
رایزنی برای »احراز صالحیت«
اصالح طلبان که به گفته خودشان تنها 1درصد از نامزدهایشان تایید صالحیت شده اند، حاال به دنبال 
راهکارهایی هستند تا شورای نگهبان در نتایج ارائه شده از سوی هیئت های نظارت، تجدید نظر کند. آن ها 
که از مدت ها پیش اعالم کرده بودند که درحال مذاکره با شورای نگهبان درخصوص صالحیت ها هستند، بار 
دیگر می خواهند شانس خود را امتحان کنند. حاال برخی از دست به دامان رئیس جمهور شده اند و برخی از 

صفحه ۳پادرمیانی رئیس مجلس سخن می گویند. روحانی نیز دیروز گفت از تمام اختیاراتش  ...
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راحله آسمانی در المپیک 
IOC زیر پرچم

جابری انصاری:

تبادل زندانیان به موازات گفت وگوهای هسته ای به نتیجه رسید
جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه درباره مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا نیز گفت: این موضوع به موازات 

گفت وگوهای هسته ای بین جهات ذی صالح جمهوری اسالمی و طرف آمریکایی دنبال شد و به نتایجی رسید 
که جزییات آن اعالم شد. ابعاد انسانی آن و همینطور تامین حقوق تعداد قابل توجهی از اتباع جمهوری اسالمی 

که با زندان و محدودیت های قضایی مختلفی روبرو بودند، مبنای تعامل ما بود که با رفع این محدودیت ها به 
نتایج مطلوب رسید.  جابری انصاری در پاسخ به این سوال که تعداد دقیق زندانیان آزاد شده چند نفر و اینکه چه 
سازوکاری برای ایرانی هایی که در آمریکا هستند و می خواهند به کشور بازگردند اندیشیده اید، خاطرنشان کرد: 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳اینکه ایرانی های مقیم آمریکا چه تصمیمی برای ادامه زندگی خود اتخاذ کرده اند  ... صفحه 7

راحله آســمانی، ورزشکار 
ایرانی کــه زیر پرچم 
جهانی  فدراســیون 
تکواندو مســابقه داد 
توانست در مسابقات 

انتخابی المپیک  ...

رییس جمهور برای رهبر انقالب نامه نوشت

دستاوردهای یازده گانه برجام
صفحه 2

صفحه 2

محمــد اســماعیل کوثــری از 
عضویتــش در شــورای مرکزی 
ائتــالف اصولگرایــان خبر داد.

نماینده  ...

جعفــری دولت آبــادی گفت: در 
چنــد روز اخیر، ســه متهم اصلی 

و کلیدی تعرض ...

نماینده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی پس از بیان 

جزئیات پرونده ...

کوثری به شورا 
پیوست

دستگیری 3 مهره 
کلیدی ماجرای 

سفارت

 زاکانی 
 به دادسرا 
احضار شد

تعهــد آمــانو

فعالیت 10 گروه 
تروریستی علیه ایران

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس با اشاره به تالش 
گروه های تکفیری و تروریســتی بــرای ناامن کردن 
ایــران گفــت: ســربازان گمنــام امــام  زمان)عج( 
توطئه های گروه های تکفیری را در همان نقطه صفر 
مرزی نابود می کنند. عبدالرضا مصری ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی در حاشیه 
جلســه علنی پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
جلســه غیرعلنی صبح امروز مجلس با سیدمحمود 

... وزیــر اطالعــات  صفحه ۳علــوی 

فاجعه دیرالزور 
در شــرایطی که حمالت نیروهای ارتش ســوریه با 
پشــتیبانی هوایی روســیه علیه مواضع تروریست ها 
ادامه دارد، گروه های تروریستی در سوریه به جبران 
خســارات و تلفــات وارده طــی هفته هــا و ماه های 
اخیــر، نقطه تمرکز خود را بر هــدف قرار دادن بیش 
از پیــش غیرنظامیــان و انجــام جنایات گســترده 
در مناطــق مســکونی قــرار داده انــد. در تازه ترین 
مــورد، گزارش های معتبــر حاکی از آن اســت که 
تروریســت های داعش، 400 نفــر غیرنظامی را در 

صفحه 4منطقه »دیرالــزور« ربوده و  ...

 سهم نهادهای مهم 
در بودجه سال 95 دولت

هرچند کــه تعیین بودجه برای دســتگاه هــای مختلف 
معموال برآمده از جلسات کارشناسی متعدد بوده و عوامل 
زیادی از ســوی کارشناســان برای انتخاب ارقام بودجه 
موثر است. اما گاهی اوقات این ارقام از یک بحث بودجه 
ای و اقتصادی خارج شــده و تبدیل به یک جنجال رسانه 
ای می شود. در سال های اخیر نیز بودجه برخی دستگاه 
ها تا ماه ها بعــد از تصویب بودجه نیز موضوع گزارش ها 
و مصاحبه های متعدد بوده و بســیاری ردپای سیاســت 

صفحه 5را در ایــن ارقام دخیل مــی دانند ...

راه های خودشناسی را 
بشناسید!

ســروناز حر |  حتما برای شــما هم پیش آمده که در 
میان خانواده یا دوســتان خود افــرادی را می بینید 
که همیشــه و در هر حال از شــرایط خــود ناراضی 
هستند و یک احساس نارضایتی دائمی همواره با آن 
هاســت. جالب تر آن است که وقتی به شرایط مالی 
و اقتصــادی آن ها خوب دقت مــی کنی، می بینی 
که از این لحاظ کمترین مشــکل را نســبت به بقیه 
افراد دارند. ماجرای احساس فقر دائمی و نارضایتی 

صفحه ۶همیشــگی از اوضاع زندگی ...

احدی به حقش نرسید
عادت به مرده پرســتی و اهمیت ندادن به بزرگترها 
متاســفانه عادت جدیدی اســت که ما ایرانی ها کم 
کم بدان خو گرفته ایم. این مســاله در ورزش که باید 
جایگاه معرفت و مردانگی باشــد، بازهم متاسفانه، 
بیشــتر دیــده می شــود. معمــوال به پیشکســوتان 
فوتبال احترامی آنچنانی گذاشته نمی شود و پس از 
بستری شدن، یا فوت آنان، اهالی جامعه به یادشان 
مــی افتند. این بار داســتان فوت یکــی از بازیکنان 
خوب ســالهای دور فوتبال کشــورمان اســت. رضا 

صفحه 7احــدی بازیکــن ســالهای دور  ...

صفحه ۳

یوکیو آمانو در دیدار با علی اکبرصالحی از تعهد این سازمان به انجام تالش ها و فعالیت های غیرسیاسی و غیرجانبدارانه در قبال برنامه هسته ای سخن گفت
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کارت زرد مجلس به فانی
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش قانع نشد و دومین کارت زرد را به وی 
داد. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که برای پاســخ به سوال حلیمه عالی نماینده زابل در مجلس حضور داشت 
به ســوال این نماینده پاسخ داد اما با توجه به این که نماینده سوال کننده قانع نشد ، سوال به رای گذاشته شد. بر همین 
اساس از مجموع 200 نماینده حاضر با 99 رای موافق، 61 رای مخالف و 11 رای ممتنع نمایندگان مجلس از پاسخ های 
وزیر آموزش و پرورش قانع نشــدند. ســوال این نماینده در خصوص مدیریت و انتصابات ضعیف در آموزش و پرورش و 

بویژه درباره رئیس آموزش و پرورش بنجار بود. 
علی اصغر فانی که برای پاسخ به سوال حلیمه عالی نماینده زابل در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت ضمن تبریک به مناسبت به نتیجه رسیدن 
برجام در خصوص ســوال این نماینده مبنی بر مدیریت و انتصابات ضعیف در آموزش و پرورش، اظهار کرد: ســوالی که این نماینده داشــتند در مورد 
رئیس آموزش و پرورش بنجار بود که رئیس آموزش و پرورش این منطقه از سال 91 یعنی قبل از استقرار دولت یازدهم منصوب شده بود و به دلیل حسن 
عملی که داشــت همچنین مشغول به فعالیت بوده اســت. وی تصریح کرد: از طرف دیگر آقای حسینی دیگر نماینده زابل برخالف این نماینده سوال 
کننده مدافع ابقاء رئیس آموزش و پرورش این منطقه بوده است لذا نهایتًا مقرر شد هیأتی از طرف کمیسیون اصل 90 این موضوع را مورد رسیدگی قرار 
دهد که نهایتًا ما با استعفای رئیس آموزش و پرورش بنجار موافقت کردیم و یکی از معاونین این اداره را به عنوان سرپرست انتخاب کردیم اما نمی دانم 

کجای این سوال ملی تلقی می شود. 

دادگاه یک ماه دیگر به »بابک زنجانی« مهلت داد
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: دادگاه با درخواست استمهال مجدد ما موافقت کرد و یک ماه دیگر به موکلم مهلت 

داد.
رسول کوهپایه زاده  با بیان این مطلب اظهار کرد: در جلسه 26 دی ماه که با حضور کارشناسان بانک مرکزی، وکالی 
شــرکت نفت و بنده و موکلم و قاضی صلواتی برگزار شد مقرر شد که بانک مرکزی بانک و شماره حسابی را که مبلغ را 

دریافت می کند به آقای زنجانی اعالم کند، البته به گفته خود آنها این امر زمان بر اســت.
وی افزود: از آنجا که فردا مهلت یک ماهه موکلم برای بازپرداخت بدهی اش به پایان می رســد، ما مجدد درخواست 

اســتمهال کردیم که دادگاه با این درخواست موافقت کرد و یک ماه دیگر این مهلت تمدید شد.
تاکنون 24 جلســه برای رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی برگزار شد. در پایان جلسه بیســت و چهارم که 29 آذر ماه برگزار 
شــد، قاضی صلواتی پیرو تقاضای اســتمهال وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده به بابک زنجانی یک ماه فرصت داد تا نسبت به تسویه بدهی خود 

با مجموعه نفت اقدام کند.
بک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی تاجر ایرانی اســت که به اتهام فســاد مالی و رانت خواری دی ماه 1392 بازداشت شد و هم اکنون روند 
دادگاهی پرونده خود را می گذراند.از جمله اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اســناد 

بانکی است.

 بعد از »برجام 1« باید 
به سراغ »برجام 2« برویم

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به تأکید و 
سفارش مقام معظم رهبری در چند سال گذشته مبنی 
بر ایجاد کرســی های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: 
متأســفانه آنطور که شایسته اســت، به این امر مهم 
پرداخته نشد، واقعًا چقدر کرسی های آزاداندیشی آزاد 

است؟ کافی است جریانی حرف محققی را نپسندد.
وی در ادامــه خاطر نشــان کرد: اگــر نتایج تحقیق 
ملمــوس و قابل درک باشــد، باعث جــذب درآمد و 
استعدادها می شــود و باید بگذاریم اساتید به همراه 
دانشــجویان در کرسی های آزاداندیشــی آزادانه به 

اظهار نظر و عقیده در زمینه های مختلف بپردازند.
هاشمی رفسنجانی، آزاداندیشی را اساس پیشرفت 
اسالم دانست و گفت: در زمان ائمه و امامان معصوم 
فضا برای علــم و دانش باز بوده اســت و با وجودی 
که علم آنان لدنی بوده اســت، به معلم خود هدیه به 
پاس یاد دادن می دادند و در چنین شــرایطی بود که 
بزرگترین تمدن دنیا را در جامعه ای که تعداد باسوادان 
آن بسیار اندک بود، پایه گذاری کردند، به طوری که 

هنوز خیلی ها ریزه خوار آن تمدن هستند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه ایران دارای پزشــکان 
باسواد، حاذق و مهربان است، گفت: اگر به تحقیق 
و پژوهــش اهمیــت و بها بدهید، هر ســال شــاهد 
دســتاوردهای عظیم و بهتری در این حوزه خواهیم 
بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه 
ســخنان خود با تبریک اجرای برجام در پی موفقیت 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات با 5+1 
با حمایت رهبری و مردم و تالش های شــبانه روزی 
اعضــای تیم، اظهار داشــت: کاری که دولت آقای 
روحانی و تیم هسته ای ایران انجام داد، کاری خطیر 
و بزرگ اســت که بی شــباهت به پذیــرش قطعنامه 
598 نیســت. البته شــرایط کشــور در مقایسه با آن 
روزها از جهاتی بهتر و از جهاتی بدتر اســت، ما در آن 
ســال ها این همه انحراف، قرض و فساد نداشتیم و 
با کشورهایی که دشــمن خونی ما بودند، پس از یک 

سال روابط عادی و طبیعی داشتیم.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به خوشحالی و خرسندی 
همه دنیا به جز صهیونیســت ها، جمهوری خواهان 
آمریکا و جمعی از دلواپسان داخلی از اجرای برجام، 
گفــت: در موفقیــت برجــام 1 تیم هســته ای ایران 
با پشــتوانه ی حق و دانــش به مصــاف 1+5 رفت و 
حقانیت ایران را به آنها اثبات کرد و در شــرایط فعلی 
وضع هســته ای ما خیلی بهتر از گذشته شده است، 
چرا که مواد غنی شده اورانیوم را به روسیه می فروشیم 

و در آینده آب سنگین را به آمریکا خواهیم فروخت.
وی با ابراز تأســف از اعــالم رد صالحیت حدود 60 
درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس در روز اول انجام 
برجام، گفت: پس از موفقیت برجام 1 باید با حراست 
از دســتاوردهای برجام و باز گذاشــتن راه تحقیق و 
پژوهش و جدی گرفتن کرســی های آزاداندیشــی و 
آزادی بیان و عقیده در برجــام 2 بتوانیم زمینه های 

توسعه و رشد و بالندگی کشور را فراهم کنیم.

دستاوردهای یازده گانه برجام
رییس جمهور برای رهبر انقالب نامه نوشت

رییس جمهــوری پس از اجرای رســمی برجــام، در نامه ای بــه رهبر انقالب 
دســتاوردهای حاصل توافق در حوزه های مختلف را برای ایران تشــریح کرده 
است. حســن روحانی با بیان این دســتاوردهای یازده گانه تصریح کرده است 
که این دستاوردها با پایمردی و استقامت 12 ساله مردم استوار ایران در مقابل 
تمامی تهدیدها و تحریم ها و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه آن رهبر فرزانه، 

محقق شد.
دکتر روحانی همچنین تاکید کرده است که دولتش مصمم است با توجه کامل به 
رهنمودهای رهبری، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت رصد کند و به دور از 
خوش بینی افراطی، در برابر هر ُخلف وعده، اقدام متناسب متقابل به عمل آورد 
و همچنین هر گونه تالش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد. 

دستاوردهای فنی ایران چه بود؟
رئیس جمهور در ابتدای نامه خود با اشــاره به اجرایی شــدن برجام، این اتفاق 
را در نتیجه پایمردی و اســتقامت 12 ساله مردم اســتوار ایران در مقابل تمامی 
تهدیدها و تحریم ها، و تحت رهبری داهیانه و شجاعانه رهبری خوانده و در 11 

بند دستاوردهای هسته ای را بیان کرده است.
روحانی در بیان این دستاوردها تصریح کرده است که خواسته راهبردی ملت 
ایران برای تثبیت حق مســلم در زمینه فعالیت  صلح آمیز هسته ای، به تحقق 
رسیده و برنامه هسته ای کشــورمان با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی 
و احتــرام جهانیان قرار گرفته اســت. وی با بیان اینکه غنی ســازی به عنوان 
حســاس ترین و مهم ترین بخش برنامه هســته ای کشــورمان، در مســیری 
تکامل یافتــه ادامه می یابد، خاطرنشــان کرده اســت که به ایــن ترتیب طی 
برنامه ای مدون، ایران در زمره تولیدکنندگان بین المللی ســوخت هسته ای 

درمی آید.
رئیس جمهور در بند دیگری به  راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک اشاره کرده 
و است که در چارچوب یک همکاری بین المللی به یک راکتور تحقیقاتِی مدرن 
و پیشرفته و با استاندارد سطح  باالی بین المللی، تبدیل خواهد گردید. روحانی 
دستاورد دیگر هسته ای را ورود بیش از 200 ُتن کیک زرد به کشور خوانده و یادآور 
شــده اســت که ذخایر راهبردی اورانیوم در ایران برای اولین بار پس از انقالب 
اسالمی افزایش قابل توجهی یافت. وی فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین 
تولیدی کشور را پنجمین دستاورد هسته ای عنوان کرده و تاکید کرده است که 
به این ترتیب جمهوری اسالمی ایران به جمع معدود کشورهای صادرکننده این 

مواد حساس وارد شده است.
حســن روحانــی همچنین در ششــمین بنــد از ایــن 11 بند به باز شــدن باب 
همکاری های بین المللی با برنامه هســته ای صلح آمیز کشورمان اشاره کرده 
اســت.  همکاری هایــی کــه در عرصه هایی همچــون تأســیس نیروگاه های 
هســته ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید ســوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، 

گداخت هســته ای، پزشکی هســته ای، ایمنی هســته ای، آب شیرین کن و 
محافظت از محیط زیست خواهد بود. 

