
ماجراجویی های نوعثمانی
شب گذشته و تنها ساعاتی پس از اعالم تصمیم دولت ترکیه مبنی بر همکاری با عربستان سعودی جهت 
انجام اقدام نظامی در سوریه، ارتش ترکیه اقدام به هدف قرار دادن مواضع کردها در شمال سوریه کرد. 
اقدامی که هرچند بنا بر ادعای آنکارا، با هدف جلوگیری از اعمال تهدید از جانب کردها علیه ترکیه انجام 
می گیرد، اما در حقیقت می توان آن را زمینه سازی برای اعزام نیروی نظامی و انجام عملیاتی گسترده تر در 

صفحه 4سوریه دانست. این اقدام در شرایطی انجام می گیرد که به تازگی، قدرت های منطقه ای ...
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 فعال از سرطان 2 بر صفر 
جلو هستم

توضیحات نوبخت در مورد ورشکستگی صندوق بازنشستگی

مکانیزم 1 به 7 در پرداخت حقوق
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است؛ بنابراین 

در برنامه ششم برای آن تصمیم گیری شده است. محمدباقر نوبخت در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران افزود: منابع مالی ما محدود است و نمی توانیم در یک برنامه همه مشکالت کشور را 

حل کنیم بنابراین تفاوت اصلی برنامه ششم توسعه با برنامه های قبلی اینست که برنامه ششم مسئله 
محور است و روی چند محور خاص متمرکز شده است. وی افزود: مسائلی مانند آب ، محیط 

زیست و صندوق های بازنشستگی از جمله مسائل مهمی است که اگر در برنامه 
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اسطوره فوتبال هلند می گوید فعال توانسته 
سرطان را شکست دهد ولی 
نمی داند در آینده چه 
اتفاقاتی رخ خواهد داد. 
یوهان کرایف اسطوره 
68 ساله  ...

 باالگرفتن انتقادها از رسانه ملی 

مشکل صدا و سیما و روحانی چیست؟
صفحه 2

صفحه 5

یکی از نزدیکان به بیت امام گفت: 
سایت جهان نیوز که چند روز پیش 

خبر از تیر خالص  ...

فرمانــده قــرارگاه پدافند هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران 

با تأکید بر ...

مشــاور رییس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: علی الریجانی 

قرار نیست  ...

سید حسن 
خمینی گریه 

نگرد

کمک تمام قد 
پدافند هوایی 
ایران به سوریه

الریجانی قرار 
نیست لیستی 

بدهد

انقالبی نیستی؟ پس نیستی!

نقش دفتر رهبری در 
افزایش تایید صالحیت ها

وزیر کشــور با اشــاره به اینکه رســانه ها نباید دنبال 
ایجاد تردید در جامعــه در دوران تبلیغات انتخاباتی 
باشــند و جبهــه دیــو و دلبر درســت کننــد، گفت: 
مــا حــق نداریم کســانی کــه در شــورای نگهبان 
تاییــد شــده اند را به طبقــه خوب و بد تقســیم کرده 
و بگوییــم برخــی از آنهــا دنبــال نفــوذ  هســتند.
عبدالرضا رحمانــی فضلی صبح امروز در نشســت 
دســت اندرکاران انتخابــات با مدیران رســانه ها در 

صفحه 2محل وزارت کشور با تاکید بر  ...

 پیروز انتخابات 
خواهیم بود

حجت االسالم سیدهادی خامنه ای می گوید پیروزی 
الزاما در این خالصه نمی شــود کــه تعداد زیادی از 
اصالح طلبــان در مجلس باشــند و رای بیاورند، به 
نظــر من پیروزی این اســت که مــا بتوانیم خود را به 
مردم خوب بشناســانیم و به آنها بگوییم که در کشور 
چه می گذرد. این نماینده مجلس ششــم همچنین 
معتقد اســت مواضع همه اصالح طلبان با هم یکی 
نیســت پس قطعا شــخصی مثل علــی مطهری در 

صفحه 3لیست اصالح طلبان جا دارد ...

فاجعه در انتظار موصل 
واشــنگتن پســت گزارش داده ســد »موصل« در خطر 
تخریــب قــرار دارد و دولت عراق الزم اســت در عملیات 
آزادســازی »موصل« مراقب حفاظت از این ســد باشــد 
چراکه درهم شکســته شــدن آن نیم میلیــون عراقی را 
بــه زیر آب فرو خواهد بــرد. این روزنامــه در گزارش خود 
می نویســد عملیات آزادسازی شــهر »موصل« از دست 
گروه »داعش« در شــرف آغاز شــدن اســت و در این اثنا 
خطر بیش از پیش »ســد موصل« را که در شرف تخریب 
اســت تهدید می کند.  سد ۵۴/۸۶۴ متری »موصل« اگر 

صفحه 4شکسته شود، سیلی خانمانسوز  ...

چگونه رابطه را از 
نارابطه تشخیص دهیم؟

ســیمین زرگران- آمار طــالق در ایران که مدیر کل 
دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت ســازمان 
ثبت احوال کشــور در اواخر فروردین امســال اعالم 
کرد به باز شــدن زخمی منجر شد که عمق آن بسیار 
بیشــتر از گمانه زنی هــای معمولی بود. تصور اینکه 
به گفتــه این مقام دولتی در ســال گذشــته به طور 
متوسط هر ساعت ناقوس مرگ 19 رابطه انسانی در 
ایران نواخته شــده با تکیه بر آنچه تاکنون به عنوان 

صفحه ۶علل معضــالت خانوادگی  ...

روباه های مهار نشدنی 
لستر

لسترســیتی یکی از تیم های شگفتی ساز قاره اروپا 
است چون در حال حاضر در صدر لیگ برتر انگلیس 
قرار گرفته است. این تیم نسبت به گذشته تغییر زیادی 
کرده است. یک ســال پیش در پایان هفته بیست و 
پنجم، قعرنشین بود و در پایان فصل هم با پنج امتیاز 
اختالف از ســقوط نجات یافت اما اکنون ۵3 امتیاز 
کســب کرده اســت و تاتنهام در رتبه دوم قرار دارد.
لسترسیتی تا ثبت رکورد تاریخی ۵۵ امتیازی خود در 
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مصاحبه های یک دست صداوسیما، توهین به رای دهندگان
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 نیروی انتظامی در تبلیغات انتخاباتی دخالتی ندارد
فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد: 250 هزار نفر از نیروهای انتظامی پای صندوق های رای و همچنین در داخل شهرها 

و حوزه های انتخاباتی و حتی در مناطق مرزی امنیت انتخابات را برقرار می کنند.
سردار حسین اشتری روز یکشنبه در حاشیه همایش جانشین فرماندهان انتظامی استان ها در جمع خبرنگاران افزود: امروز 
در این همایش ماموریت های پیش روی نیروی انتظامی تا پایان سال اولویت و اهداف سال آینده ترسیم شد و وظایف نیروی 

انتظامی و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری که هفتم اسفند ماه برگزار می شود تشریح شد.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی وظایفی قبل، حین و پس از انتخابات به عهده دارد بر این اساس مسوولیت امنیت انتخابات به 

عهده نیروی انتظامی است البته با مشارکت و همکاری دستگاه های نظامی و امنیتی است. اشتری اضافه کرد: نیروی انتظامی آمادگی دارد تا با هماهنگی 
دستگاه های مختلف انتخاباتی آرام با نظم و امنیت و پروشور را برگزار کند که امیدواریم با همکاری کاندیداها و شهروندان مشکلی نداشته باشیم. فرمانده ناجا 
اضافه کرد: البته پیش بینی های الزم انجام شده و با تمام توان و قوا حضور داریم و چنانچه مردم به موارد مشکوکی برخوردند می توانند با سامانه 110 اطالع 
رسانی کنند تا ماموران سریعا حاضر شده و مشکل را بررسی کنند. اشتری ادامه داد: ما طبق قانون وظیفه خود را انجام می دهیم و بر اساس دستورالعمل 
ستاد کل نیروهای مسلح و تدابیر مقام معظم رهبری نیروهای نظامی و انتظامی دخالتی در بحث انتخابات ندارند بر این اساس همه توجیه هستند و تا امروز 
نیز هیچ گزارشی ارسال نشده است. وی با بیان اینکه ماموران توجیه هستند به وظایف خود عمل کنند گفت: فضای تبلیغاتی در نیروی انتظامی وجود ندارد 

و تا زمانی که ماموران در لباس هستند و عضو ناجا به شمار می آیند در هیچ شرایطی حق دخالت ندارند.

کمک تمام قد پدافند هوایی ایران به سوریه
فرمانــده قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران با تأکید بر اینکه هرگونه حضور در خاک ســوریه بدون 
هماهنگی با دولت این کشور شکست به بار می آورد، گفت: دولت سوریه از ایران در زمینه پدافندی کمک  درخواست کند، 
تمام قد به آنان کمک می کنیم. امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری 
اسالمی ایران  درباره ادعای دولت عربستان برای اعزام نیروی زمینی به شمال سوریه، گفت: سوریه یک کشور بزرگ 
و اسالمی و صاحب دولت رسمی و ملتی غیور است که بیش از پنج سال است با تروریست ها مبارزه می کند و حضوری 

که بدون هماهنگی با دولت این کشور باشد، جز شکست و افتضاح چیزی به بار نمی آورد.
وی افزود: کســی که نیت خیری را اعالم می کند باید بــا عملش آن را ثابت کند و حضوری که بدون هماهنگی باشــد نیت خیری ندارد و این حضور، 
حضوری باافتخار نخواهد بود. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با اشاره به اینکه الزمه کشورها برای خارج شدن از انزوا زیر پا گذاشتن 
حقوق حقه یک ملت نیست، تصریح کرد: عربستان به جای فکر کردن به حضور در سوریه و دخالت در امور آن کشور، باید به فکر این باشد که در یمن 
خونریزی و کودک کشــی نکند. امیر اسماعیلی درباره پاسخ ایران به این گونه تهدیدات علیه نظام سوریه، گفت: اقدامات ایران همان طور که فرمانده 
معظم کل قوا فرمودند مستشاری است و هر جا دولت سوریه از ایران در زمینه پدافندی کمک  درخواست کند، تمام قد به آنان کمک می کنیم. فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( درباره تهدید حرمین شــریفین کربال و نجف، گفت: حرمین شــریفین خط قرمز ماست و دفاع از آن وظیفه 

شرعی مسلمانان است.

نقش دفتر رهبری در 
افزایش تایید صالحیت ها

وزیر کشور با اشاره به اینکه رسانه ها نباید دنبال ایجاد 
تردید در جامعه در دوران تبلیغات انتخاباتی باشــند و 
جبهه دیو و دلبر درســت کنند، گفت: ما حق نداریم 
کسانی که در شورای نگهبان تایید شده اند را به طبقه 
خوب و بد تقســیم کرده و بگوییم برخی از آنها دنبال 

نفوذ  هستند.
عبدالرضــا رحمانــی فضلی صبح امروز در نشســت 
دست اندرکاران انتخابات با مدیران رسانه ها در محل 
وزارت کشــور با تاکید بر اینکه ایجاد تضاد و تنش در 
جامعه و تقویت تردیدها در انتخابات آفت انســجام و 
وحدت است، اظهار کرد: رسانه ها باید در یک فضای 
کارشناســی، منصفانه و عادالنــه آراء جناح ها را در 

اختیار مردم قرار دهند.
وی در ادامــه افــزود: همه کســانی که از شــورای 
نگهبان تایید گرفته اند افراد دلسوزی هستند بنابراین 
نباید آنها تخریب شوند. تردیدافکنی، تهمت، تخریب 
و تهدید با اخالق رســانه ای اسالمی سازگار نیست. 
رسانه ها نباید برخی تحلیل ها و اظهارات غیراخالقی 
و تند را منعکس کرده و باید آبروی داوطلبان را حفظ 

کنند.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ها تاکنون 
نقش خوبی در همراهــی با مردم و تعامــل با وزارت 
کشــور داشته اند، خاطرنشــان کرد: رسانه ها باید به 
وزارت کشور کمک کنند و هرجا خالف قانون عمل 
می شود تذکر دهند. رسانه ها همچنین باید به مردم 

گاهی دهند. آ
رحمانــی فضلــی در ادامــه با اشــاره به نحــوه آغاز 
فعالیت هــای انتخاباتــی وزارت کشــور و تعامــل 
بــا شــورای نگهبــان گفــت: در حــوزه مقدماتی و 
زمینه ســازی انتخابــات کارها به خوبــی پیش رفت 
و مــا با شــورای نگهبــان تعامــل خوبی داشــتیم. 
مــا دنبال برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی بودیم 
و در ایــن زمینــه بــا شــورای نگهبــان هــم تعامل 
داشــتیم اما در نهایت شــورای نگهبان سخت افزار 
ایــن انتخابــات را تاییــد کــرد، امــا نرم افــزار آن را 
 تایید نکــرد و بــا برگــزاری انتخابــات الکترونیکی 

مخالفت کرد.
وی در ادامــه افــزود: ما خدمت رهبری رســیدیم و 
مطالبه ایشان را درباره انتخابات خواستیم که ایشان 
فرمودند از وزارت کشــور برگزاری انتخابات قانونی 
و ســالم را می خواهیم. مبنای ما هم همین بود و ما 
از همه مســووالنی که تجربه برگــزاری انتخابات را 
داشــتند دعوت کردیم و از تجربیات آنها بهره بردیم. 
ما اکنون آنچه در گذشته موجب چالش شده را بررسی 

کردیم و آنها را مدنظر قرار دادیم.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به بررسی صالحیت ها 
در شورای نگهبان و هیات های نظارت گفت: در این 
مساله سران سه قوه و مسووالن وارد شدند. حرف ما 
هم این بود که باید شرایط حداقلی برای رقابت شکل 
بگیرد و حق کســانی که صالحیت دارند از بین نرود. 
من جلســات متعددی با آقای جنتی داشــتم و حتی 
به دفتر رهبری هــم رفتم که توصیه هــا و ارجاعات 
متعددی از ســوی دفتر رهبری به شــورای نگهبان 
انجام شــد و این توصیه ها نقش موثری در بررســی 

صالحیت ها داشت.
وی ادامه داد: من پنج جلســه به دفتر رهبری رفتم 
و دفتر رهبــری هم افــرادی را به شــورای نگهبان 
فرســتادند تا دیدگاه های وزارت کشور را آنجا مطرح 
کننــد. من با مســووالن نظام هم مکاتبه داشــتم و 
لزوم رقابت انتخاباتی و تشــویق مــردم به حضور در 
انتخابات را یادآور شدم که نتیجه همه این تالش ها 

تایید صالحیت  1500 نفر دیگر بود.

مشکل صدا و سیما و روحانی چیست؟
 باالگرفتن انتقادها از رسانه ملی 

انتقادها به عملکرد سیاسی صداو ســیما در جریان اتفاقات خاص به اوج خود 
می رســد. این اتفاقات می تواند سالگرد انقالب باشد یا سالگرد انتخابات های 
76 و 88 یا رحلت امام خمینی در واقع هر رخداد تاریخی دیگری. همچنین می 
تواند درخصوص مســائل جاری روز باشد مثل مذاکرات هسته ای، راهپیمایی 

ها، انتخابات ها و حتی جشنواره فیلم فجر. 
شاید در دو سالی که از عمر دولت روحانی می گذرد بیشترین تنش بین دولت و 
صداوسیما در جریان مذاکرات بود، وقتی صداوسیما در قامت رسانه اپوزیسیون 
علیه دولت و تیم مذاکره کننده مســتند و گــزارش تهیه می کرد. اما در یک ماه 
گذشته مناقشه یک بار با سانسور بخشی از سخنان رئیس جمهور در این رسانه و 
در دو مقطع دیگر با قطع و عدم پخش سخنان او در دو روز پیاپی وارد فاز جدیدی 
شده اســت. حاال نیز با نزدیک شــدن به انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
خبرگان بار دیگر ســیل انتقادها روانه تنها رسانه رســمی تلویزیونی ایران شده 
است. حاشــیه های پخش فیلم انتخاباتی هاشمی رفسنجانی شاید خوان اول 
این انتقادها باشد. انتقادهایی که اصل حرفشان این است که صداوسیما رسانه 
ای ملی است و باید دیدگاه های سیاسی همه گروه های رسمی و قانونی کشور 
را انعکاس دهد، نه اینکه تنها تریبون گروهی خاص باشد و به این صورت رسانه 

ملی تبدیل شود به رسانه میلی.

صداوسیما رودرروی روحانی 
هفته قبل دو همایش با حضور رئیس جمهور به عنوان ســخنران برگزار شد که 
با وجود قرار قبلی پخش آن از ســوی صداوسیما لغو شد. یکی همایش »زنان و 
اعتدال و توسعه« و دیگری همایش »تجلیل از دست اندرکاران برجام«. دست 
اندرکاران صداوســیما دو دلیل را در این رابطــه مطرح کرده اند. یکی هم زمان 
بودن سخنان رئیس جمهور با ســاعت اخبار )!( و دیگری نامزد خبرگان بودن 

روحانی.
داود نعمتی انارکی، مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما،در این خصوص 
گفته است: فراموش نکنیم که در مرحله  انتخابات هستیم و دوستان باید نسبت 
به پخش سخنرانی نامزدهای انتخابات مراعات داشته باشند و دکتر روحانی نیز 
نامزد خبرگان هستند؛ بنابراین اگر در برنامه هایی که به نوعی حزبی محسوب 
می شوند، ســخنرانی دارند نباید انتظار داشت که تمام سخنرانی ایشان به طور 
کامل پخش شود. ســخنانی که با توجه به ملی بودن موضوع برجام و شهدای 
هسته ای، به نظر چندان قانع کننده نمی رسد و به همین جهت هم انتقادهای 

بسیاری را در پی داشته است. 
برای مثال وزیر کار با انتقاد از دلیل تراشــی های مســئوالن صداوســیما برای 
قطــع ســخنرانی رئیس جمهــوری در تلویزیــون، گفت: پــس در این صورت 
رئیس جمهوری باید تا روز انتخابات در خانه بنشیند و کاری انجام ندهد. به گفته 

او بنا بر این استدالل سخنان ائمه جمعه هم نباید از صداوسیما پخش شود.
به عالوه در جلسه فوق العاده شورای نظارت بر صدا وسیما گزارش دکتررحمانی 

فضلی وزیرکشور و نماینده قوه مجریه در این شورا درمورد قطع پخش سخنان 
روحانی ارائه و مقرر شــده اســت تذکر الزم درمورد لزوم هماهنگی بیشــتر به 

سازمان صدا و سیما برای پخش سخنان مقامات ارشد نظام داده شود.

