
ناگفته های رئیس پیشین
یک ماه پیش بود که در پایان بیست و چهارمین اجالس شورای عالی استان ها و پس از آن که مهدی چمران 
توانست بار دیگر به ریاست این شورا برسد، بین چند تن از اعضای هیئت رئیسه درگیری لفظی پیش آمد. 
درگیری که علت آن مسائل مالی عنوان شد. صحبت بر سر چندین میلیارد تومان پول در حساب این شورا بود. 
حاال اما غالمرضا بصیری پور رئیس پیشین این شورا ناگفته هایی را به زبان آورده و از شفافیت عملکرد خود 

صفحه ۳در دوران ریاستش بر این شورا دفاع کرده است ...
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 توافق اولیه آنتونیو کونته 
با چلسی

توسعه همکاری ها، محور سفر علی اف به ایران

محور باکو- تهران
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، صبح امروز در دومین سفر خود به ایران در دوران 

ریاست جمهوری حسن روحانی، وارد تهران شد. وی که در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی 
و اقتصادی به تهران آمده، مورد استقبال رسمی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان قرار 

گرفت. مراسم استقبال رسمی در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد تهران برگزار شد و 
روحانی و علی اف پس از پخش سرود ملی دو کشور، از نیروهای ویژه تشریفات حاضر در محل 

 سان دیدند. روسای جمهوری آذربایجان و ایران بالفاصله وارد مذاکرات دوجانبه شدند و 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳پس از پایان این مذاکرات، گفت و گوهای دو جانبه با حضور هیئت های  ... صفحه 7

آنتونیــو کونته برای پذیرفتن هدایت چلســی 
با مســئوالن این باشگاه 
به توافق اولیه رســید. 
بــه گــزارش گاتزتا 
دلواسپورت، سرمربی 

کنونی تیم ملی  ...

طرحی علیه بازگشت ایران به بازار نفت: »فریز نفتی« 
صفحه 5

سخنگوی ائتالف اصولگرایان با 
تاکید بر اینکه رأی ندادن به تمام 

فهرست ائتالف  ...

ابراهیم اصغرزاده می گوید: برای 
جلوگیری از سقوط دولت روحانی 

مجلس آینده  ...

معــاون پارلمانی رییــس جمهور 
تصریح کرد: مردم با رأی آگاهانه 

خود پاسخ تبلیغات ...

باید به تمام 
فهرست رای 

داد

مجلس را 
نگیریم دولت 
سقوط می کند

مردم پاسخ 
تبلیغات مسموم 

را خواهند داد

برخی نمی خواهند آتش فتنه خاموش شود

مردم به آدرس های غلط 
توجه نکنند

معــاون اول رئیس جمهــور با اشــاره بــه انتخابات 
پیــش رو گفــت: مــردم بایــد در انتخابــات 94 
 کاری کننــد تــا چــرخ اقتصــاد کشــور بــه حرکت 
دربیاید. اســحاق جهانگیری صبح روز سه شنبه در 
همایش ملی »تبیین برنامه ششــم توسعه« در سالن 
اجالس سران، اظهار کرد: مردم در سال 92 کاری 
کردند کــه تهدیدات علیه کشــور برطرف شــد و در 
ســال 94 باید کاری کنند که چرخ اقتصاد کشور به 

صفحه ۲حرکت دربیایــد. انتخابات  ...

جزئیات توافق آمریکا و روسیه 
برای آتش بس در سوریه 

بنا بر توافق صورت گرفته بین روسیه و آمریکا، مقرر 
شد یک آتش بس مشــترک در سوریه به مرحله اجرا 
درآید. این توافق در حالی مورد پذیرش دو طرف قرار 
گرفت که هرچند ســوریه به عنوان یک کشور جنگ 
زده، در آستانه دستیابی به یک آرامش حداقلی قرار 
گرفته، از آن ســو، ســؤاالت و ابهامــات فراوانی در 
مورد ســاز و کار عملیاتی این طرح آتش بس مطرح 
اســت. در توافقنامه روسیه و آمریکا درباره آتش بس 

صفحه 4در ســوریه آمده اســت کــه  ...

فشار قاچاقچیان بر دولت!
پس از تک نرخی شــدن بنزین در خرداد 94 سهمیه بندی 
این فرآورده متوقف شــد. این اقدام ســبب شــده اســت 
استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی 
نداشــته باشــد و درنتیجه هم اکنون اغلب تراکنش های 
بنزین با کارت جایگاه هــا انجام گیرد. تداوم این وضعیت 
در عمل به معنای حذف ســامانۀ هوشمند سوخت است. 
این در حالی اســت که با توجه به نیمه تمام ماندن اهداف 
طرح کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین )کنترل مصرف 
سوخت، کاهش قاچاق و تعدیل قیمت سوخت( حذف این 

صفحه 5سامانۀ هوشمند به صالح نیست ...

سالمت مغز خود را به 
خطر نیاندازید

هــدی بانکــی- افســردگی و فراموشــی هــردو 
بیماری هایی هستند که می توانند روال عادی زندگی 
شــما را مختل کنند پس مراقب آنها باشــید؛ در این 
مقاله شمارا با 4 عادت رایج روزانه که ریسک ابتال به 
این دو مشکل را افزایش می دهند آشنا خواهیم کرد.
1- اســترس زیاد، یک ریسک مهم برای افسردگی 
و زوال عقل محســوب می شــود. مثال: مراقبت از 
فرد مــورد عالقه ای که بیماری روانــی دارد یا پدر یا 

صفحه 6مــادری که فراموشــی دارد ...

فینال های زودرس
با دو دیدار شــبه فینال در مرحله یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا، هیجان به مســتطیل ســبز در 
فوتبال اروپا بازمی گردد. دور یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا، امشــب با برگزاری دو دیدار بســیار 
حساس، تمام نگاه ها را به خود معطوف خواهد کرد. 
دو دیداری که می توانست فینال این دوره از رقابت ها 
باشــد ولی در مرحله یک هشــتم نهایی قرار گرفته 
اســت تا هــواداران فوتبال از دیــدن آن لذت ببرند.
یــک دیدار تکــراری که در چند ســال گذشــته نیز 

صفحه 7بارهــا شــاهد آن بودیــم، تقابل  ...

صفحه ۲

اگر اصالح طلبان ضد انقالب اند، چرا می گذاریم فعالیت کنند؟

صفحه 4
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چه دلیلی دارد که هنرمندانمان با شبکه های خارجی همکاری کنند؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از راه های مقابله با کم کاری هنرمندان با شبکه های خارجی را سروسامان دادن به اقتصاد 
فرهنگ و هنر دانست و گفت: اگر اقتصاد فرهنگ و هنرما به سامان باشد چه دلیلی دارد که هنرمندان مان با شبکه های 
خارجی همکاری کنند؟!علی جنتی روز سه شنبه 4 اسفند ماه درحاشیه ی رونمایی از سامانه نمایش درخواستی )VOD( در 
جمع خبرنگاران افزود: یکی از راه های جلوگیری از همکاری هنرمندان با شبکه های ماهوار ه ای راه اندازی همین سامانه 
است، چون با این شیوه هنرمندان ما در داخل کشور آثار خود را تهیه می کنند و می دانند که آثارشان مخاطب و درآمد دارد.
او اضافه کرد: وقتی ســینماگران در داخل کشور کار نداشته باشند و بازیگران دعوت به کار نشوند طبیعتا به دنبال جایی 

می روند که بتوانند فعالیت کنند و درآمد داشته باشند.وی در پاسخ به این پرسش که اگر هنرمندانی که به خارج از کشور رفته اند و با شبکه های ماهواره ای 
همکاری می کنند ، بار دیگر به کشــور برگردند مجوز کار به آنها می دهید ؟ توضیح داد: این موضوع بحث دیگری است که از االن نمی توان درباره آن نظر 
قطعی داد. بلکه باید ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.وزیر ارشاد که پیش از این گفته بود اکران عمومی بعضی فیلم ها به صالح نیست ، درباره اینکه این اظهار 
نظر مربوط به فیلم های جشنواره فجر امسال هم می شود تاکید کرد: نه فیلم های جشنواره فجر امسال این مشکل را ندارند .وی تصریح کرد: نگفتم اکران 
بعضی فیلم ها به صالح نیســت بلکه منظورم این است که بعضی از فیلم ها اشکاالتی دارند که باید آنها را اصالح کنیم تا بتوانیم آنها را به نمایش عمومی 
بگذاریم که در گذشته هم این رویه وجود داشته است.جنتی ادامه داد: گاهی فیلم ها مغایر با فیلمنامه ای که مجوز گرفته ساخته می شود. بنابراین باید این 
مشکل حل شود تا بتوانیم آنها را اکران کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که چه فیلم هایی این مشکل را دارد ، توضیح داد: نمی توانم فیلم خاصی را نام ببرم.

قطع شبکه های اجتماعی شایعه ای بیش نیست
گاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هیچ برنامه ای برای قطع و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی  یک مقام آ
گاه تاکید کرد قصد قطع کردن هیچ شبکه  طراحی نشــده است و اخبار منتشــر شــده در این باره صحت ندارد.این مقام آ
اجتماعی را نداریم.وی گفت: اخباری که در این باره منتشــر می شود بیشتر بر پایه حدس و گمان و شایعه است و واقعیت 
گاه در شورای عالی فضای مجازی کشور گفته بود: فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در  ندارد.روز گذشته نیز یک مقام آ
روزهای منتهی به برگزاری انتخابات هفتم اسفند بی اساس است.پیش از این هم »محمود واعظی«وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیزدر رابطه با اخبارمنتشر شده از سوی برخی رسانه ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام 

گفته بود: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند.وی افزوده بود: از من سوالی در رابطه با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام پرسیده 
شد مبنی بر اینکه آیا قصد فیلتر تلگرام و اینستاگرام را دارید که من در پاسخ به آن ها به طور قاطع گفته ام »خیر.«واعظی گفته بود، فیلترینگ به طور کلی 
در سیاست این وزارتخانه جایگاهی ندارد.شبکٔه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از 
وابستگی مانند ایده ها و مبادالت مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های وب، سرایت بیماری ها )اپیدمولوژی( به هم متصل اند.اکنون و با تاکیدهای 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مشخص نیست شایعه پراکنان قطع شبکه های اجتماعی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری چه هدفی را با طرح این مسایل دنبال می کنند.یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بهره مندی نامزدهای 

انتخاباتی از فضای مجازی برای فعالیت های انتخاباتی است که تاکنون در کشور به این وسعت سابقه نداشته است.

مردم به آدرس های غلط 
توجه نکنند

معــاون اول رئیس جمهــور با اشــاره بــه انتخابات 
پیــش رو گفــت: مــردم بایــد در انتخابــات 94 
 کاری کننــد تــا چــرخ اقتصــاد کشــور بــه حرکت 

دربیاید.
اســحاق جهانگیری صبح روز سه شنبه در همایش 
ملــی »تبییــن برنامــه ششــم توســعه« در ســالن 
اجــالس ســران، اظهار کــرد: مردم در ســال 92 
کاری کردند که تهدیدات علیه کشــور برطرف شــد 
و در ســال 94 بایــد کاری کننــد که چــرخ اقتصاد 
کشــور به حرکت دربیایــد. انتخابــات زمانی برای 
 ترمیــم بســیاری از تنگناها و مشــکالت گذشــته 

است.
وی ادامه داد: کاش این امــکان فراهم بود تا همه 
فرزندان انقالب در میدان رقابت وســیع تری حضور 
داشته باشند. رئیس جمهور مأموریتی به من و برخی 
از وزراء در ایــن ز مینه داد که این مســأله را پیگیری 
کنیم و خوب است در یک فرصت مناسب بگوییم در 
این تعامل چه دستاوردها و چه شکست هایی داشتیم 
ولی به هــر حال راهی جز تعامل و گفت وگو نیســت 

حتی اگر پس زده شویم.
وی همچنین گفت: شواهد نشان می دهد ملت ما در 
حال خلق حماسه دیگری است. انتخابات فرصتی 
برای باال بردن اقتدار، امنیت و امید به نظام است و 
باید از روی آوردن مردم به سمت صندوق های رأی 
استقبال کنیم. رأی بیشتر یعنی امید و تدبیر بیشتر، 
آینده بهتر و تقویت پایه هــای اقتدار و عظمت نظام 

در سطح بین المللی.
معاون اول رییس جمهور تصریح کــرد: امیدواریم 
ملــت ایران بــاز هم به حضــور پــای صندوق های 
حماســه  دیگری خلق کنند. اخــالق باید حرف اول 
را در انتخابات بزند و مردم کســانی را که بی اخالقی 
می کنند بشناسند و سعی کنند کار را به انسان هایی 
بســپارند که رعایت اخالق برایشان مهم تر از کسب 
عنوان اســت. نباید بــا فریــب و دروغ و حرف های 
ناصحیح ســعی در پیروزی کرد. مثل آن کســی که 
اخیــرًا گفته یک میلیــارد و 700 میلیــون دالر پول 
وارد شــده در کشــور گم شده اســت. مگر می شود 
 یک دالر در کشــور گم شــود؟ خوب پــول به خزانه 

رفته است.
جهانگیــری تأکید کرد: مــا در ایــن دولت مصمم 
هستیم که فساد را ریشــه کن کنیم. به آدرس های 
غلط توجــه نکنیــد. بعضی هــا فکــر می کنند این 
دولت، دولت ســاده ای اســت و تــا می گویند رانت 
اســت ســریع به آن ســمت حرکت می کننــد. اگر 
خدای نکــرده نزدیکتریــن فرد به نفــر اول اجرایی 
هم دســتش آلوده شــود هیــچ خط قرمــزی برای 
دولــت بــرای مقابلــه بــا او وجــود نــدارد. در واقع 
 برای مقابله با فســاد هیــچ خط قرمــزی در دولت 

وجود ندارد.
معــاون اول رئیــس جمهــور در پایان اظهــار کرد: 
سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل مهمی 
بود که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت. 
پنج رویکرد مهم موجود در این سیاست ها مورد توجه 
است که دولت، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و همه 
نهادها باید در قبال آن پاســخگو باشند که این پنج 
رویکرد اصلی مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
چقدر اجرا کرده اند. این دولت بنا دارد در برنامه ششم 
و بعــد از آن به صورت جدی سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی را دنبال کند.

برخی نمی خواهند آتش فتنه خاموش شود
اگر اصالح طلبان ضد انقالب اند، چرا می گذاریم فعالیت کنند؟

علــی الریجانی در دیدار با جمعی از طالب حوزه علمیه قم به ســواالت آنها در 
مورد مسائل داخلی کشــور، موضوعات بین المللی به ویژه پرونده هسته ای و 
موضوعات منطقه ای پاسخ داد. رئیس مجلس شورای اسالمی در این سخنان 
با بیان اینکه از بدنه اصولگرایی جدا نشده است، بلکه متفاوت از برخی فکر می 
کند گفت: نمی توان افراد را به علت تفاوت نگرش از دایره انقالبی بودن خارج 
کرد. وی همچنین از ضدانقالب خواندن اصالح طلبان انتقاد کرد و گفت: اگر 
ضد انقالب اند چرا اجازه فعالیت دارند؟ رئیس مجلس درخصوص اتفاقات سال 
88 نیز گفت: آتش فتنه ای به وجود آمده اســت و در این میان مدام بر آتش آن 

می دمند و نمی خواهند خاموش شود. 

تفاوت نگرش به معنی انقالبی نبودن نیست
یکی از موضوعاتی که در این جلســه مطرح شــد حضــور الریجانی به صورت 
مســتقل از ائتالف اصولگرایان در انتخابات مجلس بود کــه به عنوان جدایی 
الریجانی از اصولگرایان عنوان شد. الریجانی در پاسخ به این موضوع تصریح 
کرد: من از بدنه اصولگرایی جدا نشــدم، بلکه متفاوت از برخی آقایان فکر می 
کنم. وی با بیان اینکه در تعریف، انقالبی اصیل کســی است که مبانی فکری 
رهبری، روحانیت، مرجعیت و حکومت اســالمی و والیت فقیه را قبول داشته 
باشد، تاکید کرد: شــرطی در این میان وجود ندارد که حتما باید با طرفدار یک 

گروه بود و فعالیت کرد. 
رئیس مجلس با اشــاره به اینکه ممکن است که ما در بعضی امور اختالف نظر 
داشته باشــیم، گفت: آیا حق داریم که انقالبی باشیم و نوع دیگری فکر کنیم 
و یا حتما باید با چند نفری که شــما عالقه دارید یکســان بیاندیشم؟ در مجلس 
آرا و نظرات مختلف وجود داشــته و خیلی از افراد هستند که انقالبی بوده اما با 
افراد مطروحه، یک فکر و یکســان نیســتند، حال آیا می توانیم بگوییم که این 

افراد انقالبی نیستند؟ 
الریجانــی در ادامه با تاکید بر اینکه نمی تــوان افراد را به علت تفاوت نگرش از 
دایره انقالبی بودن خارج کرد، اظهار کرد: ما باید این سعه صدر را داشته باشیم 
که بعضی از افراد نظر و تفکرشــان برای اداره کشــور یک گونه اســت و برخی 
نظر دیگــری دارند و نمی توانیم بگوییم که این افــراد به علت تفاوت در نگرش 

مدیریتی، انقالبی نیستند. 

