
سرند »عمل اقتصادی« به جای پاالیش »عالیق سیاسی«
در بین انبوه ردصالحیت شدگان و تایید صالحیت نشدگان شورای نگهبان، حدود پنجاه نماینده فعلی مجلس 
نیز دیده می شوند. موضوعی که در خاطره جمعی ایرانیان، با کمی اغماض مجلس ششم را در یادها زنده می 
کند. آن زمانی که شورای نگهبان حدود نیمی از نمایندگان مجلس اصالح طلبان را به دلیل عدم التزام عملی 
به اسالم ردصالحیت کرد. این گونه بود که آن ها در اعتراض به این موضوع در صحن علنی مجلس تحصن 

صفحه 3کردند و وقتی به اعتراضان وقعی نهاده شد ...
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ساخت ۲ نیروگاه هسته ای 
جدید با همکاری چین 

5نکتهمهمنامهرهبریخطاببهرئیسجمهور:

»تبریک و تذکر و توصیه« رهبر انقالب به رییس جمهور
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریم های 

ظالمانه و عقب نشینی طرفهای مقابل در اثر تالش دانشمندان هسته ای و کوشش دست اندرکاران 
مذاکرات، بر 5 نکته مهم خطاب به رئیس جمهور تأکید کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی در پاسخ به نامه حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در خصوص سرانجام 
مذاکرات هسته ای، با ابراز خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریمهای ظالمانه 

و عقب نشینی طرفهای مقابل در اثر تالش دانشمندان هسته ای و کوششهای همه دست اندرکاران 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3مذاکرات، بر پنج نکته مهم خطاب به رئیس جمهور تأکید کردند ...

علی اکبر صالحی معــاون رئیس جمهوری و 
انرژی  رئیس ســازمان 
اتمی گفت: مراحل عقد 
قرارداد برای ســاخت 
دو نیروگاه هسته ای با 
... همکاری  

کلیاتطرح»جرمسیاسی«تعریف«شد

گام مجلس در تعریف »جرم سیاســی«
صفحه ۲

صفحه ۲

وکیل مدافع حمید بقایی با تکذیب 
اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها 
و رســانه ملّــی مبنی بــر آزادی 

موکلش با ...

 نماینده مردم شــاهین شــهر در 
مجلس از اقدام رئیس مجلس در 

دعوت از جاللی  ...

محمدرضــا خبــاز در خصوص 
درخواست اصالح طلبان از رئیس 

جمهور براي ...

 آزادی بقایی 
با قرار کفالت 

نازکشیدن 
نمایندگان 

قانونی نیست

روحاني به 
اصالح طلبان 

قولي نداده

پیام »نـواز« از ریـاض

 می گفتند 
راهی جز جنگ نداریم

رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدن بــه 
روز اجــرای برجــام ســاده نبــود، گفت: اســتکبار 
و  منطقــه  در  نااهــل  رقبــای  و صهیونیســت، 
افــراد افراطــی در واشــنگتن و نیویــورک تــاش 
می کردنــد نگذارنــد ایــن روز در تاریــخ ثبت شــود.
حجت االسام والمسلمین حسن روحانی صبح امروز 
در همایش اجرای برجام فصل نو در اقتصاد ایران با 
اشاره به کارشکنی های انجام شده در مسیر مذاکرات 

... کــرد  اظهــار  صفحه 3هســته ای 

 پیشنهادات 
»پسا برجامی« وزیر

موضوع اقتصاد ایران در فضای بعد از برجام و برداشته 
شــدن تحریم ها از مدتها قبل و از زمان جدی شدن 
توافق هسته ای محل بحث کارشناسان و منتقدان 
بوده است. این که در این فضای بعد از تحریم اقتصاد 
کشــور به چه مســیری خواهد رفت و نقش ســرمایه 
گذاری در این فضا چیســت تا چه حــد میتواند نظام 
اقتصادی ایران را متحول کند. در حالی که بسیاری 
به وضعیت بعد از اجرای برجام در کشــور خوش بین 

صفحه 5هســتند، اما هنوز عــده ای ...

 چه کنیم تا 
خانواده خوبی داشته باشیم؟
کوچکیابزرگ،روســتایییاشــهری،ثروتمندیافقیر،پر
ســروصدایاآرام؛همهاینهاویژگیخانوادههایماست.
خانوادههاییکهابتداتنهاشــاملیکزوجهستندوبعداز
گذشتچندماهیاچندســالباتولدفرزندان،جمعکوچک
یابزرگیراتشکیلمیدهند.دراینجمعکوچکیابزرگ،
تمامخصوصیتهایاخالقیهرعضــوخانواده،بردیگر
افرادتاثیرمیگذارد.دخترانمهربانینســبتبهفرزندرااز
مادرشانیادمیگیرند،حتیدرکودکیسعیمیکنندبرای

صفحه 6عروسکهاشاننقشمادررا...

دومین دعوت از کی روش 
برای مناظره

دعوای رسانه ای دبیرکل و سرمربی تیم ملی ظاهرا 
تمامــی ندارد. علیرضا اســدی دبیرکل فدراســیون 
فوتبال یک بار دیگر تلویحا اعام کرد حاضر اســت 
در یک مناظره تلویزیونی مقابل کی روش قرار بگیرد. 
علیرضا اســدی  اوایل آبانماه گذشــته و بعد از برنامه 
جنجالی 90 گفت: در برنامه تلویزیونی صحبتهایی در 
مورد اینجانب مطرح شد که علیرغم خویشتن داری 
نیاز به پاسخ گویی دارد. این که به صورت یک طرفه 

صفحه 7در یــک جــا حضور یابیــد و ...

فرصتی برای تبدیل »صندوق 
عقب« به »باشگاه«!

اختصاص 2 ورزشــگاه به اســتقال و پر ســپولیس 
فرصت خوبی برای این دو تیم فراهم کرده که با تکیه 
بر پتانسیل هواداران  و داشته های شان آینده را بسازند.
چند سال پیش سازمان تر بیت  بدنی وقت که هنوز به 
وزارت ورزش و جوانــان تغییر نیافته بود، برای بهبود 
وضعیت دو باشــگاه بزرگ پایتخت یعنی اســتقال 
و پر ســپولیس تصمیــم گرفــت دو قطعــه زمین در 
اطراف تهران به ســرخابی ها اختصــاص دهد، هر 

صفحه 7دو باشــگاه اعــام کردند کــه  ...

صفحه 4

سفر نخست وزیر پاکستان به تهران با هدف میانجی گری بین ایران و عربستان

صفحه ۲



سه شنبه 29 دی ماه 21394

نامه ۳۲ نماینده مجلس برای پیگیری قاطعانه تر پرونده کرسنت
32نمایندهمجلسشورایاسالمیطینامهایبهحجتاالسالمحسنروحانیرئیسجمهوروآیتاللهصادقآملیالریجانی
رئیسقوهقضائیهخواستارحساسیتبیشترقوایمجریهوقضائیهبرایپیگیریپروندهکرسنتشدندتاحقیازملتایرانضایع
نشود.متنایننامهبهشرحذیلاست:همانطورکهمستحضریدپروندهکرسنتکهدردادگاههایبینالمللیدرجریاناست
باعثتحمیلضرروزیانهایقابلتوجهبهکشورشدهاستوبیمآنمیرودکهباقطعیشدنحکمصادرهاولیهاینضرروزیان
چندبرابرگردد.فروشگازبهقیمتبسیارکمترازقیمتمنطقهایوقتکههمانزمانهمبسیاریازکارشناسانصنعتنفت
آنرامغایرصرفهوصالحکشورمیدانستندونقدواعتراضهایآنهاراهبهجایینبردوقراردادمنعقدشد،قراردادیکهمسیر

اصلیتاییدآندرکشورطینشدوبرابهاماتآنافزود.طرفقراردادبهدلیلعدماجرادردادگاههایبینالمللیطرحدعواکردکهجمهوریاسالمیایرانهم
اسنادفساددرپروندهرابهدادگاهارائهنمودولیانتصابوزیرفعلینفتباعثشدکهدالیلایرانمسموعواقعنشودوازطرفیوزارتنفتازارائهاسنادفسادبهدادگاه
استنکافمیکندکهایننیزبرابهاماتموجوداضافهکردهاست.لذاازآنجنابانتقاضامندیمکهاینموضوعراباحساسیتبیشتریدنبالنماییدتاخداییناکرده
حقیازملتایرانضایعنگردد.محمدرضاآشتیانی/علیرضازاکانی/سیدمسعودمیرکاظمی/مهردادبذرپاش/سیدمهدیهاشمی/سیدامیرحسینقاضیزاده/
محمدصالحجوکار/سیدمحمودنبویان/بیژننوباوهوطن/اسماعیلکوثری/روحاللهحسینیان/فاطمهآلیا/سیدشکرخداموسوی/ابوالفضلابوترابی/علیاصغر
زارعی/محمدسلیمانی/اللهافتخاری/مصطفیرحماندوست/احمدآریایینژاد/احمدسالک/بهرامبیرانوند/حمیدرسایی/سیدمهدیموسوینژاد/ابراهیم
کارخانهای/سیدسعیدزمانیان/مرتضیآقاتهرانی/احمدبخشایشاردستانی/صیدعیسیدارایی/نیرهاخوان/حسینطال/زهرهطبیبزاده/فاطمهرهبر

فرمانداری تهران:  نامه بررسی صالحیت را به همسر آقای رسایی دادیم 
فرمانداریتهرانباانتشــارمتنیبهاظهاراتاخیرحمیدرساییمبنیبراینکهاینفرماندارینتیجهبررسیصالحیتاو
رابهویتحویلندادهاستپاسخداد.متنایناطالعیهبهشرحزیراست:درپاسخبهاظهاراتجنابآقایحمیدرسایی
مبنیبرعدموصولاعالمنتیجههیاتنظارتبهنامبردهمواردفوقجهتتنویرافکارعمومیازسویکمیتهاطالعرسانی
حوزهانتخابیهتهرانمنتشرگردید:1-دررسیدگیتوسطهیئتاجرایی115نفرردصالحیتشدندوتنهابهاینبخش
ازداوطلبانمراتبردصالحیتاعالمشدهاست،شایانذکراستدراینبخشازکار،هیاتاجراییبهموقعودرموعد
قانونیاعالمپاسخدرخصوصصالحیتداوطلبانداشتهبنابراینظرفیکروز)مهلتقانونی(مراتببهداوطلبانرد

صالحیتشدهابالغگردید./2-درخصوصاعتراضجنابآقایرساییمبنیبرعدمدریافتجوابیهموضوعمرتبطباهیاتنظارتمیباشدکهعالوه
برعدماعالمبهموقعنتیجهمراتباعالمصالحیتوردصالحیتویاعدماحرازصالحیتبهتمامیداوطلبانکهنزدیکبه2500نفرمیباشنددردستور
کاربودهلذاعالوهبراقدامیکهتوسطشرکتپستدرارسالجوابیهنتایجرسیدگیبهصالحیتهاصورتپذیرفتهازطریقارسالپیامک,تماستلفنیو
نهایتًابهطریقتحویلدستینتایجبهداوطلباناعالمگردیدهاست./3-براساساستفساربهعملآمدهازهیاتنظارتشهرستانآندستهازافرادی
کهبدوندردستداشتنبرگهوضعیتخویشبهجهتاعالمشکایتبهورزشگاهتختیمراجعهکردهاندنیزازآناندریافتشکایاتبهعملآمدهاست.
/4-براســاساعالمشرکتپستپاکتاعالمنظرهیاتمرکزینظارتدرتاریخ28/10/1394ساعت14:12بهدربمنزلآقایرساییارسالوبه

همسرایشانتحویلگردیدهکهتصویررسیدمربوطهجهتاستحضارعموممنتشرمیگردد.

»تبریک و تذکر و توصیه« 
رهبر انقالب به رییس جمهور

حضرتآیتاللهخامنهایباابرازخرسندیازنتیجه
دادنمقاومتملتایراندربرابرتحریمهایظالمانهو
عقبنشینیطرفهایمقابلدراثرتالشدانشمندان
هستهایوکوششدســتاندرکارانمذاکرات،بر5

نکتهمهمخطاببهرئیسجمهورتأکیدکردند.
حضــرتآیتاللــهخامنــهایرهبرمعظــمانقالب
اســالمیدرپاســخبهنامهحجتاالســالمحســن
روحانیرئیسجمهوردرخصوصسرانجاممذاکرات
هستهای،باابرازخرســندیازنتیجهدادنمقاومت
ملتایراندربرابرتحریمهایظالمانهوعقبنشینی
طرفهایمقابلدراثرتالشدانشمندانهستهایو
کوششهایهمهدســتاندرکارانمذاکرات،برپنج

نکتهمهمخطاببهرئیسجمهورتأکیدکردند.
متننامهمعظملهبهشرحزیراست:

بسماللهالرحمنالرحیم
جنابآقايدکترروحاني
ریاستمحترمجمهوري

باسالموتحیت،
خرســنديخودراازاینکهمقاومتملتبزرگایران
دربرابرتحریمهــايظالمانهوتالشدانشــمندان
هســتهئيدرپیشــبردایــنصنعتمهموکوشــش
خستگيناپذیرمذاکرهکنندگان،سرانجامطرفهاي
مقابــلراکهبرخيازآنانبهدشــمنيبــاملتایران
شــهرهاند،واداربهعقبنشــینيورفعبخشيازآن
تحریمهايزورگویانهکرد،ابرازميدارموازجنابعالي
وهیئــتمذاکرهوشــخصوزیرمحتــرموهمهي

دستاندرکارانتشکرميکنم.
عجالتًانظرجنابعاليرامعطوفميدارمبهاینکه:

اواًل:مراقبتشــودکــهطرفمقابلتعهــداتخود
رابهطــورکامــلانجــامدهــد.اظهــاراتبرخياز
سیاســتمدارانامریکائــيدرایندوســهروزکاماًل

موجببدگمانياست.
ثانیًا:بههمهيمســئوالندولتيتذکردادهشودکه
حّلمشکالتاقتصاديکشوردرگروتالشبيوقفه
وخردمندانــهدرهمهيبخشهــادرجهتاقتصاد
مقاومتياستورفعتحریمهابهتنهائيبرايگشایش

دراقتصادکشورومعیشتمردمکافينیست.
ثالثًا:درتبلیغاتتوجهشــودکــهدربرابرآنچهدراین
معاملهبهدستآمده،هزینههايسنگینيپرداخت
شدهاست.نوشــتههاوگفتههائيکهسعيميکنند
اینحقیقترانادیــدهگرفتهوخــودراممنونطرف
غربيوانمــودکنندباافکارعمومــيملت،صادقانه

رفتارنميکنند.
رابعًا:همیــناندازهدســتاوردنیــزدربرابرجبههي
استکباروزورگو،براثرمقاومتوایستادگيبهدست
آمدهاســت.اینرابایدهمهيمادرســيبزرگبراي
همهيقضایاوحوادثدرجمهورياسالميبدانیم.
خامســًا:باردیگرتأکیدميکنمکهازخدعهونقض
عهددولتهايمستکبربویژهامریکادراینمسألهو

دیگرمسائلغفلتنشود.
موفقیتجنابعاليودیگرمسئوالنکشورراازخداوند

متعالمسألتميکنم.

گام مجلس در تعریف »جرم سیاسی«
کلیات طرح »جرم سیاسی« تعریف« شد

درقانوناساســیایراناصلیوجودداردکهبهمجرمانسیاســیمیپردازد.
اصل168کهدرآنذکرشــدهاستمحاکمهمجرمانسیاسیبایدبهصورت
علنیوباحضورهیئتمنصفهباشــد.اماایناصــلباوجودتماماهمیتآن،
تاکنوناجرایینشدهاست،چراکهدرقانونکیفریایراناساساجرمسیاسی
تعریفنشدهاستوقوانینیدرخصوصآنوجودندارد.نتیجهاینبودهاست
کهدرتماماینسالهاحدودوثغورمخالفتسیاسیروشننبودهولذاتفاوتی
بینجرمسیاسیباجرمامنیتیوجودنداشتهوحقوقینیزبرایمجرمسیاسی

درنظرگرفتهنمیشدهاست.
البتهتاکنونچندینباربرایتصویبقانونجرمسیاســیدرمجلسشورای
اسالمیتالششدهاست.همقوهقضاییهالیحهارائهکردهوهممجلسطرح
دادهاســتوگاهحتیتصویبهمشدهاســت،ولیدرنهایتمصوبهمجلس
بامخالفتشوراینگهبانمواجهشــدهیابهمجمعتشخیصمصلحتنظام

رفتهاست.
حــاالامابعدازســالهابــاردیگرجرمسیاســیدرقالبطرحــیپیشروی
بهارســتانیهاســت.طرحیکهباوجوداینکهامروزکلیاتآنتصویبشــد،
مخالفانیدارد.مخالفانیکهیاازکاستیهایطرحمذکورمیگویندیاروزهای
پیشازانتخاباترابرایبررســیچنینطرحمهمینامناســبمیخوانند.با
اینحالموافقانبرایننظرندکهنفستصویبقانونجرمسیاسی،برغمهر

کاستیکهشایدداشتهباشد،مهماستوقدمیروبهجلو.

