
باید شرایط ورزش بانوان را فراهم شود
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در آیین تجلیل از قهرمانان و مدال 
آوران ورزش کشور در سالن اجالس سران افزود: ورزش کار بسیار ارزشمند اجتماعی است و 
آثار ارزشمندی برای جامعه دارد.رئیس جمهوری اظهار داشت: خوشحالم که خودمان را برای 
فعالیت پرنشاط در سال ۹۵ آماده می کنیم و این جمع مدال آور می تواند پایان خوبی برای سال 
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 می دانم از کجا به استقالل 
فشار می آورند!

حسن روحانی:

از سال 94 تا پایان تاریخ افتخار می کنیم
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح روز سه شنبه در مراسم تقدیر از ورزشکاران و مدال آوران 

سال 93 با بیان اینکه گاهی با یک تیم معمولی بازی می کنیم و گاهی با تیم های بزرگی مثل برزیل و 
آرژانتین، گفت: اگر در بازی با این تیم ها برنده هم نشویم بازی خوب به اندازه برنده شدن در جامعه تاثیر 

می گذارد اما وقتی با شش تیم قوی دنیا بازی می کنیم کار ما بسیار سخت است و کار وقتی سخت تر 
می شود که این تیم ها بازیکنان شان را با هم ترکیب می کنند و از میان خود بهترین ها را بر می گزینند. 
رئیس دولت یازدهم در ادامه اظهار کرد: شما وقتی به عنوان کشور ایران به مقابله با آن ها می روید و 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3پیروز می شوید برای ملت خود غرور می آفرینید اما وقتی کسی برای این موفقیت ... صفحه ۷

پرویز مظلومی ل با بیــان اینکه قراردادم برای 
هدایت آبی پوشان دو ساله 
است به انتقادهای مطرح 
شده پاسخ داد و گفت: اگر 
استقالل این فصل زیبا 
بازی نکرده  ...

انگیزه ها و طرح هایی برای انقالب زدایی از حوزه علمیه وجود دارد

رهبــر انقالب: حوزه بایــد انقالبی بماند
صفحه 2

صفحه 3

حجت االســالم سیدمحمدحسن 
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس 

شورای اسالمی  ...

معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: در 
این مورد یک عده تصور می کنند 

مامور  ...

سید علی محمد بزرگواری نماینده 
مردم کهگیلویه و بهمئی در جلسه 

علنی امروز  ...

 الیحه 
 دو دوازدهم 

تایید شد

عده ای فقط 
شعار می دهند

»َمن َمن کردن 
ها« در شان شما 

نیست

مأموریت انجام شد!

 تالش برای حذف 
منصوبین رهبری قبیح بود

آیت الله آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز 
در نشست با روسای کل دادگستری سراسر کشوربا 
اشــاره به انتخابات اخیر برگزار شده، حضور باالی 
مــردم را اظهار پذیرش نظام از ســوی آن ها عنوان 
کرد و با نگاهی آسیب شناسانه به انتخابات گفت: در 
انتخابات گروه ها آزادند که لیست ارائه کنند، اما اینکه 
عــده ای اصرار بورزند که فالن امام جمعه و یا رئیس 
قوه قضائیه که منصوبین رهبری هستند، رای نیاورند 

صفحه 3بسیار عمل قبیح و زشتی بود ...

اظهارات کم سابقه »خالد 
مشعل« درباره ایران

خالــد مشــعل، رئیس دفتر سیاســی حمــاس، در 
مصاحبه ای با شــبکه خبری »فرانــس ۲۴« درباره 
وضعیــت فلســطین و مقاومت مردمــی اظهاراتی 
را مطــرح کرده اســت. امــا نکته برجســته و جالب 
توجــه اظهــارت وی، اتخــاذ لحنــی کــم و بیــش 
مصالحه جویانه درباره رژیم اســرائیل و علنی کردن 
اختالفات جنبش متبوعش با ایران اســت. مشعل 
در بخشــی از این مصاحبه، با اشاره به اینکه حماس 

صفحه 4قصد جنگ با رژیم اسرائیل ...

جزئیات جدید از پرداخت 
تسهیالت مسکن

پرداخــت وام ۱۶۰ میلیونی به واحدهای مســکونی ۱۵ 
سال ساختدســتورالعمل اعطای انواع وام های جدیدی 
بانک مســکن که اواخر هفته گذشــته به تمامی شــعب 
این بانک در شــهرهای مختلف ابالغ شــد شامل نحوه 
افتتاح حساب و اعطای تســهیالت »صندوق پس انداز 
مســکن یکــم زوجیــن خانه اولــی )وام ۱۶۰ میلیــون 
تومان(«، »اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مســکن زوجین )وام ۱۰۰ میلیون تومانی(«، »حســاب 

صفحه 5پــس انداز مســکن جوانــان« و  ...

ابالغ جدول حق بیمه 
شخص ثالث سال ۹۵

قــوه قضائیه در اطالعیــه اي میزان دیه در ســال 
۹۵ را ۱۹۰ میلیــون تومان بــراي ماههاي غیرحرام 
اعالم کرد. بر این اســاس، از ابتداي ســال ۱۳۹۵ 
مبلغ ریالي دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون 
تومــان براي ماههــاي غیرحــرام و از۲۲۰ میلیون 
تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان براي ماههاي حرام 
افزایش مي یابد. بر این اســاس، بیمــه گذاران باید 
براي تهیه الحاقیــه مربوط به مابه التفاوت افزایش 

صفحه 5دیــه اقدام و تعهــدات بیمه  ...

دید و بازدید نوروزی نه؛ 
رسیدگی به نیاز روحی!

دیــد و بازدید یا "عید دیدنی" یکی از آیین های اصلی 
و مهم نوروزی اســت؛ در نوروز رســم است نخست 
بــه دیدن بــزرگان فامیــل، طایفه و شــخصیتهای 
علمــی و اجتماعی می روند. در بســیاری از این عید 
دیدنــی هــا، همه اعضــای خانواده شــرکت دارند. 
کتــاب هــای تاریخی و ادبــی، تنها از عیــد دیدنی 
های رســمی دربارهــا و امیران و رئیســان خبر می 
دهند؛ » دیدن«هــای نوروزی از روزهای نخســت 

صفحه 6فروردیــن آغــاز شــده و گاه تــا  ...

صفحه 4

تصمیم ناگهانی رئیس جمهور روسیه برای خارج کردن نیروهایش از سوریه
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شورای امنیت پاسخ  افراد در تردید را داد
مدیرکل سیاســی و امنیت بین الملل وزارت خارجه نتیجه جلسه روز دوشنبه شورای امنیت درباره ایران را نشان دهنده 
اقتدار دفاعی و صداقت تیم مذاکره کننده هســته ای دانست. حمید بعیدی نژاد در کانال رسمی خود نوشت: - وقتی 
آقای دکتر عراقچی با همان طمأنینه همیشــگی و با استدالل های چند الیه و حقوقی توضیح می دادند که: ١- بحث 
موشک در برجام اصال مطرح نشده است و ایران با قدرت می تواند به برنامه های دفاعی موشکی خود ادامه دهد، و ٢- 
این که حتی نقض قطعنامه شورای امنیت هم به نقض برجام منجر نخواهد شد، برخی رسانه ها و چهره های سیاسی با 
تعجب شدید این استدالل ها را متاسفانه حتی به تمسخر می گرفتند و استدالل می کردند که بحث موشک در قطعنامه 

2231 شــورای امنیت به صراحت ذکر شده است و با این کار کشورهای پنج بعالوه یک عمال برنامه موشکی ایران را به اجرای برجام گره زده اند. آن ها 
اصرار داشتند که این استدالل تیم مذاکرات هسته ای که نقض قطعنامه شورای امنیت، نقض برجام نیست به هیچ وجه حقوقی و تخصصی نیست و 
موضعی سیاسی و برای آرام کردن افکار عمومی است.  - و باز وقتی آقای دکتر عراقچی توضیح می دادند که عبارتی که در قطعنامه شورای امنیت در 
خصوص موشــک آمده است اوال واجد توصیه است و ثانیا شورای امنیت فقط ایران را دعوت به منع توسعه برنامه موشکی که برای حمل سالح های 
هسته ای طراحی شده باشد کرده است، این عزیزان باز این استدالل ها را رد می کردند و باز اصرار می کردند که با این عبارت در قطعنامه شورای امنیت 
باید برنامه موشــکی کشور تعطیل شود. خوشبختانه اتفاق دیروز در بررسی موضوع آزمایشات موشکی ایران در شورای امنیت، تمامی پاسخ های الزم 

و روشن به ابهامات این افراد در تردید را داد. 

شکایت از قاضی پور را پیگیری می کنیم
رییس فراکســیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر اینکه شکایت از قاضی پور را حتی بعد از دوره نمایندگی پیگیری 
می کنند، گفت که محور شــکایت اظهارات ایشان و توهین به نمایندگان بوده که حتی برخی از نمایندگان آقا نیز پای 
این شــکایت را امضا کرده اند.فاطمه رهبر در حاشیه جلسه علنی امروز )سه شــنبه( مجلس در مورد آخرین اخبار از 
شکایت از قاضی پور، گفت: ما شکایتی به دادستانی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
ارسال کردیم که ان شاءالله پیگیری خواهیم کرد تا نتیجه دهد.وی در مورد حضور در هیات نظارت بر توضیح در این 
موارد، گفت: با توجه به اینکه کمیســیون ها درگیر بودجه بودند هنوز از ما نخواسته شده که در کمیسیون حضور پیدا 

کنیم ولی به طور کلی برای ما این کافی است که طرح موضوع شده و آن را به ویژه از طرف دادستانی کل کشور پیگیری می کنیم.رییس فراکسیون 
زنان و خانواده مجلس در مورد تعداد امضاهای این شــکایت گفت: آقایان نیز این شــکایت را امضا کرده اند اما نخواستند نام و تعداد امضاها مطرح 
شود. از بین 9 خانم مجلس 6 خانم امضا کردند البته خانم میرگلوبیات مرخصی بودند و دو نفر از خانم های مجلس امضا نکردند.رهبر در مورد تالش 
تعدادی از نمایندگان مجلس برای پس گرفتن این شکایت نیز گفت: همان روز که ما مشغول جمع کردن امضا بودیم تعدادی از آقایان پیش ما آمدند 
و تاکید کردند که منظور آقای قاضی پور چیز دیگری بوده اما مطلب کامال مشهود و مشخص است. آنها گفتند که آقای قاضی پور عذرخواهی کرده 
اما حرف ما این اســت با توجه به اینکه مطلب را در جمع خصوصی نگفته و در جمع عمومی عنوان شــده باید عذرخواهی در همان جمع عمومی و با 

همان برد رسانه ای صورت گیرد.

 تهدیدات به فرصت 
تبدیل شده است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ضرورت ماندن در 
راه انقالب و درک اهداف آن روز به روز بیشتر می شود 
گفت: برای حفظ و توسعه گفتمان انقالب اسالمی 
همه باید تالش کنند و این ضرورتی اســت که ادامه 
داشته و تحقق آن با گذشت زمان سخت تر می شود.
سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل 
ســپاه در اولیــن همایش هم اندیشــی همســران 
شــهدای مدافع حرم که بــه همــت اداره ایثارگران 
ســپاه در مجتمع فرهنگی الغدیرنیروی زمینی سپاه 
برگزار شــد، با تسلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا سالم الله علیها، تشــکیل حکومت اسالمی و 
در حاکمیت قرار گرفتن اسالم را هدف نهایی تمامی 
شــهدا از ائمه معصومین) علیهم السالم ( تاکنون 
عنــوان و تصریح کرد: دفاع حضــرت زهرا )س( از 
والیت در واقع دفاع از اسالم بود و امروز نیز شاهدیم 
که وصیت نامه های شــهدا مملو از توصیه به حفظ 
اسالم، پشتیبانی از امام و ولی فقیه و حفظ و حراست 

از انقالب اسالمی است.
وی تصریح کرد: در سال های دفاع مقدس هرچند 
دشــمنان با بهانه های واهی ایران اســالمی را مورد 
تجــاوز قرار دادند، اما هدف اصلــی آنها جلوگیری از 
توســعه و گسترش انقالب اســالمی در جهان بود و 

این تقابل تا به امروز نیز ادامه دارد.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ماهیت تهدیدات نظام 
سلطه و استکبار بر علیه انقالب اسالمی معطوف به 
حوزه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی شده است، 
خاطرنشان کرد: به حمدالله امروز تهدیدات نظامی و 
حتی امنیتی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
فرصت تبدیل شده و منجر به توسعه گفتمان انقالب 

اسالمی در جهان گردیده است.
وی افزود: امــروز هدف دشــمنان از تقابل با جبهه 
مقاومــت نیز محــدود کــردن انقالب اســالمی و 
جلوگیری از گسترش آن اســت که به یاری خدا این 

تهدید هم در حال تبدیل شدن به فرصت است.
جعفری با تاکید بر اینکه ضرورت ماندن در راه انقالب 
و درک اهداف آن روز به روز بیشــتر می شــود گفت: 
برای حفظ و توســعه گفتمان انقالب اسالمی همه 
باید تالش کنند و این ضرورتی است که ادامه داشته 

و تحقق آن با گذشت زمان سخت تر می شود.
وی نقش همسران شهدا را در حرکت مجاهدان راه 
خدا تعیین کننده و اساسی برشمرد و گفت: شهدای 
مــا در وصیت نامه ها خود را مدیــون فداکاری، ایثار 
و گذشت همسرانشــان می دانند و این از افتخارات 
همسران شهداست که برای حفظ،استمرار و تعمیق 

این راه نورانی تالش می کنند.
فرمانده کل سپاه در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه 
دشــمنان باورها و اعتقادات ملت ایران را هدف قرار 
داده اند، گفت: در این شرایط جامعه ما نیاز به توسعه 
و عمق بخشــی فرهنــگ ایثار، ازخودگذشــتگی و 
شهادت دارد و همسران شهدا می توانند در تبیین این 

ویژگیهای تعالی بخش نقش ارزنده ای را  ایفا کنند.

حوزه باید انقالبی بماند
انگیزه ها و طرح هایی برای انقالب زدایی از حوزه علمیه وجود دارد

رهبر انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه 
علمیه قم با تبیین جایگاه و نقش بی بدیل و تأثیرگذار حوزه علمیه قم در پیروزی 
انقالب اسالمی به برخی تالش ها برای انقالب زدایی از حوزه های علمیه اشاره 
کردند. آیت الله خامنه ای با هشدار در این خصوص تصریح کردند: حوزه علمیه 
قم باید همچنان یک »حوزه انقالبی و مهد انقالب« باقی بماند و رسیدن به این 

هدف نیازمند اندیشه، تدبیر و برنامه ریزی دقیق است. 
رهبــر انقالب همچنین در این ســخنان نقش حوزه هــای علمیه و طالب در 
انقالب را حیاتی خواندند و یادآور شــدند که اگر حوزه نبود، مبارزات دانشجویی 
در محدوده دانشــگاه تمام می شد و شــاید حرکت امام خمینی نیز به موفقیت 

نمی رسید. 

بدون حوزه، شاید حرکت امام نتیجه نمی داد
آیت الله خامنه ای سخنان خود را با بیان مقدمه ای درخصوص تأثیرگذاری حوزه 
علمیه قم در پیروزی انقالب اســالمی و استمرار آن و نسبت حوزه علمیه قم با 
انقالب آغاز کردند و گفتند: دو جریان در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی 

تأثیرگذاری آشکار داشتند 1- دانشگاه 2- حوزه علمیه.
رهبر معظم انقالب اســالمی با اشــاره به وجود مبارزات دانشــگاهی در نقاط 
مختلــف جهان بدلیل فضای طبیعی دانشــگاهها و آشــنایی دانشــجویان با 
مسائل روز افزودند: مبارزات دانشجویی در ایران، چه در دوره مبارزات اسالمی 
و چه قبل از آن هم وجود داشــت اما مبارزات دانشــجویی بدلیل دامنه محدود 

تأثیرگذاری آن هیچ گاه به یک تحول و انقالب در کشور منتهی نشد.
ایشــان تأثیرگذاری حرکت و مبارزه دانشگاهی در پیروزی انقالب اسالمی را به 
دلیل حضور عامل اصلی یعنی مبارزات روحانیت دانستند و خاطرنشان کردند: 
ما قدردان مبارزات دانشجویان هستیم اما اگر این مبارزات بدون حضور مبارزات 
روحانیت بود، قطعًا به همان محیط دانشگاه محدود می شد و به اتمام می رسید.

رهبر انقالب اسالمی، »فراگیر بودن و تأثیرگذاری« را دو ویژگی حرکت روحانیت 
در انقالب اسالمی برشمردند و افزودند: حوزه علمیه قم از دو بخش »مرجعیت و 

طالب« تشکیل شده است که امام )ره( به عنوان بخش مرجعیت، اعالمیه می 
دادند و ســخنرانی می کردند اما آن بخشی که سخنان و دیدگاههای امام )ره( 

را به عمق جامعه و تا دور دست ترین مناطق رساند، روحانیت و طالب بودند.
آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر حوزه علمیه قم نبود، حرکت امام )ره( شاید 
به موفقیت نمی رسید و این، نشان دهنده نقش حوزه علمیه قم در شکل گیری و 
استمرار انقالب اسالمی است. ایشان افزودند: آن نیرویی که مردم را به خیابانها 
آورد و آن راهپیمایی های بزرگ و میلیونی را شــکل داد، تأثیرگذاری طالب بود 

که فکر و نیت امام )ره( را در دورترین نقاط کشور نیز منتقل کردند.

