
صهیونیست ها در دربار سلمان
عربستان سعودی در باال ترین سطح، از پادشاه گرفته تا دیگر مقامات ارشد، در حالی روابط صمیمانه خود را 
با اسرائیل علنی می کنند که نه تنها از این اقدام شرم نداشته، بلکه با نزدیک کردن مواضع با تل آویو، به دنبال 
کسب منافع مشترک هستند. بر اساس گزارش روزنامه »االخبار« که »تسنیم« ترجمه ای از آن را منتشر کرده، 
روابط گرم و صمیمانه رژیم اسرائیل با آل سعود، از جمله دیدارهای دو جانبه بین مسئوالن بلندپایه هردو 

صفحه ۴طرف، دیگر محرمانه و پنهانی نیست و وقتی شاه و امیران سعودی از روابط با  ...
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ثبت رکوردی جدید برای 
بوفون  در داربی ایتالیا

حضرتآیتاللهخامنهای:

تشکر از مردم  و توصیه به مسئولین
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی ضمن سپاس از ملت آگاه و مصمم ایران که با لبیک به فراخوان 

نظام اسالمی در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کردند، وظایف مجلس آینده را سنگین دانسته و ابراز 
امیدواری کردند که نصاب پاسخگوئی در برابر خدا و مردم را همگان در این مجلس مشاهده کنند. متن 

پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
خداوند دانا و توانا را سپاس که در آزمون بزرگی دیگر، ملت آگاه و مصّمم ایران را به پیروزی رسانید؛ آنان 

توانستند برای سی و ششمین بار از آغاز انقالب اسالمی، در انتخاباتی سراسری، با عزم راسخ و شور و 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3نشاط به یادماندنی، حضور یابند و سرنوشت کشور را در مقطع کنونی ... صفحه 7

کاپیتان متعصب یووه رکورد کلین شیت خود را 
در دیدار مقابل اینتر افزایش 
داد.جان لوئجــی بوفون 
گلر و کاپیتان اسطوره ای 
یوونتوس در دیدار شــب 

گذشته یووه  ...

مردمکسانیراانتخابمیکنندکهبهدنبالتنشنباشند

دستکاریدرآراءراگناهمیدانیم
صفحه 2

صفحه 2

حزب جدید تشکیل خواهم داد
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی 

مجلس از تشکیل ...

رعایت اخالق سیاسی واجب است
یک فعال سیاســی اصالح طلب 

گفت: رعایت  ...

نماینده مردم رشــت در مجلس 
تبــری نجســتن اصولگرایان از 
پایداری ها را دلیل شکست آن ها 

در انتخابات  ...

حزبجدید
تشکیلخواهم

داد

رعایتاخالق
سیاسیواجب

است

تدبیرغلط
اصولگرایان

پایان ماراتن خبرگان

 انتخابات، 
پیامی برای بدخواهان

آیــت الله صــادق آملــی الریجانی در جلســه امروز  
مســئوالن عالی قضایی بــا تقدیر از حضور پرشــور 
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبری گفت: ملت بزرگ ایران بار دیگر در 
امتحان بزرگ سیاســی و الهی انتخابات ســربلند و 
پیروز شــدند و حضور پرشــور مردم و برگزاری سالم 
و تــوام بــا امنیت و آرامــش انتخابات در کشــور در 
شــرایطی که شــاهد ناامنی های زیادی در منطقه 

صفحه 3هســتیم؛ اقتــدار، صالبت ...

»پژو« همچنان ادامه دارد
سومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران 
امروز)دوشــنبه( با حضور 363 شرکت ایرانی و 137 
شــرکت خارجی از 23 کشــور در تهــران آغاز به کار 
کرد. ساســان قربانی دبیر ایــن همایش گفت: این 
همایش در ســه ســال متوالی برگزار شــده اســت؛ 
همایش نخست، آذرماه 92 با هدف معرفی صنعت 
خودروی ایران، همایــش دوم در آذر 93 با موضوع 
تبییــن برنامــه های صنعــت خــودرو و در همایش 
کنونی »رقابت پذیری و همکاری های بین المللی« 

صفحه 5مورد توجه قرار گرفته اســت ...

پذیرش شرکت های ایرانی 
در بورس ترکیه

تفاهم نامــه مشــترک با بــورس اســتانبول در راســتای 
پذیرش ســهام شــرکت های ایرانی در این بورس  به اجرا 
گذاشته خواهد شــد. حســن قالیباف اصل- مدیرعامل 
بــورس اوراق بهــادار تهــران- صبــح امروز در نشســت 
مشــترک با مدیرعامل بورس استانبول گفت: تفاهم نامه 
مشــترک با بورس اســتانبول اولین قــرارداد بین المللی 
بــرای بورس ایران اســت که به اجرا گذاشــته می شــود 
و فرصتی اســت تا ســهام شــرکتهای ایرانــی بتوانند در 

صفحه 5بورس های خارجی پذیرش شوند ...

چه زمانی برای ورزش 
بهتر است؟

برخــی از افراد صبح زود از خواب بیدار می شــوند تا 
بدوند، در حالیکه بقیه ترجیح می دهند بعد از ساعات 
کاری ورزش کنند. اما شاید برایتان مهم باشد که چه 
زمانی برای ورزش بهتر است؟ آیا بدن در زمان های 
خاصــی از روز کالری بیشــتری می ســوزاند؟ برای 
اینکــه تعیین کنید ورزش در چه زمانی بهتر اســت، 
بایــد بفهمید که بدنتان چطور کار می کند. ســاعت 
بدن شــما، که از نظــر علمی به ریتم شــبانه روزی 

صفحه ۶معروف است، بطور خودکار  ...

 حمله به دایی با 
اسلحه گرم "شایعه"!

صبح روز دوشــنبه  خبــر یا بهتر بگوییم شــایعه ای 
منتشــر شد مبنی بر اینکه علی دایی سرمربی سابق 
تیم ملی و فعلی صبای قم تصادف کرده اســت. اما 
چند ســاعت بعد این خبــر تکذیب شــد. البته علی 
دایی پیش از این نیز یک حادثه هولناک داشــت اما 
خوشبختانه اتفاق آنچنانی برای و و همراهانش رخ 
نــداد. البته بعد از این ماجرای واقعی که ختم به خیر 
شــد، چند مرتبه در فضای مجازی شــایعه تصادف 

صفحه 7و حتــی به کما رفتــن کاپیتان و  ...

صفحه 3

سرانجام نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان نهایی شد
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چرا کرسی آزاد اندیشی »آزاد« نیستند؟
نمایندهمردمتبریزدرمجلسنهمگفت:روندطیشدهدرتأییدصالحیتها،مقداریذهنآدمرامشغولمیکند.مسعود
پزشکیاندرنطقمیاندســتورامروز)دوشنبه(مجلسشورایاسالمیبااظهارتاســفازراینیاوردنتعدادزیادیاز
نمایندگانمجلسنهم،گفت:متأسفمازاینکهعدهایازبرادراننتوانستنددرادامهاینرقابتدرمجلسحضوریابند.این
عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلسبابیاناینکهروندطیشدهدرتأییدصالحیتها،مقداریذهنآدمرامشغول
میکند،گفت:قضاوتبایدبهگونهایباشــدکهدشمنازعدالتانسانشکنکند.مادراینجریاناتطوریقضاوتو
روندراقراردادیموافرادیرااجازهندادیمبیایند،قانون،روندراطوریطراحیکردهبودکهاینعزیزاننتوانستندازحقخود

دفاعکنندوتنهابانوشتننامه،اعتراضکردند.ایننمایندهاصالحطلبمجلسنهمدرادامههمبااشارهبهاختصاصکرسیهایآزاداندیشیدردانشگاه
ها،گفت:مقاممعظمرهبریفرمودنددردانشــگاهبایدکرسیآزاداندیشیایجادشود.کرسیآزاداندیشــی،آزاداندیشیاست.نمیشوددراینکرسی،
نتوانیماسمرئیسجمهورگذشتهیااسمنخستوزیربیاوریموبعدبگوییمآزاداندیشیاستووقتیهمکسیاسماینهارابیاوردمتهمشودوبرایآنپرونده
درستشود.منبایدبتوانمآنچهراکهدردلماستبگویم.کسانیکهمیفهمندومیداننداینعقدههاوگرههارابازکنندنهاینکهبرایاینعقدههاگرههای
دیگریاضافهکنند؛بایدبتوانناماینافرادرابرد.ویادامهداد:وقتیبهمانگاهمیکنندومیبینندمااجازهحرفزدنوپخشتصویررئیسجمهوراسبق
رانمیدهیممیگوینداینهاتاریخراهماینگونهبرمانوشــتهاندواینقابلقبولنیست.کرسیدانشگاهبایدکرسیآزاداندیشیباشد.کرسیاییباشدکه

گاهانهازآننقدکنند. مردمبتواننددرآنحرفخودرابزنندواندیشمندانآ

انهدام یک تیم تروریستی در غرب کشور 
فرماندهقرارگاهعملیاتیارتشدرغربکشورازانهدامیکتیمتروریستیدرغربکشورخبرداد.امیرمنوچهرکاظمی
درجمعخبرنگاراناظهارکرد:عناصرضدانقالبقصدداشــتندتاباانجامیکعملیاتتروریســتیدرغربکشور،
شیرینیوحالوتانتخاباترابهکاممردمتلخکنندکهباحضوربهموقعیگانهایواکنشسریعارتشدرغربکشور
وباهمکاریسازمانهایاطالعاتیوامنیتی،درمنطقهعمومیسومارموفقبهشناسایی،رهگیریوانهداماینتیم
تروریستیشــدیم.ویگفت:دراینعملیاتدونفرازازتروریستهابههالکترسیدندومقادیریکمربندانفجاری،
سالحومهماتازآنهاکشفشد.فرماندهقرارگاهعملیاتیارتشدرغربکشورافزود:سربازانارتشجمهوریاسالمی

ایراندرغربکشوربههمراهدیگرسربازاناسالمباقاطعیتواستحکاموبابکارگیریتجهیزاتپیشرفتهومدرنازمرزهایکشورحراستمیکنند
وبهاحدیاجــازهتعرضبهخاکایرانزمینرانخواهندداد.کاظمیباتاکیدبراینکههمهســامانههایتحتکنترلقرارگاهمنطقهایغربارتشو
نیروهایمسلحآمادگیمقابلهباهرنوعتهدیدیرادارند،بهترورریستهاوکشورهایحامیآنهاهشداردادکهسربازانوالیتآمادهپاسخگوییبههر
آنچهکهامنیتکشــوررابهمخاطرهبیاندازدهستند.فرماندهقرارگاهعملیاتیارتشدرغربکشوردرادامهاشارهایهمبهاقداماتیکهارتشدرکنار
سایرنیروهادرراستایبرگزاریهرچهباشکوهترانتخاباتانجامدادداشتوافزود:برایبرگزاریانتخاباتهفتفروندبالگردبهکردستان،لرستان،
ایالموکرمانشاهاعزامکردیمتادرمواردلزوموبرایرایدادندرمناطقصعبالعبورازآنهااستفادهشود.ویافزود:همچنین10تیمچکوخنثی

برایبرخوردباخرابکاریهایاحتمالیساماندهیشدهبود.

 تشکر از مردم 
و توصیه به مسئولین

حضرتآیتاللهخامنهایدرپیامیضمنسپاس
گاهومصممایرانکهبالبیکبهفراخوان ازملتآ
نظاماسالمیدرانتخاباتهفتماسفندماهشرکت
کردند،وظایفمجلسآیندهراســنگیندانســته
وابرازامیــدواریکردنــدکهنصابپاســخگوئی
دربرابــرخــداومــردمراهمگاندرایــنمجلس

مشاهدهکنند.
متنپیامرهبرانقالباسالمیبهاینشرحاست.

  بسم الله الرحمن الرحیم
خداوندداناوتواناراســپاسکــهدرآزمونبزرگی
گاهومصّممایــرانرابــهپیروزی دیگــر،ملــتآ
رســانید؛آنانتوانستندبرایســیوششمینباراز
آغازانقالباســالمی،درانتخاباتیسراسری،با
عزمراسخوشورونشاطبهیادماندنی،حضوریابند
وسرنوشــتکشــوررادرمقطعکنونی،رقمزنند؛
نمایندگانخودرابرایتشکیلدومجلسپرقدرت
وپراهمیتبرگزینندوباردیگرمردمساالریدینی
رادرچهرهیدرخشانوپراقتدارخودبهجهانیان

نشاندهند.
ایراناســالمیبهملتخودمیبالدوبهاســتحکام
مقّرراتــیکــهاینفرصتهــایمغتنــمرابــرایقد
برافراشــتنوتجدیدقوایملیفراهمآوردهاســت،

سرمیافرازد.
اینجانــبوظیفهیخــودمیدانمکــهازاینلبیک
عمومیبهفراخواننظاماسالمیسپاسگزاریکنم
وپاداشوهدایتالهیبرایمردمیکهاینجمعهی

پرکاروپرشکوهراآفریدندمسألتنمایم.
بهمسئوالنکشورچهانتخابشوندگانبرایمجلس
شورایاســالمیومجلسخبرگانوچهدارندگان
مناصباجراییدرقوایدیگروچهدیگرمســئوالن
درسازمانهاونهادها،یادآورمیشومکهسپاسگزاری
شایستهرادرخدمتصادقانهبهمردموکشورونظام
اسالمیمحققســازند؛سادهزیســتی،پاکدستی،
حضورپیوســتهدرجایگاهمســئولیت،ترجیحمنافع
ملیبرخواستههایشــخصیوجناحی،ایستادگی
شجاعانهدربرابرمداخالتبیگانه،واکنشانقالبی
بهنقشههایبدخواهانوخائنان،منشجهادیدر
اندیشــهوعمل،ودریکجملــه:کاربرایخداودر
راهخدمــتبهخلقخدارا،برنامــهدائمیخویشدر
دوراناینمســئولیتبدانندوبههیــچقیمتازآن

تخطینکنند.
و کنونــی،حساســیت بســیارحســاس روزگار
هوشــیاریوعــزمراســخهمــگانبویــژهشــما
مســئوالنرامیطلبــد.پیشــرفتکشــورهدف
اساسیاست.پیشرفتصوریومنهایاستقالل
وعّزتملــی،پذیرفتهنیســت.پیشــرفت،بمعنی
حلشدندرهاضمهیاستکبارجهانینیست.و
حفظعّزتوهویتملیجزباپیشــرفتهمهجانبه
ودرونــزادســتیافتنینیســت.مجلــسآینــده
دربارهیاینســرفصلهایمهم،وظائفسنگینی
برعهــدهخواهدداشــتوامیداســتکــهنصاب
پاســخگوئیدربرابرخداومردمراهمگاندرآن

مشاهدهکنند.
ایــن الزممیدانــمازدســتاندرکارانبرگــزاری
انتخاباتباشــکوه؛مســئوالناجرائــیونظارتی؛
تأمینکنندگانامنیت؛سازمانرسانهیملیودیگر
دستگاههاواشخاصمؤثرصمیمانهسپاسگزاری

کنم.
توفیقاتهمگانراازخداوندمتعالمسألتمیکنم.
سّیدعلی خامنه ای
۹ اسفندماه ۱3۹۴

دستکاریدرآراءراگناهمیدانیم
مردم کسانی را انتخاب می کنند که به دنبال تنش نباشند

عبدالرضارحمانیفضلیظهرامروزدرمحلســتادانتخاباتکشوربهسواالت
خبرنگاراندرخصوصروندبرگزاریانتخاباتپاسخگفت.وزیرکشورکندبودن
شــمارشآراءراردکردوگفتشــمارشدرحالحاضربهپایانرســیدهاست.
رحمانیفضلیبابیاناینکهدرانتخاباتدخالتغیرقانونینشــدهاست،تاکید
کرد:دستکاریدرآراءراگناهمیدانیم.ویهمچنینباردیگرازموضوعتغییر
استانداراندفاعکردویادآورشدکهحتیاگرشبانتخاباتنیزمتوجهمیشدند

کسیصالحیتندارد،اوراتغییرمیدادند.

کندی شمارش نداشتیم
عبدالرضارحمانیفضلیدراینسخناندرخصوصمشارکتمردمدرانتخابات
گفت:میزانمشــارکتدرتهران50درصدودرکلکشور62درصداست.وی
افزود:خوشبختانهامسالانتخاباتباآرامشوباشکوهبرگزارشدوهمهقانون
رادرهمهمراحلرعایتکردند.همهجناحهاوشخصیتهاوحتیکسانیکهرد

صالحیتشدندهمبررعایتقانونتأکیدداشتند.
رحمانیفضلیدرپاســخبهاینسوالکهچرااعالمنتایجباسرعتکندیانجام
میشــد،گفت:ماکندیشــمارشنداشــتیم.شــمارشآرایهمهحوزههابه
موقعانجامشدامامابایدآراءرابهتأییدشوراینگهبانمیرساندیموبعداعالم
میکردیم.دردورههایگذشتهنتایجتهراندرسهشنبهاعالممیشدامامااین
آماررازودتراعالمکردیموهمان30نفریکهاعالمکردیمازتهرانبهمجلس
راهیافتند.وزیرکشوردرادامهبااشارهبهپایانروندشمارشآراءدرسراسرکشور،
خاطرنشــانکرد:تقریبًاجمعبندینهاییرادرانتخاباتهایمجلسشورای
اســالمیومجلسخبرگانرهبریتمامکردهایموفقــطکارثبتوهماهنگی

برخیحوزههایرأیگیریبادستگاهنظارتباقیماندهاست.
رحمانیفضلیگفت:همهمواردمشخصشدهاستوتمامنمایندگانخبرگان
رهبریتعیینشــدهاند.همچنینبخشاعظمیازنمایندگانمجلسشورای
اسالمینیزدرمرحلهنخســتمشخصشدهاندوکسانیکهبایدبهمرحلهدوم

راهیابندنیزتعیینشدهاند.
رحمانیفضلیدرپاسخبهاینسوالکهآیاسهنفریکهدرحصربهسرمیبرند،
توانستندرایبدهندگفت:دونفررایدادند،ولییکنفربهخاطراینکهساعت

رایگیریبهپایانرسیدهبودنتوانسترایدهد.

