
افتخاری باالتر از قهرمانی
بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای  در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره  
شهدای ورزش کشور که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ برگزار شده بود، امروز)سه 
شنبه( در همایشی که به همین منظور در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه برگزار 
گردید منتشر شد. مشروح بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای 
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حسینعلی امیری:کلین شیت رحمتی به 7 رسید 

به شورای نگهبان امیدواریم
قائم مقام وزیر کشور حضور نامزدهای انتخاباتی گروه ها و تشکل های مختلف را عامل افزایش 

مشارکت دانست و گفت: هنوز زمان بررسی صالحیت ها تمام نشده و به شورای نگهبان امیدوارم.
حسینعلی امیری افزود: شورای نگهبان تا جمعه وقت دارند و باید صبر بکنیم و ببینیم در مدت باقی 
مانده به کجا ختم می شود. وی همچنین درباره رایزنی دولت نسبت به تایید صالحیت نامزدهای 
انتخاباتی، اظهار داشت: بعنوان یک دانش آموخته حقوق از لفظ البی استفاده نمی کنم. با توجه به 

تاثیراتی که رد و یا تایید صالحیت ها بر بحث های اجتماعی، امنیتی و شرایط کشور می گذارد ما به 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3شورای نگهبان مشورت می دهیم و نظر ما به شورا مشورتی و  ... صفحه 7

مهدی رحمتی در بازی با ذوب آهن موفق شد 
تعداد کلین شــیت های خــود را به عدد هفت 
برساند. مهدی رحمتی با درخشش خیره کننده 
خود در بازی با ذوب آهن موفق 
شد دروازه تیمش را بسته نگه 
دارد و یک امتیاز ارزشــمند 
خانگی را بــرای تیمش 

کسب کند ...

رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد سوخت تشریح کرد:

تـخلفات مـیلیاردی در سـتاد سـوخت
صفحه 3

صفحه 2

رئیس شورای هماهنگی نیروهای 
حــزب اهلل دلیل هجمــه برخی به 
شورای نگهبان را کتمان ناکارآمدی 

عملکردشان ...

کوشکی در مورد شرایط حساس 
اصولگرایــان گفت: هر انتخاباتی 

حساس است اما ...

وزیر اطالعــات با توصیه احزاب، 
جناح ها و کاندیداهای مختلف به 

رعایت اخالق ...

 اعتدال 
وجود ندارد

لیست واحد، 
حکم مرگ و 
زندگی دارد

 تهیه
 5000 سی دی 

انتخاباتی

آغاز غیرمنتظره 

عده ای فقط چوب الی 
چرخ امور می گذارند

با حصول توافق هســته ای و لغــو تحریم ها، ایران 
پس از سال ها دوباره به عرصه سیاسی و اقتصادی 
جهان دارد باز می گردد و سفر اخیر رئیس جمهور به 
فرانســه و ایتالیا به دعوت مقامات آن ها پیش درآمد 
خوبی بر بازشروع حیات بین المللی ایران محسوب 
می شــود. بــا این حال عــده ای بهانــه جویی های 
همیشگی خود را دنبال می کنند که برگزاری تجمع 
مقابــل وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای نفتی 

صفحه 2و نیز اظهارات سردار نقدی  ...

 واکنش های تند 
به اظهارات تند هاشمی

اظهارات تند دیروز هاشمی رفسنجانی، واکنش های 
تندی را در پی داشــت. نه تنهــا اصولگرایان تندرو و 
رسانه ها و روزنامه هایشان امروز را به حمله به هاشمی 
اختصاص دادند، بلکه این بار برخی اصالح طلبان 
نیز از او انتقاد کردند. به عالوه شایعاتی درخصوص 
حذف هاشمی از لیست جامعه روحانیت مبارز برای 
انتخابات خبرگان منشــتر شد. شــایعاتی که البته از 
سوی مسئول رسانه ای جامعه روحانیت مبارز تکذیب 

صفحه 3و اعالم شد که در خصوص ...

 عقب نشینی
 سعودی ها

در حالی که طی ماه های اخیر بهای نفت رکوردهای پیاپی 
را در ســقوط به ثبت رسانده است اکنون خبر از آن میرسد 
که عربستان ســعودی بعد از مدت ها پافشاری بر تثبیت 
حجم تولید نفت اوپک و برای وارد آوردن فشار اقتصادی و 
سیاسی به برخی کشورها از جمله ایران، از مواضع قبلی خود 
به تدریج کوتاه می آید و خواستار همکاری اوپ در راستای 
اتخــاذ تدابیری برای افزایش قیمت نفت شــده اســت. 
با این اســاس که بنا به گزارشــات منتشــر شــده به نقل 

صفحه 5از یــک منبع ســعودی، ریــاض  ...

سیب زمینی؛ آب پز، تنوری 
یا سرخ شده؟

 اگــر به یک اغذیه فروشــی یا رســتوران بروید و در 
منــوی غذاها بــا انواع ســیب زمینی سرخ شــده و 
تنوری مواجه شوید، کدام یک را انتخاب می کنید؟ 
آن ســیب زمینی ویــژه ای را کــه روی خالل های 
تپل آن کالباس و قارچ برشته شــده بــه همراه پنیر 
کشــدار و مقدار زیادی ســس قرمز و سفید افزوده 
شــده برمی گزینید یا سیب زمینی هایی که با پوست 
در داخل فویل قرار گرفتــه و به همراه مقداری پنیر 

صفحه 6و ســبزی های معطر تنوری شده ...

 این همه مماشات با آل سعود 
و AFC برای چیست؟

رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران در جدیدتریــن 
اظهاراتش موضعی عجیب نســبت به مناقشه ایران 
و عربســتان اتخاذ کرده، موضعی که این پرســش 
را مطــرح می کنــد، کــه این همــه تعامل با "شــیخ 
ســلمان" بحرینی چه نفــع ملی برای ایــران دارد؟
علــی کفاشــیان رئیس فدراســیون فوتبــال ایران 
در تازه تریــن اظهاراتــش در موضعــی بــه شــدت 
منفعالنــه در رابطه با احتمال برگــزاری دیدارهای 

صفحه 7تیم های ایرانی در کشوری ثالث  ...

صفحه 4

نتایج نخستین انتخابات درون حربی آمریکا، بر خالف پیش بینی ها از آب درآمد
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انسداد کامل مرزها صورت نگرفته است
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در همایش رؤسا و معاونین پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان ها، در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت انسداد مرزها گفت: برای انسداد کامل مرزها 
نیازمند خرید تجهیزات و امکاناتی هســتیم تا مبارزه با مواد مخدر به شــکل کامل صورت گیرد و پیشنهادهای الزم در 
خصوص خرید این تجهیزات به دولت ارائه شــده است.وی تصریح کرد: امیدواریم این پیشنهادها در بودجه امسال و 
برنامه پنج ساله ششم لحاظ شود.سردار اشتری ابراز امیدواری کرد: با دستیابی به این تجهیزات روز مبارزه با مواد مخدر 
قوی تر و ســریع تر انجام شود.وی در پاسخ به این ســوال که چه مقدار از مرزها مسدود شده اند، گفت: بخش هایی که 

اولویت داشته است مسدود شده است اما مناطقی است که مسدود نشده و باید به صورت الکترونیکی تحت نظارت قرار گیرد.فرمانده ناجا ادامه داد: 
امیدوارم با حمایت دولت و تالش همکاران انسداد کامل مرزها صورت گیرد.وی در خصوص کمک های سازمان های بین المللی در خصوص مبارزه 
با مواد مخدر گفت: کمک های الزم از طرف ســازمان های بین المللی انجام نشده اســت اما ما اتکای زیادی به کمک های سازمان های بین المللی 
نداریم هر چند گزارش هایی از عملکرد خود را به این ســازمان ها ارســال کردیم و بیشتر این سازمان ها بر این باورند که پلیس جمهوری اسالمی ایران 
با قاطعیت با مواد مخدر مبارزه می کند و ســند این مطالب ارائه شده شهدای ما هستند.سردار اشتری در پاسخ به سوالی در خصوص بودجه الزم برای 
افزایش حقوق کارکنان ناجا گفت: در خصوص معیشت و حقوق کارکنان نیروی انتظامی پیشنهادهایی به ستاد کل و دولت ارائه داده ایم که امیدواریم 

در این خصوص گشایشی انجام شود هرچند با همکاری ستاد کل و سخت کوشی کارکنان ناجا اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

به شورای نگهبان امیدواریم
قائم مقام وزیر کشــور حضور نامزدهای انتخاباتی گروه ها و تشــکل های مختلف را عامل افزایش مشارکت دانست و 

گفت: هنوز زمان بررسی صالحیت ها تمام نشده و به شورای نگهبان امیدوارم.
حسینعلی امیری افزود: شورای نگهبان تا جمعه وقت دارند و باید صبر بکنیم و ببینیم در مدت باقی مانده به کجا ختم می 
شود. وی همچنین درباره رایزنی دولت نسبت به تایید صالحیت نامزدهای انتخاباتی، اظهار داشت: بعنوان یک دانش 
آموخته حقوق از لفظ البی اســتفاده نمی کنم. با توجه به تاثیراتی که رد و یا تایید صالحیت ها بر بحث های اجتماعی، 
امنیتی و شرایط کشور می گذارد ما به شورای نگهبان مشورت می دهیم و نظر ما به شورا مشورتی و نه مستشاری است. 

امیری با تاکید بر این که باید صبر بکنیم و منتظر اقدامات شــورای نگهبان باشیم، ادامه داد: آنچه مهم است اینکه در شرایط فعلی کشور با توجه به نا 
امنی هایی که در اطراف کشور وجود دارد به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم و هیچگاه نباید به نحوی عمل کرد که این ها مخدوش شود.

قائم مقام وزیر کشــور اضافه کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی همواره بر مشارکت حداکثری تاکید دارند و این مشارکت ابزار و لوازمی دارد، بخشی از 
این لوازم به عهده علما، مراجع تقلید، رسانه ها، احزاب سیاسی و دستگاه مجری و ناظر است.

امیری اظهار امیدواری کرد که شــرایط به شکلی باشد که همه گروه ها و تشکل ها برای خود در انتخابات نامزدی داشته باشند که مردم به آن ها رای 
دهند تا مشارکت حداکثری مدنظر رهبر معظم انقالب محقق شود.

شورای نگهبان شانزدهم بهمن ماه نتایج بررسی خود را درباره داوطلبان معترض به نظر هیات نظارت بر انتخابات اعالم خواهد کرد.

شیخ االمرا تشییع شد
مراسم تشــییع پیکر امیر سرلشــکر محمد سلیمی 
فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح 
امروز  با حضور مســئوالن لشــکری و کشــوری در 

ستادکل ارتش برگزار شد. 
حجت االســالم والمســلمین محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر رهبر انقالب در حاشیه مراسم در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: درگذشت این امیر فداکار 
و باسابقه خوب برای نیروهای مسلح به ویژه ارتش 
یک ضایعه بزرگ اســت. او امیــری الیق، فداکار و 
مومن و پایبند به ارزش های انقالب بود که همواره 
مقام معظم رهبری را همراهی می کرد و با ایشــان 

همگام بود.
وی ادامــه داد: بنده مرحوم ســلیمی را از زمانی که 
سروان بود می شناختم که در دفتر مشاورت امام )ره( 
مسئولیت داشت و در طول این مدت همواره ثابت قدم 
بود. او در دوران دفاع مقدس خدمات ارزنده ای داشت 
و به تدریج مسئولیت های باالتری گرفت. متأسفانه 
یک دوران طوالنــی بیمار بود که همین بیماری او را 

از پا درآورد.
سردار مسعود جزایری معاون هماهنگی و تبلیغات 
نیروهای مسلح از دیگر شخصیت هایی بود که در 
حاشــیه این مراســم با خبرنگاران گفت و گو کرد. 
او گفت: عشــق به والیــت و تبعیــت از رهبری از 
اصلی تریــن ویژگی های مرحوم ســلیمی بود و در 
جلســه ای نبود که یــادی از مقام معظــم رهبری 
نکند. او الگویی برای ارتش و آینده نظام محسوب 

می شد.
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیــت ملی نیز 
به خبرنگاران گفت: بنــده از روزهای آغاز جنگ که 
مرحوم ســلیمی مســئول جنگ های نامنظم بود در 
خدمت مقام معظم رهبری با ایشــان آشــنا شدم. او 
اولین ارتشــی بود که از تهران به اهواز آمد. وی ادامه 
داد: مرحوم سلیمی انسانی کم گو، خواهان وحدت 
ارتش و ســپاه و اخالق مــدار بود که ایــن اخالق در 

رفتارش نیز متجلی بود. 
شمخانی همچنین یادآور شد: از همان لحظات اولی 
که با مرحوم سلیمی برخورد کردم می شد این اخالق 
را در او کشف کرد و در دوران زندگانی اش نیز هیچ گاه 

این فضایلش تغییر نکرد.
غالمعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس 
در اظهاراتــی گفــت: از دوران ســتوان یکی مرحوم 
سلیمی که 52 سال از آن می گذرد با او آشنایی داشتم 
و فردی بسیار متدین، بااخالص، متدین، فهمیده و 
باتقوا بــود. وی همچنین خاطرنشــان کرد: مرحوم 
سلیمی هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب خدمات 
شایسته ای به اســالم کرد و بنده جز خوبی و خدمت 

خاطره ای دیگر از ایشان ندارم.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم حجت االســالم 
والمســلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام 
رهبــری، علی الریجانــی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی، ســردار محمدعلــی جعفــری فرمانده 
کل سپاه پاســداران، محســن رضایی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، امیر سرلشکر عطاءالله 
صالحــی فرمانــده کل ارتــش، علــی شــمخانی 
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی، حجت االســالم 
والمســلمین محمــود علــوی وزیــر اطالعــات، 
محمدباقر قالیباف شــهردار تهران، ســردار حسن 
فیروزآبــادی رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح، 
سردار محمدعلی ایزدی معاون راهبردی نیروهای 
مسلح، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش 
و تعدادی از مقامات کشوری و لشکری و جمعی از 

مردم حضور داشتند.

عده ای فقط چوب الی چرخ امور می گذارند
اظهارات تند برخی، ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری است

با حصول توافق هسته ای و لغو تحریم ها، ایران پس از سال ها دوباره به عرصه 
سیاسی و اقتصادی جهان دارد باز می گردد و سفر اخیر رئیس جمهور به فرانسه 
و ایتالیا به دعوت مقامات آن ها پیش درآمد خوبی بر بازشروع حیات بین المللی 
ایران محسوب می شود. با این حال عده ای بهانه جویی های همیشگی خود را 
دنبال می کنند که برگزاری تجمع مقابل وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای 
نفتی و نیز اظهارات سردار نقدی از جمله آن هاست. موضوعی که امروز واکنش 
معاون اول رئیس جمهور را در پی داشت. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای 
مدیران ارشــد بانک مرکزی که صبح امروز در ســاختمان بانک مرکزی برگزار 
شد، با اشاره به این انتقادات و سخنان سردار نقدی گفت: اینکه بگویند سفر به 
فرانسه و ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی بود،  ظلم به اقتصاد مقاومتی 

و رهبری است.

عده ای فقط چوب الی چرخ امور می گذارند
معاون اول رئیس جمهور در این سخنان با بیان اینکه عده ای در کشور مشغول 
چوب الی چرخ گذاشتن هســتند، اظهار کرد: در کشور دو دسته از مسئولین 
حضور دارند. عده ای مسئولیت شان حل و فصل امور مردم است و عده ای دیگر 
مسئولیت شان نق زدن و چوب الی چرخ گذاشتن امور است. دسته دوم همواره 

از خوشحالی مردم ناراحت می شوند.
وی با بیان اینکه این افراد زمان مذاکرات می گفتند مگر می شود که مذاکرات 
را به نتیجه رســاند و آمریکا تحریم ها را بردارد، گفت: پس از به نتیجه رســیدن 
مذاکرات و هنگامی که تحریم ها در روز اجرای برجام لغو شد این افراد بار دیگر 
مدعی می شــدند که طرف مقابل هیچ گاه حاضر نمی شــود امتیازاتی به ایران 

بدهد.
جهانگیری با اشــاره به انعقاد قرارداد خرید هواپیما با فرانسه، خاطرنشان کرد: 
طی 37 ســال اخیر زمانی که ما هواپیماهای دســت دوم را از یک کشور دست 
چندم می گرفتیم و از آن در ناوگان هوایی کشــور اســتفاده می کردیم بسیاری 
خوشحال می شدند که باألخره کشور مالک تعدادی هواپیمای دست دو است 
اما در سفر اخیر رئیس جمهور دیدیم که مهمترین شرکت خارجی که حتی پیش 
از اعمال تحریم های هسته ای نیز فروش هواپیما به کشورمان را تحریم کرده 
بود 118 هواپیما آن هم با تسهیالتی ویژه به ما داده. معاون اول رئیس جمهور 
اظهار کرد: حاال که این توافقات انجام شــده در این شرایط آن برخی می گویند 

که آیا اولویت اول کشور هواپیما بوده است؟
جهانگیری با بیان اینکه برخی از گره های ایجاد شده در کشور به دلیل بی تدبیری 
برخی مدیران اســت، اظهار کرد: دلیل این که برخی فکر می کنند که چنانچه 
جایی کاری انجام می شود و گرهی از زندگی مردم باز می شود ناراحت می شوند، 

مشخص نیست. این در حالی اســت که برخی از این گره ها به دلیل بی تدبیری 
برخی مدیران انجام شــده اما امروزی عده ای با عقل و منطق درصدد باز کردن 

این گره ها بلند شده اند.
وی با اشــاره به دوران پســابرجام و شــرایط این دوران، خاطرنشان کرد: امروز 
که وارد دوران پســاتحریم شده ایم به اداره کشــور بر مبنای اصول و عقالنیت 
عالقه مند هستیم. معتقدیم که الزمه این اقدام آن است که همه متخصصان 
و فعاالن صاحب نظر، نظرات خود را اعالم کنند. چرا که ما در این دوران نیازمند 

سیاست های جدی برای حرکت کشور هستیم.