دستاوردهای سیاسی و حقوقی ایران کدام بود؟
روحانی بندهای بعدی را به دستاوردهای ایران در حوزه های سیاسی، حقوقی 
و اقتصادی اختصاص داده است. رئیس جمهور در این بخش به لغو 6 قطعنامه 
فصل هفتمی شــورای امنیت ســازمان ملل بر ضّد ایران اشــاره کرده و یادآور 
شــده اســت که هم اکنون تنها قطعنامه 2231 اعتبار دارد که پس از ده سال 
خودبه خود لغو خواهد شــد. روحانی لغو  12 قطعنامه و 5 تصمیم شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دســتاورد بعدی هســته ای خوانده و تاکید کرده 
اســت که هم اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط به گذشته برنامه هسته ای 
کشور خاتمه یافته و تنها قطعنامه اخیر )2015/70( اعتبار دارد که صرفًا ناظر 

به اجرای برجام خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه به برداشــته شــدن تحریم ها پرداخته اســت. او با بیان 
اینکه  تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای شورای امنیت، اتحادیه 
اروپا و ایاالت متحــده آمریکا در حوزه های گوناگــون همچون نقل وانتقاالت 
مالی، فعالیت های بانکی، سوئیفت، سرمایه گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات 
صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، کشتیرانی، بنادر، تجارت طال و 
سایر فلزات، خودرو، هواپیما برداشته شده، تصریح کرده است که به این ترتیب 
زمینه الزم برای حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده از فرصت های 

بازار صادراتی و دسترسی به بازار سرمایه بین المللی فراهم گردید.
روحانی همچنین  آزادشــدن  دارایی های مسدود شــده مربوط به تحریم های 
هســته ای ایران را دســتاورد بعدی خوانده و تاکید کرده اســت که این موضوع 
امکان اســتفاده برای سرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال در کشور را در دسترس 

قرار می دهد.
رئیس جمهور در نهایت در بند یازدهم به اصالح وجهه ایران برای جهانیان اشاره 
کرده و نوشته است: »و از همه مهم تر، تالش چندین ساله بدخواهان اسالم و 
ایران که می خواستند تصویری نادرست و هراسناک از انقالب اسالمی ترسیم 
کنند، شکســت خورد و سیمای انســانی و صلح طلب ایران اسالمی در فضای 
جهانی درخشــید و جامعه جهانی را به تحســین اخالق و منــش خردمندانه و 

عزتمندانه فرزندان انقالبی شما وا داشت«.

رصد دقیق اجرای تعهدات طرف مقابل
رئیــس جمهور با تبریک این موفقیت بــزرگ، آن را نتیجه قدرت درونی و پایدار 
جمهوری اســالمی ایران در سایه انقالب اســالمی و رهبری ولّی فقیه خوانده 
اســت که دشمنان انقالب اســالمی را از هر گونه تهدید و تحریم مأیوس کرده 
و به پای میز مذاکره کشــاند. روحانی تصریح کرده است که این پیروزی نتیجه 

پایمردی و اســتقامت مردم قهرمان ایران در مقابل همه فشارها و کاستی ها و 
نتیجه قریب به ســی ماه مذاکرات طوالنی و نفس گیری بود که تحت هدایت، 

حمایت و ادعیه رهبری صورت گرفت.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه راهی که ملت ایران دوازده سال پیش انتخاب 
کرد تا در مقابل زورگویــی و انحصارطلبی قدرت های اســتکباری و زیاده خواه 
بایستد و از حقوق خود دفاع کند، اکنون به ثمر نشسته است، تصریح کرده است: 
»سیاست استکبار در تعطیلی برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از غنی سازی، 
برچیدن راکتور آب ســنگین، تعطیلی فردو و توقف تحقیق و توسعه با شکست 
مواجه شــد و اکنون سر تعظیم در برابر اراده مردم ایران فرو آورده و تمامی آنچه 
به اتکای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل برای ایران و ایرانی ممنوع 
شــده بود، مورد شناسایی و احترام واقع گردید. واقعیت این است که ملت بزرگ 
ایران عزتمندانه مقاومت کرد، عزتمندانه مذاکره کرد، و عزتمندانه توافق نمود«.
روحانی با بیان اینکه موفقیت مردم ایران در این توافق، در کنار شادمانی دوستان 
انقالب اســالمی، آشفتگی و عصبانیت دشــمنان جمهوری اسالمی ایران را 
در منطقه و خارج آن در پی داشــت، تاکید کرد که جمهوری اســالمی اکنون 
به پشــتوانه بازوان قدرتمند خود، و بــا اتکاء به توانایی های دفاعی، سیاســی، 
اقتصادی و دیپلماتیــک، بازیگری اصلی، ثبات آفریــن و تضمین کننده صلح 
و آرامــش منطقه  اســت. روحانی تصریــح کرده اســت : »حل وفصل موضوع 
هسته ای، و توانایی تعامل موفق با شش قدرت بزرگ جهان، اقتدار منطقه ای و 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران را تثبیت کرد. جای تأسف است که آنها که 
با صرف میلیاردها، تمامی سعی خود را به عمل آوردند تا مذاکرات را به شکست 
بکشــانند و یا مانع تصویب و اجرای آن شوند، اکنون نیز سراسیمه دست به هر 

اقدامی می زنند تا مانع فرو ریختن کامل دیوار ایران هراسی شوند«.
رئیس جمهور در انتهــای نامه خود با بیان این موضوع کــه با رفع تحریم های 
ظالمانــه راه برای شــکوفایی اقتصادی ایــران از طریق اجرای جــدی و مؤثر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی باز شده است، یادآور شده است که دولت اعتقاد 
راســخ دارد که اگرچه رفع تحریم ها از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران 
کاری الزم و ضروری بود که صورت گرفت، لیکن الزمه قطعی گشایش اقتصادی 
و بهبود معیشت و اشتغال، پیگیری همه جانبة اقتصاد مقاومتی و حضور فعال 

همه مردم در صحنه سرمایه گذاری و کار و ابتکار است.
روحانی تصریح کرده است: »دولت مصمم است با توجه کامل به رهنمودهای 
حضرتعالــی، اجرای تعهدات طــرف مقابل را با دقت و جدیت رصــد نموده و با 
واقع بینی هوشمندانه و به دور از هر گونه خوش بینی افراطی، در برابر هر ُخلف 
وعده، اقدام متناســب متقابل به عمل آورده و با برنامه ریــزی دقیق و اصرار بر 
خواســته ها، منافع و نیازهای واقعی کشــور، ابتکار عمل در روابط سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی پســاتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه تالش دشمنان 

برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد«.

پیگیری روزدیدبان مجلس

تبادل زندانیان به موازات گفت وگوهای هسته ای به نتیجه رسید
جابری انصاری ســخنگوی وزارت خارجه درباره مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا نیز گفت: این موضوع به موازات گفت وگوهای هسته ای بین جهات ذی صالح جمهوری اسالمی و طرف آمریکایی 
دنبال شد و به نتایجی رسید که جزییات آن اعالم شد. ابعاد انسانی آن و همینطور تامین حقوق تعداد قابل توجهی از اتباع جمهوری اسالمی که با زندان و محدودیت های قضایی مختلفی روبرو بودند، 

مبنای تعامل ما بود که با رفع این محدودیت ها به نتایج مطلوب رسید.
جابری انصاری در پاسخ به این سوال که تعداد دقیق زندانیان آزاد شده چند نفر و اینکه چه سازوکاری برای ایرانی هایی که در آمریکا هستند و می خواهند به کشور بازگردند اندیشیده اید، خاطرنشان کرد: 

اینکه ایرانی های مقیم آمریکا چه تصمیمی برای ادامه زندگی خود اتخاذ کرده اند مربوط به خودشان می شود.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها احکام قضایی متعددی برای ایرانی های مقیم آمریکا و اتباع آن صادر شــد و ما تالش کرده ایم محدودیت های اتباع کشــورمان برداشته شود. همچنین 28 ایرانی در 

قالب توافق اخیر از زندان خارج شدند و محدودیت های مربوط به آنها نیز برداشته شد ولی اینکه آنها برای ادامه زندگی خود چه تصمیمی می گیرند به خودشان مربوط است.

سیاسی
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تعهد آمانو به تالش غیرسیاسی در همکاری با ایران

رایزنی برای »احراز صالحیت«
واکنش جناح های سیاسی به اعالم صالحیت ها چه بود؟

اصــالح طلبان که به گفته خودشــان تنهــا 1درصد از نامزدهایشــان تایید 
صالحیت شــده اند، حاال به دنبال راهکارهایی هســتند تا شورای نگهبان 
در نتایج ارائه شــده از ســوی هیئت های نظارت، تجدید نظر کند. آن ها که 
از مدت ها پیــش اعالم کرده بودند کــه درحال مذاکره با شــورای نگهبان 
درخصــوص صالحیــت ها هســتند، بار دیگر مــی خواهند شــانس خود را 
امتحان کنند. حاال برخی از دســت به دامان رئیس جمهور شده اند و برخی 
از پادرمیانی رئیس مجلس ســخن می گویند. روحانی نیز دیروز گفت از تمام 
اختیاراتش در پیگیری این موضوع اســتفاده خواهد کرد. این در حالی است 
که اساســا رئیس جمهور به لحاظ قانونی اختیــار چندانی در این زمینه ندارد 
و صرفا می تواند به شــورای نگهبان تذکر دهد. لذا به نظر می رســد اصالح 
طلبان چنان که خود نیز بر آن تاکیــد دارند، چاره ای به جز اعتراض قانونی 
و طی مســیر قانون ندارند. از آن ســو نیز باید امید داشت شورای نگهبان به 

موضوع رسیدگی کند.

مسئوالن به موضوع ورود کنند
آن طــور که اصالح طلبان مــی گویند، از حدود 3 هــزار نامزدی که معرفی 
کرده بودند، تنها 30 نفر تایید صالحیت شده اند. از این تعداد 5 نفر از تهران 
و بقیه در تعدادی از شهرســتان ها هســتند، به طوری که اصالح طلبان در 
برخــی از حوزه های بــزرگ مثل کرمان هیــچ نامزدی ندارنــد. لذا موضوع 
ردصالحیت ها آنقدر جدی بود که شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
شب گذشته تشکیل جلســه داد و امروز نیز بیانیه ای در این خصوص صادر 
کرد. این شــورا در بیانیــه خود از رییس جمهور که مســئول اجــرای قانون 
اساســی است و دیگر شــخصیت های تاثیرگذار نظام درخواست کرده است 
 با تعامل با مقــام های تصمیم گیرنده، در راســتای اصالح مشــکل کنونی

 اقدام کنند.
حسین مرعشی سخنگوی شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان نیز ضمن 
درخواســت از رئیــس جمهور بــرای اعتراض به این مســئله گفته اســت: 

»ایــن انتخابات بــرای دولت روحانی یــک محک و آزمایــش خواهد بود«. 
درخواســتی که امروز واکنش الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور 
را در پی داشــت. او گفت: »رییس جمهور با شــورای نگهبــان در ارتباط با 
رد صالحیت هــای داوطلبان دهمیــن دوره مجلس مذاکــره می کند تا اگر 

اشــتباهی اتفاق افتاده از رد صالحیت شده ها اعاده حیثیت کند«.
محمدرضا تابش نماینده اصالح طلب مجلس که خود تایید صالحیت شده 
است نیز از قول رئیس مجلس برای مذاکره با شورای نگهبان خبر داده است. 
تابش با بیان اینکه آن هــا امروز با رییس مجلس در این زمینه صحبت کرده 
اند، گفته است رییس مجلس قول داده است که از اعضای شورای نگهبان 
درخواســت کند تا کارگروهی برای استماع نمایندگان معترض تشکیل شود. 

احراز نشده است یعنی چه؟
امــا در ایــن میان چهــره ها و رســانه هــای غیراصــالح طلب نیــز به این 
موضــوع پرداخته اند. روزنامه جمهوری اســالمی در یادداشــت امروز خود 
بــه موضوع »عدم احــراز صالحیت« به دلیــل »ضیق وقــت« پرداخته و از 
آن انتقــاد کــرده و آن را خالف حق الناس خوانده اســت. این یادداشــت با 
بیــان اینکه ایــن ضیق وقت بــه علت اشــتغاالت فراوان اعضای شــورای 
نگهبان در نهادهای مختلف اســت، از شورای نگهبان می پرسد که چگونه 
قصــد دارد تعارض آن را بــا حق الناس بــودن مرتفع می نمایــد؛ چراکه این 
اتفاق حق مــردم را در انتخاب داوطلبانی که شــاید صالــح بوده اند و احراز 
صالحیــت نشــده اند از بین برده اســت، حق فــرد داوطلبی که خــود را در 
معرض انتخاب شــدن قرار داده و پرونده او بررســی نشــده را پایمال نموده 
 اســت و در نهایت حــق جامعــه را در بهره بــردن از نماینده شایســته از بین 

برده است.
همچنین آیت الله دری نجــف آبادی، نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی 
از شــورای نگهبان به دلیل عدم احراز صالحیت هــا انتقاد کرد. دری نجف 
آبادی با بیــان اینکه در خیلی از موارد باید حکیمانــه رفتار کرد، گفت: »این 

کلمه احراز نشــده است یعنی چه؟ و آن هم یکی دو نفر نیستند که 40 درصد 
احراز نشــده اســت«. نماینده ولی فقیه با بیــان اینکه عدم احــراز هم یعنی 
رد صالحیت و این بازی با آبروی افراد اســت، افزود: »شــما بروید بررســی 
و احراز کنید و این فشــار روانی را روی دســتگاه های مختلــف، داوطلبان، 
مردم و دســتگاه های نظارتی کــم می کند. از همه مهم تر فشــار بین  المللی 
را روی کشــور کم می کند و بهانه به دســت دشــمنان نمی دهد کــه علیه ما 
موضع بگیرند. این موضوع بسیار حســاس بوده و نسبت به همه جوانب باید 

حق الناس را در نظر داشت«.

هیئت های اجرایی قانون را رعایت نکرده اند
درمقابل چنین دیدگاه هایی، خبرگزاری اصولگرای تسنیم در گزارشی تاکید 
کرده اســت که شــورای نگهبان در این دوره با تایید صالحیت حدود 5 هزار 
نفر، رکورد بیشــترین تایید صالحیت ها را زده اســت. البته باید ذکر کرد که 
ایــن موضوع به علت تعداد زیاد ثبت نامی ها اســت و باید در چنین مقایســه 

هایی چنین چیزی درنظر گرفته شود.
همچینن ســیدمحمد ســادات ابراهیمی نماینده اصولگرای مجلس انتقاد 
خود را متوجه هیئت های نظارت دانســته و گفته است: »بعضی هیأت های 
اجرایی به پرونده بعضی از داوطلبانی که اســتعالمات منفی از سوی مراجع 
چهارگانه درباره آنها وجود داشت به دیده اغماض نگاه کردند. از این رو وقتی 
نوبت به نظر هیأت های نظارت رســید مجبور به رد صالحیت این دســته از 
داوطلبانی شــدند که در هیأت های اجرایی صالحیت شــان تائید شده بود، 
بنابرایــن تفاوت های آماری به علت لحاظ نکردن نظرات مراجع چهارگانه از 

سوی هیأت های اجرایی است«.
نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اســالمی نیز در این خصوص خاطرنشــان 
کرده اســت که اصالح طلبان خود را به اندازه کافی برای یک رقابت جدی با 
اصولگرایان آمــاده کرده اند و ردصالحیت برخی از آن ها مانع رقابتشــان با 

اصولگرایان نخواهد شد.

»عزت،حکمت و مصلحت« برجام را به فرجام رساند
سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان در جلسه شورای راهبردی وزارت دفاع طی سخنانی با تبریک موفقیت بزرگ و دستاورد سترگ جمهوری اسالمی ایران در رفع تحریم های بی منطق و ظالمانه به محضر مقام معظم رهبری، 
ریاست محترم جمهوری و ملت رشید و سرافراز ایران گفت: با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، مقاومت بی نظیر ملت حماسه آفرین ایران اسالمی و مجاهدت و مدیریت دولت خدمت گذار به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور، 

این پیروزی را از دستاوردهای سیاست مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرد. دهقان در ارتباط با اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران گفت: تالش 
برای اعمال تحریم های جدید به بهانه های نامربوط نشان از تداوم سیاست های خصمانه آمریکا و کینه ورزی علیه ملت ایران و تالش بیهوده برای تضعیف قدرت دفاعی ایران است که به امنیت، ثبات و آرامش منطقه هیچ 

کمکی نمی کند. وزیر دفاع تاکید کرد: صنایع موشکی جمهوری اسالمی ایران کامال بومی و متکی بر دانش، تخصص و زیر ساخت های صنعت دفاعی است و تحریم افراد و شرکت ها تاثیری بر روند توسعه و تقویت آن ندارد 
گاهانه و هوشمندانه خود در صحنه تحت  و البته این را در عمل و با رونمایی از دستاوردهای جدید موشکی نشان خواهیم داد. دهقان در پایان افزود: امروز در پسا برجام، ملت ما با حفظ وحدت، انسجام و حضور آ

زعامت و رهبری مقام معظم رهبری ضمن بهره برداری کامل از فرصت های اجرایی شدن برجام، با نهایت دقت، اقدامات دشمن را رصد و متناسب با آن واکنش تعیین کننده و پشیمان کننده خواهد داشت .

کوثری به شورا پیوست
محمــد اســماعیل کوثــری از عضویتش 
در شــورای مرکــزی ائتــالف اصولگرایان 
خبــر داد.نماینــده مــردم تهــران گفــت 
کــه با توجــه بــه لطــف و دعوت شــورای 
مرکــزی ائتالف اصولگرایان بــه نمایندگی 
از جمعیــت جانبــازان انقــالب اســالمی 

حضــور  ائتــالف  ایــن  جلســات  در  و  شــده  ائتــالف  ایــن   عضــو 
پیدا می کنند.

گفتنی است ریاست شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان آیت الله موحدی 
کرمانی، بر عهــده دارد ودرآن نمایندگانی از تشــکلهای مختلف اصولگرا 

حضور  دارند.