مردم کسانی را انتخاب می کنند که به دنبال تنش نباشند
وزیرکشوردرادامهبااشارهبهمنتخبینمجالسخبرگانرهبریومجلسشورای
اسالمیاظهارکرد:االننوبتدولتمردان،مجریانونمایندگانیخواهدبودکه
درمجلسدهمحضورپیداخواهندکرد.بایددرایندوراناولویتها،مطالبات
وخواستمردمکهرونقاقتصادی،توسعهپیشرفت،آرامشورفاهاسترامورد

تأکیدقراردهیم.
ویباتأکیدبراینکــهمردمبهدنبالایجاداختالف،درگیــریوتنشدرجامعه

نیســتند،گفت:مردممسئوالنیراانتخابمیکنندتادرفضاییآراممنسجمو
پرتالشمطالباتشانراپیگیریکنند.

رحمانیفضلیباتقدیــرازرئیسجمهوراظهارکــرد:ازرئیسجمهورکهتمام
امکانــات،اختیاراتوتجهیــزاتومنابعموردنیازانتخابــاترافراهمکردهاند
تشــکرمیکنم.ایشانهموارهباارائهسیاســتهاوراهنماییهایخودمارادر
وزارتکشورموردحمایتقراردادند.ویهمچنینباتقدیرازنامزدهاییکهبرای
حضوردرمجلسخبرگانرهبریومجلسشــورایاســالمیثبتنامکردند،
گفت:ازهمهنامزدهاییکهاحساسوظیفهکردندوواردعرصهسیاستشدند
چهآنهاییکهتوفیــقرقابتیافتندوچهآنهاییکهاینتوفیقراکســبنکردند
تقدیروتشــکرمیکنیم.همچنینازهمــهاحزاب،گروههاوشــخصیتهاو
دستاندرکارانانتخاباتبهویژهخبرنگارانوفعاالنرسانهایکهتالشکردند

تاچنینحماسهایماندگارایجادشود،تشکرمیکنیم.
وزیرکشورباتأکیدبراینکهدربرگزاریانتخابات7اسفندکمترینمیزانتخلف
رادراینمدتداشتیم،اظهارکرد:دراینایامشاهدبیشترینهمکاریازسمت
همهبهویژهرسانههابودیم.رسانههاباسیاستهایاعالمیوزارتکشوروستاد

انتخاباتکاماًلهماهنگبودند.

به شکایت های مستند رسیدگی می کنیم
ویبااشارهبهمرحلهبعدیشمارشآرایانتخاباتخاطرنشانکرد:کسانیکه
نسبتبهآراءشمارششدهشکایتیدارندمیتوانندبهمدتدوروزپسازاعالم
رسمینتایجبهشوراینگهبانمراجعهوشکایتخودرااعالمکنند.قطعًاشکایت
آنهابایدبهطورکاملرســیدگیشودوهیچکسنبایداحساسکندکهحقآنها

تضییعشدهاست.
رحمانیفضلیادامهداد:شوراینگهبانپسازتأییدمرحلهاولانتخاباتاجرای
مرحلهدومرابرنامهریزیخواهدکرد.درهمینراستاپیشبینیماایناستکه
انشاءاللهدرهفتهدومیانیمهدومفروردینمرحلهبعدیانتخاباترابرگزارکنیم.
وزیرکشــوردرپاسخســوالیدربارهاعتراضبرخینمایندگانفعلیمجلسدر
انتخاباتشکستخوردهاندبهروندشمارشآراء،گفت:هرکساحساسمیکند
حقشضایعشدهپیگیریکند.قانونگذارهم2روزفرصتاعتراضدادهاست.
هیاتهایاجراییووزارتکشورآمادگیکاملرادارندکههرشکایتوادعاییرا

بررسیکنندامامعترضانهمبایدمستنداتالزمراهمراهداشتهباشند.
وزیرکشــوردرادامهدرپاسخبهســوالیدربارهینفوذیخواندنراهیافتگانبه
مجلسشورایاسالمیاظهارکرد:ماهمهکسانیراکهدرمسیرقانونیاقدام
بهمشارکتوحضورکردندرامحقمیدانیموآنهارابرایرسیدنبهاهدافشان
درمســیرقانونیکمــکمیکنیم.امااگرکســیبهنفوذیبودنمتهماســت
دســتگاههایمتولیبایدآنرابررســیکنندمابهصورتکلــینمیتوانیمقفل
بندیجدیدسیاسیایجادکردهواختالفوانشقاقایجادکنیم.هرچهدرزمان
انتخاباتگذشترابایدکنارگذاشتوتالشکنیمرفاقتراجایگزینآنکنیم.

دستکاری در آراء را گناه می دانیم
رحمانیفضلیدرادامهدربارهیایجادشــایعهدربارهیصندوقهایشمارش
نشدهاظهارکرد:نبایدبهشایعاتتوجهشود.ماارقامنهاییرااعالمکردهوبقیه
آماررانیزاعالممیکنیم.دراینمدتهیچفشاریبرماواردنشد.اصالشخصیت
منفشارپذیرنیست.اگربهمنفشاربیایدعکسشعملمیکنم.دراینمدت

منهمحتیبایکجاتماسنگرفتمکهظنفشارپیداشود.
ویادامهداد:منازاولصبحدراتاقخودهستموتانیمهشبهمهنقاطکشور
راکنترلمیکنم.سیستمماهمالکترونیکیاستوهرنوعاطالعاتیدرکشور
بهمامیرسد.ماهردستکارییادخالتیرااگرانجامشودمشاهدهمیکنیم.هیچ

موردیهمازبازشماریآراءنبودهاستوانتخاباتقانونیوسالمبود.
وزیرکشورگفت:االنرئیسجمهورکهرئیسمانهمهستدرانتخاباتسوم
شدهپسمشــخصاستکهقانونرعایتشده.مردمدرتهرانارادهکردندوبه
30نفرازیکلیسترایدادندودخالتغیرقانونیانجامنشد.مادستکاریدر
آرائمردمراگناهمیدانیم.درانتخابات60هزاربازرسداشتیم.همهنیروهای
ماآموزشدیدهبودند.سیســتماطالعرسانیمادقیقبودودرهرشعبهبازرس
ونمایندهفرمانداریهموجودداشت.قبلازانتخاباتشائبهدخالتنهادهای
نظامیوجودداشــتامااگرنهادهاینظامیدرانتخاباتدخالتمیکردندآیا

اینافرادبرگزیدهمیشدند؟
رحمانیفضلیدربارهیتعاملدولتبامجلــسدهمهمگفت:وظیفهدولت
تعاملمثبتباهرمجلساســت.دولتومجلسبههمکاریوتعاملنیازمند
هســتند.دولتهمهارتباطاتخودرابرایتعاملمثبــتوهمکاریبامجلس
دهــمفراهممیکند.رحمانیفضلیدربارهیدلیــلحضورنیرویانتظامیدر
خیابانهایاطرافوزارتکشــورگفت:همهنیروهایمادرحالتآمادهباش
هستندزیرادرروندبرگزاریانتخاباتتروریستهاقصدعملیاتداشتند.البته

مامشکلامنیتیهمنداشتیموباتروریستهابرخوردکردیم.
وزیرکشــورهمچنینخاطرنشــانکرد:تاکنونبرگزاریجشنازسویجناح
پیروزدرانتخاباتبهمااعالمنشــدهاســت.ویهمچنیندربارهیشایعهسفر
خودبهمشهداظهارکرد:منیاآقایمقیمیدرروزهایانتخاباتهیچسفری

بهشهرمشهدنداشتیم.
رحمانیفضلیهمچنیندربارهیرایمردمبهلیستامیددرتهرانگفت:مردم
آمدندوباتوجهبهگفتمانوعملکردداوطلبانبهیکلیسترایدادند.باالخره
درتهرانیکگفتمانپیروزشد.اکنونبایدهمهدرخدمتمردمباشیمونشان

دهیمبلوغسیاسیمامتوجهآرمانهایانقالباستنهمسائلسیاسی.
وزیرکشوردرپایاندربارهیشایعهجابجاییاستانداراننیزگفت:منحتیاگر
شبانتخاباتهممتوجهمیشدماستاندارانیافرماندارانصالحیتندارندآنها
راعزلمیکردم.ماطیاینروزهاخیلیازمدیرانراجابجاکردیم.پساینمساله
زماننمیشناســد.البتهبنایماایناستکهدرشرایطخاصاینکاررانکنیم.

اگرالزمباشدایناتفاقمیافتد.

پیگیریروزواکنشروز

اصالح طلبان پاداش قهر نکردن با صندوق های رای را گرفتند
استادعلومسیاسیدانشگاهشهیدبهشتیگفت:اصالحطلبانهیچوقتموافققهرباصندوقهاوتحریمانتخاباتنبودند.یکاصالحطلبهمیشهمعتقداستکهفرایندتوسعهکشورتنهابایک
رویکرددموکراتیکقابلتعقیباستکهمهمترینآنانتخاباتاست.اصالحطلباندرانتخاباتاخیرپاداشاینطرزفکروعملخودراگرفتند.جواداطاعتافزود:چوناصالحطلبانبهشیوههای
خشــونتآمیزاعتقادندارند،صندوقرایراشیوهمســالمتآمیزبرایحلوفصلمنازعهبینجریانهایسیاسیمیدانند.درکلیکاصالحطلبرویکردمسالمتآمیزداردوباورداردکهبهترین
وسیلهچرخشقدرت،گردشنخبگان،تصمیمســازیوتصمیمگیریدرموردسرنوشتکشور،قانونگذاریواجرایامورمملکتصندوقرایاست.اطاعتدرپاسخبهاینپرسشکهآیا
میتوانگفتلیســتیکهازسویاصالحطلبانباتوجهبهنامبرخیازچهرههایاصولگرادرآنتهیهشد،جهترفعاینسوءتفاهمبودهاستگفت:خیر،چوناصولگرایانیکهدرلیست
اصالحطلبانقرارگرفتندخوددرلیستاصولگراهاموردعنایتوتوجهنبودند.امابهدلیلردصالحیتهایگستردهایکهاتفاقافتاددیگرامکاناینوجودنداشتکهلیستاصالح

طلبانکاملشود.بنابراینبااتخاذایناستراتژیچهرههایمعتدلاصولگراهمدرفهرستقرارگرفتند.

سیاسی
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خودی هستیم، با ما مانند خودی ها برخورد کنید

رییسکانونوکالیدادگســتریمرکزازنمایندگانمجلسخواستکهاستقاللنهادوکالترادرالیحهوکالتبیشازگذشــتهمدنظرقراردهند.نجفیتواناتصریحکرد:درخواستماایناستکهرسیدگیبه
صالحیتنامزدهایانتخاباتیکانونهایوکالبهصورتتدافعیباشــدوامکانبدهندکهافرادبااســتحضارازنوعاتهامونوعگزارشازخوددفاعکنندوبراســاسیکدســتورقضاییعدماحزارصالحیت
مشــخصشود.رییسکانونوکالیدادگســتریمرکزافزود:باتوجهبهصالحیتهایوکالاینامکانفراهمخواهدشدتابخشعظیمتریازوکالباحضوردرعرصهانتخاباتشانسانتخابافرادموردنظر
خودراداشــتهباشند.مناعالممیکنمکهقشرمتخصص،فرهیختهووطنپرســتوکیلیهستیمکهآمادهخدمتبهکشورهستیمو50درصدازوکالراجوانانزیر40سالتشکیلمیدهند.بخشعظیمی

ازجامعهوکالازقضاتدادگســتریوکارمندانیهستندکهنهادهایعمومیآنهاراتأییدکردهاندواینوکالمیتوانندمورداعتمادباشندوماخودیهستیم؛بنابراینبامامانندخودیهابرخوردکنید،قطعًا
بدانیدکهواکنشوکالبامشارکتبیشترزمینهبهینهسازیادارهکشوررافراهمخواهدکرد.ویادامهداد:منازنمایندگانمجلسبهویژهآنهاییکهباشعارقانونگراییبهمااینگونهنویددادندمیخواهم

کهدررسیدگیبهلوایحورسیدگیبهامورمملکتازقانونتبعیتکنند.

حزب جدید تشکیل خواهم داد
نایبرئیــسکمیســیونفرهنگیمجلس
ازتشــکیلحزبجدیــددرآینــدهخبرداد.
بیژننوبــاوهبابیاناینکهبعــدازاتمامدوره
نمایندگــیاشدرمجلسفعلیبــهدنبال
تشــکیلحزبخواهدرفتگفــت:باتوجه
بهاینکــهدرمجلــسدهمحضــورندارم،

بعدازنمایندگیکاررســانهایانجامخواهمداد،امادرصددتشــکیلحزب
گستردهایباحضورافکارمختلفهستمکههدفآنایرانواسالمومنافع
کشورعزیزماناســت؛حزبیکهتالشدارمبیشترینآحادملتبخصوص
جوانانرادرخودجایدهد.ویدرمورددلیلانجامچنینکاریگفت:فکر
میکنمکهتشکیلحزبالزماست.یکیازمشکالتمانبودتشکیالتبادوام
است؛بهطوریکهدرایامانتخاباتحزبهایخلقالساعهتشکیلمیشود

رعایت اخالق سیاسی واجب است
یکفعــالسیاســیاصالحطلبگفت:
رعایتاخالقدرهرشــرایطوهمچنین
اخالقسیاســیهمدرشــرایطشکست
وهمدرشــرایطپیروزیبــرهمهواجب
اســت.فاطمهراکعیبااشــارهبهاهمیت
سیاســی هــای بداخالقــی از پرهیــز

درفضاهایــیمثــلانتخابــاتاظهارکرد:بــاتوجهبهاقبــالمردمبه
اصالحطلبــانبراســاسنتایــجآراءاینجریانسیاســیکــههمواره
فرهنگیواصالحطلبانهعملورفتارکردهاســتوخشــونتدرمشی
سیاسیشانجایندارد،بایدمراقبتهایالزمراداشتهباشدتاخدای
نکردهپیروزیهاباعثوبهانهاینشودکهعدهایباناماصالحطلبی

ازمشیتعادلواخالقخارجشوند.

تدبیر غلط اصولگرایان
نمایندهمردمرشتدرمجلستبرینجستن
اصولگرایانازپایداریهارادلیلشکســت
آنهادرانتخاباتمجلسدرحوزهانتخابیه
تهراندانســت.غالمعلیجعفرزادهاظهار
کــرد:منقبــلازانتخاباتهــمگفتمکه
اگراصولگرایــانراهخــودراازپایداریها

جدانکنندشکســتمیخورندکهاینقضیهتوانستآسیببزرگیبهجبهه
اصولگرایانبزنــد.ویتدبیرغلطاصولگرایانراعامــلایناتفاقعنوانو
خاطرنشانکرد:مردمنشاندادندبرخالفهمهجوسازی،غوغاساالری
هاوهیاهوهاازکارنامهدولتراضیهســتندودلبهدولتامیدبســتندتا
همانطورکهتوانستهبرجامرابهفرجامبرساندنسبتبهحلسایرمشکالت

نیزاقدامکند.

