
جلسه سران قوا برای پسابرجام و انتخابات
جلسه سران قوا به میزبانی رییس جمهور در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
برگزار شد. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس  جمهوری، آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس 
قوه قضائیه و علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ظهر امروز در نشستی به میزبانی رییس  جمهور، 
مهم ترین مسایل و موضوعات روز کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. رییس  جمهور پس از این 

صفحه ۳نشست در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در این جلسه سران قوا راجع به مسایل مهم کشور ...
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پرسپولیس باید برای داشتن 
برانکو خوشحال باشد!

انتقادات شدیداللحن میر کاظمی از روحانی

نطق با چاشنی اتهام
مسعود میر کاظمی وزیر اسبق نفت و از جمله منتقدان سرسخت سیاست های دولت روحانی طی این 
چند سال گذشته است. وی یکی از افرادی است که به شدت پیگیر پرونده کرسنت بوده و از زمانی که 

بیژن نامدار زنگنه به جای کرسی سابق وی در وزارت نفت تکیه زده است، از هیچ 
فرصتی برای انتقاد به سیاست های نفتی دولت و به شکل کلی سیاست های 
اقتصادی و بعضا سیاسی روحانی فروگذار نکرده است. اما نطق امروز وی در 
مجلس رنگ بوی دیگری داشت. شدید تر از همیشه و همراه با اتهاماتی که 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳به شخص روحانی وارد کرد. مسعود میر کاظمی  ... صفحه 7

اســتیماچ در نشست خبری 
پیــش از دیدار ســپاهان 
برابر پرسپولیس گفت: 
ما یک بــازی خوب 
 با یک تیــم بزرگ 

داریم ...

واکنش وزیر فرهنگ به اتفاقات کاشان

علی جنتی: اعالم عزای عمومی جای تاسف داشت
صفحه ۳

صفحه 5

فرمانــده ســپاه در دوران دفاع 
مقدس، در پی درگذشت سرلشکر 
ســلیمی فرمانده پیشین ارتش و 

مشاور فرمانده  ...

علــی مطهری بــا بیــان اینکه 
»موضوع تأیید صالحیتم از سوی 

مراجع نزدیک  ...

رئیس شورای عالی سیاستگذاری 
اصالحــات با اشــاره به ســابقه 
اصالح طلبــان در انقالب، تاکید 

کرد: اگر بگویم ...

ماجرای تماس 
سرلشکر سلیمی 

سختگیری 
شورای نگهبان 

کمتر شده

قهر درقاموس 
اصالحات نیست

هدیه ای بد برای بیت امام)ره(

 سرانجام نیکویی 
منتظر مردم است

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه 
امــروز همه زیرســاخت ها بــرای حرکت به ســوی 
پیشــرفت فراهــم اســت، اظهــار کــرد: بعــد از 
برجــام ســرانجام نیکویــی در انتظار ملت اســت و 
ملت به ســوی ســکوی پرتــاب قرار گرفته  اســت.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی خاطرنشان 
کرد: ایران برای نخستین بار شیوه حمرانی برای یک 
امپراطوری عظیم را عرضه کرد. پس از اســام نیز 

صفحه ۲ایران اســامی پیش قراول  ...

 تقابل مستقیم، 
مذاکرات غیرمستقیم 

با وجود انفجارهای تروریســتی روز یکشنبه در جوار 
حرم حضرت زینب )س( که به گفته مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، با هدف مختل کردن مذاکرات 
صلح ژنو انجام شد، این مذاکرات در حال آغاز است 
و به نظر می رسد اعضای حاضر در مذاکرات، نسبت 
به برگزاری آن علی رغم اختافات مصمم هســتند. 
بــه هر حال، اگرچــه تکثیر گروه های تروریســتی و 
شورشــی، حضــور و نقش آفرینی بازیگــران متعدد 

صفحه ۴خارجی و اختافات گسترده  ...

باند قاچاق نفت ایران 
متالشی شد

یک مقام مســئول با اشــاره به دســتگیری و انهدام باند 
قاچــاق یکــی از مرغوب تریــن نفت های تولیــدی ایران 
گفت: قاچاقچیان برای سرقت نفت اقدام به ساخت خط 
لولــه زیرزمینی و حتی مخازن ذخیره ســازی کرده بودند.
نفت تولیدی از میدان مشــترک هنــگام با درجه ای. پی. 
آی ۵۰ تــا ۵۱ مرغــوب ترین نفت خام تولیدی در ســطح 
منطقه خلیج فارس و حتی کل جهان اســت به طوری که 
برخی از مســئوالن از نفت تولیدی ایــن میدان به عنوان 

صفحه 5گازوئیــل طبیعــی یــاد می کنند ...

 آشنایی با قاتل پنهان 
در غذای روزانه!

حمیــد جنیدی- هنگامی که در هنگام قدم زدن در 
پیاده روهای شــهر ویترین مغازه های ســوپر مارکت  
را نــگاه می کنیــم ایــن مســئله در ذهنمــام خطور 
می کند که اکثر تنقــات و خوراکی های فرزندان و 
حتی بزرگســاالن ما از نمک زیاد تهیه شــده است و 
نکته جالب این جاست اســت که این مواد خوراکی 
باب میل همه قشــرهای اجتماع اســت و به همین 
خاطر اســت که به دلیل رعایت نکــردن در مصرف 

صفحه 6نمک کشــورمان طبق آمار ...

سوشا در فهرست 
پرسپولیس حضور دارد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت سوشا مکانی 
در فهرســت ۱۸ نفره این تیم مقابل سپاهان حضور 
دارد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد تماشــاگران 
با حضور در ورزشــگاه، یار دوازدهم تیم خود باشند.
برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبــری پیش از دیدار 
با ســپاهان که بعدازظهر امروز دوشــنبه در ســالن 
کنفرانس ســازمان لیــگ برگزار شــد در خصوص 
ایــن بازی گفت: لــوکا ماریچ و انصــاری دو بازیکن 

صفحه 7خوب ما هســتند که نمی توانیم  ...

صفحه ۲

اگر تفرقه ها عمیق شود، نباید انتظار دوام انقالب را داشته باشیم
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الیحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل سرانجام به تصویب رسید
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات الیحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص خبر داد و گفت: بر 
اســاس این الیحه زنان شاغل با شرایط خاص بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع مربوطه 36 ساعت در 
هفته کار می کنند اما حقوق و مزایای 44 ساعت را دریافت می کنند. فاطمه آلیا از تصویب الیحه کاهش ساعت کاری زنان 
شاغل در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: این الیحه پیشنهاد مرکز امور زنان دولت دهم و با همکاری نمایندگان 
خانم مجلس آماده شد و در اواخر دولت گذشته و اوایل مجلس نهم تقدیم مجلس شد، ما از ابتدا پیگیر این موضوع بودیم و 
کمیسیون اصلی این موضوع کمیسیون اجتماعی بود و بنده به عنوان عضو کیسیون اجتماعی توضیحات زیادی دادم تا 

برای آقایان رفع ابهام شود، با توجه به اینکه الیحه است و شورای نگهبان به لحاظ بار مالی ایرادی به این الیحه وارد نخواهد کرد ان شاءالله بعد از تأیید شورای 
نگهبان به دولت ابالغ می شود و از آن پس به وزارتخانه های مختلف ابالغ خواهد شد. وی ادامه داد: الیحه یک ماده واحده دارد و بر اساس این ماده ساعت 
کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند 
آنها مبتال به بیماری های صعب العالج است هم در دستگاه های اجرایی ماده 222 قانون برنامه پنج ساله که شامل کلیه وزارتخانه ها و نهادهای عمومی 
و هم شامل بخش های غیردولتی می شود و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط 36 ساعت در هفته کار می کنند اما حقوق و مزایای 
44 ســاعت را دریافت می کنند. آلیا تصریح کرد: در تبصره دیگر این الیحه  آمده اســت کیفیت محاسبه ساعت کار و حق بیمه سهم کارفرما در آیین نامه 
اجرایی حداکثر ظرف 3 ماه از سوی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و همینطور وزارت تعاون و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اتهامات روزنامه نگاران بازداشتی مشخص شد
اتهامات چند تن از روزنامه نگارانی که آبان ماه امسال به دلیل همکاری با دولت های متخاصم غربی بازداشت شدند، 
مشخص شد. سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز دو تن از بازداشت شدگان، درباره 
آخرین وضعیت پرونده موکالن خود گفت: در این قضیه بین بازپرس پرونده و دادستان اختالف وجود داشت که در نهایت 
پرونده برای حل اختالف به شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع شد و قاضی صلواتی به نفع دادستان نظر داد.
وکیل مدافع مازندرانی و ســحرخیز افــزود: بازپرس معتقد بود اقدامات اینها فقط مصــداق فعالیت تبلیغی علیه نظام 
است اما دادستان عقیده داشت که این اقدامات عالوه بر فعالیت تبلیغی علیه نظام، مصداق اقدام علیه امنیت ملی از 

طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات است. البته برای برخی از متهمان عالوه بر اتهامات یاد شده، نشراکاذیب هم گرفته اند. علیزاده طباطبایی 
گفت: در نهایت موضوع برای حل اختالف به شعبه 15 دادگاه انقالب ارجاع شد و قاضی صلواتی به نفع دادستان نظر داد. وی توضیح داد: با توجه به 
اتمام دو ماه بازداشــت موقت متهمان در روز جاری، بایستی امروز درباره وضعیت بازداشت این افراد تصمیم  گرفته شود که بر این اساس یا مجددا قرار 

بازدادشت صادر می شود یا قرار دیگری صادر خواهد شد.
علیزاده طباطبایی گفت که هم اکنون پرونده در اختیار دادســتان است و به زودی کیفرخواســت صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. 12 آبان ماه 
امســال بود که سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اســالمی پس از ماه ها رصد مستمر اطالعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد قضیه، چند تن از 

اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند، بازداشت کرد.

 سرانجام نیکویی 
منتظر مردم است

رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امروز همه 
زیرســاخت ها برای حرکت به سوی پیشرفت فراهم 
اســت، اظهار کرد: بعد از برجام سرانجام نیکویی در 
انتظار ملت اســت و ملت به سوی سکوی پرتاب قرار 

گرفته  است.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی خاطرنشان 
کرد: ایران برای نخستین بار شیوه حمرانی برای یک 
امپراطــوری عظیم را عرضه کرد. پس از اســالم نیز 
ایران اسالمی پیش قراول نشر اندیشه و نشر حکمت 

اسالمی در دنیا بود.
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامه با اشــاره به 
توافق ایران و گروه 1+5، تأکیــد کرد: پس از برجام 
مــا وارد عرصه و فازی جدید شــده ایم. گرچه در طی 
دوازده ســالی کــه پرونده هســته ای ایــران مطرح 
بود بارهــا پیش می آمد که امکان حــل این موضوع 
فراهم شــود و به دالیلــی این اتفاق نیفتــاد اما تقدیر 
 الهی به گونه ای بود که امروز پرونده هسته ای ایران 

به نتیجه برسد.
وی بــا بیــان اینکــه جــز اراده الهی چیــز دیگری 
نمی توانســت ایــن پرونده را به ســرانجام برســاند، 
خاطرنشــان کــرد: تمام مســئوالن در ایــن دوازده 
ســال زحمات بســیاری کشــیدند اما تقدیر الهی به 
 گونــه ای بود که برجام ســرانجام در دولــت یازدهم 

اتفاق بیفتد.
صالحــی با بیــان اینکه ایــن زمان طوالنــی گرچه 
مشــکالتی برای مــا ایجاد کرد اما باعث اســتقالل 
کشــور شــد، گفت: اســتقالل یک ملت آســان به 
دســت نمی آیــد و بــرای اینکه جمهوری اســالمی 
ایران بتواند در عرصه بین الملل به عنوان کشــوری 
ابعــاد مختلــف  در  ویژگی هــای خــاص  دارای 
 ظاهر شــود ناگزیر بایــد از این گردنه هــای پرخطر 

عبور می کرد.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان کرد: 
جمهوری اســالمی ایران کشــوری در حال توسعه 
اســت که توانســته در عرصه تعامــالت بین المللی 
 بــه عنــوان کشــوری توســعه یافتــه ظهــور و بروز

 یابد.
وی با اشــاره بــه تــالش  دیپلمات های کشــورمان 
در تحقــق حقــوق ملت ایــران، خاطرنشــان کرد: 
در جریــان مذاکــرات صحنه هایــی می دیــدم که 
به خــود می بالیــدم. در جریان مذاکــرات می دیدم 
که چگونــه وزیر امــور خارجه کشــورمان در مقابل 
وزیــران امــور خارجه کشــورهای قدرتمنــد جهان 
بــا مقاومت، اســتقامت و رشــادت می ایســتد. این 
مذاکــره کنندگان که فرزند ملت هســتند که اعتبار، 
اقتدار، بزرگــی و همراهی ملت و نیــز نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی در چارچوب عــزت، حکمت و 
 مصلحت توانســتند دســتاوردی بزرگ را به دســت

 بیاورند.
وی با تأکید بر اینکه برجام به فرجام رســیده و حقوق 
جمهوری اسالمی ایران بدون تشبیهی در دنیا تثبیت 
شده است، به نقش مقام معظم رهبری در پایان یافتن 
پرونده هسته ای کشورمان اشاره کرد و گفت: نقشی 
که مقام معظم رهبری در تحقق برجام داشتند نقشی 
بی بدیل بود. ایشــان با تذکراتی که مطرح می کردند 
و راهنمایی هایــی که داشــتند مســیری را برای این 

مذاکرات  باز کردند.
صالحی با اشــاره بــه دوران پســابرجام، تأکید کرد: 
مــن بعــد از برجــام ســرانجام نیکویی بــرای ملت 
می بینم. چرا که ملت در ســکوی پرتــاب قرار گرفته 
 اســت و همــه چیــز از جملــه زیرســاخت ها آماده 

است.

هدیه ای بد برای بیت امام)ره(
اگر تفرقه ها عمیق شود، نباید انتظار دوام انقالب را داشته باشیم

آیت الله اکبر هاشمی رفســنجانی در مراســمی که به مناسبت فرا رسیدن دهه 
فجر و ورود امام به کشــور در ترمینال شــماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، 
درخصوص عدم احــراز صالحیت نواده امام گفت: همه باید به امام)ره( و بیت 
ایشان خود را بدهکار حساب کنیم، بدهکارها هدیه  خوبی در مقدمه انتخابات 
به بیت امام ندادند. رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره 
به تفرقه های پیش آمده در این ســال ها، در این خصوص هشدار داد و اظهار 
کرد که اگر این تفرقه ها عمیق شوند، نباید انتظار دوام انقالب را داشته باشیم. 

شما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟
آیت الله هاشمی در این ســخنان با گالیه از عددم احراز صالحیت سید حسن 
خمینی گفت: صالحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول 
نمی کنید؛ شــما صالحیت خود را از کجا آورده اید؟ چه کسی به شما اجازه داده 
است که قضاوت کنید؟ چه کســی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری 
کنید؟ برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه 
کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون ها برای شما باشد؟ چه کسی 
اجازه داد که تربیون های نماز برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه 
کسی به شما این ها را داد؟ هاشمی در ادامه تاکید کرد: اگر امام خمینی و نهضت 
ایشــان و اراده عمومی مردم نبود هیچ کدام از این ها نبودند. زمانی که باید همه 

به هم تبریک بگوییم هدیه بدی به بیت امام دادید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که »ما در انتخابات بندهای 
بی خودی جلوی مــردم می بندیم« به تعداد ثبت نام کنندگان مجلس شــورای 
اسالمی اشــاره کرد و گفت: قبول دارم که نمی شود 12 هزار نفر برای مجلس 
ثبت نام کنند و همه با هم در انتخابات به رقابت بپردازند اما راهش این است که 
پیش از انتخابات قانونی بگذاریم و بگوییم کســانی که می خواهند نامزد شوند 
باید یک سری شــرایط از جمله تعدادی امضا از برخی علما و مردم داشته باشند 
و برخی از متخصصیــن صالحیت آن ها را تایید کننــد. وی تاکید کرد که نباید 
بگذاریم ثبت نام کنند و اصاًل فرصت برای بررســی پرونده شان نداشته باشیم و 
پرونده آن ها را بررسی نکنیم و در نهایت به آن ها بگوییم که صالحیت شما احراز 

نشده است و این راه و شیوه درستی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه باید بگذاریم مردم خود 
انتخاب کنند، اظهار کرد: افکار عمومی کمتر از ما اشــتباه می کنند و چنانچه 

اشتباه هم کنند خود به زودی می فهمند و جبران می کنند.