مذاکرات به اذن رهبری بود
رئیس مجلس در ادامه با اشــاره بــه اینکه یکی از این مســائل، موضوع برجام 
و تدوین و تصویب طرح مذکور در مجلس بود، گفت: بنده با 20 ســال ســابقه 
فعالیت در حوزه هســته ای، نظرم این است که در مســئله برجام درست عمل 
شد و کاری به دولت کنونی ندارم، زیرا در اصل مذاکرات هسته ای از سال آخر 

دولت قبل شروع شد..
الریجانی درخصوص موضوع هسته ای تصریح کرد: من به شدت اعتقاد دارم 
که از نظر تخصصی، مذاکرات و توافق هسته ای به نفع جمهوری اسالمی بود. 

هر چند که در درون برجام اشکاالتی وجود دارد ولی در کل به نفع ملت و کشور 
بود. وی با اشــاره به اینکه برخی آقایان معتقد بودند که ما در مجلس باید از این 
روند ممانعت می کردیم و در جلسات عقاید خود را مطرح می کردند، تاکید کرد: 
اما به نظر من اگر این موضوع بدون هماهنگی با کل نظام در مجلس بررسی می 
شد، خیانت به جمهوری اسالمی بود و این مسائل یک اختالف نظر بوده و این 
اختالف جایی باید حل می شد. الریجانی افزود: حال نمی توان گفت که چون 
عملکرد الریجانی در بحث توافق هسته ای و برجام آن گونه بود، پس اصولگرا 

نیست، یا ضد اصولگرایی است.
رئیس مجلس در خصوص نقش او در مجلس در تایید توافق با بیان اینکه حدود 
10 جلســه برای تعیین سیاست های مذاکرات هســته ای در خدمت رهبری 
بودیم، گفت:  در این جلسات تمام مسائل از جمله اینکه آیا اصال مذاکره بکنیم، 
چارچوب هایش چگونه باشد، چگونه مذاکرات صورت گیرد، مشخص و تعیین 
تکلیف شد. وی افزود: درباره نامه رهبری باید بگویم که بسیار از شروط مندرج 
در قانون مجلس با شروط شــورای عالی امنیت ملی و شروط معظم له یکسان 
است و خودشان در بخشی از نامه فرموده اند. الریجانی با بیان این مطالب ادامه 
داد: حال این سوال مطرح اســت که آیا مذاکرات صورت گرفته با اذن رهبری 
بوده است یا خیر، که قطعا بوده اســت، پس کسانی که می گویند که مذاکرات 

مربوط خائنانه بوده، خالف می گویند.

نمی توانم به خاطر قبیله و گروه از حرف حق بگذرم
رئیس مجلــس با بیان اینکه آخر چرا اصولگرایان را در این طور هر مســئله ای 
خرد و جزئی می کنید که به ازای هر مساله جدید انشقاق در ماهیت اصولگرایی 
ایجاد شود و افراد به دلیل هر مساله حادث شده ای از قطار بیرون رانده شوند، 
تاکید کرد: باید روی مبانی وحدت داشت نه راه حل مسائل، زیرا در مسایل و راه 

حل ها همیشه اختالف نظر وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه تا به حال کســی را تخریب نکرده و به آن ها توهین نکرده 
است، گفت: البته بر عکس این موضوع بوده و باید بین خودشان و خدایشان آن 
را حل کنند، اما آنقدر حق دارم که نظر خودم را نسبت به مسائل مطرح کنم و نمی 
توانم موضوعی را که برای جمهوری اسالمی درست و حق می دانم، بیان نکنم.

الریجانی با تاکید بــر اینکه به هر حال بعد از حدود 38 ســال کار در جمهوری 
اســالمی، انگیزه برای کاله برداری جهت رسیدن به سمت و جایگاهی ندارد، 
تصریح کرد: ولی نمی توانم به خاطر قبیله و گروه ها، از منافع جمهوری اسالمی 
و موضوعاتی که به حق بوده و برای کشــور مفید اســت، بگــذرم و به نظر من 
مشرب رهبر معظم انقالب نیز اینگونه است، زیرا آقا خودشان فرمودند که من 

اصولگرایی اصالح طلبانه را قبول دارم.

اگر اصالح طلبان ضد انقالب اند، چرا می گذاریم فعالیت کنند
الریجانی در پاســخ به این ادعا که اســم او در لیســت ائتالف اصالح طلبان و 
اعتدالیون قرار گرفته اســت گفت: من در این رابطه اطالع دقیقی ندارم، حال 

یعنی اگر گروهی بخواهند اســم ما را در لیستشــان بگذارند ما باید چه اقدامی 
انجام دهیم، این نشــان دهنده آن است که آن ها در قم کاندیدی ندارند و تمام 
کاندیدهایشان را حذف کردند و بین کاندیداهای موجود افرادی را ترجیح دادند. 
وی ادامه داد: سوال من این است که اگر شخصی جنبه ملی داشته باشد، باید 
روی آن هم مناقشه صورت گیرد، اگر اصالح طلبان ضد انقالب هستند، پس 

چرا می گذاریم فعالیت کنند. 
رئیس مجلس با بیان اینکه هم اکنون در کشور شخصیت های ملی وجود دارد 
که همه گروه ها بــه آن ها اعتنا می کنند، اظهار کرد: بــه طور مثال چرا آقای 
موحدی کرمانی که رئیس اصولگراها بوده و آقایان امامی کاشــانی و امینی در 
لیست انتخابات خبرگان اصالح طلبان قرار دارند و بسیاری از نمایندگان رهبری 
در استان ها هم در لیست خبرگان اصالح طلبان قرار دارند، آیا این افراد و بزرگان 

اشتباه کار هستند؟ قطعا این طور نبوده و منطق ما اینگونه نیست. 
وی با بیان اینکه از طرفی حضرت آقا فرموده اند حتی کســانی که نظام را قبول 
ندارند در انتخابات شــرکت کنند، به هر حال کسانی که نظام را قبول ندارند نیز 
به کسی رای می دهند، گفت: حال آیا این به معنای اشکال کاندیدای مربوطه 
اســت؟ حال آن که این گروه هــای اطالح طلب نظام را قبول دارند و شــورای 

نگهبان برخی کاندیداهای آن ها را تأیید کرده است.

برخی نمی خواهند آتش فتنه خاموش شود
در ادامه این پرسش و پاسخ یکی از طالب درخصوص موضع گیری الریجانی 
درخصوص اتفاقات 88 سوال کرد و گفت وی تا حدود هشت ماه پس از بروز فتنه 
یعنی تا روز 11 دی ماه ســال 88، جزء بیان مطالب دو پهلو هیچ اقدام دیگری 
نکرده است که الریجانی در پاسخ تصریح کرد: این مطالب و موضوعات مطرح 
شده از سوی شما خالف و نادرست است، زیرا من بعد گذشت یک روز از انتخابات 

با ارائه بیانیه ای اعالم موضع کرده و انتخابات را تأیید کردم.
رئیس مجلس با بیان اینکه در یک پدیده فتنه که به وجود می آید، یک گروه تنها 
بر روی آن بنزین می ریزند تا شــعله ور شــود و یک عده می خواهند این شعله را 
خاموش کنند، گفت: حال ســوال مطرح می شود که آیا فتنه باید خاموش می 
شد یا باید شــعله ور نگه داشته می شــد؟ زمانی که یک فتنه در کشور به وجود 
آمد، بخشــی از این فتنه یک سوء تفاهم در مردم بوده و یک عده هم قصد سوء 

استفاده از آن را داشتند.
در ادامــه یکی از طــالب گفت که الریجانی در مورد شــورای نگهبــان بعد از 
انتخابات ســال 88 رفتار آن ها را نقد کردید و ایــن در جهت فتنه گران بود، که 
وی در پاسخ تاکید کرد: من درباره شورای نگهبان گفته ام که اعضای آن افراد 
متدیــن بوده و خالف نمی کننــد، اما ای کاش دربــاره انتخابات موضع گیری 
نمی کردند و االن نیز نظرم مثل گذشــته اســت و معتقدم که اعضای شــورای 
نگهبان نباید نسبت به انتخابات موضع گیری کنند و این مسئله قطعا در جامعه 
ســوء تفاهم ایجاد می کند، اما در همان صحبت ها اعالم کردم که آن ها افراد 

متدینی بوده و خالف نمی کنند.

واکنش روزپیگیری روز

روز جمعه 7 اسفند ماه روز طرح گالیه نیست
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتخابات پیش رو آن را یک امتحان سنگین و سخت توصیف کرد. آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در همایش علما، ائمه جماعات و روحانیت تهران ادامه داد: ما 
یک امتحان سنگین و سختی داریم که اگر در آن موفق شویم، لغزش های گذشته را جبران می کند، اگر موفق نشویم احیانا قدم های خیری را که برداشته ایم برباد می رود. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با 
گاه و اهمیت انتخابات را به آن ها گوشزد کرد« گفت: روز جمعه 7 اسفند ماه روز طرح گالیه نیست و اگر هم گالیه  به حقی وجود دارد یک  تاکید بر این که »در یکی دو روز باقیمانده تا انتخابات باید مردم را آ
مجلس خوب می تواند جواب آن را بدهد. روز جمعه مردم باید در انتخابات شرکت کرده و به اصلح رای دهند تا مجلسی انقالبی، نترس در مقابل دشمن و صاحب تفکر بوجود آورند تا جلوی دشمنی را که می خواهد 
نفوذ کند و در مراکز قدرت و تصمیم گیری وارد شود را بگیرند. موحدی کرمانی با اشاره به لیست ائتالف اصولگرایان آن را یک لیست خوب دانست و گفت: مردم باید به تمام این لیست رای دهند و اگر تعدادی 
از کاندیداهای این لیست را هم نمی شناسند بدانند که این لیست را یک جمع کاردان تنظیم کرده و درباره  آن بحث و بررسی داشته است. وی همچنین در پایان سخنانش با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان 

گفت: همواره کسانی که در رابطه با انتخابات خبرگان، کاردان بودند و به ارائه لیست می پرداختند جامعتین بوده اند و در مینه انتخابات خبرگان نیز بدون هیچ تردیدی می توان به لیست جامعتین رای داد.

سیاسی
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ناگفته های رئیس پیشین
وجود دو حساب سپرده در شورای عالی استان ها 

یک ماه پیش بود که در پایان بیست و چهارمین اجالس شورای عالی استان ها و 
پس از آن که مهدی چمران توانست بار دیگر به ریاست این شورا برسد، بین چند 
تن از اعضای هیئت رئیسه درگیری لفظی پیش آمد. درگیری که علت آن مسائل 
مالی عنوان شد. صحبت بر ســر چندین میلیارد تومان پول در حساب این شورا 
بود. حاال اما غالمرضا بصیری پور رئیس پیشین این شورا ناگفته هایی را به زبان 
آورده و از شفافیت عملکرد خود در دوران ریاستش بر این شورا دفاع کرده است. 

درباره شورای عالی استان ها
پیش از ورود به دعوای مالی شورای عالی استان ها، ببینیم اساسا این شورا که به 
پارلمان شورایی کشور معروف است، چیست. شورای عالی استان ها از نمایندگان 
منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت 

عدم احراز در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب می شوند، تشکیل می شود.
بررسی پیشــنهادهای واصله از سوی شوراهای اســتانها، بررسی پیشنهادها و 
ارائه آنها در قالب طرح به مجلس و دولت همچنین تهیه آیین نامه نحوه هزینه 
بودجه شــوراها و ابالغ آنها پس از تصویب هیات وزیران به شوراها، از مهم ترین 
وظایف این پارلمان به شــمار می رود. در حقیقت طبق قانون اساســی، شورای 
عالی استانها، تنها نهادی است که می تواند مانند قوه مجریه، به مجلس شورای 
اسالمی به صورت مستقیم، الیحه قانونی بفرستد و درخواست قانونگذاری کند.
شورای مذکور با 75 عضو و با درخواست وزیر کشور در ابتدای هر دوره موظف به 
تشکیل جلســه فوق العاده است که در آن جلسه رئیس و بعد منشی ها و در پایان 
سخنگوی شورای عالی استانها به مدت یک سال انتخاب خواهند شد. ترکیب 
تعیین اعضای این شورا از اســتان های تا دو میلیون نفر جمعیت دو نماینده، از 
اســتان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت سه نماینده و از استان تهران 

چهار نماینده، تعیین می شود.

دعوا از کجا شروع شد؟
اما ریاست شورای عالی استان ها را برای 12 سال پیاپی مهدی چمران برعهده 
داشت. تنها در ســال 93 بود که در انتخابات سال دوم از چهارمین دوره شورای 
عالی استان ها غالمرضا بصیری توانســت بر این ریاست طوالنی مدت خاتمه 
دهد. در این انتخابات هم رقابت اصلی میان چمران و بصیری پور بود که در نهایت 
از میان 74 رأی مأخوذه غالمرضا بصیری پور رئیس شورای شهر خراسان رضوی 

با 42 رأی، رئیس شورای عالی استان ها شد.
با این حال دوری چمران از ریاست این شورا یک سال بیشتر طول نکشید و او بار 
دیگر در بهمن امسال و در جریان بیست و سومین اجالس شورای عالی استان ها 
بار دیگر و با 42 رای به عنوان رییس شــورای عالی استانها به جای بصیری پور 
نشست. همان جلســه ای که در پایان آن بین اعضا درگیری لطفی رخ داد. این 
درگیــری در دقایق پایانی برگزاری این اجالس و زمانی که مهدی چمران رئیس 

شورای عالی استان ها در حال تقدیر از هیات رئیسه سابق بود اتفاق افتاد.
در این راستا رئیس شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران گفت به زودی و پس 
از حسابرسی های دقیق در خصوص هزینه کرد یک سال گذشته شورای عالی 
استان ها اظهارنظر خواهند کرد. وی با بیان اینکه قبل از آغاز دوره جدید شورای 

عالی استان ها حدود 11 میلیارد تومان در حساب این شورا وجود داشته و در حال 
حاضر تنها حدود 4 میلیارد در حساب شورای عالی استان ها باقیمانده گفت: از 
این رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز بدهی شورای عالی استان ها است. 
غالمرضا بصیری پور ریاست پیشین شورای عالی استان ها نیز گفت: حساب ها 
در یک سال گذشته شفاف و روشن بوده، هیچ تخلفی در این دوره رخ نداده و تمام 

هزینه ها با سند بوده است.

ناگفته های رئیس پیشین شورا
در روزهای بعدی این جلســه نیز برخی اعضا اظهارنظرهایی درخصوص هزینه 
یکسال ریاست بصیری پور در این شورا داشتند. حاال بصیری پور ناگفته هایی از 

برخی تخلفات در این شورا را به زبان آورده است. 
غالمرضا بصیری پور باشــرح وضعیت مالی شورا از زمان تحویل ریاست شورای 
عالی استان ها تا زمان واگذاری کرسی ریاست، گفت: در پایان دی ماه سال 93 
شورای عالی را با 80 نفر پرسنل تحویل گرفتم که پرداختی آنها 181 میلیون تومان 
بود و ظرف یک ماه تعداد پرســنل را به 40 نفر کاهــش دادم. با وجود افزایش 17 
درصدی حقوق و 15 درصدی ناشــی از مزایای مدرک در پایان دیماه سال جاری 
جهت پر کردن پست ها تعداد پرسنل به 58 نفر رسید اما پرداختی آنها 164 میلیون 
تومان بود. وی افزود: با کاهش پرسنل و جلوگیری از هزینه های اضافه حدود 25 
تا 30 درصد صرفه جویی در هزینه ها را داشتیم. بصیری پور با رد برخی اظهارنظرها 

مبنی بر صرف هزینه 18 میلیاردی در دوران ریاستش بر شورای عالی استان ها 
گفت: اعالم چنین ارقامی کذب است و اگر به این جوسازی ها و تهمت ها ادامه 
دهند مدارک خود را به مراجع قانونی و رسانه ها خواهم داد؛ تمام هزینه ها دارای 
سند هستند. رئیس پیشین شورای عالی اســتان ها ادامه داد: برابر گزارش ذی 
حساب در دی ماه ســال 1393 آخرین ماه منتهی به ریاست آقای چمران چهار 
میلیارد و 400 میلیون تومان در حساب شورای عالی استان ها وجود داشت که در 
همین ماه سه میلیارد و 100 میلیون آن از حساب خارج می شود که لیست آن نیز 
وجود دارد. درحقیقت شورا با یک میلیارد و 300 میلیون تومان تحویل من داده شد. 
وی تاکید کرد: تا دی ماه ســال 93 تنها 39 درصد از بودجه شورا تخصیص داده 
شد که در دو ماه باقیمانده این رقم را به 60 درصد رساندیم که این امر با حضور در 
مجلس و کمیسیون تلفیق محقق شد. بصیری پور اضافه کرد: با همین پیگیری 
ها برای اولین بار بودجه شورا از 8 میلیارد به 9میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش 
پیدا کرد و برای اولین بار در عمر این شورا دستور تخصیص 100 درصدی بودجه 
توسط آقای نوبخت معاون رییس جمهور صادر شد. برای سال 95 نیز بودجه 14 
میلیارد تومانی را جهت کمک به شهرســتان ها نوشتیم. وی با اشاره به وجود دو 
حساب سپرده در شورای عالی استان ها، گفت: به نظر من و اعالم سازمان بازرسی 
کل کشور وجود این حساب ها خالف قانون است. این پول ها حق شهرستان ها بود 
که پرداخت نشده بود البته بنده در یک سال ریاستم از یکی از این حساب ها مبلغ 3 

میلیارد و 500 میلیون تومان برای کمک به شهرستان ها دادم.

