
در انتظار »سه شنبه بزرگ«
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا درمرحله روند رأی گیری برای گزینش نامزد نهایی دو حزب 
اصلی قرار دارد. در این شرایط، نامزدهای دوحزب بزرگ این کشور، ایالت به ایالت در رقابت درون حزبی 
حاضر می شوند و میزان اقبال عمومی به خود را آزمایش می کنند. در این میان، شنبه شب در ایالت کارولینای 
جنوبی و در چهارمین رقابت درون حزبی دموکرات ها، هیالری کلینتون موفق شد یک بار دیگر رقیب اصلی 

صفحه 4خود، یعنی برنی ساندرز را شکست دهد. بر اساس گزارش پایگاه خبری »یو اس ای تو دی« ...
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مادر ۸۱ ساله ام پیروزی ام 
را دید و این هدیه ای 

فوق العاده بود

سیف خواهان همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد

یک درخواست سوییسی!
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس 

شورای اسالمی درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های الزم برای خروج نام 
ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم را انجام دهند. ولی اله سیف در دیدار با هیات اقتصادی 
سوئیس، پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بانکداران دو کشور برای رفع ابهامات احتمالی را ارائه کرد. 
رئیس کل بانک مرکزی به روابط مناسب بانکی ایران و سوئیس در گذشته به ویژه در دوران تحریم 

های بین المللی اشاره کرد و افزود: عالقه مندی مقام های سوئیس برای همکاری با بانک های 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3ایرانی را هیچگاه فراموش نمی کنیم؛ ضمن آنکه امیدواریم شرایط  ... صفحه 7

جیانی اینفانتینو که جمعه شب 
در انتخابات ریاســت فیفا 
به پیروزی رسید و تا سال 
۲۰۱۹ هدایت فدراسیون 

جهانی فوتبال را ...

مذاکرات غیرهسته ای با آمریکا بستگی به عملکرد کنونی شان دارد

سیاستهایمتحتفشارعوضنمیشود
صفحه 3

صفحه 5

ســخنگوی حــزب کارگــزاران 
ســازندگی در تحلیل خود از رأی 
مردم تهران، گفت: ما شــاهد یک 

بلوغ سیاسی در  ...

نایب رییس فراکسیون اصولگرایان 
رهــروان والیت گفت: بــا تدابیر 

شورای نگهبان  ...

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر اینکه آیت اهلل واعظ 

طبسی جزو ...

توصیهبهجناح
پیروزانتخابات

دشمناننظام
ازنفوذ،

ناامیدشدند

آیتاللهطبسی
ازاستوانههای

انقالباست

اصالح طلبان گام دوم را برداشتند

روحانی  با شجاعت مسوولیت 
مذاکره را  قبول کرد

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان این کــه 
همکاری های هسته ای ایران و روسیه در طول این 
مدت نیم بند و در ســطوح پایین بوده اســت، گفت: 
تقاضا از طرف کشــورهای خارجــی برای همکاری 
هســته ای با ایران بســیار زیاد اســت و امروز با یک 
کشــور جدید برای همکاری گفت و گو خواهیم کرد.
علی اکبر صالحی در مراسم رونمایی از شمش عناصر 
نادر استحصال شــده از خاک که روز یکشنبه )نهم 

صفحه 3اسفند( در ســازمان توسعه  ...

افشاگری درباره تعامالت 
پشت پرده امارات و اسرائیل 

پایگاه خبری »شــئون خلیجیه« امروز )یکشنبه( به 
نقل از یک نویســنده و مســئول عرب، به افشاگری 
نقش مخرب امــارات در منطقه عربی و بخصوص 
کشــورهای درگیر انقالب های عربــی بویژه طرح 
تسلیم کشــور مصر به رژیم صهیونیستی پرداخت. 
محمــود رفعــت، مدیــر دانشــکده قانــون و روابط 
بین الملل در بروکســل و وکیل بیــن المللی در اروپا 
نوشــت: »طرح امارات این بود تا شرایط را به شکلی 

صفحه 4فراهم نماید که رژیم اسرائیل ...

فساد در صندوق بازنشستگی
فروش 12 هزار متر زمین در مینی ســیتی به یک ششــم 
قیمــت واقعــی، اجــاره 1500 متــر زمیــن و 400 متــر 
ملک تجــاری در خیابان فرشــته به قیمــت 40 میلیون 
تومــان در مــاه و انتقــال ارز با چهار برابــر قیمت متعارف 
در صرافی ها ســه پرونده فســاد در صندوق بازنشستگی 
کشــوری اســت که رئیس فعلی آن از  آنهــا رونمایی کرد.
رئیس صندوق بازنشستگی کشــوری از سه پرونده فساد 
در صندوق بازنشســتگی خبر داد و گفت: دو پرونده اول 
که مربــوط به خرید و اجاره دو قطعــه زمین و ملک بوده 

صفحه 5حل شــده و امالک بــه صندوق  ...

 چطور ایمن 
خانه تکانی کنید؟

خانــه تکانی یکی از ســنت های زیبای مــا ایرانیان 
اســت که اگر با رعایت نکات ایمنی همراه نباشــد، 
ممکن اســت به یک دردســر تمام عیار تبدیل شود؛ 
دردسری که ســالمت تمام اعضای خانواده، بویژه 
خانم هــای خانــه دار را تهدیــد می کنــد. کمردرد، 
گــردن درد، مســمومیت، تنگی نفس، حساســیت 
پوســتی و درد دســت و پــا از رایج تریــن عــوارض 
خانه تکانی های نادرست و غیرایمن است؛ عوارضی 

صفحه 6کــه با رعایت برخــی اصول  ...

 گمانه زنی ها در خصوص 
رأی مخفی کفاشیان!

انتخابــات فدراســیون جهانــی فوتبــال برگــزار و 
اینفانتینــو بــه عنوان رئیس جدید و جایگزین ســپ 
بالتر معرفی شــد. در این بین اما مشــخص نیست 
علی کفاشــیان بــه چه نامــزدی رای داده اســت.
علی کفاشــیان که به زوریخ ســفر کــرده بود قبل از 
شــروع انتخابات فیفا و در پاســخ به این ســوال که  
همراه فدراســیون های آســیایی ســرانجام به این 
جمع بندی رسیدید که به شــیخ سلمان رأی دهید؟ 

صفحه 7گفت: جمع بندی خاصی نبود و  ...

صفحه 2

اصولگرایان بازنده رقابت لیست ها شدند
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رسیدگی به بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز در دادسرای نظامی
وکیل مدافع علی مطهری از رسیدگی به بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز در دادسرای نظامی خبر داد.مصطفی 
ترک همدانی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حین رســیدگی به پرونده موکلم دالیلی بدســت آمد که منجر به تشکیل 
پرونده جدیدی در دادسرای نظامی استان فارس شد و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده 
اســت.وی با بیان اینکه موکلم به حکم دادگاه در بخش نخست پرونده مبنی بر محکومیت متهمان به حبس و شالق 
تعلیقی اعتراض نکرده زیرا پرونده وارد مرحله دوم شده است، ادامه داد: در مورد پرونده این بخش موکلم وعده داده بود 
که اگر حمله کنندگان نام آمران را اعالم کنند، ایشان نسبت به حکم دادگاه اعتراضی نخواهند کرد.ترک همدانی افزود: 

حدود یک ماه است که این پرونده تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از ظهر دوشنبه 
18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در آنجا مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت.پس از اعالم شکایت علی 
مطهری از عامالن این حادثه و به جریان افتادن پرونده و ارســال آن به دادگاه، سه جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه دانشگاه شیراز در شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 شــیراز به صورت غیرعلنی برگزار شــد و متهمان پرونده به حبس و شالق تعلیقی محکوم شدند.مصطفی ترک همدانی پیش از 
این به ایســنا گفته بود که در بخشــی از حکم۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخالل در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به 2 ماه 
حبس و 10 ضربه شالق محکوم شده اند اما این حکم 2 سال تعلیق دارد. همچنین 2 متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و 3۷ ضربه شالق 

محکوم شده اند که حکم این 2 متهم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است.

وزیر کشور چهار شب است سر کار حضور دارد
پس از آنکه در برخی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر ســفر رحمانی فضلی وزیر کشور به مشهد جهن پیگیری برخی از 
امور انتخاباتی منتشــر شد حسینعلی امیری به این خبر واکنش نشان دادو گفت این خبر صحت ندارد چون بنده خدا 
وزیر کشــور چهار سب است که در سر کار حضور دارد.ســخنگوی وزارت کشور در ادامه از افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات خبر داد و گفت: آمارهای ارائه شــده نهایی نیست و بر اساس تعداد آرائی که شمارش شده بود، منتشر شده 
است.حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشــور در جمع خبرنگاران در خصوص فهرست نهایی منتخبان مجلس 
خبرگان گفت: آمارهای ارائه شــده نهایی نیست و بر اساس تعداد آرائی که شمارش شده بود، منتشر شده است.وی 

ابراز امیدواری کرد: به تدریج اطالعات تکمیل می شود.قائم مقام وزیر کشور افزود: صندوق هایی که شمارش می شوند نیز به این آراء اضافه خواهند 
شد.امیری در خصوص زمان پایان شمارش آراء اظهار کرد: فعال مشغول هستند تا ببینیم چه زمانی به پایان می رسد.وی در خصوص برگزاری دور 
دوم انتخابات در تهران نیز تصریح کرد: هنوز مشخص نیست. اعالم آراء فرمول دارد. اگر کسی بتواند یک چهارم آراء مأخوذه صحیح را کسب کند، 
منتخب محسوب خواهد شد.امیری در خصوص مشارکت مردم تهران در انتخابات نیز ادامه داد: به تدریج صندوق های تهران اعالم می شود، ما 
هم به تدریج اعالم می کنیم.وی با تاکید بر اینکه وزیر کشــور به مشهد ســفر نکرده است، خاطرنشان کرد: بنده خدا چهار شب است سر کار حضور 
دارد.قائم مقام وزیر کشــور در خصوص افزایش مشارکت مردم در انتخابات نســبت به انتخابات دور قبل مجلس نیز گفت: تعداد رأی دهندگان این 

دوره نسبت به دوره قبل مجلس افزایش یافته است.

کشف دو گروه تروریستی 
پیش از برگزاری انتخابات

وزیــر اطالعــات از دســتگیری چند فــرد مرتبط با 
جریان های تروریســتی کــه قصد انجــام اقدامات 
تروریستی همزمان با برگزاری انتخابات را داشته اند 

خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین علوی صبــح امروز 
در نشســتی خبری با اعــالم این خبــر، افزود: 19 
بهمن مــاه یعنی 18 روز قبــل از برگزاری رأی گیری 
یکی از عناصر تکفیری را در مرزهای جنوب شــرق 
کشــور شناســایی کردیم که دو بمب دست ســاز را 
فراهم کرده بود که امکان کنترل از راه دور را داشت. 
وی همچنیــن مقادیــری مــواد منفجــره ، ریموت 
کنترل الکترونیک، مواد پیش ســاز و اقالمی که در 
عملیات های تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند 

را به همراه داشت.
وی با اشــاره به این اقالم از یک عدد بمب آهنربایی 
نام برد که تروریســت مذکور قصد داشــت از طریق 
چســباندن آن به اتومبیل نســبت بــه انجام اعمال 

تروریستی در داخل کشور اقدام کند.
وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: همچنین ما در ایام 
برگزاری انتخابات که همزمان با ایام فاطمیه )س( 
بود مطلع شــدیم که جریان های تروریستی خارج از 
کشــور از غرب کشــور امکان ورود و انجام عملیات 

تروریستی را دنبال می کنند.
وی با اشــاره به همکاری دســتگاه های مختلف با 
وزارت اطالعــات در جهــت کنتــرل مناطق مرزی 
غرب کشور گفت: چهارشــنبه هفته گذشته مقارن 
با ۵ اسفند یک تیم چهارنفره تروریستی را شناسایی 
کردیم که اقالم زیادی برای انجام عملیات انتحاری 
از جملــه ۶ جلیقه انتحــاری برای انجــام عملیات 
انتحــاری، چاشــنی الکترونیکی، پــودر انفجاری، 
فیتیله انفجاری و... را به همراه داشــتند که همه را 
برای انجام عملیات انتحاری و تروریستی تهیه کرده 
بودند تا بــه زعم خود در ایام انتخابات که همزمان با 

ایام فاطمیه )س( بود امنیت مردم را سلب کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت اطالعــات از هیچ 
کوششــی برای برقراری امنیت کشور دریغ نکرده و 
نمی کند خطاب به جریان های تروریســتی، گفت: 
نقطه کوری وجود ندارد که جریان های تروریســتی 
بخواهند از آن برای ورود به کشور استفاده کرده وبه 
امنیت مردم ضربه بزنند. هرگز این مجال به آنها داده 

نشده و از این به بعد نیز داده نخواهد شد.
وزیــر اطالعــات در بخــش اول ســخنانش نیز با 
اشــاره به حماســه پرافتخار حضور پرشور مردم پای 
صندوق های رأی آن را در مخابره پیام عزت و اقتدار 
ایران اســالمی به همه جهان موثر برشمرد و گفت: 
چشــم جهانیان با حضور پرشــور مردم در انتخابات 
خیره شــد. مردم ایران در انتخابات ۷ اسفند به پیام 
رهبر خویش لبیک گفته و در انتخابات حاضر شدند.
وی با بیان اینکه ما همت واالی خود را برای خدمت 
به مردم بــه کار خواهیم بســت، اظهار کــرد: ما به 
عنوان خدمتگزاران ملت تالش کردیم تا انتخابات 
۷ اسفند در فضایی توأم با امنیت و آرامش برگزار شود 
که با لطف الهی چنین شد و مردم با آرامش آرای خود 

را به صندوق ها ریختند.
وی با بیان اینکه روشن بود جریان های تروریستی و 
آنها که به آرامش ما رشک می برند تالش می کنند تا 
آرامش و امنیت فضای انتخابات را مخدوش کنند،  
گفت: ســربازان گمنام امام زمان )عــج( همگام با 
دســتگاه های امنیتی، انتظامی، قضایی و دستگاه 
سیاسی در این ایام اشراف اطالعات خود را مضاعف 
کردند و تمــام صحنه ها را زیر نظر گرفته و اشــراف 

اطالعاتی خود را باال بردیم.

اصالحطلبانگامدومرابرداشتند
اصولگرایان بازنده رقابت لیست ها شدند

نتایــج انتخابات مجلس و خبــرگان به ویژه در تهران بــرای اصولگرایان تکان 
دهنده بود. 30 نفر اول تهران، 30 نفر لیست اصالح طلبان هستند و هیچ یک 
از کاندیداهای ائتالف اصولگرایان جایی در مجلس نخواهند داشت. سرلیست 
ائتالف اصالح طلبان نفر اول اســت و سرلیست ائتالف اصولگرایان نفر سی و 
یکم. اوضاع در نتایج خبرگان هم به همین ترتیب است. 1۵ نفر از 1۶ نفری که 
باید از تهران به مجلس بروند از لیســت خبرگان مردم هســتند و تنها کسی که 
از لیســت مورد حمایت جامعتین در این میان هست، احمد جنتی دبیر شورای 
نگهبان است، آن هم در جایگاه پانزدهم و آیت الله یزدی رئیس فعلی خبرگان 

و آیت الله مصباح یزدی نیز اصال خارج از 1۶ نفرند.
اتفاقی که نشان می دهند مردم الاقل در تهران به دعوت اصالح طلبان برای 
رای دادن به »هر دو لیست« لبیک گفته اند. اتفاقی که به جز یک بار در مجلس 
ششم دیگر رخ نداده است. اینگونه است که اصولگرایان شناخته شده و باسابقه 
ای چون مصباحی مقدم، توکلی و ابوترابی رقابت را به کسانی کمتر شناخته شده 
یا اساسا ناشناخته از اصالح طلبان واگذار کردند. رای لیستی طرفردان اصالح 
طلبان وقتی قابل توجه تر است که دقت کنیم اصولگرایان نیز تمام تاکیدشان 

بر رای لیستی برای هر دو لیست بود. 
امــا وضعیت فقــط در تهران به این صورت نیســت. در اکثر شهرســتان هایی 
که اصالح طلبان کاندیدای اصالح طلب داشــته اند یــا از کاندیدای معتدل و 
اصولگرایی برای انتخابات مجلس حمایت کــرده اند، رای آورده اند. در برخی 
حوزه ها مثل یزد فقط کاندیداهای اصالح طلب رای آورده اند و هیچ اصولگرایی 
به مجلس راه نیافته اســت. با بررســی آمارها در کل 108 کرســی نمایندگی به 
اصولگرایان رسیده و اصالح طلبان نیز موفق به کسب 8۵ کرسی نمایندگی شده 
اند. همچنین نامزدهای مســتقل نیز موفق به کسب 2۷ کرسی مجلس دهم 
شده اند. همچنین 8۶ نامزد به دور دوم انتخابات مجلس راه یافته اند که در این 

میان ۴1 نامزد اصولگرا، 2۷ نامزد اصالح طلب و 18 نامزد مستقل هستند.
و همه این ها در حالیســت که اصــالح طلبان اکثر کاندیداهــای خود و همه 
کاندیداهای درجه یک خود را در مرحله بررسی صالحیت ها از دست داده بودند، 
در بسیاری از حوزه ها اساســا نامزدی برای رقابت با اصولگرایان نداشتند و در 
بسیاری از حوزه ها نیز تنها در روزهای آخر بود که با روشن شدن وضعیت بررسی 
صالحیت ها توانستند کاندیدای خود را مشخص کنند. موضوعی که با درنظر 
گرفتن آن ها می توان از پیروزی قاطع اصالح طلبان یا به بیان دیگر شکســت 

سنگین اصولگرایان در این انتخابات سخن گفت.

»نه« به تندروی، »آری« به آشتی ملی
هرچند تا اعالم قطعی نتایج انتخابات مجلس و خبرگان واکنش های رســمی 
چندانی از سوی بزرگان دو جریان اصالح طلب و اصولگرا نخواهیم دید، برخی 
از تحلیلگران و فعاالن سیاسی در شبکه های اجتماعی و در مصاحبه هایی به 

تحلیل این نتایج پرداخته اند. 

