز از نقطه 
ضعف آنها، حضور خود در میدان سیاســت را به عنوان راه ســوم بــه نام صدای ملت، به دلیل نیــاز جامعه امروز ایران 
 به این جریــان فکری و سیاســی، ضروری می دانیــم و به همین جهــت فهرســت انتخاباتی را از صــدای ملت ارائه 

خواهیم کرد.
مطهری در ادامه با بیان اینکه این پدیده که اصالح طلبان از شکســت دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از 
شکســت دولت اصالح طلب، گفت: این موضوع بلیه ای است که کشــور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای 

کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکالت جدی مواجه می کند.

کارنامهمجلسنهمدربارهحقوقملتدرخشاننبود
نماینــده مردم تهــران در بخش دیگــری از نطقش با تاکیــد بر این که اولویت هــای مجلس دهم اقتصاد و سیاســت 
داخلی اســت، اظهار کرد:  مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاســت داخلی و اجرای فصل ســوم قانون 
اساســی دربــاره حقوق ملت، کارنامه درخشــانی نــدارد، از قضا رعایــت حقوق ملت، در اقتصاد کشــور هــم اثرگذار 
اســت. مثــال آزادی مطبوعات همیشــه مانع تخلفات بــزرگ اقتصــادی اســت و رانت خواری هــا و اختالس های 
 بــزرگ معموال در دوره محدودیت رســانه ها رخ داده اســت، لــذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراســی یــا قوه چهارم 

یک حکومت نامیده اند.
مطهری با بیان اینکه ریشــه بســیاری از فســادهای اقتصادی در کشــور ما دخالت مســتقیم و غیرمســتقیم برخی 
افراد وابســته بــه نهادهــای حکومتــی در پروژه های بــزرگ اقتصادی اســت، گفت: مســئوالن با اعتمــاد به آنها 
و بــدون نظارت کافــی، به ایــن افراد میــدان می دهنــد و مردم نیــز اعتمــاد می کنند و در این شــرکت ها ســرمایه 
گــذاری می کنند. پــس از مدتــی نهادهــای نظارتــی و قــوه قضائیه مانــع ادامــه کار آنها می شــوند ولی بــه دلیل 
 همــان روابط و مالحظــه کاری هــا و رودربایســتی ها قدرت حــل و فصل ســریع آن را ندارنــد و در این میــان مردم 

دچار خسارت می شوند.
مطهری در بخش دیگری از ســخنانش نیز به مسئله حصر اشــاره کرد و گفت: از صدا و سیما به خاطر این که امسال 
در ایام 9 دی گزارش های واقعی تر و منصفانه تری از حوادث ســال 88 داشت تشــکر می کنم. همچنین از رئیس قوه 
قضاییه می خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است 

حل و فصل کند.

 ایران کشور تعرض کننده به خود را رها نمی کند
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: ایران قدرتمند بوده و ظرفیت دفاعی خوبی دارد اما قصد تعرض به کشوری را ندارد ولی اگر کشوری تعرض کند آن را رها نخواهد کرد. علی الریجانی در جمع 
رئیس و اعضای بنیاد حفظ آثار و ارزشــهای دفاع مقدس افزود: برخی ها توقع نداشته باشند و فکر نکنند می توانند ایران را در مضیقه قرار دهند . وی تصریح کرد: ملت ایران توانمند بوده و از میراث 

گرانقدر دفاع مقدس برخوردار است و قدرت استفاده از این میراث را به خوبی دارد.
رئیس مجلس ادامه داد:  فکر نمی کنم هیچ وقت کشور ما از این ظرفیت به طور کامل استفاده کرده باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط فعلی مشکالتی بوجود آمده که باید از 

رفتار جمهوری اسالمی ایران چه در گذشته و چه در حال درس بگیرند. الریجانی افزود: اگر ما بعد از جنگ با کشورهایی که به صدام کمک می کردند تالفی نکردیم به خاطر این بود که نگاه ما بازی خرد 
نیست و به دنبال رفتار رایج منطقه ای که رقابتهای حسودانه است نیستیم. رئیس قوه مقننه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران احساس مسئولیت بزرگتری دارد و نگران سرنوشت امت اسالمی است. 

وی افزود: برای ایران همیشه افتخار است که یک کشور مسلمان از نظر بنیه دفاعی یا اقتصادی قوی باشد چرا که این مسئله را تقویت کل بنیه مسلمانها می دانیم .

مهدی هاشمی بستری شد
وکیل خانواده هاشمی با بیان اینکه مهدی 
هاشــمی امروز تحــت عمل جراحــی قرار 
گرفــت، گفت:منتظــر جــواب پاتولــوژی 
هستیم.سیدوحید ابوالمعالی در خصوص 
حضور مهدی هاشمی در بیمارستان گفت: 
روز گذشته به دلیل دردی که مهدی هاشمی 

در ناحیه شکم احساس کرد به بیمارستان منتقل شد و همان زمان به روش 
آندوســکوپی اقدامات تشــخیصی صورت گرفت.وی افزود: صبح امروز با 
بیهوشی کامل وی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک غده از بدنش خارج 
شد که ما هنوز منتظر جواب پاتولوژی هســتیم و نگرانی مان برطرف نشده 
است.ابوالمعالی با بیان اینکه مهدی هاشمی هم اکنون در بیمارستان نیکان 
بستری اســت گفت: خبری که در مورد شکستگی پای مهدی منتشر شده 

مربوط به قبال بوده که مداوا هم در داخل زندان صورت گرفته بود.

دشمنان برای انتخابات طمع کرده اند
ســخنگوی جمعیت ایثارگران با ابراز اینکه 
دشــمنان به خیال باطل خود در انتخابات 
آینده طمع کرده اند، گفت: تمام کسانی که 
دل در گروی نظام جمهوری اسالمی دارند 
و ایران را ســربلند و امن می خواهند باید در 
انتخابات مجلس دهــم و خبرگان رهبری 

حضور گسترده داشته باشند و سلیقه های مختلف در این انتخابات حضور 
یافته و تالش کنند که در فعالیت های انتخاباتی خود اصول و بایســته های 

نظام را حفظ کرده و به چالش نکشند.
فروزنــده تأکید کــرد: رقابت هــای انتخاباتی بایــد در چارچــوب روش ها 
و تاکتیک هــا باشــد و راهبردهــای اصلــی نظــام نبایــد آســیب ببینــد؛ 
گاه باشــند و چهره دلســوز خط امــام و رهبــری را   ملــت بصیر مــا بایــد آ

انتخاب کنند.

تبلیغات اصالح طلبان شروع می شود
ائتــالف  ســتاد  گفــت:  علــی صوفــی 
اصالح طلبان مختص شهر تهران تشکیل 
شده است و ســتادهایی که تحت نظر ستاد 
ائتالف اصالح طلبان راه اندازی شود؛ تحت 

چهارچوب قانون عمل خواهد کرد.
رئیس ســتاد تهران ائتــالف اصالح طلبان 

با تاکید بر اینکه این ســتاد زیرنظر شــورای عالی اصالح طلبان است و سه 
جریان عمده را باهم تجمیع کرده اســت؛ یادآور شد: یعنی شورای راهبری 
اصالح طلبان، شورای هماهنگی جبهه اصالحات و ستاد دکتر عارف همه 
در شورای عالی سیاستگذاری با حدود 40 نفر عضو که جلسات آن به صورت 
منظم تشــکیل می شــود و ســتاد جداگانه ای از طرف آقای خاتمی یا آقای 
هاشمی یا نزدیکان آنها تشــکیل نخواهد شد و تفرقه ای در این میان وجود 

ندارد و همگی در این ستاد به فعالیت مشغول خواهند شد.

 سعودی ها 
دچار توهم شده اند

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به رفتارهای غیرعاقالنه 
سعودی  ها و تحرکات آنان در مخدوش کردن چهره 
جهان اســالم و از جمله حمالت غیرانســانی آنها به 
مردم بی دفــاع یمن اشــاره و اظهار کــرد: حمالت 
سعودی ها به یمن غیر انسانی، غیر منطقی و بر خالف 
تمام موازین بین المللی است و با این حال شاهد ادامه 

این حمالت از سوی حکام سعودی هستیم.
آیــت الله آملــی الریجانی واکنش های عربســتان 
ســعودی به حادثه رخ داده در خصوص سفارت این 
کشــور در ایران را بهانه تراشی  های حکام این کشور 
علیه جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی 
توصیف کرد و گفت: مســئوالن کشور وقوع چنین 
حادثه  ای را تقبیح کردند اما ســعودی ها آن را بهانه  
ای برای حملــه به جمهوری اســالمی ایــران قرار 
داده اند؛ آن هم در حالیکه چنین حوادثی در بسیاری 
از کشورها رخ می دهد و معموال برای واکنش نشان 

دادن بــه چنین رخدادهایی به موضع گیری رســمی 
مسئوالن و مراجع رسمی در قبال وقوع این حوادث 

توجه می شود.
رئیس دســتگاه قضا با تاکیــد بر اینکــه در مواردی 
سفارتخانه  های جمهوری اســالمی ایران در برخی 
کشورها آماج چنین رخدادهایی بوده است و مسئوالن 
جمهوری اسالمی ایران همواره موضع گیری  های 
مدبرانه و مســتند به واکنش رســمی دولت  های آن 
کشورها داشته  اند گفت: در حال حاضر رفتار سعودی 
ها در مقابل این حادثه به هیج وجه متناسب با موازین 
و عرف بین المللی نیست و واکنش هایی غیر عاقالنه و 

خارج از تدبیر است.
آیت الله آملی الریجانی به وقوع حادثه منا و ربط دادن 
آن به قضا و قدر الهی از سوی حکام سعودی و تاکید 
بر لزوم پیگیری این حادثه از سوی مقامات اجرایی و 
قضایی جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی 
به سایر اقدامات و تحرکات این کشور از جمله حمایت 
سعودی  ها از تروریست  ها و جنایاتشان در یمن اشاره 
کرد و افزود: حاکمان ســعودی به گونه  ای ســخن 
می گویند که گویی تمام امور کشورهای اسالمی در 
دست آنها است در حالیکه این تصور در واقع توهمی 
بیش نیســت و آنان بایــد بدانند که گرچــه ثروتی باد 
آورده نصیبشان شده اســت اما عقالنیت و تدبیر در 
امور، مسئله دیگری است که باید به آن دست یافت.

رئیس قــوه قضاییه با تاکیــد بر اینکه مــردم جهان 
اسالم و بســیاری از دولتمردان کشورهای مسلمان 
فریب تحرکات و اظهارات ســعودی  هــا را نخواهند 
خورد تصریــح کرد: حاصل اقدامــات غیرمنطقی و 
غیرعقالنی حاکمان ســعودی جــز تضعیف جهان 
اسالم و خدمت به استکبار و تقویت جریان تروریستی 
نیســت و باید گفت متاســفانه حاکمان ســعودی به 
عنوان عمله  ای در خدمت صهیونیست  ها و آمریکایی  
ها در آمده  اند. آیت الله آملــی الریجانی تاکید کرد: 
سعودی  ها باید بدانند رفتار جمهوری اسالمی ایران 
در مقابل آنــان توام بــا متانت و تدبیر اســت اما این 
متانت، تدبیر و ســکوت به معنای این نیست که آنها 
می  تواننــد هر کاری انجام دهند و بــه هر حال صبر 

جمهوری اسالمی ایران هم حدی دارد.

نامهنیوزنوشت:دلواپسحضوریک»خمینی«درمجلسخبرگان
دلواپسان از شخصیت و کاریزمای سید حسن خمینی می ترسند. آنها به خوبی می دانند که سید حسن هم مورد قبول مردم، هم مورد قبول 

بزرگان نظام و هم مورد قبول حوزه های علمیه است و به همین دلیل سعی می کنند چهره  او را مخدوش کنند.

بهارنیوزنوشت:حرکتهایافراطِیپرهزینهتاکی؟
وقتی قانونگرایی در مرحله حرف و شعار بماند و به مرحله اجرا و عمل نرسد، نتیجه و خروجی آن، جز بروز هرج و مرج، تحمیل هزینه مالی و 

اعتباری بر نظام، قربانی شدن عدالت، زدودن اخالق و بی ارزش شدن آبرو و حیثیت اشخاص و کشور نخواهد شد.

عصرایراننوشت:همزمانیتنشزداییباغربوتنشزاییکشورهایعربی
سیاستمداران عرب، به ویژه در منطقه خاورمیانه می دانند که اگر کشورهایشان ارج و قربی در سال های گذشته در بین کشورهای غربی 

پیدا کرده اند، به خاطر وضعیت خاص روابط ایران و غرب است و اگر روابط عادی شود، جای بازی آنها، در حاشیه است و نه در متن.

تسنیمنوشت:رفتارشناسینفوذومانورتجملدردورهآقایهاشمیرفسنجانیتاامروز
اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، 

اختالف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به وخامت گرایید.

پارسنیوزنوشت:اصالحطلبانومجلسآتی
صالح طلبان برای مجلس آتی مهمترین نکته ای که می توانند در اختیار داشته باشند، مسئله ی هسته ای است که با افتخار ملی دانستن 

و باز تولید دستاوردهای مختلف آن می خواهند این موضوع را به پای خودشان بنویسند.

