
آتش بِس پر شرط و شروط
هیئت عالی مذاکرات معارضین سوری، مورد حمایت عربستان سعودی، امروز نشست خود را در ریاض آغاز 
کرد تا آتش بسی را که مسکو و واشنگتن در صدد اجرای آن در سوریه هستند و فراهم کردن ضمانت های بین 
المللی برای موفقیت آمیز بودن آن را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که در تازه ترین اظهارنظر در 
این زمینه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اشاره کرد که با وجود توافق بر سر ضرورت اصل برقراری 

صفحه 4آتش بس، هنوز درباره جزئیات آن توافقی حاصل نشده و این امر نیازمند گفت و گوها  ...
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محمدجواد ظریف:الماس درخشان!

ایران از آتش بس در سوریه حمایت می کند
محمدجواد ظریف بعدازظهر روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه 

بوسنی درباره احتمال آتش بس در سوریه گفت: ایران همواره معتقد بوده که بحران سوریه 
راه حل نظامی ندارد و وظیفه دیگران تسهیل این روند بوده است. طرح هایی که تا االن ارایه 

شده آتش بس را مطرح کرده و ایران از اولین جلسه مذاکرات در وین بر این امر و هم چنین 
ارایه کمک های انسسان دوستانه تاکید داشت.او ادامه داد که ایران همواره از هرگونه 

آتش بس حمایت کرده و در این رابطه هم ما حمایت می کنیم اما هنوز جزییات این مساله 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3باید بحث شود.ظریف ادامه داد: طرح هایی که ایران تاکنون برای  ... صفحه 7

رقابت های  بازیکن  بهترین  رضا حسن زاده 
با  که  عنوانی  شد.  آسیا  فوتسال  قهرمانی 
ایران شیرنی دوچندانی  تیم ملی  قهرمانی 
پیدا کرد. علی اصغر حسن زاده درباره قهرمانی 
ایران  فوتسال  ملی  تیم 
آسیا  ملت های  جام  در 
اظهار کرد: خوشحالم که 

توانستیم پس از  ...

احمد توکلی:

آقای هاشمی، به چهره پلید انگلیس سیلی بزنید
صفحه 3

صفحه 2

نماینده مردم تهران گفت: با توجه 
به اینکه لیســت های انتخاباتی با 
بررسی و برگزاری جلسات متعدد 

و شناخت ...

یــک عضــو انجمن اســامی 
مدرســین دانشــگاه ها گفــت: 

مشارکت  ...

اصولگرایان  ائتاف  ســخنگوی 
با بیان اینکه عده ای با شــعار رفع 

حصر  ...

مردم لیستی 
رای دهند

حضور مردم 
مجلس معتدل 
ایجاد می کند

برخی می خواهند 
آرامش مردم را 

بر هم زدند

تـردید از نـوع نفتـی

مساله این است؛انگلیسی 
یا غیر انگلیسی؟

با شــروع تبلیغات انتخابات خبرگان، لیســت های 
کاندیداها مشخص شد. هاشمی رفسنجانی لیستی 
ارائه داد به نام »خبرگان مردم« که نام حسن روحانی، 
ابراهیم امینی، محمد امامی کاشانی، محمود علوی، 
محمد علی موحدی کرمانی، ابوالفضل میرمحمدی، 
محمــد ری شــهری، محســن قمــی، محمدعلی 
تســخیری، محمد ســجادی عطا آبادی، قربانعلی 
دری نجف آبادی، هاشــم بطحایی، محمدحســن 

. . . نــی   یگا گلپا ضــل  صفحه 2فا

انتخابات تلگرامی
اینترنت و شبکه های اجتماعی در سال های گذشته 
همواره نقش مهمی در سیاست و به ویژه در انتخابات 
ها بازی کرده اند. در ایران اما در هر انتخاباتی یکی از 
شبکه ها برجسته تر و کاربردی تر شده است. زمانی 
وبالگ ها نقش اساسی بازی می کردند، زمانی فیس 
بوک، زمانی توییتر و حاال نوبت به تلگرام رسیده است. 
تلگرامی که چند هفته پیش در آستانه فیلترشدن بود 
و فیلتر نشــد و حرف و حدیث هــای فراوانی درمورد 
ارتباط دولت ایران با مدیران این شرکت وجود دارد.

صفحه 3بــر اســاس آمارهــا نزدیک ...

 فصل جدید همکاری 
با زیمنس

وزیــر نفت با بیان ایــن که ایران به کمپرســورهای گازی 
و ماشــین آالت شــرکت زیمنــس بــرای تولیــد گاز نیاز 
دارد، گفــت: امیدواریــم فصــل جدیــدی در همکاری 
میان ایران و شــرکت زیمنس در پســاتحریم آغاز شــود.

بیژن زنگنه در دیدار با یو کازر مدیرعامل زیمنس آلمان به 
سابقه تاریخی همکاری ایران و زیمنس اشاره کرد و با بیان 
این که به دلیل تحریم بسیاری از تجهیزات و ماشین آالت 
این شــرکت به ایران نیامده، تصریح کرد: این تجهیزات 

صفحه ۵بــرای فازهــای پــارس جنوبــی ...

دلیل تب نوزادم چیست؟
البتــه کم نیســتند کســانی که فکــر می کنند دلیل 
این مشــکالت، رشــد دندانی اســت که دارد از لثه 
بیــرون می زند، امــا متخصصان می گوینــد نه تب 
شــدید به دنــدان درآوردن ارتباط دارد و نه اســهال. 
البتــه کم نیســتند کســانی که فکــر می کنند دلیل 
این مشــکالت، رشــد دندانی اســت که دارد از لثه 
بیــرون می زند، امــا متخصصان می گوینــد نه تب 
شــدید به دنــدان درآوردن ارتباط دارد و نه اســهال.
 آنها عقیده دارند رویش دندان ها اتفاقی طبیعی است 

صفحه ۶که بــدون بروز مشــکالت  ...

 آقای خاص 
در الدترافورد!

منچســتر یونایتد در فصل اخیر آن تیمی همیشگی 
نبوده اســت. در این فصل خبــری از بردهای پیاپی 
شــیاطین ســرخ و حضور این تیم در جمع مدعیان 
نبــوده اســت. هــواداران تیــم منچســتر یونایتد از 
عملکرد فن خال و شــاگردانش ناراضی هســتند و 
البته آنچه که شــواهد نشــان می دهد این است که 
ایــن آخرین فصل حضور فن خال در تیم قرمزپوش 
منچســتری است.  شکست عجیب دو بر یك مقابل 

صفحه 7ســاندرلند منچســتریونایتد را  ...

صفحه ۵

محاسبات عقالنی شرکت های نفتی برای ورود به بازار ایران
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نامزد اقتصاددان داریم 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اصولگرایانی که اصالح طلبان را متهم به نداشتن برنامه و 
نامزد اقتصاددان برای دوره آینده مجلس می کنند، اظهار داشت: اقتصاددانان اصالح طلب رد صالحیت شدند ولی این 

جریان در شهرستان ها نامزد اقتصاددان دارد.
محمدرضا تابش در پاسخ به این سوال اصولگرایان که در لیست اصالح طلبان نامزد اقتصاددانی وجود ندارد، گفت: قطعا 
اگر اقتصاددانان تایید صالحیت می شدند در این فهرست قرار می گرفتند اما چون بسیاری از اصالح طلبان رد صالحیت 
شدند با همین نیروهای موجود لیست ها بسته شده است.وی ادامه داد: البته این افراد به دنبال فرافکنی هستند و دلیل 

مدعای خود را فهرست تهران می دانند، اما در شهرهای دیگر کشور، اصالح طلبان از افراد متخصص و اقتصاددان حمایت کرده است.این نماینده اصالح 
طلب مجلس نهم خاطر نشان کرد: اگر نامزدهای اصالح طلبان در انتخابات پیروز شوند، قطعا در مجلس دهم حضوری فعال خواهند داد و منشا تدوین 
قوانین بسیار خوبی برای کشور خواهد بود.وی درباره عملکرد اقتصادی اصولگرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم اظهار داشت: مردم می دانند که چه 
کارهایی در طول 12 سال گذشته توسط اصولگرایان در سه دوره مجلس گذشته انجام شده است و شاخص ها گواه این مطلب خواهند بود و مردم نیز در پای 
صندوق های رای درباره عملکرد اصولگرایان نظر خواهند داد.تابش تاکید کرد که قضاوت مردم بهترین مالک داوری خواهد بود.انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه برگزار می شود.جمعیت واجد شرایط در کشور برای 

رای دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری 54 میلیون و 915 هزار و 24 نفر است.

درهنگام هجوم ریزگردها، جلسه هیات دولت در خوزستان برگزار شود
نماینده مردم اهواز در مجلس از بی انگیزگی دولت برای حل بحران ریزگردها درخوزستان انتقاد کرد و گفت: اگر دولت توان 
مقابله با ریزگردها را ندارد رسما اعالم کند. سیدشریف حسینی در خصوص بحران ریزگردها با ذکر سابقه ای از این معضل 

گفت: ریزگردها از سال 1380 وارد استان خوزستان شدند که علت اصلی این مساله هم  تغییر اکوسیستم منطقه بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به مهمترین عامل وقوع طوفان های گردوخاک در خوزستان عنوان 
کرد: در بحث ریزگردها اولین مساله تاالب هور العظیم است؛ این تاالب به پنج قسمت تقسیم شده که سه قسمت از آن به 

علت برداشت نفت از میادین مشترک با کشور عراق خشک شده است.
حسینی با ذکر برخی اقدامات قابل انجام برای کاهش رنج مردم خوزستان از این بحران گفت: در سفری که آقای هاشمی وزیر بهداشت به عنوان نماینده 
دولت به خوزستان آمد بحث خدمات کوتاه مدت رایگان برای کسانی که از ریزگردها و باران های اسیدی آسیب می بینند را مطرح کردیم که با موافقت دکتر 
هاشمی این مساله به بیمارستان ها ابالغ شد البته برخی خدمات نیز درون استان قابل انجام است و نیاز به مراجعه به وزیر نیست که باید توسط مسئوالن 
اســتانی صورت گیرد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: آنچه که در توان داشتیم در بحث ریزگردها انجام دادیم اما متاسفانه در 
حال حاضر یک موضوع را نداریم و آن همت و انگیزه دولت برای حل بحران ریزگردها اســت به همین دلیل پیشنهاد می کنم هرزمانی را که هواشناسی 
نســبت به وقوع پدیده ریزگردها پیش بینی کرد دکتر روحانی جلسه هیات دولت را در خوزستان برگزار کند چرا قطعا وقتی از نزدیک با این پدیده مواجه می 

شوند پیگیری برای حل این بحران تسریع پیدا خواهد کرد.

 سیاست 
نیاز به تازیانه ندارد

رییس مجلس گفت: من از گروهی نخواستم که نامم 
را در لیست قرار دهند همانطور که به جامعه مدرسین 
نگفتم و اگر اصولگرایان میثاق آنها جامعتین بود باید 

بر سر عهد و میثاق خود می ماندند.
علی الریجانــی روز دوشــنبه در دیدار بــا مدیران و 
سردبیران رسانه های استان قم،  با بیان اینکه تاکنون 
هیچگونه شکایتی از رسانه ها نداشته  است، گفت: 
علی رغم اینکه روز 22 بهمن و نماز جمعه جزوه علیه 
ما منتشــر می کنند و الی ماشــاءالله روزنامه ها علیه 
ما می نویســند من هیچگونه شــکایتی از رســانه ها 

نداشته ام.
وی با اشاره به ســخنان یکی از مسئوالن استانی در 
خصوص تخلفات انتخاباتی وی گفت: اینکه شما از 
دریچه خاص نگاه کرده اید خدا را خوش نمی آید. در 
تمام مســائلی که ذکر شد من هیچ شکایتی نکرده ام 
هرچند که می دانم در صورت شــکایت هم رسیدگی 
نمی شود، همانطور که در اتفاقات 22 بهمن و پرتاب 

مهر اقدامی صورت نگرفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: ضرورتی 
ندارد که ُدز و حجم کشــمکش های سیاســی را در 
کشور زیاد ببینیم و در این خصوص نیازمند یک اراده 

عمومی هستیم.
وی با بیان اینکه مشــکل در حــوزه ای دیگر و ما در 
بخش دیگری داد و فغان می کنیم، گفت: مشــکل 
اصلی کشور اقتصاد است و ضروری است که رسانه ها 
اهداف خود را به این مقوله سوق دهند تا اندازه ای از 

مشکالت رفع شود.
الریجانــی تأکید کــرد: در این زمینــه نیازمند یک 
همگرایی کلی هســتیم و من فکر می کنم مشکلی 
که در کشور اســت باید با تمرکز بر اراده عمومی رفع 
شــود. در صورتی که 95 درصد درگیر حاشیه هستند 

و این مهم خسارت بزرگی را به کشور وارد می کند.
وی با طرح این ســوال که آیا اختالف نظر بد است، 
اظهار کرد: اگر اختالف نظر منجر به دشمنی و کینه 
نشــود و بلکه فکر و ایده عالی از آن اســتخراج شود 

بسیار هم مفید است.
رئیس قوه مقننه گفت: کشــورهایی موفق هســتند 
کــه برای اختــالف نظرها جایــگاه و چارچوب هایی 
را در نظــر گرفته اند، اینکــه هر اختالفــی را تبدیل 
 بــه تکفیر کنیــم ســایش در نیروهــا ایجــاد کردن 

است.
الریجانی با بیان اینکه حوزه سیاســت نیاز به تازیانه 
نــدارد، گفت: سیاســت نیازمنــد عقل اســت تا راه 
 درســت را با همه تنوع برای حکمرانــان پیش بینی 

کند.
وی با تأکید بر اینکه همگرایی فکری در جامعه برای 
حل مســائل عمده کشور ضروری است، تأکید کرد: 
فاصله ای بین رســانه و مشکالت در جامعه ما وجود 
دارد و رسانه ها باید با تمرکز بر اراده عمومی بیشتر به 

این مقوله بپردازند.
الریجانــی گفــت: در کشــور همیشــه اختــالف 
نظــر وجود داشــته ولی مــا نباید اختالف هــا را زیاد 
 کنیــم بلکه بایــد در درون یک مســیر درســت حل 

شوند.
وی در خصوص اینکه نام وی در لیست اصولگرایان 
نیست، گفت: من همیشه از مسیر روحانیت حمایت 
کــرده ام و در قم جامعه مدرســین لیســتی ارائه داد 
و دیگر آقایــان خود را جــدا کردند. بنــده از گروهی 
نخواســتم که نامم را در لیســت قرار دهد همانطور 
که به جامعــه مدرســین نگفتم و اگــر اصولگرایان 
 میثاق آنها جامعتین بود باید بر سر عهد و میثاق خود 

می ماندند.

مساله این است؛انگلیسی یا غیر انگلیسی؟
ماجرای لیست انگلیسی همچنان ادامه دارد

با شــروع تبلیغات انتخابات خبرگان، لیســت های کاندیداها مشــخص شد. 
هاشــمی رفســنجانی لیســتی ارائه داد به نام »خبرگان مردم« که نام حســن 
روحانی، ابراهیم امینی، محمد امامی کاشــانی، محمــود علوی، محمد علی 
موحدی کرمانی، ابوالفضل میرمحمدی، محمد ری شــهری، محسن قمی، 
محمدعلی تسخیری، محمد سجادی عطا آبادی، قربانعلی دری نجف آبادی، 
هاشم بطحایی، محمدحســن فاضل گلپایگانی، نصراله شاه آبادی و محسن 
اســماعیلی در آن دیده می شد. لیستی که جای کســانی چون آیت الله محمد 
یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت 

الله مصباح یزدی در آن خالی بود.
بعد از آن بود که در شــبکه های اجتماعی کمپینی بــه راه افتاد با این محوریت 
که به لیست هاشــمی رای دهیم تا یزدی و جنتی و مصباح رای نیاورند. آن ها 
همچنین در کمپینشان بر حذف افرادی چون آیات علم الهدی و احمد خاتمی 

نیز تاکید کردند. 
خبر کمیپن تشکیل شده روی خبرگزاری های دنیا و از جمله بی بی سی فارسی 
رفت. همچنین افراد کمپین و تحلیلگران از جمله تحلیلگران بی بی سی فارسی 
تحلیل هایی ارائه کردنــد که کمپین به چه میزان رای برای رســیدن به چنین 
هدفی نیاز دارد. در حالی که خود کمیپن نام برده واکنش خاصی را برنینگیخته 
بود، گزارش های بی بی ســی فارســی بهانه ای جدید به دست مخالفان برای 

هجمه علیه هاشمی داد: لیست انگلیسی. 
اما اطالق انگلیســی بودن به لیســت خبرگان مردم درحالیست که این لیست 
درواقع متشــکل از جمعی از مجتهدین حوزه علمیه اســت که همگی از ســد 
شــورای نگهبان نیز گذشته و تایید شــده اند. موضوعی که از طرفی نشان می 
دهد همچنان »کار کار انگلیسی هاست« و توهم توطئه در بخشی از فرهنگ 
سیاســی ما وجود دارد. از ســوی دیگر نشــانه افزایش بی اخالقی هــا در ایام 
انتخابات است که باعث می شود گروه های سیاسی در تخریب طرف مقابل از 

هیچ تهمتی دریغ نکنند. 

