
حمله به قلب تاریخی استانبول 
استانبول، امروز بار دیگر صحنه یک عملیات تروریستی بود. این عملیات تروریستی که به کشته و زخمی 
شدن ده ها نفر منجر شد، در حالی روی داد که طی حدود یک ماه و نیم اخیر و در پی وقوع انفجار در مترو 
استانبول، تدابیر امنیتی در این شهر و دیگر مناطق ترکیه افزایش پیدا کرده بود. بر اساس آخرین اخبار، 
گروهی وابسته به داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و فردی که این اقدام را انجام داده نیز 

صفحه 4شناسایی شده است. در پی این واقعه، دولت ترکیه نشستی اضطراری تشکیل داد و  ...
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فروزان؛ دومین دروازه بان 
بازداشتی!

حسن روحانی:

اگر متعهد باشند؛  مصمم هستیم
رئیس جمهور در دیدار با صدراعظم سابق آلمان با تاکید بر اینکه صلح و ثبات منطقه برای ما حائز 

اهمیت است،گفت: اگر طرف های مقابل در مذاکرات به تعهدات خود پایبند باشند، جمهوری اسالمی 
ایران نیز در اجرای توافق هسته ای جدی و مصمم است. حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار گرهارد 

شرودر صدراعظم سابق آلمان، روابط مثبت تاریخی میان ایران و آلمان را زیربنای توسعه مناسبات 
و همکاری ها برشمرد و با اشاره به نقش سازنده و مثبت آلمان در جریان مذاکرات 

هسته ای ایران با 1+5، اظهار داشت: امروز در آستانه اجرای برجام شرایط برای 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3ارتقاء بیشتر سطح روابط با ایران فراهم شده است و ... صفحه 7

هنوز قائله سوشا مکانی 
پایان نیافته که یک 
دروازه بان دیگر لیگ 
برتر بازداشت شد. 
محسن فروزان گلر سابق 
استقالل  ...

فرمانده کل سپاه پاسداران:

۲۰۰هزارنیرویمسلحجواندرمنطقهعلیهتروریسمآمادهشدهاند
صفحه 2

صفحه 2

محســن رهامی عضو شــورای 
عالی سیاســت گذاری انتخاباتی 

اصالح طلبان با  ...

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: 
ایران مازاد تولید آب سنگین را از 

طریق یک کشور ...

ســراج گفت: پرونده فساد 100 
میلیارد تومانی به دادســرا ارسال 

شده است ...

ردصالحیتها
قانونباشد

حرفینداریم

ایرانبهآمریکا
آبسنگین
میفروشد

فساد1۰۰
میلیاردیبه
دادسرارفت

بودجه بعد از برجام

اجازه اجتهاد فقط برای 
کارهای متعارف حوزوی 

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: اینکه مجتهد یا 
مرجع تقلیدی اجتهاد فردی را تأیید کند حرف ایشان 
محترم است ولی اعتبار قانونی ندارد و با تأیید یک مرجع 
تقلید نمی توان قانون را کنار گذاشت، قانون می گوید 
اجتهاد باید به تأیید فقهای شــورای نگهبان برسد.
 آیت اللــه ســید محمد یــزدی ظهر امــروز در جمع 
خبرنــگاران اظهار کرد: برای همه مردم کشــور ما 
روشــن اســت که در آینده نه چنــدان دور انتخابات 

صفحه 3مجلس شــورای اسالمی و  ...

شنبه، روز آغاز اجرای 
»برجام« 

گاه در گفت و گو با »تابنــاک« تأیید کرد  یک منبــع آ
برنامه جامع اقدام مشــترک هســته ای ایران و گروه 
۱+۵ )برجــام( روز شــنبه، ۲۶ دی مــاه، برابر با ۱۶ 
ژانویه وارد مرحله اجرا خواهد شــد. به این ترتیب، در 
پی تأیید اجرای تعهدات ایران بر اســاس این توافق، 
تحریم های موجود علیه ایران برداشــته می شــود. 
اعالم این خبر از سوی منبع بلندپایه مذکور را می توان 
پایانی بر گمانه زنی هایی دانست که طی روزهای اخیر 

صفحه 4درباره زمــان دقیق اجرای برجام ...

نامه ۱۳ اقتصاددان مجلس 
به روحانی

در حالی که طی دو ســال گذشــته دولت روحانی ارائه به 
موقــع الیحه بودجه به مجلــس را به عنوان یکی از قرائن 
و شــواهد بزرگ قانونمداری دولت یازدهم ذکر میکرد، و 
همچنین این موضوع را دلیلی بر همکاری خوب و سازنده 
میان قوه مجریه و مقننه میدانســت، اما در سال جاری و 
در حالــی که بیش از یک ماه از تاریــخ قانونی ارائه الیحه 
بودجه به مجلس گذشته است، هنوز خبری از این الیحه 
نیست و گویا این امر منجر به آن شده که پای بحث بودجه 

صفحه 5چند دوازدهم به میان کشــیده شــود ...

 عوارض مصرف 
خودسرانه دارو

 ســعید کریمی- ســالمت گرانبهاتریــن هدیه ای 
اســت که خداوند متعال به بشــر ارزانی کرده است 
و همگی می دانیم که انســان سالم، از عوامل موثر 
در توســعه پایدار هر جامعه اســت و البته نقش دارو 
در این میان بســیار اساســی، موثــر و تعیین کننده 
اســت. هرچنــد مصــرف دارو بــه عنــوان آخرین و 
حساس ترین مرحله در چرخه سالمت و بهداشت از 
مهمترین ارکان درمان بیماری ها اســت اما مصرف 

صفحه 6بی رویه و خودســرانه دارو یا ...

 دو ورزشگاه 
برای سرخابی ها

بــه نظــر می رســد ســرخابی ها بــرای همیشــه با 
مشــکل ورزشــگاه نداشــتن و پرداخــت اجــاره، 
خداحافظــی مــی کننــد. درخواســتی کــه وزیــر 
ارائــه و شــهرداری تهران بــدان پاســخ مثبت داد.
محمود گودرزی در دویست وبیست وششمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه ورزش 
باعث افزایش طول عمر و امید به زندگی می شــود، 
گفت: میانگین طول عمر در ایران 73 ســال است 

صفحه 7کــه در صورت چاق بــودن افراد ...

صفحه 3 

 تاریخ اجرای برجام نزدیک است
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انتخابات الکترونیکی منتفی نشده است
قائم مقام وزیر کشــور در واکنش به خبر برخی از رســانه ها درباره مصوبه امروز مجلس مبنی بر منتفی شدن انتخابات 
الکترونیکی مجلس گفت: آنچه که امروز نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی تصویب کردند به منزله منتفی شدن انتخابات الکترونیکی نیســت. وی افزود: سخت افزار مورد نیاز 
انتخابات الکترونیکی به تایید شــورای نگهبان رسیده اســت و هم اکنون تجهیزات الزم در حال تولید و نرم افراز آن نیز 
مراحل تست و آزمایش خود را طی کرده است و بزودی به شورای نگهبان ارایه خواهد شد که بعد از این مرحله در خصوص 
حوزه هایی که قرار است انتخابات الکترونیکی در آن برگزار شود با شورای نگهبان به تعامل و تبادل نظر خواهیم پرداخت 

. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه امروز بنده در مجلس حضور داشتم، یادآور شد: یکی از نماینگان اظهار داشت با توجه به اینکه در تبصره 7 ماده 9 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مجوز برگزار شدن انتخابات الکترونیکی وجود دارد آنچه که به عنوان مواد الحاقی به طرح مذکور در کمیسیون 
شوراهای مجلس شورای اسالمی اضافه شده است دارای شان آیین نامه ای است و مطلقا به معنای عدم مجوز قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 
نمی باشد . امیری ادامه داد: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و توافق بین وزارت کشور و شورای نگهبان اخذ رای و شمارش آرا در 14 
حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک انجام شد و نتایج انتخابات به تایید شورای نگهبان رسید و نامزدهای منتخب هم اکنون در مجلس شورای اسالمی 
حضور دارند. وی اضافه کرد: بنابراین با وجود حکم تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات، شورای نگهبان نیز با اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالفتی 

ندارد. قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: بنابراین خبر خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیکی مجلس دهم تکذیب می شود.

دستگاه های حکومتی شریک خالف کاری موسسات غیر مجاز هستند
نماینده مردم تهران گفت: برخی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تأییدیه های خود را از دستگاه های حکومتی گرفته اند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر با حضور در نشست خبری و با تأکید بر اینکه بازار سرمایه 
بر روی شاخه های اعتماد مردم استوار است، اظهار کرد: طی سالهای اخیر حوادثی در بازار سرمایه رخداده که متأسفانه 
آثار کوتاه و بلند مدتی را دربر داشــته است.   وی با تأکید بر اینکه وجه مشــترک حوادث اقتصادی اخیر، ناتوانی ایفای 
تعهدات از سوی برخی مؤسسات و شرکت های تبلیغ شده بود، گفت: برخی شرکت های تبلیغ شده و مؤسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز تأییدیه های خود را از دستگاه های حکومتی گرفته اند و بارها نام شرکت و موسساتشان از رسانه ملی 

تبلیغ شده است.   توکلی ادامه داد: متأسفانه پروژه های پردیسبان به اندازه پروژه های پدیده نیز نبوده و تنها به صورت کاغذی بوده است.   نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر تصریح کرد: موسساتی از قبیل میزان، ثامن الحجج با تایید مسئوالنی از حاکمیت کار خود را آغاز کردند و برخی 
با سواســتفاده از نام خود فعالیت خود را ادامه دادند.   رئیس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت تأکید کرد: مردم به این دســتگاه های حکومتی 
اعتماد کرده و ســرمایه های خود را در آنجا قرار دادند و نباید مردم را در این مورد مالمت کرد.   وی با اشــاره به اینکه مؤسسه ثامن الحجج اولین تعاونی 
خود را با ســرمایه شش میلیون تومانی در سبزوار افتتاح کرد، گفت: باید دید آن روزی که مؤسسه ثامن الحجج یکی بعد از دیگری شعبه های خود را با 
پولی ناچیز افتتاح می کرد مسئوالن مربوطه کجا بودند زیرا افتتاح یک کلیدسازی و یا یک سوپرمارکت بدون مجوز دوام نخواهد آورد.   توکلی در ادامه 

افزود: اکنون مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج حدود 500 شعبه در سراسر کشور زده و هیچ مسئولی توضیحی ارائه نکرده است. 

 اگر متعهد باشند؛
مصمم هستیم

رئیس جمهــور در دیــدار با صدراعظم ســابق آلمان 
با تاکید بــر اینکه صلح و ثبات منطقــه برای ما حائز 
اهمیــت اســت،گفت: اگــر طرف هــای مقابل در 
مذاکــرات به تعهدات خود پایبند باشــند، جمهوری 
اســالمی ایران نیز در اجرای توافق هسته ای جدی 

و مصمم است.
حسن روحانی روز سه شــنبه در دیدار گرهارد شرودر 
صدراعظــم ســابق آلمــان، روابط مثبــت تاریخی 
میان ایران و آلمان را زیربنای توســعه مناســبات و 
همکاری ها برشمرد و با اشاره به نقش سازنده و مثبت 
آلمان در جریان مذاکرات هســته ای ایران با 5+1، 
اظهار داشــت: امروز در آستانه اجرای برجام شرایط 
برای ارتقاء بیشــتر ســطح روابط با ایران فراهم شده 
است و باید به گونه ای عمل کنیم تا همه طرف های 

مذاکره از این توافق احساس رضایت کنند.
روحانــی با بیــان این کــه همکاری های گســترده 
اقتصــادی، منطقه ای و سیاســی بایــد ثمره تالش 
هفت کشور پس از مذاکرات و توافق باشد، گفت: باید 
همزمان با اجرای این توافق پایه های آن را مستحکم 
کنیــم و به دنیا نشــان دهیم کــه مذاکــره و گفتگو 

می تواند ما را به یک نقطه مثبت همه جانبه برساند.
وی افــزود: اگــر طرف های مقابــل در مذاکرات به 
تعهدات خود پایبند باشند، جمهوری اسالمی ایران 

نیز در اجرای توافق هسته ای جدی و مصمم است.
رئیس جمهور با اشــاره به این که زمینه های فراوانی 
برای توســعه همکاری  های اقتصادی میان ایران و 
آلمان در بخش های مختلف از جمله خودروسازی، 
تأسیســات بندری، راه آهــن، بخش های مربوط به 
انرژی و صنایع وجود دارد، خاطرنشــان کرد: ایران 
با دارا بودن امکانــات حمل و نقل ریلــی و دریایی و 
بزرگتریــن منابع انــرژی در منطقه، نیروی انســانی 
تحصیلکــرده و امنیت بــاال و نیز داشــتن مرکزیت 
جغرافیایی برای صادرات کاال به کشورهای اطراف 
پتانســیل های مطلوبــی دارد کــه می تــوان از این 
ظرفیت ها به سرعت در جهت ساماندهی پروژه های 

مشترک میان دو کشور تالش کنیم.
وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود و فضای به وجود آمده پس از توافق هسته ای 
در راستای ارتقاء سطح همکاری های ایران و آلمان 
تاکید کرد و افزود: تهران و برلین راه گسترش روابط 

همه جانبه را گشوده اند.
روحانی با تاکید بر توسعه مناسبات همه جانبه ایران 
و آلمــان در دیگــر بخش هــا از جمله گردشــگری، 
ارتباطــات پارلمانــی و مســایل علمــی و فرهنگی 
اظهار داشــت: دو کشــور می توانند در زمینه حل و 
فصل مشــکالت سیاســی و منطقه ای همکاری و 

رایزنی های خوبی داشته باشند.
رئیس جمهور با بیان این که هیچ مانعی برای توسعه 
روابط اقتصــادی و فرهنگی با آلمــان نداریم اظهار 
امیدواری کرد که با تالش مســئوالن، شرایط برای 
گســترش هرچه بیشــتر روابــط و مناســبات میان 
بخش های خصوصی و دولتی دو کشور فراهم شود.
روحانی معضل تروریسم را مشکلی همگانی برشمرد 
و خاطرنشان کرد: امروز تروریسم کشورهای منطقه 
را با مشکل ثبات و امنیت مواجه کرده و دیگر کشورها 
از جمله آلمان نیز با تبعات این ناامنی از جمله موضوع 

پناهجویان روبرو هستند.
وی ضرورت کمک های انسان دوستانه به آوارگان و 
پناهجویان را مورد اشاره قرار داد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران آماده گفتگو، رایزنی و همکاری با دیگر 
کشورها در جهت مبارزه با تروریسم در منطقه و مقابله 

با آثار و تبعات آن است.

دغدغههاییکائتالف
تندروی و سهم خواهی موانع وحدت 

اصولگرایان در پی ائتالف اند و سخت مصمم اند مشکالت پیش رو را شناسایی 
و رفع کنند. شــخصیت مختلف اصولگرایی هر روز با شــرکت در نشســت ها و 
مصاحبه با رسانه های مختلف سعی می کنند موضوع وحدت اصواگرایان را با 
نگاهی به گذشته آسیب شناسی و به این ترتیب آن را دست یافتنی کنند. وجود 
کسانی که »تندرو« خوانده می شوند، یکی از مسائل مورد بحث است. تندروهایی 
که گفته می شود علت نپیوستن الریجانی به این ائتالف بودند و حاال با جدایی 
الریجانــی، برخی تنها راه ائتالف اصولگرایان را کنار گذاشــتن »تندروها« می 
داننــد و در مقابل برخی دیگر از ناممکن بودن کنارگذاشــتن تندروها از جریان 

اصولگرایی سخن می گویند.
روز گذشته سید ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسالمي ایران زمین نیز در این 
خصوص سخن گفت و راه حل هایش برای ائتالف، شامل انصراف تندروهای 
بی اخالق از یک طرف و و وابستگان دولت قبل از طرف دیگر را بیان کرد. رئوفیان 
در این اظهارات گفت: »افراد تندرویي که رفتارهاي خشــن در پیش مي گیرند 
و مواضع تهاجمي نسبت به دولت و رقباي خود در مجلس اتخاذ مي کنند، این 
افراد، نامزدهایي هســتند که با اتخاذ این روش و نوع برخورد به شــدت موجب 
ریزش آراي اصولگرایان مي شوند بنابراین قرار گرفتن نام این چهره ها در لیست 
انتخاباتي، موجب خدشه در لیست مي شــود و اقبال عمومي نسبت به لیست 
اصولگرایان کاهش پیدا خواهد کــرد«. او در مقابل حضور چهره هاي اخالق 
مدار، چهره هایي که فرهنگ رقابت و قواعد بــازي را بلدند و اخالق و معنویت 
را شــالوده رفتار و گفتار خود قرار مي دهند، را موجب اســتقبال اقبال عمومي 

دانست و تاکید کرد که این چهره ها باید جایگزین چهره هاي افراطي شوند.
به گفته رئوفیان از آنجا که محوریت شــوراي ائتالف اصولگرایان را شخصیت 
برجسته اي همچون آیت الله موحدي کرماني بر عهده دارد، هر گونه گرایش به 
سمت افرادي که رعایت اخالق را نکنند، موجب خدشه به جریان اصولگر مي 
شود و بهتر است چهره هاي تندرو انصراف بدهند. وی تاکید کرد: »چهره هاي 
تندرو با انصراف از لیست انتخاباتي اصولگرایان اجازه بدهند چهره هاي جدید 
و افرادي با رعایــت همه بایدها و پرهیز از نبایدها و باور به مباني اصولگرایانه در 

انتخابات حضور پیدا کنند و بر اعتبار لیست بیفزایند«.

