
»بودجه« و »هدفمندی« 
بعد از »برجام«

کی میوه بخوریم؟ 
چقدر میوه بخوریم؟

تالش های ضد ایرانی 
عربستان و ترکیه 

فدراسیون فوتبال و 
حبس قانون در خالء!

از پاسخ به عربستانی ها 
تا پسابرجام

راهکار ایران برای خنثی 
کردن رقابت عربستان

چگونه یك پدر و مادر 
حرفه ای باشیم؟

هزار ال.سی در نخستین 
روز اجرای برجام

در حالــی که طی روزهای گذشــته گمانه زنی های 
متفاوتی در مــورد چرایی تاخیر ارائه الیحه بودجه از 
ســوی دولت روحانی به مجلس مطرح شده بود، و 
برخی بر این ســناریو تاکید داشتند که دولت منتظر 
روز اجرایی شــدن برجام اســت، لوایح برنامه ششم 
توسعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با روز اجرای 

برجام توسط رئیس جمهور  ...

همه ما فکــر می کنیم که خوردن میــوه یعنی خرید 
میوه، پوست کندن و گذاشتنش در دهان ولی به این 
سادگی که فکر می کنیم نیست و بسیار اهمیت دارد 
که بدانیم چگونه و چه وقــت باید میوه بخوریم و راه 
صحیح خوردن میوه ها چیســت؟ نخســتین و مهم 
ترین نکته در این خصوص به یاد داشــتن این اصل 

کلیدی است که میوه ها را  ...

شبکه خبری المیادین خبر داده است که به تازگی، 
هیأتی از ســازمان اطالعات مصرـ  کــه حامل پیام 
صلح و دوستی السیســی نیز بوده ـ  با هدف »تالش 
برای اخراج گروه های اخوانی از ترکیه« به این کشور 
ســفر کرده است. هرچند در این ســفر، موضوعاتی 
که مورد تأکید بوده و در اختیار رســانه ها قرار گرفته، 

موضوعاتی مانند پیگیری  ...

بار دیگر یک شاهکار قابل توجه در فدراسیون علی 
کفاشــیان رقم خورده اســت و این بار در مورد تمدید 
قرارداد با اسپانسر پوشاک تیم ملی. یک فرآیند قابل 
تامل در مورد تمدید قرارداد اسپانسر پوشاک تیم های 
ملی فوتبــال ایران رخ داده اســت. ابتدا اعالم خبر 
تمدید و امضای قرارداد سه ساله فدراسیون فوتبال با 

برند آلمانی آل اشپورت  ...

شهاب الدین عزیزی خادم از جمله مدیرانی فوتبالی 
است که در حوزه اقتصاد و سیاست حرف هایی برای 
گفتن دارد. وی بعد از مدت ها سکوت مدتی است در 
خصوص اتفاقات و جریانات روز صحبت  کرده است. 
عزیــزی خادم قبل از جام جهانــی 2014 و در زمان 
دولــت دوم احمدی نژاد موفق شــده بود هواپیمایی 

اختصاصی برای  ...

وال اســتریت ژورنال طی گزارشی نوشت: در حالی 
که همزمان با لغو تحریم های ایران، قیمت نفت خام 
به زیر 30 دالر در هر بشکه رسیده، مقامات ایرانی در 
حال نهایی کــردن طرح هایی مفصل در مورد نحوه 
فروش نفت در دوره پسا تحریم ها هستند. مقامات 
ایرانی در مصاحبه های مختلف گفته اند که در حال 

مطالعه قراردادهای تهاتری  ...

شفاآنالین- همیشــه فرزندتان را با عنوان های زیبا 
صدا بزنید و هرگز نام او را کنار صفت زشــت یا ناسزا 
قرار ندهید. اســم کودکان هویت آنها است. حداقل 
روزی یکبار به فرزنــد خود این جمله را بگویید: عزیز 
دلم تو خوبــی و من به وجودت افتخار می کنم. دکتر 
پروانه صفایی مقدم؛ روانشــناس بالینی گفت: پدر و 

مادر حرفه ای  ...

محسن جالل پور امروز )یکشنبه( در حاشیه نشست 
هیــات نمایندگان اتــاق ایران در جمــع خبرنگاران 
افــزود: از حدود دو مــاه پیش، مجموعه سیســتم 
بانکی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تمهیداتی را اندیشــیدند تا در نخســتین روز اجرای 
برجام، بیش از یک هزار ال.ســی در کشور باز شود 

که این اتفاق امروز  ...
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نخوردن صبحانه و 
افزایش خطر سکته مغزی
در ایــن مطالعه 82 هزار و 772 مــرد و زن ژاپنی که 
در فاصله سنی 4۵ تا 74 سال بودند و سابقه ابتال به 
بیماری های قلبی یا انواع سرطان را نداشتند از سال 
1۹۹۵ تا 2010 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین 
این افراد بر اســاس تعداد دفعاتی که در هفته وعده 
غذایــی صبحانه مصــرف می کردند تقســیم بندی 
شــدند. در طول این دوره 1۵ ساله، مجموع 3772 

صفحه 6مورد سکته مغزی  ... صفحه 5

ورود  رئیس جمهور به 
ماجرای احراز صالحیت ها

رفع تحریم ها استقامت 
ملت را نشان می دهد

رئیس مجلس شــورای اســالمی از رئیس جمهور، 
وزیر خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هســته ای 
برای تالش در جهت حل موضوع هســته ای و رفع 
تحریم ها قدردانی کرد. علی الریجانی گفت: امروز 
روز بسیار فرخنده ای است که تجلی اراده ملت است. 
موضوع هسته ای به نتیجه رسید و تحریم ها برداشته 

صفحه 2شد. از آقای روحانی  ...

شنیده هایی که رنگ واقعیت گرفت
اخبار نتایج بررسی صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس، به گفته ها و شنیده های دیروزرنگ واقعیت داد. 
اکثر داوطلبان صالحیتشان احراز نشده است و اکثر اصالح طلبان ردصالحیت شده اند که در میانشان به جز 
چهره های شاخص اصالح طلب، نام50 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز به چشم می خورد. موضوعی که در 
خوشحالی اولین روز پساتحریم شوک بزرگی بود، به ویژه برای آن هایی بود که موفقیت هسته ای را نتیجه 

صفحه 3رای خود در انتخابات ریاست جمهوری 92 می دانستند و به همین ترتیب به انتخابات مجلس  ...
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 برای رضای رودی فولر 
دعا کنید

محسن رضایی:

همدلی در »فارسی« ، هم زبانی در »وین«
ترس دولتمردان آمریکا از اجرایی شدن برجام کاماًل مشهود بود؛ چراکه فشار عربستان، رژیم 

صهیونیستی و تندروهای آمریکا، بزرگ ترین موانع اجرای برجام به شمار می آمد. اوباما به خاطر 
مراعات آن ها، محدودیت سفر به ایران را در قانون بودجه پذیرفت، ولی نظرسنجی ها به او هشدار 

می داد که هنوز شرایط مناسب نیست. موضوع تحریم های موشکی را در کنگره طرح کردند تا 
بلکه با ایران به یک موازنه روانی، قبل از برجام دست یابند که این نیز عکس العمل شدید ایران 

را در پی داشت. این موضوع برای آمریکایی ها نوعی بن بست به وجود آورد. عربستان به شهادت 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3شیخ نمر روی آورد تا آخرین تیر ترکش خود را در به هم زدن شرایط منطقه  ... صفحه 7

لقب رودی فولر ایران را داشت.هافبک چپی که 
کاپیتان مردان بزرگی در 
استقالل بود و خیلی از 
بزرگان این روزهای 
فوتبال پشــت سر او 

وارد زمین ...

واکنش سیاستمداران دولت های مختلف به اجرایی شدن برجام

»پســابرجام«؛ اشــک ها و لبخندهــا! 
صفحه 4

صفحه 2

دکتر »محمد جواد ظریف«، وزیر 
امور خارجه کشورمان بامداد روز 
یکشنبه بعد از قرائت بیانیه اجرای 

برجام  ...

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان 
در بیســت و دومیــن همایــش 
سرانگشتان نیروی زمینی گفت: 

یک فرمانده باید  ...

برخی منابع رسانه ای خبر دادند که 
»جیســون رضائیان« و همسرش 
ایران را به مقصد ســوئیس ترک 

کرد. در ادامه  ...

 حال نوبت 
همه ماست

جنگ نرم را 
جدی بگیرید

جیسون 
رضائیان رفت

شورای نگهبان نگذارد دلواپسی  در کشور به وجود بیاید
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متعجبم از کسانی که در موضوع هسته ای منافع جناحی را ترجیح دادند
نماینده مردم شاهرود و میامی طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از همه 
کسانی که در مسیر برجام و دستیابی به توافق هسته ای تالش کردند، گفت: از منتقدان عاقل و دارای نیت خیر که به دلسوزی در 
پی تامین منافع ملی بودند تشکر می کنیم ولی تعجبم از کسانی است که مسائل جناحی و مخالفت با دولت را بر منافع ملی ترجیح 
دادند. وی افزود: اینان کسانی هستند که تا دیروز وقتی پرونده هسته ای به شورای امنیت رفت و هفت قطعنامه ظالمانه علیه 
کشور وضع شد جشن می گرفتند و تحریم ها را کاغذ پاره می دانستند اما امروز طلبکارانه تالش می کنند تا مردم را ناامید کنند. 
البته حق دارند چون همه پیش بینی ها و تحلیل های آنها خالف درآمد. در حالی که آنها می گفتند هیچ گاه طرف های خارجی حق 

غنی سازی هسته ای ایران را به رسمیت نمی شناسند و مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد اما از این مرحله با سربلندی عبور کردیم و حق غنی سازی ایران در 
سازمان ملل و مجامع جهانی به رسمیت شناخته شد و سپس همین افراد تالش کردند برجام را در نزد افکار عمومی بد و مبهم جلوه دهند و در مرحله دیگر تالش 
کردند مجلس را در مقابل برجام قرار دهند، ولی در هیچ کدام از این مراحل توفیق نیافتند. جاللی تصریح کرد: بعد از همه اینها این افراد تالش کردند که بگویند 
تحریم ها برداشته نخواهد شد و امروز نیز غلط بودن این تحلیل آنها نیز به اثبات رسید و در این میان یک سوال مهم ذهن من را به خود مشغول می کند و آن این است 
که چرا برخی از دستگاه ها و شخصیت ها تالش می کنند تا مردم را مایوس کنند؟ و چرا اصرار دارند که اعالم کنند تحریم ها برداشته نمی شود؟ در حالی که گرد 
یأس پاشیدند در جامعه و مردم را نسبت به اصل نظام مأیوس می کنند و همین کسانی که امروز به دنبال سرقت امید از مردم هستند مرتبًا مشکالت جامعه از جمله 
بیکاری و فقر را به رخ مردم می کشند. گویا به تازگی چشمشان به این مشکالت کشیده شده و تا دیروز فقر، فشار تحریم، بیکاری، فساد و بی عدالتی را نمی دیدند.

قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست
یک وکیل دادگستری گفت: سه دهه از قانون انتخابات گذشته است و این قانون جوابگوی نیازهای جامعه نیست؛ لذا باید قانون 
به روز شود. هوشنگ پوربابایی بیان کرد:  موضوع انتخابات از جنبه های گوناگون اعم از شدت تاثیر قانون انتخابات با توجه به 
شرایط کنونی، نواقص قانون انتخابات، تبلیغات انتخابات یا وظایف کاندیداها در امر تبلیغات و وظیفه هیات نظارت بر انتخابات 
قابل بررسی است. وی درباره قانون انتخابات گفت: آخرین اصالحیه قانون انتخابات در سال 1366 صورت گرفت. ممکن 
است بعدها بخشی از مواد به صورت جزیی اصالح شده باشد که در روند قانونگذاری تغییرات زیادی ایجاد نکرده است؛ به طور 
کلی قانون در این زمینه از سال 66- 61 پایه گذاری شده است. پوربابایی یادآور شد: قانونی که 3 دهه از آن گذشته طبیعی است 

که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، شرایط نظارت و اجرا، نحوه تبلیغات، مجازات متخلفان، شمارش آرا و ... را نسبت به کسانی در نظر گرفته که 
سه دهه از آن گذشته است؛ لذا قانون باید به روز شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانونی که سه دهه از آن گذشته جوابگوی نیازهای جامعه نیست و این 
موضوع باعث می شود به اصالحاتی دامن زده شود که بعضی از این اصالحات تخلف و بعضی جرم است و بعضی از این تخلف ها به عنوان تقلب و بعضی از این 
جرایم به عنوان جرایم امنیتی محسوب می شوند و این علت نقص قانون انتخابات است؛ به نظرم قانون انتخابات به درستی اصالح نشده است. وی با اشاره به 
تبلیغات انتخاباتی و اینکه ما نمی توانیم پیشرفت تکنولوژی در جامعه را نادیده بگیریم، گفت: طبیعی است با توجه به فضای مجازی، امکان تخلف و تخریب یک 
کاندیدا نسبت به کاندیدای دیگر در امر تبلیغات وجود دارد؛ به این صورت که در فضای مجازی شخص و گروهی به صورت غیرواقعی طرفدار کاندیدایی خاص 
هستند و به امر تبلیغات می پردازند و ضررش متوجه کاندیدای رقیب است که این موضوع قابلیت شناسایی ندارد و ضرر اصلی اش متوجه کاندیدای رقیب می شود.

همدلی در »فارسی« ، 
هم زبانی در »وین«

محســن رضایی |  ترس دولتمردان آمریکا از اجرایی 
شدن برجام کاماًل مشــهود بود؛ چراکه فشار عربستان، 
رژیم صهیونیستی و تندروهای آمریکا، بزرگ ترین موانع 
اجرای برجام به شمار می آمد. اوباما به خاطر مراعات آن ها، 
محدودیت سفر به ایران را در قانون بودجه پذیرفت، ولی 
نظرسنجی ها به او هشدار می داد که هنوز شرایط مناسب 
نیســت. موضوع تحریم های موشکی را در کنگره طرح 
کردند تا بلکه با ایران به یک موازنه روانی، قبل از برجام دست 
یابند که این نیز عکس العمل شدید ایران را در پی داشت. 
این موضوع برای آمریکایی ها نوعی بن بست به وجود آورد. 
عربستان به شهادت شیخ نمر روی آورد تا آخرین تیر ترکش 
خود را در به هم زدن شرایط منطقه مورداستفاده قرار دهد. 
سازمان جاسوسی عربســتان، حمله به سفارت خود در 
تهران را که از قبل برنامه ریزی کرده بود به اجرا گذاشت. 
مهم ترین دلیل مبنی بر دست داشتن عربستان در آتش 
زدن ســفارت خود در تهران، عدم اعزام ســفیر به تهران 
و تخلیه اسناد به کلی سری از ســاختمان سفارت است. 
دولت سعودی، در فضای بین المللی، گردوغبار فراوانی 
ایجاد کرده است. از شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 
گرفت و تعدادی محدود از کشورها را توانست به قطع رابطه 
با ایران بکشاند، لیکن ناگهان دست قدرت غیبی از آستین 
پاسداران انقالب اسالمی بیرون آمد و چنان به عربستان 
تودهنی زد که به اوباما جرئت داد تا برنامه برجام را عملیاتی 
کند. دستگیری مقتدرانه تفنگداران آمریکایی و برخورد 
مالطفت آمیز با آنان و آزادی آن ها از موضع اقتدار، فضای 
داخلی آمریــکا و افکار عمومی منطقه و جهــان را برای 
اجرای برجام مهیا کرد، حقیقتًا اقدام به موقع و هوشیارانه، 
پاسداران انقالب اسالمی در دستگیری تکاوران آمریکایی 
در اطراف جزیره "فارســی" تیر خالص بر تردید آمریکا در 
مسیر اجرای برجام بود. اقدام هوشیارانه ی سربازان فداکار 
نیروی دریایی سپاه تحسین جامعه را برانگیخت و همدلی 
شورانگیزی سراسر کشــور را فراگرفت. امروز که برجام، 
اجرایی شده قاطبه ملت ایران یک صدا فریاد برمی آورند 
که"زنده باد جمهوری اســالمی ایران- پاینده باد وحدت 

والیی ملت ایران ناشکری نکنیم"
هر نوع برداشت جناحی و شخصی از اجرایی شدن برجام، 
نوعی ناشکری به شمار می آید. باید از همه دست اندرکاران 
و نقش آفرینان این موقعیت سپاسگزاری کنیم. از عنایات 
خاصه حضــرت باری تعالی کــه همــواره در گرفتاری ها 
مددرسان ملت فداکار ایران است، از رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب اســالمی که صبورانــه، در طول دوازده ســال، 
مذاکرات هسته ای را در دولت های مختلف هدایت کردند، 
از شهدای واالمقام هســته ای که اساس علم و فناوری 
هســته ای را بنیان نهادند از ریاســت محترم جمهوری 
اســالمی ایران، که باانگیزه مذاکرات را پی گیری کردند 
و از نیروهای مســلح که راه جنگ و تشدید تحریم ها را بر 
دشمنان بســتند و آنان را به مذاکره وادار ساختند، از تیم 
پرتالش مذاکره کننده و شخص دکتر ظریف، از دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی و امیر شــمخانی و درنهایت از 
شب زنده داران جزیره فارسی که تیر خالص بر تردیدهای 

دشمن زدند سپاسگزاریم.
خوش خیالی: باید توجه داشــت که برطرف شدن مانع از 
سر راه، به معنای دویدن نیست. نباید انتظار غیرواقعی در 
مردم ایجاد کرد. اجرایی شــدن برجام، صرفًا موانعی را از 
مسیر تجارت برمی دارد لیکن اگر دولت و مجلس شورای 
اسالمی، تولید ملی و اشتغال را تشویق و اجرایی نسازند، 
اگر صــادرات کاال و خدمات، جهش نیابد و درنهایت اگر 
محیط اقتصادی بهبود نیابد و موانع داخلی در این مسیر، 
متوقف نگردد، اجرای برجام به تنهایی کارگشا نخواهد بود.
الزمه رفع معضل بیکاری و اشــتغال و رونق اقتصادی، 

داشتن برنامه و همت بلند است.
مراقبــت: "آمادگی برای تحریم هــای جدید و مقابله با 
هرگونه نفوذ"، بی تردید دشــمن زخم خورده از شکست 
تحریم ها، به تحریم های جدید دست خواهد زد و در کنار 
تحریم هایی جدید، بــه دنبال نفوذ در ایران خواهد بود. 
رفتارهای آمریکا بیانگر آن است که در پشت لبخندهای 
خود، خنجــری در دســت دارد که در موقع مناســب، 
تعرض کند. هوشــیارانه باید مراقب بود و به سیاســت 

به کارگیری سیلی و خنده توجه داشت.