با وجود تفرقه ، انتظار دوام انقالب را نداشته باشیم
هاشمی رفسنجانی در بخش  دیگری از صحبت های خود همدلی و وحدت مردم را 
اصلی ترین دلیل پیروزی انقالب اسالمی دانست و اظهار کرد: در انقالب اسالمی 
این لطف خدا بود که دل های مردم به هم نزدیک شد و در میان آنها به استثنای 

یک اقلیت وحدت ایجاد شد. وی با اشاره به این اقلیت ادامه داد: آن اقلیت، اقلیتی 
بودند که گرچه دلشان با مردم بود ولی منافعشان با مسائل دیگری گره خورده بود. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشــان کرد: نکته اساسی پیروزی 
انقالب اسالمی این است که مردم با یکدیگر متحد شدند همانطور که خداوند نیز 
وعده داده است این اتحاد نتیجه اش پیروزی خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه برای 
پیروزی انقالب هزینه های بسیاری کرده ایم تا مردم به خیابان ها آمدند و انقالب 
پیروز شد، اظهار کرد: این امام بود که مردم را با حجت و خیالی راحت به خیابان ها 
آورد. در آن شــرایط رهبری امام و حمایت های مردم و بخش بزرگی از روحانیت، 

دانشگاه ها و اصناف بود که باعث شد انقالب به پیروزی برسد.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در آن زمان پرچم های بسیاری برافراشته شده 
بــود اما دل های همه در یک نقطه به هم می رســید، اظهار کرد: آن نقطه ضد 
رژیم بود. هیچ گاه نباید آن را فراموش کرد چراکه مســاله ای بسیار مهم است؛ 
تا زمانی که این نقطه را داشــته باشیم نگران سرنوشــت آینده انقالب در تاریخ 
نیستیم اما اگر نســبت به این نقطه بی توجه شویم و تفرقه ها عمیق شود در آن 
زمان است که نباید انتظار دوام انقالب را داشته باشیم. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه متاســفانه طی 10-12 سال اخیر دچار این تفرقه 
شده ایم، گفت: متاسفانه طی سال های اخیر دچار تفرقه ای شده ایم که راه ها 
بسیار عوض شده اســت. کســانی که حتی روحانیونی که در انقالب دستی بر 
آتش نداشتند، در آن تفرقه سهیم اند و شرایطی را که به وجود آورده اند که کار به 

اختالفات واقعی کشیده شده است.
هاشمی رفسنجانی گفت: گرچه آن شرایط بسیار سخت گذشت و تحریم های 
شــدیدی علیه ما اعمال شد و خسارت های زیادی به کشور وارد و ثروت ما برده 
شــد، اما دوباره نقطه دیگری پیش آمده و دوباره امید وحدت در ایران پیدا شده 
است. اکثریت جامعه راه خود را پیدا کرده اند و فهمیده اند اشتباه شده است. وی 
خاطرنشان کرد: خداوند راه جدیدی را پیش راهمان قرار داده و ما دنبال راهی 
که شروع کرده بودیم و به خاطر آن شهدای بسیاری تقدیم و هزینه های بسیار 

برای آن صرف کرده ایم، هدایت کرد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با اشــاره به دوران پیــروزی انقالب 
اسالمی اظهار کرد: امروز نیز مانند گذشته و پس از پیروزی انقالب که عده ای 
شــروع کردند به دعوا کردن و مبارزه و ترور، ایــن نقطه به تاخیر می افتاد ممکن 
بود مشــکالت بســیاری پیش بیاید. گرچه عده ای در اقلیت امروز در تالش اند 
که برخی اقداماتی انجام دهند اما کثریت مردم جور دیگری هســتند و خداوند 

همواره به اکثریت مردم و دل آنها نگاه می کند.

اقلیت مخالف نمی دانند قرارداد چیست!
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه با تاکید بر اینکه ایران مجددًا 
در حال تبدیل به نقطه تعادل اســت، گفت: ما پیش از این یک بار پس از جنگ 

تبدیل به نقطه تعادل در منطقه شدیم و سال ها نیز در این جایگاه قرار داشتیم. 
اما امروز مردم تجربه آن دوران را دارند و قدر این نعمت را بیش از پیش می دانند. 
همچنین شرایط مناسبی نیز فراهم شده است و همدلی ای که میان مردم ایجاد 

شده می تواند ضامن حفظ این نقطه تعادل باشد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به مذاکرات ایران با 1+5 اظهار کرد: ناظران جهانی 
هیچ گاه تصور نمی کردند که شــش قدرت جهانی که 90 درصد قدرت دنیا را در 
اختیار دارند در مقابل تیم مذاکره کننده ای که هیچ حربه ای در اختیار نداشتند 
و فقط حرفشان حرف بود و با منطق همراه با عقالنیت صحبت می کردند، قانع 

شوند اما آنها قانع شدند و دیدند که ایران حق را می گوید.
هاشمی رفســنجانی با اشــاره به ســفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه و 
دستاوردهای این سفر اظهار کرد: امروز اقلیتی که همواره مزاحم بوده و هستند 
با وجود اینکه ســفر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی دستاوردهای بزرگی به 
همراه داشته، در حال سمپاشی هســتند و می گویند برجام نتیجه داد اما برای 
پاریس. وی افزود: آنها نمی دانند که قرارداد چیست چراکه اگر بدانند نباید این 

حرف ها را به زبان بیاورند. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشــاره به حضور هیات های مختلف 
تجاری و اقتصادی خارجی در ایران اظهار کرد: ظرف چند ماه مشاهده می کنیم 
که شرق و غرب برای همکاری با ایران مسابقه می دهند و این اتفاق کمی نیست. 

اینها همه حاصل انتخابی است که مردم داشته اند.
گاه شده اند و بدون هیچ هزینه ای  هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: مردم آ
پای صندوق های رای رفتند و دولتی را که می توانســت با روی کار آمدن تا پای 
جنگ پیش بــرود، عوض کردنــد. وی در پایان اظهار کرد: امیــدوارم با نقطه 
تعادلی که با تالش دولت و تیم مذاکره کننده و شخص آقای روحانی و همچنین 

حمایت های رهبری ایجاد شده است، کارها به خوبی پیش برود.
گفتنی اســت دبیر کل جامعه اسالمی مهندســین جزء اولین کسانی بود که به 
گفته های امروز هاشمی درمورد عدم احراز صالحیت سید حسن خمینی پاسخ 
داد. محمدرضا باهنر در ســخنانی گفت: شــاید برخی توقع دارند از رانت های 
ویژه استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه امام هم همواره بر این نوع توقعات خط 
بطالن کشیدند، اظهار کرد: بارها و بارها این اتفاق در طول دوران حیات ایشان 
تکرار شد. جمله مشهور ایشــان در تاریخ ثبت شده است که گفتند: من هم در 

برابر قانون برابر هستم. 
باهنــر در ادامه بیت امام را برای نظام معتبر خوانــد و افزود:  خانواده امام برای 
کشــور و نظام محترم هســتند و باید به قوانین پایدار بود اگر قرار به امتحان بود 
خوب بود ایشان هم در امتحان شرکت می کردند. وی افزود این که بیان می شود 
سید حسن خمینی برای امتحان دعوت نشد ، یک شوخی است. باهنر در عین 
حال تصریح کرد: یک امتحان دادن شــان انسان را کم نمی کند بلکه افزایش 

می دهد.

پیگیری روزدیدبان مجلس

گزارش تخلفات و جرائم انتخاباتی در فضای مجازی تهیه شد
ســخنگوی وزارت کشــور همچنیــن دربــاره تشــکیل کمپیــن و تبلیغات نامتعــارف داوطلبــان انتخابــات در فضای مجــازی اظهار داشــت: همه موارد از ســوی وزارت کشــور رصد می شــود 
در ایــن راســتا گــزارش افرادی کــه در فضــای مجازی مرتکــب تخلف یــا جرایــم انتخاباتی شــدند، تهیه شــده و بــه دســتگاه های ناظر اعــالم خواهد شــد، قطعا این دســتگاه در بررســی 
صالحیت هــای ایــن افراد ایــن موضوع را مد نظر قــرار می دهــد.وی اضافه کرد: جرایــم انتخاباتی به دســتگاه قضا ارائه شــده و برای رســیدگی به این موضوع رئیس این دســتگاه شــعبی از 
 دادســرای ویژه جرایم انتخابات را تشــکیل داده اســت، کــه در این رابطه هم مواردی منجر به صدور کیفرخواســت شــده اســت.امیری ادامــه داد: در این راســتا  کلید واژه "جرایــم" و "تخلف" 

با هم متفاوت است، 
برای جرائم مجزات مقرر شده اما تخلف مجازاتی ندارد و ضمانت اجرای آن غیر از این مولفه است.قائم مقام وزارت کشور همچنین درباره حضور و دخالت سفارتخانه های خارجی در 

پروسه انتخابات اظهار داشت: پیگیری این موضوع مربوط به دستگاه های امنیتی است و این دستگاه این موضوع را رصد می کند.

سیاسی
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»برجا« یا برنامه جامع انتخاباتی اصالح طلبان که در جلسه هفته گذشته شورای 
سیاســت گذاری انتخاباتی اصالح طلب ها مصوب شــده بــود، به حوزه های 
انتخابیه ، برای بهره گیری نامزدهای انتخاباتی اصالح طلب ارســال شد. این 
برنامه دغدغه های جدی ائتالف فراگیر اصالح طلبان را در ســه محور اصلی 
خالصه کرده است: حفظ و افزایش امید در جامعه، تامین و حفظ آرامش جامعه 
و رونق اقتصادی. اما برجا چیست و چه محورهایی دارد؟ آن طور که امید ایرانیان 
اعالم کرده است برجا در پنج حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
محیط زیست تهیه شده اســت. در حوزه سیاست داخلی، محورهایی همچون 
موارد زیر برای تسلط هر چه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خود، مورد نظر قرار 
گرفته شده اســت: وضع قوانین مناسب برای تسهیل فعالیت احزاب، اصالح 
سازوکارهای قانونی برای برگزاری انتخاباتی سالم تر و شفاف تر، نظارت مستمر 
و مناسب بر عملکرد دولت برای شــکل گیری دولت پاسخگو، تصویب قوانین 

در راســتای بســط آزادی های مدنی و تامین حقوق شهروندی و اجرایی کردن 
اصول مغفول واقع شده قانون اساسی. وضع قوانین با رویکردهای تعاملی برای 
تســهیل دیپلماسی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی و تالش برای ایفای 
نقش بیشتر مجلس در بهبود کیفیت روابط خارجی مبتنی بر دیپلماسی پارلمانی 

یکی از مهم ترین برنامه های حوزه سیاست خارجی است.
در حــوزه اقتصادی 26 محــور اصلی مورد نظر قــرار گرفته اســت که یکی از 
مهم ترین آنها تالش در راســتای اصالح ســاختار اقتصادی کشــور بر مبنای 
تخصص و مزیت های ملی با تاکید بر قابلیت رقابت در همه حوزه ها برای تحقق 
اهداف سند چشم انداز 1404 است. حمایت از تشکل ها و انجمن های صنفی 
و تخصصی در حوزه نشر و رسانه و قانون مند و منطقی کردن نظارت بر سایت ها 
و شــبکه های داخلی، تمهید مقررات ناظر بر رقابت پذیــری و انحصارزدایی از 
فعالیت در حوزه های ســینما، تئاتر، موسیقی و رادیو و تلویزیون برای مشارکت 

بخش خصوصی و اصالح نظام حقوقی ناظر بر فعالیت در حوزه سینما، تئاتر و 
موسیقی، اتخاذ تمهیدات قانونی حمایت از یگان حفاظت از میراث فرهنگی، 
فراهم آوردن بسترهای قانونی برای بیمه کردن آثار هنری، نظارت بر کار دولت 
در خصوص اجرای ســند تحول آموزش و پرورش کشور و تدوین شاخص های 
ارزیابی فرهنگ عمومی جامعه ازجمله محورهای مهم بخش فرهنگی است. 
در سطح فراملی در حوزه فرهنگی نیز تسهیل و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور 

و نخبگان فرهنگی خارجی یکی از محوری ترین بخش های این حوزه است.
در خصوص برنامه های اجتماعی که در 23 محور تهیه شده است، وضع قوانینی 
که امنیت انسانی را از همه جهات تضمین کند و نیز اصالح و بازنگری قوانین و 

مقررات بیمه های اجتماعی در صدر برنامه های این بخش قرار دارد.
برنامه های محیط زیســتی اصالح طلبان ازجمله بخش های مهم این برنامه 
اســت که در 28محور تنظیم شــده اســت؛ بازنگری، اصالح و تقویت ساختار 
نهادهای مسوول در راستای اجرای حکمرانی مطلوب محیط زیست در کشور 

در صدر این بخش از برنامه های اصالح طلبان قرار دارد.

اصالح طلبان بدنبال »برجا«

 اعالم عزای عمومی 
جای تاسف داشت

جلسه سران قوا برای 
پسابرجام و انتخابات

علی جّنتی در گفت و گویی با خبرنگار جماران، در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه »چرا با گذشت 37 سال پیس از انقالب 
اسالمی همچنان استانداردها و ضوابط روشن و پذیرفته شده ای در عرصه فرهنگ وجود ندارد؟« اظهار کرد: دلیل این امر 
به تفاوت ســلیقه های فردی برمی گردد؛ چرا که در حوزه فرهنگ بر خالف بسیاری حوزه های دیگر همچون مهندسی، 
پزشکی، اقتصاد و... همه خود را صاحبنظر می دانند و به همین خاطر ابراز نظر می کنند. وی یادآور شد: با توجه به اینکه 
مقام معظم رهبری بر حوزه فرهنگ تأکید زیادی دارند و در حوزه های مختلف همچون کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی 
و... اظهارنظرهای ایشان در قالب کتب جداگانه جمع آوری شده و برداشت ایشان روشن است، حداقل مقامات رسمی به این 
سخنان توجه کنند؛ اما متأسفانه گاهی این مقامات از مدار صحیح خارج شده و صحبت هایی می کنند که برخالف نظرات 
رهبری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اتفاقات اخیر در کاشان در پی ورود یک بازیگر مطرح کشورمان به 
این شــهر، تصریح کرد: اینکه یک عالم و فقیه که عنوان نماینده ولی فقیه هم دارد به خاطر حضور یک نماینده سینمای 
کشور اعالم عزای عمومی کند جای تأســف و تعجب دارد. وی افزود: اگر اینگونه صحبت ها از طرف برخی شخصیت 
های رسمی بیان نشود عناصر خودسر هم اجازه برهم زدن جلسات را به خود نمی دهند اما اکنون آنها احساس می کنند 
اگر این گونه کارها را انجام دهند پشتوانه ای قوی دارند. بنابراین از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه درخواست می کنیم که 

در سخنان خود دقت جدی داشته باشند و سخنانی نگویند که مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد.
هاشمی یکی از استوانه  های نظام است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین امروز در مراســم گرامیداشت ورود امام خمینی)ره( به کشور که از صبح امروز در 
فرودگاه مهرآباد در حال برگزاری است، با بیان اینکه آقای هاشمی یکی از استوانه های انقالب هستند، گفت: فکر نمی کنم 
در هیچ کجای دنیا مانند ایران به ســرمایه های خود این گونه لطمه بزنند. جنتی در این سخنان با یادآوری شرایط سخت 
دوران ســخت مبارزه های انقالبی تصریح کرد: از دهه 50 شرایط برای مبارزه بســیار سخت شد؛ شکنجه های مبارزان 
افزایش یافته بود و ســاواک وحشیانه مبارزان را شکنجه می کرد. در سال 54 ما مجبور به خروج از کشور شدیم و به سوریه 

و فلسطین رفتیم. کسی که در آن سال ها به کمک ما آمد و کمک کرد علیه شاه به فعالیت بپردازیم، آیت الله هاشمی بود.
جنتی با بیان اینکه امام در صحبت های خودشان همواره به وحدت و یکپارچگی مردم و خودسازی و تهذیب نفس مسئوالن 
تاکید می کردند و می گفتند تا وقتی که ملت ایران وحدت داشــته باشــند ملت ما شکســت ناپذیر است گفت: در برابر این 
توصیه های امام ما چگونه عمل کردیم؟ آیا ما به توصیه های امام عمل کرده ایم؟ آیا ما سرمایه های انقالب را حفظ کرده ایم؟ 

من فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا مانند ایران به سرمایه های خود اینگونه لطمه بزنند.