می خواهند حوزه را انقالب زدایی کنند 
رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه حلقه واسط میان امام )ره( و شکل 
گیری انقالب اسالمی، حوزه علمیه قم بود، خاطرنشان کردند: با توجه به نقش 
ممتاز و بی بدیل حوزه علمیه قم در پیروزی انقالب اسالمی، اکنون انگیزه ها و 

طرح هایی برای »انقالب زدایی« از حوزه علمیه وجود دارد.
آیت الله خامنه ای گفتند: اگر بخواهیم نظام اســالمی همچنان »اسالمی و 
انقالبی« بماند باید حوزه علمیه، »انقالبی« بماند زیرا اگر حوزه علمیه انقالبی 

نماند، نظام در خطر »انحراف از انقالب« قرار خواهد گرفت.
ایشان با تأکید بر اینکه باید از هرگونه تالشی برای »انقالب زدایی« از حوزه های 
علمیه احســاس خطر کرد، افزودند: باید با فکر و تدبیر و برنامه ریزی حکمت 
آمیز، با این خطــر مقابله کرد تا حوزه علمیه قم همواره یک حوزه انقالبی و مهد 

انقالب باقی بماند و بینش و حرکت انقالبی در آن توسعه یابد.
آیت الله خامنه ای با اشــاره به شــیوه های مخالفت با انقالب افزودند: گاه به 
صراحت با اصل انقالب مخالفت می شــود اما گاهی غیرمســتقیم با مبانی و 
مبادی اعتقادی انقالب مخالفت می شــود که باید در این زمینه حساس بود و 
تأکید مکرر بر ضرورت هوشیاری در مقابِل استکبار و امریکا به همین علت است.

ایشــان علت اصلی مخالفت نظام ســلطه با جمهوری اســالمی را ایستادگی 
ایران در مقابل نظام ظالمانه جهانی برشــمردند و خاطرنشــان کردند: اگر این 

ایســتادگی نباشد هر اسم و شکلی داشته باشــید، نظام سلطه با شما مخالفتی 
نخواهد داشت.

تقابل با مبانی امام، ضدیت با اسالم سیاسی است
رهبر انقالب اسالمی مخالفت با مبانی و مسائل مورد تأکید امام حکیم و بصیر 
و هوشــیاِر ملت را از دیگر شــیوه های مخالفت غیرمســتقیم با انقالب و نظام 
اســالمی خواندند و افزودند: معنای حقیقی تقابل سیاسی و تبلیغی با مبانی و 
تأکیدات امام خمینی )ره( ، ضدیت با اسالم سیاسی و اسالم نابی است که اولین 

بار پس از صدر اسالم در ایران به تشکیل حکومت پرداخته است.
ایشــان در بیان راه حل مقابله با حرکتی که تضعیف تفکر و روحیه انقالبی را در 
حوزه ها دنبال می کند گفتند: مجموعه های دست اندرکار حوزه به ویژه مجمع 
نمایندگان طالب حوزه علمیه قم می توانند با گسترش برنامه ریزی شده ارتباط 
منظــم و محتوایی با بدنه حوزه، تشــکیل گروههای فکری برای دســتیابی به 
راههای صحیح ترویج تفکرات انقالبی، شناســایی و حل مشکالت و شبهات 

ذهنی طالب در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
آیت الله خامنه ای مجمع نمایندگان طالب را پدیده بسیار خوبی ارزیابی کردند 
کــه باید از لحاظ قانونی و جایگاهی و نیز از لحــاظ درونی و محتوایی تداوم یابد 
و تقویت شود. ایشــان افزودند: با این نگاه و با برنامه ریزی الزم و در پرتو فضل 
الهی صدها مدرس موفق و انقالبی تربیت می شــوند و با تکیه بر رابطه قلبی و 
معنوی طالب و مدرســین، در حوزه های علمیه، تفکر و روحیه انقالبی هرچه 

بیشتر ترویج خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشــان تأکید کردند: با وجود برخی پدیده 
های نامطلوب در گوشــه و کنــار، جهت گیری کلی حرکت کشــور، خوب و رو 

به پیشرفت است و افق آینده به لطف پروردگار در همه زمینه ها روشن است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمین حسینی نژاد 
رئیس مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم گزارشی از طرح ها و 

فعالیت های این مجمع و برنامه های آن بیان کرد.

پیگیری روزواکنش روز

اصرار بر حذف بشار اسد، دیکته و خواست صهیونیست ها است
سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به مواضع دولت سعودی و نمایندگان گروه های معارض سوری وابسته به آل سعود در مذاکرات جاری و آینده سوریه 
اظهار کرد: انتخاب رهبر یک ملت و رئیس یک کشــور با رای مردم آن کشــور خواهد بود و اصرار سیاســی بر رد یا تعیین رهبر یا رئیس یک کشور، خواسته ای غیر دموکراتیک و دشمنی با مردم ساالری 
اســت.وی افزود: سعودی ها فکر می کنند هنوز در 15 سال قبل زندگی می کنند و خواســتار اقدام قدرت های جهانی به روش روی کار آمدن آل سعود و حاکمیت آنان بر سرزمین های اسالمی است.
سرلشــکر فیروزآبادی با پوسیده خواندن این گونه افکار و مواضع خاطرنشــان کرد: این فکر مرتجعانه رویایی از یک خواب غیر صادقانه بوده و هرگز تعبیر نخواهد شد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
اصرار دولت عربستان و نمایندگان گروهی های ســوری وابسته برای حذف بشار اسد را به معنی گسترش تروریست های داعش و روی کار آمدن حکومت تکفیری در سوریه دانست و تاکید کرد: 
حذف بشار اسد دیکته و خواست صهیونیست ها است.سرلشکر فیروزآبادی با تاکید بر اینکه فرهنگ امروز و مردم جهان فقط انتخاب مردم را مشروع می داند تصریح کرد: سازمان ملل و آقای 
رئیس نیز می دانند که حرف سعودی ها قول زور است لکن به دالیل سیاسی، حضور سعودی ها را تحمل می کنند ولی آزادگانی مانند روسیه و ایران و چند کشور عربی هستند که از مردم سوریه 

و نظر آنان حمایت می کنند.

سیاسی
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هدف اصلی ما باال بردن اقتدار کشورمان است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: هدف اصلی ما باال بردن اقتدار کشورمان است و در این زمینه متناسب با تهدیدات به تقویت خود می پردازیم.امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان درباره 
توانمندی صنعت دفاعی کشــور بر اســاس تکیه به توان داخلی که مورد تاکید فرمانده معظم کل قوا اســت، اظهار کرد: امروز صنعت دفاعی به این قابلیت و توانمندی رســیده که تجهیزات دفاعی را متناسب 

با تهدیدات و نیاز های نیروهای مســلح با همت داخلی و بدون اتکا به کشــورهای خارجی در شــمارگان بســیار باالیی آماده کرده و در اختیار نیروهای مســلح بگذارد.وی افزود: هدف اصلی ما باال بردن 
اقتدار کشــورمان است و در این زمینه متناسب با تهدیدات به تقویت خود می پردازیم.پوردســتان همچنین درباره انتقال تجارب ارزنده نیروی زمینی در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات مختلف به 

بخش صنعت کشــور نیز گفت: وظیفه نیروهای مســلح ساخت نمونه محصول با هماهنگی و ارتباط با صنعت دفاعی و مراکز دانشگاهی است به عنوان مثال در نیروی زمینی ارتش انواع اسلحه 
تک تیر انداز شــامل شاهر، باهر و ... تولید و همچنین تانک ذوالفقار طراحی و ساخته شده و برای تولید انبوه تحویل وزارت دفاع هم شده است.وی افزود: صنعت دفاعی نیز به این قابلیت رسیده 

که تجهیزات دفاعی را متناســب با نیاز ما تولید انبوه کرده و تحویل دهد و این خواست رهبری در اقتصاد مقاومتی است.

الیحه دو دوازدهم تایید شد
حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 
نایب رئیس اول مجلس شــورای اســالمی 
پیش از پایان آخرین نشســت علنی مجلس 
در ســال جاری در ســخنان کوتاهی اظهار 
داشــت: الیحه دو دوازدهم بودجه 95 را که 
روز گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و امروز 

هم نمایندگان آن را به تصویب رساندند، به تأیید شورای نگهبان رسید، بنابراین 
دولت در آغاز ســال 95 می تواند با الیحه دو دوازدهم اقدامات قانونی خود را 
انجام دهد.وی افزود: کمیسیون های تلفیق »برنامه ششم توسعه« و »بودجه 
سال 1395 کل کشور« طبق برنامه اعالم شــده امروز و فردا جلسه خواهند 
داشت و در آغاز سال 95 نیز بررسی الیحه بودجه در دستور کار صحن علنی 
مجلس قرار خواهد گرفت؛ با نهایی شــدن رســیدگی به الیحه برنامه ششم 
توسعه در کمیسیون تلفیق، این الیحه نیز در دستور پارلمان قرار خواهد گرفت.

عده ای فقط شعار می دهند
معــاون اول رییس جمهوری بــا تاکید بر 
اجرای اقتصــاد مقاومتی گفــت: در این 
مورد یک عده تصور می کنند مامور شــده 
اند کــه راجع بــه اقتصاد مقاومتی شــعار 
دهند و یک عده دیگر هم مامور هســتند 
که اجــرا کننــد و آن ها بگوینــد چرا اجرا 

نکردید. خب شــما چکار کردیــد، مگر اقتصاد مقاومتــی مربوط به یک 
گروه است؟

جهانگیری با اشاره به اینکه سال 94 سال همدلی و همزبانی دولت و ملت 
از سوی رهبر معظم انقالب نامگذاری شده است، گفت: سال سخت برای 
دولت، اقتصاد و اداره کشــور بحمدالله به خوبی طی شــد ما شاید در طول 
ســال های پس از انقالب به جهت اداره و منابع درآمدی کشور سال چنین 

دشواری نداشتیم.

»َمن َمن کردن ها« در شان شما نیست
ســید علی محمد بزرگــواری نماینده مردم 
کهگیلویــه و بهمئی در جلســه علنی امروز 
مجلس و در تذکر شفاهی خطاب به رئیس 
جمهور گفت: آقای روحانی، از این منم منم 
ها دســت بردارید! خیلی ها منم منم کردند 
که اولین آنها بنی صدر خائن بود.وی خطاب 

به رئیس جمهور ادامه داد: اگر دولت برای شماســت، پس امام و شــهدا و 
رهبری و مردمی که به شما رای دادند و مجلس نهم که به وزرای شما رای داد 
و البته نباید به برخی از آنها رای می داد، چه کاره هستند!؟عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلــس با بیان اینکه این منم منم کردنها در شــان یک نفر با 
لباس روحانیت نیست، گفت: این یک میلیون و صد هزار شغلی که می گویید 
ایجاد کردیم، در کجاست!؟ یک مورد از آنها را در استان محروم کهگیلویه 

و بویراحمد نشان دهید.

 برخی ها به راحتی 
رشوه می گیرند 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با ابراز تاســف نســبت به جایگزینی ضدارزش ها به 
جای ارزش ها در جامعه گفت: متاسفانه امروز شاهد 
رفتارهایی هســتیم که تا دیروز ناشایســت شــناخته 
می شد و امروز شاهد ظهور افرادی هستیم که آسوده 
رشــوه می گیرند، اختالس می کنند و از آب کره می 
گیرند. محمدباقر الفت در مراسم بزرگداشت مروجین 
پیشگیری از وقوع جرم و آســیب های اجتماعی، با 
انتقاد از این که در این ٣٠ ســال در جهت پیشگیری 
از وقوع جرم فعالیت چشــمگیری صــورت نگرفته 
است،گفت: ما تا به امروز منتظر بودیم جرمی صورت 
بگیرد تا بــا آن مقابله کنیم و این تقابل را از افتخارات 
خود معرفی می کردیم. متاسفانه ابزار عدالت کیفری 

در کشور ما روز به روز در حال افزایش است.
وی فعالیت هنر در ســال های قبــل از انقالب را در 
راســتای ترویج جرم و فســاد در جامعه دانست و این 
موضوع را دارای دالیلی مستدل و روشن عنوان کرد.
الفت با ابراز تاسف نسبت به نگاه قانونگذاران در این 
رابطه اضافه کرد: قانونگذاران ما به جای اینکه اقدام 
برای قضازدایی انجام دهند به دنبال قضایی کردن 

رفتارها و جرم انگاری هستند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اشتراکات پیش آمده 
میان معاونت پیشــگیری و هنرمنــدان اظهار کرد: 
امروز هــم از نظر ادبیــات، تفکر، نــگاه و اهداف به 
اشــتراکات قابل توجهی دســت پیدا کردیم و نقاط 
اختالف نظر را بــه حداقل ممکن رســاندیم که این 
وضعیت ناشــی از حســن نیت دو طرف بوده است. 
امیــدوارم ایــن تعامل با همین ســبک و ســیاق در 
ســال های آینده ادامه پیدا کند. معاون اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر لزوم فعالیت 
های هنری در حوزه پیشــگیری از جرایم تاکید کرد 
و گفــت: امیــدوارم محصــوالت هنری که بــا نگاه 
پیشــگیری از جرایم تولید می شــوند مورد ســرمایه 
گذاری های چشــمگیر قرار گیرد. الفت این تعامل را 
نیاز جامعه عنوان کرد و از جامعه هنری خواست تا با 
همکاری بیشتر با معاونت پیشگیری به تحقق اهدف 
این معاونت، یعنی کاهش آســیب هــای اجتماعی 
یاری رســانند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قــوه قضائیه در بخش دیگر از ســخنان خود با 
ابراز تاسف نسبت به جایگزینی ضدارزش ها به جای 
ارزش ها در جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز 
شاهد رفتارهایی هستیم که تا دیروز ناشایست شناخته 
می شد و امروز شاهد ظهور افرادی هستیم که آسوده 
رشــوه می گیرند، اختالس می کنند و از آب کره می 
گیرند. امروز حیا بازار پررونقی ندارد، چشــم بستن به 

مال حرام رونق ندارد و زندگی سالم رونق ندارد.
وی ادامــه داد: هدف ما این اســت کــه با همکاری 
جامعه هنری آن روح جوانمردی، بزرگواری و بازگشت 
به رسوم و عادات پسندیده را جایگزین کنیم و این امر 
در گرو ترغیب هنرمندان ارزشــمند بــه همکاری با 

معاونت پیشگیری است.

 تالش برای حذف 
منصوبین رهبری قبیح بود

از سال 94 تا پایان تاریخ 
افتخار می کنیم

آیت الله آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز در نشست با روسای کل دادگستری سراسر کشوربا اشاره به انتخابات 
اخیر برگزار شده، حضور باالی مردم را اظهار پذیرش نظام از سوی آن ها عنوان کرد و با نگاهی آسیب شناسانه به انتخابات 
گفت: در انتخابات گروه ها آزادند که لیســت ارائه کنند، اما اینکه عــده ای اصرار بورزند که فالن امام جمعه و یا رئیس قوه 

قضائیه که منصوبین رهبری هستند، رای نیاورند بسیار عمل قبیح و زشتی بود. 
آیت الله آملی الریجانی در این سخنان انتخابات اخیر را یک امتحان بزرگ الهی برای همه خواند که مردم در آن واقعا خوش 

درخشیدند و 62 درصد از واجدین صالحیت رای دادن در این انتخابات شرکت کردند. 
رئیس دستگاه قضا حضور مردم در پای صندوق های رای را اظهار کردن پذیرش نظام توسط آنان دانست و خاطر نشان کرد: 
در نزدیکی های هر انتخابات دشــمنان نظام با تمام ابزارها برای مایوس کردن مردم و مشوه کردن کار مجریان و ناظران 
انتخابات به میدان می آیند؛ اما ما شــاهد بودیم که در انتخابات اخیر علی رغم همه فریب کاری ها مردم به میدان آمدند و 
امتحان خوبی را نزد حق تعالی پس دادند. آیت الله آملی الریجانی در ادامه با آسیب شناسی عمل قبیح و زشتی که در ایام 
انتخابات از سوی ضد انقالب خارج نشین صورت گرفت و همراهی برخی داخلی ها را به همراه داشت، گفت: شناخت و 
آسیب شناسی عمل قبیح و زشتی که در ایام انتخابات صورت گرفت و مختص این انتخابات هم نبود بسیار حائز اهمیت 

است و باید پیرامون این پدیده روشنگری صورت گیرد.
به گفته وی از چندین ماه قبل از انتخابات عده ای ضد انقالب خارج نشین و مخالفان نظام به این فکر افتادند که برخی از 
چهره های این نظام خصوصا منصوبان رهبری را از ورود به مجلس خبرگان منع کنند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه از 
ضد انقالب خارج نشین انتظاری بیش از این نیست، گفت: آن چیزی که قیافه قبیح و زشتی داشت این بود که عده ای در 

درون کشور هم نقشه ضد انقالب خارج نشین را اجرا کردند.
آیت الله آملی الریجانی با بیان اینکه در انتخابات گروه ها آزادند که لیست ارائه کنند، تاکید کرد: اما اینکه عده ای اصرار بورزند 
که فالن امام جمعه و یا رئیس قوه قضائیه که منصوبین رهبری هستند، رای نیاورند بسیار عمل قبیح و زشتی بود. وی در 
ادامه با طرح این سئوال که چرا باید مسئوالن در داخل کشور با ضد انقالب خارج نشین همنوا شوند، گفت: از چندین ماه 
قبل از انتخابات علیه رئیس قوه قضائیه تبلیغات گســترده کردند که چرا بر احکام قصاص و حدود پافشاری می کند؛ خب 

این پافشاری که عالمت ایمان است.