دبیرکل حزب اســالمي ایران زمین در ادامه به یک طیف دیگر از اصولگرایان 
توصیه کرد، انصراف دهند: »یک مجموعه دیگــري که به منتصب به جریان 
دولت گذشــته اســت و در بین مردم با توجه به عملکرد دولتهاي قبلي چندان 
محبوبیت و جایگاهــي ندارند، باید انصراف بدهند، ایــن مجموعه نباید اصرار 
داشته باشــند در لیســت حضور پیدا کنند«. البته درخور ذکر است این توصیه 
رئوفیان در حالی است که تمام وابستگان به دولت قبل، از جمله وزیران او لزومًا 
»احمدی نژادی« شناخته نمی شوند و روی همه آن ها حساسیت وجود ندارد.

رئوفیــان تاکید کرد که در صــورت انصراف این دو گروه، جریــان اصولگرا مي 
تواند یک لیســتي ارائه دهند که دقیقا با الزامات اصول گرایانه و با توصیه هاي 
رهبري مبني بر شاخصه هاي یک نماینده، انطباق داشته باشد و مبناي فعالیت 

کاندیداهاي خود را رعایت اخالق و حرکت در چارچوب الزامات قرار دهند .

ائتالف با سهم خواهی ها مقابله کند
موضوع دیگری که در هفته های پیش از سوی اصولگرایان مطرح شده است، 
مقابله با ســهم خواهی اســت. کاظم جاللی رییس فراکســیون اصولگرایان 
رهروان والیت درخصوص سهم خواهی های موجود در ائتالف گفت: »در این 
نوع ائتالف ها بیشتر سهم خواهی مطرح اســت به گونه ای که برخی دوستان 
این موضوع را مطرح می کنند که در لیست تهران 20 نفر از قبل تعیین شده اند 

و تمام دعواها بر سر 10 نفر است«. 
موحدی کرمانی رئیس شــورای مرکزی ائتــالف اصولگرایان نیــز در جایی با 
تاکید بر اینکه باید هدف اصولگرایان تشــکیل مجلسی در خدمت اسالم و تابع 
والیت باشد، نسبت به گروه گرایی و سهم خواهی در میان اصولگرایان در عرصه 
انتخابات هشــدار داد و اظهار کرد: »اگر بنابر تصمیم شورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایــان، کاندیداهای گروه یا حزب خاصی در میان فهرســت نامزدهای 
اصلــح قرار نگرفتند نبایــد موجبات ناراحتــی فراهــم آورد«. موحدی کرمانی 
در ســخنان دیگری نیز بــا تاکید بر اینکه با هرگونه ســهم خواهی در انتخابات 
مخالفیم، گفت: »برخی به دنبال ســهم خواهی در انتخابات هستند و بیش از 

سهمشان می خواهند«.

همچنین احمد توکلی از دیگر افرادی بود که موضوع ســهم خواهی را مطرح 
کرد و گفت: »جلســات ائتالف اصول گرایان بیشــتر محل چانه زنی ها و سهم 
خواهی های سیاســی اســت و نتیجــه آن هم همین می شــود کــه در نهایت 
نمایندگانی انتخاب می شوند که در راستای فساد اقدام موثری و مهمی انجام 

نمی شود«.
به نظر می رسد ســهم خواهی به قدری در ائتالف جدی شده که در همایش دو 
هفته پیش اصوگرایان ســندی مبنی درخصوص آن از ســوی احزاب مختلف 
امضا شــد که در آن تاکید شده ما هیچ سهمی نمی خواهیم و تنها به دنبال یک 

مجلس اصولگرا هستیم.
اما آنچه در میان سخنان شخصیت های اصولگرا درمورد آسیب شناسی ائتالف 
دیده می شود، تاکید بر مسائل سیاسی است. حتی موضوع سهم خواهی هم که 
به عنوان دغدغه اصوگرایان مطرح شــده، در مقابل شایسته ساالری قرار داده 
نشــده اســت. درواقع این روزها کمتر بحثی با محوریت شاخص هایی ازجمله 
کارآمدی، لزوم شایســته ســاالری به جای ســهم خواهی، تخصص داشــتن 
کاندیداها و... است، شــاخص هایی که رعایتشان شرط داشتن مجلسی قوی 

و کارآمد است. 
موضوعــی که در بیانیه چنــد روز پیش جمعیت عدالت و پیشــرفت، نزدیک به 
قالیباف مطرح شده اســت. این بیانیه در عین تاکید بر اینکه اصولگرایان نباید 
اجازه دهند زیاده خواهی ها و قبیله گرایی ها مانع ائتالف شــود، گفته اســت: 
»لیســت نهایی اصولگرایان باید بر اساس شــاخص های اصلی اصولگرایی و 
متناســب با قواعد شایسته ساالری و شایسته گزینی تنظیم شود. بر این اساس 
ضرورتی ندارد همه کســانی که در لیســت قرار می گیرند حتما از حیث جریانی 
وابســته به یکی از احــزاب اصولگرا باشــند«. موضوعی که تاکنون از ســوی 
اصولگرایان مطرح نشــده بــود. این بیانیه همچنین بر معرفی شــاخص های 
اصولگرایی تاکید می کند و مواردی مثل جوان گرایی، ســالمت مالی و ســاده 
زیســتی، قانون گرایي، روحیه اســتکبار ســتیزی و انقالب گری، عدم سابقه 
افراطی گرایی، تخصــص علمی و اعتقاد به کارایی و کارآمــدی را از جمله این 

شاخص ها عنوان می کند.

پیگیری روزواکنش روز

۲۰۰ هزار نیروی مسلح جوان در منطقه علیه تروریسم آماده شده اند
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نتیجه مثبت تحوالت منطقه آماده شدن نزدیک به دویست هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان و یمن بوده است.

 سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: این انقالب اسالمی که اینگونه عاشق و جانباخته دارد چیست؟ امروز که ۳۶، ۳7 سال از عمر انقالب اسالمی می گذرد 
فراز و نشیب ها و تهدیدها وخطرات بسیار جدی و بزرگ در انقالب اسالمی داشتیم. وضعیتی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک جریانی از آب شیرین در میان یک اقیانوس آب های تلخ و ناگوار 

یاد کردند و  توصیه ای که داشتند به حقیر همین بود که تالش کنید که این مرزها حفظ بشود. ما باید مرز انقالب اسالمی را با ضد انقالب حفظ کنیم.
وی افزود: برای رسیدن به اهداف واالی انقالب اسالمی الزم است از خودمان بگذریم و با توجه به استعدادی که خدای متعال به ما داده با روحیه جهادی نقش خودمان را به انقالب اسالمی ایفا کنیم.
فرمانده کل ســپاه در ادامه گفت: تحوالتی که در منطقه هست، همین شکل گیری داعش و تکفیری ها و این حوادثی که در ســال های اخیر دارد اتفاق می افتد اینها همه زمینه ساز ظهور است. شما 

ببینید نتیجه مثبت آن آماده شدن نزدیک به دویست هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان و یمن بوده است.

سیاسی
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بودجهبهبعدازبرجامموکولشد
 تاریخ اجرای برجام نزدیک است

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
 تاریخ اجرای برجام نزدیک اســت، گفت: در روزهای آینــده باید منتظر به ثمر 
نشستن این تالش ملی باشــیم. محمدباقر نوبخت در این نشست خبری عدم 
تقدیم بودجه به مجلس را به دالیلی خاص دانست و گفت بعدا این دالیل اعالم 
خواهد شــد. وی در عین حال احتمال داد بودجه بعد از اجرایی شدن برجام به 
مجلس برود. سخنگوی دولت درخصوص حمله به سفارت عربستان نیز سخن 

گفت و از شکایت حتمی دولت از عامالن این حمله خبر داد.

شکایت دولت از عامالن حمله به سفارت 
سخنگوی دولت در این نشسیت خبری با محکوم کردن اقدام عربستان در به 
شهادت رساندن شیخ نمر عنوان کرد: دولت حتما به خاطر خسارت بزرگی که 
عده ای در حمله به سفارت عربستان به کشور وارد کردند از عامالن این اتفاق 
شــکایت خواهد کرد. محمد باقر نوبخت با تاکید بر اینکه اقدام عربستان قابل 
نکوهش و محکومیت بود و دولت آن را محکوم کرد، گفت: اما از طرفی دولت 
به هیچ وجــه رفتارهای غیرقانونی و غیر مدنی را تائیــد نمی کند. اتفاقی که در 
حمله به سفارت عربســتان به وجود آمد در جهان یک چهره غیرواقعی از ملت 
بــزرگ ، فهیم و با تمدن ایرانی ترســیم کرد و دولت حتمــا از عامالن این اتفاق 

شکایت خواهد کرد.
نوبخت در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن اســت این اتفاق به عوامل 

ماورایی ارتباط داده و پرونده آن بی نتیجه مختومه شود، گفت: باید در 
ماهیت کسانی که این کار را انجام دادند و مسیر را به نفع بهره 

برداری عربستان عوض کردند تردید کنیم. عقل ایجاب 
می کند که انسان تردید کند که کسانی حساب شده و 

نفوذی این کار را انجام داده اند؛ چرا که هیچ ایرانی 
غیرتمندی ســفارتی را که در پناه کشــور ماست و 
خاک آن کشور محسوب می شود مورد حمله قرار 
نمی دهد. وی در عین حال گفت که ممکن است 
بعضی ها هم تحت تاثیر قرار گرفته و احساســی 
شــده باشــند. ســخنگوی دولت با بیان اینکه 

طبیعی بود که رئیس جمهور از رئیس محترم قوه 
قضاییه بخواهد که به این مسأله رسیدگی ویژه شود 
و برای پیگیری نیز به وزیر کشور ابالغ کند، گفت: 

خسارت بزرگی از نظر حیثیتی به کشور ما وارد شد. به 
گفته وی اگر لطمه اقتصادی را هم کنار بگذاریم 

از نظر حیثیتی خسارت به وجود آمد 
و چهره ای از ملت 

ما ترسیم شد که درست نیست و کشــوری که باید محکوم می شد ما را محکوم 
کرد. نوبخت تاکید کرد: باید جدی وقانونی با این مسأله برخورد شود و برخورد نیز 
به عهده مرجع قضایی است. انتظار داریم با قاطعیت بااین موضوع برخورد کند.

تقدیم بودجه به مجلس، بعد از اجرای برجام
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود به تهیه شدن الیحه 
بودجه 95 و برنامه ششــم توسعه اشــاره کرد و گفت: بنا به دالیلی که به وقتش 
اعالم خواهیم کرد امروز برنامه و بودجــه را تقدیم مجلس نکردیم ولی برنامه با 
پیوست هایش آماده است و در زمان مناسب با تدبیری که داریم متناسب عمل 
خواهیم کرد. وی خاطرنشان کرد: احتمال می دهم بودجه بعد از اجرایی شدن 

برجام به مجلس برود.
نوبخت در پاســخ به ســوالی درباره تاریخ اجرای برجام و اینکه آیا قلب راکتور 
اراک بیرون آورده شــده اســت گفت:  تاریخ اجرای برجام همانطور که رئیس 
جمهور دیروز گفت، نزدیک است و در روزهای آینده باید منتظر به ثمر نشستن 
این تالش ملی باشــیم. وی بار دیگر تاکید کرد که این موفقیت هیچ جناحی 
نیست، بلکه با همکاری همه قوا و تحت حمایت مقام معظم رهبری به دست 

آمده است.
ســخنگوی دولت ادامه داد: درباره راکتور اراک نیز در راستای توافقات کار در 
حال پیشرفت است و چون درآنجا بحث های کارشناسی دقیق است و ساعتی 
کار انجــام می شــود ، االن دقیق نمی توانــم بگویم چه کاری 
صورت گرفته است، ولی به هر حال ما تعهداتی درباره 
اراک، فردو ونطنز داشته ایم که باید انجام دهیم تا 

روز اجرای برجام برسد.
نوبخت همچنین در واکنش به سوالی درباره 
وعده ای که رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
قیمــت ارز داده اســت، اظهار کــرد: طبق 
گفته رئیــس کل بانک مرکزی دوســتان در 
حال تــالش برای تنظیم قیمت ارز هســتند 
. وی تاکیــد کرد: قیمت ارز می تواند شــاخص 
های اقتصــادی را تحت تاثیر قرار دهد و دولت 
خواهان افزایش قیمت ارز نیســت؛ چرا که ما 
مایل نیستیم سایر شــاخص ها تحت تاثیر این 
قضیه قرار بگیرند و ان شاء الله وعده رئیس کل 

بانک مرکزی تحقق خواهد یافت.
ســخنگوی دولــت در بخــش دیگــری از 
صحبــت های خود با اشــاره 
به برنامــه دولت 
برای خروج 
رکــود  از 

بیان کرد: بسته خروج از رکود کوتاه مدت برای پایان سال 94 بود. از آغاز سال 
95 به برنامه دست کم میان مدتی نیاز داریم که برنامه ششم می تواند ما را از وضع 
موجود به وضع مطلوب برساند. نوبخت همچنین به احتمال کاهش قیمت نفت 
و درنظر گرفته شدن این قضیه در بودجه اشاره کرد و افزود: اراده های سیاسی 
وجود دارد که برای در مضیقه قرار دادن ملت ایران قیمت نفت را پایین تر ببریم 
اما ما غیر از پیش بینی های همیشه می توانیم بودجه را بر اساس تخصیص های 
سه ماهه انجام دهیم ودر آغاز هر ســال برآورد کنیم. وی با بیان اینکه ما عمل 
بودجه ریزی غلتان را خواهیم داشت و عمال با یک بودجه ریزی منعطف پیش 
می رویم، گفت: نباید نگران باشــیم اگر قیمت نفت تحقق پیدا نکرد بر اساس 

اعداد جدید پیش برویم.

تایید صالحیت ها فقط براساس مراجع چهارگانه
سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد از هیأت های اجرایی انتخابات درباره 
تائید صالحیت ها که صورت گرفته اســت، تاکید کرد:  همواره اعالم کرده 
ایم کــه دولت در انتخابات قانون را اجرا می کند قانون برای تائید صالحیت 
افراد به هیأت های اجرایی اجازه اجتهاد شــخصی نداده اســت و مشخصا 
بر اســاس اطالعات مراجع چهارگانه عمل می کند. وی تصریح کرد که این 
نقطه قوت دولت به حساب می آید که بر اساس سالیق شخصی خود عمل 
نکرده اســت. گزارشــی هم که وزیر کشــور به هیأت دولت داد مبنی بر این 
بود که هیــأت های اجرای فــارغ از گرایش های سیاســی و جناحی عمل 
کردنــد. نوبخت اظهــار امیدواری کرد کــه در فضای بی تنشــی انتخابات 

آینده را برگزار کنیم.
محمدباقر نوبخت همچنین در واکنش به اظهارات برخی مقامات عربســتانی 
تاکید کرد:  ما سیاســت تنش زدایی را از مدتها قبل به عنوان تعامل ســازنده در 
دســتور کار قرار دادیم. وی با بیان اینکه ممکن است عربستان کاری را شروع 
کند و پروژه ای در ذهن اش باشد که بخواهد آن را اجرا کند، تصریح کرد: آن ها 
می توانند هر چه بخواهند بگویند اما سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران روابط 
مطلوب و برادرانه با همسایه هاست حاال عربستان می تواند حاشیه سازی کند 

وزیان اش را هم خواهد دید.
ســخنگوی دولت درباره بررسی پرونده کرســنت در شورای عالی امنیت ملی و 
برخی حاشیه های ایجاد شده در این زمینه هم گفت: این پرونده عالوه بر شورای 
عالی امنیت ملی در قوه قضاییه هم مطرح اســت و مربوط به چهارده - پانزده 
سال پیش است. وی با بیان اینکه بعضی اوقات ما برخی صحبت ها را فی مابین 
هم انجام می دهیم و دیگرانی هستند که از آن سوء ا ستفاده می کنند، تصریح 
کرد: شــورای عالی امنیت ملی مصالح را اینگونه تشخیص داد که تا وقتی این 
پرونده به درســتی ودقیق پیگیری نشــده ما خیلی آن را باز نکنیم تا مورد ســوء 

استفاده قرار نگیرد.
نوبخت همچنین درباره پیگیری هایش از دبیر شورای عالی امنیت ملی در رابطه 
با مصوبه ای برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات تاکید کرد:  من این 
مســأله را به آقای شمخانی گفتم و بیشتر از آن هم صحبت کرده ایم که اطالع 

رسانی شده و خواهد شد.

نام واقعی شریک زنجانی که اموالش را باال کشید
وکیل بابک زنجانی گفت: اخیرا مطلع شدیم شریک ترکیه ای موکلم حدود 2000 میلیارد تومان از اموال وی را باال کشیده است.رسول کوهپایه زاده  اظهار داشت: بابک زنجانی به دلیل تحریم هایی 
که علیه ایران بود مجبور شد برخی از اموال خود را در تاجیکستان ، مالزی و ترکیه به نام شرکایش که تبعه آن کشور بودند ثبت کند. وی افزود: اخیرا مطلع شدیم شریک ترکیه ای موکلم به نام "قدرت 
تنجــل" که مبلغی حدود 2000 میلیارد تومان از اموال زنجانی را به نام خود دارد با وکالی موکلم ارتباط برقرار نکرده و به نوعی اموال را باال کشــیده و تصرف کرده اســت. کوهپایه زاده تصریح کرد: 
البته از طریق پلیس اینترپل و طرح شکایت، پیگیر این موضوع هستیم اما این اقدام زمان بر است. وکیل بابک زنجانی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از این چپاول اموال خارجی، اجرای قانون و 
تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین مناسب و آزادی موکل تا صدور رای قطعی است.کوهپایه زاده افزود: بسیاری از شرکای سابق بابک زنجانی که از اتباع بیگانه هستند تمایلی ندارند وی از این 

شرایط رهایی یابد تا با خیال آسوده بتوانند اموالش را غارت کنند.وی با بیان اینکه تسریع در تبدیل قرار بابک زنجانی و آزادی وی مانع از سوءاستفاده برخی از افراد در خارج از کشور مي شود، خاطرنشان 
کرد:  آزادی موکل همراه با ممنوع الخروجی و تحت مراقبت الزم اقدامی موثر و قانونی در جهت استیفای حقوق بیت المال است.