دستگیری 3 مهره کلیدی ماجرای سفارت
جعفــری دولت آبــادی گفــت: در چند روز 
اخیر، ســه متهــم اصلی و کلیــدی تعرض 
به ســفارت عربستان شناســایی و دستگیر 
شدند. عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط 
با آخرین وضعیت رســیدگی دادســتانی به 
موضوع تعرض به سفارت عربستان گفت: 

در هفته های اخیر دســتگیری ها هدفمندتر شــده و فهرست هایی در این 
رابطه نیز شناســایی شدند.وی از دســتگیری های جدید در این رابطه خبر 
داد و افزود: در چند روز اخیر، ســه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت 
عربســتان شناسایی و دســتگیر شــدند و تاکنون تحقیقات مفصلی از این 

متهمان انجام شده است.

زاکانی به دادسرا احضار شد
نماینــده مردم تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی پــس از بیــان جزئیــات پرونــده 
»کرسنت« به دادســرا احضار شد.علیرضا 
زاکانــی نماینده مــردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی امــروز دوشــنبه پس از 
افشاگری هایش پیرامون پرونده کرسنت به 

دادسرا احضار شــد.زاکانی پس از حضور در دادسرا در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانــی خبرگزاری فارس،  خواســتار برپایی هرچه ســریعتر دادگاه برای 
افشاگری پیرامون پرونده کرسنت شد.وی اضافه کرد: من از برپایی دادگاه 
کرسنت اســتقبال می کنم زیرا ما می توانیم در این دادگاه ناگفته های خود 

را بیان کنیم.

دو روز پس از اعالم اجرای برجام و در راستای تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس 
بیــن المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بــه ایران آمد. آمانو در این 
دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 

اتمی ایران دیدار و گفت و گو کرد. 
آمانــو پس از دیدار و گفت و گو با صالحی در جمع خبرنگاران و در پاســخ به این 
سوال ایرنا که با شروع برجام چه هماهنگی و همکاری خاصی بین ایران و آژانس 
انجام می شود، گفت: اجرای برجام اولویت مهم ما است و این جریان تازه آغاز 
شده و تحوالت بعدی منتظر گذشت زمان است. وی با تشریح محورهای دیدار 
خود با صالحی افزود: جلســه موثر و خوبی با معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران داشتم و این افتخار را دارم که بعدازظهر نیز با رییس 

جمهوری ایران مالقات داشته باشم.

مدیــر کل آژانس با بیان اینکه ســفر من بــه ایران زمانی انجام می شــود که 
اجرای برجام دو روز قبل و پس از تایید آژانس آغاز شد، ایران اقدامات الزم را 
برای برجام تکمیل کرده است، گفت: در این دیدار توافق کردیم که همکاری 
های بین ایران و آژانس را بیشتر تقویت کنیم. آمانو یادآور شد: کارهای بسیار 
زیادی انجام شده است تا به نقطه ای که اکنون قرار داریم، رسیده ایم و تالش 
مستمر و مشــابهی نیز در آینده الزم اســت. وی با بیان اینکه اجرای پروتکل 
الحاقی از اقدامات بسیار مهم است تا این شرایط را حفظ کنیم، تصریح کرد: 
ایران اکنون به دوره جدیدی وارد شــده است و ما متعهد به ادامه تالش های 
غیرجانبدارانه و غیرسیاســی خود در حالت واقعیت هستیم.  آمانو یادآور شد: 
چنین تالش هایی نیز از ســوی ایران الزم است و از سوی آژانس نیز باالترین 

تالش را انجام خواهیم داد.

مدیر کل آژانس همچنین در پاســخ به خبرنگاری که پرســید آیا مختومه شدن 
کامل پرونده هسته ای ایران و نتیجه گسترده تر چقدر زمان می برد و چه زمانی 
کمک آژانس به ایران برای تکمیل پروژه ســوخت و نقــل انتقال انجام خواهد 
شــد، گفت: آنچه مهم اســت تمرکز برای اجرای برجام است در صورت ادامه 
آرام و مثبت همکاری ها موارد ابهام برطرف می شــود. او در مورد نتیجه گیری 
گســترده تر با بیان اینکه بعد از همکاری های اولیه این موضوع مشخص می 
شود، اظهار کرد: در مورد همکاری های خاص فنی با در نظر داشتن قطعنامه 
های شــورای امنیت، شــاید در برخی موارد نتوانیم همکاری های فنی داشته 
باشــیم اما این موضوع در حال بررسی است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا زمان آن نرسیده که باتوجه به اینکه 
رژیم صهیونیستی سالح هســته ای دارد، آژانس به این مساله رسیدگی کند، 
گفت: در مورد این مساله در اجالس بعدی آژانس و شورای حکام در ماه سپتامبر 

گفت و گو می شود.

فعالیت 10 گروه تروریستی 
علیه ایران

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس با اشاره به تالش 
گروه های تکفیری و تروریســتی بــرای ناامن کردن 
ایــران گفــت: ســربازان گمنــام امــام  زمان)عج( 
توطئه های گروه های تکفیری را در همان نقطه صفر 
مرزی نابود می کنند. عبدالرضا مصری ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی در حاشیه 
جلســه علنی پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
جلســه غیرعلنی صبح امروز مجلس با سیدمحمود 
علوی وزیــر اطالعات، اظهار داشــت: در جلســه 
غیرعلنی امروز مجلس گزارش بسیار جامع و کاملی 

از طرف وزیر اطالعات ارائه شد.
وی ادامه داد: طبیعتًا برای همه این ســؤال شــاید 
پیــش آید که بــا توجه بــه اینکه همه منطقــه درگیر 
شــرارت های گروه های تکفیری هســتند و شاید به 
نوعی بتوان گفت همه تالش هــا و اهداف آنان هم 
ناامن کردن جمهوری اسالمی ایران است، چطور در 
کشور ما اثری از شرارت های این گروه های تکفیری 
و تروریست ها دیده نمی شــود، آیا کاًل وجود ندارد یا 

اینکه خنثی می شود؟
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس گفــت: امروز 
گزارش های بســیار جامــع و کاملی هــم به صورت 
کالمــی و مکتــوب و هــم بــه صــورت تصویری و 
مشروح توسط مسئوالن وزارت اطالعات ارائه شد، 
گزارشی از اقدام سربازان گمنام امام زمان )عج( که 
توطئه های گروه های تکفیری و داعشــی را صدها 
کیلومتــر در خارج از مرزهای ایران اســالمی خنثی 
کردند. مصری افزود: در این گزارش شاهد بودیم که 
موارد بسیاری از توطئه های این گروه ها در سال های 
گذشــته و همین امسال وجود داشــته که قرار بوده 
عملیات هایی توسط گروه های تکفیری در کشور ما 
انجام شــود اما در همان نقطه صفر توسط سربازان 

گمنام امام زمان )عج( نابود شده است.
وی تصریح کرد: گزارش جامعی ارائه شــد از اینکه 
برخی کشورهای مرتجع منطقه حمایت های نظامی، 
تســلیحاتی و خصوصًا مالی از گروه هــای تکفیری 
انجــام می دهند که شــاید اولین هدف آنــان ناامن 
کردن ایران اسالمی است که خوسبختانه همه این 
توطئه ها خنثی شده است و مقادیر زیادی مهمات و 
یا افرادی که می خواسته اند عملیات انجام دهند نیز 
خنثی و دستگیر شده اند. نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس خاطرنشان کرد: مسئوالن وزارت اطالعات 
همچنین بیان کردند که علما و بزرگان اهل تســنن 
منطقه همکاری بسیار جامع و صمیمانه ای داشتند 
که همکاری آنان در پیشگیری و خنثی کردن اهداف 

گروه های تکفیری در کشور مؤثر بوده است.
" نمایندگان مجلس نیز از این همه دقت و برنامه ریزی 
هوشــمندانه و مقتدرانه وزارت اطالعات قدردانی و 
تشکر کردند، امنیتی که امروز در کشور حاصل شده از 
فعالیت های برادران و خواهران ما در وزارت اطالعات 
نشأت می گیرد و همه عملیات هایی هم که ضدانقالب 
در برخی از مناطق مرزی انجام داده و باعث شهادت 
مرزبانان کشــورمان شــده نیز همه این افراد توسط 
وزارت اطالعات در عملیات های مختلف به هالکت 
رسیده اند". مصری در پایان اضافه کرد: امروز شاهدیم 
بیش از 10 گروه تروریستی علیه ایران فعالیت می کنند 
که همه عملیات های آنها در کشور خنثی شده است، 
البته اقدام خوب دیگری که انجام شــده شناســایی 
همه سمپاد هایی است که به نوعی گروه های تکفیری 
می خواهند روی آنهــا کارهای عقیدتی انجام دهند، 
خوشــبختانه بانک اطالعاتی همه ســمپادها وجود 
دارد و همه آنها تحت نظر هستند که فریب گروه های 

تروریستی را نخورند.

رویداد 24 نوشت: سرلیست بدون لیست
مجلس شورای اسالمی، "بله قربان گو" می خواهد که در ازای قول استخدامی ده نفر از اقوامش، امضای خود برای استیضاح را پس بگیرد 

و یا " متخصص دارای عزت نفس" که حتی اگر با آجر هم به او حمله کردند از مسیر خود، دست برندارد؟

عصر ایران نوشت: آقای روحانی، مراقب مربع ضد برجام باشید
مربع ضد برجام، مجموعه ای از گروه های رادیکال در ایران و خارج از ایران است که برجام و عملیات اجرایی آن را در ایران و بیرون از ایران 

را با منافع یا مصالح خود سازگار نمی دانند.

ایرنا نوشت: اجرای برجام و احیای امید دوباره در جامعه
باید به مردم گفته شود فرایند عادی سازی اوضاع کشور ممکن است مقداری طول بکشد و براحتی به 12سال پیش بازنمی گردیم، اما در 

عین حال این واقعیت نیز نباید سبب تاثیر منفی بر امید تازه مردم برای بهبود زندگی شان شود.

الف نوشت: برجام و فرهنگ سیاسی
ایران و آمریکا در این فرآیند، هم به پیروزی های بزرگ دست یافتند و هم متحمل شکست و ناکامی شدند. به همین خاطر نباید گمان ببریم 

که برجام یک چراغ جادو است و همه ی امور کشور را می توان با تکیه بر آن برنامه ریزی کرد.

پارس نیوز نوشت: چرا عدم حضور الریحانی و رهروان به منزله اختالف نیست؟
همه اصولگرایان مانند نخ تسبیحی هستند که از ابتدا تا انتهای آن یک کل واحد به حساب می آیند و در یک قالب عمل می کنند بنابر این 

هیچ گروه اصولگرایی از ائتالف خارج نیست.

عکس روزسایت نگار

مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی امروز از 
پاسخ های وزیر آموزش 
و پرورش قانع نشد و 
دومین کارت زرد را به 
وی داد.

خبرنامه



دوشنبه 28 دی ماه 41394

رصدخانه

فاجعه دیرالزور 
تروریست های داعش، 400 نفر غیرنظامی را در منطقه »دیرالزور« ربوده و ده ها تن را نیز به قتل رسانده اند

در شرایطی که حمالت نیروهای ارتش ســوریه با پشتیبانی هوایی روسیه 
علیه مواضع تروریســت ها ادامه دارد، گروه های تروریســتی در سوریه به 
جبران خسارات و تلفات وارده طی هفته ها و ماه های اخیر، نقطه تمرکز خود 
را بر هدف قرار دادن بیش از پیش غیرنظامیان و انجام جنایات گسترده در 
مناطق مسکونی قرار داده اند. در تازه ترین مورد، گزارش های معتبر حاکی 
از آن اســت که تروریســت های داعش، 400 نفر غیرنظامــی را در منطقه 
»دیرالزور« ربوده و ده ها تن را نیز به قتل رسانده اند. این در حالی است که در 
برخی مناطق دیگر این کشور، از جمله در حلب، نبرد میان ارتش و گروه های 

شورشی و تروریستی به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. 
در تازه ترین نمونه از جنایات تروریست ها در سوریه، روز گذشته گروه موسوم 
به »دیدبان حقوق بشر سوریه«، یک نهاد مستقل که که مقر آن در بریتانیا 
است، گزارش داد که تروریست های داعش، 400 غیرنظامی را در حمله ای 
به شمال غرب شــهر دیر الزور در سوریه ربوده اند. بنا بر اعالم این نهاد، در 
درگیری های این شهر دستکم 135 نفر کشته شده اند که 85 نفر آن ها غیر 
نظامی و بقیه از نیروهای حامی دولت سوریه بوده اند. رسانه های دولتی آمار 
کشته شدگان را بســیار باال تر از این رقم عنوان و گزارش کرده اند که تعداد 
کشته شــدگان در این درگیری ها حدود 300 نفر بوده است. گفته می شود 
داعش با استفاده از عامالن انتحاری، عملیاتی را در این منطقه انجام داده 
است. پیشتر، سازمان ملل متحد هشدار داد که حدود 200 هزار نفر در شهر 
دیر الزور در شرق سوریه با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. سازمان 
ملل می گوید که گزارش های تأیید نشده ای را درباره مرگ افراد از گرسنگی 
در این شهر دریافت کرده اســت. تروریست های داعش از ماه مارس سال 
گذشــته میالدی، بخش غربی این شهر را محاصره کرده  و بیشتر مناطق 
شهر را نیز در کنترل دارد. نزدیک به 4.5 میلیون نفر از شهروندان سوریه 
در نقاطی زندگی می کنند که دسترسی به آن بسیار دشوار است و حدود 400 

هزار نفر از آنان در مناطق تحت محاصره به سر می برند.
کمتر پیش بینی می شــد داعش به این ســرعت به اقدام ارتش ســوریه در 
رســاندن 22 تن مواد غذایی و کمک های بشر دوستانه به 300 هزار نفر از 

اهالی در محاصره شــهر دیرالزور، واکنش نشان دهد. این کمک ها و مواد 
غذایی درحالی روز جمعه به دست ساکنان شهر دیرالزور رسید که داعش دو 
سال است، آن ها را محاصره کرده و به انتقام این کمک ها در اولین ساعات 
بامداد شنبه از چهار محور از جمله محور »البغیلیه«، واقع بر کرانه رود فرات 
همزمــان به دیرالــزور در دو مرحله حمله کرد. خبرگــزاری فارس گزارش 
مفصلی را در این زمینه منتشــر کرده و اشــاره می کند کــه در مرحله اول، 
ارتش ســوریه و نیروهای داوطلب مردمی، داعش را وادار به عقب نشینی 
کردند، اما در مرحله دوم این گروه با بهره گیری از تاکتیک عناصر انتحاری، 
روســتای البغیلیه را تصرف کرد تا در پی آن 300 نفر از اهالی این روســتای 
سنی نشین در شرق ســوریه را قتل عام و 400 نفر دیگر را پس از ربودن به 

مکانی نامعلوم منتقل کند. 
یک منبع محلی بر این باور است که داعش اهالی ربوده شده البغیلیه را به 
شهرک الحصانه که تحت تصرف این گروه است، منتقل کرده تا در دادگاه 
شرعی این گروه حکم اعدام آن ها را به اتهام ارتباط و همکاری با نظام صادر 
کند. به این ترتیب داعش با تکیه بر تاکتیک غافلگیری، هتل، تپه و جمعیت 
الرواد را تصرف کرد و به موازات آن کوی الموظفین و مقر لشکر 137 و کوه 
الثردة و تپه کروم در اطراف فروگاه نظامی دیرالزور و مسیر میدان نفتی التیم 
را مورد حمله قرار داد؛ اما این حمالت با موفقیت همراه نشدند. در مقابل، 
ارتش ســوریه و نیروهای داوطلــب دفاع مردمی دیرالــزور ضمن متوقف 
کردن حمــالت و تالش این گروه برای پیشــروی در مناطق مذکور، هتل 

فرات و تپه های الرصد و اإلذاعة و الرواد و نقطه 12 و پایگاه نظامی الصاعقه 
و بخش هایی از انبارهای تجهیزات نظامی ارتش در عیاش را از داعش باز 
پس گرفتند. استان دیرالزور در شرق سوریه به جهت هم مرز بودن با استان 
االنبار عراق که داعش در آن نفوذ دارد و دربرگرفتن تعدادی از میادین نفتی 

سوریه، از اهمیت بسیاری برای داعش برخوردار است.  
در همین حال، جدید ترین گزارش های میدانی رسیده از سوریه حاکی از آن 
است که نیروهای مسلح و ارتش این کشور، عملیات گسترده و متمرکزی را 
در محور ریف شمالی شهر »حمص«، مرکز استان حمص در مرکز این کشور 
آغاز کردند. در جریان این عملیات، مواضع و مقر ها و استحکامات گروه های 
تروریستی تکفیری وابسته به »داعش« در دو محور تیر معله – الدار الکبیره 
گلوله باران شــد. یک منبع میدانی ســوری در این خصوص تأکید کرد که 
عملیات ارتش سوریه در ریف شمالی شهر حمص با حمالت جنگنده های 
نیروی هوایی علیه تجمعات عناصر مســلح در منطقه »الدار الکبیره« آغاز 
شــد. منطقه الدار الکبیره در ریف شمالی شــهر حمص، مهم ترین پایگاه 
داعــش در این منطقه به شــمار می آید و پس از بمبــاران هوایی تجمعات 
گروه های تروریستی درگیری های شدیدی بین دو طرف به وقوع پیوست. 

منابع میدانی با اشاره به اینکه رهاورد این عملیات ارتش و نیروهای مسلح 
سوریه، آزادســازی چند نقطه در این محور عملیاتی بود، توضیح می دهند 
که آزادسازی این نقاط موجب قطع ارتباط گروه های تروریستی این منطقه 
از جمله در دو شــهر »تلبیسه« و »رستن« به عنوان مهم ترین مناطق ریف 
شمالی استان حمص از گروه های تروریستی مستقر در ریف شرقی استان 
»حماه« می شود که با استان حمص دارای مرزهای مشترک است. با این 
عملیات و موفقیت های به دست آمده حاصل از آن، امکان حمله گروه های 
مسلح تروریستی به مواضع ارتش و نیروهای مسلح در دو ریف حمص و حماه 
از بین خواهد رفت. در نهایت، باید اشاره کرد که به جز حمص، در حلب نیز 
عملیات ارتش سوریه درحالی در محورهای مختلف ادامه دارد که باید گفت 
این عملیات ها وارد نقطه عطف جدیدی شده که تاثیر بسزایی بر معادالت 

میدانی حاکم بر جبهه عملیاتی استان حلب دارد.