مردم در دهان ضدانقالب زدند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در ایام انتخابات چنین می گفتند که برای اینکه فالنی در مازندران، فالنی در تهران، فالنی 
در کرمان و فالنی در خراسان رای نیاورد، باید به افراد ناشناس رای دهیم و در این راستا لیست هم ارائه کردند، اظهار کرد: 
علیرغم تمام تبلیغات ســوء مردم به صحنه آمدند و در دهان ضد انقالب زدند و در مازندران باالترین رای به کسانی دادند 
که آن ها نمی خواستند. وی با اشاره به اینکه در این رابطه بحث شخصی مطرح نیست، گفت: بلکه این بحث مطرح است 
که عده ای چطور به آسانی از قبح این کار گذشتند؛ اینکه عده ای در داخل همراستا با ضد انقالب خارج نشین لیست ارائه 

دهند و همان حرف های آنان را تکرار کنند، عمل زشتی بود که باید تبیین شود.
آیت الله آملی الریجانی تصریح کرد: کسانی که مدعی همراهی با رهبری هستند آیا واقعا همراهی کردند، آیا رهبری هم 
همین را می خواســتند که عده ای به دنبال حذف منصوبان ایشان باشند، قبح این کارخیلی زیاد بود. رئیس دستگاه قضا 
بیان داشت: متاسفانه عده ای در حالت غبار آلودگی فضا کارهایی انجام دادند و بعد هم گفتند همه چیز را فراموش کنیم، 
اما باید برای مردم روشن شود که اینها چه کردند و از این به بعد می خواهند چه کنند. وی خاطر نشان کرد: ما باید برای مردم 

روشنگری کنیم و ما مطمنیم که مردم والیت مدار ما دنبال اینها نخواهند رفت.
رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحوالت سیاسی اتفاق افتاده در کشور در سال 94 و تایید 
مشروط برجام توسط رهبری تصریح کرد: ما امیدواریم برجام بتواند مسیر کار دولت را تسهیل کند و تصویب این سند اقدام 
قابل توجهی بود؛ اما کشورهای سلطه گر فشارهای جانبی زیادی وارد می کنند و باید ببینیم برآیند این توافق چه خواهد بود.
آیت الله آملی الریجانی همچنین درخصوص اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر اظهار کرد: ما نمی پسندیم که عدد و رقم 
اعدام ها در کشور باال برود اما نسبت به حفظ امنیت کشور و برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر که زندگی مردم را از بین 

می برند باید مقابله کنید و برخی از آن ها به عنوان محارب هستند و در این زمینه باید صریح و قاطع عمل کنید.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی صبح روز سه شنبه در مراسم تقدیر از ورزشکاران و مدال آوران سال 93 با بیان 
اینکه گاهی با یک تیم معمولی بازی می کنیم و گاهی با تیم های بزرگی مثل برزیل و آرژانتین، گفت: اگر در بازی با این تیم ها 
برنده هم نشویم بازی خوب به اندازه برنده شدن در جامعه تاثیر می گذارد اما وقتی با شش تیم قوی دنیا بازی می کنیم کار ما 
بسیار سخت است و کار وقتی سخت تر می شود که این تیم ها بازیکنان شان را با هم ترکیب می کنند و از میان خود بهترین ها 
را بر می گزینند. رئیس دولت یازدهم در ادامه اظهار کرد: شما وقتی به عنوان کشور ایران به مقابله با آن ها می روید و پیروز 
می شوید برای ملت خود غرور می آفرینید اما وقتی کسی برای این موفقیت کف نمی زند شما چه لقبی به او می دهید یا وقتی 
گروه یا جناحی پیدا می شود که در برابر این پیروزی، لبخند را در چهره او و کف محکم در دست های او نمی بینید. گاهی هم 
کفی زده می شود ولی گفته می شود ای بابا، این همه تالش کردیم سه گل زدیم ولی یک گل هم خوردیم. رئیس جمهوربا 
اشاره به این که »بعضی فکر می کنند که یک مسابقه از اول تا آخر برای یک نفر برد و برای یک نفر باخت است« تصریح کرد: 
مربی بزرگ این بازی اعالم کرده که بازی ما برد –برد است و ما هم پیروزیم چون گل بیشتری زده ایم. ما در صحنه جهانی و 

برای منافع ملی بازی کردیم و دّر گرانمایه این ملت را از ته چاه خارج کردیم و در منظر جهانیان قرار دادیم.

با قرض گرفتن از بانک مرکزی مخالفم
روحانی در ادامه با طرح این پرســش که »تفاوت سال 94 با ســال های پیش از آن چیست؟« گفت: سال 94 غنی سازی 
اورانیوم در ایران قانونی شده است اما سال های قبل از آن غنی سازی غیرقانونی بود. سال 94 خرید و فروش مواد هسته ای 
آزاد شده است و ما توانستیم در این سال UF6 بفروشیم و کیک زرد بخریم.  وی با بیان اینکه قبل از سال 94 روابط بانکی 
و بیمه ای ما با دنیا تعطیل بود و فروش نفت از یک حدی به باالتر ممنوع بود، گفت: اما پس از رفع تحریم ها هزینه حمل و 
نقل دریایی ما 25 درصد کاهش یافت که برخی مراجع جهانی این رقم را 30 درصد اعالم کردند. آیا این افتخار ملی نیست؟  
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ما در برابر قدرت های جهانی پیروز شدیم و این یک افتخار بزرگ ملی، سیاسی، حقوقی، 

اجتماعی و فنی برای تاریخ کشور خواهد بود. ما از سال 94 تا پایان تاریخ افتخار می کنیم.
وی در ادامه با بیان این که »افتخار دوم ما اداره کشور در شرایط کاهش بی نظیر قیمت نفت است«، گفت: سال 94 یکی 
از سخت ترین سال ها برای دولت بود. درآمدهای نفتی ما در سال 90 ، 120 میلیارد دالر و امسال کمی بیش از 20 میلیارد 
دالر بود. اکنون باید نوســان بازار در اواخر سال 90 را با ســال 94 مقایسه کنیم. روحانی با بیان اینکه ما در دولت این بحث 
را داشتیم که در پرداخت حقوق دی، بهمن و اســفند دچار مشکلیم و نمی توانیم حقوق را پرداخت کنیم، تاکید کرد: من 
هم که با اســتقراض بانک مرکزی مخالف بودم و معتقدم باید دنبال راه دیگری باشیم. من سختگیرترین رئیس جمهور 
در خصوص قرض گرفتن از بانک مرکزی هستم اما به هر حال خدا کمک کرد و همه مسئولین نیز کمک کردند و حقوق 

بهمن را بدون استقراض پرداخت کردیم. 

فرهنگ دینی در تضاد با نشاط جامعه نیست
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که »ورزش موجب نشاط روح و بدن می شود و در فرهنگ اسالم 
ورزش کردن نیز توصیه شده است« گفت: امام سجاد)ع( در دعای خود از خدا می خواهد که بر او منت بگذارد و او را سرزنده 
و بانشاط کند. اما من نمی دانم بعضی دین را چگونه فهمیدند که فکر می کنند فرهنگ دینی با نشاط جامعه در تضاد است. 
روحانی با اشاره به این که »یک خارجی که به ایران می آید چهره مردم اولین نکته ای است که می بیند« افزود: بنابراین مهم 

است که چهره مردم سرزنده باشد یا گرفته.
رئیس دولت یازدهم با بیان این که »من در دولت تاکید کرده ام که شرایط در کشور برای ورزش بانوان باید آماده باشد و باید 
عدالت ورزشــی برقرار کنیم« تصریح کرد: باید فضای ورزشــی مناســبی برای بانوان در نظر بگیریم تا آن ها راحت باشند 
و در کمــال اطمینان ورزش کنند.  وی در بخــش پایانی اظهارات خود با تاکید بر این که »دولــت تمام تالش خود را برای 
کمک به ورزش انجام می دهد« خاطرنشان کرد: معتقدم کار را باید به صاحبان همان حوزه واگذار کرد. ما هرچه در حوزه 
خصوصی سازی قدم برداریم و کار را به مردم، فدراسیون ها، کمیته ها، مربیان و صاحب نظران واگذار کنیم موفق می شویم؛ 
زیرا صاحب نظرها بهتر از دولت عمل می کنند. نقش دولت فقط کمک به این حوزه اســت و دولت هر قدمی که الزم باشد 

برای کمک به حوزه ورزش برمی دارد.

روز نو: پیام رفتاری مردم
نباید از نظر دور داشت در شرایطی که غالبا مراجع کمتر به دیدن علمای هم سن وسال خود می روند، رفتن مرجعی همانند آیت الله العظمی 

صافی گلپایگانی که سنی باالی ٩٠ سال دارند به منزل یادگار امام اهمیت مطلب را آشکار می کند.

 عصر ایران نوشت: انتخابات 94؛ فصلی تازه در زندگی سیاسی مصباح یزدی
نتیجه انتخابات اما هم برای مصباح و هم برای دوستان اصول گرایش شوک آور بود. در تهران تمام 30 نامزد مورد حمایت آیت الله از ورود 

به مجلس باز ماندند و خود مصباح نیز نتوانست به مجلس خبرگان راه پیدا کند.

 تدبیر و امید نوشت: درسی که قالیباف از مناظره با روحانی نگرفت!
با این حال به نظر می رسد، قالیباف از ماجرای حمله لفظی به روحانی در ایام انتخابات درِس عبرت نگرفته است. ماجرای از پیش برنامه 

ریزی شده ی او که پاس گلی استثنایی به روحانی تقدیم کرد تا شهردار تهران ، شهردار تهران بماند!

 598 نوشت: اصولگرایی و معضل عدم کارآمدی عینیت
اصولگرائی برای ادامه بقائش در عرصه سیاسی جمهوری اسالمی باید ذیل احتزاز پرچم ارزش ها، دست به تولید مدل های عینی و کارآمد 

در زندگی مردم بزند و حس قرابت و احتیاج مردم به این نوع تفکر در زندگیشان را برانگیزد.

 پارس نیوز نوشت: تداوم سناریوی براندازی در ایران
آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت، مسئله تبادل دانشجو و استاد بود که یکی از دستورات سفیر اخیر آلن گولدمن به ایران بود. فردی که 

سناریوی را دنبال میکند که رژیم اشغالگر قدس در درون آمریکا پیاده سازی کرد و توانست در مواردی پاسخ مثبت بگیرد.

عکس روزسایت نگار

دیدار رئیس پلیس راهور 
کشور با مراجع تقلید 
در قم.

خبرنامه
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رصدخانه

مأموریت انجام شد!
تصمیم ناگهانی رئیس جمهور روسیه برای خارج کردن نیروهایش از سوریه

والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، شــب گذشــته در تصمیمی 
غیرمنتظره اعالم کرد که از امروز )ســه شنبه( کار خروج بخش عمده ای 
از نظامیــان روس از ســوریه آغاز می شــود. پوتین همچنیــن اعالم کرد 
نیروهای نظامی روســیه »بخــش اعظم« مأموریت خود را در ســوریه به 
انجام رسانده اند. پوتین این اظهارات را در نشستی با حضور وزرای خارجه 
و دفاع روسیه در کاخ کرملین بیان کرد. پوتین در این دیدار اظهار داشت: 
»وظیفه تعیین شــده برای وزارت دفاع و نیروهای نظامی به انجام رسیده 
است. بر همین اســاس، من به وزیر دفاع دســتور می دهم خروج بخش 
اعظمی از نیروهای نظامی را از جمهوری عربی ســوریه از فردا )روز ســه 
شــنبه( آغاز کند«. پوتین همچنین از وزیر خارجه روســیه درخواست کرد 
نقش پر رنگ تری در مذاکرات صلح روســیه ایفا کند. وی ابراز امیدواری 
کرد این تصمیم، پیام خوبی برای همه طرف های درگیر در بحران سوریه 
باشــد و کمک کند طرفین درگیر با اعتماد ســازی، حل و فصل صلح آمیز 

بحران سوریه را تضمین کند. 
اندکی پس از انتشــار این بر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت 
پوتین در گفتگوی تلفنی با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، وی را از این 
تصمیم مطلع کرده اســت. به گزارش خبرگزاری ریانوستی، بشار اسد در 
این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده اســت کــه مذاکرات صلح ژنو نتایج 
ملموســی در بر داشته باشد. اواخر وقت دوشنبه شــب نیز دفتر رسانه ای 
رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که پوتین با باراک اوباما، همتای آمریکایی 
خود، تلفنی گفت و گو کرده است. بر اساس بیانیه این دفتر، دو رئیس جمهور 
بر ضرورت دستیابی سریع به راه حل سیاسی برای منازعه سوریه تأکید کرده 
و درباره مذاکرات ژنو به گفت و گــو پرداخته اند. در این گفت و گو، پوتین به 
اوباما گفته که نیروهای روس، پس از دســتیابی به اهداف اصلی خود در 

مبارزه با تروریسم بین المللی، از سوریه خارج می شوند.
روسیه از تاریخ هشتم مهر ماه 1394 با مجوز دولت دمشق حمالت هوایی 
خود علیه مواضع گروه های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره را در 
سوریه آغاز کرده بود. خبر دستور پوتین برای خروج نیروهای روسی از سوریه 

تنها چند ســاعت پس از آن انتشــار یافت که وزیر خارجه روسیه اعالم کرد 
روسیه و آمریکا توافق کرده اند عملیات علیه داعش در سوریه را با یکدیگر 
هماهنگ کنند. بر اســاس این توافق، قرار شده است که نیروهای روسی 
پالمیرا را آزاد کنند و از آن ســو هم نیروهای دو کشور، استان رقه را از دست 
داعش خارج کنند. طی چند ماه اخیر، پشتیبانی هوایی روسیه از نیروهای 
دولت سوریه، مسیر را برای ادامه پیشروی های ارتش سوریه علیه گروه های 
تروریســتی هموار کرد. اما همزمانی اعالم تصمیم جدید روسیه با آغاز دور 
جدید مذاکرات صلح سوریه در ژنو، سبب شد بخش عمده ای از تحلیل ها، 
به سمت تأثیر احتمالی این موضوع بر روند مذاکرات صلح سوق پیدا کند. 

سایت شبکه خبری »بی بی ســی« با انتشــرا مطلبی در این زمینه نوشت 
این اقدام روســیه سبب خواهد شــد نمایندگان دولت بشار اسد در جریان 
مذاکرات تحت فشــار قرار گیرند و تن به خواســته های بیشتری از سوی 

مخالفان بدهند. روزنامه انگلیسی »گاردین« نیز این موضوع را در راستای 
همکاری و اشتراک نظر کاخ ســفید و کرملین توصیف کرد و نوشت، این 
اقدام روسیه نشان از آن دارد که روسیه و آمریکا برای حل بحران سیاسی 
ســوریه، تالش دارند تا این موضوع از طریق فرایند راه حل های سیاســی 
پایان بگیرد و در حال حاضر، باید روند گذار سیاسی در سوریه، جای جنگ 
و درگیری را بگیرد. گاردین افزود اســتفان دی میستورا، نماینده سازمان 
ملل، با بیان اینکه تمام عمر بیش از 3 میلیون کودک سوریـ  که زیر 5 سال 
دارندـ  با جنگ ســوریه و تاریخ مذاکرات همراه بوده است، تأکید دارد باید 
این مذاکرات از طریق سیاســی به نتیجه برسد؛ وگرنه پرونده را به شورای 

امنیت ارجاع می دهد. 
خبرگزاری »رویترز« نیــز با پرداختن به آثار احتمالی این اقدام بر مذاکرات 
صلح سوریه نوشــت نماینده ســازمان ملل متحد تأکید دارد، هیچ طرح 

دومی در رابطه با حل بحران سوریه قابل قبول نیست و این موضوع باید از 
طریق فرایند ســه مرحله ای مذاکرات صلح به یک نقشه راه روشن برسد. 
این خبرگزاری با توجه به تصمیم اخیر روســیه، ایــن گونه تحلیل کرد که 
مذاکرات فعلی صلح ســوریه که در جریان اســت، اولین مذاکراتی است 
که در شرایط مناسب تری نسبت به گذشــته برگزار می شود. اقدام روسیه 
مبنی بر خروج نیرو هایش از سوریه و طرح آتش بس که توسط دولت فعلی 
سوریه نیز پذیرفته شده است، نشان از اجماع جهانی برای خروج از بحران 

از طریق راه حل سیاسی دارد. 
خبرگزاری »اســپوتنیک« روســیه نیز در این رابطــه مصاحبه ای با جیمز 
جورج جاتراس، تحلیلگر سابق سیاست خارجی سنای امریکا ترتیب داد 
و از قول این تحلیلگر آمریکایی نوشت تصمیم اخیر رئیس جمهور روسیه، 
شرایط را برای دســتیابی به یک راه حل سیاسی در سوریه فراهم می کند. 
ایــن تحلیلگر آمریکایی همچنین تأکید کرده اســت نبایــد این واقعیت را 
فراموش کرد که حضور نظامی روسیه در سوریه، سبب شد تروریست ها از 
موضع تهاجمی به یک موضع تدافعی تغییر حالت دهند و این مهم شرایط را 
برای به نتیجه رسیدن راه حل سیاسی بهتر کرده است. جاتراس همچنین 
معتقد اســت اکنون همه توجهات به مذاکرات صلح سوریه جلب خواهد 
شــد و امید زیادی برای توفیق آن وجود دارد. شبکه خبری »سی ان ان« 
نیز از قول فرانک والتر اشــتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان نوشــت، در 
جریان مذاکرات صلح سوریه نیاز بود تا به دولت بشار اسد فشار وارد شود و 
تصمیم اخیر روسیه در رابطه با خروج نیروهای نظامی از سوریه، این مهم 
را به بهترین وجه محقق می کنــد. پایگاه خبری »یو اس ای تودی« نیز از 
قول جاش ارنست، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کرد، »برای ما 
ارزیابی کامل این حرکت روســیه دشوار است و نمی دانیم چه تأثیری روی 
روند مذاکرات دارد. ما نیاز به زمان داریم تا نیت دقیق روســیه از این اقدام 
مشــخص شــود«. با این وجود، به نظر می رســد درباره اصل تأثیرگذاری 
این موضوع بر مذاکــرات، تردیدی میان مقامــات و منابع مختلف وجود 

نداشته باشد. 