یکی از تحلیل های ارائه شده رای مردم به اعتدال و »نه« گفتن به تندروی است. 
صادق زیباکالم در این خصوص با بیان اینکه مردم از تندروی و افراطی گری و 
آمریکاستیزی و غرب ستیزی رویگردان هستند، می گوید: مردم این نگاه ها را 
نمی خواهند و با رأی خود این مســئله را نشان دادند، به جای آن مردم خواهان 
دراز کردن دست دوستی به سمت همسایگان و غرب و خواهان تنش زدایی با دنیا 
هستند. زیباکالم روزنامه در یادداشتی در روزنامه آرمان نیز رای مردم را »آری« 
به برجام 2 و آشتی ملی می خواند و می نویسد: »اصولگرایان که از پیروزی و بر 
ســریر قدرت نشستن مسرور بودند خیلي با آشــتي ملي میانه نداشتند اما نتایج 
انتخابات مجلس دهم درتهران نشــان داد که اتفاقا براي آشــتي ملي و برجام 

داخلي یا برجام2 چه توان و حمایت مردمي بالقوه اي وجود دارد«.
اما یکی از عللــی که اصالح طلبان در این میان مطــرح می کنند، وجود رهبر 
معنوی برای اصــالح طلبان و فقدان آن در میان اصولگرایان اســت. به گفته 
آن ها مهم ترین علت پیروزی اصالح طلبــان پیام چند دقیقه ای رئیس دولت 

اصالحات علی رغم ممنوع التصویری او بوده است.

ائتالف، علت شکست اصولگرایان
اما در کنار تحلیل ها درخصوص علت پیــروزی اصالح طلبان، عباس عبدی 
فعال اصالح طلب از جمله اصالح طلبانی است که به علل شکست اصولگرایان 
می پردازد و مهم ترین آن ها را »وحدت« آن ها و نگاهشــان به موضوع وحدت 
می خواند. عبدی می گویــد: »اصولگرایان به مقوله وحدت خیلی صوری نگاه 
می کنند و معتقدند اگر در انتخابات 92 شکست خوردند به این دلیل بود که به 
وحدت نرســیدند«. وی با بیان این اینکه ارائه صرفًا یک لیست با این همه افراد 
متضاد وحدت محسوب نمی شود، بلکه وحدت باید در عمل باشد و بازتاب آن 
در لیست دیده شود، می گوید این در حالیست که در لیست اصولگرایان کسانی 
در کنار هم بودند که برخی موافق دولت و توافق هسته ای بودند و برخی مخالف.

به گفته عبدی بهترین کار این بود که اصولگرایان با دو یا سه لیست وارد انتخابات 
می شدند تا هر لیست بازتاب بخشی از ماهیت آنها باشد و فضا را دو قطبی نکند. 
عبدی در بیان دیگر علت شکســت اصولگرایان می گوید: »لیدری و راهبری 
لیست اصولگرایان جبهه پایداری بود و اصولگرایان در این انتخابات چوپ جبهه 
پایداری و طرفداران احمدی نژاد را خوردند«. وی با بیان اینکه اصولگرایان سنتی 
باید راه خود را از احمــدی نژادیها و پایداری جدا کنند، می گوید: »اما چون آنها 
گمان دارند که نمی توانند با اصالح طلبان رقابت کنند به اشــتباه به پایداری ها 

نزدیک می شوند و قربانی این گروه می گردند«.
مشــکل ائتالف و نیز لیدری جریان پایداری اما از سوی اصولگرایان نیز مطرح 
می شود. در حالی که بسیاری از رسانه های اصولگرا تمام تاکیدشان بر پیروزی 
اصولگرایان در شهرستان هاســت و به رای آن ها در تهران نمی پردازند، صراط 
نیوز جزء آن دســته از رســانه های اصولگراســت که به بررســی علت شکست 
اصولگرایان در تهران می پردازد. این سایت در یادداشتی با عنوان »از تکروی 92 

تا ائتالف بازی 9۴، چرا "لیست حداد" باخت؟« مشکل را خود ائتالف حداد عادل 
عنوان می کند و می نویسد: »پذیرش این واقعیت که سازوکار ائتالف در جریان 
اصولگرایی از ابتدا اشتباه بوده احتماال برای مدعیان اصولگرایی دشوار است اما 
تالش برای فرافکنی و توجیه اشتباه، احتماال باعث تکرار آن در آینده خواهد شد«. 
این یادداشت به طرح این سوال مهم می پردازد که مگر جریان هایی مثل جبهه 
پایداری، جمعیت ایثارگران و چند وزیر احمدی نژاد چه سهمی از اصولگرایان را 
تشــکیل می دادند که ائتالف این جریان ها را به نام "ائتالف بزرگ اصولگرایان" 
جا زده بودند، می نویسد: »مشکل از آنجاست که ظاهرا حامیان و هسته اصلی 

تشکیل دهنده ائتالف اساسا اعتقادی به بخش بزرگی از اصولگرایان ندارند«.

اصولگرایان چه می گویند؟
حسن بیادی یکی از نامزدهای اصولگرا درخصوص رای نیاوردن اصولگرایان 
و رای حــداد عادل در تهران علت را نیاوردن چهــره های جدید می خواند و می 
گوید: »در این خصوص بار ها بنده و دوســتان تذکر دادیم و گفتیم کســانی که 
بیش از ســه دوره در مجلس بودند، نیایند و به جای چنین افرادی از چهره های 

جدید انقالبی استفاده کنیم ولی گوش کسی بدهکار نبود«.
خوش چهره نامزد دیگر اصولگراست که در این خصوص اظهار نظر کرده است 
و درخصوص دالیل شکست ائتالف اصولگرایان گفته است: »دالیل متعددی 
وجود داشــت ولی مهمترین ضعف درباره لیســت ائتالفی اصولگرایان غرور و 
خودشیفتگی بیش از حد نسبت به انتخابات بود که سبب شد آنان آمادگی الزم 

و مطابق با حقایق را در انتخابات نداشته باشند«.
محمد مهاجری روزنامه نــگار و فعال اصولگرا نیــز در وبالگش از خود و دیگر 
اصولگرایان انتقاد می کند و به آســیب شناســی جریان فکری اش می پردازد. 
مهاجری در این یادداشت با عنوان »با خودمان چه کرده ایم، ما اصولگراها؟« 
می نویســد: »باخته ایم آقا. نه امروز و 2 ســال پیش ، همان 10سال پیش که 
همه تخم مرغهای مان را گذاشتیم توی سبد احمدی نژاد، ما اصولگراها. ادعا 
می کنیم بعضی رقبایمان دروغ مــی گویند،بی دینند، القیدند، لیبرالند و هزار 
چیز دیگر. قبول. همه اش درست. اما خودمان آنگونه که می نماییم، نیستیم ما 
اصولگراها. در این یکی دوماه هرکاری که می توانستیم کردیم تا لج رقیب مان را 
در بیاوریم . اگر چنین نمی کردیم، جامعه مان دوقطبی نمی شد و افرادکاردان 

و بلدی هم وارد مجلس می شدند، از ما اصولگراها«.
وحید یامین پــور دیگر فعال اصولگرا امــا نظر متفاوتی دارد. او در یادداشــتی 
شکســت اصولگرایان در تهران را نه سیاسی که فرهنگیی خواند. یامین پور در 
یادداشتی با بیان اینکه تهران شهری بزرگ و چند فرهنگی است، می نویسد: 
»آنچه روشن است اینکه رای بخشی از مردم تهران عمومًا قداست زدایی شده 
و عرفی و حامل ارزش های غربگرایانه اســت«. به بــاور او اصالح طلبی برای 
این بخش از مردم نه یک گرایش سیاســی که مجموعه ای از نشانه ها و معانی 

فرهنگ نوگرایانه و مدرن است. 

واکنش روزپیگیری روز

ترکیب ریاست مجلس بعدی نباید به دعوای حیدری نعمتی تبدیل شود
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: ترکیب ریاســت مجلس بعدی نباید به دعوای حیدری نعمتی تبدیل شود.علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی عصر امروز در بازدید از ستاد 
انتخابات کشــور و در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگزاری انتخابات ۷ اسفند، گفت: کار خوب ســازمان یافته انجام شد و در مسیر کار احساس می شــد تالش ها در جهت آرامش جامعه 
اســت و این کار ارزشمندی است که انتخاباتی سالم برگزار شد.وی با بیان اینکه برای خسته نباشید به اینجا آمده ام، تصریح کرد: امیدوارم انتخابات باعث خیر و پیشرفت کشور باشدرئیس 
مجلس در پاســخ به این ســوال که  آیا با ترکیبی که مجلس آینــده دارد رئیس مجلس می مانید یا خیر؟ ادامه داد: بنده رجال الغیب نیســتم که پیش بینی کنــم. از اینکه مردم با حضور خود 
صحنه ای از مشــارکت را خلق کردند، ارزش اســت و نباید این مسئله را تبدیل به کشــمکش کنیم.الریجانی تصریح کرد: وزارت کشور تالش خوبی داشــته و الحمدالله انتخاباتی با شکوه در 
کشــور برگزار شده است.وی با اشــاره به اینکه ترکیب ریاســت مجلس بعدی نباید به دعوای حیدری نعمتی تبدیل شــود، گفت: هرکس به مجلس می آید مسئولیت خود را درست تشخیص 

دهد تا آن را درست انجام دهد.

سیاسی
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سیاستهایمتحتفشارعوضنمیشود
مذاکرات غیرهسته ای با آمریکا بستگی به عملکرد کنونی شان دارد

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت و گویی با خبرنگاران خبرگزاری ایســنا به 
سواالت آنان درخصوص مذاکرات و مسائل منطقه ای پاسخ گفت. ظریف در 
این گفت و گو درخصوص ادامه مذاکره با آمریکا درمورد مسائل غیرهسته ای، 
عدم ایجاد محدودیت توافق هسته ای برای برنامه موشکی، تنش زایی عربستان 

در منطقه و نیز جابه جایی ها در وزارت خارجه سخن گفت. 

آمریکا برای رفع بی اعتمادی اقدام کند
محمدجواد ظریف در این گفت و گو درخصوص احتمال مذاکره ایران و آمریکا 
درباره مســایلی فراتر از بحث هســته ای با تاکید بر "بی اعتمادی مردم ایران به 
آمریکا که بی اعتمادی عمومی است" به نظرسنجی دانشگاه مریلند در این رابطه 
اشــاره کرد و گفت:  در این نظرســنجی اکثریتی از مردم ایران از برجام حمایت 
می کنند ولی اکثریت باالتری نسبت به آمریکا بی اعتماد هستند. بنابراین آمریکا 

برای رفع بی اعتمادی باید اقدام کند. 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه صدور دستورالعمل صرف در رفع تحریم ها کفایت 
نمی کند و باید اطمینان یابند که دســتورالعمل ها اجرایی می شــود تاکید کرد: 
این ها مالک هایی است که ما در آینده از حرف تا عمل آمریکایی ها را می سنجیم 
کــه آیا آن ها به توافــق و تعهدات خود پایبند هســتند یا مالحظــات دیگری بر 
سیاست های شان حاکم است، این مســاله است که تعیین می کند آیا مقامات 
عالی کشور در آینده منافع ملی را در این می بینند که گفت وگوی دیگری با آمریکا 

در حوزه دیگری صورت گیرد یا خیر. 
رییس دستگاه دیپلماسی کشور علت این که هنوز با آمریکایی ها مذاکره می کنیم 
از جمله در حاشــیه اجالس مونیخ یا لندن را موضوع برداشته شدن تحریم ها 
عنوان کرد و تصریح کرد: ما در وزارت  خارجه این روند را رصد و پیگری می کنیم.
ظریف در عین حال اظهار کرد: فکر می کنم روند اجرای برجام بد نبوده است اما 
آن قدر هم که ایجاد اعتماد کند، جدی نبوده است. شاید مقداری از این مساله به 
خاطر مجموعه تار عنکبوتی تحریم ها اســت که آمریکایی ها دور خود تنیده اند 

و االن خودشان هم در این تار عنکبوت گیر کرده اند.

هیچ خدشه ای به برنامه موشکی وارد نمی شود
ظریف در بخش دیگری از این گفــت و گو با تاکید بر این که "تصمیم 
ما برای مذاکره صرفا بر سر موضوع هسته ای به خاطر بی اعتمادی 
اســت که به آمریکا داشــتیم و موضوعــات دفاعی مــا ارتباطی به 
بحث هســته ای ندارد و به همین دلیل اجازه ندادیم این موضوعات 

وارد برجام شــود"، افزود: آمریکایی ها خودشــان بارها 
گفته اند، موضوع موشکی نقض برجام نیست. 

ظریف درباره خریدهای تســلیحاتی و مســایل 
دفاعی کشــور با اشــاره به این مطلــب که در 
قطعنامه های قبلی هرگونه همکاری دفاعی 

با ایــران ممنوع بــود، افــزود: در ضمیمه 
قطعنامه 2231 برخی همکاری ها نیازمند 
مجوز شــورای امنیت است و این به طور 

ماهوی وضعیت را تغییر داده اســت. در عین حال اعــالم کرده ایم برای توان 
دفاعی و موشکی مان از کسی اجازه نمی گیریم. 

وی با بیان اینکه سایر کشــورهایی که بخواهند با ایران همکاری داشته باشند 
رونــد مذکور در شــورای امنیت را آن ها بایــد طی کنند نه این که مــا به آن روند 
متعهد باشــیم، تاکید کــرد: اتفاقا در برجام اطمینان حاصــل کردیم که تامین 
نیازمندی های دفاعی مان در اقــالم و مواد دو گانه ارتباطی با برجام پیدا نکند. 
مذاکرات بسیار سختی در این زمینه داشیم که شاید ماه ها طول کشید و از آخرین 
موضوعاتی بود که در مذاکرات حل و فصل شد. ما در این زمینه که تامین اقالم 
دفاعی برجام را نقض نخواهد کرد، نگرانی نداریم. کمال دقت شده است که نه 
به برنامه موشکی و نه در زمینه تامین قطعات دفاعی و موارد الزم برای بحث های 

دفاعی هیچ خدشه ای وارد نشود.

ایران به دنبال تنش در منطقه نیست
اظهارات عادل الجبیر در مصاحبه با هفته نامه آلمانی اشپیگل از دیگر سواالتی 
بود که از ظریف پرســیده شــد. او در واکنش به بخشــی از گفته های این مقام 
ســعودی که گفته بود ایرانی ها دیپلمات های ما را کشته اند، اظهار کرد: عادل 
الجبیر در این مدتی که مسوولت وزارت امور خارجه عربستان را پذیرفته  آن قدر 
حرف های خالف زده  که فکر نمی کنم کســی در دنیا حرف های ایشان را جدی 
بگیرد و من هم قصد ندارم به حرف هایی که خیلی جدی نیست با پاسخ دادن به 

اظهاراتش اعتبار ببخشم و روش خود را در این زمینه نمی شکنم.
ظریف در ادامه با تأکید بر اینکه مردم دنیا عاقل تر از آن هستند که حرف های وزیر 
امور خارجه عربستان را جدی بگیرند در پاسخ به این سوال که آیا در جریان سفر 
یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان به تهران بحثی به عنوان میانجیگری 
بین ایران و عربستان از سوی عمان صورت گرفت با توجه به این که مردم ایران 
از کشــور عمان به عنوان میانجی خاطراتی را به یاد دارند؟ تصریح کرد: ایشان 
برای میانجیگری نیامده بودند. شما باید توجه کنید که روابط ما با عمان روابطی 

ذاتی است و نسبی نیست.
این دیپلمات عالی رتبه ایرانی، ادامه داد: عمان کشور همسایه ماست 
و ما تالش داریم که ارتباط خود را با عمان در موضوعات مختلف 
گسترش دهیم و مطمئنا کسی که بخواهد برای میانجیگری 
سفری داشته باشد وزیر تجارت، سرمایه گذاری و رییس بانک 

مرکزی اش را به همراه نمی آورد. 
وزیــر امــور خارجه کشــورمان در ادامــه در پاســخ به این 
ســوال که بعد از تحوالت صــورت گرفته بین 
روابط ایران و عربســتان اشخاصی مانند 
اشــتاین مایر و ابراهیم جعفری وزیران 
خارجــه آلمــان و عــراق و هم چنین 
نواز شریف، نخســت وزیر پاکستان 
بــرای میانجیگری بیــن ایران و 
عربســتان به تهــران و ریاض 
ســفر کردنــد، آیــا در ایــن 

میانجی گری هــا موفقیتی وجود داشــت یا این که هم چنان عربســتان را مانع 
موفقیت این موضوع می دانید که وی پاســخ داد: مسأله این است که ایران به 
دنبال تنش در روابط منطقه یی نیســت و هر کشوری که بخواهد از ایجاد تنش 

در منطقه جلوگیری کند ما مانعی در این ارتباط نمی بینیم.
رییس دستگاه دیپلماسی کشــورمان درخصوص سیاست های عربستان در 
منطقه تأکید کرد: عربستان احساس می کند که آرامش در منطقه مغایر با منافع 
حیاتی اش است و شــما شاهد بودید که این کشــور در کنار رژیم صهیونیستی 
شــدیدترین تالش هــا را برای به شکســت کشــاندن برجــام انجــام داد ولی 

خوشبختانه شکست خوردند.
ظریف با بیان اینکه ماهیت دیدگاه سعودی ها در دنیا روشن است، گفت: آن ها 
باید برای خود تعیین تکلیف کنند که آیا به دنبال تنش هستند، تنشی که منطقه 
را دچار خطر می کند یا این که می خواهند در سیاست های خود اصالحاتی ایجاد 
کنند، منافع خود را به درســتی تشخیص دهند و منافع عربستان و منطقه را در 
قالب آینده مبتنی بر حســن هم جواری نه آینده مبتنــی بر تقویت افراط گرایی و 

تنش آفرینی دنبال کنند. این تصمیمی است که عربستان باید بگیرد.
او با بیان این که اگر کســی به منطقه سفر کرده باشد مشاهده کرده که در ایران 
نیازی به بحث نبوده چون ما به دنبال تنش نیستیم، افزود: آن ها در عربستان 
با موافقت طرف مقابل روبه رو نشــدند چرا که ذات سیاست های آن ها مبتنی بر 

تنش آفرینی است.