حماس: ایران از ما نخواسته با کسی قطع رابطه کنیم 
مســئول روابط بین المللی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( گفت ایران هیچ درخواســتی از حماس برای قطع رابطه با کسی نداشته است. وی افزود: »ایران هیچ گاه از این جنبش در خواست نکرده که موضعی علیه عربستان 
داشته باشد و اخباری که در این زمینه منتشر می شود، دروغ و غیر واقعی است«. حمدان گفت: »نه امروز، بلکه در طول رابطه بیست ساله بین تهران و حماس، هرگز این درخواست مطرح نشده است«. این مسئول جنبش حماس افزود: 

»روابط بین تهران و حماس برپایه احترام دوجانبه است و ایران هیچ زمانی، حتی در زمان بحران و تنش از این جنبش در خواست نکرده که رابطه خود را با کشوری قطع کند«. 
وی هم چنین گفت: »حماس هیچ زمانی در جهتی نبوده که باعث بحرانی شــدن اوضاع منطقه شــود؛ بلکه روابط آن با همه براساس مصلحت و خدمت به مسئله فلسطین برای مواجهه با طرح های رژیم صهیونیستی است؛ چرا که این 
رژیم تنها خطری برای مردم فلسطین نیست، بلکه خطری برای کل جهان اسالم و منافع آن است«. حمدان افزود: »منشأ این اخبار دروغ، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان این رژیم است که در جهت منافع آن فعالیت می کنند و از مسائل 
کوچک بحران می ســازند و نمی خواهند که حماس دوباره وارد عرصه شــود«. وی تأکید کرد: »روابط بین این جنبش و تهران رو به بهبود است و امیدوار است که به بهترین حالت خود برسد تا در جهت خدمت به مساله فلسطین و مقاومت 

مردم آن عمل کنند«. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که برخی منابع مدعی شدند ایران از حماس خواسته روابط خود را با عربستان سعودی قطع کند. 

محبوبیت ورزش پارکور در غزه توجه عکاســان بین الملل را به خود جلب 
کرده است.

انجام آزمایشات جنایی در محل حمله 
تروریستی پس از 2 روز در بورکینافاسو.

عکس لحظه غم انگیزشــکار یک بچه آهو توسط یک کروکدیل گرســنه را در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی نشان 
می دهد.

آب و هوای سرد از یک شنبه شب 
انگلستان و اسکاتلند را در برگرفته.

واکنش گروه های یهودی 
آمریکایی به برجام

 دان کالیــک رئیس گروه یهــودی آمریکایی »جی اســتریت« 
در واکنش بــه آزادی ملوانان آمریکایی توســط ایران و مبادله 
زندانیــان، گفت: »بهبــود روابط به معنای تــالش ایران برای 
تنش زدایی نیســت؛ چرا که تهران سابقه طوالنی ایجاد دردسر 
در منطقــه دارد«. وی در ادامه افزود: »فکــر نمی کنم اکنون 
وقت آن باشــد که تصور کنیم توافق هسته ای با ایران، موجب 
شده تا ایرانی ها قابل اعتماد باشند یا به یک متحد تبدیل شوند«. 
سایر گروه های یهودی- آمریکایی نیز به شدت مخالف توافق 
هستند؛ توافقی که انتقاد شدید نتانیاهو را نیز در پی داشته است. 

 تحریم های جدید آمریکا همزمان 
با آزادی زندانیان

بــاراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در ســخنرانی خود پس از 
آزادی زندانیان آمریکایی، بر اهمیت روند دیپلماسی تأکید کرد؛ 
اما همزمان، دولــت آمریکا تحریم های جدیدی علیه تعدادی 
فرد و شرکت ایرانی وضع نمود. در حالی که هنوز برخی منازعات 
میان آمریکا و ایران حل نشده مانده، باراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا اظهار داشت توافق هسته ای با ایران، نشان دهنده دلیل 
تأکید وی بر ارجحیت داشتن دیپلماسی بر تقابل نظامی است. 
اما این توافق و آزادی پنج آمریکایی زندانی در ایران، سبب نشد 

اختالفات میان ایران و آمریکا کاماًل بهبود یابد.

 اظهارنظر نخست وزیر ترکیه 
درباره اجرایی شدن برجام

احمد داووداوغلو، نخســت وزیر ترکیه با ابراز خرســندی از لغو 
تحریم ها علیه ایران، ابراز امیدواری کرد برجام به عنوان بهترین 
الگو در حل بقیه پرونده ها و مشکالت منطقه قرار گیرد. وی این 
مطلب را شب گذشته پیش از حرکت به انگلیس، طی سخنانی 
در فرودگاه بین المللی استانبول عنوان کرد. داووداوغلو با تأکید 
بر اینکه تحریم ها در منطقه تاثیــر منفی می گذارد، گفت: »به 
همین خاطر، از روند اجرای توافق هســته ای و از لغو تحریم ها 
اســتقبال می کنیم. ما معتقدیم با لغو تحریم ها، روابط ترکیه و 

ایران در زمینه اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد«.

  مناظره داغ هیالری کلینتون 
و برنی ساندرز

هیــالری کلینتــون، نامــزد پیشــرو دموکرات هــا در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، در جریان مناظره انتخاباتی شب گذشته، 
به شدت از برنی ساندرز، دیگر نامزد این حزب انتقاد کرده و وی را 
بر سر طیفی از موضوعات، از کنترل اسلحه گرفته تا نظام سالمت 
و همچنین وفاداری ســاندرز به اوباما، به نقد کشیده است. بر این 
اساس، در بخش اعظم مناظره دو ساعته، کلینتون رقیب خود را در 
موضع دفاعی قرار داده بود، ولی ساندرز هم توانست در موضوعاتی 
به انتقــاد از کلینتون بپردازد؛ از جمله، اشــاره بــه ارتباط نزدیک 

کلینتون با وال استریت و وفاداری وی به صنابع بزرگ آمریک.

بین الملل
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بودجه های »خبرساز«
سهم نهادهای مهم در بودجه سال 95 دولت

هرچند که تعیین بودجه برای دستگاه های مختلف معموال 
برآمده از جلسات کارشناســی متعدد بوده و عوامل زیادی از 
سوی کارشناســان برای انتخاب ارقام بودجه موثر است. اما 
گاهی اوقات این ارقام از یک بحث بودجه ای و اقتصادی خارج 
شده و تبدیل به یک جنجال رسانه ای می شود. در سال های 
اخیر نیز بودجه برخی دستگاه ها تا ماه ها بعد از تصویب بودجه 
نیز موضوع گزارش ها و مصاحبه های متعدد بوده و بسیاری 
ردپای سیاست را در این ارقام دخیل می دانند. در ادامه با توجه 
به بودجه های پیشنهادی دولت در سال های اخیر، به بررسی 

بودجه برخی از این نهادها پرداخته ایم:

نهاد ریاست جمهوری پیش بسوی صعود
به طور طبیعی نهاد ریاســت جمهوری اولین جایی است که 
هرســاله بودجه آن مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. بودجه 
نهاد ریاست جمهوری شامل بخش های مختلفی می شود و 
از فرهنگستان هنر تا دبیرخانه جنبش عدم تعهد و منطقه آزاد 
قشــم تا بخش های مختلف دیگر از این بودجه استفاده می 
کنند. آمارها نشان می دهد بودجه پیشنهادی دولت برای نهاد 
ریاست جمهوری بعد از سال 92 با یک کاهش روبرو بوده است. 

گفتنی است بودجه سال 92 توسط دولت دهم تصویب شده 
ولی تقریبا توسط دولت یازدهم مورد استفاده قرار گرفته است.

صداوسیما شیب آرام ولی جنجالی!
در ســال های اخیر بیشــترین جنجال بودجه ای مربوط به 
صداوسیما اســت. صداوسیما از کمبود بودجه و گاهی عدم 
تحقق آن گالیه می کند و از سوی دیگر دولت نگاهی انتقادی 
به مصرف بودجه در سازمان عریض و طویل صداوسیما دارد. 
طبق آمارها بودجه پیشــنهادی صداوســیما در زمان دولت 
یازدهم همیشه با یک شیب مالیم روبرو بوده است. شیبی که 
با احتساب تورم رقمی ثابت خواهد بود و کاهشی نداشته است. 
برای سال 95 دولت رقمی معادل 1300 میلیارد تومان برای 
صداوسیما کنار گذاشته است. چندی پیش محمدسرافراز 
دخل و خرج های صداوسیما را لیست کرد.)اینجا( طبق گفته 
های سرافراز صداوسیما برای حقوق کارمندان و بازنشستگان 
خود باید سالیانه 1400 میلیارد تومان پول کنار بگذارد و به در 
مجموع سالی 3000 میلیارد تومان خرج دارد. با این وجود به 
نظر می رسد سال 95 سرافراز برای تامین باقی بودجه مورد نیاز 

خود موج تبلیغ آگهی در صداوسیما راه اندازی کند!

رابطه خوب دولت و مجمع و رشد ۳ برابری بودجه
ردیف بودجه مجمع تشــخیص برای بخش های مختلفی 
همچون مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمــع، دبیرخانه و 
پژوهشکده های مجمع مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند که 
با توجه به دستگاه های دیگر این بودجه رقم زیادی محسوب 
نمی شــود اما با توجه حجم فعالیت و نیروهای مشــغول در 
این مجمع این رقم می تواند مورد توجه باشــد. از آنجایی که 
رئیس جمهور فعلی تا پیش از دولت یازدهم در مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص فعال بوده و برخالف دولت 
گذشته رابطه رئیس مجمع تشخیص با رئیس جمهور رابطه 
خوبی تلقی می شود، می توان رشد 3 برابری بودجه پیشنهادی 

دولت برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را توجیه کرد.

مجلس شورای اسالمی؛ سقوط بعد از رشد
مجلس شورای اســالمی بیش از همه دستگاه های دیگر 
مورد توجه مردم است. تمام جلسات علنی در رادیو برای مردم 
پخش می شود و مردم توجه بیشتری به عملکرد نماینده شهر 
خود دارند. به همین دلیل بودجه مجلس نیز سال هاست که 
مورد توجه رسانه ها و مردم است. بودجه مجلس عالوه بر خرج 

های عادی مجلس برای بخش های دیگری همچون بخش 
»کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی«، »دبیرخانه مجالس 
آسیایی« و بخش »تنقیح قوانین« مورد استفاده قرار می گیرد. 
امسال بودجه مجلس رشد قابل توجهی را تجربه کرده اما به 
نظر می رسد سال آینده بودجه مجلس با کاهش روبرو شود. 
هرچند که در واقع بودجه مجلس برای سال 95 در مجلس نهم 

تصویب و در مجلس دهم خرج خواهد شد.

افزایش ۶ برابری بودجه موسسه حفظ و نشر
در ســال اخیر با رشــد قابل توجه بودجه موسسه حفظ و نشر 
آثار امام، توجه رســانه ها به این بودجه جلب شد. تا جایی که 
برخی رسانه ها نســبت به بودجه 2.5 میلیاردی سایت پرتال 
این موسسه و بودجه های قابل توجه دیگر برای چاپ کتاب 
و... اعتراض کردند. هرچند که مسئولین این موسسه هزینه 
های پژوهشی را در این بودجه موثر می دانند اما هزینه برای 
ســایت های سیاســی و خبری در این بودجه باعث شد تا از 
حجم انتقادات کاسته نشود. بسیاری افزایش 6 برابری بودجه 
پیشــنهادی این موسسه را با روابطه حســنه دولت روحانی و 

مسئولین این موسسه توجیه می کنند.

موافقت نامه با دایملر آلمان برای بازگشت به بازار ایران
شرکت خودروســازی دایملر آلمان 
اعالم کرد، در راستای ورود مجدد 
به بــازار ایــران، موافقتنامــه هایی 
مقدماتــی با شــرکت هــای ایران 
خودرو دیزل و گروه ماموت به امضا 
رســانده اســت. به گزارش رویترز، 
شرکت خودروســازی دایملر آلمان 

روز دوشنبه اعالم کرد، در راستای ورود مجدد به بازار 
ایران، موافقتنامه هایی مقدماتی با شرکت های ایران 
خــودرو دیزل و گروه ماموت به امضا رســانده اســت. 
حوزه های همکاری شامل ســرمایه گذاری مشترک 
برای تولیــد خودروهای باری مرســدس بنز و اجزای 
سیســتم انتقال قدرت به اضافه تاســیس یک شرکت 
فروش برای خودروهای باری مرسدس بنز و قطعات 
آن در داخل ایران اســت. به عالوه، طرح هایی برای 
بازگشت دایملر به عنوان سهامدار به شرکت ایدم، تولید 
کننده موتورهای دیزلی در ایران وجود دارد. بر اساس 

این گزارش، شرکت دایملر تراکس 
قصــد دارد در ســه ماهه نخســت 
سال 2016 یک دفتر نمایندگی در 
تهران ایجاد کند. دایملر همچنین 
اعالم کــرده، ابتــدا قبــل از پایان 
ســال خودروهای باری مرســدس 
کســور را به صورت  کتروس و آ بنز آ
قطعات کامال مجزا و مونتاژ نشــده وارد ایران خواهد 
شــد. دایملر تراکس عالوه بر طــرح هایی برای تولید 
خودروهای مرســدس بنز در ایران همچنین فرصت 
های عظیمی برای حضور برند میتسوبیشی فوسوی 
خود به خصوص در بخش خودروهای باری سبک بازار 
ایران می بیند. برای گشایش این بازار، دایملر و ماموت 
یک موافقتنامه توزیع برای برند فوسو منعقد کرده اند. 
این شرکت از ســال 1953 در بازار ایران حضور داشته 
و تنها به دلیل تحریم ها در فاصله سال های 2010 تا 

2016 در بازار این کشور حضور نداشته است.

بانک های خارجی یکشنبه تعطیل هستند!
ســیده فاطمه مقیمــی نایب رئیس 
اتــاق بازرگانــی تهــران در واکنش 
به خبر گشــایش 1000 ال سی در 
ســاعات اولیه اجرای برجام اظهار 
کرد: بهتر اســت مســئوالن بانک 
مرکــزی در این خصوص شــفاف 
سازی کنند، زیرا باز شدن 1000 ال 

سی در ســاعات اولیه اجرای برجام خیلی دور از ذهن 
اســت. وی افزود: آقــای مهندس جــالل پور رئیس 
اتاق بازرگانی هم این صحبــت را مطرح کرده اند ولی 
مشخص نیســت با چه ذهنیتی این صحبت را مطرح 
کرده اند. نایب رئیس اتــاق بازرگانی گفت: به نظر می 
رسد منظور آقای جالل پور این بوده که زیرساختهای 
مربوط به گشــایش اعتبارات اســنادی فراهم شده و 
یحتمل قریب به 1000 ال ســی برای تجار ایرانی باز 
خواهد شد. مقیمی خاطرنشــان کرد: سیستم بانکی 
ما باید خیلی فراتر از سیســتم بانکی دنیا باشــد که در 

همان ســاعات اولیه اجرای برجام 
1000 ال ســی باز شــود و از طرف 
دیگر باز شــدن یک ال ســی برای 
بانکهای داخلی نیاز به طرف خارجی 
دارد. شــنبه و یکشــنبه بانکهــای 
خارجــی تعطیل هســتند و هنوز از 
جمعــه تغییری در رویــه خود ایجاد 
نکرده اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا روز نخست 
اجرای برجام پیشنهادات جدیدی برای سرمایه گذاری 
خارجی به بخش خصوصی داده شــده یا خیر به نسیم 
آنالین عنوان کرد: در 24 ساعت گذشته اتفاق خاصی 
در خصوص ورود شــرکتهای خارجی برای ســرمایه 
گذاری رخ نداده و کما فی السابق برنامه سفر هیاتهای 
تجاری به ایران ادامه دارد. گفتنی است رئیس جمهور 
روز گذشــته در نشســت خبری خود اعالم کرد که در 
ساعات اولیه اجرای برجام 1000 ال سی برای فعاالن 

اقتصادی کشور گشایش یافته است.

