
آزادی »دالرها«
در حالی که پیش از این و طی یکسال گذشته اخبار و گزارش های متفاوتی از میزان دارایی های بلوکه شده 
ایران در غرب و به ویژه توسط ایاالت متحده منتشر شده بود، امروز محمود باقر نوبخت سخنگوی دولت 
اعالم کرده است که افزون بر 100 میلیارد دالر دارایی ایران آزاد شده است و اکنون برای ایران قابل استفاده 
است. محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال که، با گذشت بیش از دو هفته از لغو تحریم ها، آیا ایران 

صفحه 5توانسته است به دارایی های بلوکه شده خود دست یابد، اظهار کرد: منابعی که  ...
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 یازدهمین گرنداسلم 
برای جوکو

در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی نداریم

100 میلیارد دالر دارایی آزاد شد
سخنگوی دولت روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با برنامه »من طهران« شبکه العالم 

درخصوص دستاوردهای اقتصادی سفر روحانی به اروپا و نیز رابطه ایران با کشورهای منطقه و 
جهان پس از برجام سخن گفت. محمد باقر نوبخت در این گفت و گو دارایی های آزاد شده ایران 
را افزون بر 100 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می 

توانیم از آن استفاده کنیم. وی همچنین از احتمال توافق با شرکت هواپیمایی بویینگ 
و نیز گفت و گوهای صورت گرفته برای همکاری با شرکت نفتی توتال خبر داد.  

صفحه 3صفحه 2صفحه 3دکتر محمدباقر نوبخت در این گفت و گو در پاسخ به این سؤال که ...

صفحه 7

در فینــال رقابت های تنیس اوپن اســترالیا، 
امروز انــدی مــاری و نــواک جوکوویچ با 
یکدیگر روبه رو شــدند که ...

انتظار این است که از طرف شورای نگهبان امید بیشتری به مردم بازگردد

در اندیشه امام دین ساالری کنار مردم ساالری بود
صفحه 2

صفحه 3

اســماعیل کوثری دربــاره نحوه 
عملکرد شــورای نگهبــان و رد 

صالحیت ها و ...

یــادگار امــام )ره( با اشــاره به 
برگــزاری انتخابات های مجلس 

شورای اسالمی ...

محمدرضا عــارف با بیان اینکه در 
انتخابات مجلس این دوره راهبرد 

اصالح طلبان  ...

اصالح طلبان 
بهانه جویی 

می کنند

 امیدوارم انتخابات 
پیش رو مبارک 

باشد

 راهبرد 
اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس

آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

برجام ایران را در 
هیچ عرصه ای مهار نمی کند
معــاون حقوقــی وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
گفــت:  برجــام ایــران را در هیــچ عرصــه ای مهار 
نمی کند به جز رســیدن به ســاح هسته ای که آن 
هــم در ابتــدا در دکترین ما جایی نداشــته اســت.
ســیدعباس عراقچــی معــاون حقوقی وزیــر امور 
خارجه کشــورمان در نشســت هم اندیشی مدیران 
روابــط بین الملل دانشــگاه های کشــور کــه امروز 
یکشــنبه در دانشگاه شهید بهشــتی برگزار شد، در 

... صفحه 3خصــوص عقب ماندگــی  

سه شرط ایران در 
قراردادهای پساتحریم

محمود واعظی وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سوال که برخی 
معتقدنــد بایــد در دوره پســاتحریم با شــرکت هایی 
کــه ایران را در زمــان تحریم ترک کردنــد و برخورد 
ســخت تری با ایران داشــتند از جمله شــرکت های 
فرانســوی ســخت گیرانه تر رفتــار کنیــم، گفــت: 
بعضی ها ترجیحشان این اســت که ایران به سبک 
تحریــم زندگــی کنــد یعنــی در گذشــته آنهــا ما را 

صفحه 5تحریم کرده بودند و اکنون   ...

پسران بیشتر عاشق می شوند 
یا دختران؟

عشــق یکی از مهم ترین مســائل در زندگــی هر دختر و 
پســری اســت که زمان و انرژی بســیاری از هر کدام می 
گیرد. هر دختر و پســری دوســت دارد اول عاشــق شود 
و بعــد ازدواج کند، اما آیا این روش درســت اســت یا نه؟

اغلب جوانان امروزی بر این باورند که برای داشــتن یک 
زندگی مشــترک موفق حتما باید عاشق همسر آینده شان 
شــوند تا بتوانند با او خوشــبخت شــوند و گمان می کنند 
اگر همســر آینده شــان چندین مــاک را بــرای ازدواج 

صفحه 6نداشــته باشــد اشــکالی نــدارد  ...

300 سکه برای طالیی های 
المپیک هم شد جایزه؟

منصــور برزگر درباره عملکرد چهــار آزادکار ایران در 
روز نخست تورنمنت پاریس که به یک مدال طای 
اطری در وزن 57 کیلوگرم،نقره حسن یزدانی، عنوان 
پنجمی علیرضا قاسمی در 74 کیلوگرم و کسب مدال 
برنز توســط عباس طحــان در 97 کیلوگرم انجامید 
اظهار کرد: این مسابقات در خال تمرینات تیم ملی 
کشتی آزاد برگزار شد و تیم های شرکت کننده در آن 
بیشــتر به منظور محک خوردن کشــتی گیرانشان 

صفحه 7به این رقابت ها پا گذاشــتند ...

 من شخص نیستم، 
معاون وزیرم!

معــاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش 
و جوانــان بار دیگــر تاکید کرد: فدراســیون فوتبال 
نیــز همانند ســایر فدراســیون های ورزشــی برای 
برگزاری انتخابات باید توســط سرپرست اداره شود.
نصرالله سجادی در حاشیه مجمع ساالنه فدراسیون 
بولینگ و بیلیارد درباره اظهار نظر علی کفاشیان مبنی 
بر اینکه نیازی به تعیین سرپرســت برای فدراسیون 
فوتبال پیش از برگزاری انتخابات نیســت و شخص 

صفحه 7نمی تواند در این باره تصمیم گیری   ...

صفحه 4

با رأی گیری درون حزبی در »آیووا«، رقابت نامزدها رسماً آغاز شد
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تسلیم شدن 1+5 در مقابل طرح ایران از شیرین ترین لحظات زندگی من بود
عراقچی گفت: تسلیم شدن 1+5 در مقابل پذیرش طرح ایران برای بازطراحی راکتور اراک یکی از شیرین ترین لحظات 
زندگی من و مذاکرات بود. سید عباس عراقچی صبح روز یکشــنبه در نشستی در جمع معاونان، اساتید و دانشجویان 
در دانشگاه شهید بهشتی گفت: در طول مذاکرات صحنه هایی را دیدم که به خود و دانشمندان کشورمان افتخار می 
کردیم و به خود می بالیدیم. امروز آب سنگین ما در بهترین آزمایشگاه های دنیا توسط آمریکایی ها تست شده و مشخص 

شده که از باالترین خلوص برخوردار است و امروز امریکایی ها خواهان آب سنگین ما هستند.
وی ادامه داد: وقتی طرف مقابل در مذاکرات اصرار داشتند که راکتور اراک به خاطر تولید پلوتونیوم و خطر استفاده ازآن 

در سالح هسته ای مورد ادعای انها، تعطیل شود و ما قبول نمی کردیم و در بن بست بودیم این متخصصان ایرانی بودند که طرحی را ارایه کردند برای 
بازطراحی قلب راکتور به شــکلی که ساالنه به جای ده کیلو پلوتوتیوم کمتر از یک کیلو تولید کند. این در حالی بود که آن ها این طرح را نمی پذیرفتند و 
معتقد بودند شدنی نیست. من شاهد بودم که ماه ها جدال علمی بین متخصصان ایرانی و 1+5 به ویژه با آمریکایی ها در جریان بود. آمریکایی ها می 

گفتند این طرح عملیاتی نیست و ما می گفتیم هست. در نهایت ما پیروز شدیم و طرح ایران برای بازطراحی مورد پذیرش قرار گرفت.
عراقچی افزود: یکی از لحظات شــیرین زندگی من و نیز در مذاکرات لحظه ای بود که طرف مقابل در آن ســوی میز مذاکره تسلیم طرح ایران برای 
بازطراحی شد و قرار شد راکتور اراک باقی بماند و قلب آن بازطراحی شود. معاون ظریف گفت: االن در تنظیمات و اسناد امضا شده برای اراک مدرن 

سازی این راکتور میان چین و یک شرکت ایرانی است و 1+5 موظف است در تامین تجهیزات و تاییدات علمی و فنی و غیره کمک کند.

با تظاهرات نمی شود قرارداد تنظیم کرد
نماینده تهران در مجلس گفت: دهها تجمع سراسری هم در اعتراض به قراردادهای نفتی انجام شود،کم است.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در نشســت علنی امروز )یکشنبه( پارلمان در تذکری 
آیین نامه ای با اســتناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس و با اشاره به تجمع روز گذشته مقابل وزارت نفت، 
خطاب به الریجانی گفت: انتظار می رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با 
این افراد تذکری دهید، دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدیدنفتی مقابل وزارت نفت تجمع کردند، البته من 
قبــول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می کردند که متأســفانه این اقدام صورت نگرفت، ولی اهمیت قرارداد 

نفتی به حدی باالســت که اگر ده ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست. وی همچنین با اشاره به دستگیری 38 دانشجو 
مقابل وزارت نفت گفت: روز گذشــته 34 نفر از این دانشجویان آزاد شــدند اما هنوز تکلیف 4 نفر از آنها مشخص نیست، لذا از شما درخواست دارم 
به عنوان نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به زودی آزاد شــوند چرا که اهمیت این قراردادها در اقتصاد همچون برجام در سیاست است. 
ســپس رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تجمع دانشجویان مقابل وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی گفت که با تظاهرات 
نمی شــود قرارداد تنظیم کرد. علی الریجانی رئیس مجلس در پاســخ به این تذکر گفت: تا جایی که اطالع دارم تعدادی از این افراد تا دیشــب آزاد 
شــدند. البته تجمع هم باید بر اساس قانون صورت گیرد. فرض کنیم در مورد قراردادها نظری دارید که بعضی از بندها اشکال دارد حل این مسأله 

راه دارد، با تظاهرات نمی شود قرارداد تنظیم کرد.

 امیدوارم که انتخابات 
پیش رو مبارک باشد

یادگار امام )ره( با اشــاره به برگــزاری انتخابات های 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری، 
اظهار کرد: امیدوارم که انتخابات پیش رو انتخابات 
مبارکی باشــد و بتواند یک بار دیگــر حضور عمومی 

مردم را باعث شود.
حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی تولیت 
آســتان حرم امام خمینی )ره( صبح امروز در مراسم 
تجدید میثاق رئیس جمهــور و  اعضای هیأت دولت 
با آرمان های بنیان گذار جمهوری اســالمی ایران، 
اظهار کــرد: از اینکه این روزها با شــادی پایان یک 
سختی همراه هستیم بسیار خرسندیم و آن را به فال 
نیک می گیریم که امســال دولت توانســت با عزم ، 
همت ، کوشش و تالش بسیار مقدمات سختی های 

پیش روی مردم را بردارد.
وی بــا بیــان اینکــه 22 بهمــن دو قهرمــان دارد، 
خاطرنشان کرد: امام خمینی )ره( و مردم قهرمانان 

22 بهمن هستند.
حسن خمینی با اشــاره به بیانات امام خمینی )ره(، 
اظهــار کــرد: روزی از امــام )ره( پرســیدند که رمز 
محبوبیت شــما در میان مردم چیست که ایشان در 
پاســخ فرمودند که مــردم من را خدمت گــزار خود و 
صادق یافتند. مردم هر کجا که صداقت و درستی را 
ببینند اقبال می کنند و هر جا که اقبال کردند طوفان 
عمومــی جامعه توان ریشــه کن کردن هر ســدی را 

خواهد یافت.
تولیت آســتان حرم امام خمینی )ره( گفت: به لطف 
خدا عــزم ملی و همت دوســتان در مجموعه دولت 
باعث شد که تحریم های ظالمانه و مشکالت سختی 

که پیش روی جامعه وجود داشت برداشته شود.
یــادگار امــام )ره( با تأکید بــر لزوم توجه به مســائل 
سیاســی و اقتصادی، گفت: امــروز در نیمه دوم راه 
دولت هســتیم و چشــم ها به عزم دولت است که باز 
هــم به اتکاء به اراده و وحدت ملی مشــکالت را هم 
در عرصه های اقتصادی و هم در عرصه سیاســی از 

پیش پای کشور بردارد.
وی افزود: به لطف خدا رئیس جمهور ما را به عنوان 
یکی از فرزندان امام )ره( و سربازان این مسیر می داند 
و ان شــاءالله نیز ایشان به کارهایی که در پیش دارند 

امیدوار هستند.
حســن خمینــی در پایــان بــا اشــاره به برگــزاری 
انتخابات هــای مجلس خبــرگان رهبری و مجلس 
شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری، تأکید کرد: 
امیدوارم که انتخابات پیش رو انتخابات مبارکی باشد 
و یک بــار دیگر بتواند حضور عمومــی مردم را باعث 
شود و با اتکاء به آن بتوانیم روزهای خوبی را در جامعه 

داشته باشیم.

در اندیشه امام دین ساالری کنار مردم ساالری بود
انتظار این است که از طرف شورای نگهبان امید بیشتری به مردم بازگردد

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز 
پس از تجدید میثاق با آرمان های بنیان گذار جمهوری اســالمی ایران در حرم 
مطهر امام خمینی )ره( طی سخنانی به توضیح شعار انقالب یعنی »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« پرداخت. وی تصریح کرد که در اندیشه امام و انقالب 
اســتقالل نه به معنی انزوا، بلکه نفی استیالست و آزادی نیز آزادی در انتخاب 

و تصمیم و بیان است. 
روحانــی همچنین با بیان اینکه امام بر دین ســاالری همراه با مردم ســاالری 
تاکید داشــته به اهمیت صندوق های آراء اشــاره کرد و گفت: این روزها انتظار 
این اســت که از طرف شورای نگهبان امید بیشتری به جامعه ما بازگردد و مردم 
با فضایی بازتر و توان انتخاب بیشــتر و روابط گســترده تری در انتخابات هفتم 

اسفند مواجه باشند. 

استقالل، نه انزوا بلکه نفی استیالست
روحانی در سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر، با بیان اینکه دوازدهم 
و بیست و دوم بهمن ماه و دهه فجر مقطعی از تاریخ سرزمین است که می تواند 
بیانگر هویت ملت و تاریخ باشد، گفت: همواره در میان همه مقطع ها، مقاطعی 
از تاریخ و روزهای مهم و شخصیت هایی استثنایی وجود دارد که هویت آن ملت 
را ساخته اســت. برای ما دهه فجر، 12 بهمن ماه و 22 بهمن اینچنین است و 
شخصیت امام خمینی )ره( نیز که امام بزرگوار ما، رهبر و بنیان گذار جمهوری 

اسالمی ایران بودند شخصیت استثنایی تاریخ سرزمین ما است.
روحانی بــا تأکید بر اینکــه راه امام )ره( و اصــول او همواره برای ما راه گشــا و 
راهنما بوده، خاطرنشان کرد: شجاعت امام )ره(، ایستادگی در برابر استبداد و 
قدرت های بزرگ و همچنین استعمار و شهامت و شجاعت ایشان در بازنگری 
و تغییر و شرایط و شجاعت امام خمینی )ره( در جنگ، مقاومت و صلح و اجرای 

شرایط جدید پس از جنگ در کشور همه برای ما درس آموز بوده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه البته امروز نیز رهبری شــجاع و مدبر همان مســیر 
و همــان راه را ادامه می دهند، افزود: دیدیم کــه فتوای مقام معظم رهبری در 
حق الناس بودن رای مردم و همچنین فتوای سیاسی ایشان در نرمش قهرمانانه 

تا چه میزان راهگشا و تأثیرگذار در شرایط کشور بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اســاس راه امام خمینی )ره( بازگشــت عزت به 
کشور بود، گفت: انقالب امام )ره( و انقالب اسالمی همان آزادی، استقالل و 
جمهوری اسالمی است؛ آزادی نه به معنای هرج و مرج بلکه به معنای آزادی 
در بیان و آزادی در تصمیم  و همچنین آزادی در انتخاب و آزادی در اداره کشور 

و پیشرفت کشــور. رئیس جمهور ادامه داد: منظور از استقالل نیز نه به معنای 
انزوا بلکه به معنای نفی اســتیالی دیگران که ما نه بیگانه پرســتیم و نه بیگانه 
ستیزیم است. ما نه انزوا می پذیریم و نه هضم در جامعه غرب را قبول می کنیم.

در اندیشه امام دین ساالری کنار مردم ساالری بود
روحانــی با بیان اینکه امام )ره( از روز اول بــه خوبی برای ما تبیین کرد که بقای 
نظام در صورتی امکان پذیر است که مردم پشتیبان این نظام باشند و اداره کشور 
با آرای مردم باشد، گفت: امام خمینی )ره( از روز نخست به ما یاد داد که دین و 

دین ساالری در کنار مردم ساالری است و خواهد بود.
رئیس جمهوری با اشاره به بیانات امام خمینی )ره( مبنی بر اینکه باید پایگاه ملی 
داشته باشیم و کاری کنیم که دل مردم را به دست آوریم، اظهار کرد: امام )ره( 
با بیانی روشــن و صریح به ما فرمودند که جمهوری اسالمی با رأی مردم بوده و 
رئیس جمهور و مجلس نیز با رأی مردم خواهند بود و همه امور به دســت مردم 
است. این جمله امام )ره( برای ما روشن می سازد که باید این نظام در چارچوب 

احکام و مقررات اسالمی و رأی و نظر مردم باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شعار مردم در انقالب »استقالل، آزادی، حکومت 
اســالمی« بود، اظهار کرد: امــام )ره( این حکومت را در ایــام پیش از پیروزی 
انقالب که در پاریس حضور داشتند به حمهوری اسالمی تفسیر کردند و فرمودند 
که حکومت ما جمهوری اســالمی است. از آن روز بود که شعار مردم نیز تبدیل 

شد به »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«.