اظهارات کم سابقه »خالد مشعل« درباره ایران و حزب اهلل
خالد مشــعل، رئیس دفتر سیاســی حماس، در مصاحبه ای با شــبکه خبری »فرانس 24« درباره وضعیت فلســطین و مقاومت مردمی اظهاراتی را مطرح کرده است. اما نکته برجســته و جالب توجه اظهارت وی، اتخاذ لحنی کم و بیش 
مصالحه جویانه درباره رژیم اسرائیل و علنی کردن اختالفات جنبش متبوعش با ایران است. مشعل در بخشی از این مصاحبه، با اشاره به اینکه حماس قصد جنگ با رژیم اسرائیل را ندارد، از این گالیه کرده که با این وجود، صهیونیست ها 

به دشمنی خود با فلسطینی ها ادامه داده و نوار غزه را محاصره کرده اند. به گفته وی، رژیم اسرائیل هر از چند گاه، اقدام به تهدید مردم غزه به جنگ می کند و همچنین سیاست شهرک سازی و یهودی سازی قدس را ادامه می دهد. 
در بخشــی دیگر از این گفت و گو، رئیس دفتر سیاسی حماس در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه فرانسوی مبنی بر اینکه آیا ایران هنوز هم حامی اصلی حماس محسوب می شود یا خیر، تأکید کرده که هرچند رابطه این جنبش با ایران هرگز 
قطع نشده، اما امروز دیگر نمی توان گفت که ایران حامی اصلی حماس است. وی در این زمینه اظهار داشته: »تردیدی وجود ندارد که موضع حماس ]در قبال سوریه[، خشم نظام سوریه را برانگیخت. همچنین ایران نیز از دست حماس 
خشمگین شد. این مسئله بر حمایتش از ما تاثیر گذاشت و این حمایت کاهش یافت. اما این به معنای قطع رابطه با ایران نیست«. مشعل همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار »فرانس 24« که پرسید نظرش درباره قرار داده شدن حزب الله 

لبنان از سوی اتحادیه عرب در لیست تروریستی چیست، تنها پاسخ داد: »نظری ندارم«!

گشت زنی سربازان ساحل عاج پس از حمله مرگبار نیروهای القاعده و کشته شدن 
14 غیرنظامی و 2 سرباز.

مسافران در نزدیکی داج سیتی کانزاس؛ 
پس از آنکه قطار لس آنجلس به شیکاگو 

از خط خارج شد!

تجمع معترضان پیش از طلوع آفتاب مقابل کلیسا در دانشــگاه خصوصی در نیوجرسی؛ پیش از برنامه تبلیغاتی دونالد 
ترامپ.

گریه مادر یکی از قربانیان حادثه 
بمب گذاری انتحاری در آنکارا.

 تمجید اوباما از کری 
به خاطر »برجام«

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با اشاره به برجام و همچنین توافق 
بین المللی درباره مقابله با تغییرات آب و هوا، از وزیر خارجه خود به 
دلیل نقش آفرینی در این موضوعات، تمجید کرد. رئیس جمهور 
آمریکا روز دوشــنبه )دیروز( در اظهاراتی، برجام، ازسرگیری روابط 
واشنگتن با کوبا و همچنین توافق بین المللی برای مقابله با تغییرات 
آب و هوا را به عنوان »موفقیت های چشمگیر« دیپلماسی این کشور 
توصیف کرد. باراک اوباما از جان کری و تیم وزارت خارجه آمریکا به 
خاطر »دیپلماسی قدرتمند و اصولی« در موضوعاتی از قبیل برجام 

و توافق بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوا، تمجید کرد. 

آغاز اخراج شیعیان لبنانی از 
عربستان

ریاض، اقدامات عملی برای بیرون راندن اتباع شیعه لبنانی از 
عربستان را به بهانه همراهی و همگامی با حزب الله آغاز کرد. 
در همین راســتا، وزارت کشور سعودی با صدور بیانیه ای تاکید 
کرد که هر یک از شهروندان ســعودی و یا اتباع خارجی را که با 
حزب الله لبنان اعالم همبستگی کرده و آن را تأیید کنند و به آن 
کمک نمایند و ارتباط برقــرار کنند و یا به اعضای حزب الله پناه 
دهند، از کشور بیرون خواهد کرد. بیانیه مذکور زمینه ساز اخراج 
اکثریت قریب به اتفاق لبنانی های شیعه از عربستان و چه بسا 
سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.

آزمایش قریب الوقوع کالهک های 
هسته ای کره شمالی

خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش قریب الوقوع کالهک های 
هسته ای این کشور خبر داد. این خبر درحالی منتشر شده است که 
تهدیدهای هسته ای کره شمالی اخیرًا افزایش یافته است. هرچند 
این کشــور اخیرًا اقدام بــه پرتاب ماهواره به فضا کرده اســت، اما 
منتقدان معتقدند که این تنها پوششی برای آزمایش موشک های 
بالستیک پیونگ یانگ است. از سوی دیگر، رئیس جمهوری کره 
جنوبی با انتقاد از سیاست های همسایه شمالی خود، اظهار داشت: 
»اگر کره شمالی رفتار خود را عوض نکند، با ادامه تنش با جامعه 

جهانی به سمت نابود کردن خود پیش می رود«. 

اختالف نظر در شورای امنیت 
درباره آزمایش موشکی ایران

آمریکا روز دوشنبه تأکید کرد اقدام هفته گذشته ایران در آزمایش 
دو فروند موشک بالیستیک، نقض قطعنامه سازمان ملل متحد 
است؛ اما روسیه اعالم کرد پرتاب این موشک ها، نقض قطعنامه 
سازمان ملل متحد نبوده است. ویتالی چورکین، نماینده روسیه 
در ســازمان ملل، گفت: »مســکو درباره اینکه این موشک ها 
می تواند کالهک هسته ای حمل کند، هیچ اطالعی ندارد و بر 
این اساس، هیچ گونه نقض قطعنامه سازمان ملل متحد صورت 
نگرفته است«. در مقابل، نماینده آمریکا مدعی شد فناوری که 
ایران استفاده کرده، ذاتًا قادر به حمل کالهک هسته ای است.

بین الملل
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جزئیات جدید از پرداخت تسهیالت مسکن
خانه های ۱۵ ساله مشمول وام ۱۶۰ میلیونی مسکن شدند

پرداخــت وام 160 میلیونــی به واحدهای مســکونی 15 
ســال ساختدســتورالعمل اعطای انواع وام های جدیدی 
بانک مســکن که اواخر هفته گذشته به تمامی شعب این 
بانک در شــهرهای مختلف ابالغ شد شامل نحوه افتتاح 
حساب و اعطای تســهیالت »صندوق پس انداز مسکن 
یکم زوجین خانه اولی )وام 160 میلیون تومان(«، »اوراق 
گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مسکن زوجین 
)وام 100 میلیون تومانی(«، »حســاب پس انداز مسکن 
جوانان« و »صندوق پس انداز مســکن یکم در بافت های 
فرسوده شهری )وام 160 میلیون تومانی(« است، در تاریخ 
17 اسفند امسال به کلیه شعب شهری بانک مسکن ابالغ 

و اجرایی شده است.
بر اساس این دســتورالعمل در بخش تسهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم زوجین خانه اولی )وام 160 میلیون 
تومانی در تهران( امکان تجمیع و تلفیق امتیاز تسهیالتی 
صندوق پس انداز مســکن یکم هز یک از زوجین با امتیاز 
سایر حســاب های تعهدی مســکن آنها از جمله حساب 
صندوق پس انداز مسکن یکم، صندوق پس انداز مسکن، 
صندوق پس انداز ساخت مسکن )صرفا جهت ساخت( و 

حساب پس انداز مسکن جوانان بالمانع است.

امتیاز امکان تجمیع سایر حساب ها با حساب 
صندوق پس انداز مسکن یکم

همچنین در دســتورالعمل اجرای تسهیالت جدید بانک 

مسکن به شعب، آمده: زوجینی که از امتیاز امکان تجمیع 
سایر حساب ها با حســاب صندوق پس انداز مسکن یکم 
یکدیگر اســتفاده می کننــد، کلیه مقررات ایــن وام مانند 
»مرهون شدن ســند و فک رهن آن بعد از اتمام اقساط« 
تابع قوانین و مقررات صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ 
ضمن اینکه اســتفاده کنندگان از این وام می توانند در سه 
روش اقســاط را بازپرداخت کنند: »1. ساده، 2. پلکانی با 
ضریب افزایش ســاالنه 3 درصد، 3. پلکانی دوره ای 48 

ماهه )4 ساله( با ضریب افزایش 20 درصد«.

حذف قید لزوم »خانه اولی« بودن برای بافت 
فرسوده 

در بخش دیگری از این دستورالعمل که درباره تسهیالت 
صنــدوق پس انداز مســکن یکم در بافت های فرســوده 
شــهری اســت، قید لــزوم »خانه اولی« بــودِن متقاضِی 
دریافِت واِم خریِد واحد مسکونی در بافت فرسوده، حذف 
شده است. اما واحد مسکونی مورد معامله قبال باید نهایتا 
یک فقــره وام )یا تســهیالت صندوق یکــم )80 میلیون 
تومانی( یا تسهیالت بازسازی بافت فرسوده )50 میلیون 
تومانی(( به آن واحد تعلق گرفته باشــد؛  ضمن اینکه باید 

حداقل 5 سال از زمان دریافت وام قبلی گذشته باشد.
دســتورالعمل مذکور نرخ ســود انواع تســهیالت بخش 

مسکن را به شرح زیر اعالم کرده است:
الفـ  نرخ سود 13 درصد:

1 -  عقود مبادله ای خرید خانه از محل صندوق پس انداز 
مسکن

2 -  فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه
3 -  جعالــه تعمیــر و تکمیل مســکن )تعیین مبلــغ وام با 

میانگین کارکرد حساب و بدون سقف(
4 -  حساب پس انداز مسکن جوانان

5 -  تسهیالت از محل صندوق یکم )ویژه زوجین تا سقف 
160 میلیون تومان(

6 -  تسهیالت از محل صندوق یکم )ویژه سرپرست خانوار 
تا سقف 80 میلیون تومان(

بـ  نرخ سود 17.5 درصد:
1 - اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن 

)ویژه زوجین تا سقف 100 میلیون تومان(
2 - اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن 

)به صورت فردی و تا سقف 60 میلیون تومان(
3 - جعاله تعمیرمســکن )تا ســقف 10 میلیون تومان( از 

محل خرید اوراق تسهیالت
جـ  نرخ سود 16.5 درصد:

جعاله تعمیر و تکمیل مسکن )تا سقف 10 میلیون تومان 
و یک سال سپرده گذاری(

دـ  نرخ سود 21 درصد:
1 - تســهیالت خرید مســکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مســکن )وام 60 میلیون تومانی با عقود 

مشارکتی(

2 - سایر تسهیالت مســکن بانک مسکن از محل عقود 
مشارکتی

تســهیالت 160 میلیون تومانی به واحدهای 15 سال و 
در تسهیالت 100 میلیون تومانی به واحدهای 20 سال

از دیگر مقررات مذکور در دستورالعمل جدید نحوه اعطای 
انواع تسهیالت بانک مســکن، سن واحد مسکونی مورد 
معامله اســت که در تســهیالت 160 میلیون تومانی 15 
سال و در تســهیالت 100 میلیون تومانی 20 سال است 
اما اگر زوجیــن بخواهند از وام هــای تجمیعی )صندوق 
یکم به همراه اوراق تسهیالت( استفاده کنند، سن کمتر 
)حداکثر 15 ســال از زمان ســاخت بنا( مالک عمل قرار 

داده می شود.
ضمن اینکه بانک مسکن اعالم کرده است که وام جعاله 
)10 میلیون تومانی( در تســهیالت 160 میلیون تومانی 
فقط بــه یکی از زوجین تعلق می گیــرد و هر دو نمی توانند 
یک وام جعاله مستقل بابت یک پالک ثبتی دریافت کنند.

از دیگر مزایای وام 160 میلیون تومانی زوجین این است 
که نیازی به اثبات شاغل بودن نیست و همینکه متقاضی 
بتواند مدارکی داّل بر داشــتن توانایی بازپرداخت اقســاط 
از قبیل صورت حســاب بانکی، حکم استخدامی، فیش 
حقوقی، اجاره نامه رســمی، جواز کسب و یا هر سندی که 
مؤیــد درآمد ماهانه گیرنده تســهیالت اســت، ارائه کند، 
می تواند وام صندوق پس انداز مســکن یکم ویژه زوجین 

را دریافت کند.

حاتمی کیا راز معوقات بانکی را فاش کرد
ابراهیم حاتمی کیا در گفت و گویی از 
عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
توسط برخی سینماگران سخن گفته 
است. حاتمی کیا به بهانه اکران فیلم 
تازه اش »بادیــگارد«، کمی از آنچه 
پشت پرده سینما می گذرد گفته و در 
میان این اظهارات به موضوع پرداخت 

وام های با بهره کم به ســینماگران اشاره کرده است. او 
اعالم کرده که »خیلی ها« این تســهیالت را گرفته اند، 

اما نه اصل و نه اقساط آن را بازنگردانده اند.
او این طور گفته اســت: »یک زمانــی فارابی وام های با 
بهره سه درصد به فیلمسازان می داد. خیلی ها برای تولید 
فیلم از این وام ها گرفتند. بعد هم نه اقساط و نه اصل وام 

را پس دادند.«
به گفته حاتمی کیــا »فارابی هم با خــودش فکر کرد 

اینها را که نمی توان زندان انداخت. 
بنابراین قلم عفو روی نام آنها کشیده 
شــد. ولی مــن حتــی از این جنس 
محاسبات مالی هم نداشتم که مثال 
بروم و وام بگیرم و فیلم بسازم و بعد 
هم خودم را در موقعیت اپوزوسیون 
قرار دهم و بگویم خوب حاال پولتان 
را هم پس نمی دهم.« او البته اشاره نکرده که رقم این 
وام ها چقدر بود، ولی به هر حال پروژه های سینمایی 
گران قیمت در کشــور ما کم نبوده اند. از ســوی دیگر 
در نظر گرفتن ســود 3 درصد برای تســهیالت بانکی 

بسیار نادر است.
گرچــه رقم مطالبات معوق بانکــی از 100 هزار میلیارد 
تومان عبور کرده، اما به هر حال پرداختی به سینماگران 

هم بخشی از این مطالبات معوق است.

قرارداد توافق »طرح فریز نفتی« امضا می  شود
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه که 
با هیأت اقتصادی به ایران به ســفر 
کرده است،  گفت:کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک به تفاهم نامه مشترکی 
درباره طرح فریز نفتی خواهند رسید. 
بر اساس این تفاهم نامه تولید سقف 
نفــت در ســطح ژانویه نگه داشــته 

می شود. پیش از این اعالم شده بود طرح فریز نفتی در 
اجالس20 مارس )اولین روز سال نو( با حضور کشورهای 
عضو و غیر عضو اوپک برگزار شود، مطرح خواهد شد. 
نواک گفت: به نظر مــن بازار اکنون برای تثبیت قیمت 
بسیار متوازن اســت،  عدم توازن عرضه در بازار باعث به 
هم ریختگی قیمت می شود و اگر تصمیم به تثبیت عرضه 

نفت گرفته نشود اوضاع بدتر خواهد شد.
وزیر انرژی روســیه گفت: کشــورهای تولیدکننده نفت 

ممکن اســت توافق تثبیــت تولید را 
امضا کنند و اگر چنین نشود آشفتگی 
در بازار ایجاد خواهد شد. وی گفت: 
معتقدم در نشست 20 مارس توافق 
یا تفاهم نامه ای امضا شود یا حداقل 

بیانیه مشترکی اعالم گردد.
بر اســاس این گزارش در 16 فوریه 
وزرای کشورهای عربســتان، قطر، ونزوئال به عنوان 
عضو اوپک و روسیه به عنوان غیرعضو در دوحه قطر 
گرد هم آمدند و طرح فریز نفتی را مطرح و توافق های 
اولیه در این بــاره صورت گرفت. بر اســاس این طرح 
کشورهای تولیدکننده نفت باید عرضه نفت اولیه خود 
را در سطح ژانویه نگه دارد. ایران گفته است بعد از اینکه 
تولید نفت به 4 میلیون بشــکه در روز رسید از این طرح 

حمایت خواهد کرد.