دالر نزولی نشد!
نرخ دالر در حدود یک ماه اخیر روند افزایشــی پیدا 
کرده اســت پس از اجــرای برجام در بــازار امروز – 
دوشــنبه - تغییر و نوسان چندانی نداشته و با ثبات 

نسبی همراه شده است.
از اوایل آذر ماه نرخ دالر صعودی شــد و به 3700 
تومان رسید که بیشــترین نرخ در سال جاری بود. 
اما در دی ماه تا حدودی این روند افزایشی معکوس 
شد و بار دیگر دالر به کمتر از 3650 تومان کاهش 

یافت.
در این مــدت بســیاری از کارشناســان اقتصادی 
مهمترین دلیــل افزایش نرخ ارز را افت قابل توجه 
قیمت نفت و رســیدن آن به کانال 30 و 20 دالری 

عنوان کردند.
بــه باور برخــی ناظــران و فعاالن اقتصــادی این 
امکان وجــود دارد که نــرخ ارز در کوتاه مدت بعد 
از اجرایی شــدن برجام تحت تاثیــر فضای روانی 
ایجاد شــده تا حــدودی کاهش یافته و ســپس به 
وضعیت ثبات برسد و نوسانات آن تا میزان زیادی 

کاهش یابد.
از اعضــا هیــات   – محمــد حســین برخــوردار 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و مدیر عامل 
شــرکت دخانیات – در این خصــوص عنوان کرد 
که افزایشــی که طــی ماه های اخیــر در بازار ارز 
اتفاق افتــاده اســت منطبق با یک سیاســت و یا 
منطق مشــخص و درست نبوده و بیشتر نوسانات 

احساسی بوده است.
بــه گفته برخوردار نــرخ ارز در پایان ســال به دلیل 
افزایش مسافرت ها نوساناتی خواهد داشت چرا که 
خرید ارز باال می رود، اما این نوســانات به گونه ای 
نخواهد بــود که مانعــی برای فعــاالن اقتصادی 

ایجاد کند.
همچنیــن احمــد کیمایی اســدی - نائــب رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
- معتقد اســت وضعیت بازار نفــت، اجازه کاهش 
قیمت ارز را نخواهد داد و پیش بینی کرد که قیمت 
دالر بعد از رفع تحریم ها بــه کمتر از 3600 تومان 

نمی رسد.
طــی روز های اخیر نیــز نــرخ ارز و دالر وضعیت با 
ثباتی داشــت، ثباتی که بعد از اجرایی شدن برجام 
در روز گذشــته نیز ادامه پیدا کرد و بر خالف برخی 
پیش بینی ها با کاهش چندانی روبه رو نشــد و روند 
روز های قبل در بــازار امروز و دیروز ادامه داشــته 

است.
آخرین بررســی ها از بازار آزاد حاکی از آن است که 
دالر آمریــکا 3600 تومان خریــده و 3620 تومان 
فروخته می شــود که در مقایســه بــا روز اول هفته 

جاری 12 تومان افزایش قیمت داشته است.
نشــانه ها از وضعیت بــازار ارز نشــان می دهد که 
وضعیــت تقاضا و رفت و آمد بــرای خرید و فروش 
ارز تغییر محسوســی در مقایسه با روز های گذشته 
پیدا نکرده اســت، به طور کلی به نظر می رسد بازار 
با افزایش تقاضا بعد از اجرای برجام روبه رونشده و 

تعادل بازار برهم نخورده است.
در میان سایر ارزها نیز یورو 3920 تومان خریداری 
و 3950 تومان فروخته می شود. پوند انگلستان نیز 
5050 خریده و 5200 تومان به فروش می رسد. لیر 
ترکیه 1170 تومان خریــده و 1230 تومان عرضه 
می شــود و درهم امارات 970 تومــان خریداری و 

995 تومان فروخته می شود.
همچنیــن هر گــرم طــالی 18 عیــار 93 هزار و 
780 تومــان، مثقال طال 406 هزار و 600 تومان 
و هر انــس طال جهانی حــدود 1090 دالر عرضه 

می شود.

رصدخانه

عراق بزرگ ترین مشتری گاز ایران می شود
معاون وزیر نفت با اشــاره به 
اجرایی شــدن برجام گفت: 
طی سالهای گذشته شاهد 
توســعه روزافــزون شــبکه 
گازرســانی داخلی و توسعه 
همکاری و تعامــل با دیگر 
کشورها برای افزایش سهم 

خود در تجــارت جهانــی گاز بوده ایــم و با لغو 
تحریمها شــاهد شــکوفایی بیش از پیش این 
صنعت خواهیم بــود. حمیدرضا عراقی گفت: 
عــراق بــا دریافــت روزانــه ٤٠ تــا ٦٥ میلیون 
مترمکعب گاز به عنوان بزرگترین مشتری گاز 
ایران بدل خواهد شــد. عراقی در ادامه با بیان 

این که صنعت گاز ایران در 
دوران پســاتحریم امــکان 
جذب بیــش از ٤٠ میلیارد 
دالر ســرمایه گــذاری را به 
 BOT و BOO روشــهای
دارد، تاکیــد کــرد: با ایجاد 
ارتباط منطقی و معقول در 
دوران پساتحریم می توانیم با کشورهای همسایه 
رابطه داشــته باشــیم و به راحتی، گاز را به این 
کشورها صادر کنیم. به گفته معاون وزیر نفت در 
امور گاز، انتقال فناوری، اولویت نخست صنعت 
گاز در مذاکره با شــرکتهای خارجی است و در 

پساتحریم نیز این اولویت مد نظر قرار می گیرد.

بازگشایی کی اف سی حالل با دستور دیوان عدالت اداری
دیــوان عدالــت اداری در 
پی شکایت شرکت کی اف 
ســی حالل از پلمپ شعبه 
ایــن شــرکت در شــهرک 
غــرب تهــران ، دســتور 
 بازگشایی این شعبه را صادر

 کرد. 
منابــع خبری گزارش مــی دهند که دیوان 
عدالت اداری نیز با بررسی اسناد و مدارک 
شرکت کی اف ســی حالل ایرانیان دستور 
بازگشــایی شــعبه ایــن شــرکت را صــادر 
کرده اســت و بــه نظر مــی رســد باالخره 
بعــد از مــدت ها جنجــال رســانه و تایید و 

تکذیب اکنون مستندات 
این شــرکت توســط مقام 
قضایی بررسی و دادنامه 
بازگشــایی صــادر شــده 

است . 
بالفاصلــه پــس از ایــن 
خبر سایت شرکت مذکور 
گهــی مزایــده اعطــای  در اطالعیــه ای آ
نمایندگــی های این رســتوان های زنجیره 
ای در سراسر کشــور را منتشر کرد . پازوکی 
مدیرعامل کی اف سی حالل گفته است که 
ظرف دو ســال آینده بیش از پنج هزار شغل 

در کشور ایجاد می کند .

میزان افزایش حقوق کارمندان اعالم شد
رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی کشــور از 
هدف گذاری نــرخ تورم و 
رشــد اقتصادی حداقل 5 
درصــدی در ســال 95 در 
الیحه بودجه و افزایش 12 
درصدی حقوق کارمندان 

دولت و بازنشستگان خبرداد. نوبخت با بیان 
اینکه اکنون نابرابری و بی عدالتی در پرداخت 
ها وجود دارد، گفت: االن درحال جبران این 
موضوع هســتیم و یک میلیــون و 260 هزار 
بازنشســته داریم که از این تعداد بیش از یک 
میلیون نفــر حقوق بین 750 هزارتا یک و نیم 

میلیون تومان دریافت می 
کنند. معــاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبــردی رئیس 
جمهوری بــا تاکید بر اینکه 
ســعی می کنیــم پرداخت 
حقــوق را عادالنــه کنیم، 
گفت : برای پرداخت بدهی 
دولــت در خصوص پــاداش بازنشســتگی، 
4 هــزار و پانصــد میلیارد تومــان اختصاص 
داده شــده است. نوبخت با اشــاره به کاهش 
درآمــد دولت و مشــکل در پرداخــت حقوق 
کارکنان دولت گفت: سال آینده طلب پاداش 

بازنشتگی همه را پرداخت خواهیم کرد.

اقتصاد



دوشنبه 28 دی ماه 61394

پنجره

راه های خودشناسی را بشناسید!
ریشه نارضایتی  از زندگی  در چیست؟

ســروناز حر |  حتما برای شما هم پیش آمده که در میان خانواده یا دوستان خود افرادی را می بینید که همیشه و در هر حال از شرایط خود ناراضی هستند و یک احساس نارضایتی دائمی همواره با آن هاست. 
جالب تر آن اســت که وقتی به شرایط مالی و اقتصادی آن ها خوب دقت می کنی، می بینی که از این لحاظ کمترین مشکل را نسبت به بقیه افراد دارند. ماجرای احساس فقر دائمی و نارضایتی همیشگی از 
اوضاع زندگی، قصه ای است که سال هاست گریبان گیر ایرانی ها شده و گویی با افزایش رفاه و بهبود شرایط نیز اوضاع برای آنها تغییری نمی کند. این موضوع همان علت گفتگوی ما با دکتر جالل الدین 

یونسی روان شناس و استاد دانشگاه است که در ادامه می خوانید.

آقای دکتر یونسی، به نظر شــما احساس فقر رایج میان 
مردم ایران ریشه در کجا دارد؟

این بحث دغدغه چند سال اخیر نیســت. ما این موضوع را سال ها پیش حتی 
بــا اقتصاددانان مطرح کردیــم و تحقیقاتی انجام دادیم تــا آن را به عنوان یک 
نظریه جامــع ارائه دهیم. دلیل اینکــه در ایران مردم احســاس فقر دارند فقط 
بحث مقایسه اســت. ما به عنوان روانشناس اعتقاد داریم برای اینکه خودمان 
را بشناسیم ســه راه وجود دارد و غیر از این سه راه هیچ راه دیگری وجود ندارد. 
اولین راه خود مشاهده گری است به این معنی که من درباره خودم چگونه فکر 
می کنم. دومین راه مقایسه اجتماعی است و سومین راه بازخوردهای اجتماعی 

و توجه به نظرات دیگران.
و آن راهی خودشناســی که منجر به ایجاد احساس فقر 

می شود، از کدام مسیر اتفاق می افتد؟
روانشناسان معتقد هستند که وقتی  فرد خودش را با فردی دیگر مقایسه می کند 
حتی اگر در بهترین شرایط از نظر علمی، مالی، جسمی و بدنی و غیره هم باشد، 
باز هم به شدت از وضع موجود خود ناراضی می شود و احساس بی کفایتی می 
کند. می خواهم در این باره  مثالی بزنم. یک روان شناس در سال 1995 میالدی 
تحقیق بسیار جالبی در آمریکا بر روی زنان و دخترانی که از  کشورهای مختلف 
به عنوان دختر شایسته انتخاب می شوند و از لحاظ زیبایی نمونه هستند، انجام 
داد. او آزمونــی بر روی آن ها انجام داد و از آن ها پرســید که چه تصوری از بدن 
خــود دارید. جامعه هدف همان دخترانی بودند کــه میلیونها نفر، زیبایی آنها را 

تحسین می کردند.
همه آن ها جواب دادند ارزیابی ما از بدن خودمان عالی است. در مرحله بعد 
آزمون آن روان شــناس، فیلم ها و تصاویری از زنان بســیار زیبا که به شکل 
های فانتزی و فوق العاده گریم شــده بودند به آنها نشــان داده شد  و بعد از 
یک ساعت دوباره این آزمون را برای آنها تکرار دادند. جالب است بدانید که 
دخترانی که خودشان را شایســته ترین دختران کشور خود می دانستند، در 
پاســخ آزمون خود را به شــدت ضعیف ارزیابی کردند! وقتی از آنها پرسیدند 
که چــرا خودتان را منفی ارزیابــی کردید ؟ آنها در جواب گفتنــد ما تا به حال 
خودمان را بــا این تصاویر زیبا مقایســه نکرده بودیم اما االن متوجه شــدیم 

که هیچ نیستیم!
در نهایت این روانشناس یک نتیجه گیری خیلی عالی از این آزمون در مقاله اش 
ارائه می کند. نتیجه آن اســت که وقتی پای مقایسه با باالتر از خود پیش بیاید، 
حتی اگر خودمان در بهترین شرایط از نظر اقتصادی، بدنی، اجتماعی و از نظر 
توانمندی ها هم باشــیم، به شدت از وضع موجود خودمان ناراضی می شویم و 

اعتماد به نفس ما پایین می آید.
 نتایج این تحقیق چقدر با شــرایط جامعــه ما همخوانی 

دارد؟
این نتیجه کامال قابل تعمیم است. بر اساس این تحقیق احساس فقر بر می گردد 
به این که چقدر انســان ها خود را با باالتر از خود مقایسه می کنند. مثال  فردی را 
تصور کنید که در شــمیرانات زندگی می کند. مالک خانــه ای به متراژ 200 متر 
مربع اســت و کل ارزش آپارتمان او می تواند تا 3 میلیارد تومان باشــد و اتومبیلی 
بــا ارزش 300 میلیون تومان و نیز اموال و متعلقــات دیگری دارد. وقتی همین 
شخص وارد آپارتمان شخص دیگری که متراژ آپارتمانش 450 متر مربع است می 

رود، احساس فقر می کند! بنابراین یکی از عوامل فقر احساسی مقایسه است.
مواردی که ما در ایران پیدا کردیم و نزدیک به چندین ســال اســت که آن ها را 
بررسی می کنیم، ابتدا بعد از اتمام جنگ پیش آمد کرده و در سال های بعد هم 
ادامه داشته است. وضعیت کشور ما به گونه ای شده که از آن سه منبع شناخِت 
خود، توجه به نظارت دیگران و مقایسه اجتماعی، رتبه یک را در بین مردم ایران 
به عنوان راه های شــناخت خود دارد. در حالی که در طول جنگ و حتی قبل از  
دوران جنگ، منبع شناخت مردم خود مشاهده گری بود، یعنی مردم بیشتر به 
خود توجه می کردند تا به دیگران و به درون خود بیشــتر مشغول بودند تا اطراف 
خود! ولی بعد از جنگ شرایط به این گونه است که در کشور منبع شناخت، اول 
مقایسه اجتماعی است و دوم توجه به نظرات دیگران و سوم مشاهده خود یعنی 

همان خود مشاهده گری.
دالیل این عدم تعادل و گم شدن راه های اصلی شناخت 

توسط مردم ما چیست؟
این به هم ریختن تعادل در منابع شــناخِت خود و راه های شناخِت خود یکی از 
عوامل فقر احساسی است که باید مطالعه جدی و اساسی روی آن صورت بگیرد 
و یک کار و اراده ملی را می طلبد. یکی از عوامل مهم این اتفاق، سســت شدن 
ارزش ها و اعتقادات در جامعه ماست و کمرنگ شدن بایدها و نبایدهای اخالقی 

در جامعه به این قضیه دامن زده است.
به نظر من باید یک کار کالن در رابطه با آموزش وپرورش، صدا وسیما و در رابطه 

با کارهای فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور انجام شود.
برون داد اجتماعی این نظریه چگونه است؟

در ســطح جامعه می بینید که عده ای از افراد از منابع شناختی درست استفاده 
نمی کنند یا در اســتفاده صحیح از آن ها ضعیف هستند، همین موضوع باعث 
به وجود آمدن تجمل گرایی و فقر احساسی و چشم و هم چشمی بازی ها است. 
مثال نحوه برگزاری مراســم های عروسی و جشن ها و مهمانی ها که در کشور 

برگزار می شود با گذشته خیلی تفاوت کرده است.
آسیب هایی که خانواده ایرانی ازین نوع نگرش می بیند 

چیست؟
قطعا آســیب ها فراوان هستند. شــاید چیزی در حدود 60 درصد اختالفات 
زناشــویی به همین بر هم خوردن تعادل منابع شــناخت خود برمی گردد. زن 
و شــوهر ها به خاطر همین مقایسه ها از هم شــکایت دارند و مدام دعوا می 
کنند. حتی این مقایسه ها به مراسم ترحیم هم رسیده است. برای گریه کردن 
پول مــی دهند و نمایش های مختلف برای مراســم ترحیــم دارند! کارهای 
نمایشی! یعنی همه چیز شده چشم و هم چشم بازی. این شرایط نارضایتی از 
وضع موجود، اختالفات زناشویی، حرص شدید برای مصرف، فقر احساسی، 
سســتی  ارزش ها و اعتقادات و... را به دنبال دارد. یکی از ریشه های تجمل 
گرایی و اسراف این است که منابع شــناخِت خود در مردم ایران به هم ریخته 

که این روند تبعات دارد.
ادامه این روند به از خود بیگانگی منجر می شــود. وقتی از خود بیگانه شــد ان 
سخن شاعر معروف که می گوید آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد... ریشه 
از خود بیگانگی کاهش خود مشاهده گری است کسی که توجه  شدید به نظرات 
دیگران دارد و مدام مقایســه می کند  این در اوج از خود بیگانگی است. از خود 
بیگانگی تبعات زیادی دارد. سست شدن ارزش ها، برهم خوردن نظام خانواده، 

دعوا بین نســل قدیم و جدید از جمله آن هاست. این مســاله باید توسط دست 
اندرکاران فرهنگ کشور جدی گرفته و دنبال شود.

اقداماتی تا به حال انجام شده است؟
من در سال 1382 این نظریه را مطرح کردم. آن موقع در آموزش پرورش وقت 
تهران از این طرح اســتقبال شد و ما توانستیم کارگاهی را برای مشاوران برگزار 
کنیم؛ که بتوانند روی راه های شناخِت خود در مدارس و بین نوجوانان کار کنند. 
در مراکز دیگری هم پیشنهاد دادم که متاسفانه کار و توجه جدی صورت نگرفت.
حتی بنده مقاله ام را منتشر کردم، حتی در صدا سیما مصاحبه کردم و گفتم که 
کشور ما دارد از اینجا ضربه می خورد. متاسفانه توجه نشد. در واقع برخی افراد 
درک نکردند که این نظریه چیست. چون به هر حال خیلی از کسانی که متکفل 
فرهنگ عمومی کشور هستند،  تخصص آنچنانی ندارند. ولی من با این وجود 
پشــیمان نشــدم از این که این نظریه را مطرح کردم. مدتی هم در دادگاه های 
خانواده مشاور بودم و این نظریه را کار کردم و بر اساس آن جلوی خیلی از طالق 
ها را گرفتم، به هر حال ما روان شناســان باید روی افراد کار کنیم تا روی جامعه 
تاثیر بگذاریم.  به اعتقاد من جلوی افراط و تفریط ها و تنش های سیاسی را نیز 

می توان با این نظریه گرفت و ان مشکالت ریشه در همین مساله دارد.
باید از همینجا شروع کرد بقیه موارد شاخ و برگ است. حتی بعضی از اختالس 
ها و دزدی هایی که می شــود ریشه در همین مساله دارد. مثال کسی که دزدی 
می کند  در اثر  فشار خانواده و همسر انجام می دهد که چرا فالنی وضعش این 
طوری است و ما چی هستیم. اینها را وقتی بررسی می کنی، می بینی ریشه آنجا 
خراب است و از خانواده در می آید. خانواده ای که منابع شناخت خودش به هم 
ریخته و  انقدر پتک بر سر پدر خانواده زده شده  که ما عقب ماندیم و فالن کس 
ماشین پورشه داره چرا ما نداریم و ... این مردی که ممکن است آدم سالمی باشد 
و دارد راحت زندگی می کند، در اثر این فشارهایی که  بر خواسته از برهم خوردن 
منابع شناخِت خود است، به سمت کارهای خالف و نامشروع و ناهنجار می رود.