از الیحه جرم سیاسی تا طرح جرم سیاسی
نخســتینتالشهابرایتصویبقانونیدرخصوصجرمسیاســیبهدولت
اصالحاتوریاستآیتاللهیزدیبرقوهقضاییه،برمیگردد.درآنزمانقوه
قضاییهالیحهایراباموضعجرمسیاســیتهیهکردوبهقوهمجزیهفرستادتا
سپس،توسطوزارتدادگستریبهمجلسارسالشود.دولتباانجامتغییراتی
درالیحه،آنرادرسال1380،یعنیبعدازدورهمسئولیتمحمدیزدی،برای
تصویببهمجلسارســالکــرد.امادرپیتصویبالیحهدرمجلسششــم،
شوراینگهبانآنرادر18موردمختلفمغایرباشرعوقانوناساسیدانست

وادامهپیگیریالیحهمتوقفشد.
دردورهریاستآیتاللههاشمیشاهرودیبرقوهقضاییهنیزتالشهاییبرای
تدوینالیحهجرمسیاســیصورتگرفت.دراواخردورانمسئولیتمحمود
هاشمیشــاهرودی،4مادهازالیحهجرمسیاسیآمادهشــد.برایناساس
اعمالیمانندفعالیتهایتبلیغیعلیهنظام،برگزاریاجتماعاتغیرقانونی،
نشــراکاذیبو...چنانچهباقصدمخالفتبانظامجمهوریاسالمیصورت

گیردومتضمنخشــونتنباشد،جرمسیاسیمحســوبمیشود.امابازهم
ادامهکارمتوقــفماند،ایندرحالیبودکهبرنامهپنجســالهچهارم،کهدوره
زمانیابتدای1384تاانتهای1388راپوششمیداد،قوهقضاییهراموظف

بهتدوینالیحهجرمسیاسیکردهبود.
درپــیرویکارآمدنصادقالریجانیدرقوهقضاییهایراندرســال1388،
اینقوهدرســال1389اعالمکردکهدرحالآمادهکردنالیحهایدیگردر
موردجرمسیاســیاســت،امابازهمدرعمل،تحولجدیــدیدراینزمینه

صورتنگرفت.
بامتوقفماندنتدوین»الیحهجرمسیاسی«،سرانجامدر1392کمیسیون
قضاییوحقوقیمجلسنهمتدوین»طرحجرمسیاســی«رادردســتورکار
قراردادکهکلیاتآن،دراردیبهشــت1393بهتصویباینکمیسیونرسید.
مدتــیبعدازتصویــبکلیاتطرحدرمجلــس،قوهقضاییههــماعالمکرد
کهپیشــنهاداتخوددرموردجرایمسیاسیرابرایبررســیتطبیقیباطرح
مجلسبهکمیســیونقضاییفرستادهاســت.درماده9طرحمجلسبرای
جرمسیاســیآمدهاســت:متهمانومحکومانبهجرائمسیاســیعالوهبر
برخورداریازحقوقیکهبرایمتهمــانومحکومانعادیبهموجبقوانین
ومقرراتپیشبینیشدهحسبموردازامتیازاتیمثلاینمواردبرخوردارمی
شوند:مجزابودنمحلنگهداریدرمدتبازداشتوحبس،ممنوعیتوادار
کردنبهپوشیدنلباسزندان،ممنوعیتدستبندزدن،ممنوعیتبازداشت
وحبسبهصورتانفرادی،حقمالقاتومکاتبهباآشــنایانوحقدسترسی

بهکتبورسانهها.
درعینحالدرسالجاریدرهفتهقوهقضاییهسرانقوادرکناریکدیگرجمع
شــدندوازدغدغههایخودگفتند.رئیسجمهوردراظهاراتیبهلزومتعیین
تکلیفجرمسیاســیاشــارهکردوگفت:ایکاشدرهمیــندولتباکمک
دســتگاهقضاجرائمسیاسیرااحصاءوالیحهآنراتدوینکنیمتاروشنشود
کهجرمسیاسیوامنیتیچیســت.امادرهمینجلسهرئیسقوهمقننهتاکید
کرد:کمیسیونقضاییمجلسطرحجرمسیاسیرابررسیکردهودردستور
کارقراردارد.باتدوینطرحیاالیحهجرمسیاســی،زمینهاجراییشدناصل

168قانوناساسیفراهممیشود.

قدمی روبه جلو، اما غیرجامع
اماطرحمذکورامروزمخالفانینیزداشــتکهدرخصوصآنســخنگفتند.
مهردادالهوتینمایندهمردملنگروددراینخصوصگفت:طبقاصل168
قانوناساسیتصمیمگیریدربارهجرمسیاسیومطبوعاتیبههیاتمنصفه

واگذارشدهاستکهازاینحیثاینطرحدارایمشکالتیاست.
کمالالدینپیرموذننماینــدهاردبیلدومینمخالفکلیاتاینطرحبودکه
انتقادشبهاینطرحازبابایجادمحدودیتبرایآزادیبیانبود.ایننماینده
اصالحطلببابیاناینکهآزادییکیازمســائلپراهمیتیاســتکهاسالم
برایآناهمیتبسیاریراقائلشدهاست،طرحجرمسیاسیرامغایربااصول
20،22،23،24و168قانوناساسیودرتناقضباحقوقشهروندیخواند.
نماینــدهمردماردبیلدرمجلــسبابیاناینکهنشــریاتومطبوعاتدربیان
مطالبآزادند،خاطرنشــانکرد:مامیخواهیمبااینطرحکهناقصاســت
افرادیرابهدادگاهبکشــانیمکهبهنظرمیرســداینکارصحیحنیست.این
نمایندهاصالحطلبمجلسبابیاناینکــهاینطرحازکیفیتالزمبرخوردار
نیست،گفتکهبهنظرمیرسدکهبرخیازنمایندگانمیخواهندبااینطرح
حقوقشــهروندیرامحدودکنند،بهتراستمابهجایاینکهبهنقدحساس
باشیمآستانهتحملمانراباالببریموصبرکنیمتادولتاینموضوعرادرقالب

الیحهایودرزمانمناسببهمجلسارائهکند.
نادرقاضیپوردیگرمخالفکلیاتطرحجرمسیاســیباابرازتاســفازاینکه
تاکنوندولتهانتوانستهاندالیحهایبرایجرمسیاسیبهمجلسارائهکنند،
گفت:تعریفجرمسیاسینیازبهارائهالیحهازسویدولتاستونمایندگان

میتوانندپیشنهادهایخودرادراینزمینهبهدولتارائهکنند.
اوهمچنینبــابیاناینکهدرماده3الیحهجرمسیاســیبحثجرائمامنیتی
تعریفشدهکهاینموضوعباجرمسیاسیمغایراست،تاکیدکرد:طرحجرم
سیاسیبایدبهکمیسیونارجاعدادهشودودولتدراینزمینهالیحهارائهکند

تاتمامیجوانبدراینرابطهلحاظشود.
قاضیپوربــابیاناینکهباتصویــباینطرحهرگونهاعتــراضتوهینتلقی
میشود،گفت:بایدمعیارهایمشــخصیدرموردجرمسیاسیوجودداشته
باشدنهاینکهاگردانشجویانبهخوابگاهیامسائلمختلفدردانشگاهاعتراض

داشتهباشندآنهاراجزءلیستسیاهقراردهند.
مجیــدانصارینمایندهدولتنیزتصریحکرد:اصلطرحجرمسیاســیاقدام
مثبتوگامیروبهجلواست،امادولتمعتقداستاینطرحجامعومانعنیست،
چراکهماهیتجرمسیاسیتعریفواحدیازآنرابامشکلمواجهمیسازد.

ویگفت:البتهممکناستبعدازاجرانواقصشناساییشودکهدرآنزماننیز
میتوانقانونراتکمیلکردمادراصلمسالهوجودتعریفوقانونیبرایجرم
سیاسیموافقهستیم،چوناینبالتکلیفیوآشفتگیکهمیانجرایمسیاسی
وغیرسیاســیبخصوصدرمقاطعیهمچونانتخاباتبهوجودمیآوردرابه

نوعیرفعمیکندومیتوانددرنهایتمثبتباشد.

پیگیریروز

ساخت ۲ نیروگاه هسته ای جدید با همکاری چین 
علیاکبرصالحیمعاونرئیسجمهوریورئیسسازمانانرژیاتمیگفت:مراحلعقدقراردادبرایساختدونیروگاههستهایباهمکاریچینطیشدهودرسفررئیسجمهوریچینبهتهرانیکیاز
موضوعهایموردبررسیخواهدبود.صالحیگفت:برخیکشورهایاروپاییوآسیاییازجملهچین،ژاپنوکرهجنوبیآمادههمکاریهستندوشرایطباقبلتفاوتکردهاست.رئیسسازمانانرژیاتمیاظهار
داشت:دونیرگاههزارمگاواتیباهزینهبالغبر300هزارمیلیاردریالاولینپروژهنیروگاهیمابعدازنیروگاهبوشهراستکهکلنگآندربهمنماهبهزمینزدهمیشود.ویافزود:پروژههایبعدیمانیروگاههای
کوچکصدمگاواتیاستکهاولینقراردادآندرمراحلاولیهاستوپسازتوافقنهاییباطرفچینیمنعقدمیشود.معاونرئیسجمهورخاطرنشانکرد:جانماییایندونیروگاهیکهچینیها
قراراستبسازنددرسواحلمکراننزدیکچابهاراست.رئیسسازمانانرژیاتمیدربارهاحداثبیمارستانهستهاینیزبابیاناینکهباکمکشهردارتهرانزمینخوبیدربوستانوالیتبهاین
کاراختصاصیافته،گفت:باوزارتبهداشتنیزتفاهمهایالزمصورتگرفتهوامیدواریمدرفاصلهامروزتاپایانسالکلنگزنیآنانجامشود.صالحیخاطرنشانکردکهتوافقنامههابرای
اینپروژهانجامشدهودرحالتامینمالیاینپروژههستیم.اینبیمارستاننزدیکبه10هزارمیلیاردریالهزینهدربرخواهدداشتویکیازبزرگترینبیمارستانهایغربآسیاخواهدبود.

سیاسی
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رئیسجمهوربااشــارهبهاینکهرســیدنبهروزاجرایبرجامسادهنبود،گفت:
اســتکباروصهیونیست،رقباینااهلدرمنطقهوافرادافراطیدرواشنگتنو

نیویورکتالشمیکردندنگذارنداینروزدرتاریخثبتشود.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیصبحامروزدرهمایشاجرایبرجام
فصلنودراقتصادایرانبااشارهبهکارشکنیهایانجامشدهدرمسیرمذاکرات
هستهایاظهارکرد:مخالفانتوافقهستهایباهواپیمایاختصاصیبهوین
وژنورفتندوگفتندقیمتنفــتراپایینآوردهوایرانرابهزانودرمیآوریم.این
مخالفاندرمجمععمومیســازمانمللحرفزدندوبمبرارویتابلونشــان

دادهوگفتندبهایراناعتمادنکنید.
رئیسجمهوربابیاناینکهباهمهمشــکالتوسنگاندازیهاعدهایهمدر
داخلبذرناامیدیرامیافشاندندوکاربسیارسختبود.اماآنجاکهارادهملت
باشــدلطفخداهمخواهدبودکهیداللهمعالجماعهکهدستولطفوفیض

خداباصبوریماهمراهشدوقدمبهقدمراهموفقیتراطیکردیم.
روحانیدرادامهگفت:خیلیهاخواستندروز23تیر94و26دی94درتاریخ
نباشــد.خیلیهاتالشکردندوسوســهناامیدیرادردلهامستقرکنند.آنها
گفتندمذاکراتبادشمن؟خیلیهاگفتندهروقتمذاکرهکردیم،کالهسرما
رفتومذاکرهمارابهجایینمیرســاند.برخیفلسفهبافتندوتاریخرابهاستناد
آوردندوگفتندمگرپرهیزازجنگامکانپذیراست؟ماراهیجزجنگنداریم.
اماملتمابرتماماینافکاروسخنانمهرباطلزدواعالمکردخواهانتعامل

سازندهباجهاناست.
رئیسجمهوردراینسخنانهمچنینبهتیممذاکرهکنندهاشارهکردویادآور
شد:براساسآنچهکهمنخبردارمقطعااگررئیستیممذاکرهکنندههستهای
غیرازآقایظریفبودبهاینجانمیرسیدیم.بیشکقدیمیترینفردیراکه
دراینزمینهمیتوانســتبامسئولیترابهمقصدبرســاندبرایوزارتخارجه

آقایظریفرابهعنوانوزیرخارجهبرگزیدمواینیکیازتوفیقاتالهیبود.
روحانیدرخصوصموفقیتهســتهاینیزتاکیدکرد:درتاریخسازمانملل
متحدهیچکشــوریراشورایامنیتبهفصلهفتوماده41و42نبردهمگر
آنکهیاحکومتآنکشورراسرنگونکردهیاجنگعلیهآنکشورتحمیلکرده
یاملتآنکشورراتســلیمکردهاستوتنهانمونهاستثناییجمهوریاسالمی

ایرانبود.
رئیسجمهوردرادامهبهوضعیتپسابرجاموپساتحریمپرداختوگفت:مشکل
اصلیامروزرابیکاری،رکودونبودرونقاســت.دولــتبایدازبدهیهایخود
خارجشود.دولتبدحساببایدبهدولتخوشحسابتبدیلشود.بایدمسئله
بدهکاریوطلبکاریدولتوبخشخصوصیپیمانکاراندرایندولتتسویه

شودومااینهدفرادربودجهامسالپیشبینیکردهایم.
روحانیتصریحکرد:امروزروزیاســتکهکارسیاستخارجیتاحدیسبک
شدهوبارسنگینبرایاحیایکشورواشتغالجوانانآغازشدهودولتدراین

مسیرحامیبخشخصوصیخواهدبود.

؟؟

می گفتند راهی جز جنگ نداریم

سرند »عمل اقتصادی« به جای پاالیش »عالیق سیاسی«
چند نماینده به شورای نگهبان نامه نوشتند

دربیــنانبــوهردصالحیــتشــدگانوتاییدصالحیتنشــدگانشــورای
نگهبان،حدودپنجــاهنمایندهفعلیمجلسنیزدیدهمیشــوند.موضوعی
کهدرخاطرهجمعیایرانیان،باکمیاغماضمجلسششــمرادریادهازنده
میکند.آنزمانیکهشــوراینگهبانحــدودنیمــیازنمایندگانمجلس
اصالحطلبــانرابهدلیلعــدمالتزامعملــیبهاســالمردصالحیتکرد.
اینگونهبودکــهآنهادراعتراضبهاینموضــوعدرصحنعلنیمجلس
تحصــنکردنــدووقتیبــهاعتراضانوقعینهادهشــد،بهصــورتجمعی

استعفادادند.
حاالامانمایندگانردصالحیتشــدهمجلسبهشوراینگهباننامهنوشته
اندواعتراضخودرابهگوشآنهارســاندهاند.آنهادردرایننامهخطاب
بهآیتاللهجنتیرئیسشوراینگهباندرخواستکردهاندکهاینشورامعیار
خودرابرایتاییدصالحیتهارابهجایســلیقهسیاســی،عملاقتصادی
آنهاقراردهدتامجلسیکارآمدودرشانجمهوریاسالمیداشتهباشیم.
همچیننعلیمطهریدرنامهایجداگانهبهایتاللهجنتیضمنادرســت
خواندنردصالحیتشهشــداردادهاســتکهبادرمنافاتقراردادنوالیت

فقیهباآزادیبیان،بهاصلوالیتفقیهضربهزدهمیشود.

عمل اقتصادی را معیار قرار دهید
ایــننمایندگاندرابتــداینامهخودبابیــاناینکهسالهاســتکهبهدلیل
عافیتطلبیعــدهایوعدمانجامصحیــحتکلیفازســویعدهایدیگر
شاهدشــیوعهمهجانبهفســاددرکشورهستیم،نوشــتهاند:بیانضباطی
مالیوفاصلهگرفتنازمعنویتباعنصرطمعممزوجشــدهوباکمالتأسف
فسادعریانترازگذشتهبهصورتسیستمیبروزنمودهاستوامروزبهجای
اینکهفرمایشحضرتامام)ره(رانصبالعینقراردهیمونســلبهنســلو

سینهبهسینهشرافتواعتبارپیشــتازاننهضتمقدسوجنگفقروغنارا
گاهانهبه محفوظبداریم،درزرقوبرقدنیاگرفتــارآمدهایموبادامنزدنآ
نزاعچپوراست،اصالحطلبواصولگرافضایسیاسیواجتماعیکشور

رابهبیراههسوقدادهایم.
آنهادرادامهباتاکیدبراینکههیــچمعروفیاولیترازغربالگریقوهمقننه
ازفســادوواکســینهنمودنآندربرابراینبیماریمهلکنیســت،نوشــته
انــد:توجهبهنگاهژرفحضــرتامامخمینی)رضواناللهتعالــیعلیه(آنجا
کهفرمودند:»اینمجلساســتکهاساسیککشــوررابهصالحیافساد
میبرد«،خواســتهاصلیماســتودراینراســتااســتدعاداریمکهفارغاز
تمایــالتسیاســینظارتکنندگانخــدومومحترم،ترتیبیاتخــاذگرددتا
الکریزبهجایپاالیشسالیقسیاسیبرایسرندعملاقتصادینامزدها
بهویــژهصاحبانپایــگاهوجایگاهاجتماعیبهکارگرفتهشــودتاانشــاءلله
مجلســیدرشــأنوترازنظاممســتضعفگرایجمهوریاســالمیداشته
باشیم.ایننمایندگاندراینخصوصبهدریافتکنندگانکارتهایبهادار
ازمعــاوناولمحبــوسدولتقبلوقاضــیمعزولوغاصــبمدیرعاملی
ســازمانتأمیناجتماعیاشــارهکردهوآنرانمونهایازخروارفســادهای

نمایندگانخواندهاند.

والیت فقیه با آزادی بیان منافاتی ندارد
علــیمطهرینیزدرنامهخودبهآیتاللهجنتیبــابیاناینکهازطرفهیئت
مرکزینظارتبرانتخاباتبهاستنادبندهای1و3ماده28قانونانتخابات
مجلسشورایاســالمیردصالحیتاستنوشتهاســتبند1ماده28به
عنوانشــرایطکاندیداهایمجلسبهاینشرحاست:اعتقادوالتزامعملی

بهاسالمونظاممقدسجمهوریاسالمی.

مطهریبابیاناینکهاینبندشاملچهارجزءاعتقادبهاسالم،التزامعملی
بهاسالم،اعتقادبهنظامجمهوریاسالمی،التزامعملیبهنظامجمهوری
اسالمیاست،درمورداعتقادبهاســالمبابیاناینکهمسلمانیهرشخص
بهگفتنشهادتیناستکههمهماگفتهایم،نوشتهاست:امااعتقادوایمان
یکشــخصبهاســالمیکامرقلبیاســتکهبرهیچفرددیگریازجمله
هیئتمرکزینظارتروشننیست.بنابراینادعایآنهیئتباطلاست.