دانشجویان مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند
گاهی به افرادی با دیدگاه های نزدیکتر رای دهند.مصطفی معین، در جلسه پرسش و  یک سیاســتمدار اصالح طلب از دانشجویان خواست تا مردم را به مشارکت گســترده در انتخابات تشویق کنند و با آ
پاســخ با دانشجویان دانشگاه کردستان، با بیان این که »باید مســئولیت خود را به عنوان شهروند در مواقع حساس ایفا کنیم«، اظهار کرد: عرصه انتخابات یکی از این موقعیت های مهم و سرنوشت ساز 
اســت که حضور همگانی مردم را می طلبد. مجلس مکان حساسی است که باید برای انتخابات نمایندگان آن، با حساسیت برخورد شود.وی تاکید کرد: با توجه به این که مجلس در کشور ما از جایگاهی 

گاه به آن راه یابند.وی دفاع از حقوق مردم را از جمله مهمترین وظایف نمایندگان مجلس اعالم کرد که در دو دوره مجلس گذشته، این  خاص برخوردار است و در راس همه امور است، باید افراد شایسته و آ
مهم به درســتی تحقق نیافته است.این سیاستمدار اصالح طلب، خاطرنشان کرد: اقتدار ایران در گرو وحدت و تفاهم ملی است و چنانچه اختالفی نیز وجود داشته باشد، باید همراه با حفظ اخالقیات 

بیان شــود.وی تفاوت و اختالف عقیده ها را عامل پیشرفت دانست و افزود: کشور ما دارای باالترین تنوع فرهنگی و قومی است که خوشبختانه با این وجود از انسجام ملی خوبی برخوردار است که 
باید از آن به عنوان یک فرصت بهره گرفت.

باید به تمام فهرست رای داد
ســخنگوی ائتالف اصولگرایان با تاکید بر 
اینکه رأی ندادن به تمام فهرســت ائتالف 
اصولگرایان به معنای رأی دادن به فهرست 
رقیــب اســت، گفت: همــه اعضــای این 
ائتالف در پیروی از والیت آزموده هســتند.
حدادعــادل ادامه داد: برای تبلیغ اســالم 

باید قانونگذاری صحیح و پاکی دســت و سالمت نفس داشت؛ گاهی ما در 
مجامعی که ظاهر می شویم، در خصوص فهرست 30 نفره تهران می گویند 
چرا فالنی هست یا فالنی نیست؛ ما سعی کردیم با توجه به مالحظات متعدد، 
یک فهرست مناسب ارائه دهیم.سخنگوی ائتالف اصولگرایان با تأکید بر 
اینکه رأی ندادن به تمام فهرست به معنی رأی دادن به فهرست رقیب است، 
گفت: در این فهرســت، 15 نفر از ریاســت قوه تا وزیر و عضو هیأت رئیسه 

مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند.

مجلس را نگیریم دولت سقوط می کند
ابراهیم اصغرزاده می گوید: برای جلوگیری 
از ســقوط دولت روحانی مجلــس آینده باید 
به ســمت یک مجلس خردگــرا و مبتنی بر 
عقالنیــت پیــش بــرود.  منظور اصغــرزاده 
از مجلــس خردگــرا و مبتنی بــر عقالنیت، 
مجلسی است که اصالح طلبان در آن واجد 

اکثریت باشند.  وی مجلس اصولگرا را غیرخردگرا می خواند.این فعال سیاسی 
اصالح طلب با این گفته که دولت آقای روحانی نیز بیشتر به بقا و استمرار خود 
می اندیشــد، تاکید می کند: ائتالف اصالح طلبان و اعتدالیون اگر در هفت 
اسفند پاسخ مناسبی از جانب ملت نگیرد دولت روحانی برای ادامه کار با مشکل 
مواجه می شود.اصغرزاده تاکید می کند: مشارکت باال در انتخابات هفت اسفند 
برای دولت اعتدالی روحانی حیاتی تر است تا اصالح طلبان. به عبارتی انتخابات 

آینده تاحدی موضوع مرگ و زندگی میانه روهاست.

مردم پاسخ تبلیغات مسموم را خواهند داد
معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: 
گاهانــه خود پاســخ تبلیغات  مردم بــا رأی آ
مسموم علیه دولت را خواهند داد؛ چرا که مردم 
می توانند لیســت اصلح را از نوع تبلیغات آن 
شناسایی کنند.حجت االسالم والمسلمین 
مجید انصاری در نشســت خبری در رابطه با 

تبلیغات و اتهامات مطرح شده علیه دولت در دوران تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری، اظهار کرد: متأسفانه علیرغم اینکه کشور ما اسالمی است و رفتار 
همه افراد و گروه های سیاسی باید سرمشق و الگویی برای دیگر کشورها باشد 
و عرصــه تبلیغات و رقابت های انتخاباتی به عرصه تدریس اخالق سیاســی 
اسالم تبدیل شود و چهره زیبای رقابت اسالمی را به نمایش بگذاریم، برخی 
افراد و گروه ها به گونه ای در تخریب رقیب رفتار می کنند که نمونه آن را حتی 
در کشورهای عقب افتاده که اعتقادی به مبانی اسالمی ندارند کمتر می بینیم.

 ایرانیان هوشمندانه 
پای صندوق رای بروند

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه از مشارکت 
باالی مردم و نوع انتخــاب آن در 24 خرداد 92 به 
عنوان گشایشــگر مذاکرات هسته ای یاد و توصیه 
کرد که ایرانیان در انتخابات هفتم اسفندماه جاری 
گسترده و هوشمندانه پای صندوق های رای بروند.
سکاندار دســتگاه دیپلماسی کشور، معتقد است که 
حضور گسترده و هوشــمندانه مردم، سبب افزایش 
قدرت چانــه زنی دیپلمــات های ایرانــی در مجامع 
جهانی و پشت میز مذاکرات آتی خواهد شد. او از مردم 
می خواهد از فرصت انتخابات، برای تعیین سرنوشت 
خود اســتفاده کنند، فرصتی که بسیاری ملت های 

منطقه از آن برخوردار نیستند. 
ظریف به عنوان وزیر خارجه و دیپلماتی که توانست 
مذاکرات هســته ای را مدیریت کنــد،در ارزیابیش 
از از نقــش انتخابــات در تعییــن جایــگاه جهانــی 
دیپلماســی ایران مــی گویــد: آنچه باعث شــد ما 
بتوانیم با اقتدار در مذاکرات شــرکت کنیم، حضور 
مــردم در انتخابات ســال 92 بوده اســت؛ حضور و 
مشــارکتی که هم گسترده و هم هوشــمندانه بوده 
اســت. مهم ترین پیام انتخابات ریاســت جمهوری 
گذشــته به غربی ها و قدرت هــای جهانی، این بود 
که تحریم نمی تواند مردم ایــران را از حاکمیت جدا 
کند و مــردم، با حضــور در انتخابات و بــا انداختن 
 برگــه هــای رأی در صنــدوق هــا، نظــر خــود را 

اعالم می کنند. 
این واقعیت بود که قدرت بســیاری به ما داد. در حال 
حاضر نیز حضور هوشمند مردم بزرگ ترین پشتوانه 
دیپلماســی ماســت و با حضور عظیم مــردم در پای 
صندوق های رأی اســت که قدرت چانــه زنی ما نیز 

افزایش می یابد. 
البته، باید بر این نکته تأکید کنــم که به اعتقاد من، 
مردم ما نیــازی ندارند تا از خارج به آنان گفته شــود 
که در انتخابات شــرکت کنند. مردم ما بســیار فهیم 
و بســیار هشــیار هســتند و بر همین اســاس، من 
نیز یقیــن دارم که آنان با قدرت و شــکوه بســیار در 
انتخابات حاضر خواهند شــد. این حضور در شرایط 
بســیار ملتهب منطقه مهم اســت، شــرایط منطقه 
ای آشــوب زده که اکنون جمهوری اســالمی تنها 
 کشوری است که به لطف خداوند از امنیت و آرامش 

برخوردار است. 
این امنیت و ثبات، دســتاورد کمی نیست. از این رو، 
یقین دارم که مردم با حضور گســترده و با هوشیاری 
خود در انتخابات، این امکان را به جمهوری اسالمی 
خواهند داد تا سیاست خارجی خود را بیش از پیش، 
با اقتدار و عزت و بر مبنای تعامل سازنده پیش ببرد و 

حتمًا نیز همین گونه خواهد بود.
محمد جــواد ظریــف دربــاره تأثیــر انتخابــات در 
دوره پســابرجام مــی گویــد: حضور گســترده مردم 
در انتخابــات، دســت دیپلمــات هــای جمهوری 
اســالمی ایران را بســیار پر خواهد کرد تا هم پشــت 
میز مذاکرات، ســر خود را باال بگیرند و هم با اتکا به 
مردم بتوانند در پرونده های منطقه ای و بین المللی، 
با قــدرت هــای جهانــی و کشــورهای منطقه ای، 
تعامل جدی داشته باشــند. انتخابات، به دنیا نشان 
خواهد داد که اکنون امن ترین کشــور برای سرمایه 
 گذاری، ایران اســت، کشــوری که از ثبات سیاسی 

برخوردار است. 
با مشــارکت مردم در صحنه انتخابــات، زمینه برای 
ثبات فراهم شــده و مبانی ثبات سیاســی داخلی نیز 
تقویت می شود. همه اینها نشان دهنده کلیدی بودن 
حضور گسترده مردم در انتخابات است، بویژه برای 

سیاست خارجی.

عصر ایران نوشت: »تردید«ها خیانت می کنند
  چگونه می توان پذیرفت که حامیان گفتمان توسعه و مردم ساالری تردید داشته باشند حال آن که عالقه مندان گفتمان دیگر با یقین کامل 

و بی هیچ تردیدی پای صندوق حاضر می شوند؟

 رویداد ۲4 نوشت: فرار نامزد اصولگرا از پاسخگویی به یک ادعای واهی
برائت خیلی مهم است و زمانی که ما محکم وارد میدان شویم و مواضع محکم داشته باشیم در واقع دشمن را ناامید کردیم. این چه عوام 

فریبی است؟ چه معنایی دارد؟ دشمن بیاید از یک لیست حمایت کند و بعد بگوییم طوری نیست، اشکال ندارد.

 روز نو نوشت: اختیارات خبرگان به روایت هاشمی
ویژگی نخبه گرایانه این مجلس و عدم حضور مستقیم آن در سپهر اجرایی و قانونگذاری کشورمعموال سبب حاشیه نشینی رسانه ای این 

نهاد وعدم توجه افکار عمومی و رسانه ها به پوشش اخبار انتخاباتی آن می شده است.

 دانا نوشت: سایه سنگین مناقشات سیاسی بر لیست خالی از اقتصاددان اصالح طلبان
جریان اصالح طلبی نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده توان رجوع به مسائل اقتصادی که امروز جزء الویت های اساسی کشور است را 

ندارد و به محض رسیدن به صحنه اجرا، خط تصمیم گیری را به سمت مسائل و مناقشات تحزبی و سیاسی پیش می برد.

 الف نوشت: لیست هاشمی؛ لیستی که دیگر وجود خارجی ندارد
به نظر می رسد آن لیست، نه با دعوت از افراد که با برداشت خودسرانه اسامی از این سو و آن سو شکل گرفته و اصالح طلبان بجای ارائه ی 

لیست، درصد پنهان کردن ضعف های خود پشت اسامی مطرح هستند.

عکس روزسایت نگار

مراسم استقبال رسمی 
از الهام علی  اف رئیس 
جمهور آذربایجان صبح 
امروز سه شنبه با حضور 
حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور در 
مجموعه سعدآباد تهران 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

محور باکو- تهران
توسعه همکاری ها، محور سفر علی اف به ایران

الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، صبح امروز در دومین سفر خود 
به ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، وارد تهران شد. وی که در 
صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمده، مورد استقبال 
رسمی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت. مراسم استقبال 
رسمی در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد تهران برگزار شد و روحانی و 
علی اف پس از پخش سرود ملی دو کشور، از نیروهای ویژه تشریفات حاضر 
در محل سان دیدند. روســای جمهوری آذربایجان و ایران بالفاصله وارد 
مذاکرات دوجانبه شدند و پس از پایان این مذاکرات، گفت و گوهای دو جانبه 
با حضور هیئت های عالی رتبه دو کشور برگزار شد. بر اساس اخبار منتشره، 
دو طرف امروز در راستای توسعه همکاری های مشترک، 11 موافقتنامه و 
یادداشت تفاهم به امضا رساندند. دو طرف در این دیدار، با تأکید بر ضرورت 
گسترش همکاری در حوزه های مشترک، این همکاری ها را به نفع هر دو 

کشور و همچنین منطقه دانستند.
حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، در نشست مشترک خبری با همتای 
آذربایجانی خود که پس از امضای اســناد همکاری برگزار شد، با اشاره به 
پنج دور مالقات و گفت و گو با رئیس  جمهوری آذربایجان طی 30 ماه اخیر، 
اظهار داشت: »در هر دور از این مالقات ها و مذاکرات، شاهد پیشرفت در 
سطح روابط و همکاری های دوجانبه ایران و آذربایجان بودیم و در مالقات 
امروز که پس از برجام و رفع تحریم ها انجام می شود، شرایط به گونه ای است 
که می توانیم در همه زمینه ها فعالیت های مشترکی داشته باشیم«. رئیس  
جمهور افزود: »کمیسیون مشترک دو کشور در دو سال اخیر بسیار فعال 
بوده اســت که یکی از آثار مثبت آن، امضای 11 سند همکاری بین تهران 
و باکو می باشــد«. روحانی روند مذاکرات خصوصی و مشــترک با همتای 
آذربایجانی خود را در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار مفید 
و سازنده توصیف کرد و اظهار داشت: »امروز، در زمینه مسائل ترانزیتی و 
کریدور جنوب به شمال با یکدیگر گفت و گو کردیم و تا پایان سال میالدی 

جاری شاهد تحول مهمی در این زمینه خواهیم بود«. 
رئیس جمهور کشورمان اضافه کرد: »امروز همچنین در زمینه مسئله انرژی 

و بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر، مذاکرات سازنده ای 
انجام دادیم و مصمم هســتیم در زمینه مســائل فرهنگی، دانشگاهی و 
گردشــگری و نیز بیمه، بانکی و ســرمایه گذاری های مشترک، به ویژه در 
مناطق آزاد، از جمله انزلی، ارس و ماکو، با یکدیگر همکاری های بیشتری 
داشته باشــیم«. روحانی با اشاره به اشــتراکات فرهنگی دو ملت، گفت: 
»ایران و آذربایجان در زمینه مســائل دینی، مذهبــی و اعتقادی و فهم از 
اســالم رحمانی و اســالم مودت و دوســتی و همچنین در زمینه ضرورت 
تالش برای مبارزه با اسالم هراسی در منطقه و جهان، اشتراک نظر دارند«. 
رئیس  جمهور همچنین به مذاکرات خود در خصوص همکاری دو کشــور 
در زمینه مبارزه با تروریســم اشاره کرد و گفت: »دو کشور مصمم هستیم تا 
همکاری های خود را در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه گسترش دهیم«.  
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به اشتراک نظر تهران و باکو در زمینه مسائل 