آیــا در ادبیات دینی هم راجع بــه این موضوع، صحبت و 
توصیه ای شده است؟

وقتی در منابــع خود مثل قرآن تعمق مــی کنیم، می بینیم قــرآن هم در آیات 
مختلف به این سه منبع توجه کرده مثال یک آیه داریم )ان االنسان علی نفسه 
گاه است. می بینید که تاکید بر این منبع خود  بصیرا( هر کسی بر حال خودش آ
مشــاهده گری دارد. همچنین قرآن در آیات مختلــف اقوام دیگر را مطرح می 
کند که یعنی شــما  خودتان را با آنها مقایسه کنید یا مثال در رابطه با پیامبر)ص( 

می گوید.
پیامبر شــما اسوه حســنه اســت. یعنی او را الگو قرار داده و خودتان را با پیامبر 
مقایسه کنید. پس قرآن مقایسه اجتماعی را هم قبول دارد و از طرف دیگر دین 
ما توجه به نظرات دیگران را هم قبول دارد. مهم تعادل بین آنهاســت که مورد 

تاکید دین و قرآن هم هست.
لــذا من توصیه ام این اســت که بــرای مبارزه با آســیب هــای اجتماعی، فقر 
احساســی، رشــوه خواری، اختــالس، کاهــش اخالقیات، کم رنگ شــدن 
اخالقیات در جامعه و... به رعایت تعادل در منابع شناخِت خود توجه کنید و مردم 
گاهی دادن ها در  گاه کنید که از کجا دارند ضربه می خورند. ما باید از طریق  آ را آ
گاهی را بدهیم.  روزنامه ها، در کالس ها، در رسانه ها و محافل مختلف، این آ

گاهی دادن قدم بسیار بزرگی است. خوِد آ

تأثیر آلودگی هوا بر کبد
فارس- امیرپاشــا ابراهیمی گفت : به طور کلی آلودگی هوا بر قســمت های مختلف بدن تاثیر 
گذاشــته و بیشترین عوارض این مســئله بر دستگاه تنفسی و قلب و عروق است.کبد انسان از 
آلودگی هوا مصون نیست.در نمونه های حیوانی و آزمایشگاهی مشخص شده که ذرات معلق 
ناشی از دود بنزین و گازوئیل خودروها در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند سبب بروز آسیب به 
کبد شــود.ایجاد کبد چرب غیرالکلی و التهاب مزمن کبد از جمله عوارض تاثیر آلودگی هوا بر 
کبد بوده که این مشکالت باعث ایجاد بافت سفت غیر عملکردی به نام فیبرز در کبد می شود 
که این موضوع نارســایی کبدی و ســرطان را برای افراد به همراه دارد.  البته مطالعات حکایت 
از تأثیر مســتقیم آلودگی هوا در ایجاد ســرطان کبد نداشته ولی آسیب های کبدی ناشی از این 
معضل ســبب اختالل در عملکرد کبد، افزایش آنزیم های کبدی، ایجاد بافت فیبرز و التهاب 

کبد می شود که این مسائل به نحوی احتمال ابتال به سرطان کبد را بیشتر می کند.

کاهش استرس راهکاری موثر برای کم کردن وزن
مهــر-  بــه گفته محققان، اســترس از توانایی شــما برای کاهش وزن مــی کاهد.محققان 
دانشــگاه فلوریدا در آزمایشــات خود بر روی سلول ها و موش ها دریافتند که استرس حاد و 
مزمن موجب تولید پروتئینی موســوم به بتاتروفین شــده که مانع از عملکرد آنزیم دخیل در 

چربی سوزی می شود.
دکتر »لی جون یانگ«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »بتاتروفین موجب کاهش 
توانایی تجزیه چربی شــده و رابطه ایی بین استرس حاد و اضافه وزن ایجاد می شود.«به گفته 
محققان، تاثیر این آزمایشــات هنوز بر روی انســان ها مشخص نیست، اما این یافته ها بیانگر 
این مطلب هستند که کاهس استرس حاد و مزمن می تواند به افراد در کاهش وزن کمک کند.

البته محققان اذعان دارند که اســترس مالیم می توانــد موجب تقویت عملکرد افراد در کوتاه 
مدت شود، اما در بلندمدت، تاثیرات مضر و زیانباری دارد.

تب، سرفه و خلط خونی را جدی بگیرید
ایسنا- دکتر حانیه راجی فوق تخصص ریه گفت: سل، عفونت مزمنی است که به وسیله باکتری 
ایجاد می شود و اغلب ریه را درگیر می کند، ولی تقریبا هیچ کدام از دستگاه های بدن از عوارض 
بیماری ســل در امان نیســتند.فردی که دچار عفونت فعال سل باشند، هنگام عطسه و سرفه 
باید همیشه برای پوشاندن دهان و بینی خود از دستمال استفاده کنند و پس از آن، دست های 
خود را با دقت بشــویند. وی افزود: عالیم اولیه ســل، ممکن است بسیار عادی باشد و توجه را 
جلب نکند؛ یک فرد مبتال به ســل مانند شــخصی است که دچار سرماخوردگی یا مدتی الغر و 
ضعیف اســت و یا گاهی تب می کند و دچار ســرفه های مکرر می شود و چنانچه در این مرحله 
به پزشــک مراجعه نکند، عالیم شدیدتری بروز می کند. همچنین عالیمی مانند درد تیزی در 
ناحیه قفســه ســینه که با نفس کشیدن و سرفه ایجاد و تشدید می شود و یا وجود خلط خونی را 

نیز نباید برای این بیماری دست کم گرفت.

علل خواب رفتگی دست  و پا چیست؟
فــارس- محمــد جواد اســالمی پور 
متخصص طب سنتی گفت: برخی 
از افراد زمانی که برای مدت طوالنی 
به صورت دوزانو یا چهارزانو می نشینند 
یا مدتی دســت و پای خــود را حرکت 
نمی دهند احساس خواب رفتن دست 
و پا و بی حسی این بخش های بدن را 

می کنند.سوزن سوزن شدن و درد در دست ها و پاها از دیگر 
نشانه های خواب رفتن دست و پا به شمار رفته و در حالت 
پیشرفته زمانی که فرد شب ها مدت نسبتًا طوالنی دست 
یا پاهایش بی حرکت می ماند احساس گرفتگی و درد کرده 

که با حرکت دادن دست یا پای خواب 
رفته، این مشکل برطرف می شود. علل 
مختلفی برای ابتال به این مشکل وجود 
دارد ولی شایع ترین علت، افزایش بیش 
از حد خلط سودا بوده که نوعی از غلظت 
خون محسوب می شود.افزایش بیش 
از حد خلط سودا در عروق بدن به ویژه 
اندام های تحتانی سبب کاهش جریان خون در این اعضای 
بدن شده اســت. کاهش مصرف غذاهای سرخ کردنی و 
عدم استفاده از فســت فودها از جمله روش های طبیعی 

درمان خواب رفتگی دست و پا محسوب می شود.

آشنایی با خواص متعدد گیاه آلوئه ورا
شــفا آنالیــن- ایــن گیــاه خواص 
متعددی دارد کــه در این مطلب به 
آن اشــاره می کنیــم. آرام کننده و 
پاک کننده سیستم گوارشی است. 
خاصیت ژله ای آن باعث می شــود 
که با حرکت در روده، سموم موجود 
در روده ها به آن جذب و دفع شــود. 

حاوی 12ماده از جمله B-isterole است که التهاب 
را کاهش می دهد. برای مرطوب کردن و جوان سازی 
پوست مفید است. به دلیل خواص ضدمیکروبی برای 
درمان بســیاری از زخم ها و جراحت ها و سوختگی و 

اگزما به کار می رود.
 انعطــاف پذیری پوســت را افزایش 
می دهد. بــه کاهــش وزن کمک 
می کند. بــدن را قلیایی می کند. از 
سیســتم قلبی عروقی حمایت می 
کند. رشــد تومورها را کند می کند.
کاهش دهنده کلســترول است. به 
اکسیژن رســانی در بدن کمک می کند. از بروز سنگ 
کلیه پیشگیری می کند.رسیستم ایمنی بدن را تقویت 
 می کند. سرشار از اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب

 است.
توصیه هایی هوشمندانه 

برای تقویت حافظه
ســالمت نیوز- در ادامــه 10 راهکار بــرای تقویت 
حافظه و به خاطر ســپردن کارها را به شــما توضیح 

می دهیم.
۱. به موضوع ها توجه کنید

بهترین راه، ســاده ترین اســت: فقط به موضوع ها 
توجه کنید. وقتی ذهن شما به هزار موضوع می پرد، 
کارایی اش را از دست می دهد و ضعیف عمل می کند. 
به این ترتیب سخت تر چیزها را به یاد می آورد. هرچه 

بیش تر توجه کنید، راحت تر به یاد می آورید.
2. تصویرسازی کنید

از چیزی که قرار است به خاطر بسپارید، یک تصویر 
در ذهن تان بســازید. بخش گســترده ای از مغز، در 
قالب بصری کار می کند پس ثبت اطالعات تصویری 

خیلی موثر است.
۳. موضوع را تکرار و تکرار کنید

چیزی که می خواهید فراموش تان نشود را چندین و 
چند بار پیش خودتان تکرار کنیــد. این راهکار در به 
خاطر سپردان مکان، افراد و اشیا تاثیر فوق العاده ای 

دارد.
4. بپرسید که چرا باید این موضوع را به 

خاطر بسپارید
داشتن یک دلیل و توجیه باعث می شود که موضوع 

بیش تر در ذهن جا بگیرد و زودتر به یاد آورده شود.
5. یک فهرست تهیه کنید

چیزهایی کــه می خواهید یادتان بماند را بنویســید. 
دسته بندی آن ها باعث می شود که راحت تر برای تان 

یادآوری شوند.
۶. تداعی کنید

ایجاد مصداق ها و ســاختن تداعی ها ذهن شــما را 
تقویت می کند. ارتباطی بیــن موضوع ها پیدا کنید و 
این را به یک بازی تبدیل کنید. مثال به جای »مهمان 
امشــب از موسیقی کالســیک خوش اش نمی آید« 
پیش خودتان بگویید »طرف اگر بتهوون و موتسارت 

را ببیند، با کالشینکف تکه تکه شان می کند.«
7. موضوع را کوتاه کنید

ظرفیــت حافظــه ی کوتاه مــدت، محدود اســت. 
اطالعات پیچیده را به صــورت عبارت های کوتاه و 
کوچک دربیاورید؛ مخصوصا عددها هر قدر کوتاه تر 
باشــند، بهتر در ذهن می نشــینند. تا حاال شده یک 
شماره تلفن را این طور بخوانید: شصت و پنج میلیون 

و دویست و سی و نه هزار و چهارصد و هفت؟
۸. از لغات کلیدی استفاده کنید

این شــیوه بــه خصوص در مــورد متن های نســبتا 
طوالنی یا لیست ها کاربرد دارد. این کار مثا برچسب 

زدن )Tag( است.
9. موضوع را برای کسی تعریف کنید یا به 

کسی آموزش بدهید
موضــوع را برای کســی تعریف کنید یا شــروع کنید 
به آمــوزش آن. می بینیــد که خیلی خــوب در ذهن 

می نشیند و دیرتر فراموش تان می شود.
۱۰. شیوه ی قیاس منطقی را به کار ببرید

موضوع را در کنار حروف، الگوها، ایده ها یا تداعی ها 
قرار بدهید که رابطه ی منطقی با هم داشــته باشند. 
می توانیــد با حروف، یک متن قافیــه دارد یا کلمه ای 

بسازید که دیرتر فراموش تان می شود.

سالمت
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عادت به مرده پرســتی و اهمیت ندادن به بزرگترها متاســفانه عادت جدیدی 
اســت که ما ایرانی ها کم کم بدان خو گرفته ایم. این مســاله در ورزش که باید 
جایگاه معرفت و مردانگی باشد، بازهم متاسفانه، بیشتر دیده می شود. معموال 
به پیشکســوتان فوتبال احترامی آنچنانی گذاشته نمی شــود و پس از بستری 
شــدن، یا فوت آنان، اهالی جامعه به یادشــان می افتند. این بار داستان فوت 
یکی از بازیکنان خوب سالهای دور فوتبال کشورمان است. رضا احدی بازیکن 

سالهای دور فوتبال کشورمان روز دوشنبه درگذشت.

سابقه بازی و بیماری
احدی سابقه بازی در اســتقالل و ذوب آهن را دارد. وی حدود 30 سال قبل به 
آلمان رفت و به عنوان لژیونر در 3 تیم آلمانی بازی کرد که یکی از آن، روت وایس 
اسن بود. رضا احدی در پانزدهم دی ماه بستری شد. پزشکان عفونت داخلی و 
عارضه کبد را در بدن وی تشخیص دادند. سطح هوشیاری این بازیکن و مربی 
خوب فوتبال ایران در روزهای گذشــته پایین آمده بود تا اینکه وی به کما رفت. 

احدی صبح روز دوشنبه دار فانی را وداع گفت.

وقتی احدی سرمربی استقالل نشد!  
مجید نامجو مطلق هم بازی سابق مرحوم رضا احدی در گفت وگو با ایسنا با عرض 
تســلیت این ضایعه به ورزش ایران گفت:» او در شرایطی از دنیا رفت که عده ای او 
را از فوتبال خارج کرده بودند. او در عین حال یکی از فنی ترین بازیکنان استقالل 
بود. افتخار بازی در کنار او را دارم. زمانی که در سال 64 او در آلمان بازی می کرد و 
مقطعی به ایران آمده بود، استقالل شروع خوبی در لیگ نداشت. به همین دلیل 
احدی به استقالل پیوست و بازی های بسیار درخشانی را از خود به نمایش گذاشت 
و در پایان هم قهرمان لیگ شد. او در پاسخ به این سوال که گفته می شود در سال 86 
و پس از جایگزینی مرحوم ناصر حجازی احدی و او گزینه پیشنهادی حجازی برای 
حضور در کادر فنی بود اما هیات مدیره وقت استقالل با این استدالل که آن ها سابقه 
پوشیدن پیراهن پرسپولیس را هم دارند، هیچ گاه اجازه نشستن احدی بر روی نیمکت 
این باشگاه را ندادند، گفت:  کم و کیف این اتفاق را نمی دانم اما در آن سال حجازی 
پیشنهاد حضور بر روی نیمکت استقالل را به ما داده بود. حال هیات مدیره آن موقع 
استقالل خیال شان راحت باشند و از این پس می توانند راحت بخوابند. احدی هیچ 
وقت نتوانست به نیمکت استقالل برسد« به زعم بزرگان، کارشناسان و پیشکسوتان 
فوتبال رضا احدی از جمله مربیان کار بلدی بود که به حقش نرسید. آنچه در ادامه 
آمده است گوشه ای از پیام تسلیت ها و اظهار نظر بازیکنان سالهای دور و نزدیک 

فوتبال ایران به یک دوست، هم بازی، مربی و کاپیتان است.

علی دایی
علی دایــی در پیامی اعالم کرد: رضــا احدی را هم در بانک تجــارت و هم در 
پرســپولیس می دیدم. روزهایی که متانت او کالس درســی بــرای همه ما بود. 
افسوس که او خیلی زود رخت سفید سفر برتن کرد و ما را در غم فقدانش عزادار 
نمود. کوچ ابدی این چهره محجوب و دوســت داشتنی را به خانواده اش، همه 

بازماندگان، هواداران استقالل و جامعه فوتبال و ورزش تسلیت می گویم.

آندو
آندرانیک تیموریان در گفت وگو با ایســنا در واکنش به درگذشت رضا احدی اظهار 

کرد: واقعا از اتفاقی که افتاد متاسفم. من در باشگاه عقاب این افتخار را داشتم که 
زیر نظر مرحوم احدی کار کنم.

خسرو حیدری
خســرو حیدری در پی درگذشــت رضا احدی در اینســتاگرام خود نوشت: یکی از 
گل های فوتبــال از بین ما رفت. آقا رضا مربی من، آنــدو، مجتبی جباری و وحید 

طالب لو بود و برای ما خیلی زحمت کشید تا به اینجا برسیم. روحت شاد آقا رضا.

روت وایس اسن
باشگاه روت وایس اسن در پیام خود درگذشت این چهره نامی را به اعضای خانواده 
وی تسلیت گفت. در پیام این باشگاه که توسط پروفسور دکتر میشاییل ولینگ، مدیر 
عامل تیم آلمانی نوشته شده، آمده است: روت وایس اسن در کنار خانواده و همه 
وابستگان رضا نداف احدی سوگوار است. او همانگونه به عنوان فوتبالیست در میدان 

مسابقه همیشه عمل می کرد، تا آخرین لحظه جنگید.

حسن روشن
حسن روشن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص درگذشت رضا احدی 
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل تهران گفت:احدی از لحاظ فنی و اخالقی یکی از 
اسطوره های باشگاه استقالل بود و من از خبر ناگهانی فوت وی بسیار متاثر هستم. 
وی افزود: آن مرحوم با آن سابقه درخشان در دوران بازیگری خود به دلیل نامهربانی 
برخی افراد بهای الزم را ندید و به حق واقعی خود در فوتبال ما دســت نیافت. وی 
ادامه داد: منزوی شدن پیشکسوتان نامدار فوتبال و مرگ آنها در سکوت در ایران 
عادی شده است اما به طور حتم برای تشییع پیکر وی شاهد حضور پرشمار افرادی 

هستیم که تنها برای خودنمایی به زیر تابوت احدی می روند، آنها باید از درگذشت 
امثال احدی درس بگیرند اما همچنان به رفتار زشت خود ادامه می دهند. فعالیت 

برخی افراد ناپاک امثال رضا احدی را دلزده و از فوتبال دور کرد.