آیت الله ها از انگلیس اعالم برائت کنند
صفحه یک و یادداشــت ها و گزارش های اصلی روزنامه های راســت گرا این 
روزها به رونمایی از این لیست انگلیسی اختصاص دارد. کیهان در یادداشتی به 
قلم حسین شریعتمداری در این خصوص با بیان اینکه دستورالعمل دیکته شده 
سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس، بدون کم و کاست و دقیقا همان گونه 
که دیکته شده است از ســوی برخی مدعیان اصالحات و اعتدال و کارگزاران 
و رســانه های مجازی و مکتوبی که در اختیار دارند دنبال می شود، می پرسد: 
آیا این همخوانی تصادفی اســت و فقط در حد و اندازه یک اتفاق ســاده و بدون 
هماهنگی قبلی و پشــت پرده قابل ارزیابی است؟ شریعتمداری تاکید می کند 
که اگر اینگونه نیست کمترین انتظار آن است که آقای رفسنجانی و برخی دیگر 
از مدعیان اصالحــات و اعتدال با صراحت و به گونــه ای خالی از ابهام، علیه 
بلندگوهای وابسته به سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس موضع گرفته و 

به وضوح نشان بدهند که با دشمنان تابلودار بیرونی مرزبندی مشخصی دارند. 
شریعتمداری تاکید می کند: بســیار بدیهی است که اگر آشکارا علیه سرویس 
های اطالعاتی یاد شده و بلندگوهای نشان دار آنها موضع نگیرند باید به مردم 

حق بدهند که در این ماجرا »کاسه ای زیر نیم کاسه« ببینند.
وطن امروز روزنامــه اصولگرایان تندرو نزدیک به جبهه پایداری در گزارشــی با 
اشــاره به تشکیل لیست هاشــمی با هدف راه نیافتن علمای بزرگ به خبرگان و 
تغییر ماهیت انقالبی مجلس خبرگان، نوشــت: محتوا و هدف گذاری این بازی 
غیراخالقی اما زمانی بیشــتر آشکار شد که رســانه های ضد انقالب تمام قد به 
یاری آن شتافتند. در این میان آنچه باعث حیرت ناظران شد؛ تغییر کارکرد رسانه 
انگلیسی بی بی ســی در این قبیل مواقع شد. بی بی ســی که پیش از این همواره 
بخشی از بازی جریان ضد انقالب در ایران بود؛ اکنون میدان دار بازی جدید شده 
اســت. در واقع مهندسی مقابله با رای آوردن آیات جنتی، یزدی و مصباح یزدی 
توسط بی بی ســی در حال اجراست. به نوشــته وطن امروز فرمول هایی که این 
شبکه انگلیسی و همچنین کارکنان و عوامل آن درباره چگونگی عدم راهیابی این 
علما ارائه می دهند حاکی از برنامه ریزی درازمدت آنها درباره این موضوع است. 
روزنامه جوان در ســرمقاله خود به این موضوع پرداخــت و با بیان اینکه جریان 
اصالحات و ایضًا هاشــمی و تا حدودی دولتی ها، مواضــع و عملکرد افرادی 
که اکنون مورد غضب رســانه های غربی هستند را آســیب به نظام می دانند و 
بر این باورند که با عملکرد شــورای نگهبان، اندیشه مصباح و ... مردم به نظام 
بدبین می شوند و انقالب آســیب می بیند، نوشت: آیا می توان گفت بی بی سی 
و رادیوفردا و منافقین با حمایت از لیســت هاشمی و اصالح طلبان در خبرگان 
درصدد تقویت کسانی هستند که عین و اصل نظام اند؟ آیا غرب تصمیم به تقویت 
نظام جمهوری اسالمی و خط امام گرفته است و درصدد مبارزه با کسانی است 

که اهل مبارزه نبوده اند و نورسیده اند؟
اما برخی چهره ها نیز در این خصوص سخن گفتند. سرلشگر فیروزآبادی رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح  موضع تندی در این باره گرفت و گفت: کسانی که 
آمریکا و انگلیس از آنها حمایت کردند، اگر اعالم برائت نکنند، مجرم بوده و در 
این توهین شریکند. آیت الله ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز با بیان 
اینکه دولت انگلیس، خبیث و پلید است و وقتی از برخی لیست های انتخاباتی 
حمایت می کند باید نگران باشیم گفت: افرادی که از سوی انگلیس مورد حمایت 

قرار می گیرند باید به شکل شفاف اعالم برائت کنند.

توهین به مردم، جفا به نظام و اسالم
اما چنین هجمه ها و موضع گیری هایی با واکنش چهره های این طرفی همراه 
بود. رحمانی فضلی وزیر کشــور در برنامــه ای تلویزیونی با بیان اینکه ما نگران 
نیســتیم که گفتمان انتخاباتی ما را رسانه های غربی تعیین کنند؛ چراکه مردم 
گاهی و شعور کافی دارند و برخالف خواست رسانه های غربی عمل می کنند،  آ
گفت: ما باید متحد باشیم و نگوییم در انتخابات عده ای انگلیسی هستند. نباید 
اجازه دهیم دشــمن در میان ما صف بندی کند و اتحاد مــا را از بین ببرد. همه 

جناح ها باید این دخالت ها را محکوم کنند.
ستاد »خبرگان مردم« نیز با انتشــار اطالعیه ای به این هجمه ها و تخریب ها 
واکنش نشان داد. این ســتاد در اطالعیه خود با بیان اینکه رسانه های بیگانه 
از ابتدای انقالب اســالمی، بدنبال اختالف افکنی در میان صفوف انقالبیون 
ومردم بوده اند، بنابراین دامن زدن به ایــن موضوع برای تخریب رقیب ، بازی 
کردن در سناریوی رسانه های بیگانه اســت، این پرسش را مطرح می کند که 
چگونه است که طی 37 سال گذشته، همواره مرز بین نیروهای داخلی و بیگانه 
حفظ گردیده و مردم براساس منافع ملی و استقالل کشور تصمیم گرفته اند، و 
اکنون به یکباره این تصور القا می شــود که مردم فهمیم وانقالبی ایران بدنبال 
.خط رســانه های بیگانه حرکت می کنند؟ این اطالعیه در ادامه می پرسد: آیا 
مجازیم فقهایی که صالحیت آنها توسط شــورای محترم نگهبان تایید شده و 
در میان آنان ، چهره های شاخصی که از نزدیکترین یاران امام راحل و رهبری 
واز بنیانگذران نظام جمهوری اســالمی ومورد تایید اساتید حوزه های علمیه ، 
علمای بزرگ و شخصیتهای برجســته نظام انان را مورد حمایت قرار داده اند، 
اینگونه مورد توهین قرار داده وبزرگترین تبلیــغ را برای بیگانگان انجام دهیم 
که این شــخصیتهای برجســته را مرتبط با انها بنماییم. سخن گفتن از لیست 

رسانه های بیگانه، بزرگترین جفا به اسالم، نظام و ارکان آن نیست ؟
خود هاشمی رفسنجانی نیز به این سخنان واکنش نشان داد. او گفت: محافل 
و کسانی که د  ست شــان از بهانه های تخریبی و اهانت خالی است، این روز ها 
از روی د  رماند  گی و ضعف اســتد  الل و منطق، به د  ور از اد  ب سیاسی و اخالق 
اجتماعی و آد  اب اسالمی و انسانی، جاهالنه شخصیت های مبارز، سابقه د  ار 
و حتی مورد   تأیید   شــورای نگهبان را با انتســاب تعابیری همچون انگلیسی و 

نفوذی یاد   می کنند  .
هاشــمی امروز نیز در سخنانی تعبیر لیست انگلیســی را توهین به فهم و شعور 
مردم ایران دانســت و گفت: تبلیغ بر این ماجرا که دشــمنان برای مردم ایران 
تعیین تکلیف می کنند، بسیار زشــت و زننده است، چون به گونه ای دارند القاء 
می کنند که انگلیسی ها در سراسر کشور ایران نفوذ دارند و نامزد معرفی می کنند.
حسین مرعشــی ســخنگوی حزب کارگزاران نیز در واکنش به این تخریب ها 
گفت: لیستی را که شورای محترم نگهبان تایید کرده و از همه فیلترها رد شده 
است، دیگر نباید درون این لیست دنبال نفوذی بگردیم یا دنبال افرادی با عنوان 
انگلیسی یا امریکایی بگردیم؛ چون این لیست مورد تایید شورای نگهبان است. 
وزیر دادگســتری هم امروز به موضوع لیســت انگلیســی واکنش نشــان داد. 
پورمحمدی بدون اشــاره مســتقیم به این اصطالح گفت: هدف دشمن صرفا 
آدرس غلــط دادن و انحراف در انتخاب نیســت، بلکه ایجــاد تفرقه و درگیری 
از اهداف مهم آنهاســت و نباید از نقشــه های آن ها غافل شویم. او تاکید کرد: 
دشمن غلط می کند که بخواهد ما را به سمت و سوی مورد نظر خود سوق دهد. 
روش و سیاست دشــمنان مغلطه و آمیختن سخنان درست و نادرست و القای 
به آنجامعه اســت و در این میان ما باید در پی حرف و سخن حق و درست باشیم 

حتی اگر از جانب دشمن مطرح شود. 

پیگیری روزواکنش روز

ایران از آتش بس در سوریه حمایت می کند
محمدجواد ظریف بعدازظهر روز دوشــنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه بوسنی درباره احتمال آتش بس در ســوریه گفت: ایران همواره معتقد بوده که بحران سوریه راه حل نظامی 
ندارد و وظیفه دیگران تسهیل این روند بوده است. طرح هایی که تا االن ارایه شده آتش بس را مطرح کرده و ایران از اولین جلسه مذاکرات در وین بر این امر و هم چنین ارایه کمک های انسسان 
دوســتانه تاکید داشــت.او ادامه داد که ایران همواره از هرگونه آتش بس حمایت کرده و در این رابطه هم ما حمایت می کنیم اما هنوز جزییات این مســاله باید بحث شود.ظریف ادامه داد: 
طرح هایی که ایران تاکنون برای حل بحران سوریه داشته است آتش بس را اقدام اول می دانسته و گروه حمایت از سوریه که شاهد شکل گیری نشست آن ها در وین بودیم آتش بس فوری 
و همه جانبه را مورد تأکید قرار داد و هنوز هم ایران این اعتقاد را دارد که باید آتش بس در اولویت باشــد اما نباید این مســأله به معنای صادر کردن اجازه فعالیت داعش و جبهه النصره پشت 
گروه هایی مثل احرارالشــام و گروه های مشابه آن باشد.وزیر امور خارجه تأکید کرد: آتش بس یا توقف مخاصمه که االن ماه هاست به آن اشاره می شود ضرورت دارد با چارچوبی مشخص 

و روشن که اواًل از ایجاد زمینه برای ارسال کمک به گروه های تروریستی و سایر گروه های مسلح در دوران آتش بس جلوگیری کند، شکل گیرد. 

سیاسی
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آقای هاشمی، به چهره پلید 
انگلیس سیلی بزنید

انتخابات تلگرامی

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرده است که هاشمی 
باید درخصوص دخالت آشکار انگلیس در حمایت از او موضع گیری کند. 

احمد توکلی در ابتدای این نامه با بیان اینکه مانند گذشته به احترام سوابق دیرپای هاشمی در نهضت اسالمی و انقالب 
اســالمی مردم ایران و انتظاری که این ســابقه زحمات، از او بر می انگیزد این نامه را می نویســد، تاکید می کند: البته 
همین ســوابق شما باید موجب شود که در نقد شما نیز نقادان شرط جوانمردی را مراعات کنند. موضوع این نوشته من 

دخالت انگلستان در انتخابات جاری است.
توکلی در ادامه به وقاحت انگلیس در دخالت آشکار انتخاباتی اشاره می کند و با تکان دهنده خواندن آن می نویسد: اگر 
همه نیروهای وطن دوســت و شخصیت های نظام در برابر آن نایستند، دیر یا زود خانه ِسدان برپا می شود و دیگ های 
پلو در ســفارت انگلستان برای غرب زدگان، روشــنفکرنمایان و عوامل ضدانقالب که به سفارت پناهنده  می شوند و یا 

کسانی که ناخواسته و نادانسته به این وادی خیانت کشیده شوند، بارگذاشته خواهد شد.
ایــن نماینده مجلس خطاب به هاشــمی ادامه می دهد: جنابعالــی آن همه فداکاری و مبارزه پیــش و پس از انقالب 
را کــه خود در اکثــر آنها حضور داشــته اید، به خاطر داریــد، و به جنایات انگلیــس در ایران و تاثیر نفوذ این کشــور در 
تخریــب و انحراف مشــروطیت  و ســقوط دولت ملــی در قضیه نهضــت ملی شــدن صنعت نفت و کودتــای ننگین 
 28 مــرداد واقفیــد. به همین دلیــل خطر بزرگی کــه از این حیث انقــالب را تهدید می کند بر شــما بیــش از دیگران 

آشکار است.
وی با اشــاره به اینکه مدتی اســت که رهبری با جدیت خطر نفوذ را مکررًا تذکر می دهند، تاکید می کند که از هاشمی 
زیبنده اســت که با رهبری همراهی فعال داشته باشد، زیرا در یک گردنه بسیار مهم، یکی از کثیف ترین و خبیث ترین 
دشمنان ملت، آشکارا در سیاسی ترین امر کشور که انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان باشد دخالت 
می کند. به گفته توکلی اینجا هاشــمی رفسنجانی باید کسی باشد که چنان سیلی به چهره پلید انگلیس بزند که نه تنها 
همه انقالبیون را بر انگیزد، بلکه مردم شریفی را که ممکن است گرفتاری ها نگذارد  در این امور وقت صرف کنند، نسبت 

به خطر بزرگی که کیان استقالل ملی را هدف گرفته است هوشیار نماید.
توکلــی در ادامــه حقیقت دیگری که موضع گیری مســتمر و قــوی هاشــمی را در این امر خطیر ضروری می ســازد، 
اصــرار و هشــدار امام می خواند که مکررًا می فرمود اگر دشــمن از کســی تعریــف کرد فرد باید به خــودش بنگرد که 
چــه کرده اســت که چنین بالیی متوجه وی شــده اســت. او ادامه بــا بیان اینکه خود هاشــمی بارها به دســته بندی 
نیروهای داخلی پرداخته اســت، تاکید می کند: حاال ســخن از تعریف نیســت، بلکه صریحًا از جنابعالی و فهرســت 
انتخاباتی ذیربط پشــتیبانی می کنند و از مردم ایران می خواهند که به افراد مشــخصی رای بدهند و به افراد مشخص 
دیگری رای ندهند. به گفته توکلی اینجا پای دخالت آشــکار یک دشــمن دیرینه ایران در امور کشــور در میان است، 
 نــه تعریف و تمجید یک رســانه دشــمن از یک فرد، پاســخ درخوری مــی خواهد که هاشــمی رفســنجانی را گرفتار 

اتهام نسازد.
ایــن نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه دشــمن می خواهد که همه ما نباشــیم و قصد خیری نســبت به 
هیچ یک از انقالبیون از هر طرف ندارد، می نویســد: یک هدف انگلســتان و ســایر مســتکبران از اینگونه دخالت ها 
همین تشــدید اختالف داخلی است که به نظر می رسد تا اینجا کارش بی اثر نبوده اســت. وی با یادآوری اتفاقات سال 
88 تاکید می کند که در آن ســال تا وقتی غربی ها وارد ماجرا نشــده بودند مســأله یک امر داخلی بــود که با تمکین به 
قانــون و مواجهه منطقی با رخدادها قابل حل می نمود ولی ورود دشــمنان به عرضــه و تجهیز نیروهای ضد انقالب، 
تجمعات مردم گله مند و معترض را به تحرکات ضد امنیتی مبدل ســاخت و  آقای موسوی تحت تأثیر برخی نزدیکان، 
ســابقه و تعهدات خویش را به فراموشــی ســپرد و به ســتیز با قانون روی آورد و دست آشــکار بیگانگان را در مدیریت 
 و هدایــت فتنه نادیــده گرفت و آن همه آســیب جبران ناپذیر بــه وحدت و امنیت ملــی و اقتصاد و حیثیت کشــور در 

عرصه بین المللی وارد آورد. 
توکلی در پایان خطاب به هاشمی تاکید می کند: مقصود آن نیست که در این انتخابات چنان فتنه هایی قابل بر انگیختن 
اســت، بلکه برادرانه هشدار می دهم مسیری که می خواهند ما و شما را به آن بکشــانند، آینده بهتری از مصیبت فتنه 

سال 88 ندارد. شما سد این راه شوید.

