
خالف برجام نیست

 هیچ کشوری جرات حمله
 به ایران را ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی در جمع اعضا 
و صاحبنظران موسســه امور بین الملل نیوزیلند در 
محل پارلمان این کشــور روند مذاکرات هســته ای 
ایــران و1+5 را تشــریح کرد.آقای ظریف با اشــاره 
بــه تحریم های ضــد ایران اظهار داشــت: با وجود 
تحریم ها صنعت هســته ای ما پیشرفت کرد و تعداد 
سانتریفیوژها از 9 هزار به 20 هزار دستگاه افزایش 
یافت.رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 

صفحه ۳ایــران در بخــش دیگــری  ...

 بررسی آزمایش موشکی 
در جلسه شورای امنیت 

پس از چند روز پی در پی موضع گیری مقامات ارشد 
آمریــکا و برخی دیگر از کشــورهای غربــی درباره 
آزمایش موشــکی اخیر ایــران، شــورای امنیت به 
درخواســت واشنگتن امروز این موضوع را در دستور 
کار قــرار داده و بررســی خواهد کرد. هفته گذشــته 
و در جریان رزمایش ســپاه پاســداران، دو موشــک 
جدید مورد آزمایش قــرار گرفت که به گفته مقامات 
نظامــی کشــورمان، دارای بــرد 2000 کیلومتری 

صفحه 4بــوده و اهدافی را در فاصله  ...

نفوذ به حساب های بانکی
مســایل امنیتی حوزه بانکی همواره از اهم مسایل حاکم 
بر این شــبکه به شــمار رفتــه و وجود برخــی نقایص در 
این ایــن رابطه گاهــی موجب زیانهایی برای مشــتریان 
و مجموعــه شــبکه بانکــی شــده اســت. موضوعی که 
البتــه بــا وجــود اذعان بــه آن، مســوولیت آن بــه طور 
کامل از ســوی ســازمانهای ذیربط پذیرفته شده نیست.

بعد از اینکه چندی پیش بانکها با هشدار به مشتریان خود 
اعالم کردند که ایمیل هایی که مبنی بر دریافت اطالعات 
و تکمیل فرمهای ارائه شــده برای آنها ارسال می شود به 

صفحه 5هیچ عنوان از سوی بانکها نیست ...

راهکارهایی برای آنکه 
کاممان در مسافرت تلخ نشود

ســتاد مرکــزی اطــالع رســانی داروها و ســموم، 
برای پیشــگیری از بــروز برخی مشــکالت معمول 
دارویــی در ایــام تعطیــالت عیــد مــوارد ذیــل که 
شــامل توصیه های جامــع دارویی و پیشــگیری از 
مســمومیت ها برای ایام نوروز اســت را عنوان کرد.
ضمن انجام خانه تکانــی و گردگیری عید، حتمًا در 
منازل با کیســه های دارو محتوی قرص، کپســول 
و یا شــربت نیمه مصرف شــده مواجه خواهید شد. 

صفحه 6توصیه می شــود به شــکل  ...

 انتخابات فدراسیون 
در گرو تصویب اساسنامه!

مهلت ثبــت نام از نامزدهای انتخابات فدراســیون 
فوتبال در شــرایطی شــامگاه شــنبه 22 اسفندماه 
به پایان رســید که »علی کفاشــیان« رئیس هشــت 
ســاله این فدراســیون بــرای حضــور در دوره آینده 
ثبــت نام نکــرد. با این حــال او یک روز پــس از این 
اتفــاق چراغ ســبزی برای بازگشــت نشــان داد تا 
مشــخص شــود ماجرای کنار رفتن او از فوتبال به 
همین جا ختم نمی شــود و اتفاقــات جدیدی در راه 

صفحه 7است.علی کفاشــیان در گفتگو  ...

صفحه 2

واکنش فرمانده نیروی هوافضای سپاه به فضاسازی های صورت گرفته پس از آزمایش موشکی:

مدعیان معترض چه می گویند؟
در هر انتخاباتی به قطع اصلی ترین جنبه، بحث سالمت انتخابات است. به همین دلیل است که در قانون 
مصادیق »تخلف انتخاباتی« مشخص شده است و در جریان انتخابات همواره بر آن تاکید می شود؛ چه قبل از 
برگزاری انتخابات و در روزهای تبلیغات، چه در روند رای گیری و چه در جریان شمارش آراء. این گونه است 
که با شکایت های واصله گاه صندوق های برخی حوزه ها بازشماری و در مواردی باطل می شود. موضوعی که 

صفحه 2در انتخابات اخیر مجلس و خبرگان نیز اتفاق افتاده و به گفته دبیر ستاد انتخابات کشور  ...
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پاختاکور تیمی بسیار سرعتی 
و قدرتی است

کسی که به دفاع از انقالب پایبند نباشد، به اصول دین پایبند نیست

ما هیچ گاه ماجراجویی نکرده ایم
سردار قاسم سلیمانی با بیان اینکه با نجابت تر، صلح طلب تر و مدارا کننده تر از ایران اسالمی با 
همسایگان نداریم تاکید کرد: این کشور برای هیچ یک از همسایگان خود گزند عملی و حرفی 
نداشته و هیچ گاه در هیچ جایی ماجراجویی نکرده است. فرمانده نیروی سپاه قدس با تاکید بر 

اینکه امروز وضع عالم شیعه با دیروز بسیار متفاوت است تصریح کرد: امروز می توان 
گفت که اگر کسی به دفاع از جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی پایبند نباشد، به 

اصول دین پایبند نیست و امروز اگر در مساجد ما فقط ترویج معنویت و بدون 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳مسیر مشخص انجام شود، نمی توان از اسالم دفاع کرد ... صفحه 7

در نشســت خبری قبل از بازی بــا پاختاکور 
ازبکســتان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: 
پاختاکور از تیم های ریشه 
دار ازبکستان است و در 
حال حاضر که دو هفته از 

لیگ ازبکستان ...

وقوع دومین حمله تروریستی طی یک ماه در آنکارا

شــوک دوبــاره به قلــب تــرکیه 
صفحه 4

صفحه ۳

سخنگوی هیات مرکزی نظارت 
بر انتخابات شــورای نگهبان از 
تایید نتایــج 50 حوزه انتخابیه در 

این شورا  ...

منتخبان مجلس دهم بعد ازظهر 
امروز دوشنبه در نشستی مهمان 

علی الریجانی ...

ســخنگوی جمعیــت ایثارگران 
انقالب اســالمی گفت: مجلس 

آینده باید اولویت ...

تایید نتایج 50 
حوزه انتخابیه 

نشست الریجانی 
 با منتخبان 

مجلس دهم

مهمترین 
اولویت مجلس 

آینده
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حکم اخیر دادگاه آمریکایی نشانه ای از ایران هراسی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه ایران را تبعیت کورکورانه از 
طرح صهیونیستی ایران هراسی دانست که قوه مجریه آمریکا نیز در صدور آن، همدست و شریک است. حسین جابری 
انصاری اظهارداشــت: این حکم آنقدر مضحک و بی معناســت که هم اصل عدالت را به سخره می کشد و هم وجهه 
و اعتبار دســتگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می کند.  وی حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران را جدیدترین تولید دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی 
ایران هراسی دانست. جابری افزود:چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری به تروریست ها و حامیان 

آنها می دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا و جهان را بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش به جنایات شما قویترین و موثرترین 
دشمنانتان را هدف قرار می دهیم. وی افزود: ما قوه مجریه آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام همدست و شریک می دانیم.  سخنگوی وزارت خارجه 
تصریح کرد: متاســفانه وزارت امور خارجه آمریکا سالهاست با نگاهی غیر منطقی، نادرســت و غیر اخالقی نام ایران را در فهرست کشورهای حامی 
تروریسم قرار داده و این اقدام خود زمینه ساز فراموشی همه اصول دادرسی عادالنه و حتی عقل سلیم در احکام سیاسی صادره از سوی برخی دادگاه 
های آمریکاســت.  جابری انصاری تصریح کرد: اگرچه این احکام ظالمانه ظاهرا متوجه دولت و ملت ایران است، اما در یک نگاه منطقی و منصفانه؛ 
این مردم آمریکا و خاصه بازماندگان و قربانیان حادثه ۱۱ ســپتامبر هســتند که با این احکام و آدرس های کامال انحرافی، حقوقشان پایمال و صرفا با 
وعده پرداخت مقداری پول؛ مطالبه بحق آنها برای محاکمه و پاسخگو کردن عامالن و حامیان واقعی اعمال تروریستی ۱۱ سپتامبر بایگانی می گردد.

بازشماری آرا در برخی حوزه های انتخابیه
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: براساس قانون پس از دریافت شکایت با نظر هیات های اجرایی و هیات های نظارت 
در برخی حوزه های انتخابیه تعدادی از صندوق های رای بازشــماری شد. علی پورعلی مطلق درباره آخرین وضعیت 
رسیدگی به شکایات انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: 
براساس قانون موظفیم به شکایت رسیدگی کنیم. وی ادامه داد: قانون گذار تکلیف کرده است که هیات اجرایی باید دو 
روز شکایت را دریافت و هفت روز به این شکایات رسیدگی کند که این رسیدگی انجام شد و نتایج آن پنج شنبه هفته گذشته 
در قالب صورتجلسه ای در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و این نهاد باید نسبت به صحت انتخابات اظهارنظر کند. 

دبیر ســتاد انتخابات کشور گفت: در 207 حوزه انتخابیه شکایت هایی داشته ایم و در برخی از حوزه های انتخابیه با نظر هیات اجرایی و هیات نظارت 
تعدادی از صندوق ها بازشماری شــد. پورعلی مطلق درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه کردستان نیز اظهارداشت: این 
موضوع توســط هیات های اجرایی و نظارت در حال رسیدگی است. وی خاطرنشان کرد: با توجه اینکه مرحله دوم انتخابات را درپیش داریم، شورای 
نگهبان باید صحت انتخابات در مرحله اول را تایید کند که ما برای برگزاری مرحله دوم انتخابات روزهای 27 فروردین ماه و ۱0 اردیبهشــت ماه 95 را 

به شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم.
دبیر ستاد انتخابایت کشور همچنین در خصوص فرمایشــات رهبر معظم انقالب در دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرامون اصالح 

قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات حتما نیاز به اصالح دارد.

 تست موشک ها 
برخالف برجام نیست

فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه با بیــان اینکه 
ســرویس های جاسوســی آمریکا پس از برجام روی 
بحث موشکی متمرکز شده اند، گفت: در عین حال 
بــا مراقبت های الزم، ما از مجموعه نظامی و ســپاه 

مطمئن هستیم.
سردار سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
حضور در برنامه زنده تلویزیونی »تیتر امشب« شبکه 
خبر به تشــریح ابعاد ،پیام هــا و پیامدهای رزمایش 

موشکی اقتدار والیت پرداخت.
ســردار حاجــی زاده بابیــان اینکــه آمریکایی هــا 
می خواهند با جوســازی، توان دفاعی مــا را تعطیل 
کنند تا از این طریق موجب تضعیف نظام جمهوری 
اسالمی شوند، گفت: تا قبل از بحث هسته ای که ما 
هر سال رزمایش داشتیم، از خیلی از این جوسازی ها 
خبری نبــود، اما حــاال پــس از برجــام، بیش ترین 
تمرکز ســرویس های جاسوسی به خصوص از طرف 
آمریکایی ها بر روی موضوع موشــکی متمرکز شده 

است.
وی در خصــوص تأثیرگــذاری ایــن فعالیت هــا بر 
توانمندی هــای دفاعی خاطرنشــان کرد: دشــمن 
مخالــف افزایــش قــدرت دفاعــی ماســت و آنها 
می خواهند ایران به کشــوری مانند عراق ، سوریه و 

یمن تبدیل شود.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با تأکید بر اینکه ما 
هیچ گاه شروع کننده جنگ نیستیم، اظهار داشت: 
ما برای افزایش امنیت خود به انواع سامانه ها ازجمله 
موشــک نیاز داریم درحالی که در همه حوزه ها حتی 
سامانه های پدافندی ما را تحریم کردند و دائم در این 

مسیر مانع تراشی می کنند.
حاجی زاده گفت: عربستان وقتی به یمن حمله کرد 
که فکر می کرد این کشور ضعیف شده است، حاال اگر 
ما هم ضعیف باشــیم نه آرامشی خواهیم داشت و نه 
امنیت و جوسازی های آمریکا هم برای همین است.
وی با تأکید بر اینکه ما آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
را دشــمن خود دانســته و به آمریکا اعتماد نداریم، 
افزود: برای از بین بردن رژیم صهیونیستی احتیاج 
به شلیک نیســت، هرچند در صورت هرگونه تجاوز، 
این اقدام نیز صورت خواهد گرفت،  اما مســیری که 
صهیونیســت ها طی می کنند قطعًا به نابودی آنها از 

درون منتج خواهد شد.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه تأکید کــرد: ما در 
صورت هرگونه حمله دشــمن، فقط دفاع نخواهیم 
کرد و به مقابله به مثل نیز خواهیم پرداخت که موشک 

یکی از این ابزارهاست.
حاجی زاده بابیان اینکه تســت موشــک ها برخالف 
برجام نیست، اظهار داشت: در خصوص قطعنامه ها 
نیــز وزارت خارجــه مــا نامــه زده و ما هیــچ گاه این 
قطعنامه ها را نپذیرفته ایم؛ چراکه اینها خطوط قرمز 

ما هستند.
وی گفت: رزمایش اخیر از یک هفته قبل شروع شد 
و ما فقط 2 روز آن را رسانه ای کردیم و در برخی موارد، 
ناظران از یگان های حاضر برای تست و ارزیابی، حتی 
شلیک های غیرمترقبه درخواست کردند و تنوعی از 
موشک ها در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

حاجی زاده افزود: در این رزمایش، هم از جنوبی ترین 
نقطه کشــور به سمت شــمال و هم از شمال کشور 
و ســواحل خزر به سمت ســواحل مکران در جنوب 
شلیک داشتیم، برخی از این موشک ها قدرت حمل 
یک تن TNT را داشــتند و برخــی تا به 24 کالهک 
را حمــل می کنند که می تواند گســتره ای به اندازه 2 

کیلومتر را منهدم کند.

مدعیان معترض چه می گویند؟
از تعرفه های تقلبی تا خرید و فروش رای

در هر انتخاباتی به قطع اصلی ترین جنبه، بحث ســالمت انتخابات اســت. به 
همین دلیل است که در قانون مصادیق »تخلف انتخاباتی« مشخص شده است 
و در جریان انتخابات همواره بر آن تاکید می شود؛ چه قبل از برگزاری انتخابات و 
در روزهای تبلیغات، چه در روند رای گیری و چه در جریان شمارش آراء. این گونه 
است که با شکایت های واصله گاه صندوق های برخی حوزه ها بازشماری و در 
مواردی باطل می شــود. موضوعی که در انتخابات اخیر مجلس و خبرگان نیز 
اتفاق افتاده و به گفته دبیر ســتاد انتخابات کشور با دریافت شکایت ها برخی از 
صندوق ها بازشماری شده است. با این حال در روزهای پس از انتخابات موضوع 
تخلفات از سوی کاندیداهای راه نیافته به مجلس در تریبون ها نیز مطرح شده 
اســت. اما عمده مواردی که این افراد عنوان کرده اند »خرید و فروش« آرا بوده 
است، هرچند برخی دیگر از »تعرفه های تقلبی« سخن گفته اند و دیگرانی دولت 

را به تخلفات سازماندهی شده و حتی »مهندسی انتخابات« متهم کرده اند.

تعرفه های گم شده و تقلبی
عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس یکی از کســانی 
است که چند روز پس از انتخابات و در صحن علنی مجلس از تخلفات انتخاباتی 
در مازندران سخن گفت. وی در سخنانی اظهار کرد: آنچه در استان مازندران 
گذشــت، حکایت تلخی اســت که موجب تضییع حقوق مردم گردیده اســت. 
عملکرد استاندار، معاون سیاسی و فرماندارش در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد 
زمینه ســاز بروز تخلف گســترده ای گردید که موجی از نارضایتی را فراهم کرده 
اســت. به گفته وی این اتفاقات نشــان داد دولت اعتدال نتوانسته است جانب 

اعتدال را در انتخابات نگه دارد.
فیاضی با بیان اینکه او و دیگر نامزدها تخلفات مشــاهده شــده را با مستندات 
خود به مجریان اعالم کرده اند، خطاب به وزیر کشور گفت: وزیر محترمی که 
دم از پول های کثیف می زنید، اصرار شما در عدم تغییر فرماندار و لجبازی آنها 
برای منصوب کردن بخشداران نتیجه داد. بذری که کاشتید، خوب تخلف درو 
کردید. این نماینده مجلس نهم اظهار کرد: خرید و فروش آشــکار رأی، انتقال 
صندوق های ســیار به ناکجاآباد، ســازماندهی عناصر رقیــب در هیات های 
اجرایی شعب اخذ رأی و مداخله دولتی ها کار را به جایی رسانه بود که رأی مردم 

به درستی خوانده نشود.
وی با اشاره به تاخیر اعالم نتیجه خاطرنشــان کرد: عدم تطبیق دقیق لیست 
ها و موارد دیگر نشــان از بروز تخلفاتی اســت. فیاضی از وزیر کشور خواست از 
فرماندار نور بپرسد تعرفه های مربوط به فیاضی در خیابان های نور و چمستان 
چه می کرده است؟ وی با باال بردن تعدادی تعرفه رأی در صحن علنی مجلس 

توضیح داد: آقای وزیر این تعرفه ها در خیابان ها چه می کرده است؟ تعرفه های 
سالم و باطل نشده انتخابات در اطراف شهر ریخته بود که مربوط به بنده بود. 