عکس روزسایت نگار

تبادل پیکر 93 شهید در 
مرز شلمچه - خوزستان

خبرنامه
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رصدخانه

هزارتوی »اس 300« 
ایران شکایت خود از روسیه درباره »اس 300« را پس گرفت

موضوع قرارداد تهران و مســکو برای تحویل سامانه های موشکی »اس 
300« به ایران و کش و قوس های فراوان رخ داده در رابطه با آن، طی چند 
سال اخیر به یکی از اصلی ترین عوامل شــکل دهنده و تأثیرگذار بر روابط 
ایران و روســیه تبدیل شده است. ســامانه هایی که قرارداد خرید آن ها در 
سال 2007 به امضای طرفین رسید، اما دو سال بعد، مسکو به بهانه وجود 
تحریم های بین المللی علیه ایران، از تحویل آن ها خودداری کرد. اکنون 
و در شرایطی که پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 که 
چشم انداز برداشته شدن تحریم های ایران را به عنوان یک واقعیت مورد 
انتظار مطرح ساخته، بهانه سابق روس ها در این ماجرا از بین رفته و اخیرًا 
اخبار متعددی درباره تحویل این سامانه در آینده نزدیک منتشر شده است. 
اما در تازه ترین تحول، یک مقام ارشد روس امروز )دوشنبه( اعالم کرد که 
ایران شکایت خود از روسیه به دلیل عدم تحویل این سامانه را پس می گیرد 

و به این ترتیب، آخرین مانع در مسیر تحویل آن نیز برداشته می شود.
بر اساس خبری که بعدازظهر دوشــنبه در رسانه های روسیه مطرح شد، 
معاون نخست وزیر روسیه گفته ایران شکایت خود از روسیه به دلیل عدم 
تحویــل ســامانه »اس 300« را پس می گیرد. دیمیتــری روگوزین در این 
زمینه اظهار داشــته: »در راستای برداشته شدن تحریم های ایران که در 
آینده نزدیک قرار است اجرایی شود، ایران شکایت خود علیه روسیه را پس 
خواهد گرفت«. وی ادامه داد: »تهران تاکنون پیش پرداخت هایی را برای 
دریافت سامانه های موشکی »اس 300« به روسیه پرداخت کرده است«. 
روگوزین در ادامه افزود: »نحوه تحویل سامانه دفاعی موشکی »اس 300« 
به ایران، در قراردادی که سال گذشته به امضای دو طرف رسید تعیین شده 
است. تحویل این سامانه ها به ایران پس از آن انجام خواهد شد که هزینه 
آن از سوی ایران پرداخت شود. تاکنون پول هایی که از تهران دریافت شده، 
به سازمان های مرتبط با این موضوع در روسیه پرداخت شده و قرارداد هم 
اکنون در حال تکمیل روند اجرایی خود اســت«. روگوزین تأکید کرد: »ما 
در حال دریافت ضمانت های الزم از ایران برای لغو شکایت آنان هستیم«. 
این خبر پس از آن اعالم می شــود که چند روز پیش، اخباری درباره نهایی 

شدن تحویل »اس 300« به ایران و جزئیات آن منتشر شد. در این راستا، 
خبرگزاری ایتارتاس روســیه به نقل از یک مقام ارشــد نظامی اعالم کرد 
تحویل سامانه »اس 300« به ایران از ژانویه )دی ماه( آغاز می شود و فوریه 
)بهمن ماه( پایان می یابد. این منبع نظامی گفت تحویل اولین ســامانه از 
»اس 300« در ماه ژانویه آغاز و در ماه فوریه )یک ماه بعد( به پایان می رسد. 
به گفته وی، ایران دومین سامانه را در ماه اوت یا سپتامبر 2016 دریافت 
خواهد کرد. وی تأکید کرد که روسیه تمام تعهدات خود را در زمینه تجهیز 
ایران به ســامانه پدافند هوایی »اس 300« انجام خواهد داد. به گفته این 
مقام ارشد روس، حدود 80 متخصص ایرانی در زمینه نحوه استفاده از این 

کادمی هوا- فضای »موژیسکی« روسیه آموزش خواهند دید.  سامانه در آ
کادمی آغاز خواهند  متخصصان ایرانی از ماه ژانویه آموزش خود را در این آ

کرد که به مدت 4 ماه به طول خواهد انجامید. 
براساس این گزارش، هزینه های این دوره آموزشی 4 ماهه در قرارداد پیش 
بینی شده است. پس از آن، متخصصان ایرانی در ماه مه به خانه بازخواهند 
گشت. به گفته این منبع روس، براساس قراردادی که میان دو طرف در ماه 
سپتامبر 2015 امضا شد، اولین سامانه از »اس 300« برای انجام مراحل 
تست و آزمایش فورًا به منطقه »کاپوستین یار« منتقل شد که در حال حاضر 
مراحل تست آن رو به اتمام است و منتظر تأییدیه نهایی و کسب مجوزهای 

الزم اســت. به گفته این منبــع نظامی روس، اولین ســامانه به بندری در 
ســواحل دریای خزر منتقل و از طریق دریا به ایــران تحویل داده خواهد 
شد. دو روز بعد از آن نیز دیمیتری روگوزین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»روسیه 24« اعالم کرد، قطعات سامانه دفاع موشکی »اس 300« در حال 
انتقال به ایران است. وی با بیان اینکه دوباره قرارداد میان ایران و روسیه به 
جریان افتاده و مرحله تحویل این محموله آغاز شده است، گفت: »تحویل 
اس 300 به ایران، افق های جدیدی را در همکاری های نظامی و امنیتی 
دو کشــور باز خواهد کرد«. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وی 
پیش از این اعالم کرده بود در آینده 100 فروند جنگنده سوخو در پنج سال 
آینده به ایران تحویل خواهد شد و اشاره وی به همکاری های نظامی آتی 

می تواند به همین موضوع داللت داشته باشد.
باید اشاره کرد که سامانه موشکی »اس 300«، یک سامانه موشکی سطح  
به  هوای دوربرد و خودکششــی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع هاست 
و در واقع، نــوع تکمیلی ســامانه پدافندی ارتفاع بــاالی »اس 200« به 
شــمار می رود. این سامانه اواخر دهه 1970 توسط شرکت همکاری های 
صنعتی آلماز برای نیروی دفاع هوایی شــوروی ســاخته شد و مدل های 
مختلف این موشک در سازمان ناتو با نام های سام 10، سام 12 و سام 20 
شناخته می شوند. نخســتن مدل این موشک با نام »اس 300 پی« برای 
نخستین بار در سال 1979 در شوروی عملیاتی شد؛ هرچند تکامل آن از 
سال 1969 به منظور ساخت موشک سطح به هوایی با برد 75 کیلومتر که 
هم در نیروی زمینی و هم در نیروی دریایی اســتفاده شود، آغاز شده بود. 
روســیه و ایران ابتدا در ســال 2007 قراردادی را برای تحویل پنج سامانه 
دفاعی اس 300 امضــا کردند، اما در ســال 2010، دیمیتری مدودیف، 
رئیس جمهور وقت روسیه، این قرارداد را تحت فشارهای غرب و آمریکا به 
این بهانه که نقض قطعنامه تحریمی شــورای امنیت سازمان ملل است، 
به حال تعلیق درآورد. ســرانجام والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
آوریل 2015، این ممنوعیت را بعد از توافق هسته ای مقدماتی قدرت های 

جهانی با ایران لغو کرد.

»برجام« یک گام به اجرا نزدیک تر می شود 
آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته گزارش تأیید نهایی اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام را منتشر می کند. آژانس براساس توافقاتی که پیش تر صورت گرفته بود، موظف است این گزارش را ارائه دهد. آن گونه که پیش از این اعالم 
شده بود، همزمان با انتشار گزارش نهایی آژانس، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه ای مشترک اجرایی شدن برجام را اعالم می کنند.  حسین  جابری انصاری، 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان امروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص شمارش معکوس اجرای برجام نیز گفت: »زمان آن چندان دور نخواهد بود، اما تاریخی مشخص نشده است. بازه زمانی 
تعیین شده بر اساس جدول تعهدات متقابل طرفین است که باید به مرور پیش برود و هر خدشه ای می تواند تاریخ آن را جابه جا کند«. جابری انصاری ادامه داد: »در آخرین گفت وگوهای ژنو، آخرین وضعیت بر اساس جدول تعهدات متقابل 
مرور شــد و هر طرف متعهد شــده که اقدامات نهایی خود را دنبال کند«. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در گفت وگو با روزنامه اعتماد اعالم کرد که برجام حداقل تا هفت روز آینده اجرایی خواهد شد و افزود: »ما تقریبًا 
تمام کارهایی که براســاس برجام بر عهده مان بود را تکمیل کرده ایم و کاری باقی نمانده؛ البته منهای بحث اراک که بخش هایی از کار شروع شده و بخش باقیمانده هم در فاصله اندک قابل اتمام است«. از دیگر سو، مجید تخت روانچی 

کتور اراک با طراحی جدید تعویض و نصب می شود«.  معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با بیان اینکه شمارش معکوس برای اجرایی شدن برجام آغاز شده است، گفت: »قلب رآ

دو میلیون نفر برای شرکت در مراسم »پیشوا اجتماع« به کرانه  رودخانه توراگ در 
بنگالدش سفر کردند.

آتش سوزی در 53000 هکتار زمین در 
استرالیا.

شرکت های مختلف جهان، خودروهای مفهومی خود را در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی )CES( در الس 
وگاس عرضه کردند.

مردی اهل سوریه کودکی را از زیر آوار 
ساختمان بیرون می کشد.

القاعده:سراوبامارا
ازتنشجدامیکنیم

یکی از رهبران القاعده در فایلــی ویدیوئی تهدید کرد که گروهش 
آمریکا را نابود و سر باراک اوباما را از تن جدا می کند. این رهبر القاعده 
خطاب به آمریکایی ها گفــت: »ما با تمامی امکاناتی که در اختیار 
داریم، کشــور شــما را ویران کرده و جهاد«را به خاک شما منتقل 
خواهیم کرد و بدانید که بد ترین شرایط در راه است«. وی باراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا را تهدید کرد و گفت: »اما تو اوباما، به اذن 
الهی سرت را خواهیم برید و همچنان با شما جنگ خواهیم کرد«. 
این فرد از سیاهپوستان آمریکایی خواست تا به دلیل ظلم و تبعیض 

نژادی که دولت آمریکا بر آن ها روا می دارد، به القاعده بپیوندند.

سیستمپیچیدهداعش
برایعبورومرورتروریستها

داعش از سیستمی پیچیده برای انتقال اعضای خود در سوریه و 
عراق استفاده می کرد. گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه 
یک سیستم بسیار پیچیده در انتقال افراد را طراحی کرده بود که 
در آن گذرنامه ها توسط یک ســازمان مهاجرت مورد تأیید قرار 
می گرفتند. اعضای داعش با به راه انداختن یک برنامه بســیار 
پیچیده مهاجرت در مرزهای ســوریه و ترکیه اجازه عبور و مرور 
آزادانه تروریست های این گروه با فهرست های مسافرتی و مهر 
سازمان مهاجرت و ســازمان حمل و نقل داعش را امکان پذیر 

کرده بودند.

نگرانیآلسعودازدچارشدن
بهسرنوشت»مبارک«

در ادامــه تحلیل هــا دربــاره اعدام هــای اخیر آل ســعود و 
تنش های عربســتان با ایــران، یــک پایــگاه آمریکایی این 
موضوعــات را به نگرانی های ریــاض از اعتراضات مردمی و 
تالش برای ســرکوبی آن ها مرتبط دانست. بلومبرگ با اشاره 
به اعدام 47 نفر در عربســتان سعودی نوشــت: »اعدام نمر 
النمر بیشــتر به منظور تحریک شــیعیان نبــوده، بلکه برای 
پیش دستی کردن و ممانعت کردن از خشم داخلی بابت مرگ 
تعداد زیادی از ســنی ها که 85 درصد جمعیت این کشــور را 

تشکیل می دهند، بوده است«. 

برگزارینشستروسیه،آمریکاو
سازمانمللدربارهسوریه

یــک مقام وزارت امور خارجه روســیه که خواســت نامش فاش 
نشود، گفت نشست سه جانبه روسیه، آمریکا و سازمان ملل، روز 
چهارشــنبه در ژنو برگزار خواهد شد. این مقام روس خاطرنشان 
کرد: »در نشســت وین، راه های حل و فصل سیاســی بحران 
ســوریه بررســی و ســه طرف در باره آن مذاکــره می کنند«. نام 
شرکت کنندگان در این نشست سه جانبه اعالم نشده است؛ اما 
به گزارش رسانه های روسی، از طرف روسیه، میخاییل بوگدانف، 
معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور 

خاورمیانه و شمال آفریقا در نشست وین شرکت می کند.