مشکل در بودجه صداوسیما است؟
جلسه فوق العاده شــواری نظارت بر صداســیما اما به درخواست حسام الدین 
آشــنا نائب رئیس و نماینده رئیس جمهوری در این شــورا تشــکیل شد. روابط 
عمومی صداوسیما صداوسیما امروز در نامه ای در این خصوص توضیح داده و 
دولت را به پرداخت نکردن بودجه این سازمان متهم کرده است. موضوعی که 
درصورت درســت بودن می تواند علت احتمالی باالرفتن ســطح تنش ها میان 

دولت و صداوسیما باشد.
روابط عمومی صداوســیما در اطالعیه خود با اشــاره به اینکه موضوع مهمی 
که این شــورا قول بررسی آن را در خصوص رســانه  ملی داده بود، این است که 
صداوسیما یک دســتگاه فرهنگی است که بودجه اش باید توسط دولت تأمین 
شود و نه از طریق درآمدهای بازرگانی، تاکید کرده است که این سازمان در انتظار 

اقدامات مؤثر شورا در این خصوص است.
بنا بر آنچه در اطالعیه روابط عمومی ســازمان صداوســیما آمــده، در بودجه 
پیشنهادی دولت به سازمان صداوســیما برای سال 95، تنها 1 درصد رشد در 
نظر گرفته شــده اســت و دولت حتی در بودجه جاری این سازمان نیز به نسبت 
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان سازمان، افزایشی قائل نشده است، این در 
حالی است که رشد قابل توجهی برای بودجه سایر دستگاه های دولتی فرهنگی 

در نظر گرفته شده است.
این اطالعیه همچنین در ادامه به این سخن ریاست جمهوری اشاره کرده که 
صداوســیما باید از طریق کســب درآمد، به اداره خود بپردازد و نوشته است: به 
همین دلیل نیز در دور جدید فعالیت های سازمان و به  منظور افزایش درآمدها، 
گهی های بازرگانی کرد که متاسفانه گروه  رسانه ملی اقدام به برگزاری مزایده آ
برنده مزایده با کار شکنی های مختلفی رو به رو شده است و حتی برخی مقامات 
دولتی از رؤسای بانک ها خواسته اند در این مزایده با صداوسیما همکاری نکنند.

بازبینی سخنان نامزدهای خبرگان
موضوع دیگر انتقــاد این روزها از صداوســیما پخش فیلم تبلیغاتی هاشــمی 
رفسنجانی از این رسانه است. اینکه این فیلم به جای شبکه تهران، از شبکه اچ 
دی پخش شده، اینکه هم زمان با بازی فوتبال تیم پرسپولیس پخش شده و در 

نهیات اینکه بخش هایی از آن سانسور شده است. 
بعد از پخش فیلم هاشــمی رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در یادداشتی از حواشی حضور هاشمی در صداوسیما و سانسور 
فیلم او نوشت. در این یادداشت آمده است که براساس قرار قبلی قرار شده آیت 
الله هاشــمی 18 دقیقه ســخن بگوید و کارگردان تلویزیونی برنامه 10 دقیقه و 

پنج دقیقه پایانی را با اشــاره به ســخنران اطالع دهد. در حالی که کارگردان تا 
پایان اشــاره ای برای اعالم زمــان وقت نکرده و آیت الله هاشــمی 23 دقیقه و 
نیم سخنرانی کرد. ســلیمانی می نویسد: »جالب است در پایان برنامه وقتی به 
کارگردان گفتم چرا زمان را طبق معمول همه کاندیدا و قرار قبلی اعالم نکردید، 
سکوت کرد. شاید برای من جوابی نداشت و احتماال می خواستند ایشان بیشتر از 
حد معمول سخن بگوید تا دستشان برای حذف بخشی از سخنانشان باز باشد«. 
به گفته مدیر روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظــام او پس از اتمام 
ضبط برنامه، 18 دقیقه از سخنان هاشــمی را انتخاب کرده و تحویل سازمان 
داده است، اما متوجه شده است که سخنان او دچار سانسور شده و بخش هایی 

از نطق را حذف کردند. 
اما امروز روابط عمومی ســازمان صداوسیما در بیانیه ای درمورد حذف بخشی 
از نطق انتخاباتی آیت الله هاشــمی رفســنجانی توضیح داده و سخنان روابط 
عمومی مجمع تشــخیص مصلحــت را تکذیب کرده اســت. در این بیانیه ذکر 
شده است که بر اساس قانون انتخابات نظارت بر تبلیغات تلویزیونی نامزدهای 
مجلس خبرگان رهبری بر عهده کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات خبرگان 
در هر اســتان است که ریاست آن با استاندار است. سایر اعضای آن نیز عبارت 
اند از دادســتان، رئیس هیئت اســتانی نظارت بر انتخابــات و مدیرکل صدا و 
سیمای استانی و از این رو صدا و ســیما تنها یک عضو این کمیسیون و مجری 

مصوبات آن است.
این اطالعیه درخصوص ادعاهای روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت 
نیز تاکید کرده است که در برنامه تلویزیونی تبلیغاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی 
مانند سایر نامزدهای محترم بر اساس قانون و رویه یکسان مورد تصویب و تایید 
کمیســیون نظارت بر تبلیغات تهیه شــده و آنچه پخش شده بر اساس مصوبه 
کمیسیون مذکور بوده است. لذا ادعای مطرح شده در بیانیه مدیر روابط عمومی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره نقش رســانه ملی در تدوین نهایی این 
برنامه، غیر دقیق و احتماال ناشی از عدم اطالع کافی از قانون انتخابات است.
این اطالعیه ادعای مطرح شــده در خصوص عدم اطالع رسانی در باره زمان 
باقی مانــده نطق تلویزیونی هنگام ضبط برنامه را نیز نادرســت و غیر منطبق با 
واقعیت خوانده و تاکید کرده اســت: این امر نیز عینا طبق مصوبه کمیســیون 
نظارت بر انتخابــات درباره همه نامزدهای محترم به طور یکســان و از طریق 
عالمت روشن شــدن نــور قرمز در برابر نامزد محترم و نیز اشــاره دســت مدیر 

صحنه اجرا شده است.
اما نکته مهم این اطالعیه بخش پایانی آن اســت که در آن به بازبینی سخنان 
کاندیداهای خبرگان اشــاره شــده است: انتشار ســخنان تبلیغاتی نامزدهای 
محترم خبرگان بدون طی مرحله بازبینی توســط کمیســیون یادشده، اقدامی 
خالف قانــون و مخالف نص صریح مصوبه کمیســیون نظارت بــر انتخابات 
خبرگان اســت که به تک تک نامزدهای محترم یا نمایندگان ایشان ابالغ شده 

است.

واکنش روزپیگیری روز

امنیت ستادهای انتخابات داوطلبان را تامین می کنیم
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ما از همه داوطلبانی که تایید صالحیت شده اند حمایت کرده، امنیت ستادهای آنها را تامین و از تبلیغات قانونی دفاع می کنیم. محمدحسین مقیمی در حاشیه نشست 
دست اندرکاران انتخابات و مدیران رسانه ها در جمع خبرنگاران در واکنش به حواشی پیش آمده درباره تبلیغات خبرگان در روز 22 بهمن اظهار کرد: کسانی که روند تبلیغات قانونی را با مشکل مواجه کنند 
در واقع در انتخابات اخالل کرده اند و قانون میزان این مجازات را مشخص کرده است. وی در ادامه افزود: کسانی که به حوزه تبلیغات شکایت دارند، دستگاه قضا حتما شکایت آنها را پیگیری خواهد کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که شرایط تبلیغات برای همه یکسان باشد و همه داوطلبان بتوانند از امکانات قانونی به نحو مطلوبی بهره ببرند. همه کسانی 

که تایید صالحیت شده اند از نظر ما همانند هم هستند و ما تفاوتی در مورد آنها نداریم. وی به داوطلبان انتخابات هم توصیه کرد که اخالق و قانون را رعایت کرده و از تخریب پرهیز کنند.
مقیمی همچنین درباره تعداد حوزه های انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان دارای 31 حوزه اصلی و 1031 حوزه فرعی و مجلس شورای اسالمی 

207 حوزه اصلی و 855 حوزه فرعی دارد. رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: حدود 120 هزار صندوق رای برای دو انتخابات پیش بینی شده است.

سیاسی
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حجت االسالم غالمحسین محســنی اژه ای در نشست خبری هفتگی خود به 
سواالت خبرنگاران پاسخ گفت. اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد حمله ماموران 
شــهرداری به یک کارواش در سعادت آباد و پیگیری موارد گذشته از نظر قضایی 
توضیح داد در اینگونه موارد به خصوص اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد 
پرونده تشکیل می شود و براساس پیگیری ها تاکنون 7 نفر از دست اندرکاران این 
کارواش شاکی هســتند و پرونده ای هم تشکیل شــده که طبق آن از مسئوالن 
شهرداری منطقه هم درخواست کرده ایم توضیحات خود را ارائه کنند، اما تاکنون 

قرار بازداشت برای کسی صادر نشده است.
در بخش دیگری از این نشســت خبری خبرنگاری با بیان اینکه در اولین روز آغاز 
تبلیغات انتخابات خبرگان بنرهای تبلیغاتی آیت الله هاشمی جمع آوری شده اند، 
از اژه ای پرسید آیا قوه قضائیه به این پروند ه ورود کرده، که سخنگوی قوه قضاییه 
گفت: قانون تعداد و ابعاد بنر را پیش بینی کرده اســت. اگر کســی قبل از شروع 

تبلیغــات اقدامی انجام دهد، خالف اســت و اگر در زمان تبلیغــات هم خارج از 
چارچوب های قانونی اقدامی انجام دهد اعم از انتخابات مجلس شورا یا مجلس 
خبرگان برخورد می شود و نیازی نیست که نیروهای خودسر این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی صورت گیرد، نیروی انتظامی موظف است اقدامات 
الزم را انجام دهد، افزود: آنچه در مورد اتفاقات روز بیست و دو بهمن گفته اند این 
بوده که گویا یک وانت بنر با محتوای خالف قانون می خواسته این بنر ها را توزیع 
کند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر ماجرا از این قرار باشد این اقدام 

درست است، در غیر این صورت هم مسئله در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری در خصوص انتقادهای صورت گرفته 
به شورای نگهبان نیز گفت: اگر کســی نسبت به شخصیت حقیقی یا حقوقی 
توهینی کند که حسب وظیفه او باشد نه تنها توهین به هرکسی جرم است بلکه 
مدعی العموم هم می تواند آن را دنبال و تحت تعقیب قرار دهد. نقد غیر از توهین 

است. اگر کسی به صورت مستدل نقدی داشته باشد نباید به او متعرض شویم. 
خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که رئیس جمهور هفته گذشته از نقش یک 
دستگاه در قاچاق کاال خبر داد پرسید که آیا گزارشی به قوه قضائیه داده شده و 
آیا عدم انتشار این گزارش نیز جرم محسوب می شود که اژه ای پاسخ داد: اینکه 
از ناحیه هر مسئولی به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود صحیح نیست. از 
نظر اخالقی نیز وقتی مســئولی به صورت مبهم و کلی حرف بزند ممکن است 
ذهن مردم به موارد گوناگون برود. در مواردی هم ممکن اســت باعث تشویش 
اذهان عمومی شــود که در این صورت جرم اســت. او با بیان اینکه ما در مورد 
قاچاق کاال ســتادی داریم گفت: اگر مســئولی اطالعاتی داشته باشد و آن را 
بازگو نکند خالف قانون اســت. در این روند در دوره های قبل هم بوده که برخی 
می گفتند اسم مفسدان اقتصادی در جیب من است. این اسامی در جیب شما به 
چه دردی می خورد. امیدواریم اگر رئیس جمهور اطالعاتی دارد براساس وظیفه 
و اخالق این اطالعات را ارائه دهد تا انگشت اشاره به جاهای دیگری نرود، اما 

تا االن مورد خاصی با این عنوان قوه قضائیه گزارش نشده است.

گویا بنرهای هاشمی غیرقانونی بوده است

انقالبی نیستی؟ پس نیستی!
مصاحبه های یک دست صداوسیما، توهین به رای دهندگان

محمد مطهری فرزند شهید مطهری در یادداشتی با عنوان »انقالبی نیستی؟ 
پس نیستی« به نقد عملکرد صداوسیما در ایام انتخابات پرداخته است. مطهری 
در این یادداشت به این موضوع اشاره کرده است که مشارکت مردم در انتخابات 
مجلس همواره زیر 60درصد بوده اما در عین حال 100درصد از شــهروندانی 
که با صداوسیما مصاحبه می کنند اعالم می کنند که در انتخابات شرکت می 
کنند. مطهری این اتفاق را در نتیجه سیاست صداوسیما بر به حساب نیاوردن 
آن دسته از شــهروندان می داند که در انتخابات شرکت نمی کنند. سیاستی بر 

مبنای اینکه »رای نمی دهی، پس نیستی!«

چرا همه مصاحبه شوندگان می گویند رای می دهیم؟
مطهری در یادداشــت خود با بیان اینکه در 9 بار انتخابات برگزار شــده مجلس از 
ابتدای انقالب، میزان مشارکت مردم در کل کشور حدود 60درصد و در تهران جز 
در سه مورد زیر 50درصد بوده است، می نویسد: اما نکته اینجاست که در همه این 
مدت، تقریبا همه کسانی که در رادیو یا تلویزیون با آنان مصاحبه شده، گفته اند در 
انتخابات شرکت می کنند. روشن است که مبدع این شیوه، مسئوالن فعلی صدا و 
سیما نیستند.  وی در ادامه علت این پدیده عجیب یعنی آمار رسمی 60 درصدی از 
یک طرف و مصاحبه های یکدست 100 در صدی از طرف دیگر را از 4 حالت خارج 
نمــی داند. اول اینکه از هر ده نفر ایرانی، چهار نفــر در جلوی دوربین رنگ عوض 
می کننــد، حال یا از روی نفــاق و یا از روی ترس. به گفته مطهــری اگر این فرض 
درست باشد، هدف از پخش مصاحبه های یکدست، اثبات نفاق و ترس بسیاری 
از ایرانیان اســت.  مطهری حالت دوم را این می داند که  کســانی که در انتخابات 
شرکت نمی کنند جلوی دوربین با آســودگی خاطر و صداقت، عدم شرکت خود را 
اعالم می کنند ولی تلویزیون همه را سانسور می کند. به گفته او در این فرض، هدف 
از پخش مصاحبه های یکدست این است که به مردم خوب حالی کنیم که ما اهل 

سانسور هســتیم. او در ادامه حالت سوم را این می داند که کسانی که در انتخابات 
شرکت نمی کنند اصال حاضر به گفت وگو با تلویزیون نیستند، چون یقین دارند پخش 
نمی شود. به گفته مطهری طبق این فرض، بخش قابل توجهی از مردم به رسانه ملی 
بی اعتماد بوده و عطایش را به لقایش بخشیده اند. در نهایت محمد مطهری حالت 
چهارم را این می داند که  تلویزیون تا یقین نداشته باشد کسی پاسخش درباره شرکت 
در انتخابات مثبت است با او مصاحبه نمی کند. به گفته او در این فرض »مصاحبه 

با مردم رأی دهنده« تحت عنوان »مصاحبه با مردم« به خورد مردم داده می شود. 