شورای نگهبان امید بیشتری را به مردم بازگرداند
رئیس جمهور کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تقارن 
دهه فجر امســال با پایان تحریم ها و همچنین فرا رســیدن انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس شــورای اســالمی،  اظهار کرد: امسال خوشبختانه 
ایام پیروزی انقالب و دهه فجر از سمتی با پیروزی مردم با منطق و استدالل در 
برابر 6 قدرت جهانی و پایان یافتن تحریم ها و از بین رفتن زنجیره های فشــار و 
تحریم های نابجا به کشــور و همراه و همزمان با احترام بیشتر جهانیان نسبت 
به ایران مقارن شده و از سمت دیگر نیز تا اوایل اسفندماه که دو انتخابات بسیار 

مهمی پیش رو داریم مقارن شده است.
روحانی با تأکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات بسیار کارساز خواهد بود،  اظهار 
کرد: هیچ چیز نباید امید را از ما بگیرد و در هیچ شرایطی نباید به صندوق های 
آراء پشــت کنیم. رئیس جمهور کشــورمان با اشــاره به حضور پرشور مردم در 

انتخابات سال 92 در پای صندوق های رأی، اظهار کرد: اگر حضور مردم پای 
صندوق  خرداد 92 نبود امروز پیروزی در مذاکرات هســته ای و پایان تحریم ها 
تحقق پیدا نمی کــرد؛ همان راه باید ادامه یابد و مردم در هر شــرایطی باید پای 
صندوق های رأی بیایند و بهترین ها را برای دو مجلس خبرگان رهبری و شورای 
اسالمی انتخاب کنند. روحانی با اشاره به ایام رسیدگی به اعتراضات متقاضیان 
کاندیداتوری دو مجلس شــورای اســالمی و خبرگان رهبری توســط شورای 
نگهبان، تأکید کرد: این روزها انتظار این است که از طرف شورای نگهبان امید 
بیشتری به مردم بازگردد و مردم با فضای بازتر و توان انتخاب بیشتری و رقابت 

گسترده تری در انتخابات 7 اسفند مواجه باشند.

احترام به امام، احترام به بیت امام است
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به ایام ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، گفت: این ایام مبارک را به ملــت بزرگ ایران، رهبر 
معظم انقالب و بیت مکرم امام )ره( کــه در نهضت، انقالب و پیروزی انقالب 
اسالمی و همچنین در استقرار این نظام زحمات بسیاری را بر دوش کشیدند و 

مسئولیت های بسیار سنگینی را بر عهده داشتند، تبریک می گویم.
روحانی با بیان اینکه احترام به امام )ره(، احترام به راه امام )ره(، اصول ایشان و 
بیت ایشان است، اظهار کرد: این ایام مبارک را به بیت مکرم امام خمینی )ره( 
به ویژه یادگار عزیز ایشــان عالم، دانشمند و فرهیخته حضرت حجت االسالم 

والمسلمین سیدحسن خمینی تبریک عرض می کنم.
رئیس جمهور کشــورمان اظهار کرد: در کنار حرم امــام خمینی )ره( بار دیگر 
پیمان می بندیم که راه امام )ره( را ادامه خواهیم داد و مسیر حق ایشان را از یاد 
نخواهیم برد. روحانی با تأکید بر اینکه از سخنان امام خمینی )ره( نباید به عنوان 
ابزار جناحی و گروهی استفاده کرد، گفت: همه باید تابع مجموعه خط اصول و 
راه امام خمینی )ره( باشیم و نه با زبان بلکه با عمل خود در این راه حرکت کنیم.
رئیس جمهور کشــورمان در ادامه با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی 
22 بهمن تأکید کرد: از مردم درخواست می کنم که همچون سال های قبل و 

بیش از سال های قبل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
وی اظهار کرد: 22 بهمن روز آزادی ملت بزرگ و روز استقالل و روز امام )ره( و 
پایان ظلمت ها و تاریکی ها و روز نور است. ان شاءالله در این روز در سراسر کشور 
مرد و زن و پیر و جوان در راهپیمایی بزرگ شــرکت خواهیــم کرد و به جهانیان 
خواهیم گفت که ما همچنان پیرو راه و خط امام )ره( هســتیم و در این راه باقی 

خواهیم ماند.

دیدبان مجلسخاطره روز

شورای نگهبان با نمایندگان رد صالحیت شده مجلس مصاحبه کرد
یــک نماینده مجلــس درباره رســیدگی فقهای شــورای نگهبان بــه موضــوع رد صالحیت برخــی نماینــدگان توضیحاتی ارائه داد.ســید هــادی حســینی نماینده مردم قائمشــهر 
 گفــت: هفته گذشــته شــورای نگهبان از تعــدادی از نماینــدگان رد صالحیت شــده برای اســتماع توضیحــات و انجــام مصاحبه دعوت بــه عمل آورد تــا توضیحــات نمایندگان را 

استماع کند. 
وی افزود: از آنجا که ممکن است گزارشاتی علیه نمایندگان به شورای نگهبان ارائه شده باشد این گزارشات دارای ابهامات برای این نهاد است بنابراین شورای نگهبان برای مصاحبه و ارائه 

توضیحات و مدارک و مستندات دعوت به عمل آورد تا ابهامات برطرف شود. 
در همین راستا بنده سه شنبه هفته گذشته به شورای نگهبان رفتم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به  نتایج انجام  مصاحبات مذکور گفت: بعد از انجام مصاحبات 

به مرور به برخی از دوستان و به صورت شفاهی گفتند که مشکلی ندارند و تایید شده اند که البته مالک، نامه کتبی است که شورای نگهبان به  وزارت کشور ارسال می کند.

سیاسی
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100 میلیارد دالر دارایی آزاد شد
در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی نداریم

سخنگوی دولت روز یکشــنبه در گفت وگوی اختصاصی با برنامه »من طهران« 
شبکه العالم درخصوص دستاوردهای اقتصادی سفر روحانی به اروپا و نیز رابطه 
ایران با کشورهای منطقه و جهان پس از برجام سخن گفت. محمد باقر نوبخت در 
این گفت و گو دارایی های آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دالر اعالم کرد و 
گفت این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم. 
وی همچنین از احتمال توافق با شرکت هواپیمایی بویینگ و نیز گفت و گوهای 

صورت گرفته برای همکاری با شرکت نفتی توتال خبر داد.

100 میلیارد دالر از دارایی های ایران آزاد شد
 دکتر محمدباقر نوبخت در این گفت و گو در پاسخ به این سؤال که با گذشت بیش از 
دو هفته از لغو تحریم ها، آیا ایران توانسته است به دارایی های بلوکه شده خود دست 
یابد، اظهار داشت: منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن 
متعلق به خود دولت می باشد، بخشی آن از ذخایر بانک مرکزی است و یک بخش 
دیگر به صندوق توسعه ملی و یک بخش دیگر مربوط به بانک ها و شرکت های 
دولتی است. وی درپاســخ به سؤالی درخصوص میزان کل این دارایی ها گفت: 
چیزی که مربوط به این مرحله بود، افزون بر صد میلیارد دالر است اما آن چیزی 
که سهم دولت از این مرحله بود، درحد شش تا هفت میلیون دالر است، ولی اموال 

متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد می باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران تصمیم دارد که این دارایی ها را به داخل کشور 
بیاورد یا اینکه به کشورهای دوست منتقل کند، این گونه توضیح داد: ما درآمدهای 
نفتی ایران را درحساب های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور داریم 
و اکنون نیز درآمد فروش نفت ایران به حساب دولت در بانک های خارجی می رود، 
اینجا که بانک مرکزی ما دالر می فروشد، به جز مقداری که به عنوان کش برای 
واردات یا صادرات الزم دارد، به آن بانک ها حواله می کند و آن بانک ها می توانند از 
آن جا استفاده کنند، زیرا پول به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و همه معامالت بر 
اساس همین گردش بانکی صورت می گیرد و ضرورتی برای آوردن پول ها نیست و 
ممکن است که مقدار قابل اطمینانی که مورد نیاز است، انجام شود ولی درمجموع 
نیازی به این کار نیست و ما می توانیم از این حساب ها استفاده کنیم. نوبخت تأکید 

کرد: این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم.

در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی نداریم
ســخنگوی دولت درباره روابط اقتصادی احتمالی با آمریــکا با بیان اینکه روابط 
سیاسی ما با این کشور تعریف شده و نیازمند تغییرات بینادین در سیاست آنهاست، 
یادآور شــد: اما در خصوص مســایل اقتصادی هیچ محدودیتی نداریم که البته 

اولویت آن بیشتر در زمینه سرمایه گذاری و واردات تکنولوژی روز است.
نوبخت درباره اینکه آیا ایران دارایی های خود در نزد آمریکا به مبلغ یک میلیارد و 
700 میلیون دالر و نیز مبلغ دو میلیارد و صد میلیون دالر نزد شرکت هلندی " شل " 
را بازپس گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه، بانک مرکزی این کار را هم خوب 

پیش برد و دراین زمینه کارهایی صورت گرفته است.
نوبخت در بخشــی از این گفت و گو درباره عملکرد دولت و ارتباطات آن با دنیای 
خارج در هفته دوم از رفع تحریم گفت: با برچیده شدن تحریم های ظالمانه علیه 

ایران دو برنامه ریزی در اختیار مسؤوالن جمهوری اسالمی قرار گرفت؛ از یک سو 
به منابع بلوکه شده دست یافتیم و از طرف دیگر به فضایی دست پیدا کردیم که به ما 
اجازه می دهد بدون محدودیت تحریم از سرمایه گذاری گسترده ای در سال های 
آینده برخوردار شویم. وی افزود: برهمین اساس ما در این ایام یا میزبان هیئت های 
بلندپایه خارجی برای مذاکرات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بوده ایم یا مهمان؛ 
که سفر اروپایی اخیر آقای روحانی رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه و دیدار 
با روســای جمهور این دو کشور از جمله این مهمانی ها اســت که در آن مباحث 

اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح شده.

احتمال توافق با شرکت بوئینگ
نوبخت در بخش دیگری از این گفت و گو امضای قراردادها، پروتوکل ها و توافقنامه 
های متعدد بویژه در بخش صنعت خودروسازی و هواپیمایی کشور با فرانسه و ایتالیا 
و گشایش در این بخش ها را از جمله دستاوردهای سفر اخیر آقای روحانی برشمرد 
و گفت که امسال 5 یا 6 فروند از 118 فروند هواپیماهای ایرباس که قرار است طبق 
جدولی زمانبندی شــده وارد ناوگان هواپیمایی ایران شود، وارد این ناوگان هوایی 
خواهد شد. سخنگوی دولت در عین حال خاطرنشان کرد که همانگونه که ایران 
با فرانسه برای خرید هواپیما از شرکت ایرباس توافق کرده است، توافق با شرکت 
بوئینگ در آینده را نیز دور از دسترس ندانســت. وی همچنین با اشاره به این که 
شرکت توتال یکی از همکاران ایران در میادین نفتی بوده است و با رفع تحریم ها، 
توتل دوباره اعالم آمادگی کرده و توافق هایی بین دوطرف صورت گرفته اســت تا 

همکاری مشترک ازسر گرفته شود. 
وی دربــاره تغییرات در صــادرات نفت ایران در برهه بعــد از رفع تحریم ها گفت: 
ظرفیت تولید ما که به خاطر عدم سرمایه گذاری های خارجی محدود شده بود با 
مذاکرات به سرعت در حال باال رفتن است و ظرفیت بالقوه ما طی چند ماه آینده 
تا 500 هزار بشکه و تا سال آینده حتی تا یک میلیون بشکه هم هست اما به دلیل 
شرایط تحریم امکان صادرات نداشتیم و حاال دو کار را می توانیم انجام دهیم اول 

این که با برداشته شدن تحریم، ظرفیتی از تولید که توان صادرات آن را نداشتیم 
تولید و صادر می کنیم و دوم این که افزایش ظرفیت تولیدی که به دلیل تحریم وجود 
نداشت االن در حال انجام است. نوبخت خاطرنشان کرد: بنابراین، برنامه ریزی ما 
برای سال آینده بر اساس روزانه 2 میلیون و 250 هزار بشکه نفت و میعانات گازی 
طراحی کرده ایم. سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که تا پایان امسال بیش از 

500 هزار بشکه افزایش صادرات خواهیم داشت.

خواهان توسعه روابط با کشورهای عربی هستیم
نوبخت در ادامه این گفت و گو درخصوص اینکه آیا این نگرانی وجود ندارد که آمریکا 
بخواهد تحریم ها را دوباره به بهانه دیگر مانند موشک ها یا حقوق بشر علیه ایران 
اعمال کند، اظهار داشت: از شروط پذیرش برجام این بود که این موارد نمی تواند 
به بهانه های دیگر در لیســت تحریم قرار گیرد و از این جهت ، اینها را نقض برجام 
می دانیم. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا گشایش روابط اقتصادی 
میان تهران و پاریس می تواند زمینه ساز همکاری های دوجانبه برای پرونده های 
منطقه ای از جمله سوریه باشد گفت: موضوع هسته ای یک مقوله متفاوت از سایر 
موضوعات است و در هر موضوع می  توانیم از مذاکرات هسته ای الگو بگیریم و 
راه حل ثالثی برای قضایا پیدا کنیم که اگرچه ممکن است تمامی خواسته   های دو 
طرف را تامین نکند اما آنها را به توافق برســاند. نوبخت درباره روابط با کشورهای 
عربی در دوره رئیس جمهوری روحانی و تضعیف این روابط در برخی موارد با برخی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان، نیز تأکید کرد: ما خواهان توسعه 
و گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی هستیم وامیدواریم که 
با رفع نگرانی های غیرموجهی که اکنون وجود دارد و با اجرایی شدن برجام ، آن ها 
هم احساس کنند که جمهوری اسالمی ایران که خواهان بسط روابط با کشورهای 
جهان است، حتما ترجیح می دهد که با برادران مسلمان خود در کشورهای عربی 
روابط حسنه تری داشته باشــد، و در مورد روابط با عربستان نیز خود ان ها شروع 

کردند و ما دراین اشتباه استراتژیک نقشی نداریم.

احتمال برگشت خاوری بیشتر خواهد شد
اکنون که چند هفته از اجرای برجام می گذرد و بسیاری از کشورها در دوران پسابرجام از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی صحبت می کنند، کانادا نیز در این میان ابراز تمایلی از خود برای برقراری ارتباط با ایران 

نشــان داده است. استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا که کشورش از ســال 2012 روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده است، طی روزهای اخیر تمایلی برای گشایش سفارت در ایران نشان داده و گفته 
است: سازمان ملل از کشورها خواسته است تحریم های خود علیه ایران را که با هدف جلوگیری از دسترسی آن کشور به بمب هسته ای برای اهداف نظامی بود، بردارند و کانادا نیز تحریم های خود علیه ایران را 

لغو خواهد کرد. در این میان باید دید که آیا رویکرد تازه کانادا در قبال ایران، در بازگرداندن محمودرضا خاوری نیز تاثیری دارد یا خیر. محمودرضا خاوری - مدیرعامل سابق بانک ملی - در جریان پرونده موسوم به 
فســاد 3000 میلیاردی از کشور گریخت و به کانادا رفت. تالش ها برای بازگرداندن او به کشور تا کنون بی نتیجه بوده است. قاضی ناصر سراج - رئیس سازمان بازرسی کل کشور - در رابطه با احتمال 

بازگشت خاوری در دوران پسابرجام با توجه به تغییر رویه دولت کانادا نسبت به ایران می گوید: به طور قطع اگر کانادا روابط حسنه ای با ایران داشته باشد و دولت کانادا دست از لجبازی هایش بردارد، 
امید بازگشت محمود خاوری به کشور بیشتر است. وی می افزاید: امیدواریم رابطه سیاسی حسنه شود که بر این اساس احتمال برگشت خاوری بیشتر خواهد شد.

اصالح طلبان بهانه جویی می کنند
اســماعیل کوثری دربــاره نحــوه عملکرد 
صالحیت هــا  رد  و  نگهبــان  شــورای 
و برخــی واکنش هــا در روزهــای اخیــر 
توســط اصالح طلبــان گفــت: بــا توجــه 
بــه آمــار و ارقامــی کــه از اصالح طلبــان 
مگــر  داریــم  شــده  صالحیــت  تاییــد 

می شــود آنهــا نتواننــد لیســت  واحــدی ارائــه دهنــد؟ تعــداد آنهــا بــه 
 حــدی رســیده اســت کــه  بتوانند بــه راحتی لیســت واحــد ارائــه دهند. 
در حال حاضر بیــش از 5000 نفر تایید صالحیت شــدند و برای هر یک از 
کرسی مجلس باید بگوییم حدود 18 نفر رقابت می کنند و در این 5 هزار نفر 
انواع و اقسام تفکرات سیاسی وجود دارد اما این که بگوییم رد صالحیت ها 
موجب یکدســتی داوطلبان شده اســت یک موضوع تایید نشده و یک نوع 

بهانه جویی است. 