شعارهای تند خود را به اقتصاد و رهبری نچسبانید
جهانگیــری در بخش دیگری از صحبت هــای خود با تأکید بر لــزوم توجه به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: دولت یازدهم نســبت به اقتصاد 
مقاومتی بسیار جدی است و دیگران نباید با شعارهای تند سیاسی خود را به این 

اقتصاد و رهبری بچسبانند.
وی با اشــاره به انتقادات برخی درباره سفر اخیر رئیس جمهوری به کشورهای 
اروپایی، اظهار کرد: اینکه بگویند ســفر به فرانســه و ایتالیا خنجری از پشت به 
اقتصــاد مقاومتی بود ظلم به اقتصــاد مقاومتی و رهبری اســت. اینکه بیاییم 
چنین مسائلی را مطرح کنیم در حق مدیرانی که با اتکاء به سیاست های اقتصاد 

مقاومتی خدمات بسیاری انجام داده اند جفا کرده ایم.
معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید اقتدار اقتصادی کشــور را افزایش 
دهیم، به انتظارات مردم در دوران پساتحریم اشاه کرد و گفت: مردم انتظار دارند 

که در این دوران اقتدار اقتصادی کشور افزایش یابد. 
جهانگیری با اشــاره به عبور کشــور از شــوک بزرگ نفتی، اظهار کرد: آقایان 
یادشــان است که در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و فرآورده های آن 
119 میلیارد دالر بود و امسال کل این میزان به 30 میلیارد دالر نیز نمی رسد اما 
مشاهده می کنیم که با تدبیر و آماده سازی اقتصاد توسط افراد متخصص کشور 

از این شوک بزرگ عبور کرد.
جهانگیــری با بیان اینکــه کاهش قدرت خریــد مردم نیز دیگــر چالش پیش 
روی اقتصاد کشور اســت، افزود: بر اساس برنامه چشــم انداز 1404 قرار بود 
که قدرت اقتصادی ایران در این ســال تبدیل به قدرت اول در منطقه شــود اما 
مشــاهده می کنیم که به دلیل برخی کم کاری ها و ضعف هایی که در مدیریت 
انجام شــد امروز در مقایسه با کشــورهای منطقه قدرت اقتصادی مان کاهش 
یافته است. این در حالی اســت که امروز ایران به کشوری تبدیل شده که حرف 

اول را در منطقه می زند.
وی با تأکید بر اینکه همه دنیا می دانند که ایران کشوری است که باید در منطقه 

به حل مســائل کمک کند، خاطرنشــان کرد: در اقتدار امروز کشور، نیروهای 
مسلح نیز تالش بسیاری داشته اند که باید از آنها تقدیر و تشکر کرد چرا که بدون 
تردید، همگان می دانند که هدف اصلی داعش ضربه زدن به ایران بود اما آنها 

حتی نتوانستند به مرزهای ما نزدیک شوند.

برخی با گردن کلفتی بدهی های خود را نمی دهند
جهانگیری در بخش دیگری از ســخنان خود معوقــات و مطالبات غیرجاری 
بانک هــا را از دیگر مســائل پیش روی دولت یازدهم در بخش مالی دانســت و 
گفت: گرچه از نظر درصدی رقم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یافته است 
اما معتقدیم که این میزان باید بیشــتر کاهش یابد. بر این باوریم که بدهکاران 
بانکی دو دسته اند؛ عده ای به دالیل واضح و برخی مشکالت که برای همگان 
مشخص است توان ازپرداخت بدهی خود را ندارند که باید به آنها کمک کنیم اما 
برخی با گردن کلفتی حاضر به پرداخت دریافتی های خود از بانک ها نیستند که 
باید در مقابله با این افراد با شــجاعت عمل کنیم و به آنها نشان دهیم که قانون 

از همه گردن  کلفت تر است.
جهانگیری با تأکید بر لزوم فعالیت قانون مند موسسات غیرمجاز به نقش بانک 
مرکزی در ساماندهی این موسسات مالی اشاره و خاطرنشان کرد: این موسسات 
باید تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی دربیایــد و قوی ترین ابزارهای قانونی 
برای برخود با آنها نیز تحــت کنترل بانک مرکزی قرار دارد.  جهانگیری با بیان 
اینکه خوشبختانه تا به امروز برخی از این موسسات در کنترل بانک مرکزی قرار 
گرفته اند، اظهار کرد: بانک مرکزی باید با شجاعت حرکت کند و همه موسسات 

مالی را در چارچوب قانون و سیاست های خود قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر در نظام بانکی،  
خاطرنشان کرد: با وجود مجموعه های وســیع نظارتی در بانک ها قابل قبول 
نیســت که حتی در یک شعبه بانکی تخلفی بارها تکرار شود. یک مدیر سیستم 
بانکی باید بپذیرد که زمانی که در بانک او تخلفی صورت می گیرد کفایت مدیریت 

ندارد و باید از سمت خود استعفا دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تفاوت میان نرخ تورم و نرخ تســهیالت 
بانکــی را به عنوان یکــی از دغدغه های اقتصاددانان مطــرح کرد و گفت: 
زمانی کــه دولت یازدهم را تحویــل گرفتیم نرخ تورم 40 درصد و نرخ ســود 
تســهیالت بانکی با تفاوتی بسیار نســبت به تورم 17 درصد بود. اما دولت و 
بانک مرکزی توانست به عنوان یکی از توفیقات مهم خود کاهش معناداری 
در نرخ تورم طی دو سال ایجاد کند؛ به گونه ای که امروز با افتخار می گوییم 
که تورم نقطه به نقطه اقتصاد یک رقمی شــده و این سیاســت ها را در آینده 

نیز ادامه خواهیم داد.

پیگیری روزسوژه روز

در آستانه انتخابات باید آرامش جامعه حفظ شود
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تأکید کرد که در آستانه انتخابات باید آرامش جامعه حفظ شود.محسن رضایی در حاشیه مراسم تشییع پیکر امیر سرلشکر محمد سلیمی در جمع خبرنگاران، 
اظهــار کرد: ایجاد التهاب در آســتانه انتخابات زمینه به هم خوردن آرامش جامعه را فراهم می کند و در آســتانه انتخابات آرامش جامعه باید حفظ و از هر گونه احساســات و رفتار غیرعقالنی باید 
جلوگیری شــود.وی ادامه داد: کســی نباید حادثه تلخ فتنه 88 را از یاد ببرد و در انتخابات آینده نیز همه چیز باید به شــکل قانونی پیش برود و نخبگان کشور و فعاالن سیاسی دست به دست 
هم بدهند تا آرامش جامعه حفظ شود.رضایی همچنین درباره مرحوم سلیمی یادآور شد: از ابتدای انقالب با ایشان آشنا شدم و در روزهای اول انقالب فداکاری زیادی از خود نشان داد. 
تا ســه ماه قبل نیز با او ارتباط داشتم. فردی متدین و مســلمان بود و با وجود اینکه قبل از انقالب در ارتش شاهنشاهی خدمت کرده بود، تدین خود را در پادگان ها نشان داده بود.وی در 
ادامه خاطرنشــان کرد: مرحوم سلیمی یک ارتشــی شجاع بود و به هماهنگی میان ارتش و سپاه اعتقاد داشت. در پشــتیبانی جنگ نیز معتقد بود که باید پیروز از جنگ بیرون بیاییم. او 

هم نسبت به انقالب و هم نسبت به سرزمینش غیرتمند بود.

سیاسی
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 تخلفات میلیاردی 
در ستاد سوخت

 واکنش های تند 
به اظهارات تند هاشمی

تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به پایان رسید و امروز رئیس هیأت تحقیق و تفحص 
از عملکرد این ستاد به تشــریح تخلفات آن در زمان مدیریت رویانیان و پورمحمدی پرداخت.  مهدی دواتگری در حاشیه 
نشســت علنی امروز پارلمان در نشستی خبری اعالم کرد: گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه 

قرار خواهد گرفت تا پس از پایان تعطیالت مجلس در صحن علنی قرائت شود.
دواتگری تخلفات رخ داده را به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره 13 نوسازی ناوگان حمل و نقل و تخلفات مربوط به ستاد 
مدیریت حمل و نقل سوخت تقســیم کرد و گفت در بخش اول بنا بود نسبت به تأمین 6500 اتوبوس اقدام شود که چکی 
به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان در اختیار یک شــرکت سوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار داده شده است. به 
گفته او علیرغم اینکه طبق قانون باید با شرکت هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس ها کند، یکی دو 
شرکت سوری شکل گرفته که هیچ گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته حتی بعضًا بعد از پرداخت قرارداد 105 میلیارد 

ریالی شکل گرفتند.
دواتگری در خصوص تخلفات رخ داده در ســتاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، با بیان اینکه این ستاد وظیفه 
داشته که خودروهای فرســوده را اســقاط و خودروهای جدید را جایگزین کند، گفت: بر همین اساس مبلغ 480 
میلیارد ریال در اختیار ســتاد قرار گرفت. این ســتاد 125 مرکز اســقاط خودرو را فعال کرده کــه این مراکز وظیفه 
داشــتند خودروهای اســقاطی را تحویل بگیرند. در قبال هر دســتگاه خودروی اســقاطی که ایــن مراکز تحویل 
گرفتند بین 55 تا 70 هزار تومان به حســاب ستاد سوخت واریز شــده و در عین حال خود این مراکز اسقاط نسبت 
به فروش خودروهای اســقاطی به کارخانجات ذوب آهن اقدام کردند. به گفته دواتگری این در حالی است که در 
قانون پیش بینی شــده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود. اما آنها رأسا خوردوهای اسقاطی را تحویل 
گرفتنــد؛ آنها بابت این، بین 750 هزار تومــان تا یک میلیون و 500 هزار تومان از دولــت یارانه گرفتند و از طرفی 
55 تا 70 هزار تومان به حســاب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شــده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به 

حساب خزانه واریز نشده است.
به گفته دواتگری قریب به یک میلیون و 311 هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب 
ستاد واریز کرده اند بین 55 تا 70 هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده 
شــده تخلفات آشکاری صورت گرفته است. از طرفی 480 میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که 
این پول ها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند. بنابر این دولت از 2 منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی 

اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه ای که پرداخت شده است.
دواتگری  اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته را مربوط به گواهی اسقاط خواند. به گفته او به جای اینکه به اشخاص 750 
تا یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط 
خودرو می توانست با حذف تعرفه های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند که این کار هیچ گونه مبنای قانونی نداشت یعنی 

فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره مند شود.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در مورد وضعیت رویانیان گفت: ایشان 
چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقالب بازداشت شدند ولی با قرار وثیقه فعاًل آزاد هستند. ما از دستگاه قضایی انتظار 
داریم که با توجه به گســتردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هر چه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و 
حکم قضایی در این مورد صادر شــود. وی خاطرنشان کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره مدیریتی آقای رویانیان 

است و بخشی از آن مربوط به قبل از ایشان است. 
دواتگری در پایان درباره تخلف وزیر وقت کشــور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده 105 میلیارد ریال بودم. شــخصًا 
2 نفر از متهمین را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است. ایشان صراحتًا در 
یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. به گفته دواتگری از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم 

اشخاصی که این چک را امضاء کردند همگی پاسخگو هستند.
وی در پایان درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صالحیت 
دادسرای ویژه روحانیت بوده قطعًا دادسرای عمومی انقالب تهران صالحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای 

ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.

اظهارات تند دیروز هاشمی رفسنجانی، واکنش های تندی را در پی داشت. نه تنها اصولگرایان تندرو و رسانه ها و روزنامه 
هایشــان امروز را به حمله به هاشــمی اختصاص دادند، بلکه این بار برخی اصالح طلبان نیز از او انتقاد کردند. به عالوه 
شــایعاتی درخصوص حذف هاشمی از لیست جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات خبرگان منشتر شد. شایعاتی که البته 
از سوی مسئول رسانه ای جامعه روحانیت مبارز تکذیب و اعالم شد که در خصوص حضور هاشمی در لیست خبرگان در 
شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است و خبر مخالفت جامعه روحانیت با حضور نام 

آقای هاشمی در لیست خبرگان صحت ندارد.

اظهاراتی پوپولیستی و به زیان اصالحات
عباس عبدی یکی از این اصالح طلبان بود که در یادداشتی به تندی درمقابل اظهارات هاشمی موضع گیری کرد. عبدی 
در این یادداشت ضمن اشاره به اینکه عدم احراز صالحیت علمی حسن خمینی حتی در چارچوب قانون فعلی نیز قابل دفاع 
نیست و به لحاظ سیاسی هم اثرات مطلوبی ندارد، می نویسد: »ولی دفاع از این ادعا هیج ربطی به انتساب به ریشه خانوادگی 
ایشــان و یا بدهی به امام و خانواده امام ندارد، و این استدالل نه تنها ضعیف و بی ربط بلکه نادرست نیز است، و خواسته و 

ناخواسته در جهت موجه جلوه دادن رد صالحیت ایشان است و جز به تنش سیاسی کمک نمی کند«. 
عباس عبدی در پایان این یادداشت می نویسد که در اینجا روی اصلی سخنش با هاشمی نیست بلکه اصالح طلبان است: 
»اصالح طلبان نباید در برابر این گونه سخنان سکوت کنند و یا بدتر این که به استقبال آن بروند«. وی هشدار می دهد که 
پیروی چشم بسته و شاید از روی ناچاری اصالح طلبان از برنامه های هاشمی برای آینده کشور و جریان اصالحات خطرناک 
است.  دیگر اصالح طلبی که به اظهارات هاشمی واکنش نشان داد، محمد علی ابطحی بود. ابطحی در یادداشتی کوتاه 
در کانال تلگرامش با بیان اینکه انتقاد تند آقای هاشــمی رفسنجانی از شــورای نگهبان را در این روزها اصال نمی فهمد، 
نوشت: »درست در اوج رایزنی ها و گفتگوها و نیاز به همدلی برای ساخت آینده ای بهتر و عالقه بسیاری به حضور حسن 
اقای خمینی و دیگران در خبرگان و مجلس، این هجوم تند و بی مقدمه تنها می تواند به زیان رد صالحیت شدگان باشد«. 
ابطحی در ادامه با اشاره به اینکه این موضوع چیزی نیست که هاشمی سیاستمدار نداند، همچون عبدی رفتار هاشمی را 
پوپولیستی می خواند و می نویسد: »البته این رفتار در چارچوب پوپولیستی جواب می دهد که ارای شخصیت های محبوبی 

مثل حسن اقا را به سبد رای اقای هاشمی سوق دهد«.

سید حسن آلت دست هاشمی
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان از اصولگرایانی بود که به اظهارات هاشمی واکنش نشان داد و از پروژه 
هاشمی برای سید حسن خمینی نام برد: »آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر پروژه ای که در این ماجرا طراحی کرده بود، 
خود را به بیت شــریف حضرت امام)ره( بدهکار! بداند که صد البته بدهکار نیز هست«. وی تاکید کرد که اظهارات دیروز 
هاشمی رفسنجانی، تغییر جایگاه طلبکار و بدهکار است و او به جای آن که خود را بدهکار بیت شریف امام راحل بداند و از 

بیت معظم له پوزش بخواهد، شورای نگهبان را بدهکار بیت حضرت امام معرفی کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز در سخنانی با بیان اینکه هاشمی 
به بهانه حســن خمینی به شورای نگهبان هجمه می کند، گفت: »بعید می دانم هاشمی رفسنجانی صالح آقای حسن 

خمینی را بخواهد، چرا که اگر صالح ایشان را می خواست اینطور از او استفاده ابزاری نمی کرد«.
حمید رســایی نماینده مجلس نیز دیگر اصولگرایی بود که به اظهارات هاشمی واکنش نشان داد. رسایی امروز در تذکری 
شفاهی در مجلس گفت: »آقای هاشمی رفسنجانی با صحبت های روز گذشته خود، التزام عملی به قانون اساسی و والیت 

فقیه ندارد و قطعا باید در مورد این موضوع فکر شود«.
اما احتماال تندترین واکنش از آن مجتی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه بود. ذوالنور در سخنانی گفت: »این 
هایی که هر روز از امام خمینی)ره( خواب جدید نقل می کنند، چرا بّینات فرمایشات حضرت امام)ره( را فراموش کرده اند 
که فرمودند میزان شورای نگهبان است و اگر کسی در مقابل عمل شورای نگهبان گفت کذا و کذا مفسد فی االرض است 
و به عنوان مفسد فی االرض باید مورد تعقیب قرار گیرد؟«. وی در ادامه یادآور شد که اگر نظام اسالمی رافت را کنار بگذارد 

باید این ها به کنار آقازادگانشان در اوین منتقل شوند.