جلسه ســران قوا به میزبانی رییس جمهور در آستانه سی و هفتمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی برگزار 
شد. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس  جمهوری، آیت الله صادق آملی الریجانی رییس قوه قضائیه و علی 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ظهر امروز در نشستی به میزبانی رییس  جمهور، مهم ترین مسایل و موضوعات 
روز کشــور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. رییس  جمهور پس از این نشست در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در این 
جلسه سران قوا راجع به مسایل مهم کشور بحث و تبادل نظر داشتند و این در جهت هماهنگی سه قوه برای پیشرفت امور 
کشور، کارساز و مهم است. به گفته روحانی در این جلسه درخصوص فضای پسابرجام، سفر اروپایی او و انتخابات صحبت 
شده است.  روحانی با اشاره به اینکه در جلسه امروز سران سه قوه در رابطه با فضای پسابرجام و سفر اخیر به دو کشور اروپایی 
و همچنین اقداماتی که باید برای پیشرفت کشور در شرایط جدید انجام شود گفت وگو و تبادل نظر داشتند، اظهار داشت: 
رسیدن به پیشرفت تنها در سایه هماهنگی و همدلی سه قوه امکان پذیر است و همه قوا باید دست به دست هم دهند تا از 

فضای پسابرجام به نفع مردم ، کشور و اشتغال جوانان بهره برداری کنیم.
رییس  جمهور همچنین به گفت وگو در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی و خبرگان رهبری در جلسه 
سران سه قوه اشاره کرد و گفت: آنچه امروز رهبری معظم انقالب و ملت ایران می خواهند برگزاری انتخاباتی شکوهمند در 
کشور است، بنابراین چگونگی برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی، بخشی از گفت وگوی سران قوا بود و مطمئنًا ملت 
ایران با حضور پرشور خود در انتخابات یک حرکت رو به جلو در زمینه سیاسی و اجتماعی در کشور را رقم خواهند زد. رییس  
جمهور با تأکید بر اهمیت همزمانی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری 
کرد که ملت ایران در مسیر پیش روی خود همانند گذشته موفق بوده و بتواند افتخارات بزرگ تری را بیافریند. لذا باتوجه به 
اقدامات اخیر دولت درخصوص ردصالحیت ها، به نظر می رسد این موضوع نیز یکی از موراد مورد بحث امروز بین سران 
قوا بوده اســت. روحانی همچنین در این سخنان با تبریک دوازدهم بهمن سالروز ورود امام خمینی)ره( به میهن، این روز 
را فجر انقالب اسالمی دانست و خاطر نشان کرد: ما هر چه داریم از برکت انقالب اسالمی، دهه فجر و مجاهدت هایی 
است که ملت ایران به رهبری امام خمینی)ره( داشتند که در نتیجه، عزت، آزادی، استقالل، اخالق اسالمی و جمهوری 
اســالمی را برای ما به ارمغان آورد. رییس  جمهوری با بیان اینکه از طرف سران قوای جمهوری اسالمی از ملت بزرگوار و 
عزیز ایران دعوت می کنم تا در راهپیمایی 22 بهمن حضوری پرشور و باشکوه داشته باشند، افزود: بعد از 37 سال از پیروزی 
انقالب اسالمی ملت ایران با حضور پرشکوه خود در روز 22 بهمن نشان می دهند که همواره در مسیر انقالب، امام و والیت 

خواهند بود و این راه را ادامه خواهند داد.

چند دستگی ها و کدورت ها کشور را تهدید می کنند
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: یکی از خطراتی که کشورمان را در حال حاضر تهدید می کند، چند دستگی ها، کدورت ها و صرف کردن انرژی ها برای خنثی کردن یکدیگر است. دکتر محسن 
اســماعیلی  اظهار کرد: امروز ممکن اســت در جامعه راجع به هر موضوعی اختالف نظرهایی باشــد، اما راجع به امام هیچ اختالف نظری وجود ندارد. پس باید بیش از گذشته به دنبال نهادینه کردن 
محوریت راه امام برای وحدت همه نیروهای موجود در کشــور باشیم تا همه با هر ســلیقه ای که دارند به وحدت و هم فزایی برسند. دانشیار دانشگاه تهران افزود: زمانی می توانیم نام و یاد امام )ره( را 

زنده نگاه داریم که در مقابل بداخالقی ها، خوش اخالقی کرده و دل ها را به هم نزدیک کنیم؛ چاره امروز کشور ما هم همین است.
وی در بخش دیگر سخنانش درباره نعمت والیت، گفت: درست است که برای رسیدن به پیشرفته ترین علوم هسته ای و رسیدن به این نقطه که بزرگترین قدرت های دنیا مجبور به ماه ها مذاکره و چانه زنی با ما شوند، 

اراده ملی و همت دانشمندان کارساز بوده است؛ اما این همت و اراده قبل از ظهور امام هم وجود داشته است پس چرا ما به اینجا نرسیده بودیم؟! چون زیر سایه والیت و رهبری کسی مانند امام نبودیم. اسماعیلی 
به پایداری نور در راه امام )ره( اشاره کرد و افزود: علم، معرفت، حکمت و فقاهت امام )ره(، هنوز هم در سراسر جهان نورافشانی می کند و از خدا می خواهیم که این نور هیچ گاه کم فروغ نشود.

ماجرای تماس سرلشکر سلیمی 
فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس، در 
پی درگذشــت سرلشکر ســلیمی فرمانده 
پیشــین ارتش و مشــاور فرمانــده معظم 
کل قــوا، عکــس و یادداشــتی در صفحه 
اینســتاگرام خــود منتشــر کرد. محســن 
رضایی نوشت: »دوست صمیمی و دیرینم 

امیر سرلشکر محمد ســلیمی، چشم از جهان فروبســت. او یک نظامی 
غیور، فداکار و متدین بود. خردادماه امسال، در تماس تلفنی با اینجانب 
گفت: می خواهم برای دو موضوع از شــما تشکر کنم، یکی اینکه دوباره 
لباس سپاه بر تن کردی و دیگر اینکه همواره در مصاحبه ها از فرماندهان 
شهید ارتش یاد می کنی.من از امیر سلیمی خاطرات فراوانی دارم. او حقا 
در دوران ســخت دفاع مقدس از هیچ تالشــی در جهت تقویت جبهه ها 

دریغ نورزید.

سختگیری شورای نگهبان کمتر شده
علی مطهری بــا بیان اینکــه »موضوع تأیید 
صالحیتم از ســوی مراجع نزدیک به شورای 
نگهبان به من اعالم شده«، گفت: البته هنوز 
خبر رسمی در این باره به من ابالغ نشده است 
ولی بی تردید رایزنی های رئیس جمهور و بزرگان 
در تأیید صالحیت های بیشتر و بازگرداندن رد 

صالحیت شدگان بی تأثیر نیست.نماینده تهران در مجلس ادامه داد: شواهد 
نشان می دهد تا حدی سخت گیری های شورای نگهبان کمتر شده است ولی تا 
آخر هفته و اعالم نتایج نهایی این شورا نمی توانیم تحلیل درست و واقعی از نتایج 
تأیید صالحیت ها داشته باشیم. نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش 
که "در صورت تأیید صالحیت اگر در لیست انتخاباتی اصالح طلبان قرار بگیرید 
از آن استقبال می کنید؟" گفت: هر گروهی که بخواهد مرا در لیست و فهرست 

انتخاباتی خود قرار دهد از آن استقبال می کنم و منعی برای آن وجود ندارد.

قهر درقاموس اصالحات نیست
رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحات 
با اشاره به ســابقه اصالح طلبان در انقالب، 
تاکید کــرد: اگر بگویم اصالح طلبان یکی از 
محورهــای اصلی انقالب بودنــد و از پیروان 
راســتین خــط امام محســوب می شــدند و 
می شــوند، اغراق نکــردم. هر چنــد بعدها 

تریبون ها در اختیار کســانی قرار گرفت که خــود را انقالبی می نامیدند و بعضًا 
اصالح طلبان را به ضدیت با نظام متهم کردند، اما مردم ما هوشیارند و می دانند 
که چه کســانی در انقالب سهم داشتند و تحت تاثیر برخی القائات کذایی قرار 
نمی گیرند. عارف خاطرنشان کرد: امکانات در اختیار رقیب است و اصالح طلبان 
با حداقل امکانات و با جدیت در انتخابات حاضر می شوند تا بگویند در قاموس 
اصالح طلبی قهر و کناره گیری وجود نــدارد، همان گونه که در انتخابات 92 

علیرغم برخی محدودیت ها با صالبت ظاهر شدیم و به پیروزی دست یافتیم.

اطالعات بسیاری از 
آمریکایی ها استخراج کردیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه اطالعات 
بســیاری از لپ تاپ هــا و موبایل هــای ســربازان 
آمریکایی دستگیرشده اســتخراج کرده ایم، گفت: 
اگــر آمریکایی ها بخواهند خباثــت کنند، فیلم ها را 
نمایش داده و موجبات خجالت زدگی و تحقیر بیشتر 
آنها را فراهم خواهیم کرد. سردار علی فدوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی همراه 
با 4 تن از فرماندهان این نیرو که شناورهای متجاوز 
آمریکایی را در محدوده جزیره فارسی توقیف کرده و 
تفنگداران متجاوز آمریکایی را بازداشت کرده بودند، 
در نشســت علنی امروز )دوشــنبه( مجلس شورای 

اسالمی حضور یافتند.
وی ادامه داد: به رغم کوچک بودن جزیره فارســی 
و فاصلــه 130 کیلومتری آن از ســواحل ایران، در 
ایــن جزیره و در همه مکان های دیگــر به مثابه این 
جزیره، ما آمادگــی کامل داریم و بــه محض اینکه 
شــناورهای آمریکایــی چندصدمتــر وارد آبهــای 
سرزمینی ایران شدند ما به سراغ شان رفتیم. جزیره 
فارسی یک جزیره بسیار کوچک است که پاسداران 
سال هاســت در این جزیره مستقر هستند و آمادگی 
کامل برای مقابله با دشمن را دارند، در حالی که آنها 
قصد داشتند به سمت جزیره عربی بروند، اما موتور 
قایق شان خراب شــده و جریان آب آنها را چند صد 
متر وارد آب های ایران می کند، وضعیت به گونه ای 
است که بین جزیره فارســی و جزیره عربی، آبهای 
ســرزمینی نصف می شود و 5 مایل متعلق به ایران و 

5 مایل متعلق به جزیره عربی است.
ســردار فدوی یادآور شــد: این جریان دســتگیری 
چندین ســاعت فیلــم وجــود دارد که ایــن فیلم ها 
می توانــد حقارت هــای بســیاری بــرای آمریکا به 
دنبال داشته باشد. در واقع اگر مسئوالن آمریکایی 
می گویند ما از »دست بر سر گذاشتن« سربازان مان 
ناراحت و خجالت زده هســتیم باید بگویم اگر مابقی 
فیلم هــا را ببینند این ســرافکندگی صدبرابر خواهد 
شــد، هر چند ما به دنبال ایجاد حقارت برای دولت 
و ملتی نیستیم، اما اگر آنها بخواهند ایران را تحقیر 
کننــد و خباثــت کننــد، فیلم هــا را نمایــش داده و 
موجبات خجالت زدگی و تحقیر بیشتر آنها را فراهم 
خواهیم کرد. سردار فدوی افزود: اطالعات زیادی 
از لپ تاپ ها و موبایل های آنها اســتخراج کرده ایم 
و متناســب با تصمیمی کــه گرفته می شــود، قابل 
ارائه هســتند، در واقع اگر توانمندی افراد به قدرت 
بی انتهــای خداوند متصل شــود، هیــچ قدرتی در 

برابرش معنا و مفهوم نخواهد داشت.
فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی ایران گفت: پاســداران انقالب اسالمی 
این موضوع را باور دارند و حتی اگر شــهید شــوند، 
به دنبال این حقایق هســتند و باید بگویم دشــمنی 
پاســداران انقالب اســالمی با آمریکا است چرا که 

آمریکا سرمنشأ همه دشمنان ایران است.
سردار فدوی یادآور شد: دشمنان انقالب اسالمی 
همچــون آمریکا و صهیونیســت ها و کشــورهای 
منطقه و حتی برخی در داخل کشــور بــه دنبال آن 
هستند که دشمنی شیطان بزرگ آمریکا را با انقالب 
اسالمی نفی کنند و آن را با کشور سخیف و کوچکی 
همچون عربســتان جایگزین کنند که این کار نباید 
صورت بگیــرد. وی در پایان خاطرنشــان کرد: باید 
بســیار مراقب بود چرا که جایگزینی شــیطان بزرگ 
آمریــکا با شــیطان هــای کوچکی که به حســاب 
نمی آیند یک انحراف بسیار استراتژیک است و باید 
از آن جلوگیری شود، بدون شک نمایندگان مجلس 

نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.

روز نو نوشت: فرصت ردصالحیت ها برای تاثیرگذاری اصالح طلبان
مسئله رد صالحیت ها هرچند که فضای رقابتی در انتخابات آتی را تحت الشعاع خویش قرار داده است اما این معضل نمی تواند مانعی 

عبورناپذیر به قصد ایجاد تغییر در ترکیب مجلس شورای اسالمی باشد.

 نامه نیوز نوشت: دلواپس هواپیماهای فرانسوی یا کرسی های سبز پارلمان
آنها با تمام مخالفت های که می کنند اما به خوبی می دانند که موفقیت دولت در پسا برجام به ویژه در زمان باقی مانده تا انتخابات یعنی پایان 

عصر دلواپسی در سپهر سیاست ایران.

 خرداد نیوز نوشت: انتقادات هاشمی نشانه تعمیق اختالف میان تندروها و میانه روها
افزایش انتقادات مطرح شده از سوی آیت الله هاشمی نسبت به حذف صالحیت های گسترده نامزدهای انتخاباتی نشان می دهد که تا 

چه اندازه جریان محافظه کار از اقبال اصالح طلبان هراس دارد.

 فارس نیوز نوشت: آخرین قربانی هاشمی رفسنجانی کیست؟
سیدحسن خمینی با مشارکت در بازی هاشمی رفسنجانی بدل به ابزاری در دست او شد که نتیجه آن زیرسوال رفتن صالحیت علمی وی، 

قرار گرفتن بیت امام در جناح سیاسی که ژست اپوزیسون انقالب اسالمی می گیرد و بازتولید ادبیات فتنه 88 از لسان نوه امام است.

 افکار نیوز نوشت: آقای روحانی این بود الگوی داخلی برای برجام؟
وزارت نفت که دیگر سفارت عربستان سعودی نبود که دولت و وزارت کشور تا این اندازه از تجمع در مقابل آن هراس داشتند. وانگهی 

سفارتخانه کجا و وزارت خانه کجا؟

عکس روزسایت نگار

حجت االسالم 
والمسلمین دکتر 
حسن روحانی رییس  
جمهوری، آیت الله 
صادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضائیه و 
علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی 
ظهر یکشنبه در نشستی 
به میزبانی رییس  
جمهوری، مهم ترین 
مسایل و موضوعات روز 
کشور را مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار دادند.

خبرنامه
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رصدخانه

تقابل مستقیم، مذاکرات غیرمستقیم 
ادامه تالش های بین المللی برای تسهیل روند صلح در سوریه

با وجود انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در جوار حرم حضرت زینب )س( 
که به گفته مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، با هدف مختل کردن 
مذاکرات صلح ژنو انجام شد، این مذاکرات در حال آغاز است و به نظر می رسد 
اعضای حاضر در مذاکرات، نسبت به برگزاری آن علی رغم اختالفات مصمم 
هستند. به هر حال، اگرچه تکثیر گروه های تروریستی و شورشی، حضور و 
نقش آفرینی بازیگران متعدد خارجی و اختالفات گسترده میان بازیگران، 
حل بحران در سوریه را بسیار پیچیده نشان می دهد، اما با این وجود، سازمان 
ملل متحد در تالش است تا با برگزاری مذاکرات صلح میان تمام بازیگران 
صاحب نقش در تحوالت از جمله گروه های معارض؛ راهکارهایی عملیاتی 

برای برون رفت از مشکالت فعلی را پیدا کند.
روند مذاکرات صلح ژنو در حالی آغاز شده که گفته می شود برقراری آتش بس، 
ارسال کمک های بشردوستانه و مقابله با تهدیدات گروه تروریستی داعش، 
تــدارک دیدن دوره ای انتقالی و نهایتًا برگزاری انتخابات سراســری،  هدف 
نهایی این مذاکرات اســت. صح امروز در خبرها اعالم شــد که جان کری، 
وزیر امور خارجه آمریکا، از دو طرف مذاکرات خواسته تالش کنند در قالب 
مذاکرات ژنو به یک راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران استفاده کنند. 
کری تأکید کرده خروج از بحران سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد و هرچه که 
هست، باید از طریق مذاکره حل شود. در میان دیگر موضع گیری ها، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت مخالفان دولت سوریه آزاد هستند 
تا در صورت برآورده نشدن شروطشان، مذاکرات را ترک کنند. در مقابل، بشار 
جعفری، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه، در اظهارات خود از حمایت 
برخی کشورهای منطقه از گروه های تروریستی انتقاد و تأکید کرد »ما نباید 

اشتباهات مذاکرات سال 2014 را دوباره تکرار کنیم«. 
این در حالی است که در موضع گیری های سران معارضین، هیچ نشانه ای 
از انعطاف مشــاهده نمی شود. منذر ماخوس، عضو شــورای ملی سوریه و 
سخنگوی هیئت مخالف ســوریه با »خونخوار« توصیف کردن دولت بشار 
اسد گفت: »ما می خواهیم روســیه به حمایت های خود از دولت بشار اسد 
پایان دهد«. محمد علوش، سرکرده گروه تروریستی جیش االسالم نیز گفت 

این گروه در مذاکرات مشارکت فعال خواهد داشت. با این وجود، روز یکشنبه 
بسیاری از گروه های معارض شرکت کننده در مذاکرات به صورت جداگانه 
با دی میستورا، نماینده سازمان ملل متحد دیدار کردند که غالبًا از این دیدار 
راضی بوده و آن را مثبت ارزیابی کردند. دی میستورا پس از مالقات با هیئت 
مخالفــان در یک هتل در ژنو به خبرنگاران گفت که نســبت به ادامه فرایند 

مذاکرات خوش بین است.
در این میان، بسمه قضمانی، سخنگوی تشکل مخالف نظام سوریه موسوم 
به »شــورای ملی ســوریه« درباره حضور معارضین در ژنو گفت: »ما پس از 
دریافت تعهدات ویژه پا به این مذاکرات گذاشتیم و این مذاکرات باید منجر به 
پیشرفت های جدی در وضعیت انسانی مردم سوریه شود و تا زمانی که دولت 
سوریه رفتار کنونی اش را تغییر ندهد، مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. به 
نوشــته روزنامه »واشنگتن پست«، اگرچه گروه های خارج از »کمیته عالی 