7 نماینده رد شده تایید شدند
عابد فتاحی نماینده ارومیه از تأیید صالحیت 
7 نفر از نمایندگان مجلسی که پیش از این رد 
صالحیت شده بودند توسط شورای نگهبان 
خبرداد. وی با اشــاره به اینکه برخی آمارها 
از رد صالحیت 52 نفــر از نمایندگان فعلی 
مجلس خبر می دهــد، افــزود: البته بنده 

معتقدم که این آمارها باالی 56 نفر است.این نماینده مردم ارومیه که خود 
نیز پیش از این رد صالحیت شده بود، اظهار داشت: احتمال بسیاری زیادی 
وجود دارد که ده نفر دیگر از نمایندگان رد صالحیت شده هم تأیید صالحیت 
شوند.فتاحی با اشاره به جلسه هفته گذشته دو تن از نمایندگان رد صالحیت 
شــده با رئیس قوه قضاییه نیز خاطر نشــان کرد: این دو نماینده که پیش از 
شغل نمایندگی کار قضاوت را انجام می دادند، نزد رئیس قوه قضاییه رفته و 

در مورد تأیید صالحیت ها مباحثی را مطرح کرده بودند.

راهبرد اصالح طلبان در انتخابات مجلس
محمدرضا عارف با بیان اینکه در انتخابات 
مجلــس ایــن دوره راهبرد اصــالح طلبان 
غیــر متمرکز اســت افزود: هیــچ دخالتی 
در هیــچ حــوزه انتخابیــه ای نمی کنیــم 
بارهــا هــم مطــرح کرده ایــم کــه خــود 
حــوزه تصمیم گیــری می کنــد و فعالیــت 

 و تبلیغاتــش هم غیر متمرکز اســت در چارچــوب سیاســتهایی که اعالم
می کنیم.

رئیــس شــورای سیاســت گذاری انتخاباتــی اصــالح طلبان بــا تاکید بر 
شــرکت حداکثری در انتخابات گفت: همه باید هــم به خاطر رویکردهای 
حزبی شــان و هم رویکردهای ائتالفیشــان در انتخابات مشــارکت فعال 
 داشــته باشــند و نکته ظریف این اســت که باید مراقبــت کنیم اصطکاک 

بوجود نیاید.

برجام ایران را در 
هیچ عرصه ای مهار نمی کند

معــاون حقوقی وزیر امور خارجه کشــورمان گفت:  
برجام ایــران را در هیچ عرصه ای مهــار نمی کند به 
جز رسیدن به سالح هسته ای که آن هم در ابتدا در 

دکترین ما جایی نداشته است.
ســیدعباس عراقچــی معــاون حقوقی وزیــر امور 
خارجه کشــورمان در نشســت هم اندیشی مدیران 
روابــط بین الملل دانشــگاه های کشــور کــه امروز 
یکشــنبه در دانشگاه شهید بهشــتی برگزار شد، در 
خصوص عقب ماندگی کشــورهای اسالمی نسبت 
به کشــورهای غربی گفت: آنچه انقالب به ما عطا 
کرد این بود که به ســمت مؤلفه های تبدیل شدن به 
یک قدرت بین المللی حرکت کنیم و امروز جمهوری 
اســالمی به یک قدرت فراتر از منطقه تبدیل شــده 
است. وی افزود: ایران امروز در همه مسائل منطقه 
نقشی تعیین کننده دارد و هیچ موضوعی نیست که 

بدون حضور و نفوذ کشورمان حل و فصل شود.
معاون حقوقی وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره 
به حضور 73 درصدی مردم در انتخابات یادآور شد: 
برای بسیاری از کشورهای غربی این یک آرزوست 
که نشان می دهد مشروعیت نظام و اعتماد مردم به 

جمهوری اسالمی باالست.
عراقچی همچنین با اشــاره به عوامل و مؤلفه های 
قدرت یک کشور که خدادادی و اکتسابی می باشد، 
افزود: اگر کشــوری به لحاظ علمی وابســته باشد 
نمی تواند ادعای قــدرت کند. توانمندی دیپلماتیک 
نیــز یکــی از ابعــاد کمتر شــناخته شــده در قدرت 

کشورهاست.
وی ادامــه داد: در رهبــری مقــام معظــم رهبری 
ذهنیت استراتژیک قابل مشاهده است و به اذعان 
کشــورهای خارجــی در بخش علمی نیــز با همین 
ذهنیت، کشور به ســمت تبدیل شدن به یک قدرت 

در حرکت است.
وی ادامه داد: برجام ایران را در هیچ عرصه ای مهار 
نمی کند به جز رسیدن به سالح هسته ای که از ابتدا 

در دکترین ما جایی نداشته است.
معــاون حقوقی وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان 
اینکه آنها در مقابل، برنامه هســته ای صلح آمیز ما 
را به رسمیت شــناختند، افزود: مذاکرات هسته ای 
توانمندی علمی ایران را وارد کالس بین المللی کرد.
عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای با ذکر این 
نکته که آمریکایی ها نیز خواستار خرید آب سنگین 
اراک شــده بودنــد، افزود: آنهــا در ابتــدا در طــی 
نمونه هایی برای آزمایش کیفیت آنها بودند که پس 
از آزمایش مشخص شد خلوص آن 99/99 درصد 

بود که بهترین کیفیت می باشد.
معاون حقوقــی وزیر امور خارجه کشــورمان با ذکر 
این نکته که موضوع آب سنگین اراک در مذاکرات 
هسته ای تبدیل به یک معضل شده بود، خاطرنشان 
کتور حاصل 20 ســال تــالش علمی  کرد: ایــن رآ
دانشمندان ما بود و از طرف دیگر از نظر طرف مقابل 
راحت ترین راه برای رسیدن به بمب هسته ای است. 
بر همین اســاس متخصصین ما طرحی ارائه دادند 
کتور طراحی شــود تا تولید پلوتونیوم آن از  که قلب رآ
10 کیلو به یک کیلو در ســال کاهــش یابد و در این 
جدال دانشمندان ایرانی و 1+5 ما پیروز شدیم و آنها 

طرح ایران را عملیاتی دانستند.
کتور اراک  عراقچی تسلیم شدن 1+5 در موضوع رآ
را یکی از شــیرین ترین لحظات زندگی خود دانست 
و افزود: قرارداد مدرن ســازی اراک با یک شــرکت 
ایرانی بســته شــده و 1+5 موظف اســت تا کمک 
کتور اراک مدرن ســازی شود ولی اگر کمک  کند رآ

نکردند ما توانمندی بازسازی آن را داریم.

بهار نیوز نوشت: انفجار؛ حاصل باور تک صدایی
مهمترین ویژگی باور تک صدایی اعتقاد به یک اکثریت یا اقلیت حاکمیتی مطلق است. در چنین باوری مردم جامعه فاقد توانایی در بیان 

انتقاد و بی بهره از ابراز نظر، جز در راستای میل طیف قدرت، هستند.

 تدبیر 24 نوشت: انتخابات چند قطبی و کارآمدی مجلس
سوالی که در برابر یك انتخابات نسبتا تك قطبی می توان مطرح کرد این است که در صورت نارضایتی مردم از عملکرد جریان حاضر در 

مجلس، چه انتخاب دیگری برای آنها وجود دارد؟

 عصر ایران نوشت: َلج واپسان
البته که برای دالالن هواپیما که هواپیماهای کهنه و فرسوده و قطعات آن را به چند برابر قیمت به ایرالین های داخلی می فروختند، ورود 

هواپیمای نو، آن هم بعد از قریب به 40 سال، یک کابوس است.

 پارس نیوز نوشت: تفاوت تجمع سگ کشی و تجمع دانشجویی
آقای رییس جمهور! منطبق بر اصول قانون اساسی و مبتنی بر شعارهای خودتان جریان انقالبی منتقد خود را به رسمیت شناخته و به 

جای برخورد گازانبری یا توهین مستمر مسیر را برای کنش اجتماعی آنها فراهم کنید.

 راه دانا نوشت: دستیابی به فناوری گوجه فرنگی ارگانیک
عده ای تالش می کنند نفس سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه را نشان پیشرفت و آبادانی ایران قلمداد کنند اما با مرور ساده بر آمار و اخبار می 

شود دست و دلبازی دولت برای اروپایی ها را به عینه دید.

عکس روزسایت نگار

سردار فدوی فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و چهار تن 
از فرماندهان این نیرو که در 
جریان توقیف شناورهای 
آمریکایی و بازداشت 
تفنگداران متجاوز آمریکا 
در محدوده جزیره فارسی، 
اقدام شجاعانه و به هنگام 
کرده بودند، به افتخار دریافت 
»نشان فتح« از دست حضرت 
آیت الله خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی و فرمانده 
معظم کل قوا نائل شدند.

خبرنامه
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رصدخانه

آغاز رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
با رأی گیری درون حزبی در »آیووا«، رقابت نامزدها رسماً آغاز شد

پس از ماه هــا مبارزه انتخاباتی و برگزاری مناظــرات داغ و بعضًا جنجالی 
میان نامزدهای هر یک از دو حزب اصلی آمریکا، امروز )دوشنبه(، تحولی 
مهم در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 صورت می گیرد: آغاز 
انتخابات درون حزبی. امروز، رأی دهندگان دموکرات و جمهوری خواه در 
ایالت آیووا پــای صندوق های رأی رفته و نامزد موردنظــر خود را برای به 
عهده گرفتن نامزدی نهایی حزب، انتخاب خواهند کرد. انتخابات آیووا از 
آن جهت اهمیت دارد که هردوره، روند رسمی انتخابات ریاست جمهوری 
از آنجا آغاز می شود و همین امر، این ایالت را از جنبه سنت انتخاباتی مهم 
ساخته اســت. تاکنون سابقه نداشــته نامزدی که در انتخابات این ایالت 
جایگاهی پایین تر از ســوم را در حزب خود به دست بیاورد، به عنوان نامزد 
نهایی آن حزب معرفی شود. بر این اساس، می توان گفت ترتیب نام هایی 
که امروز از صندوق های رأی خارج می شود، تأثیر مهمی بر وضعیت کلی 

هریک از نامزدها خواهد داشت.
اما انتخابات آیووا با رونــد معمول انتخابات های مقدماتی در دیگر ایاالت 
آمریکا متفاوت اســت. در آیووا، بر خالف دو ایالت دیگری که رأی گیری 
در آن ها نیز زودتر از بقیه آغاز می شود )کارولینای جنوبی و نیوهمپشایر(، 
روند معمول انتخابات طی نمی شــود؛ بدین معنا که نمایندگان مربوط به 
نامزد پیروز، به سرعت معرفی نمی شود. در تمامی ایالت ها روند انتخابات 
بدین صورت است که مردم )اعضای ثبت شده هر یک از دو حزب( با رأی 
خود در واقع نه مستقیمًا یکی از نامزدها، بلکه نماینده هر نامزد در آن ایالت 
را انتخاب می کنند و آن نماینده بــا حضور در مجمع ملی حزب، رأی خود 
را به نامزد مورد نظر می دهد. با این حال، در آیووا از ســال 1972 تاکنون، 
روال کار بدین صورت است که مردم، نماینده حوزه را انتخاب می کنند، نه 
نماینده مجمع ملی. این نمایندگان حوزه ای و محلی سپس به یکی از 99 
مجمع حزبی در سطح کشــور رفته و از نامزد خود دفاع می کنند. از آنجا، 
نمایندگانی برای یکی از حوزه های انتخابی منطقه ای برگزیده می شود و 
در نهایــت، از میان آن ها نمایندگانی که باید در مجمع ملی حزب شــرکت 

کنند، انتخاب می شوند. 

نکته دیگر این است که جمهوری خواهان و دموکرات های آیووا، هر کدام 
روش متفاوتی برای انتخاب نمایندگان خود دارند. جمهوری خواهان آیووا 
از سیستم رأی گیری مرســوم برای انتخاب نمایندگان خود بهره می برند؛ 
در حالی کــه دموکرات های آیــووا روش پیچیده تری را بــه کار می بندند. 
رأی دهندگان حزبی دموکرات بر اساس نامزدی که از آن حمایت می کنند 
به گروه های کوچکی تقســیم می شــوند. در صورتی که یکــی از نامزدها 
حمایت کمتر از 15 درصد رأی دهندگان را داشــته باشــد، از رقابت حذف 
شده و هوادارن وی بین دیگر نامزدها تقسیم می شوند. به دلیل مجموعه 
همین ویژگی ها، انتخابات آیووا تاکنون تأثیرات مهمی بر حذف نامزدها از 
گردونه رقابت ها و یا بهبود جایگاه برخی نامزدهای دیگر داشته است. در 
سال 2004، هاوارد دین که در ابتدا میان دموکرات ها پیشرو بود، در آیووا 
پس از جان کری و جان ادواردز قرار گرفت و سوم شد. کسب جایگاه نخست 

توسط کری، موقعیت وی را در مبارزات انتخاباتی احیا کرد و سبب شد وی 
بتواند نامزدی نهایی دموکرات ها را در انتخابات اصلی به دست بیاورد. 

گفتنــی اســت در آخریــن نظرســنجی کــه پیــش از انتخابــات امــروز 
آیــووا انجــام گرفت، دونالــد ترامــپ و هیــالری کلینتون بــه ترتیب در 
میــان جمهوری خواهــان و دموکرات هــا پیشــتار هســتند. در میــان 
جمهوری خواهان، هرچند ترامپ با 28 درصد از تد کروز که 23 درصد آرای 
نظرسنجی را به خود اختصاص داده، پیش افتاده است، اما به عقیده »ای 
بی سی نیوز« برای اینکه بتواند پیروزی خود را تضمین کند، به جلب آرای 
افرادی که برای نخستین بار پای صندوق رأی می روند، نیاز دارد. این در 
حالی است که 40 درصد شــرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که 
برای نخســتین بار پای صندوق می روند. با این حال، باید توجه داشت که 
از دید اهالی آیــووا، ترامپ به دلیل مواضعش در برخی مســائل، از جمله 

موضوع سقط جنین، شخصیتی چندان محبوب به شمار نمی رود. با این 
حال، شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر درباره اینکه چه کسی احتمااًل 
نامزد نهایی حزب می شــود و اینکه دشــمنان آمریکا بیشتر از کدام نامزد 

انتخابات وحشت دارند، به نام ترامپ اشاره کردند. 
به هر حال، استوارت استیونز، کارشــناس مرکز استراتژیک مریلند که بر 
روی شانس پیروزی 5 نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا که دارای بیشترین شانس هستند مطالعه می کند، پیش بینی کرده 
دونالد ترامپ در ایالت آیووا پیروز می شود. البته به گفته وی، ترامپ فرصت 
کمی برای خطا دارد؛ زیرا اصواًل او انتخاب دوم هیچ رأی دهنده ای نیست و 
باید همین تعداد از هواداران را حفظ کند. در این مورد، کروز و روبیو شانس 
بهتری دارند، زیرا محبوب تر هستند و اگر کسی به هر دلیلی از رأی دادن 
به ترامپ پشیمان شود، این دو نامزد اولین گزینه هایی هستند که به ذهن 
رأی دهندگان خطور می کنند. گفتنی اســت بر اساس نظرسنجی اخیر، 
در میان نامزدهــای دموکرات، هیالری کلینتون با صعود ســه درصدی 
موفق شــد 45 درصد از آرای ایالت آیووا را به خــود اختصاص دهد و برنی 
سندرز با کسب 42 درصد آرای  این ایالت در نظرسنجی ها، در جایگاه دوم 
قرار گرفت. بقیه نامزدهای دموکرات  فاصله چشــمگیری با این دو نامزد 

دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا دارند.
روزنامــه نیویورک تایمــز در گزارش تحلیلــی خود دربــاره انتخابات آیووا 
می نویسد: »پس از یک سال نظرسنجی های بی شمار و اغلب متناقض، 
بیش از 250 هزار نفر از مردمان ایالت آیووا در نیمه شــب دوشنبه در یک 
انتخابات ایالتی شــرکت خواهند کرد و دربــاره نامزدهایی که می خواهند 
جلوی آمدن مســلمانان به کشور را بگیرند )دونالد ترامپ(، مخالف دادن 
امتیاز به دموکرات ها هســتند )ســناتور تد کروز از تگزاس( و مالیات های 
کالن و دولت فراگیر را پیگیری می کنند )سناتور برنی سندرز از ورمونت( 
داوری خواهند کرد. این رأی دهندگان در موقعیتی هســتند که نظم را به 
انتخابات بازگردانند یا سیاســت را دوباره سامان بخشند؛ به گونه ای که در 

هیچ یک از انتخابات سال های گذشته سابقه نداشته است«. 