 فرهاد بشیری نماینده سابق مردم پاکدشت در مجلس از دیگر افرادی بود که از 
وجود تعرفه های تقلبی در حوزه پاکدشت سخن گفت. او اظهار کرد: پس از به 
وجود آمدن شائبه های بسیار زیاد در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی 
پاکدشت، که تأخیر در اعالم نتایج را به دنبال داشت و به دنبال کشف تخلفات 
و به دست آوردن مدارکی دال بر وجود تعرفه های تقلبی در برخی صندوق های 
اخذ رأی در نقاط مختلف شهرستان، اقدامات الزم را برای حضانت از آرای مردم 

و احقاق حقوق رأی دهندگان تسلیم مراجع قضایی کرده ایم.
وی با بیان اینکه این تخلفات »در حجم گســترده« اتفاق افتاده اســت اظهار 
امیدواری کرد که برخورد قاطع با آن ها پایانی بر این تخلف نابخشــودنی باشد. 
بشــیری از مراجع محترم قضایی درخواست کرد که اجازه پایمال شدن حقی از 
آن ها را نخواهند داد و قاطعانه تا رســیدن به مســببان اصلی این اتفاق بایستد. 
به گفته او نظام جمهوری اسالمی طی سالیان گذشته برای اثبات سالم بودن 
انتخابات در کشور هزینه های زیادی پرداخت کرده است و مسلمًا »رفتار عده ای 

خودسر« این مسئله را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.

خرید و فروش رای و پول های کثیف
مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعیـن از جمله افرادی 
بود که در این خصوص ســخن گفته و با اشــاره به »خرید و فروش رای« از وزیر 
کشور انتقاد کرد. وی خطاب به مسئوالن اجرایی، قضایی و نظارتی عنوان کرد: 
آیا شــما نمی دانید خرید و فروش آرا یکی از تخلفات مصرح در قانون انتخابات 
محسوب می شود؟ آیا گزارش و مستندات آن از جمله دستگیری افراد در خالل 
خرید و فروش آرا با صدها شناســنامه و اقرار آنها و تخلفات به شــما ارائه نشده 

است؟ چرا رسیدگی نمی کنید؟ 
افضلی فرد با بیان اینکه این تخلفات چه در نتیجه انتخابات اثر داشــته باشد و 
چه نداشــته باشد، وزارت کشور شجاعانه اقدام به رسیدگی کند گفت: بگذارید 
متخلفان، اقتدار و قاطعیت نظام را در برخورد با تخلفات ببینند. با کارآمد نشان 
دادن نظام در هر موضوعی از جمله در موضوع رسیدگی به تخلفات محرز و ثابت 
شده انتخاباتی، ظلم بزرگی به نظام، کشور و ملت است و امید و اعتماد مردم را 

نسبت به نظام اسالمی کمرنگ تر می کند.
مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران نیز دیگر نماینده ای بود که از خرید و 
فروش رای گفت و این مورد را در این دوره »مشهود« خواند. رحماندوست اظهار 
کرد: طبق شهادت تعداد زیادی از نمایندگان، به ویژه نمایندگان شهرستان ها، 

مشکل خرید رأی در این دوره مشهود بوده است. وی تاکید کرد: نماینده ای که 
از طریق خرید رأی به مجلس راه پیدا می کنــد چگونه می تواند عصاره فضائل 
ملت باشــد و با مفاسد اقتصادی و اداری مبارزه کند؟ رحماندوست همچنین از 
وزارت کشور خواست که اگر پول های کثیف وارد انتخابات شده است، گزارشی 

از آن را به مجلس ارائه کند.

تخلفات سازماندهی شده و مهندسی انتخابات
علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
مجلس در نطق میان دستور خود از »تخلفات گسترده سازماندهی شده« حوزه 
خود ســخن گفت. کائیدی اظهار کرد: متأسفانه در جریان انتخابات افرادی را 
به طور گســترده و سازماندهی شده، با توجه به کم جمعیت منطقه و موثر بودن 
این مســئله در نتیجه انتخابات، از شهرها و مناطق دیگر استان و استان های 
همجــوار، در یک روز قبل از آخذ رأی و در روز برگزاری انتخابات برای ارائه رأی 
به نفع کاندیداهای خاص در حوزه انتخابیه من مستقر کردند. به گفته او با وجود 
خرید آرا و سوء استفاده از نیازمندان از جانب برخی کاندیداها، هیچ گونه تمهیدی 

برای مقابله با این موضوع از سوی مجریان استان لرستان صورت نگرفت. 
کائیدی »تهدید و ارعاب از ســوی اراذل و اوباش سازماندهی شده« را از دیگر 
مسائل حوزه خود خواند و گفت: متأسفانه شــب قبل از انتخابات، خودم مورد 
هجوم اراذل و اوباش شناخته شده شهر قرار گرفتم و آن ها به من حمله ور شده 
و ســوئیچ خودروی من را بردند، با رئیس نیروی انتظامی و رئیس دادگســتری 
استان تماس گرفتم، اما پاســخ ندادند، در نهایت رئیس اداره اطالعات استان 
پیگیر مسئله من شد و وســایل من را باز پس گرفت. با توجه به این اتفاقات این 
ســوال پیش می آید که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در استان لرستان 

آیا امنیت ایجاد کرده بود؟ 
کائیدی در ادامه دولت را به »مهندســی انتخابــات« متهم کرد و گفت: درباره 
تخلف خرید رأی از سوی برخی کاندیداها، تمام اسناد و مدارک آن موجود است، 
همچنین مهندســی انتخابات و آرایش عوامل اجرایی و بازرســی و نمایندگان 

فرماندار از سوی معاون سیاسی استاندار یکی دیگر از مسائل بود.
وی  در ادامه اظهار کرد: بدعــت های انحرافی در عرصه انتخابات برای آینده 
موجب تغییر مالک ها و معیارهای ارزشــی در انتخابات های آتی خواهد شد، 
ائتالف سودجویان و قدرت طلبان و نفوذ آن ها در انتخابات آسیب های جدی 
را به دنبال دارد، از این رو از شــورای نگهبان و وزیر کشــور خواســتارم نســبت 
به بررســی کامل و احیای حق مردم  و ایجاد فضای ســالم و برخــورد قانونی با 

متخلفان اقدام کند.

پیگیری روزواکنش روز

در جریان انتخابات اخیر هم شاهد مسئله نفوذ بودیم
آیت الله آملی الریجانی با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان با ایشــان، بیانات رهبری را مهم و توجه به مسئله نفوذ را امری حیاتی عنوان کرد و افزود: مقام 
معظم رهبری مسئله نفوذ را به تفصیل بیان کردند چرا که این مسئله امری مهم است و در جریان انتخابات اخیر هم شاهد پاره ای آثار نفود بودیم بنابراین نفوذ موضوعی مهم است که ذهن رهبری را 
به خود معطوف کرده و ایشان همواره بر خطر نفوذ و یافتن راههای مقابله با آن تاکیدات ویژه ای داشتند.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رهبری تاکید نمودند که از روی احتمال و حدس مسئله نفوذ را 
مطرح نمی کنند بلکه براساس اطالعات و گزارش های متقن است، گفت: دشمنان چون می دانند با کودتا و فعالیت هایی از این قبیل نمی توانند به نظام ما ضربه بزنند به همین دلیل به دنبال نفوذ در 
کشور هستند و نفوذ در تصمیم گیری سیاستمداران یکی از روشهای آنان است که می خواهند بدون هزینه به نتایج مطلوب خود برسند در این روش، دشمن به دنبال این است تا تصمیمی که سیاستمدار 

ما می گیرد، همان نتیجه و خواسته نهایی او باشد.

سیاسی
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ما هیچ گاه ماجراجویی نکرده ایم
کسی که به دفاع از انقالب پایبند نباشد، به اصول دین پایبند نیست

ســردار قاسم ســلیمانی با بیان اینکه با نجابت تر، صلح طلب تر و مدارا کننده تر 
از ایران اسالمی با همســایگان نداریم تاکید کرد: این کشور برای هیچ یک از 
همسایگان خود گزند عملی و حرفی نداشته و هیچ گاه در هیچ جایی ماجراجویی 
نکرده است. فرمانده نیروی سپاه قدس با تاکید بر اینکه امروز وضع عالم شیعه با 
دیروز بسیار متفاوت است تصریح کرد: امروز می توان گفت که اگر کسی به دفاع 
از جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی پایبند نباشد، به اصول دین پایبند نیست 
و امروز اگر در مساجد ما فقط ترویج معنویت و بدون مسیر مشخص انجام شود، 

نمی توان از اسالم دفاع کرد.

ما هیچ گاه ماجراجویی نکرده ایم
سردار سر لشــکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بیان اینکه ایران 
گاهی بخش جمهوری  دنبال ماجراجویی نیست، اظهار داشت: چون اصول آ
اسالمی ایران تشابهی با اصول دشمنان ندارد، آن را بر نمی تابند و ماجراجویی 

می نامند.
وی با تاکید بر اینکه دموکراسی موجود در کشور و استقالل همه جانبه کشور ما 
را از سایر کشورها متفاوت کرده تصریح کرد: تفاوت های ایران با سایر کشورها 

یک تفاوت سلبی، منفی و بد نیست و تفاوتی پاک و نمونه است.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشاره به اســتقالل ایران اسالمی در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصاد، نیروهای مسلح، تصمیم گیری و تصمیم سازی بیان 
داشت: همه به ویژه جوانان باید متوجه باشند و در جلسه ها و پچ پچ های سیاسی 

تابع این موارد نباشند و فکر نکنند که در کشور ما ماجراجویی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه تکفیر و تکفیری آتش در خانه برادران سنی است و کسانی که 
آن را خلق کردند، فکر می کردند با این حادثه جمهوری اسالمی و شیعه را به زانو 
می زنند، یادآور شد: امروز حریم انسانیت در جهان اهل سنت توسط گروه های 

تکفیری بیش از هر جای دیگری مورد هجوم قرار گرفته است.
ســلیمانی در ادامه افزود: آیا ایــن یک کار ماجراجویانه اســت که جمهوری 

اســالمی مــاال و جانا از مســلمان دفاع کنــد و این عیب اســت که 
جمهوری اسالمی در برابر گروهی بایســتد که در یک منطقه 2 

هزار زن جوان را بین خود خرید و فــروش می کنند و آنها را در 
یک مصیبت سنگین دچار کرده اند؟ آیا این عیب بزرگی است 
که جمهوری اسالمی در برابر ضد مسلمانان ایستاده و جلوی 
تخریب مساجد مســلمانان و تخریب مکان های مسلمان ها 
می ایســتد؟! به گفته وی از آن جا که جمهوری اسالمی یک 

مرکزیت و محوریت در عالم اسالم و تشیع پیدا کرده، دشمنی ها 
نیز فزونی یافته و دشمنی های امروز دشمنان با جبهه دیروز کامال 

متفاوت و ســالح های بــه کار گرفته نیــز متفاوت 
شده اســت و برخالف ادعاهای دشمنان، 

دشــمنی های آنهــا به دلیــل ماجراجو 
بودن مــا نیســت، زیرا مــا در هیچ 

جای دنیا علیه کســی ماجراجویی 
نکرده ایم.

اصول جمهوری اسالمی در جهان امروز دیدنی است
سلیمانی با بیان اینکه کشوری با نجابت تر، صلح طلب تر و مدارا کننده تر از ایران 
اسالمی با همسایگان نداریم تاکید کرد: این کشور برای هیچ یک از همسایگان 
خود گزند عملی و حرفی نداشــته اســت و با وجود آن که دنیا، دنیایی پر از ظلم 

است، جمهوری اسالمی در هیچ کجا تعرضی نداشته است.
فرمانده نیروی قدس ســپاه در این خصوص افــزود: در حافظه تاریخ انقالب 
اسالمی وجود ندارد که ما در جایی نسبت به سعودی ها و حکومت آنها باوجود 
نامشــروع بودن آن و با توجه به اینکه مردم آن هیچ نقشی در سلطه و حکومت 
ندارند و اینکه این حکومت در سلطه یک خانواده است، ماجراجویی کرده باشیم 

و همواره این سعودی بوده که علیه اسالم و ما ماجراجویی کرده است.
وی با اشاره به حوادث یمن گفت: وقتی یک کشور به ظاهر اسالمی با مسلمانان 
در یمن اینگونه طی یک ســال، در تمام ســاعت ها و بــدون هیچ گونه مراعات 
اســالمی، حقوقی و انسانی بمباران می کند و وحشــیانه زن و مرد را به خاک و 

خون می کشاند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
ســلیمانی با بیان اینکه حزب الله لبنان که به عنوان یک حزب عربی و اسالمی 
ماجراجویی علیه عربســتان نکرده است، گفت: حتی به تنهایی کاری که همه 
ارتش های عرب از ســال 47 تا پایان دهه 60 میالدی نتوانستند انجام دهند را 

در دفاع از عرب انجام داده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی به عنوان یک کشور انقالبی، مرام و اصولی 
دارد که چارچوب گسترده ای را شــامل می شود گفت: مرام و اصول جمهوری 
اســالمی ایران در مردم، قوانین، حکومت و رهبری تبلور یافته و این مجموعه 
کامل در جهان امروز دیدنی است. سلیمانی تاکید کرد: هرکس که به جمهوری 
اسالمی ایران نزدیک می شــود و بزرگ ترین رهبران دنیا وقتی آن را از نزدیک 
می بینند، خاضع می شــوند و این اصول برای آنها غیرقابل تحمل است، ما در 
کدام کشــور اسالمی تالش کرده ایم که برادران سنی را شیعه کنیم و بر عکس 

همواره جان ما سپر سنی ها بوده است.

دفاع از اسالم با دفاع از والیت فقیه امکان پذیر 
است

سردار سلیمانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز 
وضع عالم شیعه با دیروز بسیار متفاوت است تاکید کرد: 
امروز می توان گفت که اگر کســی به دفــاع از جمهوری 
اسالمی و انقالب اســالمی پایبند نباشد، به اصول دین 
پایبنــد نیســت. وی افزود: امروز حفظ تشــیع، اســاس 
مذهب و اصول آن، حفظ اســالم و اصول اسالمی 
با دیروز متفاوت است زیرا در جهان 
تغییرات بزرگــی رخ داده 

است.
نیــروی  فرمانــده 
قدس ســپاه ادامه 
داد: امروز اگر در 

مســاجد ما فقط ترویج معنویت و بدون مسیر مشخص انجام شود، نمی توان از 
اسالم دفاع کرد، امروز نماز خواندن و عمق یافتن آن در اینکه اراده ما را در دفاع 

از اسالم در برابر هجوم گسترده دشمنان مستحکم کند، ارزش دارد.
وی ویژگی برجسته امام راحل در برابر ســایرین را احیای والیت فقیه به عنوان 
ضرورت پنهان شده در جهان اسالم بیان کرد و ابراز داشت: امام خمینی )ره( 
ضرورت ایجاد حکومت اســالمی را در والیت فقیه دانسته است و امروز امکان 
ندارد، کسی بدون دفاع از ولی فقیه بتواند از اسالم دفاع کند. سلیمانی با تاکید 
بر اینکه دفاع از اسالم با دفاع از والیت فقیه امکان پذیر است، اذعان کرد: اگر 
می خواهیم اسالم و جهان اسالم را در حاکمیت حفظ کنیم، باید بدانیم که این 

امر بدون والیت فقیه امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: در عراق مشخص شــد، اگر جمهوری اسالمی و والیت 
فقیه نبود، عتبات در هفته اول مورد تهدید قرار می گرفت، آرامش کشور و مردم 
در برابر موج های متالطمــی که وجود دارد به دلیل وجود والیت فقیه اســت. 
فرمانده لشکر 4۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس ابراز داشت: یکی از مهم ترین 
ویژگی های شــهدا این بود کــه برای دفاع از نظام و انقالب بر اســاس فرموده 

والیت فقیه جان دادند.

آمادگی امروز سخت تر از دوره دفاع مقدس است
سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه شهدای ما عرفای ما بودند که جمع شده ایم 
چه بگوییم و چه کنیم، گفت: پیوند بین مردم به ویژه نسل جوان با فرهنگ ایثار و 
شهادت یکی از بهترین راه ها برای مقابله با شبیخون همه جانبه دشمنان است. 
فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر اینکه شرط شهید شدن، شهید بودن است، 
اظهار داشــت: اگر کسی شهید بود، شهید می شــود و اگر از کسی بوی شهید 
استشمام نکردید، ولو آن که کشته شــود، شهید نیست، شهید کسی است که 
وقتی او را می بینید، ســخن او را می شــنوید و با او رفاقت و مجالست می کنید، 

بوی شهادت را از او استشمام کنید.
وی سه پایه اصلی برای شهید بودن را مورد اشاره قرار داد و افزود: نخستین پایه 
شهید بودن، هجرت از خود است که تا رخ ندهد، هجرت از وطن، مال، مقام و 
مابقی اتصاالت دنیوی اتفاق نمی افتد. سلیمانی با اشاره به اینکه شهدا به همه 
نفسانیات و وابســتگی های خود آتش زدند، عنوان کرد: پایه دوم و سوم شهید 

بودن، مجاهدت و پایبندی به عهد است که همه آن ها مصادیق قرآنی دارد.
ســلیمانی دشمنی های دشــمنان با پاســداران و بســیج را به دلیل موثر بودن 
آنها دانســت و گفت: چون موثر هســتند، دشــمنی علیه آنها وجود دارد و اگر 
اثرگذار نبودند، دشــمنی هم وجود نداشت و در روحانیت نیز همین گونه است. 
وی با تاکید بــر اینکه در یادواره شــهدا باید به مضامین بزرگ شــهدای خود و 
وصیتنامه های شهدا توجه داشته باشیم، ادامه داد: براساس وصیتنامه شهدا 

می توانیم راه درست را بشناسیم و حقیقت را درک کنیم. 
فرمانده نیروی قدس ســپاه اذعان کرد: با افکاری که در درون وصیتنامه های 
شهدا تبلور یافته، می توان به راه درست پی برد. امروز خیلی مهم تر از دیروز است و 
آمادگی امروز بسیار مهم تر و سخت تر از آمادگی دوران دفاع مقدس است، زیرا در 
دوران دفاع مقدس آمادگی تک وجهی بود و امروز آمادگی باید چند وجهی باشد.