با فشار کسی سیاست هایم عوض نمی شود
وزیر خارجه کشــورمان در ادامه در مورد مباحث منتشــر شــده در ارتباط با 
برخی از جابه جایی ها از جمله این که گفته شــده فشارهایی به وزارت خارجه 
برای تغییر معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه از سوی دولت صورت گرفته 
است؟ خاطرنشان کرد: کســانی که من را می شناسند می دانند که اگر قرار 
بود با فشــار کســی سیاســت هایم را عوض کنم برجام به نتیجه نرسیده بود 
و تاکنون برنامه ام در وزارت خارجه را نیمه کاره گذاشــته و از این مســوولیت 

کنار می رفتم.
ظریف تاکید کرد: نه از سوی دولت تاکنون در مورد تغییر یا جابه جایی شخصی 
به من فشار آورده شده است و نه آقای رییس جمهور چنین اقدامی را انجام داده 
است. آقای رییس جمهور همواره با بزرگواری مسائل مربوط به وزارت خارجه را 

دنبال کردند ولی متاسفانه برخی به دنبال فضاسازی هستند.
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان این که چرخش در وزارت خارجه یک امر طبیعی 
اســت در این ارتباط تصریح کرد: من خودم به مدت 10 سال معاون وزیر بودم. 
مدتی سفیر شــدم و بعد از این که برگشتم مدتی بیکار شــدم )با خنده(. در واقع 
می خواهم بگویم برخالف سایر دستگاه ها تغییر و چرخش در وزارت خارجه یک 
قاعده است، نه یک استثنا و اگر کسی برای مدت زیادی در یک پستی بماند مورد 
اســتثنا قرار گرفته است. البته این به این معنا نیست که کسی قرار است عوض 
شود یا بماند، بلکه این قاعده کلی وزارت خارجه است و این قاعده روشن است. 
در وزارت خارجه این گونه نیســت که کسی طبق میل خود عمل کند، بلکه باید 

همه براساس نیاز سیستم عمل کنند.

نقطه عطفی درهمکاری نظامی با روسیه ایجاد کرده ایم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: از دو سال قبل توانستیم نقطه عطفی در فضای همکاری های نظامی با روسیه ایجاد کنیم.این مطلب را سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان روز یکشنبه در نخستین 

همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی که با حضور شماری از مسئوالن مهندسی نیروهای مسلح در تهران برگزار شد، عنوان کرد.وزیر دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح همواره در همه حوزه ها بویژه 
حوزه فناورانه پیشــتاز بوده اند، گفت: مهندسی نیروهای مسلح، نسلی است که جنگ را با تمام وجود تجربه کرده، نسلی است که متناسب با نیازهای اضطراری کشور در باالترین سطح در خدمت رزمندگان 

اسالم و کشور بوده، از این رو با کوله باری از تجربه و آزمون، قادر است ضمن تأمین نیازهای نیروهای مسلح و افزایش ضریب امنیت در خدمت توسعه ملی هم قرار گیرد، البته آنجا که بخش خصوصی 
و واحدهای کوچک نمی توانند ورود کنند، مهندسی نیروهای مسلح ورود می کند.سردار دهقان تصریح کرد: باید با نگاه به آینده و آینده پژوهی بدنبال توسعه و تکامل در همه حوزه ها از مواد تا 
توســعه و استقرار و حفظ محیط زیســت، ضریب امنیتی را افزایش و آسیب ها را کاهش دهیم و این مهم در سایه اعمال یک مدیریت کارآمد، توانمند، منسجم و یکپارچه، انعطاف پذیر و رعایت 

کامل اصول و ارزش ها و قوانین و مقررات میسر است.

توصیه به جناح پیروز انتخابات
ســخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی در 
تحلیل خود از رأی مــردم تهران، گفت: ما 
شاهد یک بلوغ سیاســی در تهران هستیم 
که این بلوغ پشتوانه مهمی در کشور و نظام 
است.حســین مرعشــی با اشــاره به اینکه 
اکثریــت مــردم بــا گرایش حامــی دولت، 

اصالحــات و اصولگرایــی به لیســت ها رأی دادند، اظهار کــرد: مردم به 
احزاب و جناح ها اعتماد کردند و این کنش سیاسی تکامل یافتگی سیاسی 
ایران و اتفاق مبارکی است.وی تأکید کرد: جناح پیروز باید قدر رأی مردم را 
بداند و در شأن رأی مردم عمل کند. جناح پیروز رعایت اخالق را همچنان 
باید در دســتور کار خود قرار دهد. امروز، روز همکاری برای حل مشکالت 
مردمی اســت که از همــه جهت پای نظــام ایســتاده اند و از رهبر و دولت 

حمایت می کنند.

دشمنان نظام از نفوذ، ناامید شدند
نایب رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان 
والیت گفت: بــا تدابیر شــورای نگهبان در 
بررسی و تایید صالحیت کاندیداهای دهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اســالمی و 
پنجمین دوره خبرگان رهبری و با حضور عالی و 
رای بسیار باالی مردم دشمنان نظام و انقالب 

از نفوذ ناامید و مایوس شدند.بهروز نعمتی  گفت: الحمدالله با حضور بسیار بسیار 
خوب مردم در تهران و شهرستان ها پای صندوق های رای نتایج بسیار خوبی 
حاصل شد و دشمنان از دنبال کردن اهداف پلیدشان نامید و مایوس شدند.وی 
مردم را حافظان اصلی نظام و انقالب دانست و افزود: با حضور چشمگیر و موثر 
مردم راه نفوذ برای کســانی که توطئه می کردند، بسته شد. البته رقبا در مقطع 
تبلیغات انتخابات اظهارنظرهایی می کردند که هم راستا با توطئه دشمنان نظام 
بود اما رقابت ها تمام شد و طبیعتا تاریخ مصرف آن سخنان نیز باید به اتمام برسد.

آیت اهلل طبسی از استوانه های انقالب است
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
تاکید بر اینکــه آیت الله واعظ طبســی جزو 
استوانه های انقالب و نظام هستند، گفت: 
من از مردم خوبمان می خواهم که برای ایشان 
دعا کنند و از حضرت امام رضا )ع( بخواهند 
که به این خادم و پاســدار حریمشان، شفای 

کامل عنایت فرمایند.محسن رضایی پس از عیادت از آیت الله واعظ طبسی 
در بیمارستان امام رضا )ع( مشــهد مقدس، گفت: ما از درگاه خداوند متعال 
آرزو می کنیم که سالمتی کامل ایشان به زودی بازگردد و همچنان به خدمت 
در عرصه های مختلف مشغول باشــند.وی هم چنین به روایت خاطره ای از 
دوران دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: در زمان اجرای عملیات والفجر 8، 
ما از ایشان تقاضا کردیم که پرچم حضرت رضا )ع( را در اختیارمان قرار دهند. 

ایشان هم محبت کردند و شبانه این پرچم را به ما رساندند.

روحانی  با شجاعت 
 مسوولیت مذاکره را 

قبول کرد
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان این کــه 
همکاری های هسته ای ایران و روسیه در طول این 
مدت نیم بند و در ســطوح پایین بوده اســت، گفت: 
تقاضا از طرف کشــورهای خارجی بــرای همکاری 
هسته ای با ایران بسیار زیاد است و امروز با یک کشور 

جدید برای همکاری گفت و گو خواهیم کرد.
علی اکبر صالحی در مراسم رونمایی از شمش عناصر 
نادر استحصال شــده از خاک که روز یکشنبه )نهم 
اسفند( در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی کشور برگزار شد گفت: در ابتدا باید از شهدای 
هسته ای کشور که نقش بزرگی در عزت امروز ما ایفا 

کردند یاد کنیم.
وی افزود: ایران بهترین فرزنــدان خود را در این راه 
از دست داد تا عزت و شکوه خود را حفظ کند و بتواند 
در مقابل شــش قدرت جهانی که بیش از 90درصد 
از فعالیــت اقتصــادی دنیا را در دســت خــود دارند 

ایستادگی کند.
رئیــس ســازمان انرژی اتمــی با بیان این که شــکر 
نعماتــی که خداوند به مــا ارزانی داشــته امری الزم 
اســت، گفت: فضای زندگی را اگر خوب درک کنیم 
آن وقت زندگی زیبا می شــود؛ مــا باید درک کنیم که 
 زندگی فقط برای معیشت نیست، بلکه برای سعادت 

است.
صالحی ادامه داد: ما باید در طول مســیر زندگی هم 
بعد مادی خود را تقویت کنیــم و هم بعد معنوی زیرا 

معیشت اگر چه الزم است ولی کافی نیست.
معاون رئیس جمهور پیام انقالب اســالمی ایران را 
در راســتای ســعادت در زندگی عنوان کرد و گفت: 
همه ما در زندگی مشــکالت زیادی داریم و به خاطر 
همین مشکالت اســت که به پناه نیاز پیدا می کنیم 
کــه معناگرایی به خوبی می توانــد در این زمینه به ما 

کمک کند.
وی بــه تغییر فضــای کنونی جهان بــه نفع معنویت 
اشــاره کرد و گفت: خاطره من از زمان دانشــجویی 
در دانشــگاه بیــروت بر این امــر گواه اســت زیرا در 
یکی از آن ســال ها که محرم و عید تقارن پیدا کرده 
بود کســی به محرم توجه نمی کــرد ولی االن دین از 
 عزت زیادی برخوردار اســت و این عزت با گذر زمان 

رو به رشد است.
رئیس ســازمان انرژی اتمــی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود ضمــن انتقــاد از عملکــرد برخی از 
کشورهای منطقه اعالم کرد: از تناقضات تاریخ این 
است که هر کشوری چاهی برای گرفتار کردن ایران 
کنده اســت خودش در آن چاه افتاده اســت و امروز 

عربستان همین وضعیت را دارد.
وی هم چنین به موضوع برجام اشــاره کرد و گفت: 
برجام فضای خوبی را ایجاد کرده است و هیات های 
خارجی زیادی برای شروع همکاری به ایران مراجعه 

می کنند.
صالحی با بیان این که اگر رهبری در سال 90 اجازه 
مذاکره با آمریکا در خصوص برنامه هسته ای را به ما 
نمی دانند شاید اکنون مساله هسته ای حل نشده بود، 
گفت: به همین دلیل جا دارد از ایشان، هم به خاطر 
این موضوع و هم به خاطر راهنمایی های مدبرانه در 

طول مذاکرات تشکر کنم.
وی بر نقش رئیس جمهور در حل مســاله هسته ای 
خاطرنشــان کرد و افزود: ابتدای شــروع مذاکرات 
هیچ چیز مشــخص نبود بــه همین دلیــل نیاز بود 
تــا یک نفــر مســوولیت این موضــوع را قبــول کند 
 و رئیس جمهــور بــا شــجاعت ایــن مســوولیت را 

قبول کرد.

عصر ایران نوشت: "بیم و امید و اعتماد" - تکرار می کنیم: "بیم و امید و اعتماد"
اعتماد متقابل بین رهبران یک جامعه و مردم، مهم ترین دستاورد جریان اعتدال برای کشور است. مردم می دانند که رهبرانشان در جریان 

اعتدال به دنبال منافع ملی هستند و منافع ملی را فدای مصالح جناحی نمی کنند.
 رویداد 24 نوشت: واعظی؛ از جمله برندگان حماسه هفتم اسفند

حجم گسترده تبادل اطالعات در شبکه های مجازی و همچنین امکانات تسهیل شده این نرم افزار ها در روز رای گیری آنچنان فرصتی را 
فراهم کرد تا به یکی از ابزار مهم برای دعوت مردم به صندوق های رای بدل شود.

 تدبیر  نوشت: امتداد تجربه ٩٤ در ٩٦
توصیه مسئوالن دولت و چهره های شاخص اصالحات مبنی بر حفظ خونسردی و آرامش در مقابل حرکت های تحریک کننده، به خوبی 

در تمام سطوح هواداران اصالحات پیگیری شد و این جای تقدیر بسیار دارد.
 صراط نیوز نوشت: چرا "لیست حداد" باخت؟

مگر جریان هایی مثل جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و چند وزیر احمدی نژاد چه سهمی از اصولگرایان را تشکیل می دادند که ائتالف 
این جریان ها را به نام "ائتالف بزرگ اصولگرایان" جا زده بودند؟

 پارس نیوز نوشت: تصمیم اتاق های تصمیم گیری اصولگرایان در مورد نتیجه انتخابات
این امیدواری وجود دارد که اصالح طلبان، از اصولگرایان بیاموزند، آرای مردم را قدر بدانند و حضور در مجلس دهم را فرصتی ارزشمند 

برای خدمت به مردم بدانند. به جای توجه به حاشیه هایی سیاسی و دعواهای بیهوده سیاسی، مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم را در 
دستور کار خود قرار دهند.

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع و تدفین 
مرحوم فرج الله 
سلحشور صبح امروز 
یکشنبه در امامزاده 
عینعلی و زینعلی تهران 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

درانتظار»سهشنبهبزرگ«
با پیروزی کلینتون در کارولینای جنوبی، رقابت انتخاباتی در آمریکا حساس تر شد

رقابت های انتخاباتی ریاســت جمهوری آمریکا درمرحله روند رأی گیری 
برای گزینــش نامزد نهایــی دو حزب اصلی قــرار دارد. در این شــرایط، 
نامزدهای دوحزب بزرگ این کشور، ایالت به ایالت در رقابت درون حزبی 
حاضر می شوند و میزان اقبال عمومی به خود را آزمایش می کنند. در این 
میان، شنبه شــب در ایالت کارولینای جنوبی و در چهارمین رقابت درون 
حزبی دموکرات ها، هیالری کلینتون موفق شد یک بار دیگر رقیب اصلی 
خود، یعنی برنی ساندرز را شکست دهد. بر اساس گزارش پایگاه خبری »یو 
اس ای تو دی«، قریب ۷۵ درصد آرای ایالت کارولینای جنوبی به هیالری 
کلینتون اختصاص یافت و برنی ساندرز تنها 2۵ درصد آرا را از آن خود کرد. 
به عبارت دقیق تر، هیالری کلینتون ۷3. ۴9 درصد آرا و برنی ساندرز 2۵. 
9۶ درصد آرا را به خود اختصاص دادند. پایگاه خبری »یو اس ای تودی« در 
این رابطه به رقابت 8 سال پیش کلینتون با باراک اوبا در این ایالت اشاره کرد 
و نوشت در آن زمان، کلینتون با اختالف زیادی نتیجه را به رئیس جمهور 

فعلی واگذار کرد و امروز این اتفاق به نفع او رقم خورد. 
پیش از این نیز پیش بینی ها گویای آن بود که شهروندان ایالت کارولینای 
جنوبــی و به ویژه تعداد زیاد سیاه پوســتان این ایالــت، کلینتون را به برنی 
ســاندرز ترجیح خواهند داد. »یو اس ای تودی« می نویسد از آنجا که برنی 
ساندرز از پیش می دانست در ایالت کارولینای جنوبی شانس زیادی برای 
پیروزی ندارد، تالش زیادی بــرای موفقیت انجام نداد و تمام انرژی خود 
را برای »سه شنبه بزرگ«، که در آن نمایندگان هر دو حزب برای به دست 
آوردن آرای مردمی در 11 ایالت رقابت خواهند کرد، متمرکز کرده اســت. 
در حال حاضر، نامزدهای هر دو حزب برای رقابت های »سه شنبه بزرگ« 
)اول مارس( آماده می شــوند که در آن، دموکرات ها و جمهوری خواهان 
هرکــدام در رقابت هــای درون حزبــی در 11 ایالت، بــرای جلب حمایت 
رأی دهندگان تالش می کنند. از جمله ایالت هایی که در سه شــنبه بزرگ 
در آن ها انتخابات برگزار می شود، ایالت های آالباما، آرکانزاس، جورجیا، 

تنسی، ویرجینا و مینه سوتا هستند. 
از آنجا که 11 ایالِت میزبان انتخابات ســه شنبه بزرگ، بیش از ۴0 درصد 

جمعیت سیاه پوست را در خود جای داده اند و کلینتون در ایالت کارولینای 
جنوبی نیز آرای خوبی از سوی سیاه پوستان به دست آورد، لذا انتظار می رود 
در سه شنبه بزرگ نیز هیالری کلینتون رقیب سر سختی برای ساندرز باشد. 
دیوید واسرمن، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا اظهار داشته: »پیش بینی 
می شود که با شــرایط موجود، کلینتون در   نهایت به نسبت ساندرز بیش از 
۷۵ رصد آرا را به خود اختصاص دهد. این به معنی آن است که ساندرز برای 
شکست کلینتون کار دشواری در پیش دارد و از این به بعد باید حداقل ۵8 
درصد صندلی هــای دارای آرای الکتورال را به دســت آورد«. خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« پیش بینی کرده اســت کلینتون 31 کرسی دارای رأی 
الکتورال را در ایالت کارولینای جنوبی به دســت خواهد آورد و این میزان 
برای ساندرز تنها 11 صندلی است. هیالری کلینتون پس از اعالم نتایج 

در میان هواداران و خبرنگاران با خوشحالی اعالم کرد: »من بسیار از شما 
سپاسگزارم؛ چرا که امروز شما یک پیام به سراسر آمریکا ارسال کردید و آن 
پیام، این بود که زمانی که ما با هم باشیم، هیچ مانعی، حتی اگر بیش از حد 
بزرگ باشد، قادر به شکست دادن ما نیست«. او همچنین با اشاره به رقابت 
انتخاباتی سه شنبه بزرگ، به برنی ساندرز، رقیب خود، به خاطر رقابت سالم 