بین الملل
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همه تحریم ها لغو می شود
تختروانچی:پیشبینیروزدقیقاجرایبرجامسختاست

مجید تخت روانچی امروز دوشنبه در نشست اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیران عامل بانک ها گفت : با اجرای برجام 
همه تحریم هــای اقتصادی، تجاری و بانکی لغو می شــود. وی افزود : همه 
تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، چه تحریم هایی که بر اساس دستورالعمل 
رئیس جمهوری بوده و چه آن هایی که بر اســاس مصوبه کنگره آمریکا اعمال 

شده است، لغو خواهد شد.
تخت روانچی گفت : تحریم های اروپایی و آمریکایی روز کاغذ لغو شده است و 
از روز اجرا بدون نیاز به تصویب جدید، اتوماتیک وار لغو خواهند شد. وی چند بند 
مرتبط با فعالیت های بانکی مطرح شــده در برجام را قرائت کرد و گفت: از روز 
اجرایی برجام، موانع هرگونه فعالیت های اقتصادی برطرف خواهد شد و بدنبال 
آن زمینه های زیادی برای فعالیت های اقتصادی باز می شــود؛ بعنوان نمونه 

برای بازگشایی ال.سی از روز اجرا هیچ منعی وجود نخواهد شد.
تخت روانچی با تاکید بر اینکه برای آن روز باید کامال آمادگی داشته باشیم،گفت: 
اگر نتوانیم از روز اجرا کار را شروع کنیم، قطعا خود را سرزنش خواهیم کرد. وی 
تصریــح کرد : از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، کشــورهای 
اروپایی و آمریکا به طور مجزا آیین نامه های اجرایی برجام را منتشر می کنند و 

در اختیار همه قرار می دهند.
تخت روانچی افزود: بحث ها فشرده ای در روزهای گذشته داشتیم که شامل 
بحث های فنــی و مرتبط با رفــع تحریم ها بوده اســت و یکی از مــوارد مهم، 
دســتورالعمل های اجرای برجام بود. تخت روانچی گفت : بر اســاس برجام، 
کشورهای اروپایی و آمریکایی متعهد شــدند آیین نامه های مجزایی را آماده و 
منتشــر کنند ، این آیین نامه ها از اهمیت زیادی برخوردار اســت و نقشه راهی 
است که بنگاه های اقتصادی بر اساس آن در زمان لغو تحریم عمل می کنند.
معاون اروپایی و آمریــکای وزارت خارجه اضافه کرد: اتــاق بازرگانی ایران نیز 
اعالم کرده است که آیین نامه اجرایی را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد. وی 
گفت : تیم مذاکره کننده در شــرایطی که مذاکرات اصلی تمام شده بود، درگیر 
بحث های ریز برای اجرا بود. تخت روانچی درباره آیین نامه هایی که قرار است 
روز اجرای برجام منتشــر شــود ، گفت : این آیین نامه ها به پرسش هایی پاسخ 
می دهد که بعد از اجرایی شدن برجام در بخش های مختلف به ویژه در مسائل 

اقتصادی چه اتفاقی رخ می دهد.

پیشبینیروزدقیقاجرایبرجامسختاست
مذاکره کننده ارشد هســته ای گفت: پیش بینی برای روز دقیق اجرای برجام 
سخت است چون کاری که باید انجام می دادیم و اتفاقا شروع هم کردیم زمان 
بر بوده است. مجید تخت روانچی در نشســت خبری پس از جلسه هماهنگی 
با مدیران بانکــی و فعاالن بخش خصوصی افزود: اینکه کارهایی را که ما آغاز 
کرده ایم به پایان برســد و آژانس آن را تایید کند ، تعیین روز آن ســخت است اما 

می توانیم بگوییم در چند روز آینده برجام اجرا خواهد شد.
وی اضافه کــرد: کار طرف های مقابل ما در 1+5 راحت تر اســت زیرا تصمیم 
های خــود را گرفتند و مکتوب کردند و به محض اینکــه آژانس کارهای انجام 
شــده ما را تایید و اعالم کند به طور اتوماتیک تصمیمات آنها عملی می شــود. 
عضو ارشد مذاکره کننده هشــته ای افزود: هیچ موقع روز خاصی را به عنوان 
روز اجــرای برجام اعالم نکردیم ، نه اینکه نخواســتیم اعالم کنیم بلکه عملی 
نبود اما اکنون که به انتهای کار نزدیک شدیم می توانیم بگوییم برجام در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.
تخــت روانچی افزود : تمرکز ما بر محتوای کار و  اجرای  احســن کار و در عین 
سرعت است و اینکه گفتیم تا اواخر دی برجام اجرایی می شود ، پیش بینی اولیه 
بوده است . تخت روانچی درباره نوسازی راکتور آب سنگین اراک گفت:  یکی از 
تعهدات ما این است که راکتور اراک نوسازی و طراحی جدید شود ، البته کارهایی 
که قرار بود در اراک انجام شــود در حال انجام اســت و در این باره سندی میان 

ایران و کشورهای 1+5 و نماینده عالی اتحادیه اروپا امضا شد که پایه کار است.
مذاکره کننده ارشد هسته ای با بیان اینکه ما مجری کار در راکتور اراک هستیم 
، گفت: با استفاده از توانمندی شرکت ها و تخصص مهندسان داخلی قسمت 
خوب کار انجام شــد و  البته سند امضا شــده میان ایران ، 1+5 و نماینده عالی 
اتحادیــه اروپا مبنای کار در باره راکتور اراک خواهد بــود. تخت روانچی در باره 

قلب راکتور اراک گفت: قرار بود قلب این راکتور تعریف و طراحی جدید شود .

لغوتحریمهایاقتصادی،تجاری،مالیوبانکیلغوبااجرای
برجام

وی درباره تکلیف تحریم های جدید از سوی امریکا گفت: اگر تحریمی بر خالف 
روح و متن برجام انجام شود ، در خود برجام صراحت دارد که نباید چنین کاری 
کنند که اگر اقدام کردند از نظر ما نقض برجام حساب می شود و اگر به مرحله ای 
برسد که با نقض فاحش روبرو شویم ، مکانیزم اجرایی آن را در کمیسیون مشترک 
فعال خواهیم کرد و البته پیش بینی نتیجه کار کمیسیون مشترک مشکل است.

تخت روانچی درباره محدودیت اعمال شــده برای ویزای کســانی که به ایران 
سفر می کنند افزود : جان کری وزیر امورخارجه امریکا گفته است" این مصوبه 
داخل بودجه ساالنه امریکا بوده البته آن را به نحوی امضا خواهیم کرد که خالف 
تعهدات ما در برجام نباشــد " و  ما اگر اقدامی در مغایرت با برجام باشد مکانیزم 
کمیسیون مشترک را فعال خواهیم کرد. معاون اروپا و آمریکای وزیر امورخارجه 
افزود: درباره عملیاتی کردن دوباره سوئیفت، مذاکراتی صورت گرفته تا از روز 

اجرای برجام، کار با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی خاطرنشــان کرد: ماده 21 برجام به صراحــت عنوان می کند که معامالت 
به ریــال و ارائه اســکناس دالر آمریکایی به ایران ممنوعیتی نخواهد داشــت 
ضمن اینکه محدودیت های تجارت دوجانبه، نقــل و انتقال درآمدها، خرید و 
پذیره نویسی اوراق قرضه دولتی، ارائه خدمات به بانک مرکزی و نیز انجام امور 

بیمه ای مجاز خواهد بود.
وی گفت: چنانچه در اجــرای برجام، گروهی بخواهند ســنگ اندازی کرده و 
مانع تراشــی کنند که هم اکنون نیز شاهد آن هســتیم، موادی در برجام وجود 

دارد که بر اساس آن کشورهای اروپایی و آمریکایی تعهد به بدون بازگشت بودن 
تحریم های ایران داشته و نمی توانند تحریم جدیدی را تحمیل کنند.

تخت روانچی افزود: بر اســاس برجام، همه تحریم های اقتصادی، تجاری، 
مالی و بانکی لغو خواهد شــد و از این پس ایران با هیچ گونه تحریمی از ســوی 
اتحادیه اروپا و آمریکا که در گذشته وضع شده باشد، مواجه نخواهد بود؛ ضمن 
اینکه دســتورالعمل های اجرایــی رئیس جمهور آمریکا نیز ملغی شــده و همه 
تحریم هایی که از سوی کنگره به تصویب رسیده، دیگر الزم االجرا نخواهد بود. 
معاون وزیر امور خارجه افــزود: رئیس جمهور آمریکا به صورت کتبی نیز تعهد 
داده که تحریم ها را اجرا نکند؛ ضمن اینکه اتحادیه اروپا نیز دستورالعمل هایی 
را به تصویب رسانده که نشان می دهد تحریم ها تنها روی کاغذ لغو نشده است و 

از روز اجرا برای لغو آنها نیاز به دستورالعمل جدیدی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: بند 19 برجام به صراحت اعالم می کند که از روز اجرای برجام، 
نقل و انتقال مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی و اشخاص و نهادهای ایرانی 
امکان پذیر خواهد بود و فعالیت های بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری جدید، 
افتتاح شعب، ارائه خدمات بیمه ای، بیمه اتکایی و سوئیفت برقرار خواهد شد؛ 

ضمن اینکه حمایت مالی از تجارت به ایران صورت می گیرد.
تخت  روانچی گفت: هر نوع عمل اقتصادی و اقدامات مربوط به اقتصاد ایران 
که در قالب تحریم اجرایی شــده است، از روز اجرای توافق لغو می شود و زمینه 
کاری زیادی برای ایران فراهم خواهد شــد. وی از نظام بانکی کشــور خواست 
آمادگی الزم را برای گشایش LC داشته باشد، زیرا منع قانونی در این زمینه وجود 

ندارد و اگر نتوانیم خوب برجام را اجرا کنیم باید خود را سرزنش کنیم.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: در ماده 28 و 29 برجام به این اشــاره شــده 
که نباید سیاســت هایی با هدف خاص که تاثیرات منفــی بر تجارت ایران دارد، 
اتخاذ شود. تخت روانچی خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر نیز با شروع نهایی 
شــدن برجام، هیأت هایی نیز به ایران آمده اند، هفته آینده نیز هیأتی از چک را 
داریم که در تداوم حضور هیأت های خارجی به ایران انجام خواهد شــد این در 
حالی اســت که در سال های قبل هیات های اروپایی یا نمی آمدند یا حضور آنها 

در ایران کم بود.

علی ربیعی: عده ای پدرسوخته و لمپن سرمایه گذار کشور شده اند
علی ربیعــی وزیر کار، با ابراز تأســف 
نسبت به خانه نشــینی کارآفرینان و 
کارفرمایان دلســوز، امثالی همانند 
»ب.ز« را که مشهور به فساد اقتصادی 
اســت، پدرســوخته و ُلمپن خواند و 
گفت: داستان افزایش تند دستمزد 
کارگران همانند سر بریدن مرغ تخم  

طالست. پیش از ظهر امروز همایشی با عنوان پیگیری 
مطالبات کارگران توسط شوراهای اسالمی کار سراسر 
کشــور، برگزار شــد که نکات جالبی به همراه داشــت. 
حاضران در جلســه که اکثرًا کارگران و بازنشســته گان 
بودند، با پالکاردهایی اعتراض خود را نسبت به پایین بودن 
دســتمزد اعالم کردند.  این کارگران در حین سخنرانی 
حاضران سرپا ایســتاده و با صدای بلند از سیاست های 
دولت انتقاد کردند و گفتند که آقای روحانی با کلید کارگران و 
فرهنگیان رئیس جمهور شده است، اما هیچ توجهی به این 

قشر ندارد.  کارگران در این پالکاردها 
از تبصره 24 قانون برنامه ششم توسعه 
که به موضوع کاهــش 25 درصدی 
مزد کارگران تازه کار زیر 29 سال اشاره 
کرده بود، انتقاد کردند.  علی ربیعی هم 
گاهی خود نسبت به  طی سخنانی از آ
مشکالت کارگران تعریف کرد و وزارت 
کار را خانه کارگران دانست و گفت:  کارفرمایان و کارآفرینان 
دلسوز کشور خانه نشین شدند و عده ای پدرسوخته ُلمپن و 
امثال »ب.ز«ها سرمایه گذار کشور شدند. وی بیان کرد: 
عملکرد ما معطوف به اقدامات پوپولیستی و رضایت بخشی 
کوتاه مدت نیست و صادقانه با مردم سخن می گوییم.  خود 
را وزیر بیکاران هم می دانم و مســئولیت دارم. 12 هزار و 
500 میلیارد تومان از اموال ســازمان تأمین اجتماعی را 
فروختند و ببینید با این میزان چقدر ســاندویچ می توان 

خرید؟! قطعًا کل ایران را پر می کند.

برقراری سوئیفت ۲ هفته پس از اجرای برجام
مدیر ارتباطات اداره بین الملل بانک 
مرکــزی گفت: بانک هــای بزرگ و 
کوچک زیادی بــا ما مذاکره کرده اند 
و بعد از اجرایی شــدن برجام با بانک 
ICBC در حوزه فاینانس و عملیات 
خزانــه داری کار را آغــاز می کنیــم. 
بانک مســقط نیــز برای گشــایش 

اعتبار اســنادی 200 تا 250 میلیون دالر اعالم آمادگی 
کرده  است.