سه پیام مهم انتخابات 
علــیالریجانیدراولیــننطقشبعــدازانتخابات
هفتــماســفندماه،اظهارکــرد:هفتماســفندماه
باحضــورچشــمگیرملتعزیــزصفحــهجدیدی
برایکشــورگشــودهشــدکــهازجهــاتمختلف
حائزاهمیــتاســت.نمایندهمردمقــمدرمجلس
نهــمافزود:نــوعمواجهــهمردمبــاانتخابــاتدر
صحنــهبینالمللســنجشجدیدیبــرایمراوده
باایــرانتعیینکــرد.میزانمشــارکتنقطهتعیین
کنندهایدرمعاهداتکشــورهاباایراناســت،باید
درمیدانانتخاباتدســایسبرخیکشــورهاتعیین
تکلیفمیشــد.ویتاکیدکــرد:انتخابــاتهفتم
اســفندوزنایــرانراافزایــشدادوتلقــیجدیدی
ازایــراندرجهانبهوجــودآورد.پشــتوانهمردمی
انقالبنقــشثباتایراندرمنطقــهراافزونکرده

است.
الریجانــیافزود:بــاانتخاباتمجلــسخبرگان
رهبــریومجلــسشــورایاســالمیوحضــور
چشــمگیرملتعزیزصفحهجدیدیبرایکشــور
گشــودهشــدکهازجهاتمختلفحائــزاهمیت
اســت.اوالدرصحنهبینالملل،نوعمواجهمردم
ایرانباانتخاباتســنجشجدیدیبرایمراودات

باایرانایجادکرد.
رییسمجلسشــورایاســالمیاظهــارکرد:از
آنجهــتکهایــرانازمعدودکشــورهایمنطقه
اســتکهازمردمســاالریبرخورداراست،میزان
مشــارکتنقطهتعیینکنندهمعــادالتبینالمللی

باایراناست.
مخصوصاکهدســایسبرخیکشــورهایبزرگو
بعضیکشــورهایمنطقهبایددرمیدانانتخابات
تعیینتکلیفمیشدازاینروحضوریکپارچهملت
درانتخاباتوزنایرانرادرصحنهبینالمللیباال
بــردوتلقیجدیــدیدرجایگاهایــرانایجادکرد.
نمایندهمــردمقمدرمجلسنهــمادامهداد:ثانیا
باتوجهبــهبحرانهایامنیتیفراگیــردرمنطقه
وبههــمریختگیشــگفتآوردراینکشــورهاو
ماجراجوییهایتروریســتیبیتردیدنقشآفرینی
مبتکرانهملــتعزیزدرانتخاباتنشــانگرثباتو
استقرارامنیتدرایرانوباالرفتنضریبامنیتی
ایرانشــدهاستوازطرفیپشــتوانهقویمردمی
نظامنقشثباتبخشوامنیتسازایراناسالمی

درمنطقهراافزونکردهاست.
ویخاطرنشــانکرد:ثالثاپسازتوافقهستهای
حضورفراگیــرملتدرانتخاباتبههمهکشــورها
اینپیامرارســاندکــهنظامجمهوریاســالمیاز
پشــتوانهقویمردمیبرخورداراســتوملتآماده
حرکتنویندرســاختایرانیآبادمیباشدوایرانی
اسالمی،مستقلوآبادراهدفگیریکردهاست.
اینجاســتکهپسازانتخاباتبایدشرایطسیاسی
کشوررابهسویهمگراییوهمافزاییسوقدادتا
زحماتملتعزیزبــهتوانجدیدیدرمواجهایران
باصحنهبینالملــلومنطقهایوپیشبرداهداف
درونیکشــوربدلشــودوقدردانــیازهمتملی
مردمعزیزایــراندرانتخاباتبهایــننقطهتمرکز
مییابدکههمگانچنیندریافتیازبلوغسیاســی

صحنهگردانانسیاسیدریافتکنند.
الریجانیباتبریکبهملتایران،گفت:بایدبهملت
بزرگوارایرانتبریکگفتکهبهدرستیودقتشرایط
کشوررادرنظرگرفتندوباهمتیبلندراهآیندهکشور
راهممعیــنکردندوهمزمینــهآنرافراهمکردند.
بیتردیــدراهنماییهایمکرررهبــرمعظمانقالب
اســالمیدراینهمایــشملیاقتداروایســتادگی
سهمبیبدیلداشتهاستکهازمعظملهسپاسگزار

میباشیم.

نامه نیوز نوشت: مردم پشت روحانی و ظریف درآمدند
هفتماسفندوحضورگستردهمردمدرانتخاباتاینآرزویروحانیوظریفرابرآوردهکرد.شکلگیریگفتماناعتدالدرمجلسدهمو

حذفگفتمانمخالفبرجامازپارلماندهمکمکبزرگیبهدولتروحانیبرایتحققاهدافبرجاماست.
 تدبیر 2۴ نوشت: ریاست صندلی های سبز از آن چه کسی خواهد بود؟

گمانهزنیهایبسیاریازرسیدنبرخیچهرههابهصندلیبلندریاستمجلسشورایاسالمیبهگوشمیرسدوواقعیتدرپساین
گمانهزنیهانهفتهاست.

 رویداد  نوشت: راز شکست اصولگرایان، از خرداد۹2 تا اسفند۹۴
تئوریسینهایاینتفکردرجریاناصولگراییحتیحاضرنبودهکهازاشتباهاتخوددرجامعهدرسگرفتهودرجهترفعآنگامبردارند.
آنانمانندقبلابتداسیاستتخریبراپیشگرفتهوسپسبهجایپذیرششکستوخطادرجامعهراهیجزفرافکنیوفرارازواقعیت

برایخودانتخابنمیکنند.
 رجا نیوز نوشت: تکثیرمصباح ها و یزدی ها در خبرگان

بازيرافقطدرتهراننبایددید!هاشميازهماناولهماساسًااینقدربینمجتهدینکشورجایگاهنداشتکهبتوانددرکشورلیست
ببندد؛درستازهمینروبودکهدستبهدامنلیستطرفمقابلشد.

 پارس نیوز نوشت: نکات جالب آماری به نتایج انتخابات در تهران
علتریزشرایآیتالهمصباحنسبتبهجنتیرابایددراتصالویبهیکگروهسیاسیدانست.پایینترینرایثالثبهمصباحتعلق

گرفتکهمیتواندباشکستکاملاصولگرایاندرتهرانهمبستگیداشتهباشد.

عکسروزسایتنگار

سلفیخبرنگاربا
رحمانیفضلیدر
حاشیهنشستخبری
وزیرکشور.

خبرنامه

پایانماراتنخبرگان
سرانجام نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان نهایی شد

نتایجخبرگانتهرانباالخرهوبعدازگذشــتســهروزازانتخاباتوباشایعه
هایفراواندرموردتاخیردراعالمنتایج،نهاییشــد.هاشمیاول،روحانی
ســوموجنتیآخرشــدندوآیاتمصباحویزدیهمراینیاوردند.اتفاقیکه
بهدنبالدعوتبهلیســتیرایدادنازسویخبرگانمردمودرپیآنکارزار
مردمیبرایرایبهاینلیسترخداد.کارزاربااینهدفبودکهآیاتجنتیو
مصباحویزدیبهایندورازمجلسخبرگانراهنیابندومیشــودگفتبرغم
همهحملههاییکهازســویشخصیتهاورســانههایتندرودرانگلیسی
خواندنآنصورتگرفت،درنهایتبهدوســومهدفخودرسیدوبهجزآیت
اللهجنتیکهدرجایگاهشــانزدهموبانصفآراءهاشــمیقرارگرفت،آیات

یزدیومصباححذفشدند.
حاالوبعدازاینکههمهخبرگانملتبهجزیکنفردرتهرانرایآوردهاست،
ستادخبرگانملتباانتشاراطالعیهایاعالمکردهاستکهکارشبهاتمام
رســیدهوحامیانشرابهوحدت،رعایتادبپیروزیدوریازافراطوتفریط
دعوتکردهاســت.درایناطالعیهمیخوانیم:»ازیادنبریمکهدرگذشته،
شهدشــیرینحماســههایمردمیباافراطوتفریط،بهتلخیناکامیتبدیل
شدهاست.پیروزیوقتیماندگاراستکهدرآن،بازندهایوجودنداشتهباشد؛
مردمشریفیکههمراهنخبگانحماسهسازهفتماسفندبودند،بهنیکیمی
دانندکهنمایشادبپیروزی،زیباترینزینتاینحماســهاستوباپرهیزاز
واژگانورفتارهاییمحققمیشــودکهموجبایجادناراحتیوکدورتدیگر
شهروندانمیگرددومانعبروزتفرقه،بزرگترینمانعفراگیرشدنوحدتملی
کهمیوهاصلیاینحماسهمردمیاست،خواهدبود«.اینستاددرپایانتاکید
کردهکهباتوجهبهایامســوگواریحضرتفاطمه)س(،هیچمراسمخاصی
برگزارنمیکندونوشتهاستکه»تکرارمیکند«که»دورهرقابتهاتمامشده
ودورانوحدتوهمکاریفرارسیدهاست«،جملهایکههاشمیرفسنجانی

روزگذشــتهعنوانکردهبودوحاالباردیگردراینبیانیه»تکرار«شدهاست.

این دوره خبرگان، والیی تر از همه ادوار
رســانههایتندروکهآتشتوپخانهشانراتاشبانتخاباتبهروی»لیست
انگلیســی«گشــودهبودند،یادراینســهروزدرســکوتبهســرمیبرند،یا
همچنانمشــغولتهمتپراکنیاند،یاتمرکزشــانبرنتایجاصولگرایاندر
شهرســتانهاولذانتایجکلیخبرگاناســت،بدوناشارهایبهنتایجتهران

وحذفیزدیومصباح.
گراندیسمان]بزرگنمایی[نتایجتهران مثالکیهاندریادداشــتیباعنوان»آ
برایکتمانشکســت«مینویســد:»روزنامههایمدعــیاصالحطلبیو
حامیاندولتشگردجالبینسبتبهنتایجانتخاباتمجلسشورایاسالمی
وخبرگاندرپیــشگرفتهاندکهدرنوعخودکمســابقهاســت.اینطیفاز
نشــریاتبابرجستهسازیتصاویرهاشمیوروحانیونتایجانتخاباتتهران،
کوشیدندنتایجاینانتخاباتسراسریوملیراتحریفومصادرهبهمطلوب
خودکنند.ایندرحالیاستکهنتایجانتخاباتسراسریمجلسوخبرگاناز
پیروزیچشمگیر»اصولگرایان«و»فهرستجامعتین)خبرگان(«درسراسر

کشورحکایتمیکند«.
سایتداناازرسانههایتندرویاصولگرانیزدرگزارشیباعنوان»خرسندی
رســانههایغربی-عربیازپیروزیاصالحطلباندرتهران«مینویســد:
»پیروزیاصالحطلبانموردتوجهواقبالرسانههایغربیوعربیوبیگانه
قرارگرفته.ایندرحالیاســتکهتیترغالباینخبرگزاریهایکسانبودهو
ظاهرااغلباینرســانههاازپیروزیاصالحطلباندرکرســیهایمجلس

درتهرانخرسندوراضیاند«.
امابرخیازشــخصیتهایاصولگرانیزبهایننتایجواکنشنشاندادهاند.

آیــتاللهاحمدخاتمیامروزگفتهاســت:»بندهدررابطهبــاترکیبخبرگان
قاطعانهمیگویمکهخبرگاندورهپنجمارزشــیترازچهاردورهقبلیخبرگان
استومعنایتفصیلاینموضوعایناستکهتماماینادوارمجلسخبرگان
ارزشــیبودهاماایندورهعلیرغممیلبدخواهانمجلــسخبرگانوالییتر

شکلخواهدگرفت«.
آیتاللهخاتمیبــابیاناینکهباترکیبیکهتاکنوناعالمشــدهاینوفاداری
بهانقالبدرترکیبخبرگاندیدهمیشوددرعینحالیادآورشد:»نیامدن
آیتاللهیزدیوآیتاللهمصباحدوفقیهوارســتهوالییمایهتأسفاستولی
آنچهکهمایهسپاسازخداونداستاینکهخبرگانیکهتقویترهبریاست،

شکلگرفت«.
ویادامهداد:»بنــدهقبلازانتخاباتمیگفتــمواالننیزبهضرسقاطع
میگویمکهملتعزیزمابدانندمجلسخبرگانارزشیاست؛کسانیممکن
اســتجنجالبهپاکنندکهخبرگانحزبینیســتمنهممیگویمخبرگان
حزبینیستاماجریانارزشگرایییکحزبوجناحنبودهبلکهیکجریان

خالصووفاداربهانقالباست«.
دراینبیناماســوالیکهاصولگرایانپاســخیبرایآنمطــرحنمیکنند،
چراییایناتفاقاست.یعنیاقبالمردمبهلیستیکهازسویهاشمیمعرفی
شدوازسویمخالفان»انگلیسی«خواندهشد.البتهدرهماندورهتبلیغاتو
باشکلگرفتناینکارزاربرخیمانندحجتاالسالمپناهیانراهکاریعملی
برایجلوگیریازایناتفاقدادهبود.پناهیانبرخالفدیگررهبراناصولگرا
به»بچهحــزباللهیها«توصیهکردهبودتابههشــتنفرغیرمشــترکدر
فهرستهایخبرگانمردموجامعهمدرسینرایبدهندتابهگفتهاوآنسه
نفر)آیاتجنتی،محمدیزدیومصباحیزدی(بتوانندرایبیاورند.پیشنهادی

کهنتیجهبخشنبودوشایداصالنتایجهمعکوسداد.

آیتاللهصادقآملیالریجانیدرجلســهامروزمسئوالنعالیقضاییباتقدیر
ازحضورپرشــورمردمدرانتخاباتمجلسشورایاسالمیومجلسخبرگان
رهبریگفت:ملتبزرگایرانباردیگردرامتحانبزرگسیاسیوالهیانتخابات
سربلندوپیروزشدندوحضورپرشورمردموبرگزاریسالموتوامباامنیتوآرامش
انتخاباتدرکشوردرشرایطیکهشاهدناامنیهایزیادیدرمنطقههستیم؛
اقتدار،صالبت،عزتوپایبندیمردمبهنظامجمهوریاسالمیایرانرابهدنیا
نشــانداد.رئیسقوهقضاییهافزود:اینانتخاباتباشکوه،پیامبسیارمهمی
بــرایبدخواهاننظاموتمامکســانیبودکهبویژهدرماههــایاخیربابمباران
تبلیغاتیشدیدتالشکردندمردمرابهعدمحضوردرانتخاباتتشویقکنندومی
خواستنداینگونهالقاکنندکهمردمبهنظامجمهوریاسالمیایرانوآرمانهای

انقالبخودپایبندنیستند.
آیتاللهآملیالریجانیبااشــارهبهاینکهمردمفهیموبابصیرتایراناسالمی

میانمشکالتونارســاییهایداخلیکشوروضرورتحفظاقتداروصالبت
اصلنظامبهخوبیتفکیکقائلشدهاندتاکیدکرد:مردمبصیرایرانباحضور
پررنگوپرمعنایخوددرانتخاباتنشــاندادنداصلجمهوریتنظاموارزش
هایواالیانقالبراقبولدارند؛امامتاســفانهبمبارانتبلیغاتیغرببهگونه
ایدیگربودوپیشازانتخاباتدرتالشبرایمایوسکردنمردمازحضوردر
پایصندوقهایرایوپسازآننیزدرصددارائهتفســیرهایغلطونادرست

ازنتیجهانتخاباتبودند.
رئیسقوهقضاییهراهنماییها،تشویقهاوتاکیدمقاممعظمرهبریبرحضور
قشــرهایمختلفمــردمدرپایصندوقهــایرایوتالشبــرایبرگزاری
انتخاباتیسالمورقابتیوصیانتازآرایمردمرادربرگزاریباشکوهانتخابات
بسیارموثردانستوافزود:مردمانقالبیایراننیزبهخوبیدعوتمقاممعظم
رهبریرااجابتکردندوبهکشورهایغربینشــاندادندکههیچگاهازارزش

هایانقالبیخودعقبنخواهندنشست.آیتاللهآملیالریجانیتصریحکرد:
درطولچندماهپیشازانتخاباتبنگاههایسخنپراکنیغربتبلیغاتزیادی
علیهنظام،انقالبورهبریمطرحکردندکهالبتهپاســخهایروشنیداشتو
دارداماآنسخنانوادعاهامتاسفانهانعکاسداخلینیزداشتوگاهیازناحیه

برخیافرادکهادعایاصالحطلبینیزدارندمطرحشد.
رئیسدســتگاهقضایکیازویژگیهایانتخاباتدرنظاممردمساالریدینی
ایرانراحضورطیفهاوسالیقمختلفدرانتخاباتوپیروزیآنانتوصیفکرد
وگفت:حضورسالیقمختلفدرانتخاباتوپیروزیآنانمشکلیبرایانقالب

ونظامجمهوریاسالمیایرانایجادنکردهونمیکند.
آیتاللهآملیالریجانینتیجهانتخاباتاخیرراخطبطالنیبرتمامشــایعات،
سخنپراکنیهاوادعاهایرسانههایغربیبویژهرسانههایآمریکاوانگلیس
دربارهمهندسیانتخاباتدانســتوتاکیدکرد:نتایجانتخاباتدرهردورهای
بــابمیلگروهیوخالفمیلونظرگروهیدیگرکهباشــدالبتهضرریبرای
اصلنظامجمهوریاسالمینداردبلکهنشاندهندهاقتداروصالبتآناست.

انتخابات، پیامی برای بدخواهان
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رصدخانه

صهیونیستهادردربارسلمان
تحرکات جدید عربستان و رژیم اسرائیل در راستای توسعه روابط

عربستانســعودیدرباالترینسطح،ازپادشــاهگرفتهتادیگرمقامات
ارشــد،درحالیروابطصمیمانهخودرابااســرائیلعلنــیمیکنندکهنه
تنهاازایناقدامشرمنداشــته،بلکهبانزدیککردنمواضعباتلآویو،به
دنبالکســبمنافعمشترکهستند.براساسگزارشروزنامه»االخبار«
که»تسنیم«ترجمهایازآنرامنتشــرکرده،روابطگرموصمیمانهرژیم
اسرائیلباآلســعود،ازجملهدیدارهایدوجانبهبینمسئوالنبلندپایه
هردوطرف،دیگرمحرمانهوپنهانینیستووقتیشاهوامیرانسعودی
ازروابطبااســرائیلشــرمندارند،تلآویونیزبرایعلنیکردنروابطخود
باعربستانمشــکلینمیبیند.دراینمیانشبکه10تلویزیوناسرائیل
روزگذشتهوبارضایتنهادنظارتنظامیفاشکردکهیکهیئترسمی
بلندپایهاسرائیلیچندهفتهپیشدرچارچوبسلسلهمالقاتهایمتقابل

بینسراناسرائیلیوسعودیعازمریاضشد.
فاششدناینخبرباتحوالتاخیردرسطحمنطقهونیزسوریههمزمان
شدهاستتاجاییکهروشناستکهاسرائیلوعربستانمنافعمشترکی
پیداکردهوعالوهبرایندشمنانمشــترکیدارند.بهعبارتبهتر،هدف
تلآویوازعلنیکردنایندیدارها،مهارافکارعمومی»کشورهایعربی
میانهرو«اســت؛بهاضافهاینکهتالشداردازاینطریق،ازمرحلهروابط
محرمانهبااینکشــورهابهروابطعلنیوآشکارمنتقلشودواینچیزی
استکهاسرائیلبهدنبالآناســتوبنیامیننتانیاهواخیراخواستارآن
شد.بهنظرمیرســدنهادنظارتنظامیاسرائیلوسرانسیاسیتلآویو
متوجهشدهاندکهعلنیکردنروابطباعربستانبهیکنیازضروریتبدیل
شدهکهباتوجهبهروندتحوالتاخیردرمنطقه،بایدهرچهسریعترمحقق
شودوبااینکار،چهبسااسرائیلبهروابطپیشرفتهایباعربهاوبهعبارت
بهترباســعودیهادستیابدوبتواندبااستفادهازآن،درخصوصمقابله
با»خطرهایمشترک«باآنانهماهنگیکردهوهمپیمانیایجادکند.