و به دست آوردن حجم قابل توجهی از آرای مردم تاکنون تبریک گفت. 
گفته می شود در حالی که هیالری کلینتون در کارولینای جنوبی در حال 
سخنرانی بود، برنی ساندرز بدون هیچ گونه وقفه ای به سمت شهر روچستر 
در ایالت مینه ســوتای آمریکا پرواز کرد تا تالش های مصمم خود را برای 
پیروزی در رقابت های درون حزبی باقی مانده به کار گیرد. البته ساندرز پیش 
از سفر، در یک بیانیه کتبی خطاب به رسانه ها و مردم نوشت: »ما در ایالت 

نیوهمپشایر پیروز شــدیم و در ایالت کارولینای جنوبی شکست خوردیم و 
حاال همه، باید خود را برای ســه شنبه بزرگ با کمتر از سه روز فاصله آماده 
کنیم«. وی تأکید کرد: »اقبال عمومی به ســمت مــن، ایالت به ایالت در 
حال رشــد اســت و من بنا ندارم حاال حاال ها رقابت را متوقف کنم«. اما از 
حاشــیه های مهم این رقابت انتخاباتی آن بود که برابــر پیش بینی های 
صورت گرفته، هیالری کلینتون در میان سیاه پوســتان این شهر با اقبال 
بســیار باالیی مواجه بود و این موضوع، شانس او را برای پیروزی افزایش 
داد. گفتنی اســت، پیش از این نیــز در دور اول و در ایالت آیووا، هیالری 
کلینتون پیروز شد. در دور دوم و در ایالت نیوهمپشایر برنی ساندرز نتیجه را 
به نفع خود تمام کرد و در دور سوم و در ایالت نوادا مجددًا هیالری کلینتون 

به پیروزی رسید. 
اما در بحث از مهمترین موضوعات مطرح در جریان رقابت های انتخاباتی 
آمریکا، شبکه خبری »فاکس نیوز« در گزارشــی اشاره کرد که بر اساس 
نتایج نظرســنجی اخیر موسســه »گالوپ«، هم اکنون مهم ترین مسئله 
انتخاباتی برای مردم آمریکا، موضوع »اقتصاد و مسائل معیشتی« است. 
بر اســاس این گزارش، بالفاصله پــس از حمالت تروریســتی پاریس و 
سن برناردینو، مسائل مربوط به تروریسم و امنیت ملی در صدر نگرانی های 
مــردم آمریکا قــرار گرفت و نظرســنجی های آن زمــان، منعکس کننده 
همین گونه نگرانی ها بود. اما پس از مدتی که حمالت تروریستی در غرب 
رخ نداد، مسائل مربوط به امنیت ملی و تروریسم، با سرعتی قابل توجه روند 
نزولی در فهرست مســائل مهم برای مردم آمریکا طی کرد و در رده های 
پایین این جدول قرار گرفت. به عنوان مثال، نتایج نظرسنجی اخیر موسسه 
گالوپ از مردم آمریکا نشان داد که در حال حاضر، مهم ترین مسئله برای 
آنان در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، امور اقتصادی و معیشــتی 
است. نتایج این نظرسنجی بدین شرح اســت: اقتصاد 1۷ درصد؛ دولت 
13 درصد؛ مهاجرت 10 درصد؛ بیکاری و مشاغل 10 درصد؛ امنیت ملی 
۷ درصد؛ تروریسم ۷ درصد؛ بدهی ملی و کسری بودجه ۶ درصد و خدمات 

درمانی ۶ درصد.

افشاگری درباره تعامالت پشت پرده امارات و رژیم اسرائیل 
پایگاه خبری »شئون خلیجیه« امروز )یکشنبه( به نقل از یک نویسنده و مسئول عرب، به افشاگری نقش مخرب امارات در منطقه عربی و بخصوص کشورهای درگیر انقالب های عربی بویژه طرح تسلیم کشور مصر به رژیم صهیونیستی 
پرداخت. محمود رفعت، مدیر دانشــکده قانون و روابط بین الملل در بروکســل و وکیل بین المللی در اروپا نوشت: »طرح امارات این بود تا شرایط را به شکلی فراهم نماید که رژیم اسرائیل بتواند از نظر نظامی، اقتصادی و فرهنگی، به طور 
بی سابقه ای و حتی بیشتر از زمان توافقنامه کمپ دیوید از مصر بهره برداری کند«. وی در صفحه تو ئیتر خود به نقش برجسته تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس در اجرای این طرح و کمک های امارات در تحقق این هدف اشاره کرده و 

نوشت: »محمد ضحالن، مشاور ولیعهد ابوظبی به عنوان مجری نقشه های تونی بلر در تحقق و اجرای این طرح نقش اساسی داشته است«. 
محمود رفعت به گشــایش دفتر نمایندگی رژیم صهیونیســتی در ابوظبی در سال گذشته و کمک این رژیم در دادن اطالعات سری از سقوط هواپیمای روسی اشــاره کرده و افزود: بعد از اعتیاد خلیفه بن زاید حاکم امارات، محمد بن زاید 
)برادرش( عمال حکومت این کشور را در دست خود گرفته و او نیز تحت سیطره محمد دحالن و تونی بلر قرار دارد.  وی تونی بلر را طراح اصلی سیاست های امارات دانست و نوشت: تونی بلر بود که عراق را ویران کرد و او عقل کل و طراح 

سیاست های امارات محسوب می شود و محمد ضحالن مجری نقشه های او است هرچند پشت پرده و در سکوت بسر ببرد. این نویسنده عرب افزود: »آن ها طرح نزدیکی مصر به رژیم اسرائیل را دنبال می کردند«. 

پناهجوی بینوا در امتداد راهی طوالنی به همراه خانواده اش در بزرگراهی در 
نزدیکی پولی کاسترو در یونان.

مردم عراق در تظاهراتی در میدان تحریر 
بغداد خواستار اصالحات دولت شدند.

در شانگهای چین٬ کادیالک سی تی ۶ را در تنگ ماهی به نمایش گذاشتند. سازندگان این خودرو با این روش نمادین سعی 
کردند نشان دهد که استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنند.

هوای سرد و زمستانی این روزهای 
مسکو،پایتخت روسیه.

 ادعای نتانیاهو درباره 
تهاجم ایران به رژیم اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اســرائیل، با اســتقبال 
از برقراری آتش بس موقت در ســوریه، مدعی شد، هر گونه 
راه حل بلندمدت برای بحران ســوریه باید به تهاجم ایران از 
خاک ســوریه علیه اســرائیل نیز پایان دهد. نتانیاهو پیش از 
شروع جلســه هفتگی کابینه خود به خبرنگاران گفت: »ما از 
تالش برای دســتیابی به ثبات و آتش بــس واقعی و طوالنی 
مدت در ســوریه اســتقبال می کنیم. از دیدگاه بشــری، هر 
چیزی بتواند به این کشــتار وحشــتناک پایــان دهد، مهم و 

حیاتی است«. 

 راه شکایت بین المللی از مقامات 
سعودی همراه شد

مصوبه پارلمــان اروپا درخصوص توقف فروش ســالح به 
عربســتان به علت سیاســت های ریــاض در تهدید امنیت 
حوزه خلیج فارس، چه بسا راه را برای شکایت از مسئوالن 
ســعودی در دادگاههــای اروپا بــاز کند. پارلمــان اروپا از 
دولت های اروپایی خواســت تا فروش ســالح به عربستان 
را متوقــف کننــد. ایــن تصمیــم ممکــن اســت اقدامات 
غیرمنتظــره ای را بــه همــراه داشــته باشــد کــه از جمله 
آن ها، گشوده شدن باب شــکایت از مسئوالن سعودی در 

دادگاههای اروپا است.

  ادعای معامالت پنهانی 
دولت افغانستان با طالبان

معامالتی بین دولت افغانســتان و طالبان در طول ســال های 
گذشــته صورت گرفته و حتی منجر به تــن دادن برخی وزرای 
دولت و فرماندهان محلی به خواسته های طالبان شده است. 
بسیاری از مقامات افغانســتانی و ایاالت متحده در هلمند باور 
دارند که نیروهای امنیتی افغانستان به انجام برخی معامالت 
با طالبان مباردت ورزیده اند که می توان به فروش سالح اشاره 
کرد. مــدارس افغانســتان در مناطق روســتایی جنوبی زمانی 
بازگشــایی شــدند که دولت به طالبان اجازه  کنترل برنامه های 

آموزشی در این مناطق را داده بود. 

 همکاری نظامیان روس و 
آمریکایی در سوریه

نماینده دائمی روســیه در سازمان ملل و ســایر سازمان های 
بین المللــی در ژنو، اعالم کــرد نظامیــان آمریکایی و روس 
برای حفظ و رعایت آتش بس طرف های مناقشــه در سوریه، 
بــا یکدیگر همکاری می کننــد. آلکســی بورودافکین، امروز 
)یکشــنبه( در گفت و گو با خبرگزاری ایتارتاس اظهار داشت: 
»نیروهــای روســیه و آمریکا بــرای تأمین شــرایط آتش بس 
بــا یکدیگر همــکاری می کنند و با رضایــت می توان گفت که 
بین نظامیان و دیپلمات های دو کشــور همکاری موثر برقرار 

شده است«. 

بینالملل
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یکدرخواستسوییسی!
سیف خواهان همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های ســوئیس درخواســت می کنیم با 
توجه به مصوبه مجلس شــورای اســالمی درباره قانون مبارزه بــا تامین مالی 
تروریســم، همکاری های الزم برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین 
مالی تروریسم را انجام دهند. ولی اله سیف در دیدار با هیات اقتصادی سوئیس، 
پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بانکداران دو کشور برای رفع ابهامات احتمالی 

را ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی به روابط مناســب بانکی ایران و سوئیس در گذشته به 
ویژه در دوران تحریم های بین المللی اشــاره کــرد و افزود: عالقه مندی مقام 
های ســوئیس برای همکاری با بانک های ایرانی را هیچــگاه فراموش نمی 
کنیم؛ ضمن آنکه امیدواریم شرایط گسترش روابط بانکی به قبل از زمان اعمال 
تحریم ها، فراهم و از ظرفیت های بالقوه بانکی دو کشور حداکثر استفاده شود .
رئیس کل بانک مرکزی به برخی ابهــام ها و احتیاط های بعضی از بانک ها به 
منظور شروع فعالیت با بانک های ایرانی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: عالقه 
مندیم بانکداران سوئیسی در جلسات مستمر، ضمن طرح ابهام ها ، از اقدامات 

ایران به منظور شفاف سازی مطلع شوند.

 تاکید بر شفاف بودن جزئیات برجام در حوزه بانکی
رئیس شورای پول و اعتبار، وجود برخی ابهامات را ناشی از احتیاط های بیش 
از حد طرف های مذاکره با ایران دانســت و بر شفاف بودن جزئیات برنامه جامع 

اقدام مشترک در حوزه بانکی تاکید کرد.

وی افزود: وجود ابهام برای فعاالن اقتصادی تا حدی طبیعی است، اما تجربه 
ایران نشــان داده اســت اگر ابهامات طرح و درباره رفع آن بحث و بررسی شود 

سریعتر به نتایج مثبت خواهیم رسید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس، کمیته برجام در بانک مرکزی 
برای پاسخگویی به پرسش ها تشکیل شده است و مشتاقیم بانکداران سوئیس 

در طرح سواالت احتمالی به صورت شفاف عمل کنند.
وی افزود: برخی نگرانی های بانکداران ایرانی نیز بعد از برجام، نشات گرفته از 
احتیاط های فراتر از انتظار طرف مقابل است، بر این اساس ضمن استقبال از 
گفت وگوهای دوجانبه عالقه مندیم نشست مستقل بانکداران دو کشور برای 

ایجاد روابط کارگزاری و احیای ارتباطات گذشته، برگزار شود.
سیف از انطباق بانک های ایرانی با اســتانداردهای بین المللی و تالش برای 
اجرای آنها خبر داد و گفت: بانک های ایرانی تالش های قابل توجهی به منظور 
انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله مقررات کمیته بال 2 و 3 انجام داده 
اند و با اقدامات قانونی از جمله مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره مبارزه با 

تامین مالی تروریسم، زمینه اجرای آنها فراهم شده است.
رئیس کل بانک مرکزی برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی مستحکم را نیازمند 
بســتر مناسب بانکی با شــفافیت کامل دانســت و گفت: بانک های ایرانی در 
گذشته نیز عملکرد خوبی در اجرای ضوابط و مقررات بین المللی به خصوص در 
زمینه پرداخت ها داشته اند و خوشبختانه با حساسیت های الزم، تسویه حساب 

های بین المللی بدون تاخیر توسط ایران انجام شده است.

همکاری با ایران برای تجارت و نقل و انتقال مالی
»رنه وبر« وزیر امور مالی و اقتصادی ســوئیس نیز در این نشست، گفت: روابط 
دو کشور از گذشته مناسب بوده است و سوئیس در زمینه تامین مالی، تجارت و 

نقل و انتقاالت مالی همکاری های الزم را با ایران داشته است.
وی اضافه کرد: در دوره پسابرجام نیز سوئیس مایل است ضمن گسترش روابط 
بانکی با ایران در حوزه های آموزشــی، تکنیکی، حقوقی و مالی بیش از پیش، 

مشاوره های الزم را ارائه کند.
رنه وبر، بــه اتخاذ تصمیم ها و تعیین ســرفصل هایی بــرای گفت و گوهای 
مالی و اقتصادی در بخش های مختلف با ایران اشــاره کرد و گفت: وزارت 
اقتصاد و بانــک مرکزی ایران با همکاری و اتخــاذ تصمیم ها و تعیین موارد 
قابل طرح برای رفع ابهام ها، نقش مهمی در زمینه گســترش روابط بانکی 

را ایفا می کند.
فرستاده ویژه کشور سوئیس با دعوت از مقامات بانک مرکزی برای سفر به این 
کشــور افزود: ما از جانب مقام های ســوئیس ضمن دعوت از مسئوالن بانک 
مرکزی برای سفر به کشورمان، حضور مسئوالن ایرانی را عامل مهمی در ایجاد 

بستر مناسب روابط بانکی می دانیم.
وی با ابراز خوشــحالی از شفاف سازی انجام شــده در جلسات دوجانبه توسط 
طرفین، گفت: در این نشســت ها ضمن رفــع ابهام ها، با اتخــاذ راه کارهای 
مناســب، روابط کارگزاری بانکی گســترش می یابــد و در نتیجه دو طرف از آن 

منتفع خواهند شد.

دردسرهای فروش اموال بابک زنجانی
وکیل مدافع شرکت نفت درباره مزایده 
اموال بابک زنجانــی که به تازگی در 
روزنامه های کثیراالنتشــار منتشر 
شده است و اینکه پیشتر اعالم شده 
بود در صورت تسویه بدهی، اموال به 
متهم بازمی گردد گفت: همان طور 
که قباًل نیز گفته شــده، اموال بابک 

زنجانی جز دردسر و زحمت برای شرکت نفت و دادستانی 
چیز ندارد. مهدوی تصریح کرد: به طور قطع اگر متهم 
پولی را که از شرکت نفت برده بازگرداند، نیازی به اموال 
وی نبوده و نخواهد بود زیرا شرکت نفت در وهله نخست 
به دنبال پولش اســت. البته اگر مزایده صورت بگیرد و 
سپس زنجانی نســبت به تسویه بدهی اقدام کند، قطعًا 
بازگرداندن اموال از کســانی که در مزایده پیروز شدند، 
دشــوار خواهد بود.  مهدوی تاکید کرد: نباید فراموش 
کرد اموالی که تا کنون از بابک زنجانی شناسایی شده، 

بخش بســیار کمــی از بدهــی او را 
پوشــش می دهد و بدهــی زنجانی 
خیلی بیشــتر از اموالی اســت که در 
اختیار شرکت نفت قرار گرفته است.  
وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران 
با بیــان اینکه فعال قرار اســت برای 
قشم ایر و مجموعه سورینت، مزایده 
برگزار شــود گفت: بیش از 180 کارشــناس خوشنام و 
مجرب دادگستری، اموال بابک زنجانی را ارزیابی کردند 
و بخشی از اموال متهم، بدهی دارد یعنی این طور نیست 
که همه اموال زنجانی سودآور باشد. همین االن برخی 
از شرکت های زنجانی به سیستم بانکی بدهکار است و 
روز به روز نیز این بدهی زیاد می شود. شرکت نفت نیز نه 
تخصص این کار را دارد و نه مایل است این شرکت ها را 
اداره کند. بنابراین این طور نیست که اموال بابک زنجانی 

بدون مشکل و معارض باشد.

سود وام مسکن کاهش می یابد
شــورای پول و اعتبار در جلســه ای 
که در 2۷ بهمن ماه امسال تشکیل 
شد نرخ سود سپرده های یکساله را 
از 20 درصد به 18 درصد، نرخ سود 
تســهیالت عقود مبادله ای را از 21 
درصد به 20 درصد و عقود مشارکتی 
را از 2۴ درصــد به 22 درصد کاهش 

داد. با توجه به این تصمیم شورای پول و اعتبار به تازگی 
در بانک مسکن اعضای هیات مدیره بانک بر آن شده 
اند تا با توجه به اســتقبال نه چندان مناسب متقاضیان 
از صندوق پس انداز مســکن یکم تا سقف 80 میلیون 
تومان و اوراق حق تقدم تا سقف ۶0 میلیون تومان نرخ 
ســود این وام ها را کاهش دهند.  اعضای هیات مدیره 
بانک مسکن در تکاپوی این هســتند تا با کاهش نرخ 
سود تســهیالت مسکن اســتقبال نه چندان مناسب 
متقاضیان را از این تســهیالت بــاال ببرند چرا که حتی 

نرخ ســود باال و میزان اقســاط این 
تســهیالت اعتــراض مظاهریان 
معاون وزیر راه و شهرسازی را نیز در 
پی داشته اســت. میزان اقساط وام 
80 میلیونی خرید مسکن با احتساب 
نرخ ســود 1۴ درصد به روش ساده 
یک میلیون و 1۴9هزار تومان) سود 
این تسهیالت با احتساب سود 1۴ درصدی 8۵ میلیون 
و ۵۵۷ هزار و ۴0 تومان است( و در روش پلکانی ساالنه 
بین 991هزار تا 1.۶ میلیون تومان است.اقســاط وام 
۶0میلیونی نیز در روش ســاده 8۶2هــزار و در روش 
پلکانی ســاالنه بین ۷00هزار تــا 1.2میلیون تومان 
خواهد بود. حال اگر نرخ سود وام 80 میلیونی مسکن از 
1۴ درصد به 13 درصد کاهش یابد میزان اقساط ماهانه 
به روش ساده از یک میلیون و 1۴9 هزار تومان به حدود 

900 هزار تومان کاهش می یابد.