اینترنت و شــبکه هــای اجتماعی در ســال های 
گذشــته همواره نقش مهمی در سیاست و به ویژه 
در انتخابات ها بازی کــرده اند. در ایران اما در هر 
انتخاباتی یکی از شبکه ها برجسته تر و کاربردی 
تر شده است. زمانی وبالگ ها نقش اساسی بازی 
می کردند، زمانی فیس بوک، زمانی توییتر و حاال 
نوبت به تلگرام رسیده است. تلگرامی که چند هفته 
پیش در آستانه فیلترشدن بود و فیلتر نشد و حرف 
و حدیث های فراوانی درمورد ارتباط دولت ایران با 

مدیران این شرکت وجود دارد.
بر اساس آمارها نزدیک به 53 درصد از مردم ایران 
دســت کم عضو یک شــبکه اجتماعــی مجازی 
هستند. این آمار نتیجه آخرین تحقیق در این باره 

از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی، است. این مرکز با توجه به داده های 
حاصل از آخرین نظر ســنجی این موسســه که در آذر ماه سال جاری انجام شده اســت؛ در دی ماه امسال در گزارشی 
اعالم کرد : 56 درصد شهروندان مراکز استان ها، 56 درصد شهروندان شهرهای درجه دو و 42 درصد مردم روستاها 

حداقل عضو )دست کم( یکی از شبکه های اجتماعی هستند.
بر اســاس این نظر ســنجی 72 درصد جوانان 18 تا 29 ســاله کشــور اعالم کرده اند حداقل عضو یکی از شبکه های 
اجتماعی هســتند. این میزان برای افراد 30 تا 49 ساله برابر با 53 درصد و برای افراد باالی 50 سال برابر با 25 درصد 

است. موضوعی که نشان از ضریب نفوذ باالی شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی و به ویژه جوانان است.
اما نتیجه مهم دیگر این نظر سنجی نشان داد رقمی قریب به 20 میلیون نفر از جمعیت ایران )یک چهارم با فرض هشتاد 
میلیون جمعیت ( عضو شبکه تلگرام هســتند. این نتیجه با توجه به این یافته برداشت می شود که 37/5 درصد مردم 
باالی 18 سال کشــور اعالم کرده اند عضو تلگرام هستند. اگر جمعیت افراد باالی 18 سال کشور را بر اساس آخرین 
سرشــماری سراسری سال 1390 در نظر بگیریم که برابر با 54 میلیون نفر بوده است، می توان نتیجه گرفت حدود 20 

میلیون نفر از شهروندان ایرانی باالی 18 سال عضو شبکه تلگرام هستند.
شــاید اولین علت گسترده بودن اســتفاده از تلگرام، موبایلی بودن آن باشــد. چراکه تعداد کسانی که این روزها گوشی 
هوشــمند دارند روز به روز در حال افزایش است و اســتفاده از این گوشی ها و این نرم افزار نیز برای کاربران با هر سطح 
از سواد امکان پذیر و ارتباط گیری نیز به لحاظ مالی به صرفه است. علت دیگر قطعا قابلیت کانال های تلگرامی است 
که موجب دسترســی سریع و وسیع به هر نوع اطالعات می شود. همچنین می توان فیلترنبودن این شبکه و احساس 

امنیت  کاربران را به این علت ها اضافه کرد.
نشریه بریتانیایی گاردین پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی در گزارشی درخصوص گسترش تلگرام در میان کاربران ایرانی 
نوشت: با توجه به این که رسانه ملی ایران به ســخنگوی منحصر به فرد تندروها تبیدل شده است و اغلب در مخالفت 
با سیاســت های دولت روحانی برنامه پخش می کند نامزدهای اصالح طلب به تلگرام به دیده شــبکه ای مناسب به 

تبلیغات انتخاباتی نگاه می کنند.
این نشریه اشاره می کند که تلگرام سبب خواهد شد تا دسترسی به اخبار و تبادل نظ میان شهروندان در آستانه برگزاری 
انتخابات راحت تر شــود امری که تندروها دوست ندارند. این روزنامه هم چنین پیش بینی می کند که در صورت آن که 
نمایندگان میانه رو بیش تری وارد مجلس بعدی شوند روحانی فضای بیش تری برای مانور بر سر ازادی فضای مجازی 

و کاربران اینترنتی خواهد داشت.
بر همین اساس پیش بینی می شد بیشــتر تبلیغات مجازی نامزدها وستادهای انتخاباتی در انتخابات امسال حول و 
حوش این شــبکه بچرخد . اتفاقی که نظر می رسد رخ داده و مشاهدات و نیز نظرسنجی ها نشان می دهد در روزهای 
پیش از انتخابات 7 اسفند فضای مجازی به اولین منبع و در این میان تلگرام به اولین ابزار اطالع رسانی و تبلیغات بدل 
شــده است. این گونه اســت که تقریبا همه کاندیداها برای خود کانال تلگرامی دارند که از طریق آن به اعالم برنامه ها 
و شــعارهای خود می پردازند. همچنین شاهد انبوه کانال های اطالع رسانی از سوی جریان های مختلف هستیم که 

هر یک سعی در تبلیغات برای کاندیداهای موردنظر خود دارند.

مردم باید پرشورتر از همیشه پای صندوق های رای حاضر شوند
یک فعال سیاســی اصالح طلب تصریح کرد که آنچه مردم می خواهند عاقبت اتفاق خواهد افتاد.فاطمه هاشــمی رفســنجانی اظهار کرد: اگرچه درصد حضور زنان در عرصه های مختلف سیاســی ، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را می توان متناسب با رشد جمعیت توجیه کرد ،اما به شکل کلی میزان مشارکت زنان از پیش از زمان انقالب تاکنون همچنان بر روی عدد ثابت 12 تا 13 ثابت باقی مانده 

اســت.وی با اعتقاد به اینکه افزایش اعتماد به نفس زنان می تواند درصد مشارکت زنان در عرصه های مختلف را بهبود بخشــد افزود: زنان باید وارد عرصه شوند و جایگاه خود را بازیابند. در انتخابات 
پیش رو بنا بود زنان ســی درصد کرسی های مجلس شورای اســالمی را از آن خود کنند اما رد صالحیت ها کار را برای حضور زنان و مشارکت ها در صحنه سیاسی دشوار کرد.عضو هیات موسس و 

شــورای مرکزی با تاکید بر اینکه زنان با توجه به نقش اثرگذار خود در اجتماع باید پرشــورتر از همیشــه پای صندوق های رای حاضر شوند تصریح کرد: در کنار انسجام و وحدت مردم باید پرشور و 
با اشــتیاق انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسالمی را در یابند.وی با بیان اینکه مردم همواره نقش خود را در قبال حاکمیت به خوبی ایفا کرده اند اضافه کرد:آنچه مردم می 

خواهند عاقبت اتفاق خواهد افتاد.

مردم لیستی رای دهند
نماینده مردم تهران گفت: با توجه به اینکه 
لیســت های انتخاباتی با بررسی و برگزاری 
جلســات متعدد و شــناخت کاندیداها تهیه 
شده است رای دادن مردم براساس لیست ها 
می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد از این رو 
امیدواریم که بســیاری از مردم با اطمینان 

و به صورت لیســتی رای دهند.اســماعیل کوثری با تاکید بر اینکه مردم در 
رای دادن براساس لیســت و یا غیر لیست مختارند، گفت: با توجه به تعداد 
زیاد کاندیداها در تهران طبیعتًا شناخت کاندیدای اصلح دشوار است و این 
موضوع کار را برای آنها سخت می کند. برای راحت تر شدن کار برخی بزرگان 
مورد اطمینان مردم به تهیه لیست هایی پرداخته اند و به مردم برای انتخاب 
معرفی کردند. این لیســت ها می توانند به مردم برای شناسایی دقیق و رای 

دادن به کاندیدای اصلح کمک کنند.

حضور مردم مجلس معتدل ایجاد می کند
یک عضــو انجمــن اســالمی مدرســین 
دانشگاه ها گفت: مشــارکت گسترده مردم 
در انتخابات موجب تشکیل مجلس معتدل 
و خردورز می شــود.نجفقلی حبیبی با اشاره 
به لــزوم مشــارکت گســترده در انتخابات 
اظهار کرد:  جناح های سیاسی کشور افراد 

متخصص و متعادلی را در لیست های خود گنجانده اند و مردم با حضور خود 
و رای به این افراد می توانند مجلسی را تشکیل دهند که تبلور اراده اکثریت 
مردم باشــد نه اراده یک یا دو جریان خاص.وی همچنین افزود:  در چنین 
شــرایطی افراد معتدل، خردمند و با تجربه که توسط گروه ها شناسایی و به 
مردم معرفی شده اند به مجلس راه می یابند. وجود چنین افرادی درمجلس 
می تواند باب گفت وگو را برای یافتن بهترین  راه حل ها باز کند. چنین مجلسی 

پایه گذار رشد و توسعه کشور خواهد شد.

برخی می خواهند آرامش مردم را بر هم زدند
ســخنگوی ائتــالف اصولگرایان بــا بیان 
اینکــه عــده ای با شــعار رفع حصــر در پی 
بازگشــت کسانی هســتند که آرامش مردم 
را بــر هم زدنــد، گفــت:  ما فکــر می کنیم 
برخــی می خواهنــد بحث هــای سیاســی 
جانشین بحث های معیشتی شود.غالمعلی 

حدادعادل سخنگوی ائتالف اصولگرایان ر پاسخ به این سؤال که برخی با 
شعارهایی همچون رفع حصر درصدد جمع آوری رای و سیاسی کردن فضای 
جامعه هســتند، نظر شما در این زمینه چیســت، اظهارداشت: کسانی که 
می خواهند از آنها رفع حصر شود مگر همان کسانی نبودند که آرامش را در 
این کشور به هم زدند؟ چطور هم شعار آرامش می دهند و هم دنبال رفع حصر 
هستند؟ و دوباره کســانی را که مخالف آرامش بودند می خواهند به صحنه 

بیاورند؟ این سوال ماست که با شعار آرامش نمی خواند.

جای »گل آقا« خالیست!
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان اظهــار کرد: 
گفته هــای عــادل الجبیــر از زمانــی که در پســت 
وزارت خارجه عربســتان قرار گرفته اســت بیشــتر 
 از ایــن که به واقعیت نزدیک باشــد بــه طنز نزدیک 

است.
حســین جابری انصــاری در نشســت هفتگی خود 
بــا خبرنــگاران در پاســخ به ســوال خبرنــگاری در 
ارتبــاط با صحبت هــای اخیر عــادل الجبیــر وزیر 
خارجه عربســتان مبنی براین ادعا که ایران تاکنون 
دیپلماتهای زیادی از عربســتان را کشــته اســت و 
عربســتان تاکنون هیچ دیپلماتی را نکشــته اســت 
اظهار کرد: گفته های عادل الجبیر از ابتدایی که این 
پست را در اختیار گرفته بیشتر اوقات بیش از این که 
به واقعیت نزدیک باشد به طنز نزدیک است و جای 
آقای کیومــرث صابری مدیر مســئول گل آقا خالی 
 است که صحبت های وی را دستمایه ی کاریکاتور و 

طنزپردازی کند.
این دیپلمــات عالی رتبه کشــورمان در ادامه گفت: 
گفته هــای وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی در 
صورتی می تواند واقعیت داشــته باشد که عربستان 
به تروریســت هایی که در عراق و سوریه علیه دولت 
و ملت هــای ایــن کشــور در حــال جنگ هســتند 
گذرنامه دیپلماتیک داده باشد و چون ایران خدمات 
مستشاری نظامی به دولت های قانونی این دو کشور 
ارائه می کند کشته شدن تروریست های عربستان را 

منسوب به ایران بداند.
ســخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: حمله به برخی 
از اماکن دیپلماتیک ایران از جمله ســفارت ایران در 
بیروت توسط گروههای تروریســتی که توسط اتباع 
سعودی هدایت می شــدند و ارتباط واضح و روشنی 
با سرویس های اطالعاتی عربستان داشتند صورت 
گرفت و این حمالت تروریستی منجر به کشته شدن 
دو نفر و وارد شدن خسارت هایی به اماکن دیپلماتیک 

ایران در بیروت شد.
این دیپلمات عالی رتبه خاطرنشان کرد: امروز تقریبا 
در سراســر جهان از جملــه در کشــورهای غربی و 
رسانه ها این موضوع به شکل گسترده منتشر می شود 
که اقدامات عربستان در حمایت تروریست ها باعث 
ایجاد فضای بی ثباتی و بحران در منطقه شده است 
و قطعا عربستان با این گونه سخنان و فرافکنی ها به 

موفقیتی دست پیدا نمی کند.
سفر روز گذشته وزیر دفاع روسیه به تهران و دیدارش با 
تعدادی از مقامات کشورمان از جمله حجت االسالم 
و المســلمین حســن روحانی دیگر ســوالی بود که 
دراین نشست مطبوعاتی از سوی خبرنگاران مطرح 
شــد و جابری انصاری در ارتباط بــا آن توضیح داد. 
ســفر وزیر دفاع روســیه به تهــران بعد از ســفر وزیر 
دفــاع کشــورمان به مســکو انجام شــد و نمادی از 
 روابط نزدیک و تبــادل نظرات مســتمر بین ایران و 

روسیه است.
این دیپبلمات تصریح کرد:  پیام ویژه ای از سوی آقای 
پوتین به جناب آقای روحانی منتقل شــد که ناظر بر 

تحوالت منطقه و مسائل دو جانبه است .

روز نو نوشت: هراس اصولگرایان از گام دوم
حاصل این مشارکت و برداشتن گام دوم اگر نتواند به رشد و توسعه و جبران عقب ماندگی های 8 سال  پیش از 92 در عرصه اقتصادی  و نیز 

تدوام آرامش در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش مشکالت اقتصادی منجر 
شود حداقل مانع بدتر شدن اوضاع بحرانی کنونی کشور خواهد شد.

 رویداد 24 نوشت: اصالحات یک تیم بدون ستاره اما کامل است
هم آقای روحانی و هم آقای عارف انتخاب های دوم و سوم اصالحات بودند ولی جریان اصالحات یاد گرفت که کار تشکیالتی کند و در 

زمین ناهمواری که در اختیار داشت، بازی کند و بازی را ببرد.
 عصر ایران نوشت: الریجانی انتقاد از لیست حداد را کلید زد

بعد از به قدرت رسیدن روحانی در خرداد 92 اصول گرایان به دو دسته تقسیم شدند. اصول گرایان طرفدار دولت و اصول گرایان منتقد دولت. 
امروز الریجانی با این سخنان خود نشان داد که راه او با مسیر فهرست حداد عادل جداست و شیوه رسیدن آنها به وحدت را قبول ندارد.

 افکار نیوز نوشت: اصالح طلبان و بازی از پیش باخته انتخابات
اصالح طلبان رقابت های انتخاباتی را باخته اند! بسیار پیش از آنکه سوت آغاز رقابت ها به صدا در بیاید بازی را به حریف قدرتمندشان 

واگذار کرده بودند و حتی این ائتالف های صوری و موقتی هم نمی تواند تغییر چندانی در وضعیت آنان به وجود بیاورد.
 ۵98 نوشت: بازی هاشمی با لیست انتخاباتی

البته افرادی همچون اکبر گنجی که حاال کارش به انکار بسیاری از مقدسات دینی رسیده هم موید خط بی بی سی شد و اجماال باید گفت 
یک اجماع رسانه ای از سوی معارضان انقالب اسالمی در حمایت از لیست هاشمی و علیه سه شخصیت برجسته حوزوی شد.

عکس روزسایت نگار

پیکرهای 68 شهید 
دوران دفاع مقدس که 
به تازگی در کشور عراق 
تفحص و شناسایی 
شده اند، از مرز دریایی 
خرمشهر به آغوش 
میهن بازگشتند.

خبرنامه
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رصدخانه

آتش بِس پر شرط و شروط
توافق مشروط طرف های مختلف سوری با برقراری آتش بس

هیئت عالی مذاکرات معارضین سوری، مورد حمایت عربستان سعودی، 
امروز نشست خود را در ریاض آغاز کرد تا آتش بسی را که مسکو و واشنگتن 
در صدد اجرای آن در سوریه هستند و فراهم کردن ضمانت های بین المللی 
برای موفقیت آمیز بودن آن را مورد بررســی قرار دهد. این در حالی اســت 
که در تازه ترین اظهارنظر در این زمینه، محمــد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران، اشاره کرد که با وجود توافق بر سر ضرورت اصل برقراری آتش بس، 
هنوز درباره جزئیات آن توافقی حاصل نشده و این امر نیازمند گفت و گوها 
و مباحثات بیشتر میان طرفین دخیل در این موضوع است. از سوی دیگر، 
منابع دیپلماتیک روس تأکید دارند که آتش بس در سوریه باید با هماهنگی 
مستقیم با تهران، دمشــق و حزب الله لبنان برقرار شود. در این میان، پس 
از چند هفته گمانه زنی درباره احتمال مداخله نظامی ترکیه و عربســتان در 
سوریه، وزیر خارجه ترکیه امروز اعالم کرد که موضوع انجام عملیات زمینی 
در سوریه مطرح نیست. به این ترتیب، به نظر می رسد احتمال شکل گیری 

تحولی منجر به آتش بس در سوریه، بار دیگر قوت گرفته است.  
در رابطه با موضوع نخســت، روزنامه »الشرق االوسط« امروز نوشت منذر 
ماخوس، ســخنگوی هیئت عالی مذاکرات معارضین سوری اعالم کرده 
نشستی از ســوی این هیئت برای یکپارچه کردن دیدگاه خود در مذاکره با 
نظام ســوریه برگزار می شود. به گفته وی، این نشست دو یا سه روز به طول 
می انجامد. پیشــتر، مولود چــاووش اوغلو، وزیر خارجــه ترکیه در جریان 
کنفرانسی خبری اعالم کرد که مخالفان سوریه فردا بار دیگر در ریاض گرد 
هم می آیند تا درباره راه های توقف درگیری ها در سوریه و آغاز روند آتش بس 
انسان دوستانه در این کشور گفت و گو کنند. این در حالی است که معارضین 
ســوری اخیرًا اعالم کرده بودند کــه در صورت توقف حمالت روســیه، با 

آتش بس دو تا سه هفته ای موافقت خواهند کرد. 
محمد علوش، مذاکره کننده ارشد هیئت معارضین سوری در گفت و گو با 
»الشرق االوسط« اعالم کرد که مخالفان طی دو روز گذشته نشست هایی 
دربــاره راه های برقراری آتش بس در ســوریه و تحوالت این کشــور برگزار 
کرده اند. وی گفت: »مخالفان نظام سوریه، به مسئوالن روس و آمریکایی 

اعــالم کرده اند که روند توقف درگیری ها پس از آغاز روند سیاســی خواهد 
بود. آتش بس چند مرحله دارد که نخستین مرحله آن آغاز آتش بس انسانی 
اســت«. علوش با ادعای اینکه »امکان پایبندی نظام سوریه و جدیت آن 
در اجرای هر راهکار سیاسی کم است« گفت: »مسئله سوریه، دیگر تنها 
به برکناری بشار اســد، رئیس جمهور این کشــور منحصر نمی شود؛ بلکه 
به یک بحران جهانی تبدیل شــده و جامعه جهانــی در مقابل آزمونی برای 
نجات سوریه و پایبندی اش به آتش بس انسانی قرار دارد«. وی مدعی شد: 
»مقامات روس به چیزی که می گویند عمل نمی کنند. آن ها ادعا می کنند 
که برای کمک به مردم ســوریه در مقابله با تروریسم آمده اند و حقیقت این 

است که آن ها مردم سوریه را هدف قرار می دهند«.
علوش در ادامه اظهارات خود گفت: »آتش بس مســئله ای بزرگ و شاخه 
شاخه اســت و تنها پس از توافق سیاســی که به تحویل قدرت منجر شود، 