شــبکه10تلویزیوناسرائیلنیزبااشارهبهســفریکهیئتاسرائیلیبه
ریاضاعالمکردکهریاستاینهیئترایکشخصیتبلندپایهاسرائیلی
بهعهدهداشتودرجریاناینسفراینهیئتدرچارچوب»روابطبسیار

بسیارگرموصمیمانه«باعربستانبامســوالناینکشوردیدارکرد.این
شبکهبااشــارهبهاینکهامکانپرداختنبهجزییاتاینسفرواهدافآن
وجودندارد،زیرانهادنظارتنظامیاسرائیلاجازهچنینکاریرانمیدهد،
درعینحالتاکیدکردکهاینسفرچندهفتهپیشانجامشد.دراینمیان،
آنچهمیتواندرموردسفراینهیئتاسرائیلیبهعربستانگفت،ایناست
کهملکسلمان،پادشاهعربســتانوامیرانجدیداینکشور،ازروابطبا
اسرائیلشرمندارندوبهقضیهفلســطینتوجهینداشتهوآنرادرردیف

آخرمواردموردتوجهخودویااولویتهاقراردادهاند.
سعودیهادرجریانایندیدارهابهاســرائیلیهااطمیناندادهاندکهبه
اقداماتاسرائیلدرقبالفلســطینیهاتوجهیندارند؛بلکهمیخواهند

پسازآنکهآمریکامنطقهخاورمیانهراترککرد،اسرائیلدرتماممسائل
مربوطبهایراندرکنارریاضباشد.اماشبکه10تلویزیوناسرائیلیادآور
شــدکهایندیدارکهچندهفتهپیشصورتگرفت،استثنایینبود،بلکه
»صمیمیتزیادیدرروابطاســرائیلوعربســتانبهوجودآمدهاستبه
گونهایکهدیدارهایمتعددیبیندوطرفانجامشدهاستامانمیتوان
درموردآنصحبتکرد«.بههرحالایندیدارهابیانگرگرمیوصمیمیت
روابطبسیارمطلوببینعربســتانوسایرکشورهایعربیخلیجفارس
باسرائیلاست.اینشــبکهدرگزارشخودافزود:»اسرائیلدربرقراری
روابطباکشورهایســنیمذهبمنطقهکهدرنهایتصمیمیتاست،از
جملهمصروکشورهایعربیخلیجفارس،موفقعملکرد«.بنابراعالم

اینشبکه،»منافعبینماوآنانمشابهاست«وآنچهکشورهایاهلتسنن
رانگرانمیکندموجبنگرانیاســرائیلنیزاســتواینمسائلبهطور
مشــخصمربوطبهموضوعداعشوافراطگرایاناهلتسننبهاضافه

محورشیعیبهرهبریایراناست«.
دراینمیانودرشــرایطیکــهنمیتوانحملهاخیرعلیــهحزباللهرابا
شرایطحساسکنونیبیربطدانست،تلآویوازدولتلبنانوخودداری
آنبرایمقابلــهباحزباللهاظهارنارضایتیکــرد.دراینزمینه،»دانی
دانون«،سفیراســرائیلدرســازمانمللباارســالدونامهبهدبیرکل
سازمانمللواعضایشــورایامنیتنارضایتیاسرائیلازدولتلبنان
ونیروهاییونیفلونیزســازمانمللدرخصوصخودداریازمقابلهبا
حزباللهراابرازداشت.ویدرایندونامهمشابهتوضیحدادکهبرخالف
قطعنامه1701سازمانملل،دولتلبنانبرایجلوگیریازفعالیتهای
حزباللهدرجنوباینکشورهیچاقدامیانجامنمیدهد؛زیرااعضای
مسلحاینحزبباآزادیکاملدرمناطقجنوبیرفتوآمددارندوسازمان
مللبهجایتالشبرایمواردنقضرفتوآمددراینمنطقهفقطنظاره
گربودهوهیــچاقدامیبهعملنمیآورد.اینمقاماســرائیلیهمچنین
تأکیدکردکهاســرائیلنیزبهنوبهخوددربرابرهرگونهخشونتعلیهخود

واکنشنشانخواهدداد.
دانونپیشازایننیزباارســالنامهایبهدبیرکلسازمانملل،ازوی
خواستهبودتهدیدهایسیدحســننصراللهدبیرکلحزباللهدرمورد
کانتینرهایآمونیاکدرخلیــجحیفارامحکومکند؛زیراچنانچهفاجعه
حملــهبهاینخلیجعملیشــود،دههاهــزارنفررابــهکاممرگخواهد
فرســتادوبیشاز۸00هزارنفررانیزمجروحمیکند.بانکیموننیز
بهســرعتبهدرخواستاوپاســخدادهویکبیانیهدرمحکومیتآنچه
تهدیدهایحزباللهخواندهشــد،صــادرکرد.امادوپیامیکهســفیر
اســرائیلاکنونارسالکردهومســتندکردنآنبهمواردنقضازسوی
حزباللهوبــهاضافهابرازنارضایتــیازدولتلبنانبــدونهیچدلیل

روشنیارسالشدهاست.

ترامپ، نزدیک ترین گزینه به نامزدی نهایی جمهوری خواهان 
رقابتهــایدرونحزبیجمهوریخواهانآمریکابرایانتخاباتپاییز2016باشــدتادامهدارد.دراینمیان،همچناندونالدترامپ،نامزدجنجالیانتخابات،ازدیگررقبایشبرتراســت.درنظرســنجیاخیرموسســه»رییلکلییر
پالیتکس«،36.۸درصدازشــرکتکنندگانآمریکاییاعالمکردنددرانتخاباتایالتیویرجینیادرمیاننامزدهایجمهوریخواهبهدونالدترامپرأیخواهندداد.ســناتورمارکوروبیوباحمایت22.3درصدیدررتبهدومقرارداشــت.
ســناتورتدکروزنیزازحمایت17.5درصدحامیانحزبجمهوریخواهدراینایالتبرخورداراست.دنیسکاسیچوبنکارسوننیزهریکباحمایت7درصدیو6.5درصدیدررتبههایبعدیقراردارند.موسسهرییلکلییرپالیتکس
ایننظرسنجیراروزهایسومتابیستوششمفوریهانجامدادهاست.درهمینحال،شبکهتلویزیونی»پرستیوی«گزارشداداستفادهازیکیازنقلقولهایموسیلینی،رهبرفاشیتایتالیادردورانجنگجهانیدوم،براینامزد
انتخاباتآمریکادردسرسازشد.اودریکیازپیامهایتوئیتریخودازجملهایاستفادهکردهاستکهموسیلینی،دیکتاتورفاشیستایتالیاآنرابهکاربردهاست.جملهمعروفیکهترامپازآناستفادهکردهایناستکه»بهتراستیک
روزمثلشیرزندگیکنیمتااینکهصدروزمثلگوسفندزندگیکنیم«.ترامپدرپاسخبهانتقادهایمطرحشدهگفتهکهبرایشمهمنیستچهکسیاینسخنرابیانکردهاست.یکیازپایگاههایاینترنتیفعالدرحوزهنشرشایعاتگفته

استکهاینپایگاهاینترنتی،نقلقولمعروفرابرایترامپفرستادهواوراترغیبکردهاستکهمنتشرکند.

اعتراضیکفعالحقوقحیواناتداخلمتروهنگکنگبهشکاربیرویه
حیوانات.

دریاچهایازآتشدرقلب
کوهنیراگونگودرکنگو.

وقوعدوانفجارهمزماندرمنطقهشیعهنشینبغداد،70کشتهبرجایگذاشت.گروهتروریستیتکفیریداعشمسئولیت
اینانفجارهارابرعهدهگرفتهاست.

شدتعالقهزنجوانبههیالریکلینتوناز
حزبدموکراتدرایالتتنسی!

 روابط ترکیه و اسرائیل 
عادی سازی می شود

بهزودیترکیهورژیماســرائیلروابطرسمیوعادیشانراازسر
میگیرند.مولودچاووشاوغلو،وزیرخارجهترکیهگفتهدوطرف
طیچندروزآیندهبیانیهمشترکیدراینبارهمنتشرمیکنند.وی
درجلسه22فوریهکابینهایناظهاراترامطرحکردوخبردادکه
تالشهایمربوطهدرسطحمعاونانوزرایدوطرفتکمیلشده
است.آنکاراوتلآویوبهدنبالحملهنظامیانرژیمصهیونیستیبه
کشتیمرمرهکهدرنتیجهآن۹تبعهترکیهکشتهشدند،روابطشان
دچارتنششــد.ازآنزمانتاکنون،اقداماتمتعددیازسوی

طرفیندرراستایعادیسازیروابطصورتگرفتهاست.

هند و آمریکا توافق مشترک نظامی 
امضا می کنند

نزدیکشدنآمریکاوهندبهامضایتوافقنامهایدرزمینهمشارکت
نظامیپساز12ســالمذاکره،نشــانگرتقویتروابطدفاعیدو
کشوردرمیانادعاهایارضیچیناست.باامضایاینتوافقنامه،
آمریکاپسازسالهابهنخستینمنبعتسلیحاتیهندکهتامدتها
دراختیارروسیهبودتبدیلمیشودوبیشازهرکشوردیگریباهند
رزمایشمشترکبرگزارمیکند.دوکشوردراینگفتوگوهابهدنبال
دستیابیبهتوافقیجهتساختبزرگترینناوهواپیمابردرهند
هستندکهنیرویدریاییهندرابهیکیازقدرتهایمنطقهتبدیل

میکندکهزنگخطریبرایچینبهشمارمیرود.

داعش، شماری از اعضای خود را 
اعدام کرد

خبرهاحاکیازآناستکهگروهتروریستیداعشدرروزهایاخیر
دراستاندیرالزور،واقعدرشرقسوریه،شماریازعناصرکلیدی
خودرابهدلیلآنچهنافرمانیازقوانیناعالمشده،اعدامکردهاست.
بیشترافرادیکهاعدامشدهاند،تابعیتسورینداشتندواتهامآنان
نیزتمایلبهجداشدنازداعشوسرپیچیازقوانینبودهاست.به
عنوانمثال،گروهتروریستیداعشپنجشنبهگذشتهیکیازعناصر
خودکهاصالتیتونسیداشترادرشهرالمیادیناعدامکرد.درحال
حاضر،شرایطدرمنطقهدیرالزوربهگونهایاستکهکهداعشبا
اجباروفشارتالشمیکندازساکناناینمنطقهنیروجذبکند.

بی اعتنایی اردوغان به حکم دادگاه 
قانون اساسی ترکیه

رجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیه،روزیکشــنبهپیشاز
سفریکهفتهایبهآفریقا،درجمعخبرنگاراندرواکنشبهرأی
دادگاهقانوناساســیدرخصوصآزادیدوروزنامهنگار،تأکید
کرد:»منهیچاحترامیبرایاینتصمیمقائلنیستم.اینمسئله
ارتباطیباآزادیبیانندارد.اینیکپروندهجاسوسیاست«.این
دوروزنامهنگار،روزجمعهاززندانیدراستانبولآزادشدند.دادگاه
قانوناساســیترکیهاعالمکردهکهحقوقایــندوروزنامهنگار
نقضشدهاست.آنهابهاتهامافشایاخباریمربوطبهارسال
سالحتوسطترکیهبرایتروریستهایسوریبازداشتشدند.

بینالملل
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»پژو«همچنانادامهدارد
برگزاری سومین همایش بین المللی خودرو در ایران

ســومینهمایشبیــنالمللــیصنعتخــودرویایران
امروز)دوشنبه(باحضور363شرکتایرانیو137شرکت
خارجــیاز23کشــوردرتهرانآغازبهکارکرد.ساســان
قربانیدبیراینهمایشگفت:اینهمایشدرســهسال
متوالیبرگزارشــدهاست؛همایشنخســت،آذرماه۹2
باهــدفمعرفیصنعتخــودرویایــران،همایشدوم
درآذر۹3بــاموضوعتبیینبرنامههــایصنعتخودروو
درهمایــشکنونی»رقابتپذیــریوهمکاریهایبین

المللی«موردتوجهقرارگرفتهاست.
بهگفتهوی،دراینهمایش75سخنرانایرانیوخارجی
دردوروزبهارائهمطالبخودخواهندپرداخت.نخســتین
نمایشگاهتوانمندیهایصنعتخودرویایراننیزعصر
دیروز)یکشــنبه(باحضــورمحمدرضانعمــتزادهوزیر
صنعت،معدنوتجارتدرمحلدائمینمایشــگاههای
بینالمللیتهرانگشــایشیافت.درایننمایشگاه212
شرکتداخلیدرفضاینمایشــگاهیباوسعت35هزار
مترمربعآخرینمحصــوالتمرتبطباخودروکهدرداخل
کشورتولیدشدهاستوهمچنینخودروهایتولیدداخل

رابهمعرضنمایشگذاشتهاند.
ایننمایشگاهتاروزچهارشنبه)12اسفندماه(برقراراست
وعالقهمنــدانومتخصصانوفعــاالنصنعتخودرو
مــیتوانندازســاعت12تا20باحضــوردرمحلدائمی
نمایشگاههایبینالمللیتهراندرایننمایشگاهحضور
پیداکنند.1۹کشورنخستاقتصادیدنیادارایصنعت
خودروسازیقدرتمندیهســتند؛بینسهتاهفتدرصد
ازتولیدناخالصداخلی)GDP(اینکشــورهابهصنعت

خودرواختصاصدارد.
پارســال۹0میلیوندســتگاهخودرودرجهانتولیدشده
است؛اکنونیکمیلیاردو200میلیونخودرودرجهان
وجوددارد)بهازایهــر6نفریکخودرو(وارزشفروش
سالیانهخودرودردنیادومیلیاردو670میلیوندالربرآورد
شدهاست.گفتهشده،صنعتخودرودرایران400هزار
شغلبطورمســتقیمو200هزارشغلبطورغیرمستقیم
ایجادکردهو2.7درصدتولیدناخالصداخلیکشوررابه

خوداختصاصدادهاست.

امضای 3 تفاهم نامه خودرویی بین ایران و 
شرکت های خارجی

همچنینامروزدرســومینهمایــشبینالمللیصنعت
خودرویایرانسهتفاهمنامهبهامضارسید.اولینتفاهم
نامهمیانشرکتماموتوشــرکتخودروسازاناسکانیا
ســوئدمنعقدشــد.دومینتفاهمنامهنیزمیــانانجمن
قطعهسازانایرانوقطعهســازانترکیهبهامضارسید.در
ادامهاینمراسمانجمنقطعهسازانایرانوانجمنقطعه
سازانهندنیزتفاهمنامهایرابهامضارساندند.همچنین
دانشگاهشریفوشرکتسایپانیزتفاهمنامهایمشترک

بر11پروژهدانشبنیانرابهامضارساندهاند.

ایران  خودرو و سایپا هر کدام چقدر می ارزند؟
هاشــمیکــهزارعدرهمایــشبینالمللیخــودرواظهار

داشت:رشــدتولیدناخالصداخلیدرایران2.7درصد
ومالکیتخودرو۸.7درصداســتورشدتولیدخودرودر
ایراندرسالهای2002تا2011معادل3.3درصدبوده
اســت.ویتصریحکرد:درمنطقهخاورمیانهسهمایران
وترکیهدرتولیدخودروبه۸4درصدمیرســدوپیشبینی
میشودمیزانتقاضادراینمنطقهتاسال2025از4.4

دستگاهبه6.7میلیوندستگاهخودروبرسد.
یکهزارعتصریحکرد:پیشبینیمیشــوددرسال2025
دربازارایران2میلیونو300هزاردستگاهخودروفروخته
شــود.بهگفتهوی،درحالحاضر2.7میلیوندستگاه
خودرودرمنطقهخاورمیانهتولیدمیشــودکهاینرقمدر
سال2.25به5.۸میلیوندســتگاهخواهدرسیدوقرار
اســتصنعتخودرویایرانســهم3میلیوندستگاهاز

اینرقمداشتهباشد.
یکهزارعافزود:بهاینترتیبپتانسیلجدیدتولیدوفروش
یکمیلیونو700هزاردســتگاهخودرودرمنطقهوجود
داردکهمیتوانیمازآناســتفادهکنیم.ویادامهداد:در
ایرانبرایتولیــد2میلیونو150هزاردســتگاهخودرو
ظرفیتســازیصورتگرفتهکهیکمیلیونو۸00هزار
دســتگاهمتعلقبهخودرویسواریاســتکه۸3درصد

سهمدارد.
یکهزارعبااشــارهبهفروش1۹میلیوندستگاهخودرواز
سال1۹66تاکنوندرایرانگفت:۹3درصدخودروهای
فروختهشــدهبهتولیداتداخلیاختصاصداشتهاست.
یکــهزارعاظهارداشــت:باتوجــهبهشــرایطاقتصادی
خانوادههایایرانیمردمایرانبهدنبالخریدخودروهای
کمتــراز15هزاردالرهســتندوطبقآمارهــا۸5درصد
خودروهایعرضهشــدهدرایرانقیمتکمتراز15هزار
دالرداشــتهاند.ویدرادامهبابیاناینکهدرحالحاضر
اینگروهخودروســازی7میلیارددالرارزشدارد،گفت:

درحالحاضر54درصدسهمبازارخودرویایرانبهاین
شرکتاختصاصدارد.