مذاکرات« نیز در ژنو حاضر هســتند، اما آن ها تنها نقش مشاوره ای دارند و 
نقشــی در تصمیم گیری های نهایی نخواهند داشت. این در حالی است که 
گفته می شود بحث درباره قانون اساسی سوریه و طراحی یک فرایند فراگیر 

برای برگزاری انتخابات، از اهداف اصلی مذاکرات ژنو به شمار می رود.
به هر حال، مذاکــرات امروز ژنو در قالب گفت و گوهــای طرفین با نماینده 
ســازمان ملل ادامه پیدا کرد و طرفین حتی وارد روند مذاکرات غیرمستقیم 
نیز نشدند. به نوشته واشنگتن پســت، دی میستورا بنا دارد در ابتدا به جای 
گفت و گوهای مستقیم و رو در رو، به صورت غیر مستقیم مذاکرات را برگزار 
کرده و با هیئت های مخالف در اتاق های جداگانه دیدار و گفت و گو داشــته 
باشد. دراین میان، احمد فوزی، سخنگوی بان کی مون، دبیر کل سازمان 
ملل متحد، عصر امروز در صحبت هایی که خبر از هرج و مرج و آشــفتگی 
روند مذاکرات می داد به خبرنگاران گفــت: »من زمان و محل دقیق ندارم 

و نمی توانم  به شــما چیزی در مورد هیئت های مذاکره کننــده بگویم«. از 
سوی دیگر خوله مطر، سخنگوی دی میستورا اعالم کرد که مذاکرات غیر 
مستقیم بین دولت و معارضان به احتمال زیاد به تعویق می افتد. مطر در این 
رابطه توضیحات بیشــتری ارائه نکرد و تنها گفت این مذاکرات بعید اســت 
امرور )دوشنبه( ادامه یابد. مطر در رابطه با چرایی به تعویق افتادن مذاکرات 
به خبرنگاران گفت: »دی میستورا می خواهد در ابتدا با مخالفان و نمایندگان 

دولت جداگانه دیدار داشته باشد«.
به هر ترتیب، بر اســاس آنچــه از گزارش های رســانه ها برمی آید، نماینده 
سازمان ملل همچنان موفق به راضی کردن هیئت های دو طرف حتی برای 
انجام مذاکرات با واسطه نیز نشده است. در این زمینه روزنامه واشنگتن پست 
نوشته دی میستورا احتمااًل امروز با مخالفان دولت سوریه دیدار خواهد کرد؛ 
اما به مذاکرات غیر مســتقیم مخالفان با دولت در روز دوشنبه نباید امیدوار 
بود. در این میان، راشــا تودی نوشت دیپلمات های روسیه و آمریکا نشست 
دو جانبه ای را  در ژنو  با هدف حل بحران سیاسی سوریه، برگزار خواهند کرد. 
همچنین به نوشته ایتارتاس، مســکو امیدوار است که مذاکرات ژنو منجر 
به برقراری یک فرایند سیاســی در ســوریه در جهت حل بحران شود. البته 
این امیدواری در میان طرف های آمریکایی نیز به چشم می خورد. مقامات 
آمریکایی در رابطه با مذاکرات صلح ســوریه گفته اند که به نتیجه مذاکرات 
امیدوار هستند؛ زیرا برای نخستین بار در بحران نزدیک به پنج ساله سوریه، 
روسیه، ایاالت متحده، عربستان سعودی و ایران به عنوان بازیگران اصلی  

تحوالت  سوریه، بر سر یک نقشه راه برای مذاکرات به اجماع رسیده اند.
اما در میانه این روند، موضع گیری هــای ترکیه به عنوان یکی از طرف های 
موثر، جالب توجه بوده و از رویکرد غیرسازنده این کشور حکایت دارد. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز گفت »شورشیان میانه رو« به هیچ 
وجه نباید در مذاکرات ژنو حاضر شوند؛ چرا که »روسیه همچنان به بمباران 
مناطق تحت تصرف آن ها ادامه می دهد و اینکه از شورشیان میانه رو بخواهیم 
در مذاکرات حاضر شوند قبل از اینکه روسیه حمالت خود را علیه آن ها قطع 

کند، در واقع خیانت به آن هاست«.

وزیر خارجه آلمان هم به تهران می آید 
مارتین شــفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، اجرای برجام و برچیده شدن تحریم ها را موجب خرسندی برلین دانســت و آن را یک لحظه تاریخی بسیار ویژه، نه فقط در تاریخ ایران و آلمان، بلکه جهان دانست. وی در ادامه اعالم کرد که 
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه این کشور، سه شنبه صبح در نشست ارزیابی مبارزه با داعش در رم شرکت کرده و بالفاصله پایتخت ایتالیا را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. وی در باره سفر فردا ظهر اشتاین مایر از رم به تهران گفت: 
»وزیر خارجه آلمان فردا شب با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرده و سپس در یک کنفرانس خبری شرکت خواهند کرد«. وی افزود: »اشتاین مایر صبح چهارشنبه با رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و تبادل 

نظر خواهد کرد و سپس با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
شــفر همچنین با اشاره به سفر اشتاین مایر به ریاض پس از سفر تهران، گفت: »وزیر خارجه آلمان در این سفر با همتای ســعودی خود و نیز برخی سران عربستان دیدار و گفت وگو خواهد کرد«. وی افزود: »محور مذاکرات ما در تهران و 
ریاض، کاهش تنش بین دو کشــور و تالش برای پیداکردن نشــانه هایی برای نزدیک کردن دو طرف به مذاکره و گفت و گو خواهد بود«. شفر بار دیگر با اشاره به اهمیت نقش تهران و ریاض در حل بحران سوریه، گفت: »شروع مذاکرات 

صلح سوریه سخت بود و اکنون هم در یک مرحله بسیار مهم قرار دارد. هدف ما در وهله اول برقراری آتش بس، پایان جنگ و سپس تشکیل دولت انتقالی می باشد«. 

وقوع دو انفجار تروریستی در منطقه زینبیه در خارج از دمشق، دست کم 60 کشته 
بر جای گذاشت.

واکنش دو پلیس مرزبان رژیم 
صهیونیستی به تحرکات فلسطینیان در 

کرانه باختری.

برودت شدید هوا در شهر کینهوانگدوی چین، موجب یخ زدن بخش ساحلی دریای بوهای در استان هبی شده است.

پلیس هویت افراد نقاب دار 
کارناوال ونیز را بررسی می کند.

 بازار بورس عربستان و مصر 
سقوط کرد

در پی کاهش دوباره قیمت نفت و نوســان بازار ارز، روز دوشنبه 
ارزش سهام در بورس های عربستان و مصر سقوط کرد. بهای 
نفت خام برنت روز دوشــنبه در بازار های آســیا با کاهش 1.7 
درصدی به کمتر از 35 دالر و 50 سنت به ازای هر بشکه رسید 
و شاخص بازار سهام عربستان نیز با کاهش نیم درصدی رو به 
رو شــد. در بازار بورس مصر نیز امروز ارزش سهام شرکت بزرگ 
امالک و مســتغالت »توســعه پالم هیلز« 3.7 درصد کاهش 
یافت و شــاخص بازار بورس این کشور در مجموع 1.5 درصد 

سقوط کرد.

  بروز تنش جدید در روابط 
چین و آمریکا

پس از آنکه یک کشــتی جنگــی آمریکایی، عامدانــه اقدام به 
نزدیک شدن به یکی از جزایر تحت کنترل چین در دریای چین 
جنوبی کرد، پکن به شدت این اقدام را محکوم نمود. سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا، پیشتر ضمن تأیید این موضوع، آن را اقدامی 
در راستای »به چالش کشیدن ادعاهای طرف هایی که مدعی 
مالکیت بر جزایر پارســل هستند« دانســته بود. چین، تایوان و 
ویتنام، سه کشوری هستند که بر ســر مالکیت مجمع الجزایر 
پارسل ادعا دارند و اقدام شناور آمریکایی بدون اطالع این سه 

کشور انجام گرفته است.

  توافق گازی ترکیه 
و رژیم اسرائیل

ترکیه و رژیم اسرائیل توافق گازی به ارزش 1.3 میلیارد دالر با 
هم امضا کردند. شرکت های شــریک حاضر در طرح میدان 
گازی لویاتان، در زمینه فروش گاز به ارزش یک میلیارد و 300 
میلیون دالر در مدت  18 ســال،  به گروه »ادلتک«، متعلق به 
رژیم اســرائیل و شــرکت »زورلو انرژی« ترکیه توافقی را امضا 
کردنــد. این قرارداد در مجمــوع برای فــروش 6 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی منعقد شــده است. شرکت های خصوصی 
ادلتک و زورلو قصد دارند دو نیروگاه جدید در ســرزمین های 

اشغالی بسازند.

  عملیات مرگبار »بوکو حرام« 
در نیجریه

در پی عملیات تروریستی بوکوحرام در شهر »مایدوگوری« در شمال 
شرقی نیجریه، دستکم 65 تن کشته شدند. در جریان این عملیات، 
تروریست ها به روی مردم آتش گشودند، اقدام به آتش زدن خانه ها 
کرده و همچنین از طریق حمالت انتحاری، مردم را هدف قرار دادند. 
به گفته سخنگوی ارتش نیجریه، این حمله در منطقه دالوری در پنج 
کیلومتری شرق مایدوگوری رخ داده است؛ این سومین حمله طی 
هفته اخیر اســت که انجام آن به تروریست های بوکوحرام نسبت 
داده می شــود. این گروه در پی از دست دادن بخشی از قلمروهای 
تحت تصرف خود، اقدام به انجام عملیات های ضربتی کرده است.

بین الملل
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نطق با چاشنی اتهام
انتقادات شدیداللحن میر کاظمی از روحانی

مسعود میر کاظمی وزیر اسبق نفت و از جمله منتقدان سرسخت سیاست های 
دولت روحانی طی این چند ســال گذشته است. وی یکی از افرادی است که به 
شدت پیگیر پرونده کرسنت بوده و از زمانی که بیژن نامدار زنگنه به جای کرسی 
سابق وی در وزارت نفت تکیه زده است، از هیچ فرصتی برای انتقاد به سیاست 
های نفتی دولت و به شکل کلی سیاست های اقتصادی و بعضا سیاسی روحانی 

فروگذار نکرده است.
اما نطق امروز وی در مجلس رنگ بوی دیگری داشــت. شــدید تر از همیشه و 
همراه با اتهاماتی که به شــخص روحانی وارد کرد. مسعود میر کاظمی در نطق 
امروز خود به مقایســه دولت فعلی با دولت گذشــته پرداخــت و آمارهای دولت 

روحانی را به شدت زیر سوال برد.
سید مسعود میرکاظمی در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس 
بــا انتقاد از آنچه آمارهای غیر واقعی و متعجب کننده دولت یازدهم  می خواند، 
گفت: اخیرا آقــای رئیس جمهور مطــرح کرد که علت مشــکالت اقتصادی 
مــردم، فروختن نفــت 25 دالری در مقابل فروش نفــت 147 دالری در دولت 
 قبل اســت. ای کاش ایشــان بــه آمار و اطالعاتــی که به دســتش می دهند، 

کمی تامل کند!
وی افزود: با توجه به گزارش های وزارت نفت و تفریغ بودجه سنوات قبل، به 
راحتی می توان دریافت که متوسط قیمت فروش نفت طی دولت های نهم و 
دهم 79 دالر و در دولت یازدهم معادل 78.8 دالر در هر بشکه است. نماینده 
مردم تهران در مجلــس گفت: آقای روحانی! آیا تصدیــق می کنید که نباید 
ناکارآمــدی دولتتان را به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی ناشــی از آن گره 
بزنید و این توجیهی بر ضرورت اجرای برجام و تن دادن به زیاده خواهی های 

1+5 باشد.

تصادفی با آقای کری قدم زدند و با اوباما دست دادند
ایــن نماینده عضو جبهه پایداری در ادامه مدعی شــد: ایــن موضوع در کنار 
برداشــت  غیرقانونــی از صندوق توســعه ملــی و ذخایر بانک مرکــزی و نیز 
کمک های بالعوض جهانی پســاتحریم که اطالعــات آن هنوز به مجلس 
داده نشده و دریافت اقســاط دارایی های واگذار شــده در دولت قبل، منابع 
خوبی را برای دولت فراهم کرده اســت؛ پس  دولت یازدهم باید پاســخگوی 

عملکرد این منابع باشد.
وزیر نفت دولــت احمدی نــژاد گفت: ممکن اســت آقایان بگویند مــا تورم را 
کنترل کرده ایم؛ شــاید تصادفی حجم نقدینگی اضافه شده است، همان طور 
کتور  که تصادفی با آقای کری قدم زدند و با اوباما دســت دادند و تصادفا قلب رآ
اراک را با بتن پر کردند! میرکاظمی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: شما به 
صورت تصادفی از مخالفان سرســخت قرارداد کرسنت بودید و یکباره موافق و 
مدافع آن شــدید؛ حتما تصادفی هر زمان وزیر فعلی نفت بر سر کار آمده قیمت 

نفت به پایین ترین نرخ تنزل پیدا کرده است.
این نماینــده عضو جبهه پایداری در بخش دیگری از این نطق با بیان اینکه ای 
کاش حلقه اطالعات گیری رئیس جمهور وســیع تر می شد و به نظر منتقدان 
ارزش قائل می شــد، گفت: این گونه ســیاه نمایی بدون ذکر شــاخص، بیانگر 
راه اندازی یک جریــان در مقابله با تفکر اصولگرایی اســت کــه مبتنی بر یک 
سناریوی از پیش تنظیم شده است؛ به ظاهر کار برای مقابله با دولت سابق است، 
اما در اصل، ارزش ها را هدف گرفته است و متاسفانه برخی به ظاهر اصولگرایان 

بی بصیرت نیز آن را همراهی می کنند.
میرکاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: در راه اندازی جریاناتی از جمله تخصص 
در مقابل تعهد با هدف دوقطبی کردن جامعه، بزک کردن آمریکا، به کارگیری 

فتنه گران و دوتابعیتی ها، تضعیف پشــتیبانی از مقاومت و تضعیف توان ملی و 
بهانه ای برای حضور بیگانگان، حکایت از جریانی دارد که اضمحالل انقالب 

و نفوذ را در برنامه داشته و دارند.

دولت اجاره ای و ابزار روحانی
نماینده تهــران در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: دل به افرادی ندهید 
که وقتی طرح منع به کارگیری دوتابعیتی ها در مجلس مطرح می شود، مجبور 
شــوید با عجله و دستپاچگی پیگیری کنید که از دســتور خارج شود؛ این افراد 
کســانی نیستند که در سختی ها کنار مردم بمانند. میرکاظمی گفت: اگر این را 
قبول دارید، اولویت را به حل اشتغال بدهید تا واردات هواپیما که تراز ارزی کشور 
را در سال آینده و ســال های آتی دچار مشکل جدی می کند؛ شاید این موضوع 

برای اطرافیان شما قابل تأمل نباشد.
میرکاظمی گفت: آقای رئیس جمهور یک بار دیگر آرای خود را در روســتاهای 
کشور ببینید تا یادآوری شــود که چه کسانی به شــما رای داده اند؛ شما وامدار 
آنها هستید و نه کسانی که نه تنها اقبالی بین مردم نداشتند، بلکه دولت شما را 
اجاره ای و ابزار گذر تلقی می کنند. وی خطاب به حســن روحانی دوباره گفت: 
عده ای اطالعات نادرســت به شما و دســتور چاپ به روزنامه های زنجیره ای 
می دهند که شما خوشتان بیاید و نگرانی جدی آنجاست که شما هم خوشتان 

بیاید و این به معنای فاصله گرفتن از مردم و دلسوزان است.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: نکته دیگر برخورد با فساد است؛ شما 
امانت دار مردم هســتید، با دستمال کثیف نمی توان پاکیزگی آورد. به کارگیری 
افراد مسئله دار در دولت شما کم نیست؛ نخ کرسنت را بکشید و ببینید چند نفر 

از مدیران دولت شما فرا خوانده می شوند و گیر می افتند!

جزئیات جدید از کشف دو هزار یخچال  ساید قاچاق
عزیزاللــه کناری با اعــالم جزئیات 
جدید از کشــف یک محموله بزرگ 
قاچاق یخچال های ساید بای ساید 
در بنــدر شــهید رجایی گفــت: 52 
کانتینر 40 فوت روز گذشــته توسط 
ماموران گمرک شهید رجایی کشف 
شــد که در این کانتینرها، بیش از 2 

هزار دستگاه یخچال وجود دارد. دبیر کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اســتان هرمزگان با بیان اینکه البته 
تاکنون از این تعداد کانتینر 10 کانتینر مورد بازبینی قرار 
گرفته کــه در تمامی آنها محموله یخچال قاچاق وجود 
داشته است، افزود: بقیه کانتینرها در حال بازبینی است 
و ممکن اســت که کاالهای دیگری نیز غیر از یخچال 
در آنها جاسازی شده باشــد. وی اعالم کرد: ارزش هر 
یک از یخچال های شناســایی شــده اگر ارزان حساب 

کنیم، حدود 5 میلیون تومان است و 
شرکتی رسمی آن را وارد کرده، منتها 
این واردات به نــام قطعات یخچال 
اظهار شده که تعرفه و حقوق گمرکی 
آن حدود 7 درصد اســت اما چنانچه 
به درستی اظهار می شد، 76 درصد 
به آن تعرفه گمرکی تعلق می گرفت. 
کناری خاطرنشان کرد: بر این اساس حدود دو میلیارد 
تومان حقوق دولتــی از طریق این اظهار نادرســت در 
حال ضایع شــدن بود که جلوی آن گرفته شد. مبدأ این 
یخچال ها کشور کره جنوبی با مارک »دوو« بوده است. 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان 
با اعالم اینکه واردکننــدگان این کاالها یک باند بودند، 
گفت: در حال حاضر در حال بررســی های بیشتری در 

این زمینه و افراد مرتبط با این موضوع هستیم.