انفجار تروریستی در نزدیکی حرم حضرت زینب )س( در دمشق 
شــبکه تلویزیونی »الحدث« ظهر امروز در خبری فوری گزارش داد صدای انفجاری از محله »کوع ســودان« در نزدیکی منطقه »السیده زینب« در ریف دمشق شنیده شد. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه، ابتدا یک خودروی 
بمب گذاری شده و سپس فردی با کمربند انفجاری وارد خیابان کوع سودان شده و مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرده اند. شبکه اسکای نیوز در خبری فوری از وقوع انفجارهایی نزدیک حرم حضرت زینب )س( در ریف دمشق گزارش 
داد. شبکه المیادین نیز اعالم کرد در جریان انفجار در منطقه »السیده زینب« دمشق چندین نفر کشته و زخمی شدند. افزون بر این موارد، شبکه االخباریه سوریه گزارش داد دو انفجار تروریستی در منطقه السیده زینب دمشق روی داده 
است. بر اساس گزارش های منتشره در ساعات نخست، بر اثر انفجارهای تروریستی دمشق دستکم 45 نفر کشته و 110 تن زخمی شدند.  گروه تروریستی داعش در بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در دمشق را برعهده گرفت. 
این در حالی است که نیروهای ارتش سوریه طی ماه گذشته به موفقیت های نظامی زیادی دست پیدا کرده اند و شماری از عناصر گروه های تروریستی را به هالکت رسانده و بخش هایی را نیز آزاد کرده اند. مهمترین موفقیت نظامی ارتش 
ســوریه در ماه های اخیر، آزادســازی بخش مهمی از جنوب حلب است. از سوی دیگر، مذاکرات بین المللی صلح سوریه نیز در ژنو آغاز شــده و ادامه دارد. پس از موافقت معارضین با شرکت در مذاکرات، امروز، مذاکرات ژنو با حضور یک 

هیئت از دولت سوریه به ریاست بشار الجعفری و یک هیئت از معارضان سوری، موسوم به »گروه ریاض« که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، به همراه یک هیئت موسوم به »سکوالرهای دموکرات« برگزار شد.

بر اثر واژگونی یک قایق حامل پناهجویان که از ترکیه عازم یونان بودند، تقریبا 40 
پناهجو غرق شدند.

ظهورو شفق قطبی در فراز شمال کانادا 
از دریچه دوربین ایستگاه بین المللی 

فضایی.

انفجار یک خودرو بمب گذاری شده و دو انفجار انتحاری دیگر روز یکشنبه در دمشق، پایتخت سوریه دست کم 45 کشته و 
110 زخمی بر جای گذاشت.

الشه نهنگ در ساحل جزیره 
»نورفولک« استرالیا.

  مکالمه تند تلفنی کری 
با عادل الجبیر

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از اینکه معارضان سوری حاضر 
در پایتخت عربستان بر سر پیش شرط های خود اصرار کردند، روز 
گذشته )شنبه( در تماس تلفنی با عادل الجبیر، همتای سعودی 
خود، با لحنی بسیار تند از وی خواسته است تا هر چه سریعتر هیأت 
گاه تأکید کردند که جان کری هیچ  معارضان را راهی ژنو کند. منابع آ
ضمانتی به الجبیر نداده؛ بلکه از او خواسته است تا هر چه دارند را در میز 
مذاکرات نشان دهند و صرفًا به او وعده پشتیبانی و کمک داده است. 
پس از این تمــاس تلفنی، عادل الجبیر هیئت عالی مذاکره کننده 

معارضان را با هواپیمای مخصوص به ژنو فرستاده است.

  تشدید خشونت علیه مهاجرین 
در سوئد

گروهی از مردان نقابدار و سیاهپوش، پس از پخش اعالمیه هایی 
علیه پناهجویان و مهاجرین، اقدام به آشــوبگری در استکهلم، 
پایتخت ســوئد کردند. این واقعه، نمایانگر تشدید تنش ها بر سر 
موضوع پناهجویان در ســوئد است که طی یک سال اخیر، 163 
هزار پناهجو را به داخل مرزهای خود پذیرفته است. چند روز پیش 
نیز یک زن 22 ساله مهاجر مورد حمله قرار گرفته و تا حد مرگ کتک 
خورده بود. در واقعه اخیر نیز به گفته شاهدان عینی، مردان نقابدار 
که احتمااًل از جمله اوباش طرفدار تیم های فوتبال محلی بوده اند، 

اقدام به حمله به برخی افراد و کتک زدن آن ها کرده اند.

 رونمایی از 
»جالد فرانسوی« داعش

گروه تروریستی داعش روز گذشته ویدئویی را در فضای مجاز منتشر 
کرد که در آن، قربانیان، جاسوس توصیف شده و با شلیک گلوله از پا 
در می آیند. در این ویدئو، یکی از پنج جالد به زبان فرانسوی صحبت 
کرده و با اشــاره به حمالت تروریستی پاریس، تمام کسانی را که او 
کافر خواند، تهدید کرد. قربانیان که لباس هایی نارنجی رنگ بر تن 
دارند، پیش از اعدام، به زبان عربی اتهامات خود را ابراز می کنند. از 
میان جالدها، فقط یک نفر لب به سخن گشوده و به زبان فرانسوی 
کافران را تهدید می کند. عضو فرانسوی داعش همچنین کشورهای 

اسپانیا و پرتغال را به بازپس گیری منطقه اندلس تهدید می کند.

  بروز تنشی جدید 
در روابط روسیه و ترکیه

روز تنش های جدید در روابط مسکو و آنکارا بر سر ادعای ترکیه 
مبنی بر نقض شدن حریم هوایی اش توسط روسیه، موضوعی 
اســت بازتاب گســترده ای در عرصه بین المللی داشته است. 
مســکو ادعای ترکیه را مبنــی بر اینکه یک فرونــد بمب افکن 
ســوخو- 34 روسی حریم هوایی این کشــور را نقض نموده، رد 
کرده است. وزارت دفاع روسیه اعالم کرده بر اساس وضعیتی 
که مقامات ترکیه توصیف کرده اند، آن ها اصواًل نمی توانسته اند 
مشخص کنند هواپیمایی که وارد حریم هواییشان شده متعلق 

به چه کشوری بوده است.

بین الملل
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آزادی »دالرها«
افزون بر 100 میلیارد دالر دارایی ایران آزاد شد

در حالی که پیش از این و طی یکسال گذشته اخبار و گزارش های متفاوتی از میزان 
دارایی های بلوکه شــده ایران در غرب و به ویژه توسط ایاالت متحده منتشر شده 
بود، امروز محمود باقر نوبخت سخنگوی دولت اعالم کرده است که افزون بر 100 

میلیارد دالر دارایی ایران آزاد شده است و اکنون برای ایران قابل استفاده است.
محمدباقر نوبخت در پاســخ به این ســؤال که، با گذشــت بیش از دو هفته از لغو 
تحریم ها، آیا ایران توانسته است به دارایی های بلوکه شده خود دست یابد، اظهار 
کرد: منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق به خود 
دولت می باشــد، بخشــی آن از ذخایر بانک مرکزی اســت و یک بخش دیگر به 
صندوق توســعه ملی و یک بخش دیگر مربوط به بانک ها و شرکت های دولتی 
اســت. وی درپاسخ به سؤالی درخصوص میزان کل این دارایی ها گفت: چیزی 
که مربوط به این مرحله بود، افزون بر صد میلیارد دالر است اما آن چیزی که سهم 
دولت از این مرحله بود، درحد شش تا هفت میلیون دالر است، ولی اموال متعلق 

به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد می باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا ایران تصمیم دارد که این دارایی ها را 
به داخل کشور بیاورد یا اینکه به کشورهای دوست منتقل کند، گفت: ما درآمدهای 
نفتی ایران را درحساب های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور داریم 
و اکنون نیز درآمد فروش نفت ایران به حساب دولت در بانک های خارجی می رود، 
اینجا که بانک مرکزی ما دالر می فروشد، به جز مقداری که به عنوان کش برای 
واردات یا صادرات الزم دارد، به آن بانک ها حواله می کند و آن بانک ها می توانند از 
آن جا استفاده کنند، زیرا پول به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و همه معامالت بر 
اساس همین گردش بانکی صورت می گیرد و ضرورتی برای آوردن پول ها نیست و 
ممکن است که مقدار قابل اطمینانی که مورد نیاز است، انجام شود ولی درمجموع 
نیازی به این کار نیست و ما می توانیم از این حساب ها استفاده کنیم. نوبخت تأکید 

کرد: این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم.

در مراودات اقتصادی با آمریکا محدودیت نداریم
سخنگوی دولت درباره روابط اقتصادی احتمالی با آمریکا گفت: روابط سیاسی 
ما با این کشور تعریف شــده و نیازمند تغییرات بینادین در سیاست آنهاست اما در 
خصوص مسایل اقتصادی هیچ محدودیتی نداریم که البته اولویت آن بیشتر در 

زمینه سرمایه گذاری و واردات تکنولوژی روز است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران دارایی های خود در نزد آمریکا به مبلغ 
یک میلیارد و 700 میلیون دالر و نیز مبلغ دو میلیارد و صد میلیون دالر نزد شرکت 
هلندی " شل " را بازپس گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه، بانک مرکزی این 

کار را هم خوب پیش برد و دراین زمینه کارهایی صورت گرفته است.
نوبخت دربــاره عملکرد دولت و ارتباطات آن با دنیای خــارج در هفته دوم از رفع 
تحریم گفت: با برچیده شدن تحریم های ظالمانه علیه ایران دو برنامه ریزی در 
اختیار مسؤوالن جمهوری اسالمی قرار گرفت؛ از یک سو به منابع بلوکه شده دست 

یافتیم و از طرف دیگر به فضایی دســت پیدا کردیم کــه به ما اجازه می دهد بدون 
محدودیت تحریم از سرمایه گذاری گسترده ای در سال های آینده برخوردار شویم.
وی افزود: برهمین اســاس ما در این ایام یا میزبان هیئت های بلندپایه خارجی 
برای مذاکرات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بوده ایم یا مهمان؛ که سفر اروپایی 
اخیر آقای روحانی رئیس جمهور محترم به ایتالیا و فرانسه و دیدار با روسای جمهور 
این دو کشــور از جمله این مهمانی ها است که در آن مباحث اقتصادی و سرمایه 

گذاری مطرح شده.

همکاری مجدد با توتال فرانسه
نوبخت امضای قراردادها، پروتکل ها و توافقنامه های متعدد بویژه در بخش صنعت 
خودروســازی و هواپیمایی کشور با فرانسه و ایتالیا و گشایش در این بخش ها را از 
جمله دستاوردهای سفر اخیر آقای روحانی برشمرد و گفت امسال 5 یا شش فروند 
از 118 فروند هواپیماهای ایرباس که قرار است طبق جدولی زمانبندی شده وارد 

ناوگان هواپیمایی ایران شود، وارد این ناوگان هوایی خواهد شد.
وی با اشاره به این که شــرکت توتال یکی از همکاران ایران در میادین نفتی بوده 
است و با رفع تحریم ها، توتل دوباره اعالم آمادگی کرده و توافق هایی بین دوطرف 

صورت گرفته است تا همکاری مشترک ازسر گرفته شود.
سخنگوی دولت در عین حال خاطرنشان کرد که همانگونه که ایران با فرانسه برای 
خرید هواپیما از شرکت ایرباس توافق کرده است، توافق با شرکت بوئینگ در آینده 

را نیز دور از دسترس ندانست.
وی در پاســخ به این سوال که آیا گشــایش روابط اقتصادی میان تهران و پاریس 
می تواند زمینه ساز همکاری های دوجانبه برای پرونده های منطقه ای از جمله 
سوریه باشد گفت: موضوع هسته ای یک مقوله متفاوت از سایر موضوعات است 
و در هر موضوع می توانیم از مذاکرات هسته ای الگو بگیریم و راه حل ثالثی برای 
قضایا پیدا کنیم که اگرچه ممکن است تمامی خواسته های دو طرف را تامین نکند 

اما آنها را به توافق برساند.
نوبخت درباره گسترش روابط با آلمان گفت: نخستین گروهی که از اروپا به ایران 
آمدند از آلمان به ریاســت آقای گابریل بودند و توافق های خوبی در زمینه نفت و 

صنایع صورت گرفت و بعد هم سفیر آلمان در ایران آنها را پیگیری کرد.
وی درباره سفر احتمالی آنگال مرکل صدر اعظم آلمان به ایران گفت که اطالعات 
دقیقی از این موضوع ندارد و درباره سفرهای بیشتر آقای روحانی به اروپا نیز گفت 

که در صورت اقتضا این سفرها به صورت دوجانبه ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت درباره تغییرات در صادرات نفت ایران در برهه بعد از رفع تحریم ها 
گفت ظرفیت تولید ما که به خاطر عدم سرمایه گذاری های خارجی محدود شده 
بود با مذاکرات به سرعت در حال باال رفتن است و ظرفیت بالقوه ما طی چند ماه 
آینده تا 500 هزار بشکه و تا ســال آینده حتی تا یک میلیون بشکه هم هست اما 
به دلیل شــرایط تحریم امکان صادرات نداشتیم و حاال دو کار را می توانیم انجام 

دهیم اول این که با برداشته شدن تحریم، ظرفیتی از تولید که توان صادرات آن را 
نداشتیم تولید و صادر می کنیم و دوم این که افزایش ظرفیت تولیدی که به دلیل 

تحریم وجود نداشت االن در حال انجام است.
نوبخت خاطرنشان کرد: بنابراین، برنامه ریزی ما برای سال آینده بر اساس روزانه 

2 میلیون و 250 هزار بشکه نفت و میعانات گازی طراحی کرده ایم.

 بیش از 500 هزار بشکه افزایش صادرات خواهیم داشت.
نوبخت تاکید کرد که تا پایان امســال بیش از 500 هزار بشکه افزایش صادرات 
خواهیم داشــت. ســخنگوی دولت درخصوص اینکه آیا این نگرانی وجود ندارد 
که آمریکا بخواهد تحریم ها را دوباره به بهانه دیگر مانند موشک ها یا حقوق بشر 
علیه ایران اعمال کند، اظهار کرد: از شــروط پذیرش برجام این بود که این موارد 
نمی تواند به بهانه های دیگر در لیســت تحریم قرار گیــرد و از این جهت ، اینها را 

نقض برجام می دانیم.
وی درباره گزارش های مربوط به ســفر احتمالی نخست وزیر ژاپن به ایران گفت 
که ژاپن یکی از شرکای خوب ایران است ولی تاریخ دقیقی برای این سفر مشخص 
نشده است و نخست وزیر ژاپن در آینده نزدیک به ایران سفر می کند. نوبخت درباره 
برداشته شدن تحریم های بخش دریانوردی و کشتیرانی، خاطرنشان کرد: این 
بخش آزاد است، به خصوص بیمه آن ها، تحریم ها رفع شده است و به خصوص 

که این مورد، یکی از پیشروترین موارد تحریم بود.
وی درباره روابط با کشورهای عربی در دوره رئیس جمهوری روحانی و تضعیف این 
روابط در برخی موارد با برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان، 
تأکید کرد: ما خواهان توسعه و گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهای 
عربی هستیم وامیدواریم که با رفع نگرانی های غیرموجهی که اکنون وجود دارد 
و با اجرایی شدن برجام ، آن ها هم احساس کنند که جمهوری اسالمی ایران که 
خواهان بسط روابط با کشورهای جهان است، حتما ترجیح می دهد که با برادران 
مسلمان خود در کشورهای عربی روابط حسنه تری داشته باشد، و در مورد روابط با 
عربستان نیز خود ان ها شروع کردند و ما دراین اشتباه استراتژیک نقشی نداریم.

نوبخت درباره موضع دولت حسن روحانی درباره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
ایران و پیش بینی دولت درباره این انتخابات و ساختار آینده مجلس گفت: دولت 
وظیفه تعریف شده ای در قانون دارد که باید انتخابات را به صورت سالم و بی طرفانه 
انجام دهد و این کار را خواهد کــرد و آرزو دارد که این انتخابات در کمال آرامش و 
عدالت و با جلب مشارکت گسترده آحاد مردم جامعه برگزار شود تا ما بار دیگر نمادی 
از مردم ساالری دینی را درانتخابات داشته باشیم و امیدواریم که نمایندگان صالح 
و شایســته درعرصه فراخی که فراهم شده، در این انتخابات حضور داشته باشند 
و مجلس آینده از تنوع سالیق سیاسی که در ملت وجود دارد، برخوردار باشد و به 
عنوان نمونه، مجلس هم همان وضع را داشته باشد و ان شاالله درچارچوب قانون 

و درآن بخشی که مربوط به دولت است، ما همه تالش خود را به کار می گیریم.