 فساد در 
صندوق بازنشستگی

فروش 12 هــزار متر زمین در مینی ســیتی به یک 
ششم قیمت واقعی، اجاره 1۵00 متر زمین و ۴00 
متر ملک تجــاری در خیابان فرشــته به قیمت ۴0 
میلیون تومان در ماه و انتقال ارز با چهار برابر قیمت 
متعارف در صرافی ها ســه پرونده فساد در صندوق 
بازنشســتگی کشوری اســت که رئیس فعلی آن از  

آنها رونمایی کرد.
رئیس صندوق بازنشســتگی کشوری از سه پرونده 
فســاد در صندوق بازنشستگی خبر داد و گفت: دو 
پرونــده اول که مربوط بــه خرید و اجــاره دو قطعه 
زمین و ملک بوده حل شــده و امــالک به صندوق 
بازگشته اما پرونده سوم که مربوط به فروش و نقل و 
انتقال ارز است همچنان در حال پیگیری و به دلیل 
خروج متهمان از کشــور، این پرونده هنوز به نتیجه 

نرسیده است.
محمود اســالمیان که از مهر ماه ســال گذشته به 
صندوق بازنشســتگی رفته در توضیــح پرونده اول 
فســاد در صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: 
پرونده فســاد اول مربوط به 12 هــزار متر زمین در 
مینی سیتی بود که زمین بســیار ارزشمندی است. 
در دولت قبل این زمین به قیمت 32 میلیارد تومان 
به فردی فروخته شــد. در قبال فــروش این زمین 
هفت میلیــارد تومان پول به صنــدوق داده بودند و 
2۵ میلیــارد تومان باقیمانده را با زمینی در شــوش 
تهاتر کرده بودند که ارزش آن زمین ها به زحمت به 
1۵ میلیارد تومان می رسید، درحالی که قیمت زمین 
خود بالغ بر 200 میلیارد تومان اســت. خوشبختانه 
فرد خریدار بعد از پیگیری هــای قضایی زمین را به 

سازمان بازگرداند.
مورد دوم به گفته اســالمیان مربــوط به یک قطعه 
زمین پنج هزار متری در خیابان فرشــته  با موقعیت 
تجاری بســیار عالی. ۴00 متر اســت که این مورد 
تجــاری و 1۵00 متر اداری و مابقی زمین اســت. 
یکی از مدیــران قبلی شســتا این زمیــن را ماهانه 
۴0 میلیــون تومــان و به یک چهــارم قیمت واقعی 
اجاره داده بود. این مورد هم به گفته اسالمیان، به 

صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت.
ســومین مورد در حــال پیگیــری به گفتــه رئیس 
صندوق بازنشســتگی پرونده مربوط بــه انتقال ارز 
است. قرارداد مربوط به جابه جایی ارز پتروشیمی ها 

در زمان تحریم بوده است.
اســالمیان در توضیــح ایــن پرونده کــه همچنان 
در جریان اســت عنوان کرد: جالب اســت بدانید 
نرخی که در قــرارداد آمده بود چهار برابر نرخ فعلی 
بود. یعنی ســاالنه ۴0 میلیارد تومان اختالف نرخ 
جابه جایی قرارداد قبلی و قرارداد فعلی اســت. اما 
ضرر این قــرارداد فقط همین نبود. دوســتان! در 
همین فاصلــه در نقل و انتقال پــول 120 میلیون 
دالر از این منابع را برای ســرمایه گذاری خودشان 
در دبی بــه کار گرفته بودند. مدت زمان انتقال پول 
هــم حدود ۴۵ روز بــود. یعنــی ۴۵ روز پول فروش 
محصوالت پتروشــیمی در حساب آقایان می ماند. 
اکنــون ما با یــک چهــارم قیمت همــان خدمات 
را دریافــت می کنیم و پــول ظرف یــک هفته وارد 

سیستم می شود.
وی از ادامه پیگیری ها در خصوص این پرونده خبر 
داد و اضافــه کرد: مذاکــرات و پیگیری های ما در 
مورد این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است. چون 
بیشــتر اعضای این تیم االن در آمریکا و در شــهر 
زیبــای لس آنجلس هســتند ما از طریــق اینترپل 
شــکایت کرده ایــم و همچنــان درگیر ایــن پرونده 

هستیم. اما فعال هنوز این پرونده حل نشده است.

رصدخانه

بازار مسکن به سمت ورشکستگی می رود
رییــس  حســام عقبایــی 
اتحادیه مشــاوران امالک 
تهران گفت: بازار مســکن 
از سال 92 تاکنون در رکود 
به سر می برد و باعث زمین 
گیــری بســیاری از صنایع 
مرتبط این حوزه شده است. 

عقبایــی ادامــه داد: بیــش از 1300 شــغل 
مرتبط با این صنعت اســت که در این شرایط 
وضع مناســبی ندارد و زمین گیر شده است. 
عقبایــی ادامه داد : بازار مســکن نــه تنها در 
ایــن برهه در رکود به ســر می بــرد بلکه رو به 
ورشکســتگی اســت. وی درباره تحرک بازار 

مسکن درســال 9۵ گفت 
: تا پایان ســال 9۴ تحرک 
خاصــی در بازار مســکن 
نخواهیــم داشــت و امید 
اســت در شــش ماه سال 
9۵ فرصتی بــرای بازیابی 
بازار مسکن داشته باشیم. 
عقبائــی دربــاره افزایــش قیمت اجــاره در 
ســال های اخیر گفت: رشــد قیمت اجاره به 
دلیل شاخص قیمت مسکن نبوده است، زیرا 
از سال 92 تاکنون افزایش قیمتی نداشتیم؛ 
بنابراین رشــد اجاره بها به دلیل قیاس مردم با 

منافع سپرده های بانکی بوده است.

احتمال حذف چینی ها از بازار خودروی ایران
 محسن صالحی نیا معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
امــروز در حاشــیه افتتــاح 
نمایشــگاه توانمندی های 
صنعت خودرو در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر سرنوشت 
خودروسازان چینی در بازار 

ایران اظهار کرد: بــا توجه به تعرفه های تعیین 
شده چینی ها باید به سرعت توسعه ساخت داخل 
محصوالت شان را مدنظر قرار دهند در غیر این 
صورت سال آینده از بازار خودروی ایران حذف 
خواهند شد. وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
سرنوشت مذاکره رنو و سایپا برای عقد قرار داد 

ادامــه داد: مذاکره هنوز در 
جریان است و نهایی نشده 
است. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بیــان  کرد 
 که قرار داد سایپا با رنو مشابه 
قرار داد ایران خــودرو با پژو 
خواهد بــود. وی در توضیح 
درباره سرنوشــت مذاکرات دیگر خودروسازان 
داخلــی در ایــران اظهار کــرد: فولکس واگن 
مذاکراتــی را با کرمــان خــودرو و برخی دیگر 
از شرکت ها داشــته اســت کیا و هیوندای نیز 
عالقه مند به حضور در ایران هستند و مذاکراتی 

با خودروسازان داخلی داشته اند.

بررسی تعرفه واردات خودرو در دولت
محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت و معــدن و تجارت 
امــروز در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی در مورد 
تعرفه واردات خودرو اظهار 
داشــت: هنوز سیاســت 
خاصی در این مورد اعمال 

نشــده و قرار اســت موضوع تعرفــه واردات 
خودرو برای سال 9۵ طی یکی دو هفته آینده 
در دولت مطرح شــود. وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت همچنین بــا بیان اینکــه صنعت 
خــودرو به دلیــل کم کاری های خــودش در 
گذشــته و همچنین تبلیغات دیگران مظلوم 

واقع شــده اســت، گفت: 
چهره صنعت خودروسازی 
کشور باید هرچه زودتر تغییر 
کند، طــوری که مــردم به 
سوار شــدن بر خودروهای 
داخلــی افتخــار کنند. وی 
همچنین با بیــان اینکه در 
دوران تحریم مــراودات ایران با بســیاری از 
کشورها قطع شده بود، افزود: در این شرایط 
کشور چین، ایران را همراهی کرد و به همین 
دلیل ســازندگان قطعات خودرو برای تأمین 
نیازمندی کشــور به ســمت آنها حرکت کرده 

بودند.

اقتصاد
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پنجره

چطورایمنخانهتکانیکنید؟
توصیه های مهم برای خانه تکانی شب عید

خانه تکانی یکی از سنت های زیبای ما ایرانیان است که اگر با رعایت نکات ایمنی 
همراه نباشد، ممکن اســت به یک دردسر تمام عیار تبدیل شــود؛ دردسری که 
سالمت تمام اعضای خانواده، بویژه خانم های خانه دار را تهدید می کند. کمردرد، 
گردن درد، مسمومیت، تنگی نفس، حساسیت پوستی و درد دست و پا از رایج ترین 
عوارض خانه تکانی های نادرســت و غیرایمن است؛ عوارضی که با رعایت برخی 

اصول ساده ایمنی می توان احتمال بروز آنها را به حداقل رساند.

ایمن خانه تکانی کنید
دکتر شهرام رفیعی فر، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت 
درباره برخی کمردردها پس از انجام کارهای خانه، به ایسنا گفت: عامل این کمردرد 
معموال بلند کردن اسباب و اثاثیه سنگین منزل، حمل نادرست اجسام سنگین و 
حرکت ناگهانی در ناحیه کمر است. گرفتگی یا اسپاسم عضالنی هم از دیگر علل 
شایع کمردرد محسوب می شــود. وی ادامه داد: در بیشتر موارد، مجموعه ای از 
فشارها و استرس های مختلف در طول زمان بر روی کمر وجود دارد که در اثر وقوع 
یک رویداد خاص )مثل حرکت ناگهانی یا بلند کردن یک جسم سنگین در ایام خانه 

تکانی باعث شروع یا تشدید درد می شود.

۱2 توصیه برای پیشگیری از کمردرد
- در طول خانه تکانی، تا جایی که برایتان مقدور اســت، از بلند کردن اسباب و 
اثاثیه سنگین منزل پرهیز کنید و به جای این کار، از شیوه های جایگزین مانند 

هل دادن یا کشیدن استفاده کنید.
- قبل از بلند کردن یک جســم سنگین، دقیقا مشــخص کنید که می خواهید 
آن را کجا بگذارید و همیشه هنگام حمل جســم سنگین یادتان باشد که آن را 

نزدیک به بدن تان نگه دارید.
- فقط اســباب و اثاثیه ای را بلند کنید که وزن مناسبی دارند و اگر نیاز به کمک 

داشتید، تعارف را کنار بگذارید و حتما از یک یا چند نفر کمک بگیرید.
- از بلند کردن یک جسم سنگین و چرخیدن به طور همزمان خودداری کنید. 
اگر هنگام حمل یک جسم سنگین نیاز به چرخیدن داشتید، یادتان باشد که از 

کمر نچرخید؛ روی پاهایتان بچرخید.
- وقتی می خواهید جســم ســنگینی را روی زمین بگذارید، به جای خم کردن 

کمر، زانوهایتان را خم کنید و جسم را روی زمین قرار دهید.
- موقع بلند کردن یک جســم ســنگین از روی زمین یا موقع جابه جا کردن آن، 
پشت تان را صاف نگه دارید و قوز نکنید؛ زانوهای تان را خم کنید و برای تحمل وزن 
آن جســم، به عضالت پای تان تکیه کنید. این کار موجب می شود فشار ناشی از 
جسم سنگین، به جای کمر، به مفصل ران شما منتقل شود و گرفتگی عضالنی 

و درد ناگهانی عضالت مخصوصا کمردرد به سراغ تان نیاید.
- موقع بلند کردن اجسام سنگین، بهتر است اول پاهای تان را به اندازه عرض شانه ها 
باز کنید و سپس جسم مورد نظر را بلند کنید. این کار باعث حفظ تعادل بدن می شود.
- هیچ وقت نباید اشیای ســنگین را به طور ناگهانی و سریع از زمین بلند کنید و 
هرگز در حالی که جسمی را با یک دســت تان بلند کرده اید، سعی نکنید با دست 
دیگرتان جسم سنگین دیگری را بلند کنید. اگر اصرار دارید که هر دو جسم را به 
طور همزمان حمل کنید، ابتدا باری را که در یک دست تان هست، زمین بگذارید 

و سپس هر دو جسمرا همزمان با هم بلند کنید.
- وقتی در حال تمیز کردن در و پنجره یا رنگ کردن دیوار هستید، برای دسترسی 
به نقاط دورتر، به جای آن که دســت خود را به آن سمت دراز کنید، از صندلی یا 

نردبان استفاده کنید.
- وقتی در حال گردگیری یا تمیز کردن وان حمام هستید، به جای خم شدن بیش 

از حد از ناحیه کمر، سعی کنید آرام بنشینید و کار مورد نظرتان را انجام دهید.
- اگر به مدت طوالنی مشــغول کار در منزل هســتید، مرتــب و در فواصل منظم 
استراحت کنید و تا جایی که برایتان مقدور است، به طور متناوب، تغییر وضعیت دهید.

- توصیه آخر به زنان خانه دار، این است که نه تنها پیشنهاد همسر و فرزندان تان را 
برای کمک بپذیرید، بلکه خودتان به آنها پیشنهاد کمک بدهید تا عالوه بر کاستن 
از فشارهای مضاعف به جسم تان، موجب شوید مشارکت و دلسوزی بیشتری بر 

فضای خانواده تان حاکم شود.

خانه تکانی و خطر سقوط از ارتفاع
رفیعی فر در ادامه اظهار داشــت: استفاده از وســایل غیرایمن برای دسترسی 
به ارتفاع باالتر و اســتفاده از زیرپایی هایی مانند جعبه و نردبان های نامطمئن، 
خطر ســقوط از ارتفاع را افزایش می دهــد. معموال در طول ایــام خانه تکانی، 
میزان حوادث ناشــی از ســقوط از ارتفاع به همین دلیل افزایش می یابد. موارد 
ضرب دیدگی و شکســتگی دست و پا از صحنه های نســبتا رایجی است که در 

اورژانس های این ایام دیده می شود.

3 توصیه برای پیشگیری از سقوط
- اگر می خواهید از نردبان یا چهارپایه اســتفاده کنید، ابتدا از سطح اتکای آن 
با زمین کامال مطمئن شوید و حتی المقدور از نردبان های دو طرفه و استاندارد 

استفاده کنید.
- موقع پاک کردن شیشــه ها و پنجره های منزل باید خیلی مراقب باشــید و از 

رفتن روی نرده ها یا قرنیزهای آن اکیدا خودداری کنید.
- هنگام شست وشوی بخش های فوقانی در، پنجره و دیوار، پس از هر 2 تا 3 دقیقه 
کار مداوم، مدت کوتاهی سرتان را پایین بیندازید و به سر و گردنتان استراحت دهید.

خانه تکانی و خطر اگزما
رفیعی فر گفت: کارهایی را که معموال یک خانم خانه دار در طول ایام خانه تکانی 
انجام میدهد، یک لحظه در ذهن مجســم کنید؛ تمیز کردن در و دیوار و پنجره، 
نظافت و گردگیری خانه،استفاده از انواع شوینده ها، آشپزی، حاال همه این کارهای 
روزمره را بگذارید درکنار تعریق دست ها در زیر دستکش های الستیکی که بسیاری 
از خانم های خانه  ار، دست هایشان در آن پوسته پوسته و قرمز می شود. نام مصطلح 

این بیماری، »اگزمای خانم های خانه دار « است.

3 توصیه برای پیشگیری از اگزما
- استفاده از دستکش مناسب یکی از بهترین کارها برای پیشگیری از اگزماست. 
سعی کنید تا آنجا که ممکن است، از تماس مستقیم دستهای تان با انواع شوینده ها 

و پاک کننده ها خودداری کنید.
- پوشــیدن یک دســتکش نخی در زیر دستکش های الســتیکی یا استفاده از 
دســتکش های دو الیه ای که الیه زیرین شــان نخی و الیه رویی شان الستیکی 
است در پیشگیری از این بیماری و درمان آن، موثر است. عدم رعایت همین نکته 
کوچک می تواند موجب بروز حساسیته ای پوستی شود که درمانش هم وقت گیر 
است هم هزینه بر. ضمن اینکه در این مواقع، حتی اگر دچار حساسیت هم نشوید، 

احتماال پوست تان خشک و زبر خواهد شد.
- کمپرس کردن ناحیه مبتال و استفاده از کرم های مرطوب کننده و نرم کننده هم 
روند درمان را تسریع می کند. برخی داروهای موضعی که ممکن است پزشک تان 
تجویز کند نیز می تواند در رفع خارش موثر باشــد. در صــورت بروز عفونت ثانویه، 
استفاده از آنتی بیوتیک مناسب برای پیشگیری از تشدید روند بیماری ضرورت پیدا 

می کند. اگر این نوع اگزما خیلی طول کشــد و برای بیمار محدودیت ایجاد کند، 
ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان باشد.

خطر مسمومیت
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: تنگی نفس، 
آلرژی و حمله آســم از جمله مواردی است که در اورژانس های این ایام، بیشتر از 
سایر روزهای سال، دیده می شود. بسیاری از زنان خانه دار برای شستشوی سرویس 
بهداشــتی از مایع های شیمیایی نظیر انواع ســفیدکننده و جوهرنمک استفاده 
می کنند و از آنجا که سرویس های بهداشتی معموال در فضاهایی بسته و کوچک 
قرار دارند، قرار گرفتن در این فضاهای بســته برای مدتی طوالنی ممکن اســت 
آسیب فراوانی به ریه های این افراد وارد کند. استفاده از این شوینده ها همچنین 
باعث تشدید بیماری در افراد مبتال به بیماری های آسم و آلرژی می شود. ضمن 
اینکه بسیاری از مواد شوینده از اسیدیته استاندارد و مناسبی نیز برخوردار نیستند 

و ممکن است سبب تحریک چشم، پوست و ریه هایتان شوند.