ورود رئیس جمهور به ماجرای احراز صالحیت ها
شورای نگهبان نگذارد دلواپسی  در کشور به وجود بیاید

در اولین ساعات بامداد امروز آژانس گزارش راستی آزمایی خود را اعالم کرد و 
با اجرایی شدن برجام، سایه تحریم ها از ســر کشور کنار رفت. این گونه بود که 
رئیس جمهور با انتشــار بیانیه ای خطاب به ملت ایران، این موفقیت را تبریک 
گفت و در اولین ساعات امروز برای تقدیم الیحه بودجه به مجلس رفت. روحانی 
همچنین عصر امروز در کنفرانسی مطبوعاتی درخصوص اجرایی شدن برجام و 
وضعیت پسابرجام سخن گفت. هرچند بیشتر زمان این نشست خبری به تحریم 
ها و ســرمایه گذاری خارجی و رشــد اقتصادی اختصاص داشت، درخصوص 
موضوع ردصالحیت های گســترده نیز از رئیس جمهور ســوال شــد و او قول 

پیگیری موضوع را داد.

بررسی صالحیت ها را پیگیری می کنم
رییس جمهور در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص آمار باالی رد 
صالحیت ها برای انتخابات مجلس دهم گفت: در داخل هم باید مدل برجام را 
اجرا کنیم. روحانی با بیان اینکه اطالعات اولیه ای که در این خصوص به او داده 
اند، خوشحال کننده نبوده است، گفت: در مرحله ثبت نام شاهد استقبال خوبی 
بودیم و نتایج بررســی های هیات های اجرایی نیــز امیدوارکننده بود اما اکنون 
برخی احراز صالحیت نشدند که امیدواریم شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند 
و اگر کسی احراز صالحیت نشــده، شورا دخالت کند و من نیز به عنوان رییس 

جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می کنم.
رییس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد:  امیدوارم شورای نگهبان که پاسدار 
قانون اساسی است همچون دولت که پاسدار قانون اساسی است و ما وظایف 
مشــترکی داریم در انتخابات نیز بر اجرایی شــدن قانون اساسی نظارت خوبی 
داشــته باشــد و امیدوارم این موضوع را به گونه ای حل و فصل کند که منویات 
مقام معظم رهبری در راستای برگزاری انتخابات پرشور و اینکه فرمودند حتی 
کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند، اجرایی شود. وی یادآور 
شد: شورای نگهبان ان شاءالله این دغدغه خاطر را حل کند و نگذارد دلواپسی  

در کشور به وجود بیاید.

روشن شد که سیاست برد-برد درست است
روحانی در بخشــی از این نشست با اشــاره به اجرایی شــدن برجام به اهمیت 
دیپلماســی تاکید کرد و گفت: از امروز روشن شد که کشور ما دارای یک قدرت 
بزرگ به نام دیپلماســی اســت که البته این قدرت را خیلی ها در داخل، منطقه 
و جهــان باور نمی کردند. باور نمی کردند که سیاســتمداران و دیپلمات های ما 
قادر هستند با قوی ترین دیپلماسی پای میز مذاکره با دیپلمات های کشورهای 

قدرتمند جهان بنشینند و از حقوق کشور و ملت خود به خوبی دفاع کنند. 
رئیس جمهور تصریح کرد:  از امروز روشــن شــد که سیاست برد- برد درست و 
صحیح اســت. برای آن ها که فکر می کردند یا باید کاله سر دیگران گذاشت یا 
کاله از سرمان برخواهند داشت روشن شــد که می توان به توافقی رسید که به 
نفع کشور و دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد. وی افزود: درست در همان 
روزی که در ســال ۵7 تحمیل از سر مردم برداشته شــد و حاکم تحمیلی از این 

کشور زدوده شد، تحریم  هم برداشته شد.
روحانی همچنین تاکید کرد: اگر هدایت ها و حمایت های مقام معظم رهبری 
نبود و چتر والیت فقیه بر سر این ملت نبود و اگر چارچوب هایی که ایشان برای 
این مذاکرات تعیین کردند و تذکرات به موقعی که هر زمان الزم بود بدهند می 
دادند و حمایت کامل ایشــان از مذاکره و مذاکره کننــدگان نبود، امروز در این 
نقطه موفقیت نبودیم. رئیــس جمهور همچنین بیان کــرد: در عین حال اگر 
نیروهای مسلح ما سپاه، بســیج، ارتش و نیروی انتظامی کشور را امن و باثبات 
نگه نمی داشــتند و اگر حمایت مجلس و علما و بزرگان و دانشــگاهیان نبود ما 

نمی توانستیم به این موفقیت برسیم.

تعهدات آمریکا با تغییر دولتش، پابرجاست
رییس جمهور در پاســخ به سوالی در مورد برنامه دولت ایران پس از تغییر دولت 
در آمریکا و احتمال روی کار آمدن تندروها در این کشور گفت: اینکه در اجرای 
برجام با مشــکالتی مواجه هستیم و باید به فکر باشــیم و مراقبت و رصد کنیم 
امری طبیعی است. روحانی با بیان اینکه در آمریکا هر گروهی بعدا دولت را در 
اختیار داشــته باشد تعهدی که امروز دولت فعلی در برجام به ما داده است تعهد 
دولت آمریکاســت و نه این دولت و آن دولت افزود: این تعهد استمرار پیدا می 
کند و فرقی ندارد هر دولتی روی کار آید به این چارچوب متعهد است و قطعنامه 

2231 برای همین است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط آینده شرایطی نیست که آمریکایی ها بخواهند 
تحریم های گذشته را برگردانند خاطرنشان کرد: تحریم نفت و بانک بر مبنای 
قطعنامه های شــورای امنیت بود و آن قطعنامه ها زمینه را برای این ترک تازی 
ها برای افراطیون آمریکا آماده کرده بود که امروز این زمینه وجود ندارد و افکار 

عمومی خریدار آن ها نیست.
روحانی همچنین در خصوص رابطه اقتصادی ایران و آمریکا، گفت: اگر آمریکا 
بخواهد در کشــورمان ســرمایه گذاری کند مانعی وجود ندارد و اگر خودشان 
قوانین مانعی دارند باید برداشــته شــود. در حــال حاضر نیــز د زمینه واردات 
هواپیمای مســافربری و صادرات برخــی کاالهای ایرانی بــه آمریکا نیز موانع 

برداشته شده و این به نفع مردم ایران و آمریکا خواهد بود.
رئیس جمهور در پاسخ به ســوالی درخصوص عربستان گفت: ما می خواهیم 
با همه کشورهای همســایه خود روابط صمیمانه داشــته باشیم اما مشکالت 
عربستان از خود آن ها نشات گرفته است. وی تصریح کرد:  امروز یکی از مقامات 
سعودی از اینکه مشکالت اقتصادی ایران حل شده اظهار تاسف و ناراحتی کرد. 
یک همسایه و یک مسلمان هیچ وقت این کار را نمی کند. مسلمان ها همه با هم 

برادرند آن هم کشوری که خود را حرمدار حریم امن الهی می داند. 
روحانی همچنین گفت: ما به حل و فصل مســایل منطقه از طریق دیپلماتیک 
امیدواریــم. دولت ما رفتار غیر دیپلماتیک و ناصحیــح را نخواهد پذیرفت و اگر 
الزم باشــد هم جواب قاطعی به برخی برخوردها خواهد داد. امیدواریم تاکنون 

حکام عربستان درسی تازه گرفته باشند.

باید از هرگونه مناقشه بیهوده و انحرافی بپرهیزیم
رئیس جمهور روحانی در سخنان امروز خود در مجلس با اشاره به تاخیر در ارائه 
الیحــه بودجه به مجلس گفت: زمان ارائه الیحه با زمان اجرایی شــدن توافق 
هســته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحــاظ انعکاس خارجی و 
حساسیت بین المللی در این موضوع صالح نمی دید که الیحه بودجه را براساس 

فرض رفــع تحریم ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شــدن رفع تحریم ها به 
مجلس ارائــه کند. وی ادامه داد: البته اگر دولت هم می خواســت بودجه را بر 
مبنای فــرض عدم رفع تحریــم، تدوین و تقدیم مجلس کنــد چون پیش بینی 
این بود که تحریم ها رفع خواهد شــد بنابراین کاری مناسب نبود که ما برخالف 
اعتقادمان الیحه ای بــر مبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس کنیم و این دلیل 

تاخیر ما درارایه الیحه بودجه در امسال بود.
رئیس جمهور با اشاره به اجرایی شدن برجام، تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز 
کشــور ، اقتصاد و بهبود شــرایط زندگی مردم باید در اولویت اصلی همه باشد. 
روحانی افزود:  بهبود وضع زندگی مردم به ویژه عبور از مســیر ســخت اشتغال 
ایجاب می کند هر آن چیزی که باعث ایجاد حاشــیه نســبت به این مهم باشد 
به کنار گذاشته شــود و از ایجاد هر گونه حاشیه داخلی و خارجی باید جلوگیری 
شــود. از امروز فصل کار جدیدی برای دولت و همه دستگاه ها آغاز شده است. 
وی ادامه داد: باید از هرگونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از ارتقاء منافع 
مردم باز می دارد پرهیز شود .امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر بین همه گروه ها 

و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.
رئیس دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به ضرورت 
اصالحــات اقتصادی، گفت: همه کشــورهایی که در شــرایط غیرتحریم هم 
هستند به رشد پایدار دست پیدا نکرده اند که تجربه ایران هم پیش از تحریم ها 
همین گونه اســت. اقتصاد ایران بــه مجموعه ای از بیماری های ســاختاری 
مبتالست که مانع رسیدن به رشد قابل قبولی می شود. در دهه هشتاد میالدی 
که ما درآمد نفتی فراوانی داشــتیم، بی توجهی به اصالحات اقتصادی در کنار 
مجموعه ای از سیاست های نادرست، باعث شد کشور قادر نباشد به رشد قابل 

قبولی دست یابد. رشدی هم که حاصل شد رشد بدون اشتغال بود.
روحانی در ادامه تأکید کرد: با آغاز رفع تحریم ها، مجموعه ای از سیاست های 
اصالحی به همراه سیاست های مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در چارچوب 

بودجه ۹۵ و برنامه ششم مدنظر دولت قرار گرفته است. 

پیگیری روزدیدبان مجلس

رفع تحریم ها استقامت ملت ایران را نشان می دهد
رئیس مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور، وزیر خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای برای تالش در جهت حل موضوع هسته ای و رفع تحریم ها قدردانی کرد. علی الریجانی گفت: امروز روز 
بســیار فرخنده ای است که تجلی اراده ملت است. موضوع هسته ای به نتیجه رســید و تحریم ها برداشته شد. از آقای روحانی که تالش زیادی داشتند و همچنین آقای ظریف و تیم مذاکره کننده که همت 
زیادی را مصروف کردند تا این معضل از جلوی پای ملت برداشته شود قدردانی می کنیم. وی افزود: شب گذشته شاهد این بودیم که آخرین گام برای برداشته شدن تحریم ها انجام شد و این اهمیت استقامت 
ملت را نشان می دهد که در این راه با پایداری و استقامت اراده خود را محقق کردند. رئیس مجلس ادامه داد:  الزم است از تالش هایی که انجام شده و پایبندی ملت صمیمانه سپاسگزاری کنیم. در 
طول 12 ســال گذشته که ماجراهای مختلفی در این زمینه وجود داشــت مقام معظم رهبری با راهنمایی خود هم در ایجاد فناوری هسته ای هم نقش اول در تثبیت موقف ایران و همچنین نقش 
ارزشمندی در حل این مساله در دوران اخیر داشتند. الریجانی با بیان اینکه هدایت های رهبری در طول سال های گذشته راهگشا بوده اضافه کرد: از مقام معظم رهبری که در ادوار مختلف موثر 

بودند سپاسگزاریم و آرزومندیم با انجام این اقدام فضای تالش برای رونق در کشور فراهم شود و دوره ی جدیدی برای ایران رقم بخورد.

سیاسی
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شنیده هایی که رنگ واقعیت گرفت
جاماندگان از رقابت های انتخاباتی مجلس دهم

اخبار نتایج بررســی صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس، به گفته ها و 
شنیده های دیروزرنگ واقعیت داد. اکثر داوطلبان صالحیتشان احراز نشده 
است و اکثر اصالح طلبان ردصالحیت شــده اند که در میانشان به جز چهره 
های شاخص اصالح طلب، نام۵0 نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز به چشم 
می خورد. موضوعی که در خوشــحالی اولین روز پساتحریم شوک بزرگی بود، 
به ویژه برای آن هایی بود که موفقیت هسته ای را نتیجه رای خود در انتخابات 
ریاست جمهوری ۹2 می دانســتند و به همین ترتیب به انتخابات مجلس ۹4 
امید داشــتند. با این حال اصالح طلبان اعالم کرده اند که از ســویی به ورود 
رئیس جمهور و رهبری برای حل موضوع امید دارند و از ســوی دیگر گفته اند 

با صندوق های رای قهر نخواهند کرد. 

چه کسانی تایید نشدند؟
بنا بر اخبار رســیده از مجمــوع داوطلبان تهران که حدود 2 هــزار و 800 نفر 
بودند، در مجموع 760 نفر تایید صالحیت شده اند. محمدجواد حق شناس، 
محســن هاشــمی، فاطمه هاشــمی، محمــود میرلوحی، محمــد صوفی، 
حجت االســالم رســول منتجب نیا، حجت االسالم محســن رهامی، فاطمه 
مقیمی، عباس علیخانــی و مجید فراهانی ازجمله چهره های مطرح اصالح 
طلب ردصالحیت  شــده در تهران هســتند. مهدی نادمی و حسین نقاشی نیز 
از کاندیداهایی جوان اصالح طلب رد صالحیت شــده اند. به عالوه بر اساس 
گفته های اعضــای حزب اعتماد ملــی همه نامزدهای این حزب در لیســت 
ردصالحیت شــده ها از ســوی هیات های نظارت هســتند که بر این اساس 
ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت الله تاجیک نیز از رد صالحیت 

شدگان هستند. 
از ســویی دیگر برخی خبرهــا حاکــی از رد صالحیت محســن مهرعلیزاده، 
علی مطهــری و الیاس حضرتی نیز در هیئت نظارت اســت. هرچند مطهری 
گفته است که تاکنون تماســی با وی مبنی بر رد صالحیت گرفته نشده است. 
محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار، فاطمه راکعی دبیر جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش نیز از کسانی هستند که صالحیت آنها تایید نشده است. نام 
مرتضی اشــراقی نوه امام خمینی )ره( که از حوزه تهران ثبت نام کرده بود، در 
میان کسانی اســت که صالحیت آنها احراز نشده است. گفتنی است درمورد 
محســن هاشــمی ابتدا خبرهایی مبنی بر انصراف او منتشر شــد، اما فاطمه 
هاشــمی این موضوع را رد کرده گفته است که برغم فشارها، محسن هاشمی 

انصراف نداده است.
اما درخصوص شهرســتان ها بنابر آنچه تاکنون اعالم شــده اســت در ایالم 
داریوش قنبری چهره شاخص اصالح طلبی است که ردصالحیت شده است 
و گفته است که اکثر اصالح طلبان این استان ردصالحیت شده اند. در کرمان 
ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان 
ثبت نام کرده بود، از جمله چهره هایی اســت که رد صالحیت شــده اســت. از 
حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره های اصالح طلب از جمله 
غالمرضا انصاری عضو فعلی شــورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده 

پیشین مجلس تایید صالحیت نشدند. 

در اردبیــل کمال الدین پیرموذن نماینده فعلی اردبیل تایید صالحیت نشــده 
اســت. از ســویی دیگر نام اکبر نیکزاد، از چهره های نزدیک به احمدی نژاد 
نیز در میان رد صالحیت شــده ها دیده می شود. در آذربایجان شرقی، شکور 
اکبر نژاد و اکبر اعلمی، نمایندگان ســابق تبریز در مجلس و مصطفی مولوی 
رئیس ستاد میرحســین موســوی در انتخابات ســال 88 در تبریز مهم ترین 
چهره هایی هســتند که صالحیــت آنان بــرای انتخابات مجلــس آتی تایید 

نشده است. 
از فارس سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطالعات دولت تدبیر و امید عدم 
احراز صالحیت شده اســت. نهایتا در اصفهان علی یارمحمدیان عضو حزب 
اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشــور دولت خاتمی، محمداقایی عضو 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان اصفهان و کمال جالل الدینی عضو ارشد 
اتحاد ملت نیز رد صالحیت شده اند. همچنین تمامی نامزدهای اصالح طلب 

نجف آباد رد صالحیت شده اند.
در این میان تعــدادی از اصالح طلبان نیز تایید صالحیت شــده اند. علیرضا 
محجــوب نماینده کنونی مردم تهــران، محمدرضا عارف معــاون اول دولت 
اصالحــات، ســهیال جلــودازاده، مصطفی کواکبیــان، حمید آیتی همســر 
شــهیندخت موالوردی از چهره های اصالح طلب خراســان جنونی، مسعود 
پزشــکیان، نادر قاضی  پور، محمدرضا تابش و غالمرضــا تاجگردون از جمله 

این افراد هستند.

