
نگاه اصولگرایان به »معیشت، امنیت و پیشرفت« 
سخنگوی ائتالف اصولگرایان از انتخاب شعار »معیشت، امنیت و پیشرفت« این جریان برای دهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.  غالمعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در 
دومین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام )ره( و شهیدای انقالب 
اظهار داشت: ما در اولین نشست تشکیل شورای ائتالف اصولگرایان را اعالم کردیم و امروز نیز اعالم می  

صفحه ۲کنیم که این شورا که 22 نفر عضو داشت، پس از 9 جلسه به یک فهرست واحد 30 نفره  ...
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بابک زنجانی:جوان اول فوتبال ایران!

چرا باید همچنان  در »انفرادی« باشم؟
بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به اختالس نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی آغاز شد. بابک زنجانی در 

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی 
در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می کنم. وی افزود: 

بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من 
به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود. متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم ها  ... صفحه 7

درست چند ساعت قبل از انتخاب شدن به عنوان 
جوان اول فوتبال ایران سردار آزمون به سوژه اول 
اردوی روستوف در اسپانیا تبدیل شد. سردار آزمون 
مهاجــم ملی پــوش ایرانی 
روستوف همچنان یکی 
از بازیکنان محبوب 
این تیم روسی قلمداد 

می شود ...

سردار نقدی

رهبریاجازهدهند500سردارعازمسوریهمیشوند
صفحه 3

صفحه 3

آیت اهلل کاظم صدیقی امام جمعه 
موقت تهران در گردهمایی 3 هزار 

مسئول بسیج  ...

نماینده مردم بروجرد در مجلس 
با ابراز تاســف از عدم حل مشکل 

بیکاری و رکود ...

حســن زمانــی مشــاور علــی 
الریجانی می گوید: بنده عارف را 

به مدت 20 سال ...

درانتخابات
خطرنفوذ
وجوددارد

روزوصول
چکهای
روحانی

عارفهمتراز
الریجانی

نیست

خوابآشفتهتروریستها

تهدید اردوغان علیه اروپا 
درباره پناهجویان سوری 

یک رســانه ترکیه نوشــت رئیس جمهــور ترکیه در 
دیدار مســووالن اتحادیه اروپا تهدیــد کرده که اگر 
کمک های الزم به آنکارا درخصوص آوارگان سوری 
داده نشــود، اتوبوس های مملو از آوارگان سوری را 
به مرزهای یونان و بلغارســتان اعــزام خواهد کرد. 
متن افشــا شــده از دیدار رئیس جمهــوری ترکیه با 
دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا و ژان کلود یونکر، 
رئیس کمیســیون اروپایی نشــان می دهد که رجب 

صفحه 4طیــب اردوغــان، کمــک  ...

جزئیات جدید از واردات 
پوشه توسط خانم »م.د«

عــده اي براي پرداخــت نکردن عــوارض و مالیات 
گمرکــي از کارت هــاي بازرگانــي یکبــار مصرف و 
اجاره اي اســتفاده کرده و تجارت مي کنند. افرادي 
کــه هیچگونه اطالعي از تجارت و بازرگاني ندارند و 
در قبال پرداخت مبلغي توسط افراد سودجو مبادرت 
به دریافت کارت بازرگاني یــك بار مصرف نموده و با 
در اختیــار قرار دادن آن اقدام بــه واردات کاالهایي 
بــا ارزش هاي میلیــون دالري مي نماینــد در حالي 

صفحه 5که کل ســرمایه این افــراد  ...

 وضعیت مازاد 
عرضه نفت بدتر شد

آژانــس بین المللی انرژی در گزارشــی که امروز منتشــر 
کرده نوشــته اســت در عین حالی که باور نــدارد برخی از 
بدبینانــه ترین پیــش بینی ها دربــاره قیمت نفت محقق 
شود و قیمت ها تا 10 دالر کاهش یابد، اما باال رفتن قابل 
توجه قیمت ها از سطح فعلی هم بسیار دشوار به نظر می 
رســد. آژانس بین المللی انرژی مســتقر در پاریس پیش 
 بینی خود از رشــد تقاضا برای نفت در ســال 2016 را نیز 
کاهش داد. این موسســه تخصصی انرژی میزان تقاضا 

صفحه 5برای نفت اوپک در سال 2016 را  ...

 چند راه ساده برای 
ترک اعتیاد به اینترنت!

اعتیــاد بــه کامپیوتــر و اینترنــت تبدیل بــه یکی از 
بزرگتریــن مشــکالت و معضالت عصــر دیجیتال 
در میان جوانان و نوجوانان شــده اســت. امروزه هر 
فردی از اینترنت برای گشــت و گــذار و وبگردی در 
شــبکه های اجتماعی اســتفاده می کند ولی آیا این 
گشــت و گذار به معنی “اعتیاد به اینترنت” اســت؟

در صورتــی کــه اســتفاده از اینترنت باعث شــده تا 
ســایر تفریحــات و مســائل پیرامون شــما برایتان 

صفحه 6جالــب و جــذاب نباشــند ...

 شب بخیر شبانه 
ظریف و کری!

مدیــر فنی تیــم ملــی فوتبال امیــد ایــران گفت: 
ظریف و جان کری هر شــب به یکدیگر شــب بخیر 
می گوینــد آن موقــع مصاحبه من با بی بی ســی بد 
اســت؟! محمــد مایلی کهــن در مــورد اینکه پولی 
بابــت قــرارداد 150 میلیــون تومانــی اش بــا تیم 
امیــد دریافت کــرده یا نه گفــت: خیر هنــوز پولی 
بابــت ایــن قــرارداد به من پرداخت نشــده اســت.
وی در مــورد اینکه ظاهرا کمیته اخــالق قرار بوده 

صفحه 7به مصاحبه او با BBC فارســی  ...
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تغییر معادالت میدانی عراق و سوریه در پی پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی
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گزارش حمله عوامل شهرداری به یک کارواش به زودی اعالم می شود
فیضی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در دویست و سی هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به  
جزئیات حادثه کارواش سعادت آباد اظهار داشت: اراضی شهرک غرب متعلق به شرکت توسعه و عمران قدس است و این 
شرکت ارتباط گسترده ای با شهرداری تهران داشته است. وی با بیان اینکه سال 71 زمینی به متراژ 5هزار و 50 متر تحت 
عنوان ساخت مسجد و کانون فرهنگی در اختیار هیئت امنای محله قرار گرفت، افزود: سال 74 توسط مدیران پالکی در 
شمال این ملک به متراژ 6هزارو 900 متر توسط شرکت نوسازی و عمران اراضی به طور رسمی خریداری و تبدیل به ایستگاه 
آتش نشــانی شد. رئیس سازمان بازرسی شــهرداری تهران با بیان اینکه پس از این ساخت و ساز پیشنهاد شد که در ضلع 

چهارراه دریا و سعادت آباد گذر و گردش به راستی ایجاد شود، تصریح کرد: بر این اساس بخشی از زمین مسجد به متراژ هزار و 307 متر تبدیل به گذر شد.
فیضی با تاکید بر اینکه شهرداری وقت منطقه 2 در 18 آبان ماه سال 82 از شهرداری وقت، تقاضا داشت که در پی تبدیل زمین مسجد به گردش به راست 
یا وجه مورد نظر را داده یا اقدام به تهاتر و یا ارائه پروانه تجاری به مســجد کنند، یادآور شــد: شهردار وقت با واگذاری از امالک سطح منطقه به عنوان تهاتر 
موافقت و ســال 83 طی صورت جلسه ی این بحث نهایی شد. اما انتقال سندی در این خصوص صورت نگرفت و زمینی به مساحت 3هزار و 297  متر به 
تولیت مسجد واگذار شد.  رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تاکید کرد: نحوه وارد شدن عوامل ناحیه تهاجمی بوده و آن را قبول نداریم اما جمعی از 
افرادی که داخل کارواش حضور داشتند آماده درگیری بودند. وی گفت: از سوی شهرداری تهران برای این موضوع دستور ویژه برای پیگیری داده شده 

و گزارش نهایی به زودی اعالم می شود.

پرچمی که فتح فاو و پیروزی رزمندگان را بشارت داد
بهمن ماه 1364 فرمانده کل سپاه، نامه ای به برادر مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربال می نویسد و به همراه آن پرچم 
عطراگین گنبد حرم حضرت ثامن الحجج )ع( را برای وی می فرستد تا پس از پیروزی بر مناره ی مسجد شهر فاو نصب کند. 
حال پس از ســی سال، سردار قربانی با ارسال یادداشتی برای پایگاه اطالع رسانی دکتر رضایی، ضمن بیان جزییات این 
ماجرا و ذکر بخش های ناگفته ای از عملیات فتح فاو و چگونگی نصب آن پرچم نورانی، نخستین بار تصویر نامه را در اختیار 
این پایگاه قرار داد. سردار قربانی در بیان چگونگی فتح فاو می نویسد: سال 64 فرمانده کل سپاه، طراحی و برنامه¬ریزی 
عملیات جامع والفجر 8 را در دستور کار سپاه قرار داد و اینجانب و تنی چند از فرماندهان یگان ها، با توکل بر خداوند و توسل 

به حضرت زهرا)س( برای عملیات در منطقه عمومی فاو و تصرف شهر بندری فاو و پایگاه های موشکی آن اعالم آمادگی کردیم و بهترین شناسایی ها و 
بهترین برنامه ریزی برای آموزش نیروها، استفاده از آتش موثر و تدارکات الزم را انجام و بالغ بر چهارماه اقدامات موثر برای آمادگی منطقه قبل از عملیات را 
انجام دادیم. با توکل به خدا، همه کارها، عاشقانه پیش می رفت. قرار ما با فرمانده کل سپاه، برادر محسن رضایی، رمز عملیات، یا فاطمه الزهرا )س( بود.
در همین اثنا گفتند برادر مرتضی، پیک قرارگاه آمده، با شما کار دارد. نامه ای به کلی سری آورده بود که رویش نوشته بود: »برادر مرتضی قربانی، شخصا 
مالحظه شود«. یک بسته بزرگ هم همراهش بود. نامه را بازکردم. با بسم الله بود و دستخط زیبا. آرم فرماندهی کل سپاه و امضای برادر محسن رضایی و 
داخل بسته، پرچم گنبد حضرت علی بن موسی الرضا )ع(  به عظمت خداوند و چهارده معصوم و با یاد امام خمینی و شهدای عزیز انقالب و دفاع مقدس و 

رزمندگان سپاهی، ارتشی، جهاد و ملت قهرمان ایران اسالمی، پرچم را بر باالی مناره مسجد شهرفاو به اهتزاز درآوردیم.

 »برد-برد« 
مبنای روابط ماست

رئیس جمهور گفت: امســال حتی یــک روز هم در 
ارائــه بودجه تاخیری نداشــتیم. حجت االســالم و 
المســلمین حســن روحانی رئیس جمهــور، پس از 
بهره برداری از 138 پروژه اســتانی، با اشاره به زمان 
بررســی الیحه بودجه در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: امسال ما با صدای بلند می گوییم که در ارائه 
الیحه بودجه 95 و برنامه ششــم به مجلس شورای 
اســالمی تاخیری نداشتیم و در ادامه مجلس زمان 
کافی برای بررسی آنها را دارد. روحانی افزود: بودجه 
ســال 95 را برمبنای برجام تنظیم کــرده بودیم که 
نیمه شب برجام اجرایی و ما صبح الیحه بودجه را به 
مجلس ارائــه کردیم. وی ادامه داد:  در حال حاضر 
زمان مناسبی هم در اختیار مجلس  هست تا بودجه 
را بررســی کند، زیرا از زمانی که دولت الیحه بودجه 
را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده است، 64 
روز تا عید نوروز زمان وجود دارد. من و آقای نوبخت 
قبل از دولتی بودن، مجلســی هســتیم و می دانیم 
چقدر زمان نیاز است تا الیحه بودجه در قسمت های 
مختلــف مجلس و کمیســیون های تخصصی و در 

نهایت کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.
رئیــس جمهــور کشــورمان ادامــه داد: امیدواریم 
نمایندگان مجلس که در حال حاضر سرشــان شلوغ 
است و برای انتخابات فعالیت می کنند، پس از برگزاری 
این انتخابات بزرگ، فرصت کافی داشته باشند تا الیحه 
بودجه را تصویب کنند و کارها طبق روال همیشــگی 
انجام شود. رئیس قوه مجریه اظهار داشت: از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تشــکر می کنم که در ماه های 
گذشته برای تدوین برنامه های بودجه و برنامه ششم 
توســعه تالش کردند، زیرا امســال قرار بود با سلیقه 
جدیدی این برنامه ها تدوین شود. ما می خواستیم طبق 
قانون اساسی این برنامه ها به صورت دقیق تدوین شود 
که با همکاری این ســازمان هم برنامه تهیه شد، هم 
اسناد مهمی تهیه شــد و تبصره های دائمی هم قبال 
آماده شــده بود و به مجلس تقدیم شده بود، به همین 
خاطر بودجه امسال بسیار سبک تر بود، چون با تالش 
دست اندرکاران تبصره های دائمی آن قبال ارائه شده 
بود. در نتیجه زمان کمی می خواهد تا آنرا مورد بررسی 

و تصویب قرار دهم.
وی با اشاره به دوران پسابرجام و پساتحریم گفت: کار 
بسیار عظیم و بزرگی در این دوران انجام شده است، 
حتی اگر هزاران گوینده و سخنران در این باره صحبت 
کنند هم نمی تواننــد بگویند که در این جریان چه کار 
عظیمی رخ داد. ما توانســتیم با 6 قدرت جهان بر سر 
میز مذاکره بنشینیم و پرونده پیچیده ای را حل و فصل 
کنیم، به جرات می توانم بگویم اگر تمام تاریخ ایران را 
چه قبل از انقالب، چه بعد از انقالب مطالعه کنیم، کار 
به این بزرگی در آن انجام نشده است. روحانی گفت: ما 
به یک توافق بین المللی بزرگ دست یافته ایم، چنانکه 
هیچ کشــوری نمی تواند بگوید ایــران در این معامله 
ضرر کرده است، حتی مخالفین ما و کسانی که از این 
توافق ضرر کرده اند هم نمی توانند چنین ادعایی داشته 
باشند. حتی اســرائیل هم معتقد است ایران با چنین 
معامله ای سر دنیا کاله گذاشته است. همه می گویند 
برجام یک توفیق بین المللی و به نفع همه بود، وقتی 
ما می گفتیم می خواهیم یک معامله برد_ برد داشته 
باشــیم، این موضوع برای هیچ کس واضح و روشن 
نبود، اما ما توانســتیم با تالش خــود معامله ای را به 
سرانجام برسانیم  که به نفع تمام طرفین باشد. رئیس 
جمهور کشــورمان افزود: تمام روابــط ما با جهان بر 
مبنای برد_ برد خواهد بود و ما به دنبال کاله گذاشتن 
سر کسی نیستیم، اگر کسی موفق شود که سر کسی 

کاله بگذارد، آن معامله بهم می خورد.

نگاهاصولگرایانبه»معیشت،امنیتوپیشرفت«
برنامه های ائتالف تشریح شد

ســخنگوی ائتالف اصولگرایان از انتخاب شعار »معیشت، امنیت و پیشرفت« 
این جریان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.

 غالمعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در دومین نشست 
خبری خود ضمن تبریک ایام دهه فجر و گرامیداشــت یاد و خاطره امام )ره( و 
شــهیدای انقالب اظهار داشت: ما در اولین نشســت تشکیل شورای ائتالف 
اصولگرایان را اعالم کردیم و امروز نیز اعالم می  کنیم که این شــورا که 22 نفر 
عضو داشت، پس از 9 جلسه به یک فهرست واحد 30 نفره از نامزدهای اصولگرا 

برای انتخابات مجلس دهم دست پیدا کرده است.
حداد عادل با بیان اینکه این فهرست یکشنبه شب در اختیار رسانه ها قرار گرفت 
تصریح کرد: ما امیدواریم که ملت ایران در روز 7 اسفند با حضور باشکوه در یک 
انتخابات سالم و با رقابتی سالم، جلوه ای دیگر از مردم ساالری دینی در جمهوری 
اسالمی را به نمایش بگذارند و با بصیرت سیاسی خود این مسئله را نشان دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تشــریح فرآیند دستیابی به لیست 30 
نفره تصریح کرد: در فرآیند دســتیابی به فهرســت 30 نفره چندین مرحله طی 
شد، یک کار گروه از ســوی شورای ائتالف مامور بررسی این فهرست شد و در 
حدود 190 نفر از کســانی که در انتخابات تهران ثبت نام کرد ه  و به اصولگرایی 
شناخته شــده بودند مرحله به مرحله رای گیری صورت گرفت و در این فاصله 
از همه فعاالن، روســای تشــکل ها و احزاب و در نوبت بعدی از همه نامزدها 
دعوت شــد و همچنین نظرسنجی هایی در دو تا ســه مرحله از جامعه دریافت 
کردیم. حداد عادل افزود: کارگروهی که مســئول تنظیم فهرست بود قبل از 
اینکه اسامی مشــخص شــود معیارهایی را برای تعیین نامزدها تصویب کرد 
که این معیارها عبارت است از شایســتگی، صالحیت، کارآمدی، تخصص، 

مقبولیت، تجربه و نوآوری بود.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان با تاکید براینکه ما تالش کردیم فهرستی 
تنظیم کنیم که این معیارها در آن رعایت شــده باشــد یادآور شد: پس از مرحله 
اول ما از بین آن 190 نفر به یک فهرســت 128 نفره رســیدیم و این فهرست را 
بهش ورای مرکزی عرضه کردیم و پس از رای گیری به فهرستی 54 نفره دست 
یافتیم که مرحله بعد از آن نیز به فهرستی 45 نفره و در نهایت به 30 نفر رسیدیم.