رقابت در انتخابات و رفاقت بعد از انتخابات
محمدرضا عارف با بیان اینکه راهبرد اصلی انتخاباتی برای ما حضور مردم در صحنه است گفت: به کم مهری ها نباید توجه کرد؛ چراکه مسایل به تدریج حل می شود ومهم نفس حضور مردم است. البته بسیاری از 

چهره های شاخص اصالح طلب توسط هیات های نظارت یا عدم احراز صالحیت شده اند یا تایید نشده اند .انتظار ما از شورای نگهبان این است که مساله را جبران کند و ما نسبت به این موضوع گله مندیم.
وی ادامه داد: شورای نگهبان اقدام هیات های نظارت را جبران می کند تا شاهد حضور جدی و متنوع نامزدها باشیم و مردم با آزادی عمل نامزد خود را انتخاب کنند. ما به اخالق و عقالنیت پایبند هستیم ، 

برای رقابت جدی به صحنه می آییم و بعد از آن با رفاقت جدی امور را پیگیری خواهیم کرد. معتقدیم با توجه به شرایط کشور اگر مجلس شریک دولت باشد دولت هم می تواند برنامه های خود را پیش 
ببرد البته از نقش نظارتی مجلس غافل نیستیم. رییس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان با بیان اینکه بهتر آن است که رسانه ها در جهت همگرایی حرکت کنند گفت: پرداختن به 
مسایل جزیی و اختالف نظرها مشکلی را حل نخواهد کرد و در سالی که به نام همدلی نامگذاری شده همه باید بر اساس مشترکات تالش کنند.حرف آخر را مردم در هفتم اسفند خواهند زد و از مردم 

می خواهیم که حضور جدی داشته باشند.

اعتدال وجود ندارد
رئیــس شــورای هماهنگــی نیروهــای 
حزب اللــه دلیل هجمه برخی به شــورای 
نگهبان را کتمان ناکارآمدی عملکردشان 
و منحرف کردن اذهان عمومی دانســت.
الله کرم در پاســخ به سؤالی درباره امکان 
در  اصالح طلبــان  برخــی  آوردن  رأی 

انتخابــات پیش ِرو، گفت: در کشــور مــا به دلیل وجــود آزادی در ابعاد 
مختلف امــکان حضور این  افراد فراهم شــده و ممکن اســت تعدادی 
از اصالح طلبان هم بــه مجلس راه پیدا کنند.وی دربــاره عالقه برخی 
مســئوالن دولتی به ارائه لیســتی با عنوان اعتدال در انتخابات، اظهار 
داشــت: ما چیزی به نام جریان اعتدال نداریــم و این دولت با انتخاب و 
انتصاب تعدادی از وزرا و ســاکتین فتنه نشــان داد که به اعتدال پایبند 

نیست.

لیست واحد، حکم مرگ و زندگی دارد
کوشکی در مورد شرایط حساس اصولگرایان 
گفت: هر انتخاباتی حساس است اما آنچه 
که موجب شده انتخابات این دوره مجلس 
از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد، بحث 
حساسیتهای منطقه ای است. آمریکایی ها 
و اسرائیلی ها بارها اعالم کرده اند انتخابات 

7 اسفند امسال را با جدیت و نگرانی رصد می کنیم. وی در مورد تاکید شورای 
ائتالف اصولگرایان برای انصراف نامزدهای اصولگرا به نفع لیســت واحد 
اصولگرایان گفت: این بحث شــاید بحث مرگ و زندگی اصولگرایان باشد. 
اگــر اصولگرایان بخواهند در انتخابات مجلس معقول رفتار کنند، باید یک 
لیست واحد داشته باشند و در این میان نباید هیچ گونه سازمخالف و جرزنی  
وجود باشــد. اگر غیر این باشد شاهد اضمحالل و مرگ جریان اصولگرایی 

خواهیم بود.

تهیه 5000 سی دی انتخاباتی
وزیر اطالعات با توصیــه احزاب، جناح ها 
و کاندیداهــای مختلف بــه رعایت اخالق 
بیان کرد: راه رســیدن به هدف در حکومت 
اســالمی معصیت خدا نیست بلکه در نظام 
اســالمی باید در مســیر اخالق و صداقت 
حرکت کرد و افراد توانمندی های خودشان را 

جهت اطالع مردم بیان کنند و خود را در معرض امتحان قرار دهند نه اینکه 
از راه تهمت و افترا به دیگران برای خود رأی جلب کنند. علوی خاطرنشــان 
کرد: ما اطالع داریم که چه تعداد ســی دی غیراخالقی انتخاباتی از سوی 
چه کســانی عرضه می شــوند؛ ما می دانیم فقط برای تهمت زدن و افترا از 
سوی برخی افراد در یک مورد بالغ بر 5 میلیون سی دی  غیرواقعی و سرشار 
از تهمت و افترا تهیه شده تا در دوران انتخابات توزیع شود و این یک هشدار 

است و با متخلفین برخورد شدید قانونی خواهد شد.

 تلویزیون 
یک رسانه ورشکسته است

حامــد بهداد با انتقاد شــدید از عملکــرد تلویزیون 
کــه شــامگاه 12 بهمن مــاه مانــع ورود بازیگران 
فیلم »نیمه شــب اتفاق افتاد« در اســتودیو برنامه 
»نقد سینمای ایران« شــده بود، گفت: تلویزیون 
ما یک رســانه ورشکســته اســت که هیچ کس آن 

را نمی بیند.
نشست پرسش و پاسخ فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« 
کار تینا پاکروان با اعتراضات فراوان عوامل این فیلم 

نسبت به برخورد تلویزیون برگزار شد.
در بخشی از این نشســت این پرسش مطرح شد که 
چرا عوامل این فیلم شــامگاه گذشــته نتوانسته اند 
در اســتودیو برنامه تلویزیونی »نقد سینمای ایران« 
حاضر شوند و در حالی که تینا پاکروان کارگردان فیلم 
در حال پاسخ به این پرسش بود، حامد بهداد بازیگر 
فیلم به میان ســخن او پرید و بــا عصبانیت گفت: 
تلویزیون ما یک رســانه ورشکسته است و هیچ کس 

آن را نمی بیند.
او ادامه داد: بــرای من به عنوان یک ایرانی جذاب 
نیست که تلویزیون کشــور خودم را نمی بینم. شاید 
در وهلــه اول ندیدن تلویزیون جالب باشــد و نوعی 
لج کردن به حســاب بیاید اما بعــد از آن به این فکر 
می کنیم که اینجا خانه ماســت، چرا نباید مخاطب 

داشته باشد.
این بازیگر ســینما یادآور شــد: من به عنوان ایرانی 
دوســت دارم هنرمنــدان، مــردم و دولتمردانــم را 
در تلویزیــون خودمــان ببینــم و با آن ها تشــریک 
مســاعی کنم اما تلویزیون دچار ســوءتفاهم اســت 
 و دســت ما در دســت یکدیگر نیســت و بــه درد هم 

نمی خوریم.
بهداد افزود: مهم نیست که مرا به تلویزیون راه ندهند 
اما بایــد به این نکته توجه کنید که چرا ســریال های 
ترکی این همــه در میان مــردم ما تماشــاگر دارند. 
سریال هایی که اگر داستان تمام آن ها را در هاونگ 

بکوییم چیزی از آن درنمی آید.
وی با ابراز تأسف از کم توجهی تلویزیون به فیلم های 
ســینمایی اضافه کرد: فیلم های ســینمایی ما تمام 
معضــالت و دغدغه های مــردم را به خوبی نشــان 
می دهند اما همین فیلم ها هیــچ جایی در تلویزیون 

ندارند.
بهداد با انتقاد از افزایش برنامه های سطحی تلویزیون 
افزود: مشــکل من این اســت که چرا جریان خرد، 
اندیشــه و فرم در تلویزیون ما رعایت نمی شود؟! این 
بی توجهی ها ســطح ســلیقه مردم را پایین می آورد. 
چرا ما نباید بــه عنوان هنرمندان در تلویزیون حضور 
داشته باشیم و با توده 70 میلیونی جمعیت کشورمان 

ارتباط برقرار کنیم؟
حامــد بهداد در پایان صحبتش خواســتار نزدیکی و 
دوســتی تلویزیون و سینما شــد و گفت: با همه این 
حرف ها اعالم دوستی می کنیم و آنچه در شب گذشته 
رخ داد یک لحظه بود که مــا تصمیم گرفتیم به این 

برنامه نرویم.
شــامگاه 12 بهمن ماه قرار بود عوامــل فیلم »نیمه 
شــب اتفاق افتاد« در برنامه تلویزیونی نقد سینمای 
ایران حضور داشــته باشــند امــا در آخرین لحظه 
عوامل این فیلم را به اســتودیو راه ندادند که همین 
موضوع باعث تأســف علیرضا شجاع نوری مجری 
برنامــه و شــادمهر راســتین و نیمــا حسنی نســب 

کارشناس و منتقد آن شد.

انتخاب نوشت: تجمع بی مجوز برای همه ممنوع است
از منظر برخی، اگر انقالبی باشی، می توانی طول خیابان را بند بیاوری تا به هدفت برسی! این همان محل مناقشه است که پاسخ عقالنی، 

قانونانی و عادالنه در این مورد این است که  گر حکم شود که تجمع کننده گیرند،  در شهر هر آن که هست گیرند، حتی شما را حزب اللهی عزیز.

عصر ایران نوشت: اسفند 94؛ انتخاباتی با حضور هم زمان کارگردانان و بازیگران سیاسی
در این انتخابات اما همه نامزدها مجبور هستند به دلیل هم زمانی دو انتخابات در صحنه حضور پیدا کنند. امروز در کنار رقابت عارف و 

حداد عادل در انتخابات مجلس تهران، هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی هم با هم در انتخابات خبرگان از حوزه تهران رقابت می کنند.

رویداد 24 نوشت: حمله به یار دیرین انقالب در سالگرد انقالب
یار دیرین امام و انقالب در هفته منتهی به سالگرد پیروزی انقالب هم از حمله تندروها در امان نماند و اعتراض او به رد صالحیت نوه بنیانگذار 

جمهوری اسالمی با واکنش اصولگرایان تندرو مواجه شد به طوری که او را »فاسد« و »منحرف« خوانده و خواستار رد صالحیت او شدند.

تسنیم نوشت: مجلس دولت ساخته
مجلس دولت ساخته بزرگترین آفتش تعطیلی نظارت بر قدرت بزرگی مثل دولت است، به این معنا که راه برای فساد و رانت خواری و تبعیض 

هموار خواهد شد و مانعی برای فسادهای سیستمی باقی نخواهد ماند، این یکی از خطرهای جدی مجلس دولت ساخته است.

پارس نیوز نوشت: سوال ساده اخالقی از سید حسن آقای عزیز
جناب آقای هاشمی رفسنجانی 3 تعبیر درباره جناب سیدحسن آقا بصورت عمومی مطرح کردند که فارغ از بحث سیاسی روز، حتا برای 

طرفداران ایشان نیز اعجاب برانگیز بود.سوال ساده این است که موضع جناب حجت االسالم خمینی درباره این تعابیر چیست؟

عکس روزسایت نگار

اولین کنگره سرداران 
و5000 هزار شهید 
ورزش کشور با حضور 
سردار محمدرضا نقدی 
رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین و محمود 
گودرزی وزیر ورزش و 
جوانان در مجموعه 12 
هزار نفری آزادی برگزار 
شد..

خبرنامه



سه شنبه 13 بهمن ماه 41394

رصدخانه

آغاز غیرمنتظره 
نتایج نخستین انتخابات درون حربی آمریکا، بر خالف پیش بینی ها از آب درآمد

ســناتور تد کروز که از تگزاس خــود را نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا کرده، موفق شــد در میان انجمن هــای حزبی جمهوری خواهان 
ایالــت آیووا، بیشــترین رأی را از آن خود کند که ایــن مهم را می توان یک 
پیروزی بــزرگ برای او و یک شکســت بزرگ برای دونالــد ترامپ عنوان 
کرد. پیروزی قاطع تد کروز در حالی اتفاق افتاده که در آن ســوی رقابت و 
در جریان رقابت های درون حزبی دموکرات ها، سندرز و کلینتون در یک 
رقابت تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارنــد و اختالف آن ها کمتر از یک درصد 
اســت. نظرســنجی های جمهوری خواهان که پیش از این، از پیشتازی 
دونالد ترامپ در رقابت های جمهوری خواهان خبر می داد، در ایالت آیووا 
یکباره شرایط را تغییر داد و نتایج نهایی انتخابات انجمن های حزبی قوانین 
متعارف سیاست را کنار زد و باعث شد تد کروز از یک تاجر میلیاردر )دونالد 

ترامپ( پیشی بگیرد.
واقعیت اتفاقی که در ایالت آیووا افتاد، این بود که ترامپ با همه هواداران 
و هزینه های تبلیغاتی اش در برابر رویکرد ســنتی تد کروز شکست خورد. 
یکی از دالیل موفقیت کروز در جریان انتخابات را می توان رویکرد ســنتی 
او و حمایت اوانجیلیســت ها از او دانست.  در حال حاضر، پیروزی تد کروز 
در ایالت آیووا، او را به عنوان یکی از نامزدهای قدرتمند جمهوری خواهان 
مطرح کرده و برای سایر ایالت ها، به ویژه ایاالت جنوبی آمریکا، این امید 
را زنده کرده است که یک نامزد محافظه کار بتواند پیروز نهایی باشد. پس 
از اعالم ایــن نتایج، تد کــروز در اظهاراتی گفت، نتایــج نهایی جمهوری 
خواهــان در ایالت آیووا ایــن پیام را برای همه دارد کــه رئیس جمهور آتی 
آمریکا را رســانه ها و مقامات سیاسی واشــنگتن نمی توانند انتخاب کنند 
و این مردم هســتند که حرف آخر را باید بزنند. شــمارش آرا نشان می دهد 
سناتور تد کروز با کســب 27. 7 درصد آرا، برنده رقابت جمهوری خواهان 
شده است و دونالد ترامپ با 24. 3 درصد آرا دوم و سناتور مارکو ربیو با 23. 

1 درصد سوم شده اند.
پس از اعالم نتایج، دونالد ترامپ نیز در یک ســخنرانی کوتاه اما پرشور در 
جمع هوادارانش گفت ایالت آیووا و مردمانش را دوست دارد و به رقابت های 

انتخاباتی آتی، به ویژه رقابت انتخاباتی هفته آینده در ایالت نیوهمپشــایر 
تمرکز کــرده و تالش می کنــد، در آن ایالت پیــروز رقابت های جمهوری 
خواهان باشد. ترامپ همچنین با دادن امیدواری به هواداران خود در جمع 

آن ها گفت، من به شما افتخار می کنم و به آینده امیدوار هستم. 
اما فارغ از نتایج نهایی ایالت آیوا، نباید از نمایش قوی و حمایت های خوبی 
که از مارکو روبیو انجام گرفت، غافل شد و این مهم، می تواند او را در ادامه 
به عنوان یک رقیب جدی برای ترامپ و کروز معرفی کند. مارکو روبیو که از 
نتایج اعالم شده خیلی خوشحال بود و به عنوان نفر اول پشت دوربین های 
تلویزیونی برای اظهار نظر ظاهر می شد، به مخاطبان گفت: »این لحظه 
شاید در ماه های دیگر اتفاق نیفتد، زیرا رقبای ما تصور می کردند، ما هیچ 

شانسی در انتخابات نداریم، ولی ما به آن ها ثابت کردیم که در رقابت جدی 
هســتیم«. مارکو روبیو در جمع هواداران خود افــزود: »آن ها به من گفته 
بودند تو باید در صف صبر کنی تا نوبتت برسد، اما امشب در آیووا، مردم این 
ایالت بزرگ یک پیام را اعالم کردند و آن، این بود که پس از گذشت هفت 
ســال دیگر صبر مردم ما تمام شده است و ما بیشتر از این نمی توانیم صبر 

کنیم تا کشورمان را از دست دموکرات ها پس بگیریم.  
نتایج انتخابات درون حزبی ایالت آیووا همچنین این پیام را می دهد که تد 
کروز به عنوان سناتور تگزاس، این امکان را دارد تا در ادامه بر روش های 
غیر معمول مبارزات انتخاباتی ترامپ، از جمله قدرت اقتصادی و شهرت 
او پیروز شــود. مغلوب ســاختن ترامپ و دیگر جمهوری خواهان توسط تد 

کروز، همچنین این پیام را می تواند مخابره کند که او در آستانه یک پیروزی 
خیره کننده اســت؛ اما به این نکته نیز باید دقت کرد که در نتایج نهایی در 
ایالت آیووا، آرای اوانجلیست ها موثر بود و این شرایط در همه ایاالت جاری 
نیست. نتایج انتخابات در آیووا نشان داد که دیگر نامزد دموکرات ها، یعنی 
مارتین اومالی، فرماندار سابق مریلند، درصد بسیار کمی از آرا را به دست 
آورد و شــخصًا مبارزات خود را به حالت تعلیق درآورد و در میان جمهوری 

خواهان هم مایک هاکبی پایان مبارزاتش را اعالم کرد.
فارغ از جریان رقابت در میان جمهوری خواهان، در رقابت های مقدماتی 
حزب دموکرات، فاصله هیالری کلینتون، وزیر خارجه ســابق و سناتور 
برنی سندرز بسیار اندک اســت و نسبت آرای کلینتون و سندرز 50. 1 به 
49. 4 است. کلینتون در این رابطه گفته که ادعای پیروزی ندارد و بیش 
از آنکه منافع خودش برایش مهم باشــد منافع حــزب دموکرات و آینده 
آمریکا برایش مهم اســت. او به هواداران خود گفت: »من دوست دارم 
یک رقابت واقعی وجود داشــته باشــد و من ســخت به این فکر می کنم 
که آنچــه حزب دموکرات می خواهد چیســت و آنچه مــا از آینده آمریکا 
می خواهیم چیست«. او اضافه کرد درباره مناظرات با سندرز، همچنان 
هیجان زده است و پس از پایان رقابت های حزبی در آیووا، االن می تواند 

یک نفس راحت بکشد.
برنی ســندرز نیز در برابر شور و شــوق هوادارانش که با تکرار کلمه »برنی، 
برنــی« از او حمایــت می کردند و پــس از رقابت نفس گیــر او با هیالری 
کیلینتــون به وجد آمده بودنــد، گفت: »9 ماه پیش، ما بــه این ایالت زیبا 
آمدیم و در حالی وارد جریان رقابت های انتخاباتی شدیم که نه پول داشتیم 
و سازمان سیاسی مشخص و نه کسی ما را به رسمیت می شناخت و نه کسی 
از ما حمایت می کرد. امشب، در حالی که هنوز نتایج مشخص نیست، به 
نظر می رسد که رقابتی بسیار تنگاتنگ در جریان است«. گفتنی است پس 
از آیووا، 49 ایالت دیگــر در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد هر حزب در 
جریان انتخاب رقابت خواهند کرد و نهایتًا نامزد هر حزب در تابستان پیش 

رو مشخص خواهد شد.