مغایر نظر رهبری است
ردصالحیت های گسترده داوطلبان، واکنش هایی را در پی داشت. شاید این 
جمالت روحانی در مجلس را بتوان جزء اولین واکنش غیرمســتقیم از سوی 
مقامات بلند مرتبه به این ماجرا به حساب آورد: »باید از هرگونه مناقشات بیهوده 
و انحرافــی که ما را از ارتقاء منافــع مردم باز می دارد پرهیز شــود«. همچنین 
خبرگزاری ها از تعجب رئیس مجلس درخصوص ردصالحیت تعداد زیادی از 

نمایندگان مجلس خبر داده اند. 
اما استاندار تهران اولین مسئولی بود که درخصوص ماجرای ردصالحیت ها 
سخن گفت. هاشمی در اظهاراتی با بیان اینکه انتظار این حجم از ردصالحیت 
ها را نداشته اند، گفت: »زمانی که رهبر معظم انقالب می فرمایند افرادی که 
نظام جمهوری اسالمی و حتی من را قبول ندارند در انتخابات شر کت کنند، باید 
افرادی با نظرات و سالیق مختلف برای انتخاب شدن وجود داشته باشد«. او 
همچنین تاکید کرد که  هنوز برای کسانی که رد صالحیت شده اند فرصت باقی 
است تا با نظر شورای نگهبان و وزارت کشور صالحیتشان مجدد بررسی شود.
ســید شهاب الدین چاووشــی معاون سیاســی اســتاندار تهران نیز با اشاره به 
ســخن رهبری، اظهار امیدواری کرد که در بررســی های بعــدی، افرادی که 
می توانند به تقویت مشــارکت مردم کمک کنند صالحیتشــان توسط شورای 

نگهبان احراز شود. 
ردصالحیت های اصالح طلبان اعتراض فعــاالن اصالح طلب را نیز در پی 
داشــت. آن ها ضممن اعتراض به این موضوع خواســتار رایزنی برای حل آن 
شــدند. محمدجواد حق شــناس، فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 

باید از تعداد تایید صالحیت شــدگان پرســید نه آن هایی که ردصالحیت شده 
اند، گفت: »معتقدم سیســتمی کــه چنین خروجی ای در خصوص بررســی 
صالحیت هــای اصالح طلبان دارد نمی تواند خوب فکر کند و تصمیم بگیرد. 
این نوع تصمیم گیری ها نشان می دهد، آقایان درک و تحلیل مناسبی از قانون 
و فضای سیاسی کشــور ندارند. نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص بررسی 
صالحیت نامزدها باید توجه داشــته باشــند این نوع تصمیم گیری ها می تواند 
باعث خدشه دار شــدن این نهادها در ذهن مردم شوند«. حق شناس تصریح 
کرد که مسئولین تصمیم گیرنده در هیئت های اجرایی و اشخاصی که در این 
گزینش رد صالحیت شــده اند، همگی ســوار بر یک کشتی هســتیم و باید با 

گفت وگو مسائل و مشکالت را حل و فصل کنیم.

مردم دلسرد خواهند شد
قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز با اشــاره به ردصالحیت ها گفت: »متاســفانه 
با کج ســلیقگی های به وجود آمده توســط شــورای نگهبان خوشحالی زاید و 
الوصفی که در میان مردم در پی لغو تحریم ها ایجاد شــده بود کمرنگ شــده 
اســت که وانگهی به بعضی ها به دنبال عدم خوشــحالی و اتحاد و انسجام به 
وجود آمده بعد از برجام بوده اند«. منتجب نیا با فله ای خواندن ردصالحیت ها 
و ردصالحیت چهره های شاخص ملی تاکید کرد که این اقدام به معنی حذف 
یک جریان سیاســی از بدنه نظام و برخالف نظرات امام و رهبری اســت. وی 
خواســتار تجدید نظر در بررسی ها شد و گفت: »این موضوع موجب دلسردی 
مردم می شود و باعث عدم مشارکت گســترده در انتخابات آتی خواهد شد که 
مغایر با نظرات رهبری اســت و این یک ســتم به نخبگان و شایستگان کشور 

است و اقدامی مغاییر با منافع ملی کشور است«.
منتجب نیا درباره اســتراتژی و رویکرد اصالح طلبان در انتخابات با وجود رد 
صالحیت های گســترده اظهار کرد که قطعا استراتژی اصالح طلبان حضور 
مقتدرانه در انتخابات است و به هیچ عنوان به دنبال قهر از صندوق ها نیستند، 
هرچند برخی معتقدند این رد صالحیت ها به منظور کناره گیری اصالح طلبان 
و بی رقیب شــدن اصولگرایان همانند انتخابات گذشته است. او تصریح کرد: 
»می بایســت مقامات عالی نظام در این خصوص ورود کنند تا این ظلم بزرگ 
برطرف شــود و اگر این مهم محقق نشد اصالح طلبان بایست کاری کنند که 
کمترین آســیب به نظام وارد شــود زیرا ما خود را دلســوز نظام و در چهارچوب 

آرمان های امام می دانیم«. 
با این حال محمدرضــا تابش درخصوص ردصالحیت اصالح طلبان گفت: 
»اطالعــات بنده در مورد رد صالحیت ها مربوط به نمایندگان فعلی مجلس 
از گرایش های مختلف اســت، بــه همین دلیل معتقدم که نــگاه معناداری 
در مورد ردصالحیت ها در داخل گرایش مجلس وجود نداشــته اســت«. به 
گفته وی، تایید و یا ردصالحیت ها مربوط به نمایندگان فعلی با نگاه جناحی 
و گروهــی نبوده و تقریبــًا رد و تایید صالحیت ها به یک میزان بوده اســت، 
البته بیشــتر بحث عدم احراز و نه رد صالحیت بوده اســت. ایــن بدان معنا 
است که فرصت 20 روزه ای برای بررســی مجدد صالحیت این نامزدهای 

انتخاباتی وجود دارد.

جمهوری اسالمی جلوی هرگونه تشنج آفرینی در منطقه را می گیرد
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، ایران را بزرگترین کشــور تامین کننده امنیت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشــت: دیگران باید بدانند تشنج آفرینی در منطقه به نفعشان نیست و ایران با قدرت جلوی 

این تشنج آفرینی ها را می گیرد.
سردار احمد وحیدی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار فوالدگر، با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به بازداشت نظامیان آمریکایی توسط سپاه در خلیج فارس، آن 

را نشانه اقتدار و کنترل کامل کامل ایران بر فضاهای حیاتی و مرزهای خود دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران در دفاع از خود قاطع بوده و هیچ تردیدی ندارد.
وی ایران را بزرگترین کشــور تامین کننده امنیت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: دیگران باید بدانند تشنج افرینی در منطقه به نفعشان نیست و ایران با قدرت جلوی این تشنج آفرینی 

ها را می گیرد. وحیدی با تاکید بر اینکه ایران آماده رویارویی با هرگونه اقدام خصمانه است، گفت: جمهوری اسالمی ایران در همه حوزه ها آماده بوده و کسی نباید فکر کند که می تواند 
نگاه جمهوری اسالمی را منحرف و او را غافلگیر کند.

حال نوبت همه ماست
دکتــر "محمد جــواد ظریــف"، وزیر امور 
خارجه کشــورمان بامــداد روز یکشــنبه 
بعــد از قرائت بیانیه اجرای برجام توســط 
در  ویــن،  در  موگرینــی  فدریــکا  و  وی 
صفحه ی شــخصی خــود در فیس بوک، 
خطــاب بــه مخاطبــان گســترده اش در 

این شــبکه اجتماعی نوشت: با حمایت و مقاومت شــما، برجام اجرایی 
شــد و تحریم ها رفع گردید.متن کامل پیام رییس دســتگاه دیپلماســی 
کشــورمان در این شــبکه اجتماعی خطاب به مخاطبانش به شرح زیر 
است:»دوســتان سالم،با حمایت و مقاومت شــما، برجام اجرایی شد و 
تحریم ها رفع گردید.حال نوبت همه ماست که با بهترین بهره برداری از 
شــرایط جدید، همدل و همزبان برای ساختن فردایی بهتر تالش کنیم.

شاد و سربلند باشید.«

جنگ نرم را جدی بگیرید
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در بیست 
و دومین همایش سرانگشتان نیروی زمینی 
گفت: یک فرمانده بایــد توجه کامل به زیر 
مجموعه خود داشته باشد و سعی در برطرف 
کردن مشــکالت کرده و غرور از کسب این 
جایگاه، او را از هدف خود که خدمت اســت 

دور نکند.
فرمانــده نیروی زمینی ارتــش گفت: از فرماندهــان می خواهم جنگ نرم 
دشــمن را جدی بگیرنــد و در زمینه آموزش و تجهیــزات در آمادگی باالیی 
قرار داشــته باشند و همچنین توجه به سربازان را در نظر داشته باشند چون 
استفاده دشمن از شــبکه های اجتماعی اکثرًا غیر اخالقی است و جوانان 
ما را به خطر می انــدازد پس باید تدابیر و آموزش هــای الزم را در این زمینه 

لحاظ کنیم.

جیسون رضائیان رفت
برخی منابع رسانه ای خبر دادند که »جیسون 
رضائیان« و همســرش ایــران را به مقصد 
ســوئیس ترک کرد.در ادامــه خبرها درباره 
تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، رسانه ها 
خبرهــای گهگاه متناقضی دربــاره یکی از 
زندانیان خبرساز در تهران منتشر می کنند.

در حالــی که یکشــنبه شب)دیشــب( خبرهایــی درباره آزادی »جیســون 
رضائیان« به همراه همســرش و خروج آنها از ایران مخابره شده بود، برخی 
دیگر از رسانه ها خبر دادند که او همچنان در تهران باقی است.در تازه ترین 
خبرهای رســانه های غربی، خبر رســیده که رضائیان به همراه همسرش 
»یگانه صالحی« ایران را ترک کرده و در راســتای تبادل زندانیان)بین ایران 
و آمریکا( در راه ســوئیس هستند«.به دنبال توافق بر ســر تبادل زندانیان، 
مقرر شده که ایران ۵ تن از آمریکایی ها را آزاد و آمریکا هم 7 تن را آزاد کنند.

 دوره جدید همکاری 
با دنیا پس از برجام 

آیت الله هاشمی رفســنجانی در دیدار مارس دی 
بارتولومئر، رئیس مجلس نمایندگان لوکزانبورگ، 
بــه آمادگــی ایــران بــرای تعمیــق همــکاری با 
کشــورهای جهــان از جمله لوکزانبورگ اشــاره و 
خطاب به رئیس مجلس این کشــور، تصریح کرد: 
سفر جناب عالی می تواند منشأ شروع دوره جدیدی 
از روابط بین دو کشــور باشــد. بــا مطالعه بر روی 
امکانات ایران می توانید بــرای کارهای اجرای و 

عملی برنامه ریزی کنید.
هاشــمی رفســنجانی با بیان اینکه ایران کشوری 
ویــژه در منطقــه بــا تمــدن چندین هزار ســاله و 
شــرایط طبیعی ممتاز اســت، خاطر نشــان کرد: 
کشــور چهار فصل ایران و آب وهــوای متعدد در 
مناطق مختلف کشــور با منابع طبیعی فراوان که 
هنوز بخش عظیمی از آنها شــناخته نشده است، 
جاذبه های زیادی برای کشــورهای خارجی برای 
برقــرای روابــط مختلــف اقتصــادی، سیاســی، 

فرهنگی و ... دارد.
وی بــه ســرانجام رســیدن برجــام و آغــاز رفــع 
تحریم های ظالمانه هســته ای ایران اشــاره کرد 
و گــف: اکنــون کــه پــس از مذاکراتی ســخت، 
فشــرده و توأم بــا عقالنیــت، اســتدالل و تدبیر، 
موانــع همکاری های جمهوری اســالمی ایران با 
کشــورهای جهان مرتفع شده، جمهوری اسالمی 
ایران از تعمیق مناســبات و همکاری با کشــورها 

استقبال می کند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در ادامه 
بــا تأکید بر عزم جدی دولت یازدهم برای توســعه 
و تعمیــق همکاری ها بــا جهان، گفــت: ایران با 
همه ی کشورهای دنیا به جز رژیم اشغالگر قدس 
که آن را غاصب دانسته و به رسمیت نمی شناسد، 

تمایل بــه ارتباط و تعامل همه جانبه دارد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بخش 
دیگری از ســخنان خویش با اشــاره به اینکه قبل 
از انقــالب اســالمی تحصیالت عالــی و تحقیق 
در ایــران ضعیــف بود، گفــت: ما به ســرعت این 
ضعف را جبــران کردیم و در حــال حاضر بیش از 
4 میلیون دانشــجو و 10 میلیــون فارغ التحصیل 
 در کشــور در حــال تحصیــل، تدریــس، تحقیق 

و خدمت هستند.
وی با بیــان اینکــه نیمی از دانشــجویان کشــور 
در 4۵0 واحد دانشــگاه آزاد اســالمی در سراسر 
کشــور تحصیل می کننــد، اظهار کرد: بســیاری 
از تحصیلکرده هــای دانشــگاه های ایــران کــه 
بــه کشــورهای آمریکایــی و اروپایــی رفته اند در 
آنجــا بســیار خــوش درخشــید ه اند. بــه طــوری 
کــه در مقالــه ای کــه اخیــرًا مطالعــه  کــرده ام، 
ایرانــی  محققــان  از  مملــو  را  ناســا   دریافتــم 

می دانند.
وی تأکید کرد: امیدواریم زمینه تحقیق و پژوهش 
و اســتفاده مناســب از این افراد در ایران بیش از 

گذشته فراهم شود.
در ادامــه آقای مــارس دی بارتولومئــر، با اظهار 
خوشــحالی از حضور در ایران در زمان مناسب با 
توجه به اولین روز اجرای برجام، گفت: متأســفانه 
در دنیایی زندگی می کنیم کــه اغلب بی اعتمادی 
بر اعتماد، جنگ بر صلح، نفرت بر دوســتی و بشر 
دوســتی حاکم اســت. امیدوارم توافقات صورت 
گرفته 1+۵ پــس از مذاکرات طوالنی و ســخت، 
مجــددًا موجب تفــوق و برتری دوســتی و اعتماد 
و توســعه همــکاری همه کشــورها بــا جمهوری 

اسالمی ایران باشد.

عصر ایران نوشت: پایان عصر یخ بندان
گاهی از محدودیت های دولت به خاطر کاهش فاحش قیمت نفت  قابل پیش بینی است که منتقدان برجام با دامن زدن به انتظارات و آ

مدام بپرسند چی شد پس؟

 خبر آنالین نوشت: هدایت ها و حمایت های رهبرمعظم انقالب از برجام
با مروری به مواضع و حمایت های مقام معظم رهبری در دو سال اخیر، روشن است که تیم مذاکره کننده هسته ای همواره از هدایت های 

ایشان برخوردار بوده است.

 رویداد 24 نوشت: مجلس کدام کشورها بیشترین نماینده زن را دارد؟
برابری جنسی چندانی در عرصه سیاست در سطح جهان به چشم نمی خورد. بیش از ۵0 کشور جهان طی نیم قرن اخیر هیچ رهبر زنی به 

خود ندیده اند و تعداد زنان در مجالس کشورهای مختلف به هیچ وجه قابل مقایسه با تعداد مردان نیست.

 فردا نیوز نوشت: منبری های ممنوع التصویر
برنامه »آیینه خانه« شهاب مرادی به دالیل نامعلوم روی آنتن نمی رود. این اتفاق درست چند روز بعد از انتقاد صریح وی به سریال معمای 

شاه در همین برنامه رخ داده است تا گمانه هایی که درباره ممنوع التصویری وی منتشر شده بود جدی تر شود.

 598 نوشت: مردم منتظر وعده های دولت در رفع مشکالت
با گذشت دو سال از مذاکرات هسته ای دولت یازدهم و موکول شدن تمامی وعده های دکتر روحانی از وعده 100 روزه رئیس جمهور برای 

بهبود وضعیت اقتصادی تا وعده های مکرر اقتصادی ایشان به بعد از اجرای برجام، مردم منتظر عملی شدن این وعده ها می باشند.