وی افزود: شــعار اصولگرایان در این انتخابات »معیشت، امنیت و پیشرفت« 
اســت و این ســه مفهوم ظرفیت این را دارد که مقاصد ما را در مجلس دهم در 

بر بگیرد.
حداد عادل با اشــاره به تفکیک آماری نامزدهای فهرست اصولگرایان گفت: 
این فهرســت شــامل 12 متخصص اقتصاد، 6 نفر در حوزه اجتماعی، 10 نفر 
متخصــص حوزه فرهنگی و عده ای هم با تخصــص علمی، فناوری و دفاعی 
هستند و همچنین 25 نفر دارای درجه دکترای تخصصی و 5 نفر بقیه نیز دارای 

کارشناسی ارشد و تحصیالت حوزوی هستند.
ســخنگوی شــورای ائتالف با اشــاره به حضور 4 روحانی و 6 خانم در لیســت 
اصولگرایان تهران تصریح کرد: 12 نفر از این فهرســت جدید هستند که قبال 
سابقه نمایندگی نداشته اند و ما ســعی کردیم در ترکیب متوازنی بین کسانی که 

دارای سابقه نمایندگی هستند و چهره های جدید ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در بین این سی نفر 4 نفر بین 30 تا 40 سال، 4 نفر بین 40 تا 50 
سال، 12 نفر بین 50 تا 60 ســال، 8 نفر بین 60 تا 70 سال و 2 نفر باالتر از 70 
سال سن دارند و متوسط سن فهرست اصولگرایان تهران 54 سال و 6 دهم سال 
است. حداد عادل با اشاره به حضور قابل توجهی از اساتید در لیست اصولگرایان 
تهران و تکیه آن به اقتصاد، افزود: 15 نفر از این فهرست سابقه مدیریت ارشد 
در نظام از ریاست قوه تا معاونت رئیس جمهوری را داشته و مابقی نیز به درجات 

دیگری سابقه مدیریتی دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره گرایش سیاسی لیست اصولگرایان تهران 
نیز توضیح داد: در بیــن این 30 نفر 9 نفر گرایش عمومی داشــته و در واقع در 
تشکل خاصی عضویت ندارند، 7 نفر پایداری، 6 نفر جبهه پیروان، 6 نفر جمعیت 

ایثارگران و 2 نفر متعلق به سایر گروه ها هستند.
وی افزود: بنابراین اظهار تمایل به اینکه دوســت داریم مجلس آینده چنین و 
چنان باشد قابل درک است اما تصور ما این است که مردم مجلسی که مستقل 

باشد و نظارت کند را از مجلسی که دنباله روی دولت باشد بهتر می پسندند.
حداد عادل با بیان اینکه اگر فهرست های دیگری برای اصولگرایان در بیاید ما 
نه مخالف آن هســتیم و نه اختیار داریم که از آن جلوگیری کنیم گفت: ممکن 
است عده ای دیگر با معیارهایی متفاوت فهرست هایی از جریانات دیگر را عرضه 

کنند اما نهایتا این ملت است که باید تصمیم بگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص برنامه اصولگرایان برای خروج 

از رکود، رفع بی کاری و ایجاد اشتغال در کشور در مجلس آینده خاطرنشان کرد: 
همانطور که در شعار اصولگرایان نیز مشخص بود ما معیشت را بر همه چیز مقدم 
داشــته ایم. در مجلس نهم نیز تالش ما این بود که بــا تصویب طرح ها و لوایح 
به بهبود وضع اقتصادی، تولید و رفع موانع تولید، بهبود کســب و کار، خروج از 

رکود و تورم کمک کنیم.
حداد عادل از برنامه چند سطری اصولگرایان خبر داد و گفت: اصولگرایان برای 
مجلس دهم یک برنامه  ای شــامل فصل های مختلف دارند که فصل اول آن 
مربوط به مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، رکود، بازار سرمایه، حمایت 
از تولید داخلی، معیشت روستاییان و مرزنشینان، معدن، صنعت، انرژی، آب، 
نفت و ســرمایه گذاری، کارآفرینی، تجاری ســازی فناوری و مدیریت استعداد 

سرمایه انسانی است.
رئیس اسبق مجلس شــورای اسالمی یادآور شــد: این برنامه اصولگرایان در 
ایام تبلیغات توسط نامزدها و افراد دیگری که از فهرست پشتیبانی می کنند، به 

اطالع مردم خواهد رسید.
وی درباره فهرست های انتخاباتی اظهار داشت: فهرست های انتخاباتی دو نوع 
است، یک نوع به جریان های سیاسی مشخص تعلق دارد و نظر شورای ائتالف 
این نیســت که افرادی که در فهرست 30 نفره فعلی هستند در آن فهرست هم 
نیز باشند اما همیشه در انتخابات شاهد انواع فهرست ها از سوی انجمن های 
صنفی و تشکل های غیرسیاســی بوده ایم که ممکن است که این افراد تمایل 

نشان دهند یا افرادی از صنف خود را اعالم کنند.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان افزود: نظارت بر این نوع فهرست ها در 
اختیار ما نیست اما تمایل شورای ائتالف این است افرادی در این فهرست هستند 

در فهرست های مشخص سیاسی دیگر نباشند.
وی در ادامه انتخابات را یک حرکت فراگیر مهم ملی توصیف کرد و گفت: اگر در 
این مسابقه بزرگ سیاسی انضباط قانونی حاکم نباشد ممکن است انتخابات به 
جای فرصت به تهدید مبدل شود. حداد عادل خاطرنشان کرد: امیدواریم همه 
جریان های سیاسی آنقدر بصیرت و درک ملی داشته باشند که نخواهند وسط 
بازی قواعد را عوض کرده یا پس از بازی مانند آنچه که در سال 88 شاهد بودیم 
جرزنی کنند. سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان افزود: ما اصولگرایان معتقد 
به سالمت انتخابات هستیم و کامال به سالمت انتخابات در ایران اعتقاد داریم 

لذا تابع رای و نظر مردم بوده و به انتخاب آنها احترام می گذاریم.
وی درباره برخی ســهم خواهی ها در لیست اصولگرایانی که مورد سوال یکی از 
خبرنگاران قرار گرفت توضیح داد: در فهرســت 30 نفره که اعالم شد اصل بر 
سهم دهی به احزاب و تشکل ها نبوده و آن کارگروهی که از طرف شورای مرکزی 
انتخاب شــد تا کار را پیش ببرد بنایش این نبود که به احزاب و تشکل ها سهمیه 
بدهد و طبیعی اســت که از بین 190 نفــر با رعایت آن معیارهــا و رای گیری و 
نظرسنجی ما به 30 نفر نزدیک شویم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل نبودن 
طیف الریجانی در لیست اصولگرایان و صحبت های اخیر باهنر گفت: تفسیر 

ســخنان آقای باهنر دشوار است اما آقای باهنر خودشــان پای ثابت کار گروه 
رسیدن به فهرست 30 نفره بودند و از اعضای موثر در شورای ائتالف نیز بوده اند.
حداد عادل با تاکید براینکه ما از ابتدا همه اصولگرایان از جمله آقای الریجانی 
را به شــورای ائتالف دعوت کردیم گفت: طیف متمایــل به آقای الریجانی در 
مجلس صحبت از تمایل به سایر جریانات تحت عنوان اعتدال یا حامیان دولت 
می کردند؛ آنها خودشان اســتقبال نکردند اگر نه چنانچه می خواستند در شورا 

نماینده داشته باشند از نظر ما منعی نبود.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در عین حال گفت: در فهرست موجود 
تعدادی از نمایندگانی هســتند که عضو فراکسیون رهروان والیت هستند و به 
آقای الریجانی گرایش دارند. بنابراین نبودن نماینده از سوی آقای الریجانی را 

رد و نفی نمایندگانی که به ایشان گرایش دارند تلقی نکردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای الریجانی لیست مستقل می دهد یا خیر؟ 
گفت: بنده اطالع دقیقی ندارم که این طیف با چه شکل و آرایشی در انتخابات 

شرکت خواهد کرد.
حداد عادل در خصوص چینش نامزدها در فهرست اصولگرایان گفت: درباره 
چینش این نامزدها کارگروهی تبلیغات تصمیم گیری می کند و هنوز تصمیمی 
در این باره گرفته نشــده و ما نیز بحثی درباره سرلیســتی نکرده و آن را به عهده 

آن کارگروه گذاشته ایم.
حداد عادل درباره ریاســت مجلس آینده و حضور خود برای ریاســت مجلس 
دهم توضیح داد: اخباری که درباره رئیس مجلس آینده در روزهای اخیر منتشر 
شــد مصداق اقدامات تخریبی و تفرقه انگیز بود که بنده تکذیب کردم و باز هم 

تکذیب می کنم.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان افزود: بنده دروغ یک وبگاه خبری را که 
گفته بود شرط  حضور نامزدها در لیست تعهد به ریاست بنده است را مشخص 
کردم و گفتیم که برای ریاســت مجلس این مجلس است که تصمیم می گیرد 
و بحث های مربطــو به این موضوع زودهنگام و نابهنگام اســت چراکه رئیس 

مجلس را اکثریت نمایندگان تعیین می کنند.
وی خاطرنشان کرد: از 16 سال گذشته و از 4 دوره ای که بنده نماینده مجلس 
بودم با نیت کســب قدرت، شهرت و ریاست وارد صحنه انتخابات نشده ام بلکه 
براســاس تکلیف عمل کردم و بنابراین بیش از هر چیــز از اصولگرایی حمایت 

می کنم و کاری نخواهم کرد که به وحدت اصولگرایان لطمه ای وارد شود.
حداد عادل درباره رد صالحیت نامزدهای اصالح طلب که مورد سوال یک یاز 
خبرنگاران قرار گرفت گفت: خود اصالح طلبان اعالم کردند که به تعداد کافی 

نامزد دارند و تعدادشان کم نیست بنابراین شما هم نگران نباشید.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرلیسیتی 
فهرست اصولگرایان گفت: این مسئله آنقدر مهم نیست چراکه باالخره یک نفر 
سرلیســت می شود فرقی بین افراد لیست با سرلیســت وجود ندارد و همه یکی 

هستیم و از مردم نیز تقاضا داریم به همه 30 نفر رای بدهند.

خاطره روزپیگیری روز

لبخندروحانی،پایگردشگرانرابهکشوربازکرد
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: لبخند روحانی پای گردشگران را به کشور باز کرد.»مسعود سلطانی فر« در نشست با فعاالن گردشگری استان 
کرمان با بیان اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، کشور ایران به دو موفقیت بزرگ دست یافت، اظهار داشت: اولین موفقیت در جنگ تحمیلی بدست آمد که یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه 
نیفتاد، در حالیکه 200 ســال گذشته ایران دارای وســعتی برابر با 3 میلیون متر مربع بود که بعد از قرارداد ترکمنچای و گلســتان به یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع رسید.سلطانی فر در ادامه به 
دومین موفقیت کشور ایران که مذاکرات هسته ای بود، اشاره و تصریح کرد: پیروزی در مذاکرات نفس گیر هسته ای برگ زرین دیگری است که مورد مطلوب قرن های آینده خواهد بود.رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور با بیان اینکه خوشــبختانه در این موفقیت به دو هدف بزرگ و مهم که حفظ حقوق هسته ای و لغو تمامی تحریم ها بود رسیدیم، افزود: دکتر روحانی 
موفق شــدند کشور ایران را از یک گرفتاری سنگین بیرون آورند که باید قدر این دستاورد بزرگ را بدانیم.سلطانی فر با بیان اینکه لبخند روحانی پای گردشگران خارجی را به ایران باز کرد، گفت: در 

دو سال گذشته رشد کشور ایران در جذب گردشگر 12 درصد بوده که 3 برابر دنیا است که بدون شک با همین دید به اهداف سند چشم انداز خواهیم رسید.

سیاسی
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رهبریاجازهدهند500
سردارعازمسوریهمیشوند

چرابایدهمچنان
در»انفرادی«باشم؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دیپلماسی ای که فضا را برای بیشترین امتیازگیری دشمن مهیا کند الیق 
نیست، گفت: در حین مذاکره با دشمن می گویند حتی آب خوردن  ما در گرو مذاکرات است یعنی وضع ما آنقدر خراب 

است که دشمن هر چه می خواهد می تواند از ما امتیاز بگیرد.
 ســردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مســتضعفین صبح امروز در گردهمایی 3 هزار نفری مسئوالن بسیج 
دانشجویی کشور در مصالی امام خمینی)ره(  تهران گفت: قطعا ما انسان ها در مورد مسائل مختلف آزمایش می شویم 
که این مســائل می تواند ناامنی ها، تهدیدات، محاصره ها، گرســنگی، قحطی، کم آوردن مال، جان و از دست دادن 
دســترنج ها باشد، در این آزمایش به کسانی که مقاومت می کنند بشارت داده شده است که پیروز می شوند، این افراد یا 
شــهید می شوند یا در دنیا به پیروزی می رسند که اگر شهید شــوند هم پیروزی و بازگشت از سوی خداست. وی افزود: 
کمبودها برای ما چیزی نیســت، دنیا محل گذر اســت و عزت و عظمت و پیشرفت ما و پیروزی های بزرگ ما مربوط به 

فداکاری شهدا است که ما باید از آن درس بگیریم.

مکتب شهدا، مکتب امام و قرآن است
سردار نقدی با بیان اینکه مکتب شهدا، مکتب امام و قرآن است، گفت: گروهی گام در مسیر مبارزه می گذارند و مقاطع 
زرین در تاریخ بشــر رقم می زنند و عده ای فرار می کنند و زیر بار ذلت، زندگی می کنند. نقدی تصریح کرد: زندگی ما این 
دو روز نیست که آن را به رفاه و خوشی بگذرانیم و تمام شود. نمی توان زندگی را به همین لذت های دنیوی بفروشیم و از 
مبارزه فرار کنیم. رئیس سازمان بسیج سازمان مستضعفین با اشاره به حضور افراد مبارز در جبهه دفاع از حرم اهل بیت 
گفت: کســانی فرزند کوچک یا همسر باردارشان را رها می کنند و برای دفاع از حرم اهل بیت شهید می شوند که این را 
از حضرت ابراهیم )ع( آموختند. وی افزود: امروز هر کس از شــاه و گدا، از فقیر و غنی، از عالم و مرجع تقلید تا نوسواد 

باید آبی از این چشمه بنوشند خدا این آزمایش ها را انجام می دهد و مزد آن را هم می دهد.
نقدی با بیان اینکه تمام پیامبران در مبارزه بودند عنوان کرد: برخی دنیا را همین چند روز می دانند و سختی ها را می بینند 
ولی امید به پیروزی ندارند. ولی برخی امید گشایش دارند زیرا انسانی که به دنبال رستگاری است از مبارزه فرار نمی کند و 
به گشایش امید دارد که این گشایش یا به پیروزی دنیوی منجر می رسد یا به شهادت نائل می شوند. وی با اشاره به پیروزی 
انقالب اسالمی ایران پس از مبارزات مردمی عنوان کرد: ایجاد جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب نشان داد که 

سختی ها سبب گشایش می شوند و مبارزات می تواند ملتی را از حضیض ذلت به اوج عزت برساند.

چه کسی ما را بر شاه مخلوع پیروز کرد؟
وی افزود: البته شــهادت هم سعادت است و برخی از جوانان ما جایزه مبارزات خود را در شهادت گرفتند. نقدی ادامه 

داد: چه کسی ما را بر شاه مخلوع پیروز کرد جز خداوند؟ خداوند ما را تنها نگذاشت و مزد مبارزات ما را داد.
رهبری اجازه دهد تا غروب نشده 500 سردار ما در جبهه دفاع از حرم حاضر می شوند

نقدی گفت: برخی می گویند امروز زمان صلح امام حســن )ع( است. در حالی که امروز اگر رهبری اجازه دهد تا غروب 
نشده نه سرباز و نه رزمنده بلکه 500 سردار ما در جبهه دفاع از حرم حاضر می شوند آیا امام حسن )ع( چنین نیروهایی 
را داشت؟ آیا امام حسن )ع( جوانانی را داشت که هر روز نامه می نوشتند و برای رفتن به جبهه ها التماس می کردند؟ آیا 
امام حسن )ع( چنین قوا و چنین شجاعان و شیران بیشه اسالم را داشت که با پای برهنه و نان خشک در یمن در برابر 

آمریکا ایستادند و »آخ« نگفتند.