4 توصیه برای پیشگیری از مسمومیت
رفیعی فر بیان داشــت: حتی المقدور از مصرف مواد شــوینده در فضاهای بسته 
خــودداری کنید. البته وجود هواکــش و باز کردن در و پنجره نیــز می تواند تا حد 
زیادی از بروز خطرهای احتمالی جلوگیری کند. توصیه می شود هنگام استفاده 
از شویند ه های شیمیایی، حتما ماسک بزنید یا از دستمالی ضخیم بر روی دهان 
و بینی تان اســتفاده کنید. وی افزود: بخار متصاعد شده از ترکیب جوهرنمک و 
سفیدکننده بسیار خطرناک است؛ به ویژه برای چشم، پوست و ریه. توصیه می شود 
از ترکیب این دو ماده خودداری کنید. بهترین اقدام برای مسمومان ریوی، خارج 
کردن سریع فرد از محل سربسته و استفاده از هوای آزاد و تماس با اورژانس برای 

تجویز اکسیژن و مصرف داروهای ضدالتهابی است.

خانه تکانی و خطر برق گرفتگی
وی گفت: شستشــو و نظافت اجزای خانه، مولفه اصلی خانه تکانی اســت اما 
وقتی پای این نظافت به لوازم برقی مانند لوستر، چراغ، روشنایی، کلید و پریز باز 
می شــود، خانه تکانی خطر دیگری نیز خواهد شد؛ خطر برق گرفتگی. یکی از 
علل شایع برق گرفتگی در روزهای پایانی سال، عدم رعایت اصول ایمنی هنگام 

نظافت لوازم برقی است.

2 توصیه برای پیشگیری از برق گرفتگی
وی در توصیه برای پیشگیری از برق گرفتگی افزود: اگر در روزهای خانه تکانی 
تصمیم به تمیز کردن یک وســیله برقی گرفتید، یادتان باشد که پیش از شروع به 
نظافت، ابتدا برق آن وسیله برقی را قطع کنید. حواس تان به این نکته باشد که لوازم 
برقی به هیچ وجه نباید با آب تماس داشته باشند. از ریختن آب بر روی کلید، پریز 

و سیم برق هم اکیدا خودداری کنید.

در ایام خانه تکانی مراقب کودکان باشید
رفیعی فر افزود: خطر مواجهه کودکان به ویژه کودکان نوپا با انواع مواد شوینده 
و شــیمیایی در ایام خانه تکانی افزایش می یابد. کودکان به شــدت در برابر این 
مواد آسیب پذیر هســتند. عالوه بر این، والدین به علت گرفتاری، کمتر مراقب 
فرزندان شــان هستند و این امر عالوه بر افزایش مســمویت با انواع شوینده ها 
و ســفیدکننده ها، موجب افزایش احتمالی انواع آســیب های جســمی برای 

کودکان می شود.

این میکروب را در معده جدی بگیرید
ایســنا- دکتر محمدرضا ناظر متخصص بیماری های عفونی گفت: شایع ترین علت زخم های 
معده و اثنی عشــری وجود میکروب "هلیکوباکتر پیلوری" اســت که در دستگاه گوارش منجر 
به از بین رفتن الیه مخاطی ضخیمی )موکوس( درون معده شــده و به وســیله آنزیم هایی که 
تولیــد کــرده، ایجاد زخم می کند. وجود این میکروب در معده به صورت طوالنی مدت منجر به 
ایجاد سرطان می شود. وی افزود: به دلیل تعداد زیاد بیماران، در این مدت کوتاه ممکن است 
استرلیزاسیون و از بین رفتن میکروبی دستگاه آندوسکوپی به طور کامل صورت نگیرد و این باعث 
شیوع بیماری های عفونی خطرناک شود. درد در زیر استخوان جناغ سینه، قسمت سمت چپ 
و باالی شکم، درد بسیار شدید و ناتوان کننده در باالی شکم و سرگیجه می تواند از عالئم درد و 
عفونت معده باشد. با درمان تک دارویی مقاومت ایجاد می شود. برای جلوگیری از بیماری های 

عفونی بیمار باید بهداشت فردی و موازین بهداشتی ) شست وشوی دست( را رعایت کند.

اگزماهای پوست هدیه خانه تکانی آخر سال
باشگاه خبرنگاران- دکتر کاووسی متخصص پوست و موگفت: رعایت نکردن موازین بهداشتی و 
شست وشوی غیراستاندارد در زمان خانه تکانی می تواند مشکالت و عوارض پوستی را در افراد در 
پی داشته باشد. افراد به منظور جلوگیری از بروز مشکالت پوستی باید از حداقل میزان شوینده ها 
استفاده کنند. افراد حین استفاده از شوینده ها کمترین تماس پوستی را با این مواد داشته باشند. 
وی افزود: خانه تکانی ناصحیح و شست و شوی غیر استاندارد و قرار دادن پوست در مقابل مواد 
شوینده و حساسیت زا باعث بروز اگزمای پوستی در افراد می شود. همچنین در زمان خانه تکانی و 
گردگیری احتمال ابتال به عفونت های قارچی وجود دارد و توصیه می شود افراد حین خانه تکانی 
به منظور قرار نگرفتن پوست در معرض گرد و غبار، حتما دستکش بپوشند.بهتر است افرادی 
که مشــغول خانه تکانی هستند، روزانه ســه تا چهار بار پوست خود را با مرطوب کننده ها، چرب 
کننده ها و نرم کننده ها چرب کنند تا دچار مشکالت پوستی و به خصوص اگزمای پوستی نشوند.

تکنیک هایی ساده برای الغری سریع
ســالمت نیوز- آنچه باید برای کاهش وزن با اســتفاده از این روش جدید انجام دهید توجه و 
دقت به زمان و تنظیم آن است. تنها کافی است که هر چه که می خورید را در محدوده زمانی 
10 تا 12 ساعت تنظیم کنید. به بیان دیگر، اگر شما صبحانه را حدود ساعت 8 صبح مصرف 
می کنیــد، می توانیــد تا 10 تا 12 ســاعت بعد از آن مواد خوراکی بخوریــد و نباید بین 10 تا 12 
ساعت بعد از آن یعنی ساعت ۶ تا 8 بعد از ظهر ماده غذایی دیگری بخورید. از این طریق بدون 

تغییر آنچه می خورید می توانید وزن کم کنید.
نتایج تحقیقاتی که بر روی افرادی انجام شــد که با پیروی از این روش، مصرف مواد غذایی 
خــود را به 10 تا 12 ســاعت در طــول روز به مدت 1۶ هفته محدود کردنــد و تغییر دیگری 
در برنامــه غذایــی خود ایجاد نکردند نشــان داد که این افراد توانســتند در این مدت ۷ پوند 

وزن کم کنند. 

ضرورت کاهش مصرف میوه های آبدار در زمستان
تسنیم- محمد علی زارعیان دستیار 
تخصصی طب سنتی گفت: فصل 
زمســتان به دلیل تغییــرات دمایی 
و هــم به دلیل افزایش اســتفاده از 
ســوخت های فســیلی بــرای گرم 
کردن ســاختمان ها آلودگی هوا را 
افزایش می دهد.در این فصل باید 

تدابیری اندیشــید تــا از عوارض آلودگی هــوا در امان 
ماند یــا از آن کم کــرد و طبیعتًا در زمــان آلودگی هوا 
باید به گونــه ای رفتار کرد که تجمع مــواد زائد در بدن 
افزایش پیدا نکند و اگر مواد زائدی در بدن تجمع پیدا 
کند,از میزان آن کاسته شود تا عوارض کمتری برای 

افراد داشته باشد. کم کردن میزان 
مصرف غذا باعث می شود تا سموم 
کمتری وارد بدن شود و بدن فرصت 
دفع مواد قبلی را پیدا کند.همچنین 
اصــالح و تقویــت هضم بــا خوب 
جویدن غذا و استفاده از ادویه هایی 
که در هضم غذا مؤثرند مثل آویشن 
و دارچین و ســیر که به بهبود هضم غذا بسیار کمک 
می کنند.پرهیز از زیاده روی در مصرف میوه های آبدار 
در زمستان به افزایش ســالمت بدن کمک می کند؛ 
چرا که مصــرف زیاد میوه هــای آبدار منجر به ســوء 

هضم می شود.

آیا گوشت قرمز برای قلب مضر است؟
شــفا آنالین- طبق پژوهش جدید 
محققــان، مــاده شــیمیایی مضر 
موجــود در گوشــت قرمــز موجب 
افزایش ریسک بروز نارسایی قلبی 
می شود. گوشت قرمز غنی از ماده 
غذایی موســوم به »ال-کارنیتین« 
است که از طریق باکتری های روده 

تجزیه شده و ماده شیمیایی مضری به نام »تری متیل 
آمین ان-اکســید« )TMAO( را تشکیل می دهد. 
مطالعه ما نشان می دهد میزان باالی TMAO که از 
گوشت قرمز حاصل می شود با پیامدهای وخیم مرتبط 

با نارسایی حاد قلبی مرتبط است.

»تورو ســوزوکی«، سرپرســت تیم 
تحقیق از دانشگاه لیسستر بریتانیا، 
در این بــاره می گویــد: ارتباط بین 
TMAO و ریسک مرگ و میر ناشی 
از نارســایی حاد قلبی اثبات شــده 
بود، اما این رابطه در مورد نارســایی 
حاد قلبی ناشــناخته بــود. این تیم 
پژوهشــی، ســطح TMAO در حال جریان در خون 
حدود 1000 بیمار پذیرفته شده در بیمارستان لیسستر 
که مبتال به نارســایی حاد قلبی بودنــد را اندازه گیری 
کردند و به رابطه بین مصرف گوشــت قرمز و نارسایی 

قلبی حاد پی بردند.

روش هایی برای پی بردن 
به سطح هوشی کودک

شــفاآنالین،حرف زدن، راه رفتن، نشستن یا حتی 
دندان درآوردن به سیر تکامل هر بچه ای بستگی 
دارد و ربط چندانی به هوش او ندارد اما اگر کودک 
خردســال شــما هر یک از این نشــانه هایی که در 
ادامه به آنها اشــاره می کنیم داشت، می توانید به 
باهوش تر بودن او نســبت به همساالنش افتخار 
کنید! یعنی بچه های باهــوش تر، این ۴ عالمت 

را دارند.

زبان مادری را درک می کنند
مغز نوزادان آمادگی یادگیری بیش از یک زبان را دارد. 
محققان انگلیسی معتقدند یک نوزاد ۴ ماهه می تواند 
از روی حالــت های لب و دهان متوجــه تفاوت بین 
زبان های مختلف بشــود. با این حساب اگر والدین 
از بدو تولد، با فرزند خود با چند زبان مختلف صحبت 
کنند، می توانند مطمئن باشند که بینش وسیع تری 
به کودک خود داده اند و او را باهوش تر از ســایر بچه 
ها بــار آورده اند. بچه های باهوش، مــی توانند از ۴ 
ماهگی به بعد تفــاوت زبان مادری را بــا زبان های 

دیگر متوجه شوند.

متوجه احساسات دیگران می شوند
بچه های زیر یک ســالی که هوش کافی دارند، می 
توانند تفاوت بین احساسات مختلف اطرافیان خود 
مانند شادی، غم، ترس، اضطراب یا خشونت را درک 
کنند و با توجه به این رفتارها واکنش نشان دهند. بچه 
های زیر یک سالی که بتوانند تفاوت بین احساسات 

را تشخیص دهند، باهوش هستند. 

معنی کلمه ها را می فهمند
معموال بچه ها از یک ســالگی به بعــد معنی کلمه 
ها را می فهمند و خواســته والدینشــان را اجرا می 
کننــد اما اگر فرزند زیر 1 ســال شــما متوجه شــد 
معنی سیب یا توپ چیست و به درخواست شما آن 
را برایتــان آورد، باید به هــوش او تبریک بگویید. 
محققان دانشگاه پنســیلوانیا می گویند این قدرت 
یادگیری کلمات از ۶ ماهگی بــه بعد در تمام بچه 
های دارای هوش طبیعی به وجود می آید اما اگر 
کودکــی بتواند از ایــن هوش خود اســتفاده کند، 
یعنی باهوش تر از بقیه بچه هاســت. ضمن اینکه 
بچــه های باهوش بایــد بتوانند از ۶ تــا 9 ماهگی 
به درخواســت والدین خود اعضای بدنشان مانند 
چشم، گوش یا دســت را با نام بردن آنها به وسیله 

اطرافیان، نشان دهند.

موسیقی را درک می کنند
بچه هــای باهوش تــر از حــدود ۶ تــا 8 ماهگی به 
خوبی موســیقی را درک می کنند و با شنیدن صدای 
موســیقی هــای کالســیک و مالیــم، آرام تر می 
شــوند. بچه هایی که بتوانند از یک ســالگی از آالت 
موسیقی به تناسب سنشــان استفاده کنند و این کار 
را با کمک شما یا معلم موسیقی یاد بگیرند، در آینده 
هم می توانند نســبت به ســایر بچه ها توانایی کسب 
 موفقیت هــای بیشــتری در زمینه هــای دیگر هم 

داشته باشند.

سالمت
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انتخابات فدراســیون جهانی فوتبال برگزار و اینفانتینو به عنوان رئیس جدید و 
جایگزین سپ بالتر معرفی شد. در این بین اما مشخص نیست علی کفاشیان 

به چه نامزدی رای داده است.

رای به شیخ سلمان  
علی کفاشیان که به زوریخ سفر کرده بود قبل از شروع انتخابات فیفا و در پاسخ به 
این سوال که  همراه فدراسیون های آسیایی سرانجام به این جمع بندی رسیدید 
که به شیخ سلمان رأی دهید؟ گفت: جمع بندی خاصی نبود و ما فقط یک ناهار 
ساده را دور هم صرف کردیم، ضمن اینکه از اول هم گفته بودیم به شیخ سلمان 
رأی می دهیم. وی ادامه داد: ما سعی می کنیم هرکس رئیس شود با او ارتباط 
مؤثر و خوبی بگیریم، اگرهم شیخ سلمان رئیس فیفا شود مشخص نیست که 
من رئیس AFC بشــوم و بعید می دانم این اتفاق بیفتد چون اینجا به اندازه ای 

ارتباطات بین آدم ها زیاد است که نمی توان از حاال چیزی را پیش بینی کرد.

رای به توانمندی ها
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص انتخابات روز جمعه فیفا  به تسنیم گفت: 
رقابت سنگینی بود که در دور اول به نتیجه ای نرسید و مشخص نشد که چه کسی 
رئیس فیفا خواهد شد، اما در دور دوم 11۵ رأی به جیانی اینفانتینو داده شد که 
با همین آرا او رئیس فیفا شد. من به اینفانتینو رأی دادم. باالخره توانمندی های 
او را دیدیم و رأی دادیم. او فردی بسیار توانمند است و به ایران هم که آمده بود ما 
توانایی ها و برنامه های او را دیدیم. در انتخابات هم کاماًل مورد حمایت اروپایی ها 
بود و مطمئنًا با کمک همه و البته اروپایی ها می تواند باعث توســعه فوتبال دنیا 
شود. ما هم توانمندی خودمان را نشان داده و ارتباط خوبی با اینفانتینو گرفته ایم 

که در واقع می تواند این موضوع به فوتبال ما هم کمک کند.

ابهام
نکته جالب اینجا است که رئیس فدراسیون فوتبال قبل از این مصاحبه با تسنیم 
صحبت های دیگری انجام داده بود. کفاشــیان بعــد از این که او  برای دومین 
بار رای خود را داخل صندوق انداخت در گفت و گو با 3090 گفت: »هر 2 بار به 
یک نفر رای دادم.« پس از اعالم نتایج هم کفاشیان که به طور واضح اعالم کرد 
رای هایش هر دو بار به یک نفر بوده و نگاهی ویژه به شیخ سلمان داشته است، 
نمی توانست این شکست را باور کند و حتی نمی توانست از روی صندلی اش بلند 
شود. به نظر می رســد این شکست بزرگ تبعات سنگینی برای او داشته باشد و 

گاه است. رییس فدراسیون هم از این مساله آ

صحبت های دبیر کل فدراسیون
علیرضا اســدی دبیر کل فدراســیون فوتبال اما در ایــن خصوص گفت: ما 
باید بــه منافع خود در این انتخابــات نگاه کنیم، آثــار عملکرد رییس جدید 
فیفا در آینده مشــخص خواهد شــد و ما باید منتظر بمانیم و ببینیم شــرایط 
چگونه پیش خواهد رفت. مهم نیست که چه کسی به عنوان رییس انتخاب 

می شــود و در راس کار قرار می گیرد، حتی مهم نیست که چه تغییراتی 
صــورت می گیرد بلکه مهم این اســت که منافع ایران چیســت و چه 

خواسته هایی مدنظر فدراســیون فوتبال ماست. خواسته های ما 
با تغییر افراد کم یا زیاد نمی شــوند و منافع ما دچار جابه جایی 

نخواهند شــد بنابراین به روند انتخابات کاری نخواهیم داشت بلکه مسئله 
مدنظر ما این اســت که منافع ملی فوتبال ایران محقق خواهند شــد یا خیر. 
در این برهه نیز معقول این اســت به کسی رای می دادیم و از کسی حمایت 
می کردیــم که به منافــع فوتبال ایران توجــه کند.  طبیعی بود کــه با توجه 
بــه نامزدها و نــوع حمایت هایی کــه از آن ها صورت گرفته بــود انتخابات 
به دور دوم کشــیده شــود. در زمان انتخاب بالتر هم انتخابات فیفا به دور 
دوم کشیده شــد و با توجه به تعداد باالی رای دهندگان انتظار می رفت که 
انتخابات این دوره نیز چنین شــرایطی را داشته باشــد. منافع ملی تنها یک 
مصداق ندارند، بلکه بایــد مجموع منافع در نظر گرفته شــوند. ما به دنبال 
این هســتیم که در فوتبال بین الملــل جایگاه خاص خود را پیــدا کنیم. ما 
تنها به یک پرونده و یک مســئله نگاه نمی کنیم و مجموع شرایط و منافعی 

را که با آن مواجــه خواهیم بود در نظر می گیریم.