منطقه ای، گفت: »تهران و باکو بر ضرورت گســترش رایزنی های هر چه 
بیشتر دو کشور در خصوص مسائل مهم منطقه ای تأکید دارند«. وی تصریح 
کرد: »دو کشور معتقدند که مسائل منطقه ای، راه حل سیاسی دارد و در هیچ 
یک از موارد، توسل به راه حل نظامی نمی تواند مشکل گشا باشد«. روحانی 
همچنین از تصمیم تهران و باکو در زمینه روابط و همکاری های دو جانبه 
خبر داد. رئیس جمهور در ابتدای این نشست نیز سفر همتای آذربایجانی 
خود را در آستانه انتخابات هفتم اسفند به فال نیک گرفت و اظهار داشت: 
»بسیار خوشحال هستیم که سفر رئیس  جمهوری آذربایجان در هفته ای 
انجام می شــود که در پایان آن، ملت بزرگ ایران در یک رویداد بسیار مهم 
که به مردم ساالری، استقالل و حاکمیت ملی خود مربوط می شود، در دو 
انتخابات بسیار مهم شرکت خواهند کرد و همچنین این سفر در ایام نزدیک 
به نوروز باستانی به عنوان روز تاریخی و فرهنگی مشترک بین دو ملت و همه 

ملت هایی که در حوزه تمدنی این روز قرار دارند، انجام می شود«. 
الهام علی اف، رئیس  جمهوری آذربایجان نیز در این نشســت مطبوعاتی، 
با تأکید بر اینکه دو کشــور در بسیاری از مسائل اشتراک نظر دارند، گفت: 
»مصمم هستیم مناسبات و همکاری های خود را با جمهوری اسالمی ایران 
هر چه بیشتر گسترش دهیم و اسناد امضا شده، مسیر آینده را برای ما ترسیم 
خواهد کرد«. رئیس  جمهوری آذربایجان، با تبریک اجرای رسمی برجام و لغو 
تحریم ها به دولت و ملت ایران، اظهار داشت: »باکو همواره مخالف اعمال 
این تحریم ها بوده و در تمامی صحنه های بین المللی از حق ایران دفاع کرده 
است«. علی اف با اشــاره به اینکه روابط تهران و باکو در سطح گسترده ای 
در حال گســترش اســت، تصریح کرد: »امروز، روابط دو کشور بر مبنای 
پیوندهای مشــترک تاریخی و فرهنگی به یک رابطه راهبردی تبدیل شده 
است«. وی همچنین با تأکید بر اراده دو طرف بر گسترش همکاری در زمینه 
مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: »بدون تردید، گسترش هر چه بیشتر روابط 
دو کشور، باعث تقویت صلح و ثبات منطقه خواهد شد«. رئیس  جمهوری 
آذربایجان همچنین با اشاره به اشتراک نظر دو کشور در خصوص مسائل 
منطقه ای و به ویژه سوریه، اظهار داشت: »ما هم بر این اعتقاد هستیم که 
این مردم سوریه هستند که باید سرنوشت و آینده کشور خود را تعیین کنند«.
همان گونه که اشاره شد، صبح امروز و پیش از برگزاری این کنفرانس خبری، 
روســای جمهور دو کشــور 11 توافقنامه و یادداشــت همکاری را به امضا 
رساندند که از این جمله می توان به موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت جمهوری آذربایجان درمورد همکاری در زمینه پیشــگیری، 
محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری، موافقتنامه همکاری 
در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی، موافقتنامه همکاری در زمینه 
دامپزشــکی و بهداشت دام، یادداشــت تفاهم همکاری بین شرکت ملی 
نفت ایران و شــرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان در زمینه پروژه های 
نفت و گاز و یادداشت تفاهم همکاری بین شــرکت سرمایه گذاری غدیر و 
شــرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان در زمینه نفت، گاز و محصوالت 

پزشکی اشاره کرد. 

جزئیات توافق آمریکا و روسیه برای آتش بس در سوریه 
بنا بر توافق صورت گرفته بین روســیه و آمریکا، مقرر شــد یک آتش بس مشترک در ســوریه به مرحله اجرا درآید. این توافق در حالی مورد پذیرش دو طرف قرار گرفت که هرچند ســوریه به عنوان یک کشور جنگ زده، در آستانه دستیابی به 
یک آرامش حداقلی قرار گرفته، از آن ســو، ســؤاالت و ابهامات فراوانی در مورد ساز و کار عملیاتی این طرح آتش بس مطرح است. در توافقنامه روســیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه آمده است که این آتش بس از نیمه شب 27 فوریه 
)8 اســفند( آغاز خواهد شــد و این طرح شامل داعش و جبهه النصره نمی شود. بنابراین، این روشن است که کدام از گروه ها شامل این طرح نمی شــوند و داعش، جبهه النصره و سایر گروه های تروریستی که نام آن ها در لیست گروه های 
تروریســتی سازمان ملل متحد قرار دارد، شامل این طرح نمی شوند.  بر اساس بیانیه منتشره، دولت ســوریه، مخالفان »میانه رو« و حزب دموکرات کرد شامل این طرح هستند و لذا این گروه ها باید سالح خود را بر زمین بگذارند و به دیگر 
ســخن، دست از جنگ بکشند. در متن بیانیه آمده است که در صورت عدم انجام این دســتورالعمل، با گروه متخلف برخورد خواهد شد. بر اساس بیانیه مورد توافق روسیه و آمریکا، گروه های شامل طرح آتش بس متعهد خواهند بود از به 
کار بردن هرگونه ســالح، از جمله موشک، خمپاره و موشک ضد تانک هدایت شــونده و... علیه یکدیگر پرهیز کنند. همچنین این گروه ها متعهد خواهند بود تا فرایند و ساز و کار دسترسی نیروهای حقوق بشر را برای رساندن کمک های 

انسان دوستانه به نیازمندان و جنگ زدگان سوری فراهم کنند.

انهدام یکی از هشت قایق های ماهیگیری غیر مجاز ویتنامی در آب های 
اندونزی.

تصادف دو خودرو مسابقه در جریان 
مسابقات اتومبیلرانی دیتونا.

پیروان آئین بودا هر سال در چنین روزهایی همزمان با کامل شدن قرص ماه، روز ماخا بوچا را گرامی می دارند.

نگهبانی پلیس اوگاندا مقابل خانه رهبر 
اپوزیسیون این کشور.

 بازنده قطع کمک های عربستان 
به لبنان کیست؟

توقف کمک تسلیحاتی عربستان به ارتش لبنان نشان می دهد 
ریاض به طور غیر علنی به شکست خود در برابر نفوذ ایران اعتراف 
کرده و رویکرد جدید آن به سمت »رویارویی« در حرکت است؛ آن هم 
در حالی که حزب الله در خاک سوریه به مقابله نظامی با تروریست ها 
برخاسته است تا جایی که مقاومت و ایســتادگی ارتش سوریه در 
مقابله با مخالفان مسلح که تحت حمایت محور سعودی- ترکی- 
آمریکایی هستند، دو چندان شده است. افزون بر این، توقف کمک 
مالی عربستان به ارتش لبنان نتیجه بحران مالی است که ریاض به 

دلیل کاهش بهای نفت با آن دست به گریبان است.

 عربستان، رکورددار 
خرید تسلیحاتی در خاورمیانه

کادمی بین المللی مطالعات صلح استکهلم،  بر اساس گزارش آ
خرید ســالح در خاورمیانه طی 5 سال اخیر 60 درصد افزایش 
داشته و عربســتان ســعودی، بزرگترین خریدار سالح در این 
منطقه است. فروش اســلحه به خاورمیانه در سال های مابین 
2011 تا 2015 افزایش چشمگیری داشته و عربستان در صدر 
کشورهایی بوده که ارتش خود را پیشــرفت داده است. فروش 
کلی اسلحه به کشــورهای خاورمیانه 61 درصد افزایش نشان 
می دهد و در همین مدت، واردات اســلحه کشورهای اروپایی 

41 درصد کاهش داشته است.

موضع گیری نامزد جمهوری خواه 
آمریکایی علیه »برجام«

مارکو روبیو، یکی از نامزدهای جمهوری خواهان در انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا، گفتــه در صــورت رســیدن به 
ریاست جمهوری، توافق هســته ای با ایران را لغو خواهد کرد. 
وی گفتــه »اگر دموکرات هــا برای چهار ســال دیگر به قدرت 
برسند، آنگاه خیانت به هم پیمانانمان و از جمله اسرائیل ادامه 
پیدا خواهد کرد«. روبیو همچنین اظهار داشته: »من به عنوان 
یک سناتور، تالش های زیادی کرده ام، تحریم های بیشتری 
علیه حزب الله که یک گروه تروریســتی طرفدار ایران است و به 

اسرائیل حمله می کند، وضع کنم«.

 افشای همکاری عربستان 
و القاعده در یمن

برخی شــواهد نشــان می دهد که ائتالف عربی به ســرکردگی 
عربستان که از 11 ماه پیش حمالت خود به یمن را آغاز کرده، 
در جبهه ای واحد با افراد مســلح وابســته به گروه القاعده علیه 
نیروهای انصاراللــه یمن می جنگند. پس از خــروج نیروهای 
جنبش انصارالله یمن از عدن و استقرار نیروهای منصور هادی، 
رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن و نیروهای ائتالف عربی 
به ســرکردگی عربستان در اســتان عدن، این اســتان و دیگر 
اســتان های جنوبی یمن، شــاهد نفوذ گروه های تروریستی از 

جمله القاعده بود.

بین الملل
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»فریز نفتی«
طرحی علیه بازگشت ایران به بازار نفت

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران که در 
اجالس سران کشورهای اســالمی برگزار شد، گفت: با 
هدف جلوگیری از افزایش قیمــت میوه در نوروز 32 هزار 
تن پرتقال و 12 هزار تن سیب درختی برای عرضه به بازار 
خریداری و انبار شده است. همچنین 10 هزار تن پرتقال 
و 6 هزار تن سیب دیگر هم در دستورکار دولت برای ذخیره 
سازی است و امیدواریم یکی از تلخی های همیشگی نوروز 
که همانا افزایش قیمت میوه است این بار با اقدام مناسب 

دولت در کام مردم شیرین شود.
وی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات هفتم 
اســفند ابرازامیدواری کرد: مردم ایران بتوانند با انتخاب 
افراد شایســته برای مجلس خبرگان و مجلس شــورای 
اسالمی شاهد تحقق آرمان های ایران اسالمی و توسعه 
و پیشــرفت ملی در عرصه جهانی باشد. سخنگوی دولت 
همچنین در پاســخ به سوالی در باره ســفر الهام علی اف 
رئیس جمهور آذربایجان به ایران با اشــاره به جایگاه ویژه 
جمهوری آذربایجان و روابط حســنه دو همســایه گفت: 

موضوعات مورد بحث در این سفر بسیار گسترده است.
نوبخت همچنین با اشــاره به کاهش قیمت جهانی نفت 
افزود: بازار نفت از عرضه بیش از تقاضا اشباع شده و این 
عرضه بازار باید تقلیل یابد. وی با اشاره به مذاکرات برخی 
کشــورهای ســازمان اوپک و توافق آنها بــرای ثابت نگه 
داشتن سقف تولید، تصریح کرد: اقدام این کشورها بدان 
معناســت که نمی خواهند حق ایران را برای بازگشــت به 

تولید قبل از تحریم ها به رسمیت بشناسند.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: کشورهای عضو اوپک باید 

تولید خود را تقلیل دهند تا ایران به تولید قبلی خود پیش از 
تحریم ها بازگردد و انتظــار داریم با واقع بینی حق ایران را 

به رسمیت بشناسند.

 هواپیماهای خریداری شده به صورت اجاره به 
شرط تملیک است

سخنگوی دولت گفت: تمام هواپیماهای خریداری شده به 
صورت اجاره به شرط تملیک است. محمدباقر نوبخت در 
جمع خبرنگاران افزود: در صورتی که جوان های ما بیکار 
باشند ، پولی بابت خرید هواپیما نخواهیم داد و قرارنیست 
منابع محدود ما که برای توســعه کشور در نظر گرفته شده 

است صرف خرید هواپیماها شود.
وی گفت: خرید ایرباس هم قرار بــود به صورت اجاره به 
شرط تملیک باشد و هرگونه خرید اگر بر پایه فاینانس باشد 
باید به تایید شورای اقتصاد برسد و اگر الزم به تضمین باشد 
هیچ منبع خارجی را به صورت فاینانس نمی توانیم استفاده 
کنیم مگر با موافقت دولت. نوبخت افزود: هواپیماهایی که 
قرار است در اختیار ناوگان هوایی قرار گیرد به صورت اجازه 
به شرط تملیک خریداری شده است و در پایان قرارداد ، در 

اختیار ما و در تملیک ما قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات این گونه صحبت ها گفته 
می شود ، افزود: شــاید این حرف ها در فضای انتخاباتی 
قابل توجیه و قابل درک باشد چون برخی افراد حرف های 
دیگری نیز مانند قطع یارانه به نفع ثروتمندان بیان می کنند. 
سخنگوی دولت گفت:  این ارقامی که بیان می شود برای 
خرید هواپیما در نظر گرفته شــده است ، صحیح نیست و 

ما به جای خرید هواپیما و قرار دادن آنها در اختیار قشــری 
خاص به دنبال ایجاد اشتغال برای جوانان خود هستیم.

اعمال افزایش حقوق کارکنان به شرط 
تصویب بودجه

نوبخت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان 
دولت در ســال آینــده گفــت: در صورتی کــه نمایندگان 
رســیدگی بودجه را در اسفند ماه سال جاری شروع کنند و 
تا پایان اســفند یا تا پایان هفته سوم فروردین ماه بودجه به 
تصویب برسد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 

در هفته چهارم فروردین ماه اعمال خواهد شد.

قراردادهای نفتی با توجه به منافع ملی تنظیم 
می شود

ســخنگوی دولت دربــاره قراردادهای نفتــی در میادین 
مشــترک افزود: در صورت ســرمایه گذاری روی میادین 
مشترک باید مصالح کشور در نظر گرفته شود و همچنین 
این قراردادها باید از جاذبه هایی هم برخوردار باشــد. وی 
ادامه داد:  ضــرورت بازبینی در قراردادهــای نفتی قابل 
توجیــه و به نفع ماســت و ایــن قراردادها بایــد به صورتی 
باشد که هر دو طرف ســهم خود را ببرند و واقع بینانه و در 
قالب قوانین فرادستی باشــد. نوبخت افزود : وزارت نفت 
از افــرادی که صاحبنظــر در حوزه های سیاســی قانونی 
و کارشناسی هســتند خواسته اســت انتقاد و نظر خود را 
به وزارت نفــت اعالم کنند تــا بازبینی شــود. وی درباره 
حضور افرادی خاص بــرای جلب نظر دولت در خصوص 

قراردادهای نفتی گفت: به عنوان فردی که در تمام جلسه 
های اقتصادی دولت حضور دارم از حضور افرادی خاص 
که شما نام می برید ، بی خبرم. نوبخت افزود: حضور هیات 
هایی در قالب قانون برای جلب نظر ایران در خصوص هر 
گونه ســرمایه گذاری کامال عادی است اما حضور فردی 

خاص آنطور که شما ذکر می کنید ، من بی خبرم.

هیچ فعالیت اقتصادی ندارم
نوبخت در بخش دیگری از ســخنان خود با انتقاد از یک 
رســانه در خصوص مطلبی که منتشــر کرده بود، گفت: 
تمام زوایای زندگی من و دارایی من روشــن است و من به 
غیر از حقوقی که از دولت دریافــت می کنم هیچ فعالیت 
اقتصادی دیگری ندارم. وی با انتقاد از مطالبی که در این 
رسانه درج شده بود افزود: متأسفانه در این سایت خبری 
درج شــده بود مبنی بر اینکه نوبخت با دریافت پول از یک 
حزب خاص حمایت می کند،  بســیار کار نادرستی است و 
این امر می تواند پیگیرد قانونی داشــته باشد. سخنگوی 
دولت گفت: این خبرگزاری بــا توجه به جایگاهی که دارد 

باید در بیان مطالب اخالق را رعایت کند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: 39 هزار میلیارد تومان 
یارانه نقدی در سال جاری پرداخت شده است. محمدباقر 
نوبخت افــزود: طبق قانون دولت مــی تواند تا 10 درصد 
این بودجه را از جابجایی ردیف های دیگر تامین کند. وی 
افزود: دستگاه های نظارتی ، نظارت خودشان را می کنند 
و ما از ســقفی که قانون در اختیار ما قرار داده اســت فراتر 

نخواهیم رفت.