مطهــریدرادامهبابیــاناینکهبند3ماده28شــاملدوجــزءوفاداریبه
قانوناساســیووفاداریبهاصلمترقیوالیتمطلقهفقیهاســت،نوشــته
اســت:وفاداریاینجانببهقانوناساسیروشــناستوسؤالمنوبرخی
نمایندگاندیگرمجلسهشتمازرئیسجمهوروقتبهخاطرزیرپاگذاشتن

قانوناساسیبود.
ایننماینــدهمجلسباتاکیدبروفــاداریاشبهاصلوالیــتمطلقهفقیه،
تصریحکردهاســتکهبایدبرداشــتدرســتیازایناصلداشت.مطهری
نوشــتهاســت:ازنظرمن،برخالفنظرعدهای،والیتفقیــهباآزادیبیان
منافاتنداردواگرکســیدرموضوعــینظرمخالفنظرولیفقیهداشــت
آزاداســتکهنظرخودراابرازکند،همچنانکهخــودمقامرهبریدردیدار
بادانشجویانفرمودند:اینطورنیســتکههمهبایدنظرمنراتکرارکنند،
هرکسنظرخودشرابگویــد.ونیزفرمودند:ازمنانتقادکنید،چهکســی

گفتهازمنانتقادنکنید؟
ویبــابیــاناینکــهعظمــتومترقیبــودناصلوالیــتفقیهبــههمین
اســتکــهمــردمدرمیــاننظــراتمختلــف،نظــرولیفقیــهراانتخاب
کننــد،هشــداردادهاســت:عــدهایکاســهداغتــرازآششــدهاندوبــه
ضــرراصــلوالیتفقیــهکارمیکننــدونقشدوســتنــادانانقــالبرا

بازیمیکنند.

ایران در عرصه دفاع و امنیت با مشکلی مواجه نیست
سرلشکرمحمدعلیجعفریفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباظهارداشت:امروزشاهدتبلوروپیشرفتاهدافانقالباسالمیبهویژهدربعدبیرونیومعرفیاسالمبهجهانیانهستیموبحمداللهاینپرچم
باعزتوافتخاردراهتزازاســت.ویافزود:هرروزکهمیگذردانقالباســالمیمشتاقانوعالقهمندانزیادیرابهخودجلبمیکندکهاینمهمبیانگرپویایی،پیشرفتوزندهبودنانقالباست.سرلشکر
جعفریُبعدبیرونیانقالباسالمیرامتکیبرظلمستیزیونفینظامسلطهخواندواظهارداشت:اینشعاِرمحوریکهبیانگرماهیتاصلیانقالباسالمیاستنشأتگرفتهازمکتباباعبداللهالحسین)ع(

است.ویخاطرنشانکرد:امروزگفتمانانقالباسالمیدرسراسرجهاندرحالتوسعهوپیشرفتاستودوستودشمنبهآناذعاندارند.فرماندهکلسپاهبابیاناینکهتحوالتبسیارعمیق،سریع
وشــگرفیدرمنطقهدرحالوقوعاست،اظهارداشت:دشــمنانامروزازمقابلهمستقیم،بهجنگهاینیابتیوبهرهگیریازسایرظرفیتهایاسالمعلیهانقالباسالمیرویآوردهاندکه
تبلورآنرادرحرکتیکهدرعربســتانانجاممیپذیرد،مشاهدهمیکنیموامروزآلسعودسپربالیصهیونیستهاشدهاست.فرماندهکلسپاهباتأکیدبراینکهجمهوریاسالمیایراندر

عرصهدفاعوامنیتبامشکلیمواجهنیست،تصریحکرد:تالش،مدیریتوحفظروحیهجهادیدرعرصههایغیررزمیامروزموردنیازانقالباسالمیاست.

آزادی بقایی با قرار کفالت 
وکیــلمدافــعحمیــدبقاییبــاتکذیب
اخبــارمنتشــرشــدهدرخبرگزاریهاو
رســانهمّلــیمبنــیبــرآزادیموکلش
بــاصدورقــراروثیقهگفتکــهموکلش
بــاقــرارکفالتآزادشــدهاست.ســید
عادلحیدریبااعالمایــنخبراظهار

داشــت:متأســفانهروزگذشــته)دوشــنبه(برخــیخبرگزاریهاو
صداوســیما،بهاشــتباهاعالمکردنــدبقاییباقراروثیقهآزادشــده
کــهاینموضوعاشــتباهاســت.قرارکفالتیکــیازقرارهایاخف
18 قانونیاســتکهفردباضمانتشــخصدیگریآزادمیشــود.
خردادماهامســالبودکهحجتاالســالموالمســلمینغالمحسین
محسنیاژهایازبازداشتشــدنحمیدبقاییمعاوناجراییرئیس

جمهورسابقخبرداد.

نازکشیدن نمایندگان قانونی نیست
نمایندهمردمشــاهینشــهردرمجلساز
اقدامرئیــسمجلسدردعــوتازجاللی
برایحضــوردرانتخاباتانتقادکردهواین
کاررانوعینازکردنونازکشــیدنخواند.در
جلسهعلنیروزسهشــنبهمجلسشورای
اسالمی،حسینعلیحاجیدلیگانینماینده

مردمشاهینشــهردرمجلسگفت:خانهملت4دیماهمتنیراازسوی
آقایرئیسمجلسمنتشرکردکهآقایالریجانیبهعنوانرئیسمجلس
بهیکیازهمکارانتوصیهکردهاستکهدرانتخاباتمجلسثبتنامکند.
ویتصریحکرد:آیااستفادهازعنوانرئیسمجلسبرایدرخواستازیک
نمایندهجهتنامزدشــدنغیرقانونینیســت؟اگرسایرروسایقواچنین
اقدامیراانجامدهند،درستاست؟حاجیدلیگانیتصریحکرد:اینجور

نازکردنونازکشیدندرشانمسئوالننظامنیست.

روحاني به اصالح طلبان قولي نداده
محمدرضــاخبازدرخصوصدرخواســت
اصالحطلبانازرئیسجمهوربرايورود
بهموضــوعردصالحیتهاگفت:بندهاز
اینموضوعخبرندارمواینخبردرمجامع
عموممطرحنشــدهاست.خبرندارمآقاي
رئیسجمهورهمچنینقوليرابهاصالح

طلباندرمجامععموميدادهباشندچوناگردرمجامعبودطبیعتارسانه
هامينوشــتندوهمهمطلعبودند.رئیسجمهــوربهعنواندومینمقام
نظاموشخصاجرایيمملکتبرايپاسداريازقوانینتماميتالشخود
رابراياحقاقحقهمهبهکارميگیرد.البتهدرسیســتماداريوقانون
اساسيماقدرتتقســیمشدهاست،شوراينگهبانوهیئتنظارتجدا
ازرئیسجمهورعملمــيکنند،بنابراینتمامتــالشخودراميکنندو

بایدمنتظرنتیجهبود.

 مذمت روحیه »افشاگری« 
و »قدرت طلبی«

عضــوحقوقدانشــوراینگهبانبــامذمتروحیه
»افشــاگری«و»قدرتطلبــی«گفت:براســاس
آموزههایقرآنی،اختالفوتفرقهدرجامعهباعثاز

دسترفتناقتداروعزتملیمیشود.
دکترمحسناســماعیلیدرشبوالدتامامحسن
عسکری)ع(درجمعخادمانشــهدایحسینیبا
اشارهبهشــرایطخاصسیاســیواجتماعیدوران
زندگــیاینامــام،ازتوصیههایمهــموکاربردی
ایشاندرقالب»مکاتبه«باشیعیانیادکردوگفت:
ازایــنرهنمودهابایدبهعنواندســتورالعملبرای

ساختنجامعهایآرمانیاستفادهکرد.

دانشیاردانشگاهتهرانافزود:یکیازشیعیاننخبه
بهامام)ع(نامهاینوشتودرآننامهازاختالفزیاد
وچندپارگیدرفضایسیاسیواجتماعیآنروزگار
ابرازنگرانیکرد.امامحســنعسکری)ع(درپاسخ
بهایننامــهازمدعیاندروغینپیــرویازامامتبه
عنوانیکیازموثرترینعواملاختالفنامبردهاند؛
چراکهبرخیاختالفاتبهایندلیلاستکهکسانی
ادعامیکنندامادرعملبهآنچهازناحیهحجتخدا

ابالغمیشود،التزامندارند.
اســماعیلیافــزود:پیــرویصادقانــهوعمــلبه
رهنمودهایرهبریجامعهباعثانسجاموپیشرفت
سریعمیشود؛همانگونهکهتفرقهودرگیریدشمن

راامیدوارودوستانراناامیدمیسازد.
بهگفتهوی،امامحســنعسکری)ع(درادامهاین
نامهدوچیــزرامایههالکتونابــودیفردوجامعه
معرفیکردهانــد؛یکیروحیهافشــاگریودیگری

خصلتقدرتطلبی.
اسماعیلیافزود:کنجکاوییکغریزهذاتیبرای
انســاناســتکهنبایدموجبتمایلبهدســتیابیو
افشایاسراردیگرانورواجهتاکیوپردهدریشود
والبتهمعلوماســتکهمقصودامام،نهیازافشای
پروندههاییاســتکهواقعیتداشــتهواثباتشده
اســت؛وگرنهمصداقتهمتوبهتاناســت؛واین
گناهیاستکهطبقروایاتازکوههایسربهفلک

کشیدهنیزسنگینتراست.
عضــوحقوقدانشــوراینگهباندرادامــهبابیان
اینکه»قدرتطلبیانسانراهالکمیکند،نهخود
قدرت«،همدلیوهمزبانــیهمگانیرانیازامروزو
هرروزکشــوردانستوخاطرنشــانکرد:اگرهمه
جناحهایسیاســیدستبهدســتهمدهند،باز
هممشــکالتبهطورکاملحلنمیشود؛چهرسد
بهاینکههرکدامانرژیخودراصرفخنثیســازی

یکدیگرکنند.
اســماعیلیبابرشــمردنمشــکالتوچالشهای
متعددیمانندافزایشنرخرشدطالق،پایینآمدن
نرخازدواج،مسالهاعتیاد،بیکاری،گرانی،تصریح
کرد:باوجوداینهمهمشکالتوباوجوددشمنان
کینهتوزنبایدهیچفرصتــیرابرایخدمتبهمردم

ازدستداد.

فرارو نوشت: با حکم حکومتی مساله ای حل نمی شود
بایدطرفینبهتفاهمپایداربرسند.مشکلحقوقینیست،مشکلسیاسیاستوراهحلسیاسیدارد.راهحلسیاسیهمروشناست.یا

ستیزدرابعادگوناگونشیاگفتگووتفاهمویاانفعالوانزوا

 عصر ایران نوشت: اسید به پای ریشه های نظام نریزید
ازحقوقدانانوفقهایشوراینگهبانکهدرقصدآنهابرایحفظنظامتردیدینیستانتظارمیرود،بادستخودشانوبهاسمدفاعاز

نظام،بزرگترینپشتیباناننظام،یعنیمردمراازصحنهبیروننرانند.

 ایسنا نوشت: سالم بر بهار ایرانی
یکیازبهترینراههایارزیابیاینکهآیاایرانتوانستهموفقشودایناستکهببینیمتاچهاندازهدشمنانایرانفریادشکایتسر

میدهند.ودراینمورداظهارنارضایتیعربستانسعودیواسراییلکامالبلنداست.

 افکار نیوز نوشت: پروژه جدید اصالح طلبان برای تخریب شورای نگهبان
ایناقدامکهبرخیتحلیلگرانسیاسیآنرا»ثبتنامفلهای«نامگذاریکردند،باهدففشاربرشوراینگهباندرصورتردصالحیت

بخشعمدهایازاینافراد،صورتگرفت.

 پارس نیوز نوشت: لزوم کشف وافشای شبکه مخفی بدنام ساز انقالب اسالمی
شایددههاسالبعد،بانوشتنتاریخمکتومایندوراندربارهنقشبرخینهانزیستهایسیاسی،پشتصحنهووابستگیو...اینشبکه

مخفیمخوفمشخصشود.

عکسروزسایتنگار

اسفندیاررحیممشایی
درمراسمختمپدر
حسنقشقاوی!مجلس
ترحیمپدرحسن
قشقاویمعاونپارلمانی
وزیرامورخارجهعصر
امروزسهشنبهباحضور
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رصدخانه

پیام »نواز« از ریاض 
سفر نخست وزیر پاکستان به تهران با هدف میانجی گری بین ایران و عربستان

محمدنوازشریف،نخستوزیرپاکستان،ظهرامروز)سهشنبه(درصدر
هیئتیسیاسی-نظامیواردتهرانشدودرفروگاهمهرآبادمورداستقبال
حسیندهقان،وزیردفاعقرارگرفت.نوازشریفدرجریانسفریکروزه
خودبهتهرانبااسحاقجهانگیری،معاوناولرئیسجمهورودکترحسن
روحانی،رئیسجمهورکشــورمانوهمچنینتعــداددیگریازمقامات
عالیرتبهایرانیدیداروگفتوگوخواهدکرد.اینسفردرحالیانجاممیشود
کهبهعقیدهبســیاریازناظران،بیشازآنکهموضوعاتمربوطبهروابط
دوجانبهدردســتورکارآنقرارداشتهباشــد،برمحورتمایلاسالمآبادبه
میانجیگیریمیانتهرانوریاضاســتواراست؛بهویژهباتوجهبهاینکه
نوازشــریفپیشازآمدنبهتهران،بههمراههیئتعالیرتبهاینکشوربه
پایتختعربستانسفروبامقاماتارشدســعودیدربارهبحراناخیردر

روابطاینکشورباایرانگفتوگوکرد.
اینهیئتعالیرتبهپاکســتانیروزدوشــنبهواردریاضشــدومحمدنواز
شــریفبهاتفاقژنرالراحیلشریف،باملکســلمان،پادشاهعربستان
دیدارکردند.اگرچهبرخیموضوعاتدوجانبهومنطقهاینیزدرایندیدار
مطرحشد،اماطبقگزارشرسانههایدولتیپاکستان،محوراصلیاین
دیدار،تنشهایاخیرمیانتهرانوریاضبودهاست.درایندیدار،طرف
پاکستانیباردیگرسیاستهایحمایتیخودازعربستانراموردتأکیدقرار
داد.امابرخالفسفرهایقبلینوازشریفبهعربستانکهبااستقبالگرمو
شاهانههمراهبودوحتیدریکیازسفرهایچندماهپیشویبهعربستان
کهملکســلمانشخصًابرایاستقبالازویدرفروگاهحضوریافتهبود،
روزگذشتهفقطفرماندارشهرریاضبرایاستقبالازبلندپایهترینهیات
سیاسی-نظامیپاکستانبهفرودگاهرفت.دراینمیان،خبرنگارروزنامه
اردوزبان»جنگ«بهعنوانیکیازمعتبرترینرسانههایپاکستانکهدر
سفرجاریهیئتپاکستانی،همراهاینهیئتاست،روزگذشتهازریاض
گزارشدادکهملکسلمان،پادشاهسعودی،دردیدارنوازشریفوژنرال
راحیلشریفازابتکارونقشاسالمآبادبرایکمکبهرفعتنشهاتمجید
کردهوگفته»خواستاررفعمسالمتآمیزتنشهایفعلیباایرانهستیم«.

براساسگزارشمطبوعاتمحلی،نخستوزیروفرماندهارتشپاکستان
درمالقاتباســلمانبنعبدالعزیز،پادشاهعربستانتأکیدکردندریاض
برایحفظوحدتامتاسالمیازراههایمسالمتآمیز،تنشباتهرانرا
کاهشدهد.نوازشریفدرایندیداراظهارداشت:»پاکستانازسیاست
ایجادبرادریبینکشــورهایعضوکنفرانساســالمیپیرویمیکندو
دراینراهازهیچفداکاریدریغنخواهدکرد«.نخســتوزیرپاکســتانبا
ابرازنگرانیازتیرگیروابطبینایرانوعربستانگفتکهبرایحفظامت
اسالمی،اجازهنمیدهداینوضعیتادامهداشتهباشد.ویضمناظهار
نگرانیازتنشایرانوعربســتانبیانداشتکهتمامتالشخودرابرای
حلمسئلهبوجودآمدهبیندوکشوراسالمیکهمسئلهامتاسالماست
انجامخواهدداد.نوازشــریفافزود:»ماخواهانحلمسالمتآمیزاین
مســئلههســتیموبرایحلاینموضوعکاماًلآمادهایموارهیچتالشی

دریغنخواهیمکرد«.
ازســویدیگر،منابعوابستهبهارتشپاکستانهماعالمکردندکهژنرال
راحیلشریفبامحمدبنسلمان،وزیردفاعجوانعربستانبطورجداگانه
دیــداروضمنتأکیدبررفعاختالفها،موضوعایجادیککانالارتباطی
میانایرانوعربستانرامطرحکردهاســت.گزارشهانشانمیدهدبا
اینکهپادشاهعربستاناطمیناندادهازهیچکوششیبرایحلاختالفبا
ایراندریغنمیکند،اماموضعخودرادرقبالاینتنشبهطورواضحاعالم
نکردهواظهاراطمینانیبابتهمکاریدرجهترفعتنشاخیرندادهاست.
اینسفردرشرایطیانجاممیشودکهسعودیهارویپیوستناسالمآباد
بهائتالفبهاصطالحضدتروریســتیتشکیلشدهازسویعربستاننیز
حسابکردهاند.بااینحال،پاکستاناعالمکردهبودکههرگونهتصمیم
گیریدرخصوصمیزانمشارکتاینکشــوردرائتالف34کشورتحت

رهبریعربستانرابعدازدریافتجزئیاتآنازسویریاض،اتخاذخواهد
کرد.بااینوجود،دربیانیهصادرهازســویوزارتامورخارجهپاکســتان،
بهطورواضحمطلبیدربارهتصمیممشخصپاکستانبرایمشارکتدر

ائتالفیادشده،گنجاندهنشدهاست.
اماباوجودتمامیمواردمذکور،بایدتوجهداشتکهدستورکارسفرهیئت
پاکســتانیبهتهران،صرفًامحدودبهموضــوعمیانجیگریمیانایران
وعربستاننیســتومســائلدوجانبهنیزموردتوجهقراردارد.درهمین
راســتا،وزیربازرگانیپاکســتاندرگفتوگوییباخبرگــزاریایرناضمن
ابرازخرســندیوتبریکلغــوتحریمهایایرانگفــت:»همهچیزبرای
بازگشتروابطتجاریایرانوپاکستانبهروزهایاوجآمادهاستواولین
ومهمترینگام،برقراریمجددســازوکاربانکیمیاندوکشوراستکه
تالشمیکنیمتاچندهفتهآیندهازســرگرفتهشود«.خرمدستگیرخان
اظهارداشت:»نوازشریفشخصًابسیارعالقمندبهجهشدرمناسبات
تجاریایرانوپاکســتاناستوهمواره،بهویژهاززمانسفرسال2014
خودبهتهران،برتحققاینمهماصراروتأکیدداشتهودارد«.ویافزود:
»ازسفرجارینخستوزیرکشورمانبهایرانبسیارخوشحالوهیجان
زدههستیمواگرچهدراینسفرقراراستمباحثمربوطبهمیانجیگری
پاکستانبینتهرانوریاضمطرحشود،امانوازشریفباحسنروحانی،
رئیسجمهوریاســالمیایرانگفتوگوهایینیزدربارهراههایتوسعه
روابطتجاریواقتصادیدوکشوردرشرایطجدیدبعدازتحریمهاخواهد
داشت«.ویبابیاناینکهکارهایزیادیدرمناسباتاقتصادیوتجاری
ایرانوپاکستانهستکهبایدبالفاصلهوبدوناتالفوقتانجامشود،
گفت:»نخستینومهمترینگام،برقراریمکانیسمبانکیبیندوکشور
بهعنواناساستجارتدوجانبهاســت«.اینمقامعالیدولتپاکستان
همچنینبااشارهبهدیدارروزگذشتهخودبامهدیهنردوست،سفیرجدید
جمهوریاسالمیایراندرپاکستان،ازاینکهایندیداربالفاصلهپساز
لغوتحریمهایاقتصادیعلیهایرانانجامشدهاست،ابرازخرسندیکرد

وآنرابهفالنیکگرفت.