واکنش وزیر انرژی امارات به افزایش تولید نفت ایران
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
گفــت، مــازاد عرضه جهانــی نفت 
امســال حتی با وجود افزایش 500 
هزار بشکه ای مورد انتظار عرضه نفت 
از سوی ایران، شاهد کاهش خواهد 
بــود. المزروعی در حســاب تویتری 
خود نوشــت، به دلیل نگرانی از تاثیر 

احتمالی افزایش ورود نفت ایران به بازار در ســال جاری 
پس از لغو تحریم ها، قیمت نفت در نوسان است. ایران 
وعــده داده بود که تولید نفت خود را بالفاصله پس از لغو 
تحریم ها به میزان 500 هزار بشکه افزایش خواهد داد 
و این افزایش را در طی یک ســال به یک میلیون بشکه 
خواهد رساند. المزورعی در ادامه گفته است: »افزایش 
احتمالی 500 هزار بشکه ای نفت ایران در سال جاری 
به اندازه ای نخواهد بود کــه بتواند تقاضای مورد انتظار 

را تامین کند... دشــوار می توان دید 
که عرضه جدید نفت در ســال جاری 
برای تامین افزایش پیش بینی شده 
روزانه حداقل 1.3 میلیون بشکه ای 
تقاضا از کجا می آید.« امارات و دیگر 
اعضای ســامان کشــورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( در ماه دســامبر 
تصمیم گرفتند محدودیت سقف تولید روزانه سازمان را 
بردارند و عمال به اعضا اجازه دهند هر مقدار که می توانند 
تولید کنند. وزیر انرژی امارات افزود: »با توجه به قیمت 
های فعلی، ما نباید احتمال کاهش بیشتر تولید کشورهای 
غیر عضو اوپک که هم اکنون دارند متضرر می شوند، را 
از نظر دور بداریم... نوسان در قیمت ها به عرضه و تقاضا 
ربطی ندارد، بلکه ناشی از اقدامات دالالن و نگرانی آنها 

از تاثیر افزایش تولید نفت ایران است.«

رکورد واردات بنزین شکست
سید ناصر ســجادی درباره آخرین 
صــادرات  و  واردات  وضعیــت 
فرآورده های نفتی از کشور، گفت: 
هم اکنون تنها ســوخت وارداتی به 
ایران هــم اکنون بنزین بــوده و در 
١٠ ماه نخست ســال جاری به طور 
متوســط روزانــه ٨,٥ میلیــون لیتر 

بنزین )معادل ١٢ درصد از مصرف کل( به کشــور وارد 
شده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی با اعــالم اینکه هم اکنــون روزانــه ٧١ میلیون 
لیتر بنزین در کشــور مصرف می شودف تصریح کرد: 
در ١٠ ماه نخســت امســال به طور متوســط روزانه ٥ 
میلیون لیتر گازوئیل به کشــورهای مختلف همسایه 
همچون پاکستان صادر شده است. به گفته این عضو 
هیات مدیره شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 

با اجرایی شــدن برجــام پیش بینی 
می شود با تحرک اقتصادی در کشور 
مصرف ســوخت نیز افزایــش یابد.  
متوسط مصرف بنزین سال گذشته 
با افزایشی حدود 1.7 درصدی همراه 
شده و در مجموع سال گذشته حدود 
70 میلیــون لیتر بنزیــن معمولی و 
سوپر در کشور مصرف شده که افزایش مصارف داخلی 
منجر به افزایش واردات این فرآورده استراتژیک نفتی 
شده است.  براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، سال 
گذشته به طور متوسط روزانه 4.7 میلیون لیتر بنزین و در 
مجموع یک میلیارد و 715 میلیون لیتر از این محصول 
پرطرفدار نفتی وارد کشور شده که حجم واردات بنزین 
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 1392 با افزایشی 

حدود 31 درصدی همراه شده است.

سه شرط ایران در 
قراردادهای پساتحریم

محمود واعظی وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سوال که برخی 
معتقدند بایــد در دوره پســاتحریم با شــرکت هایی 
که ایــران را در زمــان تحریم ترک کردنــد و برخورد 
ســخت تری با ایران داشــتند از جمله شرکت های 
فرانســوی ســخت گیرانه تر رفتــار کنیــم، گفــت: 
بعضی ها ترجیحشان این اســت که ایران به سبک 
تحریم زندگی کند یعنی در گذشــته آنها ما را تحریم 
کرده بودنــد و اکنون ما آنهــا را تحریم کنیــم اما با 
وضعیتی کــه اکنون قیمــت نفت دارد و با شــروط 
سه گانه ایران برای قراردادهای پساتحریم راه بهتر 

تعامل با دنیا است.
وی گفت: دولــت نمی توانــد در هــر قدمــی کــه 
برمــی دارد به ایــن فکر کنــد که گروهــی ناراحت 
هســتند. واعظــی ادامــه داد: در زمــان تحریم 7 
قطعنامه و 12 تحریم علیه ایران صادر شد چرا این 

افراد صدایشان درنیامد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: اکنون که 
قطعنامه ای گرفته ایم که هر 7 قطعنامه تحریم را لغو 
می کند می گویند اگر فالن بند طور دیگری بود بهتر 
بود یا همچنیــن درباره لغو 12 تحریــم چیز دیگری 
می گویند در حالی که موضوع بسته شدن PND در 

ایران برای همیشه موفقیت کمی نیست.

 سه شرط ایران بر قراردادهای 
پساتحریم

واعظی با اشــاره به سه شــرط ایران در قراردادهای 
پســاتحریم گفــت: طبــق سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی در قراردادهای پســاتحریم طرف مقابل 
باید در ایــران ســرمایه گذاری کند یا خــط اعتباری 

ایجاد کند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات ادامه داد: مورد 
دوم انتقال تکنولوژی و بومی ســازی دانش اســت و 
شرط سوم این اســت که اگر شرکت خارجی بخواهد 
بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار 
ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه 

شرط مد نظر قرار می گیرد.

 وزیر ارتباطات سفر روحانی به اروپا و 
ایتالیا را بسیار موفق خواند

واعظی با اشاره به اینکه در مسئولیت های متعددی 
که در وزارت امور خارجه داشتم انواع و اقسام سفرها 
را طراحــی کرده ام، گفت: ســفر رئیــس جمهور به 
اروپــا و ایتالیا انصافــًا از نظر احترامی کــه به هیأت 
 و ایشــان و در واقــع نظام و مردم گذاشــتند بســیار 

موفق بود.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه 
جایــگاه نظام در منطقــه و جهان ارتقا یافته اســت، 
گفت: در ســفر اخیــر تمامــی شــرکت های بزرگ 
فرانســوی و ایتالیایی برای مذاکــره در چارچوبی که 
ایران در راستای سیاســت اقتصاد مقاومتی ترسیم 

کرده بود، ابراز عالقه کردند.
وی ادامــه داد: در حال حاضر کشــورهای مختلف 
در حال گشــایش خطوط اعتباری با ایران هستند و 
سوئیفت نیز باز شده که اگر آماده نباشیم مثل شوروی 
پس از فروپاشــی هر آنچه که داشــته ایم را از دست 
می دهیم اما اگر آماده باشیم می توانیم از این فرصت 

در راستای اهداف خود استفاده کنیم.
واعظی تأکید کرد: مهم این اســت کــه خودباوری 
به دســت آورده در دوران تحریم و دانشــی که برای 
بومی سازی فناوری کسب کردیم در دوران پساتحریم 

تقویت شود و از بین نرود.

رصدخانه

رشد منفی 2 درصد اقتصاد در سال 94
مرکز پژوهش های مجلس 
در گــزارش تحلیــل بخش 
واقعی اقتصاد ایران و عملکرد 
6 ماهــه اول و بــرآورد رشــد 
اقتصــادی ســال 1394 از 
منفی شدن رشد اقتصادی 
کشور در سال جاری خبر داد. 

مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از سانســور 
آماری بانــک مرکــزی درباره رشــد اقتصادی 
نوشته است: بانک مرکزی علیرغم انتشار نماگر 
اقتصادی سه ماهه اول سال 1394 – شماره 80  
نرخ رشــدی اعالم نکرده است و مرکز آمار ایران 
رشــد اقتصادی 6 ماهه نخست ســال 1394 را 

برابر با 1 درصد اعالم کرد. با 
توجه به اینکه آمارهای رشد 
اعالمی مرکز آمار در کمترین 
حد تفصیل و جزئیات ممکن، 
بدون ارائه پایه های آماری و 
حتی بدون ارائه مقادیر مطلق 
و رشد ســال قبل ارائه شده 
اســت، اتکا به این آمارها برای سیاســتگذاران، 
تحلیلگران و کاربران میتواند گمراه کننده باشد. 
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به وضعیت 
اقتصادی موجود و آمارهای در دســترس، نرخ 
رشد اقتصادی سال جاری را منفی 2 درصد برآورد 

کرده که مبین تداوم رکود اقتصادی است.

در قرارداد با پژو »ان قلت« نیاورید!
محمدرضــا نجفی منش، 
عضو هیات مدیره انجمن 
قطعه ســازان در واکنــش 
به انتقــادات در خصوص 
قرارداد ایران خــودرو با پژو 
اظهار داشت: »ما قدیم ها 
یک داســتانی داشتیم که 

اگر اتفاقی می افتاد، غــر می زدیم. یک عده 
هســتند که هر کاری کــه ما کنیــم، آنها غر 
می زنند؛ این هم از آن کارهاست.« وی افزود: 
»با هر کسی قرارداد می بستند، ان قلت وجود 
داشت، بنابراین ما به این مسایل خیلی توجه 
نمی کنیم. دو شــرکت هستند و می خواهند با 

یکدیگــر کار انجام دهند، 
مــردم هم محصــوالت را 
باید بخرنــد. اگر هم خیلی 
ناراحت هستند، می توانند 
محصــوالت را نخرند؛ این 
جــواب ایــن کار اســت.« 
رییس کمیســیون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران تصریح کرد: »کمپین را 
به خاطر دارید که به راه انداخته بودند. همه آن 
هم به اسم مردم تمام شد. اما به محض این که 
وام دادند، 6 روزه مــردم خودروهای وام دار را 
خریدند.« نجفی منش متذکر شد: »گروهی 
به اسم مردم، فقط موضوع را شلوغ می کنند.« 

9 بانک ایرانی امشب به سوئیفت متصل می شوند
رئیس کل بانــک مرکزی 
اعــالم کــرد: 9 بانکی که 
قبال تحریم شــده بودند تا 
ســاعات پایانی امشــب به 
سوئیفت متصل می شوند. 
ولی الله ســیف با اشاره به 
فرایند عضویت بانک های 

تحریم شده به ســوئیفت، اظهارداشت: هفته 
گذشته اعالم شد تا شنبه - یکشنبه هفته آینده 
)این هفته( مشکل این 9 بانک برای اتصال به 
سوئیفت حل خواهد شــد. وی افزود: امروز به 
من گزارش دادند که این مشــکل حل شده و 9 
بانک تحریم شده امشــب به سوئیفت متصل 

می شــوند. رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه ممکن 
اســت ممکن اســت نصب 
نرم افزار اتصال به سوئیفت 
یک تا دو روز زمان ببرد ولی در 
این هفته به طور کامل فرایند 
اتصال به این سامانه برای این 
بانک ها حل خواهد شد و این بانک ها می توانند 
برای مخابره پیام های مالی از این سامانه استفاده 
کنند. بانک ملی، بانک تجــارت، بانک ملت، 
بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک سپه، 
توســعه صادرات و بانک رفــاه کارگران و بانک 

مرکزی به سوئیفت متصل می شوند.

اقتصاد
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پنجره

پسران بیشتر عاشق می شوند یا دختران؟
نشانه های عاشق و معشوق واقعی

عشق یکی از مهم ترین مســائل در زندگی هر دختر و پسری است که زمان و 
انرژی بسیاری از هر کدام می گیرد. هر دختر و پسری دوست دارد اول عاشق 

شود و بعد ازدواج کند، اما آیا این روش درست است یا نه؟
اغلب جوانان امروزی بر این باورند که برای داشتن یک زندگی مشترک موفق 
حتما باید عاشق همسر آینده شان شوند تا بتوانند با او خوشبخت شوند و گمان 
می کنند اگر همســر آینده شــان چندین مالک را برای ازدواج نداشــته باشد 
اشکالی ندارد، مهم آن است که عاشــق او باشند، اما بزرگ ترها نظر دیگری 
دارند، آنها معتقدند عشــق واقعی به زمان نیاز دارد و یک شبه ایجاد نمی شود 

و بعد از شــروع زندگی مشترک و به تدریج بین زن و شوهر به وجود می آید.
دکتر محمودزاده، استاد دانشگاه و مشــاور خانواده با اشاره به این  که عالقه 
نسبی باید از ابتدا بین همسران وجود داشته باشد، به جام جم می گوید : مهر 
و پیوند قلبی بین همسران باید با شناخت روحیات یکدیگر و نحوه تعامل آنان 
با گذشت زمان و در کنار یکدیگر معنا پیدا کند تا آن عشق واقعی شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه می افزاید: در زندگی مشترک این عشق می تواند با به دست 
آوردن مهارت هایی بیشتر و اجرای آنها زندگی شیرین تر شود. مهربانی، احترام 
به همســر و خانواده او، اظهار و ابراز عالقه زن و شــوهر بــه یکدیگر، روحیه 
خدمت به همسر، توکل به خداوند، داشتن تقوی و ایمان، پرهیز از اختالط با 
نامحرم، اکتفا کردن به همسر برای داشتن تجربه های خوشایند و لذت های 
زناشویی از جمله مواردی است که می تواند بر شدت عشق و محبت همسران 

بیفزاید و یک زندگی خوب را برای آنها رقم زند.
بنابراین عاشــق شــدن بــه معنای واقعی یک شــبه 

حاصل نمی شود و طی زمان تحقق 
می یابد و با ویژگی های خوب و 

مورد عالقه همســران شکل می گیرد و آن چیزی که در ابتدای زندگی بیشتر 
باید مورد ســنجش قرار گیرد، کفویت دختر و پسر و خانواده هایشان است که 

در شکل گیری عشق واقعی نقش بسزایی خواهد داشت.

 نشانه های عاشق و معشوق واقعی
اما چه مالک ها و معیارهایی در زن و شوهر نشان می دهد که نسبت به یکدیگر 
به آن عشق واقعی رسیده اند؟ محمودزاده پاسخ می دهد: احساس خوشایند، 
عالقه، حساسیت داشتن، توجه خاص و نه بیمارگونه، شوق و اشتیاق رسیدن 
به محبوب، مسئولیت پذیری، تعهد، غیرت مردانه، شرم و حیای زنانه، عالقه 
به خوشبخت کردن همسر و توجه به پیوند قلبی که بسیار تقدس دارد از الفبای 

عشق واقعی محسوب می شود.
عشــقی که با نوعی احساس شــدید و ناگهانی در نگاه اول به جنس مخالف 
ایجاد می شــود، بدون آن که دو طرف نســبت به یکدیگر به شــناخت واقعی 
رسیده باشــند با آن عشــق واقعی که دکتر محمودزاده از آن سخن می گوید، 

تفاوت های زیادی دارد.
به گفته این اســتاد دانشگاه، چون این احساس شــدید و لحظه ای، هیجانی 
آنی و ناشی از هوس های جنسی زودگذر است، قابل اعتماد نیست و نافرجام 
است و اگر هم زندگی مشترکی بر آن مبنا تشکیل شود دوام زیادی ندارد. البته 
اگر این احساس با شناخت، تعهد و ویژگی های گفته شده در مدت زمان الزم 

همراه شود می تواند قابل اعتماد باشد.
روان شناســان بر این عقیده اند که هوس جنســی اغلب در نگاه اول شــکل 
می گیرد و معموال با عشــق واقعی اشتباه گرفته می شود. 
احساساتی که با شهوت در فرد ایجاد می شود بر 

مبنای تحریک جنسی و هوس است که با رسیدن به معشوق پایان می پذیرد. 
برای این که عاشق کسی باشید، باید او را خوب بشناسید، اما خیلی ها با این که 
برای هم کامال غریبه هســتند در دام هوس های جنســی گرفتار می شوند و 
چیزی که افراد را اســیر خود می کند جاذبه فیزیکی جنس مخالف اســت. به 
واســطه این حس، افراد مدام به هم فکر می کنند، همیشه در مورد هم حرف 
می زنند و شــور و جاذبه زیادی دارند. با این که جاذبه جســمی و جنسی یکی 
از مولفه های اصلی هر رابطه عاشــقانه است، اما عشــق فقط به آن محدود 
نمی شــود. اگر رابطه ای فقط بر مبنای جاذبه فیزیکی باشــد، پس بر مبنای 

شهوت است.
 این کــه می گویند در عشــق های واقعی مردان بیشــتر از زنان درگیر عشــق 

می شوند ولی زنان برنامه  ریزی  شده  تر عاشق می شوند صحت دارد؟
دکتر محمودزاده پاســخ می دهد تقریبا این طور اســت البته نه در مورد همه. 
عشق سالم عواملی دارد که تعهداتی را برای طرفین ایجاد می کند و تعهدات 
مردان در ازدواج بیشتر اســت. آنان با عالقه این تعهدات را در مورد زن مورد 
عالقه شان، همان زنی که واقعا دوستش دارند می پذیرند و ریسک پذیری شان 

بیشتر است، اما معموال خانم ها محتاط تر عمل می کنند.
تحقیقات نشــان می دهد در یک رابطه دوطرفه، مردان بیشــتر از زنان درگیر 
عشق می شــوند. چون مردان بیش از زنان تمایل دارند تا غریزه  شان را برای 
رسیدن به فردی که او را جذاب و دلربا می دانند ارضا کنند، اما زنان چون بیشتر 
به  دنبال شریک و پشتیبانی هســتند که مراقب آنها بوده و قادر باشد خانواده  
را از نظر مالی و عاطفی تامین کند برنامه  ریزی  شــده  تر عاشق می شوند. زنان 
در رابطه  شان با طرف مقابل عالوه بر جذابیت های فیزیکی به  دنبال قدرت، 

غیرت و حمایت مردان هستند.
دکتر محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چرا عشق واقعی در یک پیوند برای 
برخی همسران شکوفا می شود، اما برای بعضی دیگر هرگز ریشه نمی گیرد و 
می میرد، می گوید: همســرانی که از ابتدا به دنبال شناخت یکدیگر و رسیدن 
به نقاط مشترک و تفاهم بوده اند و روحیه فداکاری و گذشت دارند بدون شک 
به عشق واقعی دست یافته و زندگی را با یکدیگر می سازند، اما مسلما افرادی 
که زندگی های نافرجام و ناپایدار دارند از ابتدا راه را به غلط رفته و یک ســری 

از عوامل را نداشته اند.
اما آیا گذشــت زمان می تواند از میزان عشق و عالقه واقعی همسران بکاهد 

و سبب سردی روابط شود؟
این استاد حوزه و دانشگاه می گوید: عشــق اگر واقعی باشد فناناپذیر خواهد 
بــود. به کمــک مودت و رحمــت خدادادی نه تنها عشــق های واقعی ســرد 
نمی شــود بلکه گرم تر از روزهای اول آشــنایی نیز می گــردد. مطالعه زندگی 
همسران موفق و مصاحبه با آنان و تهیه گزارش و فیلم مستند از زندگی شان 
و بازخوانی تجربیــات آنان می تواند گامــی موثر در مســیر تحکیم خانواده و 

الگوگیری برای جوانان عزیز باشد.