قلعه نویی
امیر قلعه نویی سرمربی تراکتورسازی گفت : خبر فوت آقای احدی را االن شنیدم 
و واقعا غمگین هســتم. رضا یک فوتبالیســت درجه یک و یک چهره محبوب در 
اســتقالل بود که طرفداران این تیم هرگز بازیهایش را از یاد نمی برند. من به سهم 

خودم درگذشت ایشان را تسلیت می گویم و برای خانواده اش آرزوی صبر می کنم.

پرویز مظلومی
پرویز مظلومی سرمربی استقالل ضمن ابراز ناراحتی بابت فوت احدی عقیده دارد 
:جامعه فوتبال باید بیش از این ها به احدی بها می داد. من از دوران بازیگری رضا 
احدی در استقالل خاطرات خوبی دارم. ما در مسابقات زیادی و مهمی کنار هم بازی 
کردیم و شکل بازی و البته اخالق او، وی را در زمره بهترین ها قرار می داد. روزی که 
من برای مالقات با مرحوم احدی به بیمارستان رفتم فکر نمی کردم بیماری او چنین 
شدتی داشته باشد و از این بابت ناراحت هستم، حاال هم خبر فوتش را شنیدم که 
بیش ازپیش من را ناراحت کرد.به نظر من مسئوالن ورزش باید مسئوالن ورزش قدر 

احدی را که پیشکسوت موجب و بی سروصدا بود را بیشتر می دانستند.

احمد رضا عابدزاده
احمد رضا عابدزاده که یکشنبه شب  به ایران برگشت بر بالین احدی حاضر شد. 
وی بعد از شنیدن خبر در گذشــت رضا احدی گفت:  نمی توانم باور کنم او را از 

دست داده ایم واقعا زود بود.

پنجعلی
محمدپنجعلی با ابراز تاســف از فوت رضا احدی در این بازه می گوید: آقا رضا از 
بهترین بازیکنان استقالل در دهه ٦٠ بود و تماشاگران زیادی برای دیدن بازی 
او به ورزشــگاه می آمدند.متاسفانه فوتبالیست ها بعد از دوران قهرمانی شرایط 
متفاوتی پیدا می کنندکه درباره رضا احدی هم صدق می کرد. احدی در فوتبال 

ایران به حقش نرسید و فوت او را به جامعه فوتبال تسلیت می گوییم

فرکی
حســن فرکی گفت: آقا رضا یک فوتبالیست خوب و خاکی از بچه های جنوب 
شــهر تهران بود که سالها مربی تیم های پایه بود. او در دوران فوتبالش بازیکن 
بــی نظیری بود و من  از شــنیدن خبر فوت او ناراحت شــدم واین مصیبت را به 

جامعه فوتبال تسلیت می گویم.

درخشان
حمید درخشان گفت: متاسفم که رضا احدی دیگر تاب مبارزه با بیماری سرطان 
را نداشت. فوت او قطعا جامعه فوتبال ایران را عزادار کرده است، احدی قطعا یکی 
از بهترین بازیکنان اســتقالل در دهه ٦٠ است، تیمی که پرستاره و رویایی بود و ما 
نبردهای زیادی با هم داشتیم. من از ار در تیم ملی خاطرات خیلی خوبی دارم و خیلی 

زود بود او را از دست می دهیم. برای خانواده اش آرزوی صبر می کنم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

منچستر با درخشش رونی 
اولین شکست لیورپول 
یورگن کلوپ برابر بزرگان 
جزیره را رقم زد.

تیتر دو

 یک »اشتباه« دوباره المپیک را 
از فوتبال ایران نگیرد

 بازی رودررو مالک است 
نه تفاضل گل

مقــررات رقابت های فوتبال انتخابــی المپیک به 
صراحــت تاکید دارد کــه صعود تیم ها بــه مرحله 
حذفــی در حالت برابــری امتیازها را بازی رودررو 

می کند. مشخص 
به گزارش ایســنا، تیم فوتبال امید ایران امشــب 
در ســومین دیدار خــود در رقابت هــای انتخابی 
المپیک، به مصــاف چین مــی رود. تیم ایران در 
بازی نخســت خود بــا نتیجه 2 بر صفر ســوریه را 
از پیش رو برداشــت و در دیــدار دوم بــا نتیجه 2 
بــر یک برابــر قطر شکســت خورد. چیــن حریف 
امشــب ایــران نیــز در دو بــازی ابتدایــی خــود 
 با نتایــج مشــابه 3 بر یــک برابــر قطر و ســوریه 

شکست خورد.
در حالــی کــه امــروز سرپرســت تیم امیــد ایران 
اعــالم کــرده بــر اســاس قوانینــی کــه پیش از 
رقابت ها در اختیــار تیم ها قرار گرفته در شــرایط 
برابــر، تفاضل گل بــرای صعود تیم هــا به مرحله 
حذفــی مالک خواهــد بود، امــا بنــد 16 قوانین 
فنــی رقابت هــا تاکید می کند در صورت تســاوی 
امتیــازی تیم ها، ابتدا نتایج رودررو مورد بررســی 
 قــرار می گیرد تــا چهــره تیم های صعــود کننده 

مشخص شود.
ایــن بنــد از قوانیــن مســابقه ها تاکیــد دارد در 
صورتی کــه بازی هــای رودررو هــم نتواند چهره 
تیم های صعــود کننده را مشــخص کنــد، آنگاه 
در مرحلــه بعد تفاضــل گل مالک خواهــد بود و 
 در مرحلــه بعــد تعــداد گل زده مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت.
در ابتدای این فکت شیت که توسط کنفدراسیون 
فوتبال آســیا منتشر شــده آمده اســت: "شرایط 
صعــود تیم هــای اول و دوم هــر گروه بــه مرحله 
گر دو تیــم یا بیشــتر در پایان  حذفــی رقابت ها، ا
مرحلــه گروهــی شرایط شــان مســاوی شــود، 
رده بندی آنها بر اســاس مقایســه رودروی آنها در 
1- امتیازها 2- تفاضــل گل یا 3- تعداد گل های 

زده است."

 بنزما: همه بازیکنان 
پشت زیدان هستند

شب گذشته برای کریم بنزما شب ویژه ای بود. او در 
سیصدمین بازی خود با پیراهن رئال موفق شد دو گل 
به خیخون بزند. رئال به لطف دو گل بنزما و رونالدو و 
نیز تک گل بیل موفق شد 5-1 بر خیخون غلبه کند. 
بنزما در نیمه دوم به دلیل مصدومیت جای خود را به 
کواچیچ داد. او در همین رابطه به خبرنگاران گفت:" 
این فقط یک ضربه مختصر بود البته کمی درد دارم و 
باید ببینم فردا وضعیتم بهتر خواهد شد یا خیر."  بنزما 
در مورد ســیصدمین بازیش برای رئال و دو گلی که 
به خیخون زد گفت:" از گلزنی خوشــحالم ولی مهم 
کسب سه امتیاز بود. تیم باهم دفاع و حمله می کند و 
فکر می کنم هواداران از بازی ما لذت بردند. از سیصد 
بازی برای رئال احســاس غرور می کنم و از حمایت 
هواداران و اعضای باشگاه متشکرم. فلورنتینو پرز به 
همین مناســبت پیراهنی به من هدیه داد که از این 
بابت قدردان او هســتم. بنزما در مورد زیدان گفت:" 
زیدان یک افسانه در فوتبال است. او همه چیز را در 
مورد فوتبال می داند و همه بازیکنان پشــت او و ایده 

هایش هستیم."

افشاگری مدافع لیورپول 
درباره رختکن یونایتد

لیورپول روز گذشته در دیداری که مستحق شکست 
نبــود، در زمین خود مغلوب منچســتریونایتد شــد. 
لیورپول در غیاب اســکرتل و کوتینیو، بازی را بسیار 
خوب شــروع کرد و اگر درخشــش دخیا نبود، نیمه 
اول را بــا اندوخته دو گل به رختکــن می رفت. نیمه 
دوم نیز برتری لیورپولی ها محســوس بود اما در یک 
غافلگیری، یونایتد توســط رونی به گل رسید و آن را 
تا پایان حفظ کرد.  ســاخو، مدافع فرانسوی لیورپول 
پس از باخت ناباورانه تیمش به کانال پالس گفت:" 
هواداران و بازیکنــان یونایتد به خوبی می دانند که با 
خوش شانسی مقابل ما پیروز شدند. بین دو نیمه ما از 
رختکنشان صدای داد و فریاد می شنیدیم و مشخص 
بود که تحت فشار هستند. در واقع ما نیمه اول یونایتد 
را بلعیده بودیم و متاسفم که نتوانستیم به این تیم گل 
بزنیم." لیورپول در پایان هفته 22 با 30 امتیاز در رده 
نهم باقی ماند. فاصله این تیم با تاتنهام رده چهارمی 

در حال حاضر هشت امتیاز است.

به زودی نیمار را قاتل کندی 
اعالم می کنند

کارلــس ویاروبی، نایب رئیس باشــگاه بارســلونا به 
انتقاد از کسانی پرداخت که نیمار را دچار دردسرهای 
مالیاتی متعدد کــرده اند. نیمار از زمان پیوســتنش 
به بارســلونا درگیر پرونده این انتقال بوده و به زودی 
در دادگاهی برای روشــن شدن شــیوه جدائیش از 
سانتوس و رقم واقعی این انتقال باید حاضر شود. او 
همچنین در برزیل و اســپانیا دچار مشکالت مشابه 
مالیاتی اســت.  ویاروبی در همین رابطه به خبرنگار 
RAC1 گفت:" هــر زمان که نیمار می درخشــد و 
گلزنــی می کند و به نظر می رســد کــه اوضاع برای 
او خوب اســت، شــرایط برایش پیچیده می شود. به 
نظر می رســد که دســتگاهی بر علیه نیمار فعالیت 
می کند. می ترســم به زودی او را قاتل کندی)رئیس 
جمهور سابق آمریکا( معرفی کنند."  ویاروبی در مورد 
محرومیت رئــال و اتلتیکو از خریــد بازیکن گفت:" 
وضعیت این دو باشــگاه مثل وضعیت دو سال پیش 
بارسلوناست و معتقدم محرومیت رئال و اتلتیکو هم 

ناعادالنه است."

IOC راحله آسمانی در المپیک زیر پرچم
راحله آسمانی، ورزشــکار ایرانی که زیر پرچم فدراسیون جهانی تکواندو مسابقه 
داد توانســت در مســابقات انتخابی المپیک در قاره اروپا در اســتانبول سهمیه 

شــرکت در بازی های ریو 2016 را کسب کند. ماه گذشته فدراسیون جهانی 
تکوانــدو )WTF( اعــالم کرد ورزشــکارانی کــه پناهنده هســتند 

می توانند زیر پرچم این فدراسیون در مسابقات انتخابی المپیک 
شــرکت کنند و شــانس حضور در المپیک را داشــته باشند. 

راحله آســمانی هم از سوی IOC واجد شرایط شناخته شد 
تا بتواند زیر پرچم فدراسیون جهانی در مسابقات گزینشی 

المپیک حضور پیدا کند.
آسمانی پیش از این عضو تیم  ملی ایران بوده است، اما در 
حال  حاضر در کشور بلژیک پناهنده شده است. او در وزن 

75 – کیلوگرم زنان مسابقه می دهد.

احدی به حقش نرسید
کاپیتان هم پرکشید

حضور استقالل در صدر جدول پوشش منصفانه ای است 
بر اشــکال هایی که در باشــگاه اســتقالل به وجود آمده 
است. در واقع تا روزی که استقالل در صدر جدول است، 
انتقادها از این تیم در کمترین و کمرنگ ترین شرایط ممکن 
صورت می گیرد که البته صحیح هم هست. در واقع فرقی 
نمی کند که با کدام شــیوه، مهم این است که استقالل در 
صدر جدول قــرار دارد، با این وجود اما در الیه های پنهان 
باشگاه استقالل اشکاالتی به وجود آمده و اختالف هایی 
به چشــم می خورد که تصمیم های پیش از این صحیح تر 
را با چالش مواجه کرده اســت. از دفاعیه غلط عضو هیات 
مدیره باشــگاه کــه روز 26 همین ماه اعــالم می کند 31 
درصد پول بازیکنــان را داده اند در حالی کــه باید تاکنون 
حداقــل 60 درصد را پرداخت می کردند بگیرید تا برســید 
به نظــری جویباری و بهرام امیری که رســما دچار زاویه با 
مسئوالن باشــگاه استقالل شــده و آن را اعالم کرده اند 

و البته بازیکنان و سرمربی که تهدید به استعفا کرده اند.
مستقل ها در استقالل! 

در واقع اســتقالل این روزها در چند بخــش مختلف اداره 
می شــود و هر بخش هم بــرای خــودش تصمیم گیری 
می کند. چیزی مثل مجمع الجزایر شده است. یک بخش 
اسپانســرها و آن هایی هستند که پول می آورند و چون پول 

می آورنــد می خواهند تصمیــم بگیرند، بخــش دیگر آنها 
هستند که حلقه نزدیک تری به مدیرعامل هستند و بخش 
دیگر با تجربه هایی که به نظر می رسد همه آنها در حال کنار 
گذاشته شدن از استقالل هستند و در نهایت اعضای هیات 

مدیره استقالل که آنها هم حکومتی خود مختار دارند.
غایب ها

در راس همه این دســته ها و رســته ها بایــد مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره قرار داشــته باشند تا هم احتالف ها را 
به حداقل برسانند و هم گروه ها و دسته ها را از بین ببرند و 
این جزیره ها را متحد کنند اما به طرز عجیبی این ها وجود 

خارجی ندارند.
1-نجف نژاد در 90 درصد جلســات هیات مدیره نیســت 
و درگیر انتخابات مجلس اســت و تنها زمانی سروکله اش 
پیدا می شود که کارد به استخوان استقالل رسیده است. 
نجف نژاد همین هفته آمد و اصرار کرد که نظری جویباری 
به نقل و انتقاالت اســتقالل برگردد کــه البته با مخالفت 
مواجه شد. ظاهرا چنان نظری در این زمینه تخریب شده 

که مخالفانش بیشتر از موافقان او بودند.
2- اســتقالل در واقع برای افشــارزاده یک کار کوچک و 
کنار همه مســئولیت های سنگین تر وی است. افشارزاده 
که سرپرســت اســت و نه مدیر عامل، عالوه بر حضور در 

برخی جلسات کمیته ملی المپیک، بعالوه اینکه مدیر کل 
حوزه وزارت ورزش است و ایضا مسافرت هایی که به آمریکا 
دارد، استقالل را هم مدیریت می کند. این همه مسئولیت 
برای مردی پرتوان اما پر ســن و ســال موجب شده که در 
استقالل عمال کســان دیگری مدیریت کنند، آن هم به 
صورت مــوازی. در واقع رقابتی وجــود دارد برای تصمیم 
سازی در استقالل و نزدیک شدن به افشارزاده برای تایید 
گرفتن جهت آن تصمیم ها. ایــن نوع مدیریت با کنترل از 
راه دور به هر حال سختی هایی برای استقالل ایجاد کرده 
که یک نمونه اش شکست تا این لحظه در نقل و انتقاالت 
زمستانی بوده است. عدم انتخاب یک سرپرست قدرتمند 
و عدم پرداخت دستمزدها به قدر کافی و کنار رفتن نظری 

و امیری کمترین تبعات این نوع مدیریت بوده اند.
نتیجه

نتایج این اتفاقا این اســت: استقالل به گفته عضو پرسابقه 
هیات مدیره اش تنها 31 درصد از قرارداد های بازیکنان را 
پرداخت کرده که این درصد از مبلغ در واقع باید به هنگام عقد 
قرارداد پرداخت می شده است، پاداش ها همگی تقریبا باقی 
مانده اند، تیم در آستانه استعفا قرار دارد، مظلومی  تهدید به 
اســتعفا کرده اســت، نظری به بخش نامعلومی در باشگاه 

درگیر شده و این درگیری به رسانه ها کشیده شده است.