آمانو: همکاری کامل ایران، ارائه گزارش آژانس را ممکن کرد 
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیمیگویدبحثهاییبینایرانوگروه1+5درزمینههایمختلفوجودداشــتکهباعثشدگزارشآژانسباچندروزتأخیرمنتشرشود.یوکیاآمانوپسازارائهرسمیگزارشایرانبهشورایحکام،
درکنفرانســیخبریگفتکهایننهادبینالمللیتوانستگامهایبسیارســختوپیچیدهایرادرحوزهپایبندیایرانبهتعهداتشدرمدتزمانمحدودیبردارد.ویادامهداد:»آژانساکنونراستیآزماییونظارتبرتعهداتایران
راآغازخواهدکرد.اینبخشــیازبرجاماســت«.آمانودیدارهایخودبامقاماتایرانیدرطیسفرروزدوشنبهبهتهرانرا»بسیارســازندهومفید«توصیفکردهوگفت:»تماماینافرادازآژانسبهدلیلکمکیکهبرایپیشبردبرجامکرده
تشــکرکردهوموافقتکردندکهبهصورتکاملبرجامراپیادهکنند«.مدیرکلآژانساظهارداشــتآژانسوایرانواردمرحلهجدیدیازروابطشــدهاندوایننهادبینالمللیامیدواراستکهاینتوافقبهراحتیبهانجامبرسد.ویدرباره
تأخیردرارائهگزارشایرانگفت:»تمامتالشــمانراکردیمکههرچهزودتردراینزمینهبهنتیجهرســیدهوتماماقداماتیراکهبایددرایرانانجامشود،کاملکنیم.امامتوجهشدیمکههنوزبحثهاییدرزمینههایمختلفبینایرانو
گروه1+5وجودداردکهآژانسبخشــیازآننیستبههمیندلیلانتشارگزارشمقداریتأخیرداشت«.آمانودربارهتصویبنهاییپروتکلالحاقیتوسطایراننیزگفت:»نمیتوانمزمانبندیخاصیرااعالمکنم.ماتازهاجرایتوافقو

پروتکلالحاقیراآغازکردهایم.اکنونخیلیزوداستکهزمانیرابرایپایانبرجاماعالمکنیم.اکنونبایدتمرکزمانبراجرایبرجاموپروتکلالحاقیباشد«.

پیادهرویطوالنیمهاجرانکشورهایجنگزدهدرفصلزمستان.

برچیدنچادرهایمهاجرانتوسط
پلیسفرانسه.

همهسالهدرشهرسنبارتولوماسپانیایکشبقبلازروزمذهبیسنآنتونیمردمبااسبهایشانازمیانآتشعبورکردهتا
درسالپیشروازاسبهامحافظتکردهباشند.

رونماییازاتومبیلهایجدیدگشت
پلیسدرچین!

  سفر محرمانه وزیر اسرائیلی 
به کشورهای عربی

یووالاشتینیتز،وزیرانرژیرژیماسرائیل،درسفریمحرمانه
بهکشــورهایعربیحــوزهخلیجفــارسرفتــهودردیداربا
مقاماتارشــداینکشــورها،موضوعایرانراموردبررســی
قراردادهاســت.رسانههایاسرائیلیاعالمکردنددیداروزیر
انرژیاســرائیلازابوظبی،بامحافظتبســیارشدیدهمراه
بودهواینسفرهمزمانبااعالمرفعتحریمهایایرانصورت
گرفتهاست.رسانههایاسرائیلیهمچنیننوشتنداینرژیم
تالشدارد،باکشورهایعربیدیگریدرحوزهخلیجفارس

ارتباطبرقرارکند.

 ایران، محور بحث اجالس امسال 
»داووس«

گاهدرمجمعجهانیاقتصاد)نشستداووس(میگویند منابعآ
ایــراندردورانپســابرجام،محوراصلیدرهمایشامســال
ایــنمجمعخواهدبود.درحالیکهایراندرنشســتامســال
داووسدرمحورتوجهخواهدبود،دعوتازهیئتکرهشمالی
بهدلیلآزمایشهایاتمیآنکشــورپسگرفتهشــدهاست.
کالوسشــواب،بنیانگذارمجمعجهانــیاقتصاددرداووس
میگویدامســالآینــدهاروپا،ســقوطبهاینفــتوافزایش
نابرابریوفاصلهطبقاتیدرجهان،مهمتریننگرانیهایوی

است.

 انتقاد از مواضع »کامرون« درباره 
زنان مسلمان

دیویــدکامــرون،نخســتوزیرانگلیــس،بــهدلیــلمواضع
تبعیضآمیزدربارهمســلمانانموردانتقادقــرارگرفت؛زیرابر
اســاسسیاســتجدیداعالمیوی،درصورتیکهمهاجران
تازهواردبهانگلیس،زبانانگلیسینیاموزند،خانوادههایآنان
درمعرضازهمپاشیدنقرارمیگیرد.بنابراعالمکامرون،زنان
مهاجریکهبهواســطههمسرانخودویزایانگلیسدریافت
میکنند،بایددوسالونیمپسازورودبهاینکشور،درآزمون
زبانانگلیسیشرکتکنندودرصورتعدمموفقیت،ازکشور

اخراجخواهندشد.

  بحث داغ در پارلمان انگلیس 
بر سر »دونالد ترامپ«

نمایندگانپارلمانانگلیسدرجلسهاخیرخودطرحممنوعیتورود
دونالدترامپ،نامزدجنجالیجمهوریخواهانبهخاکانگلیس
راموردبررسیقراردادند.ایننمایندگانازهرلفظیکهبشودتصور
کرد،علیهترامپاستفادهکردند:عوامفریب،ابله،نادان،دلقک.
آنهاهمچنینویرایکتهدیدوخطریعلیهامنیتاجتماعی
دانستند.بااینحال،درپایان،اکثریتنمایندگانپارلمانازرأی
دادنبهجلوگیریازورودترامپبهانگلیسخودداریکردند.البته
پارلماناصواًلاختیاروضعچنینممنوعیتیرانیزنداردواینامر

دراختیاروزارتکشورانگلیساست.

بین الملل
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پیشنهادات »پسا برجامی« وزیر
سرمایه گذاری در فضای پسا برجام از نگاه طیب نیا

موضوعاقتصادایراندرفضایبعدازبرجاموبرداشتهشدنتحریمهاازمدتها
قبلواززمانجدیشدنتوافقهستهایمحلبحثکارشناسانومنتقدان
بودهاســت.اینکهدراینفضایبعدازتحریماقتصادکشــوربهچهمســیری
خواهدرفتونقشســرمایهگذاریدراینفضاچیستتاچهحدمیتواندنظام
اقتصادیایرانرامتحولکند.درحالیکهبســیاریبهوضعیتبعدازاجرای
برجامدرکشورخوشبینهستند،اماهنوزعدهایازمنتقداننیزوجوددارند
کهمشکالتساختاریاقتصاددرایرانرانشاندادهوباتوجهبهاینمعضالت

براینباورهستندکه»برجاممعجزهنمیکند«.
امایکیازمهمتریننکتههادراینمیانبرنامههاوهدفگذاریهایتیمدولت
وبهویژهمرداناقتصادیکابینهبرایفضایبعدازبرجاماست.اینکهدولت
روحانیچههدفگذاریهاییبرایاینفضاکردهاستومسیراقتصادایرانرا
درچهجهتیتصویرمیکند.ازاینرویاســتکهسخنانعلیطیبنادرجمع

فعاالناقتصادیغیردولتیاهمیتمیابد.
ویامروزدرایننشســتودرجمعخبرنگاراندربارهپیشنهادهایخودبرای
ســرمایهگذاریدرفضایپسابرجام،افزود:بانکهاهیچزمانرقیبسرمایه
گذاراننیستندزیراآنهاسرمایههایکوچکوبزرگراتجمیعکردهوتسهیالت

ارائهمیدهند.
ویادامهداد:باتوجهبهاینکهنرخسودسپردهازنرختورمهنوزباالتراستدر
نتیجهسپردهگذاریدربانکهادارایمنفعتوریسکسپردهگذاریدربانک
هانیزکماســت.اینعضوکابینهدولتیازدهمبابیاناینکههمچنانسپرده
گذاریدرسیســتمبانکیمناسباســت،افزود:ازآنجاییکهبازارسرمایهدر
آینده،نقشمهمتریدرفعالیتهایاقتصادیایفاخواهدکرد،گزینهایبرای
ســرمایهگذاریخواهدبود؛درعینحالاگرتواناییکافیوصالحیتمناسب

نیزوجودداشتهباشدسرمایهگذاریمستقیمنیزمناسباست.

کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲9.5 درصد به 19 درصد
ویاظهارداشــت:باتوجهبهاینکهنرختورمدردوســالگذشتهکاهشیافته
است،انتظارمیرودنرخسودسپردهوتسهیالتنیزکاهشیابدامابهدالیلیاز
جملهتنگنایاعتباریواضافهتقاضاییکهبرایمنابعقابلوامدهیوجوددارد
نرخســودکاهشنیافتهاست.طیبنیاادامهداد:عالوهبراین،نقشمخرب
موسسههایغیرمجازدربازاربهدلیلپرداختسودهایباالوحرکتمنابعبه

سمتاینموسسههانیزازدیگرمشکالتاست.
وزیراقتصادخاطرنشــانکرد:بانکمرکزیبراســاسسیاستهایشورای
پولواعتبار،جهتگیریخودرادررفعتنگنایمالی،افزایشقدرتوامدهی
بانکهاومداخلهموثردربازاربینبانکیپیگیریمیکند؛پیشبینیمیشود
بااجرایاینسیاســتها،نرخســودکاهشیابد.ویبابیــاناینکه،بااجرای
سیاستهایبانکمرکزی،نرخسودبینبانکیاز29.5درصدبه19درصد
کاهشیافتهاست،گفت:عالوهبراینباپیگیریهایانجامشدهنیزمصوبه
گذشتهنرخسودیشورایپولواعتبارکهدرگذشتهبهخوبیاجرایینمیشد،
اکنوندرحدمطلوبیدرحالاجراییشدناستبنابراینباتوجهبهاینشرایط

امیدواریمشاهدکاهشنرخسوددربانکهانیزباشیم.

مالیات بر ارزش افزوده دوست تولید است
وزیراموراقتصادیوداراییاظهارداشت:بانکمرکزیدرموردموسسههای
غیرمجازپیگیریهاییراانجامدادهوعالوهبراینستادمفاسداقتصادینیز
دراینزمینهمواردیرامطرحکردهوباهمکاریقوهقضاییهومجلسشورای
اسالمی،اقداماتمناسبیدرحالانجاماست.طیبنیادربارهمالیاتبرارزش
افزودهنیزگفت:اینمالیاتدردنیادوســتتولیدشناختهمیشود؛زمانیکه
تصمیمگرفتهشدمالیاتبرارزشافزودهدرایراناجراییشودقراربودبارمالیات

ازتولیدبهمصرفانتقالدادهشود.

وییادآورشــد:درگذشــتهنرخمالیاتبرایتولیدبراســاسماده131قانون
مالیاتهایمستقیم،54درصدبودوقرارشدایننرخبه25درصدکاهشیابد؛
بااجرایمالیاتبرمصرف،قراربودفشارمالیاتبخشتولیدکاهشیابد.طیب
نیاادامهداد:البتهاکنونسهممالیاتبرارزشافزودهبهحدقابلمالحظهای
رسیدهاستامامشکلاینجاستکهحلقهآخرمالیاتیعنیحلقهایکهخرده
فروشیبهمصرفکنندهنهاییمتصلمیشودرانتوانسمبهدرستیاجراکنیم؛

اگراینحلقهتکمیلشودمشکالتکاهشمییابد.
ویادامهداد:درواقعمالیاتتولیدکنندهدرمراحلمیانیپرداختمیشوداما
ازآنجاییکهحلقهمربوطبهمصرفکهدرمرحلهپایانیقرارداردبامشــکالتی

مواجهاستبنابراینبخشیازمالیاتبهتولیدکنندهبرمیگردد.

راهکار برای رفع مشکل حلقه پایانی مالیات بر ارزش افزوده
وزیراقتصادازبرنامهریزیجامعبرایرفعمشکلحلقهپایانیمالیاتبرارزش
افزودهخبردادوگفت:برهمیناساسالیحهایبهدولتارائهشدهوقراراست
سامانهفروشمکانیزهنیزبرایخردهفروشیهادرنظرگرفتهشود؛البتهپساز
اجرایاینقانونومکانیزهشدنافرادیکهدرسامانهقرارمیگیرندمشمول
معافیتمالیاتیپنجســالهمیشــوند.بهگفتهطیبنیا،بااجرایاینقانونو
استقراراینسامانه،حلقهآخرمالیاتبرارزشافزودهتکمیلوفشارمالیاتاز

دوشتولیدبرداشتهمیشود.
ویدرپاسخبهاینپرسشکهدولتچهبرنامهایبرایکاهشفشاربارمسکن
برایاقشــارآسیبپذیردارد،گفت:شــورایپولواعتباردرگذشتهمصوباتی
دراینخصوصداشــتهاســت؛ضمناینکهحرکتبخشمسکنوصادرات
ازاولویتهایدولتمحســوبمیشــود.ویدرپایانافزود:آمادگیداریم
پیشنهاداتوزراتمســکنوشهرسازیرادرشورایپولواعتباربرایارتقای

وضعیتوامدهیبررسیوتصویبکنیم.

هزینه ۲19 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها
مطابــقبندالــفتبصــره21ماده
واحــده،درآمــدحاصــلازاجرای
قانــونهدفمندکــردنیارانههادر
ســال1393بالغبر59هزارو300
میلیاردتومانپیشبینیشــدهکه
مبلغ48هزارمیلیاردتومانازمحل
اصالحقیمتحاملهــایانرژی

موضوعمادهیکقانونهدفمندکردنیارانههاومبلغ
11هــزارو300میلیاردتومانازمحلبودجهعمومی
دولــت،موضوعیارانههاینان،برقوســایرکاالهاو
خدماتتأمینمیگردید.طبــقگزارشتفریغبودجه
ســال93منابعتحققیافتهبر47هزارمیلیاردتومان
معادل79درصدرقمپیشبینیشدهبودهکهشامل35
هزارو600میلیاردتومانازمحلافزایشقیمتحامل
هایانرژیوخوراکنقدیپاالیشگاههاوپتروشیمیها

ومبلغ11هزارو300میلیاردتومان
ازمحلبودجهعمومیدولتتحت
عنوانیارانهنان،برقوسایرکاالها
وخدماتمنرجدرقانونبودهاست.
بهعبارتی60درصــدازمنابعپیش
بینیشــدهازمحلافزایشقیمت
حاملهــایانــرژیو100درصد
منابعازپیشبینیازمحلبودجهعمومیدولتمحقق
شدهاســت.براساساینگزارشازابتدایاجرایاین
قانونتاپایانشهریورماهسال94جمعًابیشاز219
هزارمیلیاردتومانمنابعحاصلشــدهکهصرفًامبلغ
148هــزارمیلیاردتومانآنمعادل67درصدازمحل
اصالحقیمتهاومبلغ72هزارمیلیاردتومانمعادل
33درصدازمحــلردیفهاییارانههــایمندرجدر

قوانینبودجهساالنهتأمینگردیدهاست.