مصاحبه های یک دست، توهین به رای دهندگان
محمد مطهری در ادامه با بیان اینکه پخش مصاحبه هایی که هم رســانه ملی و 
هم مردم می دانند نشان دهنده نظر همه طیف های مردم نیست، نمی تواند افراد 
مخالف یا حتی بی تفاوت را پای صندوق رأی بکشاند، تاکید می کند که این عدم 
صداقت با مردم نه تنها باعث جذب بی تفاوت ها و مخالفان نمی شود بلکه برخی 
افراد مصمم را هم برای رأی دادن به تردید می اندازد. وی تصریح می کند: »من 
نمی فهمم از انکار اینکه نظام ما منتقد و مخالف در میان طبقات مختلف دارد چه 
سودی می بریم جز اینکه بر تعدادشان می افزاییم؟« محمد مطهری در ادامه به 
سخنان رهبر انقالب اشاره می کند که مخالفان نظام و مخالفان خود را خطاب 
قرار داده و آنان را به پای صندوق ها دعوت کرده اند و می گوید: »چه جفای بزرگی 
است که تلویزیون فقط منعکس کننده نظرات انقالبیون و طرفداران نظام باشد و 
بزرگ تر از این جفا، این خیانت است که عده ای »رهبر انقالب« را بر خالف سیره 
ایشــان تبدیل به »رهبر انقالبیون« کنند. بد تر آنکه چنین القا کنند که ایشان به 
صرف انقالبی بودن این افــراد و در روز مبادا به کار آمدن، موافق اجرای عدالت 
در مورد انقالبی ها، در صورت ارتکاب هر نوع خطایی نیستند. گویی: »انقالبی 
باش، هر چه خواهی کن!«. چنین القائات نادرستی ممکن است صد ها هزار نفر 

را جــذب کند اما میلیون ها نفر را دفع خواهد کرد«.  وی با بیان اینکه مســئوالن 
دقیقا در این نکته بیندیشند که این مصاحبه های یکدست نه تنها نشان دهنده 
نوعی بی احترامی و نداشتن سعه صدر نســبت به مردمی است که در انتخابات 
شــرکت نمی کنند، بلکه اساسا توهین به »رأی دهندگان« است. در توضیح می 
نویسد: »برای اینکه به زبان حال به مردم شرکت کننده در انتخابات می گوید شما 
آنقدر دهن بین و سست عقیده و سطحی هستید که اگر حتی یک نفر هم بگوید 
در انتخابات شرکت نمی کند، روی تصمیم شــما تأثیر منفی می گذارد؛ لذا فقط 

نظرات موافقین را پخش می کنیم. آیا این است معنای فهیم دانستن مردم؟«

به جای فکل، حرف  دل مردم را نشان دهید
مطهری در بخش دیگری از یادداشــت خود به نمایش زنــان بدحجاب در ایام 
انتخابات اشاره می کند و می نویســد: »اگر برای مقاصد خودشان از دختران 
بزک کرده استفاده کنند هم عین شرع است و هم غوغا، و اگر دیگران استفاده 
کنند هم ضد شرع اســت و هم واویال! دختر بزک کرده با فکلهای پریشان هر 
جا اراده کنند نشــان دهنده عمق نفوذ انقالب است و هر جا اراده نکنند، نشان 
دهنده عمق رسوخ ابتذال!«. مطهری در ادامه خطاب به مسئوالن این رسانه 
توصیه می کند که اگر واقعا به دنبال افزایش مشارکت مردم در انتخابات هستند 
به جای آنکه فکلهای بیرون آمده از زیر روسری ها را به نمایش درآورند، حرفهای 
بیرون آمده از دل بخشــی از مردمی که در انتخابات شــرکت نمی کنند و اصل 
وجودشان در مصاحبه های رســانه ملی درباره انتخابات مورد انکار قرارگرفته 
است به نمایش گذارند.  او می نویسد: »با خطاب حکیمانه اخیر رهبر انقالب، 
رســانه ملی به جای آنکه عمده کار تبلیغاتی اش کالبدشکافی این مسأله باشد 
که چرا عده ای رأی نمی دهند و درد دل آنان را پخش کند و از مســئوالن پاسخ 
بخواهد، هر روز به زبان حال این پیام را می دهد: رأی نمی دهی، پس نیستی!«. 

اجازه نمی دهیم وضعیت سوریه مطابق نظر کشورهای شرور پیش برود
سردار مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که "اگر عربستان به سوریه نیروی زمینی اعزام کند، برخورد تهران با این تحول چگونه خواهد بود؟"، گفت: سال هاست 

که ارتجاع منطقه در حدی که می توانست و حتی بیش از گنجایش سوریه، برای نابودی زیرساخت ها و تضعیف دولت و همچنین کشتار مردم این کشور، به سوریه نیرو اعزام کرده است.به گفته جزایری، 
"عربستان هرآنچه در توان داشته است در میدان سوریه به کار گرفته و هم اکنون نه تنها در سوریه بلکه در یمن نیز با شکست و ناکامی مواجه شده است و سعودی ها اگر می توانستند تا به حال نیروهای 
خود را به ســوریه وارد کرده بودند؛ عربســتان فاقد چنین توانی است و البته اگر بیش از این بخواهد در مساله ســوریه ورود پیدا کند، بیش از امروز دچار شکست و ناکامی خواهد شد."وی در پاسخ به سوال 

دیگری درخصوص این که "در صورت اعزام نیرو از ســوی عربستان به سوریه، آیا ایران نیز مشاوران نظامی بیشتری به این کشور اعزام خواهد کرد و آیا احتمال برخورد نظامی مستقیم میان 
عربستان و ایران در سوریه وجود دارد؟"، گفت: قطعا ما اجازه نخواهیم داد وضعیت سوریه مطابق آنچه کشورهای شرور به دنبال پیاده سازی سیاست های خود هستند، پیش برود 

و در وقت الزم تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت.

سید حسن خمینی گریه نگرد
یکی از نزدیکان به بیت امام گفت: ســایت 
جهان نیــوز که چنــد روز پیش خبــر از تیر 
خــالص به یــادگار و بیــت امــام داده بود، 
در خبری کامــال دروغ از محتوای جلســه 
محرمانه آیت الله یزدی و یــادگار امام خبر 
داد. وی افزود: این ســایت در حالی از گریه 

یادگار امام و سخنان حضرت آیت الله یزدی پرده برداشت، که هیچ کسی در 
آن جلسه حضور نداشته اســت. اینکه منبع این سایت چه بوده باید در جای 
خود مورد بررسی قرار گیرد ولی الزم اســت در اینجا به اطالع مردم شریف 
ایران برسانیم مضمون خود ســاخته این خبر از ریشه دروغ است و اگر الزم 
باشــد و حضرت آیت الله یزدی مصلحت بدانند محتوای آن جلســه و آنچه 
پس از آن واقع شده می تواند بسیاری از نقاط ابهام موجود در پرونده بررسی 

صالحیت علمی یادگار امام را بگشاید.

الریجانی قرار نیست لیستی بدهد
مشاور رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
علــی الریجانی قــرار نیســت در انتخابات 
لیســتی بدهد و وی به صورت مستقل وارد 
عرصه شده است.حسن زمانی اظهار داشت: 
دوســتان و یاران آقای الریجانی هماهنگ 
می کنند تا از طریق لیست هایی که در تهران 

و شهرســتان ارایه می شــود وی به انتخابات ورود کند.زمانی نماینده سابق 
مجلس همچنین در پیش بینی خود در زمینه احتمال نایب رییسی محمدرضا 
عارف در مجلس آتی گفت: اگر این اتفاق بیفتد باید به فال نیک گرفت، آقای 
عارف از دوستان بسیار خوب ما و از نیروهای بسیار توانمندی است و فکر می 
کنم در هیات رییســه مجلس آن هم در ســمت نایب رییسی می تواند نقش 
ســازنده ای را ایفا کند.وی درمورد ترکیب مجلس آتی هم خاطرنشان کرد: 

پیش بینی می کنم ترکیب مجلس آینده مشابه مجلس پنجم خواهد بود. 

انتشار سایر فهرست ها به صالح نیست
عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه معتقد 
است که هرگونه انتشار فهرست انتخاباتی 
در کنــار فهرســت واحــد اصولگرایان به 
صالح نیست.اســدالله بادامچیان عضو 
شــورای مرکزی حزب مؤتلفــه در ارزیابی 
خــود از لیســت انتخاباتــی اصولگرایان 

برای مجلس دهم اظهارداشــت: قطعــا زمانی که یک جریان لیســت 
انتخاباتی منتشــر می کنــد، جامعیت آن لیســت را مدنظر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه تهیه فهرســت انتخاباتــی اصولگرایان حاصل زحمات 
دو ســاله است، افزود: ســالیق و دیدگاهها درباره لیســت اصولگرایان 
متفاوت اســت و ممکن است کســی این لیســت را بهترین و یا دیگری 
لیســت مذکور را خیرالموجودیــن بداند اما با این حال فهرســت مذکور 

جامعیت الزم را دارد.

 پیروز انتخابات 
خواهیم بود

حجت االســالم ســیدهادی خامنــه ای می گویــد 
پیــروزی الزامــا در این خالصه نمی شــود که تعداد 
زیــادی از اصالح طلبــان در مجلس باشــند و رای 
بیاورند، به نظر من پیروزی این اســت که ما بتوانیم 
خود را به مردم خوب بشناسانیم و به آنها بگوییم که 

در کشور چه می گذرد.
این نماینده مجلس ششــم همچنین معتقد اســت 
مواضــع همــه اصالح طلبان بــا هم یکی نیســت 
پس قطعا شــخصی مثل علی مطهری در لیســت 

اصالح طلبان جا دارد.
حجت االســالم ســیدهادی خامنه ای بــا تاکید بر 
حضور گســترده اصالح طلبــان در انتخابات هفتم 
اسفندماه اظهار کرد: سعی و کوشش اصالح طلبان 
مبنی بر اینکه ما به هر قیمتی در انتخابات شــرکت 
می کنیــم ثابــت می کند مــا درون نظام هســتیم و 

برخالف نظر و آرزوی آنها از نظام جدا نمی شویم.
خامنه ای با اشــاره بــه رد صالحیــت  کاندیداهای 
اصالح طلب تصریح کرد: پس از این ماجرا، ناامیدی 
امری طبیعی اســت چــرا که وقتی یــک عده  برای 
برنامه ای از چند ســال قبل خود را آمــاده می کنند 
و ناگهان مانعی این وســط جلوی همه کارهایشان 

را می گیرد طبیعتا انسان دچار ناامیدی می شود.
این نماینده مجلس ششــم با بیان اینکه در کارهایی 
که باید بــا نیت خدایی و تکلیــف الهی صورت گیرد 
همــان طور که همــه گفته اند ناامیــدی نباید جایی 
داشته باشد، افزود: ناامیدی مربوط به زمانی است 
که از نتایج مایوس باشــیم، در حالــی که ما مایوس 
نیســتیم و معتقدیم هــر قدمی که بــر می داریم چه 
به ظاهــر موفق و چــه ناموفق در پیشــگاه خداوند 
محاسباتی روی آن می شود و این موضوع بیشتر به 
نیت ها مربوط اســت، بنابراین ما در هیچ شــرایطی 

شکست نمی خوریم.
وی ادامه داد: در هر حال مــن معتقدم که ما پیروز 
می شــویم و پیروزی الزاما در این خالصه نمی شود 
که تعداد زیادی از اصالح طلبان در مجلس باشــند 
و رای بیاورنــد، به نظر من پیروزی این اســت که ما 
بتوانیم خود را بــه مردم خوب بشناســانیم و به آنها 
بگوییم که در کشــور چه می گذرد. همین که با آنها 
بتوانیم این زمینه را خوب به بحث بگذاریم در عمل 

اتفاق مهمی است.
خامنــه ای با بیــان اینکــه ایــن کار را جــز صحنه 
انتخابــات اگر می خواســتیم جای دیگــری انجام 
دهیم باید صدها و هزاران ســخنرانی در سرتاســر 
کشــور می گذاشــتیم، خاطرنشــان کرد: اما شــما 
می بینیــد در عــرض مــدت یــک مــاه چیزهایــی 
 برای مردم روشــن شــده که قبال تا این حد روشــن 

نبوده است.
دبیــرکل مجمع نیروهای خــط امام ادامــه داد: رد 
صالحیــت کردن افــرادی صالح که مــن بعضی از 
آنها را می شناســم و تعدادی از آنهــا خدمتگزار این 
جامعه بوده اند و هســتند همان طور که برنامه ریزان 
را از این اتفاق خســته و ناامید می کند قطعا مردم هم 
متاثر می شوند، توصیه من به تمام کسانی که ناامید 
شده اند این است که ما علی رغم اینکه باید مقابل این 
پدیده  متاثر شــویم اما نتیجه این تاثــر نباید ناامیدی 
باشد، نتیجه این تاثر باید این باشد که ما فعالیت های 
گاهی مردم  خود را در زمینه باال بردن ســطح فکر و آ

افزایش دهیم.
خامنــه ای بــا تاکید بــر این کــه منشــا اصلی همه 
مشــکالت جهل اســت، خاطرنشــان کرد: جهل 
ریشــه تمام بدبختی ها اســت و ما بایــد این جهل را 

ریشه کن کنیم .

خرداد نیوز نوشت: چرا دلواپسان به مروجان تفکر "توده ای" در حوزه اقتصاد تبدیل شده اند؟
به نظر می رسد دلواپسان که با بهره گیری از ادبیات چپگرایانه اقتصادی برای انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری قصد دارند 

جامعه را به ضرر دولت روحانی قطبی نمایند.

 فرارو نوشت: در "برجام دو" باید در پی چه هدفی بود؟
رجام داخلی باید معطوف به رسمیت شناختن یکدیگر و پذیرش شیوه رقابت و پرهیز از ستیز باشد. همین که دو طرف بدانند قادر به حذف 

یکدیگر نیستند گام اول است.

 پارس نیوز نوشت: شما حزب اللهی های ناکوک کجا بودید؟
لیست خوبان خارج از لیست را نگاه میکنم، اسم پیشنهاد دهنده را نگاه می کنم هیچ شباهتی با هم ندارند! خیلی از »بدان داخل لیست« 

دقیقا همان ویژگی »خوبان خارج لیست« را دارند و فقط ساز مخالف است که خوب را بد و بد را خوب جا می زند!

 فارس نیوز نوشــت: رونمایی انتخاباتی از »مرد هزارچهره« کارگزاران!
درســت در آستانه نهایی شــدن لیســت اصالح طلبان برای انتخابات مجلس در تهران و بلند تر شدن زمزمه های اختالف میان 

کارگزاران و اصالح طلبان در این زمینه، چهره ای که ســعی می کند همیشــه نقشــی پنهان در سیاست داشته باشد، دوباره به 
میدان آمده است.

عکس روزسایت نگار

در حاشیه همایش 
طب رزم در جنگ 
آینده / همایش طب 
رزم در نبردهای آینده 
صبح یکشنبه بیست و 
پنجم بهمن با حضور 
امیر کیومرث حیدری 
جانشین فرمانده 
نیروی زمینی ارتش 
و فرماندهان نیروی 
زمینی ارتش برگزار شد.

خبرنامه



یکشنبه ۲۵ بهمن ماه 41394

رصدخانه

ماجراجویی های نوعثمانی
فاز جدید مداخله ترکیه در سوریه با حمله به شمال این کشور

شــب گذشــته و تنها ســاعاتی پس از اعالم تصمیم دولت ترکیه مبنی بر 
همکاری با عربستان سعودی جهت انجام اقدام نظامی در سوریه، ارتش 
ترکیه اقدام به هدف قرار دادن مواضع کردها در شمال سوریه کرد. اقدامی که 
هرچند بنا بر ادعای آنکارا، با هدف جلوگیری از اعمال تهدید از جانب کردها 
علیه ترکیه انجام می گیرد، اما در حقیقت می توان آن را زمینه ســازی برای 
اعزام نیروی نظامی و انجام عملیاتی گسترده تر در سوریه دانست. این اقدام 
در شرایطی انجام می گیرد که به تازگی، قدرت های منطقه ای و بین المللی 
در قالب نشستی در مونیخ آلمان، بر سر ضرورت برقراری آتش بس در سوریه 
و فراهم کردن شــرایط برای مذاکره دولت و معارضین توافق کردند. به هر 
حال، این اقدام دولت آنکارا و نیز چشم انداز توسل آن به اقداماتی گسترده تر، 
نه تنها در عرصه بین المللی با واکنش مواجه شده، بلکه در داخل ترکیه نیز 
انتقاداتی را برانگیخته است. انتقاداتی که هرگونه مداخله ترک ها در سوریه 

را دارای پیامدهای »فاجعه بار« توصیف می کند.
اواخر وقت شب گذشته، خبرگزاری فرانسه اعالم کرد ارتش ترکیه مواضع 
نیروهای ارتش ســوریه را در شــمال غرب ســوریه هدف قرار داد. شــبکه 
االخباریه سوریه هم از اصابت 5 خمپاره به مناطق کوهستانی شمال غرب 
الذقیه ســوریه خبر داد. محل شــلیک این خمپاره ها، خاک ترکیه اعالم 
شــده بود. شــبکه المیادین هم گزارش داد که توپخانه ارتش ترکیه، شهر 
دیر الجمال را در حومه شمالی حلب هدف قرار داده است. در همین راستا، 
نخســت وزیر ترکیه اظهار داشــت: »همانطور که در عراق وارد شدیم، در 
سوریه هم وارد می شــویم«. احمد داود اوغلو درباره آنچه اتخاذ تدابیر ضد 
هرگونه تهدید از خاک ســوریه خواند تاکید کرد، آنــکارا در این مورد تردید 
نخواهد کرد. این در حالی بود که پیشترهم وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرده 
بود با عربستان حمالت زمینی به سوریه را آغاز می کند. متقاباًل، عربستان 
هم با اعزام چند هواپیما ها به پایــگاه نظامی »اینجرلیک« در ترکیه، برای 

این حمله اعالم آمادگی کرد.
در پی انجام این حمالت، نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه »هرگونه تهدیداز 
خاک ســوریه را بی درنگ پاســخ می دهیم«، مدعی شد »نگران وضعیت 

انسانی در حلب هستیم«. داود اوغلو در یک سخنرانی در جریان گردهمایی 
حزبش در شهر ارزینجان در شرق ترکیه مدعی شد حزب اتحاد دموکراتیک 
کرهاد به پاکسازی نژادی پرداخته و در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده 
است. داووداوغلو گفت این نیروهای کرد، گذرگاه لجستیکی انسانی بین 
ترکیه و حلب را بسته اند و این استراتژی، »وحشیانه و مستبدانه است« که 
انسان را به یاد نژادپرستی قرون وسطی می اندازد. نخست وزیر ترکیه گفت 
بمباران های روسیه روی شهر حلب، گذرگاهی که این شهر را به ترکیه وصل 
می کند، بسته است. وی افزود: »ما از کشورهای دوست و هم پیمان انتظار 

داریم هنگامی که چنین تدابیری اتخاذ می کنیم، کنار ما بایستند«. 
با این حال، مهمترین دوســت و هم پیمان آنکارا، یعنی واشنگتن، از ترکیه 
خواست هدف قرار دادن مواضع کردها و همچنین ارتش سوریه را متوقف 

کند. در سطح منطقه نیز مقامات جمهوری اســالمی ایران به این اقدام و 
همچنین برنامه گسترده تر آنکارا و ریاض برای اعزام نیروی زمینی به سوریه 
واکنش نشان دادند. در این راستا، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در واکنش به اظهارات مقامات ریاض و آنکارا در خصوص لشکرکشــی به 
عربســتان، تأکید کرد: »قطعًا اجازه نخواهیم داد وضعیت سوریه مطابق 
خواسته کشورهای شــرور پیش برود و در وقت الزم تصمیمات مقتضی را 
خواهیم گرفت«. سردار مسعود جزایری، معاون رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در برنامه »من طهران« شبکه خبری العالم در پاسخ به این سوال که 
»اگر عربستان به سوریه نیروی زمینی اعزام کند، برخورد تهران با این تحول 
چگونه خواهد بود«؟، گفت: »سال هاســت که ارتجاع منطقه در حدی که 
می توانســت و حتی بیش از گنجایش ســوریه، برای نابودی زیرساخت ها 

و تضعیف دولت و همچنین کشتار مردم این کشــور، به سوریه نیرو اعزام 
کرده است«.