جزئیاتی از طرح داعش برای تشکیل »ارتش بزرگ مهاجرین تروریست« 
یک نشریه انگلیسی اعالم کرد گروه ترویستی داعش به فقیر ترین شهروندان آفریقایی 700 پوند رشوه می دهد تا ارتش بزرگ مهاجران تروریست را فقط در چند مایلی سواحل اروپا تشکیل دهند. به نوشته روزنامه »اکسپرس«، گروه تروریستی 
و تکفیری داعش به ایجاد پایگاه های قدرت بین شبه نظامیان آفریقایی در چاد، نیجریه، مالی و سودان جهت تشکیل ارتش خود در لیبی روی آورده است. گفته می شود این گروه تروریستی به منظور تقویت مواضع خود در سوریه و عراق، 700 
پوند )1000 دالر( به هزاران نفر از مزدورانش از کشورهای آفریقایی اطراف پیشنهاد داده است. تاکنون تعدادی از شهرهای لیبی از جمله »ِسرت«، زادگاه معمر قذافی، رئیس جمهوری سابق لیبی، تحت کنترل گروه تروریستی داعش است. 
برآورد ها نشــان می دهد که ســه هزار تروریست در شهر سرت لیبی مستقر هستند که گفته می شود 70 درصد از آن ها اهل لیبی نیستند.  انگلیس در حال حاضر در زمره بسیاری از کشورهای غربی است که با ناامیدی تالش می کنند لیبی را 
درباره پذیرش پیشنهاد اعزام هزاران سرباز انگلیسی برای جنگ با موج فزاینده افراط گرایی متقاعد کنند. آمریکا به ویژه نقش پیشتازی را برای جلوگیری از تبدیل شدن سرت به پایگاه دیگری برای داعش همچون »رقه« در سوریه ایفا می کند. 
نگرانی های بســیاری وجود دارد که داعش، از لیبی به عنوان سکویی برای سازماندهی حمالت در اروپا و حتی قاچاق جنگجو از دریای مدیترانه تحت عنوان مهاجر استفاده کند. مقام های لیبی اذعان دارند که تقریبًا قدرتی برای جلوگیری 

از تردد انبوهی از جنگجویان خارجی ندارند اما در عین در مورد اجازه مداخله نظامی کشورهای غربی نیز نگران هستند. انگلیس و آمریکا به دولت لیبی، اعزام نیروهای را برای ایفای نقش آموزشی در مقابله با تروریست ها پیشنهاد داده اند.

ادامه  تظاهرات کشاورزان فرانسوی در اعتراض به کاهش قیمت محصوالت 
کشاورزی در این کشور.

هیالری، بیل و چلسی کلینتون در جریان 
مبارزات انتخاباتی ایالت آیووا در کنار 

یکدیگر در هنگام اعالم آراء.

عکس مرتضی احمدی، کودک 5 ساله افغان که شیفته لیونل مسی است و به زودی با یکدیگر مالقات خواهند کرد.

مادر برزیلی سر دختر کوچکش را در 
دستانش نگه داشته است. دختر او به 
بیماری میکروسفالی مبتالست.

  حمله توپخانه ای ترکیه 
به خاک سوریه

یگان های توپخانه ارتش ترکیه، مواضع ارتش ســوریه در الذقیه را 
گلوله باران کرده اند. یگان توپخانه ارتش ترکیه روز یکشنبه 11 گلوله 
به سمت کوه عطیره در حومه شــمالی الذقیه شلیک کرد. در این 
حمالت، یک نظامی ارتش سوریه کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. 
در همین حال، ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزرات دفاع روسیه، 
روز دوشنبه گفت ویدئویی که مسکو از ستاد کل ارتش سوریه دریافت 
کرده، نشان می دهد ترکیه در یک پست مرزی با سوریه توپخانه های 
سنگین مستقر کرده است. این ویدئو نشان می دهد توپخانه های 
ترکیه منطقه ای غیرنظامی را در خاک سوریه هدف قرار داده اند.

  برگزاری کنفرانس رم 
با هدف هماهنگی مبارزه با داعش

بیش از 20 کشــورش جهان امــروز در رم، پایتخت ایتالیا گرد هم 
آمدند تا درباره مبارزه با داعش در سوریه و عراق به گفت و گو بپردازند. 
در همین حال، مقامات آمریکایی گفته اند، بودجه ســال 2017 
وزارت دفاع این کشور )پنتاگون(، 7 میلیارد دالر بیشتر برای مبارزه 
با داعش در نظر گرفته اســت. در نشست رم، هم مسائلی از قبیل 
برقراری ثبات در مناطق آزاد شده از دست داعش و هم موضوعاتی 
از قبیل تالش برای قطع منابع مالی این گروه، جلوگیری از جریان 
یافتن تروریست های خارجی به سوی داعش و مقابله با پیام رسانی 

و تبلیغات این گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

  نشانه های گرمی روابط 
میان فرانسه و کوبا

فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه، از ایاالت متحده خواسته 
آثار بــه جای مانده از جنگ ســرد را از بین بــرده و تحریم های 
اقتصادی موجود علیه کوبا را لغو کند. ســفر رائول کاســترو به 
پاریس، نخستین سفر رئیس جمهوری کوبا به فرانسه محسوب 
می شود و هدف اصلی آن، تقویت پیوندهای اقتصادی میان دو 
طرف عنوان شده است. درخواست اوالند برای پایان تحریم های 
آمریکا علیه کوبا در حالی مطرح می شود که باراک اوباما، رئیس 
جمهور آمریکا، نسبت به این موضوع ابراز تمایل کرده، اما تنها 
کنگره آمریکا اختیار و قدرت برداشتن تحریم های کوبا را دارد.

  ادامه تالش ها برای 
پیشبرد مذاکرات صلح ژنو

مذاکرات صلح سوریه در روز دوشنبه با نشانه هایی از پیشرفت همراه 
بود؛ زیرا نماینده ویژه ســازمان ملل به طور رســمی آغاز مذاکرات 
غیرمستقیم نمایندگان دولت سوریه و معارضین را اعالم کرد. استفان 
دی میستورا اکنون تالش می کند این روند مذاکراتی را زنده نگه داشته 
و قدرت های بزرگی را که به زمینه ســازی مذاکرات کمک کردند، 
متقاعد سازد که در راه برقراری آتش بس در سوریه تالش کنند. دی 
میستورا اعالم کرد که صرف حضور پیدا کردن هیأتی از »کمیته عالی 
مذاکرات« )هیأت مذاکراتی معارضین مورد حمایت عربستان( در 

ژنو، برای اعالم آغاز مذاکرات غیرمستقیم کافی است.

بین الملل
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عقب نشینی سعودی ها
درخواست عربستان برای همکاری اوپک در راستای افزایش قیمت نفت

در حالی که طی ماه های اخیر بهای نفت رکوردهای پیاپی را در ســقوط به ثبت 
رســانده اســت اکنون خبر از آن میرسد که عربستان ســعودی بعد از مدت ها 
پافشــاری بر تثبیت حجم تولید نفت اوپک و برای وارد آوردن فشــار اقتصادی 
و سیاسی به برخی کشــورها از جمله ایران، از مواضع قبلی خود به تدریج کوتاه 
می آید و خواستار همکاری اوپ در راستای اتخاذ تدابیری برای افزایش قیمت 

نفت شده است. 
با این اساس که بنا به گزارشات منتشر شده به نقل از یک منبع سعودی، ریاض 
آماده همکاری در زمینه مدیریت بازار نفت است به شرط آنکه همه تولیدکنندگان 
در داخل و خارج اوپک همکاری نمایند. این تغییر مواضع گویا در حالی صورت 
میگیرد که چندی پیش اعضای کابینه عربستان در نشست خود به ریاست ملک 
ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشــور با افزایش قیمت سوخت و مشتقات 
نفتی و همچنین آب و برق تا میزان 67 درصد موافقت کردند. این اقدام در همان 
روزی صورت گرفت که بودجه سال 2016 این کشور با وجود کسری بودجه به 

میزان 87 میلیارد دالر، اعالم شد.
کابینه عربســتان در این نشســت خود تصمیم گرفت تا قیمت بنزین با کیفیت 
عالــی را 50 درصد و بنزین عادی را به میزان 67 درصد افزایش داهد. پیشــتر 
نرخ سوخت در عربســتان یکی از پایین ترین نرخ ها در جهان به شمار می آمد. 
با تغییرات انجام شده نرخ بنزین ســوپر در عربستان به 24 سنِت دالر آمریکا و 

بنزین عادی به 20 سنت دالر )حدود 720 تومان( افزایش یافت.
این درحالی است که کابینه عربســتان 25 درصد از بودجه 2016 خود از را که 
به بیش از 57 میلیارد دالر می رسد، به مسائل امنیتی و نظامی اختصاص داده 
است. براســاس بیانیه وزارت امور دارایی عربستان این میزان بودجه به وزارت 
کشــور، دفاع و گارد ملی، ریاســت ســازمان اطالعات عمومی و ریاست گارد 

پادشاهی اختصاص داده می شود.

اولین توافقف یک دهه گذشته برای افزایش قیمت نفت
در رابطه با پیشنهاد ریاض برای همکاری در راستای افزایش قیمت نفت، وزیر 
نفت روسیه نیز در این باره گفته است، اوپک پیشنهاد کرده که تولید جهانی نفت 
5 درصــد کاهش یابد که اگر این توافق انجام شــود اولین توافق جهانی در یک 
دهه گذشته برای کمک به کاهش تولید نفت و افزایش بهای این ماده می باشد. 
سیاست فعلی عربســتان فلج ساختن اقتصاد ایران و روســیه است که نه تنها 
اهدافش به نتیجه نرسیده بلکه نتایجی منفی برای عربستان داشته است؛ در 
مقابل ایران پس از رفع تحریم ها و افزایش تدریجی توان تولید نفت خود به میزان 
500 هزار بشکه اضافه بر تولید قبل از تحریم ها تا قبل از نیمه سال 2016 آماده 

ورود به بازارهای جهانی است. 
امید آن است که این عدول سعودی، جدی بوده و به افزایش بهای نفت بیانجامد 
تا سود آن به امت عربی و اسالمی، کشورهای تولید کننده نفت مانند اندونزی، 
ونزوئال، نیجریه و ایران که عمدتا از کشورهای در حال توسعه هستند رسیده و 

این فهرست طوالنی تر شود. 
سیاست های عربستان در زمینه نفت یا مداخله جنگی در امور کشورهای عربی 
مانند سوریه، یمن و لیبی باعث بی ثباتی منطقه، ایجاد فضای فتنه طایفه ای، 
هدر رفتن منابع امت و نســل های آتی به ویژه در کشــورهای عرب حوزه خلیج 

فارس، قتل، مجروح شدن و آوارگی میلیون ها بی گناه شده است. 
 دو ســال پیش قیمت نفت جهانی نفت بیش از 110 دالر در هر بشکه بود اما با 
توطئه عربستان قیمت این ماده حیاتی در زمان کنونی به حدود 30 دالر در هر 
بشــکه رسیده است. عربســتان روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت تولید می 
کند که از این میزان حدود هفت میلیون بشــکه را صادر می کند. با این تفاسیر 
عربستان هم اکنون و نسبت به 2 سال پیش روزانه 560 میلیون دالر متضر می 
شود که این میزان طی یکسال به رقمی بالغ بر 205 میلیارد دالر ضرر می رسد.

ادعای سرقت نفت عراق توسط ایران
اما با این وجود منابع ســعودی همچنان بر شــایعه پراکنی و وارد کردن فشــار 
های سیاســی به ایران پافشــاری میکننــد از جمله این فشــارها ادعای اخیر 
کارشناسان ســعودی مبنی بر سرقت نفت عراق توســط ایران است. روزنامه 
الوطن چاپ عربســتان در پایگاه اینترنتی خود و در یک گزارش هدف دار و پر 

از اشتباه نوشت:
کارشناسان مســائل سیاسی در این خصوص اجماع نظر دارند که عراق پس از 
کاهش بهای نفت با هرج و مرج مواجه شده و قاچاق نفت به ایران نیز به تشدید 
بحران اقتصادی عراق کمک کرده است. فادی عید پژوهشگر مسائل سیاسی 
خاورمیانه )غرب آسیا( تاکید کرد عراق روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت تولید می 
کند. با این میزان تولید، 95 درصد درآمد این کشور تامین می شود. ایران روزانه از 
این میزان تولید حدود 380 هزار بشکه سرقت می کند. کمیته بازرسی و پیگیری 
وزارت نفت عراق گزارش مفصلی درخصوص ســرقت تعدادی از میدان های 
نفتی توسط ایران منتشــر کرده است. میدان های نفتی فکه و طیب در جنوب 

عراق از مهمترین میدان ها محسوب می شوند.
میدان های مذکور در فاصله پنــج کیلومتری مرزهای ایران و عراق قرار دارند. 
تعداد زیادی از تجهیزات اکتشــاف و اســتخراج نفت متعلق به ایران در عراق 
وجود دارد. تنها، ایران از نفت عراق بهره نمی برد بلکه داعش ســهم بیشتری 

در این سرقت ها دارد.
ولید الزبیدی نویســنده سیاســی نیز در گفتگو با »الوطن« با بیــان این که نود 
و هشــت درصد اقتصاد عراق به نفت وابسته اســت، تصریح کرد برخی تدابیر 
به قاچاق گســترده نفت عراق کمک کرده اســت. نفت عراق به بنادر ایران در 
شــط العرب )اروند رود( قاچاق می شود. این امر بر درآمدهای نفتی عراق تاثیر 

گذاشته است.

توضیحات آخوندی درباره هواپیماهای جدید
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
در جلســه علنی امــروز مجلس که 
به درخواســت جمعــی از نمایندگان 
پیرامــون ارائــه توضیحاتــی درباره 
قراردادهای جدید هواپیمایی حضور 
یافته بود، بــه تشــریح اقدامات این 
وزارتخانه در خرید هواپیماها اشــاره 

کرد. وی با بیان اینکه خرید هواپیماها به شکل اجاره به 
شرط تملیک اســت، افزود: مبلغ قرارداد حدود 10.5 
میلیارد یورو است که ما از ایرباس 45 هواپیمای ای320 
و 45 ایرباس ای 330 و 16 ایرباس ای 350 و 12 ایرباس 
ای 380 خریداری کردیم. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: 
عالوه بر این قراردادی با شرکت هواپیمایی ATR منعقد 
شده که براســاس آن 20 فروند هواپیمای جت ملخی با 
ظرفیت 70 نفر برای فرودگاه های کوچک و متوسط ایران 
خریداری شده است که با این حساب 138 فروند هواپیما 

برای کل ناوگان هوایی ایران خریداری 
کرده ایم. آخوندی با تاکید بر اینکه با 
قراردادهای منعقد شده جهت خرید 
هواپیما ظرفیت ناوگان هوایی کشور 
به دو برابر افزایش یافته، گفت: نحوه 
تحویل این هواپیما این گونه است که 
از ســال 2016 میالدی تحویل آنها 
آغاز خواهد شــد و به مدت 8 سال تمام این هواپیماها به 
صورت قراردادهای اجاره به شرط تملیک در اختیار ما قرار 
می گیرد. وی زمان تحویل هواپیماهای کوچک ملخی به 
ایران را در 3 سال آینده اعالم کرد و افزود: قرارداد خرید 
هواپیمای کوچک نیز اجاره به شرط تملیک است و منبع 
 ATR تامین مالی اولیه آن توسط شرکت های ایرباس و
صورت گرفته و شرکت ATR متعهد شده 15 درصد مبلغ 
قرارداد را تامین کرده و مابقی 85 درصد را نیز از منابع مالی 

اروپایی شرکت سازنده و فروشنده تامین کند.

محکومیت پرداخت غرامت یک میلیاردی گازی ایران به ترکیه
معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت 
گازی ایران در دومین داوری، گفت: 
ایران احتماال حدود یک میلیارد دالر 
غرامت گازی باید بــه ترکیه پرداخت 
کنــد. حمیدرضــا عراقــی در جمع 
خبرنگاران گفــت: هنــوز جریمه، 
قطعی نیســت ولی حــدود 10 تا 15 

درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران با اعالم اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش 
بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آن ها ادعا 
کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته 
اســت، تصریح کرد: از ســال 2004 تا 2015 میالدی 
ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود 20 میلیارد 

دالر می شد.
معاون وزیر نفت ادامــه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم 
که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشــته ایم 

و هیچ کــدام از این بهانه هــا را قبول 
نکردیم. این مقام مسئول در پاسخ به 
پرسشی درباره درخواست دیگر ترکیه 
در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر 
این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود 
که به دو موضوع مقایســه قیمت گاز 
با ســوخت های دیگر همچون نفت 
خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت 

گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.
عراقی افزود: ترکیه از ســال 2010 درخواست خسارت 
داشــتند ولی دادگاه 2011 میــالدی را قبول کرد. مبلغ 
خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است. معاون وزیر 
نفت در پاسخ به پرســش دیگری درباره سقف پرداخت 
غرامت گازی به ترک ها، توضیح داد: هنوز نمی توان عدد 
دقیقی را اعالم کرد اما برآورد می شود تا سقف یک میلیارد 

دالر غرامت به این کشور باید پرداخت شود.