حسن یعقوبی صبح امروز در نشست مدیران عامل 9 بانک 
کشور با هیأت رئیســه اتاق بازرگانی ایران گفت: تمامی 
خدمات مرتبط با سیستم های بانکی و پولی و حتی آنهایی 
که به صراحت در دوره برجام ذکری از آنها نشده اجرایشان 
برای ایران مجاز خواهد بود.  وی به اعالم آمادگی بانک 
مســقط )پایتخت عمان( برای گشایش اعتبار اسنادی 
اشاره کرد و گفت: 200 تا 250 میلیون دالر برای گشایش 

اعتبار اســنادی از ایــن بانک برای 
ایران در نظر گرفته شده است. البته 
ما در مرکز مبادالت ارزی نیز یک کد 
برای مسقط باز کردیم و زمینه برای 

بانک های ایرانی فراهم است.
وی در توضیح بیشتر در مورد برقراری 
سوئیفت هم گفت: بر اساس اجرای 
برجام از همه خدمات بانکی و مالی استفاده می کنیم که 
سوئیفت را هم شامل می شــود و مشکلی در این زمینه 
نداریم اما بانک مرکزی براســاس تحریم از عضویت در 
سوئیفت محروم شد و االن باید به عنوان عضو جدید به 
سوئیفت ملحق شود . وی در مورد زمان ورود به سوئیفت 
گفت: ما نمی گوییم امروز که برجام اجرا شد فردا سوئیفت 
برقرار می شــود بلکه بانک مرکزی از روز اجرایی شــدن 
برجــام اقدام کــرده و ظرف دو هفته موضــوع به نتیجه 

خواهد رسید.

 اوپک در حال 
فروپاشی است

شــبکه خبری سی.بی.ســی.نیوز کانادا در تحلیلی 
به قلــم »کایل بکس« نوشــت: همزمان با تشــدید 
تنش ها میان ایران و عربســتان ســعودی، شکاف 
ها در داخل اوپک بیشــتر شــده اســت. این شبکه 
خبری اعالم کرد: تنش های مکرر میان کشورهای 
نفتی، با افزایش نگرانی ها در مورد ایجاد اختالل در 
عرضه نفت، سبب افزایش قیمت این کاال می شود. 
اتفاقاتــی مانند آنچه در روزهای گذشــته رخ داد و با 
اعدام شــیخ »نمر باقر النمر« روحانی برجسته شیعه 
توسط دولت عربستان ســعودی شروع شد از جمله 

این رویدادهاست.
برخــی تحلیلگــران می گوینــد این دشــمنی ها در 
خاورمیانه، می توانند در حقیقــت مازاد عرضه نفت 
در بازارهای جهانی را تشدید کنند؛ مازادی که عامل 
اصلی کاهش بیش از 30 درصدی قیمت های نفت 

در 18 ماه گذشته بوده است.
»بیل هریس« از شــرکای شــرکت ســرمایه گذاری 
 )Avenue Investment Management( اونیو
گفت: تاثیر کوتاه مدت این دشمنی ها، تشدید مازاد 
عرضه در بازارها خواهد بود. عربستان سعودی قصد 
ضربه زدن به بازار ایران را دارد؛ بنابراین اگر سعودی 
ها نفت بیشتری عرضه کنند می توانند قیمت نفت را 
پایین آورند. وی ادامــه داد: همزمان، ایران نیز می 
توانــد تولید خــود را افزایش بدهد و درآمد بیشــتری 

کسب کند.
همزمان با تشــدید تنش ها میان ایران و عربســتان 
سعودی، شکاف ها در داخل اوپک بیشتر شده است. 
این کارتل نفتی از زمانی که قیمت ها در سال 2014 
شروع به کاهش کرد، تحت فشار قرار گرفت به گونه 
ای که برخی می گویند اوپک در حال فروپاشی است.
هریس گفــت: تقریبا اوپــک، یک ســازمان از هم 
پاشیده است. وی ادامه داد: ما از سال گذشته، وقتی 
که آمریکا برای نخســتین بار در 40 ســال گذشته، 
مذاکره بــا ایران در مــورد اتحاد بر علیــه داعش در 
سوریه را شــروع کرد، به دقت اوپک را زیر نظر گرفته 
ایم. پــس از انقالب اســالمی در ایران، عربســتان 
ســعودی همواره متحــد آمریکا بر علیــه ایران بوده 
اســت. خاورمیانه تقسیم شــده و هم اکنون اوپکی 

وجود ندارد.
 Eurasia( گرگ پرایدی« از تحلیلگران گروه اوراسیا«
Group(، بزرگترین شــرکت مشــاوره ای جهان در 
زمینه ارزیابی ریسک سیاســی، که وی نیز اوپک را 
زیر نظر دارد، در این زمینه با هریس موافق است. وی 
گفت: اختالف ها در اوپک نشان می دهد که منافع 
کشــورهای عضو در حال فاصله گرفتــن از یکدیگر 
اســت و در این مقطع می توان گفــت، تقریبا محال 

است اوپک به روزهای اوج خود برگردد.
به دلیل تداوم ارزانی نفت، امکان تنش های بیشــتر 
در منطقه وجود دارد. افت شــدید قیمت نفت منجر 
به ایجاد دردسرهای مالی برای آن دسته از اعضای 
اوپک شــده است که به شــدت به درآمد نفت متکی 

هستند، مانند الجزایر، ونزوئال، عراق و عمان.

رصدخانه

بودجه۹5فرداهمبهمجلسنمیرود
بخــت  نو لــی  حا ر  د
در  دولــت  ســخنگوی 
هفتــه  خبــری  نشســت 
الیحــه  ارائــه  از  پیــش 
بودجه 95 و برنامه ششم 
توســعه روز یک شــنبه یا 
ســه شــنبه هفتــه جاری 

خبــر داده بود که ســخنگوی کمیســیون 
برنامــه و بودجــه خبر داد، ارائــه بودجه و 
برنامــه به مجلس بــه هفته آینــده موکول 
شده است. یکی از افتخارات دولت یازدهم 
در دو سال گذشــته ارائه به هنگام بودجه 
به مجلــس در موعد قانونــی یعنی 15 آذر 

بوده و بــه همیــن دلیل 
عملکرد دولت قبل را در 
این باره مورد نقد قرار می 
دادند. این در حالی است 
که امسال دولت یازدهم 
نتوانســت به قانون عمل 
کند و بودجه 95 در تاریخ 
مقرر یعنــی 15 آذر به مجلس ارائه نشــد. 
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت هفته 
گذشــته در نشســت خبری از ارائه الیحه 
بودجه 95 و برنامه ششــم بــه مجلس روز 
یک شــنبه یا ســه شــنبه هفته جاری خبر 

داده بود.

روحانی:برخیهانبایدازرکودصحبتکنند
حســن روحانــی بــا بیان 
اینکــه برخی هــا نیاینــد از 
رکود صحبــت کنند اظهار 
داشت: دولت تدبیر و امید 
کشور را در شرایط نفت 30 
دالری اداره می کند نه نفت 
147 دالری، همچنیــن 

دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می کند نه 
در شرایط عادی. دولت علیرغم همه توطئه ها 
بر ســر قول های خود پابرجاســت و انشاءالله 
در روزهای آینده شــاهد در هم پیچیده شدن 
طومار تحریم در این کشور خواهیم بود. رئیس 
جمهور در مراسم افتتاح رسمی فازهای 15 و 

16 پارس جنوبی در عسلویه 
اظهار داشت: در شرایطی 
کشــورهای  همــه  کــه 
تولیدکننــده و صادرکننده 
نفت در مشکالت عجیب 
و غریبــی گرفتــار آمده اند 
امسال بودجه ســال 95 را 
در شــرایطی تقدیم مجلــس خواهیم کرد که 
اتکا ما به نفت 25 درصد خواهد بود، در حالی 
که کشــورهای دیگــر منطقه کــه بزرگترین 
تولیدکننده و صادرکنندگان نفت خام هستند 
تقریبًا صددرصد اتکار و باالی 90 درصد اتکا 

آنها به نفت است.

وزیراقتصادمیزانبدهیدولترااعالمکرد
وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی اعــالم کــرد که 
طبــق برآوردهــای اولیه 
بدهی های دولت  میزان 
380 هــزار میلیارد تومان 
اســت. علــی طیب نیا در 
پنجمین همایش ساالنه 

بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت 
بــا اشــاره بــه تنگناهــای مالی موجــود در 
اقتصاد ایران از مجمــوع بدهی های دولت 
و همچنیــن بدهــی آن به بانک ها ســخن 
گفت و افزود: در حال حاضر مجموع بدهی 
دولت طبق بــرآورد اولیه حــدود 380 هزار 

میلیارد تومان اســت که از 
این رقم 196 هزار میلیارد 
تومان بدهــی خود دولت و 
بیــش از 180 هزار میلیارد 
تومــان دیگــر مربــوط به 
شــرکت های دولتی است. 
وی این توضیــح را هم نیز 
اضافــه کرد که اگر بدهی شــرکت ملی نفت 
را به این بدهی حدود 180 هــزار میلیاردی 
اضافه کنیــم، آنگاه رقــم بدهی های دولت 
واقعی تر خواهد شــد. این در حالی است که 
در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود 

55 میلیارد دالر است.

اقتصاد
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پنجره

خداحافظ خستگی!
9 توصیه برای توقف و درمان خستگی

آیا می خواهید راز واقعی کنترل خســتگی را بدانید تا برای همیشه آن را متوقف 
کنید؟پزشکان می گویند برای متوقف ساختن خستگی، الزم است دالیل واقعی 
را که باعث خســتگی شما می شــوند، پیدا کرده و درمان کنید؛ نه اینکه دنبال 
درمان موقت عالیم ناشی از خستگی باشــید. با کشف علت واقعی خستگی، 
شــما می توانید یك بار و برای همیشه خستگی خود را درمان و متوقف سازید و 

از سطح جدید انرژی و تمرکز حواس خود لذت ببرید .

تالشکنیدتاعمقتنفستانراافزایشدهید
درست نفس بکشید. اغلب اوقات ما بدون اینکه متوجه باشیم خیلی کوتاه نفس 
می کشیم و حتی متوجه نمی شویم که اکسیژن کافی دریافت نمی کنیم. سعی 
کنید از لباس هایی در خانه استفاده کنید که راحت باشند تا بتوانید عمیق تنفس 

کنید . آنها به راحت تر و بهتر خوابیدن نیز کمك می کنند .

سالمتتیروئیدتانرابررسیکنید
اگر طبق برنامه همیشگی به رختخواب می روید ولی برای به خواب رفتن و یا در 
خواب ماندن مشکل دارید، شاید باید آن را با دکتر متخصص در میان بگذارید 
. اگر مدت کوتاهی است که این مشکل را دارید، می تواند علت فیزیکی داشته 
باشد و حتمًا باید تیروئید را چك کنید .بیشتر خانم ها، کم کاری تیروئید دارند ولی 
نمی دانند. این مشکل، اغلب توسط دکترها نیز فراموش می شود. پس خودتان 
درخواست آزمایش تیروئید کنید، مخصوصا اگر پوست خشك دارید، وزن اضافه 

کرده اید و احساس خستگی مفرط می کنید .

اصالحرژیمغذایی
در بعضی موارد خستگی مزمن ممکن است به علت فقر مواد معدنی باشد. حتی 
اگر تالش می کنید که تغذیه سالم داشته باشید واقعا مشکل است که تمام مواد 

مورد نیاز بدن را 

به اندازه کافی دریافت کنید. اغلب خانم ها به علت کمبود آهن، اکسیژن کافی 
به سلولهای خونی آنها نمی رسد . بدوید؛ مخصوصا همراه با دوستانتان فعالیت 
های بدنی به باال بردن مقاومت بدن کمك می کند. بدن شــما به فعالیت هایی 
که باعث باال بردن مقاومت قلب و شش ها می شود و همچنین به فعالیت هایی 

که به شما انرژی می دهد و استرس را از بین می برد، احتیاج دارد .

میزاننگرانیهاراکاهشدهید
کمتر نگران باشید. نگران بودن نه تنها کمکی به حل مشکالت نمی کند بلکه 
شما را بیمار می کند. اگر در زندگی مشکل غیرقابل حلی دارید که باعث استرس 
می شود، شما باید با آن سر و کله بزنید و آن را بپذیرید. کنار گذاشتن مشکالت 
باعث حل آنها نمی شود و عاقبت از کنترل شما خارج خواهد شد. وقتی به کمك 
احتیاج دارید، از دیگران کمك بخواهید. اگــر می دانید که باید تغییر کنید، راه 
هایی را که می توانید انجام دهید را امتحان کنید. اولین گام را برای آن چه باید 

انجام دهید، بردارید تا به آنچه می خواهید برسید.

چرتبزنید
من به قدرت چرت زدن اعتقاد دارم؛ چرت زدن تنها با بستن چشم ها و احساس 
آرامش می تواند حتی برای 10 تا 15 دقیقه شما را سرحال کند. به خودتان اجازه 
اســتراحت دهید. شما انسان هســتید نه یك آدم آهنی. چرت زدن باعث شارژ 

شدن دوباره مغز می شود و شما را برای کار بیشتر آماده می کند .