برقراری روابط بانکی با ایتالیا و فرانسه
مدیرعامل بانک پاســارگاد گفت : 
مذاکراتی کــه بین بانــک مرکزی 
ایران و بانک هــای مرکزی ایتالیا و 
فرانسه انجام گرفته و قراردادهایی 
که با شــرکت های بیمه ای این دو 
کشــور به امضا رســید مشــکالت 
بانکی و پوشش های بیمه رفع شده 

اســت. مجید قاسمی در نشست تشــریح برنامه های 
سفر بخش خصوصی و دولت به ایتالیا و فرانسه گفت: 
این ســفر ویژگی های خاص خود را داشــت که برخی 
از آنها منحصر به فرد بــود. بعد از دورانی که ارتباطات 
خارجی و روابط اقتصادی خارجی ما به نازل ترین رقم 
خود کاهش یافته بود اســتقبال گرمی از این هیات به 
عمل آمد. وی ادامه داد: بخش خصوصی در این سفر 
حضور بی سابقه ای داشــت به گونه ای که هیاتی 90 

نفــره از بخش خصوصــی همراه با 
رییس جمهور به این سفر آمده بود 
و اینکه بسیاری از تفاهم نامه ها نیز 
توسط بخش خصوصی امضاء شد.

مدیر عامل بانک پاسارگاد ادامه داد: 
نکته ی مهم دیگر نیز حجم و سطح 
تفاهم نامه هایــی بود که بــه امضا 
رسید. در این ســفر مذاکرات بانکی موثری با ایتالیایی 
ها و فرانسوی ها انجام گرفت. پس از سال های زیادی 
که روابط بانکی ما قطع شده بود هیاتی از بانک مرکزی 
ایران مذاکراتی را با بانک های مرکزی فرانسه و ایتالیا 
انجام داد که نتایج مثبتی داشــت. بعد از مذاکراتی که 
انجام شــد در ایتالیا برای بانک مرکزی ما حســاب باز 
شــد.  قاســمی ادامه داد: همچنین بــا مذاکراتی که 
انجام گرفت موضوع پوشش بیمه ای حل و فصل شد.

باند قاچاق نفت ایران 
متالشی شد

یک مقام مسئول با اشاره به دستگیری و انهدام باند 
قاچاق یکی از مرغوب ترین نفت های تولیدی ایران 
گفت: قاچاقچیان برای سرقت نفت اقدام به ساخت 
خط لولــه زیرزمینی و حتــی مخازن ذخیره ســازی 

کرده بودند.
نفت تولیدی از میدان مشــترک هنگام با درجه ای. 
پی. آی 50 تا 51 مرغــوب ترین نفت خام تولیدی در 
ســطح منطقه خلیج فارس و حتی کل جهان اســت 
بــه طوری که برخی از مســئوالن از نفت تولیدی این 

میدان به عنوان گازوئیل طبیعی یاد می کنند.
مرغوبیت باالی نفت این میدان انگیزه سودجویان و 
قاچاقچیان را به منظور سرقت و قاچاق آن و اختالط 
با گازوئیل به منظور فروش به کشــتی و شــناورهای 
عبوری در سطح منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز دو 

چندان کرده است.
بر این اساس قاچاقچیان با استفاده از یک تاکتیک 
جدید و ایجاد سه سوراخ در خط لوله انتقال نفت خام 
میدان هنگام از تاسیسات جزیره قشم به پاالیشگاه 
نفت بندرعباس در چندین نوبت مقادیری از نفت خام 
مرغوب این میدان را به سرقت برده اند که در نهایت با 
هوشمندی نیروهای حراستی شرکت نفت فالت قاره 
ایران، این باند قاچاق نفت شناسایی و متالشی شد.

محمودرضــا عظیمــی در گفتگو با مهر در تشــریح 
شناســایی و انهدام باند قاچاق نفت میدان مشترک 
هنگام، گفت: نفت میدان هنگام به دلیل مرغوبیت 
باال مورد توجه قاچاقچیان قرار دارد به طوری که این 

نفت حتی قابلیت اختالط با گازوئیل را دارد.
رئیس حراســت منطقه قشم در شــرکت نفت فالت 
قاره ایران با اعالم اینکه قاچاقچیان در خط لوله 16 
اینچی انتقال نفت از تاسیســات قشــم به پاالیشگاه 
بندرعبــاس در محدوده جزیره قشــم در ســه نقطه 
سوراخ های کوچکی ایجاد کرده بودند، تصریح کرد: 
در نهایت قاچاقچیان با ابتکارات مهندسی اتصاالتی 
و یک انشعاب حدود 100 متری دو اینچی از خط لوله 
نفت ایجاد کرده و با ترفندهای خاص این نفت را پس 
از انتقال به مخازن ذخیره ســازی انتقال و سپس با 

گازوئیل مخلوط می کردند.
این مقام مســئول بــا تاکید بر اینکــه قاچاقچیان در 
چندیــن نوبــت اقدام به ســرقت و قاچــاق 1500 تا 
2000 لیتــر نفت خام مرغوب کرده انــد، بیان کرد: 
نکته قابل توجــه در این اقــدام آن بود کــه با انجام 
لوله کشــی زیــر زمینــی، قاچاقچیان ســعی کرده 
 بودند تا با حداکثر پنهان کاری اقدام به ســرقت نفت 

بکنند.
عظیمی با بیان اینکه در نهایت با اقدام هوشــمندانه 
کارکنان حراســت شــرکت نفت فالت قاره این باند 
قاچــاق شناســایی و پــس از چندین نوبــت کمین 
در ســاعات اولیــه بامــداد دســتگیر و تجهیــزات 
و ادوات آنهــا ضبــط شــده اســت، تاکیــد کــرد: 
ماجرای قاچاق نفــت به چند ماه قبل بــاز می گردد 
و هــم اکنون تمامــی متخلفــان و افــراد دخیل در 
 این پرونــده تحویــل مقامــات انتظامــی و قضایی 

شده اند.
رئیس حراســت منطقه قشم در شــرکت نفت فالت 
قــاره ایران بــا تاکید بــر اینکه هم اکنــون به منظور 
جلوگیری از هرگونه ســو اســتفاده احتمالی با ایجاد 
گروه های بازرســی بــه صورت شــبانه روزی از نقاط 
مختلف خط لوله انتقال نفت خــام و میعانات گازی 
موجود در ســطح جزیره قشم بازدید می شود، گفت: 
 میزان نفت به ســرقت رفتــه حجم قابــل توجه ای

 نبوده است.

رصدخانه

شرط عدم قطع یارانه افراد فاقد کارت ملی
معاون فناوری اطالعات و 
آمار جمعیتی سازمان ثبت 
احوال کشــور با اشــاره به 
اینکه تاکنون یک میلیون 
نفر نسبت به دریافت کارت 
ملی خود اقــدام کردهاند، 
گفت: بر اساس مذاکراتی 

که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت 
گرفته افــرادی که برای دریافــت کارت ملی 
اقدام نکنند یارانه آنها قطع میشود. وی تأکید 
کرد: افرادی که در ســایت پیــش ثبتنام نیز 
انجام دهند یارانه آنها قطع نخواهد شــد البته 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تمایلی به 

قطع یارانه این افراد ندارند. 
پارســایی با تأکید بر اینکه 
حــدود 98 درصــد مــردم 
کارت ملی دارنــد، گفت: 
سایت سازمان ثبت احوال 
فقط بــرای این افــراد که 
تاکنون کارت ملی دریافت 
نکردهاند باز شده است که باید هر چه سریعتر 
بــرای پیش ثبتنــام اقدام کنند. وی با اشــاره 
به اینکــه در انتخابــات اخیر از شــماره ملی 
برای رأیگیری اســتفاده شــده است، گفت: 
شناســنامه حدود 30 میلیون نفــر دارای کد 

ملی نیز است.

حکم محکومیت راه آهن صادرشد
معــاون ســازمان حمایت 
گفــت: پرونــده متخلفان 
بلیــت قطار  گرانفروشــی 
پس از تکمیــل به اداره کل 
تعزیرات حکومتی اســتان 
تهــران ارســال و حکــم 
محکومیت شرکت راه آهن 

اخیرًا صادر شــده اســت. وحید منایی گفت: 
فروش بلیت قطار با نرخ های جدید تخلف است 
و تا توقف تخلف و اعاده حقوق مصرفکنندگان 
ســازمان حمایت موظــف به انجــام وظایف 
قانونی محول اســت. معاون سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان افزود: با 

توجه اینکه فروش بلیت با 
نرخ های جدید از تاریخ 25 
آذرماه ســال جاری بدون 
هماهنگی و اخــذ مجوز از 
مراجــع حاکمیتی بوده و به 
اســتناد مصوبات قانونی، 
ستاد هدفمندسازی یارانه ها 
و اعالم نظر حقوقــی و صریح معاون حقوقی 
رئیس جمهور، تخلف گران فروشی محرز شده 
است. وی تصریح کرد: پرونده متخلفان پس 
از تکمیل به اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
تهران ارســال و حکم محکومیت شرکت راه 

آهن اخیرًا صادر شده است.

واردات گندم تا سال 96 ممنوع شد
مدیرکل دفتر ســاماندهی 
و توســعه تجارت معاونت 
بازرگانی وزارت کشــاورزی 
گفت: براســاس نامه وزیر 
کشاورزی به وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بــا توجه 
به میــزان تولیــد، واردات 

و ذخایر کشور، از ســال آینده نیازی به واردات 
گندم نیست و ثبت سفارش آن ممنوع می شود. 
ســید جمال مدرســی درباره ابالغیه ضوابط 
جدیــد واردات گنــدم اظهار کــرد: وزیر جهاد 
کشــاورزی طی نامــه ای بــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد که با توجه به میزان 

تولید گندم و واردات و ذخایر 
کنونی کشــور در سال آینده 
نیازی بــه واردات آن وجود 
نــدارد و بــر همین اســاس 
اســت که بخشــنامه جدید 
سازمان توســعه تجارت در 
زمینه واردات گنــدم ابالغ 
شده است. وی افزود: برنامه ریزی وزارت جهاد 
کشاورزی به گونه ای است که تا سال 1396 به 
خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید اما علت 
اعالم ممنوعیت واردات گندم طی سال آینده، 
کافی بودن میزان موجودی گندم کشور با توجه 

به میزان تولید، واردات و ذخایر کنونی است.

اقتصاد
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پنجره

آشنایی با قاتل پنهان در غذای روزانه!
نگاهی متفاوت به هشدارهای متعدد درباره مصرف نمک

حمیــد جنیــدی- هنگامی کــه در هنگام قــدم زدن در پیاده روهای شــهر 
ویترین مغازه های ســوپر مارکــت  را نــگاه می کنیم این مســئله در ذهنمام 
خطــور می کند که اکثر تنقالت و خوراکی های فرزندان و حتی بزرگســاالن 
ما از نمک زیاد تهیه شــده اســت و نکته جالب این جاست است که این مواد 
خوراکی باب میل همه قشــرهای اجتماع است و به همین خاطر است که به 
دلیل رعایت نکردن در مصرف نمک کشــورمان طبق آمار سازمان بهداشت 
 جهانی سه برابر متوسط مردم دنیا مصرف کننده نمک است و این جای فکر 

دارد.
وزارت بهداشــت و درمان جدیداً  در طرحی زمینه همــه بیلبوردهای اطراف 
برخی اتوبان  های تهران را خریداری کرده اســت. تــا مواردی که بر روی آن 
تبلیغات می شوند از سالمت کافی مواد غذایی و به خصوص نمک به کار رفته 
در آن، برخوردار باشد و این یک جای امید برای ریشه کن کردن بیماری های 

ناشی از مصرف نمک است.
دکتر رســول دیناروند معاون وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان غــذا و دارو، 
نسبت به مصرف غذاهای پرکالری در کشــور هشدار داد و گفت: نگرانی ما 
بابت دسترسی مردم به غذا نیست، زیرا این مشکل تا حدود زیادی حل شده 
اســت. بلکه، ما نگران افراط در مصرف غذاهای پرکالری و آسیب رسان به 

سالمت هستیم.

سفره های ایرانی سه برابر متوسط 
دنیا نمک دارد

حد اســتاندارد میزان مصــرف نمک روزانه 
5 گرم است که متأســفانه طبق آمار وزارت 

بهداشــت کشــورمان این میــزان در حدود 
روزانه 15 گرم اســت و مردم کشورمان سه برابر 

اســتاندارد جهــان نمک مصــرف می کننــد و 99/2 
درصد مردم کل دنیا بیشــتر از حد نیاز سدیم می خورند که 
این مقدار در کشــورهای آسیای شرقی، آسیاب مرکزی و 

اروپای شرقی بیشتر است.
دیناروند با اعالم اینکــه میانگین کالری دریافتی 

ایرانــی ها 20 درصــد باالتر از میــزان مطلوب 
است، افزود: سرانه مصرف نمک ایرانی ها 3 

برابر میانگین الزم است.

نمک قربانی می گیرد
دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشــت، گفــت: 52 درصد 
علل مرگ ومیرها ناشــی از 4 بیماری شــایع 

ســرطان ها، دیابت نوع 2 ، بیماری های قلبی 
و عروقی و بیماری های مزمن تنفســی هســتند 

که ریســک فاکتورهایی نظیر مصــرف چربی زیاد 
، شــیرینی و نمک زیاد و مصرف کــم فیبر، میوه ها و 

سبزی ها علل اصلی آن است.
به گفتــه وی، علل اصلی 5 بیماری از 7 بیماری فشــارخون، 

چربی و قند خون باال، بیماری های ناشی از مواد دخانی، چاقی 
و کم تحرکی تغذیه ناســالم اســت. در دنیا ثابت شــده است که با 

تغذیه ســالم می توان از 80 درصد بیمــاری های قلبی و 30 درصد 
سرطان ها پیشگیری کرد.

این نمک مخفی است در زیر غذا
مظهــری متخصــص تغذیه بــا بیان ایــن که گوشــت و ماهی هــای آماده 
حاوی نمــک زیادی هســتند، افــزود: اکثر غذاهــای آمــاده و همچنین 
بعضی از کنســروها با نمک زیاد تهیه شده اســت و بهتر است برای کاهش 
 مقــدار نمــک و رعایــت برنامــه رژیم هایــی از خرید ایــن نــوع موادغذایی 

خودداری کنیم.
مظهری ابراز داشت: بســیاری از مردم در هنگام پخت و پز به مقدار زیادی 
نمــک اضافه می کنند که همین به خاطر اســتفاده از نمک در موقع خوردن 
به صورت نامحســوس مقدار آن را زیاد و در آینده سبب بروز مشکالت قلبی 

فشارخون می شود.
براساس تحقیقات دانشــمندان، رژیم های کم نمک منجر به کاهش فشار 
خون افراد می شــود و این مسئله آســیبی به افراد عادی نمی گذارد ولی این 
افت فشــار بر افرادی که از بیماری های فشارخون برخوردارند، رژیم غذایی 
کم نمک ســبب باالرفتن کلســترول خون و بروز بیماری های قلب و عروق 

می شود.
مظهــری متخصــص تغذیه بــا اشــاره به رژیــم غذایــی کم نمــک اظهار 
داشــت: اکثر نمک مــورد نیاز بدن در غذاهــای روزمره کــه از آنها مصرف 
می کنیم موجود اســت و امــروزه به دلیل پیشــرفت تکنولوژی و کم شــدن 
تحــرک بدنــی، بــرای پیشــگیری از چاقی بایــد رژیــم غذایی را ســرلوحه 
 کار خــود قــرار دهیم کــه در اولین قــدم این رژیــم کم کردن مقــدار نمک 

در غذا است.

راه های دفع نمک اضافه از بدن
وی ادامه داد: برای داشــتن یــک رژیم غذایی کم نمــک باید ورزش منظم 
و روزانــه را در برنامه های خود قرار بدهیم، چون ایــن عرق کردن در هنگام 
ورزش و نرمش ســبب می شــود که چربی های بدن بســوزد و نمک اضافی 

روزانه بدن از طریق عرق، دفع شود.
مظهری با بیان این که در مصرف رژیم از نان تســت استفاده نکنید، تصریح 
کرد: بعضی از نان های صنعتی حاوی مقدار زیادی ســدیم و نمک است که 
ایــن مقدار نمک را در بدن افزایش می دهد و چون در وعده صبحانه از گردو 
و غالت استفاده می شــود به علت باال بودن نمک غالت و حتی یکسری از 

مغزهای رژیم غذایی ما را دچار مشکل می کند.
وی گفــت: از قدیم نمک را به عنوان قاتل ســفید ذکــر کردند و این ماده که 
بــاب میل افراد به ویژه در هنگام غذا خوردن اســت، در صورت مصرف زیاد 

آن باعث بروز بیماری های کلیوی، قلبی و فشــارخون می شود.