مراقب قارچ پا باشید
تبیــان- هنگامــی که با پــای برهنه به حمام مــی روید به دلیل وجود رطوبــت و وجود انواع 
باکتری ها منافذ کف پا مســتعد آلوده شــدن می باشــند. حتی اگر در حمام هم این آلودگی 
انتقال نباید با ورود به اتاق با پای خیس احتمال آن افزایش می یابد.تصور کنید صبح زود از 
خواب بیدار شــده اید و برای نوشیدن آب به سمت یخچال می روید در مسیر تاریک احتمال 
برخورد و ضرب و شــتم پا زیاد اســت ولی اگر رو فرشــی یا دمپای بر پا داشــته باشــید خیلی 

صدمه زدن را کاهش می دهید.
در منزل از روفرشــی و یا پاپوش مناســب اســتفاده کنید. بعد از حمام به هنگام ورود به اتاق 
حتما پای خود را خشــک کنید چرا که احتمال آن که آلودگی ها به زیر ناخن رفته و انباشــته 
شــود زیاد اســت. تاول و قارچ های زیر ناخن ناشــی از رطوبت و تماس مســتقیم با آلودگی 

های محیطی می باشد.

ورزش کردن به تنهایی در کاهش وزن نقش ندارد
مهر- هرمن پونتزر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: مدارک و شواهد بسیاری وجود 
دارد که نشان می دهد ورزش برای حفظ سالمت ذهن و بدن مهم است و مطالعه ما چیزی از 
اهمیت آن نمی کاهد.در حقیقت کار تحقیقاتی ما نشان می دهد که ما باید بر رژیم غذایی مان، 
بخصوص به منظور کنترل وزن و جلوگیری از اضافه وزن ناسالم تمرکز بیشتری داشته باشیم.

افــرادی که شــروع بــه ورزش می کنند بعد از چند ماه شــاهد کاهش رونــد کم کردن وزن 
خود هســتند. مطالعات تطبیقی گســترده در این زمینه نشــان داده اســت که افراد دارای 
ســبک زندگی فعال نســبت بــه جمعیت بی تحــرک، مصرف انرژی روزانه مشــابهی دارند.

حال زمان توجه به این موضوع اســت که فعالیت فیزیکی بیشــتر همواره به معنای مصرف 
کالری بیشــتر نیســت. چراکه بدن بعد از عادت به فعالیت های فیزیکی زیاد، با این شرایط 

سازگاری پیدا می کند.

عمده ترین عامل پوسیدگی دندان 
ایسنا- دکتر محمدهادی شفق گفت: با بیان اینکه میکروب های دهان و دندان از قند و شکر 
تغذیه می کنند، اظهار کرد: قند و  شــکر عمده ترین عامل پوســیدگی دندان است که در نهایت 
موجب تخریب مینای دندان ها می شــود.در گذشته با چای سیاه جوشیده فلورایدهای موجود 
در آن آزاد و جذب دندان می شــد و از تخریب مینای دندان جلوگیری می کردند. وی با اشــاره 
به ضرورت مراجعه دوره ای افراد به داندنپزشــک، تصریح کرد: اگر افراد به صورت دوره ای به 
پزشک مراجعه کنند، با تشخیص مناسب از تحمیل هزینه گزاف به منظور جبران آسیب های 
وارده به دندان هایشــان همچون عصب کشی، روکشی و کشیدن جلوگیری می کنند. استفاده 
کمتر از مواد قندی، رعایت بهداشــت دهان و دندان شــامل اســتفاده از نخ دندان و مسواک، 
ارتودنســی دندان های بهم ریخته و درست کردن دندان هایی که در گذشته عملیات ترمیم بر 

روی آنها به درستی انجام نشده از جمله اقدامات پیشگیری از تخریب مینای دندان است.

آشنایی با خواص درمانی گیاه پیازچه
شــفا انالیــن- برخــی از خــواص 
درمانی شــامل کاهــش قند خون، 
کاهش کلسترول خون باال، کاهش 
فشــارخون بــاال، کاهش ریســک 
پیشــرفت ســرطان کولــون و دیگر 
ســرطان ها، اســت. کوئرســتین 
آنتی اکسیدانی است که در پیازچه ها 

یافت می شود و دارای فواید ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 
است. پیازچه ها غنی از کروم هستند. پیازچه ها سرشار از 
ویتامین C هستند. پیازچه ها، سبزیجات چند منظوره ای 
هســتند که طعم مالیمی دارند و می تــوان از آن ها در 

بسیاری از غذاها استفاده کرد.ساقه 
سبز و حباب سفید رنگ پیازچه ها، هر 
دو خوراکی هستند.پیازچه را می توان 
به صورت خام همراه با سبزی خوردن 
مصرف نمود یا این که آن را به صورت 
خــام در کنــار خوراک هــای مرغ و 
گوشــت ها به صورت تزئین زیبایی 
قــرار داد و البته همراه با غــذا آن را خورد.عالوه بر این، 
پیازچه های ریز ریز شــده و خرد شــده را می توان درون 
ساالدها، ُســس  ها و سوپ ها ریخت و یا این که آن را بر 

روی غذاهایی چون پیتزاها، ماکارونی ها و… قرار داد.

نمک و دارچین، درمان کننده بیماری های معده
ســالمت نیوز- ســید جواد علوی 
کارشناس طب سنتی گفت: خوردن 
دارچین چه به صورت پاشیدن روی 
غذا، چه بــه گونه جوشــاندن و دم 
کردن که مثل چــای تهیه می کنند 
برای رفع اشــکاالت معــده، روده 
بســیار مفید اســت، دارچین پزنده 

غذا و لینت دهنده مزاج بلغمی ها و سردمزاج هاست و 
یبوست را در این افراد از بین می برد.

وی افــزود: وجــود ســردی و تری در معــده موجب 
می شــود که بعد از خوردن غذا احســاس سنگینی و 

گاهی نفخ شــدید در فــرد عارض 
شــود. طبیعت نمک گرم و خشک 
است که می تواند رطوبت و سرمای 
معده را از بین ببــرد.  خوردن کمی 
نمــک پیــش از صرف غــذا باعث 
می شــود، معده قبل از غــذا گرم و 
فعال شود و نیز رطوبت و سنگینی 
آن از بین برود و آماده هضم کامل غذا شود که این امر 
از ترش کردن و احساس سوزش سر دل بعد از خوردن 
غذا جلوگیری و فرد را در حفظ ســالمت و بهداشــت 

معده کمک می کند.
 راه های خالصی از 

6 عارضه مهم افسردگی
افسردگی ممکن اســت گذرا بوده و یا مدت طوالنی 
زندگی فرد را دچار مشکل کند. با این حال عوامل به 
نظر کم اهمیت می  توانند بر روحیه یک فرد تاثیرهای 
مخربی بگذارند. در اینجــا چند عامل مهم را که می 
 توان با رعایت آنها از دام افســردگی گریخت، معرفی 

می شود.
دوری از جمــع: در افســردگی بالینــی، فــرد مبتال 
بشــدت از دیگران دوری می  کند. این دوری از جمع 
به نحوی پاسخی به استرس و درگیری ذهنی است. 
اگر به این نوع افســردگی مبتال هستید، سعی کنید 
به تدریــج خود را در اجتماع حاضــر کنید. از خانواده 
و دوســتان خود شــروع کنید. لیســتی از کسانی که 
می خواهیــد بــا آنهــا دوبــاره رابطــه برقــرار کنید، 
 تهیه کنید و شــروع بــه برنامه  ریزی بــرای ارتباط و

 فعالیت کنید.
افــکار و خیال پــردازی بیهــوده: شــاید این دو، 
عوامل مهم ابتال به افســردگی باشند. با این حال 
تمرکــز افراد افســرده غالبا بر روی شکســت  ها، 
ناکامی  ها و آرزو و خواســته  های دور از دسترس 
است. شکســت  های ذهنی و افکار بیهوده برای 
فــرد درگیــری ذهنی و احســاس رنج فــراوان به 
بار مــی  آورد. قبــل از آنکه افــکار منفی بر شــما 
غلبه کنــد، خود را از دســت آنها خــالص کنید. 
افکار منفــی می  توانند باعث ایجاد توهم شــده و 
رویدادهای عادی را برای افــراد غیرقابل تحمل 
کنند. راه حل این اســت که توجه خود را به سمت 
انجام فعالیت  های مثبــت مانند؛ خواندن کتاب، 
گوش کردن به موسیقی، تماشای فیلم  های شاد 

و حتی کارتون بکشانید.
کاهش فعالیت بدنی: انجام فعالیت های ورزشــی، 
اثر قدرتمندی بر روی افسردگی دارد. حتی می توان 
گفت که ضد افسردگی اســت. چرا که ورزش باعث 
افزایش ترشح سروتونین و دوپامین می  شود. موادی 
که میزان ترشح آن در افراد افسرده به پایینترین حد 
خود می  رســد. ورزش یهایی چون؛ پیاده روی، شنا، 
پیالتز،  کوهنــوردی و ...انجام دهیــد. ورزش  های 
که هم مفرح هســتند و هم شــما را از دام افسردگی 

نجات می  دهند.
مصرف زیاد شــیرینی ها: افراد افسرده معموال میل 
به تنقالت و خوراکی  های شیرین دارند. خوردن این 
شیرینی ها در کوتاه مدت حس خوبی به فرد می  دهد، 
اما کمتر از دو ساعت باعث پایین آمدن شدید گلوکز 
خون می  شــود. از مصرف زیاد قند و تنقالت شیرین 
خودداری کنید. بهترین کار اعتدال اســت. بنابراین 
به اندازه مصرف کنید و خــوردن خود را تحت کنترل 

خود درآورید.
منفعل بودن: افراد افســرده فکــر می کنند که حتی 
انجام کارهای متفاوت و تالش برای پویایی بیهوده 
و عبث اســت. آنها ارتباطات خود را بــه حداقل می  
رســانند. عدم فعالیت و ارتباط دام بزرگی اســت که 
باعث تشدید افسردگی و در نتیجه منفعل شدن کامل 
فرد می  شود. راه حل این است که منتظر روی دادن 
وقایع نباشــید. خود به شــخصه وارد عمل شده و آن 
وقایع و رویداد هــا را بوجود آورید. منتظر اتفاقات بد و 

منفی هم نباشید.

سالمت
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معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بــار دیگر تاکید 
کرد: فدراســیون فوتبال نیز همانند ســایر فدراســیون های ورزشــی برای 

برگزاری انتخابات باید توسط سرپرست اداره شود.
نصرالله ســجادی در حاشیه مجمع ســاالنه فدراســیون بولینگ و بیلیارد 
درباره اظهار نظر علی کفاشــیان مبنی بر اینکه نیازی به تعیین سرپرســت 
برای فدراســیون فوتبــال پیــش از برگزاری انتخابات نیســت و شــخص 
نمی توانــد در این بــاره تصمیم گیــری کند بلکــه اختیــار تصمیم گیری در 
این بــاره مجــوز مجمــع فدراســیون فوتبال اســت، گفت: من شــخص 
نیســتم و معاون وزیــرم و از جایگاه حقوقــی در این باره اظهــار نظر کردم. 
فدراســیون فوتبال مانند تمام فدراســیون ها پس از اتمام مدت ریاســت تا 
برگزاری انتخابات باید توســط سرپرست اداره شــود. مگر می شود که خود 
رییس فدراســیون کاندیدا شــود و خودش هم انتخابات را برگــزار کند. ما 
 دخالــت نمی کنیم بلکه بر کار فدراســیون ها طبق قانــون وظیفه داریم که 

نظارت کنیم.
وی افــزود: در هیــچ کجــای اساســنامه فدراســیون فوتبــال نیامده که 
رئیس مجمع همان رئیس فدراســیون فوتبال اســت بلکه رئیس مجمع در 
فدراسیون فوتبال همانند فدراسیونهای دیگر، وزیر ورزش و جوانان است.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان همچنین در جمع خبرنگاران 
درباره اظهار نظر کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای اســالمی مبنی بر 
اینکه از آنجا که اصالحات صورت گرفته در اساســنامه فدراســیون فوتبال 
به تصویــب هیات دولت نرســیده و وجاهت قانونی نــدارد، گفت: من چند 
بار اعــالم کرده ام کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای اســالمی درباره 
فدراســیون فوتبال دســت به تحقیقــات مفصلی زده و به عنــوان یک نهاد 
قانونی گزارشــی در این باره تهیه کرده، بنابراین فدراسیون فوتبال موظف 
به پاسخگویی به این گزارش است و اگر نیاز باشد باید به سایر مراجع قانونی 
نیز جواب بدهد. حتــی اگر مواردی هم مربوط به ما یــا نهادهای دیگر هم 
باشــد، باید پاســخگو باشــیم. اینکه من بخواهم درباره این گزارش اظهار 
نظر کنم، موضوع جالبی نیســت و این فدراســیون فوتبال است که موظف 

به پاسخگویی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مســئوالن فدراسیون تیروکمان به همراه 
4 ورزشکار این تیم برای حضور در مسابقه های گزینشی المپیک به آمریکا 
ســفر کرده اند، در حالی که دائما از کمبود بودجــه صحبت می کنند گفت: 
اســاس کار شــورای برون مرزی این است که بر فلســفه چرایی اعزام ها به 
مســابقه های بین المللــی به صورت دقیق نظارت داشــته باشــد. پیش از 

اعزام تیم ها نیز رییس فدراسیون در هر رشته ورزشی به این شورا 
دعوت می شود و توضیحات خود را ارائه می کند و می گوید که 
مســابقه ها در چه ســطحی و با چه تعداد تیم برگزار می شــود 
و یــا اینکه هدف از اعزام تیم مورد نظر چیســت و چه تعداد از 
افراد قرار است اعزام شوند. پس از این موضوع شورای برون 

مرزی دســت به تصمیم گیری می زنــد و نظر خود را درباره 
اعزام تیم اعالم می کند.

ســجادی افزود: پس از آنکه ســفر نیز صورت گرفت، 
فدراســیون مــورد نظــر گــزارش فنــی خــود را ارائه 
می کند و قطعا اگر مســئله ای وجود داشــته باشــد در 

تصمیم گیری های آینده شــورا درباره آن رشته تاثیرگذار خواهد بود.
ســجادی با بیان اینکه در صورت اثبات تقلب قطعا بــا این موضوع برخورد 
صــورت می گیــرد گفت: یکی از ســوال هایی که در شــورای بــرون مرزی 
مطرح می شــود این اســت که هزینه اعزام تیم چگونه تامین شده است که 
فدراســیونها ســه عامل را در این باره اعالم می کنند؛ یکی اینکه می گویند 
صددرصد بودجه از طریق فدراســیون تامین شده یا اینکه حامی مالی دارند 
و یا به صورت شخصی. به این معنی که خود ورزشکاران برای حفظ رنکینگ 
خود با هزینه خودشــان به مســابقه ها می روند. البته در همه این موارد باید 
اعــزام از طریق فدراســیون مربوطه صورت گیرد و اگر هــم پولی از طریق 
حامی مالی به دســت فدراسیون می رســد باید ابتدا به حســاب فدراسیون 
واریز شــود و از طریق آن هزینه صورت گیرد. تمامی اعزام ها تحت عنوان 

نمایندگان ایران باید توســط فدراسیون های ورزشی صورت گیرد.
ســجادی در ادامه درباره اوضاع نابسامان فدراسیون اســکی و لغو تمامی 
مســابقه های این رشــته در ایران گفت: این مســائل را باید از فدراســیون 

اســکی ســوال کنید. البته مشــکالت به وجود آمده در رابطه با 
این فدراسیون در دست بررسی است.
ره  بــا چنــد  حضــور  بــاره  در وی 

وزارت  در  معتــرض  اســکی بازان 
خواســتار  کــه  جوانــان  و  ورزش 

رســیدگی بــه وضعیتشــان بودند 
نیز گفــت: البته ایــن کار خوبی 

نیســت که ایــن ورزشــکاران 
وزارت  در  رشــته ای  هــر  در 

ورزش حضور یابند. اگر قرار 
است رسیدگی به موضوعی 
صورت گیــرد، باید از طریق 

فدراسیون انجام شود. تمامی 
این مسائل توسط وزارت ورزش 

و جوانان در حال بررسی است و گزارش بازرس در این باره ارائه خواهد شد.
ســجادی درباره اعالم نظر کنفدراســیون فوتبال آســیا و احتمــال اینکه 
بازی ایران مقابل نمایندگان عربســتان در کشور ثالث برگزار شود گفت:  از 
زمانی که این موضوع مطرح شد وزارت ورزش بیش از 4 جلسه با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال داشته اســت. البته هنوز در این باره تصمیم گیری قطعی 
صورت نگرفته اســت و قرار است اســفندماه رای نهایی صادر شود. اما آن 
چیزی که مسلم است این است که ما هیچ مشکلی برای میزبانی از تیم های 
ورزشــی نداریم و در این باره آمادگی کامل داریم. کما اینکه مســابقه های 
زیادی در رشته های ورزشی مختلف توسط ایران به خوبی میزبانی می شود.
گــر رای صــادره مطابق میل مســئوالن  وی در پاســخ به این ســوال که ا
عربستان باشــد، ایران چه موضعی را اتخاذ می کند، گفت: سعی می کنیم 
برابر قوانیــن کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفــا عمل کنیم. ان شــاءالله 
پیگیری های حقوقــی در این باره صورت می گیرد تا حقــی از فوتبال ایران 

ضایع نشود.
ســجادی که ریاســت مجمع عمومی و ســالیانه فدراســیون 
بولینــگ و بیلیــارد را نیز بــر عهده داشــت در این باره 
گفت: طبق برنامه ریزی صــورت گرفته در پایان 
هر ســال مجامع عمومی فدراسیون ها برگزار 
می شــود و بر اســاس جدول زمان بندی از 
20 دی ماه آغاز و تا 20 اسفند سال جاری 
ادامــه می یابــد. در این مجامــع گزارش 
عملکرد یک ســاله، گزارش حسابرس، 
بازرس و تقویم سال آینده ارائه می شود 
و پس از بحث و بررســی توسط اعضای 
مجمــع، جمع بندی نهایــی درباره این 

موارد صورت می گیرد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دیدار تیم های کیه وو و 
یوونتوس با نتیجه 4-0 به 
سود یوونتوس خاتمه یافت تا 
این تیم با ثبت دوازدهمین برد 
متوالی خود، به طور موقت 
صدرنشین سری آ شود.