ایجاد محدودیت برای بزرگان اصالحات  اثر معکوس داشت
جعفر توفیقی  با به اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و پیروزی ائتالف اصالح طلبان و »لیست امید« در تهران و بسیاری از شهرستان ها، اعالم کرد: تجربه انتخابا ت های گذشته نشان 
داده هر زمان که مشارکت مردم اندک بود، اصولگرایان پیروز شدند و هر زمانی که مشارکت باال رفته، اصالح طلبان پیروز انتخابات بوده اند.او ادامه داد: بر این اساس، این که رقیب ما در جریان انتخابات از شرایطی 

که منجر به کاهش مشــارکت شود، استقبال کند تا حدودی طبیعی است.وزیر علوم دولت اصالحات یادآور شــد: با این حال، تجربه دور نخست انتخابات مجلس و انتخابات های ادوار پیشین نشان داده 
گاهی و هوشیاری مردم  تالش هایی از این دست بی نتیجه بوده و مردم به اندازه کافی هشیار هستند و هر زمان که علیه اصالح طلبان تبلیغات شود، انگیزه مردم بیشتر می شود.توفیقی تصریح کرد: خودآ

مهم ترین ابزار برای مقابله با تخریب ها اســت و فکر می کنم ایجاد محدودیت برای بزرگان اصالحات و مخصوصا اقای خاتمی، اثر معکوس خواهد داشــت که نمود آن را در دور نخست انتخابات نیز به 
روشنی مشاهده کردیم.او در تشریح دلیل پیروزی اصالح طلبان در انتخابات یادآور شد: باوجود تمام محدودیت هایی که در مسیر فعالیت اصالح طلبان ایجاد شد، فهرست انتخاباتی سراسری ای که 

تحت عنوان »لیست امید« تهیه شد، مورد تایید بزرگان جریان اصالحات بود و در تهیه آن همه احزاب و گروه ها نقش داشتند.

تایید نتایج 50 حوزه انتخابیه 
ســخنگوی هیــات مرکــزی نظــارت بر 
انتخابات شــورای نگهبــان از تایید نتایج 
50 حوزه انتخابیه در این شــورا خبر داد.
سیامک ره پیک با اشــاره به وصول برخی 
گزارش ها و شکایات از بعضی حوزه های 
انتخابیه به شــورای نگهبان اظهار کرد: 

تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررســی شورای نگهبان قرار 
گرفته و روند برگزاری انتخابات تایید شــده است.وی گفت: البته برای 
اعالم رسمی باید تشــریفات اداری طی شــود اما نتایج حدود 50 حوزه 
انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است امروز اعالم شد و در اختیار رسانه 
ها قرار خواهد گرفت.ســخنگوی هیــات مرکزی نظارت بــر انتخابات 
شــورای نگهبان گفت: نتیجه بررسی ســایر حوزه های انتخابیه نیز پس 

از بررسی نهایی اعالم شود.

نشست الریجانی با منتخبان مجلس دهم
منتخبــان مجلس دهم بعــد ازظهر امروز 
دوشنبه در نشستی مهمان علی الریجانی 
رئیس مجلس شــورای اســالمی خواهند 
بود.اســماعیل جلیلــی با اعــالم این خبر 
گفــت: در ایــن نشســت کــه بــه دعوت 
آقای الریجانی برگزار می شــود مجموعه 

نمایندگان تــازه وارد مجلــس و منتخبینی که تاکنون موفــق به راه یابی 
مجلس دهم شــدند در یک جلسه هم اندیشــی با آقای الریجانی حضور 
می یابند.جلیلی با بیان اینکه تشــکیل چنین جلساتی پیش از آغاز به کار 
مجلس معمول اســت یادآور شد: این نشســت فرصتی برای رایزنی ها و 
آشــنایی نمایندگان منتخب با یکدیگر اســت و منتخبــان دراین فرصت 
می توانند در مورد تشکیل ائتالف های سیاســی با یکدیگر به جمع بندی 

برسند.

مهمترین اولویت مجلس آینده
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
گفت: مجلس آینده باید اولویت خود را توجه 
به مســائل اقتصادی، فرهنگی و ایستادگی 
در برابر استکبار قرار دهد.لطف الله فروزنده  
با اشاره به ترکیب مجلس  آینده، اظهار کرد: 
در مرحله نخست انتخابات مجلس، اکثریت 

اصولگرایان در کشور به پیروزی رسیدند اما ترکیب نهایی مجلس به مرحله دوم 
انتخابات بســتگی دارد که بعید نیست در این مرحله نیز اصولگرایان اکثریت 
افراد راه یافته به مجلس را تشــکیل دهند ولی علی القاعده به نظر می رسد در 
مجلس دهم شاهد یک توزان مناسب بین اصولگرایان و اصالح طلبان باشیم.
وی با بیان نمایندگان راه یافته به مجلس و نیز کاندیداهای بازمانده از آن باید 
با حفظ نجابت سیاسی، پذیرای قانون باشند، گفت: تمام نمایندگان راه یافته 

به مجلس باید نتایج را بپذیرند و با حفظ نجابت سیاسی، پذیرای قانون باشند.

 هیچ کشوری جرات حمله
 به ایران را ندارد

وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی در جمع اعضا 
و صاحبنظران موسســه امور بین الملل نیوزیلند در 
محل پارلمان این کشــور روند مذاکرات هســته ای 
ایــران و۱+5 را تشــریح کرد.آقای ظریف با اشــاره 
بــه تحریم های ضد ایــران اظهار داشــت: با وجود 
تحریم ها صنعت هســته ای ما پیشرفت کرد و تعداد 
سانتریفیوژها از 9 هزار به 20 هزار دستگاه افزایش 
یافت.رئیس دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران در بخش دیگری از سخنان خود به حضور وزیر 
خارجه نیوزیلند در نشست شورای امنیت برای بررسی 

قطعنامه 223۱ اشاره کرد.
ظریف با اشــاره به اظهارات مقامــات آمریکایی که 
عنوان می کنند ما مســیر دســتیابی ایران به سالح 
هسته ای را بســته ایم، یادآور شــد: ما هیچ وقت به 

دنبال سالح هسته ای نبودیم و نیستیم.
وزیــر امورخارجــه در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به گسترش  تروریسم به مناطق مختلف جهان 
، داعــش را تهدیدی بــرای همه منطقه دانســت و 
خاطرنشــان کرد: در دنیای امــروز نمی توان مانع از 

تبعات تروریسم شد.   
وی با اشــاره به کمک های مشــورتی ایران به عراق 
برای مبارزه با داعش به بحران سوریه پرداخت و ادامه 
داد: ما به دنبال این هستیم که مردم سوریه خودشان 

سرنوشت خود را تعیین کنند.
دکتر ظریف در ادامه به ســواالت حاضــران در این 

نشست پاسخ داد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به ســوالی درباره بازگشت 
اجبــاری مهاجــران غیرقانونــی ایرانی از اســترالیا 
تصریح کــرد: ما هیچکس را مجبور به بازگشــت به 
ایران نمی کنیم مگــر مجرمانی که اینترپــل آنها را 

مسترد می کند.
ظریف در ادامه در خصوص اظهارات برخی مقامات 
آمریکایی دربــاره اینکه همه گزینه ها در باره ایران بر 
روی میز است؟ اظهار داشت: از نظر حقوق بین الملل 
این اظهارات تهدید یک کشــور دیگــر و غیرقانونی 

است، ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است.
وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره مناسبات تهران 
و ریاض با بیان اینکه علتی نمی بینیم که با عربستان 
رابطه نداشــته باشــیم، تصریح کرد: عربستان خود 

اقدام به قطع رابطه کرد.
وی ایران و عربســتان را 2 کشــور مهــم در منطقه 
خوانــد و ابراز امیدواری کرد کــه ریاض نقش مثبتی 

در منطقه ایفا کند.
دکتر ظریف همچنین در پاسخ به سوالی درباره حقوق 
بشر یادآور شد: ایران تنها کشوری است که برای آن 

گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده است.
ظریف درباره منتقدان داخلی مذاکرات هســته ای 
افزود: همــه در ایــران آزادند نقطه نظــرات خود را 

بیان کنند.
وی در پاسخ به ســوالی درباره همکاری های تهران 
و ولینگتون با اشــاره به عضویت غیردایــم نیوزیلند 
در شورای امنیت و وجود اشتراکات دیدگاههای دو 
کشور در برخی موارد عنوان کرد: زمینه های مختلفی 
برای توسعه مناسبات بین ایران و نیوزیلند وجود دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی با اشاره 
به اینکه ما در دوران جنگ تحمیلی هیچ وقت برای 
داشتن حتی یک موشک از کسی درخواست نکرده 
ایم تصریح کرد: هیچ کشــوری جرات حمله به ایران 

را ندارد.

خرداد نیوز نوشت: درسی که اصولگرایان باید از جمهوری خواهان بگیرند
جمهوریخواهان می دانند که باید در مقابل اذهان عمومی پاسخگو باشند و هرگونه خطایی از یک فرد در آن حزب سبب می شود مردم در 

وهله آن حزب حامی آن فرد را مورد انتقاد قرار می دهند.

 عصر ایران نوشت: احمدی نژاد؛ هفتم اسفند و گاف ورامین
شکست اصول گرایان در انتخابات هفتم اسفند که  خصوصا در تهران به کمال جلوه کرد بار دیگر به احمدی نژاد انگیزه و اعتماد به نفس 

داده تا به متحدان و موتلفان دیروز خود گوش زد کند بدون او نمی توانند چندان امیدی به صندوق رای داشته باشند.

 رویداد 24 نوشت: سقوط اخالق، با ادبیات موهن و افراطی تندروها
اما آنچه که در خصوص این ادبیات تندروانه و تهاجمی در جامعه جلب توجه می کند و همچنان محل سوال بوده، سکوت بزرگان کشور 

است؛ سکوتی که بی شک عامل تسری همین ادبیات طی سالیان دراز بعد از انقالب در داخل کشور شده است.

 پارس نیوز نوشت: شرایط برای الریجانی سخت خواهد شد؟
به نظر می رسد جلب مستقل ها از سوی دولتی ها باعث شود الریجانی چوب دو سر طال در دراین دوره بماند. باید منتظر وزن کشی سیاسی 

یا اخالقی بماند.

 صراط نیوز نوشت: توافق 2-2 علیه الریجانی
با شفاف تر شدن ترکیب سیاسی مجلس دهم، حلقه اصالح طلبان راه یافته به این مجلس، طرح موسوم به 2-2 را برای تعیین معادله 

ریاست پارلمان آماده کرده اند.

عکس روزسایت نگار

اشک ماتم رئییس 
جمهور در سوگ 
مادر! مراسم سالگرد 
درگذشت والده مکرمه 
رییس جمهوری در 
سرخه؛ سمنان برگزار 
شد.

خبرنامه
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رصدخانه

شوک دوباره به قلب ترکیه 
وقوع دومین حمله تروریستی طی یک ماه در آنکارا

انفجــار یک خوردوی بمب گذاری شــده عصر یکشــنبه در مرکــز آنکارا، 
دســت کم 34 کشــته و ۱25 زخمــی بر جای گذاشــت. بــه گفته محمد 
مؤذن اوغلو، وزیر بهداشــت ترکیه، وضعیت ۱9 زخمی نیز بســیار وخیم 
است و خطر مرگ آنان را تهدید می کند. این دومین حمله مرگبار و سنگین 
در آنکارا در طی یک ماه گذشته است. در اواسط ماه فوریه نیز سوءقصدی 
خونین با ده ها کشته و زخمی آنکارا را لرزانده بود. به عقیده ناظران، تکرار 
این گونه حمالت، نشــان از بی ثباتی و وخیم بودن اوضاع امنیتی در این 
کشــور دارد که به ویژه در پــی عملیات های اخیر ارتش این کشــور علیه 
کردهای سوریه در شــمال آن کشور و همچنین حزب کارگران کردستان 
ترکیه )پ.ک.ک( تشدید نیز شده است. تنها دو روز پیش از این انفجار بود 
که سفارت آمریکا در ترکیه، به اتباع خود هشــدار داده بود احتمال حمله 

تروریستی در آنکارا وجود دارد.
به گزارش شــبکه تلویزیونی »ان تی وی« ترکیه، این حمله تروریستی در 
نزدیکی ایستگاه های اتوبوس در بلوار آتاتورک در منطقه کیزیالی آنکارا 
صورت گرفــت که از نقاط شــلوغ و پررفت وآمد پایتخت ترکیه محســوب 
می شــود. در نزدیکــی منطقه ای کــه هدف انفجــار قرار گرفــت، دفتر 
نخست وزیری، شماری از سفارتخانه ها و بسیاری از وزارتخانه های ترکیه 
قرار دارند. خبرگزاری فرانســه بامداد دوشنبه گزارش داد که طبق اعالم 
وزارت خارجه استرالیا، سفیر این کشور در آنکارا در هنگام وقوع حادثه در 
فاصله 20 متری محل انفجار به سر  می برده و از این حمله جان سالم به در 
برده اســت. تاکنون فرد یا گروهی مســئولیت این حمله را برعهده نگرفته 
است. افکان آال، وزیر کشور ترکیه، شب گذشته بدون ذکر جزییات گفت 
که تحقیقات در جریان بوده و نخســتین نتایج نیز به دست آمده اند. با این 
حال، به گفته محافل امنیتی ترکیه، نتایج اولیه نشان می دهد که این حمله 
توسط »پ.ک.ک« یا یکی از گروه های وابسته به آن صورت گرفته است. 
حزب دموکراتیــک خلق ها )ه.د.پ( که یک حزب سیاســی کرد در ترکیه 

است، حمله خونین آنکارا را محکوم کرده است. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شــامگاه یکشنبه پس از انفجار 

خونیــن در آنکارا تأکید ورزید که این حمالت، مبارزه دولت با تروریســم را 
متوقف نخواهد کرد. او اعالم کرد که مقابله با تروریســم در ترکیه با شدت 
و قاطعیت بیشتری ادامه خواهد یافت. اردوغان افزود، شهروندان ترکیه 
نباید از این مبارزه بهراســند، چرا که این نبرد بــا »موفقیت به پایان خواهد 
رسید و ترویست ها به زانو درخواهند آمد«. اردوغان در سخنان خود تصریح 
کرد کــه ترکیه به خاطر بی ثباتی حاکم در ســال های اخیــر بیش از پیش 
هدف سوءقصد و حمله قرار گرفته است. او گفت که »تروریست ها اکنون 
به شــهروندان بیگناه حمله می کنند، چرا که در نبــرد با نیروهای امنیتی 
ترکیه شکست خورده اند«. رئیس جمهور ترکیه این انفجار را »حمله ای به 
وحدت مردم ترکیه« خواند و بار دیگر تأکید کرد که دولت این کشور »هرگز 
از حق خود برای دفاع مشــروع در مقابل تهدیدات تروریستی چشم پوشی 

نخواهد کرد«. 

در این میان، ظهر امروز اعالم شــد در حالی کــه تحقیقات در باره انفجار 
خونین عصر یکشنبه در آنکارا همچنان جریان دارد، ارتش ترکیه مواضع 
»پ.ک.ک« در شــمال عراق را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه 
گزارش داد که ۱۱ هواپیمای جنگنده ارتش ترکیه بامداد دوشنبه دست به 
عملیاتی هوایی زده و مواضــع »پ.ک.ک« در کوه های قندیل را بمباران 
کرده اند. ارتش ترکیه ارتفاعات قندیــل را منطقه ای می داند که نیروهای 
»پ.ک.ک« برای عقب نشــینی به آن پناه می برنــد. همزمان، جزییات 
تازه ای نیز در ارتباط با واقعه روز گذشــته منتشر شد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، شمار کشته شــدگان این حمله به 37 نفر رسیده و یکی از عامالن 
این حمله نیز ظاهرًا شناسایی شده اســت. محافل امنیتی ترکیه گفته اند 
که یکی از عامالن، زنی 24 ساله از شهر قارص، واقع در شرق ترکیه بوده 

که در سال 20۱3 به »پ.ک.ک« پیوسته است.

در همیــن حال طی دیروز و امــروز، پلیس ترکیه با هجوم بــه منازل افراد 
مرتبط با »پ.ک.ک« در شهر آدانا، دست کم 36 نفر را بازداشت کرد و در 
استانبول نیز ۱5 نفر از مظنونان کرد دســتگیر شده اند. »پ.ک.ک« که 
مقام های امنیتی ترکیه روز دوشنبه در ارتباط با انفجار یک شنبه از آن نام 
برده اند، تاکنون به طور مســتقیم نیروهای امنیتی ترکیه را هدف حمالت 
خود قرار داده و مدعی شده که غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهد. گفتنی 
است ماه گذشــته، هفدهم فوریه، بمب دیگری در نزدیکی محل انفجار 
بمب روز یک شنبه آنکارا منفجر شده بود که گروهی به نام »شاهین های 
آزادی کردســتان« )تاک( مســئولیت آن را برعهده گرفت. گروه »تاک«، 
گروهی است که از »پ.ک.ک« منشعب شده اما به نوشته آسوشیتدپرس، 
کار شناســان می گویند که این دو ســازمان همچنان به یکدیگر وابسته و 

مرتبط هستند.
حمله تروریستی جدید در آنکارا، در شــرایطی رخ می دهد که دولت ترکیه 
با مجموعه ای از چالش های امنیتی داخلی و خارجی مواجه است. ارتش 
ترکیه به طور همزمان مواضع »پ.ک.ک« در جنوب شــرق این کشور و 
همچنین نیروهای مسلح کرد ســوریه را هدف قرار می دهد. این در حالی 
اســت که دور جدید خصومت ها میان دولت ترکیه و »پ.ک.ک« از چند 
ماه پیش و در پی نقض آتش بس توافق شده میان طرفین آغاز شد. در ماه 
ژوئیه ســال گذشــته و پس از آنکه یک بمب گذار انتحاری با ترتیب دادن 
حمله ای در شهر »ســوروچ«، 33 فعال کرد و ترک را به قتل رساند، شدت 
پیدا کرد. هرچند در آن زمان، دولت ترکیه، داعش را مسئول حمله مذکور 
اعالم کرد، اما بسیاری از کردها انگشت اتهام را به سوی دولت آنکارا گرفته 
و حمایت این دولت از داعش را مســبب و عامل این حمالت دانستند. در 
پی واقعه مذکور، نیروهای مســلح کرد، دو نیروی پلیس ترکیه را به انتقام 
به قتل رســاندند و از همان زمان بود که حمله هواپیماهای جنگنده ترکیه 
علیه مواضع »پ.ک.ک« از سر گرفته شد. حمالتی که تاکنون ادامه دارد 
و چشــم انداز به ثبات رسیدن اوضاع ترکیه را همچنان در هاله ای از ابهام 

قرار داده است. 