عکس روزسایت نگار

خنده جالب روحانی 
در حاشیه قدیم الیحه 
بودجه ۹۵ به مجلس 
شورای اسالمی

خبرنامه
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رصدخانه

»پسابرجام«؛ اشک ها و لبخندها! 
واکنش سیاستمداران دولت های مختلف به اجرایی شدن برجام

اعالم رســمی آغاز اجرای توافق هســته ای ایران و گــروه 1+۵ )برجام( و 
برداشــته شــدن تحریم ها، مهمترین موضوعی بود که شــب گذشته، به 
سرعت در صدر اخبار و گزارش های رسانه های بین المللی قرار گرفت. به 
ویژه آنکه این خبر، با اعالم آزادی چند تبعه آمریکایی زندانی در ایران و تبادل 
زندانیان میان تهران و واشنگتن همراه شد. در این میان، نه تنها مطبوعات 
و رســانه های معتبر بین المللی این موضوع را در مرکز توجه خود قرار داده 
و به طور ویژه به آن پرداختند، بلکه سیاســتمداران کشورهای مختلف نیز 
به اشــکال گوناگون به این موضوع واکنش نشــان دادند. در شرایطی که 
این واکنش ها در بســیاری از دولت های جهان مثبت و استقبال آمیز بود، 
مخالفان همیشگی برجام، به ویژه عربســتان و رژیم اسرائیل به شدت از 

اجرای برجام انتقاد کردند. 
فرانــک والتر اشــتاینمایر، وزیــر امور خارجــه آلمان، از جمله نخســتین 
سیاستمدارانی بود که طی بیانیه ای اجرایی شدن برجام را لحظه ای بزرگ 
و یک روز تاریخی در عرصه دیپلماســی خواند. وزیــر خارجه آلمان گفت: 
»ایران همه تعهدات خود را به انجام رســانده است. در مقابل، تحریم های 
اقتصادی و مالی علیه ایران که به خاطر برنامه هسته ای اعمال شده بودند، 
لغو و تبادالت تجاری با ایران دوباره از سر گرفته خواهند شد«. در این بیانیه 
آمده است: »با رونق گرفتن روابط بازرگانی، رابطه ایران و جهان به طورکلی 
وارد یک مرحله جدید خواهد شد. هرچند هنوز بعضی مناقشات دیگر در حال 
غلیان هستند و اختالف نظر ها و نیز برخی تضاد منافع همچنان وجود دارند، 
امروز ما می توانیم به حق از یک توافق تاریخی دیپلماســی صحبت کنیم و 
این لحظه شخصًا برای من لحظه بزرگی است. اشتاینمایر در ادامه بیانیه 
خود افزود: »دیپلماسی قادر است که بحران های خطرناک را خنثی کرده 

و اختالف نظرهایی را که به نظر قابل حل نمی آیند، حل کند«. 
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس نیز شامگاه شنبه از اجرایی شدن برجام 
اســتقبال کرد و آن را نتیجه سال ها صبر و شــکیبایی و تالش دیپلماتیک 
دانست. وی گفت: »توافق هسته ای ایران که انگلیس نیز در آن نقش مهمی 
ایفا کرد، سبب می شود که خاورمیانه و جهان به مکان های امن تری تبدیل 

شوند«. وزیر خارجه انگلیس افزود: »سال ها صبر و دیپلماسی مداوم و کار 
ســخت فنی، باالخره میوه خودش را که    همان اجرای برجام است، داد... 
در این میان، افراد شکاکی نیز بودند که عنوان می کردند ایران هرگز حاضر 
به انجام تعهداتش براساس توافق هسته ای نیست؛ اما آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تأیید کرد که این کشور به تعهداتش عمل کرده است«. 
وزارت امور خارجه روســیه نیز از نهادهایی بود که با کمترین فاصله به این 
رویداد تاریخی واکنش مثبت نشان داد. دستگاه دیپلماسی روسیه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: »با پایان اعتبار مفاد سازمان ملل متحد درباره برنامه 
هسته ای ایران، گام بزرگی در مسیر عادی سازی وضعیت این برنامه برداشته 
شده است«. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود افزود: »اجرای موفق 
برجام، به تأمین امنیت مناطق خلیج فارس و خاورمیانه کمک کرده و موجب 
تقویت امنیت این مناطق می شــود و امیدواریم ایران و گروه 1+۵ به انجام 

تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه دهند. در ادامه این بیانیه آمده است: 
»مسکو امیدوار است ایران و گروه 1+۵ صادقانه به انجام تعهدات خود در 
چارچوب برجام ادامه دهند«. این بیانیه یادآور شد: با مشارکت شرکت روس 
اتم روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران، مقادیر اورانیوم غنی شده ایران پیش 
بینی شده در برجام به خارج از این کشــور منتقل شده است. این از شرایط 
اصلی و دشــوار تر از بقیه شــرایط طرح برجام بود. وزارت خارجه روسیه در 
بیانیه خود تأکید کرده است: مسکو در ایجاد بستر برای آغاز اجرای برجام 

نقش کلیدی ایفا کرد. 
لوران فابیوس وزیر امورخارج فرانســه نیز روز شــنبه در بیانیه ای از اجرای 
توافق هســته ای با ایران اســتقبال کرده و آن را گام مهمی در تالش های 
بین المللــی خواند. فابیوس بــا این حال گفت فرانســه هشــیاری خود را 
برای مشــاهده رعایت دقیق تعهــدات در قبال برجام حفــظ خواهد کرد. 

فابیوس در بیانیه اش گفت: »فرانسه با قاطعیت سازنده اش، به انعقاد این 
توافقنامه کمک کرده اســت«. فومیو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن نیز از دیگر 
دیپلمات هایی بود که با خوش بینی به این توافق نگریسته و در همین ارتباط 
گفت: »ژاپن با غنیمت شــمردن این فرصت بزرگ، قطعًا ارتباط تاریخی و 

دوستانه اش با ایران را تقویت خواهد کرد«. 
با این حال، همان گونه که اشــاره شــد، تمامی واکنش ها به اجرایی شدن 
برجام نیز مثبت نبود و به ویژه دشمنان ایران در منطقه از این موضوع بسیار 
ناخرسند شدند. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم سارائیل 
مدعی شــد ایران هنوز به دنبال دســتیابی به تســلیحات هسته ای است.  
نتانیاهو که طی یک سال اخیر تمام کارت های خود را رو کرد تا شاید بتواند 
مانع توافق میان ایران و 1+۵ شود، شنبه  شب با صدور بیانیه ای مدعی شد: 
»حتی بعد از امضای توافق هســته ای، ایران از بلندپروازی های خود برای 
دستیابی به سالح هسته ای دست بر نداشته و به اقدام برای بی ثبات سازی 
خاورمیانه و گسترش ترور در سراســر جهان می دهد و همزمان، تعهدات 
بین المللی خــود را نقض می کنــد«. وی در ادامه افزود اســرائیل اجرای 
توافق هسته ای را زیر نظر خواهد داشت و از این رو، درباره نقض این توافق 
به ایران هشدار داد. نخست وزیر رژیم اســرائیل به عنوان تنها رژیم دارنده 
سالح های هســته ای در خاورمیانه، اظهار داشت: »کشورهای جهان و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به دقت فعالیت های تأسیسات هسته ای 
ایران و سایر تأسیسات این کشــور را زیر نظر داشته باشند تا اطمینان یابند 

ایران به طور مخفیانه سالح هسته ای تولید نمی کند«.
واکنش عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان نیز که کشورش اخیرًا از هیچ 
اقدامی علیه ایران فروگذار نکرده، مشابه نتانیاهو بود. وزیر خارجه عربستان 
سعودی در واکنش به مذاکرات دیپلمات ها در وین برای نهایی کردن اجرای 
توافق هســته ای، درباره پایان تحریم های ایران هشدار داد. عادل الجبیر 
افزود: »آزاد شدن میلیارد ها دالر ثروت مســدود شده ایران، باید برای هر 
کسی نگران کننده باشد« وی گفت: »کشورش حق دارد به گونه ای شدید تر 

در بخش هایی از خاورمیانه مداخله کند«. 

دور جدید تالش های ضد ایرانی عربستان و ترکیه 
شــبکه خبری المیادین خبر داده است که به تازگی، هیأتی از سازمان اطالعات مصرـ  که حامل پیام صلح و دوستی السیســی نیز بوده ـ  با هدف »تالش برای اخراج گروه های اخوانی از ترکیه« به این کشور سفر کرده است. هرچند در این 
ســفر، موضوعاتی که مورد تأکید بوده و در اختیار رســانه ها قرار گرفته، موضوعاتی مانند پیگیری برای حل معضل دفتر نمایندگی مصر در کنفرانس ســران اسالمی و همچنین استرداد اعضای گروه اسالمی اخوان است که بنا به قوانین 

کشور مصر مجرم و تروریست قلمداد می شوند، اما به گزارش المیادین، این سفر را باید در راستای تالش های عربستان سعودی برای ایجاد همگرایی میان ترکیه، مصر و عربستان تحلیل کرد.
حدود یک ماه پیش و در 16 دســامبر 201۵ نیز بر اســاس خبرهایی که در روزنامه »الشرق االوسط« آمده بود، مقامات عربستان سعودی ادعاهایی مبنی بر ایجاد یک ائتالف بزرگ با حضور مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان را با مرکزیت 
ریاض ارائه داده و گفته بودند این ائتالف می تواند یک مرکز عملیات مشترک برای مبارزه با تروریسم و مشارکت ها و پیمان های جنگی و همچنین جلوگیری از گسترش دامنه نفوذ ایران در منطقه باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه نیز با اینکه در ظاهر همواره به ایجاد صلح و تقویت مناســبات با همه کشــورهای منطقه تأکید می کند، به نظر می رســد با مواضع و صحبت هایی که در چند ماه اخیر از جمله پس از حادثه انفجار در اســتانبول علیه ایران انجام داده و 

همچنین حمایت های لجستیکی فراوانی که از نظامیان عربستانی علیه ملت یمن انجام داده است، نسبت به شکل گیری این ائتالف ضد ایرانی تمایل فراوان دارد.

شادی شوک گونه ی یک مهاجر سوری پس از نجات در سواحل یونان.

جشن هواداران رهبر حزب دموکراتیک 
مترقی در تایپه.

خنده رضایت ظریف، آمانو و موگرینی در شب اجرای برجام و اعالم لغو تحریمها.

برف و کوالک فلج کننده در 
هانوفر آلمان.

 داووداوغلو: به زودی از قانون 
اساسی کنونی خالص می شویم

نخســت وزیر ترکیه اعالم کــرد که به زودی این کشــور قانون 
اساسی جدیدی را تدوین خواهد کرد و از قانون اساسی پیشین 
خــالص خواهــد شــد. احمــد داوود اوغلو در جمــع اعضای 
کمیسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه از تمام جوانان طرفدار 
این حزب که شــب و روز تالش کردند تا این حزب در انتخابات 
اخیر پیروز شود و تمامی مشکالت را پشت سر گذارد، قدردانی 
کرد. وی اظهار داشت: »استانبول قلب تپنده ترکیه است. شهر 
تمدن، علم و دانش، کار و تجارت، عشق، مبارزه و قدرت و شهر 

سلطان محمد فاتح است«. 

  پیشروی ارتش عراق 
در شرق رمادی و فلوجه

منابــع نظامی عــراق اعالم کردنــد نیروهای عراقــی با حمایت 
جنگنده های این کشور، به مناطق سجاریه و جویبه واقع در شرق 
رمادی پیشــروی کرده و منطقه البو دعیج در فلوجه را آزاد کردند. 
در پیشــروی نیروهای عراقی در سجاریه و جویبه دستکم 2۵ نفر 
از عناصر داعش به هالکت رسیدند. پیشتر، ابراهیم القهداوی، 
رئیس کمیته امنیتی شهرستان خالدیه، از آغاز عملیات آزادسازی 
منطقه جویبه و سجاریه از شب گذشته خبر داده بود. از سوی دیگر،  
فرمانده عملیات االنبار عراق، اعالم کرد که ۵ نفر از عناصر داعش 
را در منطقه بوعیثه واقع در شمال شرق رمادی به هالکت رساندند.

 سقوط آزاد شاخص سهام 
کشورهای عربی

ارزش سهام در کشــورهای عربی خلیج فارس، امروز یکشنبه 
پــس از افت شــدید قیمــت جهانــی نفت و برداشــته شــدن 
تحریم های هسته ای ایران، با کاهش چشمگیری روبرو شده 
اســت. حالی که ایران پــس از لغو تحریم ها برای از ســرگیری 
صادرات نفت آماده می شــود، این مســئله تأثیر زیادی بر افت 
قیمت جهانی انرژی داشته و در نتیجه، کاهش شدید شاخص 
ســهام در بورس های عربی را به دنبال داشــته اســت. این در 
شرایطی اســت که بورس های جهانی نیز روز جمعه با کاهش 

قابل توجهی روبرو ش.

 دیپلماسی فشرده ایران و آمریکا 
برای تبادل زندانیان

چهــارده ماه پیش، باراک اوبامــا، رئیس جمهور آمریکا، مجوز 
راه انــدازی یک کانال دیپلماتیک فوق ســری برای مذاکره در 
خصوص آزادی اتباع آمریکایی زندانــی در ایران را صادر کرد. 
بیش از یک ســال رایزنی های غیررســمی بین وندی شرمن، 
مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا و همتای ایرانی او، مجید 
تخت روانچی، در اواخر سال 2014 به توافقی منجر شد مبنی 
بر اینکه این موضوع باید جداگانه - اما رسمی - و از طریق یک 
کانال دیگر، پیگیری شــود. بعد از بحث هایی در دولت آمریکا، 

اوباما، این طرح را تأیید کرد.

بین الملل
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»بودجه« و »هدفمندی« بعد از »برجام«
جزئیاتی از الیحه بودجه و برنامه ششم توسعه کشور

در حالی که طی روزهای گذشته گمانه زنی های متفاوتی در 
مورد چرایی تاخیر ارائه الیحه بودجه از سوی دولت روحانی 
به مجلس مطرح شــده بود، و برخی بر این ســناریو تاکید 
داشتند که دولت منتظر روز اجرایی شدن برجام است، لوایح 
برنامه ششم توســعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با روز 
اجرای برجام توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. این 
اولین بودجه دولت بعد از تحریم ها است که روانه مجلس 

میشود و در بر دارنده نکات بسیار قابل توجهی است.
دولت الیحه بودجه کل کشور برای سال ۹۵ را بدون الیحه 
چند دوازدهم به مجلس تقدیم کرده و معتقد است فرصت 
کافی تا پایان سال برای تصویب الیحه بودجه وجود دارد، 
اما نمایندگان مجلس با استناد به آئین نامه داخلی مجلس 
معتقدند با توجه به تاخیر 42 روزه دولت و عدم تعیین تکلیف 
برنامه ششم، دولت باید الیحه دو دوازدهم برای اداره کشور 
در دو ماه اول ســال بعد ارائه کند و بعدا در فرصت مناسب 

الیحه بودجه ۹۵ به تصویب برسد.
امروز در حالی از دخل و خرج کشور در مجلس رونمایی شد 
که به گفته رئیس جمهور سهم نفت در بودجه 2۵ درصد بوده 
و همچنان کاهش شــدید قیمت نفت در بازارهای جهانی 
نگرانی ها را از عدم تحقق درآمدهای کشور حتی به نسبت 

کاهش سهم این درآمدها به همراه دارد.
در حال حاضر، قیمت نفت در بــازار منطقه حدود 27 دالر 
بوده، اما بنا به گفته سخنگوی دولت رقم فروش هر بشکه 

نفت خام در بودجه سال آینده بین 3۵ تا 40 دالر پیش بینی 
شده است. شــاید بتوان یکی از دالیل اصلی تأخیر 42 روزه 
در ارائه آن به مجلس اجرای برجام و احتمااًل تأثیرات مثبت 
آن در بودجه باشد، اما به عقیده کارشناسان با شاخص های 
گفته شــده از ارقام دخل و خرج دولت نمی توان با توجه به 
شرایط رکود و بنا به الزامات و ضرورت خروج از آن انبساطی 

صرف نامید و نه انقباضی محسوب می شود.
همچنیــن به گفته ســخنگوی دولت قرار اســت، ســهم 
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بنا به خواسته دولت 
در نامه به مقام معظم رهبری به 20 درصد کاهش یابد. در 
الیحه برنامه ششم توسعه،  حذف، انحالل و ادغام نهادها، 

سازمانها و وزارتخانه ها در طول برنامه لغو شد.

هدفمندی یارانه  ها تا سال 99 تمدید شد
از نکات جالب توجه در ارائه الیحه بودجه و برنامه ششم به 
مجلس موضوع اجرای هدفمندی یارانه ها و تعیین تکلیف 
این قانون است. درحالی که طبق نص صریح قانون، مدت 
اجرای هدفمند ســازی یارانه ها ۵ سال تعیین شده بود که 
بر این اساس امسال سال آخر اجرای قانون خواهد بود. اما 
دولت در الیحه برنامه ششم توسعه تأکید کرده تا پایان سال 

۹۹ هدفمندی یارانه ها اجرا شود.
در بند نهم الیحه برنامه ششــم توســعه که دقایقی قبل از 
سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد آمده به منظور ارتقاء 

عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی 
و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توســعه 
نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شــود قیمت 
آب و حامل های انرژی و سایر کاالهای و خدمات یارانه ای 
را با رعایت مالحضات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت 
نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان 13۹۹ 
با توجه به مواد )1( و )2( و )3( قانون هدفمند کردن یارانه ها 
اصالح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش 
تولید، اشــتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، 
کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص 
های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده 
های نیازمند و تامین هزینه های جاری و ســرمایه گذاری 
شرکت های ذی ربط در چارچوب بودجه های ساالنه اقدام 

الزم را به عمل آورد.
آنطور که در قانــون هدفمندی یارانه ها آمده دولت باید این 
قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که 
سال ۹4 سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره 
سرنوشت این قانون بوجود آمده بود. البته محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با ابقاء 
هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال ۹۵ 
گفته بود "قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به برنامه پنجم 
توسعه است که سال ۹4 ســال پایانی آن است و این که در 
برنامه ششم تکرار خواهد شــد پس از بررسی ها مشخص 

می شــود چون هنوز برنامه ششــم به جمع بندی نرســیده 
اســت". اما با ابالغ مقــام معظم رهبری ابهامــات در این 
خصوص تمام شد چراکه امام خامنه ای در سیاست های 
ابالغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی 
یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش 
شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی در این 
برنامه تأکید کرده اند. بنابراین همانطور که در متن ابالغی 
سیاست های برنامه ششم از ســوی امام خامنه ای آمده، 
دولت باید هدفمندی ســازی یارانه ها را به منظور افزایش 
تولید، اشــتغال و بهروه وری و ... به صورت کامل در برنامه 

ششم اجرا کند.
از همیــن رو بایــد گفت کــه دولت کمــاکان بایــد اجرای 
هدفمندسازی یارانه ها را در دســتور کار خود داشته باشد 
اما اینکــه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه 
ششم توســعه پرداخت های نقدی به شکل و سیاق فعلی 
در دولت ادامه داشــته باشــد یا خیر منوط به بودجه های 
آتی می باشد. ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی 
با مشــکالت کمبود نقدینگی مواجه اســت و بارها تأکید 
کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه 
نیست و بر همین اساس حذف دهکهای باالی درآمدی را 
در دستور کار قرار داده است، می توان احتمال بسته شدن 
پرونده پرداخت های نقدی در سال های آتی را پررنگ تر از 

سایر سناریوها برشمرد.

