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دومین رویارویی 
دریایی روسیه و ترکیه

ایران بزرگترین قربانی 
دوپینگ در کشتی جهان

در انتظار نظر قوه قضائیه 
درباره احمدی نژاد

 بهبود اندکی 
در توسعه انسانی

عادت های استرس زا

کاالهای ممنوع الورود 
از آمریکا اعالم شد 

حمله نیروهای ارتش نیجریه به خانه رهبر شیعیان 
این کشور و کشتار چندین تن در جریان این حمله، 
موضوعی بود که هرچند در ابتدا تنها در رسانه های 
محلی نیجریه بازتاب یافت، اما با توجه به گســتره و 
اهمیت حادثه، به ســرعت در عرصــه جهانی مورد 
توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها، دستکم 20 
تن در جریان این حمله جان باخته اند. پایگاه خبری 

»اینترنشنال بیزنس  ...

بیشــتر افراد نســبت به مراقبــت از خــود در مقابل 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا بی توجه هستند و نمی دانند 
چطور از انتقال آن به دیگران پیشگیری کنند. این در 
حالی است که بعضی از آداب و رسوم غلط اجتماعی 
می تواند در انتقال سرماخوردگی و آنفلوآنزا به دیگران 
موثر باشــد. به این آداب و رسوم، بعضی از عادت ها 
هم اضافه شــده که کار را ســخت  تر می کند. بر این 

اساس مناسب دیدیم توصیه ...

در حالی که هنوز تنش های شدید ناشی از اقدام روز 
گذشته یک کشــتی ماهیگیری ترکیه در دریای اژه 
که با فاصله کمی به یک ناو روسی نزدیک شده بود و 
هشدار مسکو به آن کاهش نیافته، امروز یک ناوچه 
روسی در دریای سیاه به زور یک کشتی تجاری ترکیه 
را از مسیر حرکت دو سکوی نفتی روسی دور کرد. دو 

سکوی حفاری نفتی روسی ...

فهرست محرومان کشتی جهان نشان می دهد که 
ایران بیشترین خسارت را از بابت دوپینگ در کشتی 
دیده است. دوپینگ در رشــته ها ی قدرتی بیشتر از 
سایر ورزش ها به چشم می خورد که در ورزش کشتی، 
ایران بیشــترین قربانی را داده اســت. با نگاهی به 
سوابق دوپینگ در کشتی جهان مشاهده می کنیم 

که از بین پنج ورزشکاری که ...

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
می گوید کــه این کمیســیون در مــورد پرونده های 
احمدی نژاد منتظر اعالم نظر دستگاه قضایی است. 
محمدعلی پورمختار اظهــار می کند: پرونده های 
مربوط به احمدی نژاد سه فقره بود که قبال ارسال شد 
و عبارتند از عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، 

عدم ابالغ قوانین  ...

ســازمان ملل در جدیدترین گــزارش خود، از حفظ 
جایگاه ایران در رده بندی شــاخص توسعه انسانی و 
کســب رتبه ۶9 بین ۱۸۸ کشور خبر داد. جدیدترین 
گــزارش از سلســله گزارش های توســعه انســانی 
سازمان امروز در پایتخت اتیوپی و با حضور نخست 
وزیر این کشور و مقامات سازمان ملل منتشر شد. این 

گزارش »توسعه  ...

شــفا آنالین- بعضــی از عادت ها، باعــث افزایش 
استرس می شــود، عادت هایی در شــیوه خوردن، 
نوشیدن، خوابیدن و حتی در برخورد با دیگران ممکن 
اســت باعث تشدید استرس شود. از جمله این موارد 
می تــوان به نمونه های زیر اشــاره کرد: گاهی الزم 
است با دوست خود بنشینید و تمامی ناراحتی خود را 
برای او بازگو کنید اما بهتر است صحبت های خود را 

خالصه کنید. به یاد داشته ...

ســازمان توســعه تجارت طی بخشــنامه جدیدی، 
واردات 227 قلــم کاال از آمریــکا را ممنــوع اعالم 
کرد. یک مقام مســئول در ســازمان توسعه تجارت 
ضمن اشاره به ابالغ این بخشنامه  به سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها، گفت: در میان 
کاالهــای ممنوعه وارداتی از آمریــکا، واردات ۸0 
کاال از گروه کاالیی 9 و ۱۴7 کاال از گروه کاالیی ۱0 

ممنوع شده است ...
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بیش از 9 ساعت خواب 
شبانه کشنده است

ایســنا- متخصصان دانشــگاه ســیدنی دریافتند 
افرادی که بیش از 9 ســاعت در شــب می خوابند یا 
برای مدت زمان بیش از هفت ســاعت در طول روز 
بی تحرک هســتند بیشــتر احتمال دارد دچار مرگ 
زودهنــگام شــوند. همچنیــن این پیامــد می تواند 
برای افرادی که در هفته کمتر از ۱50 دقیقه ورزش 
می کنند هم وجود داشته باشد.زمانی که بی تحرکی 