 مصرف کنندگان 
از کدام خودروها راضی اند؟

ارزیابی میــزان رضایتمنــدی مشــتریان از کیفیت 
خودروهای سواری منتشر شد. این ارزیابی از کیفیت 
خودروها در سه ماهه اول استفاده و با نظرسنجی از 
مصرف کنندگان در بازه زمانی شــش ماهه اول سال 
جاری، از سوی شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 

ایران صورت گرفته است.
در گــروه خودروهای با ســطح قیمتی کمتــر از 25 
میلیون تومان، خودروی ام وی ام 110 با کسب 663 
امتیاز از 1000 امتیاز، بیشترین میزان رضایتمندی 

را به خود اختصاص داده است.
پس از آن خودروهای تیبا، سایپا 132، سایپا 131 و 
سایپا 111 به ترتیب 630، 624، 623 و 602 امتیاز از 
1000 امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده اند.
امــا در گروه خودروهای با ســطح قیمتــی 25 تا 50 
میلیــون تومــان، خــودروی برلیانــس اچ 330، با 
کســب 731 امتیاز از 1000 امتیاز، بیشترین میزان 

رضایتمندی را به خود اختصاص داده است.
پس از آن خودروهــای پارس تندر، تنــدر 90 پارس 
خودرو، تنــدر 90 ایران خــودرو، تنــدر 90 اتومات و 
برلیانــس اچ 230 اتومــات به ترتیــب 726، 724، 
724، 715 و 707 امتیــاز از 1000 امتیــاز را به خود 
اختصاص داده اند. خودروهای ام وی ام 315 سدان، 
جک j5 دســتی، برلیانس اچ 230 دستی، پژو 206 
صندوق دار و ام وی ام 550 دســتی به ترتیب 705، 
702، 702، 689 و 688 امتیــاز از 1000 امتیاز را به 

خود اختصاص داده اند.
خودروهای ام وی ام 530، دنا، ســمند ef7، سمند، 
رانا، ســورن، پژو 405، پژو پــارس و تیبا هاچ بک به 
ترتیب 668، 664، 664، 659، 659، 655، 638، 
633 و 632 امتیاز از 1000 امتیاز را به خود اختصاص 
داده اند. اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی 50 تا 
75 میلیون تومان خودروی کیا پیکانتو با کسب 782 
امتیاز از 1000 امتیاز، بیشترین میزان رضایتمندی 

مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است.
 ،eado خودروهای میتسوبیشــی میراژ، چانــگان
چانگان cs35، برلیانس اچ 320 اتومات، برلیانس اچ 
330 اتومات، سابرینا و ام جی روور 3 به ترتیب 760، 
736، 736، 722، 722، 718 و 714 امتیاز از 1000 

امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
 ،m4 آریو، گریــت وال ،c30 خودروهای ولیکــس
 j5 دستی، ام وی ام 550 اتومات، جک x33 ام وی ام
اتومات، ام وی ام x33 اتومات و لیفان x60 به ترتیب 
710، 695، 693، 691، 687، 686، 682 و 677 

امتیاز از 1000 امتیاز را کسب کرده اند.
امــا در گروه خودروهای با ســطح قیمتی 75 تا 100 
میلیون تومان، دو خودروی کیا سراتو دستی و ام جی 
روور 350 مشترکا با کسب 753 امتیاز از 1000 امتیاز، 
بیشــترین میزان رضایتمندی را بــه خود اختصاص 
 ،i20 داده اند. خودروهای کیا سراتو اتومات، هیوندا
جک s5، رنو داستر، بسترن b50 )آسا( و لندمارک به 
ترتیب 751، 739، 727، 724، 722 و 652 امتیاز از 

1000 امتیاز را کسب کرده اند.
اما در گروه خودروهای با ســطح قیمتی 100 تا 125 
میلیون تومان، خودروی رنو فلوئنس با کســب 812 
امتیاز از 1000 امتیاز، بیشترین میزان رضایتمندی را 
به خود اختصاص داده است. خودروهای رنو کپچر، 
مزدا 3 و ام جی روور 6 نیز به ترتیب 789، 773 و 756 

امتیاز از 1000 امتیاز را به خود اختصاص داده اند.
امــا در گــروه خودروهای با ســطح قیمتــی بیش از 
125 میلیون تومــان، خودروی آلفا رومئــو جولیتا با 
کســب 823 امتیاز از 1000 امتیاز، بیشترین میزان 

رضایتمندی را به خود اختصاص داده است.

رصدخانه

وزیر اقتصاد ترکیه: بیشترین نفع را از لغو تحریم میبریم
مصطفــی الیتــاس، وزیر 
اقتصاد ترکیه روز دوشــنبه 
گفــت، ترکیه از رها شــدن 
کشور همسایه اش از سال ها 
تحریم اقتصادی منتفع می 
شود. الیتاس که در مصاحبه 
بــا رویترز ســخن می گفت 

ادامه داد: »ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود 
که بیشــترین نفع را )از لغو تحریم های ایران( 
خواهد برد.« وی افزود، ارزش مبادالت تجاری 
ایران و ترکیه در سال 2012 به 22 میلیارد دالر 
رسید، اما این رقم به دلیل افت شدید قیمت نفت 
در سال گذشته به 14 میلیار دالر کاهش یافت. 

«هدف ما رسیدن به رقم 30 
میلیارد دالری )در تجارت( با 
ایران تا سال 2023 است.« 
وی مدعی شد تهران رقیب 
ما محسوب نمی شود زیرا در 
آنجا دموکراسی وجود ندارد. 
این وزیر ترکیــه ای افزود: 
»ترکیه دموکراتیک ترین کشــور منطقه است 
و ســرمایه گذاری های خارجی به کشــورهای 
دموکراتیک ســرازیر می شــود، به کشورهایی 
که می توانند این ســرمایه گذاری ها را تضمین 
کنند...اگر ایران اقتصاد خود را پیش ببرد، آنگاه 

آنها می توانند رقیب )ترکیه( شوند.«  

طال به بیشترین قیمت 3 ماه گذشته رسید
قیمــت طــال در بازارهای 
جهانــی علی رغــم رونــد 
کاهشی به 1125.80 دالر 
در هــر اونس معامله شــد 
کــه در صورت شکســتن 
سطح مقاومت 1136 دالر 
تــا 1157 دالر نیــز باال می 

رود. بــه گــزارش رویتــرز، با توجه بــه فعالیت 
ضعیف کارخانجات جهانی که چالش  اقتصاد 
جهانی را تشــدید کــرد و ســرمایه گذاران را به 
ســوی دارایی های امن سوق داد، قیمت طال 
در باالتریــن رقم 3 ماه اخیر ایســتاد. افزایش 
بی ثباتی در دیگر دارایی ها سبب سود بردن طال 

شده است و اگر بانک های 
مرکزی جهان مجبور شوند 
تا سیاســت های انبساطی 
بیشــتری برای تهییج رشد 
اقتصــادی اعمــال کنند، 
قیمت طال رشــد بیشتری 
خواهد کرد. هر اونس طال 
علی رغم 2.61 دالر کاهش 1125.80 دالر 
فروخته شد. این فلز گران بها تا 1130.11 دالر 
باالترین رقم از سوم نوامبر افزایش یافت. در اثر 
افزایش اعتماد در بازار طال، ذخایر گلدتراست 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری طال در روز 

دوشنبه به 21.9 میلیون تن افزایش یافت.

شل آماده پرداخت بدهی نفتی خود به ایران شد
معاون امور بیــن الملل و 
بازرگانــی وزیر نفت گفت: 
شرکت انگلیسی- هلندی 
شل بدون هیچ مشکلی و 
به محض تســهیل شدن 
آمــاده  بانکــی،  شــرایط 
پرداخت بدهی نفتی خود 

به ایران اســت. امیر حســین زمانی نیا درباره 
وضع پرداخت بدهی نفتی شل به ایران با توجه 
به اجرایی شــدن برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجــام( گفت: مقدمــات بانکــی پرداخت 
بدهی شــل در حال انجام است و آنها بزودی 
این بدهی را پرداخت می کنند. وی با بیان این 

که در ایــن زمینه مذاکراتی 
میان شــل، بانک مرکزی 
و وزارت نفــت انجام شــده 
اســت، تصریح کــرد: این 
شــرکت اعالم آمادگی کرد 
کــه در نخســتین فرصت و 
پس از تسهیل شرایط بانکی 
ایران این بدهــی را پرداخت کند. معاون وزیر 
نفت از ســفر یکشــنبه هفته آینده )١٨ بهمن 
ماه( الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان 
به تهران خبر داد و یادآور شد: همزمان با سفر 
نخست وزیر به تهران مذاکرات نفتی میان دو 

کشور نهایی می شود.

اقتصاد
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پنجره

سیب زمینی؛ آب پز، تنوری یا سرخ شده؟
فاخره بهبهانی- اگر به یک اغذیه فروشی یا رستوران بروید و در منوی غذاها با 
انواع سیب زمینی سرخ شده و تنوری مواجه شوید، کدام یک را انتخاب می کنید؟
آن سیب زمینی ویژه ای را که روی خالل های تپل آن کالباس و قارچ برشته شده 
به همراه پنیر کشدار و مقدار زیادی سس قرمز و سفید افزوده شده برمی گزینید 
یا سیب زمینی هایی که با پوســت در داخل فویل قرار گرفته و به همراه مقداری 
پنیر و ســبزی های معطر تنوری شده، گزینه مناســب تری می دانید. یا این که 
ســیب زمینی سرخ شده و تنوری را نمی پســندید و خوردن سیب زمینی کبابی، 
آب پز یا پوره را ترجیح می دهید؟ اما پرسش اصلی آن که کدام روش پخت موجب 

کاهش کالری و افت شاخص گالیسمی یا قند سیب زمینی می شود؟

سیب زمینی سرخ شده خطرناک ترین انتخاب
سیب زمینی سرخ شده با آن طعم بی نظیر و بوی هوس انگیز یکی از چاق کننده 
و ناسالم ترین غذاهایی است که اگر گرسنه باشید و به قصد خوردن ساندویچ یا 
پیتزا وارد یک اغذیه فروشی شوید، بدون شک یک پرس آن را به همراه غذایتان 
ســفارش می دهید، اما اگر بدانید که این غذا حاوی چند کالری است و دارای 
چه ترکیبات ســمی و سرطانزایی اســت شــاید بتوانید تا حدودی هوس تان را 

کنترل کنید.
خوب اســت بدانید مواد غذایی به دو روش عمیق و سطحی سرخ می شود. در 
روش ســطحی، عمق روغن کم و پس از طبخ غذا، روغن باقیمانده دورریخته 
می شود. برگرها، استیک، شنیتسل و ماهی به این روش سرخ می شود، اما در 
سرخ کردن عمیق، عمق روغن زیاد و پس از طبخ، ماده غذایی از روغن خارج و 
روغن باقیمانده برای سرخ کردن ماده غذایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. 
سوسیس ها، ناگت ها، غذاهای سوخاری و ســیب زمینی سرخ شده در اغذیه 

فروشی ها به این روش طبخ می شود.
از آنجای که در سرخ کردن عمیق روغن در معرض ترکیبات موادغذایی مختلف 
قرار دارد، چربی های مضر و کلسترول از بافت غذاها خارج و وارد روغن می شود. 
حال اگر با همین روغن، خالل های خشک سیب زمینی سرخ شود بالفاصله 
چربی و کلســترول باقیمانده در روغن را دریافت و تبدیل به یک ماده غذایی پر 

کلسترول و پرکالری می شود. از سوی دیگر اگر خالل ها نیمه جامد باشد 
رطوبت آن موجب تغییر ساختار روغن و ایجاد ترکیب سرطانزایی به 

کرولئین می شود که می تواند بروز سرطان کبد را مهیا کند. نام آ
همچنین طی سرخ شــدن ویتامین هایB و C ســیب زمینی 

تخریب و ویتامین A و رنگدانه های آنتی اکسیدانی آن به 
سهولت تجزیه و با تغییر رنگ روغن یا ماده غذایی قابل 

تشخیص اســت. همچنین امالح معدنی 
مثل آهن آن تخریب و ســدیم 

و پتاسیم آن با اسیدهای 
چــرب آزاد روغن وارد 

واکنش شده و سبب 
ترکیبــات  تشــکیل 
صابونــی و افزایش 
کف و ایجــاد حباب 

در روغــن و موجــب 
اکسیداسیون می شود.

و اما نگرانی اصلی
طــی برشــته یــا ســرخ شــدن 

محصوالت حاوی کربوهیدرات نظیر چیپس 

کریالمید تولید می شود که سبب تضعیف  و ســیب زمینی ماده ای سمی به نام آ
سیســتم ایمنی بدن، افزایــش بیماری های عفونی، ناباروری، ســقط جنین و 
تغییر رفتارهای جنسی می شود. سوء جذب و سوءتغذیه ناشی از آن نیز می تواند 
به کم خونی، کوتاهی قد، پوکی استخوان و ریزش مو بخصوص در کودکان در 

حال رشد منجر شود.
الزم است بدانید اگر سیب زمینی به صورت سرخ شده یا چیپس درآید حاوی450 
تا 500 کالری می شود. یعنی در هر 100 گرم آن حدود 300 کالری انرژی نهفته 
اســت که این میزان با کالری کالباس، پنیر و سس سفید همراه آن می تواند در 
یک وعده بیش از نیمی از کالری بدن را تامین کند. یعنی چیزی حدود 1000 تا 
1200 کالری، حال اگر در همین وعده به همراه سیب زمینی سرخ شده ویژه، 
یک عدد ساندویچ یا پیتزا مصرف شود کالری آن از نیاز بدن ما باالتر می رود و از 

مرز 2000 کالری عبور می کند.

سیب زمینی آب پز یا پوره؟
نشاسته ماده اصلی سیب زمینی است و یک عدد آب پز آن بین 80 تا130 کالری 
انرژی دارد و اندکی پروتئین و تقریبا بدون چربی است. میزان اندیس گالیسمی 
یــا قند ســیب زمینی آب پز کمتر از پوره و کم کالری تر اســت. میزان شــاخص 
گالیســمی در پی تنوری، کبابی و سرخ شدن ســیب زمینی کمتر می شود، اما 

مصرف روغن در روش سرخ کردن مساله  ساز است.
به دلیل آن که سیب زمینی آب پز و سردشده حاوی نشاسته مقاوم است یک ماده 
فیبری بوده و با لینت مزاج از افزایش ســریع وزن جلوگیری می کند. برای یک 
فرد میانسال یا سالمند بهتر است سیب زمینی به شکل آب پز و برای کودکان کم  
سن به شکل پوره همراه با شیر و کره مصرف شود. البته الزم است بدانید بر اثرآب 

پز کردن مقدار زیادی از ویتامین B،C و پتاسیم سیب زمینی کاسته می شود.

سیب زمینی تنوری انتخاب اول
بتازگی در برخی اغذیه فروشــی ها ســیب زمینی را به صورت تنوری هم ســرو 
می کنند. یعنی سیب زمینی ها را با پوست یا به صورت 
حلقه ای برش 

داده و با کمی سبزی و چاشنی های معطر و پنیر ورقه ای پیتزا در داخل فویل قرار 
داده و ســپس با حرارت فر می پزند. مزیت اصلی این روش ارزش غذایی بیشتر 
و حذف روغن و پخت ســیب زمینی با پوست اســت و کالری آن از سیب زمینی 
سرخ شده، آب پز و پوره کمتر است. البته باید بدانید پنیر پیتزای اضافه شده منبع 
چربی است و حداقل کالری زمانی با خوردن سیب زمینی وارد بدن می شود که 
آن را کبابی یا تنوری کرده و هیچ ماده غذایی دیگری به آن اضافه نشــود و بهتر 
آن که برای جذب کمتر نشاسته سیب زمینی، چه آب پز و چه سرخ شده آن را با 

ساالد یا انواع سبزیجات میل کنید.

مقایسه سیب زمینی تنوری با آب پز و پوره
سیب زمینی تنوری در مقایسه با سیب زمینی آب پز و پوره به مدت زمان بیشتری 
برای هضم نیاز دارد و دیرتر فرد را گرســنه می کند. علت آن است که با تنوری یا 
کبابی شدن سیب زمینی ذرات نشاســته رطوبت خود را از دست داده و امکان 
دسترسی آنزیم های گوارشی به هضم و جذب نشاسته کمتر و سخت تر می شود 
و هر چه غذا دیرتر به روده منتقل شــود، گلوکز موجود در آن دیرتر جذب شــده 
و باعــث افزایش ناگهانی قند خون و گرســنگی زود هنگام نمی شــود، اما اگر 
ورزشــکار هســتید و می خواهید پس از تمرین کربوهیدرات ها سریع تر هضم و 
جذب شود و نیاز به افزایش ســریع قند خون دارید سیب زمینی را به شکل پوره 

البته بدون کره و چربی میل کنید.

سیب زمینی را با پوست بخورید
اما چرا می گوییم پوست سیب زمینی آب پز یا تنوری خاصیت دارد؟ بخش اعظم 
پروتئین، ویتامین C، پتاسیم، منیزیم، آهن، مس و فیبر سیب زمینی در پوست و 
بخش نزدیک به پوست ذخیره شده است. به همین سبب بهتر است سیب زمینی 
آب پز و تنوری به همراه پوســت پخته و مصرف شود. البته به دلیل آن که پوست 
سیب زمینی پتاسیم باالیی دارد افرادی که مبتال به نارسایی کلیوی هستند خوب 

است از مصرف پوست آن بپرهیزند.
پوســت یک ســیب زمینی فیبر زیادی دارد و موجب تنظیم گــوارش و کاهش 
ریســک ابتال به بیماری قلبی و دیابت می شود و به ســبب ماندگاری بیشتر در 
معده به مدت طوالنی تری، ما را ســیر نگهداشــته و از ریزه خواری بعد از صرف 
وعده اصلی غذا جلوگیری می کند، اما این نکته را به یاد داشته باشید پوست 
ســوخته ســیب زمینی کبابی به دلیل مجاورت نزدیک با زغال و آتش 

حاوی گازهای سمی بوده و حتما باید پوست گیری شود.