یک هزار ال.سی در نخستین روز اجرای برجام
محســن جالل پور امروز )یکشنبه( 
در حاشیه نشست هیات نمایندگان 
اتاق ایران در جمع خبرنگاران افزود: 
از حــدود دو مــاه پیــش، مجموعه 
سیستم بانکی، بانک مرکزی، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تمهیداتی را اندیشیدند تا در نخستین روز اجرای برجام، 
بیش از یک هزار ال.سی در کشور باز شود که این اتفاق 
امروز محقق شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران افزود: بانک صنعت و معدن امروز بیش 

از 100 میلیون دالر گشایش اعتبار اسنادی داشت.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصی همچنیــن در مورد 
بازگشایی ســوئیفت برای بانک هایی که از این سیستم 
محروم بودند، گفت: درخواســت ایــران برای عضویت 
دوباره در ســوئیفت امروز برای کمیته ســوئیف ارسال 
می شــود. وی افزود: کمیته سوئیف درخواست ایران را 

دو هفته بررســی خواهد کرد و انتظار 
داریــم حداکثر تــا دهم بهمــن ماه 
ســوئیفت باز شــود و بانک هایی که 
از ســوئیفت محروم بودند نیز از این 
خدمات برخوردار شــوند. به گزارش 
ایرنا، سیستم ســوئیفت برای ارسال 
و دریافــت هرگونــه پیــام ارزی بین 
واحدهای ارزی بانک های داخل کشــور با بانک های 

خارج استفاده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
در بخش دیگری از ســخنان خــود افــزود: در بودجه 
13۹۵، 10 هزار میلیارد ریال برای تسهیل در صادرات و 
جوایز صادراتی پیش بینی شده است. وی افزود: برنامه 
ششم توسعه و الیحه بودجه ۹۵ براساس اصول اقتصاد 
مقاومتی و بر محور توسعه صادرات دیده شده است که 
اگر مجلس شورای اسالمی کمک کند و تصویب شود 

خبر خوبی برای صادرکنندگان خواهد بود.

واکنش کهکشانی بورس به اجرای برجام
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران 
با ۵63 واحد رشد به ارتفاع 6۵ هزار 
و 424 واحدی رســید. در معامالت 
امروز تعداد یک هزار و ۹۵6 ســهم 
اوراق بهــادار بــه ارزش 3 میلیارد و 
6۵۹ میلیــون و ۵13 هزار ریال در 
121 هــزار و 22۹ نوبت معامالتی 

داد و ستد شد. براســاس این گزارش شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشی( با رشد 217 واحدی، شاخص کل )هم 
وزن( با کاهش 26 واحدی، شاخص قیمت )هم وزن( 
با کاهش 22 واحدی و شاخص آزاد شناور با رشد 3۵2 

واحدی به کار خود پایان دادند.
اسماعیل فرقی- کارگزار بازار سرمایه- در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص علت روند ریزشی بورس تهران در 
ساعات پایانی معامالت امروز با وجود رفع تحریم های 
بین المللی ، گفت:ریزش شــاخص  امروز قطعی بوده 

و صعود آن در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد.

در  تهــران  افزود:بــورس  وی 
معامــالت امروز خود بــا فروش 
ســهام از ســوی حقوقــی هــا و 
حقیقــی هــا مواجــه شــد، امــا 
ایــن عامــل تاثیــر چندانی روی 
رونــد نزولــی بــورس نداشــت و 
بازار ســرمایه به دالیل سیاســی 
همچــون رد صالحیت های صــورت گرفته برای 
انتخابــات مجلس نزولی شــد و از موضع صعودی 

خود عقب نشینی کرد.
ایــن فعال بــازار ســرمایه ادامــه داد: عــالوه بر این 
سهامداران بعد از اینکه در هفته های گذشته به صورت 
متناوب خرید کرده بودند، امروز بعد از شناســایی سود 
ترجیح دادند تا ســهام خود را بفروشند لذا بازار امروز با 
فعالیت نوســان گیران مواجه شــد اما این امر نیز تاثیر 
چندانی بر روند نزولی نداشت و بورس تهران به دالیل 

سیاسی و رد صالحیت ها منفی شد.

راهکار ایران برای خنثی 
کردن رقابت عربستان

وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: در حالی که 
همزمان با لغو تحریم های ایران، قیمت نفت خام به 
زیر 30 دالر در هر بشکه رســیده، مقامات ایرانی در 
حال نهایی کردن طــرح هایی مفصل در مورد نحوه 
فروش نفت در دوره پســا تحریم ها هستند. مقامات 
ایرانی در مصاحبه های مختلف گفته اند که در حال 
مطالعــه قراردادهای تهاتــری مرتبط بــا کاالهای 
اروپایی، ســرمایه گذاری در پاالیشگاه های خارجی 
و تغییر شــاخص مورد اســتفاده برای قیمت گذاری 

نفت ایران هستند.
هدف این ترتیبات بازپس گیری ســهم از دست رفته 
از بازار نفت از ســایر تولید کنندگان اســت. احتمال 
بازگشــت نفت ایران به بازار در هفته هــا و ماه های 
آینده یکی از عوامل کلیدی افت قیمت نفت در سال 

جاری بوده است.
برخی تحلیلگــران معتقدند زمانی که ایران صادرات 
خــود را افزایش دهد، قیمت نفت کاهش بیشــتری 
خواهد داشت، در حالی که برخی دیگر استدالل می 
کنند که افزایش صــادرات نفت ایران قبال تاثیر خود 

را بر بازار گذاشته است.
مقامات ایرانی معامالت تهاتری را یک روش ابتکاری 
بــرای رقابت در عرصه جنگ قیمت هــا ارزیابی می 
کنند، بــدون اینکه نیازی به فــروش نفت به قیمتی 
پایین تر باشــد. در طی چند سال گذشته، ایران برای 
فروش نفت خود با کشورهایی نظیر چین و هند و کره 
جنوبی معامالت تهاتری انجام داده است. ایران در 
عوض فروش نفت از این کشورها کاالهای مختلف 
نظیر گوشی های تلفن همراه و تجهیزات ریلی وارد 

کرده است.
حمید حســینی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفت 
ایران گفت: »ما نباید لزوما در زمینه قیمت ها رقابت 
کنیم...کارهای زیادی هســت که سعودی ها نمی 
توانند انجــام بدهند.« ایران همچنیــن می گوید در 
حال مذاکــره برای خرید ســهام برخی پاالیشــگاه 
ها در کشــورهای هند، برزیل و اسپانیاســت. خرید 
این پاالیشــگاه ها موجب می شــود این پاالیشــگاه 
هــا قراردادهای بلند مدت خرید نفــت با ایران امضا 
کنند، بدون اینکه تهران مجبور شــود تخفیف هایی 
برای فروش نفت خود ارائه نماید. همچنین شــرکت 
های خصوصــی ایرانی تالش هایــی را برای خرید 
پاالیشگاه در ســوئیس و فرانسه صورت داده اند، اما 
به دلیل ریسک های ناشی از تحریم ها موفق به این 
کار نشده اند. عباس کاظمی، رئیس شرکت پاالیش 
و پخش فراورده هــای نفتی ایران گفته: »امن ترین 
راه بــرای افزایش صادرات نفت ســرمایه گذاری در 
پاالیشگاه های خارجی است. بر این اساس، وزارت 
نفت می خواهد در پاالیشــگاه های خارجی سرمایه 
گذاری کند تا نفت مورد نیاز این پاالیشگاه ها از سوی 
ایران تامین شود.« تجار و کارشناسان نفتی ایرانی می 
گویند، حتی با وجود افت شدید قیمت نفت، پاالیشگاه 
های اروپایی و آسیایی برای انعقاد قرار دادهای جدید 

خواهان ارائه تخفیف می شوند.
حســینی در این باره گفت، در مذاکرات برای عرضه 
حداقل 100 هزار بشکه نفت در روز به یک پاالیشگاه 
اندونزیایی، خریدار به دنبــال قیمتی معادل قیمت 
نفت کم کیفیت عراق بود. نفت خام ایران حتی پایین 
تر از قیمت شاخص های نفتی جهان و آمریکا ارزش 
گذاری شده است. هر بشکه نفت سبک ایران 3 دالر 
کمتر از شاخص متشــکل از نفت های خام دوبی و 
عمان اســت. این شاخص، شــاخصی برای ارزش 
گذاری نفت ارســالی به آسیاســت که خود معموال 2 

دالر ارزان تر از نفت برنت است.

رصدخانه

زمان تحویل نخستین هواپیماهای جدید ایران
ایرانــی  گاه  یــک مقــام آ
جزئیات خرید 114 ایرباس 
که از سوی عباس آخوندی 
وزیــر راه و شهرســازی در 
روز گذشــته اعالم شــد را 
رســانه ای کرد. ایــن مقام 
ایرانی که به علت محرمانه 

بودن این اطالعات نخوانســت نامش فاش 
شود، در این باره به بلومبرگ گفت: این قرارداد 
شامل جت های جدید و دست  دوم از خانواده 
ای 320 و همچنیــن جت های تولید نشــده 
ای 340 اســت. وی افزود: نخستین تحویل 
این هواپیما ها در اوایــل ماه جوالی )تیر ماه( 

خواهد بود. این مقام ایرانی 
توضیــح داد: بــا توجه به 
اینکه ایران تالش می کند 
مقاصد مستقیم پروازی به 
آمریکا، کانادا، اســترالیا و 
اروپا را به مقاصــد پروازی 
خود اضافه کند تا ایرانی ها 
به جای اســتفاده از دبی و استانبول مستقیما 
خدمات پروازی دریافت کنند، تهران نسبت به 
خرید هواپیما های پهن پیکر شــامل ای3۵0 
و ای 380 دو طبقــه تمایــل دارد. همچنین 
تهران به دنبال هواپیماهایی از شــرکت های 

»بمباردیه« و »امبراریر« است.

مذاکرات نفتی ایران با سوئیس و نروژ آغاز شد
یــک مقــام مســئول در 
پژوهشــگاه صنعــت نفت 
اعــالم کــرد: دور جدیــد 
مذاکرات با دو شرکت نفتی 
نروژی و سوئیسی-آلمانی 
به منظور انتقال دانش نوین 
حفاری و هوشمندســازی 

شــیرهای کنترل درون چاهی نفت آغاز شد. 
محمد کرامتی گفت: بر این اساس مذاکره با 
دو شرکت بین المللی در حوزه هوشمندسازی 
مخازن نفتی آغاز شده است. رئیس پژوهشکده 
مطالعات مخازن و توســعه میدان پژوهشگاه 
صنعت نفت با بیان این که از این رو مذاکراتی 

با دو شــرکت سوئیســی و 
نروژی آغاز شــده اســت، 
تصریــح کرد: یکــی از این 
شــرکت ها، یــک شــرکت 
سوئیســی- آلمانــی بوده 
کــه در ســاخت تجهیزات 
هوشمند شیرهای کنترل 
درون چاهی )ICV( دارای تجربه بین المللی 
و جهانی است. کرامتی همچنین در خصوص 
مذاکــرات نفتی انجام شــده با یک شــرکت 
نروژی، بیان کرد: این شــرکت نروژی دارای 
تجربه بسیار باالیی در زمینه حفاری های افقی 

و چندشاخه ای در مخازن نفتی است.

عوارض واردات خودرو 5 درصد بیشتر می شود
دولت در الیحه بودجه ۹۵ 
پیشــنهاد کرد، عــوارض 
واردات خودروها ســواری 
در ســال اینده به میزان ۵ 
درصد قیمت روی کشــتی 
اضافه شود. دولت در الیحه 
بودجه پیشنهادی سال ۹۵ 

پیش بینــی کرد، از محل افزایــش ۵ درصدی 
عوارض واردات خودروهای سواری 220 میلیارد 
تومان درآمد کســب کند. همچنیــن دولت در 
الیحه بودجه ۹۵ پیشنهاد کرد، قیمت گازوئیل 
در ســال آینده 20 درصد گران شــود. دولت در 
الیحه بودجه ۹۵ پیشنهاد کرد، از محل افزایش 

20 درصدی قیمت هر لیتر 
نفت گاز 11۵4 میلیارد تومان 
درآمد جدید کسب کند. این 
پیشــنهاد بایــد در مجلس 
بررســی و تصویب شــود. از 
ســوی دیگر گفته میشــود 
دولت در الیحــه بودجه ۹۵ 
کل کشور پیشنهاد کرد، حقوق زیر 1.3 میلیون 
تومان از پرداخت مالیات معاف شود. در بند الف 
تبصره  6 بودجه ۹۵ آمده است:  سقف معافیت 
مالیاتی موضوع مــاده 84 قانون مالیات های 
مســتقیم و اصالحات بعدی آن در ســال ۹۵، 
مبلغ 1۵6 میلیون ریال در سال تعیین می شود.

اقتصاد
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پنجره

کی میوه بخوریم؟ 
چقدر میوه بخوریم؟

همه ما فکر می کنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندن و گذاشتنش 
در دهان ولی به این ســادگی که فکر می کنیم نیست و بســیار اهمیت دارد که 
بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریم و راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟
نخســتین و مهم ترین نکته در ایــن خصوص به یاد داشــتن این اصل کلیدی 
است که میوه ها را بعد از خوردن غذا میل نکنید، بلکه زمانی به سراغشان رفته 

و میل شان کنید که معده تان خالی است؛ این را کارشناسان تغذیه می گویند.
اگر میوه ها را بعد از خوردن غذا میل کنید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم 
بدنتان خواهند داشت، در این حالت بدنتان با مقدار زیادی انرژی روبرو می شود 
که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و کاهش قدرت برای 

انجام دیگر فعالیت های زندگی می شود.
برای مثال درنظــر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میــوه خورده اید، تکه میوه 
آماده است که مســتقیما وارد معده تان و سپس روده تان شود اما به دلیل آن دو 
تکه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود. در این بین همه غذا فاسد 
شده، تخمیر می شود و به اســید تبدیل می شود و به محض اینکه درون معده، 
میوه با غذا و آنزیم های گوارشــی تماس پیدا می کند، همه حجم غذا شروع به 
ازبین رفتن و فاسد شدن می کند . پس باز هم تاکید داریم که لطفا میوه را زمانی 
مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن غذاست. عادتی که در 
دیگر کشورها برای شکل گیری آن فرهنگ سازی شده و شاهد آن هستیم که 
رویه جاری زندگی برخی از مردمان دیگر کشورهاســت اما در کشــورمان کمتر 
درباره آن آموزش داده ایم و می دانیم. حتما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت 
می کننــد که هر زمان که هندوانه می خوریم، غذا باال می آید، و یا زمانی که موز 
می خوریم احســاس می کنیم باید فورا به دستشــویی برویم. در حقیقیت همه 
این ها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید که معده تان خالی است در 

غیر این صورت میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب می شوند و گاز تولید 
می کنند و درنتیجه شما باال می آورید.

روزی چقدر میوه بخوریم؟
یکــی از عــادت هــای غذایــی برزیلی ها، 

مصرف میــوه به همراه صبحانه اســت؛ 
عادتی بســیار خوب کــه امیدواریم 

در کشورمان هم باب شود. انســان در طول روز به ویتامین ها نیاز دارد و برخی 
ویتامین ها نظیر ویتامین C، به جذب امالحی مثل آهن کمک می کنند بنابراین 
وقتی در وعده صبحانه، میوه های حاوی ویتامین C مصرف می کنیم، جذب 

آهن گیاهی موجود در نان هم افزایش می یابد.
صبحانه مــی تواند بهترین وعده و حتی اصلی ترین وعده باشــد. خوردن میوه 
هایی مثل انبه که سرشار از ویتامین C و A است، در صبح ، ویتامین و قند بدن 
را در طول روز تامین می کند. از آنجا که این میوه بومی کشــور ما نیست، بیشتر 
خوردن پرتقال را توصیه مــی کنیم. گوجه فرنگی نیز از نظر ویتامین مانند میوه 

هاست اما قند باالیی ندارد.
توصیه می شود بین 3 تا 6 واحد در روز میوه مصرف شود. افراد با شرایط نامناسب 
اقتصادی یا کسانی که به خوردن میوه عالقه چندانی ندارند، باید حداقل 3 واحد 
میوه در روز بخورند اما برای کسانی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند، مصرف 

۵ تا 6 واحد میوه توصیه می شود.
این مقدار تقریبا برابر اســت با نیم کیلوگرم میــوه در روز. البته این نیم کیلوگرم 
مختص میوه هایی اســت که آب زیادی ندارند مانند پرتقال، ســیب، گالبی، 
انگور و... زیرا ۵ 4 واحــد طالبی، هندوانه و خربزه تقریبــا معادل یک کیلوگرم 

میوه های دیگر است.
کودکان معموال بــه دلیل کوچک بودن حجــم معده بیــش از 2 واحد میوه در 
روز نمــی خورند بنابراین می تــوان به آنها آب میوه داد. البتــه توجه به این نکته 
ضروری اســت که مصرف بیش از انــدازه میوه توصیه نمی شــود زیرا میوه ها 

دریافــت موادغذایــی را بــه هم کالــری باالیــی دارند هم نســبت 
ه هم مــی ریزند. درســت اســت که  میو

میــن  یتا و

دارد ولی نباید جایگزین پروتئین ها شود.
بهترین زمان مصرف میوه غیر از وعده صبح، در صورتی که غذا سنگین نباشد، 
میان وعده است. بعد از شــام هم می توان میوه مصرف کرد. در وعده صبحانه 
بهتر است حداقل 3 گروه از وعده های اصلی غذایی مثل نان و غالت، میوه ها 

و لبنیات وجود داشته باشد.
اکنون که درباره میوه خوردن اطالعات مفیدی یافتیم، بد نیســت به چند نکته 

مهم دیگر در این باره هم اشاره کنیم:
سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و گودی های سیاه زیر چشم، همه شان   -

اتفاق نخواهند افتاد اگر با معده خالی میوه میل کنید.
باید بدانیم که چنین موضوعی صحیح نیســت که بعضی از میوه ها مانند   -
پرتقال، نارنج و لیمو خودشان اسیدی هستند چرا که همه میوه ها در بدن 

قلیایی می شوند.
اگر شــما روش صحیح میوه خوردن را کامال بیاموزید شــما به راز زیبایی،   -
عمر طوالنی، سالمت، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید 

کرد.
زمانی که نیاز دارید آب میوه بنوشید فقط آب میوه تازه بنوشید نه آب میوه   -

کنسروها. حتی آب میوه هایی که بسیار غلیظ هستند را ننوشید.
میوه های پخته شده را نخورید چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت   -

نخواهید کرد تنها مزه شان را دریافت می کنید.
به خاطر داشــته باشید که پختن میوه، تمام ویتامین ها را از بین می برد اما   -

به هرحال خوردن میوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است.
اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و آن را آرام آرام   -
فرو دهید، چرا که باید اجازه دهید کــه آب میوه با بزاق دهانتان 

قبل از فرو دادن آن کامال ترکیب شود.
روز   3 بدنتــان  پاکســازی  بــرای  می توانیــد   -
روزه میــوه بگیریــد. به مــدت 3 روز فقــط میوه 
بخورید و در آخر متعجب می شــوید از اینکه 
دوستانتان به شــما می گویند که چقدر 
پوســتتان درخشــان و صــاف شــده 

است.