بررسی آزمایش موشکی ایران در جلسه شورای امنیت 
پس از چند روز پی در پی موضع گیری مقامات ارشد آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی درباره آزمایش موشکی اخیر ایران، شورای امنیت به درخواست واشنگتن امروز این موضوع را در دستور کار قرار داده و بررسی خواهد کرد. هفته 
گذشته و در جریان رزمایش سپاه پاسداران، دو موشک جدید مورد آزمایش قرار گرفت که به گفته مقامات نظامی کشورمان، دارای برد 2000 کیلومتری بوده و اهدافی را در فاصله ۱400 کیلومتری هدف قرار دادند. از   همان زمان، موضع 
گیری ها علیه این اقدام از سوی غرب آغاز شد. اما درباره جلسه امروز، حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه روز گذشته در کانال تلگرام خود اشاره کرد که اصواًل شورای امنیت چهار نوع تصمیم دارد که 
عبارتند از قطعنامه، بیانیه رئیس شــورای امنیت، بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت و یادداشت رئیس شورا که نوعی گزارش دهی به شــورای امنیت از سوی رئیس می باشد.  به نوشته بعیدی نژاد، به جز قطعنامه و یادداشت که اصاًل درباره 
بحث موشکی ایران موضوعیت ندارند، انتخاب های دوم و سوم هم به هیچ وجه توسط شورای امنیت در خصوص بررسی بحث آزمایش موشکی ایران متصور نیست؛ زیرا قطعنامه 223۱ شورای امنیت که مبنای حقوقی بررسی موضوع در 
شورای امنیت است، فقط به ایران توصیه کرده که از توسعه موشک هایی که توانایی حمل کالهک های هسته ای را دارند، خودداری کند.  بنابراین طبیعی ترین کار شورای امنیت در جلسه فردا، شنیدن دیدگاه آمریکا و احتمااًل دیگر اعضا و 
بعد، ختم جلسه است. همچنین به نوشته بعیدی نژاد، سامانتا پاور، سفیر و نماینده دائم آمریکا و ویتالی چورکین، سفیر و نماینده روسیه، از تصمیم گیرندگان مهم جلسه شورای امنیت در خصوص بحث آزمایش های موشکی ایران هستند.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در مرکز آنکارا بیش از یکصد نفر کشته و زخمی 
بر جای گذاشت.

اعتراض به الیحه قدرت های تحقیقی 
مقابل پارلمان انگلیس در لندن.

اعتراض به کمبود آب آشامیدنی در احمدآباد هند.

اطالعیه به زبان فارسی!مهاجر در اردوگاه 
مهاجران و پناهندگان در ایدومنی، یونان.

 صدور فرمان کشتار فلسطینی ها 
توسط حاخام صهیونیست

یک حاخام ارشد صهیونیست اعالم کرده هر فلسطینی که چاقو 
حمل کند، باید کشــته شــود. این در حالی است که اخیرًا حتی 
فرمانده نیروهای مسلح رژیم اسرائیل نیز خواستار خویشتنداری 
بیشــتر نیروهای ارتش این رژیم در مقابل فلسطینی ها و عدم 
استفاده شلیک به ســمت آن ها تا حد امکان شده بود. اسحاق 
یوسف، حاخام ارشــد صهیونیست در این زمینه اظهار داشته: 
»اگر یک تروریست با چاقو به سمت شما آمد، آیا وظیفه مذهبی 
شماست که او را بکشید؟ ]بله[؛ آن کسی که برای کشتن شما 

می آید، شما پیش دستی کرده و وی را بکشید«. 

  آغاز دور جدید 
مذاکرات صلح سوریه

مذاکرات برای پایان دادن به پنج سال جنگ در سوریه، در حالی 
قرار است از روز دوشنبه آغاز شود که نشانه های اندکی مبنی بر 
تمایل دولت بشار اســد و همچنین گروه های معارض به دادن 
امتیازات الزم جهت مصالحه و دســتیابی به صلح وجود دارد. 
سازمان ملل اعالم کرده تالش دارد طرفین را به سوی دستیابی 
به توافقی جهت دوره گذار سیاسی در سوریه سوق دهد. این کار 
بر مبنای نقشــه راهی انجام خواهد گرفت که پیش از این مورد 
توافق قدرت های بزرگ قرار گرفته و ناظر بر یک دوره انتقالی و 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است.

  درگیری »جبهه النصره« با 
»ارتش آزاد« در شمال سوریه

تروریســت های عضــو جبهه النصــره، از گروه های وابســته 
بــه القاعده، به یک شــهر تحــت کنترل معارضین مســلح در 
شمال ســوریه حمله کرده و ضمن به اســارت گرفتن شماری 
از معارضین، یک انبار ســالح متعلق به »ارتش آزاد سوریه« را 
غارت کرده اند. از دو هفته پیش کــه روند آتش بس در مناطق 
مورد منازعه دولت سوریه و معارضین آغاز شده، تروریست های 
جبهــه النصره به همراه دیگر گروه های همســو، تالش دارند 
مناطــق تحت کنترل معارضین در اســتان ادلــب را به کنترل 

خود درآورند.

 عملیات تروریستی القاعده 
در ساحل عاج

افراد مســلح با حمله به یک شهر ساحلی در کشــور ساحل عاج، 
دستکم ۱2 نفر را به قتل رســاندند. وقوع این حمله در ساحل عاج 
که کشوری آرام در غرب آفریقا به شمار می رود، حکایت از آن دارد 
که تروریست ها در منطقه، در حال گسترده کردن دامنه فعالیت و 
عملیات خود هستند. دستکم پنج تبعه کشورهای خارجی و یک 
کودک در میان قربانیان این حمله تروریستی بوده اند. گروه موسوم 
به »القاعده در مغرب اســالمی« که از شاخه های گروه تروریستی 
القاعده است و در ماه های نوامبر و ژانویه حمالتی را در مالی و بورکینا 

فاسو انجام داد، مسئولیت حمله دیروز را بر عهده گرفته است.

بین الملل
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نفوذ به حساب های بانکی
بخشنامه بانک مرکزی برای هشدار به بانک  ها

مسایل امنیتی حوزه بانکی همواره از اهم مسایل حاکم بر 
این شبکه به شــمار رفته و وجود برخی نقایص در این این 
رابطه گاهی موجب زیانهایی برای مشــتریان و مجموعه 
شبکه بانکی شده است. موضوعی که البته با وجود اذعان 
به آن، مســوولیت آن به طور کامل از ســوی سازمانهای 

ذیربط پذیرفته شده نیست.
بعد از اینکه چندی پیش بانکها با هشدار به مشتریان خود 
اعالم کردند که ایمیل هایی که مبنی بر دریافت اطالعات 
و تکمیل فرمهای ارائه شــده برای آنها ارسال می شود به 
هیچ عنوان از سوی بانکها نیســت و می تواند عامل نفوذ 
به حسابهای مشــتریان باشــد، اخیرا نیز بانک مرکزی با 
ابالغ بخشنامه ای به بانکها موضوع را به طور جدی تری 
مطرح کرده است. این در حالی است که در اسفندماه سال 
جاری بانک مرکزی ضمن ارائه ی بخشــنامه ای فوری به 
مدیران عامل بانک ها و موسسات عضو مرکز شتاب تهدید 
حسابهای بانکی از سوی بدافزارهای نفوذ کننده از طریق 
همــراه بانک خبر داده و با اعالم هشــدار در رابطه با نفوذ 
هکرها از طریق نرم افزارهای بانکی تلفن همراه نســبت 
به انجام سرقت از حســاب های بانکی وجود شکایات در 

دادسراهای کشور را تایید این موضوع اعالم کرده است.

حسابها چگونه هک می شوند؟
بدافزارها اینگونه عمل می کنند کــه ابتدا پیامکی حاوی 

لینک نصب بدافزار برای کاربر ارسال می شود و وی پس 
از دریافت پیامک از طریق کلیک کردن روی لینک اقدام 
به نصب آن می کند. در ادامه بدافزار از نقاط ضعف برنامه 
همراه بانکی که روی تلفن همراه کاربر وجود دارد استفاده 

کرده و از حساب بانکی وی سرقت می کند.
همچنیــن از ســویی دیگر عملکــرد هکرها بــه گونه ای 
است که مانع رســیدن پیامک های اطالع رسانی از واریز 
و یا برداشــت از حساب شــخصی که می تواند که نشانگر 

تراکنش های مالی غیرمجاز باشد خواهد شد.

مسوول امنیت ؟!
البته بانک مرکزی در این رابطه اعالم کرده که راهکارهای 
مقابله بــا تهدید بدافزارهــای تلفن همــراه در حوزه های 
مختلف از جمله امنیت سیستم عامل، امنیت برنامه های 
کاربردی تلفن همراه، امنیت شبکه مخابراتی و هوشیاری 
کاربران نهایی قابل بررسی است، اما مالحظات سیستم 
عامل تلفن همراه و امنیت شبکه مخابراتی با وجود اهمیت 
فــراوان در حــوزه کنترل نظــام بانکی نبوده و بــا توجه به 
هزینه بر بودن بکارگیری برخی راهکارهای نوین از جمله 
ارتقــاء امنیت بانک نیاز به تحویل مخاطره و هزینه – فایده 

نیز خواهد بود.
اظهارت متفاوت درباره امنیت بانکی در حالی اســت که 
چندی پیش جاللی - رئیس سازمان پدافند غیرعامل - در 

اظهاراتی درباره امنیت بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه 
»بخش مربوط به جرائم در حوزه کار پلیس قرار می گیرد، 
امــا این که چقدر در ســامانه های بانکی پایــداری داریم، 
موضوع دیگری اســت«، گفته بود که با توجــه به این که 
بخش زیادی از سامانه های بانکی کشور در بانک مرکزی 
وابسته به ســامانه های خارجی است، آسیب پذیری هایی 

در این زمینه وجود دارد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در بانک های 
کوچکتر، معموال استفاده از سامانه های داخلی مورد توجه 
قرار گرفته و مــا آنها را تحت کنترل داریــم گفته بود که با 
این وجود از نظر سازمان آسیب پذیری در بانک مرکزی و 
در حوزه ســامانه های بانکی جدی است و باید مورد توجه 
قرار گیرد. با این حال بانک مرکزی این موضوع را چندان 
نپذیرفته و اعالم کرده بود کــه از نظر این بانک امنیت در 
حوزه بانکــداری الکترونیک وجــود دارد و اگر بانکداری 
الکترونیکی امنیت نداشت، چگونه روزی 30 تا 40 میلیون 
خرید انجام شده و از حساب کسی هم به صورت غیر مجاز 

برداشت نمی شود؟

چند توصیه برای مقابله با نفوذ هکرها 
اما با توجه به مسائل موجود در رابطه با امنیت همراه بانک 
بانک مرکزی بــا تاکید بر این کــه بدافزارهای نفوذ کننده 
بــه نرم افزارهای بانکی تلفن همــراه تهدیدی جدی برای 

کاربران اســت چند توصیه را در این رابطه اعالم کرده که 
مشتریان ملزم به رعایت آنها خواهند بود.

اولین موضوع این که مشــتریان باید نرم افزارهای همراه 
بانک را از وب سایت اصلی بانک ها و یا منابع قابل اعتماد 
و مورد تایید بانک دریافت کننــد و تا حد ممکن در هنگام 
اتصال به شــبکه های بی ســیم عمومی از نرم افزارهای 

همراه بانک استفاده نکنند.
به مشتریان تاکید شده که از کلیک کردن برروی لینک ها 
و یا دریافت فایل های ضمیمه پیام هایی که از اشــخاص 
ناشــناس برای آنها یا در گروه های دیگر ارســال می شود 

خودداری و در این رابطه به شدت دقت کنند.
در عین حال که مشتریان باید از نرم افزارهای ضد بدافزار 
تلفن همراه که به روزرسانی می شود استفاده کرده و از نصب 
برنامه های کاربردی تلفن همــراه که مجوز های بیش از 

اندازه درخواست می کنند، پرهیز کنند.
همچنین باید از فراهم ســازی مجوز دسترســی ریشــه 
)IoS ( در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردند )Root(

و دورزدن سازوکارهای امنیتی خودداری کنند.
مشتری نباید اطالعات حساس مربوط به حساب بانکی از 
قبیل رمز کارت، تاریخ انقضاء کارت بانکی و رمز دوم را در 
تلفن همراه ذخیره کند. همچنین تاکید شده که مشتریان 
باید اطالع حســاب هایی که گردش قابــل توجه دارند به 

خدمات همراه جدا خودداری کنند.

تماس ظریف با جان کری در خصوص تحریم بانکی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
اینکه مسائل بانک های درجه دو و 
سه در ارتباط با ایران در حال برطرف 
شــدن اســت، گفت: آقای ظریف 
قول برطرف شــدن این مشــکل را 
داده اســت، همچنین در تماس با 
آقای جان کری درباره این موضوع 

صحبت کرده تا این مشکل برطرف شود.
مسعود خوانساری ظهر امروز در مراسم هیئت اعزامی 
اتاق بازرگانی تهران به آلمان اظهار کرد: برخی مسائل 
بانک هــا و بیمه های خارجی در ارتبــاط با ایران هنوز 
وجود دارد. مشکالت بانک های درجه دو و سه تقریبا 
در حال حل شدن است اما مسائل مربوط به بانک های 

درجه یک حل نشده است.
وی افزود: بانک ها بــرای ارتباط با ایران جریمه های 

زیادی به آمریــکا داده اند اما آقای 
ظریف قــول داده اســت کــه این 
مشــکل برطرف شــود. رئیس اتاق 
بازرگانــی تهــران در توضیح اضافه 
کرد: در تماس آقای ظریف با آقای 
جان کری صحبت شده است تا این 
مشکل برطرف شود و بانک ها دیگر 

»با ایران کار نخواهیم کرد« را کنار بگذارند.
خوانســاری در ادامه صحبت های خود در باره زیربار 
نرفتن بانک های بزرگ برای همکاری با ایران، گفت: 
تحریم های اولیه آمریکا برداشته نشده  اما تحریم های 
اتمی برداشته شده اســت و بانک ها نگران تشخیص 
ناصحیح میان تحریم های اولیه و اتمی هســتند. وی 
اضافه کرد: این امر باعث نگرانــی بانک ها از غضب 

آمریکا و جریمه شدن دوباره بانک ها است.

آجیل و خشکبار نرخ مصوب ندارد
رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار 
بــا بیان این کــه آجیل و خشــکبار 
نــرخ مصــوب نــدارد، از کاهــش 
۱5 درصــدی قیمــت آجیل شــب 
عید خبــر داد. مصطفــی احمدی 
در مــورد قیمت  مصــوب اتحادیه 
برای فــروش آجیل در ایــام نوروز 

به این نکته اشــاره کرد که ایــن اتحادیه نرخ مصوبی 
برای آجیل و خشــکبار ندارد و به دلیــل تنوع فراوان 
و کیفیت های مختلف آجیــل، عرضه و تقاضا قیمت 
را مشــخص می کند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
اضافه کرد: تولید آجیل 20 درصد افزایش داشــته و 
به همین دلیل امســال نه تنها قیمــت آجیل افزایش 
ندارد، بلکه ۱0 تا ۱5 درصد پایین تر از قیمت سال های 
گذشته عرضه می شــود. وی گفت: 99 درصد آجیل 

مــورد نیــاز در داخل کشــور تولید 
می شــود و تنها بادام هندی آن هم 
به دلیل آنکه با شــرایط آب و هوایی 
کشور سازگار نیست، وارد می شود. 
وی در پاســخ به اینکه بــا توجه به 
برگــزاری نمایشــگاه های فصلی 
قیمت فــروش آجیل در بــازار چه 
تغییری کرده است؟ گفت: متأسفانه اعضای اتحادیه 
۱۱ ماه از سال را با مشکالت سپری می کنند، به امید 
آنکه یک ماه پایان ســال فروش خوبی داشته باشند، 
اما به یک باره با برپایی نمایشگاه فصلی که تنها برای 
40 تا 50 فروشنده آجیل ظرفیت وجود دارد ۱200 نفر 
از فروش شــب عید آجیل محروم می شوند. احمدی 
به مردم توصیه کرد، از خرید آجیل از دستفروشان به 

شدت خودداری کنند.