ابالغ جدول حق بیمه 
شخص ثالث سال ۹۵

قوه قضائیه در اطالعیه اي میزان دیه در ســال 95 را 
190 میلیــون تومان براي ماههــاي غیرحرام اعالم 
کرد. بر این اساس، از ابتداي سال 1395 مبلغ ریالي 
دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان براي 
ماههاي غیرحــرام و از220 میلیون تومان به 253.3 
میلیون تومان براي ماههاي حرام افزایش مي یابد. بر 
این اساس، بیمه گذاران باید براي تهیه الحاقیه مربوط 
به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه 

وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
21 فروردین 1395 مصادف با شــروع اولین ماه حرام 
)رجــب( خواهد بود و ضروري اســت بیمــه گذاران تا 
آن زمــان، الحاقیه بیمه نامه شــخص ثالــث خود را 

خریداري کنند.
با توجه به عــدم افزایش حــق بیمه در ســال 1394 
)علیرغــم افزایش 10 درصدي دیــه( و عدم افزایش 
متناســب آن با دیه در سال هاي قبل، مبلغ حق بیمه 
شخص ثالث ســال 1395 به تناسب مبلغ ریالي دیه، 
15 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب 
سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف 

مي باشد.
هیچگونه افزایشــي در نرخ حق بیمه شــخص ثالث 
صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشي از 
افزایش تعهدات بدني )از 220 میلیون تومان به 253.3 
میلیون تومان( و تعهدات مالي )از 5.5 میلیون تومان 

به 6.3میلیون تومان( است.
متن ابالغیه رئیس کل بیمه مرکزي به مدیران عامل 
شــرکت هاي بیمه به شرح ذیل اســت: »با عنایت به 
ابالغ مبلغ ریالي دیه کامل در ســال 1395 از ســوي 
ریاست محترم قوه قضائیه و در اجراي مادة 25 مصوبه 
شماره 34608/ت41574ك مورخ 19/02/1390 
هیئت محترم وزیران در مورد »تعرفة حق بیمه و نحوة 
تقسیط و تخفیف در حق بیمه« موضوع مادة 8 قانون 
اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان 
وســایل نقلیة موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث 
مصوب1387، مراتب زیر جهت اجرا، ابالغ مي گردد:
1- با توجه به مبلغ جدید دیه اعالم شــده و در اجراي 
ماده 4 قانون اصالح قانون بیمه اجباري مســئولیت 
مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوري و زمیني در مقابل 
شخص ثالث، کلیه شرکت هاي بیمه موظفند از تاریخ 
01/01/1395 بیمه نامه هــاي شــخص ثالــث را با 
تعهدات بدني حداقل 2.533.3 میلیون ریال )معادل 
دیــه ماه هاي حــرام( و تعهدات مالــي حداقل 63.3 

میلیون ریال صادر نمایند.
2- حق  بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل 
نقلیه موتوري زمیني متناسب با تعهدات مندرج در بند 
یك به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابالغ مي گردد. 
شرکت هاي بیمه موظفند این جدول را در معرض دید 

متقاضیان خرید بیمه نامة شخص ثالث قرار دهند.
3- در اجــراي بند »ب« ماده 115 قانون برنامه پنجم 
توســعه و آیین نامه هاي شــماره 67 و 2/67 مصوب 
شوراي عالي بیمه شرکت هاي بیمه موظفند از ابتداي 
ســال 1395، بیمه نامه حوادث راننــده را با تعهدات 
بدني حداقل 2.533.3 میلیون ریال و با رعایت ضوابط 
مندرج در آیین نامه هاي مذکور براي کلیه وسایل نقلیه 

موتوري زمیني صادر نمایند.
4- نظر به افزایــش مبلغ دیه از ابتداي ســال جدید، 
شــرکت هاي بیمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به 
اطالع رساني به بیمه گذاران خود جهت مراجعه براي 
افزایش ســقف تعهدات بیمه نامه هاي شخص ثالث 
معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند 1 فوق 
و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج 

در بند 3 فوق اقدام نمایند.

رصدخانه

قطع یارانه افراد با حقوق بیش از 3 میلیون تومان
عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجــه گفت: با پیشــنهاد 
در  و  تلفیــق  کمیســیون 
صورت تصویــب نهایی در 
مجلس شــورای اسالمی، 
افــرادی که حقــوق باالی 
35 میلیون تومان در ســال 

دارنــد، از دریافت یارانه نقــدی حذف خواهند 
شد. اســماعیل جلیلی گفت: طبق پیشنهاد 
کمیســیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی 
در صحن علنی مجلس، کســانی که مجموع 
دریافتی حقوق شان در سال باالی 35 میلیون 
تومــان اســت، از دریافت یارانــه نقدی حذف 

خواهند شد. نماینده مردم 
مسجد سلیمان ادامه داد: 
این افــراد که در دولت، قوه 
قضائیه و شرکت ها حضور 
دارند و یا شــامل پزشکان، 
اعضــای هیــات علمــی 
دانشگاه ها و طیف وسیعی 
از کارکنان دولتی و غیردولتی هستند، در صورت 
تصویب نهایی مجلس، از دریافت یارانه نقدی 
حذف خواهند شــد. جلیلی گفت: البته قانون 
هدفمندی یارانه ها نیــز این تکلیف را به دولت 
داشته اســت اما در الیحه بودجه سال 95 این 

موضوع تاکید شده است تا اجرایی شود.

تایید الیحه دو دوازدهم بودجه از شورای نگهبان
مجلــس  رئیــس  نایــب 
در  اســالمی  شــورای 
جلســه  یــن  آخر یــان  پا
علنــی مجلس در ســال 
94 از تایید شــدن الیحه 
دو  بودجــه  فوریتــی  دو 
دوازدهم توســط شورای 

نگهبــان خبــر داد و گفت که جلســه بعدی 
مجلس روز یکشــنبه )15 فروردین( ســال 
1394 تصویب شــد. محمد حسن ابوترابی 
فرد گفــت: الیحــه دو فوریتــی بودجه دو 
دوازدهــم که روز گذشــته دولــت ارائه کرد 
و امــروز نیــز به تصویــب مجلس رســید به 

تاییــد شــورای نگهبــان 
رســید. بنابراین دولت در 
آغــاز ســال 95 می تواند 
بــا الیحــه دو دوازدهــم 
اقدامــات قانونــی خود را 
انجام دهــد. نایب رئیس 
مجلــس همچنین عنوان 
کــرد: کمیســیون تلفیــق برنامــه و بودجه 
طبق برنامه اعالم شــده امروز و فردا جلسه 
خواهند داشــت و در آغاز ســال 95 الیحه 
بودجه را در دســتور کار قرار خواهیم داد؛ با 
نهایی شــدن الیحه برنامه این الیحه نیز در 

دستور قرار خواهد گرفت.

تولید نفت ایران 3 میلیون بشکه ای شد
کشــورهای  زمان  ســا
صادرکننده نفــت خام در 
جدیدترین گزارش خود از 
افزایش قابــل توجه تولید 
نفت ایران یک ماه پس از 
اجرایی شدن توافق هسته 
ای خبــر داد. تولیــد نفت 

ایران که در مــاه ژانویه 2016 بالغ بر 2.944 
میلیون بشکه در روز اعالم شده بود در فوریه 
امسال 187 هزار و 800 بشکه در روز افزایش 
یافته و به 3.132 میلیون بشکه در روز رسیده 
اســت. برای نخســتین بار اســت که از سال 
2012 تولیــد ماهانه نفت ایــران از 3 میلیون 

بشکه در روز عبور می کند. 
بر این اســاس ایران با تولید 
بیــش از 3 میلیون بشــکه 
در روز ســومین تولیدکننده 
اوپــک پس از عربســتان و 
عراق شــناخته شده است. 
تولیــد نفــت عربســتان در 
فوریه امسال 14 هزار بشــکه در روز افزایش 
و تولیــد نفت عــراق 263 هزار بشــکه در روز 
کاهش داشــته اســت. کل تولیــد 13 عضو 
اوپک در فوریه امسال 174 هزار بشکه در روز 
کاهش داشته و به 32.278 میلیون بشکه در 

روز رسیده است.

اقتصاد
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پنجره

دید و بازدید نوروزی نه؛ رسیدگی به نیاز روحی!
مبادا فرصت بزرگ نوروزی را غنیمت نشمرید

دید و بازدید یا "عید دیدنی" یکی از آیین های اصلی و مهم نوروزی اســت؛ در نوروز 
رسم است نخست به دیدن بزرگان فامیل، طایفه و شخصیتهای علمی و اجتماعی 
می روند. در بسیاری از این عید دیدنی ها، همه اعضای خانواده شرکت دارند. کتاب 
های تاریخی و ادبی، تنها از عید دیدنی های رسمی دربارها و امیران و رئیسان خبر 
می دهند؛ » دیدن«های نوروزی از روزهای نخست فروردین آغاز شده و گاه تا سیزده 
فروردین و حتی تا آخر فروردین بین خویشاوندان و دوستان و آشنایان دور و نزدیک، 

تا پاسی از شب ادامه دارد.
تا زمانی که "مسافرتهای نوروزی" رسم نشده بود، در شهرها و محله هایی که آشنایی 
های شغلی و همســایگی و "روابط چهره به چهره" جایی داشت، دید و بازدید های 
نوروزی، وظیفه ای کم و بیش الزامی به شمار می رفت؛ در حالی که اکنون چه بسا 
آشنایانی هستند که فقط سالی یک بار، آنهم در دید و بازدیدهای نوروزی، به خانه 

یکدیگر می روند.
دکتر "عبدالله معتمدی شلمزاری" معتقد اســت دید و بازدیدهای نوروزی موجب 
ایجاد روحیه »تعلق« و »پیوند« در فرد می شــود و موضوع »دوست داشتن« را در 

افراد تقویت می کند.
این استاد علوم اجتماعی افزود: انسان دوست دارد که هم دوست داشته شود و هم 
دوست بدارد، به همین دلیل دید و بازدید نوروزی از نظر روانشناسی موجب دوست 

داشتن و دوست داشته شدن خواهد شد.
گسترش شهرها، ازدیاد جمعیت، پراکندگی خانواده های سنتی، محدودیتهای 
شغلی و نیز فرهنگ آپارتمان نشینی از عواملی است که دید و بازدیدهای نوروزی را 
کاهش داده و بر اثر این دشواریها و محدودیتهای زمانی، بسیاری از خانواده هایی 
هم که به مسافرت نمی روند، برای دید و بازدیدهای نوروزی از پیش زمانی را معین 

می کنند.

دیدار با خانواده های سوگوار در روز اول عید
همچنین در دید و بازدیدهای نوروزی رسم است که نخست به خانه  کسانی بروند 
که نوروز اول درگذشت عضوی از آن خانواده است. خانواده های سوگوار افزون به 
سومین، هفتمین و چهلمین روز، که بیشتر در مسجد برگزار می شود، نخستین نوروز 
که ممکن است بیش از یازده ماه از مرگ متوفی بگذرد، در خانه می نشینند و در این 
روز است که خانواده های خویشاوند لباس سیاه را از تن سوگواران در می آورند. جلسه 
های "نوروز اول" که جنبه ی نمادین دارد، در عین حال از فضای دید و بازدیدهای 
نوروزی برخوردار است و دیدار کنندگان، در نوروزاول، به خانواده ی سوگوار تسلیت 

نمی گویند بلکه برای آنان "آرزوی شادمانی" می کنند.
رسم نوروز اول بیشتر در شهرهایی برگزار می شود که آخرین روز اسفند را به عنوان 

یاد بود درگذشتگان سال سوگواری کنند.
هدیه نوروزی، یا هدیه و عیدی دادن به مناسبت نوروز رسمی کهن است، کتابهای 
تاریخی از پیشکش ها و بخشش های نوروزی – پیش از اسالم و بعد از اسالم – خبر 
می دهند، از رعیت به پادشاهان حکمرانان، از پادشاهان وحکمرانان به وزیران، 

دبیران، کارگزاران و شاعران، از بزرگتران خاندان به کوچکتران، به ویژه کودکان.

صلحه ارحام از نیازهای اصلی روحی است
اما دکتر الهه نیک صفت، محقق علوم رفتاری درباره " ارتباطات خانوادگی" و یا همان 
" صله ارحام" می گوید: گاهی بزرگ ترها و افرادی که سن و سالی از عمرشان گذشته 
از گذشته های نه چندان دور یاد می کنند که انگار مردم در آن دوره شادتر و با صفا و 

لذت بیشتری زندگی می کردند.
وی با بیان اینکه انسان ها غیر از جسم و نیازهای جسمانی، نیازهای روحی و روانی 
هم دارد، افزود: متاسفانه با وجود امکانات رفاهی که هر روز بیشتر می شود، دیدن 
چهره های افسرده و بی حوصله، قیافه های مغموم و در خود فرو رفته و افراد آماده 

برای نزاع و درگیری که با کوچک ترین بهانه ای دعوا و داد و فریاد راه می اندازند به 
صحنه هایی عادی تبدیل شــده که همه این ها نشانه این است که نیازهای روح و 

جان انسان ها تامین نیست.

تقصیرها را گردن مشکالت اقتصادی نیندازیم
این محقق علوم رفتاری افزود: گروهی که مشکالت و گرفتاری های اقتصادی را 
عامل اصلی بروز این ناهنجاری می دانند توجه داشته باشند که مشکالت معیشتی 
و اقتصادی، همیشه همراه آدمی بوده است و به دلیل ویژگیهای درونی انسان، هیچ 

وقت از وضعیت اقتصادی اش رضایت کامل نداشته است.
نیک صفت به حدیثی از امام صادق)ع( در این باره اشاره کرد و گفت: "اگر به کفاف 
زندگی اکتفا کنی کمترین مال دنیا بی نیازت می کند ولی اگر اکتفا نکنی تمام ثروت 
جهان نمی تواند تو را بی نیاز کند" بنابراین در این مورد نمی توان همه تقصیرها را به 
گردن مشکالت اقتصادی انداخت. وی ادامه داد: روح و روان، برای این که سالم 
و شاداب و کارآمد باشد مثل جسم احتیاج به غذا و تامین مایحتاج دارد و همچنین 
هر چند وقت یک بار باید به آن اســتراحت داد و روح و روان را هم مثل جسم باید از 
مسمومیت ها و آنچه برایش مضر اســت دور کرد. اما چگونه می توان این کارها را 

انجام داد و به چه صورت باید مایحتاج روح و روان را برآورده کرد؟

تاکید احادیث و روایات بر رفت و آمد خانوادگی
این محقق علوم رفتاری با بیان اینکه تعامل با همنوعان یکی از غذاهای مورد نیاز 

روحی است، اظهار داشــت: احادیث و روایات در مورد تاکید بر رفت و آمد با اقوام و 
بستگان دور و نزدیک و همان صله ارحام و سفارش نسبت به ایجاد روابط دوستانه و 
گاه شدن از اوضاع  محترمانه با همسایه ها و دوستان و برادران ایمانی و توصیه به آ
و احوالشان و رفتن به عیادتشان، تالش برای رفع مشکالت و گرفتاری هایشان و 
برقراری آشتی و صلح بین هر کدام از آشنایان که نسبت به هم رنجیده خاطر شده 
اند و اجر و پاداشی که برای هر کدام از این کارها تعیین شده به قدری زیاد است که 

نیازی به توضیح و یادآوری ندارد.
نیک صفت تاکید کرد: در یک شعر ساده اما با مفهوم عمیق آمده است که " از محبت 
خارها گل می شود"؛ محبت دید و بازدید ها و صله ارحام قطعا کدورت ها و کینه ها 
را اگر از بین نبرد حداقل آنها را التیام می بخشد و موجب تحکیم روابط خانوادگی و 

خویشاوندی خواهد شد.
وی ادامه داد: همه این تشــویق ها و تاکیدها و توصیه ها برای این است که روابط 
انسانها از حالت خشک دلســرد و بی روح، خارج شده و افراد جامعه در مراودات با 
دیگران عالوه بر این که نیازها و مایحتاج زندگیشان را فراهم می کنند، از نظر عاطفی 

و روحی و روانی غنی و سیراب شوند.
این محقق علوم رفتاری در پایان افزود: عید نوروز یکی از بهترین فرصت ها برای 
صله ارحام و دلجویی از بستگان و خویشان است که می تواند روابط انسانی را بین 
خانواده ها بهبود ببخشد؛ بسیار خوب است که افراد این فرصت را غنیمت شمرده و 
در این روزها روابط خود را با خویشان، دوستان و همسایگانشان محکم تر و صمیمانه 

تر از گذشته کنند.

کودکان در معرض سرب در بزرگسالی چاق می شوند
مهر- نتایج مطالعات محققان دانشــگاه میشــیگان بر روی موش ها نشان می دهد قرارگیری 
در معرض سرب در مراحل اولیه رشد می تواند به گونه ای موجب تغییر در میکروب های روده 
شــود که به شــکل قابل توجهی احتمال چاقی در بزرگســالی را افزایش دهد.»چوآن وو زی«، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »قرارگیری در معرض سرب در اوایل دوره زندگی، 
تاثیر بلندمدت و طوالنی ای بر میکروبیوم های روده دارد و تغیر این میکروبیوم ها نقشی نسبی 
بر افزایش وزن بدن در بزرگســالی خواهد داشــت.« موش های نر بزرگسالی که در طول دوره 
جنینی و نوزادی در معرض سرب قرار گرفته بودند 11 درصد درشت هیکل تر از بقیه موش ها 
بودند. سرب به آب نوشیدنی موش مادر افزوده شده بود و بدین ترتیب این موش ها در معرض 
ایــن آالینده قرار گرفتند. محققان دریافتنــد تفاوت های در میکروبیوم های روده موش های 

قرار گرفته شده در معرض سرب ایجاد شده بود.

مصرف ویتامین D تاثیری در درمان آرتروز ندارد
سالمت نیوز- آرتروز یک بیماری پیشرونده است و در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای آن 
وجود ندارد که منجر به توقف روند نابودی غضروف شود.به گفته محققان استرالیایی، مصرف 
ویتامین D به منظور کاهش درد و ُکند کردن روند پیشروی آرتروز زانو باوری کامال اشتباه است 

و مطالعات جدید نتایج کامال متناقض با آن را نشان می دهد.
تیم تحقیق به نیمی از 413 فرد مبتال به آرتروز زانو مکمل های ویتامین D به طور تصادفی دادند 
در حالیکه به نیم دیگر دارونما داده شــد. بعد از گذشت دو سال و با بررسی مجدد وضعیت این 
افراد مشــخص شد که ویتامین D هیچ تاثیر سودمندی بر بیماران نداشته است. در حدود 10 
درصد از مردان و 13 درصد از زنان باالی 60 سال مبتال به آرتروز زانو هستند. دینگ چانگای 
می گوید: این داده ها بیانگر این مطلب است که مکمل های ویتامین D هیچ تاثیری بر روند 

کاهش درد یا پیشرفت بیماری آرتروز زانو ندارند.