رشد اقتصاد چین در پایین ترین سطح ۲5 سال گذشته
خبرگزاریفرانســهامروزدرگزارشی
ازپکن،اعالمکردکهاقتصاددومین
کشــورقدرتمندجهانطیچندماه
اخیربهنحویحرکتکردهاستکه
کمترینرشــدراطی25ســالاخیر
ثبتکردهاست.براساسآماررسمی
کهقراراستروزسهشنبهدربارهرشد

اقتصادیچیندرسال2015درپکنمنتشرشود،رشد
اقتصادیاینکشوردراینسال6،9درصداعالمخواهد
شددرحالیکهاینرقمدرسالگشــته7،3درصدبوده
است.بانکمرکزیچینپیشــتردراواسطماهدسامبر
2014درگزارشیپیشبینیکردهبودنرخرشداقتصادی
اینکشــوردرســال2015بهرقم7.1درصدبرسد.در
عینحال،'سونگکوئوکینگ'مشاوراقتصادیبانک
مرکزیچینوعضوکمیتهپولیاینبانکنیزدرهمان

سالنرخرشــد7.3درصدوبیشتر
ازآنرابرایاقتصادسال2015این
کشورقطعیاعالمکردهبود.ویکه
مشاوراقتصادیبانکمرکزیچینبه
حسابمیآیدامروزشاخصافزایش
بهایکاالهــایمصرفیدرچیندر
سال2015رانزدیکبه1.6درصد
اعالمکردوافــزود:پدیدههایاقتصادیچونکاهش
شدیدبهایاقالمیمانندنفتخام،سنگآهنوسنگ
مسدرسطحجهانونیزبحرانهایخاورمیانهازجمله
عواملیهستندکهبراینکاهشرشداقتصادیتاثیرمثبت
داشتهاند.براســاساینگزارش،تولیدناخالصداخلی
چیندرسالگذشته)2015(به7.3درصد،پایینترین
رقمازسال1990رسیدواینرقمحتیدرسهماههاولو

دومهمانسالنیز7درصدگزارششدهبود.

 میانگین قیمت نفت 
در دولت روحانی: 80 دالر

مســعودمیرکاظمیدریادداشتیباعنوان"دولت
یازدهمبانفتچنددالریادارهشد؟"نوشت:

اخیرًاریاســتمحترمجمهوریبهتکراراشارهبه
ادارهکشــوربانفت30و25دالریداشــتهونیز
تأکیدبرایندارندکهدردولتسابقنفتباقیمت
147دالربهفروشرفتهاست.لذادانستنمیزان
منابعمالیهــردولتحاصلازفــروشنفتکه
بتواندشــاخصدرســتبرایارزیابیعملکردآن
باشدضروریاســتکهخدایناخواستهعدهای
بــاســیاهننماییباعــثپوشــشنارکامدیخود
نشــوندوازآنطرفضمنتنویرافــکارعمومی،
نماینــدگانمحتــرممجلسشــورایاســالمی
اطالعاتواقعیازاینموضوعراداشــتهباشــند
تابتوانندنظــارتدقیقتروارزیابــیمنطقیتری
ازعملکــرددولتهابــهدورازفضاســازیهای

سیاسیداشتهباشند.
آنچهمهماستمتوســطقیمتنفتدرهردولت
بهمیزانصادراتنفتومیعاناتگازیونیزنرخ
تسعیرارزاست،لذااگراشارهشودنفت147دالر
بودهاستممکناســتدرمقطعکوتاهینفتبه
باالی140دالررسیدهباشــددرمقابلدرهمان
دولتمقاطعیهموجودداردکهنفتزیر40دالر
سیدهاســتلذاهیچکداممالکعملنمیتواند
باشــد.بامراجعهبهاسنادداخلیکشــورازجمله
گزارشــاتوزارتنفتبهمجلــس،گزارشتفریغ
بودجــهونیــزاطالعــاتموجــوددرپایگاههای
اطالعــایبینالمللیازجملهاوپکو...میتوان
تاحدودقابلقبولیبــهنقطهنظراتدراینرابطه
رســیدگیکرد.باتوجهبــهمقدمهفوقواســتناد
مدارکمیتــواندراینموردبهشــرحزیراعالم

نظرکرد.
میانگیــنقیمــتهربشــکهنفــتدردولتهای
نهــمودهمحدود80دالردرهربشــکهاســتو
میانگینقیمتهربشــکهنفتدردولتیازدهمتا
آخرآذرماهسالجاریحدودهمین80دالراست.
یعنیدردولــتیازدهمکشــوربانفتهربشــکه
حدود80دالرادارهشــدهاســتوعملکرددولت
یازدهمبرمبناینفت80دالریاستنهنفت25
دالری.ازطرفدیگرنرختسعیرارزحداقلدراین
دولت2.5برابردولتســابقبودهوتاحدزیادی
کاهشحجــمصادراترانیزنســبتبهگذشــته

جبرانکردهاست.
نکتــهدیگرکهبایســتیبهآنتوجهکرددرســال
جارییعنیســال1394متوســطقیمتفروش
نفتصادرشــدهبالغبر50دالردرهربشکهاست
کهاینموضوعبهراحتیازگزارشاتماهانهوزارت
نفتبهمجلسشورایاسالمیقابلاستناداست.
همچینبایســتیتوجهنماییــمکهبهدلیلفروش
مدتدارنفتهموارهکاهــشقیمتنفتباتأخیر
زمانیدردرآمدکشــورنمایانمیگرددیعنیتأثیر
کاهشقیمــتنفتزیر30دالررادرســالآینده
بایســتیدردرآمدکشورمشــاهدهکنیم.لذانباید
قیمتپایینفعلینفتبهگونهایمطرحشــودکه
ازجملهعللاصلیمشــکالتاقتصادیشمرده
وبهانهایشــودبرایســرپوشگذاشتنبهروی
ضعفهــایدولــتدرحلمشــکالتاقتصادی
مردم.البتــهیکیازدالیلکاهــشقیمتجهانی
نفتعملکرددیپلماســیانرژیوزارتنفتاست
کهباتوجــهبهســوالیکهدرنوبتصحناســت
انشــاللهدروقتمناســبباادلهبهجزئیاتآن

خواهمپرداخت.

رصدخانه

کشتیرانی ایران از فهرست تحریم خارج شد
تمامیکشــتیهایناوگان
جمهــوری نی کشــتیرا
اســالمیایرانازفهرست
تحریمهایهشــتســاله
خارجشد.سایترسمیدفتر
کنترلسرمایههایخارجی
وزارتخزانــهداریآمریکا

)OFAC(اعالمکرد:تمامیمدیران،شرکت
هایگروهوهمهکشتیهایناوگانکشتیرانی
جمهوریاســالمیایرانازلیســتتحریمها
خارجشدهاند.کشــتیرانیجمهوریاسالمی
ایرانومجموعهشــرکتهایگروهازسپتامبر
2008تاکنــوندر22نوبتتحتتحریمدفتر

کنترلسرمایههایخارجی
وزارتخزانــهداریآمریکا
)OFAC(قــرارگرفتکه
20موردآنپسازتصویب
قطعنامه1929وازابتدای
تیر1389بودهاست.عالوه
براینازابتدایسال1390
تاکنونافک13تحریمودوبخشــنامهبرعلیه
کشتیرانیجمهوریاسالمیایرانصادرواعمال
کردکهدرمجمــوع)OFAC(تابهحال132
شــرکتو16نفرازمدیرانکشتیرانیراتحریم
کردهکهبیشــترینتعداددربینســازمانهاو
ارگانهایتحریمشدهدرسطحکشوربودهاست.

مسکن در دو ماه پایانی سال
حســامعقباییدررابطهبا
وضعیــتبازارمســکندر
دیماهگفــت:دردیماه
نســبتبهآبــانوآذرماه
شــاهدمقــداریافزایش
حجــممعامــالتبودیم،
کهاینافزایشبینهشت

تا10درصدنســبتبهآبانوآذربودهاســت
وامیــدداریمکهایــنروندافزایشــیتاپایان
سالادامهپیداکند.رئیساتحادیهمشاوران
امالکدررابطهباوضعیتبازارمســکنبعد
ازاجــرایبرجامنیزگفــت:مطمئنــًابعداز
اجــرایبرجامبایکرونــقاقتصادیمواجه

خواهیمبودواجراییشدن
برجــامبرایبازارمســکن
هــمبیتاثیــرنخواهدبود
ومیتواندســرعتخروج
ازرکودبازارمســکنرانیز
افزایشدهدوماخیزخروج
ازرکودراباســرعتبیشتر
طیمیکنیم.عقباییدررابطهباوضعیتبازار
مسکنتاپایانســالگفت:بنابراینتاقبلاز
سالجدیدیعنیتاپایانسالماتقریبًاباثبات
قیمتهامواجهخواهیمبودواتفاقخاصیتا
پایانامســالدرحوزهخریدوفروشبهویژه

قیمتهارخنخواهدداد.

واکنش به اعالم رقم درآمدهای کمیته امداد
سیدپرویزفتاحدرجلسهای
کهباحضوربرخیازمدیران
ومعاونانایــننهادبرگزار
شــد،بابیاناینکــهمردم
کمیتــهامدادرابــهعنوان
پیونــددهندهنیکــوکاران
ونیازمنــدانواقعــیبــه

رسمیتشــناختهاند،گفت:مردمبهفرموده
امامخمینی)ره(ولینعمتماهســتندوبرای
جلباعتمادمردمبایســتیآنهــارادرجریان
اقدامــاتوفعالیتهــایکمیتهامــدادقرار
دهیم.رئیسکمیتهامدادبااشــارهبهمطلبی
کهبهتازگیدرشبکههایمجازیدرارتباطبا

میزانکمکهایمردمیبا
آمارنادرســتوغیرمنطقی
وارقامساختگیازصدقات
انتشارپیداکردهاستادامه
داد:طبقمفروضاتمطلبی
کــهدربرخیشــبکههای
مجازیپخششــدهاست،
رقمکمکهایمردمیحدود25هزارمیلیارد
تومانعنوانشدهکهاینرقمبیشاز60درصد
بودجهنفتیکشوردرحالحاضرراشاملمی
شودوایندرحالیاستکهدرآمدصدقاتدر
ســال93کمتراز300میلیاردتومانبودهلذا

مطلبمذکورازاساساشتباهاست.

اقتصاد
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پنجره

چه کنیم تا خانواده خوبی داشته باشیم؟
راهنمای یک خانواده خوب بودن با ارجاع به مفاتیح الحیات جوادی آملی

مهدیهموسیزاده-کوچکیابزرگ،روستایییاشهری،ثروتمندیافقیر،پرسرو
صدایاآرام؛همهاینهاویژگیخانوادههایماست.خانوادههاییکهابتداتنهاشامل
یکزوجهستندوبعدازگذشتچندماهیاچندسالباتولدفرزندان،جمعکوچک
یابزرگیراتشکیلمیدهند.دراینجمعکوچکیابزرگ،تمامخصوصیتهای
اخالقــیهرعضــوخانواده،بردیگــرافرادتاثیــرمیگذارد.دختــرانمهربانی
نسبتبهفرزندراازمادرشــانیادمیگیرند،حتیدرکودکیسعیمیکنندبرای
عروسکهاشاننقشمادررابازیکنند.پسرانهممردانگیوغیرتونانآوری
راازپدرشانمیآموزند؛حتیپسرهایکوچکخانوادههمدوستدارندکاریبه

آنهاسپردهشودوآنهامثلیکمردبزرگازعهدهآنکاربرآیند.
بنابراینخانوادهبهعنواناولینومهمتریناجتماعیکههرفرددرآنتاثیرمیگذارد
وتاثیرمیپذیرد،مســتلزمآموزشوپرورشمتفاوتیدرجهترشدوتکاملافراد
است.بههمیندلیلخداونددرقرآنکریمدرسورهرومواعراف،خانوادهرانخستین
کانونرشــدوآرامشبشریمعرفیمیکند.کوچکترینرفتارهرعضوخانواده
میتواندروحیه،طرزفکر،نوعبرخوردوحتیمسیرعضودیگرراتحتالشعاعقرار
دهد.بههمیندلیلحفظخانوادهازآسیبهایاجتماعیکهسببناهنجاریهای
اخالقیورفتاریمیشوند،بسیارمهماستومطابقفرمایشخداونددرسورۀ

تحریم،موجبنجاتازرنجوعذابدنیویواخرویخواهدشد.
خداونددرقــرآنبهخانــوادهاهمیتویژهایمیدهــدواحکامو
آدابفراوانیبرایرشــدوبالندگیاعضایآنمقررکردهاست.در
روایتهاییکهازمعصومیننقلشــدهنیزبررعایتحقوقمتقابل
افرادخانوادهنسبتبههمتاکیدزیادیشدهاست.رعایتقوانینیکه
خداوندواولیایاوبهبشریتپیشنهاددادهاند،برایرفاه،آسایش،
رشــدوتعالیخانوادهاست.اهمیتخانوادهبهقدریاستکهآیت
اللهجوادیآملینیزدرکتابمفاتیحالحیاتبخشیجداگانهرادر

نقلاحادیثمربوطبهآناختصاصدادهاند.
درباباهمیتدادنبهنیازهایمختلفخانوادهدرمفاتیحالحیات

آمدهاست:

کسب روزی حالل و پرداخت صدقه
حضرتیعقوب)ع(برایتأمیننیازخانــوادهخود،فرزندانشرابه
دربارحاکممصرفرستادتابادریافتگندمموردنیاز،قحطسالیرا

سپریسازندوحتیدردومینباربرایدریافتگندم،فرزندمحبوبخودبنیامین
رانیزهمراهبرادرانویگسیلداشت.)سورهیوسف،آیات58-68(

وقتیحضرتابراهیم)ع(بهفرمانخداهمسروفرزندخودرابهمکهآورد،دست
بهدعابرداشتوعرضکرد:پروردگارامنبرخیازفرزندانم)اسماعیلونسلاو(
رادرسرزمینبیکشتوزرع،درکنارخانهمحترمتوسکونتدادم؛پروردگاراتانماز
رابرپادارند،پسدلهایگروهیازمردمرابهآنانگرایشدهوآنانراازمیوههاو
محصوالتروزیعطاکن،باشدکهسپاسگزاریکنند.)سورهابراهیم،آیه37(
همچنینجنابلوطکهپسازتالشفرهنگیفراواننتوانستمردمراازهالکت
برهاندبراینجاتخانوادهباایمانخودچنیندعاکرد:پروردگارا،منوخانوادهام
راکهتنهاگروندگانبهمناندازورزووبالآنچهاینمردمانجاممیدهند،رهایی

بخش.)سورهشعراء،آیه169(
امامرضا)ع(فرمود:هرکسروزیراازراهحاللشبجویدوبرایخودوخانوادهاش
هزینهکندهمانندمجاهددرراهخداســت.آنامــامدرادامهاینحدیثفرمود:
اگرمردیدچارتنگدســتیشــد،بهضمانــتخداوپیامبرشبــهمیزانغذای
موردنیازخانــوادهاشوامبگیردواگرپیشازبازپرداختوامخودوفاتیافت،بر
عهدۀپیشوایمسلماناناستکهوامویرابپردازد.)الکافی،ج5،ص93(امام
صادق)ع(فرمود:هرگاهیکیازشــماتنگدستشدسفرکندودرپیفضلخدا

باشدوخودوخانوادهاشراناراحتنکند.)عوالیاللئالی،ج3،ص193(احسان
ونیکیبهخانوادهبایدمتناسبباتواناییفردباشد.ازاینروامامرضا)ع(فرمود:
صاحبنعمتبایدبرایخانوادهخودگشایشیفراهمکند.)الکافی،ج4،ص11(

دقت در تغذیه خانواده
ازجملهزمانهاییکههمهاعضایخانوادهدورهمجمعمیشوندوفرصتیبرای
بهتردیدنخانوادهفراهممیشود،هنگامغذاخوردناست.غذاخوردندرکنار
هم،احساسنزدیکیبیشتربیناعضایخانوادهپدیدمیآورد.دربارهبحثهمغذا

شدنباخانوادهدرمفاتیحالحیاتمیخوانیم:
مومنبایدخانوادهخودرادرهمهخوشــیهاونعمتهاســهیمســازد.حتیدر
غذاخوردننیزباآنانباشد.قرآنکریممیفرماید:وخدابرخیازشمارادربهرهوری
ازروزیبربرخیدیگربرتریبخشیدهاست،پسکسانیکهبرتریدادهشدهاند،
حاضرنیستندروزیخودوامکانبهرهبرداریآزادانهازآنرادراختیاربردگانخود
قراردهندتادرآنباهمبرابرباشند.)سورهنحل،آیه71(امامصادق)ع(درتطبیق
اینآیهفرمود:شایستهنیستکسیغذاییرابهخوداختصاصدهدوخانوادهاش

رادرآنسهیمنسازد.)تفسیرالقمی،ج1،ص387(

اگرچهنقلاینضربالمثلقدیمیهاکهمیگویند:»چراغیکهبهخانهرواست،به
مسجدحراماست«درستوبهجانیست،اماتقدمخانوادهبردیگران،اصلیاست
کههموارهموردتوجهمعصومینماقرارداشتهاستودرفرهنگاسالمیاولویتو
تقدمخانوادهیکاصلبهحسابمیآیدوروایاتفراوانیبرآنداللتدارند.رسول
خدا)ص(فرمود:هرگاهخدابهیکیازشماخیریعطاکرد،ابتداخودوخانوادهاش
راازآنبهرهمندسازد.)الجامعالصغیر،ج1،ص73(ونیزفرمود:ازخانوادهآغاز

کنیدوهرکسیکهنزدیکتراستمقدمبدارید.)الکافی،ج5،ص67(
امامســجاد)ع(میفرماید:اینکهواردبازارشــوموپولیداشــتهباشمکهبرای
خانوادهامگوشتیبخرمکهبداننیازدارند،نزدمنازآزادسازیبردهایمحبوبتر

است.)الکافی،ج4،ص12(

توجه به اوقات فراغت
توجهبهتفریحواوقاتفراغتخانوادهموضوعیاستکههرچهزمانپیشمیرود،
کمرنگترمیشــود.بهخصوصامروزهکهدریکخانوادهگاهیپدرومادرهردو
شاغلندوخستگیبعدازکاراجازهنمیدهدتاتوجهکافیبهتفریحواوقاتفراغت
فرزندانداشــتهباشــندوتنهامیتواننددرروزهایتعطیلمثلروزجمعهکمی
ازمحیطکاروخســتگیآنفاصلهبگیرندوبهخانــوادهبپردازند.اگرچهنیکیبه