گالیه شیخ سلمان
شــیخ ســلمان یکی از نامزدهای ریاســت فیفا بود که این انتخابات روز  جمعه 
گذشــته برگزار شــد و به دور دوم کشید. در دور دوم شیخ ســلمان با اینفانتینیو 
دبیرکل یوفا برای رسیدن به ریاســت فیفا رقابت کرد ولی در نهایت نتوانست به 

این عنوان برسد. طبق آنچه خبرانالین نوشته شیخ سلمان در یک مصاحبه 
تلویزیونی از بدقولی هایی که نسبت به وی شده بود، گالیه کرد. وی که به 

نظر می رسید کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف صحبت هایش 
قرار داده است، گفت: بعضی از کشورها به ما قول حمایت دادند ولی 
به آن عمل نکردند. همه ما عرب هستیم ولی متاسفانه بعضی ها از 
نامزدهای دیگر حمایت کردند. امیدوارم که در آینده این رویه تغییر 
کند. ما به عنوان کشــورهای عربی بایــد اتحادمان را حفظ کنیم و 
در قبال هم شــفاف باشیم. وی افزود: در همان دور اول انتخابات 
تعداد زیادی از کشورها به ســمت نامزدهای دیگر چرخیدند. الزم 
اســت که به آینده و روزهای پیش رو نگاه کنیم و مهم است که فیفا 

از این بحران خارج شود.

رای مخفی است!
امیر حســینی مدیر روابط عمومی فدراســیون فوتبال در تماس با 

خبرآنالیــن در این بــاره می گوید:» پــس از اینکه 
برگزار  فیفا  انتخابات 

شــد بعضی از 
ها  رسانه 

گمانه زنی کردند که کفاشــیان به اینفانتینو رای داده است و بعضی ها هم بر 
این عقیده بودند که رای او شیخ سلمان بوده است.بنده بالفاصله با کفاشیان 
ارتباط برقرار کردم تا از خود ایشان سوال کنم.جالب اینجاست که حرف آقای 
کفاشیان این بود که رای شان مخفی است و به هیچ عنوان گمانه زنی هایی که 
رسانه ها می کنند درست نیست.« حسینی این را گفت و ادامه داد:»این قطعا 
موضوعی اســت که خود کفاشیان می داند و به هیچ عنوان درست نیست که 
رسانه ها درباره اش گمانه زنی می کنند.ما نباید حدس بزنیم و بر اساس حدس 
و گمان روی رای کفاشیان نظر بدهیم.علی کفاشیان رای خودش را به کسی 
اعالم نکرده است و هر آنچه در رسانه های مختلف منتشر می شود گمانه زنی 
بر اساس شایعات است.« حسینی در پایان درباره سفر اینفانتینو به تهران هم 
گفت:»ایشان به کشوری سفر کردند که تیم اول آسیا است.اینفانتینو شناخت 
خوبی از ایران داشت.به هر صورت هم تیم فوتبال،هم فوتسال،تیم بانوان و 
فوتبال ساحلی ایران قدرت زیادی دارند و طبیعی است که ایشان سفر به ایران 
را انتخاب کرده باشند.شیخ ســلمان هم که رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا 

باید بگویم که بررسی کردن این موضوعات اســت و در پایان 
کار درستی نیست.«

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

در هفته بیست و هفتم 
لیگ برتر انگلیس، تیم 
ساوتهمپتون در خانه با حساب 
2 بر یک مغلوب تیم چلسی 
شد.

تیتر دو

اینفانتینو از ایفمارک 
حمایت می کند؟!

چندی قبل جیانی اینفانتینو برای دیدار با مســئوالن 
کادمی ملی فوتبال به  فدراســیون فوتبال و بازدید از آ
کشورمان سفر کرده بود، که البته این سفر حاشیه های 
زیادی در پی داشت. اینفانتینو بازدیدی از ساختمان 
مرکــز تخصصــی پزشــکی بین اللملــی )ایفمارک( 
داشــت که مجوز این مرکز از ســوی فیفا صادر شده 
و جــزو مراکزی اســت که بایــد زیر نظر فیفا باشــد. 
اینفانتینو در این بخش از بازدید خود به حضور پرفسور 
جیری ولژاک در فیفا اشــاره کرد که نقش اساسی در 
توســعه تمرینات »+FIFA 11« داشته و او را یکی از 
قوی ترین پزشــکان متخصص فوتبال دانست.وی 
در ســفر یک روزه خود به ایران، بازدیدی هم از مرکز 
تخصصی پزشــکی بین اللملی )ایفمارک( داشت که 
کادمی ساخته شده است. وی پیش از وارد شدن  در آ
به این ســاختمان و قبل از اینکه متوجه شــود در این 
کادمی یکی از مراکز ایفمارک ساخته شده است، با  آ
خوشحالی اعالم کرد که این ساختمان شباهت زیادی 
به ساختمان های فیفا دارد. اینفانتینو از ساختمانی که 
قرار است سالن بدنسازی شود بازدید کرد و این سالن 
را کاماًل شبیه ســالن های اروپایی دانست. اینفانتینو 
استخر و سونا، حوضچه های بازتوانی جسمانی و... را 
از نزدیک دید و سپس نقشه ساختمان های ایفمارک 
در سراســر دنیا را بازدید کرد. وی پس از اینکه متوجه 
شد 80 درصد ســاختمان های ایفمارک در اروپا قرار 
دارند و در منطقه آسیای مرکزی مجوز احداث اولین 
ساختمان به ایران داده شده است، به زهره هراتیان، 
رئیس ایفمارک ایران بابت دریافت این مجوز تبریک 
گفت. دبیرکل سابق یوفا پس از گرفتن عکس یادگاری 
با لوگوی ایفمارک به همراه رئیس فدراسیون فوتبال 
کشورمان و رئیس ایفمارک ایران، ابراز امیدواری کرد 
که این پروژه به سرانجام برسد و گفت: »اگر رئیس فیفا 
شوم، از ایفمارک ایران حمایت خواهم کرد«. اینفانتینو 
کادمی ملی فوتبال داشــت در  پس از بازدیدی که از آ
پاسخ به سؤال تسنیم درباره حضورش در ایران اظهار 
کادمی فوتبال ایران را دیدم به این  داشــت: »وقتی آ
نتیجه رسیدم که ایران پیشرفت زیادی خواهد داشت، 
چرا که کشورهای زیادی نیســتند که این امکانات را 
دارند«. حال باید دید وی سر قول خود برای حمایت از 

ایفمارک باقی می ماند؟!

استقالل تهران نقره داغ شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه استقالل 
تهران را به دلیل اهانت تماشــاگران منتسب به این 
تیم به گــروه داوری دیدار با نفت تهران 200 میلیون 
ریال و پرتاب نارنجک در دیدار مقابل گسترش فوالد 
100 میلیــون ریــال جریمه کرد.کمیتــه انضباطی 
فدراســیون فوتبال همچنین حســین ترابپور مربی 
تیم اســتقالل تهران را به دلیل اهانــت به عملکرد 
تیــم داوری اســتقالل و نفت تهران و ایجاد تشــنج 
در ورزشــگاه تختی تهران 20 میلیــون ریال جریمه 
کرد.پرویــز مظلومی ســرمربی تیم اســقالل تهران 
نیز به دلیل انجام مصاحبه علیه تیم داوری از ســوی 
کمیته انضباطــی طبق ماده ۶۷ آیین نامه انضباطی 
و با توجه به تکــرار تخلفات، ۷0 میلیون ریال جریمه 
شــد.اعضای کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال 
دروازه بان استقالل تهران را بر اساس ماده ۶3 آیین 
نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم کرد، رحمتی نیز 
در این دیدار با دریافت کارت زرد از ســوی داور دیدار 

جریمه شده بود.

  تیم فوتبال سپاهان در غیاب
 2 مدافع خود عازم امارات شد

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان ایران عصر یکشــنبه 
در غیــاب دو مدافع خــود برای انجام دیدار برگشــت 
با حریــف اماراتی عازم دوبی شــد.کاروان تیم فوتبال 
سپاهان بدون حبیب گردانی و هادی عقیلی مدافعان 
خود راهی دوبی شــد تا دومین دیدار خــود را در لیگ 
قهرمانان باشگاه های آسیا مقابل النصر امارات برگزار 
کند.گردانی به دلیل مصدومیت و عقیلی با صالحدید 
کادر فنــی ســپاهان از ترکیب این تیم کنار گذاشــته 
شدند.بازیکنان تیم سپاهان پیش از رویارویی با نماینده 
امارات، دو جلســه تمرینــی را در دوبی برگزار خواهند 
کرد.تیم سپاهان هفته گذشته در نخستین دیدار خود 
درلیگ قهرمانان باشگاه های آسیا در اصفهان با دو 
گل تیم النصر را شکست داد.دیدار برگشت دو تیم در 
هفته دوم لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ساعت 20 
روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه آل مکتوم دوبی 
برگزار می شود.تیم های االتحاد عربستان و لوکوموتیو 
ازبکستان دیگر دیدار گروه نخست مرحله گروهی این 

مسابقه ها را برگزار خواهند کرد.

 سرپرست تیم فوتبال نفت 
تهران ازتالش برای حل 

مشکالت مالی باشگاه خبرداد
سرپرست تیم فوتبال نفت تهران روز یکشنبه گفت: 
مدیران باشگاه در صدد حل مشکالت اقتصادی این 
تیم هستند.»رحیم ایرانیان« گفت: همه باشگاه های 
کشور با مشکالت مالی روبرو هستند و این مشکالت 
در باشگاه نفت تهران نیز وجود دارد.وی افزود: علی 
رغم این مشکالت، تمرینات تیم فوتبال نفت از فردا 
برای آماده ســازی تیم جهت دیدار حســاس مقابل 
ذوب آهن اصفهان در هفته بیســت و دوم لیگ برتر 
فوتبال ایران برگزار می شود.بازی نفت تهران و ذوب 
آهن اصفهان 1۶ اســفند در تهران برگزار می شود.
سرپرست تیم فوتبال نفت تهران اخبار برخی رسانه ها 
در خصوص اعتصاب بازیکنان نفت به دلیل دریافت 
نکردن مطالباتش را رد کرد و گفت: تمرینات این تیم 
برای بازی مقابل ذوب آهن از فردا - دوشنبه - آغاز 
می شود.ایرانیان همچنین حضور بازیکنان تیم نفت 
باشگاه را رد کرد و گفت: حضور بازیکنان در باشگاه 
موضــوع عجیبی نیســت. تیم فوتبال نفــت تهران 
بازیکنان خوبی دارد که علی رغم وجود مشــکالت 

فراوان، صبور هستند.

مادر ۸۱ ساله ام پیروزی ام را دید و این 
هدیه ای فوق العاده بود

جیانی اینفانتینو که جمعه شــب در انتخابات ریاست فیفا به پیروزی رسید و تا سال 
2019 هدایت فدراسیون جهانی فوتبال را بر عهده خواهد داشت، در انتقاد از اینکه 
 »SonntagsBlick « برخی او را با رئیس پیشین این نهاد مقایسه می کنند، به سایت

گفت: اینفانتینو، اینفانتینو است و بالتر، بالتر. سپ بالتر دوره ای را 
در فیفا رقم زد. من هم امیدوارم دوران جدیدی را در فدراسیون 

جهانی فوتبال شکل دهم. من آدم کسی نیستم و به همین 
خاطر بود که رأی زیادی کســب کردم، ولی هنوز هم نظر 
مثبتی نســبت به میشل پالتینی دارم.اینفانتینو گفت: بعد 
از اینکه نامم به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد، غرق در 
احساســات شده و همسرم من را در آغوش گرفت. لحظه 

باورنکردنــی بــود. در کنار اینها همین که مادر 81 ســاله ام 
شــاهد این لحظه بود، هدیــه ای فوق العاده برایم بود که عمیقًا 

تحت تأثیرم قرار داد.

ادامهگمانهزنیهادرخصوصرأیمخفیکفاشیان!
اصرار کفاشیان بر عدم افشای رای اش به رییس جدید فیفا

مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال به صورت چهار پیروزی از 
هفت مسابقه برگزار می شود و نتایج سه مسابقه رو در روی 

تیم ها در مرحله مقدماتی نیز در آن محاسبه خواهد شد.
در یکی از حساس ترین مسابقات این مرحله تیم دانشگاه 
آزاد کــه در دور مقدماتی در رده پنجم قــرار گرفته بود باید 
به مصاف شــهرداری اراک برود. هر ســه مسابقه مرحله 
مقدماتی ایــن دو تیم به ســود شــهرداری اراک به پایان 
رسیده بود و همین مسئله کار دانشگاه آزاد را بسیار دشوار 
می کند. در واقع شاگردان مصطفی هاشمی که به تازگی 
در یک رقابت منطقه ای در رده سوم مسابقات غرب آسیا 
قرار گرفته اند، برای صعود به نیمه نهایی باید در هر چهار 

مسابقه پلی آف، شهرداری اراک را شکست دهند.
پتروشیمی بندر امام قهرمان غرب آسیا و صدرنشین مرحله 
مقدماتی لیگ برتر، کار آســانی مقابل شهرداری تبریز در 
پیش دارد. این تیم که در هر سه مسابقه مقدماتی با فاصله 
زیاد و به راحتی حریف تبریزی خود را شکســت داده بود، 
برای رسیدن به نیمه نهایی نیاز به یک پیروزی دیگر دارد.

شــیمیدر تهران که در مرحله مقدماتی دوم شــده بود، در 
این مرحله به مصاف ثامن مشــهد می رود. هر سه مسابقه 
مرحله مقدماتی با برتری شــیمیدر رقم خورده بود و به این 
ترتیب ثامنــی ها باید چهار بار این تیم تهرانی را شکســت 

بدهند تا یک مرحله باالتر بروند، کاری که بســیار بعید به 
نظر می رسد.

در دیگر مسابقه این مرحله نیز شهرداری گرگان با حمایت 
تماشاگران پرشور خود به مصاف نفت آبادان می رود. نفت 
دو پیروزی و شــهرداری یک پیروزی در دیدارهای مرحله 
مقدماتــی به دســت آورده اند و همین مســئله مــی تواند 
رویارویی این دو تیم را به نزدیک ترین مســابقه مرحله پلی 

آف و شاید طوالنی ترین آنها تبدیل کند.
برنامه مسابقات مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال و نتایج 
سه مســابقه رو در روی تیم ها در مرحله مقدماتی به شرح 

زیر است:

شهرداری گرگان - پاالیش نفت آبادان، 
ساعت ۱6 سالن امام خمینی گرگان

شهرداری گرگان 82 - پاالیش نفت آبادان 80
پاالیش نفت آبادان 9۴ - شهرداری گرگان ۷3
پاالیش نفت آبادان 83 - شهرداری گرگان ۶8

شهرداری تبریز - پتروشیمی بندر امام، 
ساعت ۱6 سالن شهید اقدمی تبریز

پتروشیمی بندر امام ۷۷ - شهرداری تبریز ۴3
شهرداری تبریز ۶۴ - پتروشیی بندر امام 8۷

پتروشیمی بندر امام 8۶ - شهرداری تبریز ۵9
دانشگاه آزاد اسالمی تهران - شهرداری 

اراک، ساعت ۱5:۱5، سالن حکیمیه تهران
دانشگاه آزاد ۶9 - شهرداری اراک ۷3
شهرداری اراک 89 - دانشگاه آزاد 8۶
شهرداری اراک 83 - دانشگاه آزاد ۶8

ثامن مشهد - شییمیدر تهران، ساعت ۱6، 
سالن خانه بسکتبال مشهد

شیمیدر تهران 83 - ثامن مشهد ۷0
ثامن مشهد ۷3 - شیمیدر تهران ۷۷

شیمیدر تهران 81 - ثامن مشهد

پلی آف لیگ بسکتبال؛کار دشوار دانشگاه آزاد، جدال حساس در گرگان

ورزش
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آرام ز خویشتن جدا خواهم کرد
جان از ِقَبل تو در فنا خواهم کرد
تو پنداری تو را رها خواهم کرد؟
تا جان دارم تو را وفا خواهم کرد

)مسعود سعد سلمان، قرن ششم، رباعیات(

نه به دیوار و حذف و توهم، سالم به تکثر
کورش علیانی |  سهراب سپهری در کتاب مرگ رنگ شعری دارد به نام دیوار. در بند دوم شعر شبی را 

تصویر می کند که از ترس غوالن و اهریمنان گرد خود دیواری کشیده است:
»تا بسازم گرد خود دیواره ای سرسخت و پا برجای،

با خود آوردم ز راهی دور
سنگ های سخت و سنگین را برهنه پای

ساختم دیوار سنگین بلندی تا بپوشاند
از نگاهم هر چه می آید به چشمان پست

و ببندد راه را بر حمله ی غوالن
که خیالم رنگ هستی را به پیکرهایشان می بست«

و در بند آخر شعر می گوید که مدت ها بعد با فرو ریختن دیوار چه رخ داده است:
»تا شبی مانند شب های دگر خاموش

بی صدا از پا درآمد پیکر دیوار
حسرتی با حیرتی آمیخت«

این حکایت رفتار بسیاری از فعاالن سیاسی ما در سال های اخیر است. هر یک از دو جناح، به گمان 
اینکه خود حق کامل و جناح دیگر کاماًل باطل اســت دور خود دیواری کشــید و جناح دیگر را دیو و 
غول و اهریمن پنداشت و مدام بر قطر این دیوار کینه و شقاق افزود. دو جناح اصلی فراموش کردند 
آنچه به حضور جناح های سیاسی معنی می دهد تنوع و تکثر و نقد و نقدپذیری است. اگر جناح های 
سیاسی مفید باشند، هر جناح کاســتی های جناح دیگر را می بیند، گزارش می کند، نقد می کند و 
جبران می کند. بودن دو یا چند جناح به معنای بودن دو یا چند ســنگر روبه روی هم و در حال جنگ 
و کشتار نیست. در جامعه ی متعادل جناح ها برای حذف هم تالش نمی کنند، چه، خوب می دانند 