خوراکیهایانرژیزابخورید
لیســتی از غذاهای انرژی زا وجود دارد که شما را شــاداب می کند: میوه ها و 
سبزیجاتی مانند مرکبات، توت فرنگی، گوجه فرنگی و اسفناج، نان جو و انواع 
نان های گندم، لوبیا، فلفل، ماهی ســالمون، خشــکبار مانند بــادام و تخمه 

آفتابگردان .

آببنوشید
در طول روز مقدار زیادی آب بنوشید و سطح آب بدن خود را باال نگه دارید . خیلی 
از ما به اندازه کافی آب نمی نوشیم و متوجه نمی شویم خستگی مفرط ناشی از 
پایین آمدن سطح آب بدن است .بدن شما برای فعالیت احتیاج به مایعات دارد. 
حتی ماشین هم احتیاج به آب دارد؛ پس با آب خوردن موتور بدن خود را تنظیم 

کنید و ببینید چگونه خستگی از بین می رود .

ازتفکرمنفیپرهیزکنید
از آدم های منفی دوری کرده یا رابطه خود را با آنها به شدت محدود کنید . شما 
آدم هایی که هیچ وقت از زندگی راضی نیستند و هیچ وقت خوشحال نیستند را 
می شناســید. آنها همیشه شکایت می کنند و می خواهند نظرات شما را بدانند 
ولی هیچ گاه به آنها گوش نمی دهند و یا از کسانی که شما را تحقیر یا بسیار انتقاد 
می کنند، نیز دوری کنید .اینها آدم هایی با نگرش مریض هستند و همیشه شما 

را خسته می کنند و انرژی شما را کاهش می دهند .

آسودهبخوابید
سیکل تکمیل خواب انسان 90 دقیقه است که اگر بین این سیکل بیدار شوید، 
احساس خســتگی می کنید به همین علت اســت که اگر در طول شب 30:7 
بخوابید، بعد از بیدار شدن کمتر احساس خستگی می کنید، تا این که 8 ساعت 

بخوابید. همچنین برای داشــتن خوابی راحت نباید با معده پر به 
رختخواب بروید زیرا باعث می شود سخت به خواب روید 

و همچنین کیفیت خواب شــما را نیز از بین 
می برد.

کاهشابتالبهسرطانبامصرفویتامینDوکلسیم
فارس- افراد می توانند برای پیشگیری از سرطان، روزانه میوه و سبزی های تازه مصرف کنند.
متخصصــان تغذیــه معتقدند با افزایش مصرف ویتامین D و کلســیم می توان از ابتال به انواع 
سرطان پیشــگیری کرد.همچنین به گفته متخصصان تغذیه؛ افراد می توانند برای پیشگیری 
از سرطان، روزانه میوه و سبزی های تازه مصرف کنند. میوه ها و سبزی ها سرشار از فیبر نیز با 

افزایش مصرف فیبر و کاهش بروز بسیاری از سرطان ها ارتباط دارد.
غذاهای پرچرب و مواد غذایی سرخ شــده، خطر ابتال به انواع ســرطان را افزایش می دهند و 
اسیدهای چرب ترانس و اشباع در کیک، کلوچه، غذاهای حیوانی، مارگارین، روغن سرخ شده 
و چیپس از خطرناک ترین نوع چربی ها تلقی می شــوند.بنا به اظهار پزشکان؛ بهتر است افراد 
برای تأمین چربی موردنیازشان از مواد غذایی مانند بادام زمینی، ماهی، غذاهای دریایی، روغن 

کانوال و روغن های گیاهی مایع )مثل روغن کنجد و روغن زیتون( استفاده کنند.

ورزشهایخوبوبدبرایکمردرد
شفا آنالین- حمید پدرام، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو، با اشاره به کمردرد و زانودرد 
گفت: افرادی که دچار چنین اختالالتی هســتند در انجام حرکات ورزشــی با محدودیت هایی 
مواجه هستند و این افراد باید دقت داشته باشند از حرکات ورزشی که باعث شدت درد در آنان 
می شود خودداری کنند. وی افزود: حرکات ده گانه نرمشی پا زدن و راه رفتن در آب و شنا کردن 
و همچنین پیاده روی و دویدن در صورتی که باعث شدت درد نشود از جمله بهترین ورزش هایی 
اســت که این افراد می توانند انجام دهند.به خصوص حرکات ورزشی که باعث افزایش قدرت 
عضالت شــکمی و ستون فقرات می شــوند در افرادی که دچار گودی کمر و کمردرد هستند 
بســیار مفید اســت و باعث کاهش درد آنان می شــود.انجام این حرکات ورزشی 2 الی 3 بار در 
هفته به مدت حدود 1 ساعت و در صورت رعایت استانداردهای الزم ورزشی و نکات ذکر شده، 

می تواند برای این افراد مفید باشد.

دلیلبروزحساسیتپسازترمیمدندان
باشگاه خبرنگاران- دکتر عبدالحمید ظفرمند دندان پزشک در خصوص حساسیت های دندان 
پس از ترمیم گفت: اصواًل پرکردن دندان با هر نوع ماده ای احتمال بروز دردهای موقت را افزایش 
خواهد داد.علت عدیده ی بروز حساسیت عدم تناسب خصوصیات مکانیکی مواد پرکردنی با بافت 
دندان است چرا که گاهی اوقات پرکردگی های نقره ای به خاطر ضعف تطابق این ماده به دندان 
موجب بروز حساسیت هایی پس از ترمیم می شود. وی افزود: این حساسیت ها موقتی بوده و پس 
از مدت کوتاهی برطرف خواهد شد اما در صورتی که حساسیت دندان طوالنی شود احتمال باال 
بودن سطح پرکردگی نیز در دندان وجود دارد که این حساسیت طوالنی مدت همراه با درد خواهد 
بود.نوع دیگری از حساسیت ها در مورد ترمیم های عمیق دندان ها وجود دارند این حساسیت ها 
بیشتر مورد توجه پرکردگی های نقره ای است لذا به بیماران توصیه می شود در حین پرکردگی های 

عمیق از موادغذایی جامد و مایع به صورت خیلی سرد و خیلی گرم خودداری می شود.

درمان بی خوابی با مصرف شیربرنج
تســنیم- ناصر رضایی پور دســتیار 
تخصصی طب ســنتی گفت: گاو، 
حیوانــی اســت کــه برای شــیر آن 
پــرورش داده می شود.گوشــت گاو 
و گوساله برای بیشــتر افراد، به ویژه 
کســانی کــه فعالیت بدنــی زیادی 
ندارند، مناسب نیست. مصرف زیاد 

گوشت گاو و گوساله، سبب ایجاد بیماری  های سوداوی 
مانند افسردگی، سرطان، بواســیر، واریس، و بدرنگی 
و لک های پوستی می شــود. وی افزود: شیربرنج، اگر 
کاماًل پخته و یک دست شود، غذای بسیار خوبی برای 
افزایش وزن کودکان و افراد الغر است و ضمن افزایش 

توان جسمی، ذهنی و بهبود وضعیت 
خــواب، باعــث خوش رنگــی رنگ 
پوســت نیز می  شــود.اگر شیربرنج 
موجب ناراحتی گوارشــی خاصی در 
افراد نمی شــود، آن را با شکر سرخ 
و خــالل بادام طبخ کنند و شــب ها 
یــک پیاله مصرف کنند تــا عالوه  بر 
خواص پیش گفته موجب بهبود وضعیت خواب، و حتی 
نیکوشدن رویاهای افراد می شود.آب انار ترش  و شیرین 
با پیه داخل آن همراه کمی شــکر، برای تقویت معده و 
رفع خارش مفید است اما زیاده   روی در مصرف انار ترش 
موجب ایجاد زخم و خراش در جدار داخلی روده می شود.

زنان باردار آب نارگیل بخورند
شفاآنالین- همواره در طول دوران 
بــارداری بــر بســیاری از عــادات 
ســالم زندگی نظیر رژیــم غذایی، 
ورزش کردن و ســبک زندگی سالم 
تاکید می شــود. به گفته محققان، 
نوشیدن مقادیر زیاد آب نارگیل می 
تواند یکــی از آن دســته از عادات 

ســالم غذایی باشــد که فرد باید در کنار عادات سالم 
دیگر انجــام دهد.طبــق مطالعــه اخیــر محققان، 
مصــرف آب نارگیل در طول دوران بــارداری به حفظ 
میزان مایعات و الکترولیت های مورد نیاز روزانه بدن 

کمک می کند.

طبق این تحقیق، آب نارگیل سرشار 
از الکترولیت ها، کلریدها، منیزیم، 
کلسیم، ریبوفالوین و ویتامین C به 
همراه مقادیر متوسط قند، سدیم و 
پروتئین اســت. از اینرو مصرف این 
ماده مغذی، یکــی از بهترین منابع 
غذایی برای زنان باردادر است.طبق 
اذعان پژوهشــگران، مصرف آب نارگیل در اولین سه 
ماهه دوره بارداری به مقابله بــا حالت تهوع به هنگام 
صبح و یبوســت کمک می کند، مانع از خشــکی بدن 
شــده، سیســتم ایمنی فرد را بهبود بخشیده و موجب 

تسکین خستگی می شود.

 خطاهای شایع 
در تربیت فرزندان

هلث الین در مقاله ای در باب تربیت فرزندان به برخی از 
اشتباهات رایج والدین اشاره کرده که به شرح زیر است:
- خــودداری از توضیــح نابرابری هــا و تبعیض های 
اجتماعی: والدین دوست دارند فرزندانشان از داشتن 
نگاه تبعیض آمیز بــه دیگران دور باشــند و به همین 
دلیل ممکن است از صحبت کردن در مورد تفاوت ها 
و نابرابری ها با فرزندانشان خودداری کنند. هرچند از 
آنجایی که کودکان به این تفاوت ها پی می برند سکوت 
کردن در برابر نابرابری های اجتماعی راه حل نیســت 
بلکه بهتر اســت والدین به طور شفاف این تفاوت ها را 
به فرزندشان توضیح داده و بر اهمیت برابری و تساوی 

بین تمام افراد جامعه تاکید کنند.
- تحسین کردن افراطی: واضح است رشوه دادن به 
کودک می تواند انگیزه درونی او را کاهش دهد. بنابراین 
ممکن اســت کودک با دریافت یک هدیه بسیار ناچیز 
هم، شب ها زود به خواب برود اما این روش به او کمک 
نمی کند تا به اهمیت و فایده خواب خوب شب پی ببرد. 
گاه نیستند که تحسین و تشویق  هرچند برخی از والدین آ

هم می تواند تاثیر مشابه داشته باشد.
- جلوگیری از ایجاد احساسات منفی در کودک: زمانی 
که کودک غمگین اســت والدین ســعی می کنند به 
سرعت کاری انجام دهند تا حال او بهتر شود اما گاهی 
اوقات الزم است آنان بیش از آنکه حس خوبی پیدا کنند 
احساسات منفی را به طور کامل تجربه کنند. دور کردن 
کودکان از تجربه احساسات منفی باعث می شود آنان 
به جای آنکه احساس حمایت شدن داشته باشند تصور 

کنند بی اعتبار و بی ارزش هستند.
- جلوگیری از بهم خوردن اوضاع و وقوع حادثه: زمانی 
که کودک دچار اشتباه می شود طبیعی است که والدین 
به سرعت به دنبال راه حل و نجات فرزند خود هستند 
اما کودکانی که با پیامد اشتباهات خود مواجه می شوند 
بهتر می توانند در شرایط مختلف انعطاف پذیر باشند. 
زمانی که والدین به ســرعت برای کمک به فرزندشان 
حاضر می شوند حس اعتماد به نفس آنان را کم اهمیت 

جلوه می دهند. 
- برنامه ریزی برای فعالیت های آموزشــی متعدد: در 
نظر گرفتن فعالیت های برنامه ریزی شده متعدد امروزه 
برای بســیاری از کودکان به عادت تبدیل شده است. 
نتایج یک بررســی حاکیســت، کودکانی که وقت آزاد 
بیشــتری دارند عملکرد اجرایی بهتری از خود نشــان 
می دهند. عملکردهای اجرایی و مدیریتی، مهارت هایی 
را شامل می شود که کودک را قادر می سازد تا برای خود 

هدف هایی در نظر گیرد و به آنها دست پیدا کند.
- نقــض و بی توجهی به قوانین و مقررات خود: برخی 
از والدین به فرزندشــان توصیه می کننــد آنچه را من 
می گویم انجام بده نه آنچه را که من انجام می دهم. این 
عبارت شاید خوب و معمولی به نظر آید اما لزوما کارآیی 
ندارد. کودکان بیش از آنچه به کلمات توجه کنند رفتار 

والدینشان را دنبال می کنند.
- تصور داشــتن کنتــرل کامل بر کــودک: در نهایت 
فراموش نکنید که در میــزان تاثیرگذاری روش های 
تربیتی والدین بر کودکان محدودیت وجود دارد. والدین 
بر برخی از موفقیت های فرزندشان تاثیر می گذارند اما 
تعدادی از آنها به خلق و خو، تجربیات و انتخاب های 

آنان بستگی دارد.