رد صالحیت ها قانون باشد حرفی نداریم
محســن رهامــی عضــو شــورای عالــی 
سیاســت گذاری انتخاباتــی اصالح طلبان 
با اشــاره به واکنــش اصالح طلبــان به رد 
صالحیت هــای احتمالی اظهار داشــت:  
اگر رد صالحیت ها در چارچوب قانون باشد 
حرفــی نداریــم.وی ادامــه داد: در مجمع 

شورای سیاست گذاری اصالح طلبان کارگروهی تحت عنوان کمیته تعامل 
و رایزنــی حقوقی داریم کــه وظیفه این کمیته، همراهی کردن مســئولین 
هیئت هــای اجرایی و نظارت اســت.عضو شــورای عالی سیاســتگذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان با بیان اینکه تعامل اصالح   طلبان با افراد، گروهها و 
نهادها از مدتها پیش آغاز شده است، خاطر نشان کرد: مواضع اصالح طلبان 
نسبت به نظام و رهبری مشخص است چرا که ما نمی خواهیم کوچکترین 

گردی بر دامن نظام بنشیند.

ایران به آمریکا آب سنگین می فروشد
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: ایران 
مازاد تولید آب ســنگین را از طریق یک 
کشور واســط به آمریکایی ها می فروشد.
اصغــر زارعان بــا بیــان اینکــه ۶ تن از 
آب ســنگین صادراتي ایــران در مراکز 
کــز تحقیقاتي آمریکا  اتمي و بقیه در مرا

اســتفاده مي شــود، اظهار داشــت: با توجه به راهبرد این ســازمان 
مبني بر تجاري ســازي در حــوزه تولیدات و نتایج کیفیت ســنجي که 
اخیرا در آزمایشــگاه بین المللي ســاوانا در امریکا بر روي آب سنگین 
ایــران صــورت گرفت، خلــوص آن 75/99 درصــد مــورد تایید قرار 
گرفت.معاون ســازمان انرژي اتمي گفت: این موضوع نشان دهنده 
اســتاندارد ســازي و کیفیتي اســت که در ایران درباره صنعت هسته 

اي شکل گرفته است.

فساد 100 میلیاردی به دادسرا رفت
ســراج گفت: پرونــده فســاد 100 میلیارد 
تومانی به دادسرا ارسال شده است.»ناصر 
ســراج« در گفت وگو با میــزان در ارتباط با 
آخریــن وضعیت فــردی کــه 100 میلیارد 
تومــان از وزارت نفــت گرفتــه و اکنون به 
کانادا پناهنده شده است، اظهارکرد: پرونده 

این فرد به دادسرا ارسال شده اســت و در مرحله تحقیق قضایی قرار دارد.
براســاس گزارش میزان، رئیس سازمان بازرســی کل کشور چندی پیش 
از کشــف یک فســاد 100 میلیارد تومانی که عامل آن به کانادا فرار کرده 
خبرداده بود و گفت: درحال حاضر حــدود ۶0 میلیارد تومان از اموال وی 
شناســایی شده است.وی افزود: فرد مذکور خانه ها و ماشین های آخرین 
سیستم داشــته که اقدامات خوبی برای شناسایی و بازگرداندان اموال وی 

به ایران صورت گرفته است.

اجازه اجتهاد فقط برای 
کارهای متعارف حوزوی 

عضو فقهای شــورای نگهبان گفت: اینکه مجتهد 
یا مرجــع تقلیدی اجتهــاد فردی را تأییــد کند حرف 
ایشان محترم است ولی اعتبار قانونی ندارد و با تأیید 
یک مرجع تقلیــد نمی توان قانون را کنار گذاشــت، 
قانون می گوید اجتهاد باید به تأیید فقهای شــورای 

نگهبان برسد.
 آیت اللــه ســید محمد یــزدی ظهر امــروز در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: برای همه مردم کشــور ما 
روشــن اســت که در آینده نه چنــدان دور انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و انتخابات خبرگان رهبری 
را در پیش داریم و طبیعتًا این دو انتخابات با مصلحت 
اندیشی هایی که قباًل صورت گرفته، قرار است که به 

صورت همزمان برگزار شود.
رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
اهمیت رعایت قانون در برگــزاری انتخابات گفت: 
قانون و قانون گرایی بر همه امور مقدم بوده و طبیعی 
اســت که در کشــوری با جمعیــت 70 میلیــون نفر 
اختالف ســلیقه و نظر در همه ســطوح وجود داشته 

باشد.
وی بیــان کرد: وجــود این اختــالف نظرهــا اگر با 
صمیمیت، صفا و همدلی و همبستگی همراه باشد 
می توانــد موجب تکامل باشــد، همچنیــن امیدوار 
هستیم که مردم و مسئوالن اجرایی و نظارتی در این 
انتخابات جز قانون به هیچ چیز دیگری توجه نکرده 
و قوانین را مد نظر قرار دهند و این مسئله مورد تأکید 
اســت که نباید اجازه داده شود گرایش های حزبی و 

گروهی در تصمیم گیری ها اثر بگذارد.
آیت الله یزدی تأکید کرد: امیدواریم که این انتخابات 
حماسه جدیدی باشد و شاهد حضور اکثریت مردم در 
پای صندوق های رأی و حضوری پرشورتر در مقایسه 

با انتخابات های گذشته باشیم.
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبری بــا بیــان اینکه 
بیشــتری  حساســیت  از  خبــرگان  انتخابــات 
برخوردار اســت، تصریح کــرد: این حساســیت در 
انتخابات کنندگان و انتخابات شــوندگان وجود دارد 
و برای انتخاب شوندگان شــرایطی ذکر شده که این 

شرایط در متن قانون آمده است.
وی بیان کرد: برای انتخاب شوندگان قوانین خاصی 
وجــود دارد و طبعــًا در دوره اول قوانیــن به تصویب 
شــورای نگهبان و حضرت امام)ره( رســیده است و 
در دوره هــای بعــدی خود خبــرگان اصالحیه هایی 
داشــته اند و در اصالحیــه اخیر نیز تعــداد اعضای 

خبرگان رهبری ثابت شد.
آیت الله یزدی با بیان اینکه تأیید اجتهاد کار مشکل و 
فنی است، گفت: در یک نظام حکومتی مرجع قانونی 
تعیین مسئولیت هایی که با جان، مال و نأموس مردم 
ســر و کار دارد مشخص شده اســت و کسانی که در 
خارج نظام مسئولیت رســمی نداشته حق ندارند در 
ارتباط با مســئولیت هایی که مربوط بــه عامه مردم 

است اظهار نظر کنند.
وی گفت: مســئله علمیت کســانی که در انتخابات 
خبــرگان می خواهنــد داوطلــب شــوند بــه یکی از 
مسائل روز تبدیل شده اســت و در جراید، روزنامه ها، 
پایگاه هــای اطالع رســانی و... در ارتبــاط بــا افراد 
اظهارنظــر می کنند و هر روز به اشــکال مختلف به 
این مســئله پرداخته شــده و اینگونه تصور می کنند 
که می توانند فقهای شــورای نگهبــان را در مضیقه 
قــرار دهند. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشــاره 
به ســنت حوزه مبنی بر صدور اجازه اجتهاد از سوی 
مراجع تقلید در گذشته بیان کرد: اعتبار اجازه اجتهاد 
در حدی بوده که نوشته است و این نوشته برای عموم 

مردم نیست.

عصر ایران: هاشمی و مصباح؛ وزن کشی سیاسی تمام عیار
این دو روحانی برجسته، رقابت سختی را در پشت پرده سیاست ایران را آغاز کرده اند و حتی در مسائل اساسی جمهوری اسالمی یعنی رای 

مردم نیز به تشریح مواضع خود می پردازند.

 نامه نیوز نوشت: عواقب یک اقدام اشتباه
برکناری معاون امنیتی استاندار تهران و فرمانده یگان ویژه پایتخت پس از احراز قصور در حادثه سفارت عربستان می تواند گامی درجهت 

قانونمند و مسئولیت پذیر کردن مقامات مسئول در زمنیه برقراری امنیت باشد.

 ایلنا نوشت: اصالح طلبان و اصولگرایان؛ زمزمه وحدت، سازماندهی و دلواپسی
فعالیت انتخاباتی دو جریان اصلی در کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم در حالی ادامه دارد که استان های تهران، اصفهان، کرمان، 

کرمانشاه، خراسان و اردبیل بیشترین فعالیت را داشته اند.

 پارس نیوز نوشت: حق الناسی به نام انتخاب
مردم و کسانی که پای صندوق رأی می روند باید مطلع باشند، کسانی که تأیید و احراز صالحیت الزم برای انتخاباتی را به دست نیاوردند به 

طور حتم قابلیت حمایت از لیست و یا افرادی را ندارند.

 صراط نیوز نوشت: چه کسی به علما نسبت کذب می دهد؟
پس از خودداری سید حسن خمینی از شرکت در آزمون خبرگان، اصالح طلبان خود را به آب و آتش زده اند تا ثابت کنند صالحیت علمی او 

بدون آزمون قابل احراز است.

عکس روزسایت نگار

میالنا دختر 21ساله 
اهل صربستان، 
جهانگردی که با دو 
یورو سفر خود را به دور 
دنیا آغاز کرد او با پیام 
دوستی و مهربانی 
سفرش را آغاز کرد و با 
گذر از 21کشور جهان 
وارد ایران و شهر شیراز 
شده است.

خبرنامه
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رصدخانه

حملهبهقلبتاریخیاستانبول
دست کم 10 کشته در انفجار تروریستی امروز ترکیه

استانبول، امروز بار دیگر صحنه یک عملیات تروریستی بود. این عملیات 
تروریستی که به کشته و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد، در حالی روی داد 
که طی حدود یک ماه و نیم اخیر و در پی وقوع انفجار در مترو اســتانبول، 
تدابیر امنیتی در این شــهر و دیگر مناطق ترکیه افزایش پیدا کرده بود. بر 
اســاس آخرین اخبار، گروهی وابسته به داعش مسئولیت این انفجار را بر 
عهده گرفته و فردی که این اقدام را انجام داده نیز شناســایی شده است. 
در پی این واقعه، دولت ترکیه نشستی اضطراری تشکیل داد و رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کشور نیز در اظهاراتی، اقدام به محکوم کردن 
این عملیات تروریستی نمود. اظهاراتی که البته در آن، ایران را از اتهام زنی 
خود بی نصیب نگذاشت و مدعی شد جمهوری اسالمی ایران عامل وقوع 
درگیری های مذهبی و طائفه ای در منطقه اســت. این در حالی است که 
وزارت خارجه ایران عصر امروز به طور رســمی انفجار استانبول را محکوم 

و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد.
پیش از ظهر امروز )سه شنبه( بود که منابع رسانه ای از وقوع انفجار در مرکز 
شهر استانبول و احتمال کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر دادند. شبکه 
خبری »العربیه« اعالم کرد که در این انفجار، 10 نفر کشته و 15 تن زخمی 
شــدند. اندکی بعد استاندار استانبول نیز این آمار را تأیید کرد. در پی انتشار 
اخبار اولیه، خبرگزاری های »دوغــان« و »رویترز« نیز از وقوع این انفجار 
خبر دادند و نوشتند که هنوز دلیل این انفجار که در میدان مسجد »سلطان 
احمد«، معروف به مسجد آبی روی داد، مشخص نیست؛ اما اسکای نیوز 
نوشت که این انفجار، انتحاری بوده و فرد مهاجم که یک زن بوده، نیز کشته 
شده اســت. در همین گزارش ها اشاره شده بود که آمبوالنس ها در سوی 
میدان سلطان احمد که در نزدیکی مسجد کبود و ایاصوفیه قرار دارد، در 
رفت و آمد هستند. این منطقه بین جهانگردان محبوبیت زیادی دارد و بنا 
بر اعالم منابع مختلف، چند گردشــگر آلمانی نیز در میان قربانیان واقعه 

امروز قرار داشتند. 
در پی ایــن وقایع، احمــد داووداوغلو، نخســت وزیر ترکیه در نشســتی 
اضطــراری که در محــل وزارت کشــور برگزار شــد، تحــوالت امنیتی 

کشورش را مورد بررســی قرار داد. داوداوغلو و وزیر کشور وی به همراه 
تیم امنیتی وزارت کشــور ترکیــه، تحوالت مربوط به انفجار اســتانبول 
را بررســی کردند. از ســوی دیگر، اردوغان در یک ســخنرانی در جمع 
شــماری از دیپلمات هــای عالیرتبه ترکیه انفجار امــروز را محکوم کرد. 
رئیس جمهــور ترکیه به بهانــه انفجار امروز در میدان »ســلطان احمد« 
استانبول، بار دیگر مدعی شــد که هیچ کشوری مانند ترکیه در مبارزه با 
تروریســم قاطع نبوده و این کشور بیش از هر کشور دیگری در این مسیر 
هزینه داده است. اردوغان در ادامه به ایران و روسیه حمله کرد و مدعی 
شــد که ایران، منطقه را به سوی درگیری مذهبی و طائفه ای سوق داده 
و از تحوالت جاری در ســوریه، یمن و عراق سوءاســتفاده می کند. وی 
ســپس بار دیگر به اختالفش با روســیه پرداخت و گفت که مشکلش با 
مسکو، بر سر دخالت روسیه در سوریه و حمایت از نظام بشار اسد است. 

در رابطه با ایران، اردوغان همچنین اعالم کرد که از موضع ریاض علیه 
تهران حمایت می کند، زیرا ایران منطقه را به سوی یک درگیری مذهبی 

و طائفه ای سوق داده است. 
رئیس جمهــور ترکیــه در بخش دیگــری از اظهارات خــود تأکید کرد که 
آنکارا همچنان در مبارزه با تروریســم قاطع است و از نظر این کشور، هیچ 
فرقی میــان داعش و حزب کارگران کردســتان )پ .ک .ک( وجود ندارد. 
وی افــزود: »برخی در ترکیه هســتند که به وطن خــود خیانت می کنند. 
کسانی هســتند که از حقوق بشــر ســخن می گویند، اما از سازمان های 
تروریســتی حمایت می کنند. پیام ما به ملت ترکیه و جهانیان این اســت: 
ما مشــکلی با کرد ها نداریم و همه اختالفات ما با گفت وگو حل می شود. 
مشکل اصلی ما با تروریســت ها و حامیان آن ها اســت. ترکیه هدف اول 
گروه های تروریستی اســت«. اردوغان در ادامه با اشاره به شرایط کنونی 

حاکم در مناطق کردنشــین این کشــور گفت: »ما از جنوب شــرق ترکیه 
حفاظت می کنیم و فرودگاه ها و زیرســاخت ها را در این منطقه از کشــور 
برای برادران و شهروندان کردی بازسازی می کنیم«. وی افزود: »من به 
کادمیک خارجی که علیه دولت ترکیه طومار امضا  تمام شخصیت های آ
کرده اند، می گویم به ترکیه بیایید تا با چشم خود ببینید که ما چگونه از حقوق 

بشر حمایت می کنیم«. 
امــا اظهارات ضد ایرانــی اردوغان در حالی بیان شــد کــه وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با صدور بیانیه ای نسبت به انفجار مهیب در ترکیه، 
واکنش نشان داد. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
ضمن محکوم کردن شــدید انفجار تروریســتی امروز اســتانبول، مراتب 
تســلیت و همدردی صمیمانه جمهوری اســالمی ایران با خانواده های 
قربانیان این عملیات تروریســتی و دولت و ملت دوســت و برادر، ترکیه را 
اعالم کرد. جابری انصاری افزود: »این عملیات تروریستی یک بار دیگر 
اولویت مبارزه یکپارچه کشورهای منطقه و جهان با تروریسم و افراط گرائی 
و ضرورت حل فوری بحران های جاری منطقه بر اســاس راه حل سیاسی 
و طرد همه اشــکال تروریسم را ثابت کرد. جمهوری اسالمی ایران در این 

زمینه ها در کنار ملت و دولت ترکیه می ایستد«. 
گفتنی است عصر امروز و در اخبار تکمیلی منتشره درباره ماجرای انفجار، 
اعالم شد که گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته 
اســت. خبرگزاری »آناتولی« ترکیه اعالم کرد »والیت استانبول«، وابسته 
به گروه تروریستی داعش، مسئولیت انفجار در استانبول را برعهده گرفته 
اســت. این خبرگزاری تأکید کرد که در این انفجا،ر 15 نفر کشــته و چند 
نفر دیگر مجروح شــدند. استاندار اســتانبول پیش از این شمار تلفات این 
انفجار را 10 کشته و 15 مجروح اعالم کرده بود. همچنین در واقعه امروز، 
آلمان به شهروندان خود هشدار داد تا از رفتن به محل های شلوغ و اماکن 
گردشگری شهر استانبول خودداری کنند. وزارت خارجه آلمان نسبت به 
تنش های احتمالی سیاســی و همین طور درگیری های خشــونت آمیز و 

حمالت تروریستی در سراسر ترکیه نیز هشدار داد. 