هیات تجاری ایران هفته آینده به آلمان می رود
هیات ایرانــی در آلمان چــه خواهد 
کرد؟ پــدرام ســلطانی، نائب رئیس 
اتــاق بازرگانــی ایران از ســفر هیأت 
تجاری ایران به آلمان خبر داد و درباره 
جزئیات این سفر اظهار کرد: این سفر 
در پاسخ به دعوت آقای دکتر شوایتزر، 
رئیس اتحادیه اتاق هــای بازرگانی و 

صنایع آلمان، انجام می شود. ایشان زمانی که بعد از تفاهم 
لوزان، به همراه قائم مقام صدر اعظــم آلمان، به ایران 
آمدند، از ما دعوت کردند که هیأتی را به آلمان اعزام کنیم.
او در ادامه گفت: آلمان ها در چند ماه گذشــته و پس 
از تفاهم لوزان، بیش از 10 هیأت تجاری و اقتصادی 
به ایران اعزام کرده انــد. از جانب ایران نیز هفته پیش 
یک هیأت از اتاق تهران به آلمان رفته بود و هفته آینده 
هم هیأتی از اتــاق ایران به آلمان اعزام می شــود که 

این هیأت در واقع اولین هیأت ملی 
اســت که بعد از تفاهم ها، به کشور 
آلمان اعــزام می شــود. حدود 80 
شرکت از بخش های مختلف در این 
هیأت حضور دارند؛ تعداد زیادی از 
بانک ها و مؤسسات مالی و بیمه ای 
در این هیأت هستند، از شرکت های 
صنعتی و خدماتی، صادرکنندگان و فعاالن حوزه هایی 
که ما در آنها بیشتر امکان کار با آلمان را داریم، در این 

هیأت حضور خواهند داشت.
نائــب رئیس اتاق بازرگانی ایران ســپس دربــاره تاریخ و 
برنامه های این ســفر عنوان کرد: هیأت تجاری ایران از 
12 تا 14 اسفند ماه در برلین و فرانکفورت خواهد بود و در 
هر دو این شهرها دو همایش بزرگ با حضور نمایندگان 

حدود 300 شرکت آلمانی برگزار خواهد شد.

4 شرکت زنجانی به مزایده گذاشته می شود
آن طور که گزارش ها نشان می دهد، 
وزارت نفت قصد دارد چهار شــرکت 
بابک زنجانی را به مزایده بگذارد. بر 
اســاس گزارش هایی که هفته نامه 
صدا منتشر کرده است، این مزایده 
قرار است در هفته جاری توسط امین 
اموال شرکت نفت برگزار شود. بر این 

اساس، قرار است شــرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت 
فراز نمونه قشــم )کترینگ(، شرکت ارایشی بهداشتی 
سورینت و شــرکت تجار کیش به مزایده گذاشته شود. 
پیش از این معاون امور حقوقی شرکت نفت بارها اعالم 
کرده بود که تاکنون هیچ پولی برای شــرکت نفت واریز 
نشــده و عالوه بر پرداخت بدهی ها، باید دنبال دریافت 
خســارت به دلیل دیرکــرد پرداخت نیز بــود. علی اکبر 
ماهرخ زاد هر بــار تاکید می کرد کــه زنجانی تمایلی به 

پرداخت بدهی ها ندارد و مشــخص 
است که مساله شماره حساب،  تنها 
یک بهانه برای دیرکــرد در پرداخت 
بدهی هاســت. بابک زنجانی با نام 
کامــل بابک مرتضــی زنجانی تاجر 
ایرانی است که پیش از دوران فعالیت 
دولــت احمدی نــژاد فعالیت های 
اقتصادی محدودی داشــت اما در ایــن دوران به یکی 
از بزرگترین ســرمایه داران تاریخ ایران بدل و کمی بعد 
مشخص شد که در لیست بزرگ ترین متهمان به فساد 
و رانت خواری قرار گرفته است. وی متهم به پس ندادن 
بخشی از پول فروش نفت شده  اما خودش معتقد است 
که در زمان تحریم ها، کارهای بزرگی برای دور زدن این 
تحریم ها انجام داده و همه کارهــا را قانونی و با اطالع 

برخی مسووالن وقت صورت داده است. 

فشار قاچاقچیان بر دولت!
پس از تک نرخی شدن بنزین در خرداد 94 سهمیه بندی 
این فرآورده متوقف شــد. این اقدام ســبب شده است 
اســتفاده از کارت سوخت شــخصی برای مردم هیچ 
مزیتــی نداشــته باشــد و درنتیجه هم اکنــون اغلب 
تراکنش هــای بنزین با کارت جایگاه هــا انجام گیرد. 
تــداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف ســامانۀ 
هوشمند سوخت است. این در حالی است که با توجه 
به نیمه تمــام ماندن اهــداف طرح کارت ســوخت و 
سهمیه بندی بنزین )کنترل مصرف سوخت، کاهش 
قاچــاق و تعدیل قیمت ســوخت( حذف این ســامانۀ 
هوشمند به صالح نیســت. افزایش بی رویۀ تقاضای 
بنزیــن )مصرف+قاچــاق( در ســال های 75 تا 85، 
دولت مردان را بر آن داشــت که طرح ســهمیه بندی 
بنزین را با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 
86 اجرا کنند. با اجرای این طرح نه تنها رشد تقاضای 
بنزین کاماًل متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ 
روزانۀ بنزین حدود 12%، معــادل 9.2 میلیون لیتر، 
نسبت به سال 85 کاهش یافت. این کاهش، در حالی 
رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین 
ساالنه 10% رشد داشت )تصویر زیر(. با توجه به اینکه 
1.4 میلیون لیتر از کاهــش تقاضای بنزین مرتبط با 
افزایش استفاده از CNG در آن بود، می توان گفت با 
اجرای طرح کار ســوخت، فقط در سال 86، مجموع 
مصرف سوخت و قاچاق بنزین روزانه حدود 8 میلیون 

لیتر کاهش پیدا کرد.
از ســوی دیگر، آمارهای رســمی و غیررسمی نشان 
می دهد پیــش از اجرای طرح کارت ســوخت، روزانه 
حدود 3 تا 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه 
قاچاق می شده است. در عین حال در سال 92، مهدی 
ابویی، معاون وقت پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز، اعالم کرد بــا اجرای طرح کارت 
ســوخت با وجود اختالف قابل توجه قیمت بنزین در 
کشور با این قیمت در اکثر کشورهای همسایه تقریبًا 
قاچاق بنزین در کشور منتفی شــد )خبرگزاری شانا؛ 
7 مرداد 92(. برهمین اســاس، می تــوان با قاطعیت 
گفت که اجرای طرح کارت سوخت، فقط در سال 86، 
حداقل از قاچاق روزانه 3 میلیون لیتر بنزین جلوگیری 
کرده و در مجموع 9 سال اجرای این طرح، در کمترین 
حالت، حداقل از قاچاق 10 میلیارد لیتر بنزین ممانعت 

به عمل آمده است.
نقش آفرینی طرح کارت سوخت در توقف قاچاق بنزین 
تا حدی است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اولین 
نهادی بود که پس از تک نرخی شدن بنزین، پیشنهاد 
رسمی خود برای احیای ســامانۀ هوشمند سوخت را 
به هیات دولت فرستاد. بر اساس پیشنهاد این ستاد، 
دولت می تواند با اخذ عوارض 20 درصدی از کســانی 
که به جای کارت سوخت شخصی، از کارت جایگاه ها 
استفاده می کنند، بدون دونرخی کردن بنزین، سامانۀ 

هوشمند را از نابودی نجات دهد.
در هفته های اخیر، برخی مسئوالن شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در اظهارنظرهای خود اعالم 
می کننــد که با توجه به کاهش قیمــت جهانی نفت و 
فرآورده ها، قاچاق بنزین ســودده نیســت و لذا برای 
جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانۀ هوشمند نداریم. 
اما باید در نظر داشت که اواًل بنابر آمارهای بین المللی، 
قیمت ســوخت در اغلب کشورهای همســایه 2 تا 5 
برابر قیمت داخل کشــور است و همانطور که منصور 
ریاحی، قائم مقام مدیرعامل شرکت پخش، نیز اشاره 
داشــته، قاچاق بنزین همچنان سودده است. این در 
حالی است که هنوز هم هزینه های حمل و بارگیری و 
توزیع سوخت، در قالب یارانه به مردم داده می شود. ثانیًا 
پایین آمدن قیمت جهانی نفت موقتی است و ممکن 
اســت با افزایش مجــدد قیمت نفت، قاچــاق بنزین 

چرب ونرم تر شود!

رصدخانه

لیبرالیسم و سوسیالسیم ربطی به اقتصاد ایران ندارد
وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه هدف اصلی کشــور 
باید حرکت به سمت هدف 
تمدن ایران شــهری باشد، 
اعالم کــرد: لیبرالیســم و 
سوسیالیسم و اندیشه های 
شــبیه به آن هیچ ارتباطی 

با جامعه ایران ندارد. عباس آخوندی امروز در 
حاشیه مراسم امضای قرارداد ریلی با شرکت 
آلمانی DBi اعالم کرد: قطعا اندیشــه های 
اقتصادی و سیاسی خارجی که در طول دهه ها 
و سده های گذشته مطرح شده اند اندیشه هایی 
به حســاب می آیند که بر اساس تاریخ و سابقه 

فکری کشورهای غربی به 
وجود آمده انــد و نمی توان 
آنها را به دیگر کشــورها از 
جمله ایران بســط داد. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا 
برخی از طرح ها و مســائل 
مطرح شــده از سوی وزیر 
راه و شهرســازی جزئی از اندیشه لیبرالیستی 
به حساب می آید؟ تاکید کرد: نمی توان انتظار 
داشــت مصادیق اندیشــه لیبرالی در اقتصاد 
ایران مشــاهده شــود بلکه هــدف اصلی ما، 
حرکت اقتصاد کشور به ســمت احیای تاریخ 

ایران شهر مانند سده های گذشته است.

برخی تولیدکنندگان نفت پررو شده اند!
وزیر نفت با اشــاره به اینکه 
سرمایه گذاری نکردن روی 
میادین قدیمی نفتی خیانت 
به کشور اســت، گفت: این 
امــر باعــث کاهــش تولید 
نفــت می شــود و در نتیجه 
کشورهای همســایه تولید 

نفت خود را افزایش داده و رویشان را زیاد می کنند 
و طرح فریز کردن تولید نفت را مطرح می کنند. 
بیژن زنگنــه اظهار کــرد: برخی کشــورهای 
همسایه طی سال های گذشته تولید خود را به 
10 میلیون بشکه در روز رسانده اند و این میزان 
صادر می کنند و حاال پررو شــده اند و می گویند 

تولیــد نفت مــان را همگی 
فریز کنیم. آنها تولیدشان را 
روی 10 میلیون بشکه فریز 
کنند و مــا روی یک میلیون 
بشکه، این خیلی حرف جوک 
و خنده داری است. گفتنی 
است در هفته گذشته وزرای 
نفت ونزوئال، عربستان، روسیه و قطر امروز در 
اجالسی که از قبل اعالم نشده بود، درباره ه بازار 
نفت مذاکره کردند. پس از این جلسه اعالم شد، 
روسیه و عربستان توافق کردند تا خط تولیدشان 
را در حد تولید ماه ژانویه نگه دارند. به شرط آنکه 

کشورهای دیگر همکاری کنند.

توقف سطح تولید نفت، تفاوتی در بازار ایجاد نمی کند
آژانــس بین المللی انرژی 
اعــالم کــرد: پیشــنهاد 
روسیه، عربستان، ونزوئال 
و قطر برای متوقف کردن 
سطح تولید نفت در سطوح 
ژانویــه هیــچ تغییــری در 
تعادل عرضــه و تقاضای 

بــازار کنونی نفت ایجــاد نخواهد کــرد. نیل 
آتکینسون، رئیس بخش بازار نفت در آژانس 
بین المللی انرژی گفت: چهار تولیدکننده ای 
کــه پیشــنهاد توقف ســطح تولیــد را مطرح 
کرده انــد پیش بینی نمی شــد کــه تولید خود 
را افزایــش دهنــد و در نبــود یــک کاهــش 

تولید، چشــم انداز عرضه و 
تقاضا تغییر نخواهد داشت. 
آتکینســون در کنفرانــس 
ساالنه آی اچ اس سراویک 
گفــت: ایــن توقــف تولید 
هیــچ تغییری را در ســطح 
کنونــی عرضــه و تقاضا در 
بازار ایجاد نمی کند. وی با اشــاره به سخنان 
وزیر نفت عربســتان گفت: به ما گفته شــده 
که این آغــاز یک فرآیند اســت. بــازار تصور 
دارد که النعیمی در حال پیشــنهاد باز شــدن 
 درهــای مذاکــره و گفتگــو دربــاره کاهش 

تولید است. 

اقتصاد
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پنجره

سالمت مغز خود را به خطر نیاندازید
چهار عادت روزمره که باعث افسردگی و فراموشی می شود

هدی بانکی- افسردگی و فراموشی هردو بیماری هایی هستند که می توانند روال 
عادی زندگی شــما را مختل کنند پس مراقب آنها باشید؛ در این مقاله شمارا با 
4 عادت رایج روزانه که ریســک ابتال به این دو مشکل را افزایش می دهند آشنا 

خواهیم کرد.

1- استرس زیاد، یک ریسک مهم برای افسردگی و زوال عقل 
محسوب می شود. مثال:

* مراقبــت از فــرد مورد عالقه ای کــه بیماری روانــی دارد یا پدر یــا مادری که 
فراموشی دارد،

* داشتن یک بیماری جدی و آزاردهنده مثل سرطان،
* از دست دادن فرد مورد عالقه به دلیل مرگ یا طالق

هرزمان که درمعرض جریان شدیدی از هورمون های استرس قرار می گیرید، 
ظاهرا فقط خواب تان مختل می شود اما می تواند به سیستم ایمنی تان هم آسیب 
بزند و موجب نقصان در مراکز حافظه مغزتان شود. از آنجایی که استرس همه 
جا وجود دارد، همه ما باید الگوهای مدیریت استرس را به طور منظم بکار ببریم. 
ورزش و مدیتیشن می تواند مفید باشــد، اما برخی هیپنوتیزم پزشکی را ترجیح 

می دهند، چراکه تحقیقات نشان داده هیپنوتیزم پزشکی می تواند:
* مغز هیجانی تان را آرام کرده و به تمرکزتان کمک کند

* به ترک اعتیادهای گوناگون کمک کند
* افســردگی را درمــان کند، مخصوصا وقتــی همراه با تکنیک های ســخت 

ANT باشد
* کمک بزرگی به خواب کند.

۲-   اختالل کم توجهی)ADD( اگر درمان نشود، ریسک 
افسردگی و فراموشی را افزایش می دهد.

مطالعات نشان داده اند ADD به کمبود فعالیت در ناحیه ای از مغز به نام پشت 
پیشــانی مربوط می شــود که به عنوان ترمز مغز عمل می کند و وظیفه اش منع 

گاه است. وقتی ناحیه  شما از گفتن یا انجام چیزهای دورن رانشــی یا ناخودآ
پشت پیشانی، فعالیت کمی داشته باشد فرد به راحتی حواسش پرت شده و در 
کنترل خودش به مشکل برمی خورد، به سختی می تواند پیگیر کاری باشد 

و تصمیمات مناسبی بگیرد حتی اگر خودش هم بخواهد.
اگــر بی نظمی دارید یا زمان کوتاهی را می توانید متمرکز بمانید، این حالت را 

ارزیابی کرده و درمانش کنید. این کار می تواند مغزتان را نجات دهد. برای درمان 
ADD هرگز دیر نیست!

یکی از بیماران من زنی 94 ســاله بود که برای اولین بار به من مراجعه می کرد. 
او نمی توانســت تمرکز داشته باشد و هرگز خواندن روزنامه را تمام نمی کرد. یک 
ماه بعد از شــروع درمان، با لبخند رضایت آمیزی به من گفت که خواندن اولین 

کتاب را به پایان رسانده است.

۳-   ورزش نکردن
اگر کمتر از دوباردرهفته ورزش می کنید ریسک فراموشی را افزایش می دهید 
اما می توانید همین امروز با ورزش کردن بیشــتر از دوبار در هفته این ریسک را 
حذف کنید، البته باید یکجا نشــینی را کنار بگذارید. جوری پیاده روی کنید که 
انگار 45 دقیقه دیرتان شــده، چهار تا پنج بار در هفته این گونه راه بروید و دو بار 
در هفته وزنه بزنید. هرچه با باالرفتن سن تان قوی تر شوید احتمال ابتال به زوال 
عقل هم کمتر می شود و در حقیقت زندگی تان را نجات می دهید. ضمنا ورزش 

می تواند برای مبارزه با عالئم افسردگی بسیار موثر باشد.
دکتر گارت هالِوگ، یک از روانپزشکان ما با کمک ورزش و قوی بودن، سالمت 
مغزی خوبی کســب کرده بود، روزی هنگام ســفر به هاوایی مبتال به عفونتی 

را نابود کنــد، او هفت نادر شــد که نزدیــک بود او 
تنهــا روز در کمــا بــود. 

دلیل نجانش 
عالوه بر 

مراقبت های خوب پزشکی، عضالت بدنش بودند. اگر او ضعیف و یا حتی نرمال 
بود، این احتمال وجود داشت که بمیرد. زندگی شما به عادات تان بستگی دارد. 
چون گارت به سالمت مغز اهمیت زیادی می داد، توانست همین شیوه را برای 

کمک به بسیاری از افراد بکار گیرد.