مجمع الجزایری به نام استقالل

ورزش
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این هستِی تو، هستِی هست دگر است
وین مستِی تو، مستِی مست دگر است

رو، سر به گریبان تفکر درکش
کاین دسِت تو، آستیِن دسِت دگر است
)کسایی مروزی، قرن چهارم، رباعیات( 

آقای احمدی مقدم چه قصد و غرضی دارد؟
ســیدعبدالجواد موســوی |  اخیرا آقای احمدی مقدم ســوژه ای شــده برای نشریات و 
رســانه های سیاســی. حرف هایی که اگرچه شــاید بار سیاســی جدی چندانی نداشــته باشد 
اما تا دلتان بخواهد جــان می دهد برای نقل کردن در مجالس و محافــل و اینکه: فهمیدی 
هاشــمی به احمدی نــژاد چی گفتــه؟ می دونــی الریجانی با مشــایی می خواســته چی کار 
 کنــه؟ و از این دســت حرف هایی که حتی در صــورت صحت، گره از کار فروبســته هیچ کس 

نخواهد گشود.
بگذریم از اینکه معموال بعد از هر مصاحبه آقای احمدی مقدم نصف بیشتر حرف های ایشان 
تکذیب می شــود و همان کارکرد محفلی خودش را هم از دست می دهد. اما در این میان این 
همه حرف های بی سند و مدرک، یک نکته خیلی جالب توجه وجود دارد و آن هم این که آقای 
احمدی مقدم زمانی که در مقام فرمانده نیروی انتظامی مشــغول به خدمت بوده اند، چرا باید 

آن میزان از تعلق خاطر سیاســی به یک حزب و جناح خاص داشته باشند؟

ایشان از بعضی گروه ها و دســته های سیاسی به گونه ای ســخن می گوید که انگاری همین 
که عده ای متعلق به آن جناح بوده اند مســاوی اســت با مجرم بودن آنها. مثال می گوید آقای 
هاشــمی و آقای فالنی و بهمانی در منزلشان جلساتی را برای انتخابات برگزار می کردند و ما 
مراقب آنها بودیم. یعنی چه؟ یعنی آقای هاشــمی که ریاســت مجمع تشخیص مصلحت این 
نظام را عهده دار اســت حق ندارد جلسه ای بابت انتخابات داشــته باشد؟ یا مجمع روحانیون 
مبارز به عنوان یک تشــکل شناخته شــده و ســابقه دار نباید نســبت به موضــوع مهمی مثل 
انتخابات حســاس باشــد؟ یا فی المثل جناب احمدی مقدم می فرمایند ما می دانستیم اینها 

اگر به پیروزی برسند برای جشن هایشــان برنامه هایی دارند و به همین دلیل مراقب بودیم.
خب، خســته نباشید ســردار! طبیعی است که هر جناحی در صورت رســیدن به قدرت برای 

جشــن پیروزی برنامه هایی دارد، اینکه دیگر نیاز به علم غیب و مراقبه ندارد.
دســت بر قضــا جشــن زودهنگام پیــروزی آقــای احمدی نــژاد و یاران ایشــان نشــان داد 

 کــه اتفاقــا جنــاب احمــدی مقدم حواسشــان بــه آن جایــی کــه باید می بــوده نبــوده و... 
بگذاریم و بگذریم. 

غرض اینکه کســی در مقام فرمانده نیروی انتظامی که باید حافظ جان و مال و ناموس عموم 
مردم باشد اصال چرا باید تا این میزان سیاســی باشد؟ یعنی چرا باید تا این حد عالیق سیاسی 
خود را در کار خود که به یک معنا هیچ ربطی به سیاســت ندارد دخیل کند؟ اینها پرسش های 
مهم تری هســتند که آقای احمدی مقدم باید به آنها پاسخ بدهد. دوستانی که این روزها مدام 
در پی انکار حرف های آقای احمدی مقدم هســتند و تکذیبیه از پی تکذیبیه بر سخنان ایشان 
می نویســند باید این ســوال بنیادین را طرح کنند که گیرم همه این حرف ها درست. اینها چه 
ربطی به شــما دارد؟ آیا سخنانی از این دست این شــایعه را تقویت نمی کند که جناب احمدی 
مقدم با طرح این حرف ها مقاصد دیگری دارند و ســعی می کنند پرده ای بر سر مسائلی خاص 

بپوشانند؟ )منبع: خبر آنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آیا اسالم دینی جنگ طلب است؟
مروری بر کتاب »جنگ و صلح در اسالم« نوشته عبدالمجید 

سودمندی
آیا اسالم دینی جنگ طلب است؟ جواب این سوال از نظر اغلب ما ساده و البته منفی است. اما آیا 
پاسخ آن از دید مردم دیگر کشورهای جهان که مسلمان  نیستند نیز همین است؟ به خصوص در 
زمانی که گروه های افراطی، جنگ طلب و خونریز با ادعای اسالمی بودن در این منطقه سر برآورده 

و با پشتیبانی جریان هایی مشکوک، مشغول بدنام کردن وجهه  اسالم در سطح جهان هستند.
با سر برآوردن جریان هایی همانند طالبان و داعش در سال های اخیر، پرداختن به بحث برداشت 
اسالم از شرایط لزوم جنگ و همچنین رویکرد آن در زمینه ارتباط با جهان غیر مسلمان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار شــده اســت. به خصوص اینکه با اعمال خشــونت هایی در قالب حرکت های 
تروریســتی در اروپا و امریکا و دست داشــتن جریانات شبهه اســالمی در این اقدامات، تبلیغات 
گســترده ای از سوی رســانه های غربی علیه اسالم  به راه افتاده اســت. در این تبلیغات از اسالم 
تصویر دینی جنگ طلب نشان داده می شــود، اما از سوی ما )کشورهای اسالمی( تالشی جدی 
برای مقابله با این تبلیغات صورت نمی گیرد، تبلیغاتی که تکرار آنها حتی بر روی خود مسلمانان نیز 

تاثیر منفی می گذارد، چه رسد به مردم کشورهای غربی که اغلب تصور درستی از اسالم ندارند.
در چنین شرایطی انتشار کتابی همانند »جنگ و صلح در اسالم« اثر عبدالمجید سودمندی کاری 
ا ست خورند زمانه و در واقع واکنشی به ضرورت های روز که از نکته سنجی نویسنده و ناشر برخاسته 
اســت.  عبدالمجید سودمندی در مقدمه کتاب می نویســد: »همان طور که می دانیم بسیاری از 
شرق شناسان و اسالم شناسان، اسالم را دینی جنگ طلب معرفی کرده اند. مثاًل افرادی همچون 
»کارل بروکلمان« مولف کتاب تاریخ ملل اســالمی و »میســونر کولی« مؤلف کتاب بحث از آیین 
راســتین و »ج. ایزاک« مولف کتاب تاریخ تمدن و »منتسکیو« مولف کتاب روح القوانین معتقدند 

اسالم دینی است که به زور شمشــیر، ترویج و بر مردم 
تحمیل شده است.« نویســنده کتاب به درستی معتقد 
اســت چنین ادعا و تصوری درباره اسالم، به خصوص 
در ایــن روزگار می تواند محرکی برای ایجاد تنش و نزاع 
مذهبی در مناطق گوناگون در سرتاســر جهان شــود 
و همچنین تضییع حقوق مســلمان را به شــکل های 
مختلف به دنبال داشته باشد. به خصوص در کشورهایی 
که مسلمانان نه اکثریت که اقلیت محسوب می شوند. 
امروزه نســخه ای به مراتــب خطرناک تــر از طالبان با 
عنوان داعش سربرآورده که با ادعای تشکیل حکومت 
اسالمی، دست به اقداماتی به شدت خشن و تروریستی 
می زند. کتاب »جنگ و صلح در اســالم« از این منظر 
که نشــان دهنده تلقی و تصور اسالم و قوانین برآمده از 
قرآن و سنت است، اثری کارآمد و در خور اعتنا محسوب 
می شود. خواننده کتاب در خالل این تحقیق موجز اما 
خواندنی و علمی درمی یابد که نظر اسالم درباره جنگ و 

صلح چیست و آیا دین اسالم در ذات خود گرایشی به خشونت و جنگ دارد یا اینکه این نوع نگرش 
گاه به طرح چنین ادعایی  گاهانه یا ناخودآ ناشــی از برداشــت های غلط جریان هایی ا ســت که آ
پرداخته اند.  نویسنده کتاب اگر چه کوشیده با رویکردی کم و بیش علمی و فقهی به بررسی جنگ 
و صلح در اســالم بپردازد، از زبانی قابل فهم و ســاده برای بازگو کردن این مهم بهره برده اســت. 
چنانکه هم برای مخاطب عالقه مند غیر متخصص سودمند خواهد بود و هم برای مخاطبی که 

به طور جدی تر چنین بحث هایی را دنبال می کند.

فرهاد موسیقی مردمی ایران
 همــه ما صــدای گــرم و خــش دار و اندوهگیــن او را 
می شناسیم. همه ما با او زمزمه  کرده ایم: بوی عیدی/ 
بوی تــوپ/ بــوی کاغذرنگی... بــا او زمزمه کرده ایم: 
به فکر یک ســقفم/ یه ســقف بی روزن...  بــا او زمزمه 
کرده ایم: گنجشکک اشی مشــی/ لب بوم ما مشین/ 
بارون میاد خیس میشــی... صدای فرهــاد مهراد، در 
خاطرات جمعی ایرانیان جا خوش کرده و بعید است در 
موســیقی پاپ ایرانی حاال حاالها خواننده ای پیدا شود 

که جــای او را پر کند. او 29 دی ماه 1322 در تهران متولد شــد. موســیقی را به صورت تجربی 
در کنار یک گروه موســیقی ارمنی آغاز کرد. دو ســال نیز به انگلستان رفت و در آنجا با موسیقی 
پاپ آن ســال های انگلستان آشــنا شد. پس از بازگشــت به ایران اولین اجرای موسیقی خود را 
در هتل ریمبو تهران اجرا کرد. در همین دوره ترانه »اگه یه جو شــانس داشــتیم« را برای دوبله 

فیلم بانوی زیبای من خواند.
در 1348 برای ترانه »مرد تنها« در فیلم رضا موتوری آواز خواند. در 1350 ترانه »جمعه« را برای فیلم 
خداحافظ رفیق، در 1351 »خســته« را برای فیلم زنجیری و در 1356 ترانه »ســقف« را برای فیلم 

ماهی ها در خاک می میرند خواند.
در بهمن 1357 هم زمان با انقالب ترانه معروفش »وحدت« یا همان واال پیامدار محمد را ضبط کرد. 
پس از انقالب در 1369 آلبوم خواب در بیداری را منتشــر کرد. در 1376 آلبوم وحدت را منتشر شد. 
سال 1377 آلبوم برف را منتشــر کرد. پس از آن درصدد تهیه آلبومی با نام »آمین« بود که متاسفانه 

بیماری گریبانش را گرفت و امانش را برید. فرهاد مهراد 9 شهریور 1381 درگذشت. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

موسیقی »شهرزاد« آلبوم می شود
آهنگساز و تنظیم کننده برخی از آثار محسن چاوشی 
با اعالم اینکه چاووشی چند قطعه دیگر برای سریال 
»شــهرزاد« خواهد خواند، از تولید آلبومی مجزا ویژه 
این مجموعه شــبکه نمایش خانگی خبر داد. بهروز 
صفاریان بیان کــرد: با توجه به اســتقبال مخاطبان 
از مجموعه آثار منتشرشــده از محســن چاوشــی در 
مجموعه شهرزاد، تهیه کننده این مجموعه در نظر دارد 
در پایان فاز اول این سریال آلبوم موسیقی »شهرزاد« 

را نیز در بازار موسیقی منتشــر کند. وی ادامه داد: غیر از ترانه هایی چون »هم خواب«، »به رسم 
یادگار«، »شهرزاد«، »کجایی« و »افسار« چند قطعه دیگر نیز برای پخش در قسمت های بعدی 
ســریال »شهرزاد« در نظر گرفته شــده که از آن جمله می توان به قطعه »دیوونه« با تنظیم فرشاد 
حسامی اشاره کرد. این آهنگساز و تنظیم کننده با اشاره به فعالیت های دیگر خود با محسن چاوشی 
توضیح داد: مدتی است مشغول کار روی آلبوم »امیر بی گزند« هستیم که کار بسیار جذابی شده 
و به احتمال فراوان اواخر ســال جاری روانه بازار موسیقی خواهد شد. وی درباره پروژه موسیقایی 
کشف خوانندگان در شبکه نمایش خانگی بیان کرد: از چند ماه پیش در تدارک برنامه ای هستم که 
کادمی« نخواهد داشت اما تالش دارم با اجرا و تولید یک برنامه  این پروژه همانطور که گفتم نام »آ
تصویری - موسیقایی که در شبکه خانگی توزیع می شود در حوزه خوانندگی استعدادیابی داشته 
باشم. دوست ندارم این پروژه صرفا یک اتفاق نمایشی باشد. من در این پروژه سعی دارم با اجرایی 

درست به استعدادیابی نسلی که دوست دارند خود را در عرصه خوانندگی آزمایش کنند، بپردازم.

خوانندگان ایرانی عادت به آزاد خواندن دارند
آخرین نشست خبری سی و یکمین جشنواره موسیقی 
فجر با حضور لوریس چکناواریان رهبر مهمان ارکستر 
موسیقی ملی ایران برگزار شد. چکناواریان در ابتدای 
این نشست خبری گفت: این اولین بار است که برای 
ارکســتر موســیقی ملی به عنوان رهبر حضور دارم. 
خوشحالم از اینکه در کنار دوستانی چون فخرالدینی 
حضــور دارم. در این کنســرت قرار اســت قطعاتی از 
ســاخته های خودم را اجرا کنم. این آهنگســاز ادامه 

داد: یکی از قطعات اجرایی ســوییت برای حضرت نوح اســت. این قطعه را زمانی ساختم که به 
کوه های آرارات رفته بودم و تحت تأثیر آن این قطعه را با سازهای کمال ارکستر ساختم. همچنین 
9 قطعه الو ســانگ و سوییت پردیس و پریســا را هم اجرا خواهم کرد. ضمن اینکه ممکن است 
قرعه »سالم« را برای اولین بار اجرا کنم. چکناواریان افزود: دلم می خواست سمفونیک تختی 
را با یک ارکستر بزرگ در این جشــنواره اجرا کنم، اما به خاطر آماده نبودن گروه کر و فرصت کم 
امکان آن نبود.  او در پایان این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره عدم همکاری 
با خوانندگان ایرانی گفت: خوانندگان ایرانی عادت به آزاد خواندن دارند. خوانندگان سنتی ایرانی 
با یک آنسامبل پنج نفره روی صحنه می روند و شرایط خاص خود را دارند، اما موسیقی کالسیک 
قانونمند است. هیچ ارتشــی در دنیا وجود ندارد که نظم ارکستر سمفونیک را داشته باشد، البته 
همکاری من با شــهرام ناظری یک همکاری فوق العاده بود. گروه ارکســتر موسیقی ملی ایران 

به رهبری لوریس چکناواریان روز 24 بهمن  ساعت 18:15 در تاالر وحدت برگزار خواهد شد.

جنگ و صلح در اسالم
)نقد و بررسی نظر فقهای شیعه در 
آیینه قرآن و سنت(
نویسنده: عبدالمجید سودمندی
نشر کویر
قیمت: ۶4۰۰ تومان

۱27صفحه 

طرح: ناجی بناجی توافق هسته ای از نگاه کارتونیست مراکشی! 

 تاثیر »تعطیلی مدارس« و »طرح زوج و فرد« 
بر آلودگی هوا 

تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد بر میزان غلظت کلیه آالینده ها نسبت به روزهای گذشته تأثیر 
بسزایی داشت. شاخص کیفیت هوای تهران در روزهای گذشته به شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
رسید و غلظت آالینده ها تا مرز هشدار نیز افزایش یافت. اما اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی 
کرد، امروز و فردا )28 و 29 دی ماه( با افزایش پایداری جوی به تدریج بر میزان غبار و آالینده های جوی 
هوا افزوده خواهد شــد. به همین دلیل دیروز )27 دی ماه( کمیته مواقع اضطرار کاهش آلودگی هوا با 
حضور معاون عمرانی اســتاندار و همه اعضا تشکیل جلسه داد. پس از این جلسه دبیر کمیته اضطرار 
آلودگی هوا تهران از تعطیلی مدارس شهر تهران و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه خبر داد.  با اینکه مدارس ابتدایی شــهر تهران تعطیل شد و طرح زوج و فرد از در منزل اجرا 
شده است، اما هنوز شاخص کیفیت هوا عدد باالیی را نشان می دهد و امروز هوا برای گروه های حساس 
جامعه ناسالم است.  محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران درباره تعطیلی 
مدارس و اجرای طرح زوج و فرد گفت: چون در اطالعیه هواشناسی اعالم شد که شاخص کیفی هوا 
در روزهای آینده به باالی 150 خواهد رســید، نمی توانستیم صبر کنیم هوا به این شاخص برسد و بعد 
تصمیم گیری کنیم. بنابراین جلسه کمیته مواقع اضطرار دیروز با حضور تمامی اعضا برگزار شد. تصمیم 
تعطیلی مدارس و  اجرای طرح زوج و فرد بر کاهش آلودگی هوای امروز تأثیر بسزایی داشت.  رستگاری 
درباره تاثیر زوج و فرد سراسری و تعطیلی مدارس بر تشدید نشدن آلودگی هوای تهران به خبرآنالین گفت: 
با اجرای این طرح تا حدودی از افزایش آالینده ها جلوگیری شده است، شاخص کیفیت هوای تهران 
امروز عدد 118 را نشان می دهد و امیدواریم با تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد این عدد کاهش 
پیدا کند و به وضعیت سالم برسد.  اما سازمان هواشناسی پیش بینی تغییرات جوی برای تهران داشته 
است. مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی از کاهش کیفیت هوای 5 شهر کشور خبر 
داد و گفت: آســمان فردای تهران نیمه ابری، در پاره ای نقاط غبارآلود، به تدریج ابری و بارش پراکنده 
پیش بینی شده است.  احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل داده ها و آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی، 
روزهای دوشنبه و سه شنبه با توجه به سکون نسبی جو، افزایش آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا 
به ویژه در شهرهای صنعتی و پر جمعیت تهران، قم، کرج، اصفهان و اراک پیش بینی می شود. او با بیان 
اینکه از بعدازظهر روز دوشــنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی از غرب و شمال غرب به کشور، به تدریج 
در برخی نقاط شــمال غرب و غرب کشور، ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد رخ خواهد داد، گفت: 
روز سه شنبه فعالیت این سامانه در شمال غرب، غرب، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های جنوبی 
البرز و جنوب غرب کشور خواهد بود که در این روز در شمال غرب، ارتفاعات غرب و ارتفاعات البرز بارش 
برف رخ خواهد داد. وظیفه در مورد وضعیت هوای استان تهران طی روزهای آینده گفت: آسمان تهران 
در روز سه شنبه 29 دی نیمه ابری، در پاره ای نقاط غبارآلود، به تدریج ابری و بارش پراکنده با حداکثر و 
حداقل دمای 13 و 4 درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه 30 دی، نیمه ابری، در پاره ای نقاط غبارمحلی 

با حداکثر و حداقل دمای 14 و 4 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.