قاتل ســفید را به سفره های خانه راه ندهید
بســکی، متخصص تغذیه گفت: ایرانی ها تا جایی کــه می توانند باید هنگام 
طبــح غذاهای خود نمــک را به حداقل برســانند و از رژیم هــای کم نمک 
پیروی کنند. ســدیم در نمک طعام، جوش شــیرین، بکینگ پودر گیاهی و 
مــواد غذایی حیوانی به طور طبیعی وجــود دارد و نمک برای مایعات و خون 
بدن انسان ماده ضروری اســت اما مصرف زیاد آن می تواند به کبد و عروقی 

آسیب وارد کند.
عبداللهی بیان داشــت: قوت غالب مردم ایران نان اســت که هر 310 گرم 
نان ســه گرم، هر 60 گــرم پنیر 2 گرم،  هر 100 گــرم چیپس 2.7 گرم، یک 
برش پیتزا 4 گــرم، 10 دانه زیتون یک گرم و 3 برش کالباس 4.5 گرم نمک 
دارد.نمک هم موجب افزایش ســدیم بدن و فشــار خون شده و هم به دلیل 
دفع ادراری کلسیم موجب پوکی استخوان می شــود. نمک مصرفی باید ید 

دار بوده و مجوز وزارت بهداشت داشته باشد.
دکتــر رضا ملــک زاده معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشــت با عنوان این مطلب که عارضه »فشــارخون« 
در کشور هنوز به خوبی تشخیص و درمان  نمی شود، 
اظهار داشــت: نزدیک به نیمی از مردم ایران در 
سن 50 ســالگی به بیماری فشــارخون مبتال 

هستند.

مواد آماده نمک زیادی دارند
بســکی ادامه داد: در زمان رژیم غذایی باید 
ســعی کنید که از غذاهایی مصرف کنید که 
عالوه بر نمک از مواد چربی کم تری برخوردار 
شــده و تا ممکن ســعی کنید تا فســت فودها و 
ســاالدهای شــور مصرف نکنید. افرادی که در 
رژیم غذایــی کم نمک قرار دارنــد به جای مصرف 
گوشت قرمز بیشــتر از مرغ و ماهی مصرف کنند و در 
هنگام صرف غذا بــا پرکردن غذا با میــوه میزان مصرف 

نمک را کاهش دهید.
وی در پایان گفت: در رژیم غذایی که نمک از مصرف غذاهای 
صنعتی و آماده بــه هیچ عنوان مصرف نبایــد کرد و زمانی که 
ترشــی و نان می خورید میزان نمک مورد نیاز بدن در این مواد 

اســت و دیگر نیازی به خوردن نمک به صورت جداگانه نیست.

آیا برنج و نان چاق کننده اند؟
شــهرخبر- عامل چاقی، سیب زمینی، برنج و نان نیســت بلکه افراد برای تامین نیازهای خود 
باید عالوه بر این مواد ذکر شــده از ســبزیجات، میوه جات و لبنیات که دارای انرژی هســتند، 
استفاده کنند.اگر فردی سالم باشد اما از چاقی رنج می برد، اگر یک هفته غذا نخورد، طبیعی 

است که وزنش کم می شود اما این کاهش وزن مقطعی است.
 انجام دستورات رژیم های اینترنتی باعث ایجاد سنگ های صفراوی، کلیوی، چروک پوست و 
کم شدن آب بدن می شود و پس از یک هفته فرد به حالت اولیه خود بازمی گردد.کاهش وزن  
بحثی تخصصی است و با تاکید بر اینکه برای کاهش وزن نیاز است، بافت های چربی کم شوند، 
بایــد به منظور جلوگیری از عارضه چاقی عالوه بر کاهش حجم غذا، بخشــی از وعده غذایی 
نیز به ســبزیجات )ساالد( اختصاص داده شــود.برای کاهش وزن نیاز نیست برنج، ماکارونی 

و سیب زمینی حذف شو،د بلکه باید به مقدار کم در وعده های غذایی از آنها استفاده شود.

تاثیر بی نظیر ماساژ پاها قبل از خواب
شفاآنالین- پاها، پایین ترین عضو بدن مان هستند بسیاری از ما هر روز از پاهای مان کار می 
کشیم و به آنها فشار وارد می کنیم، بدون این که به فکر یک ماساژ خوب برای آنها باشیم. آن 
چنان درگیر کارها و مســئولیت هایی که داریم می شویم که فراموش می کنیم پاهای مان چه 

اهمیتی در راندمان کاری و انعطاف بدنی مان دارند.
 افــرادی کــه مکــررا بــه اســتخرو ســونا می رونــد، اهمیــت حفظ ســالمت پاهــا را درک 
گاهــی خوبــی در ایــن زمینــه دارنــد، اما ســایر افراد چطــور؟ علــم توضیح می  کــرده و آ
دهــد کــه چرا ماســاژ پــا بــرای پاهای مــان خوب اســت و به نفــع ســالمت عمومی مان 
نیــز هســت. بر خــالف بــاور عمومی، ماســاژ پــا فوایــد بیشــماری دارد. هر شــب، 10 تا 
 15 دقیقــه قبــل از خــواب پاهایتــان را ماســاژ دهیــد. حــال فواید ایــن کار را برای شــما 

می گوییم.

مصرف رانیتیدین در بیماران کلیوی و قلبی ممنوع
ســالمت نیوز- مصرف آب ســرد فراوان یعنی هر آبی که دمای آن کمتر از دمای بدن ما است 
و خــوردن آب در بیــن غذاها و خوردن میوه هایی با طبع ســرد و به صورت ترکیبی را باعث بروز 
اختالالت معده دانست.متاســفانه امروزه برای درمان تمام ایــن اختالالت از داروهایی مانند 
رانیتیدین، فاموتیدین و سایمیتیدین استفاده می شود در حالی که توجهی به عوارض آن نمی شود.
رانیتیدین دارویی است که در زخم معده و گاسیتریت یا التهاب معده تجویز می شود و بسیاری 
از مــردم بــه صورت خود تجویزی به وفور آن را اســتفاده می کنند.این دارو با مهار گیرنده های 
H2 )هیستامین نوع دو( سلولهای محیطی مخاط معده، ترشح اسید معده را کم می کند، ولی 
دارای عوارض خطرناکی است.همچنین این دارو باعث کاهش جذب ویتامین B12 می شود 
و جــذب مــوادی که نیاز به محیط اســیدی معده دارند را کم می کنــد و از جمله هضم و جذب 

پروتئین ها را کم میکند و افزایش خطر ذات الریه را نیز زیاد می کند.

راه های بهبود اصولی سینوزیت
تســنیم- مهــدی کریمی دســتیار 
تخصصی طب ســنتی گفت: برای 
درمان اصولی سینوزیت باید دانست 
که سرچشمه نزله های سینوس ها، 
معده خــراب و رطوبــت زیادی معده 
اســت. بر این اســاس درمان در سه 
مرحله قابل اجراست؛ اول رفع یبوست 

که رفع گرفتگی روده ها و معده مانع دفع رطوبت می شود، 
استفاده از نسخه های تقویت معده و مسهالت در تنظیم 
سیستم گوارش مؤثر است. وی افزود: دومین راه خشک 
کردن رطوبت معده بــا پرهیــز از  آب خوردن های نابجا 

)خــوردن آب قبل، بیــن و بعد غذا، 
نصف شــب، ناشــتا...( و مــزه مزه 
کردن نمــک دریا آغاز و پایــان غذا یا 
مصرف ترکیب نمک و آویشن قبل و 
بعد از غذا بســیار به رفع رطوبت معده 
کمک می کند. سومین راه استعمال 
نسخه های موضعی مانند استنشاق 
آب نمک، بخور سرکه ریخته شده روی آجر داغ، یا بخور 
اوکالیپتوس, استفاده از زالو، انواع بخور )آویشن، بابونه، 
اوکالیپتوس...(، بخور دود عنبر نسارا، چکاندن قطره های 

بینی )نازیل، سیاه دانه و...( داخل بینی بسیار مؤثر است.

راه های پیشگیری از بیمار شدن
شــفا آنالین- محمدعلی زارعیان 
دســتیار تخصصــی طب ســنتی 
گفت: طبیعتًا در زمان آلودگی هوا 
باید به گونــه ای رفتار کرد که تجمع 
مواد زاید در بدن افزایش نیابد و اگر 
هم چیــزی تجمع یافتــه از میزان 
آن کاسته شــود تا عوارض کمتری 

دامنگیر انسان شــود. اصالح و تقویت هضم با خوب 
جویدن غذا و اســتفاده از ادویه هایی که در هضم غذا 
موثرند )مثل آویشــن, دارچین و ســیر( نیز به کاهش 
تجمع مواد زائد کمــک می کند.  پرهیــز از زیاده روی 

در مصرف میوه های آبدار در زمان 
آلودگــی هــوا در زمســتان توصیه 
می شود؛ چرا که منجر به سوء هضم 
می شــود، انجــام ورزش معتدل و 
تاب بازی به دفــع مواد زائد و تقویت 
اعضــای مختلف کمــک می کند.
خواب مناســب که به بدن فرصت 
دفع مواد زائد را می دهد.پرهیز از مصرف غذاهای مانده 
و کنسروی و سوسیس و کالباس و غذاهای بسته بندی 
شده و کاهش نزدیکی جنسی مفرط توصیه می شود؛ 

چرا که ایجادکننده ضعف در بدن است. 
از کجا بفهمیم فرزندمان 

بیش فعال است؟
عالئم کودکان بیش فعال از نوع کم توجه کودکانی 
هســتند که دائما در حال رویا پــردازی بوده و این 
موجب عدم تمرکز در این کودکان می شود که این 
مشکل هم در مدرسه بیشتر خود را نشان می دهد.
این کــودکان عالقه ای به انجــام تکالیفی که نیاز 
به دقت زیادی دارد، نداشته و برای درس خواندن 
مشــکل دارند به عنوان مثال زمانی که در کالس 
درس معلم در حال دیکته به بچه ها اســت کودک 
بیش فعــال در اکثــر مواقع ممکن اســت به دلیل 
عــدم تمرکز و توجه کلماتی را که نوشــتن آن را هم 
بلد است جا بیندازد در حالی که در منزل زمانی که 
مادر وی به او متنی را دیکته می کند به دلیل توجه 
مادر بر روی وی و اینکه کودک تنها اســت و کسی 
در اطراف وی نیســت به خوبی دیکته را نوشــته و 

نمره خوبی هم کسب می کند.
این کودکان در نوشــتن تکالیف در منزل مشــکل 
دارند و با گوشــزدهای مکرر والدین و با تاخیر زیاد 
تکالیف خــود را انجام می دهند.مشــخصه دیگر 
کــودکان بیش فعال نوع کم توجه، فراموشــکاری 
آنان اســت به طوری که ممکن است دائما وسایل 
خود را در مکانی گم کرده و یا جا بگذارند همچنین 
این کــودکان در برنامه ریزی بــرای کارهای خود 
مشــکل دارند به عنوان مثال اگر قرار باشــد سه تا 
کار را در روز انجــام دهد نمی داند اول کدام یک را 
در اولویــت قرار دهد و نمی توانــد از پس آن برآید و 
معمــوال والدین وی برایش برنامــه ریزی می کنند 
و همیشــه باید کســی وی را در برنامه ریزی برای 

کارهایش کمک کند.
نــوع دیگــر بیــش فعالــی، رفتارهــای تکانه ای 
کودک اســت و مشــخصه بارز کودکان بیش فعال 
با رفتارهای تکانه ای این اســت کــه صبر و تحمل 
کمی دارند و میان صحبت های دیگران می پرند و 
نمی توانند صبر کنند که صحبت های طرف مقابل 
تمام شود و یا حوصله ایستادن داخل صف در حیاط 

مدرسه ندارند.«
ممکــن اســت کــه کــودکان بیــش فعــال تمام 
معیارها و عالئم ذکر شــده را نداشــته باشــند اما 
ایــن کودکان بایســتی حداقــل معیارها را داشــته 
باشــند و چنین نیســت که هر کودکی که شیطنت 
دارد را جزء کــودکان بیش فعال به حســاب آوریم 
بلکــه باید در نظر داشــت کــه بیش فعالــی باعث 
می شــود عملکرد کــودک افت واضحــی پیدا می 
کنــد و یــا در ارتباط با دوســتان ناموفق باشــد و با 
تشــخیص روانپزشک کودک اســت که مشخص 
 می شــود کودکی طبیعت پرتحرکــی دارد و یا دچار 

بیش فعالی است.
بیش فعالی معموال در پسران شیوع بیشتری دارد 
اما اتفــاق نظری در این مورد وجــود ندارد چرا که 
گفته می شــود میزان ارجاع کــودکان بیش فعال 
پسر بیشتر اســت و به همین دلیل گمان می شود 
بیش فعالی در پسران شیوع بیشتری دارد.« بیش 
فعالی در بیشتر موارد علت واضحی ندارد اما نکته 
مهــم در این میــان ژنتیــک و عوامــل بیولوژیک 
اســت که نقش مهمی در بروز ایــن اختالالت در 

کودک دارد.

سالمت
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ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت سوشــا مکانی در فهرست 
18 نفــره این تیم مقابل ســپاهان حضــور دارد. وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد تماشــاگران با حضور در ورزشــگاه، یار دوازدهم تیم 

خود باشند.
برانکــو ایوانکوویچ در نشســت خبری پیش از دیدار با ســپاهان که 
بعدازظهر امروز دوشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد 
در خصوص این بازی گفت: لوکا ماریچ و انصاری دو بازیکن خوب 
ما هســتند که نمی توانیم در این بازی از آنها اســتفاده کنیم. ســایر 
بازیکنان در فهرست هســتند. همانطور که باشگاه هم اعالم کرده 

سوشا مکانی هم در فهرست 18 نفره حضور دارد. 
از وی ســوال شد آیا سوشا در ترکیب 11 نفره حضور دارد یا 18 نفره.  
برانکو به طنز پاســخ داد: قرار اســت سوشــا ســانتر بکشد و ضربه 
ایســتگاهی هم بزند! وی همچنین گفت این بازیکن با سایر نفرات 

تیم در اردو حضور دارد. 
ســرمربی پرسپولیس با اشــاره به حضور طرفداران این تیم در بازی 
با ســپاهان افزود: هواداران در بازی با اســتقالل خوزستان نشان 
دادند که چقدر تیم خود را دوســت دارند و طبیعی است که در بازی 
با ســپاهان هم هواداران یار دوازدهم ما باشــند چون بازی سنتی و 

حساسی است.
برانکــو در خصــوص موضعگیــری احتمالــی برخــی هــواداران 
پرسپولیس در خصوص محمدرضا خلعتبری گفت: من در خصوص 
این موضــوع فکر نکــرده ام و تا االن هم چیــزی در این خصوص 
نشــنیده ام  اما هواداران ما تا این لحظه عالی بوده اند. در روز دربی 
تقریبا 100 هزار تماشــاگر اســتقاللی و پرسپولیســی در ورزشگاه 
حضور داشــتند و ما شــاهد یک فیرپلی به تمام معنــا بودیم. انتظار 

دارم فردا هم همینطور باشند.
برانکو در ارتباط با شــایعاتی که وی نظر مساعدی نسبت به لوبانف 
ندارد گفت: هرگز چنین نیست. این صحبت ها واقعیت ندارد و شما 
می دانیــد چرا این صحبت هــا در اطراف تیم ما مطرح می شــود. با 
وجود این صحبت ها و با توجه به مشــکلی که برای سوشــا به وجود 
آمد، با محســن زاده قرارداد بســتیم، چون عالوه بر مشکل سوشا، 
ایمان صادقی هم از ما جدا شد. حتی اگر این اتفاق هم برای سوشا 
رخ نمــی داد، ما بازهم دروازه بان می گرفتیــم و لوبانف را جذب می 
کردیم. او از ازبکســتان آمده و یک بازیکن خارجی آســیایی است، 
چون بازیکن خارجی دیگری نمی توانســتیم بگیریم و فهرســتمان 
پر بــود. هیچ اتفاق برنامه ریزی نشــده هم رخ نداده اســت و خرید 

لوبانف روی برنامه بود.
برانکــو ایوانکوویــچ در ادامــه اظهارکــرد: ما در نیــم فصل همان 
ترکیب خودمــان را حفظ کرده ایم و تنهــا دو دروازه بان به نام های 
محســن زاده و لوبانف را جذب کردیم. همه بازیکنــان ما آماده اند 
تا وظایفشــان را به خوبی اجرا کنند زیرا می دانند که مســابقات آتی 
ما بازی های حساســی اســت و می تواند در تعییــن قهرمانی نقش 

مهمی داشته باشد.
وی اضافه کرد: سپاهان نیز تیم بسیار خوبی است که در کنار بازی با 

استقالل از مهمترین مسابقات فصل ما محسوب می شود.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس ضمن اشــاره به تقابل 

با ایگور اســتیماچ خاطرنشــان کرد: اســتیماچ یکی از 
بهترین دوســتهای من اســت و در تیم ملی نیز او چند 
ســالی شــاگرد من بود اما با تمام احترامــی که برای او 
قائلم، مــا در زمین پیروزی می خواهیــم و به جز برد به 
کســب نتیجه دیگری فکر نمی کنیم. ما با تمام توانمان 

در زمین حاضر خواهیم شــد تا این مســابقه را با پیروزی 
پشت سر بگذاریم.