در این میان، باید اشاره کرد که اقدامات و ماجراجویی های اخیر دولت ترکیه، 
حتی در داخل این کشــور نیز با انتقادات و مخالفت های جدی مواجه شده 
است. در این راستا، پس از آنکه مقامات ارشــد دولت ترکیه، به ویژه مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه این کشور بر ضرورت اقدام نظامی در سوریه – به 
بهانه آنچه مبارزه با تروریســم می خوانند – تأکید ورزیدند، رهبر حزب اصلی 
اپوزیسیون ترکیه هشدار داده که هرگونه اقدام نظامی در سوریه در مشارکت 
با عربستان سعودی، می تواند به وقوع پیامدهای بسیار وخیم منجر شود. 
به نوشته »تودی زمان«، دولت باغچه لی، رهبر حزب »جنبش ملی گرا« با 
اشاره به اظهارات روز گذشته چاووش اوغلو، گفت: »بی تردید دولت باید از 
امنیت ملی محافظت کرده و در مقابل تهدیدهای برآمده از آنسوی مرز ها، 
ساز و کارهای بازدارنده اتخاذ نماید. اما اگر یک عملیات نظامی، به نام اجرا 
و یا همراهی در برخی پروژه های جهانی برنامه ریزی شــود و بدین منظور، 
نسبت به همکاری با عربستان ســعودی اقدام شود، نتایج آن وحشتناک 

خواهد بود. این امر می تواند به پیامدهای بسیار وخیم منجر شود«.
باغچه لی ضمن مخالفت شــدید با روند جاری، گفته: »ترکیه یک عنصر 
نیابتی نخواهد بود که سناریوهای خشــونت و جنایت طرح ریزی شده در 
پایتخت های خارجی را اجرا نماید. در غیر این صورت، پیامدهای آن فاجعه 
بار خواهد بود«. وی همچنین گفته دولت باید به ســرعت پارلمان را از همه 
جوانب روابطش با عربستان سعودی مطلع ساخته و درباره تحوالت جاری 
توضیح دهد. وی هشــدار داده: »عملیــات زمینی بدون تأییــد پارلمان، 
می تواند به بهای از دســت رفتن میهنمان تمام شود«. گفتنی است دولت 
اردوغان ادعا می کند که کردهای سوریه تهدیدی مستقیم را متوجه امنیت 
ملی ترکیه می کنند و می بایست با آن ها مقابله شود. با این وجود، اعتقاد اغلب 
ناظران بر این است که هم موضوع کرد ها و هم داعش، صرفًا بهانه ای در 
دست ترکیه و عربستان هستند که این دو کشور قصد دارند با توسل به آن ها، 

طرح همیشگی خود مبنی بر براندازی دولت بشار اسد را محقق سازند.

فاجعه در انتظار موصل 
واشنگتن پست گزارش داده سد »موصل« در خطر تخریب قرار دارد و دولت عراق الزم است در عملیات آزادسازی »موصل« مراقب حفاظت از این سد باشد چراکه درهم شکسته شدن آن نیم میلیون عراقی را به زیر آب فرو خواهد برد. این 
روزنامه در گزارش خود می نویسد عملیات آزادسازی شهر »موصل« از دست گروه »داعش« در شرف آغاز شدن است و در این اثنا خطر بیش از پیش »سد موصل« را که در شرف تخریب است تهدید می کند.  سد 54/864 متری »موصل« 
اگر شکسته شود، سیلی خانمانسوز در کشور عراق به وقوع خواهد پیوست.  با فروریختن این سد، تمام آب حوزه رودخانه »دجله« آزاد خواهد شد و نیم میلیون نفر به زیر آب فرو خواهند رفت و سیل تا 280 مایل دور تر یعنی تا بغداد؛ پایتخت 
عراق پیش خواهد رفت.  ســد موصل، در یک دهه گذشــته خطرناک ترین سد جهان معرفی شده اســت. ارزیابی هایی که به تازگی »دایره مهندســین ارتش آمریکا« به عمل آورده حاکی از آن است که امروز خطر تخریب سد موصل بسیار 
وخیم تر از گذشــته اســت. از سال 1985 که مخزن سد پر شد، مشخص شد که این سد دچار مشکالت ساختاری است. این ســد زیر الیه هایی از گل رس و گچ ساخته شده است. گچ یک کانی نرم است که در تماس با آب حل می شود. در 
اثر همین عامل ســد موصل از بدو ســاخته شدن دارای حفره هایی شد که آب به خارج تراوش می کند. از آن هنگام به این سو، حدود 100 هزار تن مالط به درون این سازه ریخته شده است تا مانع از فروپاشی سد شود. اما حتی همین چاره 

موقت هم از زمانی که »داعش« در تابستان 2014 کنترل شهر موصل را بدست گرفته است قطع شد.

کشاورزان یونانی در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور با پلیس 
درگیر هستند.

کودکان سوری، مظلوم ترین قربانیان 
جنگ داخلی 5 ساله در این کشور.

گونه های پرندگان برای تکثیر و به دست آوردن غذا در تابستان به سمت آب وهواهای خنک تر مهاجرت می کنند و سپس 
در زمستان به آب و هواهای گرم تر برمی گردند.

رها شدن یک فیل وحشی در خیابان های 
شهر سیلیگوری هند!

مک کین: ایران به دنبال تسلط بر 
منطقه است

جان مک کین، نماینــده جمهوری خواه آمریکایی در کنفرانس 
امنیتی مونیخ با اشــاره به مذاکرات صــورت گرفته برای صلح 
 در ســوریه گفت: »آقــای پوتین تمایلی ندارد کــه هم پیمان ما 

باشد«. 
مک کیــن همچنین گفت: »ایران تــالش می کند تا به عنوان 
قدرت مسلط منطقه ای عمل کند تا منافع غرب را در خاورمیانه 
قطع کند به ما گفته شــد که توافق هسته ای با ایران می تواند به 
قدرت گرفتن میانه رو ها به جای افراطیون منتهی می شــود اما 

برعکس این اتفاق افتاد«.

 فروش سالح به عربستان 
متوقف می شود؟

اتحادیه اروپا در حال تصویب طرحی است که طی آن قرار است 
فروش ســالح به عربستان ســعودی ممنوع شود. کشورهای 
اروپایی عربســتان را به جنایات جنگی در یمن متهم می کنند. 
بر اســاس اطالعات منتشر شده توســط اتحادیه اروپا در حال 
حاضر کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا به عربستان 
سالح می فروشند. ســال گذشــته انگلیس حدود سه میلیارد 
پوند سالح به عربستان فروخت. بان کی مون دبیر کل سازمان 
ملل از انگلیس و کشــورهای اروپایی خواست فروش سالح به 

عربستان را متوقف کنند.

 لیبرمن: نتانیاهو، 
شارالتان سیاسی است

رئیس حزب »اسرائیل بیتنا« اعالم کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل 
ســزاوار دریافت جایزه نوبل در زمینه شارالتانیسم سیاسی است. 
آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا به الیحه تصویب شده 
اخیر نتانیاهو اشاره کرد که بر اساس آن اگر عضوی از کنست علیه 
اسرائیل اقدام کند با رای 90 عضو پارلمان به حال تعلیق در می آید. 
این الیحه در حالی به تصویب رسید که چندی پیش، اعضای عرب 
کنست اسرائیل از خانواده شهدای فلسطینی دیدار کردند و با تصویب 
این الیحه چند عضــو به حال تعلیق درآمدند. لیبرمن در ادامه این 

الیحه برنامه ریزی شده را »بلوف کالسیک نتانیاهو« نامید.

  مدودیف: جنگ سرد جدید 
آغاز شده است

نخســت وزیر روســیه درباره تشــدید تنش ها میان روسیه و غرب 
موضع گیری کرد. دیمیتری مدودیف، نخســت وزیر روسیه گفت 
تنش در روابط میان کشــورش و غرب را می توان به عصر جدیدی 
از جنگ ســرد تشبیه کرد. وی سیاســت ناتو در قبال روسیه را غیر 
دوستانه و مبهم خواند و اعالم کرد:  »گاه تعجب می کنم آیا در سال 
2016 زندگی می کنیم یا 1962«. این اظهارات در حالی از ســوی 
نخست وزیر روسیه مطرح شد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در 
کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم کرد که روسیه یک انتخاب ساده پیش 
روی دارد؛ یا به توافقات مینسک پایبند باشد و یا با تحریم مواجه شود.

بین الملل



5 یکشنبه ۲۵ بهمن ماه 1394

مکانیزم 1 به 7 در پرداخت حقوق
توضیحات نوبخت در مورد ورشکستگی صندوق بازنشستگی

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی گفت: صندوق 
بازنشستگی کشــوری ورشکسته است؛ بنابراین در برنامه 
ششــم برای آن تصمیم گیری شــده اســت. محمدباقر 
نوبخت در نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
افــزود: منابع مالی ما محدود اســت و نمی توانیم در یک 
برنامه همه مشکالت کشــور را حل کنیم بنابراین تفاوت 
اصلی برنامه ششم توســعه با برنامه های قبلی اینست که 
برنامه ششم مســئله محور است و روی چند محور خاص 

متمرکز شده است.
وی افزود: مســائلی مانند آب ، محیط زیست و صندوق 
های بازنشســتگی از جمله مسائل مهمی است که اگر در 
برنامه ششــم برای آن فکر اساسی نشود به مشکل جدی 
برخواهیم خورد و مســئله صندوق های بازنشســتگی به 
حدی است که االن از یک نفر کم می شود و به 7 نفر حقوق 
بازنشستگی می دهیم که این امر نشان می دهد صندوق 

های بازنشستگی ورشکسته هستند.
وی افزود: موضوعات دیگری که در برنامه ششم توسعه 
مــورد توجه قرار خواهنــد گرفت موضوعاتی هســتند که 
پیشــران توســعه هســتند و از جمله در برنامه ششــم به 
موضوعاتــی مانند معــدن و صنایع معدنی ، برداشــت از 
میادین مشترک نفت و گاز ، گردشگری و حمل و نقل ریلی 
از آن جمله اســت و در بخش حمل و نقــل ریلی می توان 
گفــت با اتصال راه آهن قزوین به آســتارا ، خلیج فارس به 

کشورهای شمال وصل خواهد شد.

وی موضوعات فرابخشی از جمله اشتغال و تورم را از دیگر 
محورهای مورد توجه برنامه ششــم دانست و تاکید کرد: 
در بخش ســرزمینها هم آنچه در برنامه ششم توسعه روی 
آن متمرکز خواهیم شد سواحل جنوبی کشور به خصوص 
سواحل مکران به جای تمرکز بر محور غرب - شرق است. 
چرا که این ســواحل اجازه می دهد به راحتی به آبهای آزاد 

و اقیانوسها دست پیدا کنیم .
نوبخت همچنین در خصوص اهداف کمی برنامه ششــم 
توسعه که برگرفته از اســناد فرادستی است گفت: در این 
برنامه رشــد اقتصادی 8 درصد مورد نظر است که بخشی 
از سرمایه مورد نیاز از محل ســرمایه گذاری های جدید و 
یک ســوم آن از محل بهره وری تامین می شود همچنین 
در برنامه ششــم برای کاهــش فاصلــه درآمدها ضریب 
جینی 34 صــدم و نرخ تورم و بیکاری یــک رقمی در نظر 

گرفته شده است .
وی افزود: نرخ تورم امسال که 8/12 درصد است باید در 
پایان برنامه ششــم به 9/8 درصد و نرخ بیکاری از 7/10 
درصد فعلی به 7 درصد برســد . رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور نرخ باروری را چالشی جدی برای کشور 
دانســت و گفت: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و 
با نرخ باروری 1/2 درصدی جمعیت ایران در پایان برنامه 

ششم به 84 میلیون نفر خواهد رسید .
وی اقتصاد مقاومتــی را یکی از محورهــای مهم تدوین 
برنامه ششــم دانســت و گفت: یکــی از موضوعات مورد 

تاکید اقتصاد مقاومتی کاهش ســهم نفت در اقتصاد بود 
و ما در این خصوص ســهم نفــت را از 5/31 به 22 درصد 

کاهش دادیم.
وی همچنین با اشــاره بــه نیاز بنگاههــای اقتصادی به 
تســهیالت بانکی گفــت: متاســفانه منابع بانکهــا از دو 
محل قفل شــده اند یکی اینکه عــده ای وام گرفته و قادر 
به پرداخت آن نیســتند که در این خصوص رئیس جمهور 
بخشنامه ای به استانها داد و آنها را مکلف کرد به فعاالن 
اقتصادی که قادر به بازپرداخت اقساط خود به دلیل شرایط 
اقتصادی کشور نیســتند کمکهایی شود اما بخش دیگر 
کــه منابع بانکی را قفل کرده بدهــی های کالن دولت به 
بانکهاســت که در این خصوص مقرر شد با توجه به اینکه 
این بدهی ها در دو سال اخیر افزایش نیافته برنامه ریزی 
صورت پذیرد تا سال به ســال بدهی دولت کاهش یافته و 

به صفر برسد.
ســخنگوی دولت افــزود: برای تحقق رشــد 8 درصدی 
اقتصاد باید بخش کشاورزی ســاالنه 5 درصد نفت 3/9 
معــدن 8/8 ، صنعــت 3/9، خدمــات 8/5، و بخــش 
ارتباطات 4/19 ، رشــد داشته باشند که برای حصول این 
رشد ساالنه 724 هزار میلیارد تومان پول نیاز است و دولت 
باید ساالنه 105 هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی 

سرمایه گذاری کند.
نوبخــت تعــداد طرحهای ناتمــام را حــدود 2400 طرح 
دانست و گفت: این طرحها که قباًل 2900 طرح بود باید به 

کمک بخش خصوصی به اجرا درآیند و دولت آمادگی دارد 
طرحهای ناتمام بخش راه و ساختمان ، ورزش و بیمارستان 

را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی محل تامین سرمایه های مورد نیاز را صندوق توسعه 
ملی ، تســهیالت بانکی ، آورده بخش خصوصی ، منابع 
داخلی شــرکتها و منابع خارجی دانســت و گفت: در این 
خصوص 12 میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
، 20 میلیارد دالر از طریق فاینال و 18 میلیارد دالر سرمایه 

گذاری مشترک صورت خواهد پذیرفت.
رئیــس ســازمان مدیریت همچنین افزود: ســه شــنبه 
هفته آینــده با برگــزاری یک اجــالس یــک روزه ابعاد و 
اجزای برنامه ششــم را به مثابه نخســتین برنامه اقتصاد 
 مقاومتی بــرای عالقمندان و فعاالن اقتصادی تشــریح 

خواهیم کرد.
وی در خصوص ســرمایه گذاری خارجی هم گفت: ســه 
گروه کشــور وجود دارند؛ کشورهایی که رقابت پذیری آنها 
بر مبنای تولید است / کشورهایی که رقابت پذیری آنها بر 
مبنای بهره وری است و کشــورهایی که در زمینه اقتصاد 
نوآور هستند و ایران تالش می کند در فضای پسابرجام با 

کشورهای گروه سوم بیش از گذشته همکاری کند.
وی افزود: امروز دیگر تنها چین مقابل ما نیست که هر چه 
به ما بگوید مجبور به قبول آن باشیم ما هوای آنها را داریم 
اما باید با اروپائیها رقابت کنند و آنچه برای ما مهم اســت 

منافع ملی است .

برنامه تقسیم بندی سوخت تغییر می کند
یک عضو انجمن قطعه سازان گفت: 
دولت برنامه سوخت رسانی به کشور 
و جایگاه هــای عرضه ســوخت را در 
سال 95 تغییر خواهد داد. حمیدرضا 
صمدی اظهارداشت: هنوز نمی توان 
در مورد سوخت عرضه شده در کشور 
که دارای استاندارد یورو 4 است یا خیر 

نظر قطعی را داد. البته نمی توانیم بگوییم که بنزین یورو 
4 در کشور توزیع نمی شود، زیرا اعداد مربوط به ظرفیت 
پاالیشــگاه ها نشــان می دهد که حدود 70 تا 75 درصد 
بنزین 8 کالن شهر دارای استاندارد یورو 4 است. صمدی 
با اشاره به برنامه تولید کاتالیست خودرو با استاندارد یورو 
6 از مرداد سال آینده، گفت: برای اجرای مرحله اول این 
طرح 14 میلیون یورو سرمایه گذاری شده و برای تکمیل 
این طرح نیز میزان سرمایه گذاری ها به 20 میلیون یورو 
خواهد رسید. همچنین برای عرضه کاتالیست های جدید 

با شرکت ایران خودرو قرار داد منعقد 
شــده  و در حال مذاکره با ســایپا هم 
هستیم. وی با تأکید براینکه سوخت 
مصرفی در خودروها باید با سیســتم 
خودرو همخوانی داشته باشد، تصریح 
کرد: برای بومی سازی تولید سیستم 
کاتالیســت در خودروهای بنزینی و 
دیزلــی، قراردادهایی با شــرکت های آلمانی، هلندی و 
روسی منعقد شده است. وی با بیان اینکه از 18 میلیون 
دســتگاه خودروی در حال تــردد در کشــور، حدود 14 
میلیون دستگاه خودرو دارای استاندارد زیر یورو 4 هستند، 
گفت: 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس در تهران در حال 
تردد است که 50 درصد آنها فرسوده هستند که در صورت 
تعویض کنسترهای خودروها در هر سال به اندازه قیمت 
دو کنســتر از محــل صرفه جویی در مصرف ســوخت، 

سودآوری حاصل خواهد شد.