اتصال بازار سرمایه ایران و 
کره جنوبی

محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
صدر هیاتی از نمایندگان بازار سرمایه ایران به منظور 
نظارت بر اجرای بهتر یادداشت تفاهم دو جانبه بین 
سازمان بورس و بورس کره جنوبی به سئول سفر کرد.
بر اســاس این گزارش، در این ســفر، هیئت ایرانی  
 )FSS( جلسه ای با نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی
که رأس قانون گذار و تنظیم مقررات بازار این کشــور 
است، تشکیل داد و هر دو نهاد با آخرین تحوالت بازار 

سرمایه یکدیگر آشنا شدند.
این در حالی اســت که، جلســات دیگری با مقامات 
بورس کره جنوبی )KRX( و شرکت سپرده گذاری 
این کشور )KSD(، تشکیل شد تا هر دو طرف بیشتر 

با فعالیت های یکدیگر آشنا شوند.
در ایــن دیدارها نماینــدگان دو طرف، ضمــن ابراز 
تمایل به منظور برقراری رابطه نزدیک با بازار سرمایه 
یکدیگر، خواهان بهبودی سطح همکاری ارکان بازار 

سرمایه ایران و کره جنوبی شدند.
طرفیــن توافــق کردند با ایجــاد ســامانه ای جدید، 
بازارهای سرمایه هر دو کشــور را به یکدیگر متصل 
کنند تا ســرمایه گــذاران ایرانی و کــره ای بتوانند به 
راحتی به بازارهای هر دو کشــور دسترســی داشته 

باشند.
طبــق این توافق و بــا اتصال بازارهای ســرمایه کره 
جنوبــی و ایران بــه یکدیگــر، امکان دسترســی به 
کارگزاران هر دو طرف باید به صورت آنالین میســر 

شود.  
بورس کره جنوبــی )KRX( اعالم داشــت به مدد 
تجارب گذشــته خود در اتصال به بازارهای سرمایه 
کشورهای مختلف، رابطه بسیار مستحکمی را با بازار 

سرمایه ایران تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس 
کره جنوبی در ادامه توافق کردند تا با تدوین قوانین و 
مقررات مورد نیاز، راه را برای همکاری های سودمند 

آتی هموار کنند.
ســازمان بورس و اوراق بهادار و بــورس کره جنوبی 
همچنین توافق کردند که در جهت تســهیل فرآیند 
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین اجرایی 
کردن آنها برای دســت یافتن به نتیجه ای سودمند 

و دو جانبه، تمامی تالش های خود را به کار گیرند.
در ادامه، بــورس کره جنوبی در خصوص ســرمایه 
گذاری در اوراق خزانه اسالمی و اوراق با درآمد ثابت 

در بازار سرمایه ایران ابراز تمایل کرد.
در این ســفر، فطانت و هیــأت همــراه از نهاد ناظر 
بازار ســرمایه کره جنوبی)FSS( بازدیــد کردند و در 
نشســتی با وونگ سوب ژین، رئیس این نهاد، زمینه 
های مشــترک همکاری بین دو نهاد را مورد بررسی 

قرار دادند.
طــی این دیدار، رئیــس نهاد ناظر بازار ســرمایه کره 
جنوبــی، آمادگی این نهاد را برای امضاء یادداشــت 
تفاهم نامه همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار، 

در آینده ای نزدیک اعالم کرد.
 وی بر اهمیت نقش نظارتی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی تاکید کرد 
و خاطر نشان ساخت: با وجود روابط بازارهای سرمایه 
دو کشور کره جنوبی و ایران، این نخستین جلسه ای 
است که بین مقامات ناظر بازارهای سرمایه FSS و 

SEO برگزار می شود.
گفتنی اســت؛ نخســتین کارگاه آموزشی مشترک با 
بــورس کره جنوبی به همت ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار در اواخر آبان ماه ســال جاری برگزار شــد و 
دومین کارگاه آموزشی نیز اواخر فروردین ماه سال 95 

به میزبانی سازمان بورس برگزار خواهد شد.

رصدخانه

بن نقدی 95 کارگران ثابت ماند
با تصمیم شورای عالی کار 
پرداخت بــن نقدی کارگران 
در سال 95 نیز بدون افزایش 
نسبت به سال جاری ماهیانه 
۱۱0 هــزار تومان اســت و 
در مجمــوع ۱.3 میلیــون 
تومان بابــت ۱2 ماه کارکرد 

قابل پرداخت خواهــد بود. شــورای عالی کار 
چهارشنبه هفته گذشته پس از تصویب افزایش 
حداقل دستمزد ســال آینده مشموالن قانون 
کار از 7۱2 هزارتومــان بــه ۸۱2 هزارتومان در 
ماه، میزان بن نقــدی کارگــران را بدون تغییر 
نسبت به امسال، ماهیانه ۱۱0 هزارتومان تعیین 

کرد. بنابرایــن کارفرمایان 
باید طبق روال سال جاری 
و در پایان هــر ماه، مبلغ بن 
نقــدی را در قالــب حقوق و 
مزایای مشــموالن قانون 
کار منظور و پرداخت کنند. 
بر اساس مصوبه اسفندماه 
94 شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران در 
سال آینده نیز افزایشــی نخواهد داشت و مبلغ 
۱۱0 هزارتومان فعلی ثابــت خواهد ماند؛ این 
در حالی اســت که نمایندگان کارگری خواستار 
افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در ســال 

آینده به میزان حدود 400 هزارتومان بودند.

نفت ایران ۳1 دالری شد
قیمــت نفت خام ســبک 
ایــران در هفتــه منتهــی 
به 4 مــارس )جمعه، ۱4 
اســفند( بــا 2 دالر و 2۱ 
ســنت افزایــش بــه 3۱ 
دالر و 77 ســنت رســید؛ 
میانگین قیمت نفت خام 

ســبک ایران از ابتدای امسال تاکنون 2۸ 
دالر بوده اســت. قیمت نفت خام ســنگین 
ایران نیــز بــا دو دالر و 52 ســنت افزایش 
بــه 29 دالر و 47 ســنت بــرای هر بشــکه 
رســید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
از ابتــدای امســال تاکنــون 25 دالر و 25 

سنت بوده اســت. قیمت 
ســبد نفتی اوپــک نیز در 
هفته مورد بررسی، به 3۱ 
دالر و 46 ســنت برای هر 
بشکه رســید که نسبت به 
هفته پیش از آن، دو دالر 
و 3۱ سنت افزایش نشان 
می دهد. هربشــکه نفت خــام دبلیو تی آی 
آمریکا نیــز در هفته منتهی بــه 4 مارس با 
سه دالر و 34 سنت افزایش، 34 دالر و 66 
سنت برای هر بشــکه معامله شد؛ بیشترین 
افزایش در میان نفت خامهای شــاخص به 

دبلیو تی آی اختصاص یافت.

تشکیل منطقه آزاد مالی در ایران
معــاون رئیس جمهــور از 
تالش بــرای راه انــدازی 
منطقه آزاد مالی در آینده ای 
نزدیک خبــر داد و گفت: 
ســرمایه گذاری  زمینــه 
ایرانیــان خارج از کشــور 
در ایــران بــه زودی فراهم 

می شــود. اکبر ترکان از راه اندازی بانک های 
فراســاحلی در آینــده ای نزدیــک از طریــق 
مناطق آزاد تجاری خبــر داد و گفت: با همت 
طهماسب مظاهری وزیر سابق اقتصاد به زودی 
منطقه آزاد مالــی به منظور جذب ســرمایه از 
آن ســوی مرزهای ایــران، راه انــدازی خواهد 

شد. وی بابیان اینکه جذب 
سرمایه های ایرانیان خارج 
از کشــور نیازمند سازوکاری 
امن در داخل ایران اســت، 
عنوان کرد: حضور بورس در 
مناطق آزاد موجب بازگشت 
ســرمایه ایرانیان بــه داخل 
کشور خواهد شد. وی با اشاره به بررسی تشکیل 
بورس در مناطق آزاد، عنوان کرد: هم اکنون 
در شهرهای شلمچه، ماکو و ارس پایانه های 
صادراتی راه اندازی شــده و این در حالی است 
که در بندر انزلــی، راه اندازی بندر صادراتی نیز 

در دستور کار قرار گرفته است.

اقتصاد
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پنجره

راهکارهایی برای آنکه کاممان در مسافرت تلخ نشود
توصیه های دارویی و پیشگیری از مسمومیت ها در نوروز

ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم، برای پیشگیری از بروز برخی مشکالت 
معمول دارویی در ایام تعطیالت عید موارد ذیل که شامل توصیه های جامع دارویی 

و پیشگیری از مسمومیت ها برای ایام نوروز است را عنوان کرد.

در منزل:
ضمن انجام خانه تکانی و گردگیری عید، حتمًا در منازل با کیسه های دارو محتوی 
قرص، کپسول و یا شربت نیمه مصرف شده مواجه خواهید شد. توصیه می شود به 

شکل زیر جعبه یا قفسه دارویی خود را سر و سامان دهید:
۱( داروهایی که تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده است، از بسته بندی اصلی خارج کنید 

و داخل کیسه زباله ریخته، معدوم کنید. 
2( تاریخ انقضاء معمواًل به تاریخ شمســی یا میــالدی روی جعبه مقوایی داروها، 
همچنین در انتهای ورقه های آلومینیومی بسته بندی قرص ها و کپسول ها، بر روی 
شیشه آمپول و ویالهای تزریقی و در خصوص پمادها و کرم های موضعی بر روی 

انتهای تیوب پماد و کرم و یا روی جعبه مقوایی آنها حک شده است.
3( شــربت های تاریخ گذشته )به جز آنتی بیوتیک ها( را در فاضالب خالی کنید و 
شیشه های آن را دور بریزید. سوسپانسیون آنتی بیوتیک ها را بعد از گذشت ۱0 روز 

از مصرفشان داخل سطل زباله بیندازید.
4( قطره های چشمی که از باز شــدن درب آن یک ماه گذشته 

است دیگر استریل نیستند و باید دور ریخته شوند.
5( آمپول ها و سرنگ های تاریخ گذشته را در کیسه زباله بریزید 

و معدوم کنید.
6( کرم ها و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی هم دارای تاریخ 
انقضایی )بسته به نوع فرآورده( از 6 ماه تا 24 ماه پس از بازکردن 

درب ظرف هستند.
7( داروهایــی کــه تاریــخ انقضاء آنها فرا نرســیده اســت ولی 
اســتفاده ای در منزل ندارد می تواند به مراکز منتخب جمعیت 

هالل احمر جهت استفاده اهداء شود. 

در سفر:
ممکــن اســت در ایــام تعطیــالت عید دسترســی شــما به 
داروخانه هــای روزانه بــه دلیل تعطیلی آنها مقدور نباشــد ولی 
همیشه داروخانه های شــبانه روزی و برخی داروخانه هایی که 
ملزم به باز بودن داروخانه به صورت شیفت از پیش تعیین شده 

می باشند، قابل دسترسی هستند. لذا باید توجه کرد:
۱( چنانچه شما و یا بستگانتان، به دلیل ابتال به بیماری مزمن، دارویی را به صورت 
مرتب مصرف می کنید، مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و تا پایان تعطیالت و ضمن 

سفر در اختیار دارید. 
2( چنانچه ضمن حرکت اتومبیل، قطار، کشتی و یا هواپیما، دچار سرگیجه و حالت 
تهوع می شوید، به خاطر داشته باشید با مصرف ۱ یا 2 قرص 50 میلی گرمی دیمن 
هیدرینات، نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار یک قرص هر 4 تا 6 ساعت یکبار در 
طی سفر، می توان عوارض ناشی از حرکت، تهوع و سرگیجه را برطرف کرد. باید توجه 
داشــت که در طول 24 ساعت نباید بیشتر از ۸ عدد قرص مصرف شود. در صورت 

بارداری یا شیردهی، با داروساز یا پزشک مشورت کنید.

داروهای که در سفر به برخی کشورها نباید همراه داشت
3( چنانچه به امارات متحده عربی )دبی، شــارجه، ابوظبی( و یا عربســتان سفر 
می کنید، از همراه بــردن داروهای آرامبخش مانند داروهــای دیازپام، اگزازپام، 
لورازپام، داروهای مســکن کدئین دار )مانند استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت 

کدئین( و ترکیبات روانگردان جدًا اجتناب کنید. براساس قوانین این کشور، متهمان 
به حمل این داروها با مجازات سنگینی مواجه خواهند بود. در صورت نیاز به مصرف 
این داروها، نسخه پزشک معالج را همراه داشته باشید و یا نسبت به جایگزینی داروها 

با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
4( چنانچه به برخی از کشورهای افریقایی و یا آسیایی سفر می کنید مطمئن شوید که 
آیا تزریق واکسن خاصی )مانند مننژیت ویا تب زرد( پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر.

5( جهت پیشگیری از گزش حشرات در محیط های گرم و مرطوب و استوایی، پشه 
بند، حشره کش های خانگی و یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید.

6( همراه داشتن جعبه کمک های اولیه، به خصوص در مورد خانواده هایی که فرزند 
خردسال دارند، همچنین همراه داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، درجه تب، 
داروهای بدون نسخه مانند شربت تب بر، شربت سرماخوردگی، قطره و یا شربت 
مولتی ویتامین و آهن، پماد سوختگی، پنبه و گاز استریل و دیگر داروهایی که کودک 

در حال مصرف است در طی سفر ضروری خواهد بود.
7( نحوه نگهداری داروها را از داروساز، هنگام تحویل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید 
و هیچگاه داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه 
عقب اتومبیل )حتی در زمستان( قرار ندهید. داروهای یخچالی را در همراه با یخ و یا 

در داخل ظروف خنک کننده حمل کنید.
۸( در خصوص بیماران دیابتی که انسولین تزریق می کنند، می بایست الف-انسولین 
و داروهای مصرفی و سرنگ برای تمام مدت سفر را فراهم کنند، ب-دستگاه یا نوار 
کنترل قند خون، قند حبه ای، نبات، بیســکوئیت و آب میوه برای درمان کاهش 
احتمالی قند خون همراه داشته باشند.ج-بیماران مبتال به فشار خون باال، بهتر 

است دستگاه فشار سنج و داروهای مصرفی همراه داشته باشند.

پیشگیری از مسمومیت در سفر:
۱. هنگام بازی کودکان در فضای باز مراقب آنها باشــید تا توسط گل ها و گیاهان 
سمی، مسموم نشوند. تماس پوست با برخی از این گیاهان و یا به دهان بردن آنها 

منجر به مسمومیت کودکان می شود.
2. در سفر از خوردن گیاهان و قارچهای خودرو اجتناب شود و گیاهان یا قارچ ها را 
به دلیل مصرف آنها توسط جانوران، غیر سمی تلقی نشود. زیرا تشخیص گیاهان و 

قارچ های سمی از انواع بی خطر بسیار مشکل است.
3. در صورتیکه کودک شما ماده ای غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس ۱۱5 و یا 

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم ۱490 تماس بگیرید.
4. هیچگاه در داخل اتومبیل با موتور روشــن در مدت هر چند کوتاه، نخوابید. این 
کار سبب بروز مسمومیت کشنده با منوکسید کربن خواهد شد. همچنین از روشن 
کردن گاز پیک نیکی در داخل چادر و یا اتومبیل و یا در  محیط بسته دیگری به منظور 

تامین گرما، جدا" خودداری شود.
5. رعایت ایمنی غذایی مانع بروز مسمومیت غذایی می شود. ضمن سفر از حمل 
گوشت خام و تخم مرغ خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری نمایید، 

چرا که سریعا" فاسد می شوند.
6. از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و یا نشتی خودداری کنید 
و مطمئن شوید که درپوش آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی 
ناخوشــایندی داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید و کنسروها را قبل از مصرف 20 

دقیقه در آب درحال جوشیده حرارت دهید و سپس مصرف نمایید.
7. در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید. 

غذاهایی که حاوی سس، تخم مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد می شوند.
۸. در مارگزیدگی، یک نوار محکم و پهن، چند انگشت باالتر از محل گزیدگی مار 
بویژه اگر محل گزیدگی در دست ها یا پاها باشد ببندید. هر ۱0 تا۱5 دقیقه، به مدت 
یک دقیقه نوار را باز کرده و دوباره ببندید. این کار باید تا زمان آماده 

شدن پادزهر در بیمارستان ادامه یابد.
9. هر چه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل 
کنیــد و زمان را با تالش برای کشــتن و یا گرفتن مار از دســت 
ندهید همچنین از ســرد کردن عضو مارگزیده با آب سرد یا یخ 

خودداری کرد.
۱0. اگر طی 5 تا 7 ســال اخیر مصدوم مارگزیده، واکسن کزاز 

تزریق نکرده است به پزشک اطالع دهید.
۱۱. تورم ناشــی از گزش عقرب، عمومًا محدود به ناحیه گزش 
است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش برای 4 تا 6 
ساعت بوجود می آید و معمواًل پس از 24 ساعت بهبود می یابد.

۱2. اقدامات اولیــه در گزش های معمولی زنبــور عبارتند از: 
محل زنبور گزیدگی را با آب و صابون بشــوئید، روی محل زنبور 
گزیدگی کمپرس ســرد یا کیسه محتوی یخ قرار دهید و به طور 
متوالی هر ۱5 دقیقه یکبار کیسه یخ را از روی پوست بردارید، از 
قراردادن مستقیم یخ روی پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن 

موضع بپرهیزید.
۱3. در مناطقی که حشرات زیادی وجود دارد، بهتر است روی پوست بدن مخصوصًا 
بدن کودک از کرمهای دور کننده حشرات استفاده نمود. اما باید توجه داشت استفاده 

دائم از این مواد سبب حساسیت بیشتر می شود.
۱4. برای پیشگیری از گزش حشرات در محیط  های باز، پیراهن آستین بلند و شلوار 

بلند به کودکان بپوشانید.

اگر با  موارد مسمومیت در خانه یا سفر برخورد کردیم، چه باید 
بکنیم؟

۱. در مسمومیت های دارویی و شیمیایی باید بدانیم فرد مسموم چه نوع ماده ای، 
چه مقدار، چه موقع و از چه راهی مصرف کرده است.

2. اگر بیمار هوشــیار بود با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم به شماره ۱490 و یا 
اورژانس ۱۱5، تماس گرفته و در خصوص اقدامات بعدی  سوال می نمایید.

3. اگر فرد مسموم هوشــیار نبود و یا مواد اسیدی، قلیایی و یا نفتی را بلعیده بود، از 
ایجاد استفراغ در فرد مسموم خودداری کنید و سریعًا مسموم را به نزدیکترین مرکز 

درمانی منتقل کنید.