صفحه 6با خوابیدن بیش از حد همراه  ... صفحه 5

 »نظارت خبرگــان 
بر رهبری« نداریم

کارت خرید اعتباری 
هفته بعد می آید

ناصــر حکیمی مدیــرکل فناوری اطالعــات بانک 
مرکزی در برنامــه پایش از آغاز طرح کارت اعتباری 
خریــد کاال در هفته آینــده خبر داد و اظهــار کرد: 
»اجرای این طرح مثل طرح تســهیالت خودرو به 
یکباره انجام نمی شــود چرا کــه نمی توانیم بگوییم 
که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت 

صفحه 5صادر می شود، بلکه  ...

برخورد کریمانه با مرتضوی
نوع برگزاری دادگاه های دو متهم بزرگ اقتصادی یعنی بابک زنجانی و سعید مرتضوی اعتراضات بسیاری 
را در پی داشته است. اینکه زنجانی در دادگاه همه مسئوالن نظام را متهم می کند و خود را بی گناه نشان می 
دهد و اینکه مرتضوی با محافظ مسلح وارد دادگاه می شود، برای بسیاری از ناظران عجیب و غیرقابل قبول 
بود. اما خروج مرتضوی از کشور و حضورش در مراسم اربعین بود که داد خیلی ها را درآورد. امروز نیز پنج 

صفحه 3نماینده مجلس در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دستگاه قضا، به شدت و ...
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 ایران در مذاکرات 
راه درستی را انتخاب کرد

شهرام جزایری؛ از تکذیب تا تایید درخواست خرید پرسپولیس

پرسپولیس جزایری؟
خصوصی سازی سرخابی ها در سالهای گذشته بارها مطرح شده و البته تبدیل به تبلیغات برخی 

نامزدهای ریاست جمهوری نیز شد. شرکت ها و مجموعه های مختلفی قصد خرید سهام 
استقالل و پرسپولیس را داشتند اما در نهایت این ِکشتی پس از برگزاری چهارمین مزایده به 

ِگل نشست.  یک سال قبل خبر پیشنهاد جزایری به چند شریک اقتصادی اش برای خرید 
پرسپولیس منتشر شد. اینکه آنها می توانند تا سالی 1000 میلیارد تومان از این برند درآمدزایی 

کنند.  وی در آن زمان این مساله را رد کرد. شهرام جزایری بهمن ماه سال 93  اخبار منتشر 
صفحه 3صفحه ۲صفحه 3شده درباره تقاضای وی برای خرید باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد و ... صفحه ۲

رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: 
ایران در مذاکرات 
راه درستی را 
انتخاب کرد زیرا 
دستاوردهای ...

واکنش فعاالن سیاسی به اعالم خبر کاندیداتوری سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان

»تله گذاری« برای بیت امام یا »کمترین« حق بیت امام؟
صفحه ۲

صفحه 7

عضو شورای مرکزی جبهه یاران 
کارآمدی و تحول ایران اسالمی 

از ارائه لیست ...

نماینده مردم رشت اظهار کرد: یکی 
از همکاران ما از ِســَمت نمایندگی 

استعفا کرده  ...

سیدمحمدرضا خاتمی در پاسخ به 
این سوال که انتظار اصالح طلبان 

از دولت یازدهم ...

جبهه یکتا لیست 
انتخاباتی 

می دهد

اصرار بر 
بررسی استعفای 

کوچک زاده

 انتظار 
 اصالح طلبان 

از دولت

رئیس قوه قضاییه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد
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موضع ارشاد در قبال ممنوع التصویرها
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطالبی را درباره ی موضع این وزارت خانه در قبال نحوه ی پرداخت رسانه ها به 

افراد ممنوع التصویر بیان کرد.
حســین نوش آبادی که صبح روز دوشــنبه در نشســت خبری حاضر شده بود، در بخشــی از این نشست، در پاسخ 
به پرسشــی درباره ی موضع وزارت ارشــاد در قبال ممنوع التصویرها گفت:  درباره ی موضــوع ممنوع التصویری، 
وزارت ارشــاد وظیفه دارد بر اســاس قانون مطبوعات عمل کند؛ بنابراین طبق تبصره 2، قانون مطبوعات تصریح 
دارد که در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشــریه متخلف را تا دو ماه توقیف کند. اما ما مصوبه ای در شورای عالی 

امنیت ملی که تا االن به تأیید مقام معظم رهبری رســیده باشــد نداریم چرا که معموال مصوبات شــورای عالی زمانی الزم االجراست که به تأیید 
مقام معظم رهبری برســد؛ بنابراین نظر، نظر قضایی اســت. ما هم به عنوان وزارت ارشــاد وظیفه داریم از مفاد قانون اساســی پیروی کنیم. ما 
در این رابطه مصوبــه ای نداریم که بتوانیم ورود پیدا کنیم. از طرفی هــم می دانیم مطبوعات به دلیل حساســیت هایی که دارند قانون محکمی 

برای خودشان دارند.
سخنگوی وزیر ارشاد همچنین تصریح کرد: ما در عین حال که مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می دانیم اما این آزادی یک آزادی مسئوالنه و با قید و شرط 
است که نسبت به مبانی دینی و اسالمی کشور احترام گذاشته شود. بر این اساس ما خارج از قانون مطبوعات نمی توانیم عمل کنیم. قانون مطبوعات هم 

فقط مصوبه شورای عالی امنیت را الزم االجرا می داند.