دل دردهای خطرناک در کودکان را بشناسید
فارس- هادی ســماعی گفت : گاهی پرخوری و اســتفاده از غذاهای فست فود و نوشابه های 
گازدار ســبب دل درد در کودکان شــده و در صورتی که این مشکل با عوارض دیگری همچون 
اســهال و اســتفراغ یا تب همراه نباشــد می توان با اصالح رژیم غذایی و آموزش به والدین این 
مشــکل را در کودکان برطرف ساخت. در واقع این مسئله در کودکان مربوط به تورم معده بوده 
کــه در بســیاری از مواقع خود به خود رفع می شــود. متخصص کــودکان و نوزادان به موضوع 
دل دردهای شدید و ناگهانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دل درد در کودکان در صورتی که 
در قســمت پایین و راست شکم باشد همچنین استفراغ و عدم دفع مدفوع در کودک مشاهده 
شود این عالیم می تواند نشانه های آپاندیست در کودکان بوده که باید والدین حتمًا فرزند خود را 
برای مداوا نزد پزشک متخصص ببرند.دل درد همراه با تب بدون عالیم دیگر می تواند نشانه ای 
از یک گلودرد چرکی باشد که این مسئله در معاینه توسط پزشک متخصص مشخص می شود.

نخوردن صبحانه و افزایش خطر سکته مغزی
ایســنا- در ایــن مطالعــه 82 هزار و 772 مرد و زن ژاپنی که در فاصله ســنی 4۵ تا 74 ســال 
بودند و ســابقه ابتال به بیماری های قلبی یا انواع ســرطان را نداشــتند از سال 1۹۹۵ تا 2010 
مورد بررســی قرار گرفتند. همچنین این افراد بر اساس تعداد دفعاتی که در هفته وعده غذایی 
صبحانه مصرف می کردند تقسیم بندی شدند. در طول این دوره 1۵ ساله، مجموع 3772 مورد 
ســکته مغزی و 870 مورد بیماری کرونری قلب مشاهده شد. بررسی ها نشان می دهد افرادی 
که هیچ گاه صبحانه مصرف نمی کنند بیشــتر دچار بیماری های قلبی و سکته مغزی می شود 
و این احتمال در افرادی که به خوردن وعده غذایی صبحانه عادت دارند پایین تر اســت.افراد 
حاضر در این مطالعه که هر روز صبحانه مصرف می کردند در مقایســه با افرادی که این وعده 
غذایی را نادیده می گرفتند، فشارخون باالتری دارند.همچنین معلوم شد افرادی که از خوردن 

صبحانه خودداری کرده اند عادت های ناسالم دیگری هم داشته اند.

آیا هنگام بیماری میتوانیم ورزش کنیم؟
تبیان- حمید پدرام متخصص ارتوپدی گفت: با توجه به اینکه انجام ورزش باعث مصرف انرژی 
زیادی در بدن می شود و غالبا افراد بیمار به علت بیماری و عموما کم اشتهایی دچار ضعف و 
کاهش ســطح انرژی در بدن هستند، تحرک و ورزش کردن به آنان توصیه نمی شود. در اغلب 
بیماری هایی که فرد دچار تب و ضعف جســمانی و ... می شــود نظیر سرماخوردگی، استراحت 
کردن و عدم انجام فعالیت های ســنگین به همراه تغذیه مناسب برای باال بردن میزان انرژی 

و تقویت جسمانی تجویز می شود. 
وی افــزود: البتــه در برخی موارد مانند بیماری های مزمن از قبیل کمر درد و پا درد و . . . انجام 
ورزش هایی مانند شــنا کردن نه تنها مضر نیســت بلکه به علت افزایش روند بهبودی در حال 
بیمار، انجام آن توصیه می شــود. در برخی بیماری هایی که چاقی و اضافه وزن مســبب بروز و 

شدت آن بیماری است؛ ورزش کردن نه تنها الزم بلکه ضروری است .

نشانه های ناسالم بودن معده
تســنیم- مهــدی کریمی دســتیار 
تخصصــی طب ســنتی گفــت: با 
توجه بــه روایت نبــوی "المعدة بیت 
کل الــداء"، در درمان بیمــاری باید 
اول ســالمت معده را بررســی کرد 
وگرنه درمان بی نتیجــه خواهد بود.
یبوست و عدم دفع نرم در روز به تعداد 

وعده های غذایی یا حداقل دو بار، نخوردن شــیر گرم و 
در صورت خوردن دچار اسهال شدن، تمایل به خوردن 
شیر سرد،حجیم بودن معده و شکم داشتن, قبل، وسط 
و بعد از غذا یا نصف شب یا ناشتا... آب خوردن،سینوزیت 

داشتن یکی از عالئم حتمی معده خراب است.

وی افزود: ترش کردن معده، عصبی 
شــدن معده،قرص زیاد خــوردن و 
دندان خراب از نشــانه های ناسالم 
بودن معده اســت.عمده مشکالت 
معده از سردی زیاد و خسته کردن آن 
به وسیله عدم سبک تغذیه سالم مانند 
آب خوردن همراه غذا، پرخوری و... 
است، که به وسیله مواد قابض، همچون نسخه بارهنگ، 
رطوبت اضافی معده خشک می شود.درصد کم بیماری 
معده مربوط به حرارت زیاد معده بــر اثر خوردن غذای 
ســنگین یا تند... در افراد گرم مزاج است، که با خوردن 

خنک کننده ها مانند ماست مرتفع می شود.

افرادی که یبوست دارند از خوردن پرتقال پرهیز کنند
شفا آنالین- ناصر رضایی پور دستیار 
تخصصی طب سنتی گفت: پرتقال 
میوه زمستانی دارای طبیعت سرد و 
تر، نشــاط آور، مفّرح قلب، مسّکن 
تیــزی،  التهــاب خــون و صفــرا و 
تشــنگی و التهاب معــده و کبد، و 
ادرارآور اســت.خوردن و بوییــدن 

پرتقــال و نارنگی در افرادی که مشــکالت گوارشــی 
ندارنــد، می تواند موجب نشــاط شــود. افــرادی که 
مشکالت گوارشی چون نفخ، ُکندی گوارش )یبوست 
مزاج(، ریفالکس و... دارند، باید در خوردن نارنگی و 

پرتقال احتیاط کنند.

وی افزود: نارنــج، یکی از اعضای 
خانــواده مرکبات اســت کــه مزاج 
آن، با توجه به ترشــی مزه، ســرد و 
خشک اســت. بوییدن نارنج و برگ 
آن، در همه گیــری بیماری هــا و 
فســاد و آلودگــی هوا مفید اســت. 
نارنــج به عنــوان چاشــنی، بهتر از 
دیگر ترشی هاست چون ضرر آن برای مغز, اعصاب و 
بافت  عصبی مانند پوست، مثانه، رحم و دهانه معده، 
کمتر است. زیاده روی در مصرف نارنج، موجب ضعف 
کبد و بافت های عصبی اســت و مصلح آن، عســل و 

شکر است.

چگونه یك پدر و مادر 
حرفه ای باشیم؟

شفاآنالین- همیشــه فرزندتان را با عنوان های زیبا 
صدا بزنید و هرگز نام او را کنار صفت زشت یا ناسزا قرار 
ندهید. اسم کودکان هویت آنها است. حداقل روزی 
یکبار به فرزند خــود این جمله را بگویید: عزیز دلم تو 

خوبی و من به وجودت افتخار می کنم.
دکتر پروانه صفایی مقدم؛ روانشــناس بالینی گفت: 
پدر و مادر حرفه ای، بچــه  »باعرضه« بار می آورند نه 
شاگرد اول! برایشان مهم است بچه راحت بتواند زیپ 
کاپشنش را باال بکشــد و بند کفشش را ببندد. وقتی 
سر جلســه امتحان، خودکارش ننوشت اشکش در 

نیاید و راهی پیدا کند.
وقتــی معلمــش یــا ناظمــش دنبــال داوطلبــی 
می گردند زیر میز قایم نشــود.پدر و مادر حرفه ای 
یك  جوری با بچه اش حرف می زند که بچه، جواب 
دروغ نمی دهد. اگر بچه عشــقش گرفت در حمام 
آواز بخوانــد و صدایــش را رها کنــد، پدرش توی 
ذوقش نمی زند که »چــه خبرته!«. وقتی یک بچه   
دیگر خواســت توپش را به زور بگیرد او ندهد، به او 
حالی کند با زور نمی توانی، اما اگر دوســت داری، 
باهــات بــازی می کنــم. وقتی چیزی بــه نظرش 
نامعقول آمد، به هر که می خواهد باشد، اعتراض 

می کند.
اینها بچــه   باعرضه بار می آورند تا بــه خاطر نیم  نمره  
امتحانی جلوی میز معلم عجــز و التماس نکند اگر 
دوســت دارید فرزندانی داشته باشــید که به سمت 
اعتیــاد، انــواع بزهکاری هــای اجتماعــی و روابط 
نامشروع نروند، به آنها اعتماد به نفس و خود دوستی 
بیاموزید.همیشه فرزندتان را با عنوان های زیبا صدا 
بزنید و هرگز نام او را کنار صفت زشــت یا ناســزا قرار 
ندهید. اســم کودکان هویت آنها است.حتی نام آنها 

را با فریاد صدا نزنید.
حداقــل روزی یکبــار به فرزنــد خود ایــن جمله را 
بگویید: عزیز دلم تو خوبی و من به وجودت افتخار 
می کنم. ارزش فرزند شــما بیشتر از مهمان است، 
به اندازه مهمان خود برای او ارزش قایل شوید. به 
فرزندتان اعتمــاد کنید تا هر چه را دوســت ندارید 
انجــام ندهد و نــه گفتن را یاد بگیــرد. قبل از همه 
چیز اختالفات خود را با همســرتان در روش های 
تربیتی رفع کنید. بیشــتر بــرای فرزند خود و گوش 
دادن به او وقت بگذارید و کمتر از کودک زیر هفت 

سال خود دور باشید.
جلوی فرزندتان رابطه تان با همسرتان از همیشه بهتر 
باشــد.فرزندتان را از صمیم قلب دوست بدارید و این 
دوست داشتن را همیشــه ابراز کنید. از سه سالگی 
به بعد کم کم مســئولیت های فرزندتان را به خودش 
واگذار کنید. اشــتباهات فرزندتان را ببخشــید و به 
او فرصت بازگشــت بدهید تا محرم اســرارش باشید 
)حتی گاهی فرصت اشــتباه کردن و ریسک کردن 

به او بدهید.(
هر روز با کودکان بازی کنید.گاهی در میان بازی بلند 
بلند بخندید. روزهای مشخصی را صرف پیاده روی با 
فرزندتان کنید. برای فرزندتان مصداق کنترل خشم و 
وفای به عهد باشید تا از شما بیاموزد. کالم آخر اینکه 
فرزندان بیشــتر از آنکه از نصیحت های ما بیاموزند، 

رفتارهای ما را تقلید می کنند.

سالمت
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شهاب الدین عزیزی خادم از جمله مدیرانی فوتبالی است که در حوزه اقتصاد 
و سیاست حرف هایی برای گفتن دارد. وی بعد از مدت ها سکوت مدتی است 

در خصوص اتفاقات و جریانات روز صحبت  کرده است.

پیشنهادات
عزیــزی خادم قبل از جام جهانــی 2014 و در زمان دولت دوم احمدی نژاد 
موفق شــده بود هواپیمایی اختصاصی برای تیم ملی فراهم کند تا سه دیدار 
نهایی مقدماتی را بدون اســترس و با کمترین خســتگی پشــت سر بگذارند. 
در ســال ۹3 چند پیشــنهاد داد. مرداد ماه ســال گذشــته و پس از جشــن 
بهترین های لیگ طی جلســه ای که میان مدیران ارشــد فدراسیون برگزار 
شد، شــهاب الدین عزیزی خادم عضو هیئت رییســه و مشاور عالی اجرایی 
فدراســیون فوتبال طی طرحی پیشــنهادی، خواســتار حمایت فدراسیون 
فوتبال ایران از مردم غزه شــد.این طرح مادی و معنوی که عزیزی خادم در 
صحبتهایش در جشن بهترینهای لیگ هم از آن حرف زده بود مورد استقبال 
رییس فدراسیون و اعضای هیئت رییسه واقع شد. وی در سال ۹4  خصوصا 

چند ماه قبــل مصاحبه هایی آنچنانی انجام نداد .

پاسخ به عربستانی ها
شهاب الدین عزیزی خادم با اشاره به مشکالت ایران و عربستان و اظهارنظر 
اماراتی ها و سعودی ها گفت: مسئوالن فوتبال عربستان به ماجراجویی های 
ســردمداران سیاسی خود ادامه می دهند و می خواهند ماجراجویی کنند. بار 
اولی هم نیســت که چنیــن اتفاقی رخ می دهد. من اعتقاد دارم فدراســیون 
فوتبال ایــران باید واکنش قوی تری نســبت به این اتفاقات نشــان می داد. 
امیدواریم در روزهای آینده فدراســیون فوتبال واکنش خوبی نســبت به این 
اتفاقات نشــان دهد. عضو هیات رییسه فدراســیون فوتبال درباره اینکه آیا 
قرار اســت سن رییس فدراســیون از 6۵ سال به 70 ســال برسد و به همین 
خاطر کفاشــیان می تواند چند ســال دیگر در فدراســیون بماند، گفت: این 
مسائل شخصی است و من نمی خواهم به این گونه مسائل بپردازم. باالخره 
مجمع درباره تغییرات اساسنامه تصمیم گیری می کند. امیدواریم که مجمع 
فدراســیون فوتبال مثل همیشه تصمیمات درست و عاقالنه را در شأن ملت 

و فوتبال ایران بگیرد.

دوران پسا برجام
شهاب  الدین عزیزی خادم در گفت وگو با فارس، گفت: پس از توافقات 

هســته ای و رفع تحریم ها فوتبال ایران را از دو منظر می توان مدنظر 
قــرار داد. اول اینکه تیــم ملی ایــران در رده بندی آســیا در جایگاه 

نخســت قرار دارد و دوم بحث حضور تماشاگران در ورزشگاه ها و 
میزان هــواداران فوتبال در ایران اســت. وی ادامه داد: پس از 
توافقات هســته ای و پســابرجام در حال حاضر فضایی در حوزه 

فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی ایجاد شده که این 
اتفــاق میمون و مبارک می تواند حداکثر اســتفاده را نیز برای 

ورزش و بــه خصوص فوتبال داشــته باشــند. عزیزی خادم 
گفت: بر همین اساس و یکی از مباحثی که در این خصوص 
وجــود دارد می توان به بحــث امکان ارتباطــات بازرگانی 

در فوتبال اشــاره کرد. یعنی اینکــه در زمینه ورزش و بــه خصوص فوتبال 
می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که اسپانسرهای داخلی به سمت آن سوق 
پیدا کند تا فضا به ســمت یــک تحول مثبت بــرود. وی تاکید کرد: صحبت 
من بدان معناســت که برای تمام شــرکت ها و کمپانی هایی کــه می توانند 
به ما کمک کنند ســازوکاری برای آنها تعبیه کنیم تا چنین تحول شــگرفی 
در فوتبال به وجــود بیاید. در تمام دنیا به فوتبال یک نگاه تجاری می شــود 
و پایه هــای اصلی همین نگاه تجاری اســت. مــا نیز باید این نــگاه را رصد 
کرده و ســازوکار مقدماتی آن را ارزیابی و شناســایی کرده تــا بتوانیم با یک 
برنامه ریزی مناسب، فرصت های اقتصادی را در حوزه فوتبال شکار کنیم. 
عضو هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در سال های اخیر یکی از 
ناکارآمدترین حوزه هایی که در فوتبال وجود داشــته، حوزه اقتصادی بوده 
اســت اما االن باید بتوانیم از فضایی که ایجاد شده است نهایت استفاده را 

ببریــم و ضمن به روز کردن اطالعاتــی در این زمینه داریم، 
فرصت های اقتصادی را شکار کرده و بتوانیم منابع 

جدید را برای منافــع فوتبال تعریف کنیم که این 
یک نــگاه متوازن خواهد بــود. وی افزود: 

همچنیــن می توانیــم تعامالت مان را از 
طریق دیپلماسی فوتبال در حوزه گرفتن 

قــاره ای  و  بین المللــی  کرســی های 
افزایــش دهیــم.در واقــع حــاال کــه 
دستگاه دیپلماســی ایران موفق شده 
اســت امروز تحریم ها را در هم بشکند 
باید فوتبــال نیز از این فضا اســتفاده 
کرده و با یک دیپلماسی مناسب بتواند 
به سمت تعامالت جهانی حرکت کنند. 
عزیزی خادم گفت: بحث دیگر در این 
زمینه به موضوع دانش و تکنولوژی در 
فوتبال برمی گردد کــه در این حوزه نیز 