مهدیجمالیمدیرعاملســایپانیزدراینمراسمبابیان
اینکهارزشگروهخودروسازیسایپا7میلیارددالراست،
گفت:ارزشسهامسایپاطیماهگذشته145درصدرشد
داشتهاست.ویافزود:ظرفیتتولید۸2دستگاهخودرو
توسطسایپادرســوریه،عراق،ونزوئال،سودانوالجزایر
ایجادشــدهودرحالحاضرطراحــیدوپلتفرمدرمرکز
تحقیقاتسایپادرحالانجاماستکه20محصولبرپایه

ایندوپلتفرمعرضهخواهدشد.
جمالیبابیاناینکه۸ماهپیشودرزمانورودمبهسایپا،
اینشــرکتباهزارو66میلیوندالرزیانانباشتهروبهرو
بود،گفت:ازاضمحاللشرکتسایپاجلوگیریکردیمکه
ایناقداماتباحمایتشخصوزیرصنعتصورتگرفت.

زمان عرضه محصوالت جدید پژو در ایران 
اعالم شد

جانکریســتوفکمار-معاونآفریقاوخاورمیانهشرکت
پژو-امروزدرسومینهمایشبینالمللیصنعتخودروی
ایــراناظهارکرد:همکاریمشــترکباایــرانخودرواز
اواسطسال2016اجراییخواهدشد.ویبابیاناینکهدر
نیمهدومسال2017سایتتولیدیمشترکایرانخودروو
پژودرتهرانفعالیتخودراآغازخواهدکرد،خاطرنشان
کرد:بهاینترتیبخودروهایپژوبافناوریجدیددرایران

تولیدخواهدشد.
معاونآفریقاوخاورمیانهشرکتپژوادامهداد:همکاری
مشــترکایرانخودرووپژودرســایتتهــرانخواهدبود
وشــاملمحصوالتپــژوخواهدبود.ویبــابیاناینکه
طیپنجســالآینده400میلیونیوروســرمایهگذاریدر
همکاریمشــترکباایرانخودروصورتخواهدگرفت،

اظهارکرد:پژوسیتروئنســابقههمکاریطوالنیمدت
باایــرانداردبــهگونهایکــهســال2016،پنجاهمین
سالهمکاریپژوستروئنوســایپااست.معاونآفریقاو
خاورمیانهشرکتپژوخاطرنشانکرد:خودروهایبرقی

پژونیزدرآیندهنزدیکواردایرانخواهندشد.

تفاهم محدود به اروپایی ها نیست
وزیرصنعتمعدنتجارتدرحاشــیههمایشبینالمللی
صنعتخودرویایراندرجمعخبرنگارانگفت:مااکنون
درحالمذاکرهباکشورهایمختلفیجهتسرمایهگذاری
مشترکهستیمکهعمدتااینکشورهااروپاییهستند.

نعمتزادهگفت:اماایــنمذاکراتمختصبهاروپاییها
نیســتبهطورمثالامروزهیاتبزرگــیازکرهجنوبیبه
تهرانآمدهاســتکهقراراســتمذاکراتیباآنهاداشته
باشــیم.آنهاقبلازاینمذاکراتبرایسرمایهگذاریدر
ایرانتاکیدزیادیداشتند.ازســویدیگرمذاکراتمابا
ژاپنیهانیزادامهدارد.ماازحضورهرشرکتصاحبنامو
دارایاعتباردرصنعتخودرودرایراناستقبالمیکنیم.
نعمتزادهافــزود:مــااگرصادراتمــانرافعــالکنیم؛
میتوانیمدراینحوزهبرایکشورارزآورباشیمالبتهاینکار
نیازبهزمانداردمادرتماممذاکراتیکهتابحالداشتیمو
توافقهاییکهباسایرکمپانیهاداشتهایم؛اصرارکردیم
کهحداقل30درصدازمحصوالتمشــترکتولیدیباید
صادرشــودواگراینمقولهعملیشــودارزآوریماخیلی

بیشترازارزبریماخواهدشد.

نعرفه خودرو منطقی است
ویدرخصوصتعرفهخودروگفت:تعرفههادرهرکشور
بــرایحمایتمنطقیازصنعتاســتومافکرمیکنیم
درحالحاضراینتعرفهمنطقیاستولیتعرفههابهتدریج
باافزایــشتوانمندیهایداخلــیافزایشخواهدیافت.
نعمتزادهدرخصوصهمکایباکشــورترکیهگفت:در
بخشاقتصــادیوصنعتیمیخواهیــمهمکاریهای
خودرابااینکشــورافزایشدهیموخودرونیزیکیازاین
بخشهاســتومطابقصحبتهاییکهقبالکردهایمبه
دنبالتولیدخودرویمشــترکهســتیموطرفترکیهای
تواناییخوبیبرایتامینقطعاتاینخودرویمشــترک
رادارد؛تفاهمنامهامروزبینانجمنهایقطعهسازیدو

کشورامضاشدمیتواندآغازاینروندباشد.
ویادامــهداد:بعدازتوافقهســتهایبا1+5وعملیاتی
شــدنبرجامفضایبینالمللیتغییــریافتبهطوریکه
یکیازسفرایکشورهایغربیبهمنگفتدرگذشتهاز
ماسوالمیکردندکهمیتوانیمبهایرانبرویموکارکنیم
امادرایندوسهماهاخیرباتغییرشرایطبهمامیگویندما

چهموقعبرایهمکاریبهایرانبرویم.
نعمتزادهتصریحکرد:تمایلورغبتازطرفصنعتگران
داخلیوخارجیبرایگســترشفعالیتهاوجودداردوبا
وجودعقبافتادگیکهمادرچندســالاخیرخصوصادر
بخشســرمایهگذاریدرصنعتداشــتهایم؛بایدجبران

شود.

بازنگری نرخ های سود در بخش مسکن آغاز شد
مدیرکلاعتبــارتبانــکمرکزی
ازبررســیطرحکاهشنرخســود
تســهیالتبخشمسکندربانک
مرکزیخبــردادوگفت:اینطرح
پسازاتماممطالعاتکارشناسی،
بهکمیسیوناعتباریبانکمرکزی
ارجاعخواهدشــد.سیدعلیاصغر

میرمحمدصادقــیدرخصوصطــرحکاهشنرخ
سودتسهیالتبخشمسکن،اظهارداشت:باتوجه
بهکاهشنرخســودتســهیالتعقــودمبادلهایو
مشارکتی،کاهشنرخسودتسهیالتبخشمسکن

درحالبررسیاست.
ویافزود:اینپیشــنهادهنوزدرکمیسیوناعتباری
مطرحنشدهامابانکمرکزیدرحالبررسیآناست
وپــسازاتماممطالعاتکارشناســیبهکمیســیون
اعتبــاریبانکمرکــزیارجاعخواهدشــد.مدیرکل

اعتبــاریبانــکمرکــزیتصریح
کــرد:درصورتتصویــبطرحدر
کمیسیوناعتباری،برایتصویب
نهاییبهشــورایپولواعتبارارائه

خواهدشد.
میرمحمدصادقیدرپاســخبهاین
سوالکهآیاطرحکاهشنرخسود
تسهیالتمسکناز14درصدبه13درصدمطرحاست
وفقطمشمولتسهیالت60و۸0میلیونتومانیخرید
میشود،گفت:هنوزمشخصنیستکهدامنهکاهش
نرخسودتسهیالتمسکنچقدراست.ویبااشارهبه
وجودنرخهایمتفاوتسوددربخشمسکن،افزود:
هماکنوننرخســوداوراقمسکن،نرخسودنوسازی
بافتهایفرسوده،نرخســودساختمسکنوخرید
مسکنمتفاوتاستوبازنگریدرهمهنرخهایسود

بخشمسکنهماکنونبررسیمیشود.

مشاور وزیر صنعت: از حضور شرکت های آمریکایی استقبال می کنیم
مشــاوروزیــرورئیسمرکــزروابط
عمومیواطالعرسانیدرخصوص
حضــورصنایعآمریکایــیوخودرو
ســازاناینکشــوردرایرانگفت:
بعدازتوافقهستهایبا5+1فضای
سیاستخارجیمابازشدوحضور
هیئتهایمختلفتجاریدرایران

وابرازتمایلتمامیآنهابرایسرمایهگذاریوفعالیت
اقتصادیدرکشورماننشــانازتمایلجهانیبرای

مشارکتدراقتصادکشوررادارد.
علیمحمدگودرزیافزود:مابامردمآمریکامشکلی
نداریموهرشــهروندومجموعهاقتصادیاینکشور
کهقوانینواصولکشــورمارارعایتکندمیتوانددر
ایرانحضورداشتهباشــدوماهمازاینامراستقبال
میکنیــم.مدیــرروابطعمومــیســومینهمایش
بینالمللیصنعتخودورتصریــحکرد:حضور121

شــرکتخارجیو315کارشناس
خارجــیدرایــنهمایــشنشــان
میدهدکــهدنیابــرایحضوردر
ایــرانوخصوصاصنعــتخودور
ســازیتمایلدارد.اینشــرکتها
ازکشــورهاییهمچــوناتریش،
بلژیک،آلمانفرانسه،ایتالیا،ژاپن،
کرهجنوبیوسایرکشورهایمطرحدرخودورسازیو
قطعهسازیهستند.ویافزود:سرمایهگذارخارجیبه
دنبالجاییاستکهپسازبررسیبازاربهراحتیپول
خودرابهآنکشوربیاوردوسودحاصلازسرمایهگذاری
خودرابدونهیچاسترسونگرانیدریافتکندکهاین
امرنیازمندحذفبرخیقوانینبوروکراتیکدستوپا
گیراداریاستکهاینوزارتخانهبهدنبالرفعآناست
وتابهامروزاقداماتقابلتوجهایرادراینخصوص

انجامدادهاست.

پذیرش شرکت های ایرانی 
در بورس ترکیه

تفاهمنامهمشــترکبابورساســتانبولدرراستای
پذیرشســهامشــرکتهایایرانیدراینبورسبه
اجراگذاشــتهخواهدشــد.حســنقالیبافاصل-
مدیرعاملبورساوراقبهــادارتهران-صبحامروز
درنشســتمشــترکبامدیرعاملبورساستانبول
گفت:تفاهمنامهمشــترکبابورساستانبولاولین
قراردادبینالمللیبرایبورسایراناستکهبهاجرا
گذاشتهمیشــودوفرصتیاستتاسهامشرکتهای
ایرانیبتواننددربورسهایخارجیپذیرششوند.

ویافزود:البتهاینکهســهامچهشــرکتهاییوبر
اساسچهشــرایطیپذیرشمیشــوندواینکهچه
شــرکتهاییمیتواننــدازبورسترکیــهدربورس
تهرانپذیرششــوند،نیازمندرعایتشرایطالزمدر

بورسهایدوکشوراست.
قالیبــافاظهارکــرد:البتهقبلازایندوکشــوردر
مهرماهبرسراجراشدنMOUباهمتوافقکردندو
امروزنیزسمیناریبهمنظورآشنایینهادهایمالی
دوکشوروایجادزمینههایهمکاریمشترکمیان
بورسهایتهرانوترکیهفراهمشدکهطیآن37
نمایندهازنهادهایمالیوشرکتهایبورسیترکیه

بههمراهمدیرانارشداینبازاربهایرانآمدهاند.
درادامهایننشستتونجایاینچ–مدیرعاملبورس
ترکیه-گفت:بورساســتانبولارزشیمعادل220
میلیارددالرداردوســهامشــناورآزادآن30درصد
استعالوهبراینکه62درصدازمعاملهگرانبورس

استانبولسرمایهگذارانخارجیهستند.
ویبهحجــم1.5میلیــارددالریمعامالتبورس
ترکیهاشارهوتصریحکرد:ایرانوترکیهدرزمینههای
مختلفــیبــایکدیگرهمکاریمشــترکداشــتهو

بهعنواندوکشوردوستوبرادرمطرحبودهاند.
مدیرعاملبورساســتانبولبهموقعیتحساسدو
کشورترکیهوایراندرمنطقهاشارهکردوگفت:ایران
وترکیهدرمسیرپیشرفتقراردارندوباهمکاریهای
دوجانبهایکهمیانبورسهایدوکشوروجوددارد،
امکانتوسعهآندرشرایطبهتریمحققمیشوداین
درحالیاســتکههردوکشوربهصورتموثرترباید

براییکدیگرسودآوریداشتهباشند.
ویبهامضــایتفاهمنامهمشــترکمیــانبورس
دوکشــوردرمهرماهاشــارهکــردوگفــت:پساز
بررسیهایصورتگرفتهوباالگوبرداریازهمکاری
هایصورتگرفتهمیانبورسهایلندنوآلمانبه
ایننتیجهرسیدیمکهبورسهایاستانبولوتهران

میتوانندبایکدیگرهمکاریداشتهباشند.
بهگفتهاینــچ،درترکیهبانکهایبینالمللیفرآیند
تســویهوجوهراانجــامدادهوبــورسترکیهازلحاظ
تکنولــوژیبهترینابزارهایفنــیومعامالتیرادر
اختیارداردعالوهبراینکهابزارهایمشتقهازجایگاه
خوبیدراینبازاربرخوردارندکهبرایناساسزمینه
همکاریمشترکمیاندوکشوردرزمینهتکنولوژی
وهمچنینانتقالدادهباامضایتفاهمنامهمشترک

فراهممیشود.
ویاضافهکرد:همچنینبورسترکیهعالقهمندبه
استفادهازصکوکوســایرابزارهایبدهیدرایران
اســتکهدراینزمینهجلســاتمشــترکیبارئیس
ســازمانبورسورئیسکلبانکمرکزیبرگزارمی
کند.ویدرپاسخبهاینسوالکهبورسترکیهچقدر
دچارنوسانمیشود،گفت:بورساستانبولبیشتر
بهمسائلمالیتمرکزمیکندوبههمینجهتقابل
ســرمایهگذاریاســتبههمیندلیلممکناست
مسایلسیاسیدرکوتاهمدتدراینبازاراثربگذارد
ولیدربلنــدمــدتفاکتورهایزیرســاختینقش

بیشتریدربازارایفامیکند.

رصدخانه

طرح توقف عرضه کارتی بنزین در آستانه نوروز
ناصــررئیســیفردرئیس
کانونانجمنهایصنفی
حبــان صا یــی رفرما کا
جایگاههایسوختکشور
بااشــارهبهنشســتامروز
وشــرکت جایــگاهداران
پخشگفت:امروزپیشنهاد

توقفآزمایشــیعرضــهکارتــیبنزینبرای
نوروزوروزهایپایانیاسفندارائهودرصورت
موافقت،عرضهبنزینآزادمیشود.ویادامه
داد:درحالحاضربالــغبر۹0درصدمردماز
کارتسوختجایگاهدارانبرایخریدبنزین
استفادهمیکنندوعدماستفادهازکارتهای

شــخصیســوختتوسط
مردممشــکالتمتعددی
رادرســطحجایگاههــای
بنزینکشوربهوجودآورده
است.رئیســیفردافزود:
هماکنونبهازایهرنازل
درجایگاههایســوخت،
یــککارتنصــبشــدهاســت.بــاتوجهبه
محدودیــت250بارســوختگیریدرطول
شــبانهروز،پسازانجامایــنعملیات،عماًل
کارتسوختازچرخهمصرفخارجمیشودو
بهدنبالآننازلجایگاههمازمداربهرهبرداری

خارجخواهدشد.

صادرات نفت ایران ۱ میلیون 750 هزار بشکه شد
گفــت: نفــت  یــر ز و
صــادراتنفــتخــامو
میعانــاتگازیایراندر
بهمنماهبهیکمیلیون
و٧٥٠هــزاربشــکهدر
روزرســید.بیــژنزنگنه
امروزدرحاشــیهدیداربا

جــوهیونگهوان،وزیــرصنعت،تجارت
وانرژیکــرهجنوبیدرجمــعخبرنگاران
دربــارهاینکهصــادراتنفتخــامایران
درماهفوریهوپسازآغازرســمیاجرای
برنامهجامعاقداممشــترک)برجام(بهچه
رقمیرسیدهاست،اظهارکرد:صادرات

میعانــات و خــام نفــت
گازیایراندربهمنماه
بهیــکمیلیــونو٧٥٠
هزاربشکهدرروزرسید.
ویافزود:صادراتنفت
ومیعاناتگازیایراندر
بهمنماهامســالنسبت
بهمدتمشــابهپارســال٤٠٠هزاربشکه
درروزافزایشیافتهاست.درهمینحال
گفتهمیشــودکهطــیدیدارهــایامروز
مقاماتکرهایبامســئوالنوزارتنفت،
کرهجنوبیخواســتارافزایشوارداتنفت

خودازایرانشدهاست.