شنبه، روز آغاز اجرای »برجام« 
گاه در گفت و گو با »تابناک« تأیید کرد برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای ایران و گروه 1+5 )برجام( روز شنبه، 2۶ دی ماه، برابر با 1۶ ژانویه وارد مرحله اجرا خواهد شد. به این ترتیب، در پی تأیید اجرای تعهدات ایران بر اساس  یک منبع آ
این توافق، تحریم های موجود علیه ایران برداشــته می شــود. اعالم این خبر از سوی منبع بلندپایه مذکور را می توان پایانی بر گمانه زنی هایی دانست که طی روزهای اخیر درباره زمان دقیق اجرای برجام در رسانه ها منتشر شده بود. در این 
راستا، هرچند تقریبًا همه منابع ایرانی و غربی از اجرایی شدن برجام طی »چند روز آینده« سخن می گفتند، زمان دقیق آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت.  این گمانه ها به ویژه پس از آن شدت گرفت که روز 17 دی ماه، جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا در گفت و گو با خبرنگاران گفت در صورتی که همه چیز خوب پیش برود، برجام طی روزهای آینده اجرایی خواهد شد. وی در این زمینه اظهار داشت: »امروز صبح با جواد ظریف صحبت کردم. ما اطمینان حاصل خواهیم 
کرد که ایران به تعهدات خود پایبند می ماند. اگر همه  چیز خوب پیش برود، چند روز بیشــتر تا اجرای برجام فاصله نخواهیم داشت«. گفتنی است، کری پیش از این نیز گفته بود با توجه به سرعت عمل ایران به تعهدات خود، انتظار می رود 
اجرای برجام از نیمه ژانویه آغاز شود. دو روز پیش )20 دی ماه( نیز حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »شمارش معکوس برای فرا رسیدن روز اجرا و لغو 

تحریم ها آغاز شده است«. روز گذشته نیز روزنامه »اعتماد« در یکی از مطالب خود از باقی ماندن »کمتر از هفت روز« تا اجرای برجام خبر داد.

در حلمه داعش به یک مرکز خرید در یک منطقه شیعه نشین بغداد، شماری کشته 
و زخمی شدند.

رونمایی از جدید ترین خودروهای تولیدی 
در نمایشگاه بین المللی دیترویت آمریکا.

آتش زدن تصویر رهبر کره شــمالی در اعتراض به آزمایش اخیر هیدروژنی پیونگ یانگ، در سئول توسط مردم کره 
جنوبی.

انفجار مهیب تروریستی در منطقه 
توریستی استانبول، تعدادی کشته و 
مجروح بر جای گذاشت.

  آموزش تروریست های داعش 
در فیلیپین

چهار گروه از تروریست های داعش در فیلیپین، از ایجاد »استان 
جدید« در آن کشور خبر دادند. به تازگی تصاویر ویدئویی منتشر 
شــده که در آن، نمایندگان چهار گروه در حــال بیعت کردن با 
ابوبکر البغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش هستند. این 
تصاویر ویدئویی که روز جمعه در پایگاه های اینترنتی منتشر شده 
بود، به سرعت حذف گردید. گفته می شود اعضای تازه پیوسته 
به داعش که نمی توانند خود را به ســوریه برسانند، در فیلیپین 
آموزش خواهند دید تا حمالتی را در آینده در اســترالیا و به طور 

کلی ائتالف غربی انجام دهد. 

 پوتین: از گروه های شورشی سوری 
مقابل داعش حمایت می کنیم

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته دولتش به حمایت خود 
از نیروهای دولتی ســوریه ادامه می دهد و تا زمانی که گروه های 
شورشــی مخالف دولت مشــغول مبارزه با داعش باشند، از این 
گروه ها نیز حمایت خواهد کرد. پوتین این اظهارات را در گفت و گو 
با یک نشــریه آلمانی و در واکنش به این اتهام که روسیه به جای 
مبارزه با افراطیون، تنها از دولت دمشــق حمایت می کند، بیان 
کرده است. به گفته پوتین، روسیه عملیات مشترک خود را با این 
گروه های شورشــی هماهنگ کرده و در بخش های مختلفی از 
خط مقدم با استفاده از حمالت هوایی از آن ها حمایت کرده است.

 هشدار آلمان درباره خودسر بودن 
وزیر دفاع عربستان

آژانس اطالعاتی آلمان )بی ان بی(، اواخر سال گذشته میالدی 
یک سند یک و نیم صفحه ای را منتشر کرده و در آن هشدار داد که 
عربستان سیاست مداخله جویانه نسنجیده ای را در پیش گرفته 
است. این سند قابل توجه در ادامه فاش کرد که محمد بن سلمان، 
جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور که تنها 29 سال 
دارد، تبدیل به یک قمارباز سیاسی شده که از طریق جنگ های 
نیابتی در یمن و سوریه درحال بی ثبات کردن جهان عرب است. 
این در حالی اســت که آژانس های جاسوســی به ندرت اقدام به 

انتشار علنی چنین اسنادی علیه رهبران یک کشور می کنند.

 اوباما طرح جلوگیری از برجام را 
وتو می کند

کاخ ســفید هشدار داده اســت که باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا، طرح جدیدی را که جمهوری خواهان برای جلوگیری از 
اجرای »برجام« )برنامه جامع اقدام مشترک( مطرح کرده اند، 
وتو خواهد کرد. کاخ ســفید هشــدار داده این طــرح با هدف 
افزایش فشــار بر دولت آمریکا برای اتخاذ موضع سختگیرانه 
علیه ایران ارائه شــده و می تواند روند توافق هسته ای ایران را 
مختل کند و مانع می شود که آمریکا به تعهدات خود در توافق 
هسته ای عمل کند. بر همین اساس، اوباما گفته این طرح را 

وتو خواهد کرد.

بینالملل
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چنددوازدهم؟
نامه ۱3 اقتصاددان مجلس به روحانی

در حالی که طی دو ســال گذشــته دولت روحانی ارائه به 
موقع الیحــه بودجه به مجلس را به عنــوان یکی از قرائن 
و شــواهد بزرگ قانونمداری دولت یازدهم ذکر میکرد، و 
همچنین این موضوع را دلیلی بر همکاری خوب و سازنده 
میان قوه مجریه و مقننه میدانست، اما در سال جاری و در 
حالی که بیش از یک ماه از تاریخ قانونی ارائه الیحه بودجه 
به مجلس گذشته است، هنوز خبری از این الیحه نیست 
و گویا این امر منجر به آن شــده که پای بحث بودجه چند 

دوازدهم به میان کشیده شود.
ارائه الیحه بودجه برای سال 95 با حساسیت های زیادی 
همراه اســت که از جمله آنهــا باید به موضــوع انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و همچنین موضوع ارائه برنامه 
ششــم توســعه همزمان با الیحه و البته موضــوع قانون 
هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و موضوع برجامکه به نظر از 
همه موارد دیگر اهمیت بیشتری دارد. ضمن آنکه دست 
و پــای دولت برای بودجه 95 با توجه به وضعیت بازار نفت 
و افت مکرر قیمت، ماننده میشــه باز نیســت و این همه و 
میتواند دالیل مهمــی برای عدم ارائه بــه موقع بودجه به 

مجلس باشد.
همیــن موضــوع منجر به آن شــده کــه امــروز 1۳ تن از 
اقتصاددانــان نماینــده مجلس طی نامــه ای به روحانی 
از وی درخواســت کرده اند کــه الیحه چنــد دوازدهم به 
مجلــس ارائه کند. این 1۳ نفر اشــاره کرده انــد: به دلیل 
تاخیر دولت مجلس نمی تواند برنامــه و بودجه را تصویب 
 کند و دولــت باید بودجه چنــد دوازدهم را همــراه الیحه 

بدهد.
در متن این نامه آمده است: 

همانگونه که مســتحضرید طبق ماده 8 قانــون برنامه و 
بودجــه مصوب ســال 1۳51 فرصت دولت بــرای تقدیم 
الیحه برنامه ششم توســعه، پایان شهریور گذشته بود. بر 
اساس ماده 18۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی نیز بودجه سالیانه باید تا 15 آذر به مجلس تقدیم 
می گردید. بودجه ســاالنه و برنامه میان مدت پنج ساله هم 
ابزارهای اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصی در 
بخش های مختلف تأثیرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل 
اعتنا از آن مواعید قانونی لوایح مزبور هنوز تقدیم مجلس 
شورای اسالمی نشده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع 

نکات زیر را به استحضار می رساند:
الف( طبق مــاده )188( قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســالمی »چنانچه الیحه بودجه ســاالنه کل 
کشور تا تاریخ تعیین شــده )یعنی 15 آذرماه( به مجلس 
شورای اسالمی تسلیم نشود دولت موظف است الیحه 
چنددوازدهــم بودجه را نیز تســلیم نماید«. اداره کشــور 
برمبنــای بودجــه چنددوازدهم به دالیلــی ازجمله عدم 
اطمینان دســتگاه های اجرایی کشور برای آغاز به موقع 
کارهــا و انعقــاد قراردادها، و آســیب هایی کــه برفرآیند 
حسابرســی و نظارت بــر بودجه ایجــاد می کند مطلوب 
نیست اما چون از روز نخست ســال جدید، دست دولت 
بــرای دخل و خرج باید باز باشــد، انجام ایــن وظیفه در 
شــرایط پیش آمده گریزناپذیر است؛ زیرا با توجه به زمان 
های قانونی روند رســیدگی و تصویب بودجه در مجلس، 
حتی اگر کمیســیون ها و صحن علنــی مجلس روزی دو 
شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال 

دست نخواهد یافت.

ب( هرچند ممکن اســت درباره حقوق و صالحیت های 
قوا پیرامون تهیه و تصویب برنامه های پنج ســاله توســعه 
اختالف نظرهایی وجود داشــته باشــد، امــا صرف نظر از 
الزامــات قانونی موجود دربــاره الزام به تدویــن برنامه به 
دست دولت و تقدیم آن به مجلس ، برنامه ریزی برای رفع 
مشــکالت کنونی در عرضه های مختلف ضروری است 
و شــرایط کنونی کشــور بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
گاهانه و برنامه ریزی شده در حوزه های گوناگون  اقدامات آ
اســت. از دیدگاه مجلس شورای اســالمی،  برنامه ششم 
توسعه می تواند سند وفاق ملی باشد که در سال همدلی و 
همزبانی بین دولت و ملت مسیر را برای توسعه و پیشرفت 

کشور هموار کند.
بنابراین، به نظر میرسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقالنی 

مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:
1 - الیحه چند دوازدهــم بودجه همراه الیحه بودجه کل 
کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. این انجام وظیفه 
قانونــی این امکان را بــرای مجلس فراهم می ســازد که 
تصرفات مالی دولت را مجاز ســازد. چون طبق ماده 188 
مجلس مکلف است نخست و فورا الیحه چند دوازدهم را 
تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به 

الیحه بودجه کل کشور را آغاز کند.
2 - چون در فرصت باقی مانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی 
و تصویب دو الیحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور 
نیست، به نظر میرسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک 
تر است که دولت محترم برای  برنامه توسعه در سال آینده 
فکری بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس 

بنماید.

بودجه آماده است
این نامه در حالی منتشر شده اســت که امروز محمد باقر 
نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری گفته است: به 
دالیلی که ان شاء الله چند روز اینده امکانش برای ما از نظر 
سیاسی فراهم می شــود و آن را هم بیان می کنیم، لوایح 
برنامه ششــم و بودجه 95 را امــروز تقدیم مجلس محترم 
نکردیم. اما هم بودجه و هم برنامه بصورت مطلوب با همه 
پیوست ها چاپ شــده و حتی به تعداد نمایندگان محترم ، 
داخل کیف های شــفاف قرار داده شده و اماده است تا ان 
را با تدبیری که داریم تا متناســب با ان عمل شود ، تقدیم 
خواهیم کرد و بعد ، با شــما تشــکیل جلســه خواهم داد و 
بر ســر پیمان با شما هســتم. وی بیان کرد: فرآیند تهیه و 
تنظیم الیحه بودجه و برنامه ششــم آبان امســال به اتمام 
رسیده اســت و دولت باید پیش از ارائه الیحه بودجه جدید 
سال آینده گزارش عملکرد بودجه سال قبل را تهیه کند. 

با این وجود به نظر می رسد دلیل اصلی دولت برای تاخیر 
در ارائه بودجه موضوع آینده اجرای برجام بوده اســت. به 
احتمال زیاد دولت منتظر بوده اســت که ببیند سرنوشت 
برجــام به کجا خواهد رســید و بر اســاس آن عمل نماید. 
در واقع در صورتی که برجام شــکل اجرایی به خود بگیرد 
بدون شک باید تغییراتی در بودجه ایجاد شود و همچنین 

بالعکس.
یا اینکه دولت بودجه را  براساس فضای پسابرجامی تدوین 
کرده بود، و ارائه پیش از موعد آن به مجلس می توانســت 
شرایط سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع دولت 
با تاخیر در ارائه بودجه به مجلس سعی کرده است که دست 

خود را پیش از اجرای برجام رو نکند.

دولت روحانی شش هزار تن سنگ پا وارد کرده است
معاون اسبق وزیر صنعت با انتقاد از 
اظهارات اکبر ترکان دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد گفت: نظرات آقای ترکان 
درباره مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
ناشی از توهم است و با واقعیت فاصله 
دارد. امیر رضا واعظی آشــتیانی در 
واکنش به اظهارات اکبر ترکان درباره 

مناطق آزاد تجاری که آنها را باعث اشتغالزایی و افزایش 
صادرات دانسته است، اظهار کرد: بنده فکر می کنم که 
آقای ترکان در رابطه با مناطق آزاد در یک توهم بسر می 
برد. ما سیاست گذاری نداریم، در بخش مناطق آزاد اگر 

سیاست گذاری داشتیم، وضع مان بهتر از این بود.
وی گفت: دولت ها از جمله دولت فعلی همگی سلیقه ای 
دارند مناطق آزاد را اداره می کنند که باعث شده نتوانیم 
نتیجه دلخواه بگیریم. عدم سیاستگذاری نه تنها باعث 

صادرات گرایی در مناطق آزاد نشده 
بلکه آنها را به دروازه واردات کاالهای 
غیرضــروری به کشــور تبدیل کرده 
است. وی ادامه داد: در دولت فعلی 
هم نشان داده شــده که مناطق آزاد 
بیشتر مامن واردات بوده است. همین 
دولتی که ادعا می کند، در دولت قبلی 
بیژامه وارد شده، سنگ پا وارد شده، خود در این شش ماه 
اول شش هزارتن سنگ پا وارد کرده اند. اینها نشان می 
دهد گفته های مدیران دولت یازدهم با عملکردشــان 
متفاوت است. دولت فعلی اسیر توهمات خودش شده 
اســت. در عین حال کارشناســانی که به آنها آدرس می 
دهند، آدرس غلط می دهند، و آنها هم به استناد همین 
آدرس ها مصاحبه می کنند و معلوم می شود که این گفته 

ها و این آمار و ارقام با واقعیت تناسب ندارد.

رشد اقتصادی چین به کمترین رقم در ۲۵ سال گذشته رسید
بر اساس  برآوردهای بانک مرکزی 
چین انتظار می رود رشد اقتصادی 
ایــن کشــور در کل ســال 2015 
بــه ۶.9درصــد رســیده باشــد که 
پایین ترین رقم در 25 سال گذشته 
است. انتظار می رود رشد اقتصادی 
چین در سه ماهه پایانی سال 2015 

به پایین ترین رقم از زمان بحران مالی جهانی برســد. 
در این صورت فشارها بر سیاســتگذاران چینی برای 
برداشتن گامهای بیشــتری برای خروج از رشد پایین 
افزایش خواهد یافت و این می تواند بازارهای جهانی را 
آشفته سازد. تشدید افت شاخص ها در بازارهای چین 
و کاهش ارزش یوان نگرانی از سالمت دومین اقتصاد 
بزرگ جهان را میان سرمایه گذاران افزایش داده است، 
هرچند که تحلیلگران نشانه چندانی از کاهش ناگهانی 

فعالیت هــای اقتصــادی در ایــن 
کشور مشاهده نمی کنند. بر اساس 
نظرسنجی رویترز از 50 اقتصاددان، 
رشد تولید ناخالص داخلی چین در 
سه ماهه پایانی سال احتمااًل نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل به ۶.8 
درصد کاهش یافته است، در حالی 
که این رقم ۶.9 درصد در ســه ماهه سوم 2015 بود. 
این ضعیف ترین نرخ رشد اقتصادی چین از سه ماهه 
نخست 2009 تاکنون خواهد بود، یعنی زمانی که نرخ 
رشد این کشور به ۶.2 درصد رسید. باالترین پیش بینی 
در این نظرسنجی 7.1 درصد و پایین ترین پیش بینی 
5.1 درصد بود، اما سرمایه گذاران نگران اند که سطح 
رشد فعلی بسیار ضعیف تر از  چیزی باشد که آمارهای 

رسمی نشان می دهد. 