6 راه پیشگیری از ابتال به سرطان روده
شــفا آنالین- دکتر بندر 6 معیار اثبات شــده را در کاهش خطر ابتال به ســرطان روده به شرح 
زیر عنوان می کند: 1- حفظ وزن ســالم و کنترل چربی دور شــکم که با افزایش ریسک ابتال 
به ســرطان روده مرتبط اســت.2- داشــتن فعالیت های فیزیکی متعادل که می تواند شامل 
تمیزکاری خانه تا دویدن باشد.3- خوردن غذاهای غنی از فیبر. به گفته بندر، مصرف هر 10 

گرم فیبر در رژیم غذایی روزانه ریسک ابتال به سرطان روده را تا 10 درصد کاهش می دهد.
4- کاهش مصرف گوشــت قرمز و پرهیز از مصرف گوشت های فرآوری شده نظر هات داگ، 
سوسیس و کالباس. در مقایسه با گوشت قرمز، مصرف هر یک گرم گوشت فرآوری شده ریسک 
ابتال به ســرطان روده را دو برابر می کند. - پرهیز از مصرف نوشیدنی های الکلی. 6- مصرف 
زیاد ســیر. شــواهد حاکی از آن اســت که رژیم غذایی غنی از سیر موجب کاهش ریسک ابتال 

به سرطان روده می شود.

براي مبارزه با چاقي، کلم و هویج بخورید
دکترمن- یکي از ویژگي هاي حیرت 
آور سبزي ها نقش آن ها در کاهش 
وزن است. مصرف روزانه حتي مقدار 
کمي از بــرگ هاي ســبز و نارنجي 
سبزي ها به نحو شــگفت انگیزي 
احتمال ابتال کــودک داراي اضافه 
وزن یــا چاق بــه برخي بیمــاري ها 

مانند دیابت نوع 2، مشــکالت قلبي و ریوي را کاهش 
مي دهد. فارغ از اینکه تحقیقات انجام شده نشان داده 
است سبزي ها حتي در کاهش وزن هم اثرگذار هستند، 

نکته مهم و حیاتي انتخاب نوع سبزي مصرفي است.

افزایش مصرف سبزي هایي مانند 
اسفناج ، کلم بروکلي و هویج براي 
کــودکان خطر بــروز چاقــي هاي 
بیمارگونه در آن ها را از بین مي برد. 
عالوه بر این میزان انسولین خون 
کــودکان چاقي که از ســبزیجاتي 
گفتــه شــده اســتفاده مــي کردند 
افزایش چشم گیري داشــت. کودکاني که به صورت 
منظم سبزي ها غیر نشاســته اي مي خوردند خود را 
در برابر برخي بیمــاري ها به خصــوص دیابت ایمن 

مي کردند.

جایگزین طبیعی برای ایبوپروفن
شــفا آنالین- مســکن ها عــالوه بر 
عــدم ناتوانی در ســاکت کــردن دائم 
درد، عوارض نیــز دارند. تحقیقات اما 
مضرات فراوان ایبوپروفن و مسکن های 
شیمیایی را تایید کرده و این داروها بهتر 
اســت حتی المقدور در شرایط عادی 
اصال استفاده نشود. به جای آن می توان 

از زردچوبه به عنوان یک مسکن طبیعی استفاده کرد. افراد 
مسن نسبت به خواص زردچوبه آگاهی بیشتری دارند.  این 
ادویه خوش رنگ هیچ عوارض جانبی نداشــته و سرشار 
از پلی فنل اســت که می تواند انرژی زیــادی تولید کند. در 

پژوهش ها مشخص شده که زردچوبه 
بیش از 600 خاصیــت دارد. زردچوبه 
برای از بیــن بردن التهــاب داخلی و 
خارجی بدن بســیار کارآمد است. یک 
قاشق چایخوری زردچوبه، یک فنجان 
عسل و آب یک عدد لیموترش را داخل 
ظرفی شیشه ای ریخته و با قاشق هم 
بزنید تا خوب ترکیب شوند. این محلول کامال طبیعی را کنار 
بگذارید. حال سه مرتبه در روز، یک فنجان آب گرم بنوشید. 
البته پیش از نوشیدن آن، هر بار یک قاشق از محلول طبیعی 
و آرامش بخش به آن یک فنجان آب گرم اضافه کنید.

خواص سفیده تخم مرغ را 
بشناسید

مهر- اگرچه سفیده تخم مرغ محتوی میزان باالیی 
پروتئین اســت اما زرده آن را نیز نباید نادیده بگیرید. 
یک تخم مرغ بزرگ 3.6 گرم پروتئین در سفیده و 2.7 
گرم پروتئین در زرده خود دارد. این بدین معناست که 
60 درصد پروتئین موجود در تخم مرغ در سفیده آن 

و 40 درصد دیگر در زرده آن است.
ســفیده تخم مرغ اســت محتوای بســیار باالیی از 
پروتئینی بــه نام آلبومین دارد که یــک منبع عالی از 
انرژی اســت. این تنها پروتئینی است که فورا توسط 
بدن جذب شــده، افزایــش فوری انــرژی را فراهم 
می کنــد. پروتئین موجود در ســفیده تخــم مرغ در 
ســاخت عضالت همچنین  تقویت آنها کمک کند. 
پروتئیــن به طــور طبیعــی دارای اســیدهای آمینه 
 اســت که برای ســاخت عضالت بســیار ایــده آل 

است.
پروتئین ســفیده تخم مرغ به راحتی جذب ماهیچه  
ها می  شــود و هر ســفیده بدون زرده در حدود 3/6 
گــرم پروتئین خالص دارد که حاوی تمامی 8 اســید 
آمینه اساسی مورد نیاز بدن شــامل والین، لوسین، 
ایزولوسین، لیزین، متیونین، فنیل آالنین، ترئونین 
 ,A, E, K, B12 و تریپتوفان اســت و ویتامین  های
ریبوفالوین و اسید فولیک نیز به وفور در سفیده تخم 
مرغ یافت می  شــود که در ساخت ماهیچه  ها نقشی 

اساسی بر عهده دارند.
ســفیده مایع آلبومینی زالل و غلیظی است که تمام 
فضاهــای واقع در فاصله بین غشــاهای پوســته و 
زرده را ُپــر می کند. ســفیده یــا آلبومیــن تخم مرغ 
تقریبــا 60 درصــد وزن کل تخم مــرغ را در بر دارد 
کــه 78 درصــد ایــن مــاده از آب و بقیــه آن از مواد 
 آلبومینوئیدی تشکیل شده اســت که مهم ترین آن 

اوآلبومین است.
بالفاصلــه بعد از این که تخم توســط پرنده رها گردد 
آلبومین دارای ســاختمان ژله مانند مــی گردد. اما 
این ژله به تدریج به مایع تبدیل می شود .PH سفیده 
تخم مرغ تازه حــدود 7/4 اســت و در طی حدود 3 
روز به 9 افزایش می یابد و ســپس به مقدار ناچیزی 
 تغییــر می کنــد و چنین افزایشــی نتایــج ُمضری را 

به دنبال دارد.
نکته مهــم اینکه، در مصرف هیچ مــاده ی غذایی، 
هر چند مفیــد،  نباید زیاده روی کــرد. مصرف 2 تا 3 
عدد ســفیده ی تخم مرغ در روز برای ورزشــکاران 
کافــی اســت؛ البتــه میــزان مصــرف بســتگی به 
شــرایط هر فرد دارد. دقت داشــته باشید که مصرف 
پروتئیــن اضافــه بــر نیاز بــدن موجــب افزایش بار 
کلیوی، آســیب هــای کبــدی، پوکی اســتخوان، 
 کاهش قــدرت بــاروری در زنان، ســنگ کلیه و … 

خواهد شد.
هیچ گاه ســفیده تخم مرغ را به صورت خام مصرف 
نکنید زیرا مصرف ســفیده ی تخم مــرغ به صورت 
خــام باعــث ورود پروتئینی به نــام آویدیــن در بدن 
می  شــود که وجود این پروتئین مانــع جذب بیوتین 
)ویتامیــن H( خواهــد شــد و در نتیجــه باعث بروز 
 عوارضــی از جمله مشــکالت پوســتی و چشــمی 

می  شود. 

سالمت
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حجت االســالم و المسلمین حســن روحانی روز سه شــنبه در آیین تجلیل از 
قهرمانان و مدال آوران ورزش کشــور در سالن اجالس ســران افزود: ورزش 
کار بسیار ارزشــمند اجتماعی است و آثار ارزشــمندی برای جامعه دارد.رئیس 
جمهوری اظهار داشت: خوشحالم که خودمان را برای فعالیت پرنشاط در سال 
95 آماده می کنیم و این جمع مدال آور می تواند پایان خوبی برای ســال 94 در 

ورزش و شروع بسیار زیبا و پرصالبت برای سال 95 را نوید دهد.
وی با اشاره به این که اســاس ورزش بر نیاز بدن و روح است، ادامه داد: ما هم 
برای سالمت و هم نشــاط روح نیازمند ورزش هستیم و این در فرهنگ اسالم 
نیز به آن اشاره شده است و در دعاهایمان نیز از خداوند می خواهیم که نشاط، 
دوری از تنبلی و سستی و عجز و ناتوانی را به ما مرحمت کند.رییس دولت تدبیر 
و امید اظهارداشــت: برخی چه طور این را فهمیدند که فرهنگ دینی با نشاط 
جامعه در تضاد اســت نمی دانم. وقتی یک خارجی وارد کشــور می شود اولین 
نکته ای که به آن توجه می کند، چهره بانشاط و یا چهره گرفته مردم است. این 
شور و نشاط در چهره مردم موثر خواهد بود و یکی از اموری که باعث نشاط روح 
و سالمت جسم و نشاط چهره می گردد ورزش است. روحانی گفت: همانطور که 
در انتخابات هر چه رقابت بیشتر باشد بهتر است در ورزش هم اگر همه ورزش ها 
را ممنوع کنیم و تنها دو الی سه ورزش را آزاد بگذاریم، رغبت مردم برای حضور 
کمتر خواهد بود.وی تصریح کرد: اگرچه اســاس ورزش برای نشاط و سالمت 
جامعه اســت و برای پرکردن اوقات فراغت جوانان بهترین شکل می باشد، از 

جهتی دور کردن جامعه جوان از آسیب های اجتماعی هم هست.
رییس جمهوری گفت: کسی که به ورزش عالقه دارد و انرژی خود را در ورزش 
صرف می کند و ساعات فراغت خود را به آن اختصاص می دهد، بدن سالم تر، 
خواب راحت تر و نشاط بیش تر و در معاشرت با دوستان بهره بیشتری خواهد برد.
روحانی با اشــاره به تعبیر مقام معظم رهبری در خصوص ورزش گفت: ورزش 
برای جوانان مستحب است و برای افراد میانسال و بزرگسال گاهی واجب است 
به گونه ای که اگر ورزش نکند، نمی تواند درست راه برود و شاید منجر به بستری 
وی شود. وی با اشاره به این که باید شرایط را در کشور برای ورزش بانوان فراهم 
کنیم، افزود: باید عدالت را نیز رعایت کنیم و همانطور که مردها باید فضاهای 
ورزشی داشته باشند، باید فضای ورزشی مناسب برای دختران و زنان و مجموعه 
بانوان فراهم کنیم چرا که گاهی نیاز آنها برای سالمت به ورزش بیش از مردها 
می باشد. رئیس دولت یازدهم ادامه داد: در کنار ورزش همگانی نیاز به ورزش 
قهرمانی داریم و ورزش قهرمانی هم الگو، محرک و هم مشــوق و بسیار مهم 
است چرا که در ورزش قهرمانی بحث افتخارات ملی مطرح است که از جایگاه 
اجتماعی، سیاســی و بین المللی برخوردار اســت. روحانی اضافه کرد: افتخار 
ملی جایی اســت که پرچم ایران به اهتزاز درمی آید. نام ایران شنیده می شود، 
هر ایرانی از آن لذت می برد و این یک وطن دوســتی اســت؛ چرا که نام ایران و 
عظمت آن جزو هویت ملی محسوب می شود، حتی برای آنان که ایران را ندیده 
اند ولی ایرانی هستند. وی اظهار داشت: در افتخارات ملی این تیم و آن تیم، این 
باشگاه و آن باشگاه، این حزب و جناح و آن حزب و جناح و حتی مذهب نداریم 
و همه ادیان، اقوام و تفکرات سیاســی و هر کسی که عشق به سرزمین و وطن 

دارد می تواند عاملی برای وحدت ملی باشد.

رقابت درونی مانع پیشرفت/باید بین المللی رقابت کنیم
رئیس قوه مجریه افزود: البته غرور به معنی خودپســندی نیست به معنی فخر 

و افتخار است حاال بهترین راه برای شاخص گذاری این افتخار ملی که ببینیم 
درست پیشرفت کرده ایم یا خیر یا از نظر علمی کارمان درست بوده است یا خیر 
باید رقابت بین المللی کنیم و اگر محروم شویم از پیشرفت محروم خواهیم شد 

و رقابت اگر درونی باشد از پیشرفت محروم خواهیم شد.
روحانی با اشــاره به این که اگرچه موافق مذاکرات سیاســی و رسیدن به نقاط 
مشترک هســتم، گفت: اما شاخص ها وقتی ظاهر می شــود که با یک کشور 
خارجی و قدرت خارجی بنشینیم و مذاکره کنیم و در آن میدان و رقابت سیاسی 
بزرگ افتخار بیافرینیم. وی تصریح کرد: یک زمان با یک کشور معمولی بازی 
می کنیم و زمانی می رسد که در مقابل آرژانتین و برزیل اگر برنده نشویم هم بازی 
خوب شما به اندازه برنده شدن در یک بازی تاثیرگذار در روحیه مردم خواهد بود.

در صحنه جهانی برای منافع ملی بازی کردیم
رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شــد: اگر با قوی ترین تیم های 6 کشور دنیا که 
در یک جا جمع شده اند و تیم خود را ترکیب کرده اند و بهترین ها را انتخاب کرده 
اند، بازی کنیم کار ســختی انجام داده ایم و اگر پیروز شدیم چه قدر برای ملت 
غرورآفرین خواهد بود؛ حاال اگر کسی نگاه کند و دست نزند به آن چه لقبی می 
دهید؟ روحانی اضافه کرد: اگر جناحی پیدا شد در برابر پیروزی بزرگ ملت ایران 
و قدرت های جهان، لبخند را به چهره او ندیدید و کف زدن ها را نیز در دست های 
او ندیدید یا این که وی اگر کفی هم زد و گفت ای بابا این همه تالش کردیم سه 
گل زدیم و یک گل خوردیم، حس می کنم برخی ها در بازی از اول تا آخرش برد 

یک تیم را می خواهد و شکست کامل تیم دیگر را.
وی گفت: بازی که از اول اعالم کرده بودم بازی برد- برد بود و آنها هم گل می 
زنند و ما گل بیشتر و در نهایت پیروز بازی خواهیم بود و مهم است برای یک ملت 
که در برابر قدرت های جهان در پیچیده ترین مذاکرات تاریخ سیاسی جهان که 
هم در بخش حقوقی، اقتصادی، فنی و سیاسی بوده؛ در همه زمینه ها بتوانیم 
موفق شــویم و افتخار ملی بیافرینیم چرا که در صحنه جهانی برای منافع ملی 
بازی کردیم. روحانی گفت: در این مواجهه در برابر دنیا، کشور را از ته چاه خارج 

کردیم و در منظر جهانیان قرار دادیم.

تورم نقطه به نقطه در ۱2 ماه گذشته حدود ۱2 درصد 
بوده است

رئیس دولت یازدهم گفت: با وجود این همه سختی در سال 94 
اگر نگاهی به بازار کشورهای نفت خیز بیندازیم می بینیم که پول 

ملی آنها چه وضعی پیدا کرده و تورم چگونه بوده است. پولی ملی 
برخی از کشورها از نصف کمتر شده ولی ما توانستیم در مساله تورم 

روند کاهشــی را ادامه دهیم و حاال که ســال در حال اتمام است تورم 
نقطه به نقطه در 12 ماه گذشته حدود 12 درصد است و شرایط نسبتا 

خوبی در بورس، قیمت متناسب ریال و ارز خارجی نیز داریم و این 
رقابت اقتصاد ما با اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت در دنیا 
اســت. روحانی افزود: ضمن این که مشکالت فراوان داریم 

نوید می دهم ســال آینده ، ســال بهتری برای همه 
خواهد بود و در اقتصاد هم شرایط خوبی خواهیم 
داشت و در زمینه ورزش هم شما بگویید به حول 
قوه الهی ســال بهترین خواهیم داشت. رییس 

جمهوری خاطرنشان کرد: موفقیت دیگری در سال 94 داشتیم که آن انتخابات 
بود که پرشور و با حضور گسترده مردم برگزار شد و از مسئوالن، قهرمانان و مدال 
آوران ورزشــی که در انتخابات کمک کردند در به صحنه آمدن مردم و تشــویق 

کردند برای حضور گسترده مردم در انتخابات از عمق جان سپاسگزارم.
روحانی گفت: همیشه ورزش و ورزشکاران در روزهای ملی حضور یافته اند چه 
زمانی که جنگ داشتیم در برابر متجاوزین به صحنه جنگ آمدند و شهید دادند 
و چه آن روز که انتخابات بود با حضور در عرصه انتخابات و تشــویق و مصاحبه 
کردن برای حضور مردم در پای صندوق هــای رأی نقش آفرین بودند؛ ضمن 

این که ورزش میدان مسابقه جهانی است.
وی افزود: چه در ورزش مردان و زنان و چه ورزش معلولین و آنهایی که توانستند 
در صحنه های ورزشــی ولو این که مشــکل جمعی داشــتند، قهرمانی بزرگ 
بیافرینند و در سکوی افتخار قرار بگیرند، از همه تشکر و سپاسگزاری می کنیم.