کاماًل اجرایی خواهد شد«. وی مدعی شد منفعت جامعه جهانی در برکناری 
فوری نظام سوریه و دادن حق تصمیم گیری به مردم برای تعیین سرنوشت 
خود و خروج شبه نظامیان از این کشور نهفته است. علوش درباره آمادگی 
عربستان و ترکیه برای مداخله در سوریه گفت: »به محض اعالم تصمیم 
برای مداخله، داعش شروع به تحویل مناطق کرده و 25 روستا را در حومه 
حلب تحویل ارتش ســوریه داد«. وی مدعی شــد اخبــاری درباره آمادگی 
داعش بــرای تحویل رقه که موجب تقویت هماهنگی میان داعش و نظام 

می شود، وجود دارد.
در همین حال، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در اظهاراتی درباره 
وضعیــت برقراری آتش بس در ســوریه گفت هنوز جزئیــات نحوه اجرای 
آتش بس در ســوریه مورد توافق قرار نگرفته؛ امــا درباره اصل آن در مونیخ 
توافق شــده و جزئیات آن هم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی ظهر 

امروز پس از دیدار و گفت وگو با ایگور ســراداک، وزیر خارجه بوسنی که به 
تهران سفر کرده، در نشست خبری مشترک در پاسخ به سؤالی درباره موضع 
جمهوری اســالمی ایران در قبال آتش بس در ســوریه گفت: »جمهوری 
اسالمی از ابتدا معتقد بوده که بحران سوریه، راه حل نظامی ندارد و تنها راه 
گفت وگو بین اطراف درگیر و سایر کشور ها، باید تسهیل کننده این امر باشد و 
نه تعیین چارچوب و مشروط کردن گفت وگو ها«. وی افزود: »هنوز جزئیات 
مربــوط به نحوه اجرای آتش بس مورد توافق قــرار نگرفته، اما اصل آن در 

مونیخ توافق شد و جزئیات هنوز هم باید مورد بحث قرار گیرد«. 
در ســمتی دیگر از ماجرا، منابع روس امروز در واکنش به خبرهای منتشره 
مبنی بر برقراری آتش بس در سوریه، اعالم کردند که هر گونه آتش بس در 
این کشور باید با هماهنگی مستقیم با تهران، دمشق و حزب الله باشد. در 
همین راستا، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه )دیروز( در اردن 
ضمن طرح مجدد ادعاهای پیشین درباره روند انتقال سیاسی در سوریه، 
اعالم کرد که طی ســاعات آتی می تواند در این کشورآتش بس برقرار شود. 
وی همچنین تأکید کرد که به زودی باراک اوباما و والدیمیر پوتین، رؤسای 
جمهوری آمریکا و روسیه، برای تکمیل توافق آتش بس با یکدیگر مذاکره 
خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا در پایان اظهار داشت که با سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه، جهت توقف درگیری در ســوریه به »توافق مشروط« 
رسیده اند. در همین راستا، نمایندگان روسیه و آمریکا چند روز پیش در ژنو با 
یکدیگر دیدار کردند و آن طور که روس ها بعدًا گزارش دادند، طرفین با هم 
در خصوص آتش بس در سوریه و همکاری مشترک نظامی در این کشور، 

مذاکره کردند.
گفتنی است بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز درباره آتش بس در این کشور 
گفته: »ما اعالم آمادگی کردیم، ولی مسئله فقط منحصر به اعالم نیست؛ 
زیرا طرف مقابل نیز این مسئله را اعالم می کند، ولی چیزی که مهم است 
مرتبط به اقدامات عملی طرف مقابل بر روی زمین اســت... مســئله مهم 
بعدی نیز ممانعت از اعزام تروریست ها و ارسال سالح یا هر گونه کمک های 

لجستیک به این تروریست ها است«. 

حکم اعدام در انتظار 32 شیعه در عربستان  
رسانه های منتسب به حکومت عربستان، از جمله تلویزیون این کشور و شبکه خبری العربیه خبر دادند حکام آل سعود از روز یکشنبه دادگاه های ویژه ای را در شهر ریاض به منظور رسیدگی به اتهام جاسوسی 32 نفر از شیعیان، از جمله یک 
ایرانی به اتهام جاسوســی برای ایران و اقدام علیه امنیت عربستان سعودی تشکیل داده اند. اطالعات بیشتر از این خبر، گویای آن است که 30 تن از این متهمان شیعه اهل عربستان، یکی از آن ها ایرانی و یکی فرد دیگر اهل افغانستان 
اســت. پایگاه خبری »گالف نیوز« تأکید کرد، این رویداد می تواند تنش میان ایران و عربستان را افزایش دهد. این پایگاه خبری مدعی شده دخالت ایران در کشورهای عربی و دامن زدن به مبارزات سیاسی در سوریه، عراق، لبنان، یمن و 
بحرین که علت بی ثباتی در منطقه است، دلیل این بخش از اقدامات عربستان است. بنا بر گزارشی که در شبکه العربیه منتشر شده، متن کیفرخواست این متهمان به اتهاماتی از قبیل تشکیل هسته جاسوسی با همکاری عناصر اطالعاتی 
ایرانی، انتقال اطالعات حساس نظامی عربستان به ایران، افشای اسرار مربوط به امور دفاعی عربستان، تالش برای ارتکاب اعمال خرابکارانه علیه منافع عربستان، اخالل در امنیت و آسایش عمومی و تفرقه افکنی در عربستان، ایجاد 
هرج و مرج و برانگیختن فتنه مذهبی اشاره دارد. فارغ از اتهامات مذکور، همچنین بیان شده که تعدادی از این متهمان با هماهنگی عناصر اطالعاتی ایرانی با رهبری ایران دیدار داشته اند و عالوه بر آن، برخی جریان های اعتراضی را 

در منطقه قطیف عربستان مدیریت کرده اند. اقدام به عضوگیری از میان افرادی که در دستگاه های امنیتی کار می کنند با هدف جاسوسی برای ایران، یکی دیگر از اتهامات این 32 نفر است گه در رسانه ها اعالم شده است.

آتش بازی مراسم سنتی اولین ماه کامل را در تقویم قمری کره جنوبی.

انفجارهای تروریستی در دمشق 
و حمص.

دانشــمندان به تازگی از فضاپیمایی رونمایی کردند که در پنج دقیقه گردشــگران فضایی را بــه منطقه زیر مدار زمین 
می برد.

کودکان مبتال به بیماری های 
قلبی در بنگالدش.

 ترامپ: جنگ عراق،
 فاجعه بود

دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهان آمریکا، ضمن 
انتقاد از جنگ آمریکا در عراق، این جنگ را باعث تقویت موضع 
ایران در عراق دانسته است. وی گفته: »ما در جنگ عراق، این 
کشور را گرفتیم و دو دستی تقدیم ایرانی ها کردیم«. وی افزوده: 
»در مورد جنگ عراق، باید بگویــم این جنگ یک فاجعه بود و 
این را هم بگویم که من از    همــان ابتدا با آن مخالف بودم، ولی 
اینکه من گفتم آن ها عملیات نظامی موفقی داشتند، منظورم 
موفقیت حرفه ای یگان عملیاتی آن ها بود؛ اما با جنگ مخالف 

بودم. جنگ عراق یک فاجعه بود.

 داعش، مسئول 
انفجارهای خونبار »زینبیه«

گروه تروریستی داعش، مسئولیت حمالت انتحاری روز یکشنبه 
در منطقه زینبیه در جنوب دمشــق که دســتکم 62 کشــته بر 
جای گذاشــت را بر عهده گرفــت. داعش با انتشــار بیانیه ای 
اعالم کــرده دو عضو این گروه، خود را در منطقه زینبیه منفجر 
کرده اند. داعش ماه گذشــته نیز مســئولیت دو بمب گذاری در 
ســوریه را که 22 کشته بر جای گذاشــته بود، بر عهده گرفت. 
این گروه همچنین دخالت خود را در حمله وســیع ماه ژانویه در 
نزدیکی حرم حضرت زینبـ  که به کشــته شــدن 70 تن منجر 

شدـ  پذیرفته بود.

 تهدید اردوغان 
علیه اوباما

مطبوعــات ترکیــه فــاش کردنــد، رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهــور ترکیــه در گفت و گــوی تلفنی با بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریــکا، تهدید کرده، پایــگاه هوایی اینجرلیک 
را بــه روی هواپیماهــای آمریکایی خواهد بســت. اردوغان به 
اوباما دربــاره هر نوع حمایت جدید آمریکا از حزب کردی اتحاد 
دموکراتیک سوریه هشدار داده و تهدید کرده پایگاه اینجرلیک 
را خواهــد بســت. پایــگاه هوایــی اینجرلیک محل اســتقرار 
جنگنده های آمریکایی است که مواضع تروریست ها در سوریه 

را هدف قرار می دهند.

 شیخ االزهر: شیعه و سنی دو بال 
اسالم هستند

همزمان با تشدید تحرکات فتنه افکنانه رژیم وهابی آل سعود در 
جهان اسالم و ادامه سیاســت های ویرانگر و کشتار مسلمانان 
بی گناه به دست تروریســت های تکفیری، شــیخ االزهر تأکید 
کرد شیعه و سنی دو بال اسالم هستند و تقریب میان آن ها یک 
ضرورت اســت.  احمد الطیب اظهار داشت شیعه و سنی دو بال 
اسالم هستند و به همین سبب، تقریب و نزدیک شدن آن ها به 
یکدیگر ضروری است. وی شیعه و سنی را برادران یکدیگر خطاب 
کرد. وی بار دیگر بر ضرورت تحریم قتل هر مسلمان، اعم از شیعه 
یا سنی تأکید کرد و خواستار بازگشت به روح میراث اسالمی شد.

بین الملل
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تردید از نوع نفتی
محاسبات عقالنی شرکت های نفتی برای ورود به بازار ایران

پس از اجرایی شــدن برجام و رفع تحریم های اقتصادی 
غرب بر علیه ایران یکی از حوزه هایی که به شدت بر روی آن 
تمرکز شده است حوزه نفت و گاز ایران است و نقشه هایی 
که وزرات نفت برای جبران سهم ایران در بازار نفت کشیده 
اســت مورد بحث و جدل های فراوانی قرار گرفته. یکی از 
این موضوعات مربوط به حضور شــرکت های خارجی در 
صنعت نفت ایران است که میتواند بعد از مدتها جان دوباره 

ای به چاه های نفت و پروژه های نفت و گاز ایران بدمد.
اما در حالی که تا کنون کارشناسان به تجزیه و تحلیل های 
متفاوتی در این مــورد روی آورده اند و به خصوص مبحث 
قراردهای جدید نفتی به یکی از چالشــی ترین مباحث در 
داخل کشور تبدیل شده است، وال استریت ژورنال دیدگاه 
متفاوتی را در این باره ارائه کرده و دالیلی خاص برای تردید 
ورود شرکت های بزرگ خارجی در عرصه نفت و گاز ایران 

آورده است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: اختالفات داخلی ایران 
و نیز برخی تحریم های آمریکا، باعث شــده است شرکت 
های خارجی همچنان برای ســرمایه گــذاری در صنعت 

انرژی ایران تردید داشته باشند.
 زمانی که بیژن زنگنه در سال 2013 وزیر نفت ایران شد، 
تصویر باشــکوهی از تجارت نفت این کشــور پس از پایان 
تحریم های غرب ترســیم و اعالم کرد تولید نفت ایران دو 
برابر خواهد شــد و به سطحی می رسد که از زمان انقالب 

1979 بی سابقه بوده است.
اکنون که تحریم های هســته ای لغو شده اند، سرنوشت 
اقتصاد فلج ایران و توانایی اش برای پس گرفتن جایگاهش 

در بازار اقتصاد جهانی به صنعت نفتی وابســته است که با 
کمبود بودجه روبروســت و سیاســت زده و به شدت به فن 
آوری و دانش غربی ها نیازمند اســت. ایران برای رسیدن 
به اهداف ترســیم شده زنگنه به ســی میلیارد دالر سرمایه 
گذاری خارجی نیاز دارد، اما در حال حاضر هنوز شــرکت 
های غربی ] برای ســرمایه گذاری در صنعت نفت ایران[ 

تردید دارند.
الدار سایتر رئیس شرکت نفت و گاز نروژی استات اویل در 
مصاحبــه ای در این ماه گفت: »هنــوز کمی درباره ایران 
تردید داریم. فکر می کنم زمان بسیاری نیاز است تا ایران 
بتوانــد منابعی را کــه در اختیار دارد به طور کامل توســعه 
دهد«. این شــرکت نروژی تا سال 2009 در ایران فعالیت 
های نفتی داشــت تا این که با هزینه های بســیار و اتهام 

فساد مواجه شد.
رقابت ایران برای افزایش تولید نفت برای حســن روحانی 
رئیس جمهور خطرات بسیاری دارد،که کشور را در معامله 
ای مبتنی بر محدود کردن برنامه هســته ای این کشــور 
در ازای لغــو تحریم هــای غربی با این وعده که ســرمایه 
گــذاری خارجی به تقویت اقتصادی کشــور منجر خواهد 

شد، فروخت.
درآمدهــای نفتی 25 درصد از بودجه ســال آینده ایران را 
تشکیل می دهد. ایران در شــرایطی قصد دارد تولید نفت 
خود را به حالت گذشــته بازگرداند که بهای جهانی نفت به 
پایین ترین میزان ممکن در چندین ســال گذسته رسیده 
است. بهای نفت خام برنت- شــاخص بهای بین المللی 
نفت، از تابســتان 2014 تا دو ســوم کاهش داشته است. 

کاهش شدید بهای جهانی نفت، اقتصاد کشورهای تولید 
کننده نفت از جمله ایران و ونزوئال را متضرر کرده است.

ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت]اوپک[، کارتلی 
متشــکل از 13 کشــور که ایران را نیز عضو خود می داند، 
بیش از هر زمانی تضعیف شده است زیرا به واسطه افزایش 
تولید نفت آمریکا و روسیه، دیگر نمی تواند از طریق کاهش 
تولید به افزایش بهای نفت کمک کند. ایران و عربســتان 
سعودی، دو عضو پرنفوذ اوپک، در درگیری های مختلف 
منطقه ای مواضع کامال متفاوت دارند و اکنون دیگر حتی 

روابط دیپلماتیک ندارند.
تولید جدید ایران تنها به اشباع بازار که در حال حاضر نیز با 
مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، منجر خواهد شد 
که نتیجه مستقیم آن کاهش بهای نفت تا کمتر از 27 دالر 
در هر بشکه- کمترین میزان در 12 سال گذشته- است.

مسئوالن ایرانی می گویند: در ماه گذشته تولید نفت خود 
را تا 14 درصد افزایش داده و به بیش از سه میلیون بشکه 
در روز رسانده اند و تصمیم دارند تا پایان سال به هدف خود 

یعنی افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز دست یابند.
 ایران بر روی ســرمایه گذاری خارجی حساب کرده است. 
مســئوالن صنعت نفــت ایــران در ماه مارس گذشــته با 
دیپلمات هــای نروژی درباره ســرمایه گــذاری در ایران 

مذاکره کردند.
شــرکت های نفتی اروپایی از جمله رویال داچ شل، اینی 
ایتالیا و توتال فرانسه گفته اند تمایل دارند در ایران سرمایه 
گذاری کنند، اما نخســت باید شرایط کار در آنجا را بدانند. 
شرکت های نفتی امریکایی از جمله اکسون موبیل کورن 

و شرکت شورون اعالم کرده اند هنوز در حال بررسی چشم 
انداز قانونی کار در ایران هستند.

چشم انداز بازگشت شرکت های خارجی به ایران مناظرات 
ملی بســیاری را به راه انداخته اســت که منعکس کننده 
اختالفات گسترده اســت. تنش ها زمانی که ایران در این 
ماه نشستی را در لندن لغو کرد- که وزیر نفت ایران تصمیم 
داشت در انجا شرایط جدید را برای شرکت های انرژی بین 

المللی برای کار در ایران ارائه دهد- علنی شد.
در پس پــرده نیز مقامات نفتی نتوانســتند درباره نســخه 
نهایی قراردادهای جدید به توافق برســند که در نهایت به 

لغو نشست لندن منجر شد.
هر تاخیری در ارائه قراردادها، چارچوب زمانی شرکت های 
خارجی را برای بازگشــت به ایران به عقب خواهد کشــید. 
ایران به آن شرکت ها نیاز دارد تا به اهداف بلندمدتش برای 
افزایش تولید نفت خام تا نزدیک به شــش میلیون بشکه 
در روز تا سال 2020 دست یابد و دومین کشور بزرگ تولید 

کننده نفت بعد از عربستان سعودی شود.
از زمان اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، تهران 
برای تجهیز حــوزه های نفتی اش به پیمانکاران داخلی و 
چینی وابســته بود، اما تنها شرکت های غربی فن آوری و 
دانش الزم را برای توســعه و تقویت حــوزه های قدیمی تر 

ایران در اختیار دارد.
البته شرکت های غربی با آمریکا نیز دچار مشکل خواهند 
شد به عنوان مثال شرکت ملی نفت ایران که دولتی است 
نمی تواند بانکی را پیدا کند که عملیات های تجاری خود 

را درلندن ادامه دهد.

پول هواپیما های ایرباس در زمان تحویل تسویه می شود
گاه فرانســوی اعالم کرد  یک منبع آ
شــرایط خرید هواپیماهای ایرباس 
به گونه ای اســت که این شــرکت در 
زمان عقد قــرارداد 10 درصد از کل 
مبلــغ قــرارداد را برای نهایی شــدن 
سفارش دریافت می کند. وی تأکید 
کرد ایرباس به عنوان شرکت سازنده 

تالش می کند تا شــرایط حمایتی را برای مشتریان خود 
فراهم کند که این مسئله در هر قرارداد متفاوت خواهد بود. 
این مقام اروپایی تأکید کرد ایرباس سازمان فاینانس و ارائه 
خدمات مربوط به بخش تأمین مالی قراردادها نیست و 
بانک های اروپایی سفارش ایران را فاینانس خواهند کرد 
که در حال حاضر بانک فاینانــس کننده قرارداد با ایران 
گاه تصریح می کند که  مشخص نشده است. این منبع آ
ایرباس در طول مدت 10 سالی که قرار است هواپیما به 

ایران تحویل دهد در زمان تحویل هر 
هواپیما پول آنرا دریافت خواهد کرد.