وی در رابطه با حاشیه هایی که برای بازیکنان پرسپولیس 
در رابطــه با عدم حضــور در ختم همایون بهــزادی به علت 

شــرکت در جشن تولد محســن مســلمان، تصریح کرد: تمام 
بازیکنانمــان روی بــازی متمرکز هســتند و برخــی از بازیکنان 

در آن زمــان در ختم مــادر اصغر نوروز علی حاضر شــده 
بودند و من از این مســئله که حاشــیه ای ایجاد شود،  

اطالعی ندارم.
ســرمربی پرســپولیس افــزود: طبیعی اســت که 
بازیکنان به خاطــر تولد دور هم جمع شــوند و ما 
بــه همین خاطر هم کیک گرفتیــم. اتفاقًا دو روز 
گذشته هم با تمام نفرات تیم برای صرف نهار به 
رستوران رفتیم تا برخی بازیکنان که اشتباهات 
کوچکی مرتکب شده باشــند به عنوان جریمه 

ناهار به سایر افراد بدهند.
برانکوایوانکوویــچ در خصــوص اینکه تا چه 
حــد از ایگــور اســتیماچ شــناخت دارم و آیا 
پرســپولیس با تیم نیم فصل اول تفاوتی کرده 
یا خیــر؟ گفت: در مــورد پرســپولیس نمی 
خواهم صحبت کنم اما باید در خصوص ما 
از اســتیماچ ســوال کنید که او تا چه حد ما 
را آنالیز کرده است. ســپاهان تیمی است 
که در این تعطیالت تیمش را تقویت کرده 
و قطعًا تالشــش را می کند که به فلســفه 

اش برسد.
وی در پایان در خصــوص اینکه آیا نگران 
ایــن نیســتید که سوشــا در آســتانه بازی 
محروم شــود؟ گفــت: هیــچ اطالعی تا 
االن ندارم و هیــچ مرجع قانونی او را برای 
همراهی ما منع نکرده اســت. فعال مکانی 
در رقابــت با ســایر نفرات بــرای حضور در 

ترکیب اصلی قرار دارد.
تیم فوتبال پرســپولیس فردا ســه شــنبه از 
ساعت 17 در دور برگشــت رقابتهای لیگ 
برتــر در ورزشــگاه آزادی میزبان ســپاهان 

اصفهان خواهد بود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

در حاشیه دیدار تیم های 
جواهری گنبد و پیکان 
تهران./ دیدار تیم های 
جواهری گنبد و پیکان تهران 
با برتری 3 بر 0 پیکان به پایان 
رسید .

تیتر دو

آغاز اردوی تیم ملی تنیس 
روی میز از ۱۸ بهمن

دبیر فدراسیون تنیس روی میز گفت: اردوی تدارکاتی 
تیــم ملی پینگ پنــگ اعزامی به مســابقات جهانی 
مالزی هجدهم بهمــن ماه آغاز می شــود. محمود 
نظری با اشاره به اینکه تیم ششم اسفندماه به مالزی 
اعزام می شــود به ایرنا، افزود: رقابت های بازیکنان 
ما از روز نهم اسفندماه آغاز می شود به همین منظور 
بازیکنان به منظور تطبیق شرایط آب و هوایی دو روز 
زودتر به مالزی می رونــد. وی افزود: برای حضوری 
قدرتمند ســعی داریم از تمام توان خود برای کســب 
آمادگی الزم بازیکنان بهره مند شــویم از این رو درگام 
نخســت همانطور که گفته شــد اردو ها را به صورت 
شــبانه روزی برگــزار می کنیــم تا بازیکنــان پیش از 
شــروع رقابت ها به آمادگی کامل دســت پیدا کنند. 
دبیر فدراســیون تنیس روی میز درخصوص تعطیلی 
احتمالی لیگ برتر تنیس روی میز به منظور شــرکت 
در اردوی تدارکاتی نیز اظهارداشــت: از باشــگاه ها 
درخواســت کردیم همکاری الزم را با تیم ملی داشته 
باشند که خوشبختانه این مهم مورد موافقت آنان نیز 
قرارگرفته است. به گفته وی با این همه تا آنجا که زمان 
داشته باشیم و آســیبی به تیم ملی وارد نشود لیگ را 
پیش خواهیم برد. وی در پاسخ به این سئوال که به نظر 
می رسد تغییراتی در نفرات اعزامی به مسابقات جهانی 
صورت گرفته اســت؟ گفت: تغییراتی نداشته ایم. در 
بخش مردان 5 شــرکت کننده شــامل نیما و نوشاد 
عالمیان، افشین نوروزی، پوریا عمرانی و محمدرضا 
اخالق پسند خواهیم داشــت و در بخش زنان نیز ندا 
شهسواری، محجوبه عمرانی، مریم صامت و غزاله 

مال طلب تیم اعزامی زنان را تشکیل می دهند. 

 »پپ گواردیوال« 
با قراردادی سه ساله 

سرمربی منچسترسیتی شد
باشگاه منچسترسیتی از حضور پپ گواردیوال در این 
تیم برای فصل آینده خبر داد.، سرمربی حال حاضر 
بایرن مونیخ با انعقاد قراردادی ســه ســاله جایگزین 
مانوئل پلگرینی در تیم فوتبال من سیتی خواهد شد. 
در بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه من سیتی قرار 
گرفته آمده است: منچسترسیتی اعالم می کند که 
قرارداد خود را با پپ گواردیوال ظرف هفته های اخیر 
نهایی کرده است و این مربی از آغاز فصل 2016-17 
هدایت تیــم را بر عهده خواهد گرفــت.در ادامه این 
بیانیه آمده اســت: قرارداد من سیتی با گواردیوال سه 
ســاله اســت. ضمن احترام به پلگرینی و بازیکنان، 
باشگاه این خبر را برای جلوگیری از شایعات بی پایه و 

اساس اعالم می کند. 

منچستریونایتد و آرسنال به 
دنبال جدب ادینسون کاوانی

دو باشگاه منچســتریونایتد و آرسنال درصدد جذب 
مهاجم اروگوئه ای پاریسن ژرمن با مبلغ 55 میلیون 
پوند هستند. ادینســون کاوانی به دلیل اعتقادی که 
لورن بالن به زالتان ابراهیموویچ دارد زیر ســایه این 
مهاجم ســوئدی قــرار دارد و مجبور اســت کمی در 
عرض بازی کند.اکنون تیم های منچســتریونایتد و 
آرسنال از این فرصت استفاده کرده اند و خواستار این 
بازیکن با مبلغ 55 میلیون پوند شده اند.بر پایه گزارش 
دیلی استار، کاوانی که اکنون 28 ساله است در ژوییه 
ســال 2013 از ناپولی به پاریسن ژرمن پیوست.یکی 
از مسئوالن باشگاه منچستریونایتد خبر عالقمندی 
این باشــگاه برای جذب کاوانی را تایید کرده اســت.
این در حالی است که باشگاه چلسی هم برای جذب 
این ســانترفوروارد در فصل نقل و انتقاالت تابستانی 

بی تمایل نیست.

بیانیه باشگاه چلسی: شاید 
قرارداد تری را تمدید کنیم

باشگاه چلســی در واکنش به خبر خداحافظی جان 
تــری از این تیم در پایان فصــل اعالم کرد: ممکن 
اســت قرارداد او تمدید شود.جان تری شب گذشته 
بعــد از برد پــرگل تیمش در جام حذفــی اعالم کرد 
مســئوالن این تیم قرارداد او را تمدید نخواهند کرد 
و به او پیشــنهادی ندادند که در ایــن تیم بماند و او 
نیز چاره ای جز رفتن از جمع آبی های لندن در پایان 
فصل ندارد.هواداران باشگاه چلسی که به شدت به 
این موضوع اعتراض کردند و خواستار کناره گیری 
ام نالو مدیر اجرایی چلســی به ســبب کنار گذاشتن 
لمپارد، چک و تری شدند، شــب گذشته در حوالی 
دفتر باشگاه چلسی در لندن جمع شدند و اعتراض 
خود را به آبراموویچ نشــان دادند و خواســتار تمدید 
قــرارداد بــا کاپیتان محبــوب خود شدند.باشــگاه 
چلســی نیز بالفاصله بیانیه ای صادر کرد و نوشت 
قرارداد تری ممکن اســت تمدید شود. سه بار است 
که قــرارداد او تمدید می شــود. تصور کنیــد که او 
اکنون 36 ساله است و ممکن است سرمربی بعدی 
که جانشــین هیدینک می شود و دائمی خواهد بود 
نخواهد با مدافع 36 ســاله کار کند. به همین خاطر 
ممکن است این فصل آخرین فصل حضور تری در 
لندن باشــد. ولی از طرفی ممکن اســت بعد از چند 

جلسه دیگر قرارداد او تمدید شود.

پرسپولیس باید برای داشتن برانکو 
خوشحال باشد!

اســتیماچ در نشســت خبــری پیــش از دیدار ســپاهان برابر 
پرســپولیس گفــت: ما یک بــازی خوب با یــک تیم بزرگ 

داریــم. امیدوارم که فردا فوتبال خوبی ارائه بدهیم. من، 
دوســتم برانکو ایوانکوویچ را خیلی خوب می شناسم. 

خوشــحالم که دوبــاره او را می بینم. می دانم آخر 
بازی می توانیم هر دوی مان راضی باشیم. باید 
بگویم آمده ایم اینجا تا بازی را ببریم.سرمربی 
سپاهان درباره اینکه برانکو گفته استیماچ از 
دوستان قدیمی اش است هم گفت: البته ما 
دوســتان خوبی برای هم هستیم. من برای 
آقای برانکو احترام زیادی قائلم. چند ســال 
بــا هم کار کردیــم. باید بگویم پرســپولیس 
باید خوشحال باشد که برانکو سرمربی اش 

است!

سوشا در فهرست پرسپولیس حضور دارد
پایان حاشیه ها یا آغاز حاشیه ای جدید

وزیر ورزش و جوانان می گویــد در مورد تعیین یا عدم تعیین 
سرپرست فدراسیون فو تبا ل باید به چارچوب قوانین موجود 
مراجعه کــرده و ضمن احترام به قوانیــن بین المللی باید به 
قانون داخلی کشور نیز توجه شود.  محمود گودرزی در مورد 
اختالف نظرهــای اخیر میان رییس فدراســیون فو تبا ل و 
معاون ورزش قهرمانی و حر فه ای وزارت ورزش و جوانان در 
مورد تعیین و یا عدم تعیین سرپرست برای فدراسیون فو تبا ل، 
اظها ر کرد: باید ببینیم که در این زمینه اساسنامه و قوانین چه 
چیزی را می گوید و ضمن احترام به قوانین بین المللی باید به 
چارچوب های داخلی در نظر گرفته شده قوانین برای کشورها 
نیز احترام گذاشت. او ا دا مه  داد: ما بر اساس آنچه که قانون 
می گوید امور خود را دنبال می کنیم و امیدوارم که رسانه ها 
نیز در ایــن زمینه به ما کمک کنند و از ملتهب شــدن فضا 
جلوگیری نمایند. وزیر ورزش و جوانان درباره کمیسیون اصل 
"90" مجلس شورای اسالمی در زمینه فساد در فو تبا ل نیز، 
خاطر  نشان کرد: شعار ورزش پاک و معنوی جزو اولویت های 
اصلی وزارت ورزش و جوانان اســت. ما باید به دنبال شفاف 
سازی فضا باشیم نه این که به سمت مچ گیری پیش برویم. 
کمیســیون اصل "90" یک کمیســیون ناظر اســت که بر 
اساس قانون اجازه ورود به چنین مباحثی را دارد و هر آنچه 
که را تشخیص دهد به بخش قضایی معرفی خواهد کرد. ما 

در این زمینه چیــزی را تایید و تکذیب نمی کنیم و بر مبنای 
قوانین امور را پیگیری می کنیم. هر دو بخش یعنی هم ما و 

هم آنها در چارچوب قانونی وظایف خود را دنبال می کنیم.
او ا ضافه  کرد : گردن ما در برابر قانون از مو باریک تر است )با 
خنده( امیدوارم که ورزش سیر پاک شدن را طی کند و شعار 
ورزش پاک محقق شــود. گودرزی در مورد آخرین وضعیت 
بودجه فدراسیون های المپیکی نیز، بیا ن  کرد: در ابتدای 
سال جاری ارقام خوبی برای فدراسیون ها در نظر گرفته شده 
است و تاکنون فدراسیون های المپیکی 100 درصد بودجه 
خود را گرفته اند و در ادامه نیز اعتباراتی اضافه برای آنها در 
نظر گرفته شده اســت تا کسر بودجه ای در این زمینه وجود 
نداشته باشد. البته برخی از فدراسیون ها برنامه های گسترده 

تری دارند که منابع مالی آنها از موارد دیگر تامین می شود.
وزیر ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت ورزش اسکی 
و حواشــی به وجود آمده در این رشته نیز، خاطر  نشان کرد: 
در خصوص محقق نشدن برنامه های فدراسیون ها رییس 
و هیات رییسه باید پاسخگو باشــند. ما در این زمینه از آنها 
ســوال کردیم و امیدوارم که دوستان آرامش داشته باشند. 
با لشگرکشی و ایجاد فضا تغییرات مثبت به وجود نمی آید. 
ما در حال بررسی موارد مختلف هستیم و انجام تغییرات در 

برنامه ها و نیروی انسانی را مد نظر قرار داده ایم.

گودرزی در مورد مهاجرت ورزشکاران به کشورهای دیگر و 
بحث هایی که در این زمینه وجود دارد ، اظها ر کرد: مهاجرت 
در همه زمینه ها وجود دارد و فقط مخصوص ورزش نیست. 
باید دید که در این میان خواسته ورزشکاران چیست و روسای 
فدراسیون ها باید در این مورد تعامل بیشتری با ورزشکاران 
داشته باشند. گاهی بحث اعتراض در این بین مطرح است 
و این عدم رضایت نباید باعث پیش آمدن چنین مسائلی شود. 
البته گاهی اوقات هم بحث اقتصادی مطرح اســت. نباید 
فراموش کرد که این ورزشکاران همگی ایرانی هستند و به 
آب و خاک خود عرق دارند. البته اعداد و ارقام در این زمینه 
خیلی باال نیست و همان تعداد محدود را نیز باید مورد بررسی 
قرار دهیم. گودرزی ا دا مه  داد: از زمانی که کار خود را در این 
دولت آغاز کرده ایم عملکرد فدراسیون های ورزشی حداقل 
سه بار مورد ارزیابی قرار گرفته است و برخی فدراسیون ها نیز 
مورد ارزیابی های بیشتر قرار گرفته اند. او در ادامه به وجود 
برخی از مطالبات در عرصه ورزش نظیر احداث بیمارستان 
تخصصی اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهایی که انجام 
دادیم احداث یک بیمارســتان تخصصی نیاز به بودجه ای 
حدودا هزار میلیارد تومانی دارد در صورتی که درآمد ساالنه 
فدراسیون پزشکی ورزشی نهایتا 50 میلیارد تومان است که 

در این زمینه کار بسیار دشوار است. 

گودرزی: گردن ما در برابر قانون از مو باریک تر است!