سیب زمینی سبز شده را دور بیندازید
به یاد داشــته باشــید جوانــه یا قســمت های 
ســبز ســیب زمینی حاوی ســم اســت. در 
واقــع ســیب  زمینی جوانــه زده بــر خالف 
جوانــه  غــالت و حبوبــات نه تنهــا ارزش 
تغذیه ای نــدارد بلکــه در جوانــه اش مواد 
شیمیایی و سمی زیانباری تولید می شود که 
تهدیدکننده سالمت بوده و مصرف آن سبب 
افزایش فشــار خون، تنگی نفس، ســردرد و 
اسهال می شود. بنابراین لزوما قسمت جوانه  زده را 
جدا کرده و سیب زمینی های سبز حتی اگر قسمت 
کوچکی از آن ســبز شــده را، دور بیندازید، زیرا این 
سم در بافت سالم سیب زمینی هم نفوذ کرده، اما هنوز 

قابل رویت نیست.

مسکن های جدید جایگزین مرفیـن
شــفا آنالین- اختالل حرکتی و دپرســیون تنفســی، برخی از عوارض احتمالی استفاده از این 
داروها به شمار می آیند اما اعتیاد، بزرگ ترین خطری است که مصرف کنندگان را تهدید می کند. 
محققان به تازگی مســکن جدیدی را ســاخته و ادعا کرده اند که به اندازه مورفین قوی اما بدون 
خطرات ناخواسته آن است.  دانشمندان دانشگاه توالن نیواورلئان، تولید نمونه ای از یک ماده 
شیمیایی به نام اندومورفین را که به طور طبیعی در بدن یافت می شود، طراحی و اجرا کرده اند. 
ایــن داروی مبتنی بر پپتید همانند مورفین، گیرنده های شــبه افیونــی را هدف قرار می دهد، 
بنابراین محققان با اندازه گیری عملکرد این دو دارو به موازات یکدیگر در پی ســنجش امنیت 
و اثربخشــی آن برآمدند.نویسنده اصلی این تحقیق، جیمز زادینا، استاد پزشکی، داروشناسی 
و علوم اعصاب می گوید: اثرات جانبی اســتفاده از داروی جدید یا کم بودند یا به طورکلی وجود 
نداشتند. چنین مسکن درد قدرتمند و با عوارض جانبی کم برای یک پپتید بی سابقه بوده است.

تنوع در صبحانه کودکان را جدی بگیرید
باشــگاه خبرنگاران- محمد حســین عزیزی، متخصص صنایع غذایی گفت: با توجه به اینکه 
کودکان در ســن رشــد هســتند، از این لحاظ وعده صبحانه از اهمیت زیادی برخوردار است و 
همچنین از آنجایی که معموال کودکان برای این وعده غذایی مهم میلی از خودشــان نشــان 

نمی دهند، والدین باید با انجام راهکارهایی این مشکل را رفع کنند.
وی افــزود: وجود تنوع در این وعده غذایی یکی از راهکارهای مهم و موثر برای افزایش میل 
و اشــتهای کودکان اســت که با توجه به اینکه کودکان در حال رشــد تقریبًا به تمام مواد مغذی 
نیازمند هستند، باید سعی شود برنامه غذایی در این وعده به گونه ای باشد که متشکل از مواد 
مغذی باشــد، ضمن اینکه بهتر است از شــیرینیها مثل: چای شیرین، شکالتها و ... به دلیل 
مضراتی که دارند، کمتر اســتفاده شــود. اما برای تنوع در صبحانه هر از گاهی تنقالتی مانند 

شیرین گندمک، شیرهای طعم دار و ... نیز مصرف شود.

درمان خروپف با این ورزش
تبیــان- ورزش  گلو به روش های زیر می تواند بــه رفع خروپف کمک کند. تمرین حروف: برای 
چند دقیقه در طول روز حروف صدادار را بلند و کشــیده تلفظ کنید. تمرین زبان: زبان را پشــت 
دندان های باال قرار داده و چند بار به ســمت عقب روی ســقف دهان بکشید. سپس سه ثانیه 

استراحت کنید و بعد دوباره این حرکت را انجام دهید حداقل 10 بار تکرار کنید.
دهانتــان را ببندیــد: دهانتان را ببندید و برای 30 ثانیه لب هایتان را به همدیگر فشــار دهید. 
سپس سه ثانیه استراحت و دوباره این حرکت را تکرار کنید حداقل 10 بار انجام دهید.دهانتان 
را باز کنید: با دهان باز، فک پایین خود را 30 ثانیه به جپ برده؛ ســپس این کار را برای ســمت 
راســت نیز تکرار کنید حداقل 10 بار انجام دهید.انقبــاض دهان: با دهان باز، ماهیچه های 
انتهایی گلو را برای 30 ثانیه منقبض کنید سپس حداقل پنج ثانیه استراحت کنیدو دوباره این 

حرکت را تکرار کنید حداقل 10 بار انجام دهید.

عوارض پُرخوابی و کم خوابی بر پوست
پــور  رضایــی  ناصــر  تســنیم- 
دســتیار تخصصــی طب ســنتی 
گفت:کم خوابی موجب تیرگی رنگ 
پوست و اطراف چشــم  ها می شود 
و ُپرخوابــی موجــب تــورم صورت، 
پلک ها و بدرنگی پوســت می  شود. 
برای داشتن پوست روشن، شفاف و 

شاداب، داشتن خواب شبانه کافی بسیار کمک کننده 
اســت. مصرف زیاد بادنجان، باعث درد و ســنگینی 
پهلو، تیره و بدرنگ شدن پوست، غلظت خون، بواسیر 
و واریــس، اندوه و افســردگی، و تولید ســودا در بدن 
می  شود. وی افزود: برای اصالح عوارض بادنجان باید 

آن را با روغن، گوشت و سرکه پخت 
همچنیــن مصرف زیــاد غذا هایی 
مانند بادنجان، کلم، عدس، گوشت 
گاو و سوســیس و کالبــاس، باعث 
ایجــاد رؤیا های ســیاه، ترســناک 
و خواب  هــای پریشــان می  شــود. 
طبیعت گیــاه اســطوخدوس گرم 
است؛ آرام بخش اعصاب، تقویت کننده  سلول  های مغز 
بوده و در درمان برخی سردردها مفید است همچنین 
این دم نوش برای رفع بی خوابی و پر خوابی افراد مفید 
اســت.افراد بســیار گرم مزاج باید از مصــرف زیاد آن 

بپرهیزند زیرا باعث بی قراری و تشنگی می  شود.

خواص مصرف پوست لیمو در کنترل دیابت
شــفاآنالین- بــه گفتــه محققان 
پوســت لیمو حــاوی مقادیر زیادی 
فالونوئید و پلی فنول اســت که به 
کنترل سطح گلوکز خون کمک می 
کند. همه ما می دانیم که نوشیدن 
آب گــرم و آبلیمــو در اوایل صبح نه 
تنها بــه کاهش وزن کمک می کند 

بلکه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود. اما 
گاه نباشیم.پوست  شــاید همه ما از فواید پوست لیمو آ
لیمو مملو از خواص آنتی اکسیدانی است که می تواند 
به کنترل ســطح قند خــون کمک کند. پوســت لیمو 
حاوی پلی فنول هایی است که باعث بهبود مقاومت به 

انســولین می شوند. در این شرایط، 
مانع از تجمــع چربی در منطقه دور 

شکمی می شود.
همچنیــن وجــود ترکیباتــی نظیر 
نارینگیــن و هســپریدین به کنترل 
دیابــت کمک مــی کنــد و موجب 
کاهش تجزیه گلوکز در کبد شــده 
و متابولیســم گلوکز )تولید مولکول های گلوکز جدید 
در کبــد( را متوقــف می کند. بــا وجود فوایــد متعدد 
پوســت لیمو شــما می توانیــد از خالل پوســت لیمو 
 به شــکل های گوناگون از جمله در ســاالد اســتفاده

 کنید.

همه چیز در مورد زیکا
ایرنا- این ویروس در سال 1952 در اوگاندا و تانزانیا 
برای اولین بار در انســان مشــاهده شــد. بر اساس 
گزارش ســازمان جهانی بهداشــت، شــیوع اصلی 
بیماری در آفریقا بود ولی پــس از آن به طور پراکنده 
در آسیا دیده شد، تا اینکه در سال 2007 در جزیره ای 
به نام یاپYap در میکرونزی واقع در اقیانوس آرام 
غربی شیوع گسترده ای یافت و نزدیک به 75 درصد 

ساکنین این منطقه را آلوده کرد.
در حال حاضر، برزیل میزبان اصلی این ویروس است 
و سازمان جهانی بهداشــت به تازگی در مورد شیوع 
این ویروس هشــدار داده است و پیش بینی می کند 
که در سال جاری میالدی، ســه تا چهار میلیون نفر 
در سراســر آمریکا به زیکا مبتال خواهند شد.در سال 
2014 میالدی، شــیلی اولین مورد انتقال ویروس 
در جزیره ایســتر را تایید کرد و در ماه مه سال 2015، 
اولین مورد انتقال در ناحیه شــمال شرق برزیل تایید 
شد. بنا به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
در آمریکا، انتقال ویروس از طریق مکانیسم دیگری 
به جــز انتقال فرآورده های خونی، تماس جنســی و 

نیش پشه آلوده، تقریبا غیر ممکن است.

حقایق کلیدی در مورد زیکا
-زیکا از طریق یک پشــه به نــام Aedes که عامل 
انتقال تب دانگ و تب زرد نیز به شمار می آید، منتقل 
می شود.-تب خفیف، خارش پوست و ورم ملتحمه، 
اولین عالیم بیماری هســتند که معموال دو تا هفت 
روز طــول می کشــند. درحــال حاضر هیــچ درمان 
خاصی برای این بیماری وجود ندارد و بهترین شکل 

پیشگیری، محافظت در برابر نیش حشره است.

عالیم و نشانه های بیماری
تب، سردرد، قرمزی چشم ها، خارش و درد مفاصل و 
عضالت، مهمترین نشانه های ویروس زیکا به شمار 
می آیند و معموال این نشــانه ها از هر چهار بیمار، در 
یک تن ظاهر می شود. بسیاری از افرادی که به این 
ویروس آلوده هســتند، به دلیل عدم مشاهده عالیم 
گاهی ندارند. شــرایط بیماری  اولیه، از بروز عفونت آ
در زنان باردار بسیار خطرناک است و سبب می شود 
ویروس از طریق جفت به جنین منتقل شده و سبب 

میکروسفالی در جنین شود.

روش تشخیص
بیمــاری از طریــق واکنــش زنجیــره ای پلیمراز و 
جداسازی ویروس از خون تشخیص داده می شود. 
تشخیص این بیماری معموال به دلیل شباهت به تب 

دانگ و تب زرد دشوار است.

روش های پیشگیری
استفاده از پشه بند، حشره کش ها و پوشاندن بدن، 
بستن در و پنجره و توجه به نظافت منزل، به ویژه دور 
کردن زباله از خانه، مهمترین روش های پیشگیری 
از ویروس هســتند. معموال این حشره در آب ساکن 
موجود در ســطل، گلدان، ظروف و پارچ تخم ریزی 
می کند.در حال حاضر هیچ درمان و واکسنی برای 
این عارضه وجود ندارد و بهترین روش، پیشگیری از 

تماس با پشه ناقل بیماری است.

سالمت
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بیانات حضرت آیت الله خامنه ای  در دیدار دســت اندرکاران برگزاری کنگره  
شهدای ورزش کشــور که در تاریخ 21 دی ماه 94 برگزار شده بود، امروز)سه 
شــنبه( در همایشــی که به همین منظور در ســالن 12 هزار نفری ورزشگاه 

برگزار گردید منتشر شد.
مشروح بیانات در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزش کشور:

بسم الله الّرحمن الّرحیم )1(
 اّوال خیلی تشّکر میکنیم از اینکه برادران و خواهران عزیز ورزشی، به این فکر 
افتادید که شــهدای ورزشکار را از خیل عظیم شــهدای کشور بیرون بکشید 
و معّرفــی کنید تا جامعــه بفهمد که فداکاری در راه خــدا و در راه دین و در راه 
انقالب با دادن جان و یا معلول شــدن، مخصوص یک قشــر خاّصی نیست؛ 
همه ی قشــرهای کشــور در این مســابقه ی عظیم و معنوی که »ساِبقوا الی 
ُکم«)2( ]است [، شرکت داشته؛ به نظر من این خیلی کار جالب  َمغِفَرٍة ِمن َرِبّ
و ابتکار جالبی است که شهدای ورزشکار را معّرفی کنید. و شاید بنده هم مثل 
دیگران نمیدانســتم که ما پنج هزار شــهید ورزشــکار داریم، یا در بین همین 
شهدای اخیِر دفاع از والیت اهل بیت )علیهم الّسالم( و دفاع از حرم اهل بیت 
)علیهم الّسالم( ورزشکارانی هستند، قهرمانانی هستند؛ اینها خیلی باارزش 
است. شــما با این کارتان روحّیه ی انقالبی را در کشــور تقویت میکنید، فکر 
انقالبی را اعتالء میبخشید؛ بله، شــما)3( درست گفتید که جوان ورزشکار، 
درواقع به طور طبیعی یک الگو اســت برای بخــش مهّمی از جوانها و اخالق 
او، رفتار او، کیفّیات زندگی او، سبک زندگی او میتواند اثر بگذارد. چقدر مهم 
اســت که جوان ورزشکار با حوزه ی تأثیر و نفوذی که شخصّیت او دارد، بتواند 

انسانها را به سوی دین، اخالق، معنوّیت سوق بدهد.
 من همیشــه در دل تحســین کــرده ام و تمجید کــرده ام ایــن فرمایش امام 
)رضوان الله تعالی علیــه( را که همــان اوایل انقالب از ورزشــکار با یک بیان 
کامــاًل قابل فهــم و کاماًل بومــی تمجید کردنــد و تکریم کردنــد و فرمودند 
»پهلوان«.)4( پهلوانی به اصطالح یک لقب دارای امتیاز اســت در نظر مّلت 
ما و در ادبّیات بومی ما و مّلی ما؛ ]ایشــان [ تعبیر پهلوان را به کار بردند؛ خیلی 

حرف خوبی است.
 خب، خوشــبختانه، در طول این ســالها ورزشــکارهای ما در محیط ورزشی 
کارهای خوب و برجســته ای هــم انجام داده اند؛ نمیخواهــم بگویم همه ی 
ورزشکارها این جوری بوده اند اّما بوده اند در بین ورزشکارها کسانی که مایه ی 
افتخار شــده اند. خب، افتخار فقط این نیست که ســرود مّلی مان را بخوانند؛ 
البّته این افتخار اســت، خوب است و چیز برجســته ای است اّما باالتر از این 
افتخار، این است که مثاًل فرض کنید کشتی گیر ما با آن حریف صهیونیست 
کشتی نگیرد؛ این خیلی کار بزرگی است؛ یا آن قهرمان خانم بیاید روی سّکوی 
قهرمانی با چادر ِبایســتد،)5( این خیلی مهم اســت. ببینید چه کسی طاقت 
می آورد در مقابل چشــمهای مالمتگر و پرسشــگر دنیای مــاّدی که افتخار 
زن به این اســت که حتمًا لخت بیاید ]این کار را بکند[؟ مردها سرتاپایشــان 
پوشیده است، زن حتمًا بایســتی لخت بیاید؛ یعنی حتمًا بایستی یک قسمتی 
از بدنش برهنه باشــد و دیده بشــود؛ یعنی کار غلط، کار عوضــی، کاِر کاماًل 
موذیانه و سیاست بازی شده؛ در یک چنین دنیایی یک خانمی با چادر یا با یک 
حجاب کامل اسالمی میرود روی آن سّکو می ایستد و جایزه ی قهرمانی اش 
را میگیرد؛ این خیلی مهم اســت؛ این از آن پرچم که میرود باال مهم تر است؛ 
این نشان دهنده ی روحّیه ی قوی ایرانی مسلمان است؛ این نشان میدهد که 

در مقابل موج توّهمات و احساسات توّهم آمیز، این ]فرد[ شکست نمیخورد 
و مغلوب نمیشود. هوّیت یک مّلت و استحکام عنصر و فلز یک مّلت را که فلز 
محکم و مقاومی دارد، این جوری میشــود فهمید؛ اینها خیلی باارزش است. 
خب الحمدلله ما داشــته ایم؛ حاال من کشــتی را مثــال زدم؛ در والیبال و در 
جاهای دیگر ]هم [ داشــتیم که حاضر نشــدند در مقابل دشمن بازی کنند و 
موجب این شده که اینها عقب بمانند در مسابقه؛ قبول کردند؛ اّما دنیا اینها را 
تحسین کرد. این مثل همان رفتن به میدان جنگ است؛ یعنی همان روحّیه، 
همان استحکام شــخصّیت و هوّیت را که آنجا انسان مشاهده میکند، اینجا 
هم مشــاهده میکند؛ اینها خیلی با ارزش اســت. ان شــاءالله باید شما کاری 
بکنید که محیط ورزش این جور محیطی بشــود. عکس این را هم داشته ایم؛ 
ما در محیطهای ورزشی، جور دیگرش را هم داشته ایم، دیده ایم، شنیده ایم، 
اّطالع پیدا کرده ایم. کاری کنید که ان شــاءالله محیط ورزش به این ســمت 
حرکت کند. البّته این کار شــما، ابتکار »بزرگداشــت شهدای ورزشکار« یک 
قدم خیلی خوبی اســت؛ این بسیار قدم خوبی اســت و همین چند موردی که 

ذکر کردید مهم است.