مبارزه با ظلم را افراط می دانند!
نقدی با بیان اینکه می خواهند القا کنند که بســیج افراطی است گفت: مبارزه با ظلم را افراط می دانند در حالی که خدا 
می گوید من کســانی را که علیه ظلم قیام می کنند دوست دارم، خدا می گوید دشنام دادن را دوست ندارم مگر اینکه به 

کسی ظلم شده باشد یعنی مرگ بر آمریکای ما را دوست دارد.
وی گفت: جریان نفوذ را می خواهند القا کنند، می  گویند باید با جهان خواران کنار بیاییم تا اقتصادمان شکوفا شود ولی 

این دیدگاه عقیم است. و آن هم سه دلیل دارد.

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موســوم به اختالس نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست 
قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی آغاز شد.

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات 
آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشــی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات 
نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل 
وجود تحریم ها قابل انتقال نیست.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد 
تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی های 
بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی 

به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.
زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشــاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش تر توسط کارشناسان 3 
نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع 

تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.
زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعــالم کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده ام در 
حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله 

مطالعه مطالب را ندارند گمان می کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته ام.
متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام زنی های مختلف کردند 
تا با این شــیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر ســوال برده و گفتند وجوه به 

حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.
زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواســتی رسیدیم که همه از آن اطالع دارند، امید داشتیم 

دادگاه حرف های ما را بشنود که خوشبختانه همین گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.
زنجانی افزود: من مجددًا نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعالم شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از 
آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه ازای بدهی به وزارت نفت منتقل 

کنم که باز هم موافت نکردند.
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: 
از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دالر از وجه بدهی را کسر و اعالم کردند قیمت نفت مناسب 

نیست و دکل های حفاری در رکود هستند.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، 
از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،  اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک ماهه من تمام شد که حاصل آن 

واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دالر از بدهی هایم بود.
بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه ای که بین من دادســتان تهران، معاون دادســتان و مسئوالن وزارت نفت 
صورت گرفت، مقرر شــد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال 
کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من 

را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.
زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی 
به سر می برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما 

از سوی دادگاه در حال بررسی است.

بایدخودمانرابرایشرایطپساداعشآمادهکنیم
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید خودمان را برای شــرایط پســاداعش آماده کنیم، گفت: اختالف داخل در عربســتان، امروز قابل انکار نیست. عربستان در هر عرصه ای در منطقه که 
وارد شــده، دچار فضاحت و شکست شــده است.حجت االسالم محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم چهلمین روز شهادت شــیخ نمر که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: شیخ 
نمر یک عالم مجاهد، مبارز و شجاع بود که مظلومانه در کنار عده ای تروریست و با وضع بسیار جنایت آمیزی با ضربه شمشیر سر از بدنش جدا شد و به شهادت رسید.وی افزود: شیخ نمر، اولین عالم 

شهید از تبار علمای شیعه نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. ما در عالم تشیع، شهدای بسیاری از عالمان داشتیم.قمی تأکید کرد: شیخ نمر از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار بود و با توجه به حوادثی 
که بعد از شــهادت این شیخ بزرگ در دنیای اســالم رخ داد، این ماجرا از ماجرای شهادت عالمان دیگر مقداری متمایز شده اســت.عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به حوادث رخ داده در 

منطقه گفت: در این حوادث که موجب افراط گرایی مذهبی شــده، باید پشــت پرده ماجرا را نگاه کرد و اگر به این مسئله توجه نکنیم، یک گروه تروریستی از بین می روند و گروهی دیگر جایگزین آن 
خواهد شد. این گروه ها باید در نطفه خشکانده شوند.

در انتخابات خطر نفوذ وجود دارد
آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت 
تهــران در گردهمایــی 3 هزار مســئول 
بسیج دانشجویی کشور در مصالی امام 
خمینی)ره( تهران گفــت: آن چیزی که 
امام را امام کرد، این بود که ایشــان هیچ 
کاری را برای غیر خــدا انجام نداد و غیر 

خدا را لحظه ای در زندگی اش ســهیم نکــرد.وی ادامه داد: چرا برخی 
در فتنه ها ایــن آرامش را ندارند، ولی امام)ره( و رهبری در مشــکالت 
و فتنه ها آرامــش دارند؟ زیرا امــام خمینی)ره( و مقــام معظم رهبری 
متعلق به خدا هســتند.وی با بیان اینکه در این انتخابات آمریکا مقابل 
ما قــرار دارد، گفت: در ایــن انتخابات خطر نفوذ وجــود دارد و آمریکا 
می خواهد به برخی پایگاه های داخل کشــور تسلط داشــته باشد و آنها 

را تسخیر کند.

روز وصول چک های روحانی 
نماینده مردم بروجرد در مجلس با ابراز تاسف 
از عدم حل مشکل بیکاری و رکود، گفت: روز 
وصول چک های بالمحل اقتصادی روحانی 
فرارسیده اســت.بهرام بیرانوند نماینده مردم 
بروجرد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به معضل بیکاری 

و رکود حاکم بر جامعه، اظهار داشــت: در جریان مذاکرات هسته ای، ما بارها 
به رئیس جمهور تذکر دادیم و گفتیم این چک هایی که شــما برای آینده صادر 
می کنید، سرانجام روز وصول آنها فرا می رسد.وی افزود: اکنون روز وصول آن 
چک های بالمحلی است که رئیس جمهور در خصوص حل مشکل اشتغال و 
معیشت مردم داده است.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متأسفانه روز گذشته 
شاهد بودیم که رئیس جمهور مسئولیت مسئله برجام را بر عهده خداوند گذاشت.

عارف همتراز الریجانی نیست
حســن زمانی مشــاور علــی الریجانی می 
گوید: بنده عارف را به مدت 20 ســال یعنی 
از دور پنجــم مجلس و از زمانی که وی وزیر 
بود، می شناســم و با وی در ارتباط هستم. 
عارف انسان بسیار شریفی است که می توان 
در زمینه های مختلف بر روی وی حســاب 

کرد اما تصدی جایگاه ریاست مجلس توســط عارف را بعید می دانم. با قرار 
دادن الریجانی و عارف در ترازوی وزن کشــی شــاهد تفاوت بســیار زیادی 
خواهیم بود زیرا از میان طیف معتدالن و اصالح طلبان نیز بسیاری گرایش 
وافری به الریجانی دارند. عملکرد وی در این 8 ســال نشان داد که یکی از 
مقتدرترین رؤسای مجلس در دوران بعد از انقالب اسالمی بوده است. تنها 
می توان حجت االســالم ناطق نوری را در ارتباط با ریاست مجلس همتراز 

با الریجانی دانست .

 قرار نیست 
تغییر قوه بدهیم!

نائب رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
فعالیت اصالح طلبان برای انتخابات مجلس دهم 
گفت: اگرچه اصالح طلبــان به عنوان حزب رقیب 
تهدیدی برای اصولگرایان محســوب می شوند اما 
اصالح طلبانــی که به مجلس مــی آیند و رای می 
آورند را به هیچ وجه تهدیدی برای نظام نمی دانیم.
بیــن  مــا در  باهنــر اظهــار کــرد:  محمدرضــا 
اصالح طلبــان طرفدار نظــام ، مومــن و وفادار به 
اســالم و نظام زیاد داریم ولی باالخره از درونشــان 
یک فتنه در آمده است و اگر کسی االن می خواهد 
وارد میدان شود باید تکلیفش را با فتنه روشن کند، 
همانطور کــه از درون اصولگراها هم جریانی به نام 

جریان انحراف بیرون آمد.
وی افــزود: اصالح طلبان که بــه مجلس می آیند 
و رای می آورند را به هیــچ وجه تهدیدی برای نظام 
نمی دانم. البته این ها رقیب جدی برای ما هســتند 
، ممکن اســت بخواهنــد هیات رئیســه را بگیرند، 
حقشان هم هست. این یک رقابت سیاسی است و 
اشــکالی هم ندارد، ما این ها را برای نظام تهدیدی 
نمی دانیــم ولی برای اصولگرایــان به عنوان حزب 

رقیب تهدید هستند.
دبیــر کل جبهــه پیــروان خط امــام و رهبــری در 
خصوص وضعیت احزاب در کشــور نیــز گفت: ما 
به طور رســمی در کشــور حزب فراگیر و قدرتمند و 
چارچــوب دار نداریــم. بلکه خــط و ربط ها معموال 
شــناور هســتند و حتی نیروها هم بعضا موقعی که 
انتخاب می شــوند ممکن اســت مواضــع دیگری 
داشته باشد و در شــرایط دیگری مواضعشان تغییر 

کند.
باهنر یادآور شــد: در بین اصولگرایان شــاید 3 یا 4 
گرایش جدی وجود داشته باشــد کما اینکه در بین 
اصالح طلبان هم گرایش های مختلفی هست که 
چون خط ومرزشان مشــخص نیست آدمها ممکن 
است خیلی راحت از این جریان به آن جریان منتقل 
شوند، بنابر این تعهدات حزبی و تشکیالتی معموال 

تعهدات قرص و محکمی نیست.
وی دربــاره احتمال ائتــالف معتدلیــن دو جریان 
نیز اظهــار کرد: جریــان اعتدال هــم هنوز ظرف 
مشــخص تعریف شــده ای ندارد لذا ممکن اســت 
لیستی به نام لیست اعتدالیون وجود داشته باشد، 
یا لیست اصولگرایان اصالح طلب و اصالح طلبان 
 اصولگــرا امــا اینکــه بتوانــد جریان ســاز باشــد 

بعید است.
دبیــر کل جامعــه اســالمی مهندســین تصریــح 
کرد: بــه دلیل اینکــه جریانات سیاســی ما تحزب 
و تشــکل چارچوب داری نــدارد بنابرایــن بعضا از 
درون این جریانات ساســی جریانــات غیر معمول 
غیرطبیعــی و ساختارشــکن ممکن اســت بیرون 
بیاید، متاسفانه از درون اصالح طلبان نیز جریانات 
ساختارشــکن بیرون آمدند اما اگر کســی بخواهد 
همــه اصالح طلبان را با این چــوب براند من کامال 

مخالفم.
وی درباره احتمال حضورش در پســت های دولتی 
بعد از دوران نمایندگی نیز خاطرنشــان کرد: دالیل 
متنوع و متعدد داشتم از جمله اینکه 28 سال حضور 
من در مجلس بــه نظرم کافی بــود. البته قاعدتا ما 
از کار بازنشســته نمی شــویم، من عمدتا به دنبال 
فعالیت های سیاسی هستم و اینکه بتوانیم انسجام 
بیشتری در جریانات سیاسی بوجود آوریم. اما اینکه 
مسئولیت و پستی پیشنهاد شده باشد چنین نیست. 
البته کار و عملی الزم باشد انجام می دهیم اما قرار 

نیست تغییر قوه بدهیم!

جماران نوشت: امیدواریم شرایط حضور همه گرایش ها فراهم شود
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ما به عنوان وزارت کشور و دستگاه مسئول تحلیل امنیت مسائل داخلی، با شورای نگهبان در ارتباط 

هستیم، گفت: امیدواریم شرایط به گونه ای پیش برود که همه گرایش هایی که داخل نظام جمهوری اسالمی تعریف می شوند، کاندیدای 
خود را در انتخابات داشته باشند.

 جهان نیوز نوشت: آقای استاندار رأی به حامیان دولت را بر مردم واجب کرد!
محمدرضا خباز، استاندار سمنان نوشته است: بر مردم نیز فرض است که با کوشش و حضور خود در انتخابات ضمن این که به قدرت نظام 
گاه و هماهنگ با سیاست های دولت را راهی مجلس کنند، تا از این طریق رشد و رونق کشور در  جمهوری اسالمی کمک می کنند، افراد آ

تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شتاب بیشتری بگیرد

 فرارو نوشت: 5 نفر بیشتر از این لیست رای نمی آورند
حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی اصولگرا گفت:به نظر من این لیست قابل دفاع نیست و بهتر بود کسانی که حتی 

شانس رای آوری نداشتند اما به لیست ارزش می دادند در لیست قرار می گرفتند.اما من امیدوارم این آش یک وجب روغن رویش باشد و به 
نظر من 5 نفر بیشتر از این لیست رای نمی آورند.«

 آفتاب نوشت: بایکوت اعطای نشان لیاقت به تیم هسته ای در تلویزیون
بی مهری ها نسبت به تیم مذاکره کننده  هسته ای همچنان ادامه دارد حتی حاال که توافق انجام شده و برجام در حال اجرایی شدن است. حاال، صدا و 

سیما به عنوان رسانه  ملی تشخیص می دهد که مراسم اعطای نشان عالی لیاقت و شجاعت به دست اندرکاران برجام را پخش مستقیم نکند.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه افتتاحیه 
همزمان 138 پروژه 
مصوبات سفرهای 
استانی ریاست 
جمهوری!

خبرنامه
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رصدخانه

خوابآشفتهتروریستها
تغییر معادالت میدانی عراق و سوریه در پی پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی

در شــرایطی که طی چند روز اخیر و در پی دســتاوردهای ارتش ســوریه و 
نیروهای مقاومت در برابر معارضین و تروریســت های سوری، عربستان 
سعودی و دیگر حامیان تروریست ها در جست و جوی راه های تازه ای برای 
حمایت از معارضین پرداخته و حتــی بحث اعزام یک نیروی زمینی 150 
هزار نفری را مطرح می کنند، پیشــروی های ارتــش در مناطق عملیاتی 
همچنــان ادامــه دارد. در این راســتا، فرماندهان ارتش ســوریه از ادامه 
عملیات تا پاکسازی کامل مناطق مرزی با ترکیه سخن می گویند. از سوی 
دیگر، در دیگر عرصــه مهم تحوالت در خاورمیانه، یعنی عراق، نیروهای 
دولتی و مردمی موفق شــده اند شهر »الرمادی« را به طور کامل از اشغال 
گروه تروریستی داعش آزاد کنند. نیروهای بسیج مردمی عراق، اکنون از 

آمادگی خود برای آزادسازی استان نینوا خبر می دهند. 
یک روزنامه لبنانی در گزارشــی به بررســی وضعیت گروه های تروریستی 
مســلح در سوریه در سایه پیشــروی ارتش این کشور و دســتاوردهای آن 
پرداخته است. روزنامه »الســفیر« در گزارش خود به بررسی موازنه قوا در 
سوریه در سایه پیروزی های اخیر ارتش این کشور در منطقه حلب و راهبرد 
آتی گروه های تروریســتی مســلح پرداخته و می نویســد ارتش سوریه در 
پیروزی های اخیر خود تنها مسافتی از خاک این کشور را آزاد نکرد، بلکه با 
تمرکز عملیات خود در مناطق مرزی با ترکیه، گام های قاطعی را در مسیر 
بستن منافذ مرزی برداشت که به منزله ریه گروه های مسلح بود که از طریق 
آن تنفس می کردند. از آغاز بحران در سوریه، افراد مسلح درسایه همکاری 
دولت ترکیه از طریق خاک این کشور وارد سوریه شده اند و سالح برای آن ها 
ارسال شده است. برخی منابع گفته اند که اتاق عملیات گروه های مسلح در 

ترکیه قرار دارد که از آنجا هدایت نبرد در سوریه را برعهده دارد. 
حال ارتش ســوریه با این تالش راهبردی خود، بیــش از آنکه پیش بینی 
قطع خطوط امداد و پشتیبانی برخی جبهه ها علیه خودش را داشته باشد، 
به دنبال به دنبال بســتن در به روی برخی کشورهای منطقه  و کاستن از 
قدرت آن ها در تاثیرگذاری در سرنوشــت ســوریه و تعیین چارچوب حل 
و فصلی اســت که انتظار آن را می کشــند. لذا طبیعی اســت که صدای 