4- یاد نگرفتن چیزی جدید یا اعتیاد به ایمیل و مسیج و 
بازی های ویدئویی

این موارد هم ریسک افسردگی و زوال عقل را افرایش می دهد. در تحقیقی که 
هیولت پاکارد مســئولش بود، افرادی که به گجت ها اعتیاد داشــتند، در مدت 
یک ســال 10 نمره از آی کیو را از دست داده بودند. اســتعمال ماری جوانا هم 
آی کیو را کاهش می دهد اما اعتیاد به گجت ها از این هم مضرتر اســت. شــما 
می توانید با محدود کــردن گجت ها و افزودن تمرینات ذهنــی به زندگی تان، 

همین امروز ریسک فاکتورها را کاهش دهید.
مغز شــما مانند یک عضله است، هرچه بیشــترآن را به شیوه های مثبت به کار 
گیرید، طوالنی تر می توانید از آن اســتفاده کنید. اما حــل جدول های کلمات 
متقاطع بــه تنهایی کافی نیســت، چون تنها یــک بخش از مغــز را به فعالیت 
وامی دارد. درســت مثل این اســت که به باشــگاه بروید، تمرینــات مربوط به 
عضالت دوســر را به خوبی انجام دهید و بعد رهایش کنید. شما باید روی تمام 

مغزتان کار کنید.

چند راهکار خوب برای تقویت مغز:
* بازی کلمات یا فراگیری زبان می توانــد بخش جلویی چپ مغز را تحریک 

کند.
* خنده بخش راست مغز را تحریک کرده و خالقیت را بیشتر می کند.

* یادگرفتن ســاز موسیقی می تواند ُلب گیجگاهی مغز را که موقتی است 
تقویت کرده و به حافظه کمک نماید.

* یادگرفتن رقص های جدیــد و بازی تنیس روی میز می تواند مخچه) 
بخش انتهایی پشــت مغز( را تقویت کرده و به ســرعت پردازش کمک 
کند. البته اگر همراه با رقص الکل بنوشــید یا بیرپونگ بازی کنید، تمام 
فوایدش را از دســت خواهید داد. حداقل 15 دقیقــه روزانه مغزتان 

را ورزش دهید!

وقتی نفس به شماره می افتد
باشــگاه خبرنگاران- فاطمه حسینی گفت:از عالئم آســم می توان به تنگی نفس، سرفه های 
خط آور، خس خس ســینه، بیدار شــدن بر اثر تنگی نفس در خواب و یا عدم توانایی در باال رفتن 
از پله ها اشــاره کرد. برای تشــخیص دقیق باید از دستگاه های تشــخیص مانند اسپیرومتری 
استفاده کرد.  وی افزود: به طور کلی شدت آسم در طول زندگی یکسان است و حالت نوسانی 
نــدارد مگر در حالتی کــه بیمار بر اثر عواملی همچون بوی عطر، حساســیت  به گل و آلودگی 
دچار حمله شود که با مراجعه به پزشک و قرار گرفتن زیر دستگاه اکسیژن حال مریض بهبود 
می یابد. برای پیشــگیری از این بیماری باید مراقب کودکانی که در ســن کم نسبت به ماده ای 
آلرژی دارند باشیم و آنها را نسبت به آن ماده ی حساسیت زا مقاوم کنیم زیرا این افراد زمینه ی 
ابتال به آســم را دارند. برای افرادی که زمینه ی ژنتیکی دارند درمان قطعی وجود ندارد و تنها 

راه این است که به کمک دارو بیماری را کنترل کنند.

تلفن همراهتان را به اتاق خواب راه ندهید
ســالمت نیوز- با پیشــرفت علم و فناوری افراد بیش از پیش از فناوری ها از جمله گوشی های 
همراه اســتفاده می کنند و در بیشــتر مواقع لحظه ای آن را از خود دور نمی کنند و حتی هنگام 
خــواب آن را کنار خود می گذارند. نه تنها قرار دادن گوشــی همــراه نزدیک خود قبل از خواب 
موجب بی خوابی می شود بلکه می تواند سبب از خواب پریدن های مکرر در هنگام خواب شود.
گفتنی است که گوشی های همراه از خود اشعه های لیزری و امواج ظریفی را منتشر می کنند 
کــه می تواند در طوالنی مدت خطر ابتال به ســرطان را در افراد به خصوص کودکان را افزایش 
دهد. عالوه بر این، این کار احتمال آتش ســوزی را افزایش می دهد به خصوص اگر گوشی از 
طریق ســیم شارژر به برق وصل باشــد. از طرف دیگر، گوشی های همراه از خود نوری منتشر 
می کننــد که هورمون های عامل خواب همچــون مالتونین را تضعیف می کند و با بر هم زدن 

خواب ساعت بیولوژیکی بدن انسان را مختل می کند.

ویژگی های مبتالیان به کم شنوایی حسی عصبی
فارس- خسرو گورابی شنوایی شناس، درباره علت آهسته شنیدن صداهاگفت: این مشکل می تواند 
ناشی از کم شنوایی حسی عصبی باشد، وقتی حلزون یا عصب شنوایی که سیگنال های جمع آوری 
شده توسط حلزون را به مغز می رساند، آسیب ببیند، کم شنوایی حسی عصبی رخ می دهد که این 
عارضه ممکن است موجب شود تا همه صداها آهسته تر به گوش برسد. وی افزود: مبتالیان به 
کم شنوایی حسی عصبی ممکن است با صدای بلند صحبت کنند و در محیط پر صدا دچار مشکل 
شوند. سمعک می تواند به مبتالیان کمک کند تا بهتر بشنود ولی ممکن است عدم وضوح صدا 
وجود داشته باشد که ممکن است فرد را ناراحت کند.البته این مشکل همیشه از سمعک نیست و 
ماهیت این نوع کم شنوایی غالبًا مشکل ساز است. کم شنوایی حسی عصبی غیرقابل جراحی است 
همچنین اگر کم شنوایی یک گوش بسیار شدید باشد ممکن است کاشت حلزون صورت گیرد و 
در واقع نوع پیشرفته ای از سمعک است. کم شنوایی عصبی حسی به راحتی قابل درمان نیست.

علل ایجاد نطفۀ ضعیف در زنان و مردان
تسنیم- آیت الله سید حسن ضیائی 
محقق طب اسالمی گفت: خوردن 
کافور، خوردن شیرخشــک )شــیر 
نسکافه یا شیرقهوه با شیرخشک(، 
خوردن نخودفرنگی، خوردن میوۀ 
غازیاقــی، پرتوهــای اتمــی )نظیر 
ســی تی اســکن، ِام آر آی و ِپت( و 

اشعه X، خوردن میوۀ سبز نارس انبه و ُترشی آن و مغز 
هســتۀ آن از علل بروز ناباروری می تواند باشد. کمبود 
فلز "روی" در بدن از علل مهم ناباروری اســت چرا که 
باروری و بارداری تابع وجود "روی" در بدن است، فعال 
نبــودن بیضه ها، کم بودن اســپرم در مــردان و فعال 

نبودن تخمدان ها در زنان می تواند 
به دلیل کمبود "روی" در بدن باشــد 
و در نهایت منجر به ناباروری شود. 
وی افزود:علل ایجاد نطفۀ ضعیف 
در زنان و مــردان مصرف قندهای 
شیمیایی، اسانس های شیمیایی, 
مصرف چربی با ترانس باال، مصرف 
کافئین زیاد، مصرف بیش از حد کنسروها و کمپوت ها، 
ُپرخوری و کم تحرکی، مصرف غذاهای مانده، مصرف 
فست فودها )سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، مرغ 
کنتاکی(، داشتن استرس شدید و مصرف بیش از حد 

وانیل است.

دمنوشی برای داشتن اعصابی آرام
شفا آنالین- قلب، معده و اعصاب 
را تقویت می کند. بــرای تهیه این 
نوشــیدنی ابتــدا الزم اســت به را 
به طریــق زیر آمــاده کنیــد. این 
دمنوش از نوشــیدنی های بسیار 
گــوارا، خوش بو، خــوش رنگ و 
مفید برای همه فصول اســت. به 

را خوب بشــویید تا پرزهایش برود و با رنده درشــت 
فلزی رنده کنید، سپس روی وسیله گرمازا با حرارت 
مالیم مثل شــوفاژ خشک کنید. پس  از اینکه کامال 
خشک و شکننده شــد، در یک تابه چدنی داغ شده 
آن را بــو دهید تــا رنگ به قهوه ای شــود، ســپس 

بگذارید خنک شود و درون ظرف 
شیشــه ای در یخچــال نگهداری 

کنید.
یک قاشــق غذاخوری از به خشک 
را بــه همراه هــل و دارچین در یک 
لیــوان آب جــوش درون قــوری 
چینی بریزیــد و بگذاریــد به مدت 
20 دقیقــه روی بخــار آب دم بکشــد، ســپس آن را 
صاف کــرده و یک قاشــق چایخــوری زعفــران آب 
کــرده اضافه کنیــد. اگر به شــیرین باشــد، نیازی به 
 اضافه کردن نبات یا شــکر نیســت.در صورت تمایل 

شیرین کنید.

 راهکارهای خوشمزه 
برای کاهش سایز کمر

شفا آنالین- در اینجا با خوراکی هایی آشنا شوید که 
هم خوشمزه اند و هم به تناسب اندام کمک می کنند.

انار
محققان دریاقتند این میوه میزان اسیدهای چرب در 
خون )NEFA( را کاهش می دهد.مطالعات قبلی 
نشان داده بود میزان NEFA به ذخیره چربی زیادی 
در اطراف شکم بستگی دارد، عالوه بر این که آب انار 
خاصیت درمانی برای سرطان و بیمار قلبی دارد، در 
آب کردن چربی دور شــکم نیز موثر است. محققان 
دریاقتند آب انار میزان اســیدهای چــرب در خون 
)NEFA( را کاهش می دهد.کم شــدن فشارخون 
کاهش خطر بیماری قلبی، ســکته و بیماری کلیوی 

را نیز به دنبال دارد.

ماهی
یکی از خوشمزه ترین و همچنین مفیدترین موادی که 
باید در طول هفته از آن مصرف کنید ماهی است. این 
ماده غذایی دارای میزان زیادی امگا3 است و از همین 
رو بدنی که امگا3 بیشتری داشته باشد انرژی بیشتری 
نیز دارد همچنین ماهی دارای میزان زیادی پروتئین 
اســت و این ماده مغذی خود کمک می کند تا چربی 
سوزی در بدن شما افزایش داشته باشد و شما احساس 
سیری کنید از همین رو کمتر غذا خواهید خورد. سعی 

کنید در هفته حداقل 2 بار ماهی میل کنید.

آجیل
یکی از موادی که همه از آن به عنوان غذای ممنوعه 
در دوره رژیم یاد می کنند آجیل است در حالی که این 
ماده خود می تواند یک چربی سوز بسیار خوب باشد. 
در تحقیقاتی که در ســال 2010 انجام شــده است 
مشخص شد که منیزیم که در آجیل به وفور دیده می 
شود می تواند به بهبود خواب و همچنین چربی سوزی 
بیشتر در بدن شما کمک کند. توجه داشته باشید که 
بهتریــن نوع آجیلی که باید مصــرف کنید نوع خام و 

شورنشده آن است.

شیر
از جملــه مغذی ترین موادی که همیشــه می توانید 
از آن اســتفاده کنید شــیر های کم چرب است. این 
مــاده دارای میزان زیادی کلســیم دارد و تحقیقات 
زیادی که در چند ســال گذشــته انجام شــده است 
نشــان می دهد کلســیم و الغری ارتباط نزدیکی با 
هم دارند. نوشــیدن روزانه 5 لیوان شــیر می تواند به 
شما در افزایش سرعت کاهش وزن کمک به سزایی 

داشته باشد.

فلفل
یکی از مــوادی که در آخرین تحقیقات انجام شــده 
از آن به عنوان تندترین راه الغر شــدن یاد می شــود 
فلفل قرمز اســت. این ادویه را به تمامی غذاهایتان 
اضافه کنید تا به راحتی و یا کمترین دشواری وزنتان 
کاهش پیدا کند. فلفل می تواند متابولیسم بدن شما 
را افزایش دهد و البته اگر کمی در خوردن غذاها دقت 

داشته باشید خیلی سریع الغر خواهید شد.

سالمت



7 سه شنبه 4 اسفند ماه 1394

با دو دیدار شبه فینال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، هیجان 
به مستطیل سبز در فوتبال اروپا بازمی گردد.

دور یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، امشــب با برگزاری دو دیدار بسیار 
حساس، تمام نگاه ها را به خود معطوف خواهد کرد. دو دیداری که می توانست 
فینال این دوره از رقابت ها باشد ولی در مرحله یک هشتم نهایی قرار گرفته است 

تا هواداران فوتبال از دیدن آن لذت ببرند.

آرسنال – بارسلونا
یک دیدار تکراری که در چند سال گذشته نیز بارها شاهد آن بودیم، تقابل آرسنال 
ونگر با بارسلونا بوده است. جایی که تیم انگلیسی معموال کارنامه ضعیفی برابر 
بارســلونا از خود ثبت کرده است. این دو تیم برای سومین بار است که در مرحله 
حذفــی لیگ قهرمانان برابر هــم به میدان می روند. در دو دوره قبلی بارســلونا 
توانسته با حذف آرسنال راهی مرحله بعد شود. همچنین یک بار نیز این دو تیم 
در فینال لیگ قهرمانان 2006 به مصاف هم رفتند که بارسلونا در حالی که یک 

بر صفر عقب بود، با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید و قهرمان اروپا شد.

دیدارهای گذشته
آرسنال سال 2010 موفق شد با نتیجه 2 بر یک بارسلونا را شکست دهد، آن  هم 
در حالی که ابتدا با گل نیمه نخست داوید ویا عقب افتاد ولی با دو گل روبین فان 
پرسی و آندری آرشاوین، آرسنال توانست به برتری برسد. ونگر این هفته عنوان 
کرد این دیدار می تواند الهام بخش آن ها برای شکست دوباره بهترین تیم حال 

حاضر فوتبال جهان باشد.
همچنین بارسلونا در دیدار برگشــت توانست 3 بر یک آرسنال را شکست دهد. 
دیداری که مسی توانســت 2 گل در آن به ثمر برساند. سال قبل از آن، بارسلونا 
موفق شــد با نتیجه 4 بر یک در مرحله یک چهارم نهایی حکم حذف شاگردان 
ونگر را از لیگ قهرمانان امضا کند. اما معروف ترین دیدار دو تیم به فینال 2006 
لیگ قهرمانان در استادوفرانس پاریس بازمی گردد؛ جایی که آبی  اناری ها با دو 
گل ســاموئل اتوئو و جولیانو بلتی توانست گل سول کمپل را پاسخ دهند و برای 
دومین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شوند. البته آرسنال در آن فینال معروف با 
اخراج ینس لمن دروازه بان خود، 10 نفره بازی کرد. همچنین اولین دیدار دو تیم 
نیز در لیگ قهرمانان به سال 2000 بازمی گردد. جایی که دیدار دو تیم در اسپانیا 
با تساوی یک بر یک به پایان رسید ولی در لندن توانست با نتیجه 4 بر 2 آرسنال 
را شکست دهد که انریکه سرمربی فعلی بارسلونا در هر دو دیدار به میدان رفت.
آرسنال امیدوار اســت که برای اولین بار بعد از سال 2010 به جمع 8 تیم پایانی 
لیگ قهرمانان راه یابد. آن ها برای شانزدهمین بار است که توانستند به مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان راه یابند. پیروزی 3 بر صفر برابر المپیاکوس باعث شــد 
آن ها به این مهم برسند. البته این را در نظر گرفت که آرسنال از 4 دیدار اول خود 
متحمل سه باخت شــد و کمتر کســی فکر این را می کرد که آن ها بتوانند جواز 
صعود به مرحله حذفی را به دســت آورند. آرسنال هر ســه دیدار خانگی مرحله 
حذفی خود در لیگ قهرمانان را با شکست به پایان رسانده است. دو بار برابر بایرن 
مونیخ و یک بار برابر موناکو. با این حال کارنامه آن ها برابر تیم های اســپانیایی 
در لندن درخشان است. کسب 8 پیروزی، 3 تســاوی و تنها 2 شکست گواهی 

بر این ادعاست. آرســنال از 8 دیدار برابر تیم های اسپانیایی، 5 بار را با صعود به 
مرحله بعد جشن گرفته است و در سه تقابل شکست خورده است. آخرین باری 
که آن ها موفق شدند یک تیم اسپانیایی را در لیگ قهرمانان حذف کنند، سال 
2009 بود که ویارئال را از این جام کنار زدند. آرسنال عالوه بر اینکه فینال لیگ 
قهرمانان را به بارسلونا در سال 2006 باخت، در فینال جام برندگان 1995 برابر 
ساراگوسا و سال 1980 در فینال جام برندگان برابر والنسیا هم شکست خورد.