»آپاندیس« واقعا به چه دردی می خورد؟
ایسنا- آپاندیس به بدن کمک می کند تا بتواند در صورت بروز دیسانتری )اسهال خونی( و وبا، 
مسیر گوارشی را مجدد راه اندازی کند. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه دوک در کارولینای 
شمالی می گویند که بدن انسان، باکتری های سالم مورد نیاز در روده ها را در آپاندیس نگهداری 
می کند. دیسانتری و وبا باعث از بین رفتن باکتری های ضروری می شود. بنابراین اگر بدن نیاز 
داشته باشد تا مسیر گوارشی را دوباره احیا کند، از باکتری های موجود در آپاندیس استفاده خواهد 
کرد. پروفسور بیل پارکر اما می گوید: »اگر آپاندیس ملتهب شود، نباید آن را به این دلیل که کارایی 
دارد حتما نگه داشت.« یافته حاضر نتیجه چندین مطالعه بود که شامل تحقیق روی کوآال هم 
می شــد. گفتنی است کوآال آپاندیس کشــیده ای دارد که در چرخه گوارشی کوآالها که مبتنی 
بر گیاه اکالیپتوس است، نقش به سزایی دارد. نیکوالس وارداکسیس، دانشیار دپارتمان علوم 
پزشکی دانشگاه رویال ملبورن نیز با تئوری مطرح شده پیرامون کارکرد آپاندیس هم نظر است.

تشخیص اختالل بیش فعالی کودک از تاریخ تولد
مهــر- به گفتــه محققان تاریخ تولد کودک نقش مهمی در تشــخیص احتمال ابتال کودک به 
اختالل بیش فعالی خواهد داشــت. محققان تایوانی دریافته اند کودکان پیش دبســتانی و در 
گوست )اواسط مرداد- اوایل شــهریور( به دنیا آمده اند در مقایسه با  ســن مدرســه که در ماه آ
کودکان همســن و ســال خود که در ماه سپتامبر )اواسط شهریور- اوایل مهر( به دنیا آمده اند 

دارای باالترین ریسک ابتال به اختالل بیش فعالی هستند.
در این مطالعه، محققان اطالعات مربوط به 3۸0 هزار کودک مدرســه ای در تایوان را از ســن 
4 تا ۱7 ســالگی جمع آوری کردند. آنها میزان شــیوع کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی را 
گوست  از طریق ماه تودشــان ارزیابی کردند. طبق این مطالعات، کودکان متولد شــده در ماه آ
در مقایســه با کودکان متولدشده در ماه سپتامبر، ۱.65 بار بیشتر مبتال به اختالل بیش فعالی 

تشخیص داده شدند. محققان هنوز علت دقیق این مسئله را عنوان نکرده اند.

گوشت قرمز منجر به بلوغ زودرس دختران می شود
سالمت نیوز- تحقیقات محققان دانشگاه میشیگان آمریکا نشان می دهد دوره بلوغ دخترانی 
کــه به طور مکرر گوشــت قرمز مصرف می کنند به طــور میانگین 5 ماه زودتر از دختران دیگر 
آغاز می شــود. بالعکس دخترانی که بیش از یک بار در هفته ماهی های چرب نظیر ماهی تن 
و ساردین مصرف می کنند، آغاز دوره بلوغ شان دیرتر از دخترانی خواهد بود که ماهی یکبار یا 

کمتر گوشت مصرف می کنند.
اریکا جنســن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: نتایج این مطالعه بسیار مهم است 
چراکه می تواند در توضیح علت ارتباط مصرف گوشــت قرمز در اوایل زندگی و افزایش ریسک 
ابتال به سرطان سینه در سنین باالتر نقش داشته باشد. آن دسته از دخترانی که غالب اوقات 
ماهی های چرب می خوردند دوره بلوغ شان در سن ۱2 سال و 6 ماه آغاز شد. این تفاوت حائز 

اهمیت است چراکه با ریسک ابتال به بیماری در سنین باال مرتبط است.

خواص برگ های سبز گل کلم در غذا
مهر- معموال بعــد از خرید گل کلم، 
فقط قسمت سفید آن مصرف شده و 
برگ های سبز آن دور ریخته می شود 
در حالیکه این برگ های سبز بسیار 
مغذی بوده و دارای فواید زیادی برای 
سالمت هستند. به گفته کارشناسان 
تغذیه، بــرگ های گل کلــم یکی از 

غنی ترین منابع کلسیم هستند بطوریکه هر ۱00 گرم 
از این برگ ها در رژیم غذایی، 600 میلی گرم از کلسیم 

را تامین می کند.
همچنین هر 50 گرم از این برگ های سبز تقریبا حاوی 

20 میلیگرم آهن است که به مراتب 
بیشتر از میزان موردنیاز بدن است، 
چراکه میزان آهن موردنیاز بدن ۱5 
میلیگــرم در روز اســت. برگ های 
سبز گل کلم مملو از پروتئین و اسید 
آمینه اســت و مصرف هر ۱00 گرم 
از این برگ هــا، 20 گرم پروتئین به 
همراه دارد. همچنین مصرف ۱/2 فنجان برگ ســبز 
گل کلم حدود نیمی از میــزان ویتامین C مورد نیاز را 
تامین می کند. پس از مصرف برگ های سبز گل کلم 

غافل نشوید.

درمان درد کلیه با فلفل دلمه ای قرمز
شفا آنالین- رنگ های شفاف فلفل 
دلمه ای سرشار از بهترین مواد مغذی 
اســت.فلفل دلمه ای منبعی غنی از 
ویتامین آ و ویتامین سی است که هر 
دوی آنها آنتی اکســیدان هایی قوی 
هستند.هر دوی این آنتی اکسیدان ها 
بر روی رادیکال های آزاد که اثر تخریبی 

روی سلول ها دارند،تاثیر می گذارند. فلفل    دلمه  ای قرمز 
 A ، B6 و C پتاسیم کمی دارد و یک منبع عالی از ویتامین ها
،   اسیدفولیک  و   فیبر  است، فلفل دلمه ای قرمز   لیکوپین ، 
آنتی اکسیدانی است که از شما در برابر   سرطان  های خاص 

محافظت می کند. به عالوه این سبزی 
دارای خواص ضدعفونی کنندگی نیز 
هست. کپساســین موجود در فلفل، 
به خصوص در فلفل معمولی، ترکیب 
شــیمیایی دارد کــه موجب تحریک 
سیستم ایمنی شده و به این سیستم 
در حملــه بــه عوامــل عفونی کمک 
می کند. به عالوه، این ترکیبات موجب تحریک معده برای 
ترشح اسید می شود، بنابراین افرادی که در برنامٔه غذایی 
شان به طور مرتب از این سبزی استفاده می کنند، کمتر به 

بیماری های عفونی مبتال می شوند.
همه آنچه باید درباره سنگ 

کلیه بدانید
ایسنا- دکتر سیف الله بالدی موسوی فوق تخصص 
بیماری های کلیه گفت: سنگ کلیه عارضه ای است 
کــه درصد باالیی از افــراد جوامع مختلــف را گرفتار 
می کند. البته نباید فراموش کرد که ســنگ کلیه در 
ایجاد نارســایی و کم کاری کلیه ها تاثیرگذار اســت. 
مصرف کم آب و مصرف زیاد نمــک مهم ترین علل 

سنگ سازی کلیه ها است.
وی افزود: شــاید درد پهلو عوامل متعددی داشــته 
باشد، ولی به عنوان شایع ترین عالمت وجود سنگ 
در کلیه ها به شــمار می رود. ســوزش ادرار، خونی و 
تیره شدن رنگ ادرار، تهوع و استفراغ از دیگر عالئم 
سنگ کلیه در افراد اســت. معموالبرداشتی اشتباه 
درباره ســنگ کلیه در میان عموم مــردم وجود دارد 
که تصور می کنند این بیماری درمان ندارد، بنابراین 
به فکر اقدامات درمانی مناســب و پیشــگیری از آن 
نیستند. این در حالی است که با برخی اقدامات ساده 
می توان از تشکیل ســنگ در کلیه ها پیشگیری و از 

این عضو مهم بدن به خوبی مراقبت کرد.
وی بیان کــرد: این موضوع دربــاره همه بیماری ها 
صدق می کند که چنانچه در مراحل اولیه تشخیص 
داده شود، از پیشرفت بیماری می توان جلوگیری کرد 

و بیماری سنگ کلیه نیز از این امر مستثنی نیست.
وی افــزود: بــر اســاس مباحثــی که مطرح شــد 
توصیه ای که به افراد مبتال به سنگ کلیه می شود، 
این است که سنگ دفع شــده را دور نیندازند و برای 
بررســی ترکیبات ســنگ به مراکز درمانــی مراجعه 
کنند و بهترین رژیــم غذایی و داروهای مناســب را 

دریافت کنند.
صرف نظر از نوع ســنگ، از توصیه های مهم برای 
افراد بیمــار، مصرف زیــاد آب اســت. همانطور که 
می دانید بر نوشــیدن ۸ لیوان آب در روز بسیار تاکید 
شده، اما در این مبحث بر تعداد لیوان های آب تاکید 
نمی کنم بلکه آب باید به حدی مصرف شود که رنگ 
ادرار شفاف باشــد، در غیر این صورت مصرف آب از 
ســوی فرد کافی نبوده و این امر باعث رســوب مواد 
معدنی موجود در ترکیبات ادرار و در نهایت تشــکیل 

سنگ کلیه می شود.
تغییر سبک زندگی و مصرف غذاهای مناسب بهترین 
راه پیشــگیری از بیماری ها از جمله ســنگ ســازی 
کلیه هاســت. بنابرایــن توصیه می شــود از مصرف 
غذاهای آماده و فســت فودها از جمله سوســیس، 
همبرگــر، کالباس و غذاهای حــاوی پروتئین زیاد و 
نمک به شدت اجتناب کنید. افزایش تحرک و انجام 
فعالیت های بدنی از دیگر عوامل مهم در پیشگیری از 
سنگ سازی کلیه ها است اما با توجه به اینکه فعالیت 
زیاد موجب تعریق باال می شــود، در این شرایط باید 

نوشیدن آب توسط فرد مناسب باشد.
بر خالف تصور برخی افراد مصرف لبنیات به خصوص 
شیر در پیشگیری از سنگ سازی کلیه ها نقش دارد. 
بر اساس مطالعات انجام شده چنانچه مصرف لبنیات 
از برنامه بیماران مبتال به ســنگ کلیه حذف شــود، 
سنگ ســازی این افراد بیشــتر خواهد شد. بنابراین 
ضروری است به این توصیه های ساده و قابل انجام 
در جهــت پیشــگیری از بیماری ســنگ کلیه توجه 

ویژه داشت.

سالمت
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خبرگزاری مهر: روز شنبه بر علی کفاشیان چه گذشت که در نهایت 
منجر به ثبت نام نکردنش شد؟

علی کفاشــیان: شــنبه روز ســختی برای من بود. رفت و آمد زیادی داشــتیم. 
کاندیداها هم می آمدند نام نویســی می کردند و می رفتند. من هم تا عصر جمع 
بندی های نهایی را انجام دادم و البته یک تصمیم شخصی نگرفتم. تصمیمی 
گرفتم برای فدراسیون فوتبال. این تصمیم هم در راستای تصمیماتی بود که در 
طول هشت سال گذشته گرفته بودم و نیتم این بود که عملکردم در راستای کمک 
به فوتبال باشد. شاید برخی هم نباشد اما نیت من این بود. این شنبه هم باالخره 
تصمیــم گرفتم که کاری کنم که به نفع فوتبال باشــد. برای همین در انتخابات 
ثبت نام نکردم. با وجود اینکه دوستان خیلی اصرار داشتند ثبت نام کن! اما خودم 

تصمیم گرفتم کنار بروم.
این تصمیم را راحت گرفتید یا سخت؟

خیلی روی این تصمیم فکر کردم. تصمیم سختی بود. به هر حال هشت سال در 
فضایی کار کرده بودم و فوتبال را مثل بچه ام بزرگ کردم و به اینجا رساندم. با این 
حال دیدم باید به نفع فوتبال کار کنم. بنابراین به این تشــخیص رسیدم که رفتن 
من به نفع فوتبال است. البته نه اینکه شــاید در آینده بهتر شود اما در این مقطع 
گفتم بروم تا شاید هجمه های روی فوتبال فروکش کند و ماموریت هایی که برای 

برگزاری انتخابات و مسائل دیگر داریم با آرامش انجام شود.
پرســش مهم بعد از ثبت نام نکردن شما این بود که شما روز شنبه 
کجا رفتید و با چه کســانی جلســه داشــتید که چنیــن تصمیمی را 

گرفتید؟
من روزهای قبل هم جلســه رفته بودم. اما روز آخر شرایط فرق می کرد. آخرین 
جلسه من در وزارت ورزش بود. در مورد همین انتخابات و نامه سازمان بازرسی و ...

چه کسانی در جلسه بودند؟
مسئوالن و نمایندگانی از ســازمان بازرسی کل کشور، مسئوالن وزارت ورزش و 

وزیر ورزش هم بود.
این جلسه چرا زودتر تشکیل نشده بود و باید در روز پایانی ثبت نام 

تشکیل می شد؟
دلیلش را من نمی دانم. به من گفتند که بیا وزارت ورزش. خبر نداشتم چه مواردی 

قرار است در جلسه مطرح شود.
صبح شنبه به شما گفتند بیاید وزارت ورزش؟

نه، روز پنجشــنبه تماس گرفتند و گفتند شنبه صبح بیا وزارت ورزش. اما نگفتند 
موضوع چه چیزی است. فقط گفتند شنبه دفتر وزیر باش.

چه مواردی در این جلسه مطرح شد؟
اســتدالل ها و نامه نگاری های که مطرح شــده بود را ارائه دادم. من دیدم نیاز 
است که در مورد اساسنامه اقداماتی برای اخذ مصوبه دولت انجام بدهیم. دیدم 
اگر من نباشم بهتر می توانیم این موضوع را پیگیری کنیم که حداقل این مصوبه 
انجام شود. حتی اگر بتوانم این مصوبه را به سرانجام برسانم هم برایم کافی بود. 

به همین خاطر تصمیم گرفتم که نباشم.
یعنی فقط همین مورد باعث شد شما در انتخابات شرکت نکنید؟

مورد دیگری هم وجود دارد و اینکه دیدم من هشت سال در فدراسیون فوتبال بودم 
و باید فضا را به افراد دیگری بدهم تا بیایند. شاید آنها بتوانند بهتر کار را جلو ببرند.

شما از وزیر ورزش نپرسیدید چرا در این مدت دنبال این نبودید که 
مشکل اساسنامه را حل کنید؟

موضوع نامه سازمان بازرســی بود که گفته بودند اشکاالت قانونی در اساسنامه 
وجود دارد که باید برطرف شــود. من به آنها هم گفتم چرا زودتر به فکر نبودید که 
گفتند مــا قبال هم این موارد را پیگیری کرده ایم. گفتند اساســنامه ای که گفته 

بودند قبال تصویب نشده است.
آیا واقعا اساسنامه به تصویب هیات دولت نرسیده بود؟ به نظر می 

رسد یکی در این ماجرا دروغ گفته بود؟
من که آن زمان در جریان تصویب اساســنامه نبــودم. آن زمان اعضای کمیته 
انتقالی به صحبت های رئیس ســازمان تربیت بدنی وقــت اعتماد کرده بودند. 
ایشــان گفته بود که اساســنامه به تصویب هیات دولت رسیده است. آقای علی 
آبادی شفاهی به کمیته انتقالی گفته بود و آنها هم اعتماد کردند. چون مصوبه ای 
در هیات دولت پیدا نکردند. بنابراین استنباط من این است که آقای علی آبادی 
شفاهی عنوان کرده و کمیته انتقالی هم پذیرفته است. شاید بعدا هم یکی بیاید 

و بگوید این مصوبه هست.
یک روز بعد از پایان ثبت نام شما عنوان کردید که اگر حمایت شوم 
برمی گردم. به نظر می رسد شــما چنین نیتی دارید و می خواهید 

برگردید؟
البته من گفتم اگر اساسنامه اصالح شود و به من اجازه بدهد و اگر از من بخواهند 
و حمایت کنند حرفی ندارم برگردم. بحث مهم من این است که حمایت باید شود. 
تا حمایت نشود همین هایی هم که اسم نوشته اند اگر مورد حمایت قرار نگیرند 
همین مشکالت وجود خواهد داشت. در این شرایط فوتبال را به سختی می توان 
جلو برد. به نظرم دولت تدبیر و امید تفکرش را روی فوتبال بگذارد تا این اساسنامه 

را به تصویب برساند.
آقای گودرزی عنوان کرده بودند که شما مثل حسنی مبارک هستید 

و می خواهید فوتبال را برای خودتان نگه دارید؟
در هر صورت قصد من ماندن نبود. حسنی مبارک شرایطی داشت که مردم هم 
نمی خواستند بماند اما شــرایط من فرق می کرد و اعضای مجمع می خواستند 

من بمانم. فرق من با حسنی مبارک این است.
چقدر زمان می برد که به این نتیجه برســید که انتخابات به تعویق 

بیفتد یا نه؟
اگر همین اساسنامه فعلی را به تفاهم برسیم که ببرند و در هیات دولت تصویب 
کنند دیگر مشکلی نیست. اگر این اتفاق تا اواخر فروردین رخ بدهد برای برگزاری 
انتخابات مشــکلی نخواهیم داشــت. اما اگر بخواهند تغییرات انجام بدهند و 
اساســنامه برود و بیاید و نهادهای مرتبط تایید کنند ممکن اســت این امر زمان 

بیشتری بخواهد و به یازدهم اردیبهشت نرسد.
اگــر انتخابات به تعویق بیفتد آیا بازهم فدراســیون را شــما اداره 

خواهید کرد یا اینکه سرپرست خواهند گذاشت؟

تا زمان انتخابات فدراســیون فوتبال هیچ کجا سرپرستی تعریف نشده است. تا 
زمان انتخابات بنده رئیس فدراسیون هستم.