اعتراض این کشــور ها و لحــن تهدید آمیز آن ها افزایش یابد و از ســطح 
تهدید آن ها به افزایش حمایت از گروه های مسلح در سوریه و مسلح کردن 
آن ها به سطح اشــاره تلویحی به دخالت زمینی مستقیم منتقل شود. این 
تهدیدهای منطقه ای تا این لحظه از سوی عربستان و امارات به شیوه ها 
و شروط مختلف مطرح شده است. صرف نظر از میزان جدیت این تهدید 
یا امکان اجرای آن، این امر بدان معنا اســت که بازی علنی شــده است 
زیرا پنهان شــدن؛ در پشــت نقاب و اهرم ها )گروه های مســلح( سودی 
برای آن ها )حامیان این گروه ها در ســوریه( نداشته است. به این ترتیب، 
گروه های مسلح شکست خورده، خود را در برابر تنگنایی واقعی می بینند. 
آن ها مناطق تحت کنترل خود را از دســت می دهند و پسرفت می کنند و 
هیچ طرحی برای توقف وخامت اوضاع اکثر جبهه های نبرد خود ندارند. 
از ســوی دیگر، این گروه ها تصور روشنی درباره موضع کشورهای حامی 

خود و میزان جدیت آن ها درخصوص تهدیداتشان و بازتاب این تهدید ها 
و ماهیت تاثیر آن بر ائتالف ها و جبهه ها ندارند. این امر سنگینی شکست 
را بر دوش آن ها دوچندان کرده و آن ها را در وضعیت »پوچی راهبردی«   

رها کرده است. 
شماری از گروه های مسلح در این لحظه پوچی و خأل گرد هم آمدند و تالش 
کردند تا زمام امور را به دست بگیرند؛ بدون اینکه روشن باشد که آیا طرفی 
منطقه ای پشت ســر آن ها خواهند ایستاد و فشار خود بر گروه های مسلح 
معینی را افزایش خواهند داد تا به اتحاد و ادغام با یکدیگر بشتابند؛ زیرا این 
اتحاد و ادغام تنها راه برای خروج از بحران کنونی اســت. از ساحل سوریه 
در شمال منطقه حلب تا جنوب در منطقه درعا، فراخوان هایی برای ملزم 
کردن گروه های مســلح به وحدت با یکدیگر تحت اسامی همسان نظیر 
»ارتش ســاحل« و »ارتش جنوب« و »ارتش حلب« و نیز افزایش فشار بر 

فرماندهان گروه هایی که این فراخوان ها را مطرح کردند، به منظور امضای 
آن در شبکه های اجتماعی جهت اعطای رنگ و بوی مردمی به آن صورت 
گرفت. اما جبهه النصره و گروه داعش و گروهک های وابســته به آن ها از 

این فراخوان مستثنی شدند. 
این فراخوان ها که مناطق تحت پیشروی ارتش سوریه را نیز شامل شد، یا 
صرفًا تالش گروه های شکست خورده برای کسب وقت و باالبردن روحیه 
از طریــق القای امکانپذیر بــودن تغییر روند وخیم اوضــاع )این گروه ها( 
اســت یا بیانگر تالشــی منطقه ای - که هنوز طرف ها و ابعــاد آن واضح 
نیست- برای گردهم آوردن گروهک های مسلح در قالب گروه های بزرگ 
واحد به منظور اســتفاده از آن جهت اســتتار حقیقت برنامه ریزی جاری 
تحت عنوان دخالت زمینی است. الســفیر در پایان آورده است به موازات 
این فراخوان ها، حالت جناح و قطب بندی ها بین مهم ترین گروه های به 
اصطالح »جهادی« در عرصه ســوریه ادامه یافت. این درحالی است که 
»اتاق عملیات فتح حلب« دارای بیش از 30 گروه است و اطالعات موجود 

نشان می دهد که همگی آن ها یک دل نیستند.
همزمــان با این روند، امروز خبر رســید که شــهر الرمادی، مرکز اســتان 
االنبار عراق، امروز به طور کامل از اشغال تروریست های داعش آزاد شد. 
نیروهای امنیتی عراق امروز توانستند با شکست تروریست های داعش، 
مناطق السجاریه، جیوبه، حصیبه شرقی و مناطق شرقی الرمادی و جاده 
الرمادی – بغداد را آزاد کنند. واحد اطالع رســانی اخبار جنگ عراق نیز با 
اعالم آزادسازی کامل الرمادی از دســت تروریست های داعش، عنوان 
کرد: »نیروهای عراقی با تالش های فوق العاده خود توانستند شهروندان 
را در جریان جنگ از شهر خارج کنند«. پیشتر، علی داوود، رئیس شورای 
شهر الخالدیه، از آزادســازی منطقه حصیبه شرقی در الرمادی از اشغال 
تروریست های داعش خبر داده بود. گفتنی است نیروهای بسیج مردمی 
به شکل چشمگیری در آزاد سازی مناطق دیاله، صالح الدین، شمال بابل 
وبخش هایی از االنبار از چنگال داعــش نقش آفرینی کردند و اکنون نیز 

آمادگی خود را برای آزادسازی موصل اعالم کرده اند. 

تهدیداردوغانعلیهاروپادربارهپناهجویانسوری
یک رســانه ترکیه نوشــت رئیس جمهور ترکیه در دیدار مسووالن اتحادیه اروپا تهدید کرده که اگر کمک های الزم به آنکارا درخصوص آوارگان سوری داده نشــود، اتوبوس های مملو از آوارگان سوری را به مرزهای یونان و بلغارستان اعزام 
خواهد کرد. متن افشا شده از دیدار رئیس جمهوری ترکیه با دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی نشان می دهد که رجب طیب اردوغان، کمک 3 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای جلوگیری ترکیه از 

عزیمت آوارگان سوری به اروپا را کافی نمی داند. بر پایه این گزارش که با عنوان »چانه زنی شرم آور« منتشر شده، اردوغان از مسووالن اتحادیه اروپا سووال می کند که آیا 3 میلیارد دالر خواهید داد، یا 6 میلیارد دالر؟ 
اردوغان با دریافت پاسخ سه میلیون یورو، می گوید ما به این کمک ها نیاز نداریم؛ اگر توافق اتحادیه اروپا با آنکارا بر سر جلوگیری از ورود آوارگان به اروپا نهایی نشود، اتوبوس های مملو از آوارگان را به یونان و بلغارستان می فرستد. این مطلب 
از متن فاش شــده دیدار هیئت اروپایی با اردوغان که توســط پایگاه خبری »یورو تو دی« منتشر شــده، حاکیست اردوغان برای ممانعت ترکیه از عزیمت آوارگان سوری از ترکیه به اروپا، خواســتار دریافت سالیانه سه میلیارد یورو از رهبران 
اتحادیه اروپا برای دو سال شده است؛ نه اینکه طی دو سال سه میلیارد یورو دریافت کند. از سوی دیگر و در همین راستا، نعمان کورتولموش، سخنگوی دولت ترکیه با بیان اینکه ترکیه تحرکات نظامی در مرزهای خود و تحوالت منطقه را 

از نزدیک دنبال می کند، اظهار داشت: »بدترین سناریو حاکی از آن است که در آینده نزدیک حدود 600 هزار آواره در موج جدیدی از مهاجرت وارد مرزهای ترکیه شوند«.

انتشار تصویر بقایای موشک پرتاب شده کره شمالی، توسط وزارت دفاع کره 
جنوبی!

تصادف دو قطار در آلمان چندین کشته و و 
بیش از صد زخمی بر جای گذاشت.

ساکنان شهر ایریای ایتالیا برای گرامیداشت شورشی که اجدادشان در قرون وسطی علیه حاکمان ستمگر این شهر کرده 
بودند، با ده ها جعبه پرتقال به جان هم افتادند.

درگیری خشونت بار پلیس هنگ کنگ با 
دستفروشان.

  هشدار واشنگتن درباره 
ذخایر هسته ای کره شمالی

جیمز کلپر، مسئول اطالعات ملی آمریکا، روز سه شنبه گفت کره 
کتور خود را که قادر به تولید پلوتونیوم است، بار دیگر فعال  شمالی رآ
کرده است. به گفته کلپر، پیونگ یانگ احتمااًل تا چند هفته یا چند 
کتور  ماه آینده انباری از پلوتونیوم خواهد داشــت. اشاره کلپر به رآ
»یانگبیون« است که در صورت فعالیت با ظرفیت کامل، قادر است 
ساالنه 6 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند. این میزان پلوتونیوم سطح 
تسلیحاتی، برای ساخت یک کالهک اتمی کافی است. به گفته 
کلپر، کره شمالی همچنین گام هایی را در راستای ساخت پایه های 

متحرک برای شلیک موشک های قاره پیما برداشته است.

 تصمیم آمریکا برای اعزام 
نیروهای جدید به افغانستان

منابع نظامی می گویند دولت آمریکا برای خنثی کردن تهدیدات 
طالبان، درصدد اعزام صد ها سرباز اضافی به استان ناآرام هلمند 
افغانستان است. بر اساس اطالعات کسب شده توسط گاردین، 
این سربازان اضافی آمریکا قرار است به استان در حال زوال هلمند 
افغانستان با هدف تقویت نیروهای محلی در مقابل یورش های 
مجدد طالبان، گسیل شوند. تا پایان ماه جاری میالدی، این نیرو 
که گفته می شود عمدتًا متشکل از نیروهای جنگی است، به استان 
هلمند که بیــش از یک دهه محل مبــارزه نیروهای آمریکایی و 

انگلیسی علیه طالبان بود، اعزام خواهد شد.

 داعش، جبهه ملی فرانسه را 
تهدید کرد

برای اولین بار، داعش با انتشار بیانیه ای حزب راستگرای جبهه ملی 
فرانسه و طرفدارانش را در صفحه فرانسوی زبان سایت تبلیغاتی خود 
تهدید کرد. داعش تصویری از کمپین این حزب را منتشر و تأکید کرد 
که حزب جبهه ملی فرانسه در اولویت هدف هایش قرار دارد.  داعش 
اعالم کرده که اکنون سوال این نیســت که آیا دوباره فرانسه مورد 
حمالت تروریستی قرار می گیرد یا نه، بلکه سوال اینجاست که هدف 
بعدی چیست و عملیات در چه زمانی انجام می شود. نخست وزیر 
فرانسه، در گفت وگو با فرانس این تر، حزب جبهه ملی این کشور را به 

عنوان یک حزب نژادپرست معرفی کرده بود. 

  توقف عملیات نظامی کانادا 
علیه داعش

دولت کانــادا اعالم کرد این کشــور 22 فوریه به مشــارکت در 
حمالت هوایــی علیه داعش در عراق و ســوریه پایان می دهد 
و شــش فروند جنگنده خود را به کانادا بازمی گرداند. جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا، در کنفرانس خبری مشترک با همتای 
هندی اش گفت اوتاوا در عوض پایان دادن به مشارکت خود در 
حمالت هوایی علیه داعش در عراق و ســوریه، تعداد مربیان 
نظامی اش را در منطقه ســه برابر و به 210 نفر افزایش خواهد 
داد و هواپیماهای جاسوسی و سوخت رسانش به ایفای وظیفه 

در ائتالف تحت امر آمریکا ادامه خواهد داد.

بینالملل
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جزئیاتجدیدازوارداتپوشهتوسطخانم»م.د«
رمزگشایی از ماجرای کارت های بازرگانی یک بار مصرف

عده اي براي پرداخت نکــردن عوارض و مالیات گمرکي از کارت هاي بازرگاني 
یکبار مصرف و اجاره اي استفاده کرده و تجارت مي کنند. افرادي که هیچگونه 
اطالعي از تجارت و بازرگاني ندارند و در قبال پرداخت مبلغي توسط افراد سودجو 
مبــادرت به دریافت کارت بازرگاني یك بار مصرف نموده و با در اختیار قرار دادن 
آن اقدام به واردات کاالهایي با ارزش هــاي میلیون دالري مي نمایند در حالي 
که کل سرمایه این افراد در مقایسه با حجم تجارت آنها گاها بسیار ناچیز است.

در حال حاضر تعدادي از این افراد توسط گمرك و با کمك سامانه جامع گمرکي 
شناســایي شــده اند که در مجموع کاالهایي با ارزش بیش از 100 میلیون دالر 

وارد کشور نموده اند.
خانم »م.د« نمونه یکي از افراد فوق است که طي سال هاي 93-1390 اقدام 
به واردات بیش از 600 دستگاه خودروي سواري لوکس از طریق کارت بازرگاني 
یك بار مصرف خود نموده که طي 256 فقره اظهارنامه وارداتي تنظیم شده، در 
مجموع به ارزش 16,541,024 دالر و صرفًا از طریق دو گمرك »بندر نوشهر« 
و »منطقه ویژه بوشهر1« وارد کشور شده است. در فهرست خودروهاي وارداتي 
توســط صاحب کاالي فوق، غیــر از خودروهایي از انواع خودروهاي شــرکت 
پورشه خودروهاي شرکت هایي مانند مرسدس  بنز، تویوتا، هیونداي و کیا شامل 
اســپورتیج، هیوندایي ix35، هیوندایيix55، گرانجور آزرا، تویوتا لندکروز و... 
نیز به چشــم مي خورد. در ســال1390 نامبرده به عنوان صاحب کاال اقدام به 
واردات انواع خودروي ســواري به ارزش738,418 دالر از دو گمرك مذکور و در 
ســال1391 به ارزش 13,284,743 دالر نموده است. در سال1392 به ارزش 
2,272,067 دالر واردات خودروي سواري به اسم وي در گمرك ثبت شده است.
در ســال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش 245,795 دالر 
براي صاحب کاالي فوق به ثبت رســیده که شامل خودروهاي تویوتا لندکروز، 
هیوندایــي گرانجور)آزرا( بوده اســت. نکتــه مهم تر آنکه بخــش عمده اي از 
خودروهاي وارداتي به اسم نامبرده طي سال هاي 92-1390 با تخصیص ارز 

مرجع صورت گرفته است.

واردکننده میلیاردی، بی سواد از آب درآمد!
در همین باره کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی یکی از اصلی ترین 
چالــش گمــرک را واردات عنوان کــرده و می گویــد امروزه شــاهدیم با صدور 

کارت های بازرگانی یکبار مصرف حجم عظیمی از کاال وارد کشور می شود.
کرباســیان به رمز گشــایی از کارت های بازرگانی یکبار مصرف پرداخته و بیان 
می کند: در یک نشستی از واردکننده میلیاردی برای نحوه تجارت خود دعوت 
شــد که روســتایی زاده اهل ایالم بود و سواد هم نداشــت و برای یک لقمه نان 
کارت بازرگانی دریافت کرده تا کار کند، اما خبر نداشــت افراد ســودجو واردات 

میلیاردی به نام او انجام دادند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه عملکرد این فرد در سامانه جامع گمرکی رصد شده 
و در مدت 6 ماه به میزان 82 میلیارد تومان واردات از کارت او به کشور انجام شده 
است، عنوان می کند: یک هزار و 250 اظهارنامه وارداتی به نام کارت بازرگانی 
وی به گمرکات سراسر کشور اظهار شده و مشخص شد که وی به 25 نفر جهت 
ترخیص کاالهایش وکالت داده که عمــده واردات او لوازم یدکی، مواد غذایی، 

لوازم آرایشی و لوازم التحریر بوده است.
کرباسیان معتقد است: این فقط یک نمونه از مشکالتی است که گمرک با صدور 
کارت های بازرگانی یکبار مصرف با آن مواجه اســت. این نمونه نشان می دهد 
که افراد ســودجو برای دور زدن قانون و فرار از مالیــات و حقوق گمرکی از هر 
حربه ای که ناشــی از ضعف قوانین و مقررات و ساختار های معیوب جزیره ای 

بدین منظور بهره  می برند.

مالیات ۲00 میلیاردی برای صاحبان اغفال شده کارت  بازرگانی
پیــش از این نیز مدیرکل امور مالیاتی کردســتان از صــدور 200 میلیارد تومان 
مالیات برای 200 کارت بازرگانی خبر داده که صاحبان اصلی این کارتها درآمد 
یک میلیونی هم ندارند. واقعیت این است افراد سودجو با وعده و وعید و تطمیع 
پول، آنهم اندک طعمه های خود را از میان افراد بی ســواد و کم اطالع انتخاب 

کرده و با گرفتن کارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از مالیات نیز فرار می کنند 
و در عمــل و صاحبان فریب خــورده کارتهای بازرگانی بــا مالیات های چند ده 

میلیونی مواجه می شوند.

بدهی 1600 میلیاردی برای کارت های بازرگانی جعلی
همچنین رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور یکی از دالیل تشــدید مشــکل 
کارت های بازرگانی جعلی را مربوط به صادرکنندگان این کارت ها می داند، وی 
با انتقــاد از مدیران اتاق های بازرگانی به دلیل صدور بــی رویه کارت بازرگانی از 
بدهکاری مالیاتی بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومانی دارندگان کارت های 
بازرگانی خبرداده بود.  علی عسکری معتقد اســت: کارت بازرگانی برای کسی 
صادر می شود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته 
باشد و اقدام به صادرات و واردات کند، اما کارت های بازرگانی، پیله وری و مرزی 

برای کسانی صادر می شود که چنین شغلی ندارند.
بر این اســاس، در مناطــق مرزی تعداد بدهــکاران مالیاتی زیاد شــده و حتی 
برخی ها با کارت های بازرگانی دیگران اقــدام به فعالیت بازرگانی می کنند و در 
زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می شود که وضعیت مناسب 
درآمدی ندارند، این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و 

در نهایت فرار مالیاتی می شود. 