سالمت
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همانند دیگر شغل ها، بازنشستگی در فوتبال  هم وجود دارد اما سن آن متفاوت 
است. برخی ها خیلی زود و برخی ها خیلی دیر از بازی کردن بازنشسته می شوند. 
در این بین بعضی ها پس از بازنشستگی در کسوت مربی روی نیمکت می نشینند 
و در قالبی دیگر به رقابت ها بر می گردند. وحید شمســایی از جمله ستاره های 
فراموش ناشدنی فوتسال کشورمان است که در سن 40 سالگی هم حرف هایی 

برای گفتن دارد. آیا او از فوتسال خداحافظی می کند؟!

اپیزوداول
وحید شمسایی  فروردین ماه گذشته برای دومین سال پیاپی قهرمانی در لیگ 
را تجربه کرد. او در 40 سالگی 19 گل به ثمر رساند و موثرترین مهره تاسیسات 
دریایی در راه قهرمانی بود. شمســایی که پرافتخارترین چهره فوتســالی تاریخ 
این رشــته در آســیا به حســاب می آید حاال در عرصه مربیگری می خواهد راه 
دوران بازیگری خود را ادامه دهد. شمسایی البته حتی در 40 سالگی هم برای 
خداحافظی از میادین دچار تردید است. وی در مورد قهرمانی در سن 40 سالگی 
گفت: آنقدر گفتنند که 40 سالت شده که آخر چشمم زدند و مصدوم شدم. من 
امسال خیلی بهتر از پارسال بودم. وقتی بازی های خودم را آنالیز کردم دیدم که 
امسال آماده تر شدم ولی این اواخر آنقدر گفتند که چشم خوردم و مصدوم شدم. 
واقعیت این اســت که بعد از قهرمانی دبیری می خواســتم خداحافظی کنم اما 
گفتم بعد از جام باشگاه های آســیا این کار را کنم که بیماری همسرم اجازه این 
کار را نداد.اما راز ماندگاری از دید شمسایی چیست؟ او در این خصوص گفت:  
معتقدم که باید برای زندگی برنامه داشت. من در گذشته خیلی خوب تمرین کرده 
بودم تا در این ســال ها حاصل آن تمرینات را استفاده کنم. خوب تمرین کردن 
و سالم زندگی کردن در کنار تفکرات حرفه ای داشتن باعث می شود که در این 
سطح باقی بمانید. به نظرم بازی کردن به سن و سال ربطی ندارد. شما اگر واقعا 
می خواهید به جایی برسید باید از خیلی لذایذ زندگی بگذرید. البته خیلی راحت 
می توانید هر کاری کنید و از شرایط استفاده الزم را کنید. ولی برای پیشرفت بابد 
قید خیلی چیزها را بزنید. من از سال 78 تا به امروز نه نوشابه خورده ام و نه برنج. 
برای اینکه وزنم باال نرود و آمادگی خودم را حفظ کنم اینطوری زندگی کرده ام. 
حاال البته 40 ســاله شــدم و دیگر آب هم می خورم روی وزنم تاثیر می گذارد و 
چربی بدنم اضافه می شــود. حاال دیگر خیلی چیزها ناخواســته هستند. دیگر 
میوه هم می خورم روی وزنم تاثیر می گذارد. شمسایی در پاسخ به اینکه  همچنان 
می خواهید به بازی کردن ادامه بدهید؟ پاسخ داد: نمی دانم. واقعا هیچ چیزی 
مشخص نیست. باید ببینم وضعیت پایم چطور می شــود. اگر بتوانم بمانم که 

این کار را می کنم.

اپیزوددوم
اول اردیبهشــت ماه سال جاری امیر شمسایی در گفتگو با مهر، درباره اینکه آیا 
وحید شمسایی امسال هم همانند سال گذشته همزمان بازی و مربیگری خواهد 
کرد یا خیر؟، تاکید کرد: وحید االن در آســتانه 40 سالگی است ولی او واقعا دو 
برابر بازیکنان جوان تمرین می کند و جوان ها هم جلوی او کم می آورند. مربی 
تیم فوتسال تاسیسات دریایی با بیان اینکه وحید فعال فیزیوتراپی می کند، گفت: 
او زندگی سالم و حرفه ای داشته و به نظرم سن و سال اصال مالک مناسبی برای 
بازی کردن نیســت. هرچند فکر می کنم امسال، سال آخر بازی وحید باشد که 

می خواهد با قهرمانی در لیگ و آسیا با افتخار بازی کردن را کنار بگذارد.

بهترینبازیکنآسیا
در حالي بحث خداحافظي وحید شمسایي مطرح مي شود که وي چندي پیش 
بازهم بهترین بازیکن فوتســال آسیا شد. ستاره فوتسال ایران که 40 سالگي را 
رد کرده در گفت وگویي کوتاه با ورزش سه، درباره این عنوان گفت: خدا را شکر 
مي گویم بابت لطفي که به من داشــته و ایــن را باید همین ابتدا بگویم که وحید 
شمسایي دوست دارد همیشه بهترین باشد. همیشه بهترین جایزه و عناوین را 
به خود اختصاص دهد و هیچ وقت از کســب عنوان برترین سیر نمي شوم. وي 

ادامه داد: 40 سالگي را پشت سر گذاشته ام و هیچ وقت برایم سن و سال 
مطرح نبوده و همیشه دنبال بهترین ها بوده ام. همین جا، 

جا دارد ایــن عنوان را نیز به خانواده بزرگ تاسیســات 
دریایــي و آقاي دکتــر منوچهري تبریــك بگویم و 

تبریك ویژه اي هم به مردم خوب کشــورم که 
طي این سال ها همیشه حامي بزرگي براي 

من بوده اند. شمســایي که از دریافت این 
عنوان براي ششــمین بار خوشــنود بود 
در پایان گفت: تاکنون 5بار این عنوان 
را دریافت کرده بودم و 2 بار در مراســم 
حاضر بــودم و 3 بار دیگر هم برایم آن را 

آورده اند و اکنون ششــمین بار است که 
کســب کرده ام. خوشــحالم بابت اعتبار و 

افتخاري که براي کشــورم کسب کردم و آن 
را تقدیم مردم عزیز کشورم مي کنم. 

شمسایي با قدرداني از کادرپزشکي که پیش از مسابقات آسیایي او را تحت مداوا 
قرار داده بودند گفت: جا دارد اینجا تشکر ویژه اي از کادرپزشکي اي داشته باشم 
که تالش زیادي براي آماده ســازي من پیش از بازي هاي آسیایي داشتند. من 
با پي سي ال پاره در مسابقات آســیایي در مسابقات حاضر شدم و دکتر نوروزي 
و خانم محمدي کمك زیادي کردند تا براي این مســابقات آماده شوم و با تمام 
وجود زحمت کشــیدند و همه این چیزها دست به دست هم دادند تا این عنوان 

را کسب کنم و جا دارد تشکر ویژه اي از آنها کنم.
شمســایی اما یک روز قبل از هفته پایانی مسابقات 
لیگ برتر فوتســال بازهــم از جواب 
زمــان  بــه  دادن  یــح  صر
خداحافظی اش امتناع کرد.  
در مــورد خداحافظی اش 
از فوتســال بعــد از لیگ 
برتر گفت: »من حدود 
50 روز مصــدوم بودم 
که ایــن مصدومیت از 
نظــر جســمی ضربه 
شــدیدی به مــن وارد 
کــرد. در حــال حاضر 
تمــام تمرکــزم را بــرای 
بــازی گذاشــتم و بعد از 
اتمــام مســابقات لیگ 
تصمیم نهایی را در مورد 
خداحافظی  ام از فوتسال 

می گیرم.«

خبرآخر

چهرهروزاینستوگرافی

سوشا مکانی یک روز پس از 
آزادی در تمرین پرسپولیس 
حاضر شد.

تیتردو

مظلومی: از حضور تیموریان 
استقبال می کنیم

پرویز مظلومی پیش از آغاز تمرین روز دوشنبه تیمش 
در جمع خبرنگاران گفت: ســه، چهار روز اســت که 
تمرین هایمان را در دو نوبت برگزار می کنیم و شروع 
کارمان روی مســائل بدنی است. در حال حاضر دو، 
سه بازیکن مصدوم داریم که تالش می شود به شرایط 
بازی برسند و سه بازیکن هم در تیم امید داریم که در 
کنار ما نیســتند. ما تالش می کنیم تا روند صعودی 

خود را در نیم فصل دوم هم ادامه دهیم.
وی در پاســخ به ســوالی درباره آندرانیک تیموریان 
گفت: آندو بازیکن ماست یعنی استقاللی است و ما 
مشکلی با او نداریم. اگر مشکلی نباشد، ما از حضور 
او اســتقبال می کنیم. او بازیکن بســیار متعصبی به 
استقالل اســت. البته ما بازیکنان دیگری را هم در 
نظر داشتیم مثل رحمانی و شجاعیان که نتوانستیم 

آن ها را جذب کنیم.
سرمربی استقالل در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا 
تیمش به دنبال جذب رســول نویدکیا است تصریح 
کرد:  دوست داریم این بازیکن به جمع ما اضافه شود. 
امیدوارم مسئوالن سپاهان اجازه دهند این بازیکن 

به ما ملحق شود.
مظلومی درباره مسعود شجاعی گفت: ما صحبتی با 
این بازیکن نداشته ایم. البته شجاعی بازیکن خیلی 
خوبی است. گزینه های زیادی داریم که می خواهیم 
آن ها را جذب کنیم. قرار بود تا امروز هم به من درباره 
یکــی از ایــن بازیکنان خبــری داده شــود که هنوز 
مذاکرات مــا با آن بازیکن باز اســت. در حال حاضر 
فرصت را از دســت می دهیم و اگــر نتوانیم بازیکن 
داخلی بگیریم، به دنبال گزینه های خارجی می رویم.
او در پاسخ به ســوالی درباره مسئول نقل و انتقاالت 
اســتقالل و اینکه گفته می شــود نظری جویباری از 
استقالل قهر کرده اســت، گفت: آقای نظری قهر 
نکرده اند. ایشــان با توجه به مشــغله ای که داشتند 
استعفا دادند. البته از آقای نظری و امیری بابت بستن 
اســتقالل در ابتدای فصل تشکر می کنم. آن ها تیم 
بسیار خوبی را بســتند. االن آقای توفیقی این کارها 

را انجام می دهند.
او در پاسخ به سوال که آیا توفیقی می تواند تیم خوبی 
را ببندد، گفت: باید به ایشان فرصت دهیم تا ببینیم 

چه می شود.

یونایتدقیمتمروانفالینی
رااعالمکرد

باشگاه منچســتریونایتد برای بازیکن بلژیکی خود 
قیمت تعیین کرد. منچســتریونایتد در سپتامبر سال 
2013 مــروان فالینی را بــا قیمــت 5/27 میلیون 
پونــد از اورتــون به خدمــت گرفت.  دیلــی میرر خبر 
داده که باشــگاه منچســتریونایتد در نظر ندارد این 
بازیکن بلژیکی را کمتر از 24 میلیون پوند بفروشــد.  
منچســتریونایتد همچنین اعالم کــرده تحت هیچ 
شــرایط حاضر نیســت فالینی را به طــور قرضی در 
اختیار تیم دیگری قرار دهد. میالن یکی از تیم هایی 

است که برای خرین فالینی پیشقدم است.

سرمربیتیمفوتبالرئال
بتیسبرکنارشد

سرمربی تیم فوتبال رئال بتیس به دلیل کسب نتایج 
ضعیف از ســمت خود برکنار شــد. تیم بتیس شنبه 
شب با نتیجه یک بر صفر مقابل ختافه تن به شکست 
داد و اکنون در خطر سقوط به دسته پایین تر فوتبال 
اســپانیا قرار دارد. پپه مل، مربی پیشین تیم فوتبال 
وستهام، در دســامبر سال 2014 هدایت بتیس را بر 
عهده گرفته بود. وی از فوریه سال 2010 تا دسامبر 
سال 2013 هم هدایت این تیم را بر عهده داشت. در 
بیانیه سایت باشگاه بتیس آمده است: رئال بتیس از 
زحمات پپه مل تشکر می کند و برای آینده حرفه ای 
این مربی بهترین آرزوها را دارد. این باشگاه اسپانیایی 
هنوز نامی از جایگزین این مربی اعالم نکرده است.

چلسیبهدورچهارمصعود
کرد

تیم فوتبال چلسی در رقابتهای جام حذفی انگلیس 
برابر اســکانثورپ به بردی آسان دســت یافت. آبی 
پوشان لندنی شامگاه روز یکشنبه در چارچوب مرحله 
ســوم رقابتهای جام حذفــی انگلیس در ورزشــگاه 
اســمفورد بریج به مصــاف تیم گمنام اســکانثورپ 
رفتند و این تیم را با شکســت 2 بر صفر بدرقه کردند. 
شــاگردان گاس هیدینک با این برد به مرحله چهارم 
مسابقات راه یافتند. دیه گو کاستا )13( و رولن لوفتس 
چک )69( در ایــن بازی گل های تیم چلســی را به 

ثمر رساندند.