وی پیشتر گفت: آنچه در حال حاضر 
با مقامات ایرانی به امضا رسیده  تفاهم 
نامه است و قرارداد اصلی بین دو طرف 
پس از تأیید مجوز امضای قرارداد از 
سوی کاخ سفید با ایران بسته خواهد 
شد. وی ادامه داد در حال حاضر جزئیات توافق با ایران 
محرمانه اســت اما به طور کلی 10 درصــد از کل مبلغ 
قرارداد خریــد هواپیما در زمان عقد قرارداد از مشــتری 
دریافت می شود چرا که این سفارش به صورت پی دی تی 
خواهد بود و بر اساس این ساختار حدود 10 درصد از ارزش 
سفارش برای تضمین خرید در زمان عقد قرار داد دریافت 
گاه ادامه داد باقی مانده مبلغ قرارداد  می شود. این مقام آ

در زمان تحویل هواپیما به مشتری دریافت می شود.

نسخه الگارد برای اقتصاد کشورهای نفتی
کریســتین الگارد، رئیس صندوق 
بین المللی پــول گفت، قیمت نفت 
احتماال برای مدتی طوالنی تر از حد 
انتظار پاییــن باقی خواهد ماند. وی 
از کشورهای عرب تولید کننده نفت 
خواست تا هزینه ها را کاهش دهند.

الگارد در ســخنانی که در ابوظبی 
ایراد شد گفت، مالیات بر ارزش افزوده باید در 6 کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس اعمال شود. وی 
افزود، این اقدام در کنار اعمال مالیات بر درآمد شرکت 
ها و مالیات بر دارایی به افزایش درآمدهای این دولت 
هــا کمک خواهد کرد. »نه تنها قیمت نفت نســبت به 
زمان اوج خود حدود دو سوم کاهش یافته، بلکه عوامل 
عرضه و تقاضا هم نشان می دهد که قیمت ها احتماال 
بــرای دوره ای طوالنی پایین باقی بماند.« این ایجاب 

می کند که کشورهای تولید کننده 
وابســتگی درآمدی خــود به نفت را 
کاهش دهند. قیمت نفت در ســال 
گذشــته 44 درصد کاهش یافت و 
عربستان را وادار کرد که هزینه های 
خود در بخش یارانه انرژی را کاهش 
دهد و فــروش اوراق قرضه دولتی 
و سهام شــرکت ســعودی آرامکو را مد نظر قرار دهد. 

امارات نیز اقدام به کاهش یارانه سوخت کرده است.
بانک ملی ابوظبی در گزارش چشــم انداز 2016 خود 
اعالم کــرد، قیمت نفت خام آمریــکا در بقیه روزهای 
سال بین 25 تا 45 دالر در نوسان خواهد بود، »هرچند 
که کاهش بســیار موقتی به سمت 20 دالر هم امکان 
پذیر است.« این بانک همچنین گفته افت قمیت نفت 

موجب تحریک رشد تقاضا خواهد شد.

 فصل جدید همکاری 
با زیمنس

وزیر نفت با بیان این که ایران به کمپرسورهای گازی 
و ماشــین آالت شــرکت زیمنس برای تولید گاز نیاز 
دارد، گفت: امیدواریم فصــل جدیدی در همکاری 
میان ایران و شرکت زیمنس در پساتحریم آغاز شود.
بیژن زنگنه در دیــدار با یــو کازر مدیرعامل زیمنس 
آلمان به ســابقه تاریخی همکاری ایــران و زیمنس 
اشــاره کرد و با بیان این که به دلیل تحریم بسیاری از 
تجهیزات و ماشین آالت این شرکت به ایران نیامده، 
تصریــح کرد: ایــن تجهیزات بــرای فازهای پارس 
جنوبی، ال ان جی و برخی  پاالیشــگاههای کشــور 
بوده که آزادسازی این تجهیزات بعد از لغو تحریمها 

آغاز شده است.
وی به سابقه همکاری با این شرکت آلمانی در دورانی 
که در وزارت نیرو حضور داشت اشاره کرد و گفت: در 
آن مقطع نیز همکاری محسوسی با این شرکت وجود 
داشت اما زمانی که به وزارت نفت آمدم این همکاری 

گسترش پیدا کرده است.
وزیر نفت با بیان این که ایران به کمپرسورهای گازی و 
ماشین آالت تولید شده این شرکت برای تولید گاز نیاز 
دارد، اظهار کرد: امیدواریم در فصل جدید همکاری، 
نه تنها این همکاری را گســترش دهیم، بلکه برای 
تولید محصول مشترک با این شرکت همکاری کنیم.
زنگنه تصریــح کرد: شــرکت زیمنس بــا همکاری 
شــرکتهای ایرانی می تواند اقدام بــه تولید محصول 
مشــترک برای صــادرات به عــراق، ترکمنســتان، 
قزاقستان، آسیای مرکزی و دیگر کشورهای منطقه 
کند. وزیر نفت تأکید کرد: این شــرکت مــی تواند با 
برند خود اقــدام به صادرات محصــوالت تولیدی به 

کشورهای منطقه کند.
 زیمنس که در دوران تحریم ارسال برخی تجهیزات 
نفتی از جمله کمپرســورهای فازهای پارس جنوبی 
را مســدود کرده بود بالفاصله پــس از لغو تحریمها 
اعــالم آمادگی کــرد آن را تحویل دهد کــه به گفته 
علی اکبــر شــعبانپور، مدیرعامل نفــت و گاز پارس 
هم اکنون آزادســازی برخی تجهیــزات و کاالهای 
 فازهــای پــارس جنوبــی از ســوی زیمنــس آلمان 

آغاز شده است.
همچنین زیگفرید روســورم، مدیر فناوری زیمنس 
چندی پیش اظهار کرده بود: با اجرایی شــدن توافق 
هســته ای و پایــان تحریمهــا، این شــرکت آلمانی 
می تواند ارســال تجهیزات مسدود شــده را به طرف 

ایرانی از سربگیرد.
روســورم با بیان این کــه با اجرای توافــق، تحریمها 
برچیده شــده اند و مــا می توانیم تجهیزات مســدود 
شــده را متناســب با نیاز به آنهــا در پروژه ها، تحویل 
دهیــم و دیگــر هیــچ محدودیــت قانونــی وجــود 
نــدارد، تصریــح کرده بــود: شــرکت ما دربــاره راه 
آهــن، رفــت و آمد ســریع، ســازکارهای انــرژی و 
توزیــع انرژی در صنعــت نفت و گاز فعال اســت، از 
ایــن رو فرصتهایی بســیار در موضوعهایــی متنوع 
 برای ما وجــود دارد که از هم اکنــون کار روی آنها را 

آغاز کرده ایم.

رصدخانه

هشدار به مردم درباره خرید برخی میوه ها
مدیــرکل دفتــر میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری 
ز  ا ورزی  کشــا رت  وزا
معدوم ســازی بخشــی از 
محموله هــای میوه قاچاق 
شده به کشور با هماهنگی 
دســتگاه های متولــی خبر 

داد و گفــت: بــه گمــرک پیشــنهاد شــده که 
واردات کوله بری متوقف شــود تا واردت تحت 
نظــارت کامل قرار گیرد و ســاماندهی شــود. 
ابوالقاســم حســن پور اظهار کرد: بــا توجه به 
اینکــه میوه های قاچاق از فاصله های بســیار 
دور به کشور وارد شــده اند مسلما برای حفظ و 

نگهــداری آنها از ســموم و 
نگه دارنده های شــیمیایی 
بسیاری استفاده شده است 
که از این نظــر خطرناک و 
آلوده هستند. وی گفت: از 
نظر وزارت جهاد کشاورزی 
فقــط میوه هایی مانند موز، 
نارگیل، آناناس و انبه مجوز ورود به کشور دارند و 
مابقی میوه ها مانند انگور، نارنگی، هلو، شلیل، 
زردآلو و میوه های عجیــب و غریبی مانند پتایا 
)میوه اژدها( بدون مجوز واردات بوده و به کشور 
قاچاق شــده اند. وی تاکید کرد: ســالمت این 

میوه ها هیچ تضمینی ندارد و خطرناک هستند

مذاکره فولکس واگن با ۵ خودروساز ایرانی
مدیرکل دفتــر نیرومحرکه 
وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت از مذاکره فولکس 
واگــن بــا پنــج شــرکت 
خودروســاز ایرانــی برای 
آغــاز همکاری مشــترک 
خبر داد. امیرحسین قناتی 

امروز در نشستی خبری اظهار کرد: فولکس 
واگن با پنج شرکت داخلی برای آغاز همکاری 
مشــترک مذاکره کرده و در نهایت براســاس 
تشخیص خود با یک شرکت ایرانی همکاری 
خواهــد کــرد. وی با یبــان اینکه فیــات نیز 
پیشــنهاداتی برای ســرمایه گذاری در ایران 

داشته اســت، خاطرنشان 
کــرد: قرارداد رنو با ســایپا 
هنوز نهایی نشده بنابراین 
در حاشیه سومین همایش 
بین المللی صنعت خودرو 
قــراردادی در ایــن زمینه 
منعقــد نخواهــد شــد. در 
ایــن نشســت ساســان قربانــی - دبیــرکل 
سومین همایش بین المللی صنعت خودروی 
ایــران، اظهار کــرد: نمایندگان شــرکتهای 
خودروسازی ولوو، اسکانیا، رنو، پژو و دایملر 
جزو ســخنرانان ســومین همایــش صنعت 

خودرو خواهند بود. 

سقوط 19 دالری طال
امــروز قیمــت طــال در 
بازارهــای جهانی 19.41 
دالر سقوط کرد و هر اونس 
به 1207.39 دالر رسید اما 
جو حاکم بر بازار همچنان 
افزایشی است. عامل سقوط 
ارزش طــال در معامــالت 

امروز تقویت ارزش دالر و بازار اوراق قرضه عنوان 
شده است اما با توجه به احتیاط بازارهای مالی، 
سرمایه گذاران پول ها را به سمت صندوق  های 
سرمایه گذاری طال سوق می دهند، قیمت طال 
همچنان باالی 1200 دالر باقی مانده اســت.   
قیمت طال در اوایل ماه گذشته میالدی به علت 

بحران در بازارهــای بورس 
و نگرانــی در مــورد اقتصاد 
جهان به باالترین رقم در یک 
سال گذشته رسید اما هفته 
گذشته به علت برداشت سود 
از ســوی ســرمایه گذاران و 
بهبود بازار اوراق قرضه اندکی 
کاهش یافت. طال همچنان یکی از دارایی هایی 
است که بهترین عملکرد را در سال جاری با 15 
درصد افزایش ارزش داشته است. با کاهش تورم 
مصرفی در آمریکا در ماه ژانویه ارزش دالر تقویت 
شد اما احســاس ســرمایه گذاران در مورد طال 

همچنان به میزان زیاد افزایشی است. 

اقتصاد
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پنجره

دلیل تب نوزادم چیست؟
۴ راه کاهش درد دندان درآوردن

البته کم نیســتند کســانی که فکر می کنند دلیل این مشکالت، رشد دندانی 
اســت که دارد از لثه بیرون می زنــد، اما متخصصان می گویند نه تب شــدید 
به دندان درآوردن ارتباط دارد و نه اســهال. البته کم نیســتند کسانی که فکر 
می کنند دلیل این مشکالت، رشد دندانی است که دارد از لثه بیرون می زند، 
اما متخصصــان می گویند نه تب شــدید به دندان درآوردن ارتبــاط دارد و نه 

اسهال.
 آنها عقیده دارند رویش دندان ها اتفاقی طبیعی اســت که بدون بروز مشکالت 
حاد و شدید پیش می آید. دکتر مهناز صادقیان، فوق تخصص گوارش کودکان 
می  گویــد: دنــدان درآوردن یک پدیــده فیزیولوژیک اســت که بــا پدیده های 
فیزیولوژیک دیگری مانند افزایش بزاق دهان کودک همراه خواهد بود. ممکن 
است مدفوع کودک هنگام رشد دندان ها کمی شل تر از حالت طبیعی شود که 

این وضع گذرا و بسیار خفیف است.
 همچنین خارشی که کودک در ناحیه لثه ها احساس می کند نیز می تواند موجب 
بی قراری اش شود، اما بچه در این شــرایط هم کامال سالم و خوشحال است و 
افزایش وزن مناسبی دارد. دندان درآوردن هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی کند و 
جای نگرانی ندارد. نباید به اشتباه تصور کنید دندان درآوردن باعث تب کودکان 

می شود، زیرا رشد دندان ها هیچ وقت با تب باال همراه نخواهد بود.
بنابراین زمانی که کودک تب می کند، حتما باید به پزشک مراجعه کرده و دلیل 
دیگری را به غیر از دندان درآوردن برای این مشــکل پیدا کنید. اسهال شدید یا 
یبوست هم ارتباطی به دندان درآوردن ندارد و به طور معمول این دو اتفاق نباید 

با یکدیگر همراه شود.
البته گاهی کودکان برای کاهش احساس خارش و ناراحتی 
که هنگام رشد دندان دارند، ممکن است هر چیزی را داخل 
دهانشــان ببرند و همین موضوع می تواند عاملی باشد برای 
بروز اســهال؛ ولی خود رویش دندان ها باعث اســهال شدید 

نمی شود.

درد است یا خارش؟
اگــر دقت کرده باشــید، وقتی بچه ها در حــال دندان درآوردن 
هســتند، هر جســمی را داخل دهانشــان می کنند و آن را گاز 
می گیرنــد و به همیــن دلیل هم پــدر و مادرها فکــر می کنند 
دندان درآوردن با درد شــدیدی همراه اســت کــه کودک برای 
کاهش درد چنین کاری را انجام می دهد. بعضی ها هم به دنبال 
تاول های دردناکی روی لثه کودک هســتند و منتظر خونریزی 

می مانند.
رویش دندان هــا اتفاق دردناکی نیســت، ولی باعث خارش 
شــده و ممکن است حس ناخوشــایندی برای کودک ایجاد 
کند کــه موجب ناراحتی اش شــود. بــرای آرام تر کردن این 
بی قراری و ناراحتی کودکان باید با نظر پزشــک از داروهایی 
که برای این منظور تهیه شده، استفاده کنید. عالوه بر این، 
اجسام ژله مانند ســفت مثل اســباب بازی های تمیز ژله ای 
نیــز  می تواند بــه کاهش عالئــم آزاردهنده ناشــی از رویش 

دندان ها کمک کند.
رویش اولین دندان ها معموال در ســنین چهار تا شش ماهگی 
اتفاق می افتــد. در این زمان معموال ســطوح ایمنی که از مادر 
به شیرخوار رسیده کاهش می یابد و کودک کم کم خودش باید 
عناصر ایمنی را بسازد. بنابراین کاهش عناصر ایمنی منتقل شده 
از مادر به کودک می تواند دلیلی برای تب یا بروز عفونت باشد که 

این فقط یک همراهی با دندان درآوردن اســت و رویش دندان به تنهایی باعث 
چنین اتفاقی نمی شود.

همچنین در کودکانی که مشکل یا بیماری خاصی ندارند، معموال در محل رویش 
دندان ها خونریزی اتفاق نمی افتد. به والدین توصیه می کنیم زمانی که کودک 
دچار مشــکلی مانند تب یا اسهال شدید می شود، حتما به پزشک مراجعه کنند 

و این مشکالت را به حساب دندان درآوردن نگذارند.

روش های قدیمی چقدر موثر است؟
بعضی ها گردنبندهای خاصی برای کاهش درد دندان درآوردن دارند و می گویند 
اگر آن گردنبند را به گردن کودک بیندازید، هیچ مشکلی نخواهد داشت. باورش 
کمی سخت است، اما هستند کســانی که از این روش ها هم کمک می گیرند. 
در حالی که دکتر صادقیان می گوید چنین روش هایی هیچ پایه و اساس علمی 

ندارد و نمی تواند صحیح باشد.
گروه دیگری هم هســتند که بــه روش های دیگــری روی می آورند؛ مثال یک 
تکه گوشت کباب شده یا برشــی از لیمو ترش را به کودک می دهند تا به لثه اش 
بکشد و آرام تر شود که این روش هم به گفته دکتر صادقیان صحیح نیست، زیرا 
ممکن اســت کودک این مواد غذایی را ببلعد یا خوراکی ها آلوده شــود و کودک 
ماده آلوده را به لثه اش بکشــد. بر همین اساس، وی توصیه می کند از ژل های 
نیمه متراکمی که با همین هدف ســاخته شده استفاده کنید تا این خطرات هم 

برای کودک پیش نیاید.

این دندان ها را به حال خود نگذارید
با خودتان نگویید دندان شــیری برای خراب شــدن است، باید خراب شود، 
بیفتد و جای آن دندان اصلی دربیاید. این دندان ها هم ممکن است بپوسد، 
خراب شــود و در نتیجه مشکالت بیشــتر و بزرگ تری برای کودک به وجود 

می آورد.
پس آنها را به حال خودشــان رها نکنید و به فکر رعایت بهداشــت دندان های 
شیری هم باشــید. متخصصان توصیه می کنند زمانی که دندان های کودک 
در حال رویش اســت، با اســتفاده از دســتمالی تمیز و مرطوب لثه اش را پاک 
کنید و زمانی که دندان از لثه بیرون می آید هم از یک مسواک نرم و مرطوب که 
مخصوص کودک است، کمک بگیرید. البته یادتان باشد در این سنین نیازی 

به استفاده از خمیردندان هم نیست.