هشدار معاون وزیر اقتصاد به صادرکنندگان کارت بازرگانی
البته عســکری به اتاق های بازرگانی و تعاون هشــدار می دهــد در صورتی که 
نتوان از صاحبان  کارت هــای بازرگانی مالیات دریافت کرد این موضوع متوجه 
صادرکنندگان کارت ها است. معاون وزیر اقتصاد تاکید می کند:  سازمان مالیاتی 
تاکنون به اجرای این قانون ورود نکرده اما از این به بعد این کار را خواهیم کرد و 
کسانی که بدون هماهنگی سازمان مالیاتی این کارت ها را صادر کنند، بدهی 

ها از آنها دریافت خواهد شد. 

مخالفتوزیرنفتباادامهاستفادهازکارتسوخت
بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران با 
بیان اینکه درباره قرارداد کرسنت به 
زودی سخن خواهد گفت، افزود: 
شــاید پیش و یــا پــس از برگزاری 
انتخابات پیش رو، درباره ابعاد این 
موضوع، بحث های خود را مطرح 
می کنم. زنگنه روز ســه شــنبه در 

نشســت خبری به مناســبت دهه فجر با بیــان اینکه 
»موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم«، 

گفت: به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد.
وی ضمن اشــاره به اینکه دولت دربــاره قیمت بنزین 
هنوز تصمیمی نگرفتــه و هیچگونه بحثی در این باره 
نشده است، گفت ادامه استفاده از کارت های سوخت 
بنزین هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند. زنگنه 
افزود: برخی از اعضای دولت خواستار تداوم استفاده 
از این کارت ها هستند و می گویند که اطالعات فراوانی 

از طریق آنها جمع آوری خواهد شد 
اما به نظر من این کارت ها کاربردی 
ندارنــد. وی ادامــه داد: در صورت 
استفاده از این کارت ها، اطالعات 
مفید جدیدی جمــع آوری نخواهد 
شــد و فقط پول اضافــی برای نگاه 
داشــتن این ســامانه و کارت های 
سوخت بنزین هزینه خواهیم کرد. زنگنه گفت: برخی 
پیشنهاد داده اند در صورت اســتفاده نکردن از کارت 
سوخت شخصی، هزینه ای اضافه از رانندگان گرفته 
شود که به نظر من نادرست است زیرا سبب فساد می 
شــود. زنگنه ادامه داد: البته هنوز من تصمیم نهایی 
را اخذ نکرده و پیشــنهادها را به دولــت ارائه کرده ام تا 
دولت نظرنهایی را اعالم کند. وزیر نفت اضافه کرد: با 
هر کاری که ســبب دونرخی شدن نرخ سوخت شود، 

مخالفم زیرا باعث بروز مشکالتی خواهد شد. 

تعییندستمزدبهپسازانتخاباتموکولشد
بنابر اعالم دو مقام کارفرمایی کشور، 
پس از بررســی هزینه سبد مصرفی 
کارگران در جلسه فردای کمیته مزد، 
برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی 
تعیین دســتمزد ســال 95 کارگران 
به پس از انتخابات 7 اســفند موکول 
خواهد شــد. این در حالی اســت که 

هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد 11 
میلیون کارگر در قالب  کمیته های تخصصی مزد برگزار 
می شود و راه های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی 
مورد بررســی قرار می گیرد. هرســاله در این جلســات 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررســی هزینه های 
سبد معیشــت  خانوار به بررســی تعیین مزد می پردازند.  
محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارفرمایی ایران در این باره با اشــاره به اینکه نظر 
کارفرمایان برای تعیین دســتمزد افزایش مطابق نرخ 

تورم اســت، گفت: در سالهای اخیر 
قــدرت خرید حقوق بگیــران حدود 
40درصــد کاهش یافته اســت، اما 
تولید ظرفیت افزایش مزد بیشــتر از 
این را ندارد. تعیین میزان دســتمزد 
کارگران بر اساس چانه زنی واقعی به 
بعد از انتخابات موکول می شود. وی 
افزود: سال گذشته ساعت 3 بامداد دستمزد کارگران با 
نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر 
میزانی تعیین شــود، یک اثربخشی روی دستمزد دارد. 
اگر میزان دستمزد باال باشد، قرارداد های اول سال بعد 
کارگران تجدید نمی شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی 
از کارگران بروز می کند. همچنیــن نماینده کارفرمایان 
گفت: در جلسه گذشته شورای عالی کار پیشنهاد های 
مختلف درباره چگونگی میزان دستمزد در صنوف را به 

نمایندگان کارگری دادیم.

 وضعیت مازاد 
عرضه نفت بدتر شد

آژانــس بین المللــی انرژی در گزارشــی کــه امروز 
منتشــر کرده نوشــته اســت در عین حالی کــه باور 
نــدارد برخی از بدبینانــه ترین پیش بینــی ها درباره 
قیمت نفــت محقق شــود و قیمــت ها تــا 10 دالر 
کاهــش یابد، اما بــاال رفتن قابل توجــه قیمت ها از 
سطح فعلی هم بسیار دشوار به نظر می رسد. آژانس 
بیــن المللی انــرژی مســتقر در پاریــس پیش بینی 
 خود از رشــد تقاضا برای نفت در ســال 2016 را نیز 

کاهش داد.
این موسســه تخصصی انرژی میــزان تقاضا برای 
نفت اوپک در ســال 2016 را نســبت به پیش بینی 
قبلی خود 100 هزار بشــکه در روز کاهش داد و به 
31.7 میلیون بشــکه رسید. این رقم بسیار کمتر از 
تولید اعضای اوپک در ماه ژانویه )32.63 میلیون 

بشکه( است.
در ادامه این گزارش آمده است: »گمانه زنی ها درباره 
توافق بین اعضای اوپک و تولید کنندگان غیرعضو 
اوپک مبنی بر کاهــش تولید صرفا گمانه زنی به نظر 
می رســد... احتمال کاهش هماهنگ تولید بســیار 

پایین است.«
آژانس بین المللی انرژی گفته که همچنان عرضه 
ممکن اســت در کل ســال 2016 از تقاضا پیشی 
بگیــرد و اینکه تولیــد کشــورهای غیرعضو اوپک 
در ســال 2016 تنهــا 0.6 میلیون بشــکه در روز 

کاهش یابد.
آژانس بیــن المللی انــرژی گفــت: »البته ممکن 
اســت این رقم بیشتر باشــد و آمارهای بسیاری از 
شــرکت های مهم نفتی بیــن المللی نیز حکایت از 
این مســئله دارد، اما این احســاس وجود دارد که 
کاهش قابل توجــه تولید نفت شــیل آمریکا مدت 
زمان زیادی طول خواهد کشید. شاید صنعت شیل 
همچنان جا برای مقاومت )در برابر کاهش قیمت 

ها( داشته باشد.«
در این گزارش خاطر نشان شده که با توجه به تقاضای 
ضعیف جهانی، احتمال افزایش تولید از سوی عراق، 
ایران و عربستان، شانس پایین موافقت اوپک برای 
کاهش تولید، ادامه تولید نفت آمریکا و تقویت ارزش 
دالر مازاد عرضه جهانی نفت احتماال بدتر خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی گفته، حتی اگر تولید اوپک 
بدون تغییر باقــی بماند، ذخایر جهانی نفت در ســه 
ماهه نخست امسال 2 میلیون بشکه در روز افزایش 
خواهد یافت و در سه ماهه دوم نیز این افزایش 1.5 

میلیون بشکه خواهد بود.
»آمارهای عرضه و تقاضا در نیمه دوم ســال نشــان 
می دهد که افزایش حجم ذخایر بیشتر خواهد شد و 
به 3 میلیون بشــکه در روز خواهد رسید. اگر این رقم 
ها محقق شــود و با توجه به اینکه بازار از قبل اشباع 
شده است، خیلی سخت اســت شاهد افزایش قابل 
توجه قیمت ها در کوتاه مدت باشیم. در این شرایط، 
ریســک کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت، افزایش 

یافته است.«

رصدخانه

بارندگی ها، قیمت مرغ را گران کرد!
رئیــس انجمــن پــرورش 
دهندگان مرغ گوشــتی، 
قیمــت  افزایــش  دلیــل 
مــرغ در دو روز اخیــر را 
بارندگی  هــا و اختــالل در 
زمینه حمــل و نقل در این 
روزها اعالم کــرد. محمد 

یوســفی  اظهارداشــت: نرخ مــرغ آماده به 
طبخ در میدان بهمن بیــن 5400 تا 5500 
تومــان و در میادیــن میــوه و تره بــار 5480 
تومان است. وی با اشــاره به اینکه نرخ مرغ 
زنده در روزهای اخیر تغییری نداشته است، 
گفت: قیمت مــرغ آماده به طبخ نســب دو 

روز گذشــته حــدود 200 
تومان گران شده که دلیل 
آن نیــز بارندگی های روز 
قبــل و مشــکالتی که در 
زمینه حمل و نقل به وجود 
آمده، است. یوسفی درباره 
وضعیــت قیمــت مرغ در 
آســتانه عید نوروز اظهارداشــت: امســال 
مشکل خاصی در این زمینه نخواهیم داشت 
و در صورتی که شــرکت پشــتیبانی امور دام 
ذخایر خود را وارد بازار کند، نرخ این کاال در 
فروشگاه های سطح شــهر به 7500 تومان 

هم نخواهد رسید.

کدام بخش از قرار داد پژو محرمانه است؟
قراردادهایــی  از  یکــی 
که اخیــرًا از ســوی دولت 
اعــالم شــد،  محرمانــه 
قرارداد تولیــد محصوالت 
پژو در ایران اســت. نعمت 
زاده، وزیر صنعت چند روز 
پیش در واکنــش به برخی 

ســواالت مطرح در مورد قرارداد جدید ایران 
خــودرو و پژو از لفظ محرمانه بودن اســتفاده 
کــرد و گفت: همــه قراردادهــای خارجی از 
جمله قرارداد پژو محرمانه هستند. محرمانه 
بودن این قرارداد از ســوی هاشــم یکه زارع، 
مدیرعامل ایران خودرو نیز مطرح شــد. وی 

البتــه گفت کــه 20 درصد 
قرارداد پژو محرمانه است. 
هاشم یکه زارع مدیرعامل 
ایــران خودرو در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه 20 
درصــد محرمانه قــرارداد 
پژو شامل چه بخش هایی 
می شــود؟ گفت: ایــن بخش، چیــز خاصی 
نیست، منظور از محرمانه بودن این است که 
بخواهیم قرارداد را جایی منتشر کنیم. ما از این 
لحاظ می گوییم که قرارداد محرمانه اســت. 
وی تأکید کرد: بیشــتر بحث انتشــار قرارداد 

مد نظر است.

انتشار سند اتصال بانکهای ایرانی به سوئیفت
بانک مرکــزی اعالم کرد 
که از زمان لغــو تحریم ها 
و اتصال شــبکه بانکی به 
سوئیفت، تا کنون بیش از 
142 هزار تراکنش توسط 
بانکهای ایرانی متصل به 
این شــبکه پردازش شــده 

اســت. بانک مرکزی اعالم کرد کــه به دنبال 
انتشار برخی شــایعات، اظهارنظرها و اخبار در 
خصوص عدم رفع تحریم خدمات ســوئیفت 
به بانک هــای ایرانی، باید یادآور شــد که تمام 
بانک های ایرانــی رفع تحریم شــده، مراحل 
عضویــت و اتصــال خــود بــه این شــبکه را 

تکمیل کرده اند و از ابتدای 
اجرای برجام تــا پایان وقت 
کاری ١٩ بهمــن ماه، بیش 
از ١٤٢ هزار تراکنش توسط 
بانک های ایرانــی عضو در 
شبکه سوئیفت پردازش شده 
است. این در حالی است که 
همچنان برخی از بانک های رفع تحریم شده 
در حال انجام مراحل نهایی آماده سازی و نصب 
نرم افزارهای خود هســتند و انتظار می رود با 
تکمیل این فعالیت ها و اتصال کامل آنها، میزان 
تراکنش های سوئیفتی شــبکه بانکی کشور 

بیش از این میزان افزایش یابد.

اقتصاد
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پنجره

چندراهسادهبرایترکاعتیادبهاینترنت!
بالیی که گریبان گیر جوانان و نوجوانان شده است

اعتیاد به کامپیوتر و اینترنت تبدیل به یکی از بزرگترین مشــکالت و معضالت 
عصر دیجیتال در میان جوانان و نوجوانان شده است. امروزه هر فردی از اینترنت 
برای گشــت و گذار و وبگردی در شبکه های اجتماعی استفاده می کند ولی آیا 

این گشت و گذار به معنی “اعتیاد به اینترنت” است؟
در صورتی که استفاده از اینترنت باعث شده تا سایر تفریحات و مسائل پیرامون 
شما برایتان جالب و جذاب نباشند، احتمال اینکه به درجاتی از اعتیاد به اینترنت 
مبتال شده باشید وجود دارد! خوشبختانه، روشهای مؤثری برای ترک این اعتیاد 

وجود دارند که در این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد.

اعتیاد به اینترنت یعنی چه؟
اعتیاد به اینترنت یک اختالل کنترل انگیزه محســوب می شــود که با اعتیاد 
دارویی بسیار متفاوت اســت و در ردیف اعتیاد به بازیهای رایانه ای و همچنین 
قمار، دســته بندی می شــود. برخی از کاربران اینترنت ممکن است درجاتی از 
دلبستگی را به دوستان برخط )آنالین( خود و فعالیت هایی که انجام می دهند 
احساس کنند. کاربران اینترنت ممکن است از جنبه های مختلفی همچون قرار 
مالقاتها، جنبه های اجتماعی و تبادل اطالعات و نظرات در اتاقهای گفت وگو 
)چت روم(، شــبکه های اجتماعی و اجتماعات مجــازی لذت ببرند و برخی از 
کاربران نیز ســاعات متمادی را برای جســت وجوی مطالب جالب و یا وبالگ 

نویسی صرف می کنند.
تمام این موارد در صورتی که اختاللی در روند یک زندگی طبیعی ایجاد کنند و یا 
باعث شوند شما نسبت به سایر مسایل پیرامون خود توجه کمتری نشان دهید، 

نشان دهنده ی ایجاد اعتیاد در شماست.

این نشانه های هشدار دهنده را بشناسید
دلبستگی ذهنی به اینترنت )فکر کردن به فعالیتهای اخیرتان در اینترنت   •

یا برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت در روزهای بعدی(
استفاده از اینترنت به صورت فزاینده به منظور ارضای حس دلبستگی.  •

تالش تکــراری و ناموفق برای کاهــش و یا ترک اســتفاده بیش از حد از   •
کامپیوتر و اینترنت.

احساس خستگی، بی قراری، افسردگی و عصبانیت در زمانهایی که برای   •
کاهش استفاده از اینترنت تالش می کنید.

استفاده از شبکه ی اینترنت برای مدتی بیشتر از آنچه انتظار داشته اید و یا   •
برنامه ریزی کرده اید.

از دســت دادن روابط مهم شغلی، تحصیلی و یا ســایر فرصت های مهم   •
زندگی.

دروغ به اعضای خانواده و یا فرد درمانگر برای پنهان سازی میزان واقعی   •
استفاده از اینترنت.

تأثیرات منفی اعتیاد به اینترنت در زندگی روزمره
همانطور که اعتیاد به داروها و مواد مخدر تاثیرات منفی و مخربی در زندگی فرد 
دارند، اعتیاد به اینترنت نیز بعضا عواقب سنگینی خواهد داشت و ممکن است 
در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و مالی و... اثرگذار باشد. ارتباط فرد با محیط 
واقعی بیرون کاسته شده و به سمت دنیای مجازی سوق پیدا می کند و ممکن 

است بسیاری از دوستان خود را در دنیای واقعی از دست بدهد.
عوارض روحی نظیر عصبانیت و عدم کنترل اعصاب، خســتگی زودرس، بی 
حالی، پرخاشــگری، ترس، ناراحتی و احســاس تنهایی از دیگر مضرات مهم 

اعتیاد به اینترنت می باشند.