امیدوارمسالبعدتوپطال
بهاوزیلبرسد

آرسن ونگر، ســرمربی آرسنال معتقد است که توپ 
طالی امســال به مسی می رســد ولی برای برنده 
شــدن اوزیل در ســال آینده اظهار امیدواری کرد. 
امشب در زوریخ مراسم توپ طال برگزار خواهد شد 
و از بین مســی، نیمار و رونالدو، یکــی برنده عنوان 
بهترین بازیکن سال می شود که البته شانس فوق 
ستاره آرژانتینی بیشــتر از رقبای خود است.  آرسن 
ونگر در نشســت خبری خود در پاسخ به سوالی در 
مورد اینکه اوزیــل می تواند در آینده برنده توپ طال 
شود یا خیر گفت:" پیش از این بارها گفته ام که من 
مخالف جوایز اینچنینی هســتم. امسال مسی این 
عنوان را به دست می آورد اما امیدوارم اوزیل بتواند 
در ســال های آتی توپ طال را ببرد. مهم این است 
که ما یک تیم ورزشــی هســتیم و اهمیت دادن به 
جوایز فردی چندان مطلوب من نیست. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که همه چیز حول محور فردگرایی 
اســت. فوتبال یک ورزش تیمی اســت و این همه 
اهمیت دادن به یک جایــزه فردی، مخالف ارزش 

های فوتبال است."

آقای توپ طال
تا ساعاتی دیگر مراسم توپ طال برگزار می شود این بار بنا به یک 

گاف خبری همه از پیش می دانند که لیونل مســی برنده نهایی 
این جایزه اســت. چند روز پیش برخی رســانه های انگلیســی 

خبر دادند که لیونل مســی 
برنــده تــوپ طالی 

ســال خواهد شد 
و مراسم امشب 
تقریبا نمایشی 

است.

پایان هنر نمایی شمسایی؟!
اسطوره از فوتسال خداحافظی می کند

زین الدین زیــدان در نخســتین کنفرانس خبــری بعد از 
مسابقه خود به عنوان مربی رئال مادرید دو چیز را برجسته 
کرد و به تحســین و تمجید از آنهــا پرداخت؛ یکی نگرش 
بازیکنانش و دیگری قــدرت تمام کنندگی گرت بیل. تیم 
زیدان در جو بسیار مثبت ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نسبت 
به چند ماه اخیر بــا 5 گل دپورتیووالکرونیا را در هم کوبید 

و به دو تیم باالیی خود ، بارسلونا و اتلتیکومادرید چسبید.
زیدان گفت: »بیشتر از هر چیز از نگرش بازیکنانم در این 
بازی راضی بودم چه آنهایی که بــازی کردند و چه آنهایی 
که بازی نکردند. کســب پیروزی صفر-5 برابر تیمی مثل 
الکرونیا آســان نیســت. خیلی از این بازی خوشحالم. ما 
البته از خیلی جهات جای پیشــرفت داریم و تالشــمان را 
می کنیم. مــا زمان داریم و می توانیــم هفته ها رویش کار 

کنیم، مطمئنم می توانیم بهتر شویم.«
زیدان به طور خاص از بیــل تعریف کرد که از چهار ضربه 
درون چارچوب ســه تا را گل کرد: »بیــل امروز عالی بازی 
کرد. زدن سه گل آسان نیست اما می تواند همینطور ادامه 
دهد. کاری کــه گرت باید بکند مثل بقیه اســت. وقتی ما 
توپ نداریم باید فشــرده بازی کنیــم و در دفاع به یکدیگر 
کمک کنیم. وقتی توپ داریم باید بازی را باز کنیم و نقشه 

حمله بکشیم.«
تنها چیزی کــه در این بازی جایش خالــی بود یک گل از 
کریستیانو رونالدو بود که هیچ یک از 10 ضربه اش راهی 

به دروازه میهمان پیدا نکرد.
زیدان گفت: »کریســتیانو همیشــه بایــد گل بزند چون 
خودش این را می خواهد اما به نظرم خوشحال می آمد مثل 
بقیــه بازیکنان. ما فقط به پیروزی فکر می کردیم درســت 

مثل او. ما بازی های دیگری برای او داریم که گل بزند.«
زیدان ادامه داد: »بهترین موضوع تیم ما در این بازی این 
بود که توپ را خوب به حرکت درآوردیم، خوب تمام کردیم 
و فرصت هــای گلزنی زیادی ایجاد کردیــم. هدف ما این 
بود که حمله را از دفاع شروع کنیم و هرجا که ممکن باشد 
منطقه بازی را عوض کنیم. این کار را کردیم اما می توانیم 
بهتر شویم. باید در زمینه پرس توپ پیشرفت کنیم اما عجله 
نکنید من تازه آمده ام و باید سخت کار کنیم. فقط مربی تیم 
عوض شده و من تالش می کنم که شیوه ای که می خواهم 

را تحمیل کنم. همین.«
هواداران حاضــر در برنابئو ایــن اواخر حتــی وقتی رئال 
بازی هایــش را راحت می بــرد، رونالدو، رافائــل بنیتس و 
فلورنتینو پــرس را هو می کردنــد اما زیــدان از جو مثبت 
ورزشگاه که از ابتدا تا انتهای بازی حاکم بود، تعریف کرد: 

»از دقیقه اول از ما حمایت شــد. این بــازی اول بود و باید 
ببینیم در مســابقه بعدی چه اتفاقی می افتد. ایده من این 
است که خوب فوتبال بازی کنیم و برنده شویم. هواداران 

امروز خیلی راضی بودند.«
ســرخیو راموس بین دو نیمه تعویض شــد و زیدان گفت 
بازیکن تیم ملی اســپانیا ضرب دیده بــود و برای احتیاط 
بیرون کشیده شد. بازی بعدی رئال مادرید برابر اسپورتینگ 
خیخون خواهد بود که در هفته اول رقابت های این فصل 

در خانه اش تیم رافائل بنیتس را متوقف کرد.

استقبالگرمازمربیجدید
طرفداران رئال مادرید در بازی با دپورتیوو الکرونیا سرحال 
بودند و هنگامی که گوینده ورزشگاه نام بازیکنان و مربیان 
را اعالم کرد نام زیــدان را فریاد می زدند. آنها در زمانی که 
نام زیدان خوانده شد او را ایستاده تشویق کردند. این رفتار 
آنها بسیار با دوران رافا بنیتس فرق دارد. آنها در آن هنگام 
بنیتس را هو می کردند. طرفداران تمامی بازیکنان ترکیب 
اصلی و ذخیره تیمشان را در هنگام خوانده شدن نامشان 
تشویق کردند و البته تشویقشان برای مربی تیمشان از همه 
بلندتر بود. زمانی که گوینده ورزشگاه گفت: »زین الدین«، 
همه فریاد زدند: »زیدان«! آنها سپس برای او دست زدند.

زیزو: من تازه آمده ام

ورزش
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توفیق نمی شود به زاری حاصل
ور عمر، عزیز است چه خواری حاصل

چون باد ز گردیدن بیهوده چه چیز
کردیم به غیر جانسپاری حاصل؟

)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

ارتباط بین حمله به سفارت و تکه پاره کردن هاشمی
سیدعبدالجوادموسوی|همه گروه ها و جناح های سیاسی، حمله به سفارتخانه و کنسولگری 
عربســتان را محکوم می کنند. سخن از دستگیری عده ای از آنها هم در میان است. حتی برخی 
از آدم های مهم، حمله کنندگان را شیعه انگلیسی خواندند و عده ای هم صراحتا این گروه خشن 
را مصداق نفوذ دانستند. با این همه مطمئنم این گروه خودسر و خشن حاالحاالها ماموریتشان 
ادامه دارد و بازِی »به آهو می گویند بدو و به تازی می گویند بگیر« به این زودی ها به پایان نمی رسد. 
علت هم دارد. اگر حقیقتا این نیروها خودسر بودند مقابله با آنها کار دشواری نبود. اندک اراده ای 
کافی بود تا نیروهای امنیتی کار این گروه به اصطالح خودســر را برای همیشــه یکسره کنند. در 
توانمندی نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی کمتر کسی شــک دارد. آنها که می توانند یکی از 
مزدوران تروریســت را در آسمان دســتگیر کنند و در اندک زمانی همه اعوان و انصارش را به دیار 
باقی بفرستند، زبده تر از این حرف ها هســتند که در مقابل مشتی نیروی به اصطالح خودسر که 
همة حیثیت دیپلماتیک و اقتدار یک کشور را به بازی گرفته اند، کم بیاورند. اما مشکل این است 

که این نیروهای خودسر گیاه خودرو نیستند. منظورم این نیست که از کسی یا جایی خط می گیرند. 
البته ای کاش می گرفتند که در آن صورت مهار آنها کار چندان دشــواری نبود. می شــد به جای 
سخن گفتن با خودســرها، با بزرگ ترشان حرف زد و موقعیت خطیر مملکت را به او گوشزد کرد و 

قال قضیه را کند، اما مشکل ریشه ای تر از این حرف هاست. 
مشــکل این است که کســانی در لباس معلم اخالق و دین و انقالبی گری اعمال خودسرانه این 
دوستان را رنگی از قداست می بخشند. حرف های کلی و مبهم نمی زنم. گفت وگوی آقاتهرانی را 
بخوانید تا متوجه منظورم بشوید. ایشــان که مدعی شاگردی و به نوعی مریدی آیت الله مصباح 
یزدی هســتند در دولت آقای احمدی نژاد معلم اخالق هیئت دولت بودند. یعنی اعضای دولت 
همین طور شخص آقای احمدی نژاد در محضر ایشان درس اخالق می آموختند. جناب آقاتهرانی 
در گفت وگویــی به طور مفصل به جزئیات رابطه خود و آقــای احمدی نژاد پرداخته. خاطراتی که 
می تواند ما را با گوشــه های جالبی از تاریخ هشت ساله معجزه هزاره ســوم آشنا سازد. در ضمِن 

این خاطرات جناب آقاتهرانی جمله ای گفته اند که مرا به نتایج چند ســطر پیش رساند. ایشان در 
توضیح این نکته که اصوال با کارهای خشــن میانه ای ندارنــد و حمله به آقای الریجانی در قم به 
هیچ وجه ربطی به ایشان و دوستان ایشان نداشته می گوید: »در صحبتی که درباره آقای هاشمی 
رفسنجانی کردم گفتم اگر بنا بود امر به معروف و نهی از منکر فیزیکی بکنیم باور کن خاتمی و تو 
را می زدیم تکه پاره می کردیم.« فکر نمی کنم این جمله نیاز به شــرح و تفسیر داشته باشد. کامال 
واضح و روشن است که جناب آقاتهرانی چه می گوید و با که می گوید. مشکل خاصی هم نیست. 
به هرحال این هم شکلی از سیاست ورزی در مملکت ماست، اما مشکل این است که این حرف را 
معلم اخالق می زند که از قضا لباس عالمان دین را به تن دارد، و مادام که چنین اســت نمی توان 
از نوجوانی که تاریخ انقالب را از صدا و ســیما، و امر به معروف و نهــی از منکر را از چنین معلمی 
فراگرفته، انتظار داشت در سفارت را نشکند و دهان به دشنام نگشاید و دلسوزان و بزرگان مملکت 

را به سخره نگیرد. )منبع: خبر آنالین(

نانداغکبابداغ/تازههاینشر

والت دیسنی چندبار ورشکست شد؟
نگاهی به کتاب »هرگز رهایم مکن« اثر جویس مایر

والت دیســنی در روزگار جوانی به دلیل اینکه کارمند مســتعدی نبود و ایده های جذابی نداشت از 
کار اخراج شــد او آن زمان در روزنامه کار می کرد. اما چه شد که باوجود چنین شکستی به یکی از 
چهره های موفق تاریخ بدل شد. او تا رسیدن به موفقیت پنج بار دیگر ورشکست شد، اما سرانجام 
توانست توانایی خود را به اثبات برساند. امثال والت دیسنی  چندان هم کم شمار نبوده اند؛ کسانی 
که با پشــتکار خود شکست های شــان را به پیروزی بدل ســاختند. زندگی چنین چهره هایی به ما 
درس های بسیاری می دهد. در حوزه روان شناســی کتاب های بسیاری منتشر شده، با اهداف و 
روش های مختلف، اما اگر میزان اســتقبال و تداوم کار یک نویســنده در این حوزه را مصداقی از 
موفقیت او و روش کار او بدانیم، نویســنده کتاب »هرگز رهایم مکن« که به تازگی به همت نشــر 
قطره روانه بازار کتاب شــده از جمله چهره های موفق این حوزه محســوب می شود. جویس مایر 
تاکنون هفتاد کتاب در حوزه روان شناسی منتشر کرده اســت و به اعتبار نظر نیویورک تایمز یکی 
از موفق ترین و پرفروش ترین نویســندگان این حوزه است. با آثاری نظیر »زن و اعتماد به نفس«، 
»من تو را می خواهم«، مجموعه کتاب های »میدان جنگ ذهن« و... اما یکی از مهم ترین دالیل 
موفقیت جویس مایر اســتفاده از روش های متفاوت و منحصربه فرد  اســت. عالوه بر اینکه او در 
برخی آثار خود از زبان داستان برای انتقال مفاهیم روان شناسی استفاده کرده است، به دلیل این 
ویژگی شناخته می شــود که مذهب را با روان شناســی در آمیخته و به شکلی کاربردی از مفاهیم 