4 راه کاهش درد دندان درآوردن
لثه های کوچک و نرم کودک تحمل درد زیاد دندان درآوردن را ندارد و به همین 
دلیل، این فرشــته های کوچک همیشه با بی قراری و گریه و مریض شدن این 
دوران را سپری می کنند. برای اینکه بتوانید تا حدی این دردها را از وجود فرزند 

دلبند خود دور کنید، بد نیست راهکارهای زیر را نیز امتحان کنید.

1- پارچه حوله ای نم دار
پارچه حوله ای خیس و سرد یکی ار روش های خوب برای تسکین درد درآوردن 
دندان است. این پارچه را روی لثه های کودک قرار دهید تا بجود. 
حتــی می توانید یک تکه یخ هم میان پارچــه بگذارید و محکم 
ببندید تا خدای نکرده در گلوی کودک نپرد و سپس پارچه را در 
دهان کودک بگذارید تا بجود. برای این منظور می توانید پارچه 
را در چــای بابونه خیس کنید و در یخچال قرار دهید تا ســرد و 
خنک بماند. یا حلقه های پالســتیکی که برای دندان درآوردن 
کودکان است را نیز در یخچال قرار دهید تا سرد شود. سپس به 

کودک بدهید تا بجود.

2- دندونی
برای کودکانی که از درد لثه رنج می برند، می توانید دندونی های 
لرزان خریــداری کنید. انواعی از دندونی وجــود دارند که با گاز 
گرفتن کودک، شــروع به لرزش می کنند و این مســاله بســیار 
برای کودک خوشــایند و دوست داشــتنی اســت. برای اینکه 
باعث تســکین دردش هم بشــود، آن را در یخچال قرار دهید 

تا سرد شود.

3- غذاهای منجمد
سرما و یخ به کاهش درد لثه کودکانی که در حال دندان درآوردن 
هستند بسیار کمک می کند. می توانید غذاهایی که کودک در آن 
سن مجاز به خوردن آنهاست را در فریزر منجمد کنید تا کودک 
آنها را بجود و سرمای آن درد دندانش را کاهش دهد. موز یخ زده 
یا شیر منجمد نیز روش های خوبی برای کم کردن درد هستند.

4- پستانک در یخ
برای کودکانی که پستانک می خورند می توانید پستانک آنها را در 
فریزر منجمد کنید تا هنگام مک زدن آن، سرمای موجود باعث 

بی حس شدن لثه ها و کم شدن درد آنها شود.

مراقب فشار خون جوانان باشیم
تبیان- دکتر مســعود اســالمی گفت: به طور معمول انتظار داریم بیماری فشار خون در افراد 
باالی 50 ســال بروز پیدا کند، ولی گاهی جوانان زیر 35 ســال هم دچار این بیماری می شوند 
که بررســی علل و درمان آنها با افراد مســن فرق می کند. بعضی اوقات، زنان باردار دچار فشار 
خون می شــوند که بســیار خطرناک است و تشخیص و درمان آن اهمیت زیادی دارد. کنترل 

فشار خون بیمارانی که سکته مغزی کرده اند، بسیار مهم است.
وی افزود: در ســال های اخیر اعمال جراحی غیرقلبی مثل جراحی شــکمی، ســینه، اعمال 
جراحی اعصاب عمدتا در سنین باال صورت می گیرد، چون سن متوسط جامعه در حال افزایش 
است، بنابراین بروز عوارض قلبی هم خود به خود افزایش می یابد. بنابراین بیماران قبل از عمل 
جراحی، باید از نظر قلبی بررســی شــوند تا درصورت مشکل قلبی، وضعیت آنها تا حد امکان، 

کنترل شود و بعد، عمل جراحی با خطر کمتری برای آنها انجام شود.

افراد سیگاری بیشتر دچار گردن درد می شود
مهر- دیســک قرار گرفته در بین مهره ها، شــوک وارد به ســتون فقرات را جذب می کند. این 
دیسک به مرور زمان و با افزایش سن، خشک و منقبض می شود که در نتیجه می تواند منجر 
به درد در ناحیه گردن شود. طبق مطالعه محققان دانشگاه ِاموری آتالنتا، ظاهرًا سیگار کشیدن 
موجب تشــدید این روند طبیعی فرســایش می شود. محققان با بررسی سی تی اسکن 182 نفر 
دریافتند افراد ســیگاری بیش از افراد غیرســیگاری مبتال به بیماری پیشرفته دیسک فرسوده 

در ناحیه گردن هستند.
دکتر میچل لویت، پژوهشــگر ارشد این تیم تحقیق، در این باره می گوید: یافته ما نشاندهنده 
نمونه دیگری از تاثیرات مضر ســیگار کشــیدن است. مصرف تنباکو با انواع بیماری ها و مرگ 
مرتبط است و سبک زندگی هم با گردن درد مزمن مرتبط است. به گفته لویت، سیگار کشیدن 

به عروق خونی که تغذیه کننده دیسک ستون فقرات هستند آسیب می رساند.

هر شش ماه فلورایدتراپی کنید
فارس- مجیدحمیدی زاده جراح دندانپزشک گفت: یک راه برای محکم کردن دندان ها فلوراید 
تراپی است، استفاده از وارنیش های فلوراید به عنوان گام بعدی است که هرچه فرد نابالغ تر باشد 
موثر تر خواهد بود پس به این شــکل می توان فلوراید تراپی یا وارنیش فلوراید را هر شــش ماه یا 
یک سال یکبار انجام داد. راه دیگر پیشگیری از تخریب دندان فیشورسیلنت یا شیاربند است؛ 
وقتی روی سطح دندان های جونده شیارهای قهوه ای ایجاد می شود طول و عرض آن بیشتر 
می شــود که به مرور باعث تخریب دندان خواهد شــد و به عاج می رسد که نیازمند درمان های 
جدی تر مانند شــیاربند هستیم. وی افزود: بســیاری از ما عادت داریم که در میان وعده های 
اصلی میان وعده هایی بخوریم که این خورده خوری ها مشــکالت بزرگ ما هستند و می تواند 
باعث ایجاد مشــکالت دندان برای ما شــوند همچنین مواد قندی به ویژه مواد چسبنده که به 

راحتی از روی دندان پاک نمی شوند را مصرف می کنیم.

دانه ای خوش طعم برای دفع سنگ کلیه 
شفاآنالین- حمید ثقفی متخصص 
طب ســنتی گفت: هل بــه عنوان 
طعم دهنده مطبــوع مواد خوراکی 
شــناخته شده اســت،.اما دانه هل 
عالوه بر بو و طعــم خوش خواص 
دارویی نیــز دارد و از همــه مهمتر 
برای تسکین دردهای گوارشی موثر 

است. برخی گیاهان خاصیت دارویی دارند اما دانه هل 
از آن دسته از با ارزش ترین طعم دهنده هایی است که 

می تواند سنگ کلیه افراد را دفع کند.
این متخصص طب ســنتی بیان کــرد: دانه هل از با 

ارزش ترین طعم دهنده مخصوصا 
بــرای چــای و غذا محســوب می 
شــود دانه هل بوی بد دهان را رفع 
می کند. دانه ایــن گیاه حاوی مواد 
معدنــی همچون کلســیم، گوگرد 
و فســفر اســت، البته الزم به ذکر 
است، دانه و روغن هل در بهبودی 
افرادی که به یبوست مبتال هستند نقش بسزایی دارد. 
دانه هل فواید و خواص بســیاری دارد که دفع سنگ 
کلیه یکی از بیماری هایی است که با مصرف این گیاه 

بهبود می یابد.

فواید گنجاندن سیب زمینی در رژیم غذایی کودک
مهر- بــه گفته محققان دانشــکده 
پزشکی بایلور تکزاس، سیب زمینی 
منبع خــوب پتاســیم و فیبــر برای 
کودکان یک تا سه ساله است. سیب 
زمینــی تامین کننــده 8 درصد فیبر 
روزانه برای کودکان اســت که نقش 
مهمی در رشــد، نمو و سالمت کلی 

کودک دارد. تیرسه نیکالس، عضو تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: توجه به این نکته مهم اســت که مصرف 
تمام سبزیجات، بخصوص سبزیجاتی که منبع خوب 
پتاسیم و فیبر هستند، در رژیم غذایی کودک گنجانده 

شود. عادات غذایی در دوران کودکی 
معموال تــا دوران بزرگســالی ادامه 
می یابند، از اینرو تشویق کودکان به 
خوردن سبزیجات و لذت بردن از آنها 
باعث می شود که تا بزرگسالی هم از 
فواید تغذیه ای آنها بهره مند شــوند. 
این تحقیق اثبات می کند که کودکان 
1 تا 3 ساله تنها 67 درصد از پتاسیم مورد نیاز و 55 درصد 
از فیبر مورد نیازشان را مصرف می کنند. همچنین این 
مطالعه نشان می دهد معموال کودکان، اکثر سبزیجات 

موجود در وعده ناهارشان را مصرف نمی کنند.
چرا نباید آرایش کنیم؟

شــفاآنالین- اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم 
میان کشــورمان و کشــورهای اروپایی و امریکایی 
که خود از تولید کنندگان مهم لوازم آرایشــی بشــمار 
می روند، می بینیم که در این کشورها زنان و دختران 
جوان که خود را متعلق بــه جوامع متمدن می دانند، 
تمایلی به اســتفاده از لوازم آرایشــی ندارند، زیرا آنها 
نیازی به استفاده از این محصوالت در خود احساس 

نمی کنند.
درباره علل و دالیل افزایش گرایش زنان کشورمان 
به اســتفاده از لوازم آرایشــی، باید گفــت که گاهی 
اســتفاده از محصوالت آرایشی و همچنین استفاده 
از پوشــش های نامتعارف ناشی از دالیل شخصیتی 
و رفتــاری مانند وجود اختالالت شــخصیتی، عدم 
اعتماد به نفــس و اختالالتی از این دســت خواهد 
بــود. در واقع می تــوان گفت که این افــراد، ممکن 
اســت اعتماد به نفس ضعیفی داشته و می خواهند 
اعتماد به نفس از دست رفته خود را با استفاده از لوازم 
آرایشــی جبران کنند. درباره دلیــل بعدی باید گفت 
که این افراد ممکن اســت به توجه نیاز داشته باشند 
و دوســت دارند در مرکز توجه دیگران قرار بگیرند و 
برای رســیدن به هدف خود از لــوازم و محصوالت 

آرایشی استفاده کنند.
دلیل دیگر می تواند این باشــد کــه فرد تصورمی کند 
که در چهره اش عیبی وجود دارد و برای از بین بردن 
عیوب خود و به قصد زیباتر شــدن ممکن اســت از 
لوازم آرایش اســتفاده کند. علت دیگر می تواند خأل 
عاطفی باشد که ممکن اســت این افراد به آن دچار 
باشند و فرد می خواهد بدین وسیله، خأل عاطفی را پر 
 کند. دلیل دیگری که می توان گفت این است که فرد 
تصور می کند چهره زیبایی نداشته و احساس زشتی 
می کند و زیبایی های چهره خودش را نمی بیند و برای 
اینکه چهره اش را زیبا کند به آرایش کردن و یا اعمال 

جراحی روی می آورد.
نکتــه بعدی کــه درباره مصــرف لوازم آرایشــی باید 
گفت این اســت که برخی مــواد به کار رفتــه در این 
لوازم خطرناک بــوده و تأثیر منفی بر روی ارگان های 
مختلف بدن انســان دارد. به عنوان مثال باید گفت 
که برخی از این مواد باعث بروز مشــکالت پوســتی 

مختلف می شوند.
همچنیــن برخــی از مــواد رایجــی کــه در بعضی 
محصول هــا یافت می شــود، عالوه بر خشــکی و 
التهاب پوســت، درصورت مصرف زیــاد می توانند 
آثار ســرطان زایی نیز داشــته باشــند. دسته ای از 
مــواد موجود در ایــن لوازم،  باعث چروک شــدگی 
سریع تر پوست هم می شوند. همچنین می توان از 
مــاده دیگری به نام فرمالدئید نــام برد که در خیلی 
از محصوالت مثــل رژ لب و الک ناخن وجود دارد 
که می تواند باعث التهاب و تحریک پوستی شده و 
درصورت تماس مزمن باعث ضعف عمومی شود. 
بویژه در مورد رژلب که در طــول روز چند بار تکرار 
شــده، احتمال دارد با خوردن هر نوع ماده غذایی 
مقداری از آن مســتقیمًا وارد بدن شــود. محققان 
امریکایــی بتازگی به این نتیجه دســت یافته اند که 
اســتفاده از دئودورانتها به دلیــل ترکیبات موجود 
در آنهــا، خطر ابتال به ســرطان ســینه و آلزایمر را 

افزایش می دهند.

سالمت
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منچســتر یونایتد در فصل اخیر آن تیمی همیشــگی نبوده است. در این فصل 
خبری از بردهای پیاپی شیاطین سرخ و حضور این تیم در جمع مدعیان نبوده 
است. هواداران تیم منچستر یونایتد از عملکرد فن خال و شاگردانش ناراضی 
هســتند و البته آنچه که شواهد نشــان می دهد این است که این آخرین فصل 

حضور فن خال در تیم قرمزپوش منچستری است.

شایعه اخراج فن خال
 شکســت عجیب دو بر یك مقابل ســاندرلند منچســتریونایتد را نــه تنها از 
قهرمانی بلکه حتی از ســهمیه لیگ قهرمانان هم دور کرد. نتایج شیاطین 
ســرخ در این فصل فاجعه بار بوده و بعد از اخراج ژوزه مورینیو، زمزمه های 
حضور او در اولدترافورد هر روز بیشتر از قبل شنیده می شود. نشریه »سان« 
که این فصل چنــد بار هم با فن خال به شــدت درگیر شــده، در جدیدترین 
شماره خود مدعی شده سرمربی هلندی قبل از پایان فصل اخراج می شود. 
براســاس این گزارش مالکان آمریکایی یونایتد قبل از بازی مقابل آرسنال 
در مــاه آپریل )فروردیــن( فن خال را به دلیل کســب نتایــج ضعیف اخراج 
می کنند. در این گزارش هم مثل اغلب گزارش های منتشر شده در ماه های 
اخیر از مورینیو به عنوان جانشــین فن خال نام برده شــده اســت. سرمربی 
پرتغالی این روزها مشــغول اســتراحت اســت و گفته می شــود آماده قبول 

هدایت یونایتد است.

با من هماهنگ می کردند!
لوئیز فن خال معتقد است که اگر باشگاه منچستریونایتد با ژوزه مورینیو به عنوان 
سرمربی فصل آینده اش به توافق رسیده بود، اعضای هیات مدیره این باشگاه 
او را در جریان این موضوع می گذاشتند. در یك هفته اخیر گزارش  های فراوانی 
منتشر شده است مبنی بر اینکه شــیاطین سرخ با آقای خاص برای جانشینی 
فن خال در فصل آینده به توافق رسیده اند، اما او می گوید که هنوز چنین اتفاق 
رخ نداده است. فن خال در گفت وگو با نشریه ایندپندنت انگلیس اظهار داشت: 
من نگفته ام که ما صحبت کرده ایم، بلکه گفتم که مورینیو دوســت من است، 
اما شما برداشت خودتان را داشــتید. نمی دانم که آیا منچستریونایتد با مورینیو 
صحبت کرده  اســت یا نه. فقط می توانم بگویم که بــا اد وودوارد )مدیراجرایی( 
باشگاه صحبت کرده ام و نمی توانم تصور کنم که او و مورینیو با یکدیگر صحبت 
کرده باشند. فن خال ادامه داد: فکر می کنم که اگر مسئوالن باشگاه با شخص 
دیگری صحبت کرده بودند، مرا در جریان می گذاشتند، چون رابطه ما در این حد 
شفاف و دوستانه اســت. با این حال تصور می کنم که اگر آنها بخواهند تغییری 
در کادر فنی تیم ایجاد کنند، باید خودشان را آماده کنند. به نظر من این هم یك 

رویکرد حرفه ای است.

ژوزه به لیگ برتر بر می گردد
نشریه »دیلی میل« انگلیس مدعی شد که ژوزه مورینیو برای بر عهده گرفتن 
هدایت شیاطین ســرخ از ابتدای فصل آینده با سران باشگاه منچستریونایتد 
به توافق رســیده اســت. این نشــریه همچنین اعالم کرد که آقای خاص به 
دوســتان نزدیکش گفته پیوســتن او به منچســتریونایتد در تابستان 2016 
قطعی اســت. روزنامه اسپانیایی »کانفیدنســیال« نیز از جزئیات این قرارداد 
پرده برداشــت و خبر داد، بر اساس توافق صورت گرفته بین مورینیو و باشگاه 

منچســتریونایتد، این مربی پرتغالی در تابســتان 2016 هدایــت این تیم را با 
قراردادی سه ســاله بر عهده می گیرد و در هر فصل حضورش در تئاتر رویاها 
دستمزدی 20 میلیون یورویی دریافت خواهد کرد. این در حالی است که وی 
تا آذرماه هدایت تیم چلسی را برعهده داشت. 26 آذرماه گذشته باشگاه چلسی 
با انتشــار بیانیه ای به تشــکر از زحمات مورینیو پرداخــت. در این بیانیه آمده 
است: »باشگاه چلســی و ژوزه مورینیو، امروز تصمیمی مشترک اخذ کردند. 
تمامی اعضای چلسی از زحمات مورینیو پس از تابستان 2013 سپاس گذار 
هستند. کسب ســه قهرمانی لیگ، قهرمانی جام حذفی، کامیونیتی شیلد و 
سه قهرمانی جام اتحادیه در دو دوره، او را به موفق ترین مربی تاریخ 110 ساله 
باشگاه تبدیل می کند. ولی هم ژوزه و هم هیئت مدیره قبول دارند که نتایج این 
فصل چلســی خوب نبوده و به نفع هر دو طرف است که راهشان را از یکدیگر 
جدا کنند. باشــگاه حتم می دهد که ژوزه با گرمی باشگاه را ترک کرد و همواره 

محبوب و مورد احترام ما خواهد بود.میراث او در چلسی و لیگ 
برتر همواره تضمین شده خواهد بود و همواره با 

گرمی از بازگشــتش به اســتمفوردبریج 
استقبال خواهد شد.تمرکز باشگاه 

در حال حاضر روی این است که 
بیشترین استفاده از ترکیب با 

استعداد تیم انجام شود. تا 
مالقات جدید، صحبت 

و نظر دیگری منتشر 
نخواهد شد.« به هر 
حــال پــس از اینکه 

خبــر توافق منچســتر 
یونایتــد و مورینیو برای 

شــد،  منتشــر  فصــل 
»دیلی میــل«  روزنامــه 

اعــالم کــرده اســت که 
مورینیــو پــس از انتصابش 

بــه عنــوان ســرمربی جدید 
شیاطین سرخ دو بازیکن را در 

فهرســت فروش قرار خواهد داد 
که یکی خوان ماتا و دیگری مروان 

فلینی اســت. بر اساس این گزارش، 
سرمربی پیشین تیم های چلسی، اینتر 

و رئال مادریــد حتی در مالقاتــی که با ِاد 
وودوارد، مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد 

داشــته، برنامه خود را برای ترکیب موردنظرش 
ارائه داده است.