رئیس دولت یازدهم ادامه داد: مردم از شما و مسئولین، ورزش خوب، اخالقی، 
جوانمردانه و مــدال و پیروزی را می خواهند. حضور شــما در صحنه جهانی از 
زمان آغاز حرکت با مردم همراه اســت و مردم خوشــحال می شوند و دعاگوی 
شما هستند و این یکی از صحنه هایی است که دعا و نشاط همه با هم در رقابت 
جهانی مشاهده می شود و نشاط توأم با معنویت، اسالمیت و ایرانیت دیده می 
شود. روحانی اضافه کرد: ورزشکاران در صحنه جهانی هویت دینی و ایرانی خود 
را به خوبی نشان می دهند و اخالق و فرهنگ ایرانی و آداب اسالمی خصوصا 
توسط بانوان که در سکوی افتخار قرار می گیرند، همراه با عفاف و حجاب است.

وی یادآور شــد: البته زنان ایرانی همواره در زمینه عفاف و پاکدامنی پیشــگام 
بوده و هســتند. حاال به خاطر مساله جزئی ما داســتان سرایی نکنیم. مادران، 
خواهران و دختران ما در سراســر کشــور چه در دانشــگاه و دبیرستان و چه در 
صحنه ورزش از افتخارات ما عفاف، حجاب، بزرگی و بی اعتنایی به برخی زرق 
و برق هاســت و بزرگواری و اخالق و جوانمردی آنان همیشه در تاریخ کشور با 

ورزش توأم بوده است.

خصوصی سازی ورزشی و حمایت های دولت
رییس جمهوری گفت: همه تالشی که الزم باشد دولت برای ورزش در حد توان 
انجام خواهد داد. البته نظر من همواره این بــوده که کار را باید به مردم 
و صاحبان کار واگذار کرد و در راه خصوصی ســازی قدم برداریم و 
کار را به مردم واگذار کنیم. فدراســیون هــا، کمیته ها، مربیان و 
صاحبنظران بهتر از دولتی ها کار را تشــخیص می دهند و برنامه 

ریزی و عمل می کنند.
روحانی تاکید کرد: تنها وظیفه ما کمک به این بخش است 
و دولت هر قدمی الزم باشــد برخواهد داشت و سال 
آینــده در المپیک و پارالمپیک شــاهد موفقیت و 
پیروزی شما عزیزان و مدال آوران خواهیم بود 
تا شور و نشــاط و امید را بیش از گذشته برای 
مردم به ارمغان آورید. در پایان این مراســم، 
با حضور رییــس جمهوری و وزیــر ورزش از 
روسای فدراسیون های ورزشی و قهرمانان 
مــدال آور در زمینه های مختلــف تقدیر به 

عمل آمد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

هدیه ویژه ورزشکاران به 
رئیس جمهور در حاشیه آئین 
تجلیل از قهرمانان و مدال 
آوران ورزش کشور!

تیتر دو

رشد دو برابری مدال آوری 
ورزشکاران

وزیــر ورزش و جوانان در آیین تجلیــل از مدال آوران 
ورزش کشــور گفت: امســال، 3162 مدال آسیایی 
و جهانی از ســوی ورزشکاران کســب شده است که 
این رقم نسبت به سال 93 دو برابر رشد داشته است.

وزیــر ورزش و جوانــان همچنین در حضــور رییس 
جمهور گزارشــی اجمالی از اقدامات یک ساله اخیر 
وزارت ورزش و جوانــان ارائه کــرد.او گفت: در حوزه 
قوانین توانســتیم قانون اهــداف و وظایف ورزش را 
که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیســیون دولت 
طی کرده تدوین کنیم، همچنین پیش نوییس سند 
ملی ورزش کشور، نظام نامه جامع فرهنگی، الیحه 
سازمان نظام تخصصی ورزش کشــور نیز به تدوین 
رسیده است.گودرزی درباره فعالیت حوزه قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان با بیان این مطلب که در سال 
94 توانستیم سه هزار و 162 مدال آسیایی و جهانی 
کســب کنیم، گفت: این رقم نســبت به سال 93 دو 
برابر افزایش داشته اســت. همچنین امسال ایران 
توانســت میزبانی ســه رویداد جهانی و آسیایی را در 
محیطی کامال امن و با آرامش برگزار کند.وزیر ورزش 
و جوانان به اجرای طرح آمایش رشــته های ورزشی 
و نظام جامع اســتعدادیابی در حوزه قهرمانی اشــاره 
کرد و از احیای پایگاه های استعدادیابی رشته های 
مختلف ورزشی در اکثر اســتان ها خبرداد.او درباره 
فعالیت های بخــش ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان نیز گفت: در ســال 94 شــاهد مشارکت 21 
درصــدی مــردم در ورزش همگانی بودیــم و این در 
حالی است که در سال 92، شــاهد آن بودیم که 12 
درصد مردم در ورزش همگانی مشارکت می کردند، 
البته ما تا رســیدن به اســتانداردهای جهانی فاصله 
زیادی داریم.گــودرزی درباره افزایش بودجه ورزش 
همگانی نیز گفــت: تاکنون بــرای ورزش همگانی 
بودجه ای اختصاص نمی یافت ولی در دولت یازدهم 
با تخصیص بودجه جداگانه شاهد توسعه این بخش 
هستیم که معاونت ورزش همگانی وزارتخانه توانست 
1811 همایش پیاده روی در سراســر کشــور برگزار 
کند.وزیر ورزش و جوانان در ادامه ارائه گزارش خود 
خطاب به رییس جمهوری افزود: همچنین در سال 
94 برای نخســتین بار مســابقات کارکنان دولت با 

حضور 48 دستگاه اجرایی کشور برگزار شده است.

بوکسور ایرانی در تاشکند 
روی رینگ می رود

به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطالع رسانی فدراسیون 
بوکس، سجاد محمد پور ملی پوش ایرانی پیش از این 
قرار بود هشتم اســفند ماه در سومین دور رقابت های 
بوکس حرفه ای به مصاف حریفی از فرانســه برود که 
به دلیل مصدومیت شــدید این حریف، این مســابقه 
برگزار نشد.اصغر اشرفی و اکبر احدی به عنوان مربی 
محمدپور را در ســفر به ازبکستان همراهی می کنند.
رقیب محمدپور در دور سوم رقابت های بوکس حرفه 
ای »جاسوربک التیپوف« بوکسور 24 ساله ازبکستانی 
است که رنکینگ 11 جهان و هفتم بوکس حرفه ای 
قرار دارد. وی در المپیک 2012 لندن حضور داشت و 
نقره رقابت های بوکس آماتور جهان در سال 2013 را در 
کارنامه دارد.محمدپور در رقابت های بوکس حرفه ای 
در دور نخست مقابل نماینده الجزایر به برتری رسید، اما 

در مرحله دوم مغلوب بوکسور بلغارستانی شد.

پیروزی پرگل نساجی مقابل 
ایران جوان

تیم فوتبال نساجی مازندران در حالی در آخرین بازی 
خانگــی خود در رقابت های لیگ دســته یک فوتبال 
باشگاههای کشور به پیروزی پرگل دست یافت که تیم 
پرحاشیه این هفته های استان یعنی خونه به خونه بدون 
حضور اکبرمیثاقیان برابر تیم انتهای جدولی این رقابتها 
تن به شکست داد.تیم نساجی در هفته سی ام رقابت 
های لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور عصر 
دوشنبه در ورزشگاه شــهید وطنی قائمشهر میزبان 
تیم فوتبال ایرانجوان بوشــهر بود و در پایان میهمان 
خود را با نتیجه پرگل 4 بریک با شکســت بدرقه کرد.
برای شاگردان ' سیدکوروش موسوی' در تیم نساجی 
مازندران که از حمایت بیش از شش هزار تماشاگر در 
این دیدار جذاب و تماشــایی بهره مند بودند ، 'محمد 
قاسمی نژاد ' ســه گل و ' هانی اسماعیلی ' یک گل به 
ثمر رساندند.بازیکنان تیم نساجی در این دیدار بسیار 
باانگیــزه ظاهر شــدند و در هر دو نیمه مســابقه برابر 
ایرانجوان میل زیادی به گل زدن داشتند و در نهایت با 
یک پیروزی پرگل خانگی عیدی خوبی به تماشاگران 
پرشــور قائمشهری دادند.تیم نســاجی با این پیروزی 
با ارزش خانگی 42 امتیازی شــد و به رده نهم جدول 
رده بندی این رقابت ها صعود کرد.تیم پر حاشــیه این 
روزهــای ورزش مازندران ، خونه به خونه که با تصمیم 
غیرمنتظره مدیرانش ، اکبر میثاقیــان را در بازی این 
هفته در یزد روی نیمکت خود نداشت ، به مصاف تیم 
فوالد رفت و با یک گل برابر میزبان انتهای جدولی خود 

تن به شکست داد.

امتناع ابتهاج محمد از 
برداشتن حجاب

مسئوالن برگزاری بازی های شمشیربازی در آستین 
تگــزاس، از ابتهــاج محمد، شمشــیرباز مســلمان 
آمریکایی خواستند تا به هنگام گرفتن عکس شناسایی 
حجاب خود را بردارد.ابتهاج محمد، اولین ورزشــکار 
زن مسلمانی اســت که از ســوی آمریکا با حجاب در 
بازی های المپیک حاضر می شود. او 30 سال دارد و 
در بازی های قهرمانی جهان شمشــیربازی در کازان 
2014 مدال طالی شمشــیربازی اســلحه ســابر را 
کسب کرد.محمد درباره این اتفاق گفت: برای گرفتن 
عکس ID کارت از من خواسته شد تا حجابم را بردارم. 
نمی توانم چنین کاری را انجام دهم. اینکه کسی از من 
بخواهد که حجابم را بردارم، برایم غیرعادی نیســت. 

امیدوارم این روند تغییر کند. 

 می دانم از کجا به استقالل 
فشار می آورند!

پرویز مظلومی ل با بیــان اینکه قراردادم برای هدایت 
آبی پوشان دو ساله است به انتقادهای مطرح شده پاسخ 

داد و گفت: اگر اســتقالل این فصل زیبا بازی نکرده 
اســت پس چطور صدرنشین لیگ است؟ من می 

دانم این فشــارها از کجاســت که به 
استقالل می آید و برخی ها نمی 

خواهند اســتقالل موفق باشد 
و بــه دنبال ضربــه زدن به این 
تیم هســتند. مگــر بقیه تیم ها 

چکار کردند که ما نکرده ایم؟در 
استقالل همه با هم یکدل هستند 

و هیچ مشکلی بین بازیکنان وجود ندارد!

باید شرایط ورزش بانوان را فراهم شود
روحانی :  من همواره تاکید کردم که باید شرایط را در کشور برای ورزش بانوان آماده کنیم

ســرمربی پرســپولیس می گوید جایگاه این تیم در جدول 
رده بندی درخور هــواداران و بازیکنان این تیم اســت. او 
هم چنین از علی دایی تمجیــد کرد.برانکو ایوانکوویچ در 
حاشیه تمرین امروز پرســپولیس اظهار کرد: از هواداران 
تشــکر می کنم که در این مــدت ما را حمایــت کردند. در 
کنــار آن ها بازیکنــان تالش بســیاری را انجــام دادند و 
جایگاه فعلی مان در جدول درخور این هواداران اســت.او 
اضافه کرد: در حال حاضر فقط خالقی فر مصدوم اســت 
و بینســتون هم از ناحیــه زانو به صورت جزئی احســاس 
مصدومیت می کند. کمندانی هم پا به توپ شــده اســت. 
7 بازیکــن ملی پوش مان هــم در اردوی تیم ملی به ســر 
می برند.او در پاسخ به این سوال که آیا برای تمدید قرارداد 
با پرسپولیس شرایطی برای جذب بازیکنان گذاشته  است 
یا خیر گفت: خیر. هیچ شــرایطی نگذاشتم. البته طبیعی 
اســت درباره بازیکنان نظــر بدهم اما تا ایــن لحظه هیچ 
صحبتی در این باره انجام نشده است.وی افزود: به اعتقاد 
من، محسن مسلمان هم جزو بازیکنان خوب ما بوده که 
خوب کار کرده است و مطمئنا در آینده به تیم ملی دعوت 
می شود. البته ملی پوشــان ما باید بدانند که وظایف شان 
مضاعف شده و به عنوان ملی پوشان باید بهترین عملکرد را 
در تمرین ها داشته باشند نه اینکه فقط اسم شان ملی پوش 

باشد.او درباره رای کمیته انضباطی که باعث محرومیت 
هواداران پرســپولیس و همین طور محسن بنگر شد هم 
گفــت: نمی دانــم بنگر به چــه دلیلی محروم شــد. البته 
محرومیتی هم که برای هــواداران در نظر گرفتند، بیش 
از حد ســخت بود. معموال اینگونه اتفاقات با جریمه های 
نقدی حل می شــود. نمی توانم در امــور کمیته انضباطی 
دخالت کنم و نمی دانم چرا بنگر محروم شده است.برانکو 

درباره اینکه بازیکنانش پس از شــادی گل با دایی تماس 
گرفتنــد و از او عذرخواهی کردنــد نیز گفت: باالخره 

جوان هستند و باید شادی کنند. همه پس از گل 
شــادی می کنند. خیلی هم کار خوبی کردند 

که از دایی تشکر کردند. او این بازیکنان را به 
فوتبال آورده است و تجربیاتش را در اختیار 

آن ها قرار داده اســت. فراموش نکنید 
دایی می توانست رییس AFC و 

یا عضو هیات مدیره فیفا باشد 
اما ترجیح داد مربی باشــد و 

تجربیات خود را به جوانان 
انتقال دهند.ســرمربی 

پرســپولیس دربــاره 
حضور  چگونگــی 

پرسپولیس در اردوی عمان نیز گفت: احتماال 20 بازیکن 
ما را همراهی خواهند کرد. پس از قطعی شــدن لیســت 
نهایی تیم ملی ما هم تکلیف خودمان را می دانیم.او اضافه 
کرد: تا روز جمعه تمرین هایمان را ادامه می دهیم و پس از 
آن به مرخصی می رویم. روز چهارم فروردین 
بازیکنان به اردو ملحق می شوند و پنجم 
عازم عمان خواهیم شــد. روز هشتم 
فروردیــن هــم با یک تیــم از لیگ 
عمان که ترجیحا قهرمان 
این کشور باشد، دیدار 
خواهیم کرد.برانکو 
دربــاره وضعیــت 
بازیکنان این تیم 
نیز گفــت: امید 
ســرما  عالیشــاه 
خوردگی مختصری 
دارد و علیپــور هم امروز 
بــه دلیــل کار بانکــی دیر به 
تمرین رسید. این دو به همراه 
بینسون تمرین های ویژه ای 

انجام دادند.

برانکو: دایی می توانست رییس AFC یا عضو هیات مدیره فیفا باشد

ورزش



از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

یادداشت روز

سوت  پایان
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بی زحمِت تو با تو وصالی ست مرا
فارغ ز تو با تو حسب حالی ست مرا
در پیش خیال تو خیال است تنم

پیوند خیال با خیالی ست مرا
)خاقانی شروانی، قرن ششم، رباعیات(

مرجعیت علمی  ما برای جهان به چه معناست؟
رسول جعفریان |  همه ما کلمه علم را که احیانا آن را اساس پیشرفت می دانیم بکار می بریم، اما باید 
گفت این تعبیر در عبارات افراد مختلف، معانی کامال متفاوتی دارد. به عبارت دیگر مقصود از کلمه 
»علم« روشن نیست و همین امر سبب شده است نتوانیم اراده و اهتمام جدی در امر پیشرفت علم 
داشته باشیم. این مدت همچنان بحث در باره علم و پیشرفت علمی  در جریان است. یکی از موارد آن 
توضیحاتی بود که رهبری انقالب خطاب به خبرگان در دیدار اخیر دادند و از دولت خواستند در زمینه 
پیشرفت علم تالش کند. از آن صحبت ها چنین معلوم می شد که ایشان در جریان گزارش هایی که 
درباره پیشرفت علمی  بر اساس علم سنجی های معمول در حوزه مقاالت علمی پژوهشی و آی اس 
آی انجام می شود هستند و آنها را معتبر می دانند. اینکه امسال تعداد آن مقاالت کمتر شده و جایگاه 
ایران تنزل یافته یا باال رفته بر اساس همین روش های مدرنی است که علم سنجی جدید پایه گذاری 
کرده است. امروز هم در یکی از جلسات دانشگاهی بحث درباره علوم انسانی، مقاالت علمی پژوهشی 
و تعداد مقاالتی بود که هر اســتاد باید ارائه دهد تا بتواند از استادیاری به دانشیاری یا از دانشیاری به 

استادی برسد. تعداد قابل توجهی از اســتادان از معیارهای سنجش گالیه داشتند و اینکه مثال از 
اینکه به کتاب اهمیتی داده نمی شود ناخشنود بودند. به هر حال در علم سنجی های رایج به مقاله به 
عنوان ابزار ایده پرداز می نگرند و به کتابی که مجموعه ای از معلومات است اهمیت نمی دهند. جالب 
بود که حتی یکی از استادان با استناد به نظریات عرفانی و روایی در باب علم و اینکه »العلم نور یقذفه 
الله فی قلب من یشاء« و موارد دیگر خواستند کسی به ایشان توضیح بدهد که آن روش چگونه با این 
مفهوم از علم که به قول ایشان ساینس نیست و نالج است، جور در می آید. البته در این محفل درباره 
مشارکت جمعی در نگارش مقاالت هم بحث شــد و از استادان خواسته شد که در نگارش مقاالت 
چند نفری مشارکت کنند تا امتیازات بیشتری بگیرند. در واقع هدف تبدیل وضعیت و بیان چگونگی 
وصول به آن بود. به هر حال مقصودم این است که بحث علم و تفاوت مفهومی آن همچنان مهم اما 
مبهم است و بسیاری از کسانی که در حوزه علوم انسانی می نویسند با روش های علم سنجی رایج در 
وزارت علوم که بر اساس مدل جهانی است یا آشنا نیستند یا اگر هستند، با آن موافقت ندارند. هرچند 