نیازمند به روز رســانی هســتیم. 
در واقع باید منابع 

جدیــد در حوزه اطالعاتی و دانش افزایــی و دانش بنیان  کردن در فوتبال را 
به نحو مناســب انجام دهیم تا فقط قائل به آوردن مربی و بازیکن نباشــیم. 
گــر بتوانیم دانش فوتبال را به کشــور آورده و آن را  این در حالی اســت که ا
بومی کنیــم می توانیم از این پس خودمان مربی و بازیکــن تولید کنیم تا در 
این زمینه کمک های الزم انجام شود. عضو هیأت فدراسیون فوتبال ادامه 
داد: همچنین در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز می توان با شناســایی 
تورنمنت های مختلف و حضور در آنها موانعی که تا االن ایجاد شده بود را از 
سر راه برداشت و از این لحاظ نیز فوتبال را تقویت کرد. در واقع معتقدم باید 
از فوتبال اســتفاده کنیم تا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی موفق باشیم. 
وی تصریح کرد: فوتبــال یک ظرفیت قوی برای دیپلماســی عمومی دارد 
و نیازمند یک هماهنگی قوی با دســتگاه دیپلماســی کشور است تا بتوانیم 
این رشته ورزشــی را قوی تر کنیم. تا االن هیچ گاه نتوانسته ایم یک نشست 
توجیهی بــا نمایندگی های ایران در خارج از کشــور برگزار کنیم و 
این در حالی اســت که همه دنیا از ظرفیت های دســتگاه 
دیپلماســی خود اســتفاده می کنند کــه این موضوع 
می توانــد ظرفیت هــای جدیــدی را بــه همــراه 
داشــته باشــد. عزیزی خــادم گفــت: به طور 
مثال چندی پیش رئیس فدراسیون استرالیا 
از باشــگاه پرســپولیس و ظرفیت هایی که 
ایــن تیم دارد، ابــراز تعجب کــرده و این 
نشــان می دهد که چــه پتانســیل بزرگی 
برای فوتبال ایران در خارج از کشور وجود 
دارد. پــس چه اشــکالی دارد فدراســیون 
فوتبال هم بــا این نهادهای مختلف به طور 
ســالیانه نشســت هایی برگزار کنند تا فوتبال 
ایران بتواند از تمــام ظرفیت هایش در تمام دنیا 
اســتفاده کند. هــر چند که متاســفانه مــا هیچ گاه 

نتوانســته ایم از این فضا استفاده خوبی را بکنیم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
در هفته بیست و دوم لیگ 
برتر انگلیس تیم چلسی در 
ورزشگاه استمفورد بریج، 
مقابل میهمان خود اورتون به 
تساوی 3 بر 3 دست یافت.

تیتر دو

 ماجرای سس مایونز 
و داوری ایران

علــی خســروی  در خصــوص اینکه چرا در مراســم 
تجلیل از داوران شرکت نکرد، گفت: ابتدا باید عنوان 
کنم که مســائلی از ســوی برخی داوران مطرح شد 
که بی انصافی است. همیشــه و در همه این سال ها 
کارشناسان داوری نه تنها هیچ گونه درآمدی از فوتبال 
نداشــته اند، بلکه همــواره با توجه به مســئولیتی که 
دارند ســعی می کنند، مسائل زشت و زیبای داوری را 
مشخص کنند که این به نفع فوتبال است. وی ادامه 
داد: همانطور که دیدید هیچ کدام از کارشناســان به 
این مراســم دعوت نشــدند و از بین پیشکسوتان هم 
افرادی دعوت شــدند که کمیته داوران در 10 ســال 
اخیر حتی به آنها نظارت هــم نداده بود. این در حالی 
اســت که خیلی از زمان  ها کارشناســان داری به درد 
داوران خورده اند و مسائلی را مطرح کرده اند که به نفع 
آنها بوده است. از سوی دیگر یک عده از کارشناسان 
همیشــه جوابگو هســتند، اما آیا با آنها باید این گونه 
رفتار شود؟ خسروی درباره جوایزی که به داوران اهدا 
شــد و اینکه عده ای اعتقاد داشــتند نباید جوایز دوره 
گذشته که ســس مایونز بود رسانه ای می شد، گفت: 
اگر همین کارشناســان در مرداد ماه گذشته مسائل 
مربوط به سس های اهدایی را رسانه ای نمی کردند، 
آیا دیروز شاهد سکه باران داوران و اهدای البسه شیک 
و یکنواخــت داروی به آنها بودیم یا آیا شــاهد اهدای 
ســاعت های مچی به همه داوران و پیشکوســتان 
بودیم. حتی برخی داوران که ســکه هــم گرفتند به 
دنبال دریافت ساعت و لوح بودند. اگر این طور است 
چرا برخی به کارشناسان گفتند که سس ها را فراموش 
کنید و ما جبران می کنیم. کارشناس داوری افزود: 
هفته گذشته اسپانسر به داوران لیگ دسته اول یک 
ساک حمام و تی شرت و شــلوار هدیه داد و ما همان 
زمان این موضوع را رسانه ای کردیم و گوشزد کردیم 
که شأن داوران بیشتر اســت و حتمًا اسپانسر به این 
موضوع توجه کرده کــه آن جوایز را به لیگ برتری ها 
داده اســت. این موضوع ثابت می کند که رســانه ای 
کردن این موضوع باعث شد تا جوایز بهتری به داوران 
اهدا شود. وی تأکید کرد: اتفاقا بحث سس مایونز از 
خانواده داوران بیرون آمد و آنها خواستند این موضوع 
رسانه ای شــود. آنها به کارشناسان اطالع دادند که 

این موضوع اتفاق افتاده است. 

زیدان می تواند رئال مادرید 
را قهرمان اروپا کند

سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید بر این باور 
اســت که این تیم با هدایت زین الدیــن زیدان می 
تواند به عنوان قهرمانــی رقابتهای لیگ قهرمانان 
اروپا دســت پیدا کنــد. فابیو کاپلو مــی گوید مربی 
حال حاضــر رئال مادرید در زمان دســتیاری کارلو 
آنچلوتــی درس های الزم را فراگرفته اســت. کاپلو 
گفت : زیدان آنچه برای یک مربی بزرگ شدن الزم 
است را دارد. او توان شخصیتی این را دارد که رئال 
را به صدر جدول رقابتهای اللیگا برســاند و مهم تر 
از آن قهرمان رقابتهای لیــگ قهرمانان اروپا کند. 
زیدان بخشی از تیمی بود که موفق شد دهمین جام 
قهرمانی رئال در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.  
سرمربی پیشین تیم فوتبال روسیه ادامه داد: زیدان 
ســابقه همکاری با آنچلوتی را دارد. این مربی برای 
او یک معلم بزرگ بوده است. کارلتو یکی از بهترین 
مربیان جهان است. زیدان درس های فراوانی از او 
یاد گرفته است. زیدان می داند چطور از بازیکنانی 
چون رونالدو و بنزمــا بازی بگیــرد. بازیکنان رئال 
مادریــد رافائل بنیتس را نمــی پذیرفتند و تیم دچار 

کمبود اعتماد به نفس شده بود. 

»سرآلکس فرگوسن« به 
منچستریونایتد بازمی گردد

رسانه های انگلیســی از احتمال بازگشت سرآلکس 
فرگوسن به تیم فوتبال منچستریونایتد خبر داده اند. 
تیم فوتبال منچستر یونایتد امروز یکشنبه با لیورپول 
بــازی  می کنــد و باخت مقابل این تیــم طبق اعالم 
رســانه های انگلیســی، به معنای برکنازی لوییس 
فن خال از ســمت مربیگری شــیاطین سرخ است. 
»ساندی پیپل« گزارش داده در صورتی که سرمربی 
هلندی من یونایتد برکنار شــود رایــان گیگز تا پایان 
فصل هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت و فرگوسن 
در نقش پدر، وی را یاری خواهد کرد.  چنانچه گزارش 
»ساندی پیپل« درست باشــد این برای نخستین بار 
است که فرگوسن از زمان بازنشستگی، برای بازگشت 
به کار اعالم آمادگی می کند. البته صحبت بازگشت 
فرگوســن در حالی مطرح می شــود که ژوزه مورینیو 
هم یکــی از گزینه های هدایت منچســتریونایتد به 

حساب می آید.

نویل همچنان در حسرت برد 
با والنسیا

والنســیا در ادامه روند نتایج ضعیــف خود در خانه 
در حالی کــه برابر رایــو وایکانو تا دقایــق پایانی 2 
بــر یک عقب بود گل تســاوی را به ثمر رســاند تا از 
شکســت فرار کند. هفته بیســتم اللیگای اسپانیا 
با برگــزاری دیدار والنســیا و رایو وایکانو آغاز شــد 
کــه در آن خفاش ها برابر میهمــان خود در دقایق 
پایانــی از شکســت گریخت. والنســیا از زمانی که 
گری نویل را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرده، 
نتوانســته در اللیگا به پیروزی برسد. آن ها در این 
دیدار نیز در حالی که ابتدا با گل یوزابد عقب افتاده 
بودند، در دقیقه ۵6 با ضربه نگردو مهاجم ســابق 
منچسترســیتی بازی را به تساوی کشاندند ولی در 
ادامه باز هم این یورنته بود که برای مهمان گلزنی 
کــرد و در حالی که نتیجه 2 بر یــک تا دقایق پایانی 
ادامه داشت، این آلکاســر مهاجم تیم ملی اسپانیا 
بود که گل تســاوی را به ثمر رســاند تــا این دیدار با 

تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.

برای رضای رودی فولر دعا کنید
لقب رودی فولر ایران را داشت.هافبک چپی که کاپیتان مردان بزرگی در استقالل بود 
و خیلی از بزرگان این روزهای فوتبال پشت سر او وارد زمین می شدند.»رضا احدی«!
مــردی که تکنیک نابش زبانزد بود و آن روزهایی که هیچکس حتی فراتر از فوتبال 
آسیا را در تصوراتش نمی دید پیراهن بوخوم آلمان را به تن کرد.مردی که حتی در زمان 

آغاز مربیگری اش جوانانی را تحویل این فوتبال داد که همه آنها 
این روزها از آموختن تجارب امثال احدی ها میلیارد، میلیارد 

پول به حساب های خود واریز می کنند. حال رضا احدی 
این روزها خوب نیســت. او چند هفته ای اســت که در 
بیمارستان بستری است و چند روزی است که اوضاع 

جســمانی اش وخیم شده. حســین احدی، برادر رضا 
احدی، درباره آخرین شرایط برادرش، اظها ر کرد: وضعیت 

برادرم اصال خوب نیست و امیدوارم که مردم برای برادرم 
دعا کنند. برادرم در وضعیت خیلی بدی به سر می برد 

و این مساله باعث شده تا پزشکان در تصمیم خود 
برای دیالیز رضا تجدید نظر کنند.

از پاسخ به عربستانی ها تا پسابرجام
عزیزی خادم و سکوتی که شکسته است...

بار دیگر یک شاهکار قابل توجه در فدراسیون علی کفاشیان 
رقم خورده اســت و این بار در مورد تمدید قرارداد با اسپانسر 
پوشاک تیم ملی. یک فرآیند قابل تامل در مورد تمدید قرارداد 
اسپانسر پوشاک تیم های ملی فوتبال ایران رخ داده است. 
ابتدا اعالم خبر تمدید و امضای قرارداد سه ساله فدراسیون 
فوتبال با برند آلمانی آل اشــپورت توسط علی کفاشیان در 
تاریخ 12 دی ســال جــاری و چهار روز بعــد اقدام عجیب 
این فدراســیون با فراخوان عمومی برای شــرکت ها درباره 

اسپانسرینگ لباس تیم های ملی فوتبال.
یک - اعالم خبر امضا و تمدید قرارداد

کفاشیان 12 دی بود که اعالم کرد: "قرارداد سه ساله خود را 
با برند آلمانی آل اشپورت به امضا رساندیم و قرار است تمامی 
لوازم و البســه را یکجا در اختیارمان قــرار دهند. 8-7 برند 
اطالعات خود را برای ما فرستادند و در نهایت مصوب شد 

که برند آل اشپورت کار خود را با ما ادامه دهد".
دو - فراخوان عمومی برای مشتریان

علیرغم اعالم کفاشیان درباره انعقاد قرارداد با آل اشپورت، 
فدراسیون فوتبال در تاریخ 16 دی، دست به اقدامی عجیب 
و قابل تامل زد و در فراخوانی اعالم کرد:"این فدراسیون در 
نظر دارد جهت اسپانســرینگ لباس و تجهیزات ورزشــی 
تیم های ملی از میان شرکت های تولیدی یا توزیع کننده این 

گونه اقالم داخلی و خارجی، باالترین پیشنهاد را انتخاب و 
اقدام به عقد قرارداد کند." در ادامه این فراخوان که در سایت 
فدراسیون فوتبال درج شد، آمده بود: "از شرکت های تولیدی 
و یا توزیع کننــده این گونه تجهیزات داخلــی و خارجی که 
توانمندی های الزم در این خصوص را داشته باشند، دعوت 
می شود، پیشنهادات خود را به شــماره نمابر 44312062 
ارسال کنند و یا شخصا به دفتر فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران واقع در تهران، خیابان سئول جنوبی، کوچه 

دوازه متری سوم، پالک 2 / 2 تحویل دهند."
سه - توجیه دبیرکل

اسدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایسنا مبنی بر اینکه چگونه می شود پس از تمدید و امضای 
قرارداد سه ساله با برند آل اشپورت به عنوان اسپانسر پوشاک 
تیم ملی، با گذشت تنها چهار روز از قرارداد مذکور فراخوان 
عمومی برای اسپانســرینگ پوشــاک تیم ملی زده شود؟ 
اینگونه توضیح می دهد: "یکی از رقبا در این رابطه ایرادی 
گرفته بود که روند قانونی طی نشده و فضایی نیز در این رابطه 
ایجاد شــد. بنابراین به منظور طی فرآیند قانونی تصمیم به 
این اقدام گرفته شد. برای تکمیل جنبه های قانونی قرارداد 
اسپانسر دســت به این اقدام زدیم چرا که ایراداتی به جذب 

اسپانسر گرفته شد.

بالخره قرارداد امضا شده یا خیر؟
عباس ترابیان عضو کمیته بازاریابی فدراســیون فوتبال در 
گفت وگو با ایســنا می گوید: "هنوز قرارداد اسپانسر پوشاک 
تیم ملی با برند آل اشپورت امضا نشده و باید روند قانونی در 
جذب اسپانســر طی شــود که در همین رابطه نیز فراخوان 

عمومی اعالم شد.
سکانس پایانی؛ عدم اشراف به قانون یا دور زدن 

آن؟
فدراســیون فوتبال یا به قانون و طــی فرآیندهای قانونی 
اشراف ندارد یا اینکه در روز روشن قانون را دور زده اند. سوال 
این اســت که آیا اساســا قرارداد برند آل اشپورت به عنوان 
اسپانسر پوشاک تیم ملی با فدراسیون فوتبال امضا شده 
اســت یا خیر؟ اگر این اتفــاق رخ داده به چه مجوز قانونی 
فراخوان عمومی برای جذب اسپانســر اعالم شده و اگر 
این قرارداد امضا نشــده، کفاشــیان به چه علتی از تمدید 
و امضای قرارداد ســه ســاله با این برند خبر داد؟ و توجیه 

دبیرکل چه معنایی دارد؟
به عبارتی دیگر اگر قراردادی با آل اشــپورت امضا نشده و 
رییس فدراســیون فوتبال از امضا و تمدید قراردادی ســه 
ســاله با این برند در تاریخ 12 دی خبر می دهد، باید پرسید 
به چه علتی این اقدام شائبه  برانگیز صورت گرفته است؟ 

فدراسیون فوتبال و حبس قانون در خالء!

ورزش
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برکرده خویشتن چو بگمارم چشم
بر هم زدن از ترس نمی یارم چشم

این دیده شوخ بین که من چندین سال
بد کردم و نیکی از تو می دارم چشم!
)سیف فرغانی، قرن هفتم، غزلیات(

حاشیه  برجام برای زبان فارسی!
حاشیه های رسیدن به روز اجرای برجام، به جز مســائل سیاسی، به زبان فارسی هم کشیده شد 
و این پرســش را به وجود آورد که »خوان آخر برجام« یا »خان آخر برجام«؛ کدام شــکل نوشــتار 
درست است؟ رضا شکراللهی در پاسخ به این پرسش در یادداشتی نوشت: »چکیده  بحث امالی 
هفت خان و هفت خوان را استاد کزازی گفته اند. اینکه هر دو این واژه ها درست اند. یکی از جهت 
معنا که با واژه  خانه هم ریشه اســت و دیگری از جهت صورتی که در متن های کهن ثبت و ضبط 
شده و خان را با واو نوشته اند و بعد توجیهی برای آن یافته اند مبنی بر سفره  )خوان( گستردِن پهلوان 

پس از عبور از هر مرحله و منزل، که توضیح و توجیهی بی پایه به نظر می رسد.
ریشه یابی کاربرد »خوان« در معنای »خان« کار یک زبان شناس و لغت شناس است. بحث درباره  
هفت خوان به سادگی بحث درباره  پیشخوان و پیشخان نیست. با کمی بررسی می توان گفت که 
»پیشخوان« امالی نادرست اما رواج یافته  واژه  »پیشخان« است و اگر کسی دغدغه  درست نویسی 

دارد، بهتر است آن را به صورت پیشخان بنویسد.