طیب نیا عنوان کرد: خروج قطعی از رکود در سال آینده
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی در 
بازدید امروز خود از ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار گفت: ســال آینده، 
اقتصاد به طور قطعی از رکود خارج 
می شود و رشد اقتصادی بی سابقه 
ای را تجربه خواهیم کرد. بسیاری 
از کارشناســان و متخصصان پیش 

بینی می کنند که ایران در ســال آینده رتبه اول منطقه 
از نظر رشد اقتصادی باشد.

طیب نیا در ادامه حضور خود در سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشــاره به اینکه تورم کنترل شده ابراز داشت: 
بر اســاس گــزارش ها، ایران در ســال آینــده در بین 
کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد 
و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده 
و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم. وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طال نیز شاهد تالطم و 

هیجان نیستیم و این در حالی است 
که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات 
بــود و با افزایش محــدودی در این 

بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از 
تورم به مراتب کمتر اســت، گفت: 
این امر نشــان می دهد پول کشور 
تقویت شــده و ارز و طال نمی تواند گزینه مناسب برای 
سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها 

از تورم کمتر است. 
طیب نیــا در این مراســم از نقش شــاخص بورس در 
مذاکرات هسته ای پرده برداشــت و گفت: هنگامی 
که جریان مذاکرات به ســمت مثبــت حرکت می کرد 
و روند شــاخص بورس مثبــت بود مذاکــره کنندگان 
 به این امر اشــاره می کردند و البتــه عکس قضیه نیز 

صادق بود.

۲ مانع مهم ارتباطات بانکی 
در پساتحریم

یک مقام ارشــد بانکی  با بیان اینکه بانک های رفع 
تحریم شــده همچنان در گشــایش ال سی مشکل 
دارند، اظهارداشت:  با توجه به اینکه روابط کارگزاری 
بانک های رفع تحریم شده برقرار نشده، گشایش ال 

سی هم با موانع روبرو است.
وی افزود: بانک هایی که تحریم نبوده اند مشــکل 
چندانــی بابــت ایجاد روابــط کارگــزاری ندارند، اما 
بانک هایی که تحریم بوده انــد برای برقراری ارتباط 
مشــکالت بیشــتری دارند زیرا طــرف خارجی باید 

ریسک برقراری ارتباط با بانک را بپذیرد.
این مقام ارشــد بانکی با اشاره به استانداردهای الزم 
برای ایجاد روابط بانکی در فضای بین الملل، گفت: 
در سال های تحریم، اســتانداردهای جدیدی وضع 
شــد و به همین دلیل بانک های خارجی برای ایجاد 
روابط کارگزاری،  پرسشنامه هایی به بانک متقاضی 

ارتباط می دهند.
وی با بیان اینکه در این پرسشنامه ها موارد مختلفی 
ازجمله پولشویی مطرح می شود، گفت: برای ایجاد 
روابط کارگــزاری و  اتصال به ســامانه های کلرینگ 
یورو و کلرینگ دالر، ریسک های عملیاتی و تجاری، 
ریســک های نقدینگــی، کفایت ســرمایه و رعایت 
لیســت های تحریمی موجود در فضای بین الملل، 

بررسی می شود.
این مقام ارشــد بانکی افــزود: بنابراین هــر بانکی 
که بخواهد ارتباطات بین المللی داشــته باشــد، باید 
استانداردهای الزم را کسب کند که البته در چند سال 

اخیر این استانداردها زیاد شده است.
وی تاکید کرد: بانک باید به ســؤاالت پاسخ درست 
دهد زیرا این پاسخ ها در سامانه باقی می ماند و اگر 6 
ماه بعد پاسخ متفاوتی از سوی بانک ها دریافت کنیم 

روابط بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این مقام ارشد بانکی در پاسخ به این سؤال که با توجه 
به اینکه کفایت سرمایه اغلب بانک های ایرانی پایین 
اســت،بنابراین در ایجاد روابط کارگزاری به مشکل 
برمی خورنــد، گفت: قطعــًا کفایت ســرمایه کنونی 
بانک ها و مطالبــات معوق یکی از موانع ایجاد روابط 

کارگزاری است.
وی در پاسخ به این سؤال که بنابراین بانک های ایرانی 
راه طوالنی برای ایجاد روابط کارگزاری دارند، گفت: 
بله، قطعًا چند ســال زمان نیاز اســت تــا بانک های 
ایرانی تحریم شده اصالحات ساختاری انجام و خود 

را با شرایط جدید وفق دهند.
این مقام ارشــد بانکــی گفت: هم اکنون موسســه 
رتبه بندی و اعتبارســنجی ســاچه بــدون ضمانت 
بانک مرکزی  یا وزارت اقتصاد حاضر اســت با برخی 
بانک های ایرانی را که شرایط مناسبی دارند همکاری 
کند اما اگر این شرکت با بانک هایی که تحریم بودند 
بخواهد ارتباط برقرار کند از آنها ضمانت بانک مرکزی 

یا وزارت امور اقتصاد و دارایی را می خواهد.
وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه بین الملل ظرافت ها 
و اســتانداردهای خاصی دارد و در این چند سال هم 

قواعد بانکداری بین الملل تغییر کرده است.

رصدخانه

نفت تا 3 سال دیگر 80 دالر می شود
یــک مقــام نفتــی کویت 
گفت: بازار نفــت در حال 
اصــالح روند خود اســت 
و قیمــت هــا احتمــاال در 
بازه زمانی ســه سال به 60 
تــا 80 دالر خواهد رســید. 
پترولیوم  رئیــس شــرکت 

اینترنشــنال کویت گفت، قیمت نفت ممکن 
است تا اواسط ســال 2017 به رقم 50 تا 60 
دالر برســد. بخیت الرشــیدی گفت، قیمت 
ها احتمــاال در بازه زمانی ســه ســال به 60 
تــا 80 دالر خواهــد رســید. این مقــام نفتی 
کویتــی کــه در کنفرانس های نفتــی لندن 

شــرکت کرده بود افزود: 
»بازار جهانی نفت در حال 
طی کردن روند اصالحی 
است و ما به کف قیمت ها 
رســیده ایم.« الرشــیدی، 
عامــل افت قیمــت نفت 
را مــازاد عرضــه در بــازار 
و تقاضــای کنــد آســیا و به خصــوص چین 
دانســت. وی در پاســخ به این ســوال که آیا 
اصال قیمت ها مجددا بــه 100 دالر خواهد 
رســید گفت: »ما بــه محدوده قیمــت 60 تا 
 80 دالر خواهیــم رســید، اما 3 ســال زمان 

نیاز داریم.«

انعقاد دو قرارداد جدید رنو با خودروسازان داخلی
یــر  مد رگــر  کا ن  پیمــا
خاورمیانه رنو و همچنین 
مدیر عامل رنو ایران از  دو 
برنامــه جدا گانه بــا ایران 
خــودرو و ســایپا خبرداد. 
وی گفت: ما دو همکاری 
مشــترک با قرار داد هایی 

به صــورت جدا گانه با ســایپا و ایران خودرو 
منعقد خواهیم کرد. ابتدا با ســایپا قرار داد را 
نهایی می کنیم و پس از آن به ســراغ نهایی 
شدن قرار داد با ایران خودرو خواهیم رفت. 
کارگر افزود: بر اســاس برنامه ریزی جدید 
رنو، نوع همکاری ما با ایران خودرو و ســایپا 

تغییر می کند به طوری که 
دو سرمایه گذاری مشترک 
جداگانه را با ایران خودرو 
و سایپا شکل خواهیم داد 
ایــن ســرمایه گذاری  که 
مشــترک در قالــب یــک 
جوینــت ونچــر بــا ایران 
خــودرو و یک جوینت ونچر با ســایپا خواهد 
بود. وی درباره قرار داد با سایپا گفت: رنو در 
همکاری مشــترک جدید 60 درصد و سایپا 
40 درصد ســهم دارد با ایــن روش مدیریت 
فروش، خدمات پس از فــروش و تولید با ما 

خواهد بود.

نامه نگاری با هیئت دولت برای حذف کارت سوخت
رئیــس روابــط عمومــی 
پخــش  ملــی  شــرکت 
فــراورده هــای نفتی در 
پاســخ به این سوال که آیا 
قرار اســت عرضه بنزین 
با کارت ســوخت از سال 
آینده حذف شــود،گفت: 

هنــوز ابالغیــه ای در این باره به دســت ما 
نرسیده اســت. داوود عربعلی رئیس روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فــراورده های 
نفتی در پاســخ به این سوال که آیا قرار است 
عرضه بنزین با کارت ســوخت از سال آینده 
حذف شــود،گفت: هنوز ابالغیه ای در این 

باره به دســت ما نرســیده 
داد:  ادامــه  اســت. وی 
چیــزی در این بــاره به ما 
ابالغ نشده است و اگر در 
این زمینه خبری شد حتما 
رســانی خواهیم  اطــالع 

کرد. 
بــه گــزارش فــارس یــک منبــع اگاه امروز 
از نامــه نــگاری زنگنــه بــا هیئــت دولــت 
مبنــی بــر  حــذف عرضــه بنزیــن بــا کارت 
ســوخت بــرای ســال 95 خبــر داد و گفــت 
 ظاهــرا دولت تصمیم خــود را در ایــن زمینه 

گرفته است.

اقتصاد
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پنجره

چگونه رابطه را از نارابطه تشخیص دهیم؟
با ویژگی های رابطه واقعی آشنا شوید

سیمین زرگران- آمار طالق در ایران که مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی 
و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در اواخر فروردین امسال اعالم کرد به باز 
شدن زخمی منجر شد که عمق آن بسیار بیشتر از گمانه زنی های معمولی بود. 
تصور اینکه به گفته این مقام دولتی در ســال گذشته به طور متوسط هر ساعت 
ناقوس مرگ 19 رابطه انسانی در ایران نواخته شــده با تکیه بر آنچه تاکنون به 
عنوان علل معضالت خانوادگی در ایران تحلیل شده است قابل توضیح نیست.
شاید امروز بیش از هر زمان الزم باشــد در مفهوم و معنای رابطه، شکل گیری 
اولیــه آن، تداوم آن در قالب ازدواج و در نهایت ســونامی فروپاشــی خانواده در 
ایران تحقیقاتی علمی تــر صورت گیرد و از تقلیل تمــام معضالت به یک یا دو 
عامل مثل مسائل جنســی یا عوامل اقتصادی اجتناب شود. توصیه اکید روان 
شناسان بر چند عاملی )multifactorial( بودن طالق، در کنار آماری که از 
ثبت روزانه 448 طالق در ســال 93 خبر می دهد، پیش از هر چیز فراخوان به 
تاملی همگانی است؛ تامل روی شناسایی و شناساندن عوامل فروپاشی خانواده 

در ایران؛ عواملی اعم از فردی، اجتماعی و…
هر چند چنیــن تحقیقاتی بدون واکاوی الیه های روانی و رشــته های عصبی 
ناقص می ماند. آنچه می خوانید یافته های روان کاوان در زمینه شکل گیری و 

تداوم زناشویی است که سعی شده به زبانی ساده بیان شوند.
چطور می توانیم »نارابطه« )irrelationship( را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

گلن می گوید »درســت وقتی که به ویکی خیلی احتیاج داشتم غیبش زد. من 
در طول رابطه خیلی سعی می کردم از او مراقبت کنم اما دیگر دیر شده بود و او 
رفته بود، نه با جنگ و جدال یا دعوا. پایان رابطه ما مثل ضربه ای عمیق و مبهم 

بود. شاید بدترین قسمت قضیه همین باشد.«
ویکی هم احساس ناامیدی می کند و تنها شده است. در ابتدا، هر دو با امیدواری 
گمان می کردند که باالخره عشــق را یافته اند و تالش زیادی کردند که مراقب 
هم باشند، اگرچه شاید روش انتخاب ویکی- اینکه می گذاشت گلن بنا به نیاز 
درونی اش همیشه نقش مراقب را بازی کند- به اندازه روش گلن عیان و آشکار 

نبود. البته تمام کسانی که نقش مراقب و قّیم را در یک رابطه بازی می کنند نمی 
توانند همواره در زنده نگه داشتن آن موفق باشند.

همان طور که گلن معتقد بود، شاید شعله ور شدن گهگاهی آتش اختالفات می 
توانست به تداوم رابطه شان کمک کند. روابط صمیمی، بی تکلف و قابل اعتماد 
معموال در معرض تنش هســتند و این تنش برای بعضی ها آن قدر احتیاط آور 
است که برای خالص کردن خود از دردسرهای این نوع روابط وارد رابطه هایی 

می شوند که ما به آنها »نارابطه« می گوییم.
نارابطه الگوی رابطه اِی آموخته شده ای است که شاید افرادی بیشتر درگیر آن 
می شوند که والدین یا مراقب دوران کودکی آنها قادر به برآورده کردن نیازهای 
عاطفی شان نبوده یا توجه والدینشان به آنها برای رفع نیاز عاطفی خودشان بوده 
است. همچنین وقتی یکی از والدین، به جای وابسته شدن به همسر، دوستان 
و سایر افراد بزرگسال، به تعامل احساسی با کودک خود وابسته می شود، ممکن 
است در معنا و مفهوم عشق دچار اشتباه شود و مراقبت کردن یا مراقبت شدن 

را با رابطه عاشقانه زناشویی اشتباه بگیرد.
بدین ترتیب »نارابطه« یک شــبه رابطه دروغین است. رابطه در ظاهر صمیمی 
گاه- شکل می گیرد  اســت اما درواقع پایه ارتباطات به نحوی- معموال ناخودآ
که دقیقا نقطه مقابل صراحت، احساســات بی غل و غش و تعامالتی است که 
خصیصه اصلی صمیمیت حقیقت اســت. در این نوع رابطه طرفین، به اجبار و 
به دور از هر صمیمیت حقیقی، در پی اجرای قواعد و نقش های دوران کودکی 

خود هستند. گلن و ویکی هر دو والدینی ناخرسند و بی توجه داشتند.
آنها، در روند ابراز نومیدانه نیازشــان به مورد مراقبت قرار گرفتن، نقش مراقب 
گاه در ذهنشان سعی کردند والدین  خود )والدینشان( را عهده دار شدند و ناخودآ
خود را از این نقص دور کنند، آنها را تسکین بدهند و رابطه شان را ترمیم کنند تا 
والدینشــان )که اکنون خود نقش آنها را بر عهده دارند( باالخره از آنها مراقبت 
کنند. اینجاســت که افرادی مثل گلن و ویکی نقش والدینی را ایفا می کنند که 

برای کودک ایده آل است اما در ارتباط زناشویی بی معناست.

به این ترتیب، »نارابطه« یک سندرم، بیماری یا نابهنجاری نیست. اتفاقا رفتاری 
است که پویایی دارد، یعنی دو طرف با هم آن را پیش می برند. این هم یک جور 
رابطه داشتن اســت، البته به سبکی بســیار محدود. محدود به این معنا که در 
ایــن نوع رابطه آن قدر که ترس طرفین نقــش دارد مراقبت دو طرف از یکدیگر 
نقش ندارد. به تبع همین مسئله، آن قدر که طرفین تحت تاثیر خواست محدود 
کننده خود برای پرهیز از خطر هســتند خواهان گسترش ارتباطات خود و رشد 

کردن نیستند.
»نارابطه« یک سیســتم دفاعی روان شناسانه دو نفری است؛ سپری در مقابل 
این اضطراب که اجازه می دهد کســی- معموال کســی که دوست داشته می 
شــود- در زندگی فرد دیگری وارد شود و مهم باشد. سبکی از رابطه است که در 
آن آدم ها برخالف در کنار یکدیگر بودن باز هم احســاس تنهایی می کنند و به 
وقت احساس وحشِت بیش از حد در عمق روحشان خود را پشت این سپر پنهان 
می کنند. به زبانی ساده تر، راهی است برای پنهان شدن از عشق و دور شدن از 

همه تهدیدهایی که ممکن است صمیمیت و عشق ایجاد کند.
»نارابطه« می تواند افراد را از بده و بستان های رابطه واقعی محافظت کند. یک 
ارتباط عمیق و پرمعنی با انســانی شایســته هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. 
بنابراین عشــق هیچ وقت ایمن نیســت. نارابطه فرد را از این خطرها محافظت 

می کند، اما در ازای هزینه ای گزاف.
عشق احساسی نانوشته و تعریف نشده است و نمی تواند در این شرایط رشد کند. 
درواقع، »نارابطه« فضایی برای شور و اشتیاق یا احساس و تمنا باقی نمی گذارد. 
در این نوع رابطه حتی عالقه و صمیمیت نیز تحت الشعاع تعهد به مراقب بودن 
قرار می گیرد. حال این سوال پیش می آید که پس رابطه واقعی چیست؟ خوب 
رابطه ای واقعی است که در آن هر دو طرف قادر به سرمایه گذاری عاطفی اصیل 
روی یکدیگر، احساس همدردی متقابل، مهربانی، صمیمیت و حتی مخاطرات 
و مجادالت احساسی باشند نه اینکه نقش قّیم، مادر، پدر، سرپرست و مراقبی 

مهربان را بازی کنند. 

دردهای شکمی را جدی بگیرید
سالمت نیوز- دکتر فرید ایمان زاده گفت: دردهای شکمی دو نوع اند، حاد و مزمن. دسته ای 
از دردهای شکمی ناشی از بیماری های سیستمی بدن است که از میان این بیماری ها می توان 
به بیماری اســهال و استفراغ ویروسی یا بزرگی کبد نام برد. دسته ای دیگر از دردها به اختالل 
درعملکرد دستگاه گوارش مربوط می شود. زخم اثنی عشر، ورم معده و روده یا تورم غده پانکراس 

از جمله بیماری های دستگاه گوارش است که می تواندبه درد شکم منجر شود.
در برخی موارد هم این دردها ارجاعی هستند. به عبارت دیگر عفونت قسمت های تحتانی ریه 
یا درد در سطح تحتانی قلب هم می تواند به صورت درد شکم نمایان شود. در درد های شکمی 
حاد، اگر تورم شــکم یا خونریزی وجود داشــته باشد یا اگر فرد دچار استفراغ های مکرر شود و 
درد را در فواصل کوتاه و با شدت زیاد تجربه کند بهتر است به پزشک مراجعه کند. در دردهای 

مزمن هم کاهش اشتها و وزن مشکالت جدی ایجاد می کند.