تولید پژو ۴05 و 20۶ در ایران متوقف نمی شود
معاونآفریقاوخاورمیانه
شــرکتپژوگفتباوجود
ورودخودروهایجدیدپژو
بهبازارایــرانمدلهای
فعلیپژوکماکاندربازار
ایرانتولیدخواهندشــد.
ژانکریســتوفامروزدر

سومینهمایشبینالمللیصنعتخودروبا
اشارهبهاینکهپژوگیربکس6سرعتهرابرای
ایــرانطراحیخواهدکرد،اظهارداشــت:
مدلهــایفعلیپژوکمــاکاندربازارایران
PSAتولیدخواهندشــدالبتهیــکپلتفرم
طراحیشــدهکهایرانخودروماشینهای

خــودرابــررویآنتولیــد
میکند.ویبــابیاناینکه
موافقتنامــهایــرانخودرو
وشــرکتپژوکهبــهامضا
رسیدهاواسط2016شروع
خواهدشدافزود:درنیمه
دوم2017کارخانهتهران
براســاسقــراردادجدیدپــژوآغازبــهکار
میکنــد.معاونآفریقاوخاورمیانهشــرکت
پژوتصریحکرد:دوخودروی301و20۸در
ســال201۸دربازارایرانعرضهمیشوند.
همچنیندرســال2017خــودروی200۸

واردبازارخواهدشد.

اقتصاد
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پنجره

چهزمانیبرایورزشبهتراست؟
نکاتی برای لذت بردن از ورزش

برخیازافرادصبحزودازخواببیدارمیشوندتابدوند،درحالیکهبقیهترجیح
میدهندبعدازســاعاتکاریورزشکنند.اماشــایدبرایتانمهمباشدکهچه
زمانیبرایورزشبهتراست؟آیابدندرزمانهایخاصیازروزکالریبیشتری
میسوزاند؟برایاینکهتعیینکنیدورزشدرچهزمانیبهتراست،بایدبفهمید

کهبدنتانچطورکارمیکند.

تناسب اندام و ساعت بدن شما
ســاعتبدنشــما،کهازنظرعلمیبهریتمشــبانهروزیمعروفاست،بطور
خودکارتعیینخواهدکردکهآیاشــمایکفردسحرخیزهستیدیایکآدمشب
زندهدار.ساعتبدنشــماتوسطالگوی24ســاعتهیچرخشزمینتنظیم
میشــود.فشارخون،ضربانقلبوســطوحهورمونشمانیزاینریتمشبانه
روزیراتنظیممیکنند.تماماینچیزها،برآمادگیبدنشمابرایورزشکردن
تاثیرمیگذارند.مشــخصکردنبهترینزمانورزشبرایشمامستلزمتوجه

بهساعتبدنتاناست.

مزایا و معایب یک ورزش صبحگاهی
تمریناتصبحگاهیبرایافرادیکهسرشانبسیارشلوغاستوبرنامهمنظمی
ندارندایدهآلمیباشــد.تحقیقاتنشــانمیدهدافرادیکهدرصبحورزش
میکنند،درساعاتبعدیروزعملکردبهتریدرمحلکارشاندارند.دلیلش
ایناستکهورزشباعثترشــحاندورفیندرمغزمیشود،خلقوخوراتثبیت

میکندودراینحین،عملکردمغزرابهبودمیبخشد.

یکمزیتدیگرایناستکهورزش،استرسراآزادمیکند.هنگامیکهدرصبح
استرسنداشتهباشــید،درساعاتبعدیروز،عملکردبهتریخواهیدداشت.

ورزشمنظمدرصبح،بدنراپرانرژیومتناسبنگهخواهدداشت.
امــابهعنوانمعایبآن،همــهنمیتوانندیکورزشصبحگاهــیرادربرنامه
روزانهیخودجایدهند.پایبندیبهیکبرنامهیتناسباندامبهسطحخاصی
ازتعهدنیازدارد،بخصوصاگراینبرنامهمستلزمبیدارشدندرساعت6صبح
باشد!همچنیناگرواقعایکفردسحرخیزنباشید،بسیارسختاستکهبرای

ورزشکردن،انگیزهتانراحفظکنید.

مزایا و معایب ورزش در وسط روز
سطحانرژیبدندرطولبعدازظهردراوجقراردارد،بنابراینپیداکردنانرژی
برایورزشکردندرآنزمان،برایاکثرافرادمشکلینخواهدبود.ورزشدر
بعدازظهربرایافرادیکهزمانآزادزیادیدارند،عالیاست.هنگامیکهبدن
دراوجتواناییاشکارمیکند،بهمحرکهاســریعترواکنشنشــانمیدهد.
اینبدانمعناستکهســرعتچربیسوزیورشدعضالتشما،بسیارسریع

خواهدبود.
اشــکالورزشکردندروســطروزایناســتکههمهیافرادبرایورزش
کردن،وقتآزادندارند.اکثرمردمدرتمامطولروزسرکارهستندوهنگامی
کهبرنامهیزمانیفشردهباشد،جایبسیارکمیبرایورزشوجودخواهد
داشــت.وحتیاگربرایورزشکردنوقتداشتهباشــید،مجبورخواهید
بودکهزمانورزشــتانراکاهشدهیدتابتوانیدتمامفعالیتهاییکهبایددر

یکروزانجامدهیدرادربرنامهتانبگنجانید.

مزایا و معایب یک ورزش شبانه
ورزشدرشببرایافرادپرکاریکههیچزمانیبرایورزشکردندرطولصبح
واواســطروزندارند،ایدهآلاست.شمامیتوانیدزمانبیشتریراصرفورزش
کردنکنید،زیرادیگرعجلهندارید.بااینحال،باانگیزهماندنبرایورزشکردن
درشب،کارسختیاست،زیراسطحانرژیشمادرحالپایینآمدناستوبه

همیندلیلهمممکناستتمریناتبیشتریراازدستبدهید.
همچنینورزشدرشب،احتمالبیخوابییااختاللخوابراافزایشمیدهد.
هنگامیکهورزشمیکنید،بدنتانسرشارازآدرنالینواندورفینمیشود.این

هورمونها،خوابشبانهرابسیاردشوارمیکنند.

چه زمانی برای ورزش بهتر است
مطالعاتنشــانمیدهدکهبدندرســاعاتخاصیازروز،کالریبیشــتری
میسوزاند.بااینحالزمانورزشکردنشما،تحتتاثیراحساسیکهخودتان
درموردورزشداریدقرارمیگیرد.عالوهبراین،کارشناسانسالمتیمیگویند
کهزمــانورزشکردنبهخــودیخودبهانــدازهیپایبندیبــهروالتمرینی

اهمیتندارد.
یکروالتناسباندام،تنهادرصورتیموثراستکهبهیکعادتتبدیلشود.
صرفنظرازاینکهشــمادرطولصبح،وســطروزیاشــبورزشمیکنید،در

صورتیکهآنراادامهندهید،تالشهایتانبیفایدهخواهدبود.

ارتباط بیماری لثه و سرطان مری
شــفاآنالیــن-یافتههــایمحققاندانشــگاهلوئیزویلنشــانمیدهدباکتریموســومبه
پورفیروموناسلثهدر61درصدبیمارانمبتالبهسرطانلثهوجوددارد.اینیافتههابرایاولین
بارنشــانمیدهدکهعفونتلثویباباکتریپورفیروموناس،علتجدیدبیماریســرطانلثه
استوممکناستبتوانازآنبهعنوانعاملتشخیصدهندهایننوعسرطاناستفادهکرد.
درصورتتاییدایندادهها،مشخصمیشودکهریشهکنیبیماریهایرایجدهانممکن
اســتدرکاهششــمارقابلتوجهیازافرادمبتالبهســرطانمرینقشداشــتهباشد.نتایج
تحقیقنشــاندادهمآنزیممتمایزکنندهباکتریوهمDNAآن،بهشــکلقابلتوجهیدر
بافتسرطانیبیمارانمبتالبهسرطانمریبیشترازبافتپیرامونییاافرادتحتکنترلبود.
محققانهمچنیندریافتندکهوجودپورفیروموناسلثهباســایرعواملینظیرتفکیکســلول

سرطانی،متاستاز،ونرخکلیبقاءمرتبطبود.

کمک به پیشگیری از سکته با کنترل دیابت
ســالمتنیــوز-ازآنجائیکهافراددیابتــیدوبرابربیشازافرادعادیدرمعرضبروزســکته
هستند،اولینروشپیشگیرانهاینافرادبرایپیشگیریازسکتهبایدکنترلوزنشانباشد.
بهگفتهمحققان،افزایشچربیدورشــکمیمنجربهافزایشتولیدکلســترولبدمیشودکه
عروقخونیرااشباعمیکند.اینخوندردرونعروقرسوبکردهومنجربهافزایشریسک

تشکیللختههایخونیدربدنشدهکهنهایتامنجربهسکتهمیشود.
همچنینپزشــکانتوصیهمیکنندکهافراددیابتیبایدبهطورکاملســیگارراکناربگذارند
چراکهســیگارکشــیدنمنجربهتشکیللختههایبیشــتردرعروقخونیمیشود.بهگفته
پزشکان،افراددیابتیمیتوانندبامصرفغذاهایخانگیمناسبسالمتقلبومصرفباالی
غذاهایغنیازفیبرکلســترولخودراتحتکنترلقراردهند.بهترینموادخوراکیغنیاز

فیبرشاملجو،نانهایسبوسدار،نخودفرنگیومیوههاهستند.

مناسب ترین روش برای اصالح کجی های استخوان
باشگاهخبرنگرارن-دکتراحدیفوقتخصصجراحیزانوگفت:افرادیکهدچارکجیزانو
بهدالیلمختلفمانندابتالبهپاپرانتزیویابدشکلیزانوبعدازگچگرفتگیهستندمیتوانند
نســبتبهاصالحکجیهایزانواقدامکنند.اســتئوتومیبهروشــیگفتهمیشودکهطیآن
استخوانیکهدچارانحرافویاکجیشدهاستبریدهمیشودومجددودرشرایطمناسبتر
بررویاســتخوانثابتمیشــود.ویافزود:باتقویتاســتخوانومراقبت،مانعشکستگی
اســتخوانشوندامااگراستخواندچارشکستگیشدوپزشکبرایاصالحآنگچگرفتگی
راتجویزکردبیماربایدمالحظاتیرارعایتکند.بیمارانبایدتوجهداشــتهباشندتا2هفتهبعد
ازبازشــدنگچممکناســتافراداختالالتیدرشکلاستخواناحساسکنندکهاینمقدار
طبیعیاســتامااگربعدازاینمدتاســتخوانبهحالتطبیعیخودبازنگشــتبیمارانباید

مجددبهپزشکمراجعهکنند.

تدابیر رفع بی اشتهایی، تهوع و تپش قلب دوران بارداری
تســنیم-ناصررضاییپوردســتیار
تخصصــیطبســنتیگفــت:در
بیاشتهایی،تهوعوقِیدورهبارداری،
بایــدفم)دهانه(معــدهراتقویتکرد
کهمصــرفداروهاییکــهبهصورت
موضعــیموجــبتقویتَفــممعده
میشود،مناسباست."به"وخرمای

نرســیدهرابکوبندوبهرویدهانهمعدهبهصورتضماد
قراردهند،درصورتوجودنفخودلدرد،بهتراست،بذر
کرفسورازیانهنیزاضافهشود.ویافزود:موادقابضو
خوشبومانند"به"برشتهشدهوهمچنینماساژدستهاو

پاهاونگهداشتندانهاناروبرگنعناع
دردهاننیزبرایرفعبیاشــتهایی،
تهوعوقِیدورهبارداریمفیداســت.
بیاشتهایی،تهوعواستفراغیکیاز
معضــالتدورانبارداریاســت.به
زنانباردارتوصیهمیشودکهازمصرف
غذاهایبســیارچربوبسیارشیرین
پرهیزکردهوآرامآراممسافتکوتاهیراپیادهرویکنند.
پیادهرویاشتهارابازمیکندوازبروزحالتتهوعواستفراغ
زنانباردارجلوگیریمیکند.جرعهجرعهنوشیدنآبگرم

وورزشسبکبرایرفعتپشقلبتوصیهمیشود.

خواص مصرف کاهو با سکنجبین
محمــدی قدیــر شــفاآنالین-
متخصــصطبســنتیگفت:در
طبسنتیمزاجکاهوسردوتراست
وسکنجبینمزاجگرموخشکدارد
بهایندلیلکهسکنجبینازترکیب
سرکهوعسلدرستمیشودکهبه
اندازهمعینجوشــاندهشدهواثرات

گرموخشــکیرابرجایمیگذارد،درواقعاثراتگرم
وخشکســکنجبینبااثراتسردوترکاهوتاحدودی
یکدیگــرراخنثیمیکنند.کاهوخوابآور،مســکنو

ضددرداست.

ویافــزود:اگرکاهورابــهتنهایی
بــدونســکنجبینمصــرفکنیم
ممکناسترطوبت،تریوسردی
آنتاثیرنامطلوبیبررویافرادیکه
ســنباالدارندیادارایمزاجبلغمی
هســتندبرجایبگذاردامــااگربه
همراهســکنجبینمصرفشوداین
عوارضرابههمراهنخواهدداشت.سکنجبیننفوذمواد
رادربدنبیشترمیکند،بازکنندهعروقبدنومجاری
استوخونبدنراتمیزمیکندوبهدلیلگرموخشک
بودنسکنجینعوارضآننیزباکاهودفعمیشود.

خوراکی هایی که دردتان را 
تسکین می دهد

باشــگاهخبرنگاران-دکتررضــاصفویمتخصص
تغذیهگفــت:دردهایمزمنبهحدینافذوشــدید
هســتندگاهیاوقاتحتیبااســتفادهازداروهانیز
نمیتوانباعثتسکینموقتآنهاشد.خوراکیهایی
درطبیعتوجوددارندکهبهجایداروهایشیمیایی
میتوانازآنهااستفادهکرد.اینخوراکیهاتأثیرات
مثبتــیبربــدنمیگذارند.خوراکیهــایضددرد

عبارتنداز:
زردچوبــه: کورکومیــنفعــالزردچوبــهویــک
آنتیاکسیدانقویاست.خواصضدالتهابیوضد
دردداردزردچوبهیکروشمحتملبرایتســکین
دردمزمنبیماریآرتریتروماتوئیداســت.زردچوبه
رابهعنوانکپســولنیزمیتوانیافتبرایکاهش

دردهایمزمنمیتوانبهغذاهازردچوبهافزود.
روغــن زیتون: زیتونخــواصضدالتهابیدارد.
افرادیکهمزایایرژیمغذاییمدیترانهایرامیدانند
کمتردچارمشکالتسالمتمرتبطباالتهابمانند
بیماریمفصلییادیابتشدهاند.روغنزیتونحاوی
ترکیباتیمانندایبوپروفنوژلوفناســتکهمیتواند
بهتسکیندردکمککند.اگردردمزمنداریدازاین

روغندرساالدهاوغذاهایخوداستفادهکنند.
قهوه: مصرفبسیارکمقهوهباعثکاهشاحساس
خســتگیدرهنگامانجامکارمیشود.قهوهیکیاز
منابعغذاییکافئینداراست.کافئینرامیتواندر
شکالتوچاینیزیافت.کافئینباعثتسکیندرد
میشــودامادرمــوردمیزانمصرفکافئیــنبایدبا

پزشکخودصحبتکنید.
ماهی: یکیازغذاهایدریاییوسرشارازاسیدهای
چربامگا3است.ماهیارزشغذاییفراوانیدارد
ونهتنهادرکاهشالتهابمؤثراســتبلکهمزایای
ســالمتدیگرینیــزدارد.ماهیتأثیــرزیادیدر
کاهشدردداشتهوباعثکاهشالتهابدردمفاصل
میشــود،اینغذایدریاییمیتوانددردحاصلاز

آرتروزرامحافظتکند.
زنجبیل: یکدارویگیاهــی،خوراکیوادویهای
است.برایتسکینحالتتهوعمیتوانازاینگیاه
اســتفادهکرد.زنجبیلمیتوانددردحاصلازتورمرا
تســکیندهد.اینگیاهتأثیرمنظمودائمدرکاهش
دردمفاصلدارد.گذاشــتنزنجبیلدررژیمغذایی
یامصــرفقرصزنجبیلعــوارضجانبیدارد،این

عوارضمحدودوناچیزاست.
پرتقــال: سرشــارازویتامیــنCاســتودررفــع
ســرماخوردگیمفیدمیباشــد.پرتقالحاویآنتی
اکســیدانهســتندکهباعثکاهشخطــرابتالبه
بیماریهایالتهابیمانندآرتریتروماتوئیدمیشود.
خوردناینمیوهدرعدمابتالبهبیماریهایالتهابی

وتورمیمؤثراست.
آویشــن: گیاهیاســتکــهبرگهــایکوچکو
خوشــمزهداردومیتوانازآنبهعنوانطعمدهنده
دربسیاریازغذاهااستفادهکرد.ترکیباتموجوددر
آویشــندردراکاهشمیدهد.آویشنبهعنوانیک
دارویضدالتهاببررویدردهایمزمنتأثیرفراوانی
دارد.برایافرادمبتالبهدردمزمنتوصیهمیشودکه
ازآویشنبهعنوانطعمدهندهدرخورشتها،سسها

ودیگرغذاهایخوداستفادهکنند.

سالمت
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صبحروزدوشــنبهخبریابهتربگوییمشایعهایمنتشرشدمبنیبراینکهعلی
داییســرمربیســابقتیمملیوفعلیصبایقمتصادفکردهاست.اماچند
ســاعتبعداینخبرتکذیبشــد.البتهعلیداییپیشازایــننیزیکحادثه
هولناکداشتاماخوشــبختانهاتفاقآنچنانیبرایووهمراهانشرخنداد.
البتهبعدازاینماجرایواقعیکهختمبهخیرشد،چندمرتبهدرفضایمجازی
شایعهتصادفوحتیبهکمارفتنکاپیتانوسرمربیسابقتیمملیکشورمان

مطرحشد؛شایعاتیکهبالفاصلهازسوینزدیکانعلیداییردشد.