بازی خاص آقای خاص
روزنامه سالن لندن در خبری مدعی شده که با مدرک 

و ســند توان اثبات ایــن موضــوع را دارد: »مورینیو 
تابستان سال گذشته با منچســتریونایتد به توافق 

رسیده و ماجرای جدایی از چلسی نیز فقط یک بازی بوده است« بر همین اساس 
مورینیو طبق تاریخ وعده داده شده باید به منچستریونایتد ملحق می شد و برای 
جدایی از چلســی به دنبال بهانه بوده است، کســب نتایج شعیف در چلسی نیز 
به مورینیو کمک زیادی کرد تا زودتر از موعد از چلســی جدا شود و خود را برای 
پیوستن به اردوگاه شیاطین آماده کند. بر همین اساس فان خال این شایعه را در 

صورت صحت داشتن، یک فاجعه اخالقی توصیف کرده است.

کارنامه آقای خاص
آقای خاص کارش را در سال 2000 با بنفیکا در لیگ پرتغال شروع کرد. او فصل 
بعد به اونیائو لریا پیوســت ولی افتخاری کسب نکرد. فصل 2002-2003 بود 
که مورینیو به پورتو رفت و در دو ســال حضورش در این تیم، 2 قهرمانی لیگ، 
یک قهرمانی جام حذفی و یک لیگ قهرمانان را فتح کرد. مورینیو سال 2004 
هدایت چلســی را پذیرفت و در ســه فصــل حضورش، دو 
قهرمانــی لیگ برتر، یک قهرمانــی جام حذفی و 
دو قهرمانــی جام اتحادیه را کســب کرد. 
مورینیو ســپس به اینتــر رفت و با 
ایــن تیم توانســت دو قهرمانی 
ســری آ، یک قهرمانی کوپا 
ایتالیا و یک لیگ قهرمانان 
را کسب کند. آقای خاص 
پس از اینتر به رئال رفت 
و موفق شــد با این تیم 
یــک قهرمانی اللیگا، 
یک قهرمانی کوپا دل 
ری و یک ســوپرکاپ 
اسپانیا را فتح کند. او 
ســال 2013 بار دیگر 
به چلســی بازگشــت 
و در دومیــن مقطــع 
حضــورش در این تیم 
یک قهرمانی لیگ برتر 
و همچنین یک 
اتحادیه  جام 
را کسب کرد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

کاروان تیم ملی فوتسال 
ایران که برای شرکت در 
مسابقات جام ملت های آسیا 
به ازبکستان سفر کرده بود به 
ایران بازگشت.تیم ملی فوتسال 
ایران در این دوره از رقابت ها با 
برتری 2 بر 1 مقابل ازبکستان 
به مقام قهرمانی رسید.

تیتر دو

رضایت اماراتی ها از 
میزبانی سپاهان ایران

باشــگاه النصر امارات که برای دیدار با ســپاهان وارد 
ایران شده از میزبانی ایرانی ها بسیار راضی است و تاکید 
کرد که هیچ مشکلی برای کاروان النصر در اصفهان به 
وجود نیامده است. به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه 
البیان، تیم النصر امارات برای دیدار با سپاهان در دور 
رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا وارد اصفهان 
شده اســت. اماراتی ها که پیش از این از میزبانی ایران 
ابراز نگرانی کرده بودند شــرایط را در اصفهان متفاوت 
با آنچه که پیش بینی می کردند دیدند. آنها از میزبانی 
خوب اصفهان سخن به میان می آورند و بسیار راضی 
و خوشحال هستند. روزنامه البیان امارات از استقبال 
بسیار خوب اصفهانی ها از کاروان باشگاه النصر سخن 
به میان آورد و نوشت: باشگاه سپاهان ایران با شیرینی 
از کاروان النصر پذیرایی کرد. خروج از فرودگاه تنها 20 
دقیقه طول کشید و همه چیز مهیا و آماده بود. باشگاه 
سپاهان ایران نهایت تالش خود را به کار گرفت تا همه 
چیز به صورت درست و قانونی انجام شود بدون این که 
خطای به وجود آید تا در آینده برای این تیم مشکل ساز 
شود چرا که قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه آینده 
نظر نهایی خود را درباره میزبانی ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا بعد از اختالفی که با عربستان به وجود آمد اعالم 
کند. در ادامه گزارش این روزنامه اماراتی آمده است:" 
کاروان النصر در هتلی که در مرکز شــهر اصفهان قرار 
دارد اسکان داده شد و این هتل تنها 40 دقیقه از فرودگاه 
فاصله داشت. این درحالی بود که تدابیر امنیتی هم در 
نظر گرفته شده بود. باشــگاه ایران نهایت تالش خود 
را به کار برد تا تیم اماراتی میزبانی خوبی داشــته باشد. 
آنها از همه جزئیات هم عکس و فیلم گرفتند تا بعدها 
بتواننــد آن را ارائه دهند. مدیر روابط عمومی ســفارت 
امارات هم به فرودگاه آمد تا از کاروان النصر اســتقبال 
کند. او تاکید کرد که همه تالش خود را به کار می گیرند 
تا تیم النصر سفر خوبی در اصفهان داشته باشد و زمینه 
برای موفقیت این تیم فراهم شود. عبدالله البنای، مدیر 
باشگاه النصر امارات هم به ستایش از میزبانی باشگاه 
ســپاهان اصفهان پرداخت و اظهار کرد: از تیم ایرانی 
به خاطر این اســتقبال بســیار خوبی که داشت تشکر 
می کنیم. آنها به خوبی با ما همکاری داشتند و امنیت 
و آرامش را برای ما تامین کردند. ما هم چیزی بیشتر از 
این نمی خواهیم. فضای به وجود آمده بسیار خوب بود.

اعتصاب بازیکنان 
پرسپولیس در تمرین دوشنبه

بازیکنان پرســپولیس در بازگشت به تمرینات دست 
به اعتصاب زدند. تمرینات تیم فوتبال پرســپولیس 
پس از سه روز تعطیلی عصر امروز دوباره از سر گرفته 
شــد اما اعتراض بازیکنان به میزان دریافتی شان از 
باشگاه حاشــیه هایی به وجود آورد. در حالی که قرار 
بود بازیکنان از ســاعت 16 تمرین خود را آغاز کنند، 
خبری از حضور آنهــا در زمین نبود. آنها در اعتراض 
به میزان دریافتی شــان از باشگاه به سالن بدنسازی 
رفته و وزنه زدند. پس از آن محمد ترکاشــوند مشاور 
اقتصادی باشگاه به درفشی فر رفت و درباره شرایط 
مالــی باشــگاه و جزئیــات پرداختی ها بــا بازیکنان 
صحبت کــرد تا دســت از اعتصاب بردارنــد. در این 
شرایط برانکو و محمود خوردبین هر یک جداگانه با 
اتومبیل شان از یک در دیگر از ورزشگاه خارج شدند. 
بازیکنان پرسپولیس پیش از کار با وزنه در جلسه آنالیز 
دو فیلم آخر بازی های تراکتورسازی و فیلم بازی آخر 
خود مقابل سایپا شرکت کردند. کریم باقری و لوبانف 
غایبــان این تمرین بودند. با اتفاقاتــی که امروز افتاد 
برگزاری بازی فردای پرســپولیس بــا هنرمندان در 

هاله ای از ابهام قرار گرفت.

رحمتی قراردادش را با 
استقالل تمدید کرد

مهــدی رحمتی قراردادش را به مدت ســه ســال با 
اســتقالل تمدید کرد. مهدی رحمتــی دروازه بان و 
کاپیتان استقالل قراردادش را به مدت سه سال دیگر 
با استقالل تمدید کرد. چندی پیش بهرام افشارزاده 
سرپرست باشگاه استقالل در یکی از اظهاراتش این 
مســئله را عنوان کرده بود و امروز )دوشنبه( مهدی 
رحمتی بعد از توافق با افشارزاده قرارداد سه ساله ای 
را با استقالل امضا کرد. این قرارداد درحالی امضا شد 
که تا پیش از این مهدی رحمتی قراردادش را سالیانه 
با اســتقالل تمدید می کرد ولی امروز او بدون هیچ 
پیش شــرطی و در جلسه ای که کمتر از ده دقیقه به 
طول انجامید، قراردادش را با استقالل امضا کرد. در 
این جلسه افشارزاده بعد از توافق سه ساله با رحمتی 
طــی اظهاراتی گفت: از آنجایی که هــواداران از ما 
درخواســت تمدید قرارداد رحمتی را داشتند، ما این 
کار را انجام دادیم. جــا دارد از او بابت همکاری اش 
تشکر داشته باشــم چراکه او همان مبلغی که ما در 
نظر داشتیم را قبول کرد و بدون هیچ شرط و شروطی 

قرارداد را امضا کرد.

شکایت همسر نوروزی از 
یک گروه موسیقی

همسر هادی نوروزی قصد شکایت از افرادی را دارد 
که او را به اسم خواننده معرفی کرده اند. »در چند روز 
اخیر یک فایل موسیقی در صفحات مجازی به زبان 
مازندرانی و با صدای یک زن پخش شده که مضمون 
آن عشق به هادی نوروزی است. منتشرکنندگان این 
کار برای آن که مخاطبان بیشــتری را جذب کنند، 
مدعی شده اند که صدای پخش شده متعلق به خانم 
معصومه ابراهیم پور، همسر کاپیتان فقید پرسپولیس 
است. همسر مرحوم نوروزی با تکذیب این که خواننده 
این موسیقی او اســت، گفت: »خواندن این آهنگ 
به هیچ وجه کار من نیســت. صدای یک فرد دیگر را 
به اسم من منتشر کرده اند. مگر من خواننده هستم 
که این ادعــا را مطرح کرده اند؟« خانــم ابراهیم پور 
همچنین تاکید کرد قصد پیگیری و شکایت از عوامل 

این کار را دارد.«

الماس درخشان!
رضا حســن زاده بهترین بازیکن رقابت های قهرمانی فوتســال آسیا شد. عنوانی که 
با قهرمانی تیم ملی ایران شــیرنی دوچندانی پیدا کرد. علی اصغر حســن زاده درباره 
قهرمانی تیم ملی فوتســال ایران در جام ملت های آســیا اظهار کرد: خوشحالم که 
توانســتیم پس از دو دوره قهرمان این رقابت ها شــویم. کســب عنوان ارزشمندترین 

کنار قهرمانی برایم شیرین بود. من فکر می کنم کسب بازیکن هم در 
عنوان  حق تک تک بازیکنان اســت زیــرا بازیکنان ایران این 

بهترین بازیکنان آسیا هستند. این قرعه به نام من 
افتاد که ارزشمندترین بازیکن شوم. من هم این 
عنوان را به همه بازیکنان تقدیم می کنم. آن ها 

زحمت کشیدند که تیم ما قهرمان شد.
از  دیگــری  بخــش  در  حســن زاده 
صحبت هایش درباره پرداخت پاداش 
500 دالری گفــت: این پــاداش را در 
ازبکســتان به ما دادند و قرار است در 

اینجا هم پاداش ویژه ای به ما بدهند.

آقای خاص در الدترافورد!
رسانه های انگلیسی از بازگشت مورینیو به لیگ برتر خبر داده اند

تیم ملی فوتسال ایران سرانجام قهرمان آسیا شد. اتفاقی 
که از عادت  این رشته ورزشی محسوب می شد اما 2 سال 

وقفه باعث شده بود تا درجا زدن آن بیشتر به چشم آید.
این قهرمانی، شاید شیرین تر از همیشه بود. به این دلیل 
که بعد از یك دوره افول، مجددا بر بام آسیا ایستادیم و حاال 
با خیال راحت می توانیم به جام جهانی فکر کنیم. دوره ی 
طالیی فوتســال ایران بــا خداحافظی حیدریان و ســایر 
بزرگان و همینطور باال رفتن سن شمسایی و خداحافظی 
شمس از تیم ملی آغاز شد. مقابل رقبا تا مرحله یك چهارم 
پایانــی پیروز می شــدیم اما مرحلــه نیمه نهایــی و فینال 
دیگر بــرای ما مثل آب خوردن نبود. درجا زدن فوتســال 
آسیا مصادف شــده بود با پیشــرفت و برنامه ریزی دقیق 

کشورهای شرق آسیا به خصوص ژاپن.
بعد از آن دوران طالیی، فوتسال در مسیری قدم گذاشت 
که انتهای آن چیزی جز ناکامی نبود. اســتخدام مربیان 
درجه سه خارجی به فوتسال هم سرایت کرد و سرانجامش 
کسب نتایج فاجعه آمیز با بازیکنان پا به سن گذاشته بود.

دوران حضور مربیان خارجی اما در فوتسال طوالنی مدت 
بود. بی اعتمادی به مربیان داخلی باعث شد با وجود نتایج 
ضعیف مربیان خارجی، حضور آنها در ایران تمدید شود. 
انتقاد اصلی امــا به کیفیت پایین آن ها اســت نه خارجی 

بودنشان. نه ژوراندیروی برزیلی، نه هرمانس هلندی و نه 
خسوس اســپانیایی نه تنها هیچکدام نتوانستند ایران را 
به مقام قهرمانی در آســیا برســانند بلکه از همان رتبه ای 

که داشتیم نیز سقوط کردیم.
پس از ســقوط مربیان خارجی، محمد ناظم الشریعه که 
دستیار خسوس نیز به شمار می رفت، به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتسال ایران انتخاب شــد. او با سال ها تجربه 
اندوزی در مســابقات پرحاشیه لیگ برتر فوتسال را سعی 
کرد در تیم ملی استفاده کند. دو سال پیاپی موفقیت با تیم 
کم نام و نشان حفاری اهواز و کسب عنوان فنی ترین تیم 
لیگ برای مسئوالن فدراسیون کافی بود تا با اندکی فکر 
و تامل، او را به عنوان ســرمربی تیم ملــی انتخاب کنند. 
او به خوبی می دانســت باید با بازیکنــان جوان کار را آغاز 
کند و اگر می خواهخد موفق شــود باید از اشتباه مربیان 
خارجــی درس بگیرد. پس پیرمردها را کنار گذاشــت و با 
شــناخت عمیقش از لیگ، پدیده های کم نام و نشــان تر 
امــا باانگیزه تر را جانشــین آنها کرد؛ تصمیمــی که البته 
چندان کم هزینــه نبود و هجمه ای تندتر و مهیب تر علیه 
او دوباره آغاز شد. مخالفان او با قاطعیت صحبت از حذف 
زودهنگام در ازبکســتان و ثبت ناکامــی دیگر می کردند 
اما ناظم الشــریعه به جای پاســخگویی به انها سعی کرد 

تمرینــات منظم تیمــش را زیر نظــر بگیرد و بــا انتخاب 
صانعی، کادری حســاب شده را بســت. تیم ملی 2016 
تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان بود که همین امر سبب 

قهرمانی ایران در آسیا شد.
تیم دوست داشتنی و یکدست ناظم الشریعه در تاشکند، 
رویکــرد دیگــری را از ایران بــه نمایش گذاشــت. تیمی 
خستگی ناپذیر که 40 دقیقه حمله می کرد. ناظم الشریعه 
تیمی ســاخته بود که ایمان داشتند حتی مقابل تیم های 
درجه سه اسیا نباید گل بخورند به همین دلیل وقتی ایران 
با وجود برتری پرگل مقابــل ویتنام، یك گل دریافت کرد، 
سرمربی تیم ملی تایم اوتی را درخواست کرد صرفا به دلیل 
تذکر جدی بــه بازیکنان که نباید مقابــل چنین تیم هایی 

حتی برای یکبار دروازه شان باز شود.
این تیم تا بازی فینال تمــام رقبا را با گلباران از پیش روی 
برداشت و در مســابقه فینال به رغم کم تجربگی و جوانی 
با یك بازی حســاب شــده پــس از دو ســال کاری کردند 
کارستان. این بار ناظم الشریعه با اطمینان بیشتری حرف 
از موفقیت و روی سکو رفتن در مسابقات جهانی می زدند. 
ته دلمان هم صحبت هــای او را می توانیم باور کنیم چرا 
 کــه نمایش آنهــا از » کوچــه ی بی نام« به افقی روشــن 

رسید...