ورزش
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نادان به عمارت بدن مشغول است
دانا به کرشمة سخن مشغول است

صوفی به فریب مرد و زن مشغول است
عاشق به هالک خویشتن مشغول است

)عرفی شیرازی، قرن دهم، رباعیات(

برائت از احمدی نژاد محبوبیت نمی آورد
سیدعبدالجواد موسوی  |  در کتاب خواندنی »پیر پرنیان اندیش« جناب »سایه« از دو نفر به شدت 
با احترام یاد می کند؛ یکی تاجری که به هنگام فرار شــاه جوان از ایران پیش از کودتای بیســت و 
هشتم مرداد 32 به سراغ شاه می رود و مبلغ کالنی را در اختیار او قرار می دهد تا شاه فراری در سر 
و سامان دادن به اوضاع آشفته خود خیلی درمانده نشود. و دومی هم یک نظامی است که هنگام 
محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی همچنان به او احترام می گذارد و وقتی او را برای شهادت 
احضار می کنند تمام قد جلوی مصدق می ایستد و به او احترام نظامی می گذارد. جناب ابتهاج به 
دلیل عالیق سیاسی اش، نباید به تاجری که به شاه فراری کمک کرده دلبستگی خاصی داشته 
باشد اما آن تاجر را همان قدر احترام می کند که آن نظامی را. چرا؟ آن دو شخصیت علی رغم تفاوت 
دیدگاه سیاسی هر دو در عقیده خود راســخ بودند و صادق. هیچ کدام نان به نرخ روز خور و عضو 
حزب باد نبودند و به همین علت علی رغم همه تفاوت هایشان قابل احترامند. این مقدمه کوتاه را 
گفتم تا بگویم کســانی که بعد از دو سال و اندی از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 

تازه به این فکر افتاده اند که علیه او ســخن بگویند و از این راه دوباره خود را به اهل قدرت نزدیک 
کنند چه وضعیت رقت باری دارند. طرف چنان خودش را به آغوش رئیس جمهور پرتاب کرده کأّنه 
یوسف گمگشته پس از سال ها دوری یعقوب را بازیافته و چنان او را سخت فشرده که هرآینه بیم 
شکســتن اســتخوان های طرف مقابل می رفته و حاال به گونه ای سخن می گوید که انگاری زن 
و بچه اش را به اســیری برده بودند و فقط در صورتی حاضر به آزادی گروگان ها می شدند که او در 
مقابل رســانه های جمعی خود را در آغوش رئیس جمهور بیندازد. بازیگری که همه شــهرتش را 
مدیون بازی در همان فیلم بی ارزش سیاسی است که حاال منتقدش شده، بعد از اینکه خاطرش 
جمع شده که حاال حاالها سر و کله احمدی نژاد و دوستانش در فضای سیاسی کشور پیدا نمی شود 
جوری درباره بازی در آن فیلم صحبت می کند که پنداری اگر در آن حضور پیدا نمی کرد مستقیم 
می فرستادندش ســینه دیوار و گلوله بارانش می کردند. سیاســت مداری که همه آوازه خود را در 
عالم سیاست مدیون معجزه هزاره سوم است و اگر همای اوج سعادت بر شانه های احمدی نژاد 

نمی نشست او نیز راه یافتن به میدان پاستور را حتی در خواب نمی دید، چنان درباره رئیس جمهور 
پیشین حرف می زند که هرکس نداند گمان می برد او در همه آن هشت سال َعَلم مبارزه علیه دولت 
وقت برافراشته بود و فقط کسی نبود به یاری اش بشتابد. فقط جهت اطالع، از آن دسته عزیزانی 
که فکر می کنند با این دشــنام های کیلویی به احمدی نژاد می توانند دِل مردم را به دست بیاورند 
عرض می کنم که اتفاقا اگر بر سر موضع پیشین خود بمانند عزیزترند. منتقدان احمدی نژاد با همه 
انتقادهایی که به او وارد می دانســتند از یک اخالق او به نیکی یاد می کردند و آن هم اینکه اگر به 
کسی یا علی بگوید تا آخر با او می ماند. و دیدیم که در برخی موارد حقیقتا چنین بود. او وظیفه خود 
می دانست از کسانی که به او منتسب هستند دفاع کند. نمی گویم این اخالق خوب است یا بد اما 
در نظر بسیاری از ایرانی ها اخالق پسندیده ای است و اگر کسی می خواهد در نظر مردم قهرمان 
جلوه کند و با دوز و کلک هم که شده به قلب آنان راه پیدا کند بهتراست از همان مثاِل: گر جهنم 

می روی مردانه رو، پیروی کند. )منبع: خبرآنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آنچه از تجربه عشق باید بدانیم
نگاهی به کتاب »عشق و اراده« نوشته رولو می

رولو ِمی )1909-1969( روان شناس بزرگ و پدر روان شناسی اگزیستانسیال آمریکا در شصت 
سالگی اثری منتشر کرد که به قدری مورد استقبال قرار گرفت که کتاب پرفروش همان سال شد. 
این شاهکار کم نظیر که »عشق و اراده« نام داشت، جایزه ملی رالف والدو امرسون را نیز در سال 
بعد از آن خــود کرد. رولو می در باب این کتاب خود در فصــل اول می گوید: »من این کتاب را بر 
اساس تجربه 25 سال کار فشرده خود می نویسم که به عنوان روان درمان گری روانکاو، به درمان 
کســانی پرداخته ام که می کوشند با تعارض های خود روبه رو شوند و به آنها بپردازند. زیربنای این 
تعارض ها وجوه از کار افتاده عشق و اراده است«. این اثر کند و کاوی برای یافتن سرچمشه های 

عشق و اراده است. اما چه ضرورتی دارد که در پی چنین کاری باشیم؟
از نظر رولو می دلیــل این مطلب یک نکته تکان دهنده در مورد وضعیت عشــق و اراده در زمانه 
ماست. آن نکته تکان دهنده این است که گرچه در گذشته عشق و اراده را پاسخ معضالت زندگی 
قلمداد می کردند، اکنون اما خودشان به مشــکل زندگی بدل شده اند. این دو مورد نه تنها دچار 
مشکل شده اند، بلکه خود مسبب مشکالت گوناگونی برای ما هستند. برای نمونه به علت وجود 
مشکالتی در عشق و اراده، اســاس وجودمان از احساســات و فرآیندهای مرتبطی که عشق و 
اراده دو نمونه شاخص آنهاست، تهی شده است. انســان ها از روی ناچاری در خود فرو می روند 
و با نوع جدیدی از بحران هویت درگیر می شــوند. در مرحله بعدی دچار بی احساســی می گردند. 
مرحله بعد از آن هم خشونت اســت؛ زیرا هیچ کس نمی تواند تجربه کرخت کننده عجز و ناتوانی 

خود را به مدت طوالنی تاب آورد.
اساســا باید گفت جهان ما در وضعیتی به  سر می برد که عشق ورزیدن و اراده کردن در آن به طرز 
عجیبی دشوار شده است. در جهانی که دارای پیشرفته ترین ابزار ارتباطی است، برقراری ارتباط 

شخصی واقعی بسیار دشوار و نادر می شود. بسته شدن 
راه های تاثیرگذاری ما بر دیگران و تاثیرگذاری دیگران 
بر ما اختالل اصلی موجود در عشــق و اراده است. به 
همین علت عشق و اراده روزبه روز مسئله دارتر می شوند 
تا جایــی که برخی بر این باورند که دســتیابی به این دو 

اساسا ناممکن است.
ظاهرا بی احساسی و بی عاطفگی ویژگی روحی غالب 
روزگار ماســت. به همیــن علت می تــوان عمیقا درک 
کرد که چــرا پرداختن به عشــق و اراده چنین دشــوار 
شده است. نکته مهم آن اســت که نقطه مقابل عشق 
نفرت نیســت، بلکه بی احساسی اســت. نقطه مقابل 
اراده هم دودلی نیســت، بلکه خــود را با وقایع خاصی 
درگیر نکــردن، بی اعتنا بودن و بی ارتبــاط ماندن ما با 
آن هاست. در این حالت مســئله اراده اصال نمی تواند 
مطرح شود. به همین دلیل زمانه ما، روزگار اموری است 
که در تقابل کامل با عشق و اراده هستند. خالصه آنکه 

شرایط به گونه ای است که کامال در جهت دور شدن از عشق و اراده گام برمی داریم.
همه این موارد روشن گر این مطلب است که چرا ضرورت دارد شالوده تازه ای برای عشق و اراده که 
تلفات اصلی بی احساسی بوده اند، بجوییم. کل این اثر در واقع سفری اکتشافی برای یافتن چنین 
شــالوده ای است. رولو می در این مسیر پر فراز و نشــیب نه تنها از یافته های دانش روان شناسی 
اســتفاده می کند، بلکه در بهره برداری از آثار دانشــمندان، هنرمندان، نویسندگان و فیلسوفان 

نیز هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد.

مجتهِد حافظ شناسی که در آمریکا درس می داد
دکتــر عباس زریــاب خویی 20 مــرداد ســال 1298 در 
شهرســتان خوی بــه دنیا آمد. بعــد از رســیدن به درجه 
اجتهاد بــرای تکمیل تحصیالت وارد دانشــگاه الهیات 
شــد و پس از اخذ درجه لیسانس به آلمان رفت و در رشته 
تاریخ و فلسفه از دانشگاه »ماینز« دکترا گرفت. سال های 
متمادی در دانشــگاه های مختلف به تدریس اشــتغال 
داشــت. مدتی نیز با دایره المعارف بزرگ اسالمی و بنیاد 
دایره المعارف همکاری داشــت و مقاالت بســیاری را به 

رشته تحریر در آورد. 
او پس از بازگشت از کشور آلمان، از سوی هنینگ؛ ایران شناس نامی برای تدریس فارسی به دانشگاه 
برکلی کالیفرنیا دعوت شد و از سال 1341 تا 1343 در آن دانشگاه به تدریس پرداخت و سپس استاد 

تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد. 
دکتر زریاب خویی از دیرزمان عضو فرهنگستان تاریخ و عضو بنیاد شاهنامه فردوسی بود. وی با استاد 
مینوی در تصحیح شــاهنامه همکاری نزدیك داشت و مواد بسیاری از دایرة المعارف فارسی زیرنظر 
استاد مصاحب، به قلِم اوست. از جمله آثار او می توان به این عناوین اشاره کرد: ترجمه تاریخ فلسفه 
اثر ویل دورانت، ترجمه تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان ساسانیان، تصحیح روضة الصفا، آئینه جام، 
ترجمه دریای جان از هلموت ریتر درباره زندگی و اندیشه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و... کتاب 
آئینه جام او که شرح مشــکالت دیوان حافظ است، از مهم ترین آثاری اســت که درباره شعر حافظ 
منتشر شده و نشانگر شناخت عمیق زریاب خویی از شعر لسان الغیب است. دکتر عباس زریاب خویی 

در 14 بهمن 1373دیده از جهان فروبست.

میمون های وارداتی ناقل ابوال هستند
فعاالن حیات وحش به »مرگ آرام« میمون های رزوس در کلینیک پردیسان معترضند اما دامپزشک 
این مرکز می گوید این میمون ها برای جامعه و طبیعت ایران بسیار خطرناکند و هیچ گزینه دیگری هم 
درعمل ممکن نیست. زمانی که دامپزشک کلینیک بازپروری حیات وحش پردیسان در گفت وگو با 
خبرنگار مهر از یوتانایز )مرگ با تزریق دوز باالی بیهوشــی( به اغلب میمون های رزوس ارجاعی به 
این مرکز خبر داد، واکنش فعاالن حیات وحش بسیار تند و معترضانه بود. این فعاالن می گفتند برای 
گونه هایی که به گفته معماریان »ارزش زیست محیطی ندارند« گزینه هایی همچون رهایی میمون ها 
در طبیعت، بازگرداندن آنها به کشور مبدأ، احداث جایگاه نگهداری مناسب، انتقال به باغ وحش های 
متقاضی دارای جایگاه اســتاندارد و درمان، عقیم سازی و واگذاری به متقاضیانی که بتوانند شرایط 
مناســب را فراهم کنند نیز باید در دستور کار بررســی قرار گیرد. با این حال ایمان معماریان همه این 

گزینه ها را نشدنی یا ناپذیرفتنی می داند.
دامپزشــک کلینیک بازپروری حیات وحش پردیســان می گوید: میمون هــای رزوس نه تنها ارزش 
زیســت محیطی ندارند بلکه گونه های مهاجم نیز هســتند. گونه های بــی ارزش برای طبیعت ایران 
خطری ندارند اما اینها برای طبیعت ایران خطرناک هم هســتند. ایمان معماریان تاکید می کند: به 
طور مشخص در مورد میمون رزوس نکته دیگری هم اهمیت دارد و آن هم بیماری های بسیار بسیار 
خطرناک و غیرقابل کنترل مشترک این گونه با انســان است. کشورهایی که این گونه ها را به صورت 
بومی در کشورشان دارند با ویروس هایی مثل ابوال و ماربورگ درگیرند. در برخی از این کشورها می بینید 
شیوع خیلی خاصی رخ می دهد و تعداد بسیار زیادی تلفات انسانی ایجاد می کند. چه برسد به کشوری 
مثل ایران که اصال گونه های پریماس نداشته و حاال یک دفعه با میمونی مثل رزوس که برای طبیعت 
بسیار خطرناک است رو به رو می شود. دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در توضیح اینکه چرا 
چنین حیوانی را نمی توان به جای مرگ با داروی بیهوشــی در طبیعت رها کرد، می گوید: رزوس گونه 
مهاجم حســاب می شود و اگر در طبیعت ما رهاسازی بشــود -که متاسفانه به تعداد نامشخصی هم 
شده است- اگر بتواند گروه تشکیل بدهد و کلونی بشود می تواند آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت 
بزند و کنترلش در طبیعت بســیار ســخت یا حتی غیرممکن خواهد بود. معماریان توضیح می دهد: 
رزوس حیوان بسیار مقاومی است. نسبت به گرما و سرما مقاوم است. همه چیزخوار است. از گیاهان و 
گوشتخواران و حتی پرنده های کوچک تغذیه می کند و خیلی راحت می تواند خودش را با شرایط محیط 
سازگار کند. گونه ای بسیار پرخاشگر و قوی است و شاید در طبیعت ما به جز پلنگ هیچ حیوان دیگری 
نتواند به این گونه کوچک ترین آسیبی برساند. تازه پلنگ هم اگر تنها پیدایش کند زیرا اگر در گروه باشند 
شاید پلنگ هم سراغشــان نرود. معماریان گزینه بعدی یعنی انتقال رزوس به باغ وحش متقاضی که 
بتوانند جایگاه استاندارد فراهم کنند را نیز رد می کند و می گوید: ما در ایران به غیر از باغ وحش تهران 
باغ وحشی که بخواهد جایگاه اســتاندارد ایجاد کند نداریم ولی تمام باغ وحش های کوچک و بزرگ 

و غیراستاندارد و بدی هم که داریم حداقل چیزی که دارند رزوس است. یعنی رزوس را حتما دارند. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

دفاع تمام قد وزیر ارشاد از معتمدآریا
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در پی وقایع اخیر در 
کاشان از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه درخواست 
کرد در سخنان خود دقت جدی کنند. جّنتی، در پاسخ 
به ســوالی در خصوص اینکه »چرا با گذشت 37 سال 
پس از انقالب اسالمی همچنان استانداردها و ضوابط 
روشــن و پذیرفته شــده ای در عرصــه فرهنگ وجود 
ندارد؟« اظهار کرد: این امر به تفاوت سلیقه های فردی 
برمی گردد؛ چراکه در حوزه فرهنگ برخالف بسیاری 

حوزه های دیگر همچون مهندسی، پزشکی و اقتصاد همه خود را صاحب نظر می دانند و به همین 
خاطر ابراز نظر می کنند. وی یادآور شد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر حوزه فرهنگ تأکید 
زیادی دارند و در حوزه های مختلف همچون کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و... اظهارنظرهای 
ایشان در قالب کتب جداگانه جمع آوری شده و برداشت ایشان روشن است، حداقل مقامات رسمی 
به این سخنان توجه کنند؛ اما متأسفانه گاهی این مقامات از مدار صحیح خارج شده و صحبت هایی 
می کنند که برخالف نظرات رهبری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اتفاقات اخیر در 
کاشان در پی ورود یک بازیگر مطرح کشورمان به این شهر، تصریح کرد: اینکه یک عالم و فقیه که 
عنوان نماینده ولی فقیه هم دارد به خاطر حضور یک نماینده سینمای کشور اعالم عزای عمومی 
کند جای تأســف و تعجب دارد. وی افزود: اگر اینگونه صحبت ها از طرف برخی شخصیت های 
رسمی بیان نشود عناصر خودسر هم اجازه برهم زدن جلسات را به خود نمی دهند اما اکنون آنها 

احساس می کنند اگر این گونه کارها را انجام دهند پشتوانه ای قوی دارند.

مارکوپولو پشت ویترین مطبوعات
نخستین شماره نشریه بین المللی مارکوپولو منتشر شد. 
نخستین شماره این نشریه بین المللی به صورت مستقل 
و به صاحب امتیازی شرکت هلدینگ مارکوپولو به جمع 
مطبوعات پیوست. این نشریه دو زبانه که تاکنون نیز در 
8 شماره به صورت ویژه نامه به چاپ رسیده بود، در شماره 
اول از سری جدید خود، به بایدها و نبایدهای گردشگری 
زمستانی می پردازد. همچنین با معرفی کامل تورهای 
ایرانگردی و جهانگردی در نــوروز 96 راه را در انتخاب 

مخاطبان خود برای تعطیالت بهاری هموار کرده است.سرفصل های منتشر شده در این شماره 
از نشــریه مارکوپولو که در 80 صفحه تدوین شده اســت با موضوعاتی از ایرانگردی، جهانگردی، 
هتل داری، سرمایه گذاری، پاساژگردی، رستوران گردی، تکنولوژی در سفر، گفت وگو و دانستنی های 
سفر در اختیار عالقه مندان و دوستداران سفر قرار می گیرد. نشریه بین المللی مارکوپولو با شمارگان 
5000 نسخه در نخستین ســال انتشار خود به صورت مستقل، از طریق دکه های روزنامه فروشی 
و کتاب فروشــی های معتبر با قیمت 10 هزار تومان به فروش می رسد. امیرحسین جعفری در این 
نشریه عهده دار عنوان مدیرمسئول است و عسل فاطمی به عنوان دبیر تحریریه و زیر نظر شورای 
سردبیری در این نشریه فعالیت می کند.متقاضیان و عالقه مندان سفر می توانند برای دریافت نشریه 
بین المللی مارکوپولو و اشتراک این نشریه با می توانند با شماره تلفن 88529360 تماس گرفته و با 
پیوستن به کانال تلگرام نشــریه از طریق telegram.me/marcopolomagazine از آخرین 

اخبار گردشگری و نشریه مارکوپولو اطالع حاصل کنند. 
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طرح: شهرام رضایی زندگی خالی نیست!!! 