حادثه رانندگی
آخرینروزهایاسفندماهســال۹0بودکهعلیداییسرمربیوقتراهآهن
پــسازدیدارتیمفوتبــالراهآهنبرابرســپاهاناصفهانبههمــراهبرادرو
دستیارشمیاچباخودرویشخصیازاصفهانعازمتهرانبودکهدرحوالی
کاشاندچارسانحهرانندگیشد.دراینســانحهرانندگیعلیداییازناحیه
سردچارصدمهدیدگیشدکهبرایمداوابهبیمارستانشهیدبهشتیکاشان
منتقلشــد.فرماندهپلیسراهکشورجزییاتسانحهرانندگیسرمربیسابق
تیمملیفوتبــالایرانرااعالمکرد.ســرهنگمحمدرضــامهمانداردرباره
ســانحهرانندگیعلیداییکهســاعت20:30دراتوباننطنز-کاشانودر

پلسرآسیابرخدادگفت:»دلیلاینسانحهرانندگیعدمتوجهبهجلو
بودهکهاینمســالهمنجربهواژگونیخــودرویتویوتاپرادوی
ویشدهاســت.مامورانپلیسراهاستانپسازاینحادثه
بالفاصلهدرمحلحاضرشــدندکهخوشــبختانهوضعیت
خوبیازداییمشاهدهکردند.اودرکنارخودرویشایستاده
بودامابههمراهبرادرشودســتیارخارجیاشبرایبررسی
شرایطشــانبهبیمارســتانیدرکاشــانمنتثلشدند.«او
اینراگفتوادامــهداد:»دراینســانحهکهدراتوبان
نطنز-کاشــانودرپلسرآســیابدرکیلومتر135

بهســمتکاشــانرخدادهتویوتاپرادویحامل
داییازناحیهســقف،شیشــهجلو،ستون

جلووبدنهدچارخســارتشدهاست.«
ســرهنگمهمانداردرپایانگفت:»
براساسآخریناخباردریافتیعلی
داییپسازچندساعتاستراحت،
ازبیمارســتانمرخصخواهدشد.
دایــیدرایــنســانحهرانندگــیبا
مشــکلیروبهرونشــدهاماپزشکان

اعــالمکردهانــدچونپیــشازاینبر
فتــهرویســرداییجراحیپالســتیکصورت گر

بهتراستاوچندســاعتیرادربیمارستاناستراحتکندهرچنددرمجموع
اوبامشکلیروبهرونیست.«

سرقت از ماشین علی دایی
درزمانحادثهرانندگیبرایعلیداییاماافرادسودجوازفرصتاستفادهکرده
وخودرویواژگونشدهعلیداییراموردسرقتقرارمیدهند.داییکهقراربود
دربازگشتازاصفهانبهاماراتبروددرخوردیشخصیاشپنجهزاردالر،دو

میلیونپولنقد،یکساعتمچیگرانقیمت،انگشتر،دستهچک،دوعدد
گوشیموبایلو...داشتهکهتمامیآنهابهسرقترفتهاست.

کمای دایی
بعدازاینمسالهودرمهرماهسالجارییکباردیگرشایعهتصادفعلیداییو
بهکمارفتنویمطرحشد.13مهرماهگذشتهبرخیسایتها،خبرازتصادف
وبهکمارفتنعلیداییرامنتشرکردهبودندکهاینخیریکشایعهبیاساس
خواندهشــد.حمیدعباسیمدیررســانهایتیمصبایقمگفت:درخصوص
شــایعهایکهدربارهتصادفعلیداییوبهکمارفتنویمنتشــرهشده،باید
بهحالافــرادیکهازهرموضوعیبرایراهانــدازیموجکذاییبرایجذب
مخاطباســتفادهمیکنندتاســفخورد.شــایعهتصادفوبهکمارفتنعلی
داییراکامالردمیکنموخداراشــکرســرمربیصبادرصحتکاملبهسر
میبرد.ویادامهداد:متاسفانهدرروزهایکههمهمردمداغدارفوتناگهانی
هادینوروزیهستندعدهایمشخصنیستچنینشایعهایراباچههدفی
منتشــرمیکنند.همچنیننمایندهحقوقیعلیدایینیزباردشایعهتصادف
موکلخــودگفت:باپیگیریازطریقپلیسفتاعواملانتشــاراینشــایعهرا
محکوممیکنیم.بهمندهقانبااشــارهبهاینکهعلیداییدرسالمتکامل
بهسرمیبردوهیچمشــکلیبرایویبهوجودنیامده،اظهارکرد:متاسفانه
امروزباردیگرشایعهایمبنیبرصدمهدیدنعلیداییدرحادثهتصادف،در
شبکههایمجازیمنتشرشدکهاینخبراشتباهدرحالانتشاردرگروههای
مجازیمختلفاست.اینبرایچندمینباراستکهازایندستشایعهها
برایداییساختهمیشودوموکلمنتأکیدداردکهبه
دلیلتکراراینگونهشایعهها،اینباربانیانبه
وجودآمدناینمسائلپیداشوند.دهقان
افزود:آقایدایــیتاکیدداردکهاین
بارایناتفــاقراازطریقپلیسفتا
پیگیریکندتاعاملانتشــاراین
شایعههاپیداودســتگیرشودو
تابــهنتیجهرســیدنتحقیقاتم
ازتصمیمخــودکوتاهنمیآیم.
صحبتهــایدهقانبــراین
اساساســتکهعصردوشنبه
شایعههاییمبنیبرصدمهدیدن
علیداییدریکسانحهتصادف
دربرخیگروههایمجازیانتشار

یافتهبود.

آخرین شایعه
بــرایآخرینبــارنیزروزدوشــنبهخبر
تصادفســرمربیصبایقممطرحشد.
امااینخبرکهدربرخیسایتهایخبری
وشبکههایبهانتشــاردرآمدهبود،تکذیب
شد.تمرینروزدوشنبهتیمصبایقمبرخالف
اخبارمنتشرشــدهدرتهرانبرگزارشدهوعلی
دایینیزظهردرتمرینتیمشحاضرشد.تیم
فوتبالصبایقمروزیکشــنبههفتهآیندهدر
اصفهانبهمصافتیمسپاهانخواهدرفت.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دوچرخهسواراندرمسابقات
مالزیخودراباآبآتش
نشانیخنکمیکنند.

تیتر دو

 تغییر اساسنامه 
هیات رئیسه را به سازمان 

بازرسی کشاند
اعضایهیاترئیسهفدراسیونفوتبالامروزدوشنبه
بهسازمانبازرسیکلکشوردعوتشدندتاپیرامون
تغییراساسنامهکهتوسطاعضایهیاترئیسهانجام

پذیرفته)یکیازموارد(توضیحبدهند.
اساسنامهفدراســیونفوتبالپسازدورانتعلیقو
پیشازدوردومانتخاباتکهمنجربهرئیسشــدن
مجددعلیکفاشیانشــد،یکباردستخوشتغییر

شد.
اینتغییردراینرابطهبودکهرئیسفدراسیونبتواند
خودشنوابرئیسخودرابرایرایگیریبهمجمع
پیشنهادبدهدنهاینکههرکسبهصورتمستقلو
ســرخودبراینایبرئیسیکاندیداشود.اینتغییردر
اساسنامهپسازاختالفهایفراوانیکهبینرئیس
ونواببهوجودآمددرهیاترئیســهتصویبشداما
نکتهاینجابودکهایــنمصوبهغیرقانونیبودوحاال
نهــادنظارتیاینموضوعرامــوردتعقیبقراردادهو
بهاحتمالفراوانایناساسنامهبهحالتقبلیخود

بازخواهدگشت.
دلیلغیرقانونیبودناینمصوبهآناستکهبرای
تغییراساســنامهبایــدآنتغییراتبــهنظراعضای
مجمعبرســدو25امضاهمداشــتهباشدسپسبه
هیاترئیســهبرود.اماتغییراتاساسنامهبدونآن
25امضــابهتصویبهیاترئیســهرســیدهکهغیر

قانونیاست.
درواقــعآنچهبــهاحتمالفــراوانبانظــارتنهاد
نظارتیبهحالتاولیهبازمیگردد،همانمشــکلی
استکهوزارتورزشهمدارد،آنهاهممیخواهند
اساسنامهفدراسیونفوتبال»ودیگرفدراسیونها«
راعوضکنندامابهدلیلهمینبندیابندهایمشابه
نمیتوانندچنیناتفاقیرارقمبزنندوحاالمشخص
شــدعالوهبرمقاومتمجامعبینالمللی،درداخل
کشــورهمموانعیدارندکهقوانیــنراموبهمورصد

میکنند.
درهــرصورتاگــراعضایهیــاترئیســهنتوانند
نهادهــاینظارتیراقانعکنند،اساســنامهبهحالت
اولخودبازمیگرددکهنوابرئیسهمکاندیداهایی

مجزاخواهندبودونهلزومابامعرفیرئیس.

مربی تیم فوتبال نفت تهران 
درگذشت

مربیبدنسازتیمفوتبالنفتتهراندارفانیراوداع
گفت.علیاکبردارســتانیمربیتیــمفوتبالنفت
تهرانکهدرجریانتمرینامروزاینتیمدچارحمله
قلبیشــدهبوددقایقــیقبلدربیمارســتانفیاض
بخشتهرانبهدیارباقیشــتافت.مهدیتاجنیزبا
صدورپیامیدرگذشتعلیاکبردارستانیعضوکادر

فنیباشگاهنفتتهرانراتسلیتگفت.

مصطفی دنیزلی از سرمربی 
گری گاالتاسرای استعفا کرد
سرمربیســابقتیمفوتبالپرســپولیسکههدایت
گاالتاسرایترکیهرابرعهدهداشتازسمتشاستعفا
کرد.مصطفــیدنیزلیســرمربیترکیهایســابق
پرســپولیسکهدرایــنفصلهدایتگاالتاســرای
رابرعهدهداشــت،ازسمتشاســتعفاکرد.دنیزلی
جایگزینحمزهاوغلوشــدهبودوپسازاســتعفای
او،دومینســرمربیگاالهمازهدایتاینتیمکنار
رفتــهاســت.گاالدرپنجدیــداراخیرخودســومین
شکســتخودراهممتحملشــدتاباحضوردررده
پنجمســوپرلیگترکیهاختالفشباتیمصدرنشین
بشــیکتاشبه14امتیازبرســدودرنهایتسرمربی
سابقپرسپولیستصمیمبهاستعفابگیرد.اینتیمدر
لیگاروپاهمدردودیداربانتیجه4بر2توسطالتزیو

ایتالیاحذفشدهبود.

شرایط بحرانی تیراندازان 
المپیکی

سیدمهدیهاشــمیمیگویددرصورتعدمتامین
اعتباراتاردویآلمانلغومیشود.رییسفدراسیون
تیرانــدازیدرخصوصاحتماللغــواردویآلمان،
اظهارکرد:اگربودجهتامیننشود،ازسفربهآلمان
انصرافمیدهیم.درشــرایطبحرانیقــرارداریم.
ماپنجســهمیهالمپیککســبکردهایــموفرصت
استثناییداریم،زیراتیراندازانمیتواننددر10ماده
شــرکتکنندوامکانکســبمدالدربرزیلبسیار
زیاداست.ویادامهداد:امکانکسباولینمدال
بانوانوجودداردوبایدبهاینرشتهکهتوصیهاسالم
استتوجهشــود،امامتاسفانهمسئوالنارشدهنوز
بهجایگاهورزشپینبردهاندوازچنینفرصتهایی

استفادهنمیکنند.

ابراهیمی: پیشنهاد کشور 
آذربایجان را رد کردم

محمدجــوادابراهیمیبــاگالیهازحــذفنامشاز
مســابقههایمرحلــهنهایــیتیمملــیدروزن۸6
کیلوگرماظهارکرد:مندرطولیکســالدرســه
مســابقهارتشهایجهان،جامباشگاههایجهان
وقهرمانیکشــورکشــتیگرفتــموعملکردخوبی
دراینرقابتهاداشــتمامانمیدانمبراساسکدام
فرآیندوقانونبهمنکهقهرمانایرانهســتماجازه
حضوردرمســابقههایانتخابــیرانمیدهند؟من
تنها22ســالسندارمودوســتدارمبرایکشورم
افتخارآفرینیکنم.ویبااشــارهبــهاینکهدرجریان
مســابقههایقهرمانیکشور،مسئوالنفدراسیون
کشــتیآذربایجانبهاوبرایحضوردراینکشــور
پیشــنهاددادهاندگفت:پسازاینکهعنواننخست
کشوررابهدستآوردم،آذربایجانیهابهمنپیشنهاد
500میلیونتومانیدادند،امامنبهخاطرعشقبه
وطنواینکهدوستدارمفقطزیرپرچمایرانکشتی

بگیرماینپیشنهادراردکردم!

 ثبت رکوردی جدید برای بوفون 
در داربی ایتالیا

کاپیتــانمتعصبیووهرکوردکلینشــیتخودرادردیدار
مقابلاینترافزایشداد.جانلوئجیبوفونگلروکاپیتان
اســطورهاییوونتوسدردیدارشبگذشــتهیووهمقابل
اینترکهبهداربیایتالیامشــهوراســتتوانسترکورد

کلینشــیتخودرابه746دقیقهافزایشداد.
بوفوندرطولبازیخوددرپارماویوونتوس
نتوانستهبوداینقدردروازهخودرابستهنگه
دارد.امابوفونبرایشکستبهترینرکورد
درســریآکارسختیراپیشروداردزیرا
روســیگلســابقمیالنبا۹2۹دقیقه
رکورداراست.بوفوندوبازیو4دقیقه

دیگرنیازداردتارکورداورابشکند.

حملهبهداییبااسلحهگرم"شایعه"!
داستان بی پایان  و بازار داغ شایعه سازی علیه مرد نامدار فوتبال ایران

رئیسسابقباشــگاهبایرنمونیخکهبهخاطرفرارمالیاتی
بهسهسالزندانمحکومشــدهبودبعدازگذراندننصف
محکومیــتخوددرزندانآزادشــد.اولیهوینس،رئیس
باشــگاهبایرنمونیخدرســال2014بهاتهامفرارمالیاتی
محکومشدودادستانآلماناورابهسهسالزندانمحکوم
کرد.رسانههایآلمانیامروز)دوشــنبه(اعالمکردندکه
هوینسبعدازسپریکردننیمیاززمانمحکومیتخود

درزندانآزادشــدبدونآنکهازدلیلکمشدنمحکومیت
اوسخنبهمیانآوردهشــود.هوینسابتدابه3.5میلیون
یوروفریبکاریمالیاتیمتهمشدهبوداماپسازتحقیقات
گستردهترمشخصشدکهاینرقمبسیاربیشترازآنچهدر
ابتداتصورمیشدبودهاســت.اولیهوینسقبلازاینکه
سال200۹بهریاستباشگاهبایرنبرسد،بهمدت30سال
مدیرورزشیاینباشگاهبود.کارلهوفنررئیسباشگاهبایرن

مونیختاییــدکرداولیهوینسمیتواندبهمحضآزادیاز
زنداندرباشگاهبایرنمشغولبهکارشود.اواظهارداشت:
درنظرداریمبهمحضآزادیاولیهوینساززندانویرا
دربخشپایهاستخدامکنیم.ویکهیکیازاسطورههای
تاریخبایرنیهامحسوبمیشد،بهعنوانمهاجمهمواره
درخدمتباواریاییهابودکــه4قهرمانیبوندسلیگاو3
قهرمانیجامباشگاههایاروپارادرکارنامهاشثبتکرد.