به هر حال سرنوشت فعلی آنان در دست همین روش هاست و آنچه از پیشرفت و پسرفت می شنویم 
بر پایه همین معیارهاست که ممکن است تغییرات جزیی بکند اما در کل مسیرش عوض نخواهد 

شد و مثل بسیاری از موارد دیگر ما به هر حال باید از غرب پیروی کنیم!
اما یک خبر دیگر هم در باره علم این چند روز در جریان بود که بی ربط به این مباحث نیســت و آن 
اینکه تولیت جدید آستان قدس در سخنرانی خود در جلسه معارفه گفتند: »باید مشهد و خراسان 
رضوی برای همه جهان مرجعیت علمی  پیدا کند«. به هر حال این هم یک نکته ای است که باید 
در آن تامل کرد که مشــهد چطور می تواند برای همه جهان مرجعیت علمی  پیدا کند. آیا مقصود 
علوم دینی است یا علوم انسانی یا حتی ساینس و علوم تجربی؟ بنده البته می دانم که زیباترین و 
در عین حال یکی از بهترین کتابخانه ایران همان است که آقای طبسی در مشهد ساخت و حتی 
می دانم که آستان قدس در نشــرهای مختلف خود کارهایی در همه حوزه ها داشت هر چند این 

کارها فراز و نشیب داشت و مثال اگر زمانی در جغرافیا فعال بود این اواخر افت کرده بود.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

قصه رنج های کودکان سوری
نگاهی به کتاب »درخت انار« نوشته »ونسا آلتین«

»ونسا آلتین« خبرنگار انگلیسی برای تهیه گزارش به مناطق مختلف جهان سفر می کند. وی پس 
از ظهور دولت داعش شاهد قساوت های آنان در حق کودکان بسیاری بوده است. برای رساندن 
صدای مظلومان و قربانیان حضور داعش در خاورمیانه کتابی به نام »درخت انار« نوشــته است. 
به همین بهانه نگاهی به چگونگی نگارش داســتان وی خواهیم داشت. »ونسا آلتین« گزارشگر 
خبرگزاری ها و شبکه های خبری معروفی است. وی مسئول اخبار خاورمیانه در »خبرهای دنیا« 
بوده و کارهای بشردوســتانه بسیاری نیز انجام داده اســت. سال 1999 بود که »آلتین« از طریق 
یکی از ویراستاران خبری متوجه شد زنان بریتانیایی برای ازدواج با مردان در مرز ترکیه به آنجا سفر 
می کنند. این موضــوع کنجکاوی او را برانگیخت و تصمیم گرفت به منطقه مدیترانه ســفر کند. 
بدترین حالت خود را تفریح و اســکی روی آب تصور کرده بــود و در بهترین حالت عالوه بر تفریح 
می توانست گزارش های خوبی برای »خبرهای دنیا« تهیه کند. روزی در ساحل با پدال  های اسکی 
خود در حال قدم زدن بود که با مردی به نام »عدنان« آشــنا شد که رئیس یک کمپانی ورزش های 
آبی بود. »عدنان« هشت سال از او بزرگ تر بود اما این دو تصمیم به ازدواج گرفتند و حاال 14 سال 
است که ازدواج کرده اند و صاحب دو دختر هستند. خود وی در این باره می گوید: »مادر من به این 
کار راضی نبود. سردبیر روزنامه نیز از این اتفاق شگفت زده شده بود.« وقتی »بهار عربی« در مرزهای 
ترکیه فروریخت صلح به پایان رســید. اما »آلتین« که پس از ازدواج حق شهروندی گرفت آسوده 
بود. وی در اکتبر 2014 همراه همســرش به مرز سوریه فرار کرد زیرا کردهای آن منطقه در حال 
فرار از داعش در »کوبانی« بودند. سخن از قساوت و وحشیگری داعش بسیار بود اما قساوت آنان 
در برابر کودکان »آلتین« را بسیار تحت تأثیر قرار می داد. این اثر هنوز در ایران ترجمه نشده است.
»داستان های زیادی نوشــته ام که برای همه شــگفت انگیز بود ولی برای من فقط یک گزارش 

محسوب می شد اما این بار همه چیز فرق می کرد. آنجا 
پر از کودک بود. از شیرخواره تا نوجوان و همه آنها گرسنه 
و تنهــا بودند.« بســیاری از این کودکان غذا و ســرپناه 
نداشــتند و از خانواده های خود که بــرای جنگیدن در 
»کوبانی« مانده بودند جدا شدند. بسیار امیدوار بودند که 
خویشاوندانشان زنده بمانند اما »ونسا« خوب می دانست 
که احتمال زنده ماندنشــان بسیار پایین است. »آلتین« 
در حال تهیه گــزارش برای »Sunday Mirror« بود 

که همزمان برای تهیه غذا و اســباب بازی برای این کودکان از دیگــران پول جمع آوری می کرد. 
زوج دلسوز دوستانی هم در میان جنگجویان کرد داشتند. یکی از این دوستان پس از کشتن یک 
داعشــی تلفن همراه او را برمی دارد و عکسی می بیند که در آن سرباز داعش نوزادی را در دست و 

چاقویی در دست دیگر دارد و سر نوزادی را محکم به زمین فشار داده است.
»آلتین« می گوید: »اصاًل نمی دانستم به کودکان هم رحم نمی کنند. اصواًل وقتی کسی را می کشند 
از آن ویدئو تهیه می کنند اما این تصویر تنها عکســی بود که از آن نوزاد به جا ماند و کسی نمی داند 
چه بالیی ســر او آمده اســت.« »آلتین« از مظلومیت کودکان و بی اعتنایی دوستانش در بریتانیا 
نســبت به این موضوع دلش به درد آمد و اینجا بود که تصمیم گرفت داستانی درباره این کودکان 
بنویسد تا صدای آنان در دنیا پخش شــود. »تقصیر آنها نیست که بزرگ ترها تصمیم به جنگیدن 
گرفته اند. تقصیری ندارند اما بیشتر از همه قربانی می شوند.« کتاب »درخت انار« داستان حمله 
داعش به یک خانواده و جدا شدن »دیلوان«، دختر 13 ساله از خانواده اش است. »آلتین« از دیده ها 
و شنیده های خود از مردم دردکشــیده کمک گرفت تا »درخت انار« را به ثمر بنشاند. »دیلوان« از 
فاصله ای نزدیک شاهد ربودن خانواده اش توسط دولت داعش است و تصویر خواهر کوچک ترش 

را که یک داعشی او را روی زمین می کشید خوب به خاطر دارد. 

مردی که حافظه ای شگفت داشت
علی اکبر شهنازی، نوازنده تار و ردیف دان و موسیقیدان، 
23 اردیبهشــت 1276 خورشــیدی در تهران متولد شد. 
آموزش تار را از 8 ســالگی نزد پدرش آغــاز کرد و در مدت 
6 ســال ردیف موســیقی ایرانــی را از وی آموخت. مدتی 
از محضر درویش خــان بهره برد. اولیــن صفحه اش را با 
جناب دماوندی در 14 ســالگی در بیات ترک و افشــاری 
در تهران ضبط کرد. در 18 ســالگی جانشین پدرش شد و 
آموزش شــاگردان پدرش را به عهده گرفت. در سال های 

دهــه 1300 معروف ترین نوازنده تار در تمام محافل هنری بود. در اواســط 1305 به دعوت کمپانی 
هیز ماســترز ویس صفحاتی از او با آواز اقبال آذر خواننده نامی دوران قاجار  ضبط شد. سال 1308 
هنرستان موسیقی شهنازی را تأسیس کرد. با تأسیس رادیو در برنامه های هفتگی موسیقی رادیو به 
همراه ادیب خوانساری، روح بخش و... نوازندگی می کرد. در سال 1334 در هنرستان آزاد موسیقی به 
آموزش مشغول شد. در سال 1341 ردیف آقا حسینقلی و در سال 1356 ردیف دوره عالی را ضبط کرد. 
نقل اســت که شــهنازی ذهن و حافظه ای شــگفت انگیز داشت. او دســتی چیره در آهنگسازی و 
تصنیف سرایی داشــت و برخی از چهارمضراب ها و پیش درآمدها و رنگ ها و تصانیف او در زمره آثار 

ماندگار تاریخ موسیقی ایران به شمار می آیند.
از تصانیفی که ساخته می توان به تصنیف ای نوع بشر، به اصفهان رو، سرود جوانان وطن، تصنیف 
چهارگاه، )زد لشکر گل( اشاره کرد. شهنازی با شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، وحید دستگردی، 
امیر جاهد و حســین مســرور همکاری کرده و خوانندگانــی نظیر اقبال الســلطان، رضا قلی ظلی، 

طاهرزاده، قمر و ادیب خوانساری آثارش را اجرا کرده اند. وی 28 اسفند 1363 درگذشت. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کابوس کارگردان »جنگ ستارگان« 
تماشای فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته شده 
در صفحه کوچک تلفن همراه کابوس جی جی آبرامز 
است. کارگردان »جنگ ستارگان : نیرو برمی خیزد« 
می گوید فکر کردن به اینکه مردم ماجراجویی علمی  
تخیلی ساخته شده برای پرده سینما را در تلفن همراه 

تماشا کنند، یک کابوس است.
جی جی آبرامــز در یک ســمینار در جشــنواره فیلم 
جنوب از جنوب غربی در آســتین تگزاس گفت تمام 

فیلمســازان این جمله را تکرار می کنند: »لطفًا فیلم های من را در این وســیله تماشا نکنید.« 
این کارگردان با اشــاره به اینکه مردم به خاطر راحتی بیشــتر به تماشای فیلم در وسایل همراه 
روی آورده اند، اضافه کرد: »برای هر داستان سرایی یک کابوس است، وقتی مردم فیلم های 

ساخته  شده را در وسیله ای به آن کوچکی تماشا کنند.«
هزینه ساخت فیلم »جنگ ستارگان : نیرو برمی خیزد« 200 میلیون دالر بوده است و با فروشی 
بیش از 2 میلیارد دالر در سرتاســر جهان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما پس از »تایتانیک« 

و »آواتار« لقب گرفته است.
درست است که آبرامز به تماشای فیلم در تلفن همراه انتقاد دارد، اما در نقطه مقابل نقاط مثبت 
فراگیری این وســیله را نیز در نظر می گیــرد. تهیه کننده فیلم »شــماره 10 خیابان کلورفیلد« 
گفت، یکی از فواید فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه این است که همه می توانند فیلم بسازند 

و منتشرش کنند.

شیخ االزهر باید فیلم مجیدی را ببیند
روزنامه »المصری الیوم« در مقاله ای به قلم »سمیر 
فریــد« با عنوان »درخواســت از شــیخ الطیب برای 
مشــاهده فیلم ایرانی محمد رسول الله« می نویسد: 
»روزنامــه المصری الیــوم به تازگــی مصاحبه مهم 
»شــیماء المدبولی« خبرنگارش در اســتکهلم را با 
مجید مجیدی کارگردان ایرانــی بعد از نمایش فیلم 
»محمد رسول الله« در ســوئد در اولین اکران آن در 
افتتاحیه جشنواره مونترال در اگوست گذشته منتشر 

کرد، در این مصاحبه مجیدی عدم اکران فیلم خود در جهان عرب را تاکنون ناشــی از اختالف 
سیاســی با نظام جمهوری اســالمی ایران عنوان کرده اســت، در حالی که این مساله درست 
نیســت، زیرا فیلم های ایرانی در اکثر جشنواره های بین المللی عربی به نمایش درآمده اند ولی 
مشــکل فیلم اخیر به تصویر درآمدن شــخصیت رسول )ص( اســت که با مخالفت »االزهر« 

مواجه شده است.« 
این روزنامه ادامه می دهد:»اما این حق مجیدی است که خواستار تماشای این فیلم توسط شیخ 
االزهر شود. این کارگردان بزرگ ایرانی در مصاحبه خود می گوید »درصدد ارائه این فیلم به منظور 
تصحیح چهره رایج از اسالم و رسول )ص( در این دوره بوده که دین اسالم را به خشونت طلبی 
متهم می کنند و اهتمام داشــته تا تصویر پیامبر را به نمایش درنیــاورد«.  همچنین در ادامه ی 
مقاله ی روزنامه ی مصری آمده است: »ما دکتر احمد الطیب شیخ االزهر را ترغیب می کنیم و 

از وی رسما می خواهیم تا این فیلم را تماشا نماید. 

طرح: جواد طریقی اکبرپور هر کسی را بهر کاری ساختند! 

به روایت یک شاهد عینی

وین راِه بی نهایت...
بنوشــه فرهت  |  مهندس »عمران« است... آن زمان ها البته رشته ای به نام 
»عمران« وجود نداشته... »مهندســی راه و ساختمان« می خواندند و می شدند 
»مهندس ساختمان« و خانه های ما را می ساختند... خودش اما می گوید معماری را 
دوست داشته و طراحی برایش چنان لذتی به همراه می آورده که میان کالس های 
محاسبات و سازه و پیش و پِس کارگاه های ساخت و بتن ریزی، می خزیده درون آتلیه های معماری و 
همراه بچه ها طراحی می کرده و پابه پای اســتاد سِر میزها می رفته و ایرادها را می شنیده است... راه و 

ساختمان خوانده اما طریق معماری را به خوبی می داند...
آدم اهل دلی است... دوستش دارم... برایش کاری ندارد که سفارش را در ساعتی به سرانجام برساند و 
خط خطی هایش را بدهد فاز دو کنند و بعد هم کارگاه را برپا کند... نمی کند اما... می گوید کارفرما را باید 
شنید... باید با او زندگی کرد، رفت، آمد، غذا خورد... کارفرما را باید خواند... خط به خط... تا طرحی که 

برای او بر کاغذ می زنی و خطی که برای زندگِی او می کشی، همانی باشد که باید...
در کنار این سلوِک دلنشین، تجربه ی کار کنار دست کسی که ساختمان ساخته، دانشی به تو می دهد 
که از همان ابتدا می دانی آخِر سر چه تحفه ای از میان کاغذهایت برمی خیزد و بر دل شهر می نشیند... 
طرح هایت واقع گرا می شوند... دست و بالت آن اول بسته تر است اما سرانجاِم کاَرت دلنشین خواهد شد. 
کناِر دستش طراحی که می کنم، بینشی باورنکردنی از انجام طرح دارم... قلم بر کاغذ ننشسته، مطمئن 
می گوید: »دختر! دستت نلرزد، تا می توانی کمد بگذار«... بار اول فکر کردم مسخره ام می کند... آدم 
گاهی حرف آشناترین ها به خودش را هم با تردید می شنود؛ چه برسد هنگام کار... نگاه لرزان و مرّددم 
که به چشمانش رسید، گفت »جدی گفتم... هر جا توانستی کمد در بیاور، اینقدر لوله دارد این ساختمان 
که حواست اگر نباشد، تمام کمدها به داکت تبدیل می شوند و سرآخر صاحب خانه می ماند و اتاق هایی 
با اندازه های سرمرزی و بدون کمد«... دوستی را برده بودم تا خانه ای که او طراحی کرده و ساخته بود را 
نشانش بدهم... دوست، هیجان زده، شاد و سرخوش، اتاق به اتاق می رفت و باور نمی کرد که می شود 

در تماِم اتاق ها، کمدهای بزرگی داشت. می گفت تا به حال چنین خانه ای ندیده است.
در طراحی حریم همســایه برایش حرمت دارد... می گوید درســت اســت که آپارتمان نشینی، ما را در 
یک قدمی هم ســاکن کرده، این اما دلیل نمی شــود که نتوانی دِر خانه ات را با آسایش و بدون ترِس از 
وارد شــدن نگاِه همسایه به درون، باز کنی. مجتمع آپارتمانی ای طراحی می کردیم در 5 طبقه که هر 
طبقه اش 12 واحد داشــت. طبقه ی همکف هم 11 واحد و یک هال ورودی. قرار بود 59 خانواده ی 
غیرهمسان! در کنار هم زندگی کنند... حفظ نگاِه کنجکاِو این همه آدِم ساکن در واحدها به واقع کار 
سختی بود، اما شد... ساکنینش راضی و دعاگویند این روزها... دستور العمل و قانون و ضابطه ای نبود که 
الزام آور باشد. اصال قانون در مقابل حرمت های همسایگی و شأن همجواری و... تنها به حد و اندازه ی 
فاصله ی پنجره های دو واحد مجزا که به یک نورگیر باز می شوند، افاقه کرده و در دیگر موارد حرفی نزده. 
درها را که کال نادیده گرفته است. الاقل آن زمان که این گونه بود. عمران خوانده مان اما کاری به این 
چیزها نداشت... او سلوک خودش را داشت. وارد بازار کار که می شوی، سلوک می آموزی و این آموختن 
هیچگاه به انتها نمی رسد... آن اول خودت هم نمی دانی که چقدر صفر کیلومتری... با کوله باری از دانش 
روِز دنیا، با سری برافراشته پا به کارزار گذاشته ای با این تصور که دنیای معماری تنها تو را کم داشته و 
اکنون با آمدنت، آرزوی دیگری ندارد. شــانس بیاوری و کناِر دسِت »راه و ساختمان«خوانده ی عشق 
طراحی ای مشغول به کار شوی، آن وقت تازه می فهمی که رسیده ای به اول خط... شروع آموختن...