اگر انتخابات به تعویق بیفتد آیا بازهم شما به انتخابات برخواهید 
گشت و برای ریاست ثبت نام خواهید کرد؟

ممکن اســت. بستگی دارد به درخواســتی که از من می شــود و قولی که برای 
حمایت خواهند داد.

االن شما از رفتن وزیر ورزش خوشحال می شوید یا از ماندنش؟
االن از ماندنش خوشحال می شوم چرا که باید تکلیف این اساسنامه مشخص 
شود. االن چند سال جنگیدیم تا تکلیف اساسنامه مشخص شود. به نظرم هر 
چه زودتر باید تکلیف این موضوع مشخص شود. االن احساس من این است که 
دیگر مشکلی با وزیر ندارم. مشکل االن من با اساسنامه و دولت است. چون االن 
نهادهای دیگری هستند که آمده اند در فوتبال دخالت می کنند. این نهادهایی 

که دارند دخالت می کنند می گویند این اساسنامه قانونی نیست.
از صحبــت های شــما اینطور برداشــت می شــود که تــا تکلیف 
اساسنامه با دولت مشخص نشــود این انتخابات برگزار نخواهد 

شد؟
اســتنباط و اعتقــاد من همین اســت. اگر بخواهیــم این رونــد را ادامه دهیم 
استخوان الی زخم گذاشته ایم. اگر تکلیف اساسنامه روشن شود رئیس بعدی 
هم تکلیف خودش را می داند. هشت سال است دارند می گویند این اساسنامه 
قانونی نیست. با این حال ما با همین اساســنامه پیش رفته ایم اما از این به بعد 

باید تکلیف روشن شود.
بعد از جلساتی که روز شنبه برگزار شد گفتند که فشارها کار خودش 
را کرد و کفاشیان کناره گیری کرد. این فشارها از طرف چه کسانی 

بود؟ آیا واقعا تحت فشار بودید؟
صدرصد. هم وزارت ورزش بود و هم نهادهای دیگر. این فشار فقط مربوط به روز 
شنبه نبود و شــنبه های زیادی این فشار وارد می شد که من نباشم. مدتهاست 

این فشار روی من بوده است. نزدیک انتخابات اما شدت بیشتری پیدا کرد.
در همین روزهای اخیر شما را به چند جلسه کشاندند؟

شاید پنج تا هفت جلسه رفتم.
چند تا با وزارت ورزش بود؟

یکی دو جلسه با وزارت ورزش بود و بقیه اش هم با جاهای دیگر بود.
اینکه عنوان شــده به خاطر این فشارها شما برای ثبت نام اقدام 

نکردید درست است؟
نمی توانم بگویم که به خاطر این فشارها بوده است که ثبت نام نکردم. من چهار 
سال پیش هم تحت این فشــارهای سنگین بودم اما آمدم ثبت نام کردم و رای 
آوردم. ولــی این دفعه دیگر خودم صالح دیدم که دیگــر فایده ندارد با این همه 
فشــار و این همه هجمه کار را ادامه بدهم. اصال به نفع فوتبال نیست. فوتبال 
مثل بچه ای می ماند که پدر و مادرش دعوا کنند و دودش به چشــم بچه برود. 
این بود که به نفع فوتبال دیدم که کنار بروم. شاید این روال بهتر شود، شاید هم 

من بروم همه چیز درست شود و من هم خوشحال می شوم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

پنجمین دوره مسابقات اسکی 
دیپلماتیک با حضور دیپلمات ها، 
سفرای کشورهای مختلف، 
کارکنان سازمان  های بین المللی 
و خانواده هایشان در پیست بین 
المللی دیزین برگزار شد. در این 
مسابقات که در سه رده کودکان، 
زنان و مردان برگزار شد، در نهایت 
تیم اتریش موفق شد عنوان 
قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
در این مسابقات بیش از 6۱ اسکی 
باز از سفارت های آلمان، فرانسه، 
اتریش، اسلواکی، ژاپن، نیوزلند، 
ونزوئال، بولیوی و مصر، سازمان 
ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی 
حضور داشتند.

تیتر دو

با اعالم درگذشت رضا ابراهیمی :
قهرمانی تلخ بانک سرمایه 

در پی انصراف پیکان!
ســازمان لیگ برتر والیبال طی اطالعیه ای باشگاه 
بانک ســرمایه را به عنوان قهرمان بیســت و نهمین 

دوره لیگ برتر والیبال معرفی کرد.
سازمان لیگ والیبال طی اطالعیه اعالم کرد:

ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگ والیبال به علت 
درگذشت رضا ابراهیمی مربی و بازیکن سابق تیم ملی 
و تیم والیبال پیکان بدین وســیله به اطالع می رساند 
صبح امروز باشــگاه فرهنگی ورزشی پیکان طی نامه 
ای انصراف خود را از حضور در فینال لیگ برتر که قرار 
بود ســاعت ۱6 امروز در خانه والیبال تهران آغازشود، 
اعالم کرد.لذا با توجه به نبود زمان کافی برای برگزاری 
مســابقات در بعد از تعطیالت ســال نو و عدم امکان 
آماده نگه داشــتن بازیکنان در شــرایط مسابقه تا بعد 
از تعطیالت و همچنیــن آغاز اردوهای فشــرده تیم 
ملی از هشتم فروردین ماه جهت حضور در مسابقات 
انتخابی المپیک، بنابراین تیم بانک سرمایه به عنوان 
قهرمان و تیم پیکان به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر 
والیبال ایران در سال ۱394 معرفی می شوند.دبیرکل 
فدراسیون والیبال با اشــاره به انصراف باشگاه پیکان 
از حضــور در دیدار نهایی لیگ برتر والیبال که قرار بود 
امروز برگزار شود، گفت: امکان برگزاری این مسابقه در 
زمان دیگر وجود ندارد.وی به نامه مدیرعامل باشگاه 
پیکان تهران اشاره کرد و گفت: این باشگاه از حضور 
در مسابقه امروز )دوشنبه( انصراف داده است و گفته 
که این مسابقه بعد از تعطیالت نوروز برگزار شود که با 
توجه به اینکه اردوی فشرده تیم ملی از هشتم فروردین 
ماه آغاز می شود، امکان برگزاری دیدار نهایی در زمان 
دیگر امکان پذیر نیســت.دبیرکل فدراسیون والیبال 
تصریح کرد: فدراسیون قبال نیز برای همکاری با دو 
باشگاه و حل مشــکالت بوجود آمده روش مسابقه را 
از پنج مسابقه به ســه بازی تغییر داد و با توجه به اینکه 
فردا سه شنبه تشییع زنده یاد رضا ابراهیمی برگزار می 
شود و روزهای پایانی هفته نیز مراسم های دیگر مانند 
سوم زنده یاد خواهد بود، دیگر امکان برگزاری مسابقه 
نیست.وی تاکید کرد: باید تیم ملی را برای منافع ملی 
آماده کنیم، کسب سهمیه المپیک موضوعی است که 
چهار سال روی آن برنامه ریزی شده است و نمی توان 

تشکیل اردوی تیم ملی را تغییر داد. 

نام پدر مهاجم تیم ملی 
ترکیه در فهرست قربانیان 

انفجار تروریستی 
پدر مهاجم ملی پوش باشــگاه گاالتاسرای در انفجار 
تروریســی اخیر پایتخــت ترکیه جان خود را از دســت 
داد.انفجار تروریستی روز یکشنبه شهر آنکارا که جان 
حداقل 37 تــن را گرفت، جامعه فوتبال این کشــور و 
به خصوص اعضای باشــگاه گاالتاســرای را داغدار 
کرد، چــرا که پدر اومــوت بلوت، مهاجــم ملی پوش 
زردوقرمزپوشــان شهر اســتانبول هم جزو قربانیانی 
اســت که جان خود را در این حادثه از دســت داده  اند.
باشگاه گاالتاســرای با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
پدر مهاجم 32 ســاله این تیم کمــال بولوت، در یکی 
از دو انفجار تروریســتی که موجی از رعب و حشــت را 
در پایتخت ترکیه ایجاد کرد، کشــته شده است.ضربه 
روحی ســنگینی که به اعضای باشــگاه گاالتاسرای 
و مخصوصًا مهاجم ملی پوش این تیــم وارد آمده، در 
شــرایطی اســت که این تیم هفته آینده در خانه بازی 
حساســی برابر رقیب همشهری خود فنرباغچه دارد.
گاالتاســرای در حال حاضر با 39 امتیاز در رده پنجم 
جدول رده بندی ســوپر لیگ ترکیه قرار دارد، در حالی 

که فنرباغچه 59 امتیازی صدرنشین است.

 انتخابات فدراسیون 
به من مربوط نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن تاکید بر اینکه 
اردوی جدید فرصت مناســبی برای ارزیابی و بررسی 
بازیکنــان جوان تیــم خواهد بود گفــت: برنامه تیم 
ملی در اختیــار رئیس جدید خواهد بود. کارلوس کی 
روش پیش از آغاز اردوی جدید تیم ملی در پاســخ به 
این ســوال که دعوت از بازیکنان جوان لیگ همه را 
شگفت زده کرده اســت، گفت: ما بر اساس برنامه و 
نظراتی که داریم کار را جلو می بریم. البته با چالش ها 
و مشکالتی روبه رو هستیم، مسابقات لیگ قهرمان 
آســیا و بازی بازیکنــان لژیونر ادامــه دارد. مطمئنا 
فرصت بســیار خوبی اســت که از نزدیک بازیکنان 
جوانی که در اختیار داریم را از نزدیک بررسی و مورد 
ارزیابی قرار دهیــم.وی افزود: در روز اول ســال نو 
وقفه یک روزه   اردو داریم و هفته آینده 24 بازیکن به 
اردوی تیم ملی دعوت می شــوند.کی روش در پاسخ 
به این سوال که با توجه به بازسازی زمین کمپ، برای 
تمرینات چه زمینی را در نظــر گرفته اید، گفت: من 
راجع به اینگونه مسائل مطلع نیستم و دیگر دخالتی 
در اینطور مســائل دارم.   ماه ها پیش بود که دغدغه 
و مشــکالت پیش رو را با ریاست فدراسیون در میان 
گذاشتم و اکنون مطمئن نیســتم چه اتفاقی افتاده 
اســت.او در پاســخ به این ســوال که فرایند ثبت نام 
نامزدها در انتخابات فدراسیون فوتبال و موضوعات 
مطرح شده درباره کفاشیان تیم ملی را با توجه به دو 
بازی آینده با مشکل روبه رو نمی کند، گفت:من راجع 
به اینگونه مســائل مطلع نیســتم و دیگر دخالتي در 
اینطور مسائل ندارم.کی روش در پاسخ به این سوال 
که دربــاره آنالیزتــان از هند و عمــان بگویید اظهار 
کرد: ایــن دو بازی به دلیل اهمیت کســب امتیازها 
برای صعود به عنوان تیم نخســت بسیار مهم است. 
استراتژی ما برای کوتاه مدت این است که امتیازهای 
ایــن دو دیدار را بگیریــم و همچنین ایــن فرصت را 
به جوانانمان بدهیم که در آینــده بتوانند به تیم ملی 
خدمت کنند.وی افزود: تا زمانی که بنده مسوولیت را 
دارم طبق روال این چند سال استراتژیمان را پیش می 
بریم و بعد از این دو بازی نمی دانم چه اتفاقی می افتد.

ماشین دارم اما ترجیح می دهم با مترو به 
تمرین بروم

مدافع - هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: آرزوی هر بازیکنی است که به تیم 
ملی دعوت شود و من برای رسیدن به این هدف 
تمــام تالش خود را به کار گرفتم.وی افزود: 
من سعی کردم تمام تمرکزم روی تیمم باشد 
و تالش کردم همه خواسته های کادر فنی 
پرســپولیس را اجرا کنم. طی این مدت نیز 
همه به من لطف داشتند و به غیر از فوتبال به 
چیز دیگری فکر نکرده و نمی کنم.انصاری 
در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان با 
مترو در محل تمرین پرسپولیس و یا تیم 
ملی حضور پیدا می کند، تصریح کرد: 
من ماشین دارم، ولی ترجیح می دهم با 

مترو به محل تمرین تیم بروم.

انتخابات فدراسیون در گرو تصویب اساسنامه!
علی کفاشیان تلوحیاً وزارت ورزش را در عدم شرکتش در انتخابات فدراسیون مقصر دانست!

مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی شامگاه شنبه 22 اسفندماه به پایان رسید که »علی کفاشیان« رئیس هشت ساله این فدراسیون برای حضور در دوره آینده ثبت نام نکرد. 
با این حال او یک روز پس از این اتفاق چراغ سبزی برای بازگشت نشان داد تا مشخص شود ماجرای کنار رفتن او از فوتبال به همین جا ختم نمی شود و اتفاقات جدیدی در راه است.علی کفاشیان در گفتگو 

با مهر به پرسش هایی در مورد دالیل ثبت نام نکردنش برای انتخابات فدراسیون فوتبال، فشارهایی که به وی وارد شد و جلساتی که روز شنبه داشت پاسخ داد. او البته از مسائل دیگری نیز پرده برداشت:

در نشست خبری قبل از بازی با پاختاکور ازبکستان در 
لیگ قهرمانان آســیا اظهار کرد: پاختاکور از تیم های 
ریشه دار ازبکستان است و در حال حاضر که دو هفته 
از لیگ ازبکستان سپری شــده است، در صدر جدول 
قرار دارد. طبیعتا ما در بازی فردا بازی سختی داریم و 
شــرایط جدول به گونه ای است که این بازی همانطور 
که بــرای پاختاکور مهم اســت بــرای ما نیــز اهمیت 
فراوانــی دارد.وی ادامــه داد: پاختاکور تیمی بســیار 
ســرعتی و قدرتی است و ما ســعی می کنیم تا در دیدار 
فردا ســرعت و فضا را از این تیم بگیریم. البته این تیم 
نقــاط ضعفی هم دارد که ما تالش مــی کنیم تا از آنها 
نیز استفاده کرده و با امتیاز به تبریز بازگردیم.سرمربی 
تراکتورســازی تاکید کرد: در مجمــوع امیدوارم فردا 
هــر دو تیم یک بــازی خوب را بــه نمایــش بگذارند تا 
تماشاگران از دیدن آن لذت ببرند.وی در پاسخ به این 
ســوال که آیا تیمش در بازی فردا کــه یک بازی خارج 
از خانه اســت، بازی هجومی را در دستور کار قرار می 
دهد یا خیر، عنوان کرد: هر بازی شــرایط خاص خود 
را دارد. مثل بــازی با الجزیره، هــدف اول ما در بازی 
فــردا گل نخــوردن و به دنبال آن رســیدن بــه دروازه 
گر با امتیاز به تبریز  حریف و گلزنی اســت. معتقدم ما ا

بازگردیم اختالف را حفــظ می کنیم و به صعود امیدوار 
می شــویم.قلعه نویی تقویم مســابقات لیگ قهرمانان 

آســیا را در علت عدم نتیجه گیــری تیم های ایرانی در 
سال های اخیر تاثیر گذار دانســته و خاطرنشان کرد: 
تقویم مســابقات لیگ قهرمانان آسیا ایرادهای زیادی 
دارد و تیــم های غرب آســیا بر خالف تیم های شــرق 
این قاره، برای رســیدن به هدف شان در این مسابقات 
باید دو فصل بازی کنند.وی یادآور شد: من با تیم های 
ســپاهان و اســتقالل هم به جمع ۸ تیــم و 4 تیم برتر 
مســابقات صعود کرده بــودم اما چون لیــگ ایران به 
پایان رســیده بود برای ادامه مسابقات باید با تیم جدید 
شــرکت می کردیم که این مســئله در عدم موفقیت ما 
نقش داشت.سرمربی تراکتورسازان در پاسخ به سوالی 
دیگر مبنی بر اینکه چــرا در بین بازیکنان خارجی خود 
گوســتو ســزار اســتفاده می کند، خاطرنشان  فقط از آ
کرد: ما به ترکیبی رســیده ایم که خوب نتیجه می گیرد 
و مطمئنــا وقتی یک مربی با ترکیبــی خوب نتیجه می 
گیرد، در بازی هــای بعدی نیز از همان ترکیب ایده آل 
خود اســتفاده می کند.وی اضافه کــرد: البته من دو 
مــاه پیش این تیم را تحویــل گرفته ام و در این مدت از 
کاردوسو نیز در ترکیب تیم خود اســتفاده می کنیم. از 
طرفــی دیگر نانگ تازه به تیم ما اضافه شــده اســت و 

هنوز با تیم هماهنگ نیست.