تیتر دو

فان خال از هواداران 
یونایتد می ترسد

سرمربی منچســتریونایتد از ترس حمله هواداران، 
یک گارد خاص برای مراقبــت از خود و خانواده اش 

استخدام کرده است.
به گــزارش دیلی میــرر، هواداران منچســتریونایتد 
تعصب بسیار باالیی به تیم خود دارند و حاضر هستند 
که برای نشان دادن عشق شان، دست به هر کاری 

بزنند.
منچســتریونایتد بعــد از جدایی الکس فرگوســن، 
روزهای بســیار ســختی را تجربه کرده اســت. ابتدا 
دیوید مویس به عنوان ســرمربی شــیاطین ســرخ 
انتخاب شد اما این مربی یک فصل هم در اولدترافورد 
دوام نیــاورد و بــا وجــود آنکــه قــراردادی 6 ســاله 
 داشــت، برکنار شــد تا جایش را به لوییس فان خال

 بدهد.
این مربی هلندی اکنون دومین سال حضورش را در 
یونایتد پشت سر می گذارد. او با وجود آنکه خریدهای 
گران قیمتی داشــته اما عملکرد خوبی از خود نشان 
نداده اســت و نکته جالب اینکه ســران این باشگاه 
انگلیســی، او را برکنار نکردند و خــود فان خال هم 

اصرار دارد به کارش ادامه دهد.
روزنامــه دیلــی میرر اعالم کــرد فان خــال از حمله 
هواداران خشمگین منچســتریونایتد می ترسد و به 
همین خاطر، یک گارد خاص را برای مراقبت از خود 
و خانواده اش استخدام کرده است تا شبانه روز از منزل 
او محافظت کنند. به نوشــته دیلی میرر، ســرمربی 
هلندی شیاطین سرخ همچنین قصد دارد خانه خود 
را در شهر منچستر عوض کند تا در خانه ای که امنیت 

بیشتری دارد، زندگی کند.
باشگاه منچســتریونایتد هم به خاطر مراقبت از فان 
خال، نیروهای زیادی را در اطراف ورزشگاه و محل 
تمرین استخدام کرده است تا مشکلی برای این مربی 

هلندی پیش نیاید.
هواداران منچســتریونایتد پیش از ایــن و زمانی که 
وین رونی قصد جدایی از شــیاطین سرخ را داشت، 
اطراف خانه او رفته و با پالکاردی که روی آن نوشته 
شــده بود »اگر به منچســتر ســیتی بروی، کشــته 
می شــوی« کاپیتان خود را تهدید کرده بودند. آنها با 
 ریو فردیناند مدافع پیشــین خود هم چنین رفتاری را 

انجام دادند.

پیشنهاد 45 میلیونی  اتلتیکو  
برای  برگرداندن  کاستا

روزنامــه آ.اس چــاپ مادریــد مدعــی شــد کــه 
اتلتیکومادریــد قصــد دارد بــرای بازگرداندن دیگو 
کاستا، پیشــنهادی 45 میلیونی به چلسی ارائه کند. 
دیگو ســیمئونه قصد دارد آخرین تالش خود را برای 
بازگرداندن ســتاره سابق تیمش  انجام دهد، هر چند 
که تالش های پیشــین او همگی به بن بست خورده 
اســت. گفته می شــود اتلتیکو قصــد دارد به عنوان 
بخشی از قرارداد، جکســون مارتینز را راهی چلسی 
کند هر چند چلســی از این معاوضه استقبال نکرده 
اســت گفته می شــود که رومن آبراموویــچ با فروش 
مهاجم برزیلی االصل موافق نیســت. پس از اخراج 
مورینیو، کاستا در 6 بازی اخیرش 6 گل به ثمر رسانده 

و کامال آماده نشان داده است.

خط خوردن چریشف از 
فهرست رئال مادرید

به نظر می رســد کــه زین الدین زیــدان اعتقادی به 
دنیس چریشــف ندارد و نام او را بــرای چهارمین بار 
متوالی از فهرست بازیکنان رئال خط زد. رئال مادرید 
امشــب از ســاعت 23 در برنابئو به مصاف اسپانیول 
خواهــد رفت و به همیــن منظور زیدان اســامی 19 
بازیکن برای این بازی را اعالم کرد. در این فهرست بار 
دیگر نام دنیس چریشف، بازیکن روس رئال به چشم 
نمی خورد و او تنها بازیکنی است که پس از روی کار 
آمدن زیدان، حتی برای نشســتن روی نیمکت رئال 
نیز دعوت نشــده است.  چریشــف که زمان بنیتس 
نیز تنها در 5 درصد دقایق ممکن به میدان رفته بود، 
در دوران زیدان وضعیت برایش بدتر از گذشته شده 
است. جالب اینجاســت که زیدان راضی نشد که در 
نقل و انتقاالت زمســتانی، چزیشــف به تیمی دیگر 
منتقل شــود. در لیست رئال، نام گرت بیل و په په نیز 

به دلیل مصدومیت دیده نمی شود.

انتقاد ماسکرانو از فشردگی 
بازی های بارسلونا

هافبک بارســلونا با انتقاد از فشــردگی بازی های 
تیمش تاکید کرد دو روز در میان بازی کردن آسان 
نیســت. بارسلونا شنبه شــب در هفته  بیست و دوم 
اللیگا با نتیجه دو بر یک موفق شد اتلتیکومادرید 9 
نفره را شکست دهد. لیونل مسی و لوییس سوارس 
گل های بارسلونا را به ثمر رساندند و تک گل اتلتیکو 
توسط گابی زده شده اســت. خاویر ماسکرانو پس 
از بازی گفت: پیکار ســختی بود. نتیجه  این دیدار 
به ما روحیه داد. کســب ســه امتیــاز، فاصله ما را 
بــا اتلتیکومادرید زیــاد کرد و موجب شــد با خیال 
راحت تری به کار خود ادامه دهیم. هافبک بارسلونا 
افزود: راه زیادی تا پایان فصل باقی  مانده اســت. 
فکر می کنم کسب امتیاز از حریفان اصلی اهمیت 
زیادی دارد. کار خودمان را انجام می دهیم اما باید 
به همین روند ادامه دهیم چون همیشــه امتیازها 
به هم خیلی نزدیک اســت. بازیکــن آرژانتینی در 
ادامه گفت: بازی را خوبی شــروع نکردیم. در 10 
دقیقه ابتدایی خــوب نبودیم و گل دریافت کردیم. 
به آن واکنش نشــان دادیم و شروع به کنترل بازی 
کردیم تــا نتیجه  را جبــران کنیــم. بازی های این 
هفته  نیروی زیــادی از ما گرفــت. دو روز در میان 
بازی کردن، آسان نیســت. بهانه جویی نیست اما 
حواســمان به نتایج است که ریســک نکنیم و سه 

امتیاز را کسب کنیم.

یازدهمین گرنداسلم برای جوکو
در فینال رقابت های تنیس اوپن اســترالیا، امروز انــدی ماری و نواک جوکوویچ با 
یکدیگر روبه رو شــدند که در نهایت نواک جوکوویچ توانســت پیروز میدان باشد و به 
قهرمانی برســد. در فینال رقابت های اوپن اســترالیا نواک جوکوویچ با نتیجه 3 بر 
صفر، اندی ماری را شکســت داد و برای یازدهمین بار قهرمان مســابقه های گرند 
اســلم شــد. نتایج ســت های این مســابقه بهترتیب 6-1 ، 7-5 و 7-6 بود. نواک 
جوکوویچ تاکنون 11 بار قهرمان گرند اسلم شده است و اندی ماری تاکنون 2 بار در 
این مسابقه ها مقام قهرمانی را کسب کرده است. جوکوویچ و ماری پیش از این 30 

جوکوویچ بار با یکدیگر روبه رو شــده بودند که 21  بار 
و 9 بار ماری در این مسابقه ها پیروز 

شدند. جایزه این دور از مسابقات 
اوپن استرالیا به صورت کلی 44 
میلیون دالر اســت کــه قهرمان 

مسابقات انفرادی 3 میلیون و 400 
هزار دالر و نفر دوم 1 میلیون و 700 

هزار دالر دریافت می کنند.

من شخص نیستم، معاون وزیرم!
سجادی پاسخ کفاشیان را داد و اعالم کرد: وزیر باید رئیس مجمع فدراسیون فوتبال باشد

منصور برزگر درباره عملکرد چهار آزادکار ایران در روز نخست 
تورنمنت پاریس که به یک مــدال طالی اطری در وزن 57 
کیلوگرم،نقره حسن یزدانی، عنوان پنجمی علیرضا قاسمی 
در 74 کیلوگرم و کسب مدال برنز توسط عباس طحان در 97 
کیلوگرم انجامید اظهار کرد: این مسابقات در خالل تمرینات 
تیم ملی کشتی آزاد برگزار شــد و تیم های شرکت کننده در 
آن بیشــتر به منظور محک خوردن کشتی گیرانشان به این 
رقابت ها پا گذاشتند. پیشکسوت کشتی ایران با اشاره به کسب 
مدال طال توسط رضا اطری در وزن 57 کیلوگرم گفت: هر 
چند کشتی گیران درجه یک دنیا معموال در این تورنمنت حاضر 
نمی شوند و اگر هم بیایند در اوج آمادگی خود نیستند اما کسب 
این مدال توسط او می تواند نویدبخش این باشد که جانشین 
مناسبی در سبک وزن برای حسن رحیمی پیدا شده است. 
خوشبختانه در این وزن شــاهد ظهور استعدادهای خوبی 
هستیم که دغدغه ما را برای آینده این وزن کم می کند. وی 
درباره عملکرد حسن یزدانی در این رقابت ها نیز خاطرنشان 
کرد: یزدانی از کشتی گیران خوب و آینده دار ایران است و در 
صورتیکه اشتباهات خود را برطرف کند بدون شک می تواند 
یکــی از بهترین های دنیــا در وزن 74 کیلوگرم باشــد. او در 
تمرینات بیشــتر بر روی قدرت بدنی خود تکیه دارد و یکی از 
ایرادهای بزرگ او این اســت که مقابل هر کشتی گیری چه 

مبتدی و چه حرفه ای اصرار دارد فنون مورد نظر خود را پیاده 
کند که این مورد می تواند در کشتی مقابل حریفان قدرتمند در 
جهان کار دست او بدهد. برزگر تصریح کرد: یک کشتی گیر 
باید این را بداند که نباید مقابل حریفان بزرگ به دنبال این باشد 
که فنون مختلف را اجرا کند چرا که این موضوع می تواند به 
ضرر او تمام شــود. او باید بر اســاس شــرایط مبارزه اقدام به 
اجرای فن کند و بیشتر در فکر مدیریت درست مبارزه باشد تا 
در نهایت دســتش به عنوان فرد پیروز باال برود. دارنده مدال 
نقره المپیک و طالی جهان با اشاره به باخت 8 بر صفر علیرضا 
قاسمی مقابل حسن یزدانی در تورنمنت پاریس گفت: پیروزی 
یزدانی مقابل نفر اول تیم ملی آن هم در شرایطی که او برای بار 
نخست در این وزن حاضر شده بود نشان از شایستگی های 
او دارد. قاسمی نیز باید بر تمرینات خود اضافه کند تا با تالش 
بیشــتر جایگاه خود را از دست ندهد و دست از رقابت نکشد. 
وی درباره عملکرد طحان نیز عنوان کرد: با توجه به سطح این 
تورنمنت از او این انتظار را داشتیم که به مدال طال برسد. البته 
کادر فنی با توجه به عملکرد او تصمیم گرفته او در رقابت های 
سنگین وزن این مسابقات نیز شرکت کند تا بهتر بتواند بر نقاط 
گاهی یابد. با توجه به اینکه معموال کشتی گیران  ضعف خود آ
ما در وزن 97 کیلوگرم در رقابت های ســنگین وزن راحت تر 
کار کرده اند فکر می کنم طحان بتواند نتایج خوبی را در این 

وزن کسب کند. عضو شورای فنی کشتی آزاد در ادامه گفتگو 
با ایسنا، با بیان اینکه آماده ترین کشتی گیران به رقابت های 
المپیک اعزام می شوند افزود: ما به دنبال اسم کشتی گیران 
نیســتیم بلکه به دنبال این هســتیم که آماده تریــن ها را به 
المپیک بفرستیم و کسانی به این رقابت ها اعزام خواهند شد 
که بیشترین شانس را برای کسب مدال داشته باشند. برزگر 
با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر تحرکات الزم در مدیریت 
کاروان ورزشــی ایران در المپیک بوجــود بیاید گفت: اینکه 
تصمیم گرفته اند فقط 300 سکه به قهرمانان المپیک 2016 
بدهند واقعا عجیب است. آخر 300 سکه هم شد جایزه برای 
قهرمان المپیک؟ واقعا مســئوالن توقع دارند ورزشــکاران 
با 300 ســکه جدا از انگیزه های معنوی و شوق شاد کردن 
دل مردم، انگیزه کافی برای تمرین و تالش بیشتر را داشته 
باشند؟ مسئوالن به جای سکه باید خانه و کار این قهرمانان 
را مهیا کنند تا آن ها بدون دغدغه و نگرانی از آینده خود فقط 
به فکر ورزش باشند. من سال 1352 قهرمان جهان شدم و 
سال بعد از آن نیز در بازی های آسیایی به مدال طال رسیدم 
که با جایزه آن یک خانه 360 متری در تهران خریدم که ارزش 
آن االن باالی 4 میلیارد تومان است بنابراین اینگونه کارها 
می تواند ورزشکاران را دلگرم کند تا با تالش بیشتر به دنبال 

کسب موفقیت باشند.