 ترکیب جدید 
نفتی ایران

یک مقام بلندپایه شــرکت ملی نفت ایران می گوید: 
ایــران در تــدارک بــرای افزایــش تولید پــس از لغو 
تحریم ها فروش درجه جدیدی از نفت خام خود را در 

ماه مارس یا آوریل شروع خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ، ایــران در حال افزایش تولید 
نفــت خود در میادیــن نفتی منطقــه کارون غربی 
در نزدیکــی مــرز عراق اســت. این مقام شــرکت 
ملی نفت ایران که خواســت نامش فاش نشــود، 
گفــت: بخش عمده نفت با ترکیب جدید از میادین 
یادآوران، آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی تامین 

خواهد شد.
ایــران دومیــن تولیدکننده بــزرگ اوپــک تا قبل 
از تشــدید تحریم هــا در ســال 2012 در حــال 
برنامه ریزی بــرای افزایش تولید نفت خود در بازار 
جهانی است که در حال حاضر در وضعیت اشباع 

به سر می برد.
نفت برنت ســال گذشــته به دلیل هدایت سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت از سوی عربستان به 
ســمت تولید مقادیر بی ســابقه نفت برای دفاع از 
سهم بازار برابر تولیدکنندگان خارج از این سازمان 
از جمله آمریکا و روسیه بیش از ۳5 درصد کاهش 

قیمت داشت.
حســن روحانــی، رییس جمهور ایران در مراســم 
افتتاح فازهای جدیــد میدان پارس جنوبی گفت: 
تحریم هــا علیه ایــران ظــرف چند روز آینــده لغو 
خواهند شــد و ســال آینده ســال احیای اقتصاد 

ایران خواهد بود.
تحلیلگران موسسه انرژی IHS می گویند: ایران که 
اکنون پنجمین تولیدکننده بزرگ اوپک است، ممکن 
در تالش برای پس گرفتن ســهم بازار از دست رفته 
خود در دوران تحریم ها، در پیدا کردن خریدار برای 

نفت جدید خود مشکل پیدا کند.
ویکتور شــام، رییس تحقیقات بازار نفت در موسسه 
IHS در گفت وگوی تلفنی از سنگاپور گفت: این کار 
برای ایران چالش برانگیز خواهد بود. یک نفت جدید 
وارد بازار اشــباع شده جهانی خواهد شد و باید در این 

زمینه تخفیف داده شود.
ویکتور شــام گفت: ترکیب جدید نفت ایران احتماال 
با نفت ســنگین بصره عراق برای خریداران در آسیا 
رقابت خواهد کرد و ایــران باید در ابتدا آن را با قیمت 

کمتری نسبت به نفت عراق بفروشد.
شرکت ملی نفت ایران پیش بینی می کند تقاضا برای 
این ترکیــب جدید نفتی عمدتا از آســیا و به ویژه هند 
و همچنین مشــتریان احتمالی از پاالیشــگاههای 
اسپانیا باشد. میادین کارون غربی پس از تکمیل در 
مجموع روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید 

خواهند کرد.
شــرکت ملی نفت ایران هنوز نامی را برای این درجه 
جدید نفتی تعیین نکرده و مشــخص نیســت که چه 

مقدار از آن برای فروش در دسترس خواهد بود.
میدان یادآوران پس از تکمیل ســه فــاز جدید روزانه 
حدود ۳00 هزار بشکه نفت تولید خواهد کرد. میدان 
آزادگان جنوبی در حال حاضر حدود 50 هزار بشکه 
تولید دارد و پس از تکمیل دو فاز جدید به تولید روزانه 
۶00 هزار بشکه خواهد رســید. آزادگان شمالی نیز 
تا پایان ماه مارس روزانه حدود ۳0 هزار بشــکه نفت 

تولید می کند.
بر اساس این گزارش شرکت ملی نفت ایران اعالم 
کــرد: ترکیب جدید نفــت ایران چگالــی باالتری 
نســبت به نفت ســنگین ایران دارد و ســبک تر از 
نفت سورش و نوروز در میادین خلیج فارس سبک 

تر خواهد بود.

رصدخانه

ادامه رکوردشکنی نفت اوپک در افت قیمت 
سازمان کشورهای تولید و 
صادرکننده نفت، اوپک، در 
آخرین به روز رسانی سایت 
خود اعالم کرد: هر بشکه 
ســبد نفتی این ســازمان، 
دوشــنبه 21 دی مــاه، با 
7۶ ســنت کاهش نســبت 

به آخرین قیمت اعالم شــده در این ســایت، 
27.07 دالر در هــر بشــکه فروخته شــد. بر 
اساس آخرین به روز رسانی سایت اوپک، سبد 
نفتی این کارتل نفتــی 10.۳8 دالر از ارزش 
خود را در مقایسه با 4 دسامبر 2015 زمانی که 
صد و هشتاد و ششمین نشست اوپک برگزار 

شد، از دســت داده است. 
ســبد نفتی اوپــک در آن 
روز ۳8.08 دالر معاملــه 
شده بود.به این ترتیب سبد 
نفتی اوپک رکورد کمترین 
قیمت خود در سال 201۶ 
را نیز طی چند روز شکست. 
پنج شــنبه هفته گذشــته کمتریــن قیمت از 
ســال 2004 تاکنون برای این نوع نفت برابر 
با 27.85 دالر در هر بشــکه ثبت شــده بود. 
همچنین کمترین قیمت نفت اوپک در سال 
2015 نیــز 21 دســامبر )۳0 اذر 94( برابر با 

۳0.74 دالر رقم خورده بود.

زنگنه: کسی را با تحصن و اعتصاب استخدام نمیکنیم
وزیر نفت گفت: استخدام 
در وزارت نفت و شرکت هاي 
تابعه ایــن وزارتخانــه تابع 
مــه  یین نا آ و  ن  نــو قا
اســتخدامي اســت و هیچ 
کس را با اعتصاب و تحصن 
استخدام نمي کنیم. بیژن 

نامدار زنگنــه در گفت وگو یــا خبرگزاري صدا 
و ســیما در خصوص سرنوشــت دانشجویان 
متحصن دانشگاه نفت که به وضع استخدام 
خود معتــرض بودنــد، گفت: اســتخدام در 
وزارت نفت حســب نیاز انجام مي شــود و باید 
به خدمت افراد نیاز باشــد تا استخدام صورت 

پذیرد. وي افــزود: عالوه 
بر نیاز، باید صالحیت افراد 
از نظر هسته هاي گزینش 
هم احراز شود و همچنین 
باید افراد استخدام شده از 
حداقل سواد هم برخوردار 
باشــند. گفتنی اســت روز 
شنبه 5 دی ماه تعدادی از فارغ التحصیالن و 
دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، در اعتراض 
به ابالغیه وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت هرگونه 
اســتخدام و جــذب نیــروی انســانی، مقابل 
ســاختمان این وزارت خانــه در خیابان حافظ 

تجمع کردند.

اینترنت ایران، دو ماه دیگر در افغانستان
مقامــات کابل بــا اعالم 
اینکــه ســعی می کنند با 
یه  همســا ی  رها کشــو
افغانستان مذاکراتی را آغاز 
و اینترنت کشورهای دیگر 
را جایگزین پاکستان کنند 
از نهایی شــدن مذاکرات 

خرید اینترنت از ایران، قزاقستان و قرقیزستان 
خبر می دهند. ســخنگوی وزارت مخابرات و 
تکنولوژی افغانستان با اشاره به گزارش هایی 
مبنــی بــر اینکــه گویــا افغانســتان اینترنت 
پاکستان را قطع کرده و دیگر تمایلی به خرید 
اینترنــت از آن کشــور ندارد، ایــن گزارش ها 

را تکذیــب کــرد و گفت: ما 
از مســیرهای »تورخــم« و 
»چمن« از پاکستان اینترنت 
وارد می کنیــم و تمایلــی به 
قطع اینترنت نداریم. وی با 
تأکید بر ضرورت جایگزینی 
اینترنــت پاکســتان گفت: 
اینترنت پاکستان در برخی موارد با مشکالت 
فنــی و ناامنی مواجه اســت بــه همین دلیل 
وزارت مخابرات با جمهوری اســالمی ایران، 
قزاقستان و قرقیزستان قرارداد خرید اینترنت 
منعقــد کرده و قرار اســت تــا 2 مــاه آینده به 

اینترنت ایران متصل شویم.

اقتصاد
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پنجره

درمانکشنده!
عوارض مصرف خودسرانه دارو

 سعید کریمی- ســالمت گرانبهاترین هدیه ای است که خداوند متعال به بشر 
ارزانی کرده اســت و همگی می دانیم که انسان سالم، از عوامل موثر در توسعه 
پایدار هر جامعه است و البته نقش دارو در این میان بسیار اساسی، موثر و تعیین 
کننده است. هرچند مصرف دارو به عنوان آخرین و حساس ترین مرحله در چرخه 
سالمت و بهداشت از مهمترین ارکان درمان بیماری ها است اما مصرف بی رویه 
و خودســرانه دارو یا خوددرمانی با توجه به گسترش ابعاد آن از مشکالت مهم 
بهداشتی درمانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.
اگرچه مصرف بجا و درست یک دارو، سالمت را به فرد باز می گرداند، اما مصرف 
نادرست و زیاده از حد همان دارو می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد؛ 
این پیامدها می توانند از نارضایتی بیمار، طوالنی شــدن زمان بیماری و شدت 
آن شروع شده و به عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان و در 

نهایت افزایش هزینه های درمانی و حتی مرگ بیمار ختم شود.
خود درمانی در بین مردم کشــور ما نیز بسیار شایع اســت و در ایران تقریبًا همه 
خانواده ها به طور روزانه مصرف کننده دارو هستند به طوری که براساس گزارش 
های منتشر شده، هر ایرانی ساالنه نزدیک به 4۳0 عدد دارو مصرف می کند که 
این عدد بیش از استانداردهای جهانی است جالب تر اینکه ایرانی ها 10 تا 15 
درصد مجموع داروهای کشور را بدون مشورت با پزشک و خودسرانه مصرف می 
کنند! )این در حالی است که میزان مصرف خودسرانه دارو در دیگر کشورهای 
جهان تنها 2 تا ۳ درصد است( مســکن ها، قطره های چشمی و آنتی بیوتیک 

ها به ترتیب بیشترین میزان مصرف خودسرانه را به خود اختصاص می دهند.
بد نیســت بدانید آنتی بیوتیک ها به علت نوع تاثیر دارویــی، بدترین داروهایی 
هســتند که به این شیوه مصرف می شــوند چرا که در صورت عدم نیاز بدن این 
داروها مانند ســم عمل می کنند و میکروب بدن را نســبت به داروها مقاوم می 

کنند و در صورت ایجاد عفونت در درمان بیماری موثر نخواهند بود.
کشــور ما به لحاظ مصرف دارو جزء 20 کشور نخســت دنیاست و نرخ مصرف 
خودسرانه دارو در ایران نســبت به متوســط جهانی تقریبًا ۳ برابر است که این 

موضوع برنامه ریــزی صحیح برای حل این مشــکل و در وهله اول اقدام 
فرهنگــی برای تغییر در باورهای مــردم در ارتباط با خطرات جبران 

ناپذیر خود درمانی و مصرف بی رویه دارو را می طلبد چه، بسیارند 
گاهی حتی داروهای تقلبی و تاریخ  افرادی که بــه دلیل ناآ

گذشته را مصرف می کنند.
وقتی دارویی به طور خودســرانه مصرف شود، مواد 

شیمیایی موجود در آن به جایی از بدن که حساس 
است وارد شده و باعث عارضه و بیماری درازمدت 
در فرد می شــود، براســاس گزارشــهای مرکز 
ثبت و بررســی عــوارض جانبــی دارویی وزارت 
بهداشــت و درمان طی چند ســال اخیر حدود 
10 هزار عارضه دارویــی در مرکز ADR ایران 

به ثبت رسیده که از این میزان داروهای تزریقی 
به تنهایی ۳0 درصد عوارض دارویی را شــامل می 

شوند )مصرف خودسرانه داروهای تزریقی در کشور 
ما در سال 4 برابر میانگین جهانی است(.

در بســیاری از کشــورها در مورد فروش دارو، قوانینی 
وجود دارد. ساده ترین قانون فروش داروها و تقسیم 
بندی آنها به دو دسته اســت؛ یکی داروهایی که 
فقط پزشک می تواند آنها را تجویز کند و با نسخه 

پزشــک به فروش می رســند و دیگری داروهایی 
است که بدون نسخه پزشک می توان آنها را تهیه کرد 

)مانند آسپرین و استامینوفن و...( بعضی از داروهایی که بدون نسخه می توان 
آنها را تهیه کرد بی خطرند و در تسکین برخی بیماری های جزیی سودمند؛ ولی 
نباید از نظر دور داشت که یکی از بزرگترین خطرات خوددرمانی این است که با 
درمان عالمتی ممکن است احساس اطمینان و آرامش کاذب به بیمار دست 
بدهــد اما هیچکدام از این داروها، بیماری را درمان نمی کنند بلکه فقط عالیم 
بیماری را به طور موقت و بدون درمان ریشه ای از بین می برند. البته داروهای 
بدون نسخه اگر به مقدار درست و به مدت زمان الزم و تعیین شده مصرف شوند 
تقریبًا بی خطرند و مصرف نادرســت و به مدت طوالنی آنها باعث بروز عوارض 
مورد اشاره می شــود )اگر داروی بی نســخه ای خوردید و پس از چند روز بهتر 

نشدید و عالیم بیماری ادامه یافت یا بدتر شدید حتمًا به پزشک مراجعه کنید(
براساس آمارهای ارائه شده، میانگین رشد مصرف دارو در کشور حدود 11.5 
درصد اســت در حالی که همین آمار در کشورهای در حال توسعه 7 درصد و در 
جهان 9درصد اســت؛ خوددرمانی امروزه به یکــی از برنامه های روزمره برخی 
بیماران تبدیل شــده اســت و آنان بدون هیچگونه توجهی بــه عواقب این کار 
اقدام به تجویز نسخه برای خود می کنند، اگرچه بسیاری از کشورها و حتی در 
کشورهای پیشرفته این شیوه درمانی وجود دارد ولی طبق تحقیقات، در ایران 
درصد باالیی از بیماران در مواقع ضروری هم به پزشک مراجعه نمی کنند، حتی 
برخی پژوهش ها حاکی از آن است که ایرانی ها تنها در هنگام بروز بیماری های 
عفونی، شکستگی ها و ســرطان ها به سرعت به پزشک مراجعه می کنند و در 
مواردی مثل سرما خوردگی، سردرد و... سهل انگاری یا خوددرمانی می کنند.

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیرمنطقی و غیراصولی از این کاال )دارو( 
هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر 
عواملی که در تهیه دارو یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به 
عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو همچنین نقش گروه پزشکی به 

عنوان تاثیرگذارترین رکن فرهنگ تجویز دارو توجه جدی شود.
بــی اعتمــادی بــه کیفیــت دارو، 
دسترســی راحــت مردم 
عــدم  دارو،  بــه 

دسترســی به پزشــک در برخی موارد، گرانی درمان )ویزیت پزشک(، اهمیت 
ندادن بیمار به تجویز نســخه پزشکی و مهمتر از همه نداشتن اطالعات کافی 
را، می توان از مهمترین علل مصرف خودسرانه دارو ذکر کرد. بیمار در بسیاری از 
موارد به پزشک اجازه می دهد داروهای زیادی و حتی داروهایی که قباًل استفاده 
می کرده در نســخه بنویسد و در واقع با این عمل، بیمار خود به تشخیص و دارو 
درمانی می پردازد! پس پزشکان به مراتب نقش حساس تری در ایجاد و اشاعه 
مصرف غیرمنطقی دارو و همچنین جهت گیری و هدایت فرهنگ دارو درمانی 

مردم به سوی روش های صحیح تجویز، تهیه و مصرف دارو دارند.
با توجه به اینکه ایران باالترین رتبه مصرف ســرانه دارو در جهان را دارد عالوه بر 
میزان تجویز باالی دارو بوسیله پزشکان کشور ما که طبق آمار سازمان بهداشت 
جهانی ۳ برابر استانداردهای جهانی اســت )در حال حاضر متوسط تعداد اقالم 
دارویی در هر نسخه در بیشتر نقاط کشور بین ۳.5 تا 4 قلم در هر نسخه و در برخی 
نقاط بین 7 تا 8 قلم دارو است در حالی که میانگین نرم جهانی بین 1.2 تا 1.5 قلم 
در هر نسخه است(، فرهنگ مصرف فعلی دارو به شکلی است که پس از تجویز دارو 
هیچگونه پیگیری درباره اثرات و عواقب مصرف دارو صورت نمی پذیرد، در صورتی 
که خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو زمانی کاهش پیدا می کند که رابطه بین 
بیمار و پزشک دلسوزانه شود، همچنین نظارت بیشتر بر خدمات پزشکی، عملکرد 
حرفه ای پزشکان و در دسترس بودن آنها صورت پذیرد و بوسیله اطالع رسانی از 
طریق رسانه ها در جهت فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ صحیح استفاده از دارو 
در بین مردم تالش شود. در پایان باید گفت که مصرف بی رویه و خودسرانه دارو در 
ایران تاکنون تلفات زیادی داشته، شایعات جسمی و روحی فراوانی بر بیماران وارد 
کرده است و بسیاری از بیماری های حاد و مزمن را در درازمدت متوجه افراد کرده 
است؛ ابتال به انواع سرطان، بیماری های مفصلی، ناباروری، نقایص جسمی در 
نوزادان به هنگام تولد، از کارافتادگی کبد و کلیه ها تنها بخش کوچکی از لطماتی 
اســت که فرد در نتیجه مصرف بی رویه دارو و بدون مشورت با پزشک در معرض 
تهدید قرار می گیرد، به گواهی آمار 10 درصد افرادی که به مصرف خودســرانه و 
غیرمنطقی دارو می پردازند عوارض شدید دارویی را تجربه می کنند و پوست، تنفس 
و قلب آنها دچار مشکل می شود الزم است بدانید مطالعات جدید نشان می دهد که 
مصرف زیاد استامینوفن )که یکی از رکوردداران مصرف بی رویه دارو در کشور ما نیز 
هست( احتمال افزایش ابتال به فشارخون را باال می برد مصرف روزانه 500 میلی 
گرم استامینوفن، خطر ابتال به فشار خون باال را در خانم های مسن 9۳ درصد و در 
خانم های جوان 99 درصد افزایش می دهد؛ همچنین داروهایی که برای درمان 
سرماخوردگی و قرص و اسپری هایی که جهت رفع گرفتگی بینی استفاده می شود 
را می توان به عنوان علل تاثیر گذار بروز ایســت قلب نام برد. با این وجود ضروری 
است در جهت رفع این معضل اقشار مختلف مردم، مسئوالن بهداشت و درمان 
و کلیه بخش هایی که به نوعی درگیر سالمت جامعه هستند دست به دست هم 
گاهی  بدهند و با برنامه ریزی صحیح آموزشی در جهت باال بردن سطح آ

افراد جامعه اقدام کنند.