اگر جناح دیگری نباشد نشاط و تالش هم نخواهد بود.
از بدترین آفات خودحق پنداری، پیوند زدن خود با مقدسات و دین و خدا به شکلی غیر قابل بازگشت 

است. احتمااًل گروهی از شما آن پیام عجیب را دیده اید که از تنهایی مقام معظم رهبری و تنها گذاشتن 
امام زمان و تشــبیه تهران به کوفه و لزوم نذر و تضرع بــرای تغییر نتیجه ی انتخابات می گوید. این 
چه حالی اســت؟ اگر یک جناح رای نیاورد یعنی امام زمان و مقام معظم رهبری و رسول الله و دین 
خدا تنها مانده اند؟ این همان دیوار توهم است که گرداگرد خود می کشند و کم کم باور هم می کنند.
نتیجه ی انتخابات هنوز کامل مشخص نشده است اما می بینیم که تعداد قابل توجهی از کرسی ها 
را نه نماینده های دو یا سه لیست شاخص، که نماینده های مستقل به دست آورده اند، و می بینیم که 
تفاوت میان تعداد اعضای برگزیده از دو لیست اصلی تفاوت معنی داری نیست. این پیام آشکار مردم 
است به جناح ها و فعاالن سیاسی. پیام این است، دیوار نه، جنگ نه، حذف نه، توهم نه، تکثر آری، 
تنوع آری، هم نشینی آری، تعامل آری. پیام مردم این است، این کشور خانه ی همه ی ما است و همه 
با هم برادر هستیم. اختالف هم طبیعی است و هم اگر به جنگ و جنجال نکشد مفید. پیام مردم را 

بشنویم، پیش از آنکه دیر شود. )منبع: خبرآنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

مخالفت ها و مقابله ها با اصالحات امام علی )ع( 
نگاهی به کتاب » تحلیل تاریخ حکومت امام علی )ع( با تاکید بر نهج البالغه« 
کتاب لوح بینایی چنانکه در عنوان فرعی آن نیز تصریح شــده اســت، قرار است تحلیلی باشد بر 
تاریخ دوران کوتاه حکومت نخستین امام شیعیان علیه السالم. دورانحکومتی سه ساله که نهایتا 
به شهادت آن بزرگوار انجامید. نویســنده کتاب مطصفی دلشاد تهرانی پژوهشگر تاریخ اسالم و 
رئیس گروه نهج البالغه دانشگاه علوم و حدیث است، محققی که آثار گوناگونی به قلم او تا کنون 
منتشر شده و در حوزه مورد نظر فردی مطلع و صاحب نظر به شمار می آید. متن کتاب از سه فصل 
)ده بخش( به همراه یک پیشــگفتار و یک دیباچه تشــکیل شده است. دلشــاد تهرانی نقطه آغاز 
پژوهش خود را رحلت پیامبر اکرم )ص( و عصر خلفا یعنی ســه خلیفه نخســت قرار داده اســت. 
باعنایت به پیشــگفتار و دیباچه کتاب حاضر که درواقع پیش زمینه هــای الزم برای ورود به بحث 
محسوب می شوند، نویسنده وارد عصر خلفا شده است. عصر خلفا خود مشتمل بر سه بخش است، 
تحلیل تحوالت عصر خلفا، دیگری امام )ع( در عصر خلفا و سرانجام پایان این عصر که با عنوان 
شورش بر عثمان مورد بررســی قرار گرفته است. یکی از نکات بســیار مهمی که در کتاب حاضر 
شاهد آن هستیم تحلیل متفاوت و تازه ای ست که از واکنش حضرت علی )ع( نسبت به رخدادها 
و بدعت های عصر خلفا ارائه شده. برخالف تصویری که بسیاری از این دوران ارائه کرده اند چنانکه 
گویی حضرت در آن روزگار به طور کامل ســکوت کرده و برای جلوگیری از بروز اختالف نسبت به 
این بدعت ها واکنش نشان نمی دادند، نویسنده کتاب با استناد به نهج البالغه و همچنین برخی 
از منابع تاریخ اســالم نشــان می دهند که حضرت در عصر خلفا سکوت نکرده و در بسیاری موارد 

نظر خود را ابراز می کردند و حتی از این جهت دچار مشکالتی نیز می شدند.
به بیانی دیگر این درســت است که ایشان در برابر ضایع شــدن حق خود شکیبایی و صبر به خرج 
داده اند اما هرگز در برابر تحوالت و وقایع اساســی جامعه مســلمین سکوت نکردند، بلکه همواره 

گاه و بیدار رویکــردی فعال  به عنــوان یک شــهروند آ
داشته اند. فصل دوم لوح بینایی به عصر حکومت امام 
علــی )ع( پرداخته و در ســه بخش بیعت بــا امام علی 
)ع(، اصالحات امام علی )ع( در حکومت و ســرانجام 
مشکالت پیشاروی، مخالفت ها و مقابله ها با اصالحات 

امام علی )ع( می رسد.
در واقع فصل دوم کتاب شــرح وقایعی است که بعد از 
بیعت مردم و خواست مردم برای خالفت حضرت علی 
پیش روی ایشــان قرار می گیرد و حضرت در نخستین 
گام اصالحاتی را الزم می دانستند تا به بدعت های بعد 
از عصر خلفا پایــان داده و جامعه اســالمی را به روزگار 
حکومت پیامبر اکرم بازگرداند؛ اما متاســفانه تغییرات 
به گونه ای بوده اند که از سوی برخی از یاران و نزدیکان 
پیامبر نیز این اصالحات برتابیده نمی شدند. چرا که قرار 
است عدالت و برابری را در جامعه مسلمین برقرار سازند. 
سرانجام این مخالفت ها که دربرابر اصالحات به وجود 

می آید به حوادثی می انجامد که در فصل سوم کتاب حاضر به آنها پرداخته شده است. فصل سوم با 
عنوان مخالفت ها و مقابله ها با اصالحات امام علی )ع( در برگیرنده چهار بخش است. فتنه جمل، 
اســتقرار امام علی )ع( در کوفه، پیکار صفین، آشوب خوارج و ســرانجام از نهروان تا شهادت. به 
این ترتیب فصل سوم نیز به شکلی اجمالی دربرگیرنده فتنه هایی ست که هردم از سویی برخاسته 
و می کوشند مانع از اصالحاتی باشند که به عنوان برنامه اصلی خالفت حضرت امیر)ع( خوشایند 

منافع این گروه ها نیست.

خالق کاپریس لعنتی برای پیانو و ارکستر
»مرتضی حنانه« موســیقی دان و آهنگ ساز ایرانی یازدهم 
اسفند 1301 در تهران متولد شد. از کودکی هر چیزی را که 
تولید صدا می کرد به کار می گرفت و ابزاری می ســاخت که 
از آنها صداهای مختلف و گوناگــون بیرون می آمد. پس از 
گذراندن دوره  های مختلف آموزش موســیقی سال 1331 
خورشیدی رهبری ارکستر سمفونی ایران را بر عهده گرفت. 
او در شرایطی ارکستر سمفونی را اداره می کرد که سه امتیاز 
بزرگ داشت: »دیپلم هنرستان موسیقی«، »تعلیمات پرویز 

محمود« و »ذوق و استعدادی شگفت که همه به آن معترف بودند«. در سال 1332 که جشن هزاره بوعلی 
سینا برگزار شد، توانست آثار خود را در حضور شر ق شناسانی که برای شرکت در جشن دعوت شده بودند با 
هم سرایی و ارکستر سمفونیك اجرا کند. این اجرا چنان مورد توجه حضار قرار گرفت که سفیر وقت ایتالیا، 
بورس هنری آن کشور را در اختیار وی قرار داد و حنانه برای تکمیل تحصیالتش به کنسرواتور واتیکان 
عزیمت کرد. همان کنسرواتوری که باخ در آن ارگ می زد. موسیقی حنانه را به طور کلی می توان »موسیقی 
اصیل ســنفونیك« نامید. او نسبت به موسیقی ســنتی بی اعتنا بود و هرگز در ارکستر از سازهای اصیل 
استفاده نکرد. پس از انقالب اوقات خود را بیش از پیش به پژوهش درباره موسیقی قدیم ایران اختصاص 
داد و در زمینه موسیقی فیلم که از پایه گذاران آن در ایران بود، فعالیتش را ادامه داد. »کاپریس برای پیانو 
و ارکستر« مهم ترین اثر مرتضی حنانه است که در طول سی سال و بر مبنای آخرین دستاوردهای او روی 
موســیقی چندصدایی ایران نوشته شد. این اثر با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فریدون ناصری و 
ارکستر مجلسی تلویزیون ملی ایران، اجرا شد اما ضبط نشد. در نهایت به دلیل اینکه اجراهای این اثر هیچ 
وقت مورد تأیید حنانه قرار نگرفت آن را »کاپریس لعنتی« نام نهاد. مرتضی حنانه 2۴ مهر 13۶8 درگذشت.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

درمبخش: هنر ما دشمن هیچ کسی نیست
کامبیــز درمبخش بــا بیــان اینکه عرصــه فعالیت 
کاریکاتوریســت ها محدود اســت، گفت: مســائل 
سیاسی، حســاس بودن مقوله کاریکاتور و انتقادی 
بودن آن، از جمله دالیلی اســت کــه باعث به وجود 
آمدن مشکالتی شــده اســت. این کاریکاتوریست 
پیشکسوت درباره وضعیت کاریکاتور در ایران اظهار 
کرد: قبــل از این که کاریکاتوریســت ها به داشــتن 
سندیکا یا انجمن صنفی نیاز داشته باشند، نیاز دارند 

که جایی باشد تا بتوانند در آنجا فعالیت کنند. متأسفانه عرصه فعالیت برای این هنرمندان، وسیع 
نیســت و در این سال ها بسیار محدود بوده اســت. او ادامه داد: مطبوعاتی که کاریکاتور چاپ 
می کنند بسیار انگشت شــمارند و همین تعداد هم درآمد ناچیزی به کاریکاتوریست می دهند. 
به همین دلیل اســت که هنرمندان این عرصه معموال پراکنده و دلســرد می شــوند و مجبورند 
به دنبال کار دیگری باشــند. بنابراین اول باید به مسائل مالی کاریکاتوریست ها توجه شود و بعد 
به فکر مســائلی مثل انجمن صنفی بود. این هنرمند همچنین بیان کرد: در کشورهای دیگر، 
کاریکاتوریســت ها به راحتی می توانند از طریق هنرشــان درآمد به دست آورند. ترکیه که کشور 
همسایه ما است، سابقه سندیکای کاریکاتورش به ۴0 - ۵0 سال پیش برمی گردد. درمبخش 
درباره دالیل محدود بودن عرصه فعالیت کاریکاتوریســت ها در ایران، گفت: مسائل سیاسی 
و حســاس بودن مقوله کاریکاتور و همچنین انتقادی بودن آن، از جمله دالیلی است که باعث 

به وجود آمدن این مشکالت شده است.

در اسکار امسال چه کسی خواهد درخشید؟
در هشــتاد و هشتمین دوره مراســم جوایز سینمایی 
اســکار بســیاری منتظرند شــاهد جشــن پیروزی 
»بازگشته از گور« باشند. یکی از محتمل ترین برندگان 
شب جوایز اسکار لئوناردو دی کاپریو است. او امسال 
با درخشش در فیلم »بازگشــته از گور« بیشتر جوایز 
معتبر ســینمایی را از آن خود کرده و به احتمال زیاد 
نخستین اســکار دوران کاری خود را به خانه می برد. 
»بازگشته از گور« عالوه بر بازیگر نقش اول مرد، برای 

بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه است. مراسم هشتاد و هشتمین دوره 
جوایز اسکار صبح دوشنبه 10 اســفند در دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار می شود. البته مراسم 
امسال از سوی برخی چهره های سرشناس در اعتراض به عدم تنوع نژادی نامزدها تحریم شده. 
لئوناردو دی کاپریو پیش از این هیچ گاه برنده اسکار نبوده است، و امسال برای کسب این جایزه 
باید با ادی ردمین در »دختر دانمارکی«، برایان کرنستون در »ترومبو«، مت دیمن در »مریخی« 
و مایکل فاسبندر در »استیو جابز« رقابت کند. البته رقابت در شاخه بهترین فیلم برای »بازگشته 
از گور« به سادگی رقابت دی کاپریو برای رسیدن به جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد نیست. 
»افشــاگر« و »رکود بزرگ« دو رقیب اصلی این فیلم برای دست یافتن به این جایزه هستند. در 
آغاز امر کسی شــانس زیادی برای فیلم »رکود بزرگ« قائل نبود، اما زمانی که از سوی انجمن 
تهیه کنندگان به عنوان بهترین فیلم شناخته شد، خود را به عنوان یکی از شانس های دریافت 

این جایزه مطرح کرد.

لوح بینایی
)تحلیل تاریخ حکومت امام علی )ع( 
با تاکید بر نهج البالغه(
مولف: مصطفی دلشاد تهرانی
انتشارات دریا
قیمت: 50 هزار تومان
۱3۱7 صفحه

طرح: سعید صادقی بدون شرح! 

به روایت یک شاهد عینی

نگاه، فضا، زندگی...
بنوشه فرهت  |  گلوله ی انرژی، شاد و خندان و البته خیلی ناگهانی، از پشت 
ســرم وارد اتاق شــده بود و نمی دانم ســالم کرده یا نکرده، با خوشحالی فریاد 
می کشید و یک عکس از خوِد من می خواست.. برای جایی و کاری... فریادهایش 
که تمام شــد پشتش را کرد و رفت... صدایش اما هنوز می آمد که می گفت »زود 
بنوشــه... زود« از میاِن کار و نقشه و طراحی یک فضای شهرِی کشــیده، افتاده بودم در یک اتفاق 
غیرمنتظره و همان جور مبهوت ایمیلم را در ذهن شــخم می زدم کــه: »یعنی ممکنه اونجا چیزی 
داشته باشــم؟«... تنها موجودی ام، اگر پیدا می شــد البته، یک عدد عکس پرسنلی بود که از قضا 

دوستش هم داشتم، اما خب پرسنلی بود دیگر...
نفهمیدم چه شــد که یک مرتبه موج عجیبی در اتاق به راه افتاد بــرای عکس دار کردِن من در همان 
لحظه... یکی دوربین همراه داشت، همکار عکاس که تازه رسیده بود اعالم آمادگی کرد، یکی حواسش 
به شال روی سِر من و رنگ های موجود بر سِر دیگران بود و... من هنوز همان طور مات ایستاده بودم که 
همکار عکاس پرسید عکس را برای کجا می خواهی؟ جواب را که شنید گفت: »پس می رویم حیاط«...
چالش اصلی با همین ســه کلمه شروع شــد... »پس می رویم حیاط«... همکاِر عزیز مشغول تسِت 
تکنیک های عکاســی و دوربین و نگاه بود... من، نگاه را برداشــته بــودم و در فضا می چرخیدم. در 
این خانه ی قدیمی که از قضا محل کار 80-۷0 نفر معمار و شهرساز و برنامه ریز شهری است... چه 
قابلیت هایی دارد این ساختماِن به ظاهر کهنه که هر گوشه اش جنس و حس متفاوتی از زندگی دارد. 
با فضاهایی چنان در هم تنیده که گاه حتی نمی فهمی کی وارد »درون« شدی و کی »بیرون« آمدی. 
خانه ی حیاط داِر بزرگی با ایوان و تراس، یک فضای ورودی درست و درمان، یک هال بزرگ و نورگیری 
در میانه اش، اتاق های گشاده ی رو به جنوب، حیاط پشتی و چه و چه. چطور شد که شرکت به اینجا 
آمد را نمی دانم... آن زمان جای دیگری بودم. 10 سال پیش اما که اینجا را دیده بودم، آرزو کرده بودم 
که محل کارم باشد، بس که دلت می نشست درون فضا با دیدنش. زمین و زمان چرخید و همان شد.
معماِر اینجا قطعا یک حکیم بوده است. چطور می شود حکیم نباشی و بدانی که اتاق خواب تنها برای 
خوابیدن نیســت و زندگِی روزانه در آن جریان دارد. اتاق هــای بزرگی که حتی اگر تخت هم در آن ها 
بگذاری، فضای زیادی می ماند تا روی زمین ولو شــوی و آفتاب زمستانی کرخت ات کند، بنشینی و 
قالب بافی کنی، نقشه ها را ِدَسن کنی، سبزی پاک کنی، ملحفه ی پتو را بدوزی، تلویزیون ببینی و... 
درست مثل اتاق های خانه ی مادربزرگم. چطور می شود حکیم نباشی و آداب ورود به فضا را بدانی و 
نفس کشی در مفصل اتصالی »بیرون« و »درون« طراحی کنی تا مهمان تازه از راه رسیده ات لباسش را 
که آراست، دست و رویی بشوید و بعد به »درون« بیاید. این از حکمت نشات می گیرد که راه ورود دیگری 

از حیاط به آشپزخانه وجود داشته باشد تا ملزومات پذیرایی دور از چشم میهمان به آنجا برسد و ...
حاال هم این بنا محل مناسبی برای کار کردن وروجک هایی مثل ماست. که همانطور که کار می کنیم، 
چشــم مان از پنجره های قدی جنوبی، حیاط را ببیند. دلمان اگر گرفت یا برای هواخوری، به حیاط 
پشتی برویم. جلســات محرمانه مان! را در همان فضای ورودی و رختکن برگزار کنیم بدون این که 
کسی ببیندمان. هال و نورگیر میانش فضایی بشود برای پذیرایی از مهمانان، آن هم پس از جلسات 

طوالنی و نفس گیر و...
چه خوشبختیم ما...

س: حامد افروزی
عک