بارسلونا
سرگروه گروه E لیگ قهرمانان یکی از دو تیم بدون شکست این فصل اروپاست. 
این باشــگاه کاتاالنی امیدوار اســت برای نهمین بار پیاپی به جمع 8 تیم پایانی 
لیگ قهرمانان راه یابد. بارســلونا برابر تیم های انگلیســی در خــارج از خانه به 
8 برد، 8 تســاوی و 14 شکســت رســیده اســت. آن ها در تقابل هایی هم که با 
تیم های انگلیسی داشتند 13 بار صعود کردند و 10 بار هم حذف شدند. بارسلونا 
عالوه بر اینکه آرســنال را در فینال 2006 اروپا شکست داد توانست دو بار هم 
منچســتریونایتد را در دو فینال 2009 و 2011 شکست دهد ولی سال 1991 

برابر یونایتد در جام برندگان اروپا با نتیجه 2 بر یک شکست خوردند.
تقابل لیونل مســی و پتر چــک، همه فلش های دوربیــن تلویزیونی را معطوف 
خود کرده است. مسی تاکنون نتوانســته دروازه پترچک را باز کند. این ناکامی 
زمانی که چک دروازه بان چلســی بود ثبت شد. مسی حتی از روی نقطه پنالتی 
هم نتوانست این طلسم را بشکند و ضربه پنالتی او برابر چلسی و چک به دیرک 
دروازه اصابت کرد. باید ببینیم بهترین بازیکن ســال 2015 جهان این طلســم 
را می شــکند یا خیر. 6 بار تاکنون مسی برابر چک قرار گرفته که هنوز نتوانسته 

دروازه این دروازه بان را باز کند.
توماس فرمالن مدافع بلژیکی بارسلونا قبال در تیم آرسنال بازی می کرد و از این 

تیم راهی بارسلونا شد.
آلکسیس سانچس 141 بازی برای بارسلونا انجام داد و 47 گل ثبت کرد. او حاال 

با ارسنال برابر تیم سابق خود قرار گرفته است.
آرســنال در 18 دیدار قبلی خود به 11 برد، 2 شکست و 5 تساوی رسیده است. 
دنی ولبک بعد از ماه ها مصدومیت مشکلی برای همراهی توپچی های لندنی 
ندارد. بارسلونا 32 بازی است که طعم شکست را نچشیده، آخرین باخت آن ها 
به شکســت 2 بر یک برابر سویا بازمی گردد. همچنین لوئیس سوارس با 15 بار 
گلزنی در 9 دیدار اخیر بارسلونا بهترین گلزن این تیم بوده و در صدر گلزنان لیگا 
قرار گرفت. لیونل مسی هفته قبل مرز 300 گل را در اللیگا پشت سر گذاشت و 

اکنون آماده این دیدار حساس است.

یوونتوس – بایرن مونیخ
دیگر دیدار حســاس ایــن مرحله را یوونتــوس و بایرن مونیــخ در تورین برگزار 
می کنند. یوونتوس نایب قهرمان دوره قبل و صدرنشین فعلی لیگ ایتالیا برابر 
صدرنشــین بوندســلیگا قطعا یکی از مهیج ترین دیدارهای این مرحله را برگزار 
خواهند کرد که یکی از این دو تیم باید با این جام وداع کنند. یوونتوس قهرمان 

دو دوره لیگ قهرمانان است ولی بایرن مونیخ 5 بار به این مهم رسیده است.
این دیدار همچنین بازگشــت آرتورو ویدال شیلیایی هافبک بایرن به تیم سابق 

خود را نشــان می دهــد. همچنین کومان دیگر ســتاره جوان بایــرن نیز که از 
یوونتوس به بایرن پیوسته است فرصت مالقات مجدد با هم تیمی های سابقش 
را دارد. از طرفی مانژوکیچ کروات نیز که اکنون در یوونتوس بازی می کند برابر 

هم تیمی های سابقش در بایرن به میدان خ واهد رفت.
این دو تیم در ســال 2013 نیز برابر هم به میدان رفتند که در مرحله یک چهارم 

نهایی رقابت ها بود و بایرن در مجموع با برتری 2 بر صفر صعود کرد.
بایرن مونیخ هر ســه دیدار قبلی برابر یوونتوس را با برد به پایان رسانده است که 
شــامل یک پیروزی 4 بر 2 در دسامبر 2009 در تورین اســت. بوت دروازه بان، 
بولیچ، گومز و تیموســچوک گلزنان بایرن در این دیــدار بودند. در طرف مقابل 
یوونتوس در 8 دیدار قبلی مقابل بایرن به سه برد دست یافته است و 4 برد نصیب 
بایرن شده و یک بار نیز دیدار دو تیم برنده ای نداشته است. آخرین برد یوونتوس 
برابر بایرن به سال 2005 بازمی گردد، یعنی بیش از یک دهه پیش که بانوی پیر 
بــا 2 گل ترزگه به برتری 2 بر یک برابر بایرن دســت یافت. یوونتوس که به صدر 
جدول سری A صعود کرده است 16 دیدار است که طعم شکست را نچشیده، 
15 بار و یک تساوی از تیم آلگری تیمی مخوف ساخته است. همچنین شاگردان 
ماسیمیلیانو آلگری که این هفته برابر بولونیا به تساوی بدون گل دست یافتند، 

در 45 دیدار اخیر خود تنها دو بار شکست خوردند.
یوونتوس دو بــار در فینال اروپا به تیم های آلمانی باختــه، یک بار به هامبورگ 
در سال 83 و یک بار به دورتموند در سال 97. در بین این دو مقطع زمانی آن ها 
توانستند با برتری 6 بر یک برابر دورتمون در سال 93، قهرمان جام یوفا شوند. از 
طرف مقابل بایرن مونیخ بر خالف تیم ملی آلمان که همیشه برابر تیم ملی ایتالیا 
شکســته خورده، نتایج خوبی برابر تیم های باشگاهی ایتالیایی گرفته است. 7 
برد، سه تساوی و یک باخت سهم دیدارهای خارج از خانه بایرن برابر تیم های 
ایتالیایی بوده اســت. این را هم نباید فراموش کرد که بایرن فینال سال 2010 

لیگ قهرمانان را به اینتر مورینیو 2 بر صفر باخت.
گواردیوال ســرمربی فصل آینده یونایتد در ســال 92 برای اولیــن بار با یک تیم 
ایتالیایی بازی کرد. این مربی آن سال عضو بارسلونا بود و توانست با برتری یک 
بر صفر برابر ســامپدوریا، قهرمان لیگ قهرمانان شود. گواردیوال همچنین دو 

سال در برشیا و رم در فوتبال ایتالیا بازی کرد و با جو این کشور بیگانه نیست.
بایرن مونیخ با گل های بیشماری که مولر و لواندوفسکی به ثمر رسانده با قدرت 
در صدر جدول بوندسلیگا است و به نظر قهرمانی این تیم در آلمان قطعی است 
ولی گواردیوال نمی خواهد در سال آخر در بایرن بدون قهرمانی در اروپا مونیخ را 
ترک کند. او به خوبی می داند هاینکس قبال با بایرن به این افتخار رسیده و کسی 
از او قهرمانی بوندسلیگا نمی خواهد بلکه هواداران بایرن منتظر قهرمانی در اروپا 
هســتند. آلگری و یوونتوس نیز می دانند که تکرار موفقیت سال قبل یعنی دو 
قهرمانی داخلی و نایب قهرمانی لیگ قهرمانان کار آسانی نیست ولی عملکرد 
باثبات آن ها در دیدارهای گذشــته این نوید را به فوتبال دوستان ایتالیایی داده 

است که آن ها به هیچ وجه حریف آسانی برابر بایرن نخواهند بود.

سه شنبه
آرسنال – بارسلونا، ورزشگاه امارات

یوونتوس – بایرن مونیخ، ورزشگاه تورین

چهره روزاینستوگرافیخبر آخر

تیم ملی وزنه برداری 
بزرگساالن ایران نخستین 
اردوی خارج از تهران خود از 
صبح یکشنبه با 11 وزنه بردار 
در جزیره کیش آغاز کرد.

تیموریان: 
کسی می داند اردوی تیم 
ملی کجا برگزار می شود؟

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران می گوید متاسف است 
ســاختمانی که قرار بود ســالیان ســال نقش بزرگی 
در آماده ســازی تیم های ملی ایفا کند، تنها برای در 

آمدسازی یک گروه مورد استفاده قرار می گیرد.
تیموریان گفت: بهتر است به جای اینکه ادعاهایی 
را مطرح کنیم که از اول تا آخر رویاپردازی اســت، با 
واقعیات زندگــی کنیم. واقعیت این اســت که برای 
اردوی ســه هفته دیگر، تیم ملی لباس ندارد و زمین 
کمپ هــم هیچ تغییری نکرده و تنهــا چمنش زردتر 
شــده اســت. این واقعیتی اســت که صــدای همه 
بازیکنان تیم ملی را در آورده اســت. مگر می شود با 

این شرایط به جام جهانی رفت؟

عادل شیحی به استقالل 
نزدیک تر شد

بازیکن مد نظر استقاللی ها در حالی در آستانه حضور 
در این تیم است که بیشتر دوران حرفه ای اش را در تیم 
کلن آلمان ســپری کرده است. ظاهرا عادل شیحی 
بازیکن آلمانی – مراکشــی مد نظر اســتقاللی ها در 
صورت قبولی در تست پزشــکی نهایی استقاللی ها 
با این تیم قــرارداد می بندد. به عبــارت دیگر حضور 
این بازیکن در اســتقالل به احتمال زیاد رخ خواهد 
داد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. شیحی متولد 21 
فوریه 1988 در دوسلدورف آلمان است ولی اصالتی 
مراکشی دارد و به همین دلیل یک بار در سال 2008 
و در زمانی که 20 ساله بوده با پیراهن تیم ملی مراکش 
بازی کرده اســت. اکثر دوران حرفه ای او در باشگاه 
کلن آلمــان بوده و پســت اصلی او بر اســاس منابع 
اینترنتی بال راست و فوروارد است. او سابقه 76 بازی 
در لیگ 2 آلمان را با پیراهن کلن دارد که در این تعداد 
بازی 13 گل و 13 پاس گل داده اســت. همچنین او 
در لیگ یک آلمان 55 بازی انجــام داده که 7 گل و 
6 پاس گل نتیجه عملکرد او بوده اســت. آخرین تیم 
او سال گذشته فوالم انگلیس بوده که با این تیم یک 
بازی به مدت 30 دقیقه برابر کاردیف داشــته است. 
عادل شیحی در تیم زیر 19 سال کلن تیم دوم کلن و 
تیم اصلی کلن به میدان رفته و در مجموع 141 بازی 

برای تیم اصلی کلن انجام داده است.

رحمتی و استقالل سازمان 
لیگ را دور زدند!

خبر توافق رحمتی با ســازمان لیــگ کمی عجیب و 
غیرمنتظره بود؛ آن هم برای شخصی که سال هاست 
در آخرین لحظات قراردادش را تمدید می کند. تابناک 
ورزشی نوشت: »حجت االسالم علیپور چند روز پیش 
در گفت وگویی رادیویی مدعی شــد، از ســال آینده به 
دلیل بدهــی فراوان باشــگاهها به بازیکنان ســقف 
قرارداد با بازیکنان اجرایی خواهد شــد و باشــگاه ها با 
بازیکنان رقم هایی را قرارداد می بندند که توان پرداخت 
آنها را داشته باشــند. اما رحمتی که همیشه دیرترین 
قراردادها را در نقل وانتقاالت امضا می کرد، روز گذشته 
با آبی پوشــان قرارداد بست، این رخداد سوالی بزرگ را 
برای فوتبالدوستان ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار 
است که با توجه به مصوبه جدید سازمان لیگ از فصل 
آینده دوباره ســقف قرارداد در دستور کار باشگاه ها در 
هنگام عقد قرارداد با بازیکنان قرار بگیرد، بسیاری این 
تصمیم غیرمنتظره رحمتی برای تمدید قراردادش با 
استقالل را بی ارتباط با این موضوع نمی دانند. ظاهرا 
رحمتی در توافق جدید خود بــرای امضای قراردادی 
سه ساله برای هر فصل مبلغی در حدود 1.5 تا 1.8 
میلیارد تومان دریافتی خواهد داشــت که این ســه تا 
چهار برابر ســقف قرارداد مد نظر سازمان لیگ برای 
فصول آینده است. با توجه به این که رحمتی بر اساس 
قرارداد این فصل خود کــه 1.2 میلیارد تومان )ثبت 
شده در سایت ســازمان لیگ( مسلما برای فصل آتی 
مبالغ باالتری مد نظر داشــته از االن با استقاللی ها 
برای تمدید این قرارداد میلیاردی به توافق رســید که 
سال بعد در تابســتان مجبور به دور زدن قانون سقف 
قرارداد نشود، چون در آن مقطع دیگر کسی نمی تواند 
ایرادی به قرارداد گرانقیمت این بازیکن بگیرد، چون 
چند ماه قبل از اجرای سقف قرارداد ثبت شده رحمتی 
با استقالل توافق کرده است. هر چند در این بین این 
انتقاد به سازمان لیگ و مسئوالن بلندپایه وارد است که 
اگر قرار باشد این نحوه قرارداد بستن باب شود از حاال 
باشد شاهد مذاکرات بازیکنان با باشگاه ها برای بستن 

قرارداد پیش از پایان فصل باشیم.

توافق اولیه آنتونیو کونته با چلسی
آنتونیو کونته برای پذیرفتن هدایت چلســی با مســئوالن این باشگاه به توافق اولیه 

رسید.
به گزارش گاتزتا دلواســپورت، ســرمربی کنونی تیم ملی فوتبال ایتالیا چند ماهی 
اســت یکی از گزینه های اصلی باشــگاه چلسی برای هدایت این تیم در فصل بعد 

به شمار می رود.
ینیــو  ر مو ه  ز و ژ ی  ر برکنــا ز  ا و پــس 

حضور موقت گاس هیدینــک، مذاکرات با 
کونته آغاز شــد و طبق ادعــای روزنامه 

گاتزتــا، ســرمربی ســابق یوونتوس با 
مدیران چلســی به توافق اولیه رسیده 

است.
کونته 46 ســاله تا پایان یورو 2016 با 
فدراسیون فوتبال ایتالیا برای هدایت 

تیم ملی کشورش قرارداد دارد.