دلیل پهلودرد هنگام دویدن
تبیان- این درد که بیشــتر در زیر دنده ها و قســمت سمت راســت شکم بوجود می آید و اغلب 
ورزشــکاران در رشــته های دو و شنا با آن مواجه هستند گاهًا به حدی است که ورزشکار مجبور 
است فعالیت خود را متوقف کند.درد پهلو در هنگام ورزش جای نگرانی ندارد.درد پهلو هنگام 

ورزش کردن به خصوص دویدن ناشی از عدم آمادگی برای ورزش است.
این درد ناشــی از نرســیدن خون کافی به پرده دیافراگم است که به دنبال آن ماهیچه ها دچار 
گرفتگی می شوند.تمرین های نرمشی قبل از شروع ورزش و تمرینات کششی بعد از شروع درد 
پهلو ســبب بهبود این درد خواهد شــد. این درد پهلو در هنگام ورزش کردن جای نگرانی ندارد 
اما اگر ادامه پیدا کند حتمًا باید با پزشــک مشــورت کرد.کم کردن ســرعت حرکت درد پهلو را 
کمتر می کند و نفس عمیق کشــیدن و گرم کردن قبل از شــروع حرکات تند و سریع از به وجود 

آمدن چنین مشکلی می کاهد.

قبل از مصرف این داروها، نمک بخورید!
براساس تحقیقات به دست آمده، بسیاری از داروهای موضعی می تواند سمی باشد اما در این 
بین ترکیب این داروها با محلول نمکی ســمی بودن این داروها را بســیار کم می کند که به طور 
کلی مواد مخدری که به صورت محلول و به عنوان تسکین دهنده استفاده می گردد در صورت 

حل شدن در محلول های آلی سمیت آن از بین خواهد رفت.
براین اســاس، نمک های مایع جابه جایی موادمخدر از طریق پوســت را آسان و سبب کاهش 
سمیت این داروی مسکن می شود و این محلول نمک برای داروهای پروپرانول، مسدود کننده 
که برای درمان فشارخون باال، درد قفسه سینه و میگرن استفاده ی شود به خوبی امتحانش را 
پس داده است.پروپرانول دارای بار مثبت و با درجه سمیت زیاد که وقتی با محلول نمک ترکیب 
می شود، سمیت اش از بین خواهد رفت و این فرمول بر روی پوست حیوانات تست شده است.
گفتنی است؛ تغییرات در هیدراناسیون بر التهاب پوست در زمان تزریق مسکن تأثیر می گذارد.

عادت غلط در تمیز کردن سبزیجات!
سالمت  نیوز- شست و شوی سبزیجات با نمک و یا مایع ظرفشویی بدترین کار ممکن در هنگام 
شست و شو سبزیجات است.این کار غلطی است که در جامعه رایج شده، چرا که استفاده از این 
مواد برای شست و شوی سبزیجات بی فایده است.باید از سبزیجاتی استفاده کرد که با آبهای 
آلوده آبیاری نشده اند و در نهایت با شست و شوی آن ها با مواد ضدعفونی کننده و یا پرکلرین، 

میکروب زدایی کرد تا سالمت آن ها تامین شود.
یکی از بیماری های شایع فصل تابستان، بیماری حصبه یا تیفوئید است. این بیماری یک بیماری 
حاد باکتریال است که عامل آن باکتری به نام سالمونالتیفی است؛ با خوردن آب آلوده به مدفوع 
یا ادرار انســان، این باکتری به بدن انسان منتقل می شود.زمانی که این میکروب از بدن بیمار 
خارج شــود می تواند توسط دست هایی که بعد از دستشویی رفتن خوب شسته نشده اند و با آب 

و غذای دیگر افراد سر و کار دارد، انتقال یابد.

پیشگیری از پوسیدگی دندان با ریشه شیرین بیان
شــفا آنالین- گیاهان و سبزیجات 
مانند ریشــه شــیرین بیــان مانع از 
رشــد و فعالیت باکتری های عامل 
تشــکیل دهنده پالک های دندانی 
و پوسیدگی دندان ها می شود. مواد 
طبیعی موجود در گیاهان موســوم 
به »ترنــس کالکون« مــی توانند از 

فعالیت باکتری های تشکیل دهنده جرم های دندانی 
که اسید تولید کرده و سبب پوسیدگی دندان ها می شوند، 
جلوگیری کنند. یکی از گیاهان حاوی این ماده، ریشه 
شیرین بیان است. در این مواد گیاهی نوعی آنزیم وجود 

دارد که از رشد و پیشرفت و گسترش 
باکتری ها در محیــط داخل دندان 
پیشــگیری کرده و به این باکتری ها 
اجازه متصل شــدن به دنــدان ها را 
نمی دهد. به این ترتیب این باکتری 
ها در محیط دهان رشــد نکرده و در 
پایه دندان ها مجتمع نخواهند شــد 
و به تبع آن از پوســیدگی دندان ها پیشگیری می شود. 
این کشف شگفت انگیز نشان دهنده اهمیت و پتانسیل 
باالی این گروه از مواد طبیعی موجود در غذاهاست که 

نقشی مهم در فناوری های بهداشتی ایفا می کنند.

آشنایی با خواص سیاه دانه
ایرنا- ســیاه دانه گیاهی یک ســاله 
و گلدار اســت. خواص ســیاه دانه از 
نظر علمــی کامال به اثبات رســیده 
که برخــی از ایــن خــواص عبارتند 
از: بــا دیابت نوع 2 مبــارزه می کند. 
سبب کاهش فشــار خون می شود. 
سلول های سرطانی را سرکوب می 

کندمطالعات نشان می دهد که سیاه دانه از رشد سلول 
های سرطانی، به ویژه ســرطان روده بزرگ، جلوگیری 
می کند. همچنین این مطالعات نشان می دهد که سیاه 
دانه با مهار سرطان های دهان، مغز، کبد، دهانه رحم 

و سرطان سینه مرتبط است. از آسم 
جلوگیری می کنــد. دم کرده عصاره 
ســیاه دانه برای رفع انسداد مجاری 
تنفسی توصیه شــده است. از حمله 
قلبی جلوگیری مــی کند. در درمان 
صرع موثر است. در درمان عفونت 
های باکتریایی و پســوریازیس موثر 
است. در درمان آلزایمر و صرع موثر است. مانع از آسیب 
های کلیوی ناشی از دیابت می شود. تاثیر تشعشعات را 
کاهش می دهد.سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 

عوارض شیمی درمانی را کاهش می دهدر.
 اضطراب 

بیماری قرن
شــفا آنالین- دلهره و اضطراب از مواردی اســت 
که هــر روزه در روابط کاری، اجتماعی، تحصیلی و 
حتی در زندگی خانوادگــی در ارتباط با موضوعات 
متفــاوت تجربه می کنیم، به عقیده روانشناســان 
الزمــه زندگی و باعث تالش و تکاپو در امور روزمره 
انســان اســت.بر همین اســاس روانشناسان می 
گویند، وجود اســترس نشــانه وجود فهم و شــعور 
اســت و هر موجــودی که 'فکر' داشــته باشــد با 
اســترس و اضطراب نیز آشــنا اســت زیــرا وجود 
اضطراب زیانی برای انسان ندارد بلکه این ترس از 
آینده و خطرهای قریب الوقوع است که مشکالتی 

را به همراه دارد.
اضطراب بخشی از زندگی روزانه انسان مدرن است. 
همه ما ممکن است هنگام مواجه با مشکالت کاری 
یا خانوادگی، در زمان آزمون مدرســه یا دانشــگاه، یا 
زمانی که مجبور به اتخاذ تصمیم های مهم در زندگی 
هســتیم دچار اضطراب شویم.اما بیماری اضطراب 
چیزی بیش از این دلواپســی ها و تــرس های گاه و 
بیگاه است. برای فرد مبتال به این بیماری، اضطراب 
از بین نمی رود و نه تنها در اکثر ساعات شبانه روز در 
ذهن او وجود دارد، بلکه به مــروز زمان بر میزان آن 
افزوده می شــود. این اضطراب و ترس اغلب باعث 
کند شدن روال عادی زندگی برای فرد بیمار می شود 
و عملکرد وی را در کار، درس و روابط شخصی تحت 

تاثیر قرار می دهد.
بیماری اضطــراب اغلب به آهســتگی برای افراد 
بوجود می آید و در طول زمــان میزان آن افزایش 
پیدا می کنــد. عالئم ممکن اســت در طول زمان 
بهتر یا بد تر شــوند، اما اغلب اســترس آن را شدید 
تر مــی کند.وقتــی بیماری اضطــراب هنوز وخیم 
نشــده، مبتالیان به آن می توانند از نظر اجتماعی 
یا کاری فعال باشــند، اما مبتالیان بــه نوع وخیم 
اضطراب اغلــب در انجام کوچــک ترین کارهای 
روزمره ناتوان هســتند.با آنکه علت اصلی ابتال به 
بیماری اضطراب هنوز مشخص نیست، اما عوامل 
ژنتیکی به عنوان یکی از عوامل اصلی این بیماری 

شناخته شده است.
استرس و عوامل محیطی از دیگر عوامل ابتال به این 
بیماری انــد. محققان بر این باورنــد که بخش های 
خاصی از مغز مسئول عواطف و حاالتی مثل ترس و 
اضطراب هســتند. آن ها بر این امید اند که پیشرفت 
های علمی در زمینه شــناخت مغز بتواند در درمان 
اضطراب موثر باشــد.بیماریهایی از جمله استرس، 
وسواس، اضطراب و انواع دیگر، فشارهای ناشی از 
عدم سالمت روح در انســان و بزرگنمایی مشکالت 

در ذهن فرد است.
نوع خاصــی از روان درمانی به نام درمان شــناختی 
رفتاری بــه بیمــاران یاد مــی دهد کــه در موقعیت 
هایی کــه مضطرب می شــوند چطور فکــر کنند یا 
چطــور از ترس دائــم رهایــی یابنــد. داروهای ضد 
اضطراب و ضد افســردگی مخصوصی هم توســط 
پزشــکان برای بیماران مبتال به نــوع حاد اضطراب 
تجویــز می شــود کــه البته مصــرف آن هــا در دراز 
 مدت می تواند عوارض جانبی بــرای بیمار به همراه 

داشته باشد.

سالمت
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هنوز قائله سوشا مکانی پایان نیافته که یک دروازه بان دیگر لیگ برتر بازداشت 
شد. محسن فروزان گلر سابق استقالل روز سه شنبه بازداشت شد تا ماجرای وی 
سومین حاشیه این روزهای دروازه بانان پس از بازداشت سوشا و رفت و برگشت 

بیرانوند به نفت  تهران باشد.

بازداشت حین تمرین
محســن فروزان دروازه  بان فصل پیش اســتقالل و حال 

حاضر راه آهن به خاطر شکایت فرهاد کاظمی بازداشت 
شــد. فروزان در زمــان حضورش در ســیاه جامگان 

مدعی شده بود ســرمربی این تیم در رختکن به او 
فحاشــی کرده و این اتفاق باعــث اخراجش از این 

تیم شده است و به همین منظور با شکایت او مواجه 
شــد. فروزان روز ســه شــنبه در حالی کــه در تمرین 

تیمش شرکت بود با حضور ماموران و تفهیم این اتهام 
بازداشت شد.

شرح ماوقع از زبان وکیل
حمید کلوانی نوری وکیل فرهاد کاظمی و سیاه جامگان 

در گفت وگو با فارس در خصوص بازداشت محسن 
فروزان گفت: به استناد ماده ۶97 قانون بازپرسی 

اســالمی هر کــس به وســیله انتشــار 
مطلبــی در روزنامه و یا درج 

مسائلی در جراید 
که مطالب 

غیر واقعی را صراحتا به کسی نسبت دهند و نتواند آن ها را اثبات کند مجرم خواهد 
بود. وی ادامــه داد: در ماده ۶98 قانون هر کس مطالبی را در جهت تشــویش 
اذهان عمومی به وسیله هر چیزی اعم از روزنامه ها و جراید گرفته تا موارد دیگر 
مطالبــی را مطرح کند جــدای از اینکه مقاصد او ضرر مالی و یا معنوی داشــته 
باشد و یا نداشــته باشــد عالوه بر اعاده حیثیت اقدام او جرم محسوب 
می شود. حال می خواهد این موضوع تلویحًا و یا تصریحًا 
به شخصی نسبت داده باشــد. وکیل فرهاد کاظمی 
خاطرنشــان کرد: در ماده ۶07 قانون گذار برای 
مجرم از یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه 
شالق در نظر گرفته شده. همچنین در ماده 
۶98 قانــون گذار برای مجــرم از دو ماه تا دو 
سال یا 74 ضربه شالق پیش بینی کرده است. 
ضمنا در نامــه ای به شــماره 7 / ۳849 مورخ 
۶/2۶/۶4 اداره حقوقی قوه قضائیه اگر کسی 
به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به شــخصی 
نســبت دهد آن شــخص قابل پیگیری خواهد 
بود. نوری یادآور شــد: با توجه به اینکه محسن 
فروزان و احســان وجدی مدتی پیش مطالبی را 
به اضرار فرهاد کاظمی ســرمربی سیاه جامگان 
برخالف حقیقت نسبت دادند و این موضوع باعث 
هتک حیثیت شکات شــده حیثیت و 
شخصیت اجتماعی او را 
لکه دار کرده و 
در انظار  

عمومی باعث شــده تا او لطمه ببیند پرونده ای بر علیه فروزان و وجدی به خاطر 
اتهامات، تشــویش اذهان عمومی ، نشــر اکاذیب و افترا و توهین در دادسرای 
فرهنگ و رسانه تشــکیل شد که پس از رسیدگی به شــعبه دوم بازپرسی ارجاع 
داده شد. وی خاطرنشان کرد: طبق پرونده ای به شماره 940154 به ای مسئله 
رسیدگی شد که به دلیل عدم حضور این افراد برای رسیدگی حکم جلب سیار آن ها 
صادر شد و به علت اینکه محسن فروزان در دسترس بود او را بازداشت کردیم اما 
با توجه به اینکه احســان وجدی در دسترس نبود این موضوع امروز عملی نشد. 
وی خاطرنشان کرد: اگر وجدی تا فردا خود را برای رسیدگی به این پرونده معرفی 
نکند با توجه به آدرس جدیدی که امروز از او پیدا کردیم از مقام قضایی درخواست 
خواهیم کرد تا برای صدور نیابت و جهت دستگیری او به کرج بروند.وکیل فرهاد 
کاظمی یادآور شد: با توجه به اینکه موکلم امشب همراه سیاه جامگان به اردوی 
ترکیه خواهد رفت او اختیارات کامل را به بنده داده است تا در صورتی که فروزان و 
وجدی ابراز ندامت و پشیمانی کردند هرگونه مساعدت به جهت همکاری با آن ها 
صورت بگیرد. امیدوارم این افراد با ابراز ندامت و پشیمانی در ادامه فعالیت ورزشی 

خود موفق  ظاهر شوند و مسئله ای نباشد.