عطسه دیگران واقعا باعث سرماخوردگی می شود؟
ســالم دکتر- به نظر محققان احتمال این که فرد با لمس دســتگیره در، حوله، دستمال آبگیر 
آشپزخانه یا میله های اتوبوس و مترو به ویروس سرماخوردگی مبتال شود، خیلی بیشتر است. در 
واقع، زمانی که انگشت های آلوده به ویروس سرماخوردگی با بینی یا چشم ها تماس پیدا می کنند، 
ویــروس بــه بدن حمله می کند و فرد را در معرض خطر ابتال به ســرماخوردگی قرار می دهند. با 
این حال، وضع درباره بیماری آنفلوآنزا کمی فرق می کند و اگر افراد در هوایی تنفس کنند که فرد 
مبتال به آنفلوآنزا در آن عطسه یا سرفه کرده است، ممکن است به این بیماری آزاردهنده مبتال 
شوند. بعضی افراد این طور تصور می کنند غذاهای سرد، تب را کاهش می دهد. واقعیت این است 
که چنین چیزی اصال صحت ندارد و به نظر متخصصان هیچ وقت نباید به خودتان گرســنگی 
بدهید! اتفاقا نوشیدنی های گرم و سوپ ها برای بدن در دوره سرماخوردگی الزم هستند و دمای 
بینی و دهان را افزایش می دهند که به ُکشتن سریع تر ویروس های سرماخوردگی کمک می کند.

مهم ترین علل شیوع بیماری های جنسی مردان
مهــر- دکتر محســن آیتی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار گفت: مشــکالت روحی 
روانی و دیابت از عوامل اصلی بروز مشــکالت جنســی هستند. ســالمت جنسی در رفتار و 
استحکام خانواده ها کمک می کند و از بین رفتن آن موجب از بین رفتن مسائل اجتماعی؛ 
روابط زن و شــوهر و گاهی نیز از هم پاشــیدن خانواده ها می شــود. به طور معمول مردان 
از بیان مســائل و مشکالت جنســی که دارند، خجالت می کشند و از مراجعه به پزشک نیز 

خودداری می کنند.
از 90 درصد مشــکالت جنســی در مردان در همه سنین قابل درمان اســت که البته مراجعه 
همزمان و به موقع زن و مرد به پزشــک، به طور قطع پاســخ بهتری به درمان می دهد. جدی 
نگرفتن مسائل جنسی و عدم انجام اقدامات درمانی برای زندگی فردی و زناشویی افراد جامعه 

عوارض بسیار جدی و مخربی دارد که به همین خاطر باید به این مسائل توجه جدی شود.

رابطه جوش ها و مواد آرایشی
تســنیم- محمد عبادیانــی گفت: 
بســیاری از مــواد چرب موجــود در 
محصوالت آرایشی، باعث بسته شدن 
منافذ پوست می شوند و به این ترتیب 
مانع خروج مواد زائدی هستند که راه 
خروجشان منافذ پوست است. موادی 
که از منافذ پوســت خارج می شوند 

دو دسته اند که شامل موادی )عرق( که باعث مرطوب 
ماندن پوست می شوند و موادی )چربی( که پوست را نرم 
نگه می دارند، همچنین موادی )فضوالت و مواد فاسد و 
ســمی( که برای بدن مضر هستند و طبیعت بدن آنها را 

به قدری لطیف و رقیق کرده است تا 
از طریق منافذ پوست به بیرون بدن 
تخلیه کند. وقتی این مواد بر اثر بسته 
بودن منافذ پوست نتوانند از آن خارج 
شوند، در زیر پوست حبس می شوند، 
بر اثر گذشت زمان حجمشان افزایش 
می یابد و باعث بروز جوش می شوند. 
مواد قابضی که در محصوالت آرایشــی وجود دارد، نیز 
باعث حبس مواد در زیر پوســت می شــود و اسباب بروز 
جوش را به وجود می آورد، همچنین برخی از محصوالت 

آرایشی دارای مواد جاذب خون هستند.

آشنایی با خواص دمنوش گل پنیرک
شــفا آنالین- دم کــرده گل ها یکی 
از داروهای خوب ضد ســرفه است. 
هم چنین به عنــوان برطرف کننده 
تورم دهان و گلو مصرف می شــود. 
از نظر طب ســنتی ایران گل پنیرک 
گیــاه طبیعتی معتــدل و تا حدودی 
ســرد و تر دارد. دمنوش گل پنیرک 

بــرای عفونت های مثانه، اســهال خونی موثر اســت. 
دمنوش آن برای کسانی که دچار یبوست و دارای معده 
و روده های تنبلی هستند، توصیه می شود. دم کرده گل 
ها یکی از داروهای خوب ضد سرفه است. هم چنین به 

عنوان برطرف کننده تورم دهان و گلو 
مصرف می شود. انسداد مجاری کبد 
را باز می کند و موجب ازدیاد ترشــح 
ادرار می شــود. همچنیــن تأثیر آن 
در درمان ســرماخوردگی تأیید شده 
اســت. افرادی که ســابقه آلرژی به 
گیاهان دارویی دارند باید در مصرف 
پنیرک احتیاط نمایند. بیماران مبتال به دیابت و یا افرادی 
که بدنشــان به تغییرات قند خون حساسیت نشان می 
دهد، باید با توجه بیشتری این گیاه را مصرف نمایند، زیرا 

ممکن است سبب کاهش قند خون گردد.
مواد طبیعی که درد دندان را 

موقتا آرام می کنند
بهترین خبر- دندان درد شدید یکی از ناراحتی هایی 
است که معموال همه افراد حداقل یک بار آن را تجربه 
کرده انــد. در این صــورت فرد نمی توانــد غذا بخورد 
و صحبت کند و ســعی می کند هر طور شــده درد را 

تسکین دهد.
میخک

بی تردیــد میخــک رایج ترین مــاده طبیعــی برای 
تســکین دندان درد اســت. بوی میخک ما را به یاد 
مطب دندانپزشــکی می اندازد که البته این شباهت 
اتفاقی نیســت. در واقع میخک در ترکیب یوجینول 
دندانپزشــکی به کار می رود. یوجینول با باکتری ها 
مقابله می کند، حساسیت دندانی را کاهش می دهد 
و درد را درمان می کند. برای تاثیر فوری میخک کافی 
است آن را روی دندان دردناک بگذارید و فک باال و 

پایین را فشار دهید تا روی دندان بماند. 
زنجفیل

زنجفیل در اصل بومی کشــور هندوســتان اســت. 
این گیــاه، محرک قوای جنســی اســت و خاصیت 
آرام بخشــی دارد که در موارد خستگی شدید توصیه 
می شود. هضم را تسهیل می کند و عملکرد روده ها را 
بهبود می بخشد. این گیاه مانند آسپرین عمل می کند 
و یک مســکن فعال محســوب می شــود. اگر پودر 
زنجفیل را با آب مخلوط کنید برای تسکین درد دندان 
بسیار موثر است. پنبه ای را به این خمیر آغشته کنید، 
آن را فشار دهید تا آب اضافی خارج شود و سپس آن 
را روی دندان دردناک – و نه لثــه – بگذارید. عملکرد 
آن به این نحو است که زنجفیل، پوست آن قسمت را 
تحریک کرده و خون را به ســمت پوست می کشاند و 

التهاب را کم می کند.
فلفل قرمز

فلفل قرمز طعم عالی به بعضی غذاها می دهد و مزه 
بی نظیــری را دهان باقی می گــذارد. اما ادویه بودن 
تنها ویژگی فلفل نیست بلکه یکی از خواص شگفت 
انگیز آن تسکین درد دندان است. رنگدانه قرمز مانند 
مسکن و ضد التهاب عمل می کند. اگر قصد استفاده 
از ایــن گیاه را برای تســکین درد دارید، کمی از پودر 
آن را با آب مخلوط کنید تا خمیر ســفتی آماده شود. 
پنبه ای را به آن آغشــته کنید و بفشــارید. آن را روی 
دندان دردناک بگذارید و مراقب باشــید با لثه تماس 
نداشته باشد. این مرهم، موضع را تحریک می کند و 
خون را به قسمت دیگری می فرستد که باعث تسکین 
التهاب و درد می شود. می توان پودر زنجفیل را همراه 

با پودر فلفل قرمز برای این مرهم مخلوط کرد.
دانه کنجد

بیشتر از 1600 سال اســت که کنجد برای تسکین 
درد دنــدان در چیــن کاربــرد دارد. کنجــد حاوی 
ترکیباتی اســت که درد را بهبود می بخشد. خواص 
کنجد شــبیه آســپرین اســت و مانند مسکن عمل 
می کند. این دانه ها برای تســکین درد دندان بسیار 
موثر است. تهیه مرهم آن بسیار ساده است و نیاز به 
مواد زیادی ندارد. ظرف آبی را روی حرارت بگذارید تا 
جوش بیاید و سپس دانه های کنجد را در آن بریزید. 
برای هر مقدار کنجد دو برابر آب الزم اســت. برای 
اینکه ترکیب تاثیر بهتری داشــته باشد، باید منتظر 

شد تا نیمی از آب تبخیر شود. 

سالمت
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لسترسیتی یکی از تیم های شگفتی ساز قاره اروپا است چون در حال حاضر در 
صدر لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. این تیم نسبت به گذشته تغییر زیادی 
کرده است. یک سال پیش در پایان هفته بیست و پنجم، قعرنشین بود و در پایان 
فصل هم با پنج امتیاز اختالف از سقوط نجات یافت اما اکنون 53 امتیاز کسب 

کرده است و تاتنهام در رتبه دوم قرار دارد.
لسترسیتی تا ثبت رکورد تاریخی 55 امتیازی خود در لیگ برتر در فصل 2000 
– 1999، تنها یک گام فاصله دارد. از آوریل در 9 بازی، هفت پیروزی به دســت 
آورده و از 102 امتیاز ممکن، 72 امتیاز کسب کردند. این تیم پیش از صعودش 
به لیگ برتر انگلیس در سال 2014، تنها هشت سال در باالترین سطح فو تبا ل 
انگلیس حضور داشته است. در سال 2008 به دسته سوم سقوط کردند اما دو 
سال بعد، ویچای سریوادباهانا پرابها که یک میلیونر تایلندی است، این باشگاه را 
خرید و از آن زمان بود که شروع به پیشرفت کرد. افتخارات باشگاه شهر »ایست 
میدنس« با 337 هزار نفر جمعیت، سه قهرمانی در جام اتحادیه )200/ 1197/ 

1964( و یک سوپر جام انگلیس )1971( است.
لستر، شانزدهمین تیمی اســت که در لیگ برتر کمتر از 50 میلیون یورو خرج 
کرده است و تنها با شــینجی اوکازاکی، کریستین نوچس و کانته قرارداد امضا 
کردند. درینکواتر، جیمی واردی، ریاض محرز و کاسپر اشمایکل و سایرین نیز 
قبــال برای این تیم بازی می کرد ند. این تیم 28 امتیــاز را در بازی های خارج از 
خانه کسب کرده است و تنها در میان لیگ های بز ر گ اروپایی، تنها از پا ر ی  سن  
ژر من عقب است. تیم فرانســوی 11 برد بیرون از خانه به دست آورده است اما 
لسترسیتی هشت پیروزی به دست آورده است. بازی لستر بر اساس ضد حمله 
است و آنها ســومین تیمی هســتند که از نظر مالکیت توپ شرایط خوبی ندارد 
)40.92 درصد( و در پاس ها نیز دومین تیمی هســتند که کمترین پاس را در 

لیگ برتر دادند )8.404 درصد (.
نایب قهرمانی این تیم در فصل 29 – 1928، بهترین عملکردشان در لیگ بوده 
است. اگر امسال قهرمان شوند پس از ناتینگهام فارست در سال 1978 اولین 
تیمی خواهند بود که برای نخستین بار به عنوان قهرمانی دست پیدا می کنند.

لسترســیتی تنها برابر آرســنال )پنج بر دو( و لیورپول )یک بــر صفر( در لیگ 
شکست خورده است. در پنج لیگ برتر قاره اروپا، پا ر ی  سن  ژر من بدون شکست 
و بایرن با یک باخت آمار بهتری نسبت به صدرنشین لیگ برتر دارند. شاگردان 
کلودیو رانیری، 47 گل را در 25 هفته  به ثمر رساندند. میانگین گل های آنها در 
هر بازی 1.9 اســت و تنها منچسترسیتی با آنها برابر است. لستر در بازی های 

اخیرش از لحاظ دفاعی عملکرد بهتری داشــته است. رانیری 
به شوخی در این باره گفت: »به بازیکنانم گفتم اگر دروازه 

تیم بسته بماند، آنها را پیتزا مهمان خواهم کرد.«
به ایــن ترتیب بــود که در هفت بــازی آخر، 

پنــج بــازی را بــدون گل خــورده به 
پایان رســاندند و تنها در دو دیدار 

د ر وازه شان باز شد.
رانیــری پــس از تجربــه 
ناموفقش در یونان، باز هم 

به سیســتم 2 – 4 – 4 وفادار 
ماند. سرمربی ایتالیایی گفت: 

ما همچون »فارســت گامپ« )شخصیت 

فیلمی به همین نام و با بازی تام هنکس( هســتیم. نمی توانیم دست از دویدن 
برداریم. کانته و درنیکواتر، هافبک های این تیم لغزش ناپذیر هستند.

جیمی واردی 18 گله که رکورد 10 گل پیاپی  رود فان نیســتلروی را شکســت و 
11 گل به ثمر رساند، می تواند پس از گری لینکر )85 – 1984( اولین آقای گل 

لسترسیتی در لیگ برتر و نخستین انگلیسی از سال 2000 باشد.
دیگر مهاجم این تیم یعنی محرز الجزایری، 14 گل و 10 پاس گل داده اســت. 
زوج او و واردی بــا 32 گل در لیگ برتر بهترین هســتند. در میان پنج لیگ برتر 
تنها لورنسو اینسینیه در گل و پاس گل دو رقمی است )10 گل و 10 پاس گل(.

هفت راه براِی شکست دادِن لستر
یکشنبه 25 بهمن ساعت 11:49

این فصل در کِل پنِج لیِگ اوِل فوتباِل اروپا فقط بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن 
کمتر از لســتر سیتی شکست خورده اند. لســتر در لیگ تنها لیورپول و آرسنال 
باخته، تیمی که امــروز باید مقابلش قرار بگیرد. براِی همین نگاهی می اندازیم 

به نوِع بازِی لستر و راه هایی که براِی شکست دادِن این تیم وجود دارند.
1-بازی با دفاِع سه نفره

مارسلو بیلسا همیشه اصرار به بازی با سه مدافع مقابِل دو مهاجم داشته است. 
بیلسا اعتقاد دارد این تنها راهی است که می توان به دفاع پوشش داد. تنها تیمی 
که این فصل مقابِل لستر با سه دفاِع میانی بازی کرد منچستر یونایتد در تساوِی 
1-1 در کینگ پاور بــود. لویی ون گال بعد از این بازی گفــت: »ما این تغییر را 
براِی مقابله با کیفیِت باالِی واردی و اوکازاکی که دادیم که مدام در کانال هاِی 

بیِن مدافعیِن مرکزی نفوذ می کنند.«
موریســیو پوچتینو مقابِل واتفورِد کیکه ســانچس فلورس که سیستمی شبیِه 
لستر با دو مهاجمش، تروی دینی و اودیون ایگالو دارد، هم از سه مدافِع مرکزی 

استفاده کرد و در هر دو بازی پیروز شد.
 2-عمِق مناسب و متوسِط خِط دفاعی

اگــر مقابِل لســتر با خــِط دفاِع بــاال بازی 
کنیــد فرصِت ضدحمله بــه واردی و دار و 
دســته اش را می دهید. لستر با یک پاِس 
بلنــد از زمیِن خــودش در موقعیِت گل 
قرار می گیــرد. اما اگر خــِط دفاع بیش 
از حد عقب باشــد و عمق پیدا کند، ریاض 
محرز این فرصت را پیدا می کند که تا لبه ِی 
باکس پیشــروی کند، یک به یک ها را ببرد 
و با حرکت در عرض شــوت بزند. پس 
کنترِل عمِق خِط دفاعی مقابِل لستر 
بسیار مهم است، دستوری که قبل 
از بازی توسِط مربِی صادر می شود، 
جریــاِن  در  امــا 
اجراِی  مسابقه 
بــه  درســتش 
 ، ن یکنــا ز با
و  هنگــی  هما
بستگی  تجربه شان 

دارد.
3-استفاده ِی مفید از مالکیِت توپ

انتقاداِت زیادی که این فصل از ون گال و فوتباِل با مالکیِت باال، اما کسالت بارش 
شده، عالقه ِی تیم هاِی انگلیسی به این نوع فوتبال را کمتر کرده است. آمدِن 
اســالون بیلیچ و یورگن کلوپ و اوج گرفتِن لســتر و موفقیت هاِی واتفورد هم 
روِی این موضوع تاثیِر زیادی گذاشته است. رویکرِد خیلی از تیم هاِی انگلیسی 
حاال فوتبالی مســتقیم شده است. این قضیه وقتی پپ گواردیوال فصِل آینده به 
سیتی بیاید بعِد دیگری هم به خودش خواهد گرفت. مسئله ِی اصلی استفاده ِی 

درست و مفید از مالکیِت توپ است، حتی اگر تیم سوار بر جریاِن بازی نباشد.
4-توپ را به لستر بدهید

لستر بیِن تماِم تیم هاِی انگلیسی این فصل کمترین درصِد مالکیِت توپ را داشته 
است. بقیه تیم ها، همانطور که لســتر می خواهد، توپ را در اختیار می گیرند و 
شاگرداِن رانیری طرِح خودشان را اجرا می کنند. در تنها بازِی این فصل که لستر 
بیشتر از حریف مالیکت داشت تساوِی بدوِن گل مقابِل بورنموس بود. دفاعی 
منسجم مقابل لستر و جلو کشیدِن این تیم باعث می شود که فضا براِی واردی 