پاختاکور تیمی بسیار سرعتی و قدرتی است

ورزش
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آن دل که تواش دیده بدی، خون شد و رفت
و ز دیدة خون گرفته، بیرون شد و رفت
روزی، به هوای عشق، ِسیری می کرد
لیلی صفتی بدید و بیرون شد و رفت

)شیخ بهایی، عهد صفوی، رباعیات(

با این چامسکی منصف چه باید کرد؟
سیدعبدالجواد موســوی  |  نوآم چامســکی از متفکران و منتقدان صریح اللهجه ای است 
کــه حرف های باب میل ما بســیار می زند. از نقد ســرمایه داری گرفته تا حمله به سیاســت های 
ســلطه طلبانه آمریکایی ها در خاورمیانه. از انتقاد صریح از صهیونیست ها تا دفاع آشکار از مردم 
مظلوم فلسطین. طبیعی است که ما به حکِم: خوشتر آن باشد که سّر دلبران/ گفته آید در حدیث 
دیگران، از اینکه یک زبان شناس و نظریه پرداز آمریکایی حرف هایی باب میل ما بزند ذوق کنیم 
و با صدایی بلند آن را تکــرار کنیم و به مخالفانمان بگوییم ببینید نــه تنها ما که حتی یک متفکر 
آمریکایی نیز چنین می گوید و می اندیشــد. تا اینجای ماجرا هیچ مشــکلی نیست. مشکل آنجا 
پدید می آید که این منتقِد مستقل گاه ســخنانی بر زبان می آورد که نه تنها با افکار ایدئولوژیک ما 
همخوانی ندارد بلکه درست مخالف آن چیزی اســت که ما به آن باور داریم. در چنین وضعیتی 
آنها که مدام در ســتایش چامسکی منبر می روند و کم مانده اســت او را حزب اللهی معرفی کنند 
دچار تناقض می شــوند و درمی مانند که چگونه این حرف های متناقض را توجیه کنند. ُپرواضح 

اســت که مشکل از چامسکی نیست. او کار خودش را می کند و بار خودش را می برد. تعهدی هم 
به ما ندارد. تکلیف او با خودش روشــن اســت. او برای خودش اصولی دارد و سعی می کند بدون 
مصلحت اندیشــی های رایج از عقایدش دفاع کند. این عقاید گاه آنقدر به شــعارها و باورهای ما 
نزدیک است که با او احساس همدلی و همســخنی می کنیم و از تریبون های رسمی جمهوری 
اسالمی سخنان او را بازتاب می دهیم اما همان طور که گفتم وقتی از او سخنی می شنویم که به 
نظر ما غیر متعارف می آید و با باورهای مــا در تضاد قرار می گیرد درمی مانیم که چه بگوییم و این 
وضعیت پارادوکســیکال را چگونه توجیه کنیم. چندی پیش بزرگوارانی که در سال های اخیر به 
شدت از چامسکی و عقاید او دفاع می کردند و سعی داشتند از او چهره ای انقالبی و ضد استعماری 
ترسیم کنند در مواجهه با سخنانی از چامســکی که به نظرشان چندان انقالبی نمی آمد ناگهان 
خشمگین شدند و به رگ و ریشه خانوادگی او اشاره کردند و به مخاطبان یادآور شدند که به هرحال 
از یک آمریکایی یهودی تبار نمی توان بیش از اینها انتظار داشــت. یعنی در یک لحظه همه آنچه 

پیشــتر برای چامسکی یک امتیاز به حساب می آمد در چشــم به هم زدنی به پاشنه آشیل او بدل 
شــد. چامسکی که تا آن لحظه همه امتیازش این بود که علی رغم آمریکایی بودن و به دنیا آمدن 
در یک خانواده یهودی آنقدر منصف است که نمی تواند از جنایات صهیونیست ها و سیاستمداران 
آمریکایی چشم بپوشــد ناگهان در مقام یک متهم قرار گرفت. متهمی که بزرگ ترین جرمش به 
دنیا  آمدن در آمریکای جهانخوار بود و متولد شدن در خانواده ای یهودی. این روزها و در گرماگرم 
انتخاباِت ریاست جمهوری آمریکا بازهم چامســکی حرف های شنیدنی بسیار دارد. حرف هایی 
که خیلی هایش به کاِر تریبون های داخلی ما می آید. طبیعی اســت که ما از این حرف ها استقبال 
کنیم و از قول یک آمریکایی یهودی به نقد سیاست های آمریکا بپردازیم. هیچ ایرادی هم ندارد. 
اما حواسمان باشد که در این استفاده ابزاری از یک متفکر و نظریه پرداز حد و حدود را نگاه داریم. 
زیادی ذوق زده نشویم. طرف را به دلیل اینکه حرف های مورد پسند ما می زند تا عرش باال نبریم که 
اگر فردا روزی چیزی خالف میل ما گفت مجبور شویم او را از عرش به زیر آورده و بر فرش بکوبیم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

مدیریت مشکالت دیگران هم دست شماست
کتاب »رفع استرس در محل کار« به بازار نشر آمد

وقتی در اجتماع زندگی می کنیم، تمام مدت با دیگران مواجهیم؛ دیگرانی که گاه مســتقیم با آ نها 
به مشکل برمی خوریم و گاه به طور غیر مستقیم ما را درگیر مشکالت شخصی خودشان می کنند. 
به هر حال برای اینکه بتوانیم زندگی اجتماعی بهتری داشــته باشیم، نباید اجازه دهیم این قبیل 
مشکالت، ما را از میدان به در کنند. رویارویی با مشکالت و مسائل دیگران مهارت های فکری و 
رفتاری ویژه ای الزم دارد. همه ما از این مهارت ها بهره مند نیستیم اما معموال در محیط کار و زندگی 
خود با مشکالتی مواجه می شویم و گاه جز فرار از موقعیت راه دیگری به نظرمان نمی رسد. خیلی 
از ما هم ماندن در مشکل و سختی کشــیدن را گریزناپذیر می یابیم. معموال تعداد کمتری از افراد 
حاضر می شــوند بی مهارتی خود را بپذیرند و رنج ایجاد تغییــر را در خود بپذیرند. اما تمرین بهترین 

راه برای این دسته از افراد است.
یکی از مهم ترین عرصه های اجتماع که بیشــتر افراد ناگزیر از حضور در آن هســتند، محل کار 
اســت. در محل کار چالش های زیادی بین هم کاران پیش می آید. بیشــتر بــه این دلیل که افراد 
تفاوت های فکری و شخصیتی زیادی با هم دارند که از تفاوت قومیت ها و تنوع روش های تربیتی 
ناشی می شود. پس به وجود آمدن مشکالت طبیعی است. اما ادامه پیدا کردن آن و عدم حل این 
تعارض ها طبیعی نیســت. چون باعث از بین رفتن بازدهی در محل کار می شــود و این مساله به 
همه اعضا آسیب می زند. البته مدیریت خوب، می تواند این مشکالت را از سر راه کارکنان بردارد.

»رفع استرس در محل کار« عنوان کتابی اســت در حوزه مدیریت و علو م  انسانی که راهکارهایی 
عملی و تمرینی را برای کمک به رفع مشکل، به خواننده ارائه می دهد؛ این راهکارها برای مدیرانی 
پیشنهاد شده که در محل کار با مشکالت متعدد کارمندان خود مواجه هستند. اما با خواندن کتاب 

متوجه خواهید شد که این راه حل های مدیریتی، می تواند برای زندگی روزمره نیز مفید باشد.

ایــن کتاب در هفت فصل نوشــته شــده و در هر فصل 
توصیه هایــی وجود دارد کــه خواننده را قــدم به قدم تا 
پیدا کردن راه حل مناســب پیش می بــرد به طوری که 
توانایی این را بیابد که بر مشــکالت کارمندان در محل 

کار غلبه کند.
شیوه نگارش کتاب به این شکل اســت که خواننده به 
طور مستقیم مورد خطاب نویسنده است و تقریبا فضای 
کتاب به شــکل یک کارگاه مهارت آموزی غیرحضوری 
است. در هر فصل، موضوعی با چند مثال ملموس برای 
خواننده مطرح می شود و بعد از او خواسته می شود نظر 
فعلی یا عکس العمل  خود را بنویسد. سپس مباحثی در 
مورد نظرات یا عکس العمل های غلط و درست مطرح 
می شود و به این ترتیب دیدگاه خواننده به چالش کشیده 
می شود. به این صورت که مثال هایی برای عکس العمل 

غلط ارائه و بررسی می شوند.
همچنین در طول هر فصل تمرین هایی برای خواننده 

در نظر گرفته شــده اســت که با انجام آ نها می تواند روند تغییر ذهنیت خود را با توجه به آموزه های 
کتاب مشاهده کند. 

کتاب »رفع استرس در محل کار« در حقیقت برای همه اقشار مناسب است. چرا که همه ما در امور 
مختلف زندگی خود نیاز به فنون مدیریت داریم تا بتوانیم مشکالت مختلفی را که ممکن است در 
سر راهمان قرار بگیرد پیش بینی کنیم و حتی آنقدر توانمند شویم که در صورت غیرقابل پیش بینی 

بودن هم بتوانیم مشکالت خود را مدیریت کنیم. )منبع: الف(

نویسنده رمان ماندگار »شازده احتجاب«
هوشنگ گلشیری 25 اسفند ســال ۱3۱6 در اصفهان به 
دنیا آمد. در کودکی همراه با خانواده به آبادان رفت. او دوران 
زندگی در آبادان را در شکل گیری شخصیت خود بسیار مؤثر 
می دانست. سال ۱33۸ تحصیل در رشته ادبیات فارسی را 
در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. آشنایی با انجمن ادبی صائب 
در همین دوره اتفاقی مهم در زندگی اش بود. او مدتی شعر 
می ســرود اما خیلی زود دریافت در این زمینه اســتعدادی 
ندارد، بنابراین سرودن را کنار گذاشت و به نگارش داستان 

پرداخت. پس از چندی همراِه شماری از نویسندگان نواندیش مانند ابوالحسن نجفی و محمد حقوقی 
حلقه ادبی ُجنگ اصفهان را پایه گذارد. یکی از اقدامات تأثیرگذارش تشکیل کارگاه های داستان و پرورش 
نسل تازه ای از نویسندگان ایرانی بود. وی جلسات هفتگی داستان خوانی و نقد داستان را که به جلسات 
پنج شنبه ها معروف شد، از ســال ۱362 تا پایان عمر خود در هر شرایطی به صورت مستمر برگزار کرد. 
سردبیری ماهنامه ادبی کارنامه را در تابستان ۱377 بر عهده گرفت و نخستین شماره آن را در دی ماه 
همین سال منتشر کرد. یازدهمین شماره کارنامه به سردبیری او پس از مرگش در خرداد ۱379 منتشر 
شد. پس از درگذشت وی، بنیاد هوشنگ گلشیری برای ادامه تالش های او و حمایت از فعالیت های 
ادبی تشکیل شد و جایزه هوشنگ گلشیری را برای اهدا به آثار منتخب ادبیات داستانی فارسی برقرار کرد. 
از جمله آثار او می توان به این نام ها اشاره کرد: مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، دست تاریک دست 
روشن، بره گمشده راعی، آینه های دردار، ِجن نامه و... هوشنگ گلشیری را بحق، پس از صادق هدایت 
بزرگ ترین داستان نویس ایرانی می دانند. مشهورترین اثر او رمان کوتاه »شازده احتجاب« بود که گلشیری 
در اواخر دهه چهل با انتشار آن به شهرت فراوانی رسید. هوشنگ گلشیری ۱6 خرداد ۱379 درگذشت.

6 هزار درخت در خیابان ولیعصر از بین رفته است
آخرین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقالب تهران در دادستانی تهران برگزار شد. در 
این جلسه عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی دادستانی تهران 
در حوزه های مختلف، از برگزاری سی جلسه آموزشی برای قضات و معاونین دادسرا در سال جاری 
خبر داد و همچنین اعالم کرد: در سال جاری چهل جلسه  کاری با موضوعات دفاع از کیفرخواست، 

اجرای احکام، جرایم خاص، مبارزه با مواد مخدر و همایش های تخصصی برگزار شده است.
وی در بیان تغییر سیاست دادستانی تهران در سال جاری گفت: از نیمه  دوم سال به این نتیجه رسیدیم 
که مناسب است به جای اینکه بنشینیم تا دســتگاه ها به ما از مشکالت گزارش بدهند، ما به سراغ 

دستگاه ها برویم و مطالبه گری کنیم.
جعفری دولت آبادی در ارزیابی سیاست مطالبه گری، آن را موفق خواند و گفت: باید سیاست اجرایی 
را با سیاســت پیش گیری پیوند بزنیم و همچنان که به سوی مجرمان می رویم، به سوی سیبل های 
مجرمانه مانند قهوه خانه ها، داروخانه ها، رستوران ها و دیگر اماکنی که در سطح شهر فعالیت دارند 
و فعالیت غیرقانونی آن ها می تواند بستر جرایم را فراهم نماید، حرکت کنیم. دادستان تهران از ادامه  
این سیاست در ســال آینده خبر داد و از سرپرستان نواحی خواســت به ویژه در حوزه های اجتماعی 
و فرهنگی مطالبه گری کنند و افزود: ما نباید منتظر دســتگاه ها باشــیم، بلکه باید برای مصونیت 
فرهنگی و اجتماعی ورود جدی کنیم. جعفری دولت آبادی این سیاست را به منزله  جایگزینی دادسرا 
به جای دستگاه های اجرایی ندانســت و گفت ما فقط می خواهیم حقوق مردم را مطالبه کنیم. وی 
سپس با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر قریب به 6 هزار اصله درخت در خیابان ولیعصر از بین رفته 

است، مطالبه گری در حوزه  حقوق مردم را از جمله وظایف دادستان دانست.
جعفری دولت آبادی از اقدامات سرپرستان نواحی دادسرا در امر اجرای احکام قدردانی کرد و با اشاره 

به همایش اخیر اجرای احکام از سرپرستان خواست در بخش اجرای احکام سرمایه گذاری کنند.
دادستان تهران تجربه های همکاری دادستانی و پلیس در امر مبارزه با جرایم خاص را موفق خواند و 
با اشاره به جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد، اظهار کرد: متمرکز شدن بر روی جرایم 
خاصی مانند سرقت و مواد مخدر راهگشا خواهد بود. دادستان تهران از مدیریت واحد دو دادسرای 
شهرداری ها و انفال و ثروت های عمومی )دادسرای زمین خواری( در اسفند ماه سال جاری خبر داد 
و گفت این تدبیر به معنای ادغام دو دادسرای مذکور نمی باشد، بلکه هدف مدیریت واحد است که با 

هدف برنامه ریزی برای مسائل شهری تهران و مدیریت در این زمینه اتخاذ شده است.
جعفری دولت آبادی از معاونان دادســرا، دادستان های شهرســتان ها و روسای دادگاه های بخش 
استان تهران خواست مسائل موجود در حوزه های خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس برای سال 
آینده برنامه ریزی کنند. وی با تاکید بر اینکه تهران بزرگ به یک برنامه منسجم نیاز دارد، اظهار کرد: 
ارائه  سیاســت کلی از سوی دادستانی خواهد بود و تنظیم برنامه های محلی باید از سوی سرپرستان 

نواحی دادسرا و دادستان های شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش به عمل آید.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

این مرد جان اسنو را زنده خواهد کرد؟ 
ایان مک شــین بازیگر جدید ســریال »بــازی تاج و 
تخت« تصادفًا کمی از اطالعات فصل جدید سریال 
را فاش کرد. مک شــین پیش از ایــن نیز فاش کرده 
بود که نقش کســی را بازی می کند که در بازگرداندن 
شــخصیتی که گمان می شــود مرده اســت، نقشی 
اساسی دارد. این گفته مک شین سبب شد بسیاری 
گمان کنند که شــخصیت مورد نظر او احتماال جان 
اسنو است. این بازیگر به تازگی در گفت وگویی درباره 

لو دادن نقش خود در ســریال با کنایه گفت: »با گفتن کوچک ترین چیزی اینترنت به هیجان 
می آیــد.« البته او در همین گفت وگو هم تا حدودی نقش خــود را لو داد. بازیگر »جان ویک« با 
اشاره به اینکه پس از دریافت پیشنهاد بازی در این سریال تنها زمانی نقش را پذیرفت که فهمید 
تنها در یک اپیزود بازی خواهد کرد، گفت: »به خودم گفتم این بدان معنا است که من در پایان 
اپیزود می میرم.« او پیش از این درباره جزئیات نقش خود به بی بی ســی گفته بود: »شخصیت 
من در این ســریال پیشــینه ای جنگجو دارد که تبدیل به فردی هوادار صلح شده، و گروهی از 
افراد صلح طلب را گرداگرد خود دارد.« او به بی بی ســی گفت که شخصیتی بسیار محبوب را به 
سریال بازمی گرداند. گفتنی است سریال پربیننده و جذاب »بازی تاج و تخت« که تا کنون پنج 
اپیزود آن پخش شــده است، طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد و همه عالقه مندان این 
سریال در انتظارند که ببینند شخصیت محبوب و یکی از قهرمانان اصلی این سریال یعنی جان 

اسنو، زنده خواهد شد یا نه؟

سرقت نقاشی های ارزشمند »فرانسیس بیکن«
پنج نقاشی اثر »فرانســیس بیکن« به ارزش تقریبی 
بیش از 30 میلیون دالر به ســرقت رفت. رسانه های 
اسپانیایی از به ســرقت رفتن پنج نقاشی گران قیمت 
اثر »فرانســیس بیکــن« از خانه یک کلکســیونر در 
شــهر مادرید خبر دادند. مشــخص نیست چرا خبر 
این سرقت بزرگ که ژوئن سال گذشته میالدی رخ 
داده، تاکنون رسانه ای نشــده بود؛ اما منابع نزدیک 
به تیم بازرسان این ســرقت اعالم کردند که سارقان 

در یک عملیات فوق العاده حرفه ای در زمان حضور نداشــتن مالک در خانه با غیرفعال کردن 
سیستم هشدار امنیتی، اقدام به ســرقت این پنج نقاشی ارزشمند کرده اند. به گزارش گاردین، 
بنابر اعالم پلیس مادرید، مالک این پنج نقاشــی یکی از دوســتان نزدیک »فرانسیس بیکن« 
بوده است. »فرانسیس بیکن« هنرمند سرشناس اهل ایرلند در سال ۱992 در سن ۸2 سالگی 
در مادرید اسپانیا درگذشت و آثار سورئال او نزد بسیاری از کلکسیونرها محبوبیت ویژه ای دارد. 
مرگ »بیکن« در دهه 90 میالدی بر شهرت او افزود و موجب شد نقاشی »سه مطالعه بر لوسین 
فروید« که او در ســال ۱969 آن را خلق کرده بود، پس از مرگش به قیمت بیش از ۱42 میلیون 
دالر به فروش برسد و رکورد فروش آثار هنری آن زمان را جابه جا کند. »فرانسیس بیکن« یکی 
از نقاش های نامی اکسپرسیونیست قرن بیستم است. این هنرمند ایرلندی بیشتر شهرت خود 
را مدیون از شــکل  افتادگی های خشنی است که در بدن و چهره  شخصیت های نقاشی هایش 

ایجاد می کرد. بیکن را نقاش بحران انسان مدرن پس از جنگ جهانی دوم نامیده اند. 
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