بازگشت مقتدرانه به جایگاه اصلی

ورزش
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در مجلس تو ز گل پراکنده ترم
وز نرگس مخمور، سرافکنده  ترم
از غنچه گل اگر چه دل زنده ترم
از غنچه به خون جگر آکنده ترم

)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات( 

مرگ فرعون محبوب/ به بهانه درگذشت حسنین هیکل روزنامه نگار مشهور مصری
حســن هانی زاده |  با مرگ محمد حســنین هیکل روزنامه نگار، سیاســتمدار ونویســنده نامدار 
مصری آخرین فصل کتاب تاریــخ معاصر جهان عرب به پایان رســید. ارزش وجودی هیکل به 
لحاظ برخورداری از یک حافظه تاریخ سیاســی مصر وجهان عرب به گونــه ای بود که از وی به 
عنوان فرعون محبوب مصر یاد می شــد. نقش بی بدیل وی در انجام ماموریت های فوق سری و 
به عهده گرفتن ســکان ماشین اطالع رسانی مصر در دوران عبدالناصر از وی چهره ای جاودانه 

در عرصه های سیاسی و اطالع رسانی جهان عرب ترسیم کرد.
بی شــک وی تاریخ زنده جهان عرب بود تا جایــی که رهبران عرب از وی بــرای انجام مصاحبه 
وثبــت خاطرات خود دعــوت به عمل می آوردند. یکی از این شــخصیت ها، مرحوم حافظ اســد 
رئیس جمهوری سابق سوریه بود که حسنین هیکل در سال 1996 یک مصاحبه طوالنی درباره 
رویدادهای سیاســی منطقه و جهان با وی انجام داد. گفته می شود حافظ اسد شرط کرده بود تا 

زمانی که زنده است این مصاحبه منتشر نشود و هیکل نیز این شرط اسد را پذیرفت.

از ویژگی های محمد حســنین هیکل این بود که به شدت نســبت به اهل البیت علیهم السالم 
ارادت داشت و این ارادت خالصانه شــاید به نوعی به محل تولد وی در محله راس الحسین )ع( 

در قاهره باز می گردد...
به دلیل انتقاد شــدید وی از تکفیری های سلفی هواداران تکفیری ها از او به عنوان فرعون مصر 
یاد می کردند و حتی بارها وی را تکفیر کرده بودند. او از اوایل دهه 60 از قرن گذشــته میالدی با 
جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر پیوند خورد و با حکم عبدالناصر به مدت 17 ســال 

سردیبری پرتیراژترین روزنامه مصر یعنی االهرام را به عهده گرفت.
او عالوه بر این، مدتی پست وزارت اطالع رسانی »ارشاد ملی« مصر و مدت کوتاهی نیز به عنوان 
وزیر خارجه مصر فعالیت داشــت که در این دوران نقش برجسته ای در حل بحران های داخلی و 
خارجی مصر ایفا کرد. سخنرانی پر شور جمال عبدالناصر در جریان ملی شدن کانال سوئز در سال 
1956، سخنرانی وی پس از شکست مصر در جنگ ژوئن 1967 وده ها سخنرانی دیگر را هیکل 

نوشت. هیکل زمانی که سر دبیری روزنامه االهرام را به عهده داشت مرکز مطالعات استراتژیک 
االهرام را تاســیس کرد که امروز این مرکز با داشــتن 4 هزار کارمند به عنــوان بزرگ ترین مرکز 
مطالعات سیاسی جهان عرب شناخته می شود. زمانی که مصر در جنگ ژوئن 1967 از اسرائیل 
شکست خورد و رژیم اســرائیل درکمتر از 6 روز بخش های مهم شــرم الشیخ، سینا و العریش را 
اشغال کرد عبدالناصر ناچار به استعفا شد. گفته می شود استعفای جمال عبدالناصر به پیشنهاد 
حسنین هیکل صورت گرفت زیرا پس از این استعفا حزب حاکم وقت مصر، مردم را به صحنه آورد 
تا از عبدالناصر بخواهند که اســتعفای خود را پس بگیرد. پس از مرگ عبدالناصر در سال 1970 

هیکل هیچ پست دولتی قبول نکرد و به کار روزنامه نگاری خود بازگشت.
او در ســال 1981 به دلیل انتقاد از سیاست های سازش کارانه انور سادات رئیس جمهوری وقت 
مصر به اتفاق شــمار زیادی از روشنفکران مصری دســتگیر و مدتی زندانی شد که این زندانی تا 

زمان مرگ سادات در همان سال ادامه یافت.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

در نسبت »زن طالق« با سربازان مردد 
نگاهی به کتاب »مشروطه و گیالن« اثر زنده یاد افشین پرتو 

 کتاب »مشروطه و گیالن« تالیف زنده یاد افشین پرتو در خالل بیان تاریخ ایران در زمان مظفرالدین شاه 
و محمدعلی شاه به بیان مشروطه در گیالن پرداخته است. »دوران پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار 
و انقالب مشروطه«، »دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار؛ از آغاز تا به توپ بسته شدن مجلس«، 
»برپا خاستن گیالن«، »از رشت تا قزوین« و »گشودن تهران و فرو انداختن خودکامگی« عنوان پنج 
سرفصل های کتاب »مشروطه و گیالن« است. در پشت جلد کتاب درباره اهمیت نقش گیالن در 
مشروطه آمده است: »درباره تاریخ تحوالت جنبش مشروطه در گیالن و رویدادها و پیامدهای آن، 
متن های بسیاری منتشر شده است که هریک از دیدگاه خود به تحلیل و تبیین این جریان تحول خواهی 
ایرانیان پرداخته اند. با این همه هنوز ســخن درباره آن بسیار است. کتاب »مشروطه و گیالن«،  اثر 
دیگری است درباره مشروطه ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ ایران زمین که گیالن 
و گیالنیان در پیشبرد آن نقشی بایسته و اساسی داشته اند. این اثر در خالل پرداختن به این موضوع 
به تاریخ رویدادهای گیالن در دوران مظفرالدین شــاه و محمدعلی شــاه قاجار نیــز می پردازد.« در 
صفحات آغازین کتاب در مطلبی با عنوان »یادداشت های حوزه هنری گیالن« آمده است: »جنبش 
مشروطه خواهی از جمله جریان های مهم سیاسی ایران بود که در مقطعی از تاریخ، عالوه بر پایتخت، 
برخی از استان ها را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. در واقع سه نقطه از کشور، پایگاه حمایت از این جنبش 
بود. تهران، تبریز و گیالن در گســترش این نهضت نقش عمده ای ایفا کردند. از این میان گیالن به 
عنوان مرکز برخی از مهم ترین اتفاقات و تحوالت مشروطیت، به ویژه فتح قزوین و تهران و سرنگونی 
حکومت محمدعلی شاه و براندازی استبداد صغیر، در نقطه عطف این جریان قرار داشت. تحوالت 
ناشی از مشروطه خواهی در واقع محصول تالش مردانی بود که با تفکر روز آن زمان آشنایی داشتند 
و جریان روشنگری را که از زمان میرزا تقی خان امیرکبیر آغاز شده بود دنبال می کردند؛ برخی از آنان 

روزنامه نگارانی بودند که به دلیل فضای بسته و استبداد 
عصر قاجار،  ناگزیر از انتشــار روزنامه در ســایر کشورها 
بودند؛ که البته نسخه هایی از آن به طور مخفیانه به ایران 
می رسید.« »پیش نوشته« نام متنی است که مولف در آن 
درباره نقش گیالن در مشــروطه می نویسد: »گیالن در 
مشروطه آن کرد که بســیاری از پاره های ایران نکردند. 
کرده ی گیالن در انقالب مشروطه و روزگار خودکامگی 
خرد،  پاره ای پرارج در تاریخ گیالن بود، پس از رویدادهای 
دگرگون کننده اش در دوران پادشــاهی ناصرالدین شاه 
قاجار و پیش از برپایی خیزش نام آور جنگل پیش تر درباره 
تاریخ گیالن از آغاز تا برپایی جنبش مشــروطه نوشــته 
بودم و این تاریخ گیالن اســت در دوره مشــروطه و باشد 
که روزگاری ماند و روزگار خیــزش جنگل را نیز بنگارم.« 
نویســنده در فصل »برپا خاســتن گیالن« سراغ یکی از 
چهره های متحول شــده گیالن می رود و در تغییر چهره 
وی در حمایت از مشروطه می نویســد: »سپهدار و امیر 

اسعد نشستند و گفتند و ســرانجام آن که، سپهدار در میان مشروطه خواهان ماند و پسرش در میان 
ناخرسندان از مشروطه ماند که تا فردا چه پیش آید. سپهدار پهلوان دوره صدارت عین الدوله، گشاینده 
مسجد جمعه، کشنده سید عبدالحمید در ]دوران[ خودکامگی، پس گیرنده در بند افتادگان قوچان در 
استرآباد به عنوان آزادی خواهی،  گلوله باران کن قانون اساسی در چشمه علی، کشنده آزادی خواهان 
تبریز، سردار ســپاه عین الدوله در جنگ ]با[ ستارخان و باقرخان و کشنده آزادی خواهان تنکابن به 

دست پسرش، به آزادی خواهان و مشروطه جویان پیوست.« 

شاعر حماسة »آرش کمانگیر« که بود؟
سیاوش کســرایی )متولد 5 اســفند 1305 در اصفهان( 
شــاعر، نقاش و از اعضای کانون نویســندگان ایران و از 
فعاالن سیاســی چپ گرای تاریــخ معاصر ایــران بود. او 
دانش آموخته دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و از بنیان گذاران انجمن ادبی شــمع ســوخته بود. 
سالیان دراز در حزب توده ایران فعالیت داشت و خانه اش 
در سال های نخســت پس از انقالب، یکی از جاهایی بود 
که نورالدین کیانــوری، دبیر اول حزب تــوده ایران به آن 

رفت وآمد می کرد.
کسرایی سراینده منظومه مشهور »آرش کمانگیر«، نخســتین منظومه حماسی نیمایی است. وی 
یکی از شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک شعر او وفادار ماند. از جمله مجموعه شعرهای بر جای 
مانده از سیاوش کسرایی، می توان به مجموعه شعر آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای 
خاک، تراشه های تبر، خانگی، با دماوند خاموش و خون سیاوش اشاره کرد. به گفته صدرالدین الهی، 
اصطالح »جهان پهلوان« را در اشــاره به غالمرضا تختی ابتدا سیاوش کسرایی در قصیده ای به کار 

برد و این لقب روی تختی ماند.
کسرایی از »نسل چهارم« و از آخرین نسل مهاجران ایرانی به اتحاد جماهیر شوروی بود. او از زندگی در 
شوروی رنج می کشید و تجربه درونی و رنج روحی خود را در سروده »دلم هوای آفتاب می کند« وصف 
کرده است. وی 19 بهمن 1374 در سن 69 سالگی پس از عمل جراحی قلب و ابتال به ذات الریه در 
وین درگذشت و در »بخش هنرمندان« گورستان مرکزی این شهر به خاک سپرده شد. طبق وصیت 

سیاوش کسرایی، پس از مرگش هوشنگ ابتهاج متولی آثار او شد.

حیوان آزاری مقدمة جنایت است
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از قانون حمایت از حیوانات استقبال کرد. انتشار چندین 
فیلم حیوان آزاری در شبکه های اجتماعی طی روزهای گذشته انزجار عمومی کاربران شبکه های 
اجتماعی را به دنبال داشــت. موضوعی که بالفاصله به واکنش فعاالن حقوق حیوانات منجر شد و 

بار دیگر پیش نویس قانون حمایت از حیوانات را مطرح کرد.
نایب رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس شــورای اســالمی در این خصوص برای امضای 
پیش نویس قانون حمایت از حیوانات اعالم آمادگی کــرد. مهرداد بائوج الهوتی گفت: پیش نویس 

قانون حمایت از حیوانات قطعا در فراکسیون محیط زیست مجلس با استقبال مواجه خواهد شد.
وی مجازات متخلف و فرهنگ ســازی را دو حسن عمده وجود قانون حمایت از حیوانات عنوان کرد 
و گفت:  امیدوارم که فرهنگ ســازی در راســتای رعایت حقوق حیوانات در جامعــه هر چه زودتر به 
کاهش خشونت و حیوان آزاری که مقدمه ای برای جنایات در سطح جامعه به شمار می رود بینجامد.
رئیس هیئــت مدیره انجمن حمایت از حیوانات نیز در رابطه با انتشــار تصاویر دردناک حیوان آزاری 
تاکید کرد: امروز جامعه نیازمند قانون حمایت از حیوانات است و مادامی که این خالء قانونی به چشم 

می خورد شاهد افزایش این حوادث ناگوار خواهیم بود.
جاوید آل داود ادامه داد: امروزه تحقیقات انجام شــده در مجامــع بین المللی حاکی از وجود ارتباط 
مستقیم میان حیوان آزاری و اختالالت روانی است و حیوان آزاران عمال تهدیدی جدی برای جامعه 
انسانی محســوب می شوند چرا که آزار و کشــتن حیوانات به تدریج با ایجاد »قساوت قلب« و از بین 
بردن قبح کشتار، زمینه را برای آزار و کشــتار همنوعان فراهم می آورد کما اینکه چند سال پیش در 
کشور خودمان با بررسی پرونده قاتل زنجیره ای کودکان، سابقه کشتار حیوانات شهری مشاهده شد.
عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تصریح کرد: علی رغم وجود روایات و احادیث 
بســیار در خصوص لزوم رعایت حقوق حیوانات در دین اسالم متاسفانه می توان گفت در کشورمان 
هیچ گونه قانونی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد.   وی یادآور شــد: انجمن حمایت از حیوانات، 
پیش نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم 
ارائه داد که متاسفانه به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کردند موفق 

به دریافت امضای مورد نیاز برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس نشد.
آل داود با بیان اینکه پیش نویس قانون حمایت از حیوانات شــامل 48 ماده مواحده و مستند به منابع 
اسالمی، کتب شیعه و قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق حیوانات است گفت: با توجه 
به افزایش آمار حیوان آزاری، انتشار تصاویر این جنایات که بی شک، عاملی برای رقابت و تکرار این 
خشــونت ها در میان برخی بیماران روانی به شمار می رود، ایجاد حساسیت نسبت به آزار حیوانات نه 
تنها در سطح کشور بلکه در عرصه های بین المللی و همچنین ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه 
از اینکه قربانیان بعدی این جنایات، انسان ها باشــند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
خواســتاریم، جهت تدوین قانون حمایت از حیوانات در ایران که قطعا با استقبال هموطنان و ایجاد 

جایگاهی ویژه در جامعه جهانی نسبت به کشورمان همراه خواهد بود یاریمان کنند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

نیکول جنکینز در ستایش آستین چه گفت؟
آســتین لباس یکــی از بخش هایی اســت که نقش 
مهمی در شکل لباس دارد و در طول تاریخ تغییرات 
زیادی داشته. تا به حال به نقش آستین در لباس توجه 
کرده اید؟ تفاوت آســتین ها چقدر توجه شما را جلب 
می کند و اصال متوجه انواع مختلف آستین شده اید؟
نیکول جنکینز از نویســندگان گاردین معتقد اســت 
آستین ها بخش مهمی از تشکیالت لباس هستند. 
شــاید لباس بدون آســتین به نظر راحت تر برسد اما 

با کمی فکر کردن مشــخص می شود آستین مانند سالح از پوســت ما محافظت می کند و در 
اندازه های مختلف، به منظور ارتقاء شــکل و عملکرد آنچه ما می پوشیم عمل می کند. بعضی 
از آستین ها گســترده و مربع شکل هستند، مانند آســتین کیمونو یا لباده، و بعضی دیگر مانند 
بال خفاش با گشادی زیاد به کمر وصل می شوند، نمونه ای که در دهه 80 رواج داشت. گاهی 
آستین می تواند تنگ و آزاردهنده باشد، یا مانند دهه 60 آستین های شل و پر حرکت رواج یابد. 
اما امروزه در بیشتر لباس ها آستین تقریبا وجود ندارد. دلیل آن صرفه جویی در هزینه تولید است؟ 
یا روندی برای کاهش زحمت دوخت لباس؟ بســیاری از ما به این سبک نگاه می کنیم و آرزوی 
چیزی متفاوت داریم. چه کار باید کرد وقتی آنچه شما می خواهید بپوشید، مد روز نیست؟ اضافه 
کردن آستین به لباسی که آستین ندارد آسان است. حتی می توانید آستین جدیدی به حلقه لباس 
بدوزید، شــاید یک رنگ متضاد یا بافت متفاوت مانند پارچه کشی یا توری انتخاب کنید. به این 
ترتیب آستین جدید به فرصتی برای بروز خالقیت تبدیل می شود تا فرد سبک خود را ارائه دهد.

کنگره معماری و شهرسازی پس از یک دهه
کنگره معمــاری و شهرســازی که مرحوم شــیرازی 
بنیان گــذار آن بــود بعد از 10ســال وقفه، مجــددًا با 
همکاری استان ها برگزار می شود. خبر برپایی دوباره 
کنگره معماری و شهرســازی در نخســتین نشســت 
هم اندیشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با 
مدیران کل میراث فرهنگی استان ها مطرح شده است. 
هدف از اجرای این کنگره شناخت و حفاظت اعالم شده 
است به طوری که با شــکل گیری این جریان مدیران 

استان ها از تاریخ معماری شهرسازی استانشان اطالع یافته و آن را منتشر می کنند. بعد از شکل گیری 
این روند کنگره معماری و شهرسازی برگزار خواهد شد. در این نشست، محمد حسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه میراث فرهنگی در حوزه موزه ها، پایگاه ها، 
حفاظت و احیای بافت ها و آثار فرهنگی تاریخی و ثبت فعالیت می کند تصریح کرد: در برخی از این 
حوزه ها مشکالتی وجود دارد که با همکاری تنگاتنگ استان ها و برگزاری کالس های آموزشی در 
آینده نزدیک شاهد رفع آنها خواهیم بود. وی با اشاره به اهمیت همکاری و ارزش افزایی بین دستگاه ها 
در حوزه میراث فرهنگی افزود: به عنوان نمونه مشکالتی که در شیراز و کرمان داشته ایم با همکاری 
سازمان هایی نظیر راه سازی و شهرداری با ایجاد دو پایگاه متشکل از اعضای تمامی دستگاه های 
استانی مرتفع شد. معاون میراث فرهنگی با اشاره به برگزاری کنگره معماری شهرسازی که چند سال 
پیش مرحوم شیرازی راه اندازی کرده بود تصریح کرد: بعد از ده سال وقفه ایجادشده در برگزاری این 

کنگره در تالشیم با کمک استان ها این کنگره را مجددًا برگزار کنیم.
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