چه راه هایی برای ترک اعتیاد به اینترنت مناسب هستند؟
خوشبختانه راه های کاربردی برای ترک اعتیاد و کاهش دلبستگی به اینترنت 

وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
1- یافتن تفریحاتی که در آنها از وسایل دیجیتال نظیر کامپیوتر، بازیهای رایانه 

ای، گوشی تلفن همراه و... استفاده نمی شود:
عضویت در باشگاه های ورزشی، کالسهای موسیقی، نقاشی و... پیاده روی، 
کوهنوردی و یا دوچرخه سواری با یک دوست و همچنین به موقع خوابیدن در 
هنگام شب و داشتن خواب خوب و کافی از جمله اقداماتی است که باید آنها را 

در نظر داشته باشید.
بــه اطراف خود توجه کنید و از وقایع پیرامون خود اســتفاده کنید. برای مثال از 
تاریخ برگزاری یک کنســرت موسیقی، یک مسابقه ورزشــی و یا هر چیزی که 

ارتباطی با اینترنت نداشته باشد خبر بگیرید و در آن حضور پیدا کنید.
2- به اعضای خانواده تان کمک کنید؛ کمک کردن به اعضای خانواده عالوه 
بر افزایش صمیمت متقابل شــما با آنها، باعث میشود لحظاتی از اینترنت دور 

بمانید.
در تهیه ناهار و یا شــام، در چیدن ســفره و یا میز غذا و یا حتی در شستن ظروف 
کمک کنید. شام یک شب را در هفته شما برای سایر اعضای خانواده تهیه کنید. 
حتی اگر توانایی پخت و پــز ندارید می توانید از مادر و یــا خواهر خود راهنمایی 
بگیرید. هرکاری که شما را از کامپیوتر دور کند باعث می شود تا اعتماد به نفس 

شما افزایش پیدا کند.
3- با دوستان خود به تفریح بروید؛ با یک و یا چند نفر از دوستانتان به پارک، کوه 
و ســایر مکانهای تفریحی بروید و یا حتی به جاهای مورد عالقه تان سفر کنید. 
از مکانهایی کــه اینترنت رایگان ارائــه می دهند )نظیر برخی از کافی شــاپها( 

دوری کنید.
4- برای استفاده از کامپیوتر محدودیت ایجاد کنید؛ برای استفاده از کامپیوتر 
در طول روز و یا هفته محدودیت اعمال کنید و فقط در زمانهای مشخص از آن 
استفاده کنید. اگر لپ تاپ دارید می توانید آن را در مکانی که کمتر در معرض دید 
شما است قرار دهید. در صورتی که از آن استفاده نمی کنید، در صفحه نمایش را 
ببندید؛ هنگامی که روی صفحه نمایش به سمت شما نیست، شما کمتر نسبت 

به استفاده از آن رغبت نشان خواهید داد.
اگر از رایانه ی رومیزی اســتفاده می کنید سعی کنید روی آن را با یک پوشش و 

یا پارچه بپوشانید تا کمتر دیده شود.
5- از ســاعت هشدار دهنده اســتفاده کنید: قبل از اینکه از کامپیوتر استفاده 
کنید، زمان مورد نیاز خود را تعییــن کنید. برای مثال محدودیت 30 دقیقه ای 
اعمال کنید. یک ساعت هشدار دهنده تنظیم کنید تا هنگامی که زمان شما به 

پایان رسید زنگ بزند و به شما اطالع دهد.
باید خــود را موظف کنید که بعد از اتمام زمان، رایانــه ی خود را خاموش کنید. 
همچنین می توانید از ابزارها و اپلیکیشن هایی که برای ویندوز طراحی شده اند 
اســتفاده کنید. با اســتفاده از برخی از این ابزارها می توانید رایانه را پس از مدت 

زمان تعیین شده به صورت خودکار خاموش کنید.
ممکن است شما برای انجام تکالیف مدرسه و یا کارهای دانشگاه نیاز به استفاده 
از کامپیوتر داشــته باشید، در این موارد، اشکالی برای استفاده وجود ندارد ولی 

باید توجه داشته باشید که افراط نکنید.
حتما بعد از هر 15 دقیقه که پشــت میز کامپیوتر می نشــینید، بلند شوید و چند 
حرکت کششی ســاده انجام دهید، اینکار عالوه بر اینکه به استراحت ماهیچه 
ها و ستون فقرات شــما کمک می کند، باعث می شود ماهیچه های چشمی و 
خود چشــم نیز رفع خستگی کنند. همچنین قرار گرفتن دستها بر روی صفحه 
کلید و موشواره )ماوس( برای مدت طوالنی می تواند اختالالتی را در اندامهای 

بدن ایجاد کند.

اگر صبحانه نخورید دچار حمله قلبی می شوید
باشگاه خبرنگاران- صبحانه نخوردن خطر حمله قلبی و ابتال به بسیاری از بیماری ها را تا 27 
درصد افزایش می دهد. محققان دانشگاه هاروارد با بررسی داده هایی که در 16 سال جمع آوری 
شده بود نشان دادند افرادی که وعده صبحانه را از برنامه غذایی خود حذف کردند در طول روز 
بیشــتر پرخوری می کنند و وعده های بیشــتر و مضرتری مصرف می کنند. افرادی که صبحانه 
میل می کنند در طول شب و حتی بعد از نصف شب به علت پرخوری 55 درصد بیشتر در معرض 
خطر ابتال به بیماری های قلبی هســتند. اهمیت دادن به وعده صبحانه و مصرف مواد غذایی 
مفید و ســالم در این وعده خطر ابتال به بســیاری از بیماری ها از جمله اختالالت قلبی، حمله 
قلبی و ایســت ناگهانی قلب را کاهش می دهــد. اگر وقت نمی کنید که در صبح صبحانه میل 
کنید دســت کم یک آبمیوه یا نوشــیدنی طبیعی را جایگزین آن کنید و مدت کوتاهی بعد از آن 

که فرصت کردید صبحانه تان را میل کنید.

ویتامین B چه خاصیت هایی دارد؟
ســالمت نیوز- کنترل وزن: غده تیروئید، ســرعت مصرف انرژی در بدن و ســاخت پروتئین را 
کنترل می کند. ویتامین B2 عملکرد تیروئید را تنظیم می کند .محافظ قلب: هموسیســتئین 
نوعی اســید آمینه اســت که در صورت کنترل نشدن میزان سوخت وساز می تواند عامل خطر 
بروز بیماری های قلبی و عروق خونی شود. ویتامین B به بدن کمک می کند تا هموسیستئین 

را متابولیزه کند. 
ضد اســترس: به ویتامین B5 لقب ضد اســترس داده شده است زیرا با سم زدایی بافت مغز از 
استرس پیشگیری می کند. مراقبت از چشم ها: آب مروارید زمانی رخ می دهد که سلول های 
عدسی در داخل چشم شروع به شکستن می کند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که ویتامین 
B1 می تواند خطر این بیماری را کاهش دهد. تقویت کننده مو و ناخن: مصرف ویتامین B7 که 
بیوتین نیز نام دارد برای تقویت مو و ناخن توصیه می شود. 6B تقویت کننده سیستم ایمنی است.

خستگی چشم ها را چگونه درمان کنیم؟
بهترین خبر- حین کارهایی که توان نزدیک بینی چشم را به کار می گیرند، به فاصله هر 20دقیقه 
یکبار بر یک فاصله دور یا یک شیء دور نگاه و تمرکز کنید. هرگاه احساس خستگی کردید، به 
ســرعت پلک بزنید. بیشتر افرادی که بر یک عمل دیداری تمرکز می کنند، دیرتر پلک می زنند 
و همین موضوع سبب خشکی چشمان و خستگی می شود. هر شب به مقدار کافی بخوابید.

اطمینــان حاصــل کنید که در فضــای کار و زندگی تان نــور کافی وجود دارد. بهتر اســت نور 
محل زندگی تان را با فعالیت تان تطبیق دهید.اگر احســاس خســتگی چشم ها، طاقت شما را 
تمام کرده اســت، کافی اســت کف دست های تان را به هم بمالید. وقتی کم دست ها گرم شد، 
چشــم های تان را ببندید و دســت ها را روی آن بگذارید. چند ثانیه صبر کنید و دوباره این کار را 
تکرار کنید. اگر بر اثر سرماخوردگی یا آلرژی چشمان شما ورم کرده است، می توانید از کمپرس 

آب سرد کمک بگیرید.

راههایکاهشتبودردبعدازتزریقواکسن
تسنیم- آیت الله سیدحسن ضیایی 
محقــق طب اســالمی گفــت: در 
پزشکی جدید یک دوز استامینوفن 
هم زمــان بــا تزریق واکســن َثالث 
توصیــه می شــود و در پزشــکی 
معصومین علیهم السالم آب سیب 
توصیه می شود. از دادن بیش از حد 

قطره استامینوفن به کودکان باید پرهیز کرد چرا که کبد 
را چرب می کند، لذا اگر بعد از واکسن، بچه تب خفیف 
کرد، هر 8 ساعت یک قاشق چای خوری آب ُزالِل سیب 

رسیدۀ شیرین داده شود.
وی افزود: اگر بعد از واکســن، بچه تب متوسط کرد، 

هر 6 ساعت یک قاشق چای خوری 
آب ُزالِل سیب رسیدۀ شیرین داده 
شود، همچنین اگر بعد از واکسن، 
تب شــدید کرد، هر 4 ســاعت یک 
قاشــق چای خوری آب ُزالِل سیب 
رسیدۀ شــیرین داده شود. مرطوب 
کــردن محل تزریق واکســن با آب 
خنک و باد زدن یا دمیدن مالیم آن، در تســکین درد 
موضعی مؤثر اســت. طی 24 ســاعت اول استفاده از 
کمپرس آب سرد بر موضع، در کاهش درد مؤثر است. 
مادران توجه کنند که از گذاشــتن یخ بر محل واکسن 

اجتناب کنند.

سمموجوددرایننوشیدنیرابشناسید
شــفا آنالین- دکتر محسن اکبری 
طــب  مــدرس  و  آسیب شــناس 
اســالمی ایرانی گفــت: در برخی 
موارد دیده شــده کــه مصرف چای 
باعث ایجاد اختالالتی در سیستم 
گوارشــی و در نتیجــه ایجــاد دل 
دردهای شدید و گاهی نیز یبوست 

و اسهال می شود. همچنین چای سبز باعث می شود 
دستگاه گوارش نتواند به میزان الزم آهن جذب کند و 

این خود باعث بروز بیماری های متعددی است.
وی افــزود: یکی از مهمتریــن ضررهای چای وجود 
اگــزاالت فراوان در آن اســت که مرکز ســنگ های 

داخــل کلیــه می شــود. همچنین 
نوشــیدن چــای با هــدف کاهش 
وزن هم اقدام منطقی به حســاب 
نمی آید این که افراد فقط با مصرف 
یک ماده غذایــی خاص به الغری 
دست پیدا کنند علمی نیست چون 
کاهش کالری دریافتی در مقایسه 
با کالری مصرفی اســت که می تواند بیشترین نتیجه 
یا همان کاهش وزن مورد انتظــار را به همراه بیاورد.
افراد در صورت تمایل به مصرف چای آن را به صورت 
رقیق و همراه با هل یا دارچین 2 ســاعت بعد از وعده 

غذایی بنوشند.

ترس از تاریکی درکودکان 
نشانه چیست؟

درست و غلط های برخورد با ترس کودکان  انسان از 
همان روزهای نخستین، هنگام شب و با قرار گرفتن 
در تاریکــی غارها و جنگل ها، صداهایی می شــنید 
که از منشــا اصلی آن ها بی خبر بود و به همین دلیل 
ترس از تاریکی به واکنشی همیشگی در او تبدیل شد. 
کودکان نیز در تاریکی دچار هراس شده و شدت ترس 

آن ها چند برابر بزرگساالن می شود.
ترس در کودکان

ترس های شــبانه کودکان شــامل ترس از تاریکی، 
کابوس های وحشتناک است. متاسفانه این ترس ها 
خیلی مواقع در بزرگسالی نیز گریبانگیرشان می شود 
و آزاردهنده است. ترس از تاریکی حدود 2 تا 3 سالگی 
ظاهر می شود و در میان کودکان متفاوت است. یک 
شــب از هیوال و شــب دیگــر از دزد و چیزهای دیگر 
می ترسند. ترس های شــبانه کودکان شامل ترس از 
تاریکی، کابوس ها و شخصیت های ترسناک است. 
این ترس ها همیشه هم در کودکی باقی نمی مانند و 

شاید در بزرگسالی نیز گریبانگیر شود.
ترس از تاریکی نشانه هوش است

اصوال ترس از تاریکی همیشه بد نیست و نشانه هوش 
کودک اســت. زیرا این ترس از ذهــن خالق کودک 
بیرون آمده است و همانگونه که گفتیم این خالقیت 
نشانه هوش کودک است. بنابراین والدین محترم باید 
بدانند که هرگز کودک هراسانشــان را مورد تمسخر 
قــرار ندهند و به ترس او احتــرام بگذارند حتی اگر از 
نظر آن ها آن ترس کامال بی مورد باشــد. بهتر است 
به جای مسخره کردن کودکتان با او صحبت کنید و 

ریشه ترس او را پیدا کنید.
جادوگر، اژدها و هیوال در تاریکی

همانطوریکــه می دانید به راحتــی می توان هر چیز 
وحشــتناکی را در دل تاریکی تصور کرد و متاسفانه 
بزرگســاالن مصونیــت در برابر ترس هــای خیالی 
ایجاد نمی کنند؛ به همین دلیل بسیاری از کودکان 
از تاریکی، هیــوال، جادوگر، اژدها و این جور چیزها 
هراس دارند. کودکان قوه تخیل بســیار قوی دارند 
و تا آنجا که به آن ها مربوط اســت اژدها، جادوگر، 
هیــوال و ... کامال واقعــی هســتند. محققان ثابت 
کرده اند کودکانی که توان تشــخیص موقعیت های 
خیالی و واقعی را ندارند بیشتر دچار اینگونه ترس ها 
می شــوند. اکثر کودکان دوست ندارند در تاریکی یا 
در اتاقی که درش بســته است؛ بخوابند. بهتر است 
هنگام خــواب، اتــاق او را با چراغ کم نور، روشــن 

نگه داریم.
کودک هراسان نیازمند آرامش و امنیت

اصوال ترس از تاریکی این مساله را یادآوری می کند 
که کــودک نمی داند در تاریکی چه کاری باید انجام 
دهــد. خیلی مواقــع این ترس برگرفتــه از تصورات 
ذهنی او درباره دزد و ســایر موجودات خیالی ســت 
کــه از اطرافیانش شــنیده اســت. کودکانــی که از 
تاریکی و تنهایی دچار ترس می شــوند؛ بیش از هر 
چیز نیازمند احســاس امنیت و آرامشی هستند که 
والدین می توانند به آن ها بدهند. همانگونه که گفته 
شــد آن ها نیاز به امنیت خاطر و آســودگی از طرف 
والدینشــان دارند تا بتوانند مرز واقعیت و خیال را به 

راحتی تشخیص دهند.

سالمت
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مدیر فنی تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: ظریف و جان کری هر شب به یکدیگر 
شب بخیر می گویند آن موقع مصاحبه من با بی بی سی بد است؟! محمد مایلی 
کهن در مورد اینکه پولی بابت قرارداد 150 میلیون تومانی اش با تیم امید دریافت 

کرده یا نه گفت: خیر هنوز پولی بابت این قرارداد به من پرداخت نشده است.
وی در مورد اینکه ظاهرا کمیته اخالق قرار بوده به مصاحبه او با BBC فارســی 
رســیدگی کند گفت: این مساله را از کسانی بپرســید که آن را بیان کرده اند. من 
31ســال در بخش های مختلف ورزش مدیریت کرده ام از اداره ورزش شمیران 
گرفته تا اداره ورزش شــهر ری، من معــاون اداره کل ورزش تهران هم بوده ام و 
می دانم که با چه رســانه ای صحبت کنم  چه بگویم. ضمن اینکه ظریف و جان 
کری هر شب بهم دیگر شــب بخیر می گویند آن موقع صحبت من با BBC بد 
است؟! BBC دشمن شده و البد CNN و سایر رسانه ها رفیق فابریک هستند؟!
مایلی کهن تصریح کرد: خود آقا فرمودند حتی کسی که به نظام اعتقاد ندارد بیاید 

و رای بدهد حاال مصاحبه من با BBC  دغدغه دوستان شده است؟!
مدیرفنی تیم امید در مورد جنگ روانی که عربســتان علیه فوتبال ایران در آسیا 
به راه انداخته، گفت: همیشــه می گویند سیاســت نباید در فوتبال دخالت کند. 
خاکپور هم در قطر وقتی خبرنگاران قطری گفتند جنگی بین تیم شما و قطر در 
خواهد گرفت گفت فوتبال جنگ نیست. اصال المپیک زمانی بنا شد که به اندازه 
کافی جنگ و خونریزی در دنیا وجود داشت و آدم ها کشته می شدند. حرف های 

خاکپور با استقبال خبرنگاران ژاپنی مواجه شد. 

ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: زمانی وقتی من به داور اعتراض 
کردم همه به من انتقاد کردند که انتقادها هم درســت بود اما وقتی سرمربی تیم 
ملی شدم جام اخالق هم گرفتیم با این حال انگار ارزش ها تغییر کرده چون وقتی 
کی روش آن حرکت زشت را مقابل مربی کره انجام داد نماد تعصب ایرانی شد ولی 
اگر من چنین رفتاری می کردم من را دار می زدند! کفاشیان می گوید کی روش 
از ایرانی ها ایرانی تر اســت. اگر این حرکت زشت نماد ایرانی است پس حتما من 
اصال ایرانی نیستم و  ضد ایرانی هستم. آن حرکت کی روش فرهنگ چند هزار 

ساله ایران و ایرانی را زیر سوال برد. 
مایلی کهن تصریح کرد: زمانی که تیم ملی بامن به عربستان باخت با چشمانی 
اشــکبار به عربســتانی ها تبریک گفتیم و من به بازیکنان گفتم که عیبی ندارد 
فوتبال همین است و بروید به عربستان تبریک بگویید همه ما با چشمان اشکبار 
این کار را کردیم. این ورزش است نباید با سیاست آن را قاطی کرد. اکنون خیلی 
ها می خواهند مربی با شخصیتی مثل خاکپور را ذبح کنند در حالیکه تیم امید در 
اینچئون با وینگادا ناکام مطلق بود. آن تیم مال کی روش هم بود. آیا آن تیم خوب 
نتیجه گرفت؟ خوب بازی کرد؟ در اخالق هم که مناســب  نبود. انگار یک سوپر 
مافیا وجود دارد که می خواهد برخی آدم ها را نابود کند. من که ذبح شده هستم و 

مشکلی ندارم ولی می خواهند خاکپور را هم سر ببرند.
وی در گفت و گو با خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس افزود: البته ریشه و تیشه 
دســت آدم های مافیایی نیســت اگر بود اکنون اســتخوان هایم هم پودر شده 

بود. بدون اجازه خــودش برگی از درخت نمی افتد. البتــه تیم امید هم حریفان 
ناجوانمردی داشــت. من نمی گویم کادرفنی امید اشتباه نداشت ما اشتباه هم 
داشتیم. با این حال از جناب سرافراز مدیر کل محترم صدا وسیما می خواهم که 

به من فرصت صحبت کردن در رسانه ملی را بدهد. 
مایلی کهن با اشــاره به برنامه نود گفت: فســاد فقط گرفتن پول نیست. من هم 
قبول دارم که فردوسی پور یا  همان کی روشی پور پول نمی گیرد اما وقتی فردی 
ذهن یک جامعه را خراب می کند فسادش بیشتر از پول گرفتن نیست؟! تیم ملی 
فوتبال علی اصغری بازی می کند و بعد می گویند کی روش برند است. ایشان در 
آنسوی آب ها برند است. در 5 سالی که در فوتبال ما بوده چه کار کرده است؟ کدام 
بازیکن را به فوتبال ایران اضافه کرده است؟ کدام بازیکن در زمان ایشان لژیونر 
شده و ترانسفر شده است؟ ماهی 700 میلیون تومان دستمزد می گیرد البته در 
سال هم که بیشــتر از سه چهار ماه در ایران حضور ندارد اگر اینجوری بخواهیم 

حساب کنیم شاید ماهیانه دو میلیارد تومان دستمزدش شود. 
وی افزود: تیم ملی در جام ملت ها به عراق می بازد و مثل ســرداران فاتح از آنها 
استقبال می کنند. در برنامه نود هم شــنیده ام که فردوسی پور با چراغپور جر و 
بحث کرده چون فردوسی پور فکر می کرده چراغپور مخالف تیم امید است و از او 
مصاحبه ای شنیده بوده که گفته دانش فنی این تیم کم بود که ظاهرا منظورش 
بازیکنــان تیم امید بوده و در برنامه نود هم می گویــد تیم امید مدرن بازی کرد و 

همین مساله باعث ناراحتی فردوسی پور شده بود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

اتحادیه فوتبال انگلیس از 
لوگوی جدید رقابت های لیگ 
برتر رونمایی کرد. مثل گذشته 
در این لوگو، طرح یک شیر به 
همراه نوشته "لیگ برتر" به 
چشم می خورد. طرح شیر از 
سال 1992 ، لوگوی لیگ برتر 
بوده و تغییرات زیادی از آن 
سال تا به امروز داشته است.

تیتر دو

 سرنوشت والدس
 در انتظار دپای؟

سرمربی منچســتریونایتد ستاره هلندی تیمش را به 
تیم دوم فرســتاد تا ثابت کند که از این بازیکن بسیار 

عصبانی است.
به گــزارش اســکای اســپورتس، به نظر می رســد 
ممفیس دپای، ســتاره هلندی منچســتریونایتد در 
مسیر ویکتور والدس حرکت می کند و احتمال جدایی 

او از شیاطین سرخ زیاد است.
دپای در فصــل جابه جایی تابســتانی بعــد از فصل 
درخشــانی که با آیندهوون پشــت ســر گذاشت، از 
 ایــن تیم جدا شــد و با رقمی بــاال پیراهــن یونایتد را 

بر تن کرد.
قبل از پیوستن این ستاره هلندی به شیاطین سرخ، 
بسیاری به ستایش از او پرداختند و این بازیکن جوان 
را به کریســتیانو رونالدو تشــبیه کردند. دپای شروع 
خوبی در لیگ جزیره داشــت و نشــان داد می تواند 
به بازیکنی بزرگ تبدیل شــود اما طولی نکشید که با 
افت محسوسی روبرو شد و لوییس فان خال هم او را 

نیمکت نشین کرد.
دپای جایگاهش را در ترکیب اصلی یونایتد از دســت 
داده و به نظر می رســد مورد غضب فان خال تبدیل 

شده است. 
این مربــی هلنــدی تصمیــم گرفت بازیکــن مورد 
عالقه خود را به تیم دوم یونایتد منتقل کند تا نشــان 
دهد کــه از این بازیکن به شــدت عصبانی اســت و 
 ممکن اســت سرنوشــتی همچون ویکتور والدس 

در انتظار او باشد.
دپای در دیــدار برابر چلســی هم با تســاوی یک بر 
یک به پایان رســید، به عنوان یار جایگزین به میدان 
رفت و نتوانســت بازی خوبــی را به نمایــش بگذارد 
 و همین باعث شــده تــا فان خال چنیــن تصمیمی 

بگیرد.
این مربی هلندی پیش از این هم ویکتور والدس را 
به خاطر اعتراض به تیم دوم فرســتاده بود. به نظر 
می رســد دپای هم به سرمربی خود اعتراض کرده 
و اگر چنین چیزی ثابت شــود، بایــد گفت احتمال 
جدایی او شیاطین سرخ هم بسیار زیاد است چراکه 
فان خال نشان داده مربی بسیار مغروری است و به 
این راحتی از کنار سرپیچی بازیکنان از دستوراتش 

نمی گذرد.

مسی تحت عمل جراحی 
کلیه قرار می گیرد

مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا به دلیل ناراحتی 
کلیه امروز تحت آزمایش قــرار خواهد گرفت. لیونل 
مســی از دسامبر ســال گذشــته از ناحیه کلیه دچار 
مشکالتی شده است و قرار است امروز سه شنبه تحت 
آزمایش قرار بگیرد. مسی به همین دلیل بود که بازی 
نیمه نهایی جام باشــگاه های جهان را از دست داد. 
این بازیکن امــروز تحت آزمایش دقیق کلیه قرار می 
گیرد تا در صورت تشــخیص، تحت عمل ســطحی 

برای برطرف کردن مشکل سنگ کلیه قرار بگیرد.

تکذیب توافق بین بارسلونا و 
کمپانی پپسی

در حالیکــه برخــی رســانه هــا از امضای قــرارداد 
باشــگاه بارســلونا و پپســی خبر داده بودند، نشریه 
موندودپورتیــوو این مســاله را تکذیب کرد. باشــگاه 
بارسلونا همچنان در حال بررسی گزینه های موجود 
برای اسپانســر پیراهن خود در فصل آینده است؛ با 
علم به اینکه قرارداد همکاری با هواپیمایی قطر، 31 
ژوئن)تیرماه( آینده به اتمام خواهد رسید.  از نایکی و 
پپسی به عنوان اسپانسرهای بعدی پیراهن بارسلونا 
نام برده شده و حتی برخی رسانه ها از توافق با پپسی 
بر سر این مساله نوشــته بودند ولی موندودپورتیوو به 
نقل از منابع نزدیک به باشــگاه بارسلونا این موضوع 

را تکذیب کرد.

ریبری به تمرینات بایرن 
مونیخ بازگشت

هافبک فرانســوی تیــم فوتبال بایــرن مونیخ برای 
نخســتین بار پــس از دو مــاه برای نخســتین بار در 
تمرینات این تیم شرکت کرد. فرانک ریبری 32 ساله 
پس از پشت سر گذاشــتن 9 ماه مصدومیت، در ماه 
دســامبر به میدان بازگشــت اما تنها پس از انجام دو 
بــازی، بار دیگر مصدوم شــد. این اتفــاق در بازی با 
دینامو زاگرب در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان 
اروپا برگزار شد. بازگشــت ریبری دو روز قبل از بازی 
بایرن مونیخ با تیم دسته دومی بوخوم در یک چهارم 
نهایی جام حذفی آلمان روی داده است. آرین روبن، 
هم تیمی  ریبری در بایرن، بازگشت ملی پوش پیشین 
فرانســه به تمرینات تیم را اتفاق مثبتی قلمداد کرده 

است. وی گفت: ما به ریبری نیاز داریم.

هزینه جام جهانی ۲0۲۲ 
اعالم شد

کمیته  برگــزاری جــا م جها نی 2022 قطــر، هزینه 
تاسیســات جــا م جها نــی قطــر را 30 میلیــارد دالر 
اعالم کرد. حســن التحــوادی، مســئول برگزاری 
این مسابقات گفت: این رقم شــامل محل تمرین و 
جایگاه مطبوعات نیز می شود. در پایان سال تصمیم 
خواهیــم گرفت که تعداد ورزشــگاه ها هشــت یا 10 
استادیوم باشد. فیفا آن را باید تعیین کند. او در ادامه 
افزود: جهان تنها شــاهد فرهنگ قطر نخواهد بود 
بلکه خاورمیانه و جهان عرب نیز آشــنا خواهد شــد. 
نیازمند برگزاری مسابقات این چنینی هستیم تا تصویر 
مثبتی از این بخش جهان ارائه دهیم و به این بخش 
از هو اد ا ران جهان فرصت بدهیم تا با هو اد ا ران دیگر 
کشــورها ارتباط برقرار کنند و بفهمند با وجود تفاوت 
فرهنگ ها، همه مان انسان هستیم و احساسات مان 
یکی اســت. التحوادی که عالقمند به حضور لیونل 
مســی در ایــن بازی ها اســت نیز گفــت: او بازیکن 

فوق العاده ای است و شرایط خوبی دارد.

جوان اول فوتبال ایران!
درست چند ساعت قبل از انتخاب شدن به عنوان جوان اول فوتبال ایران سردار 
آزمون به ســوژه اول اردوی روستوف در اسپانیا تبدیل شد. سردار آزمون مهاجم 
ملــی پوش ایرانی روســتوف همچنان یکی از بازیکنان محبوب این تیم روســی 

قلمداد می شــود. مهاجمی که جزو بازیکنان محبوب قربان 
بردی اف ســرمربی موفق روستوف محسوب شده و 

در نــزد هم تیمی هایش نیــز از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت. آزمون درســت چند ساعت 

قبل از برنامه نود و انتخاب شدن به عنوان 
جوان اول فوتبال ایران در نظرسنجی این 

برنامه در تمرین روستوف در اردوی ماالگا 
اســپانیا جزو ســه بازیکنی بود که در چالش 

ضربات ایســتگاهی برای ســنجش سرعت و 
دقت در ضربه انتخاب شــد و در کنار دو ستاره 

دیگر تیم یعنی دیمیتری پولوز و ایوان نووســل به 
رقابت پرداخت.

شببخیرشبانهظریفوکری!
حمله مایلی کهن با کی روش فردوسی پور و حتی دکتر ظریف

رایگان کردن بازی ها برای تماشاگران یک مسکن موقت 
است و پروسه ای معکوس چرا که یکی از راه های درست 
برای قدرتمندتر شــدن باشــگاه ها درآمدزایــی از طریق 
بلیط فروشی اســت. پس از آنکه تماشاگران با ورزشگاه ها 
قهر کردند و چند سالی فوتبال باشگاهی و حتی ملی ایران با 
حضور کمترین تعداد تماشاگر برگزار شد، مسئوالن به فکر 
افتادند که دوباره تماشــاگران را به ورزشگاه ها برگردانند. 
این التماس کردن برای بازگرداندن تماشاگران از باشگاه 
پرسپولیس و با رایگان اعالم کردن بازیها شروع شد و حاال 
تیم های دیگر هم دارند یکی یکی این کار را تکرار می کنند.
 پرســپولیس با همین روش توانســته تعداد قابل توجهی 
تماشــاگر را به ورزشگاه بکشاند. هرچند به این دلیل مهم 
باید زیبا و قابل تحمل بازی کردن پرسپولیس از نظر فنی 
را هم اضافه کرد. حــاال برخی تیم های دیگر هم دیدار با 
حریفانشان را رایگان اعالم کرده اند تا تماشاگران بیایند 
اما تضمینی برای این کار نیست چرا که در لیگ پانزدهم 

همه مثل پرسپولیس تماشاگر پسند بازی نمی کنند.

این موضوع را می توان از دو موضع متفاوت 
مورد بررسی قرار داد

اول اینکــه این امر نــه تنها اتفــاق خوبی نیســت، بلکه 

اتفاقی بدی نیز به شــمار مــی رود که باشــگاه ها دنبال 
رایــگان کــردن بلیط هــای ورزشــگاه ها می رونــد. این 
مســئله هم خجالت آور اســت، هم تضعیف کننده است 
و هــم بازخــورد بین المللی خوبی نــدارد. بلیــط فوتبال 
در ایــران مگــر چقدر اســت که دنبــال رایــگان کردن 
 آن می رونــد و یکــی از بازوهــای درآمدزایی باشــگاه را 

قطع می کنند؟ 
رایگان کردن بلیط ها البته دالیل فنی هم دارد اول اینکه 
بلیط فروشــی کال دست وزارت ورزش است و عمال سهم 
بســیار کمی به  باشگاه ها می رســد. ثانیا اینکه از فوتبال 
آنطور که باید و شــاید در بــازی های معمولی اســتقبال 
نمی شــود که در چنین شرایطی باشــگاه تصور می کند با 
رایگان کردنش بیشتر سود می برد و حداقل در بعد نتیجه 
گرفتن با اتــکا به نفــس هوادارانش بهتــر عمل می کند 
که دیدگاه بدی هم نیســت اما واقعیت اینســت که این به 
دمیدن در بوق از سر گشــادش شبیه است تا یک حرکت 

درست و منطقی.
بایــد تاکید کرد که راه درســت باال بــردن جذابیت، بهتر 
کردن شــرایط اقتصــادی و گرفتن پول بلیط فروشــی از 
وزارت ورزش است تا بخشی از هزینه های باشگاه تامین 
شــود. با این کار می توان آینده را ساخت، می توان درآمد 

زایی کرد و جلو رفت نه اینکه واپس گرایانه قدم برداشــت. 
این باشــگاه ها بــه درآمد نیــاز دارند اما به نظر می رســد 
مسیر طراحی شده یا اجرا شــده این روزها دقیقا پروسه را 
معکوس طی می کند. در واقع باید تاکید کرد اگر چه یک 
سری تماشــاگر به تعداد محدود خوشحال می شوند و به 
ورزشگاه می روند اما این باشــگاه ها می توانند سال های 
ســال با درست کردن مراحل و سیســتم های درآمدزایی 
تعــداد نامحــدودی فوتبال دوســت را طی ســال های 
سال خوشــحال کنند در نتیجه این درســت است نه آن 
که برخــی بازی ها را رایــگان کنیم، فرامــوش نکنید که 
برخی مســابقات اروپایــی بلیط هایی به قیمــت صد یورو 
یا دالر دارند و فروش هم می رود پس بهتر اســت مســیر 
را صحیــح طی کنیم نــه اینکه فقط به همیــن امروز فکر 
کنیم. نــگاه دیگر به این موضوع البته دیدن مشــکالت 
اقتصادی تماشــاگران اســت که نمی توانند هزینه های 
حضور در ورزشگاه ها و تهیه بلیت و تماشای یک مسابقه 
را تامین کنند. از این حیث باید رایگان اعالم شــدن را به 
نفع این دسته از تماشاگران دانست که می تواند به حضور 
پرتعداد آنها کمک کند. با این حال باید بیشتر بررسی شود 
که رایگان کردن تماشای مســابقات برای فوتبال خوب 

است یا ید؟

رایگان کردن فوتبال خوب یا بد؟

ورزش
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در دل همه خار غم شکستیم دریغ!
وز دست غم عشق نرستیم دریغ!