اما آ نچه من می توانم به بحِث هفت خوان و اســتفاده از »خــان« یا »خوان« اضافه کنم، دو نکته 
اســت. یکی آنکه دوامالیی بودِن این واژه را مثل شــماری دیگر از واژه های چندامالیی، به طور 
رسمی بپذیریم. همچنان که در عمل هم چنین است. دوامالیی بودِن این واژه از قدیم هم جاری 
بوده و هرچه بیشــتر در متون کهن می چرخیم، بیشتر سردرگم می شویم. بنابراین می توانیم مثل 

اغلب مردم به آن رسمیت ببخشیم و تصمیم بگیریم در این باره به کسی خرده نگیریم.
کار و راه دیگر این است که به سمت وحدت روّیه حرکت کنیم. مثاًل در واژه سازی نظامی، از خیلی 
قبل، واژه  »خان« را برای لوله  تفنگ ثبت کردند و اصطالح »خان کشی« را هم برای آن ساختند 
که هنوز هم به همین صورت استفاده می شود. افزون بر این، همان طور که برخی ادیبان از جمله 
جناب کزازی هم اشــاره کرده اند، صورِت »خوان« در مرتبت دوم برای این استفاده مجاز است. 
یعنی ادیبان می گویند درســت آن خان است، اما خوان هم غلط نیست. دیگر آنکه معنای اصلی 
»خوان« همان سفره  طعام و غذاست با کلی ترکیب که خیلی هم کاربرد دارند. یک نمونه اش در 

اســامی برخی رستوران ها. بنابراین می توان امالی »هفت خوان« را به جهت کاربرِد آن در متون 
کهِن پهلوانی، به همان حوزه محدود نگاه داشــت و در سایر موارد، فقط از »خان« استفاده کرد و 
مثاًل به جای تیتر »خواِن آخر برجام«، نوشــت »خاِن آخر برجام«. یعنی از واژه ای استفاده کنیم 
که هم در »چشم« فارسی گویاِن امروز به »خانه « نزدیک تر است و هم در »ذهن« ایشان، همان 

»هفت خوان رستم« را تداعی می کند.«
میرجالل الدیــن کزازی هم درباره  اینکه نگارش »هفت خوان« درســت اســت یا »هفت خان« 
توضیحی ارائه کرد. او در پاســخ به این ســوال که در این ترکیب، آیا واژه  »خان« درســت است یا 
»خوان«، اظهار کرد: پاسخ من به این پرسش این است که هر دو این واژه ها می تواند درست بود. 
از دو دید؛ یکی آن اســت که خان با واژه خانه هم ریشه اســت، زیرا جایی است که پهلوان چندی 
در آن به ســر می برد و کار بزرگ پهلوانی خود را به انجام می رساند؛ پس باید با الف نوشته شود. اما 

اگر خان را با واو هم بنویسیم بی راه نیست، زیرا در متن های کهن خان با واو نوشته شده است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

سربازی در نقطه صفر
نگاهی به رمان »نُه مرگ« نوشته هادی معصوم دوست 

به قلم هادی معصوم دوســت پیش از این رمان »به شیوه کیان فتوحی« عرضه شده بود؛ رمانی 
که از بســیاری جهاِت درونی و بیرونی با کار تازه او »ُنه مرگ« که به همت نشــر چرخ منتشر شده 
متفاوت است. تفاوت هایی که از همین جا می توان رد آن را گرفت. چرا که »به شیوه کیان فتوحی« 
نتوانست رسمًا منتشر شود و نویسنده آن را به صورت الکترونیک در فضای مجازی منتشر کرد.
چنین انتشــاری که نویسنده نیز در آن تردید داشته هنوز چنان جا نیفتاده که منجر به دیده شدن 
درست اثر شود. به هر روی آن رمان به لحاظ درون متنی نیز حکایت از رویکردی دیگرگونه داشت. 
با مضمونی شهری و خط داستانی پررنگی که وقایع آن درباره زندگی مردی از طبقه متوسط تهران 
بود. اما هادی معصوم دوســت الاقل برای دور شدن از دست اندازهایی که در آن کتاب دست به 

گریبانش بود؛ ترجیح داده پایتخت را رها کند و راهی ناکجاآباد شود. 
نخســت اینکه در این رمان آن حرکت پررنگ بیرونی داستانی، جای خود را به یک حرکت بطئی 
داده و در واقع روایت درونی تر شده و به تناسب آن، مخاطب نیز تغییر و تحوالت داستان و آدم ها 

را باید در الیه های درونی داستان جست وجو کند که البته پیچیده نیز هست.
روایت در این رمان بریده بریده اســت، با شکست زمانی و مکانی. نه آنگونه که تو در تو باشد بلکه 
با کیفیتی پــازل وار که دقت و درایت خواننــده را می طلبد تا در طول خوانــدن این روایت، قطعه 
قطعه پازل ها در کنار هم قرار گرفته کامل شــوند؛ هرچند امکان دارد خأل هایی دیده شود که گاه 

اجتناب ناپذیر می نماید.
حال و هوای رمان »ُنه مرگ« نه شهری ســت و نه روســتایی؛ ناکجاآبادی که شخصیت اصلی 
رمان به آنجا رسیده در واقع تبعیدگاهی ا ست که گریزی از آن وجود ندارد. پاسگاهی بین شهری 
که تنها وسیله ارتباطی آن مینی بوسی  است که بی اجازه کسی را برنمی گرداند. چنین جغرافیای 

مرموزی، اتمسفری ویژه و برخوردار از پتانسیل باال در 
اختیار نویسنده برای پرداختن به ایده های مورد نظرش 
قرار داده. شــخصیت اصلی رمان سربازی است که به 
منطقه ای پرت تبعید شده که آن را »ُنه مرگ« می نامند. 
او در ناکجاآباد با آدم هایی روبه رو می شود که شبح وار در 

گذشته او حضور داشته اند یا بدان مرتبطند.
با اینکه در رمان از منطقه ُنه مرگ، خدمت ســربازی و 
المان های خاص این دوره از زندگی مردانه اســتفاده 
شــده، در مجموع فضای ســیال و بی زمــان و مکانی 
که بر رمان ســایه افکنده؛ حال و هوایی انتزاعی به آن 

داده است.
رفت و برگشت میان واقعیت و رویا که از تخیل نویسنده 
سرچشــمه گرفته، وجوه مبهمی به رمان داده اســت؛ 
که هم می تواند تاثیری مثبت داشته باشد و هم تاثیری 
منفی؛ چنانکه موجب دشواری ارتباط با آن شود. با این 
حال نویسنده کم و بیش از این خطر جسته است و این 

جنبه های مبهم و هذیانی در طول رمان رفته رفته کنار می روند و الیه درونی داستان خود را نشان 
می دهند. در »نه مرگ« خشونت حضوری پررنگ دارد، گویی نویسنده خشونتی را که زندگی مدرن 
و جامعه پیرامونش دارد، به این شکل در فضایی ناکجاآبادی بروز داده است. مفهوم انتظار یکی 
از ایده های مهم مطرح شــده در این رمان است. انتظاری که بر ذهن و روان آدم ها سایه افکنده 
و قرار اســت به رهایی بیانجامد. رمان ُنه مرگ رمانی کم و بیش اســتوار بر تجربه گرایی  است. از 

نویسنده ای که می کوشد راه خود را ادبیات داستانی امروز پیدا کند. )منبع: الف(

سلطان عکاسی طبیعت ایران که بود؟
نیکول فریدنی 28 دی 1314 در شیراز به دنیا آمد. دست 
روزگار او را در ســن 14 سالگی به کرمان کشاند؛ جایی که 
قرار بود اســتعداد عکاسی او آنجا شــکوفا شود. خودش 
ماجرای زندگی اش را این گونــه تعریف می کند: »پدر من 
در طــرح معروف »ترومن« شــاغل بود و شــخصی به نام 
»حسین شــریفی« هم متصدی عکاســی »اصل چهار« 
بود. او گاهی از من می خواست در خشک کردن عکس ها 
کمکش کنم. بعد از مدتی با اصرار از حســین آقا خواستم 

اجازه دهد عکاســی کنم. ابتدا مخالفت کرد و گفت: »تو عکاســی بلد نیستی«. راست می گفت بلد 
نبودم اما قول دادم زود یاد بگیرم.

پدرم وقتی عالقه مرا به عکاســی دید، یک دوربین 3۵ میلی متری آرگوس برایم خرید. شــب و روزم 
شده بود عکاسی.

گفا از تهران بیاورد و من با وسواس،  سفارش اطرافیان باعث شد پدرم 2 حلقه فیلم رنگی نگاتیو رنگی آ
آنها را از آثار و طبیعت کرمان و اطراف آن پر کردم... بعد از مدتی، یک روز به دفتر پدرم در »اصل چهار« 
رفتم و عکس رنگی امامزاده دهستان را روی میزش دیدم؛ گفتم »این عکس را من گرفته ام«. گفت 
نه، این عکس را یک آمریکایی گرفته و به من داده. گفتم مطمئنم این عکس را من گرفته ام، از همین 

زاویه، همین موقع روز خودم با دوچرخه رفته بودم!
باالخره پدرم کشوی میزش را باز کرد و تمام عکس هایی که من گرفته بودم و چاپ شده بود را بیرون 
آورد و به من داد. آن روز بهترین روز عمرم بود. این نقطه شروع کار عکاسی من بود«. نیکول فریدنی، 

پدر عکاسی نوین و سلطان عکاسی طبیعت ایران در تاریخ 17 بهمن 1386 درگذشت.

حبس هوای آلوده در ازدحام آسمانخراش ها!
بر اساس طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران، ساخت و ساز بیش از 12 طبقه ممنوع است؛ با این 
حال در کوچه های 8 متری شمال شهر برج های 20 طبقه به باال را می بینیم که هیچ توجیهی برای 
آن وجود ندارد. جدا از دردسرهای زندگی شهری همچون ترافیک و مشکالت عبور و مرور ساکنان که 
با این آسمانخراش ها ایجاد می شود، تاثیر منفی این سازه ها در تهویه هوای پایتخت اثبات شده است.
وزارت راه و شهرسازی طی هفته های اخیر به بررسی تاثیر برج سازی بر آلودگی هوای تهران پرداخت 
که نظرات مختلفی در این باره مطرح شد. عباس آخوندی در دومین کنفرانس بناهای بلند در ۹ دی 
ماه اظهار کرد: وقتی منطقه 22 تهران طراحی می شد، اصرار مرحوم کازرونی وزیر مسکن دهه 60 
بر این بود که این منطقه به عنوان داالن باد تهران »کوتاه مرتبه« و با حداکثر فضای سبز باقی بماند؛ 
اما این همه ساختمان های بلند که در این منطقه احداث شده است جریان باد تهران را متوقف کرده و 
هیچ سازگاری با کیفیت شهر برای زندگی ندارد. در همان روز )۹ دی ماه( رئیس جمهور نیز وارد قضیه 
شــد. حسن روحانی با اشاره به درخواست دولت از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی، 
لزوم نظارت بر بلندمرتبه سازی در برخی مناطق شهری را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید برای برج ها 
و ســاختمان های بلندمرتبه، بخصوص آنهایی که در کریدور جابه جایی هوا قرار دارند، چاره اندیشی 

شود و حداقل از این به بعد از ساختن  آنها در این گونه مناطق جلوگیری شود.
اما مطالعات علمی تاثیر منفی برج ســازی در آلودگی هوای تهران را تایید کرده اند و این در شرایطی 
است که به نظر می رسد مجوزهای ساختمانی زیادی در منطقه 22 صادر شده و در حال صدور است.
حامد مظاهریان معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در این باره می گوید: به دلیل 
اینکه فرآیند صدور مجوز به ســاختمان های بلنــد صرفا بر مبنای تقاضا و درخواســت فرد بوده و به 
مســائل زیســت محیطی این ســاختمان ها از جمله جریان باد هیچ توجهی نمی شده است، االن با 
چنین وضعیتی در تهران از نظر آلودگی هوا روبه رو هســتیم. انگشت اتهامات در این زمینه به سوی 
شــهرداری ها نشانه گرفته شده اما شــهردار تهران ضمن پرهیز دادن منتقدان از سیاسی و جناحی 
کردن آلودگی هوا از این مساله با عنوان چالش »مادر« یاد کرد. قالیباف در خصوص تراکم فروشی های 
پایتخت نیز با بیان اینکه در گذشته حتما تراکم فروشی وجود داشته است، گفت: کسانی در دهه 70 
طرح تفصیلی را در کشوی میزشان گذاشته و در کشو را بستند و با افتخار سخنرانی می کردند و بعد در 
محله کامرانیه به زمین های 2000 متری، مجوز ساخت 2۵ طبقه دادند و تراکم فروشی کردند، امروز 
به نقد عملکرد شهرداری نشسته اند و جای سوال است که چرا آنها نقد می کنند؟ بنا بر اعالم شرکت 
کنترل کیفیت هوا، ســواری ها 48 درصد، موتورســیکلت ها 22 درصد، خودروهای نیمه سنگین با 
احتساب اتوبوس ها، کامیون ها و مینی بوس ها 24 درصد و خودروهای سنگین یک  درصد از آلودگی 
هوای تهران را تولید می کنند که شهردار تهران چاره اصلی حل این مشکل را بهبود حمل و نقل عمومی 
می داند. به گفته  کارشناسان، تهران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود کوه ها در سه طرف آن 
نمی تواند جابه جایی توده های هوا را به طور کامل داشته باشد و طی سال های اخیر بلندمرتبه سازی 
و ساختمان های بلند این امر را تشدید کرده است. با همه  این احوال، بسیاری معتقدند تعیین ضوابط 

شهرسازی و معماری برای کنترل آلودگی هوای پایتخت، موضوعی حیاتی است. )منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

خوش لباس های جوایز اسکار 2016
پوشــش بازیگران در مراسم اهدای جوایز سینمایی، 
نظر مردم و رسانه ها را به خود جلب می کند. با معرفی 
نامزدهای جایزه اسکار امسال، عالقه مندان دنیای 
مد و ســتاره های ســینما بی صبرانه منتظرند تا ببیند 
این هنرمندان با چه لباســی روی فرش قرمز حاضر 
می شــوند. سایت یاهو در گزارشــی به پیشواز مراسم 
فرش قرمز 28 فوریه رفته و تعدادی از شیک پوش ترین 
بازیگران ایــن مراســم را معرفی کرده اســت: ادی 

ردمین، بازیگر بریتانیایی که برای نقش خود در فیلم "دختر دانمارکی" نامزد دریافت جایزه شده، 
همیشه با لباس هایی کامال هماهنگ در مراسم فرش قرمز حضور داشته است. او عالقه زیادی 
به لباس های خوش دوخــت دارد. تام هاردی، بازیگری که به عنوان نامزد بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد برای نقش خود در "بازگشــته" معرفی شده، استایل خاص خود را دارد. کت و شلوار و 
جلیقه او همیشه با لوازم جانبی خاصی مانند ساعت جیبی و سنجاق کراوات های فانتزی همراه 
می شود. با چنین حمایت جمعی و اطمینانی که امسال در مورد لئوناردو دی کاپریو برای دریافت 
اولین جایزه اســکارش وجود دارد، شکی نیست که همه چشم ها به او خواهد بود. با توجه به این 
موضوع امیدواریم نامزد بهترین بازیگر مرد امســال با لباسی به صحنه آید که همه را تحت تاثیر 
قرار دهد. مارک روفالو هم خواه یک توکسیدوی رسمی ساده به تن کند یا یک کت ورزشی، همیشه 
موفق شــده به لباس فرش قرمز خود با تزئینات فانتزی جلوه خاصی بدهد. مایکل فاسبندِر 38 
ساله هم معموال لباس رسمی سیاه به تن می کند که همیشه بدون عیب و نقص دوخته شده است.

اکران فیلمی از کیارستمی پس از 38 سال 
انجمن فیلم کوتاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان فــارس در ادامــه برنامــه نمایــش هفتگی 
فیلم هــای کوتاه و مســتند مطرح ایــران و جهان، 
چهارشــنبه ٣٠ دی مــاه، فیلم »گزارش« ســاخته 
عبــاس کیارســتمی، یکــی از موفق ترین آثــار این 
فیلم ســاز را نمایش می دهد. برنامه یادشده، ساعت 
١٨ در تاالر حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان فارسـ  ســالن غزلـ  برگزار می شود و حضور 

در آن، برای تمامی عالقه مندان آزاد اســت. این اثر سینمایی به نوعی نخستین اثر بلند عباس 
کیارستمی محسوب می شود که در سال 13۵6 خورشیدی ساخته شده و به زندگی یک کارمند 
اداره دارایــی پرداخته کــه در ابتدا او را به دلیل دریافت رشــوه از کار معلــق می کنند و از همان 
جا مشــکالت وی بخصوص با همسرش آغاز می شــود. عباس کیارستمی در سال ١٣٥٤ دو 
فیلم کوتاه »من هم می توانم« و »دو راه حل برای یک مشــکل« را کارگردانی کرده است و این 
فیلمساز در اوایل ١٣٥٥ نیز فیلم کوتاه »رنگ ها« و به دنبالش فیلم ٥٤ دقیقه ای »لباسی برای 
عروسی« را ساخت. فیلم »گزارش«، حول زندگی مامور مالیاتی متهم به رشوه گیری، همراه با 
تم خودکشی است که اولین اثر سینمای ایران بود که گزارشی عینی از روابط پیچیده زوجی جوان 
را در جامعه ای که در برزخ بین ســنت و مدرنیسم دست و پا می زد، ارائه داد و ترکیب واقع گرایی 
و هنر، و شکســتن مرز ظریف بین آن دو در این اثر، منتقــدان را غافلگیر کرد. فیلم »گزارش« 

چهارشنبه ٣٠ دی در تاالر حافظ فرهنگ و ارشاد فارس، نمایش داده می شود.

ُنه مرگ
نویسنده: هادی معصوم دوست
انتشارات چرخ

قیمت: 12 هزار تومان 
179صفحه

طرح: کنستانتین سیوسو/ رومانی ببخشید داداش! آتیش داری؟؟ 
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