از دو گلر دیگر چه خبر؟!
علی رضا بیرانوند که در روزهای اخیر صحبت های زیادی مبنی بر جدایی وی 
از جمع نفتی ها مطرح شــده بود در نهایت به همراه این تیم عازم اردوی ترکیه 
شد. رحیم ایرانیان، سرپرست نفتی ها با تایید این موضوع عنوان کرد: از مدت 
های پیش موضوع جدایی بیرانوند از نظر ما تمام شــده بود و دیگر لزومی نمی 
دیدیم که در این باره صحبتی داشته باشــیم. به مدت 10 روز در اردوی آنتالیا 
حضور خواهیم داشت و در آنجا دو دیدار تدارکاتی نیز خواهیم داشت. این اتفاق 
در حالی افتاد که این بازیکن در روزهای اخیر برای دریافت مطالباتش به محل 
باشــگاه نفت رفت و مذاکراتی را انجام داد، مذاکراتی کــه در نهایت به جدال 
لفظی ختم شد. بیرانوند که مهمترین مهره نام برده شده در بازار نقل و انتقاالت 
نیم فصل بود، در مذاکرات خود با نفتی هــا در روزهای اخیر دو راه پیش روی 
آنها گذاشــته بود، یکی صدور رضایتنامه وی برای پرسپولیسی ها و دیگر واریز 
55 درصد از مبلغ قرارداد وی، اتفاقاتی که گویا هنوز هیچکدام از آنها نیفتاد و 
البته این دروازه بان در اردوی این تیم شرکت کرد. از طرف دیگر سوشا  مکانی   
که به دلیل بازداشــت موقت در زندان به سر می برد، با تودیع وثیقه یک میلیارد 
تومانی از زندان اوین آزاد شد. دروازه بان پرسپولیس بعد از آن، بر سر تمرین این 
تیم حاضر شد و بعد از آن برای پاره ای از مسائل به باشگاه رفت تا با علی اکبر 
طاهری سرپرســت باشگاه مذاکره ای داشته باشــد. سوشا مکانی پس از 
خروج از باشگاه پر سپولیس در جمع خبرنگاران گفت: »با طاهری جلسه 
خصوص داشتم و در آینده درباره اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد صحبت 
می کنــم.« او در ادامه درباره اینکــه در پر ســپولیس می ماند یا خیر؟ 
گفت: »بعدا در مورد این مســائل صحبت خواهــم کرد.« این دروازه 
بان پرحاشیه اما اجازه حضور در تمرینات تیم سرخ پوش پایتخت را 
ندارد! محمود خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس درباره وضعیت 
سوشا مکانی گفت:  امیدوارم همه کمک کنند تا فوتبال سوشا 
مکانی نابود نشود. او دروازه بان خوبی است و استعداد خوبی 
هم دارد. البته فعال باشگاه اعالم کرده سوشا در تمرین ها 

حاضر نشود تا وضعیتش مشخص شود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

لیونل مسی و پنجمین توپ 
طالیش!

تیتر دو

مسی و پنجمین توپ طالیش!
یک سایت ژاپنی در گزارشی از 8 بازیکن تاریخ فوتبال 
آسیا سخن به میان آورد که در این میان نام دو بازیکن 

ایرانی به چشم می آید.
1-چا بومکون: اسطوره فوتبال کره جنوبی به شمار می 
آید. او در جام جهانی 198۶ حضور یافت و از نخستین 
بازیکنانی بود که از قاره آسیا در رقابت های بوندسلیگا 
به میــدان رفــت. او برای تیم هــای بایــر لوزکوزن و 

آینتراخت فرانکفورت بازی کرد.
2-پائولینیــو آلکانترا: ســتاره فیلیپینــی که اصلیتی 
اســپانیایی داشــت و ســابقه حضور در تیم های پایه 

بارسلونا را داشت.
۳-هیدتوشــی ناکاتا :اســطوره و نماد فوتبال ژاپن به 
شــمار می آید. او در فوتبال ایتالیا برای باشــگاه های 
زیادی مثل پروجا، رم، پارما، بولونیا و فیورنتینا بازی کرد 
و برای مدت کوتاهــی هم در رقابت های لیگ جزیره 

برای بولتون بازی کرد.
4-پارک جی سونگ : او هم از فوتبال کره جنوبی است 
و بسیاری براین باور هســتند که بهترین لژیونر تاریخ 

فوتبال آسیا در اروپا است. 
5-علی دایی: نوبت به اسطوره فوتبال ایران علی دایی 
می رســد که بیشــترین تعداد گل زده ملی را در تاریخ 
فوتبال جهان دارد. او با تیم ملی فوتبال ایران در دو جام 
جهانی 1998 و 200۶ به میدان رفت. او سابقه حضور 

در بایرن مونیخ را دارد.
۶- تیم کیهیل: سرشــناس ترین بازیکن استرالیایی 
لیگ جزیره که ســالها با پیراهن اورتون بــازی کرد و 
بازیهای درخشانی را هم به نمایش گذاشت. او رکورد دار 
تعداد گل با سر در رقابت های لیگ جزیره بود و شایسته 

قرار گرفتن در این فهرست است.
7-سامی جابر: ستاره سابق تیم ملی فوتبال عربستان 
و باشگاه الهالل که تکنیکی ناب داشت. او با 4 حضور 
در جام جهانی رکوردی دست نیافتنی را از خود در بین 
بازیکنان آســیایی به جای گذاشت. جابر عنوان های 
زیادی به دســت آورد و می تــوان او را بهترین بازیکن 

تاریخ فوتبال عربستان دانست.
8- جواد نکونام: در این فهرست نام یک بازیکن ایرانی 
دیگر وجود دارد و او کسی نیست جز جواد نکونام که به 
عنوان نخستین بازیکن ایرانی انتخاب شد که در رقابت 
های لیگا به میدان رفته است. او از سال 200۶ تا 2012 
برای اوساسونا بازی کرد. نکونام که در 149 بازی که به 

میدان رفت 24 گل به ثمر رساند.

 پاسخ پیگرینی 
به عذرخواهی گواردیوال

پپ گواردیوال، سرمربی بایرن مونیخ امروز از سرمربیان 
تیم های لیگ برتری به این خاطر که تایید کرده فصل 
آینده در این لیگ حضور خواهد داشت عذرخواهی کرده 
بود. چندی پیش تایید شد که گواردیوال در پایان فصل از 
بایرن مونیخ جدا خواهد شد و آنچلوتی جانشین او خواهد 
شــد. گواردیوال ســپس مقصد بعدی خود را لیگ برتر 
معرفی کرد، جایی که تیم هایی نظیر منچسترسیتی، 
منچستریونایتد و چلسی خواهان جذب او هستند. به جز 
چلسی، هر دو تیم مربیانی دارند که قراردادشان تا پایان 
فصل آینده اســت و مطرح شدن نام گواردیوال، باعث 
شده تا فشارها بر آنها افزایش پیدا کند. به همین دلیل بود 
که سرمربی اسپانیایی از مربیان لیگ برتر عذرخواهی 
کرد. مانوئل پیگرینی که به احتمال فراوان فصل بعد 
دیگر روی نیمکت مربیگری ســیتی حضور نخواهد 
داشت و گواردیوال جای وی را می گیرد، در همین رابطه 
به خبرنگاران گفت:" نه، من نگران این موضوع نیستم. 
فکر نمی کنم گواردیوال به من عذرخواهی بدهکار باشد 
و نیازی به این کار نــدارد. چیزی در این مورد ندارم که 
بگویم. چند هفته پیش هم گفته بودم که نگران آینده 
خودم در سیتی نیستم.  وظیفه من این است که امسال 
سیتی را قهرمان لیگ برتر کنم و در دیگر رقابت ها نیز 
تا مرحله نهایی صعود کرده و حداکثر افتخارات ممکن 

را کسب کنیم."

تماس لوئیس انریکه با 
مهاجم ویارئال

یکی از گزینه های اصلی خرید باشــگاه بارســلونا در 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی دنیش سوارز، مهاجم 
ویارئال اســت. ســوارز بازیکن خود بارسلوناست که 
بصــورت قرضی بــرای ویارئــال بازی مــی کند اما 
بازگرداندن او به نوکمپ به ســادگی ممکن نیســت؛ 
چون طبق قرارداد، ســوارز تابســتان آینده به ازای 4 
میلیون یورو می تواند به بارسا بازگردد و این مساله در 
زمستان منوط به توافق طرفین است و مربی و رئیس 
باشــگاه ویارئال نیز هنوز با پیشنهاد مدیران بارسلونا 
موافقت نکرده اند.  طبق ادعای آ اس، لوئیس انریکه، 
ســرمربی بارسلونا در تماسی مستقیم و بی واسطه با 
ســوارز با او در مورد برنامه هایــش صحبت کرده و از 
عالقه خود برای بــه خدمت گرفتن این بازیکن خبر 
داده است. طبق گزارش این منبع، انریکه قصد دارد 
از ســوارز به عنوان اولین تعویضی خود پیش از مونیر 
و ساندرو استفاده کند و یا زمانیکه یکی از سه مهاجم 
مثلث MSN)مسی، سوارز و نیمار( به استراحت می 

پردازند، او از ابتدا در ترکیب قرار خواهد گرفت. 

ابراز لطف ویژه رونالدو و 
خامس به آنچلوتی

از نگاه کریســتیانو رونالدو و خامــس رودریگز، کارلو 
آنچلوتی بهترین مربی دنیا به حساب می آید. رونالدو 
و خامــس رودریگز به عنوان کاپیتــان تیم های ملی 
پرتغال و کلمبیا در انتخاب برترین مربی سال 2015 به 
آنچلوتی رای اول خود را دادند و جالب اینکه از نگاه این 
دو، مورینیو و گواردیوال دومین و سومین مربیان برتر 
دنیا در سال 2015 بودند.  هر دو 5 امتیاز به کارلتو دادند 
که نشان دهنده ابراز لطف ویژه دو ستاره رئال مادرید به 
مربی سابقشان بود. آنچلوتی در انتهای فصل گذشته 
و  پس از یک فصــل بدون جام، در اقدامی عجیب از 
ســوی پرز اخراج شد که این مساله تاثیری منفی روی 
ستارگان رئال گذاشت و آنها هرگز به این موضوع کنار 
نیامدند. الزم به ذکر است که لوئیس انریکه،  توانست 

عنوان بهترین مربی سال 2015 را از آن خود کند.

کارلوس در قطر!
نخســتین دیدار تیم امید کشورمان در مرحله نهایی 

انتخابی المپیک با نخســتین پیروزی شاگردان 
محمــد خاکپور همراه بــود. این دیدار یک 

میهمــان ویــژه هــم داشــت. کارلوس 
کی روش که مرخصی اش تمام شده و به 
قطر رفته تا به تیم امید در راه صعود کمک 
کند. البته حضور کی روش در قطر حتما با 

حاشیه های زیادی همراه خواهد بود. چرا 
که در ان سو مدیر فنی تیم امید شخصی 
است به نام محمد مایلی کهن که نهدید 
کرده بــود در صورت حضور کی روش در 

قطــر حتی امــکان درگیــری فیزیکی با او 
هم وجود دارد.

فروزان؛دومیندروازهبانبازداشتی!
فاز تازه ای از جنجال گلرهای لیگ برتر

به نظر می رسد سرخابی ها برای همیشه با مشکل ورزشگاه 
نداشتن و پرداخت اجاره، خداحافظی می کنند. درخواستی 

که وزیر ارائه و شهرداری تهران بدان پاسخ مثبت داد.
محمود گــودرزی در دویست وبیست وششــمین جلســه 
علنی شورای اســالمی شــهر تهران با بیان اینکه ورزش 
باعث افزایش طول عمر و امید به زندگی می شود، گفت: 
میانگین طول عمر در ایران 7۳ ســال است که در صورت 
چاق بودن افراد ۳ ســال از میانگین سن کاسته می شود.
وی با بیان اینکه ســرانه ورزشــی به ازای هر نفر در استان 
تهران 4۳ سانتی متر است، گفت: با اتمام 89 پروژه ای که 
در دست اقدام قرار دارد، 20 ســانتی متر به سرانه ورزشی 
افزوده خواهد شد. این در حالی است که شهرداری سهم 
1۶ درصــدی، بخــش خصوصــی ســهم 15 درصدی و 
وزارتخانه سهم 2۶ درصدی در توسعه سرانه های ورزشی 
را برعهده دارند. گودرزی تصریح کرد: ســرانه ورزشــی در 
شــمیران تهران بیش از حوزه های دیگر اســت و شمال 
شــرقی تهران با در اختیار داشــتن 9 درصد سرانه ورزشی 
کمترین ســرانه ورزشی را داراســت. همچنین ۳۶ درصد 
اماکن ورزشــی در تهران ویژه بانوان و سایر آنها متعلق به 
آقایان است.وی با اشــاره به اینکه طبق مذاکرات صورت 
گرفته با شــهرداری تهران قرار است بهســازی ورزشگاه 

شهید شیرودی انجام و امکانات تجاری ورزشی برای آن 
ایجاد شود، گفت: برای مســقف کردن استادیوم آزادی 
نیز با قالیباف شــهردار تهــران مذاکراتی داشــتیم اما در 
عمــل اتفاقی رخ نداد امیدواریم شــورای شــهر بتواند در 
این حوزه اقدامــات الزم را انجام دهد.گودرزی همچنین 
گفت: دولت استادیوم 40 هزار نفری در ضلع شمال غرب 
اســتادیوم آزادی را کلنگ زد اما کار به دلیل نبود منابع در 
همان 15 درصد پیشرفت صورت گرفته متوقف شد.ورزیر 
ورزش و جوانان از اعضای شــورای شــهر خواست که دو 
باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس را دریابند. گودرزی در 
ادامه با بیان اینکه سال 94 از سالهای بسیار سخت پولی 
و بودجه ای بوده است گفت: امید است با عملیاتی شدن 
برجام گشایشی حاصل شود تا بخشی از مشکالت مرتفع 
شود. وی با بیان اینکه بیش از 4125 پروژه ورزشی در کل 
کشــور ناتمام مانده گفت: بخش خصوصــی می تواند در 
اتمام پروژه ها کمک کننده باشــد و حتــی تخفیفات الزم 
نیز برای دعــوت از بخش خصوصی در نظر گرفته شــده 
است. گودرزی با بیان اینکه برای خیرین فرش قرمز پهن 
می کنیم گفت: در حال گرفتن فتوا از علما در حوزه وقف در 
ورزش و جوانان هستیم چرا که امروز نیاز به مدرسه سازی 
کم شــده و باید رویکرد واقفین تغییر یابد. وی با بیان اینکه 

ورزشگاه باید ورزشــگاه باشد نه ســوپرمارکت و فروشگاه 
گفت: متاسفانه ورزشگاه انقالب درگیر این موضوع شده 
و در حــال تدوین طــرح جامع و پاکســازی فضاهای غیر 
ورزشی هستیم. وی در خصوص ممنوعیت ورود اعضای 
شورا به مدیریت ورزشــی نیز گفت: هیچ اجتهادی در این 
خصوص نکردیم اما در مورد شورای شهر بازرسی کل کشور 
توضیحاتی را ارائه و ما را توبیخ کرد! چه باید بکنیم؟ وقتی 
سازمان بازرسی کل کشور نظری را اعالم می کند باید آنرا 
انجام دهیم و اگر از این لحظه ســازمان بازرسی بگوید که 
حضور اعضای شورای شهر در فدراسیون ها بالمانع است 
ما نیز قبول می کنیم. وی افزود: امروز از اعضای شورای 
شهر می خواهم که دو باشگاه همشهری خود را )استقالل 
و پرسپولیس( دریابند و به عنوان تبرک این جلسه دو زمین 
ورزشــی در جنوب تهران را در اختیار این دو باشــگاه قرار 

دهند تا موجب رونق ورزش در محله های محروم شود.
رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری 
شهر تهران اظهار داشت: موضوع واگذاری دو ورزشگاه 
به باشگاه های پرسپولیس و استقالل چند وقتی است که 
در شهرداری بررسی می شد و در نهایت با دستور مستقیم 
قالیباف، دو ورزشگاه در اختیار باشگاه های پرسپولیس و 

استقالل قرار می گیرد. 

دو ورزشگاه برای سرخابی ها

ورزش
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در کشور عشق جای آسایش نیست
آنجا همه کاهش است افزایش نیست

بی درد و الم، توقع درمان نیست
بی جرم و گنه، امید بخشایش نیست

)ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات(

شعر از جایی به تمام زاده می شود که شاعر تمام می شود
ســعید فالح فر |  بســیاری از مردم، هر از چندی، در »فضایی شــاعرانه« چرخ می زنند، مست 
می شوند، حظ می برند. اما آیا این قدرت و انرژی، تنها بر دوش »شعر« است؟ ستایشی از اعماق جان 
است برای شاعر؟ یا استخراج حسی فراموش شده است در آدمی؟ »شاعر« می سراید تا به کوشش 
پندارها، راهی به هزار توی جان باز می کند؟ شعر ابزار است یا کاربرد؟ شیء است یا مکان؟ ظرف است 
یا مظروف؟ و دیگر اینکه شعر، کجای آغاز تا انجام این وجد بی همتاست؟ و چه نسبتی با اجزای جهان 
)خصوصًا با اجزای جهان معاصر( دارد؟ شمایل چهارگانه؛ شاعر، شعر، مخاطب و منتقد، محصول 
رابطه ای است که در طول تاریخ ادبیات فارسی، بارها دستخوش تغییرات بنیادی شده و هریک چندی 
بر صدر و چندی در قعر نشسته اند. چندان که جای تعجب نیست اگر گاهی یکی از این اضالع هم به 
واسطه فربهی دیگری، به کلی حذف شده باشد یا بعد از این به مناسبت هایی حذف یا کمرنگ شود.