رئیس سابق بایرن مونیخ از زندان آزاد شد

ورزش
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در راه دگر اگرچه چست آمده ای
در راه وفا و مهر سست آمده ای

ای یار درست وعدة دیر وفا
دیر آمده ای ولی درست آمده ای

)محتشم کاشانی، قرن دهم، رباعیات(

سررسید نه، هدیه کتاب آری
 محسن رنانی  |  منهمیناکنونکهماهپایانیسال۹4استهنوزچهارسررسیداستفادهنشده
ازسال۹4دارمکهدرآغازسالبهمنهدیهدادهاندوبههرکسخواستمبدهمدیدمخودشهم
یکیدوتادارد.یکیازاینسررسیدهاییکهبهمنهدیهدادهشدوهیچاستفادهایازآننکردم
قیمتشیکصدهزارتومانبود،بسیارنفیس.اصوالسررسیدراهرفردیکهنیازداردبایدبراساس
نوعنیازشتهیهکند:یکیدرسررسید،صورتجلسهمینویسد؛یکیفقطقرارمالقاتمینویسد؛
ویکیفقطاستفادهتقویمیمیکند.برایتولید200نسخهسررسیدحداقلیکدرختتنومند
قطعمیشود.یعنیدرآغازهرســالهرمدیرایرانیبرایهدیهسررسیدازطرفشرکتشعمال
دســتورقطعیکدرختتنومندرامیدهد.وچنینمیشــودکههرچهارثانیهبهاندازهمساحت
یکزمینفوتبال)تقریبامعادلیکهکتار(ازمیزانجنگلهایجهانکاســتهمیشود.بیایید

اینروندرامتوقفکنیموهزینهتولیدسررسیدرابهسویگسترشکتابخوانیمعطوفکنیم.
پیشنهادمنایناســتکهنوروز13۹5راباشعار»سررسیدنه«بههمتبریکبگوییم.اگررئیس

شــرکتهستیمبهجایهدیهدادنسررسید،کتابهدیهبدهیمواگرکسیبهماسررسیدهدیه
دادپوزشبخواهیمونگیریم.یکسالاگرچنینکنیموسررسیدهارویدستخریدارانبماند،
برایسالهایبعدهدیهشــانراتغییرمیدهند.همچنینپیشنهادمیکنمدستگاههایدولتی
برایشرکتهایتابعخودشانممنوعکنندکهامسالسررسیدچاپکنندیاسررسیدهدیهبدهند.
وقتییککتابهدیهمیدهیمسالهاقابلاستفادهاستودههانفرمیخوانندوهمیشهبهعنوان
گاهیبخشدرکنارماست.کتابخوانیفقطروشــیبرایافزایشدانشنیست. یکســرمایهآ
کتابخوانیروحیههاراصبورترمیکند،رواداریرابیشترمیکند،تمرینیاستبرایتمرکزفکر،
قوهنطقذهنیرابهقوهنطقزبانیتبدیلمیکندومهمترازهمه،اختاللارتباطیمارادرمان
میکند.ماباخویش،باهمشهریانخویش،باهموطنانخویش،بانخبگانمان،بامردانوزنان
بزرگتاریخمان،باتجربههایپرهزینهگذشــتهجامعهمانوبامردمانجهانارتباطینداریم،
مادیالوگنداریم.رســانههایتصویریامکاندیالوگراازماستاندهاند.ذهنمافقطانبارداده

هاواطالعاتیشــدهاستکهاینرسانهها
بررویمــامیریزند.ورودانبــوهدادههابه
ذهنماقدرتتاملوهضمایندادههارااز
ماگرفتهاست.کتابخوانیدرمانهمهاین
بیماریهااســت.گاهیفکرمیکنمیکیاز
عواملرشــدمنطقیوعلمیاروپاییاناین
بودهاستکهآنجاآسمانشانهموارهابری

اســتوبیشترمواقعبارشدارندومردممجبوربودهاندساعتّهادرخانهبمانندوهمینزمینهرا
برایگســترشعادتبهکتابخوانیدرآنهافراهمآوردهاست.بیاییدباجایگزینیکتاببهجای
سررسیدشروعکنیم.بیاییدازهمینتغییراتکوچکآغازکنیم.استادمنمیگفتفتحقلههای

بلندباگامهایکوچکآغازمیشود.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

سرگرمی های تهرانی ها در دوران قاجار و پهلوی 
پنجمین اثر از مجموعه »تهران شهر« روانه بازار کتاب شد

کتاب»ســرگرمیهایمردمتهران،دردورانقاجاروپهلوی«تالیفمحمدحســینناصربخت
پنجمیناثرازمجموعه»تهرانشــهر«اســتکهازســویدفترپژوهشهایفرهنگیمنتشر
میشــود.اینکتاببهتفریحوســرگرمیمــردمتهراندردوعصــرقاجاروپهلــویمیپردازد.
»ســرگرمیهایمردمتهران،دردورانقاجاروپهلوی«دردوفصل»سرگرمیهایمردمتهران

درعصرقاجار«و»سرگرمیهایمردمتهراندرعصرپهلوی«تنظیمشدهاست.
درفصلنخستاینکتابدررابطهباآزادیدرانجامبرخیتفریحاتمیخوانیم:»بابررسیسیر
تحولتفریحاتازابتدایدورانقاجارتاکنونمیتوانبهبســیاریازناگفتههایزندگیپایتخت
دســتیافت،زیرادرحالیکهســرگرمیهایروزبیشتردرپیشرویهمگانانجاممیپذیرفت
تاریکیشببســانپوششیبرایپنهانشــدنوداشتنآزادیبیشــتربرایبرخیتفریحاتکه
ایرانیهاهنوزجســارتانجامآندرمألعامرانیافتهبود،موردبهرهبرداریقرارگرفت،بهویژهبا
توجهبهاینکــهدراواخردورانقاجارفناوریوفرهنگغربینیزبهیاریتفننطلبانآمدوآنهارا

دراینعرصهنیزبهجنبوجوشواداشت.«
دررابطهبابازیهایمشهورتهراندراینکتابچنینآمدهاست:»بازیهادرتهراندورهقاجار
دربرخیازجشنهانیزکاربردداشــتهاندکهمعموالانواعنمایشیآنهادرمراسمنامزدی،عقدو
عروســیوامثالآنودرجشنهاینوروزوســیزدهبدرهمبازیمیشدند.نکتهمهمدیگریکه
تقریبادرتمامیبازیهایســنتیبهچشممیخوردوازویژگیهایبازیهایسنتیتهراندوره
قاجارنیزبهشــمارمیآیدابتداییودردسترسبودنابزاراست.ابزاریچونچوب،سنگ،توپ
پارچهای،طناب،کمربند،نردبان،حبوباتومیوهها.ازجملهبازیهایمشــهورایندوران،که
برخیازآنهاتنهاویژهشهرتهراننبودند،میتوانبهبازیهایزیراشارهکرد:الف.بازیسرگرمی:

آباومد،کدومآب،آتشداریباالترک،آسیاببچرخ،
عموزنجیرباف،آفتابمهتابچهرنگه،اشرتاپرت،اتل
متلتوتوله،ارشقرش،اوستابدوشزناوستاندوش،
کالغپر،تاپتاپخمیر،یکقلدوقل،باقالیبهچند
من،تاببازی،ترنابازی،حمومکمورچهداره،نونبیار

کبابببر،هلوگالبو...«
ازجملــهبرخــیمناطقکهمخصــوصوقتگذرانی
هســتندمیتوانبــهقهوهخانههــایتهراناشــاره
کرد.درایــنمجالدربارهمعروفتریــنقهوهخانهها
آمدهاســت:»تهــراندورهقاجارنیزماننــدپایتخت
پیشــین،قهوهخانههایمتعددیداشتکهعصرها
پررفتوآمدترینزمانخــودراتجربهمیکردند،که
ازجملــهآنهامیتوانبــه»قهوهخانهیوزباشــی«در
پشــتشــمسالعماره،کهازمعروفترینوزیباترین
قهوهخانههــاومحــلتجمعخواص،شــاهزادگانو
اعیانواشرافبوده،اشارهکردکهدرآنجابهشنیدن

شاهنامهواشــعارجدیدشــاعرانمینشســتندتااگرمقبولطبعافتدراهیبرایشرفیابیبه
حضورشاهگشودهشودونقالوشاعرشاهشناسشوند.همچنین»قهوهخانهقنبر«درخیابان
ناصریهو»قهوهخانهتنبل«درچهارراهسوسکیکهپاتوقباباشملهاولوطیهابود،»قهوهخانه
باغانــاری«و»قهوهخانهعرش«درچــراغبرق،کهمرکزتجمعشــیرهایهاوتریاکیهابودو
قهوهخانههــای»امامزادهزیــد«و»امامزادهســیدولی«دربازارو»زرگرآباد«کــهمرکزتجمع

مطربانپایتختبود.«

شاعر ترانة »برگ خزان« را می شناسید؟
بیژنترقی،ترانهسرا،شــاعرومدیرانتشاراتخیام12
اسفندسال130۸درتهرانمتولدشد.ازسال1320به
دلیلآنکهخانهپدرشمحلرفتوآمدشــاعرانبنامی
چونگلچینمعانی،امیریفیروزکوهی،استادشهریار
و...بود،ذوقفرهنگیویهمبهســمتشعرسوقپیدا
کرد.ســال1324بهتشویقاســتادفیروزکوهیمطالعه
نســخهخطیدیوانصائبتبریزیراآغازکرد.سالبعد
سرودنشــعردرقالبغزلومثنویرامیآغازدوسال

1331دیوانصائبتبریزیرابامقدمهاســتادامیریفیروزکوهیمنتشرکرد.ازسالهایمیانی
دهه30باجمعیازاهلموســیقی،همانندعلیتجویدی،غالمحســینبنان،روحاللهخالقی،
پرویزیاحقیو...آشــناشــدوهمینآشــناییاســبابیفراهمآوردتابرایآهنگهایاینبزرگان
ترانهبســراید.برخیازماندنیترینترانههایایندورانکهبهدورانطالییگلهامعروفاست،
حاصلهمکاریترقیباموزیســنهاینامدارآندوراناســت.ترانههاییچــونآتشکاروان،
بــرگخزان،تابهاردلنشــین،گلاومدبهاراومدو...ازجملهکارهایدرخشــانویدرایندوره

بهشمارمیرود.
ســال1350نخســتینمجموعهاشــعارشراباعنوان»ســرودبرگریزان«منتشــرکرد.»آتش
کاروان«و»ازپشــتدیوارخاطره«ازدیگرآثاراویند.درســالهایپایانیعمریکیازترانههای
ماندگارشراســرود.اینترانه»ایرانجوان«نامداردکهبارهبریپیمانسلطانیبررویآهنگی
ازمسیولومر،نخستینسرودملیایران،اجراشــد.بیژنترقیچهارماردیبهشتسال13۸۸دار

فانیراوداعگفت.

بازگشت ایران و اتریش به شرایط قبل از تحریم 
وزیرکشاورزی،جنگلداری،محیطزیستومدیریتآبجمهوریاتریشبااشارهبهاینکهدرحالحاضر
شاهدتغییرجودرایرانوارتباطاینکشوربادنیاهستیم،گفت:ایرانمنابعانسانیبینظیروجوانانی
داردکهمیتوانندنقشمهمیدرآیندهایفاکنند،مطمئنهســتیمکههمکاریاقتصادیبینایرانو

اتریشافزایشخواهدیافتوبهشرایطقبلازتحریمهاخواهدرسید.
آندراروپرشتردرمراســمافتتاحیهپانزدهیننمایشگاهبینالمللیمحیطزیستگفت:زمانبرگزاری
نمایشگاهمحیطزیستبهعلتاینکهدردورهپساتحریماستزماندرستیاستکهدردورهپساتحریم
برایاقتصادسبزهمکاریهاراشروعکنیم.ویضمنتقدیرازمعصومهابتکارریاستسازمانحفاظت
ازمحیطزیســتبهخاطردعوتبرایحضوردرنمایشگاهبینالمللیمحیطزیستاظهارکرد:ایران
هموارهنقشبسیارمهمیدرمحیطزیستایفاکردهاست.همانطورکهمقاممعظمرهبریایراناعالم
کردندورئیسجمهورکشورمانگفتهاندایراننقشمهمیدرمحیطزیستداردومیتوانداولینکشوری

باشدکهدرقانوناساسیبهمحیطزیستتوجهکردهاست.
وزیرجمهوریاتریشبااشــارهبهاینکهبایدبهخانمابتکاربهخاطرپیشنهادتوجهبهمحیطزیستدر
قانوناساســیتبریکگفت،اظهارکرد:دوســتیبیناتریشوایرانبهچندقــرنقبلبازمیگردد.
ســفارتخانههایایندوکشوربیشاز140ســالگذشتهافتتاحشدایندوکشــوربهیکدیگراحترام

میگذارندوهرگزارتباطاتخودراصرفهنظرازتحوالتسیاسیقطعنکردند.
روپرشتراظهارکرد:عالوهبراینکهایرانواتریشدرزمینههایفرهنگوورزشمشترکاتبسیاریدارند
وتیمفوتبالایراناردوهایآموزشــیبسیاریدراتریشبرگزارکردهاستامروزهدرجشنوارهموسیقی
اتریشنمایندگانایرانیحضوردارند.وزیرجمهوریاتریشباتاکیدبراینکهکشورهایایرانواتریش
چالشهاوفرصتهایمشترکبسیاریدرزمینهمحیطزیستدارند،گفت:نیازبههمکاریمشترک
وجوددارد.کاپ21موفقیتبسیاربزرگیاستونقشایراندرایناجالسنقشبسیارکلیدیبودوبه
عنوانیکیازموتورهایمحرکهاینپیمانفعالیتخودراانجاممیداد،کاپ21پاسخکشورهابهتغییر
اقلیموفصلجدیدیدرهمکاریهایجهانیبود.بنابراینحفاظتمحیطزیستواستفادهپایداراز
منابعطبیعییکیازمسائلمهمهردوکشورمحسوبمیشود.وزیرجمهوریاتریشبااشارهبهاینکه
جمهوریاسالمیایراندراتریشبهعنوانکشوریباتاریخباشکوهمعرفیشدهگفتاینکشورتحت
تاثیرمشکلآبقراردارد.اتریشدرمدیریتآب،الگویمناسبیدراختیارداردوعلیرغمصنعتیسازی

دراینکشوردرتمامرودخانههاوتاالبهامدیریتآببااستانداردباالانجاممیشود.
بهگفتهروپرشــتردرماههایاخیرشرکتهایاتریشــیازایرانبازدیدکردهاند.درجریانپانزدهمین
نمایشــگاهبینالمللیمحیطزیســتنیزهیئتیاتریشــیحضوردارندکهدرزمینهمحیطزیســتو
فناوریهایســبزفعالیتدارندوچندینشرکتاتریشیدربخشمحیطزیســتوکشاورزیدراین
نمایشگاهشرکتکردهاندتادرموردهمکاریهایتجاریاطالعاتیبهدستآورندواینهیأتاعزامی
اتریشازهمگاندرخواستمیکنندکهازسالناتریشبازدیدکردهوبااتریشیهاارتباطاتیبرقرارکنند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

دی کاپریو توئیتر را منفجر کرد
لئوناردودیکاپریونهتنهانخســتیناســکارخودرا
گرفت،بلکهیکرکوردتوئیتریراهمبهنامخودثبت
کرد.پسازاسکارگرفتنلئوناردودیکاپریودراسکار
هشتادوهشتمدرهردقیقهبیشاز400هزارتوئیت
دراینرابطهتولیدشــد،وپرتوئیتترینلحظاتاین
شبکهاجتماعیرارقمزد.ستاره»بازگشتهازگور«در
پنجمیننامزدیخودبرایجایزهاسکارسرانجاماین
جایزهراازآنخودکرد،وعنوانپرتوئیتترینلحظهرا

ازسلفیمعروفالندیجنروستارههایهالیووددراسکار2014گرفتوبهنامخودثبتکرد.
توئیتراعالمکردهاستکهپسازلحظهاسکارگرفتندیکاپریو،پرواکنشترینلحظاتاین
مراسماسکارگرفتن»افشاگر«بهعنوانبهترینفیلمدرپایانمراسمولحظهاهدایششمین
اسکاربهفیلم»مدمکس:جادهخشــم«بودهاست.هنگامیکهنامدیکاپریوبهعنوانبرنده
اسکارنقشاولازسویجولینموراعالمشد،حاضراندرسالنایستادندواوراتشویقکردند.
اودرسخنرانیپسازدریافتاسکارشازایناریتووگروهسازنده»بازگشتهازگور«تشکرکردو
پسازآندربارهمسائلیجدیترسخنگفت.»گرمایشجهانییکواقعیتاست.«اینقسمتی
ازسخنانطوالنیدیکاپریواستکهتهیهکنندگاناسکارهمتصمیمیبرایکوتاهکردنآن
نداشــتند.اودرادامهگفت:»ایناتفاقدرحالوقوعاست.گرمایشجهانیجدیترینتهدید
پیشرویبشریتاســت،ومابایدازپشتگوشانداختنونادیدهگرفتنآناجتنابکردهودر

کنارهمبرایمتوقفکردنآنفعالیتکنیم.«

الرسن برنده اسکار بهترین بازیگر زن شد
بازیگر26ســالهآمریکاییاســکاربهتریــنبازیگر
زنرادریافتکرد.بریالرســنبرایبازیدرنقش
مادرعذابدیدهیکپســرکوچــکدرفیلم»اتاق«
بهکارگردانیلنیآبراهامســنجایزهاسکاربهترین
بازیگــرزنراگرفت.»اتاق«تولیدمشــترکایرلندو
کانادااســتوازرویرمانیبههمیننامنوشــتهاما
داناهیوساختهشــدهاست.بریالرسندراینفیلم
نقــشزنیجوانرابازیمیکندکههمراهپســرپنج

سالهاشبعدازپنجسالاسارتدرانباریکباغمیگریزدوباچالشهایجدیدروبهرومیشود.
جونآلن،ویلیاماچ.میســی،شــانبریجرزوجیــکابترمبلیدیگربازیگــرانفیلم»اتاق«
هســتندکهاولینباردردنیادرجشــنوارهفیلمتلورایدبهنمایشدرآمدودرجشنوارهتورنتودر
بخشنمایشهایویژهحضورداشــت.الرســنکهمتولد1۹۸۹درســاکرامنتودرکالیفرنیا
اســت،برایدریافتجایزهاسکاربهترینبازیگرزن،کیتبالنشــتبرای»کارول«،جنیفر
الرنسبرای»جوی«،شارلوترامپلینگبرای»45سال«وسرشارونینبرای»بروکلین«را

بهعنوانرقیبپیشروداشت.
پیروزیالرســندراینبخشتاحدزیادیقابلپیشبینیبود.اوبرایکارخوددرفیلم»اتاق«
درفصلجوایزســینماییبیشترجوایزمهمشاملگلدنگلوب،بفتا،انجمنبازیگرانآمریکاو
اسپریتراازآنخودکرد.مراسمهشــتادوهشتمیندورهجوایزاسکاربامداددوشنبهبهوقت

ایراندردالبیتیهتردرهالیووداندهایلندسنتردرهالیوودبرگزارشد.
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