خانواده،هموارهمطلوباست،روزجمعهبرایاحسانبهخانوادهاهمیتویژهای
داردتازمینهتوجهبهجایگاهروزجمعهومعنویتگراییازاینطریقبرایخانواده
فراهمشــود.ازاینرورسولخدا)ص(فرمود:خانوادهخودراروزجمعهازمیوهیا
گوشتیبهرهمندسازیدتاباآمدنجمعهشادمانشوند.)الکافی،ج6،ص299(

اهتمام به نیکی کردن
هرعملیعکسالعملیداردوعکسالعملکارهاینیک،پاداشهایدنیویو
اخرویگوناگونیاست.پاداشنیکیبهخانوادهدرمفاتیحالحیاتدرقالبچندحدیث
ازپیامبر)ص(ودیگرمعصومانذکرشدهاست:رسولخدا)ص(بهامیرمومنان
علی)ع(فرمود:خدمتبهخانواده،کفارهگناهانبزرگ،موجبفرونشاندنخشم
الهی،مهریهحوریانبهشتیوموجبفزونیحسناتودرجاتاست.ایعلی!به
خانوادهخدمتنمیکندمگرصدیقیاشهیدیامردیکهخدابرایشخیردنیاوآخرت
راخواستهاست.)جامعاالخبار،ص103(همچنینرسولخدا)ص(فرمود:هر
عملسرگرمکنندهمومن،باطلوناصواباست،مگرسرگرمیدرسهچیز:پرورش

اسب،تیراندازیوشوخیباهمسر.)الکافی،ج5،ص50(
ازرســولخدا)ص(روایتشــدهکهنزدیکترینشــمابهجایگاهمندرقیامت،
نیکوترینشماازجهتاخالقوسودمندترینشمانسبتبهخانواده

خویشاست.)عیوناخبارالرضا)ع(،ج2،ص38(
نیکیبهخانوادهافزونبرپاداشاخرویدردنیانیزآثارخوبیدارد.
رسولخدا)ص(فرمود:هنگامورودبهخانه،سالمکن،خدابرکتت
راافزونمیکند.)بحاراالنوار،ج66،ص396(امامســجاد)ع(
دربارهاهمیتنیکیبهخانوادهفرمود:پسندیدهترینشمانزدخدا
بهرهدهندهترینشمابرخانوادهاست.)الکافی،ج8،ص69(امام
صادق)ع(نیزفرمود:هرکسنسبتبهخانوادهاشنیکوکارباشد

خدابرعمرشمیافزاید.)الکافی،ج8،ص219(

خودداری از کارهای ناشایست
همانطورکهکارهاینیک،پاداشدارند،هرکسبرایکارهای
ناشایستیکهانجامدهد،کیفرمیبیند.بهخصوصاگراینکارها،
بهضررخانوادهتمامشــود.رسولخدا)ص(دربارهکیفرتباهکردن
خانوادهوبداخالقیباآنهاسخنانزیادیفرمودهاست.پیامبر)ص(
درجاییمیفرماید:ازرحمتخدادوراســت،ازرحمتخدادوراست،کسیکه
خانوادهخودراتباهکند.)الکافی،ج4،ص12(همچنینآنحضرتازاینکهکسی
خودشسیرباشدوخانوادهاشراگرسنهنگهدارد،نهیکردوفرمود:برایهالکت
یکمردهمینبسکهخانوادهخودراتباهکند.)دعائماالسالم،ج2،ص193(
هنگامیکهپیامبر)ص(ومردمازخاکسپاریسعدبنمعاذبازگشتندپرسیدند:ای
رسولخدا)ص(باسعدکاریکردیکهباهیچکسدیگرنکردهای؛جنازهاشرا
بدونرداوکفشمشایعتکردی.فرمود:فرشتگانبدونکفشوردادرتشییعاو
حاضرشدندومنبهآنانتأسیجستم.گفتند:یکبارسمتراستتابوتویک
باردیگرسمتچپآنراگرفتی.فرمود:دســتمدردستجبرائیلبودوهرجارا
کهاومیگرفتمیگرفتم.گفتند:بهغسلاوفرماندادیوخودتبرجنازهاش
نمازگزاردیوخودتبهخاکشسپردی؛آنگاهفرمودیهماناعذابقبربرسعد
اصابتکرد؟فرمود:آری،رفتاراوباخانوادهاشتندبود.)عللالشرائع،ص310(
درمذمتسختگیریبرخانوادهنیزازرسولخدا)ص(روایتشدهاستکهفرمود:
بدترینمردم،مرِدســختگیربرخانوادهاســت.)الجامعالصغیر،ج2،ص77(
شخصیپرسید:ایرسولخدا!مرادازسختگیریبرخانوادهچیست؟فرمود:
مردهرگاهواردخانهشدهمسرشبترســدوفرزندشبهراسدوبگریزدوهرگاهاز

خانهبیرونرفتهمسرشبخندد.)مجمعالزوائد،ج8،ص25(

پرخوری چگونه به سرطان منجر می شود؟
ایرنا-ارتباطچاقیباافزایشخطرابتالبهســرطانرودهبزرگمدتهاقبلمشــخصشــد،
امادانشــمندانقادربهتشــخیصچگونگیاینارتباطنبودندتااینکهنتایجیکمطالعهجدید
نشــاندادکهیکرژیمغذاییپرکالرییکهورموناساســیرادررودهازکارمیاندازدکهبا
ازبینرفتنیکمسیرسرکوبتومور،تومورهایرودهبزرگامکانمییابندکهتشکیلشوند.
درعینحال،محققانمتوجهشــدندکهباجایگزینیاینژنمیتوانفرآیندســرکوبتوموررا
فعالوازپیشرفتسرطانپیشگیریکرد.دکتر'اسکاتوالدمن'ازدانشگاهتوماسجفرسون
گفت:مطالعهمانشانمیدهدکهمیتوانبااستفادهازدرمانجایگزینهورمونی،ازابتالبه
سرطانرودهبزرگهمچونسایربیماریهایمرتبطباکمبودهورمونمانندکمبودانسولین
دردیابتیها،پیشــگیریکرد.اینمطالعههمچنیننشــانمیدهدکهباپیشگیریازفقدان

هورمون،میتوانازرشدتومورجلوگیریکرد.

مناسب ترین سن برای کاهش وزن
جامجم-دریکبرنامهصحیحغذاییبایدحدود45درصدانرژیموردنیازازکربوهیدراتها
باشــدومطالعاتاخیردانشمنداننشانمیدهدکهنوجوانانچاقبایددرسنینپایینرعایت
رژیمغذاییوورزشکردنراآغازکنند.گفتنیاست،کنترلوکاهشوزندرهرسنیخوب
اســتولیاگرقبلاز17ســالگیکهسلولهایچربیدرحالتکثیرهستندوزنکاهشیابد

شانسبرگشتوزنکمتراست.
از17تا18ســالگیبهبعدامکانبرگشــتوزنوجودداردوبایدهمیشهمراقبمقدارغذایی
کهمیخورندباشــندتادوبارهچاقنشــوند.نتایجمطالعاتنشانمیدهندکودکانونوجوانان
دارایاضافهوزنباالهرمقداروزنیکهدردوراننوجوانیکمکنندروندچاقشــدنبدنشــان
دردورانبزرگسالیکمترخواهدشد.باذکرایننکتهکهمحدودهکاهشوزنبیخطروایمن

2تا4کیلوگرمدرماهاستوبیشازاینخطرناکاست.

بخور کردن؛ راه  طبیعی درمان سینوزیت
فارس-محمدجواداســالمیپور،متخصصطبسنتیگفت:مهمترینعاملدردرماناین
بیماریبرطرفکردنعواملسببســازآنبودهودرکناراینموضوعبایداســتفادهازبخوررا
موردتوجهقرارداد.انواعبخورهاازمهمترینروشهایدرمانیسینوزیتهستندوبازکردن
مجاریســینوسها،شلکردنترشــحاتآنهاودرنتیجهتسهیلخروجآنازحلق،بسیاری

ازسینوزیتهارادرمانمیکنند.
ویدرتوضیحاینکارگفت:مقداریآبرابههمراهمادهبخوربایددرظرفمناسبیریختهو
رویشــعلهگازقراردهیدتاجوشآید.دراینحالتبافاصلهمناســبیسررارویبخارگرفتهو
آنرااستنشاقکنیدیاآنکهپسازجوشآمدنکاملمحلولآنرارویزمینگذاشتهوروی
سرخودراباملحفهایپوشاندهوسررارویظرفبخوربگیریدهمچنینالزماستاینکاررا

حداقل10دقیقهانجامدهیدتاکاماًلعرقکنید.

چند نکتۀ کاربردی دربارۀ گل گاوزبان
انوشــیروانی، مجیــد تســنیم-
متخصــصطــبســنتیگفــت:
گاوزبــانمورداســتفادهدرایران،با
گاوزبانمشهوردرمنابعگیاهدرمانی
نوینمتفاوتاست.گاوزبانمفرح،
مقــویارواحوحــرارتغریــزیو
اعضــایرییســه)مثلقلــب،مغز

وکبــد(وحواساســت.هردوجنسوگونــۀگاوزبان
کاربردهایمشابهیدارندولیبرخیعوارضدرگاوزبان
اروپایی)ناشیازآلکالوئیدهایپیرازولیدن(مصرفآن
رابهخصوصدربیمارانکبدیودرزنانباردارمحدود

میکند.ویافزود:گاوزبانموجود
درایــرانطبیعتگرموتــردردرجۀ
اّولداردوبههمیندلیلایمنشمرده
میشــود.جوشــاندۀگلگاوزبــان
برایتقویتقلبوسیستمعصبی،
پاکســازیبدنوقلبازبرخیمواد
تباهســودمنداســت.مقدارالزمدر
یکفردبالغعبارتاستاز5گرمدرحجمحدود250
سیسیآبجوش،کهبایدآرامومالیمتاحدرسیدنبه
150سیسیجوشاندهوسپسبااندکیلیموعمانییا
آبلیمویتازهوتنهااندکیعسلیانباتمصرفشود.

درمان مؤثر برای رفع کبد چرب و سفیدی موها
تســنیم-آیتاللهتبریزیان،محقق
طباســالمیدربارهدرمانسفید
شدنوریزشمواضافهکرد:درمان
سفیدشدنمو،درروایتروغنبنفشه
استکهپایهاشروغنزیتوناستو
مانعریزشمونیزمیشود.مصرف
اینمادهبرایمردانهفتهایدوبارو

برایخانمهادرهنگامشبتوصیهمیشود.بااینروش
موهاسفیدنمیشــودوموهایسفیدشدههمبهمرور

سیاهخواهندشد.
ویبهوجودداروییبهنامتقویتمواشارهکردکهسرمه

اثمدومیوهموردترکیباصلیآنرا
تشکیلمیدهند،ودرادامهدرباره
درمانکبدچرببیانداشت:برای
کبدچربمصرفگلسرخوسنای
مکیطیدوهفتهتوصیهمیشود؛
البتهمناسباستافرادصبحناشتا
سهقاشقغذاخوریخاکشیرباعرق
کاسنیوشاترهوآبجوشمخلوطومیلکنند،سپس
دوقاشــقغذاخوریازنیمکوبسناوگلسرخرایک
ساعتقبلازناهارَدمومصرفکنند؛چراکهتمامچربی

بدن،حتیچربیدیوارهشکمراخارجمیکند.
 ۱0 عادت غذایی 

کم خونی آور
کمخونیناشــیفقرآهنازشــایعتریــنکمخونی
هاست.براســاسجدیدترینبررسیها،مشخص
شدهاست20درصدخانمها،50درصدخانمهای
باردارو3درصدآقایانبهانــدازهکافیآهندریافت
نمیکنندوهمینامرباعثمیشودکمخونیناشی
ازکمبوداینمادهمعدنیدرآنهابروزکند.بدنیســت

اینتوصیههارابخوانیدتاجزواینافرادنباشید:
نوشیدن چای و قهوه

مطالعههانشاندادهاندنوشیدنیهاییمانندچای
وقهوهترکیبهایفنولیکدارندکهمانعجذبآهن

دردستگاهگوارشمیشوند.
زیاده روی در مصرف لبنیات

کلسیمموجوددرموادغذاییمانندشیر،ماست،دوغ
وپنیروقتیبامنابعغذاییحاویآهنهمراهشوند،
هنگامجذببــاآهنموجودرقابتمیکنندوجذب

اینمادهمعدنیرابهحداقلممکنمیرسانند.
مصرف بیش از حد سویا

ســویاازموادغذاییایاســتکهپروتئینداردواین
ترکیبمانعجذبآهنمیشودبنابراینمصرفتوام
سویابامنابعگوشتی،عادتغذاییغلطیاستکه
زمینهکمبوداینمادهمغذیرافراهمخواهدکرد.

مصرف بیش از اندازه منابع اگزاالتی
موادغذاییماننداســفناج،ریواس،کرفس،هویج،
خیاروجعفریترکیبیبهناماسیداگزالیکدارندکه
دردســتگاهگوارشباعناصــردوظرفیتیپیوندمی

خوردوازجذبآنهاجلوگیریمیکند.
C نخوردن منابع ویتامین

یکــیازویتامینهاییکهجذبآهنرادرسیســتم
گوارشیافزایشمیدهد،ویتامینCاست.اینماده

مغذیجذبآهنراچندبرابرمیکند.
رژیم های غذایی گیاهخواری

برخیافرادازخوردنگوشــتوســایرموادغذاییبا
منشاءحیوانیامتناعمیکنندودرواقعرژیمغذایی
شــانازنوعگیاهخواریاستوکمتربهسراغانواع
گوشــتمیروند،بنابراینخطربروزکمبودآهندر

آنهاباالست.
تغذیه نشدن با شیرمادر

بررســیهانشــاندادهاندجــذبآهــنموجوددر
شیرمادرراحتترازآهنموجوددرشیرخشکغنی
شــدهاســتبنابراینچهبهترکهبچههاحداقلتا1

سالگیباشیرمادرشانتغذیهشوند.
نخوردن میوه های تازه

میــوههایــیمانندزردآلــو،کیوی،پرتقــال،لیموو
توتفرنگیازمنابعویتامینCهســتندکهتوصیه
میشــودمرتبآبآنهاباغذایادرمیــانوعدهها

مصرفشود.
مصرف نکردن دانه ها و مغزها

برخیازایــنموادغذایــیمانندکنجــد،تخمکدو
حلواییوفنــدقمقادیرقابلمالحظهایآهندارند
کهنخوردنآنهامیتواندزمینهسازکمخونیناشی

ازفقرآهنباشد.
نخوردن جگر

جگرازموادغذایی،غنیازویتامینهایگروهBبه
خصوصB6وB2استوبررسیهانشاندادهاند

کمبودآنهاباعثکاهشجذبآهنمیشود.

سالمت
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دعوایرســانهایدبیرکلوســرمربیتیمملیظاهراتمامیندارد.علیرضا
اسدیدبیرکلفدراسیونفوتبالیکباردیگرتلویحااعالمکردحاضراست

دریکمناظرهتلویزیونیمقابلکیروشقراربگیرد.

 دعوت به مناظره
علیرضااســدیاوایلآبانماهگذشــتهوبعــدازبرنامهجنجالــی90گفت:
دربرنامــهتلویزیونیصحبتهایــیدرمورداینجانبمطرحشــدکهعلیرغم
خویشتندارینیازبهپاســخگوییدارد.اینکهبهصورتیکطرفهدریک
جاحضــوریابیدوعلیــهدیگرانصحبــتکنیدقطعاباعــثرضایتهمهو
شخصشماخواهدشــدولیزمانیکهبهصورتدوطرفهوحضوریدریک
مناظرهمسایلبرطرفشــوددیگرهیچکسایناجازهرانداردکهبهتنهایی
بهقاضیبرودوراضیبرگردد.دبیرکلفدراسیوندرادامهافزود:باتوجهبه
تماممطالبعنوانشــدهواینکهپیشازاینهمبارهاگفتهامودرعملهم
نشاندادهامکهبرایمنافعملیکشــورمسکوتکردهوبسیاریازمطالب
رابیــاننکردهام،امازمانیکهموضوعشــخصیشــودوبرخیافرادبدون
اطالعصحبتکنند،مجبوربهپاســخگوییهستم.ازشبگذشتهتاکنون
بسیاریازرســانههاازمندرخواستمصاحبهداشــتهاندوبرایاینکهمن
همبهتنهاییبهقاضیبزرگکهافکارعموممردمعزیزکشورماست،نرفته
باشمازسرمربیتیمملیدعوتمیکنمدرهمانبرنامهتلویزیونیکهدرباره
مــنصحبتکردهحضــوریابدتابتوانمبهصورترودررووبدونواســطهو
هیچمشــکلیباویصحبتکنمومطالبمختلــفراکهدرمدتحضورم
گاهیمردمعزیز درفدراســیوندرموردمنمطرحشدهرابطورمشروحبهآ
برســانم.ویدرپایانگفــت:ازبرنامهنودهممیخواهــمهمانطورکهاین
امکانبوجودمیآیدکهافراددراینبرنامــهبیایندوصحبتکنند،امیدوارم
رســمامانتداریدرنظرگرفتهشــودتاحقوقافرادضایعنشدهودرهفته
آینــدهنیزاینامکانبوجودبیایدتادراینمــوردبهصورتمفصلصحبتو

همهزوایاومواردمختلفموردبحثوبررســیقراربگیرد.

بیانیه کی روش
سرمربیتیمملیدرواکنشبهتحوالتگذشتهصادرکرد.بهگزارشسایت
رســمیفدراســیونفوتبال:دربیانیهکارلوسکیروشآمدهاست:1-به
عنوانسرمربیتیمملیهمیشهباعثافتخاروسربلندیامبودهکهبتوانمدر

مناظرههایعمومی)بازیها(درمقابلحریفانشریفیکه
تیمهاییمانندکرهجنوبی،آرژانتین،عراق،نیجریه،

شــیلی،ســوئد،ژاپنواماراتبودهاند،حاضر
گاههستندبه باشــم.2-همانطورکههمهآ
عنوانســرمربیتیمملینبایددرشرایطی
قــرارگیرمکــهدراینگونــهمناظرههای
عمومی)بازیها(دررســانههابادبیرکل
فدراســیونفوتبالحضورداشــتهباشم.
اینعمــلاخالقینیســتوهمینطور
جزییازوظایفوتعهداتبندهبهشــمار
نمیآید.3-البتهکامالآمادههســتمو
باعثافتخاربندهخواهندبودکهطبق

دستوررییسفدراسیونفوتبالودرحضوراعضایهیاترییسه،رودرروی
دبیرکل،اینمناظره)بازی(رادرمکانمناسبانجامدهم.