300 سکه برای طالیی های المپیک هم شد جایزه؟

ورزش
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تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد
گر خام بود اطلس و دیبا گردد

مندیش که هرکه یک نظر روی تو دید
دیگر همه عمر از تو شکیبا گردد

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

منتقدان آقای روحانی و مجسمه ایتالیایی
سیدعبدالجواد موسوی |  مسافرت آقای روحانی به اروپا عده ای از دوستان را آزرده خاطر ساخته. 
تا حدود زیادی می توان علت ناراحتی بســیاری از این جماعت را درک کرد. بندگان خدا این همه 
سال زور زدند تا برجام به فرجام نرسد و در، همچنان بر پاشنه ای بچرخد که در زمان معجزه هزاره 
سوم می گشــت. اما نه تنها چنین نشد که امروز آقای روحانی در قامت یک رئیس جمهور معتدل 
ایرانی با رهبران جهان نشست و برخاســت می کند و از سرمایه گذاری و پیشرفت و توسعه سخن 
می گوید. تا اینجایش قابل درک است، اما این جنگولک بازی ها که: »آی روحانی و دار و دسته اش 
به حرمت ایران و ایرانی بی اعتنایند و زیر سایه سم اسب مجسمه فاتح ایران کنفرانس خبری برگزار 
کرده اند« از آن حرف های مضحکی اســت که جز به کاِر انبساِط خاطر رندان به هیچ کار دیگری 
نمی آید. اما عالوه بر انبساط خاطر رندان، این داستان مضحک نشانه  چیز دیگری هم هست و آن 
اینکه دوستان آن قدر عصبانی اند که از »هیچ«، داستان می سازند. اغلب معترضان در همه عمر 
خود دو خط کتاب نخوانده انــد و از تاریِخ همین دو دهه پیش هم اطالع چندانی ندارند اما چنان 

درباره مجسمه سوار و اسِب ایتالیایی ســخن می گویند کأّنه در معتبرترین دانشگاه های جهان، 
تاریخ تدریس می کنند و همه عمرشان را صرف مطالعه و تحقیق درباره جنگ های ایتالیا کرده اند. 
زرنگ ترینشان که این روزها به شدت دعوی علم و فضل می کند و همه اطرافیان رئیس جمهور را به 
بی دانشی متهم می کند برداشته نوشته که »اگر این اتفاق در زمان آقای احمدی نژاد چه ها که با او 
نمی کردند«. هرچند مدعیاتی که از سر غرض نوشته می شوند قابل اعتنا نیست اما از بابت خالی 
نبودن عریضه عرض می شــود که: برادر من! اول اینکه در اگر نتوان نشست. دوم اینکه معجزه 
هزاره سوم به دلیل کارهایی از این دســت مورد انتقاد نبود. کار او خراب تر از این حرف ها بود. ای 
کاش او فقط اندکی از تدبیر این دولت را می داشــت و در عوض هر دو هفته یک بار به جای رفتن 
به سفرهای استانی می رفت زیر سم مجسمه اسب مورد نظر در ایتالیا و هرچه دلش می خواست 
نطق می کرد. خیلی ها پای این درخت تبر زدن آموخته اند و نامی و نانی اندوخته اند. شما هم روش. 
اما یک لحظه با خودتان فکر کنید چرا هیچ نابغه دیگری جز شما به چنین نتایج حیرت آوری دست 

نیافته. یعنی یک روزنامه نگار در خود ایتالیا پیدا نمی شد تا به چنین کشف محیرالعقولی دست پیدا 
کند؟ در میان روزنامه نگاران اروپایی و آمریکایی چطور؟ این همه دستاورد آشکار و پنهان را نادیده 
گرفتن و از همه مهم تر آشــتی ایران و دنیای غرب را به هیچ انگاشتن و آن وقت درباره یک نکته 
مبهم و نه چندان روشن این همه داستان ســرایی کردن نشانه چیست؟ از دشمنان قسم خورده 
دولت انتظاری نیســت. آنها وظیفه ای جز این ندارند. آنها همان کســانی بودند که وقتی رئیس 
جمهور محبوبشان با ادبیات منحصر به فردش آبرو و حیثیت ایران را در تمامی دنیا به بازی گرفته 
بود کلمه ای در رد و انکار معجزه هزاره سوم سخن نگفتند. وقتی رئیس جمهور محبوبشان رنگ 
پرچم کشور را عوض کرد چیزی درباره حرمت پرچم رسمی کشور نگفتند. از آنها به حکِم از کوزه 
همان برون تراود که در اوست، انتظاری جز این نمی رود اما از کسانی که دست کم چندصباحی 
در کنار این دولت بوده اند و خوب می دانند امروز با این گونه بهانه تراشی ها آب به آسیاب چه کسانی 

می ریزند می توان انتظار داشت اندکی منصف تر باشند. فقط اندکی.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داستان تکان دهندة یک فرار بزرگ
سرگذشت »شین این گنون« را در کتاب »فرار از اردوگاه 1۴« بخوانیم

فــرار از اردوگاه 14 همانگونه که از نامش پیداســت ماجرای فــرار از مخوف ترین و امنیتی ترین 
اردوگاه حال حاضر جهان است. اردوگاه شماره 14 مخوف ترین اردوگاه کره شمالی است؛ جایی 
که هیچ زندانی نتوانســته بود از آن بگریزد. این کتاب سرگذشــت »شین این گنون« است که در 
این اردوگاه کار اجباری 23 ســال از عمر خود را گذرانده اســت. آن هم به گناهی ناکرده! گناه او 
آن بود که در این اردوگاه زاده شده بود، از پدر و مادری که آنها از زندانیان آن بودند. زن و شوهری 

که اجازه داشتند سالی پنج شب را با هم بگذرانند. 
حاکمــان کره شــمالی که به بــاور خود بهشــتی بی طبقه و سرشــار از عدالت و برابــری را برای 
مردمان شان به ارمغان آورده اند تمایل نداشتند کسی از واقعیت های پشت دیوارهای نفوذناپذیر 
این اردوگاه هــا خبردار شــود. بنابراین شــین و دیگرانی چــون او تنها به دلیل اینکــه از حقایق 
گاهــی یافته بودند مجبور بودند در آنجــا بمانند جایی که  تلخ و توحــش حاکم بر این اردوگاه ها آ
امکانات به انــدازه ای پایین بود که افراد به ندرت به میانســالی می رســیدند. زندانیان آنجا چیز 
زیــادی از دنیای بیرون نمی دانســتند، حتــی از آنچه تبلیغات رســمی دولت کره شــمالی بود، 
چنــدان چیزی نصیب آنها نمی شــد. به کودکانی که آنجــا به دنیا می آمدند، خواندن و نوشــتن 
آموزش داده می شــد، اما معلمان گاه با وحشیانه ترین روش ها شــاگردان را تنبیه می کردند. در 
هنــگام کار نیز قوانیــن همین اندازه قرون وســطایی بودند چنانکه وقتی شــین حین کار باعث 
 افتادن چرخ خیاطی و آســیب دیدن آن می شــود، نگهبانان برای تنبیه او یک بند انگشــتش را 

قطع می کنند!
شــین با قدی کوتاه، بدنی ضعیف که آشکارا نشان از سوءتغذیه دارد و همچنین با معلولیت هایی 
ناشی از شکنجه های رایج در اردوگاه 14 نماینده نسلی از جوانان کره شمالی است که رهبر جوان 

امروز کره شمالی نیز بدان تعلق دارد. یکی خوش پوش 
و فربه و تحصیل کرده در اروپــا و یکی معلول و نحیف 
که خوانــدن و نوشــتن را در اردوگاه کار اعمال شــاقه 

آموخته است!
شــین در 23 ســالگی یعنی در ســال 2005 به شکلی 
معجره آسا از این اردوگاه گریخت با پای پیاده خود را به 
چین رساند. سپس دو ســالی را در کره جنوبی گذراند. 
شین در یک کنفرانس خبری جراحات ناشی از شکنجه 
را بر روی بدن خود نشــان داد؛ به خصوص پاهایی که 
حین فرار با ســیم های خاردار حامل جریان الکتریکی 

به شدت آسیب دیده بودند.
شــهادت شــین در ســازمان ملل علیــه حکومت کره 
شــمالی خشم سیاســت مردان این کشــور را به دنبال 
داشــت با این حال او در آمریکا ماند و خاطراتش را در 
اختیار بلین هاردن قرار داد؛ نویســنده ای که براساس 
این خاطرات، رمان فرار از اردوگاه 14 را نوشــت؛ اثری 
که تجربیات تکان دهنده شــین را در اردوگاه و فرارش 
روایــت می کنــد. درونمایه کتــاب و ســبک تاثیر گذار 

نویسنده در خلق تصاویری زنده باعث شد این رمان با استقبال فراوانی روبه روشود. رمانی مستند 
با پرداختی واقع گرایانه که روای واقعیت های پنهان در پشــت دیوارهای این اردوگاه است. جایی 
که نمونه ای اســت از دیگر اردوگاه های پنهان در خاک کره شمالی که ظاهرا 150 تا 200 هزار 

زندانی سیاسی در این کشور را در خود مدفون کرده است.

نویسنده زندگی نامة دکتر مصدق که بود؟
مصطفی اسالمیه سال1320 در تهران متولد شد. دیپلم 
خود را از مدرســه دارالفنون گرفت. در 19 سالگی به رادیو 
رفت و یک سال در استودیوی شماره 8 رادیوی ملی در کنار 
بیژن مفید به نقش خوانی رادیویی پرداخت. ســال 1339 
کنار سیامک جاللی در روزنامه اطالعات به روزنامه نگاری 
مشغول شد. در همان سال به استخدام انتشارات فرانکلین 
در آمد و تحت نظارت نجف دریابنــدری به نمونه خوانی و 
همیاری در امور ترجمه این انتشارات کمک کرد. فعالیت 

مصطفی اســالمیه در زمینه تالیف و ترجمه، حوزه های بســیاری را در برمی گرفــت؛ از مقاله های 
کادمیــک گرفته تا ترجمه آثار ادبیـ  هنری و نوشــتن داســتان و نمایشــنامه. از جمله ترجمه های  آ
ارزشمند او می توان به این نام ها اشاره کرد: »تاریخ هنر مدرن: نقاشی، پیکره سازی و معماری در قرن 
بیستم«، »تئاتر تجربی: از استانیسالوسکی تا پیتر بروک«، »چهار نوشته درباره کوبیسم«، »ایبسن 

و استریندبرگ«، »میلیونر زاغه نشین« و »ب ال ت ازار و ب ل م ون دا«. 
همچنین از او دو سرگذشــت نامه خواندنی و ارزشــمند از زندگی و زیســت نیما یوشیج و دکتر محمد 
مصدق به ترتیب با نام های »به کجای این شــب تیره« و »فوالد قلب« منتشــر شــده است. از جمله 

نمایش نامه های او نیز می توان به »رستم و سهراب« »اویدیپوس« اشاره کرد.
اســالمیه در طول دوران نویسندگی خود تا تیر ماه 1391 با هیچ رسانه ای گفت وگو و مصاحبه انجام 
نداده بود. تا اینکه در 30 تیر 1391 پس از سال ها به بهانه انتشار زندگی نامه نیما یوشیج با حامد داراب 
گفت وگویی انجام داد که گزارش کامل آن در شــماره 23 مجله مهرنامه خود منتشــر شد. مصطفی 

اسالمیه دیروز 11 بهمن 1394 در سن 74 سالگی درگذشت.

خبر خوش سازمان محیط زیست طبیعت دوستان 
عملیات تونل انتقال آب ســبزکوه متوقف شــد. مدت هاســت، داســتان تونل انتقال آب سبزکوه با 
مخالفت و انتقاد گره خورده است. منتقدان معتقدند ساخت و بهره برداری از این تونل، ده ها چشمه 
در اســتان چهارمحال وبختیاری را خشک خواهد کرد و بیش از 150 میلیون مترمکعب منابع آبی را 
درمعرض خطر قرار می دهد. به همین دلیل در ماه های گذشــته، انتقادها به ویژه انتقادهای محلی 
به اجرای این پروژه ادامه داشــته، ساکنان محلی به دلیل خشک شــدن چشمه های حیاتی در این 
منطقه، مخالف اجرایی شدن آن هستند. اعتراض ها بی نتیجه مانده بود، حتی یک سال پیش گفته 
می شد وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب ســبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی توجه به 
همه هشــدارها به فعالیت خود ادامه می داد. یک سال پس از شنیده شدن خبر دستور توقف اجرای 
پروژه از سوی وزارت نیرو، حاال سازمان حفاظت محیط زیست برای منتقدان عملیات تونل سبزکوه و 
چهارمحال وبختیاری ها، خبری خوش دارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات 
تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد. »معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این 
منطقه بازدید و گزارشــی تهیه کرد و براساس حکمی که سازمان محیط زیست گرفته، عملیات فعال 
متوقف شده است.« معصومه ابتکار درحاشیه هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست در جمع 
خبرنگاران گفت: »ما اعتقاد داریم این تونل می تواند صدمات جبران ناپذیری را هم به منابع آب استان 

و هم به تاالب چغاخور بزند، از این جهت عملیات فعال متوقف است.«
دکتر ابتکار همچنین درباره مشکل گرد  و غبار خوزســتان هم گفت: »در مورد موضوع مقابله با گرد  و 
غبار، بخشی که مربوط به داخل کشور است با جدیت انجام می شود، طرح های عملیاتی آن در استان 
خوزستان و استان های دیگر آغاز شده، مطالعات آن در بسیاری از استان ها تکمیل شده است، دولت 
در موضوع گرد  و غبار گام های خوبی برداشــته است. بخشی هم از خارج ایران وارد کشور می شود که 
مشکالت خاص خودش را دارد، مانند عراق به دلیل شرایط خاص امنیتی که در این کشور برقرار است، 
امکان ورود و همکاری با دولت آن درحال حاضر برای تثبیت منشأ ریزگردها و همچنین کنترل بر شرایط 
آن منطقه، بسیار کم است.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: »در مورد گرد و غبار به دلیل 
شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه دارد و ناامنی هایی که داعش و گروه های افراطی به وجود آورده اند، 
پیشنهاد دادیم مسأله گرد و غبار در سطح بین المللی و به عنوان یک معضل جهانی مطرح شود که ماه 
گذشته در سازمان ملل قطعنامه ای با پیشنهاد ایران به تصویب رسید که براساس آن موضوع مقابله با 
گرد و غبار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت.« خبر تولید برق از زباله هم پس از سفر رئیس جمهوری 
و گروهی از اعضای هیأت دولت به فرانســه شنیده شــد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
این همکاری با فرانسوی ها، با اشاره به بازدید خود از کارخانه زباله سوز در فرانسه گفت: »در ایران شهر 
تهران یک نیروگاه تولید انرژی از زباله دارد که البته مشــکالتی دارد که امیدواریم هرچه زودتر برطرف 
شود، همچنین یک زباله سوز در کهریزک مشغول به کار است. در ایران با این فناوری ناآشنا نیستیم اما 
آنچه مهم است، این است که مشخصات فنی این فناوری مخصوصا در بحث آلودگی هوا، دی اکسین ها 
و فوران ها باید با اســتاندارد جهانی همخوانی داشته باشد، مسأله بعدی این فناوری قیمت برق است و 

این که برق را از این واحدهای تولیدی به قیمتی خریداری کنیم که برای آنها مقرون به صرفه باشد.«

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

گره بیکاری زنان باز می شود؟
نرخ بیکاری زنان ایرانی 20 درصد است، عددی دو برابر 
مردان. پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
خروج از این بحران، تغییر بنیان های سیاست گذاری 
معطوف به جنســیت و برنامه ریزی شایسته است؛ اما 
راهکار یک کارشناس مسائل اجتماعی، گرایش بیشتر 
به گردشگری اســت. زهرا نژادبهرام با اعتقاد به اینکه 
پسابرجام، موقعیت ها را برای گردشگری ایران بالفعل 
می کند، پرداختن به این صنعت را راهکاری برای کسب 

درآمد جایگزین نفت و حل بحران بیکاری دانست گفت: گردشگری فارغ از آنکه یک امکان برای 
کسب درآمد است، فرصتی برای ایجاد اشتغال محسوب می شود. با توجه به میزان بیکاری در میان 
جوانان تحصیل کرده و به خصوص زنان با نرخی در حدود ٢٠ درصد، این صنعت با صرف هزینه های 
محدود قادر است بسیاری از مشکالت اشتغال را مرتفع کند. او سپس به بروز ناامنی های اخیر در 
کشورهای خاورمیانه که صنعت گردشگری آ نها را به مخاطره انداخته اشاره کرد و افزود: در این میان 
نکته قابل تأمل، امنیت موجود در کشور است که سرمایه ای ارزشمند برای جلب گردشگر است. وقایع 
نگران کننده  کشورهایی مثل ترکیه و مصر که مقصد اصلی گردشگران خاورمیانه بودند، این امکان را 
برای جلب گردشگران به ایران فراهم می کند، فرصتی که با برجام به یک امکان بالفعل مبدل شده 
است. این فعال اجتماعی ســپس با اشاره به جایگاه گردشگری ایران در جهان، اظهار کرد: سهم 
گردشگری ایران از جهان بسیار کم است، اما اکنون با توجه به رفع بسیاری از تحریم ها پس از برجام، 

این فرصت برای ایران ایجاد شده که نگاهی دیگر به گردشگری داشته باشد.

خالو قنبر به جشنواره موسیقی فجر می آید 
محســن آقایی سرپرســت گروه »آوای موج« درباره 
حضورشان در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر 
گفت: این اولین حضور ما در جشــنواره است. برای 
من و گروهم جای خوشحالی است که در جشنواره ای 
به این باشکوهی شرکت خواهیم کرد. او ادامه داد: 
کارهای ما از قطعات فولکلوریــک و قدیمی محلی 
بوشهر است که با بازتنظیم مجدد اجرا خواهند شد. 
مــا 14 قطعه را اجرا خواهیم کــرد. ضمن آنکه برای 

هریک از بخش های اجرایی مان یک سورپرایز خواهیم داشت. یکی از این سورپرایزها حضور 
پیشکسوت عرصه موســیقی جنوب خالو قنبر راستگوست. در حقیقت موسیقی ما با موسیقی 
شهر بندرعباس تلفیق شده و یک موسیقی شاخص را به روی صحنه خواهیم برد. همچنین ما از 
حضور دیگر پیشکسوتان این عرصه در این اجرا نیز بهره مند خواهیم شد اما فعال ترجیح می دهم 
نام شان مسکوت باقی بماند. آقایی اضافه کرد: یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث خوشحالی ما شد 
تمام شدن بلیت های این اجراست. در واقع مسئله به آخرین اجرای ما در فرهنگسرای ارسباران 
باز می گردد. مخاطبان ما شدیدا خواستار تمدید بودند و ما با وعده این اجرا به آنها قول تمدید را 
دادیم. به احتمال زیاد با وجود شرایط موجود دومین سئانس کنسرت ما در جشنواره فجر تمدید 
خواهد شد. این هنرمند در پایان گفت: با در نظر گرفتن اعضای اصلی و ثابت گروه که بین رده 
ســنی 20 تا 24 سال هستند، »آوای موج« جوان ترین گروه جشــنواره فجر است. گروه »آوای 

موج« روز 29 بهمن ساعت 19 در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه خواهند رفت.
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