 ایــن چیزی هم که بنده عرض کــردم، یعنی تجلیل از آن ورزشــکاری که در 
میدان قهرمانی و به طور علنی، در مقابل دوربین میلیاردها انسان، از ارزشها 
پاســداری میکند؛ چون تماشــاچی آن میلیاردی اســت؛ اینها خیلی با ارزش 
است. از اینها هم تجلیل کنید؛ یکی از کارها تجلیل از این اشخاصی باشد که 
این کار را میکنند، یا آن ورزشــکاری که اسم خدا را می آورد، یا آن ورزشکاری 
که بعد از آنکه در کشتی پشت حریف را به خاک میرساند سجده میکند؛ اینها 
خیلی مهم است، اینها نشــان دهنده ی یک نماد است؛ از نمادهای هوّیت و 
شخصّیت ایران اسالمی است؛ از این آدمها تجلیل کنید، اینها را تقویت کنید. 
این کجا و آن ورزشــکار کجا که حاال فرض کنید -حاال نمیگویم از کشور ما، 
از این قبیل در کشــورهای دیگر هم هســتند- که وقتی میروند مثاًل در یک 
مسابقات جهانی؛ روزشان مسابقه است یا تمرین است، شبشان یک جور دیگر 
است و شکل نامطلوبی دارد؛ این جوری نباشد، یعنی تقویت کنید این کسانی 

را که آن ارزشهای اسالمی را رعایت میکنند و پیش میروند.
 بسیار خوب، من خوشــحال شــدم از اینکه بحمدالله این کار را دارید انجام 

میدهید و ان شاءالله روزبه روز محیط ورزش را پاکیزه تر و روشن تر بکنید.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

امیر قلعه نویی این روزها در 
تمرینات تیمش با چهره ای 
متفاوت حضور می یابد. او 
هر از گاهی و در قسمتی از 
تمرینات تیمش با عینکی بر 
چشمان خود حضور می یابد تا 
عملکرد شاگردان خود را دقیق 
تر زیر نظر بگیرد. این اتفاق در 
حالی می افتد که این مربی 
تاکنون )حتی در بازی های 
این تیم و روی نیمکت( با این 
چهره دیده نشده است.

تیتر دو

گودرزی: 

پیام شهیدان باید سرلوحه 
رفتار ورزشکاران باشد

محمود گودرزی امروز )ســه شنبه( در این کنگره که 
هم زمان با آغاز سی و هفتمین سالروز پیروزی انقالب 
اســالمی ایران درمجموعه 12هزارنفری آزادی در 
حال برگزاری است، افزود: به شهدای بزگوار انقالب 
اسالمی درود می فرستیم و ایام الله دهه مبارک فجر 
را که با نام و یاد امام راحل و شــهدای گرانقدر مزین 
شده است تبریک می گویم. شهدای گرانقدر همواره 
حاضر، شــاهد و نظارگر هســتند و نزد پروردگارشان 

روزی می خورند.
وی گفت: این کنگره از فعالیت های بسیار ارزشمند 
اســت که باعث می شود در ورزش کشــور فضایی 
معنــوی، اخالقی و پاک ایجاد شــود تــا قهرمانان 
هــم بتواننــد از این حال و هــوا بهره مند شــود و با 
تاســی از خلق وخو، مرام و منش آنها به سیره شهدا 

عمل کنند.
وزیــر ورزش وجوانان پاکی و معنویــت ، صداقت و 
معرفــت ،مردانگی و جوانمــردی و ایثار را جزو پیام 
های شــهدا برشــمرد و گفت: مرام و مسلک و پیام 
شهدا همواره باید سرلوحه رفتار و منش ورزشکاران 
درعرصه های مختلف باشد. امیدواریم با برگزاری 
این برنامــه ها بتوانیــم در جهت احیاء پیام شــهدا 

تالش کنیم.
گودرزی اظهار امیدورای کرد که این نوع فعالیت ها 
بتواند تاثیرات ســازنده تری در ورزش در عرصه های 
داخلی و بین المللــی بگذارد و باعــث تغییر فضای 

فرهنگی ورزشی کشور شود.
وی ادامه داد: البته ورزشکاران ما همیشه به بزرگانی 
چون حضرت علی)ع( اقتدا مــی کنند و باید تالش 
کنیم تا هرچه بیشــتر فضای ورزش ایران در عرصه 

های داخلی و خارجی بهتر شود.
نخســتین کنگره پنج هزار شــهید ورزش کشورهم 
زمــان بــا آغــاز ســی و هفتمین ســالروز پیــروزی 
انقالب اســالمی ایران صبح امروز)ســه شــنبه( با 
حضور وزیــر ورزش و جوانــان، رئیــس کمیته ملی 
المپیــک و خانــواده های معظم شــهدا در ســالن 
 12 هــزار نفــری مجموعــه ورزشــی آزادی تهران 

آغاز شد.

افضلی: شرایط تغییر نکند 
قایقرانی را کنار می گذارم

اردوی تیم  ملی قایقرانی  آب های آرام از اول بهمن 
مــاه در دریاچه آزادی آغاز شــد، امــا در این میان 
عــده ای از قایقرانــان به دلیل اعتراض نســبت به 
کادرفنــی تیم  ملی از حضور در تمرین ها خودداری 
کردند.هیوا افضلی یکی از ملی پوشــانی اســت که 
در اردوهــای تیم  ملی حاضر نشــده اســت، او در 
گفت و گو با ایسنا درباره علت نرفتن خود به اردوی 
تیم  ملی، گفت: دلیل نرفتن من به اردوی تیم  ملی 
به خاطر شــرایط اردو بود. مربی خوب و تخصصی 
در اردوها حاضر نبــود. آقای امینی گفته که باید به 
مربی آینده دار فرصت داد. مــن این حرف را قبول 
دارم، امــا نه به بهــای این که ما تلف شــویم. عمر 
ورزشی یک ورزشکار کوتاه است و نمی توان به این 
دلیل شــرایط قایقرانــان را نامناســب کرد.افضلی 
در ادامــه افزود: قبــل از این که بــه اردو نرویم ما 
صحبت هایی انجام دادیم، اما آقای امینی به قول 

خود عمل نکرد. 

 بازی مرگ و زندگی کاله 
 در هفته بیست و یکم 

لیگ برتر والیبال
در یکی از مهمترین دیدارهای هفته بیســت و یکم 
لیــگ برتر والیبــال، کاله مازندران در شــرایطی به 
مصاف ثامن الحجج می رود که در صورت شکست 
از حضور در جمع هشــت تیم پلی آف ناامید خواهد 
شــد.هفته بیســت و یکم لیــگ برتر والیبــال فردا 
)چهارشنبه( 14 بهمن ماه در شهرهای تهران )دو 
دیدار(، اردکان و مشهد پیگیری می شود.تیم های 
شــهرداری تبریز، ســایپای تهران، متین صالحین 
ورامین، آرمان ورزشــی اردکان و کالــه مازندران به 
ترتیــب در رتبه های پنجم تا نهم جــدول لیگ برتر 
والیبال قــرار دارند و در دو هفتــه باقی مانده از دور 
مقدماتی تنها برای کســب چهار سهمیه باقی مانده 
پلی آف رقابت خواهند کرد.در بین این تیم ها شرایط 
کاله مازندران از همه ســخت تر اســت زیرا با هفت 
برد در رتبه نهم اســت و در صورت شکست در یکی 
از بازی های باقی مانده از حضور در مرحله پلی آف 
نامید خواهد شــد. ایــن تیم در هفته بیســت و یکم 
میهمان ثامن الحجج خراســان در ســالن مهران 

مشهد خواهد بود.

 قطعًا در رویینگ 
المپیکی می شویم

نایب رییس فدراســیون قایقرانی رونــد حرکتی این 
رشته را مناســب توصیف و ابراز امیدواری کرد بتواند 
دینش به این رشته را ادا کند.خسرو ابراهیمی گفت: 
مسیر حرکتی فدراســیون رو به جلو است و با زحمت 
همه دوستان در فدراسیون و حمایت های مسووالن 
مطمئنــا از این بهتر هم خواهد شــد. قایقرانی ایران 
پتانسیل بسیار باالیی دارد و با برنامه هایی که در این 
مدت طراحی شــده اتفاق های بزرگی در این رشــته 
خواهــد افتاد.پیشکســوت قایقرانی ایران با اشــاره 
به شــانس زیاد رویینگ در کسب ســهمیه المپیک 
گفت: اکنون رقابت های بسیار مهمی پیش رو داریم. 
رویینگ ایران در مسیر کسب سهمیه المپیک است 
و با توجه به شرایطی که تیم و ورزشکاران دارند قطعا 
سهمیه خواهیم گرفت. حتی در اساللوم هم شانس 

داریم و می توانیم المپیکی شویم.

کلین شیت رحمتی به ۷ رسید 
مهــدی رحمتی در بازی با ذوب آهن موفق شــد تعداد 

کلین شــیت های خــود را به عدد هفت برســاند. 
مهدی رحمتی با درخشش خیره کننده خود در 

بازی با ذوب آهن موفق شــد دروازه تیمش را 
بسته نگه دارد و یک امتیاز ارزشمند خانگی 
را برای تیمش کســب کنــد. رحمتی دراین 
بازی بارها و بارها دروازه اســتقالل را نجات 

داد و تــا بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد.
البته کاپیتان استقالل در دقایق پایانی 

بازی با کارت زردی که از شــاهین 
حــاج بابایی دریافت کــرد، بازی 
هفته بعد برابر اســتقالل اهواز را 

از دست داد.

افتخاری باالتر از قهرمانی
رهبر معظم انقالب: ایستادن بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب کامل اسالمی افتخاری باالتر از قهرمانی است

رئیس فدراســیون فوتبال ایــران در جدیدترین اظهاراتش 
موضعی عجیب نســبت به مناقشه ایران و عربستان اتخاذ 
کرده، موضعی که این پرسش را مطرح می کند، که این همه 
تعامل با "شیخ سلمان" بحرینی چه نفع ملی برای ایران دارد؟
علی کفاشیان رئیس فدراســیون فوتبال ایران در تازه ترین 
اظهاراتــش در موضعــی به شــدت منفعالنــه در رابطه با 
احتمال برگــزاری دیدارهای تیم های ایرانی در کشــوری 
ثالث در چارچــوب رقابت های لیگ قهرمانان آســیا گفته 
که شــیخ ســلمان دخالتی در برگزاری بازی های تیم های 
ایرانی در کشــور ثالث ندارد و اساســا نمی تواند هم داشــته 
باشــد. او با صراحت گفته که شــکایتی در این باره نخواهد 
کرد. این اظهارات درحالی مطرح شــده کــه بارها و بارها از 
سوی کارشناســان و مدیران فوتبال بر این نکته تاکید شده 
که فضــای AFC فضایــی کامال البی گونه اســت و هیچ 
چیز غیرممکنی در کنفدراســیون فوتبال آسیا وجود ندارد 
و اگر این چنین نبود چند کشــور عربی نمی توانستند خیلی 
راحــت ایران را در پیش چشــم نمایندگان ایــران به عنوان 
کشــوری نا امن معرفــی و محکوم کننــد. نمی خواهیم به 
موضوع حمایت عجیب و ســوال برانگیز علی کفاشیان از 
شیخ ســلمان بپردازیم، همان شیخ ســلمانی که متهم به 
سرکوب انقالبیون شیعه در بحرین است. حتی نمی خواهیم 

بپرسیم که چرا جناب کفاشــیان به اسم ایران علنا از کسی 
حمایت کرده که متهم به آزار معترضان شیعی است. شیخ 
ســلمانی که حاضر نشــده از نفوذش در کمیته مســابقات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع ایران استفاده کند و تاکنون 
فقط برای هم زبانان عربش خوش رقصی کرده است؟ اگر 
کفاشیان هم راست می گوید و شیخ سلمان نفوذی در کمیته 
مسابقات کنفدراســیون فوتبال آسیا ندارد، چرا باید ایران از 
او در انتخابات فیفا حمایت کند؟فارغ از این مسائل اکنون 
سوال اساسی از علی کفاشیان این است که آیا برگزار کردن 
بازی های تیم های ایرانی در کشوری ثالث به عزت نفس ما 
لطمه نمی زند؟ واقعا آقای کفاشیان چنین اعتقادی دارد؟ 
آیا به نظر ایشــان برگزاری بازی ها در کشوری ثالث با منافع 
ملی هم خوانی دارد؟ این روز ها کفاشیان در حد مهدی تاج 
هم ظاهر نشده اســت. او ظاهرا به خاطر رفاقتش با رییس 
ضد شــیعی AFC حتی حاضر به تهدید هم نشــده است! 
تهدید به اینکه اگر تصمیمات AFC خالف عزت ملی ایران 
باشد تیم های ایرانی از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کنار 
خواهند کشــید. قطعا افتخار بازی نکردن با عرب هایی که 
ایران را ناامن جلوه داده اند کمتر از عــدم رویارویی با آرمان 
انقالبی ایرانیان ورزشکار در بازی نکردن با نمایندگان رژیم 
صهیونستی نخواهد بود. موضوعی که ظاهرا اینروز ها درک 

آن برای فدراسیون نشین ها کمی پیچیده شده است و مدام 
بر طبل دفاعیــات توخالی خود در قطــر می کوبند و به آن 
می نازند. مذاکراتی که جز شکست هیچ چیزی برای فوتبال 
ایران نداشت. به نظر می رســد کفاشیان این روز ها آنچنان 
غرق در رویا های خود و تداوم حضور در فوتبال و مجادله اش 
با وزارت ورزش و جوانان اســت که متاسفانه دقیقا برعکس 
موضع عزت مندانه رییس سازمان لیگ با صدای بلند گفته 
است: » باید با باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان رایزنی 
کنیم، ببینم نظر آنها چیست و کجا راحت تر هستند. در این 
باره باشگاه ها باید تصمیم بگیرند و ما فقط رایزنی می کنیم، 

چون آنها باید میزبانی کنند.«
او این روز ها آشکارا خیلی راحت قید همه چیز را زده و دست ها 
را خیلی زود مقابل آل سعود باال برده است. کفاشیان مشخصا 
با ایــن اظهاراتش بر این فرضیه مهر تاییــدی زد که او هیچ 
برنامه مشخصی برای مقابله با تحرکات ضد ایرانی AFC و 
آل سعود ندارد و تنها به اتفاقات دل بسته است. این صحبت 
کفاشیان که به فیفا در این رابطه شکایت نمی کند نیز پرسش 
های زیادی را مطرح می کند که شاید در این باره بهتر باشد 
مسووالن ذی صالح و نگران منافع ملی، بررسی بیشتری 
درباره آن داشته باشند. بررسی که اگر شده باالجبار نیز تامین 

کننده منافع ملی ایران باشد نه منافع میلی افراد.

آقای کفاشیان! این همه مماشات با آل سعود و AFC برای چیست؟

ورزش
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بی شاهد رعنا به تماشا نتوان رفت
بی سرو خرامنده به صحرا نتوان رفت

دی رفت سوی باغ و ندانست غم ما
این نیز ندانست که بی ما نتوان رفت...
)امیر خسرو دهلوی، قرن هفتم، رباعیات(

داستان های انقالب و ضرورت نگاه فراحزبی
محمد عزیزی |  در ایران نقش آفرینی ادبیات سیاسی و انقالبی از عصر مشروطیت شروع شد. 
کسانی مانند عالمه دهخدا، نسیم شــمال، میرزاده عشقی، فرخی یزدی و محمدتقی بهار جزو 

پرچمداران انقالب بودند. شعر و آثار آنان برای بیداری مردم و دعوت به تغییر رژیم بود.
ایــن حرکت بعد از پیروزی انقالب مشــروطه تا اندازه ای محدود شــد و در دهه ســی تا چهل رژیم 
شاهنشاهی آن را سرکوب کرد اما با نهضت امام خمینی در سال 1342 مجددًا احیا شد و دوباره مردم را 
به مقاومت وادار کرد و به صحنه کشاند. این مقاومت ها سرانجام با پیروزی انقالب اسالمی به اوج خود 
رسید. ادبیات انقالب اسالمی بعد از پیروزی تبدیل به ادبیات مقاومت شد. مقاومت در برابر ضدانقالب 
و بعدها با شروع جنگ تحمیلی تبدیل به ادبیات حماسی  معروف به ادبیات دفاع مقدس شد؛ ادبیاتی 
که مردم و رزمندگان را وادار به مقاومت و پیروزی در برابر دشمن می کرد.این ادبیات اکنون بیرون از 
مرزها هم می خواهد به نهضت های اسالمی یاری برساند اما به نظر می رسد ما به اندازه ای که از نظر 
سیاسی توانسته ایم به توسعه انقالب اسالمی کمک کنیم، در زمینه ادبیات انقالب موفق نبوده ایم. 