واکنش عضو هیات رئیسه فدراسیون
شهرامدبیریعضوهیاترئیسهفدراسیوندرگفتگوبامهردربارهپافشاری
علیرضااســدیدبیرفدراســیونفوتبالبــرایمناظرهباســرمربیتیمملی
دربرنامــهنودگفت:بهتراســتاگرحرفیزدهمیشــود،درهیاترئیســه
فدراســیونباشــد.اســدیوکیروشنبایدمقابلمردمدعواومناظرهکنند
چراکهاینموضوعبهصالحنیســتوباعثمیشــودفوتبالآسیبببیندو
مردمدلسردشــوند.ویافزود:منباعلیکفاشــیانصحبتکردمتازودتر
جلســههیاترئیسهراتشــکیلبدهدومادرآنجلســهبتوانیمباکیروشو
اسدیصحبتکنیم.رئیسفدراسیونبهمنگفتهبودکهاحتماالاینهفته
جلسههیاترئیسهبرگزارمیشــود.عضوهیاترئیسهفدراسیونفوتبالبا
بیاناینکهمناظرهرســانهایکیروشواسدیبهفوتبالضررمیزندتاکید

کرد:علیکفاشــیانخودشیکباراعالمکردکهمسئول
مستقیمصحبتباسرمربیتیمملیاستودراین

موضوعاســدیراکنارگذاشت.کفاشیان
اعتقادداشتاگرخودشمستقیم

باکیروشدرارتباطباشــد
بهتراســتچراکــهاین
اختالفاتبهفوتبالما
آسیبمیزند.دبیری
درپاسخبهاینسوال
کــهچــرااســدیبه
دنبالپافشاریبرای
باســرمربی مناظره
تیمملیاســتگفت:
شــایداســدیفکرمی
کندکهکیروشدرست

کارنمــیکنــدومســائل
حاشــیهایدارد.

ویهمچنیندرخصوصاینکهبهنظرمیرســدهیاترئیســهتوانتقابلبا
دبیرفدراســیونفوتبالرادراینماجرانداردتاکیدکرد:خیراینطورنیست.
اســدیبایددرحیطهاختیاراتووظایفشکارکند.اگربرایاســدیوظیفه

ایدرقبالتیمملیقائلشدهانداوبایدصحبتکند.

دعوت مجدد به مناظره
علیرضااســدیروزسهشــنبهدرمصاحبهبافارسیکباردیگرکیروشرابه
مناظرهدعوتکرد.ویدربخشیازاینمصاحبهودرپاسخبهاینوسالکه
کیروشاعالمکردهبوداگرمشــکالتحلنشودشایدازفروردین95دیگر
ســرمربیتیمملینباشد!گفت:مناینچیزهارانمیدانم.هرکسیصالح
خودشرابهترازدیگرانمیدانندوهمهمیتوانندراجعبهزندگیخودشــان
تصمیمگیریکنند.البتهمباحثیکهوجودداردایناســتکهمننســبتبه
مســائلخودمصحبتمیکنموبهدیگرانکاریندارم.دبیرکلفدراسیون
فوتبــالدرپایاننیزدرپاســخبهســوالیمبنیبراینکهکــیروشدرآخرین
گفتوگویخودبــاخبرگزاریفارسگفتهبوددســتاوردهای
شــمابرایتیمملــیوفوتبــالایرانصفراســت.آیا
واقعااحســاسمیکنیدکهدراینمدتهیچ
دستاوردیبرایفوتبالنداشتهاید؟گفت:
آنکســیکهدرزمینصحبــتمیکند
بایــددرزمینصحبتکــردهوفنیهم
صحبتکندوخارجاززمیناصالاجازه
نداردصحبتکنــد.بههماندلیلیکه
میگویندآنهاکهخارجاززمینهستند
نبایدفنیصحبتکنند،آنهاهمکه
درزمینکاردارندحقندارنددر
خارجاززمینغیرفنیصحبت
کننــد.اگــرهــمقصــددارند
غیرفنیصحبتکنندمیتوانیم
درمناظــرهمســتقیمتلویزیونــی

مشکلمانراحلکنیم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیمفوتبالامیدایراندر
سومیندیدارخوددرمرحله
مقدماتیانتخابیالمپیکبه
مصافچینرفتودرپایان
موفقشدبرابراینتیم
نهچندانقدرتمندبهبرتری
3بر2دستپیداکند.

تیتر دو

 جایگزین سوشا 
مشخص شد

باالخــرهبعدازمدتیکهشــایعاتپایــانگرفتوگلر
پرسپولیسمشخصشد.الکساندرلوبانف،دروازهبان
سابقپاختاکورباعقدقراردادیتاپایانفصلدردرون
دروازهپرسپولیسقرارخواهدگرفت.لوبانفکهروزسه
شنبهدرتهرانحاضرشدهبودبعدازانجامتستهای
مربوطه،درباشگاهحضوریافتومبلغمدنظردوطرف
نیزموردتاییدقرارگرفتتاقراردادشراتاپایانفصلبا
اینتیمبهامضابرساند.بندیدرقرارداداووجوددارد
کهدرصورتکسبرضایتطرفینمیتواندقرارداد
اینگلر30سالهرابهمدتیکفصلدیگربهصورت
اتوماتیکتمدیدکند.ویالبتهدرهمانروزاولبرای
آبیهاکریخواندوعدد»6«کهنمادپرسپولیسیها

استرابهرقیبسنتیاشنشانداد.
سوابق

ادوآردوکاروالیو،دروازهبان33ســالهو1:88سانتی
متریاستوسابقهحضوردرترکیبتیمملیپرتغال
درجامجهانی2010آفریقارانیزدارد.کاروالیوفوتبال
خــودراازتیمبراگاودرســن23ســالگیآغازکردو
ویتوریا،براگا،بنفیکا،جنوا،استانبولودیناموزاگرب
تیمهایدیگریبودندکهاودردورانحرفهایاشبه

بازیدرآنپرداختهاست.
آخرین وضعیت بیرانوند

علیرضــابیرانونددرگفتوگوباتســنیمدرخصوص
نتیجهمذاکراتشباباشــگاهپرسپولیسگفت:اخیرًا
هیچمذاکرهایبامســئوالنباشــگاهپرســپولیس
نداشتهاموتماسیهمازسویآنهابامنگرفتهنشده
است.بااجازهازکادرفنیساعتیکبامدادچهارشنبه
ترکیهرابهمقصدتهرانترکمیکنم.دلیلحضورماین
استکهقصددارمراهیشهرستانشومتاخانوادهامرا
تاروزجمعهبهتهرانبیاورموازروزشنبهنیزدرتمرینات
تیمنفتشــرکتخواهمکرد.دروازهباندربارهنتیجه
مذاکراتدوباشگاهنفتوپرســپولیسبرایانتقال
ویبهجمعسرخپوشانگفت:منهممثلشمافقط
شنیدهاممدیریتدوباشگاهدرحالمذاکرهبرایاین
انتقالهســتندامادرجریاناینمذاکراتنیستموتا
االنهمازباشگاهنفتبهمننگفتهاندکهسریعراهی
تهرانشومتاباباشگاهپرسپولیسقراردادامضاکنم.
اگرهمفردابهتهرانبرمیگردمبااجازهکادرفنیبوده

وبهخاطرخانوادهاماستنهچیزیدیگر.

انتقاد رسانه های کلمبیا از 
خامس رودریگز

رســانههایکلمبیایینیمکتنشــینشدنخامس
دررئالمادریدرادردرجهاولمتوجهخوداودانســته
اند.خامسکهدرآخرینروزهــایحضوربنیتسدر
رئالمادریدنیمکتنشینشــدهبودوپیشازآننیز
هموارهدربیندقایق60تا70تعویضمیشد،حالبا
آمدنزیداننیزکامالبهنیمکتمیخشدهواینایسکو
استکهبصورتثابتدرترکیبکهکشانیهاقرارمی
گیرد.رســانههایکلمبیاییفردایبازیرئالمقابل
خیخون،اینمسالهرادردرجهاولمتوجهخودخامس
دانستهوبهانتقادازشیوهزندگیخصوصیاوپرداخته
اند.خامسکهالبتههمسرویکدختردارد،یکپای
ثابتشبزندهداریهادرمادریداست.بارهامشاهده
شدهاستکهاوتادیرهنگامهمراهراموسورونالدودر
مراسممختلفشرکتمیکندوهرچقدراینمساله
رویرونالدووراموسبیتاثیربوده،نتیجهعکسروی

خامسگذاشتهاست.

مانچینی، گزینه جانشینی 
کونته در تابستان

روبرتومانچینی،ســرمربیاینترموردتوجهمسئولین
فدراســیونایتالیابرایجانشینیآنتونیوکونتهاست.
رســانههایایتالیاییگــزارشدادندکهفدراســیون
ایتالیاقصــدداردپسازپایانیورو2016،ســرمربی
ســابقمنچسترســیتیراجانشــینکونتهکنند.در
صورتیکهاینترنتواندسهمیهلیگقهرمانانراکسب
کند،احتمالجداییمانچینیوجوددارد.اوتاتابستان
2017بااینترقــراردادداردودرصورتعدمکســب
سهمیه،ممکناستیکســالزودترازسمتخود

برکنارشدهوراهینیمکتتیمملیایتالیاشود.

هافبک پسکارا به یوونتوس 
پیوست

روالندوماندراگورا،ملیپوشجوانانایتالیاوباشگاه
پسکاراباعقدقراردادی5سالهبهیوونتوسپیوست.
دوهفتهپیشبودکهرسانههایایتالیاییخبرمذاکره
یووهوپسکارابرســرانتقالماندراگورارامنتشرکرده
بودندوامروزرســمااعالمشدکهدوطرفبهتوافقات
نهاییرسیدهاند.برایناساسماندراگوراباقراردادی
5سالهبهارزشاولیه6میلیونیوروبهیوونتوسپیوست
واینرقمبستهبهعملکرداینبازیکنمیتواند2برابر
نیزبشــود.ماندراگورانیمفصلرابصورتقرضیدر
باشگاهسابقشحضورخواهدداشــتوازفصلبعد

براییوونتوسبازیخواهدکرد.

هازارد، اولین خروجی 
احتمالی چلسی

مدافععنوانقهرمانی،یکنیمفصلبسیارضعیف
راســپریکردکهباعثاخراجمورینیووحضورگاس
هیدینــکروینیمکتشــد.بــااینحــال،بهنظر
نمیرســدحضورهیدینکنیزشرایطرامتحولکرده
باشدومشکالتچلسیهرچندکمترولیهمچنان
پابرجاســت.رئالمادرید،مشــتریپروپاقرضادن
هازارداســتکهباتوجهبهاحتمالمحرومیتآنهااز
خریدبازیکن،ممکناستدرتابستانتمامتالششان
رابرایجذبهازاردانجامدهند.همچنینپاریسن
ژرمننیزیکیدیگرازمشتریاناوستکهمدتهاست
قصدجذبستارهبلژیکیرادارد.بهعالوهتیبوکورتوا،
دیگوکاســتاواسکارنیزدرلیســتخریددیگرتیمها
مثلاتلتیکوقراردارندکهالبتهاتلتیکونیزمثلرئالبا

محرومیتروبروخواهدشد.

 کشف کی روش،
 عصای دست تیم مایلی کهن

مهدیترابیســتارهبیادعــایاینروزهای
فوتبالایرانروزگذشــتهنقــشموثریدر
پیروزیتیمملیایرانداشتوبرایهمین
همروزگذشــتهبهتریــنبازیکنایندیدار
شد.ستارهجوانسایپابیشککشفکارلس

کیروشاســت.جاییکهاوحتینقشکمیدر
ترکیبتیمجاللیداشــتامابااعتمادکیروش

بــهبازیکنثابتایــنفصلتیمملیوباشــگاهش
بدلشــدوحاالعصایدستتیمملیامیدومحمد

مایلیکهنوخاکپوشــدهاست.ستارهایکهاگر
ازخودشمراقبتکندآیندهفوتبالایراندر

دستاناوست.

دبیرکل کوتاه بیا نیست
دومین دعوت از کی روش برای مناظره

اختصاص2ورزشگاهبهاســتقاللوپرسپولیسفرصت
خوبیبرایایندوتیمفراهمکردهکهباتکیهبرپتانسیل

هوادارانوداشتههایشانآیندهرابسازند.
چندســالپیشســازمانتربیتبدنیوقتکــههنوزبه
وزارتورزشوجوانــانتغییــرنیافتــهبود،بــرایبهبود
وضعیــتدوباشــگاهبــزرگپایتختیعنیاســتقاللو
پرســپولیستصمیمگرفــتدوقطعهزمیــندراطراف
تهرانبهســرخابیهااختصــاصدهد،هردوباشــگاه
اعالمکردندکهبرنامههایخوبیبرایاستفادهاززمین
خوددارندوحتیاســتقاللباصرفهزینهوپرسپولیس
باکمکتخصصیحسینکالنینقشهساختورزشگاه
اختصاصــیخودراهکشــیدند،اماآننقشــههانقشبر

آبشدند.
هنوزدرکشــویمیزشــخصیحســینکالنیدردفتر
کارشکتابچهایهســتکهدرآننقشههایورزشگاهو
اسنادومدارکآنوجوددارد،مدارکیکهیکبارمراحل
دارایــیوثبتراهمگذارندهبود،امــاهرگزبهکلنگزنی
نرسید.کالنیقبالبهایســناازجزئیاتطرححرفهایو
بینالمللیورزشگاهاختصاصیپرسپولیسازفروشگاهها
وموزهگرفتهتاسالنتئاترومجموعهفرهنگیو...همان
طرحیکهآنقدربیمهریدیدوخــاکخوردتاخاکآن

زمینمسکنمهررابهجایورزشگاهدرخودجایداد.
اکنونشــرایطبازهمبرایســرخابیهافراهماســت،
شــهرداریتهرانبههریکازدوباشــگاهیکورزشگاه
اختصاصیهبهکردهاست.ورزشــگاهشهیدکاظمیبه
پرسپولیسوورزشگاهامامرضا)ع(بهاستقاللدادهشده

تابازیهایخودرادرآنهابرگزارکنند.
درستاستکهظرفیتایندوورزشگاه15و10هزارنفر
استودرنگاهنخســتکفافهوادارانپرشماردوتیمرا
نمیدهد،اماواقعیتماجراوآنچهکهدرچندفصلاخیر
لیگبرتردیدهشده،استقبالکمتماشاگرانازبازیهای
دوتیماست.درکمتردیداردوتیماستقاللوپرسپولیس
درفصلجاریتعدادتماشــاگرانبیشاز10یا15هزار

نفرشدهاست.
اســتفادهصحیحازورزشــگاههایاختصــاصیافتهبه
اســتقاللوپرســپولیسمیتوانددرآیندهنزدیکدوباره
هوادارانآنهارامشتاقحضوردرورزشگاههاکند.احترام
بههوادار،استانداردسازیورزشگاه،استفادهازپتانسیل
باالیورزشــگاهاختصاصیبرایدرآمدزاییوکشاندن
پایمردمبهفروشگاهوموزهباشگاهبهخوبیمیتوانداین
دوباشگاهرادوبارهبهمتنجامعهوهواداراننزدیککند.
مسئوالندوباشگاهسرخابیپایتختاینبارنبایدفرصت

راازدســتبدهندواجازهندهندکهاینبارهممانندچند
ســالقبلاززمینوورزشــگاهاختصاصیفقطیکرویا

باقیبماند.
استقاللوپرسپولیساکنونبهترینفرصترادراختیار
دارندکهبهدورانخوبگذشتهبازگردندوبازهمبهمعنای

واقعیکلمه"باشگاه"شوند.
اســتقاللوپرســپولیسروزگاریدوباشگاهخصوصی
بودنــدکهبرایخــودزمینوتشــکیالتداشــتند،اما
ایندودرطولســالیانسپریشــدهفرازونشیبهای
زیادیراطــیکردهاند.شــایدجالبتریــنودرهمین
ســالتاســفآورتریننمونهازوضعیتنابســامانآبیو
قرمزهاآنســالهاییبودکهکلباشــگاهپرســپولیس
درصندوقعقبخــودرویعلیپروینجایمیگرفت،
حاالپرســپولیسواســتقاللفرصتخوبــیدارندکه
"صندوقعقب"رابه"باشــگاه"تبدیلکنندوتاســالها

خودرابیمهکنند.
ازهمیــنامروزبایدبخــشمهمیازبودجهدوباشــگاه
سرخابیبایدبهتجهیزورزشگاههایشاناختصاصیابد.
مســئوالنورزشکشورونیزمســئوالندوباشگاهامروز
بایدازشــعاردادنوحرفهایپوچفاصلهبگیرندوبرای

نخستینبار"کاردرست"رابهوقتشانجامدهند.

فرصتی برای تبدیل »صندوق عقب« به »باشگاه«!