کم شود و مهمترین عنصِر هجومی لستر کاهش پیدا کند.
5-بال هاِی دفاعی

بورنموس و وستهام این فصل با استفاده از بال هایی که در بعِد دفاعی فعالیِت 
زیادی داشتند موفق شدند با پرس کردِن مدافعیِن کنارِی لستر، سیمپسون 
و فوکــس، راه هاِی تغذیه ِی محــرز و آلبرایتون را محــدود کنند. این یکی از 
راه هاِی کنترل لستر اســت. اما از منظری دیگر اگر به این دو مدافِع کناری 
اجازه ِی نفوذ داده شود، با داشتِن وینگرهاِی سرعتی فرصِت ضد حمله هاِی 
مناســبی مقابِل لستر پدید می آید. این ریســکی است که باید پذیرفت، کاری 
که برندان راجرز با استفاده از دنیل استوریج و لوئیس سوارز در پیروزِی 1-5 

مقابِل آرسنال کرد.
۶-ضِد حمله زدن به ضِد حمله ها

آرسنال در بازِی رفت لســتر را 5-2 در دیداری بســیار باز برد. آرسنال هم مثِل 
لستر با سرعت ضدحمله می زد و ســریع از دفاع به حمله منتقل می شد. چنین 
فوتبالی مقابِل لستر به این معنا نیست که باید بیشتر از مرداِن رانیری دوید، بلکه 
بایــد با هوِش باالتر تصمیماِت درســت تری در مواقــِع ضدحمله گرفت. کاری 
که مثال لیورپول در شکسِت 2-0 مقابِل لســتر، به اعتراِف یورگن کلوپ انجام 
نداد: »مسئله ِی ما بیشتر دویدن نبود، بلکه وقتی در موقعیت هاِی خوب توپ 
را داشــتیم، تصمیماِت خوبی نگرفتیم.« جالب می شــد اگر می توانستیم این 
لستر را مقابِل لیورپوِل راجرز با سوارز و اســتوریج و استرلینگ ببینیم، با مقابِل 

نیوکاسِل کوین کیگان.
7-باال بردِن تعداِد خطاهاِی فنی

شاید خیلی جالب به نظر نرسد اما خطا کردن روِی لستری ها وقتی می خواهند 
ضدحمله ِی خودشــان را شــروع بکنند می تواند تاثیِر زیادی روِی بازی داشته 
باشد. رئاِل مادریِد مورینیو این روش را همیشه مقابِل بارسلونا براِی به هم ریختِن 
ریتِم این تیم به کار می گرفت. البته این خطاها باید دور از باکِس خودی باشــد 
تا فرصت استفاده از ضرباِت ایســتگاهی را به لستر ندهد. بازیکناِن آرسنال در 
بازِی رفت 12 بار روِی لستری ها خطا کردند، اما تنها 3تا از این خطاها در نیمه ِی 
خودشان بود. مهار کردِن محرز قبل از اینکه سرعت بگیرد می تواند کلیدی براِی 

شکست دادِن لستر باشد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

سرانجام والنسیای گری نویل 
اسپانیول را شکست داد تا این 
مربی تازه کار از زیر فشارها 
بیرون بیایید.

تیتر دو

 پاس گل پرسپولیس 
به فدراسیون فوتبال

چند سالی است که ورزشگاه های فوتبال در ایران رنگ 
تماشاگران پرشور و شمار قدیمی را به خود نمی بینند. 
از پرسپولیس و استقالل پرطرفدار که بگذریم، دیگر 
حتی سکوهای سرد ورزشگاه  یادگار امام تبریز هم از 
حضور مردم گرم نمی شود. حســاب سایر تیم ها هم 
که ناگفته معلوم اســت. در همین حال، چندی است 
که فدراســیون فوتبــال عربســتان، موذیانه طرحی 
به AFC برده اســت که بر مبنای آن دیدار تیم های 
ایرانی و عربستانی در کشور ثالث انجام می شود چون 
سعودی ها معتقدند در ایران امنیت کافی برای حضور 
آن ها نیست. سعودی ها قطعا می دانند که امنیت در 
ایران نســبت به کل منطقه خاورمیانه در سطح عالی 
وجود دارد ولی آن ها به پشتوانه کنفدراسیون فوتبال 
آســیا که هم توســط یک عرب زبان – شــیخ سلمان 
بحرینــی – متحد ســعودی ها اداره می شــود و هم تا 
حدودی وابســته به دالرهای نفتی عربستان است، 
این دعوی مضحــک را طرح کرده اند. ســعودی ها 
شــاید بیش از حد خود را پیروز این میــدان بدانند و با 
خیال راحت منتظر فرجام دعوای شــان هســتند اما 
هوشمندی اهالی فوتبال در ایران، سعودی ها را تا حد 
زیادی از رسیدن به هدف دور می کند. پرسپولیسی ها 
در فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال، با وجود اتفاق های 
تلــخ و گزنده ای کــه برایــش رخ داد – از فوت هادی 
نوروزی تا بازداشت سوشا مکانی – بهترین بازی های 
فصل را ارائه می دهد و تماشاگرپســند بازی می کند.  
در چنین فضایی مدیران باشــگاه پرسپولیس با ارائه 
طرحی به ســازمان لیــگ و با صرف هزینــه ای – هر 
بازی حدود 20 میلیون تومان – حضور هواداران خود 
در طبقه دوم ورزشــگاه آزادی را رایگان اعالم کردند 
تا این مسئله در بازی های درخشان تیم، تماشاگران 
پرشــمار را باز هم به ورزشــگاه بکشــاند. بدون شک 
اگر این طرح پارســال یا دو ســال قبل اجرا می شد، 
عملکرد ضعیف پرسپولیس حمید درخشان و قبل از 
او این طور جواب نمی داد و شاید خیلی کمتر از امروز 
هواداران به ورزشگاه می رفتند. طرح پرسپولیسی ها 
آنقدر موفق بوده و آنقدر حضــور 80-70 هزار نفری 
تماشاگران در ورزشگاه آزادی وسوسه انگیز بوده که 
باشگاه های دیگر از جمله سپاهان و پدیده هم دست 

به اقدام مشابه زدند.

اسپانیا برای هفتمین بار 
قهرمان فوتسال اروپا شد

تیم فوتسال اســپانیا با غلبه بر روسیه برای هفتمین 
بار به عنوان قهرمانی رقابتهای اروپا دست پیدا کرد. 
تیم اسپانیا شنبه شب موفق شد در دیدار پایانی یورو 
2016 که در بلگراد برگزار شد با نتیجه 7 بر 3 مقابل 
روسیه به برتری برسد. اســپانیا پیش از این در سال 
های 1996، 2001، 2005، 2007، 2010 و 2012 
به عنوان قهرمانی رســیده بود. دیدار پایانی رقابتها 
با حضور 11 هزار تماشــاگر برگزار شد ضمن اینکه 
113 هزار و 820 تماشاگر از کل رقابتها در مجموع 

دیدار کردند.

»جان تری« شاید به بازی به 
پاریسن ژرمن نرسد

مدافع تیم فوتبال چلســی در بازی با نیوکاسل دچار 
آســیب دیدگی شد و شــاید بازی با پاریسن ژرمن را 
از دســت بدهد. جان تری در نیمه نخســت پس از 
اینکه روی زمین فرود آمد از ناحیه رباط دچار صدمه 
دیدگی جزیی شد و باید امروز یکشنبه تحت آزمایش 
قرار بگیرد تا ببیند آیا می تواند به بازی روز سه شنبه 
با پاریســن ژرمن در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا 
برســد یا خیر. گاس هیدینک، سرمربی تیم فوتبال 
چلســی، در خصــوص تــری گفــت: دو روز برای 
رســاندن این بازیکن وقت است. البته من فکر می 
کنم این مدت زمان برای ریکاروی، کافی نیســت. 
چلســی پیش از این »کرت زوما« را بــه دلیل پارگی 
رباط صلیبی برای مدت شــش ماه از دســت داده 
اســت. مسئوالن باشــگاه چلســی عنوان کرده اند 
که اسکار هم شــاید به دلیل آســیب دیدگی به این 

بازی نرسد.

تور چینی ها برای ماتا
ســه باشــگاه چینی برای به خدمت گرفتن »خوان 
ماتا« دست به کار شده اند. تعداد زیادی از بازیکنان 
مطرح شــاغل در اروپــا در فصل نقــل و انتقاالت 
زمستانی به باشگاه های چینی پیوستند. جکسون 
مارتینس و رامیرس از این دســت بازیکنان بودند. 
اکنون شــایعه شــده که چنــد باشــگاه چینی می 
خواهنــد خوان ماتــا را با دســتمزد 170 هزار پوند 
در هفته به خدمت بگیرند.  دو ســال از قرارداد این 
بازیکن 27 ساله اسپانیایی با من یونایتد باقی مانده 
و به نظر نمی رســد باشــگاه لیگ برتــری بخواهد 

قرارداد وی را تمدید کند.

یوونتوس سرانجام 
صدرنشین شد

حساس ترین بازی هفته بیســت و پنجم رقابتهای 
ســری آ ایتالیا را تیم یوونتوس بــرد و پس از ماه ها 
طعــم صدرنشــینی را چشــید. تیم هــای فوتبال 
یوونتــوس و ناپولی از ســاعت 23:15 روز شــنبه 
حسای ترین بازی هفته بیســت و پنجم رقابتهای 
سری آ را در ورزشــگاه یوونتوس آره نا برگزار کردند 
که این بازی سرنوشــت  ســاز را شــاگردان ماکس 
آلگری با حســاب یک بر صفر پیروز شدند. سیمونه 
زازا در دقیقه 88 برای یووه گلزنری کرد. یوونتوس 
بعد از شــروع کابوس واری که در این فصل داشت 
اکنــون 57 امتیازی شــده و برای نخســتین بار به 
صدر جدول صعود کرده اســت. تیــم ناپولی هم با 
56 امتیاز صدرنشــینی را از دست داد و به رده دوم 

نزول کرد.

فعال از سرطان ۲ بر صفر جلو هستم
اســطوره فوتبال هلند می گوید فعال توانسته سرطان را شکست دهد ولی نمی داند 
در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. یوهان کرایف اسطوره 68 ساله فوتبال هلند که 
سابقه بازی در آژاکس و بارسلونا را در کارنامه دارد بعد از آنکه چندی پیش هواداران 
خود را نگران کرد و عنوان کرد در جدال با بیماری مهلک سرطان است امروز شنبه 

در بیانیه ای اعالم کرد شــرایط خوبی دارد و هواداران نگران نباشند. او 
در این بیانیه به هواداران خود نوشــت: نیمه اول بازی با سرطان را 

پشت سر گذاشتم و 2 بر صفر جلو هستم. هنوز نتوانستم کامل 
آن را شکســت دهم ولی در حال حاضر احساس خیلی خوبی 

دارم و مطمئنم در پایان پیروز می شوم. بعد از چندین مداوای 
پزشــکی باید بگویم که نتایج بسیار مثبت بوده است. از کار 
بی نظیر دکترها تشکر می کنم همچنین از 
اظهار لطــف هوادارانم نیز که در طول 
این مدت من را تنها نگذاشتند تشکر 

می کنم.

روباه های مهار نشدنی لستر
10 نکته که باید درباره صدرنشین لیگ برتر انگلیس بدانید

با یک گل و یک پاس گل مقابل تیم سوم جدول رده بندی 
هلند نشان داد چرا مدیران باشگاه حاضر شدند در تابستان 

او را به عنوان گران قیمت ترین بازیکن به خدمت بگیرند.
علیرضا جهانبخش بعد از درخشش با پیراهن نایمخن در 
دسته دوم فوتبال هلند در تابستان با قراردادی به ارزش دو 
میلیون یورو راهی تیم سرشناس AZ شد تا در شهر کوچک 
آلکمار به زندگــی حرفه ای اش ادامه دهد. در همان برهه 
بسیاری از رسانه ها و کارشناسان نسبت به خرید این بازیکن 
توسط این باشگاه قدیمی واکنش نشان داده و تصمیم به 
جذب جهانبخش با مخالفت ها و موافقت های بســیاری 
روبرو شد چون کمتر پیش آمده بود باشگاهی مثل آلکمار 
کادمی فعال و مدرنی بهره می برد حاضر شــود  که خود از آ

برای بازیکنی 21 ساله چنین مبلغی هزینه کند.
در نیــم فصل نخســت برخــالف پیش بینی هــا علیرضا 
جهانبخش نتوانســت انتظارات را برآورده کند تا جایی که 
شــماره 9 آلکمار یا مصدوم بود یا هر وقت در زمین حاضر 
شد یکی از ضعیف ترین بازیکنان آلکمار لقب گرفت تا نتایج 
ناامیدکننده در لیگ برتر هلند و یورو لیگ هجمه انتقادی 
زیادی را روانه مدیریت فنی و ســرمربی تیم کند. به خاطر 
همین اتفاقات بود که مدیر فنی وقت اســتعفا داد و جای 
خود را به فردی جدید داد بلکه باشگاه از بحران خارج شود. 

با این وجود ون دن بــروم به توانایی های ملی پوش ایرانی 
خود کاماًل واقف بود و همواره به حمایت از خرید او پرداخت 
تا جایی کــه به طرفدارانش وعده داد جهانبخش به زودی 

یکی از ستاره های آلکمار خواهد بود.
نیم فصل نخست به هر شکلی بود تمام شد و ون دن بروم 
که حســاب ویژه ای روی جهانبخش باز کــرده بود زیر بار 
جدایی او و حضورش در تیم امید ایران نرفت تا این بازیکن 
را به اردوی زمســتانی در اســپانیا برده و ضعف های بدنی 
او را برطرف کند. اردویی که برای شــماره 9 آلکمار خوش 
یمن بود و باعث شــد تا جهانبخش در آغاز نیم فصل دوم 
به یکی از ســتاره های تأثیرگذار تیمش تبدیل شود. 6 برد 
متوالی در لیگ برتر هلند و همچنین صعود به نیمه نهایی 
جام حذفی نتایج درخشــانی بود که آلکمــار بعد از اردوی 

اسپانیا کسب کرد و در این بین درخشش علیرضا هم تأثیر 
فراوانی در آن داشت.

زدن دو گل و ســاختن 4 تــا 5 گل در ایــن بازی ها آن هم 
از بازیکنــی مثــل علیرضــا جهانبخــش کــه در پســت 
تخصصی اش »وینگر راســت« بازی می کرد را به ســتاره 
بی بدیل آلکمار تبدیل کرد تا ارزش خرید گران قیمت او در 
ابتدای فصل نمایان شود. ون دن بروم سرمربی الکمار در 
تمجید از این بازیکن گفت: »من هیچ وقت به جهانبخش 
شک نداشــتم و مطمئن بودم او روزی به ســتاره تیم من 
تبدیل می شود. خوشحالم که در نیم فصل دوم این بازیکن 
هم همچون سایر شاگردانم توانایی های خود را بروز داد و 

امیدوارم این روند او ادامه داشته باشد«.
با این نمایش می توان علیرضــا جهانبخش را موفق ترین 
لژیونر ایران در سال روز به اتمام 94 نامید. بازیکنی که با این 
سن کم آینده درخشانی دارد و مسلمًا به زودی به تیم های 
معروف تر از آلکمار خواهد پیوست.نکته ای که بسیاری از 
رسانه های هلندی هم به آن دامن زده و این بازیکن را یکی 
از گنجیه های طال در AZ لقب داده اند که می تواند سود 
سرشاری را روانه خزانه باشگاه کند. عالوه بر آن درخشش 
اخیر جهانبخش نوید ظهور یک ستاره برای تیم ملی ایران 

در آستانه جام جهانی 2018 روسیه را می دهد.