فینال های زودرس
ورزشاوج هیجان در یک هشتم نهایی اروپا
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هر کار که هست جز به کام تو مباد
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هر سکه که هست جز به نام تو مباد

هر خطبه که هست جز به بام تو مباد
)منوچهری دامغانی، قرن پنجم، رباعیات(

پاشنه آشیل افراطی ها کجاست؟
ســیدعبدالجواد موســوی |  افراطی هــا آشــکارا می دانند حضور گســترده مــردم در پای 
صندوق های رای یعنی مــرگ افراطی گری. صرِف حضور و نه چیزی بیش از این پایاِن این گروه 
خشن را رقم خواهد زد. آنها خوب می دانند که مردم یا پای صندوق های رای حاضر نخواهند شد 
و یا اگر حاضر شوند حاضر نیستند همان چند دقیقه وقت اندک خود را صرِف نوشتن نام آنها کنند.
و درســت به همین دلیل اســت کــه افراطی هــا در انتخابــات که اصــل و اســاس آن را مردم 
تشــکیل می دهنــد به هیچ وجه بــا مــردم کاری ندارند و مخاطب خــود را نه اکثر مــردم که آن 
انــدک گروهــی در نظر می گیرند که به شــعارهای پوپولیســتی دل خوشــند و ترهــات دوگانه و 
کاذب سازش و ســتیز را به راحتی باور می کنند. »بی بی ســی« همین امشب در برنامه پربیننده 
 شــصت دقیقــه گزارش هایی را پخــش کرد که آشــکارا مردم را از شــرکت در انتخابــات برحذر 

می داشت.
از فســاد در دولــت و نمایندگان گفــت و از غیردموکرات بــودن مجلس ایــران. از حقوق باالی 

نمایندگان گفت و از ســهِم کِم زنــان در مجلس. و خیلی چیزهای دیگر کــه مخاطب را از اصِل 
شرکت در انتخابات پشیمان می کرد. خب، فکر می کنید فردا هیچ کدام از افراطی ها خواهد گفت 
که مردم با حضور پرشور خود پاسخ بی بی سی را بدهند. خیر، نه تنها چنین نخواهند گفت بلکه از 
شنیدن چنین اخباری ذوق مرگ خواهند شد و خدا خدا خواهند کرد که بی بی سی و شبکه های 
دیگر ذی نفوذ همین روند را در چند روز آینده پی بگیرند و دست کم بخشی از مردم را از حضور در 
پای صندوق ها دلســرد کنند. زحمت دلسرد کردن عده دیگری از مردم را هم رسانه های طرفدار 
افراطی ها بر عهده می گیرند و می ماند همان عده ای که خدمتتان عرض کردم. پارادوکس عجیبی 
است: شرکت در انتخابات و در عین حال عدم استقبال از حضور پرشور مردم. منتهی افراطی ها 

سال هاست که استاِد جمِع نقیضین اند. به قول شاعر:
آن که گفته نمی شود دو نقیض

جمع گردد ندیده اینان را

باطنًا راه کفر پیمودن
ظاهرًا ادعای دین کردن

آنها سال هاســت کــه دعوی پاســخگویی دارند اما از گــردِش آزاِد اطالعات می هراســند. آنها 
سال هاســت که از مبارزه با فســاد ســخن می گویند اما از گریبان دولت های مورد حمایتشــان 
اختالس های میلیاردی سر بر می آورد. آنها از مردم ساالری دم می زنند اما همه همتشان را برای 

حذف رقبای خود به کار می برند.
افراطی ها پدیده های عجیبی هســتند. پدیده های عجیبی که اگر فرصت رشــد و نمو پیدا کنند 
موجب خسارت های بسیاری خواهند شد. اما این پدیده های مخرب و هولناک رویین تن نیستند. 
اگر هم باشــند یک پاشنه آشیل دارند و آن هم مردمند. مردم اگر همت کنند و هفتم اسفند 94 از 
خانه پا بیرون بگذارند عمر افراطی ها ســر خواهد آمد. فقط کافی است مردم در نخستین جمعه 

اسفند 94 از خانه هایشان بیرون بیایند. )منبع: خبرآنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

خوشبختی بازگشت به طبیعت است
نگاهی به کتاب »قزاق ها« نوشته لف تالستوی

از جنگ و صلح اثر تالستوی آنقدر تعریف شــده که خیلی ها دوست دارند آن را بخوانند؛ اما اغلب 
همین که با چهارجلد کتاب حجیم روبه رو می شوند از تصمیمی که گرفته اند صرف نظر می کنند. 
قزاق ها که این روزها ترجمه تازه  آن از عباس علی عزتی )از روسی به فارسی( به همت نشر چشمه 
منتشر شده گزینه مناسبی اســت برای ورود به دنیای تالستوی، آشنایی با سبک و سیاق آثار او و 
البته مشــوقی برای وقت گذاشتن برای خواندن یکی از شــاهکارهای تاریخ ادبیات یعنی همان 
جنگ و صلح که از حجم زیاد آن نباید ترســید؛ وقتی خود نویسنده توانسته هفت بار آن را از ابتدا تا 

انتها بازنویسی کند، ما باید بتوانیم یکبار از روی آن بخوانیم!
قزاق ها را تالستوی در روزگار جوانی اش نوشت. این رمان درست پیش از جنگ و صلح نوشته شده و 
بیراه نیست اگر واکنش های شکل گرفته درباره آن را زمینه ساز حرکتی بلندپروازانه در نظر گرفت که 
به خلق جنگ و صلح طی سال های بعد انجامید. قزاق ها رمانی کوچک اما جذاب و خواندنی است 
که از اکثریت قریب به اتفاق ویژگی های آثار تالستوی بهره می برد. بنابراین می تواند پل مناسبی باشد 
برای آشنایی با تالستوی و رسیدن به جنگ و صلح! این کتاب بهترین رمان این نویسنده نیست اما 
در عین حال رمان خواندنی ای است و اغلب ویژگی ها و صفات رمان های مشهور او را در خود دارد.
قزاق ها و منش و روش زندگی آنها در روســیه اغلب مورد توجه مردم آن ســرزمین قرار داشته، به 
خصوص اینکه به واســطه حضور در جنگ هایی که جلوه میهنی داشته به عنوان قهرمانانی ملی 
طرف عالقه توده مــردم نیز بوده اند. به همین خاطر مقبول طبــع هنرمندان نیز قرار می گرفتند. 
اغلب از »تاراس بولبا« نوشــته گوگول، »دن آرام« اثر شولوخف به عنوان دو اثر شاخصی نام برده 
می شود که به همراه قزاق های تالستوی سه ضلع مثلث بهترین رمان هایی را می سازند که قزاق ها 
شخصیت های اصلی آن را تشکیل می دهند،از چنین شرایطی در دوره های زمانی دیگر برخوردار 

بوده اند. تالســتوی که در دوران جوانی برای شرکت در 
جنگ به قفقاز سفر کرده بوده در این مدت نه تنها به این 
ســرزمین و طبیعت خاصش عالقه مند شد که شیفته 
قزاق ها و نوع زندگی آنها شد. او در رمان خود با پرداختن 
نوع زندگی و همچنین شجاعت قزاق ها، از آنها تصویر 
قهرمان هایی میهنی را نشــان می دهــد. در عین حال 
تالســتوی پرداختن به زندگی مردم آن خطه از سرزمین 
پهناور روســیه را فراموش نمی کند.  تالستوی در دوران 
نوجوانی عالقه زیادی به خواندن آثار روسو داشت، تاثیر 
روسو در عالقه او بر طبیعت و نفی پیشرفت های تمدنی 
در زندگی مدرن در قزاق ها به روشــنی قابل مشــاهده 
است و تالســتوی بازگشــت به دامان طبیعت را یکی از 

راه های خوشبختی در زندگی می خواند.
تالستوی نویسنده ای رئالیســت محسوب می شود. در 
رئالیسم او تخیل سهم چندانی ندارد و جای آن را کشف 
و شــهود گرفته اســت. به بیان دیگر تالستوی بیشتر به 

مشــاهدات خود تکیه می کند. بنابراین شــخصیت ها، سرشت و سرنوشــت آنها متکی بر تخیل 
تالستوی نیستند بلکه از ترکیب مشاهدات او ساخته و پرداخته شده اند. این مسئله به شکلی بسیار 

پر رنگ در آثار نخستین او به خصوص قزاق ها دیده می شود.
اگرچه قزاق ها زیر ســایه شــاهکارهای بزرگی چون جنگ و صلح و آنا کارنینا با کم توجهی روبه رو 
شــده اما حقیقت آن است که در نوع خود شاهکاری کوچک است. ایوان تورگنیف نویسنده بزرگ 

روس وقتی قزاق ها را خواند درباره آن گفت: از خود بی خود شدم! )منبع: الف(

یکی از همکاران دهخدا را بشناسیم
سید محمد دبیرسیاقی پنجم اسفند ماه 1298 هجری 
شمســی در قزوین متولد شــد. تحصیــالت ابتدایی و 
متوســطه را در قزوین به پایان برد. پس از آن در رشــته 
زبان و ادبیات فارســی به تحصیل پرداخت و به دریافت 
دکترای رشــته زبان و ادبیات فارســی در سال 1324 
توفیق یافت. دبیرســیاقی از ســال 1320 به استخدام 
وزارت دارایی درآمد و ســال 1353 بازنشسته شد. او به 
دعوت دانشــگاه عین الشــمس قاهره دو سفر به مصر 

رفت و به تدریس و ایراد ســخنرانی در دانشــگاه قاهــره و االزهر پرداخت. همچنین نخســتین 
استاد فارسی در دانشــگاه پکن است. در فاصله سال های 1326 تا 1334 در گردآوری لغتنامه 
دهخدا با علی اکبر دهخدا همکاری داشــت و از آن پس تا ســال 1359 که تالیف لغتنامه پایان 
یافــت بنا به وصیت عالمه دهخدا در کنار دکتر معین و دکتر ســیدجعفر شــهیدی به بررســی و 
تالیف لغتنامه پرداخت. در این مدت ســرگرم تالیف لغتنامه ای با دیگر همکاران بود که تاکنون 
یازده جزء آن تالیف و طبع و نشــر شده اســت. دیگر مجلدات این لغتنامه که حدود یکصد مجلد 

خواهد شد به تدریج منتشر خواهد شد. 
دبیر سیاقي اســتاد ادبیات و شاهنامه شناس تاکنون بیش از 80 متن ادبی و تاریخی را به تصحیح و 
نگارش در آورده اســت که از میان آنها می توان از دیوان منوچهری، نزهت القلوب فرهنگ سروری 
و سلطان جالالدین خوارزمشاه و شــاهنامه فردوسی نام برد. او از 1357 عضو هیئت علمی انجمن 
آثار و مفاخر ایران بوده اســت و هم اکنونم اکنون در زادگاه خود، قزویــن، به پژوهش و آموزش زبان 

پارسی ادامه می دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد:
ماهی های قرمز را در زیستگاه های طبیعی رها نکنید

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از شهروندان خواست تا 
از رها کردن ماهی قرمز در زیستگاه های طبیعی و اصلی کشور اجتناب کنند. اصغر مبارکی در نشست 
خبری معاونت محیط زیست طبیعی گفت:  تعدادی از فسیل های انتقال یافته از آمریکا در موزه تاریخ 
طبیعی به نمایش درآمده است. عمده گونه هایی که در سایت فسیلی مراغه وجود دارد شامل کرگدن، 
زرافه، فیل، ببر دندان خنجری، شغال، کفتار و نوعی از قوچ است. وی افزود:  دفتر موزه تاریخ طبیعی 
در حال حاضر در حال برنامه ریزی، رایزنی و پیگیری تشکیل یک کارگاه آموزشی در خردادماه همزمان 
با روز جهانی تنوع زیستی اســت. مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک اظهار کرد: در حال 
تهیه استراتژی تنوع زیستی یا طرح اقدامات ملی تنوع زیستی هستیم که باید امسال به کنوانسیون تنوع 
زیســتی ارائه شود. مبارکی در مورد گونه های غیر بومی و تاثیر آنها بر روی گونه های بومی هشدار داد و 
گفت:  باید با گونه های غیربومی مبارزه کنیم. از هموطنان می خواهیم که از رها کردن ماهی قرمز و هر 
نوع حیوان غیر بومی در زیستگاه های طبیعی اجتناب کنند. وی با بیان اینکه گونه های گیاهی جدید 
غیربومی در تاالب انزلی معرفی شده است گفت: هزینه حذف این گونه های گیاهی و جانوری غیر بومی از 
زیستگاه های طبیعی کشور بسیار سنگین است و گاه حتی جبران ناپذیر می شود بنابراین ماهی قرمز نباید 
در رودخانه ها و زیستگاه های اصلی گونه های بومی رها شود زیرا این گونه به راحتی جایگزین گونه های 
بومی می شــوند و آنها را از بین می برند. مبارکی با اشاره به اینکه مبارزه با گونه های غیر بومی بخشی از 
کنوانسیون تنوع زیستی است گفت: لیست گونه های گیاهی و جانوری مهاجم تا آخر سال آماده و ارائه 
خواهد شد، بنابراین باید برای حذف این گونه های مهاجم برنامه داشته باشیم. وی افزود: ماهی تیالپیا 
به عنوان یک گونه مهاجم در تاالب شادگان گسترش یافته و جمعیت غالب ماهی ها را تشکیل می دهد. 
بنابراین اولویت ما پیشگیری از این گونه ها خواهد بود و باید ما برنامه هایی برای مقابله با آنها داشته باشیم. 
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک در ادامه در مورد قاچاق گونه های غیر بومی گفت:  خرید 
و فروش گونه های غیر بومی بدون مجوز ســازمان محیط زیست، تخلف محسوب می شود. به گفته 
مبارکی مهم ترین عامل تهدیدکننده زیستگاه ها تکه تکه شدگی زیستگاه ها است که آشنایی کافی با این 
عامل وجود ندارد. تکه تکه شدگی زیســتگاه ها اجازه ارتباط گونه ها را با یکدیگر نمی دهد و قطع ارتباط 
بین جمعیت گونه ها در آینده طوالنی مدت، بسیار خطرناک است. وی افزود: کنوانسیون تنوع زیستی 
تا ســال 2010 چند هدف را طراحی کرده بود که وقتی نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد 
اغلب کشــورها موفق به انجام اهداف تعریف شده نشده اند، بنابراین دهه 2010 تا 2020 به دهه تنوع 
زیستی معروف شد و کنوانسیون تنوع زیستی 20 اقدام را تعریف کرد و کشورها را متقاعد به انجام آن کرد 
که تا سال 2020 برای این اهداف برنامه ریزی کند. حفاظت از زیستگاه ها، حذف تهدیدات و... از جمله 
اولویت های این اهداف است. اولویت اصلی که بر عهده دولت ها گذاشته شده، تهیه استراتژی ملی برای 

تنوع زیستی است که تا 2016 باید برای کنوانسیون تنوع زیستی ارائه شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کیانوش عیاری به کدام تجمع رفت؟
در میان هنرمندانی که 3 اســفند ماه برای حمایت از 
حقــوق حیوانات در پی انتشــار فیلــم آزار و اذیت یک 
ســگ آمده بودند،کیانوش عیــاری کارگردان »خانه 
پدری«،»بودن یا نبودن« و سریال »روزگار قریب« هم 
حضور داشت. در حالی 3 اســفند ماه حامیان حقوق 
حیوانات در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست گرد 
هم آمدند که هنرمندانی چون کیانوش عیاری، هدیه 
تهرانی،میترا حجــار، صابر ابر، و مصطفی آل احمد با 

مردم همراه شدند. بازتاب حضور هنرمندان در این تجمع بیشتر حکایت از حضور بازیگران داشت اما 
مصطفی آل احمد کارگردان »پوسته« در متن کوتاهی که در اختیار ایسنا گذاشت، درباره  این تجمع 
نوشت:»در تجمع روز دوشنبه 3 اسفند 94 یک کارگردان سینمای ایران در میان تجمع کنندگان که 
برای حمایت از وضع قانون حمایت از حیوانات در مقابل سازمان محیط زیست جمع شده بودند به 
چشم می خورد، او کیانوش عیاری بود، وقتی در میان تجمع کنندگان او را یافتم، چند کالمی با او 
صحبت کردم، برای کیانوش عیاری سیِنما تنها حرفه نیست، سیِنما ابزاری برای اصالح امور است 
و او سر پر شوری برای مشارکت در مسائل اجتماعی دارد. او معتقد است جامعه ای که با حیوانات 
مهربان نباشد یک گام بزرگ به سوی خشونت بر می دارد.« تعدادی از حامیان حقوق حیوانات در پی 
انتشار فیلم آزار و اذیت یک سگ، 3 اسفند ماه در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند 
و به شــدت به رفتار برخی هموطنان نسبت به حیات وحش به ویژه حیوانات شهری یا بی صاحب 

معترض شدند و خواستار وضع قوانینی بازدارنده در این زمینه شدند.

بازیگران ایرانی در سوئد به صحنه می روند 
نمایش »روزن« به کارگردانی جواد عاطفه در استکهلم 
به صحنه می رود. جواد عاطفه با اعالم این خبر گفت: 
این نمایش که تولید مشترک ایران و سوئد است، نوشته 
نســیم برغشــی، نویســنده  جوان ایرانی است که در 
سوئد بزرگ شده و به موفقیت هایی دست یافته است. 
او ادامه داد: این نمایشــنامه که در فســتیوال معتبر 
»نمایش نو، دنیای نو« در ســوئد مــورد توجه و تقدیر 
قرار گرفته اســت، درباره مهاجرت و انسان مهاجر در 

رویارویی با انسانی بومی سرزمینی است که به آن مهاجرت کرده است. هم میزبان و هم مهمان 
در یک بن بست گرفتار شده اند و... مترجم نمایشنامه »پلیکان« با معرفی بازیگران این اثر توضیح 
داد: لوویسا ِوستربلوم، امیل ِککونیوس، ملیحه مینوخرد، امیر برغشی و عاطفه پاکبازنیا بازیگران 
این نمایش اند. لوویسا ِوستربلوم فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه نیویورک و بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون سوئد است. امیل ککونیوس دانش آموخته  تئاتر در استکهلم و بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون سوئد است. ملیحه مینوخرد و امیر برغشی؛ بازیگران ایرانی مقیم سوئد این نمایش، از 
هنرمندان تئاتر دهه  پنجاه و شصت تئاتر ایران اند که اواسط دهه  شصت به سوئد مهاجرت کردند 
و فعالیت های تئاتری خود را در این سرزمین ادامه دادند. عاطفه در مورد اجرای این اثر در ایران 
بیان کرد: این نمایش سال 95 در ایران به صحنه خواهد رفت و پس از اجرای این نمایش در ایران، 
تور اروپایی اجرای این نمایش ادامــه خواهد یافت. نمایش »روزن« به طراحی و کارگردانی جواد 

عاطفه در ماه مارچ در تئاتر شهر استکهلم به روی صحنه می رود.

قزاق ها
نویسنده: لف تالستوی
مترجم: عباس علی عزتی
نشر چشمه
قیمت: 14۰۰۰تومان
1۹۳ صفحه 

از نظر پاپ فرانسیس، دونالد ترامپ نمی تواند خود را مسیحی بداند!