موجود در کتاب مقدس برای تعلیماتی که ارائه می کند بهره می برد.
وقتی به ارتباط فطری انسان ها با مذهب توجه داشــته باشیم، به راحتی در خواهیم یافت که چرا 
چنین روشی با اقبال خوانندگان کتاب های او روبه رو می شود: »من معتقدم که خداوند هدف بزرگي 
براي شــما در نظر گرفته اســت و از شــما مي خواهم که به چیزي کمتر از آن قانع نشوید. خداوند 

خواهان ســعادت شماســت؛ از طریق زندگي شما را به 
گاه تر شــوید و از  تالش و تکاپــو فراخوانده تا قوي تر و آ
لذتي عمیق و رضایتي شیرین در زندگي بهره مند شوید.«
جویس مایر در این کتاب به زبان خود ایده ای را مطرح 
می کند که در میان ایرانیان این گونه مرســوم است: از 
شــما حرکت از خدا برکت! در واقع او بــه زبان دیگر به 
مخاطب خود می گوید برای رسیدن به هدف و موفقیت 
تنها آرزو کردن کافی نیست، بلکه باید شروع به حرکت 

کرد و با برنامه نیز این مهم را انجام داد.
آنچه این کتــاب را در میان آثار این نویســنده جذاب تر 
و همچنین تاثیرگذارتر می ســازد، اســتفاده نویسنده از 
رخدادهای واقعی زندگی انسان های مختلف برای این 
منظور است. جویس مایر متخصص استفاده پشتکار و 
غلبه بر مشکالتی است که به ظاهر حل ناشدنی به نظر 
می رســند. جویس مایر نشان می دهد چطور می توان با 
اســتفاده از پشتکار به توفیق رســید. او در این کتاب به 

سراغ نمونه هایی واقعی رفته است؛ انسان هایی که با وجود رخ دادن اتفاق هایی حزن انگیز کماکان 
به مشکالت خود غلبه کرده اند و حتی برخی از آنها به موفق ترین آدم های روزگار خود بدل شده اند.
این کتاب در 16 فصل و به شکلی کابردی و مملو از شاهد مثال های گوناگون از زندگی اشخاص 
موفق در زمینه های مختلف نوشته شده است. نویسنده برای تاثیرگذاری بیشتر مطالب به سراغ 
افرادی رفته که از دل شکست راه به موفقیت گشــوده اند؛ با این هدف که هیچ گاه برای موفقیت 

و تالش دیر نیست.

بنیان گذار داستان کوتاه فارسی
ســید محمدعلی جمال زاده، نویســنده و مترجم نامدار 
معاصر، 23 دی 1270 در اصفهان متولد شــد. او را پدر 
داســتان کوتاه زبان فارسی و آغازگر ســبک واقع گرایی 
در ادبیــات فارســی می داننــد. او نخســتین مجموعه 
داســتان های کوتاه ایرانــی را با عنوان یکــی بود، یکی 
نبود در ســال 1300 خورشــیدی در برلین منتشــر کرد. 
داســتان های وی انتقــادی )از وضــع زمانه(، ســاده، 
کنــده از ضرب المثل هــا و اصطالحــات  طنزآمیــز و آ

عامیانه اســت. جمال زاده روز هفدهم آبان 1376 در شهر ژنو درگذشت. بنا بر نوشته ثبت شده در 
کنسولگری ایران، پس از درگذشــت او 26 هزار برگ از نامه ها، دستنوشته ها و عکس های او در 
خانه اش به سازمان اسناد ملی تحویل داده شد. او بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری کرد. 
اما می توان گفت تمام تحقیقاتش درباره ایران، زبان فارســی و گسترده کردن دانش ایرانیان بود. 
محمدعلی جمال زاده را همراه با صادق هدایت و بزرگ علوی سه بنیانگذار اصلی ادبیات داستانی 
معاصر فارسی می دانند. داستان کوتاه »فارسی شــکر است« را که در کتاب یکی بود یکی نبود او 
چاپ شده اســت، عمومًا به عنوان نخستین داســتان کوتاه فارسی به شیوه غربی می شمارند. این 
داســتان پس از هزار سال از نثرنویسی فارسی نقطه عطفی برای آن به شمار می رفت. مقدمه او بر 
کتاب یکی بود یکی نبود در واقع بیانیه نثر معاصر فارســی است. در این مقدمه جمال زاده مواکدًا 
بیان می کند کاربرد ادبیات مدرن نخســت بازتاب فرهنگ عامه و ســپس انعکاس واقعیت های 
اجتماعی اســت. ســر و ته یه کرباس، دارالمجانین، صندوقچه اسرار، تلخ و شیرین، و قصه های 

کوتاه برای بچه های ریش دار، از دیگر آثار داستانی اوست. 

گردشروزگاربرعکساست

باکاروانحله/اخبارهنر

درخشش دی کاپریو در گلدن گلوب 
هفتاد و سومین دوره جوایز گلدن گلوب در کالیفرنیا 
برگزار شــد و فیلم »بازگشــته از گور« و ســتاره  فیلم 
لئوناردو دی کاپریو دو جایزه  اصلی هفتاد و ســومین 
دوره جوایز گلدن گلوب را از آن خود کردند، الخاندرو 
گونزالس ایناریتو نیز برنده  جایزه بهترین کارگردانی 
گلدن گلوب شــد. نحــوه  انتخاب برنــدگان از میان 
نامزدهای جوایز، بســیاری را شگفت زده کرد و مهر 
باطلی بر بســیاری از پیش بینی ها زد. البته در زمان 

اعالم نامزدهای جوایز نیز بســیاری از قرار گرفتن فیلم »مریخــی« در میان نامزدهای جایزه 
بهترین فیلم کمدی یا موزیکال شگفت زده شده بودند، و جالب اینکه همین تریلر علمی تخیلی 
جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی را گرفت و مت دیمن نیز برای بازی در نقش یک فضانورد 

سرگردان بر کره مریخ جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک فیلم کمدی را دریافت کرد.
»بازگشــته از گور« درامی تاریخی است که در شرایط طبیعی بسیار دشوار فیلمبرداری شده، به 
گونه ای که خود ایناریتو آن را ســخت ترین کار دوران فعالیــت حرفه ای خود می داند و در عین 
حال می گوید: »درد موقتی است اما یک فیلم تا همیشه باقی می ماند.« جوایز اصلی شاخه ی 
بازیگری را لئوناردو دی کاپریو و بری الرسون به ترتیب برای بازی در »بازگشته از گور« و »اتاق« 
از آن خود کردند. تا چند روز دیگر نامزدهای نهایی اسکار اعالم خواهند شد و برنده شدن جایزه 
گلدن گلوب احتماال تاثیر زیادی در قرار گرفتن نام یک بازیگر در این فهرســت خواهد داشت. 

باید دید آیا طلسم بردن اسکار برای دی کاپریو شکسته  خواهد شد یا خیر؟

یِخ گردشگری تهران و مسکو آب می شود
معاون گردشگری چهارشنبه  هفته جاری برای رایزنی 
با همتای خود به مسکو می رود تا شاید دروازه های ایران 
و روسیه به روی گردشــگران دو کشور گشوده تر شود. 
علی باقر نعمتی، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
خبرنگار گردشگری ایسنا گفت: مطالعات جامعی درباره 
سلیقه گردشگران روس صورت گرفته و ما بر اساس نتایج 
آن مطالعات، حرکت خواهیم کرد. او درباره سفر هیاتی به 

سرپرستی مرتضی رحمانی موحد،  معاون گردشگری کشور با همراهی تعدادی از مدیران دفاتر خدمات 
گردشگری و تورگردانان ایرانی به مسکو توضیح داد: قرار است دیدارهایی با مقامات، بخش خصوصی 
و دولتی گردشگری روسیه صورت گیرد تا زمینه های همکاری های دراز مدت برای توسعه گردشگری 
بین دو کشــور فراهم شــود. »نعمتی« درباره قراردادها و توافق های قبلی ایران و روسیه در موضوع 
گردشگری، گفت: قراردادهای قبلی چارچوب حقوقی داشتند، ولی این سفر رویکردی اجرایی دارد 
و به منظور تسهیل زمینه همکاری ها بین دو کشور، رو در رو قراردادن بخش خصوصی ایران و روسیه 
و پشتیبانی کردن از همکاری های فی مابین انجام می شود تا این بخش با اطمنیان از حمایت های 
دولتی تعامالت دراز مدتی را آغاز کند. وی همچنین از هماهنگی با روس ها برای حضور رئیس آژانس 
گردشگری فدرال روسیه به همراه تعدادی از تورگردانان این کشور در نمایشگاه بین المللی تهران که 
بهمن ماه امسال برگزار می شود، خبر داد و افزود: تالش می شود در حاشیه این نمایشگاه، مذاکرات 

مسکو در ایران ادامه پیدا کند تا به نزدیکی بیشتر تورگردانان دو کشور منجر شود.

هرگزرهامکن
نویسنده:جویسمایر
مترجم:مرجانساداتسیدزمانی
نشرقطره
قیمت:۲1هزارتومان
۳18صفحه

طرح: کنستانتین سیوسو؛ پدر کارتون رومانی گرگ در لباس میش!  

خطر وقوع سیل در بندر انزلی
معاون امور تاالب های ســازمان حفاظت محیط  زیست ضمن اشــاره به اینکه کوتاه بینانه است که 
وضعیت تاالب ها را به خاطر بارش ها مطلــوب ارزیابی کنیم، گفت: به دلیل کاهش حجم مخزن و 
قدرت ذخیره سازی تاالب انزلی خطر وقوع سیالب و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر در بندر انزلی 
وجود دارد. مسعود باقرزاده کریمی با اشاره به اینکه نوسانات سطح آب تاالب ها بخصوص در مناطقی 
که تبخیر بیشتر از بارندگی است، در طول سال بسیار است و این ماهیت تاالب هاست، گفت: اینکه 
در پاییز و زمستان سطح آب تاالب ها باال می آید، پدیده جدیدی نیست و روال طبیعی است، اما نگرانی 
این اســت که در تابستان به علت استفاده منابع آبی تاالب ها در باالدست و محدود شدن منابع آبی، 

این خشکی شدید تر می شود.
وی بــا بیان اینکه پرندگان مهاجر به نوســانات تاالب ها عادت کرده اند، امــا اگر کل تاالب یا بخش 
بسیاری از آن خشک شــود و غلظت نمک افزایش یابد کار مشکل می شود، اظهار کرد: ورود آب به 
تاالب ها در فصل پاییز و زمستان امسال اتفاق خوبی است، ولی این موضوع هیچ ربطی به مدیریت 
ما ندارد و حســن و قبحی برای ما محسوب نمی شــود. طبیعت در حال انجام کارکرد خود است و در 
برنامه های مدیریتی تاالب ها نقش مثبت و منفی اجرا نمی کند و کوتاه بینانه است که بخاطر بارش ها 

وضعیت تاالب ها را مطلوب ارزیابی کنیم و شش ماه بعد را مدنظر نداشته باشیم.
معاون امور تاالب های سازمان حفاظت محیط  زیست با اشاره به اینکه آبی وارد دریاچه ارومیه شده، 
ولی بسیار کم عمق اســت، افزود: تاالب بختگان هم مانند دریاچه ارومیه آب بسیار کم عمقی دارد 
که در تابستان به سرعت تبخیر می شود، بنابراین باید سعی کنیم بدهی به طبیعت را پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصطالح بدهی به طبیعت یک اصطالح جهانی است، گفت : طبق نقشه هایی 
ســهم بدهی به طبیعت کشــورهای مختلف دنیا در موضوع آب مشخص و دسته بندی شده است. 
ایران جزو کشورهای خاص دنیا از لحاظ بدهکاری آب به طبیعت است، در حالی که هرچقدر بیشتر 

بدهکاری به طبیعت پرداخت شود، کارکردها و خدمات بیشتری می توان از آن انتظار داشت.
کریمی با تاکید بر اینکه باید بشر بده بستان خود با طبیعت را تنظیم کند، اظهار کرد: مصرف بیش از 
حد از حق آبه طبیعت و گســترش بی رویه کشاورزی به بهانه نبود شغل و محل درآمد، باعث می شود 
در افق بلند مدت طبیعت خود را با شرایط طوری سازگار کند که انسان ها از خدمات آن محروم شوند. 
برای مثال آرال گول یا دریاچه آرال امروزه در نقشه ها تبدیل به آرال قوم یا شنزار آرال شده است و اگر 
فکــری برای احیای دریاچه ارومیه نکنیم، همین اتفاق برای آن هم خواهد افتاد و تبدیل به شــنزار 

ارومیه خواهد شد.
کریمی در ادامه در مورد وضعیت کنونی تاالب انزلی با اشاره به اینکه به علت تخریب جنگل ها و مراتع 
باالدست در دامنه شمال البرز، رودخانه ها رسوبات بسیاری وارد تاالب انزلی می کنند، گفت: عمق 
تاالب انزلی به شــدت کاهش یافته و این بزرگ ترین خطری است که این تاالب و بندر انزلی را تهدید 

می کند که از نگاه مسئوالن مغفول مانده است.