ورزش
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عاشق همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هشیاری غصة هرچیز خوریم
چون مست شویم هرچه بادا بادا

)موالنا جالل الدین محمد بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

جنگ و مرگ؛محتوای انسانی جنگ و رویارویی با مرگ
غالمحســینمعتمدی|...برخــیظهورجنگرامربوطبهدورهمیانســنگیمیدانندکهدرآن
جوامعپیچیدهترشد،ساختارهایسیاسیشکلگرفتورقابتبرسرمنافعآغازگشت.لذابهزعم
آنــانجنگبهروابطوعملکردهایاجتماعیبازمیگرددوباتنظیمومدیریتاینعواملمیتوان

ازآناجتنابکرد.
جنگانسانرابهطورمستقیموبیواســطهودرزمینهایگستردهدربرابرمرگقرارمیدهد.این
رویاروییتنهاباشــیوعبیماریهایهمهگیرمرگباردرگذشــتهقابلمقایسهاست.ولیدرجنگ
مقابلهانسانبامرگبهمنزلهرویاروییاوباخودنیزهست،زیراعاملایجادمرگانسانیدیگراست.
اینامرجنگرابــهموقعیتیویژهدرحیاتآدمیتبدیلمیکند.ایــنجاانکارمرگیعنیپناهگاه
ذهنیهمیشــگیافراددربرابرمرگکارآییخودراازدســتمیدهدورنگمیبازد.هرچندبرخی
ازروانشناسانمعتقدندکهکشتندشمنکهمعمواًلمفهومآنبابیگانهیکیمیشودتقویتکننده
احساسنامیراییونوعیانکارمرگاست.ولیوضعیتیکهدرآنامکانکشتنباکشتهشدنبرابر

استمجالیبرایمجاملهنظریباقینمیگذارد.درجنگهاییکهانسانهاگروهگروهمیمیرند
مرگدیگرقابلکتماننیســت.شایدبتوانبانگاهیاگزیستانسیالیســتیجنگرایکموقعیت

وجودیاصیلدانستکهانسانرادربرابرخودقرارمیدهد.
بهدنبالجنگجهانیاّولباحدود30میلیونکشتهوجنگجهانیدّومبا60میلیونجانباخته
شاهدتغییرنگرشعمیقینسبتبهمرگهستیم.فرویدتاپیشازجنگجهانیاّولنیرویلیبیدوو
غریزهزندگی)eros(رابهتنهاییمسّلطبرروانآدمیمیدانست.ولیپسازفجایعوصفناپذیرجنگ
جهانیاّولبودکهمفهومغریزهمرگ)thanatos(رابهعنوانمنشاءاعمالتهاجمیارائهکردوآنرا
دربرابرغریزهزندگیقرارداد.ازسویدیگربهدنبالجنگجهانیدّوموکشتاراتمیآنبودکهمرگاز
حالتتابوخارجشدومرگشناسی)thanatology(بهعنوانمعرفتیمیانرشتهایشکلگرفت.
گفتیمتاریخروایتجنگاســت،اّمــاتاریخجنگخودروایتدیگریداردکــهباانفجاربمبهای
هستهایدرهیروشیماوناکازاکیبشررابهنقطهایرساندکهدروحشتنابودیکاملوهراساز

مرگیهمگانی،نیمقرنصلحپسازپایانجنگجهانیدّومرادورانجنگسردبنامدوبهیادداشته
باشددرجهانیکهجنگدرآخرینایستگاهتاریخیخوددرچندلحظهمیتواندکرهزمینرامنفجر
کند،صلحرؤیاییناپایداراستودرحقیقتمرگیدرکمیننشستهبرجهانحکومتمیکند.تغییر
ماهّیتجنگازجنگهایسلحشورانهبهجنگهایدیجیتالمحتوایانسانیجنگورویارویی
)heroism(بامرگرانیزمسخوتحریفکردهاست.جنگکهدرگذشتهمعطوفبهقهرمانیگری
درمبارزهبامرگوتنسپردنبیپروابهآنبودامروزهتاحّدبازیهایکامپیوتریتقلیلیافتهوشگفتا
کهبیشــتریندرصداینقبیلبازیهانیزبهجنگاختصاصیافتهاســت.درجهانیکهسرگرمی
)entertainment(برتمامشئوناتآنتسلطیافته،جنگوکشتارواقعیانسانهانیزتاحّدیک
سرگرمیتنّزلمییابدتاجاییکهحّتیقهرمانانواقعیجنگنیزبرخالفآشیلوهکتورناشناخته
میمانندوهرگزبهجایگاهومرتبتیکهعروســکیمانندلیدیگاگادرکارگاهسرگرمیسازاندارد

دستنمییابند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اگر زیاد در طبیعت باشم خسته می شوم
کتاب »طبیعت و شعر در گفت وگو با شاعران« پس از چهارده سال 

تجدید چاپ شد
»طبیعتوشعر«مجموعهگفتوگوییباشــاعرانمعاصراستکهپساز14سالبهچاپدوم
رسیدهاست.دراینکتابپرسشهاییدرارتباطشعرباطبیعتباشاعرانمطرحشدهاست.

مهریشاهحســینی،مولفکتاب،پرسشهایموردنظرخودراباشاعرانیچونمنوچهرآتشی،
مســعوداحمدی،منصوراوجی،شــاپوربنیاد،فرختمیمی،بیژنجاللی،محمدحقوقی،پرویز
خائفی،گیتیخوشدل،مینادستغیب،اسماعیلرها،کاظمساداتاشکوری،طاهرهصفارزاده،
عمرانصالحی،ناهیدکبیری،مرسدهلســانی،م.آزاد،فریدونمشیری،کیومرثمنشیزادهو

ضیاءموحددرمیانگذاشتهاست.
ضیاءموحددرپاسخبهپرسشاولچنینمیگوید:»منخودجزئیازطبیعتهستم،اماجزئی
جداییناپذیر.ایــنجداییناپذیریازطبیعتواقعیتیاســتکهغفلتازآنپیامدهایفلســفی
گمراهکنندهدارد.قطعههاییکماشینهماجزایماشینهستنداماجداییناپذیرازآننیستند.
هرقطعه،جدایازماشــینهموجوددارد.امامنبهگونهایجزئیازطبیعتهســتمکهتصور
جداییپذیریمنازآنتصوریاستمحال.یعنیتصوریتصورناکردنی.درواقعاحساسمنبه
گاهی طبیعتاحساسطبیعتاستبهطبیعت.اماتفاوتانساناندیشندهباموجوداتدیگردرآ
ازاینپیوستگیباطبیعتوجداییناپذیریازآناست.ودرمیانانسانها،شاعرانوآنانکهحس
شاعرانهدارنداشعاربدینپیوســتگیواتحادباطبیعتبینشیرادرتضادوتقابلباهممینهندو

بهتبلیغغربتوبیگانگیانساندرجهانوباجهانمیپردازد.
بدینترتیبشاعربااندیشــیدندربارهطبیعتوزیستنباطبیعتدرواقعبهخودمیاندیشدودر
خودزیســتمیکند.تفاوتناظمیکهازدوربهطبیعتمینگردوباانــواعصنایعبدیعیوبازی

بالغــاتقصیدهایدروصــفبهاریــاتوصیفخزان
میسراید–کاریکهبسیاریازناظمانسنتیعمریدر
آنتلفکردهاند-باشــاعریکهمانندنیماعطروطعم
وصدایطبیعتدرشــعراوتجلــیمیکنددرهمین

گاهیدرجاتوجلوههایگوناگوندارد.« آ
کیومرثمنشــیزادهنیزدرپاســخبهپرسشنخست
میگوید:»طبیعتآدمیرااحساساتیمیکند،زیبایی
بهروحپروبالمیدهدوروحاوجمیگیرد.مثاًلشــب
مهتابکهامواجنقرهایماهرویشــاخوبرگدرختان
باغمیریزدانســانرالبریزاززیباییمیکندورویاجان
میگیردیاکسیکهازشهرهایبستهوپرساختمانکه
افقدیدمحدوداستواردفضایبازوگستردهطبیعت
میشــودخودراآزاداحســاسمیکند،چراکهدیوارها
افقدیدرامحدودنمیکندوتاچشمکارمیکندزیبایی
وزیباییاســتبااینحالمناگرساعتهایزیاددر
طبیعتباشــمخستهمیشــوم،شــایدبهعلتاینکه

بهوسیلهزیباییخستهمیشوم.«
شاعرشعرریاضیدربخشدیگریازســخنانشمیگوید:»قانونیهستدرریاضیاتفلسفی
بهنامقانونارژینال،برطبقاینقانونارزشهرچیزبهنســبتتعدادآنروبهسقوطاست.مثاًل
ارزشآببهنســبتهرقطرهآبیکهمینوشیمپایینمیآیدتادرنقطهایبهصفرمیرسدوازآن
نقطهبهبعدواردبعدمنفیمیشــودوبرایبدنمضراست.شایدبراساسهمینقانوناستکه

وقتیزیاداززیباییبهرهورمیشویمیکنوعدلزدگیاحساسمیکنیم.«

دوتار نواز بی بدیل خراسانی
قربانســلیمانینوازندهدوتاروخوانندهموســیقیمحلی
شمالخراسان،سال1299درمنطقهسروالیتقوچان
بهدنیاآمد.اوزیرنظرپدرشکربالییرمضان،کهخوداز
دوتارنوازانمشهورشمالخراســانبود،نواختندوتاررا
آموختوبعدازمرگپدرشازبخشیهایشمالخراسان
همچــونخانمحمد،ِعَوض)عیوض(وغالمحســین
تعلیمگرفت.حاجقربانبهسهزبانترکی،کردیوفارسی
آوازمیخواند.ویدرســال1345بهدلیلتوصیهیکیاز

متشرعین،دستازموسیقیکشید؛ولیدرسال1362،دوبارهنواختنراآغازکرد.
حاجقرباندرکنسرتهاییدرایرانوخارجازایرانشرکتکردویکآلبومازآثاراومنتشرشد.وی
همچنینبهکشورهایبسیاریمانندپرو،هلند،تونس،ترکیه،بلژیک،انگلستان،سوئیس،کلمبیا،

اکوادور،پاناما،فرانسهوچندشهرآمریکانیزسفرفودرآنجابرنامهاجراکرد.
ازجملهافتخاراتویمیتوانبهکســبمقاماولجشنوارهموسیقیلیونفرانسهوهمچنیناحراز
مقامستارهجشنوارهاوینیونفرانسهاشارهکرد.ویدههااجرایدوتارنوازیدرکنسرتهایموسیقی

کشورهایاروپایی،آسیاییوامریکاداشت.
حاجقرباندرداخلکشــورهممقامهایبرترجشنوارهموسیقیفجرایرانبینسالهای69تا71
رابهدســتآوردودوازدهدورهمتوالیداورثابتجشنوارههایموسیقیمقامیکشوربود.اودرآلبوم

شب،سکوت،کویربامحمدرضاشجریانهمکاریکرد.
حاجقرباندرسال1385،دوتارخودرابهپسرشعلیرضاسلیمانیهدیهدادهباموسیقیوداعگفت.

وییکسالبعددرسیامدیماه1386درگذشت.

برنامه ششم و اصالح مدیریت آب و محیط زیست
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیســتگفت:باتوجهبهاینکهبهدلیلمسائلاقلیمیوبرنامههای
توسعهایکشوربادشــواریهایآبیومسائلزیستمحیطیروبروشــدهاست،لذارویکردبرنامه
ششمتوسعه،توجهویژهبهایندواصلاساسیقرارگرفتهاستوامیدواریمکهبتوانیمباهمتمردم
ازاینمنابعارزشمندحفاظتکنیم.معصومهابتکاردرشانزدهمینمراسمجایزهبنیادجهانیانرژی
بابیاناینکهآبیککاالیبسیارارزشمنداست،اظهارکرد:درایرانبهدلیلشرایطخاصمنجمله
خشکسالیوبرنامههایتوسعهایمنابعآبیبامشکالتزیادیروبهروشدهاست،اماباتوجهبهاینکه
درحالحاضرارادهمشترکیدرمجلس،قوهقضاییه،سازمانهایمردمنهادووزارتنیروبرایحل

اینبحراندرنظرگرفتهشدهاست،میتواننسبتبهرفعاینمسالهامیدواربود.
ویبابیاناینکهبرایاصالحنگرشمدیریتومصرفآبدردولتیازدهمتدابیراساسیاندیشیده
شدهاست،اظهارکرد:دربرنامهششمتوسعهیکفصلبسیارقویبرایآبومحیطزیستدرنظر
گرفتهشدهکهایناتفاقبسیارمهمیاستوامیدواریمبتوانیمباعزمراسخاینمنابعراحفظکنیم.
بهگفتهابتکاردرحالحاضردرنقاطمختلفجهانبایکمسالهیمشترکروبهروهستیموامروزه
شــهروندانجهانیدرهرنقطهوهراقلیمیباشنددغدغهمشــترکیبهنامصلح،امنیتوپایداری
کرهزمیندارند.رئیسســازمانمحیطزیستبابیاناینکهایندغدغهدرحالحاضربهعنوانیک
مسالهمنسجمدرذهنهمهافرادشکلگرفتهاست،ادامهداد:باتوجهبهاینکهبیشازتوانتحمل
وظرفیتزیستیجهانبهدلیلاضافهبرداشتها،تخریبجنگلهاوعواملیازاینقبیلاستفاده

شدهاست،لذابایدبرایاینمهمتدابیراساسیاندیشیدهشود.
ویبابیاناینکهدرحالحاضرباافزایشتولیدکربنوتنوعهایزیستیروبهروهستیمومیتوانگفت
کهدنیادرشرایطتهدیدوبحرانبهسرمیبرد،اضافهکرد:حلاینمسالهجزباعزمارادهدولتها،

مشارکتمردم،تشکلهاوسازمانهایبینالمللیبهوقوعنخواهدپیوست.
ابتکارگفت:درشرایطفعلیهدفایناستکهباهماهنگیتمامارگانهاوسازمانهابتوانیمآینده

بهتریرابرایفرزندانمانرقمبزنیم.
رئیسسازمانمحیطزیستبااشارهبهپیاممهماینجوایزاظهارکرد:علیرغموجودمحدودیتها
وسختیهایموجوددراینمسیراماافرادیتوانستهاندباارادهراسخمیراثطبیعتراکهازگذشته

بهارمغانآمدهاستحفظوبراینسلآتیبهیادگاربگذارند.
ویبابیاناینکهوظیفهاصلیمااســتکهایناماناترادراختیارفرزندانمانقراردهیم،ادامهداد:
اینمسالهنیازمندیکحرکتجهانیاستوباتوجهبهرهنمودهایمقاممعظمرهبریدربارهمحیط
زیستکهاینمسالهنیازمندیکعزمجدیاستبایدتمامتالشخودرادرراستایرسیدنبهتوسعه
پایداروحفظمحیطزیســتداشتهباشــیم.ابتکاربابیاناینکهدردولتیازدهمنیزنگاهویژهایبه
حفظمحیطزیســتومنابعآبیکشورشدهاســت،اظهارکرد:بایدبتواندراینمسیرباایجادیک
برنامهریزیمطلوبایرانرادرمسیرکشورهایجهانیدرحفظمحیطزیستومنابعآبیقرارداد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

دی کاپریو می خواهد رئیس جمهور شود
ازبردهدارخاص»جنگویآزادشــده«تاداللسهام
حیلهگر»گــرگوالاســتریت«اینبازیگرگســتره
وسیعیازنقشهارابازیکرده،امادیکاپریودرفکر
بازیدرنقشیمتفاوتازتمامیایننقشهااست.

اینبازیگردرگفتوگوبایکروزنامهآلمانیپوتینرا
»خیلیخیلیخیلیجالــب«توصیفکردودرادامه

گفتکهدوستداردنقشاورابازیکند.
بازیگر»هوانورد«بااشــارهبهاینکــهبایدفیلمهای

بیشتریدربارهتاریخروسیهساختهشود،گفت:»لنینهمنقشجالبتوجهیاست.بازیدر
نقشراسپوتینراهمدوستدارم.«

دیکاپریواینشانسراداشتهکهسال2010درجریانکنفرانسببردرخطرانقراضسیبری
درســنتپترزبورگباوالدمیرپوتینمالقاتکند.اودراینبارهگفــت:»بنیادمنحامیمالی
چندپروژهبرایحفاظتازاینگربههایبزرگاست.پوتینومندرآنمالقاتتنهادربارهاین

حیواناتخارقالعادهصحبتکردیم.«
پوتیندرجریانسفردیکاپریوبهروسیهاورا»مردیواقعی«خواندهبودکهعلیرغممشکالت

بسیارخودرابهسنتپترزبورگرساندهاست.
اینبازیگربهتازگیبرایبازیدرفیلم»بازگشــتهازگور«جایزهبهترینبازیگرنقشاولگلدن
گلــوبراازآنخودکرد.اوبرایایننقشنامزدجایزهاســکاربهترینبازیگرنقشاولمردنیز

شدهاست.

مرا به ضدایرانی بودن متهم نکنید
پیمانمعادیباابرازخرسندیازبه»فرجامرسیدن
برجام«تاکیدکرد:حضوربازیگرانایرانیدرهالیوود
کاماًلامکانپذیراستوپسازاجرایبرجامامکان
آنبیشــترهمخواهدشــد.اینبازیگروکارگردانبا
اشارهبهگفتوگوییکهکانال»فرانس24«دربارۀلغو
تحریمهاباویداشــتهاست،گفت:درآنگفتوگو
هماعالمکردمهمانگونهکهمردمســرزمینمااز
برداشــتهشدنتحریمهاخوشــحالهستند،مردم

غربهمازهمکاریباایرانیانخوشــحالاندواینخوشحالیکمترازمانخواهدبود؛چراکه
آنانبیشازماازاینهمکاریســودمیکنند.ماآنقدرداشــتههایغنــیداریمکهبرایآنان

بسیارجذاباست.
معادیکههمزمانبااکرانفیلم»کمپایکسری«درنشســتیخبریســخنمیگفت،با
ابرازتاســفازبرخیحاشــیههاومطالبغیرمنصفانهدربارهاینفیلماضافهکرد:متاســفانه
هنوزعــدهایبهفضایخودیوغیرخــودیاعتقاددارند،درحالیکههرگــزچنیناعتقادی
نداریم.امیدوارمدوســتانیکهبهخاطرمنافعشخصیشانحرفهاییحتیبرضدعقایدخود
دربارهاینفیلممطرحمیکنند،دعوتمارابرایگفتوگوبپذیرند؛چراکهبرایمنمهمترین
نکتهبرایبازیدراینفیلم،بحثفرهنگوهنراســت.هرچنــدبههرحالقضاوتدرمورد
آثارهنریسلیقهایاســت،امامنهرگزبهچنیندوستانیتوهیننکردهامومعتقدمتوهینو

متلکاندازیدرستنیست.

طبیعت و شعر در گفت وگو با 
شاعران
مهری شاه حسینی

انتشارات کتاب مهناز 
شمارگان: 800 نسخه
 قیمت: 13 هزار و 800 تومان

طرح: نوری نجفی بدون شرح! 