عمری به امید یار بردیم به سر
با یار، دمی خوش ننشستیم دریغ!

)شیخ فخراّلدین عراقی، قرن هفتم، رباعیات(

تبعات قمار در فضای مجازی
مجید ابهری  |  راه یافتن پدیده شوم قمار به فضای مجازی باعث ایجاد نگرانی در بین کارشناسان 

و مسئوالن حوزه اجتماعی شده است.
اگرچه قمار در قامت یک آسیب اجتماعی سابقه ای طوالنی در جوامع بشری دارد اما تغییر شکل 
آن در جوامع امروزی و راه یافتن آن به فضای مجازی نگرانی هایی را بین کارشناسان ومسئوالن 
حوزه اجتماعی ایجاد کرده اســت.فعالیت قمارخانه ها درایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
سبب شد تا این رفتار ناسالم در برخی الیه های اجتماع گسترش یابد. تا جایی که در شرایط فعلی 
نیز که این فعل مذموم به دلیل مذمت های فراوان دینی و ممنوعیت قانونی اش جایی در جامعه 
ندارد ، به صورت مخفی در بین بعضی افراد جامعه رواج دارد. اکنون اما نوع شرط بندی ها تغییر 

یافته و در قالب شرط بندی بر روی نتایج ورزش های مختلف انجام می شود.
کاری که ممکن اســت در ظاهر قمار به حساب نیاید اما در باطن مفهوم قمار را در اذهان تداعی 
می کند.اما آن چه باعث نگرانی کارشناســان اجتماعی شده اســت راه یافتن پدیده شوم قمار به 

فضای مجازی است. تا جایی که هم اکنون شکل های مختلف قمار در فضای مجازی از شرط 
بندی بر روی بازی های دو نفره و گروهی تا شرط بندی بر روی مسابقات ورزشی رواج دارد.

در این شــیوه کاربران با انجام بازی های آنالینی مانند تاس ریزی،تخته نرد و ...اقدام به شــرط 
بندی های گاه میلیونی می کنند.

بد نیســت در اینجا بــه عوارض جبران ناپذیــر قمار بــر  ارکان خانــواده و روح و روان قمار بازان و 
خانواده هایشان نیز اشاره کنیم. اضطراب وهیجان های روحی حاصل از این سرگرمی شوم باعث 

شده تا بسیاری از افراد به دلیل هیجانات شدید حتی جان خود را نیز از دست بدهند.
علت حرمت قمار در دین مبین اسالم عالوه بر هیجان های کاذب ایجاد شده در افراد، ایجاد کینه 
و عناد در بین قماربازان اســت. زیرا بازندگان قمار همواره از فرد برنده دشمنی در دل می گیرند و 
حتی ممکن است این دشمنی ها منجر به قتل و اقدامات تالفی جویانه خطرناکی نیز بشود. به نظر 
می رسد برای ریشه کنی این پدیده شوم در جامعه باید روحیه برد و باخت و قمار را در جامعه ریشه 

کن کرد و رسانه ها نیز درباره عوارض و عواقب جسمی و رفتاری قمار به مردم اطالع رسانی کنند.
چراکه اعتیاد به قمار چهار برابر خطرناک تر و سخت تر از اعتیاد به مواد مخدر است و معتادان به 

قمار باید تحت مراقبت، روانکاوی و درمان قرار گیرند.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روایتی از روابط پرتالطم استالین با همسر دومش
مروری بر »استالین«؛ اثر برگزیده سی و سومین جایزه کتاب سال 

کتاب »استالین« تالیف »ادوارد رادزینسکی« با ترجمه آبتین گلکار در سی و سومین جایزه کتاب 
سال در حوزه تاریخ و جغرافیا در بخش ترجمه به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. 

آبتین گلکار، مترجم کتاب »اســتالین« درباره این کتاب گفت: ادوارد رادزینسکی، پیش از اینکه 
زندگی نامه استالین را بنویسد، نمایشنامه نویس بود، وی پس از دسترسی به آرشیوهای محرمانه 
روســیه )آرشیو اسناد ریاســت جمهوری، آرشــیو حزب کمونیست، آرشــیو انقالب اکتبر، آرشیو 
کا.گ.ب و حتی مجموعه ای از اســناد خصوصی اســتالین در میان آرشیوهای مذکور( به تالیف 
این کتاب مبادرت کرد.  وی افزود: تبحری که رادزینســکی در آثار نمایشنامه نویســی در کارنامه 
خود داشت، باعث شد سرگذشت رهبر حزب کمونیســت اتحاد شوروی را در قالب رمان بنویسد، 
این قالبی که برگزید باعث شد مخاطب کشش بسیاری برای خواندن کتاب داشته باشد. از طرفی 
در این اثر نکاتی درباره استالین گنجانده شــده که به اسناد تاریخی استناد کرده و برای نخستین 

بار بیان شده است.
 این مترجم ادامه داد: یکی دیگر از دالیلی که باعث شد خوانندگان اقبال خوبی به این کتاب داشته 
باشــند عالوه بر جذابیت رمان گونه و اتکا بر اســناد اثر، اطالعاتی است که رادزینسکی از شرایط 
زندگی مردم شوروی در زمان استالین ارائه می کند؛ اطالعاتی که در کمتر کتاب  نوشته شده درباره 
آن دوره به چشــم می آید. نویســنده در این کتاب فضای زندگی مردم در زمان رهبری استالین بر 

شوروی را نیز به خوبی شرح داده است.
 گلکار درباره انتخاب کتاب ها به عنوان اثر برگزیده در جایزه کتاب سال گفت: اینکه کتابی به عنوان 
اثر برگزیده کتاب سال انتخاب شود، در چاپ مجدد آن تاثیر خواهد گذاشت اما باید گفت پیش از 
این انتخاب »اســتالین« به چاپ های مجدد رسیده و به دلیل شکل روایت داستانی آن توانسته با 

مخاطبان ارتباط خوبی برقرار کند.  این مترجم افزود: 
همچنین زندگی خصوصی استالین و در راس آن، روابط 
پرتالطم وی با همسر دومش، نادژدا آلیلیوا ارزیابی شده 
و این نکاتی اســت که خواننده را با متــن کتاب درگیر و 

باعث اقبال به اثر رادزینسکی می شود.
این کتاب همانند یک رمان اثری پرکشــش به شــمار 
می رود و یک زندگی نامه کامل از ژوزف استالین را شامل 
می شود. نکته جالب توجه این است که رادزینسکی در 
سال های گذشته در رادیو و تلویزیون روسیه برنامه اجرا 
کرده و مخاطبان زیادی نیز دارد و از همین شهرت برای 
پرفروش شدن کتاب نیز بهره برده البته در کنار آن کتاب 
بر پایه اسناد و مدارک متقنی نوشته شده است که پس از 
فروپاشی شوروی از حالت کامال محرمانه خارج و قابل 

دسترس شده است.
 این کتاب زندگی نامه اســتالین از زمــان تولد تا مرگ را 
شامل می شود و در سه بخش نوشته شده است. بخش 

نخســت که کوتاه ترین بخش آن نیز هست، کودکی استالین را روایت می کند و در بخش دوم نوع 
و نحوه ورود اســتالین به فعالیت های انقالبی را بازگو می کند. فعالیت های استالین با نام مخفی 
»کوبا« و نیز نقش وی در فضای سیاسی شوروی پس از انقالب اکتبر نیز از دیگر بخش های فصل 
دوم این کتاب است. ســومین بخش از این کتاب به موضوع چگونگی به قدرت رسیدن استالین 
به عنوان رهبر شوروی و حکومت وی بر این کشور نوشته شده که یکی از جذاب ترین بخش های 

این کتاب است.

مردی که با زندگی قهر کرد
صــادق هدایــت، داســتان نویس، مترجم و روشــنفکر 
نامــدار ایرانــی، 28 بهمــن 1281 در تهــران زاده شــد. 
بسیاری از محققان، رماِن »بوف کور« او را مشهورترین و 
درخشان ترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته اند. 
هرچند شــهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از 
نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل ســارتر، فرانتس کافکا 
و آنتوان چخوف نیز ترجمه کرده اســت. هدایت در جوانی 
گیاه خوار شد، کتابی در فواید گیاه خواری نوشت و تا پایان 

عمر گیاه خوار باقی ماند. او معتقد بود اگر انسان بخواهد دست از جنگ بردارد باید اول دست از کشتن 
و خوردن حیوانات بردارد. در فاصله سال های 1310 تا 1314 آثار بسیاری منتشر کرد که از آن جمله 
است: سایه روشن )حاوی 7 داستان(، نمایشنامه »مازیار«، وغ وغ ساهاب، سه قطره خون و چندین 
داســتان کوتاه دیگر نظیر »گرداب«، »دون ژوان کرج«، »مردی که نفسش را کشت«، »عروسک 
پشت پرده«، »علویه خانم« و... هدایت سال 1315 به همراه شین پرتو به هند رفت و به فراگیری زبان 

پهلوی پرداخت و کارنامه اردشیر پاپکان را در هند از پهلوی به فارسی ترجمه کرد.
طی اقامت در بمبئی اثر معروف خود بوف کور راکه در پاریس نوشته بود پس از اندکی دگرگونی، به صورت 
پلی کپی در پنجاه نســخه انتشار داد و برای دوستان خود فرســتاد. عده ای داستان بوف کور را برآمده 
از حال و هوای هند می دانند، ولی هدایت کار روی این اثر را از ســالها پیش آغاز کرده بود. سال 1321 
مجموعه سگ ولگرد را انتشار داد.  سال 1326 توپ مرواری را نوشت اما این اثر تا پس از مرگش به چاپ 
نرسید. سال 1329 با همکاری حسن قائمیان داستان »مسخ« کافکا را ترجمه کرد و در مجله سخن 

انتشار داد. سرانجام در 19 فروردین 1330 در آپارتمان اجاره ای اش در پاریس با گاز خودکشی کرد. 
    

 درخواست تجدیدنظر در قانون 
حفظ اراضی کشاورزی

دبیرخانه هماهنگی سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی با ارسال نامه ای به مقام معظم 
رهبری خواهان تجدید نظر در مصوبه مجلس با عنوان »قانون حفظ اراضی کشــاورزی« شد که به 
اعتقاد کارشناسان منجر به تخریب محیط زیست می شود. در بخشی از متن این نامه آمده است: ... 
دبیرخانه هماهنگی تشکل های تخصصی منابع طبیعی کشور، ضمن درخواست تجدیدنظر در مفاد 

این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظم له عنوان می دارد:
1( طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کالن اراضی مطرح گردیده است، 
به گونه ای که تشکیالت جهادکشــاورزی در استان ها به صورت سازمان و سطح تشکیالت استانی 
سازمان امور اراضی به اداره کل ارتقاء یافته و سایر ادارات کل و سازمان های تابعه همگی تحت نظارت 
سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، 
حفاظت از اراضی و عرصه هــای طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهــد گرفت که ذاتا با اصل 
حفاظت در تعارض می باشد و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصه های طبیعی که طی سالیان 
طوالنی از گزند فرصت طلبان و ســودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده 
برای امور اراضی استان ها )برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو 

به کمیسیون ماده )5( اضافه شده(، تماما تغییر کاربری شده و نابود  گردد.
همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است واگذار می گردد 

که این موضوع راه سودجویی و تصرف گسترده را هموارمی سازد.
2( سابقا با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره ای و نقشــه های کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن 
و مالکیت اراضی مشــخص می گردید. ولی در طرح جدید به منظــور کاهش تعارضات متصرفین و 
کشــاورزان و کاهش پرونده های قضایی در این حوزه، اعالم شــده تصرفاتی که تا قبل از سال 85 از 
عرصه های منابع طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفین واگذار گردد. در صورت اجرایی 
شدن این قانون تاراج منابع طبیعی کشور توسط متصرفین و زمین خواران که دغدغه به حق معظم له 
نیز بوده و هست، در سطح گسترده ای صورت می پذیرد. طبق تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره 
شده »طرح های تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسالمی یا هیات وزیران یا طرح های تملک 
دارایی استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توســعه استان ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری نداشته و 
همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند«؛ در حالی که سابقا طی فرایندی کامال مشخص و با نظر 
گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ اســتعالمات الزم، فرایند تغییر کاربری صورت می پذیرفت. 
این ماده عمال دســت سودجویان را جهت هجوم به عرصه های طبیعی باز گذاشته و در ظرف اندک 
زمانی باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرح های بدون ضابطه و ارزیابی نشده اقدام به تصرف اراضی 

طبیعی خواهند نمود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

حضور »حسین شریعتمداری« در سریال شهرزاد!
در هفدهمین قسمت از سریال شهرزاد تصویر حسین 
شــریعتمداری مدیرمســئول روزنامه کیهان در کنار 
چهره های وابسته به حزب توده و وابستگان به کشور 
شوروی نمایش داده می شود!  در جدیدترین قسمت از 
سریال شهرزاد در تابلوی افراد تحت تعقیب شهربانی 
تصویر حسین شریعتمداری در زندان ضد خرابکاری 
ساواک نمایش داده می شــود! در این قسمت فرهاد 
به شهربانی فراخوانده شده و برای ارتباط با چهره های 

وابسته به شوروی و کمونیست ها بازخواست می شود. اما زمانی که قصد خروج از شهربانی را دارد 
به او تصاویری را نشان می دهند که شاید بتواند از میان آنها عوامل شوروی را شناسایی کند. در این 
میان تصویر مدیرمســئول فعلی روزنامه کیهان نمایش داده می شود. در حالی که سریال شهرزاد 
دوران پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 را روایت می کند که در آن ایام شریعتمداری احتماال فقط 
7 سال سن داشته! و این تصویر در کمیته مشترک ضدخرابکاری ثبت شده که این زندان در زمان 
روایت داستان شهرزاد وجود نداشت و در پي دستور محمدرضا شاه، کمیته مشترك ضد خرابکاري 
در تاریخ چهارم بهمن 1350 تأسیس شد!  اگر این اتفاق را یک گاف بزرگ برای سازندگان شهرزاد 
تلقی نکنیم، می تواند یک شــیطنت سیاسی عنوان شود. ســریال شهرزاد گاف های دیگری هم 
داشــته که از میان این می توان به ماجرای برادران هفت کچلون اشاره کرد. در جایی از سریال که 
»برادران هفت کچلون« حضور دارند، مخاطب با هفت برادر با سرهای تراشیده روبه رو می شود اما 
با تحقیق کوچکی معلوم می شود برادران هفت کچلون هشت نفر بوده اند و اصال کچل نبوده اند.

سریال »کیمیا« باالخره به پایان می رسد
بــا پخــش قســمت 110 از »کیمیا«، ایــن مجموعه 
تلویزیونی که به عنوان طوالنی ترین سریال تلویزیون از 
آن یاد می شود، شب سه شنبه 20 بهمن به پایان می رسد. 
جواد افشار، کارگردان مجموعه »کیمیا« پخش آخرین 
قسمت مجموعه »کیمیا« را امشب، 20 بهمن ماه عنوان 
کرد و از پخش دو قســمتی پشت صحنه این مجموعه 
طی روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه )21 و22 بهمن 
ماه( خبــر داد. او همچنین نکاتی را درباره سرنوشــت 

شخصیت های اصلی »کیمیا« و پایانی که انتظارشان را می کشد، بیان کرد. کارگردان سریال های 
»مادرانه« و »کیمیا« درباره پایان این مجموعه بیان کرد: علی رغم وجود تلخی ها، بحران ها و مسائل 
مختلف در داستان، »کیمیا« پایانی امیدبخش دارد. زیرا همه شخصیت های محبوب داستان اعم از 
آرش، آزاده ، شهریار  و کیمیا سعادتمند و رستگار می شوند. این کارگردان ادامه داد: »کیمیا« علی رغم 
فراز و نشیب هایی که در طول زندگی داشت و راه های درست و غلطی که انتخاب کرد، در این مسیر سعی 
کرد خودش را پیدا کند و تاوان اشتباهاتش را بدهد. کیمیا شخصیتی است که سعی می کند روی اصولی 
حرکت کند که به آن باور دارد. او سپس با اشاره به شخصیت »کیمیا«، همچنین بیان کرد: »کیمیا« 
همین که موفق می شود امانت دوست کودکی اش را بازگرداند، از این منظر سعادت مند می شود. این 
کارگردان با اشاره به تلخی ها و شیرینی هایی که مجموعه کیمیا در طول 110 قسمت داشته است، 
یادآور شد: تلخی و شیرینی از دیدگاه های مختلف ممکن است متفاوت باشند. پایان کیمیا را شیرین 

می بینم، چون سرنوشت چند تن از شخیت های مهم این کار شیرین رقم می خورد.
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طرح: محمدعلی رجبی افزایش نرخ جریمه ها از 15 اسفند ماه اعمال می شود! 