جهانبخش گنجینه طالی آلکمار 

ورزش
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ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست
هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای
ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

آقای روحانی! این بود نتیجه اجرای برجام؟
متین مسلم | شاید یکی دو ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در خیابان انقالب جلو دانشگاه 
تهران قدم می زدم. موقعیت خاص این خیابان و میدان معروف آن و نیز جایگاه خاص دانشگاه تهران 
در انقالب موجب شده بود این محدوده به مرکز اصلی تجمعات گروه های سیاسی تبدیل شود. البته 
رسم نانوشته ای هم در مباحث وجود داشــت. در اینگونه مباحث هر طرف کم می آورد، هواداران 
پنهانی داشــت که به بهانه ای، به یک باره با شــعارو فریاد یا با مشــت و دعوا تجمع را برهم می زد و 
صاحب سخن کم آورده را از مهلکه نجات می داد! آخرش هم نمی فهمیدیم چی شد. شیوه ای که 
ظاهرا در پاره ای موارد و پس از 37 ســال همچنان کارایی خود را حفظ کرده است! ماجرای حمله 

به سفارت عربستان که یادتان هست؟
از آن روزها خاطرات اندکی باقی مانده و گذر زمان خیلی چیزها را محو کرده است، اما یک خاطره 
هیچ وقت از ذهنم بیرون نمی رود. فکر می کنم تقاطع خیابان انقالب و قدس بود که آن روزها آناتول 
فرانس خوانده می شــد. بحث داغی میان یک گروه تندرو چپی و تعدادی دانشجوی مدافع دولت 

موقت و انقالب در گرفته بود. نماینده آن گروه چپی از مخاطب خود مرتب سوال می کرد: »این چه 
وضعی است. نتایج انقالب کو؟ کجاســت؟ دولت بی عرضه عامل و وابسته به امپریالیسم است! 
بگو ببینم طی این مدت چرا دولت موفق نشده بی سوادی را بر طرف کند؟ چرا روستاها برق کشی 
نشده اند؟ چرا دولت درمان را رایگان نکرده؟ چرا همچنان راه ها خاکی است و آسفالت نشده؟ پس 
انقالب برای چی بود؟...« یک عده هم آنجا بودند و می گفتند: »صحیح اســت، صحیح است«! 
بحث آنها طبق معمول طوالنی و کشدار بود و نماندم ببینم کانون مدافعان انقالب و دولت در آن 
تجمــع چه جوابی به آن تندروها دادند. اما بی انصافی در حق دولت 2 ماهه با طرح انتظارات بی جا 
دلم را به شــدت آزرده کرد .آن زمان دلم به حال دولت نوپای مرحوم مهندس بازرگان ســوخت که 

تحت چه فشار و تصورات نامعقول و عمدی قرار دارد.
مــن کاری با دولت مرحوم آقای مهندس بازرگان ندارم. قضــاوت با مردم و تاریخ ایران که بهترین 
قضات هستند. هدفم بیشتر بیان نوع انتظارات بی جایی بود که علیه دولت وقت مطرح می شد و 

مطرح کنندگان به دنبال قرار دادن افکار عمومی در برابر دولت بودند و تبعات چنین رفتاری اصال 
برایشــان مهم نبود. خیلی عجیب است که در همچنان بر همان پاشــنه می چرخد! و ما با حجم 
وسیعی از همین نوع انتظارات مشابه خودتراشیده مخالفان حرفه ای در برابر دولت و شخص آقای 
روحانی پس از اجرای تقریبا یک ماه اخیر توافقنامه هســته  ای مواجهیم. اگر سری به روزنامه ها و 
منابع خبری این مخالفان موسوم به دلواپس طی حداقل  10 روز اخیر بزنید با ادبیات مشابه آن روزها 
روبه رو خواهید شد: »چرا ارزانی نمی شود/ چرا نفت ارزان است/ دالر که همچنان می تازد. پول های 
آزادشده کجاســت/ چرا نفت نمی فروشید. پس نتیجه برجام چی شد/ چرا نفت می فروشید؟ چرا 
سرمایه نسل های بعد را حراج می کنید؟/ چرا همچنان پروازها با تاخیر انجام می شود، هواپیماهای 
جدید کجاست/ آقای روحانی؛ چرا همچنان هواپیماهای دست دوم در کشور جوالن می دهند؟ 
این بود نتیجه برجام؟/ پس اثر اجرای برجام بر زندگی مردم کجاست؟/ چرا دولت فکری به حال 

آلودگی هوا نمی کند؟ این بود نتیجه اجرای برجام خانم ابتکار؟«؟؟؟؟ وقس علی هذا...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

کتابی درباره یک آتش سوزی بزرگ و تاریخی
برنده نوبل 10 درصد از حق چاپ کتابش را به مناطق محروم ایران 

اختصاص داد
 کتاب »صداهایی از چرنوبیل« نوشــته سوتنا الکســویچ برنده جایزه نوبل 2015 با ترجمه حدیث 
حســینی، شنبه 24 بهمن به همت انتشارات کتاب کوله پشــتی روانه بازار شد. این کتاب در قالب 
رمان جمعی، به انفجار هسته ای راکتور چرنوبیل می پردازد. وقتی نام سوتنا الکسویچ به عنوان برنده 
جایزه نوبل ادبیات 2015 اعالم شد، تعجب خیلی ها برانگیخته شد زیرا اولین بار بود که این جایزه 
به یک مستندنویس می رسید. سوتالنا آلکسیویچ، نویسنده و روزنامه نگار بالروسی بیشتر به نوشتن 
کتاب های مستند بر پایه  مصاحبه شهرت دارد. وی پیش از این کتاب »چهره غیرزنانه جنگ« را بر 
اساس مصاحبه های او با صدها زن حاضر در جنگ جهانی دوم و کتاب »پسران زینکی« را که در 

آن زندگی در افغانستان در زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی روایت می شود منتشر کرده است.
اباذر رضانیا معلم، مدیر مسئول انتشارات کتاب کوله پشتی در توضیح چاپ این کتاب گفت: تصمیم 
بر این شــد تا این کتاب بر خالف روند بازار نشر کشــور و با رعایت حقوق مؤلف در ایران انتشار پیدا 
کند. به همین دلیل با مدیر برنامه سوتالنا الکسیویچ مذاکراتی انجام شد. در ابتدا موفق به توافق 
نشدیم، اما دست از تالش نکشــیدیم و رایزنی را با خود نویسنده ادامه و فضای نشر ایران را برای 
وی شرح دادیم. مدیرمسئول انتشارات کتاب کوله پشتی با اشاره به اختصاص بخشی از حق چاپ 
این کتاب به مناطق محروم ایران اظهار کرد: وقتی سوتالنا الکسیویچ با فضای نشر ایران آشنا شد 
تصمیم گرفت حق نشــر این کتاب در ایران را به انتشارات کتاب کوله پشتی واگذار کند. همچنین 
بر اســاس پیشنهاد الکسیویچ 10 درصد از حق چاپ نسخه فارســی این کتاب به مناطق محروم 
ایران اختصاص پیدا کرد. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »جهان به دو بخش تقســیم شده 
است: یک طرف ماییم؛ چرنوبیلی ها، و طرف دیگر شما ایستاده اید؛ دیگران. دقت کرده اید؟ اینجا 

هیچ کس نمی گوید روسی، بالروسی یا اوکراینی ست. ما 
خودمان را چرنوبیلی می نامیم. »ما چرنوبیلی هستیم«، 
»من چرنوبیلی ام«، »انگار مردمی دیگریم؛ ملتی نو«. 
حدیث حسینی، مترجم کتاب »صداهایی از چرنوبیل« 
نیز درباره این کتاب گفت: الکسیویچ در نوشته هایش 
از ســبک خاصی اســتفاده می کند. او در این سبک، با 
مردمی که در یک حادثه یا اتفاق مهم حضور داشــتند 
مصاحبه می کنــد و صحبت های افراد حاضر در حادثه 
را بر اساس یک داستان به تحریر درمی آورد. وی ادامه 
داد:  الکســیویچ در نوشــتن این کتاب از قالب »رمان 
جمعی« اســتفاده کرده اســت. بر اســاس این قالب، 
خواننده کتاب، تمام صداهــای موجود در این حادثه را 
به صورت کامــل و در قابی از تجربــه دریافت می کند. 
وی در تمامی آثارش به این شیوه عمل کرده، به همین 
جهت با ســبک جدید و جذابی روبه رو هستیم. مترجم 
کتاب »صداهایی از چرنوبیل« در توضیح صحبت های 

مطرح شده در کتاب اظهار کرد: الکسیویچ در نوشتن این کتاب از صحبت های صدها شاهد عینی 
اســتفاده کرده و تحقیق و نگارش آن بیش از 10 سال زمان برده اســت. پزشکان، فیزیکدانان، 
آتش نشان ها، پاکســازی کننده ها و مردم معمولی در این داستان به بررسی ابعاد فاجعه صبح 26 
آوریل 1986 می پردازند. وی ادامه داد: مخاطب در مطالعه این کتاب با یک روایت یا گزارش روبه رو 
نیست، بلکه شاهد داستان های کوتاهی است که همگی به یک حادثه تاریخی می پردازند. کتاب 

با صحبت های یک آتش نشان با همسرش شروع می شود.

مرد »طالیی« موسیقی ایران
داریوش طالیی، نوازنده تار و ســه تار، ردیف دان و مدرس 
دانشگاه 26 بهمن 1331 در شهرستان دماوند متولد شد. 
از یازده سالگی به هنرستان موسیقی رفت و با اینکه آشنایی 
و عالقه خاصی به تار نداشت به آموختن این ساز پرداخت. 
در سال سوم هنرستان و تحت تأثیر علی اکبر شهنازی به 
تار عالقه مند شد. پس از گرفتن دیپلم هنرستان هم زمان 
به تحصیل در رشته موسیقی دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران و کار در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی 

پرداخت. طالیی در این دوران از خدمت استادانی چون علی اکبر شهنازی، سعید هرمزی، یوسف 
فروتن، نور علی برومند و عبدالله دوامی بهره مند شد.

پس از اتمام تحصیالت از ســال 1355 در دانشــگاه تهران ردیف تدریس کرد. او در سال 1358 
برای تحصیل در رشــته موسیقی شناسی به دانشــگاه پاریس در فرانسه رفت و دکترای خود را نیز 
از دانشــگاه نانتز فرانســه گرفت. طالیی هم اکنون عضو هیات علمی گروه موســیقی دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و همچنین دانشکده موســیقی دانشگاه هنر است. از وی آثاری 
چون ردیف میرزا عبدالله، تک نوازی سه تار، سایه روشن، چهارگاه و شب وصل منتشر شده است. 
وی در آلبوم شــب وصل و دود عود همنواز آواز محمدرضا شجریان بوده است. در آلبوم ساز و آواز 
هم با شــهرام ناظری کار مشترکی ارائه داده اســت. آلبوم Calligraphies Vocales همراه با 
علی رضا قربانی و جمشید شــمیرانی )منتشرشده در خارج از ایران( از دیگر کارهای وی به شمار 
می رود. طالیی عالوه بر این چند کتاب منتشر کرده که مهم ترین آنها کتاب »نگرشی نو به تئوری 

موسیقی ایران« است. 

مجلس آینده برای بحران آب باید چه کند؟
محمدحسین شیخ محمدی پژوهشگر حوزه کشاورزی و محیط زیست در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:
اول: در چند دهه گذشته، منابع آب قابل برداشت در کشور، به مرور زمان محدود شدند، خشک سالی 
افزایش یافت و ایــران به یکی از بحرانی ترین نقاط آبی جهان تبدیل شــد. بحرانی که حاصل آن، بروز 
تنش های اجتماعی، فرونشست زمین، هجوم ریزگردها، خشــکیدن منابع آبی تاالبی و رودخانه ها، 
کویرزایی و از دســت رفتن اشتغال خواهد بود. تنش آبی در این سال ها، بخش وسیعی از تنوع زیستی و 
اکولوژیکی ایران را بلعیده و بخش عظیمی از کشــاورزی و حیات روستایی در ایران را نابود کرده است. 
بحران بی آبی را نه تنها مهم ترین بحران زیســت محیطی بلکه بزرگ ترین چالش کشــور در همه ابعاد 
می توان دانســت و بدون شــک آینده این ســرزمین به نحوه برخورد تمامی بخش های جامعه، شامل 

تصمیم گیران، مدیران، دانشگاهیان و... با این بحران بستگی دارد.
دوم: مروری کوتاه بر سرگذشت تاریخی ایران و اسناد به جای مانده نشان می دهد، خشکسالی و کمبود 
آب، رخدادی نو در این ســرزمین نیست و ایران همواره با مسئله آب و کمبود آن، دست وپنجه نرم کرده 
است. بررسی های جغرافیایی نشان می دهد 65 درصد از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک، 20 درصد 
نیمه خشک و 15 درصد نیمه مرطوب و مرطوب دسته بندی می شوند. یعنی همواره 85 درصد ایران  داری 
اقلیم خشک و نیمه خشک بوده است. بااین حال یک پرسش مهم مطرح است. مردمان این سرزمین 
در طول هفت هزار سال تاریخ خود چگونه زیسته و مسئله کمبود آب را مدیریت کرده اند؟ قطعا بار اصلی 
مسئولیت متوجه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بوده و ادامه روند های گذشته در شیوه مدیریت 

آب، ایران را از بحران به یک فاجعه نزدیک خواهد کرد.
ســوم: همه روزه تفسیرهای گوناگونی از بحران آب در جامه مطرح و راهکارهایی ارائه می شود ولی در 
عمل بهبودی به چشــم نمی خورد. یکی از گام های مهم برای رفع بحران آب، اصالح نظام حاکمیت 
آب و بهبود ساختارهای تصمیم سازی و مدیریتی است. ایران برای عبور از چالش های زیست محیطی، 
به تنظیم مجدد سیاست ها و قوانین خود نیاز دارد. نیاز است نقشه راه جدیدی برای مدیریت آب کشور 
ترسیم شود. در اولین گام، سیاست های غلط حکمرانی در حوزه آب باید اصالح شوند. بیشتر قوانین به 
دورانی تعلق دارند که تصویر درستی از روابط آبی در دست نبود و وضعیت در شرایط بحرانی قرار نداشت. 
یکی از مهم ترین عوامل برای مدیریت پایدار منابع آب، بحث سیاست گذاری مناسب، نظارت و کنترل 
از سمت مجلس شورای اسالمی است. نمایندگان مجلس با توجه به اشراف اطالعاتی و بهره مندی از 
مشروعیت قانون گذاری، نظارت و کنترل می تواند نقش مهمی در سامان دهی وضعیت آبی ایران داشته 
باشند. باوجود هزینه های باالی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که به علت حکمرانی ضعیف 
آب، بر کشور تحمیل شده است، هیچ گونه تحرک ملموسی در اصالح مسیر های گذشته و اجتناب از 

اتخاذ سیاست های آبی اشتباه در سامانه مدیریت کشور به چشم نمی خورد.
چهارم: تب انتخابات مجلس شورای اسالمی در کشور باال گرفته است. مردم چشم انتظار برنامه های 
کاندیداهای احزاب و گروه های سیاسی هستند تا آن را پایه قضاوت خود قرار دهند. مردم حق دارند بدانند 
آیا این برنامه ها و سیاست گذاری ها، می توانند کشور را درزمینه های گوناگون به جهت صحیح هدایت 
کنند و گره از مشکالت بگشــاید؟ بدون شک یکی از مهم ترین زمینه هایی که باید احزاب و گروه های 
سیاســی در تبلیغات انتخاباتی خود، نظرات و برنامه هایش را در باب آن بیان کنند، بحران آب و نحوه 

برخورد با آن است. تفکری که دغدغه محیط زیست نداشته باشد آینده نگر نیست.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»پالت« در جشنواره موسیقی فجر
 گروه پالت همرا با »آقای بنفش«، »شهر من بخند« 
و البته کاوری از آهنــگ خاطره انگیز »به رهی دیدم 
برگ خزان« در چهارمین روز جشنواره در برج میالد 
روی صحنه رفت. حدود سه سال پیش بود - اسفند 
سال 91 - که این گروه بعد از چند اجرای موفق، آلبوم 
»آقای بنفش« را منتشــر کرد و در میان جوانانی که 
موســیقی خاص را به موسیقی پاپ این روزها ترجیح 
می دادند، مورد توجه قرار گرفت و توانست به فروش 

موفقی هم دست پیدا کند. گروهی که رفته رفته نشان داد می تواند در بین گروه هایی که در این 
مدت خارج از محدوده پاپ به دنیای موسیقی پا گذاشته اند، مقبولیت عام داشته باشد و به یک 
گروه پاپیوالر تبدیل شود. کنسرت گروه »پالت« در دو پارت خالصه شد که بخش اول آن بیشتر 
موسیقی های پیشــین و مشــخصا، کارهای »آقای بنفش« را در برمی گرفت و بخش دوم آن 
قطعات آلبوم »شهر من بخند« را شامل می شد. »پالت« در پارت اول قطعاِت »یادگار دوست«، 
»ماهی و گربه«، »لیلی« که با تنظیمی متفاوت نســبت به آلبوم نواخته شــد و ملودی هایی که 
کاردئون و تبحرش در سبک جاز می نواخت، در کنار ساکسیفونی که روزبه  سردار سرمست با آ
اســفندارمز برای دومین بار نواخت و سولوهای موجز و انتخاب شــده اش، این قطعه را بسیار 
شنیدنی کرده بود. »والس«و »هزار تا قصه« قطعات دیگر این بخش بودند و آهنگ »از سرزمین 
های شرقی« که به تازگی ویدئو کلیپ آن منتشر شده و با بازخورد بسیار خوبی از طرف مخاطبان 

روبه رو شده است قطعه دیگر بود. 

»النتوری« مهم ترین فیلم جشنواره بود
 محمدعلــی طالبی با نوشــتن یادداشــتی از حضور 
نداشتن فیلم »النتوری« در بخش مسابقه جشنواره 
انتقاد کرد.او در این یادداشــت نوشته است: »تقریبا 
بیشتر فیلم های امسال فستیوال فجر را دیدم و از نظر 
من؛ مهم ترین و بهترین فیلم امسال، النتوری است. 
همچنین بهتریــن فیلمنامــه، کارگردانی و بهترین 
بازیگری نقش اول زن و مــرد و بهترین صداگذاری 
و گریم متعلق به این فیلم اســت. به نظر می رسد که 

هئیت ژوری فســتیوال فجر رسما این فیلم را از لیســت خود خارج کرده اند. او در این یادداشت 
افزوده است: گاهی دیدن واقعیت های اجتماعی سخت است اما جهان ناتورئالیستی این فیلم 
پیچیده و دشوار را باید شناخت و دید. النتوری تیغ را روی چشم می گذارد و بی مهابا، می برد. کاری 
که سال ها پیش لوئیس بونوئل کرد. رضا درمیشیان بسیار مسئوالنه مشکالت جامعه را بررسی 
می کند. در پشــت تصاویر خشونت بار فیلم، احساس دلسوزی او را درباره آدم های جنایت کار و 
قربانی می توان دید. فیلم به ثبت تاریخی روزگاری پرداخته است که در آن، همه جوانان قربانی 
خشــونت شــده اند.این کارگردان تصریح کرده اســت: النتوری فرم جذاب و مدرنی نیز دارد و 
درمیشیان نشان می دهد که در پی زبان آوری جدید در سینماست؛ یا الاقل تالش صادقانه ای 
را در این مسیر انجام داده اســت. وجه تمایز این فیلم نیز در بقیه آثار به نمایش گذاشته شده در 
فستیوال فجر، نگاه جست وجوگر فیلمساز به فرم و محتواست. پرداختن به موضوع اسیدپاشی 

در ایران مسئله بسیار مهمی  است که کارگردان به درستی به آن پرداخته است.

صداهایی از چرنوبیل
نویسنده: سوتنا الکسویچ
مترجم: حدیث حسینی
انتشارات کتاب کوله پشتی
شمارگان: هزار نسخه
قیمت: 20 هزار تومان
318 صفحه

طرح: Dmir Oguz/ ترکیه سرعت یا توهم سرعت؟! 