آنچه در این روزگار می توان گفت این است که؛ شعر به تنهایی، اثر غایی و نهاییـ  منجر به آن وجد و 
انبساط شاعرانهـ  محسوب نمی شود و همچنان که شاعر ]بی خلق شعر[، وجودی مستقل ندارد، 

»اثر شاعرانه« هم تنها از وجود و چگونگی این پیوند چهار ضلعی، در بستری از زمانه، معنای واقعی 
خود را پیدا می کند. سنگینی و اعتبار هر یک از چهار عنصر اصلی سازنده این شاعرانگی می تواند به 

شمایل و تعریفی متفاوت منجر شود.
شاعرـ  متأثر از انگیزه و انگیختگی شاعرانه و با تکیه بر قدرت و توان بیانی خودـ  ظرفیت و امکانی را از 
ذهن تراوای خود خلق می کند به نام »شعر« که بی تردید تا این مرحله، فقط کمی بیش از یک واقعیت 
ذهنی و خیالی است و هنوز به عنوان یک »اثر شاعرانه« پا به دنیای واقعیت نگذاشته است. سپس 
مخاطب آن را در دنیای بیرونی، بازتولید می کند و منتقد می تواند بر کیفیت این بازتولیدها تأثیر بگذارد. 
به این ترتیب، به گمانم باید پذیرفت »شعر« بعد از سرودن، به خوانش های تازه اش می پیوندد و دیگر 
به عنوان امری مطلق، متعلق به شــاعر و یا جزئی از شاعر نیست. نباید انتظار داشت شاعر همیشه 
معنا و تفسیری از شــعرش ارائه دهد که عمیق تر و صحیح تر از دیگران باشد. چرا که شعر به انتزاع 

موسیقایی و شیدایی نزدیک تر است تا به منطق و روایت داستانی.

به عبارتی دیگر؛ الزامًا برداشت ثانوی، خوانش یا شرح شاعر از شعرشـ  تنها به اتکاء تقدم آشنایی و 
یا نوعی مالکیت معنویـ  دقیق تر، معتبرتر، اصیل تر و ارجح از فهم و درک مخاطب و منتقد نیست، 
مگر آنکه بخواهد شعری را در لحظه و دوباره بسراید. همانقدر که شاعر در لحظه های جوشش، متکی 
به محوریت خویش اســت، به همان اندازه هم رجحان او در کوشش های بعدی، برای فهم و درك 
شعرش، نمی تواند پیش فرضی ناگزیر باشد. عالوه بر این، طبیعی است که شاعر هم گاهی دلیل و 
چرایی انتخاب برخی کلمات و ترکیبات یا جمالت یا حتی قرائت اولیه شــعرش را به قطعیت نداند یا 
فراموش کند. پس در این میان برداشت مخاطب نمی تواند و نباید کم اهمیت تر از مقصود شاعر باشد.
شاعر، در اغلب موارد، پس از اینکه از سرودن فارغ می شود، تنها یکی از مخاطبان شعر است که امتیاز 
چندانی نسبت به دیگران ندارد. محصول نهایی شعر و شاعری، آن چیزی است که نوشته، خوانده و 
شنیده می شود، نه آنچه به طور یگانه در پرانتز ذهنی شاعر نقش می گیرد. شعر از جایی به تمام زاده 

می شود که شاعر )و انحصار شاعر بر شعر( تمام می شود. )منبع: هنر آنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

 دیواری که در برلین فرو ریخت 
و در استرالیا حادثه آفرید

نگاهی به رمان »راز شوهر« نوشته لیان موریارتی

»لیان موریارتی« نویسنده  استرالیایی با نخستین رمانش »راز شوهر« که جزو آثار پرفروش  سال های 
اخیر محسوب می شــود، توانست شهرت خوبی به دســت آورد. همان طور که از نام کتاب برمی آید 
نویسنده، مخاطب را با یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشر روبه رو می کند. جان پل، شوهر داستان »راز 
شوهر« رازی بزرگ در دل دارد و توان افشای آن را به عزیزان خود ندارد چرا که اگر چنین کند جهنم 
شخصی خود را بسط داده و دیگران را نیز وارد آن می کند.  »موریارتی« در تالش است این پیغام را به 
خوانندگانش منتقل کند که هر آنچه در زندگی خود دریافت می کنید اعم از شــادی و غم، کامیابی و 
شکست، بازخورد رفتار خود شما در طبیعت است. نویسنده تکلیفش را با خواننده روشن می کند؛ اگر 

می خواهید زندگی خوبی داشته باشد باید به افراد و اشیای پیرامون خود مهر بورزید!
زنان در داستان »راز شوهر« نقش پررنگی دارند. در داستان راز شوهر دو دسته زن وجود دارند؛ »تس« 
و مادرش که هر دو در زندگی زناشویی خود دچار اختالف می شوند ولی یکی راه سازش را برمی گزیند 
و دومی راه جدایی را. »سیسیلیا« نیز راهی پیش روی خود دارد. می تواند راز دهشتناک همسرش را با 
همه در میان بگذارد و سنگینی آن را از دوش خود بردارد. »سیمون دوبوار«، نویسنده کتاب »جنس 
دوم« معتقد است هیچ انســانی »زن« زاده نمی شود بلکه در کودکی با تعریف نقش ها و سنت های 
جامعه تبدیل به »زن« می شوند. وی معتقد است در طول تاریخ زن را »دیگری« مرد به حساب آورده اند و 
توانایی تصمیم گیری را از او گرفته اند. خوشبختی و آرامش زنان »راز شوهر« زیر سایه مردان داستان گم 
می شود اما نمی توان نویسنده را برای انجام این کار ضد زن خواند. »موریارتی« انسانی بی طرف است. 
او حق انتخاب را برای مردان کتاب خود نیز فراهم می کند. جمله پایانی داستان تکلیف نویسنده را با 

خواننده و خواننده را با خود مشخص می کند. »هیچ کدام از 
ما هیچ گاه مسیرهای ممکنی را که زندگیمان می توانست 
یا شــاید بهتر بود طــی کند، نخواهیم فهمید. همیشــه 
همین طور اســت. بعضی رازها محکومند به سر به ُمهر 

ماندن. باور ندارید از پاندورا بپرسید.«
از طرفــی دیگر کتــاب دو اتفاق اســاطیری و تاریخی را 
دســتاویز انتقال ســخن خود کرده اســت. »پاندورا« در 
اســاطیر یونانی اولین زن بشری اســت که نعمت های 
فراوان داشــت اما از او خواسته شده بود در ظرفی خاص 
گاهی او به  را نگشــاید اما او ظرف را باز کرد. درون ظرف آ
دردهای بشــر بود. ظرف باز شد و درد و رنج به سمت بشر 
سرازیر شد و تنها روزنه زندگی، امید بود که در ظرف باقی 
ماند. »موریارتی« با خلق شخصیت »سیسیلیا« پاندورایی 
جدید خلق می کند. در دنیای جدید هر انسان پاندورایی در 
وجود خود دارد. از طرفی ترجیح می دهد درد و رنج را تحمل 
کند و از طرفی دیگر پاندورای وجود انسان او را به سمت 

گاهی از رازها و اتفاقات پیرامون سوق می دهد. »سیسیلیا«ی داستان »راز شوهر« به ندای پاندورای  آ
وجود خویش پاسخ می دهد. راز همسر خود را درمی یابد و در نتیجه آن درد بزرگی را متحمل می شود.
»دیوار برلین« نیز اتفاقی تاریخی است که نویسنده از آن برای نشان دادن مقصود خود بهره می برد. 
داستان راز شــوهر این چنین آغاز می شود: »به خاطر دیوار برلین بود. اگر به خاطر دیوار برلین نبود، 
سیسیلیا هیچ وقت این نامه را پیدا نمی کرد و اآلن اینجا روی میز آشپزخانه نمی نشست و با خود کلنجار 

نمی رفت که پاره اش کند.«

کشش دردناك هستی من
محمود اعتمادزاده )م. ا. به آذین( 2۳ دی 129۳ شمسی 
در رشــت به دنیا آمد. شــهرت وی از زمان ریاست کانون 
نویسندگان آغاز شد. به آذین فعالیتهای ادبی خود را از سال 
1۳20با انتشار داســتان های کوتاه آغاز کرد. او با ترجمه 
آثار بالزاک و شــولوخوف و نگارش خاطرات و تجربیاتش 

از زندان های دهه 1۳50، به حیات ادبی اش ادامه داد.
نخستین نشریه ای که نوشته هایی از او را چاپ کرد مردان 
کار بود. در آن زمان او هنوز افســر نیروی دریائیی بود و از 

آنجا که کارکنان ارتش به کلی ممنوع القلم بودند، ناگزیر نوشته هایش را به نام های مستعار به دست 
چاپ می سپرد. نام »م.ا. به آذین« را در نشریه مردان کار برای خود برگزید و بیش از شش دهه به این 

نام شناخته و خطاب شد.
در اواخر دهه ۳0 ســردبیری مجله صدف و هفته نامه کتاب هفته و نشــریه پیام نو را عهده دار شد. 
آنچه او از همه بیشتر دوست می داشت، نویسندگی بود. »من نویسندگی می خواستم، نویسندگی، 
کشــش دردناك هستی من«. نخســتین اثر او در ســال 1۳2۳ به صورت مجموعه داستانی به نام 
پراکنده به چاپ رسید. کتاب بعدی او »به ســوی مردم« نام داشت. نخستین رمان بلندش، دختر 
رعیت، در حال و هوای جنبش جنگل سیر می کند. مهره مار، شهر خدا و از آن سوی دیوار، داستانی 
ضد جنگ، از دیگر مجموعه داستان های به آذین در سال های پیش از انقالب 57 هستند. مرگ 
سیمرغ، ســایه های باغ، چال و بسیاری داســتان های کوتاه دیگر، از جمله شماری که در مجله 
چیستا چاپ شــدند، از دیگر آثار داستانی فراوان او در ســال های پس از انقالب اند. به آذین، 10 

خرداد 1۳85 درگذشت.

شهردار تهران: آلودگی هوا را سیاسی نکنیم
شهردار تهران با بیان اینکه برای حل مشکل آلودگی هوا طرح مدون و روشن داریم، گفت: در کمتر از دو 
دهه می توانیم بر آن مسلط شویم و در 5 تا ۶ سال می توانیم به شرایط قابل قبول برسیم. محمدباقر قالیباف 
امروز در چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با اشاره به اینکه آلودگی هوا تنها مختص کشور 
ما نیست و یک چالش برای سایر کشورهای دنیا و شهرها محسوب می شود، گفت: در ایران هم چندسال 
قبل می گفتیم، تنها تهران درگیر مشکل آلودگی  هواست. این درحالی است که امروز 5 تا ۶ شهر دیگر 
نیز به طور جدی با این مشکل درگیر شده اند. شهردار تهران با بیان اینکه مساله آلودگی هوا در تهران به 
دلیل اینکه این شهر پایتخت سیاسی کشور است مورد توجه قرار می گیرد، گفت: این موضوع در سایر 
شهرها گاه مورد بی توجهی و فراموشی قرار می گیرد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز منابع و عوامل 
خطرساز آلودگی هوا بر ما مسلط شده اند، گفت: متاسفانه بخشی از این موضوع تبدیل به فرهنگ مردم 
و مسئوالن ما شده است. در واقع به نوعی با این موضوع کنار آمده ایم و از امروز به فردا موکول می کنیم 
که این خطر بزرگی است. ضمن اینکه گاهی با اطالعات درست، آدرس غلط می دهیم و افکار عمومی 

را گمراه می کنیم غافل از اینکه افکارعمومی دیر یا زود متوجه واقعیت می شوند.
شــهردار تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه گاهی در بحث آلودگی هوا  صحبت از ساخت 
اتوبان، پل، خودرو، بلندمرتبه ســازی و باد می شــود، گفت: بعضی اطالعات درســت می دهند اما 
نتیجه غلط از آن می گیرند که این امر کامال اشــتباه است. در واقع آیا می توانیم بگوییم اتوبان باعث 
آلودگی هوا می شود؟ این مثل آن اســت که بگوییم ساخت چاقو باعث کشتن انسان ها می شود. در 
این بحث، مهم استفاده درســت از ظرفیت هاست. وی افزود: مشکل آلودگی هوا ماحصل دو دهه 
است و به جرات می گویم در کمتر از دو دهه می توانیم بر آن مسلط شویم و در 5 تا ۶ سال می توانیم به 
شرایط قابل قبول برسیم. بر این اساس کاهش آلودگی هوا هم امکان پذیر است و هم طوالنی نیست.
شهردار تهران با بیان اینکه ما تجربه های موفقی در کشور داریم، اما نمی دانم چرا به آنها بی توجهی 
می شود، گفت: واقعیت این اســت که ما نیازمند بحث کارشناســی و اطالع رسانی دقیق هستیم. 
شهرداری امکانات علمی خوبی دارد و به طور مرتب به مردم اطالع رسانی می کند. حتی در دوره 22 
روزه آلودگی هوا هم ما هیچ وقت از اطالع رســانی به مردم دریغ نکردیم. چرا که مردم باید واقعیت را 

گاه باشند. بدانند که هم در حفظ جان خود کوشا باشند و هم در مورد خطر بزرگی که وجود دارد، آ
وی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه موضــوع کاهش آلودگی هوا نباید به گفت وگوی سیاســی 
بین مدیران تبدیل شــود، گفت: ما و دولت باید با هــم موضوع را حل کنیم. در این خصوص هم باید 
کارشناسان تصمیم بگیرند و ما مدیران به دور از گفت وگوهای سیاسی تصمیمات را پیگیری و اجرایی 
کنیم تا موضوع حل شود. امروز شناخت الزم نسبت به موضوع آلودگی هوا در کشور وجود دارد و تنها 
نیاز به اقدامات اجرایی داریم. شهردار پایتخت با اشاره به دو رویکرد برای آلودگی هوا گفت: یک نگاه 
می گوید که بگذاریم آالینده ها تولید شوند و بعد به دنبال حل آن باشیم و نگاه دوم که نگاه شهرداری 
تهران و البته کارشناسان اســت این اســت که نباید بگذاریم آالینده ها تولید شوند. ما برای این کار 

در شهرداری تهران مطالعات دقیقی را با دانشگاه ها انجام دادیم و به جمع بندی دقیقی رسیدیم.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شهاب حسینی و هنگامه قاضیانی در برابر هم
»برادرم خسرو«، اولین فیلم سینمایی احسان بیگلری در 
مقام کارگردان است. این فیلم در بخش نگاه نو جشنواره 
فیلم فجر حضــور دارد. بیگلری و پریســا هاشــم پور 
فیلمنامه این اثر را به نگارش درآورده اند. سعید ملکان 
هم تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد. ناصر هاشمی، 
هنگامه قاضیانی، شــهاب حســینی و بیتــا فرهی از 
بازیگران اصلی »برادرم خسرو« هستند. احسان بیگلری 
سابقه ساخت چندین فیلم کوتاه و مســتند را دارد و در 

فیلم های »اتوبوس شب«، »50 قدم آخر«، »درباره الی«، »گیس بریده« و سریال »پرانتز باز« دستیار 
کارگردان بوده است. او همچنین نگارش فیلمنامه »نقطه کور« را به کارگردانی مهدی گلستانه که 
متقاضی حضور در بخش فیلم های سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر است بر عهده داشته است. 
بیگلری پیش از این هم مشترکا با محمدرضا هنرمند فیلمنامه »خواهران نازنین« و با سعید فرهادی 
فیلمنامه سریال »هفت سین« ساخته یدالله صمدی را به نگارش درآورده است. وی تاکنون موفق به 
کسب جایزه بهترین فیلم برای فیلم »اسباب بازی« از هفتمین دوره جشنواره فیلم های صد ثانیه ای 
شده است. سعید ملکان امسال در بخش نگاه نو تهیه کنندگی دو فیلم »برادرم خسرو« و »ابد و یک 
روز« را برعهده دارد. هنگامه قاضیانی و شهاب حسینی پیش از این در فیلم »ساکن طبقه وسط« در 
مقابل هم بازی کرده بودند. بیگلری پیش از این اعالم کرده بود فیلم »برادرم خسرو« شبیه فیلم های 
اواخر سینمای ایران نیست. اگر به دنبال فیلمی هستید که کنکاش روان شناختی داشته باشد و حال و 
حوصله تماشای فیلمی را دارید که روایت با صبر و حوصله ای دارد، از تماشای این فیلم لذت می برید.

گریم عجیب جمشید هاشم پور در فیلم »نفس«
سجاد پهلوان زاده تدوین فیلم سینمایی »نفس« به 
کارگردانی نرگس آبیار را به پایان برد و نســخه 1۳0 
دقیقه ای این فیلم وارد مرحله صداگذاری شد. فیلم 
سینمایی»نفس« ســومین تجربه کارگردانی نرگس 
آبیــار پس از ســاخت فیلم های »اشــیاء از آنچه در 
آینه می بینید به شــما نزدیک ترند« و »شــیار14۳« 
است که تدوین آن به تازگی پایان یافته و وارد مرحله 
صداگذاری شده اســت. آرش قاسمی صداگذاری 

این فیلم ســینمایی را به عهده گرفته و قرار است پس از طی مراحل فنی، در بخش »سودای 
سیمرغ« سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود. نسخه نهایی  فیلم سینمایی»نفس« 
نســبت به نســخه تحویل داده شده به دبیرخانه جشــنواره، 15 دقیقه کوتاه شــده و در نهایت 
در مدت زمان 1۳0 دقیقه آماده نمایش شــده اســت. این فیلم روایت زندگــی چهارکودک به 
نام های بهار، نادر، کمال و مریم است که به همراه پدرشان غفور و مادربزرگ  خود در دهه 50 
خورشیدی نفس می کشــند! دنیای این کودکان، دنیایی پر از رویاهای زیباست که قرار است 

رنگ حقیقت به خود بگیرند.
جمشــید هاشــم پور، مهران احمدی، پانته آ پناهی ها، گالره عباسی، سیامک صفری، ساقی 
زینتی، ساره نورموسوی، محمدرضا شیرخانلو، علی خان بابایی، علی نفیسی، احسان قاسمی، 
روژان آراوند، بهادر محمدنژاد، وحید نفر، الهه براداران، آتیه جاوید و شبنم مقدمی از بازیگران 

فیلم سینمایی »نفس« هستند.
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