کمتر آثار شاخصی در حوزه ادبیات داستانی انقالب اسالمی به نسبت ادبیات دفاع مقدس نوشته شده 
است و داستان های نوشته شده، چندان قابلیت عرضه در جهان را ندارند. رمان های انقالب اسالمی 
نتوانسته اند هم تراز »شهر سوخته« سطحی جهانی داشته باشند. کتاب هایی چون »فرهاد«، »آه با 
شین«، »شاه بی شین«، »اسماعیل«، »گرگ سالی«، »راز های سرزمین من«، سه گانه »روی جاده 
نمناک، مسافران مه و هیچ هیچ شدن« و حتی »قیدار« تا حدودی تصویرگر روز های انقالب هستند 
اما باز هم تب  و تاب انقالب را بازگو نکرده اند. زنده یاد امیرحسین فردی جشنواره داستان انقالب را 
بنیان  گذاشــت. اگر بتوان فارغ از دغدغه ها و نگاه های قشر محدودی از جامعه به این داستان ها 
پرداخت و نویسندگان گروه های فکری گوناگون بتوانند در این حوزه قلم بزنند، می توان امیدوار بود 
که اتفاق خوبی در حال رخ دادن در حوزه »داستان انقالب« است. چرا نباید از آثار نویسندگانی چون 
علی اشــرف درویشیان، محمود دولت آبادی، جمال میرصادقی، سیمین دانشور و... هم به عنوان 
نمونه هایی از داستان انقالب یاد کرد و داستان های این نویسندگان به خوبی معرفی شوند؟ آنها هم 

نویسندگانی برای همین مردم هستند؛ مردمی که انقالب را رقم زده اند. داستان های انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی باید فراتر از دسته بندی های سیاسی قرار گیرند زیرا اینها موضوع هایی ملی  به شمار 
می آیند. وقتی رهبر معظم انقالب اسالمی مردم را به امری ملی فرا می خوانند، از تمامی آ نها دعوت 
می کنند و می گویند که حتی اگر من را قبول ندارید، در امر انتخابات شرکت کنید. برای خلق داستان 
انقالب و جنگ تحمیلی هم باید از توان و ظرفیت تمامی نویسندگان بهره برد. باید به یاد داشته باشیم 
که نوشتن از انقالب اسالمی فقط مربوط به نهاد های نظامی و حوزه هنری نیست و متعلق به همه 
استعدادها و تمامی قلم هاست. مگر داستان انقالب های روسیه، فرانسه و الجزایر را فقط نویسندگان 
نزدیک به نهاد های حکومتی نوشته اند؟ داستان هایی چون »ُدن آرام« نوشته »میخائیل شولوخوف« 
به همین دلیل امکان جهانی شدن یافته اند. متاسفانه فقط یک جلد از داستان های »ناصر ایرانی« که 
در پاورقی روزنامه »شرِق« آن زمان چاپ می شدند می توانستند بازگو کننده شرایط واقعی رخدادهای 
انقالب اسالمی باشند، منتشر شد و داستان های دیگر نتوانستند سرانجامی بگیرند. )منبع: ایبنا(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اسرار پنج سال اول زندگی مشترك 
مروری بر کتابی که به پرسش های ما درباره ازدواج پاسخ می دهد

درباره عشق و زندگی مشترک کتاب های بسیاری نوشــته شده است آثاری که کوشیده اند به این 
سوال مهم پاسخ گویند که چرا از عشق و عالقه یک زوج پس از ازدواج کاسته شده و به تلخی و گاه 
جدایی می انجامد. باید قبول کنیم یافتن پاســخ این سوال بسیار دشوار است. در جمله قصاری از 
قول مارلین دیتریش )بازیگر سینما( به نکته جالبی اشاره شده؛ اینکه زنان دوست دارند مردان را 
تغییر دهند اما وقتی تغییرشان می دهند دیگر دوستشان ندارند! به نظر جمله تفکر برانگیزی جلوه 
می کند، هر چند که به نظر نمی رسد همه حقیقت را در خود داشته باشد. نکته این است که آدم ها 
تا زیر یک سقف زندگی نکرده باشند به درک درستی از یکدیگر نمی رسند. این اتفاق در سال های 
نخست ازدواج رخ می دهد. به همین خاطر هم این سال ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. درک این 
تفاوت ها و غیر قابل تحمل جلوه کردن آنها اگر به کاهش عالقه نینجامد شاید با تالش برای تغییر 
طرف مقابل همراه باشد. اینجاست که شاید تفاهم برای تغییر نیز چاره ساز نباشد. چون امکان دارد 
به نتیجه مورد اشاره مارلین دیتریش بینجامد. به نظر بهترین راه آن است که شخص آموزش ها و 
مهارت های الزم برای رسیدن به یک زندگی موفق در سال های حساس نخست ازدواج را بیاموزد. 
این همان چیزی اســت که دستمایه نوشــتن کتابی قرار گرفته که قرار است امروز به شما معرفی 
کنیم. »اسرار پنج ســال اول زندگی مشترك« عنوان اثری اســت از »پتیت فیلس روی« با ترجمه 
زهرا حیدری که به همت نشر قطره منتشر شده است. کتابی که با افزودن این جمله »کاش کسی 
این اسرار را به من گفته بود« به شــکل روشنی بر اهمیت دوره مورد اشاره از زندگی زناشویی تاکید 
کرده اســت. این کتاب اگر چه اثری روانشناختی در حوزه ازدواج محسوب می شود اما در بسیاری 
بخش ها لحنی روایی به خود می گیرد. نویسنده همانند کسی که در نخستین سال های ازدواج قرار 
دارد، می کوشد با بازگویی برخی تجربه های خود مهارت های الزم را به خواننده بیاموزد. هرچند که 

به نظر می رسد مرد بودن نویسنده کتاب باعث شده در 
بســیاری فصول طرف صحبت او مردان به نظر برسند 
اما حقیقت این اســت که این کتــاب همانقدر که برای 
مردان مفید به نظر می رسد برای زنان نیز کارآمد است.

تجربه ثابت کرده زوج هایی که بحران های ســال های 
نخست ازدواج خود را با موفقیت از سر می گذرانند کمتر 
کارشان به جدایی یا اختالفات شدید می انجامد. سوای 
این مهم در همین سال هاست که زوج ها با ویژگی های 
یکدیگر آشــنا شــده و گاه به ناســازگاری می رسند. در 
این ســالها زوج ها شــناخت کافــی از یکدیگــر ندارند 
بنابراین اغلب دچار مشکل شده، کارشان به اختالف یا 
درگیری های لفظی می کشد و این اختالفات می تواند به 
سطوح باالتری نیز برسد؛ مگر اینکه به واسطه آشنایی 
با مهارت های الزم برای مدارا با یکدیگر و ایجاد آرامش 
در خانه، جلوی باال رفتن سطح چنین اختالفاتی گرفته 
شود. از این رو می توان گفت ما با کتابی طرف هستیم که 

به یکی از مهم ترین دوره های زندگی افراد پرداخته است. پر بیراه نیست اگر آن را بحرانی ترین دوره 
زندگی خوانده و اثر حاضر را نیز کتابی برای سهولت عبور از بحران محسوب کرد.

عبور از آستانه ازدواج و پدیدار شدن ویژگی های فردی، االن صدایم را می شنوی، گفت وگوهای 
زن و شوهری، زمان: رقابتی جذاب، تو مرا کامل می کنی: رابطه جنسی و ازدواج مذهبی، پول: 
بت واقعی، بچه دار شدن شروع یک زندگی، زندگی مشترک: حق با کیه؟ مقصر کیه؟ و... از جمله 

عناوین فصول دهگانه این کتاب است.

مترجم »صد سال تنهایی« که بود؟ 
بهمن فرزانه مترجم شناخته شــده که با ترجمه معروفش 
از صد ســال تنهایی گابریل گارســیا مارکز به شهرت رسید 
سال 1317 متولد شــد. بعد از طی مراحل اولیه تحصیل 
به مدرسه عالی مترجمی ســازمان ملل رفت. در سن 26 
سالگی نخستین کتاب را از تنسی ویلیامز ترجمه کرد و پس 
از آن مدتی به همکاری با شــرکت های فیلم سازی ایتالیا 
پرداخت و فیلم نامه ای نیز نوشــت که به تولید فیلم رسید. 
او قبل از انقالب با ترجمه صد سال تنهایی گابریل گارسیا 

مارکز، برای انتشارات امیرکبیر به شهرت رسید. تا دو دهه بعد از انقالب از فضای ترجمه فاصله گرفت 
گه و ققنوس برای ترجمه برخی از آثار مارکز و نیز  تا اینکه در سال های پایانی دهه هفتاد با انتشارات آ
برخی از آثار از زبان ایتالیایی به توافق رســید که از جمله مهم ترین و شناخته شده ترین ترجمه های او 
می توان به رمان  »از طرف او« اثر آلبا دسس پدس و برخی رمان های دیگر این نویسنده اشاره کرد که 

با اقبال خوب خوانندگان ایرانی روبه رو شده است.
فرزانه از میانه های دهه هشــتاد به همکاری موثر با انتشارات کتاب پنجره پرداخت که حاصل آن تا 
میانه های سال 90 ترجمه بیش از ده کتاب از جمله  ترجمه مجموعه نمایشنامه های لوییجی پیراندللو 
نویسنده شهیر ایتالیایی است. ترجمه داستان طوطی از سوزانا تومارو از واپسین کارهای فرزانه است 

که به همت کتاب پنجره به بازار کتاب عرضه شدند.
او آثار تنســی ویلیامز، گراتزیا کوزیما دلدا، آلبا دسس پدس، لوئیچی پیراندللو، گابریل گارسیا مارکز، 
آنا کریستی، اینیاتسیو سیلونه، رولددال، گابریل دانونزیو، واسکو پراتولینی، ایروینگ استون، جین 

استون و ... را به فارسی برگردانده است. بهمن فرزانه 17 بهن 1392 درگذشت.

روایتی غم بار از سرنوشت منابع آبی در ایران
آنچه بر ســر آب و منابــع آن در ایران آمده، با روایت های مختلفی بیان شــده اســت. گاهی مقاالت 
مطبوعاتی و گاهی برنامه های تلویزیونی و نیز فیلم های مســتند در بیان این روایت نقش داشته اند؛ 
روایتی غم بار از سرنوشت حیاتی ترین مایع روی زمین. مستند »مادرُکشی« یکی از همین روایت هاست. 
فیلمی به کارگردانی »کمیل سوهانی« که با حمایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
ساخته شــده و برخالف بسیاری از فیلم های مســتندی که کارفرمای دولتی دارند، وقایعی تلخ را به 
تصویر می کشد. سوهانی در این فیلم به آنچه بر سر منابع آب ایران رفته و اشتباهات مدیریت کالن 
منابع آب می پردازد. ســوهانی به همان صراحتی که نام فیلم را انتخاب کرده، از سدسازی، مدیریت 
منابــع آب زیرزمینی، مدیریت محصوالت کشــاورزی و مدیریت یک ســویه و دولتی منابع آب انتقاد 
می کند. او معتقد است مدیریت آب در سال های گذشته، بزرگ ترین آسیب ها را به »مادِر زمین« وارد 
کرده و آن را به مرگ نزدیک کرده است. اگرچه روایت سوهانی را می توان روایتی نسبتا یک طرفه و تنها 
از دیدگاه محیط  زیستی و مخالفان سدسازی و انتقال آب دانست، اما تصاویر و واقعیت های به تصویر 
کشیده شده، چنان گویاست که جایی برای چانه زنی های بعدی نمی گذارد. تصویر سدهایی که آبی 
پشت آن ذخیره نشده، زمین های کشاورزی که آبی برای آبیاری آنها نیست، فروچاله هایی که به دلیل 
جانمایی اشتباه یک نیروگاه و برداشــت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی به وجود آمده و همچنین 
نخل های خشک آبادان، واقعیاتی است که مانند سیلی به صورت مخاطب می خورند. از جالب ترین 
نکات این فیلم، استفاده از تصاویر آرشیوی از مراسم افتتاح طرح های مدیریت آب، مانند سد گتوند و 
نیروگاه کبودرآهنگ است؛ مراسمی که در آنها مسئوالن وقت از فواید طرح خود می گویند، اما اندکی 
پس از افتتاح، نه خبری از آب مانده و نه فواید.  از مادرکشی در دوره اخیر جشنواره سینما حقیقت تقدیر 
شد و تاکنون چندین بار در جمع های مختلف به نمایش درآمده است، اما شاید تأثیرگذارترین جمعی 
که به تماشای این فیلم نشسته است، جامعه مهندسان مشاور ایران باشد. جمعی که بسیاری از آنان 
را شــرکت های عمران و سدسازی تشکیل می دهند و روز یکشنبه ١١ بهمن  گرد هم جمع شدند و به 
تماشا و نقد و بررسی فیلم پرداختند. جلسه ای که با تشنج همراه بود، اما بحث های زیادی در دل خود 
داشت؛ چراکه نیمی از افراد داخل سالن، مهندسان مشاور و نیم دیگر نیز فعاالن محیط  زیست بودند.
واکنش غالب به این فیلم از سوی مهندسان مشــاور، واکنشی منفی بود؛ اگرچه بسیاری از آنها نیز 
واقعیت های به تصویر کشیده شده درباره سرنوشــت مصیبت بار منابع آب را کتمان نکردند. در این 
جلســه، »علیرضا دائمی«، معاون وزیر نیرو با تمجید از ساخت این فیلم، به چالش کشیدن مدیریت 
منابع آب و سد سازی را مفید دانســت. اگرچه این نکته را نیز فراموش نکرد که نقد، باید با اطالعات 
دقیق و مشــاهده تمام واقعیت ها انجام شــود، اما نظر بســیاری از حاضران در جلســه درباره »نقد 
سدسازی«، مثبت به نظر نمی رسید. ظاهرا برداشت بســیاری از نمایندگان شرکت های مهندسان 
مشاور سدساز این چنین بود که سدســازان در این فیلم به »خیانت« متهم شده اند. حال آنکه چنین 
نبود. در بخشی از فیلم، یکی از کشاورزان که سابقه ای طوالنی در زمینه صادرات پسته از ایران دارد، 

در اظهارنظری شخصی درباره خود گفت: »در خیانتی بزرگ سهیم بوده ام«.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

رویارویی ادل با دونالد ترامپ
استفاده از آهنگ ادل خواننده بریتانیایی در کمپین 
تبلیغاتی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاســت 

جمهوری آمریکا با واکنش این خواننده همراه شد.
نامزد جمهوری خواه جنجالی ریاست جمهوری آمریکا 
به تازگی از یکی از ترانه های مشــهور ادل در کمپین 
تبلیغاتی خود استفاده کرده است، اما به نظر می رسد 
ایــن حرکت چنــدان برای ایــن خواننــده بریتانیایی 
خوشــایند نبوده اســت. ســخنگوی ادل در این باره 

گفت: »استفاده از موسیقی های ادل در هیچ  کمپین تبلیغاتی سیاسی با اجازه این خواننده همراه 
نیست.« البته این نخستین باری نیســت که ترامپ برای استفاده از یک آهنگ مورد انتقاد قرار 
می گیرد. پیش از این نیز وکالی استیون تایلر با ارسال نامه ای به ترامپ خواستار توقف پخش یکی 
از آهنگ های گروه موسیقی او در کمپین تبلیغاتی این نامزد ریاست جمهوری شده بودند. ترامپ 
نیز در پاسخ در توئیتر نوشته بود که علی رغم حق قانونی خود برای استفاده از آن، آهنگ بهتری 
را جایگزین خواهد کرد. البته این نامزد جمهوری خواه اعتقاد داشت که استیون تایلر با این حرکت 
به میزان زیادی خودش را در جامعه مطرح کرده است. گفتنی است ادل از لحاظ سیاسی حامی 
حزب کارگر است. او متولد تاتنهام است و از تیم فوتبال تاتنهام هاتسپر حمایت می کند. تا کنون 
افراد معروفی از ادل به خاطر وزنش انتقاد کرده اند ولی این خواننده خوش صدای بریتانیایی معتقد 
است تنها صداست که برای یک خواننده اهمیت دارد و از اینکه چاق است خجالت نمی کشد. ادل 
معتقد است صدای دلنشین برای یک خواننده کافی است و تالشی برای زیبایی ظاهری ندارد.

تلویزیون ما یک رسانه ورشکسته است
راه نــدادن عوامــل فیلم »دیشــب اتفــاق افتاد« به 
اســتودیو برنامه  تلویزیونــی »نقد ســینمای ایران« 
باعث شــد حامد بهداد در نشســت خبری این فیلم 
از سیاســت های تلویزیون انتقاد کنــد. این فیلم که 
به کارگردانی تینا پاکروان ســاخته شده در نخستین 
روز جشنواره  فیلم فجر اکران شد. در نشست خبری 
این فیلم که امروز در برج میالد برگزار شــد، یکی از 
حاضران درباره  راه ندادن عوامل این فیلم به استودیو 

برنامه  تلویزیونی »نقد ســینمای ایران« پرســید. حامد بهداد هم گفت تلویزیون ما یک رســانه 
ورشکسته اســت و هیچ کس آن را نمی بیند. به گفته  بهداد برای او به عنوان یک ایرانی جذاب 
نیســت که تلویزیون کشور خودش را نمی بیند، چون »شاید در نگاه اول تماشانکردن تلویزیون 
جذاب به نظر بیاید، اما وقتی به این ماجرا فکر می کنی نارحت می شوی و به این نتیجه می رسی 
که اینجا )تلویزیون( خانه  ماســت و چرا نباید مخاطب داشته باشد«. او با بیان این مطلب که به 
عنوان یک ایرانی دوست دارد هنرمندان، مردم و دولتمردانش را در تلویزیون ایران ببیند و  با آنها 
تشریک مساعی کند، افزود: تلویزیون دچار سوءتفاهم است. دست ما در دست یکدیگر نیست و 
به درد هم نمی خوریم. بهداد تاکید کرد که مهم نیست که او را به تلویزیون راه ندهند، اما این نکته 
مهم است که چرا سریال های ترکی  در بین مردم ما این همه تماشاگر دارند.  بهداد از کم توجهی 
تلویزیون به فیلم های ســینمایی انتقــاد کرد و گفت: فیلم های ســینمایی ما تمام معضالت و 

دغدغه های مردم را به خوبی نشان می دهند اما همین فیلم ها هیچ جایی در تلویزیون ندارند.
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