اصرار نمایندگان بر بررسی استعفای کوچک زاده
نماینده مردم رشت اظهار کرد: یکی از همکاران ما از ِسَمت نمایندگی استعفا کرده و فارغ از درست یا غلط بودن آن٬ آیین نامه 

داخلی مجلس در این خصوص صراحت دارد و رئیس مجلس مجاز نیست استعفای یک نماینده را بایگانی کند.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی  با اشاره به تذکر صبح امروز علی الریجانی به تعدادی از نمایندگان که در دقایق ابتدایی نشست 
علنی امروز مجلس با تجمع کنار صندلی این نماینده مردم رشت مشغول صحبت درباره استعفای مهدی کوچک زاده بودند، 
گفت: امروز دو بار در خصوص این استعفا صحبت کردم و باید بگویم به هیچ عنوان متوجه این برخورد هیات رئیسه نمی شوم.
نماینده مردم رشت اضافه کرد: یکی از همکاران ما از ِسَمت نمایندگی استعفا کرده و فارغ از درست یا غلط بودن این استعفا٬ 
آیین نامه داخلی مجلس در این خصوص صراحت دارد و رئیس مجلس مجاز نیست استعفای یک نماینده را بایگانی کند.

وی افزود: استعفای نمایندگان یا باید در روز کاری پس از تقدیم استعفا از سوی هیات رئیسه اعالم وصول شود یا نماینده مستعفی از درخواستش انصراف 
دهد که هم اکنون هیچکدام از این دو، اتفاق نیفتاده است٬ بنابراین به دور از تعارف هیات رئیسه مرتکب تخلف شده است.

صبح امروز هنگامی که محمدرضا باهنر، غالمرضا تاجگردون، نوری قزلجه، هادی قوامی و چند نماینده دیگر با تجمع در کنار صندلی غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی مشغول صحبت درباره استعفای مهدی کوچک زاده بودند٬ علی الریجانی که ریاست نشست علنی امروز را به عهده داشت با انتقاد از این اقدام 
نمایندگان خطاب به محمدرضا باهنر گفت »آقای باهنر لطفا بر روی صندلی تان بنشینید« و در ادامه در مخالفت با درخواست جعفرزاده ایمن آبادی برای 

اعالم وصول استعفای کوچک زاده خاطرنشان کرد: امروز طرح ویژه در دستور کار مجلس قرار دارد.

»نظارت خبرگان بر رهبری« 
نداریم

رئیس قــوه قضاییــه انتخابــات مجلس شــورای 
اسالمی و خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد 
و خواســتار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران 
انتخابــات در حیطه هــای مختلــف،  برگــزاری 
پرهیز از تشــویش اذهــان عمومی از ســوی افراد 
مختلــف و رســانه ها و طرح ســخنان و ادعاهای 
نــاروا، غیرمنطقی و خــالف قانــون در خصوص 

انتخابات شد.
آیت اللــه آملــی الریجانــی در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ضــرورت و اهمیت 
مشــارکت همگانی در انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی و خبرگان رهبری و تأکیــد بر لزوم عمل 
به وظایــف در چارچوب موازین منطقــی و قانونی 
افزود: هر کســی بایــد در خصــوص انتخابات در 
چارچوب قانون بــه وظایف خود عمــل کند و باید 
 از پرداختن به مقولــه انتخابات در چارچوب قانون 

استقبال کنیم.
رئیــس دســتگاه قضا برخــی اقدامات رســانه ای 
درخصــوص انتخابــات را ناصحیــح دانســت و 
تصریح کرد: گاهی رســانه ها بــه حرف هایی دامن 
می زننــد که صحیح نیســت؛ از آن جمله ســخنان 
بی پایه ای اســت که درباره نظارت مجلس خبرگان 
 بــر رهبــری و نهادهــای زیرمجموعــه ایشــان 

مطرح می شود.
آیت الله آملی الریجانی با ابراز »برخی افراد، آرزوها 
و توقعــات غیرقانونی خــود را که ربطــی به قانون 
اساســی ندارد مطرح می کنند«، »نظارت مجلس 
خبرگان بر رهبری« را سخنی نادرست و غیرقانونی 
اعالم کرد و گفت: در قانون اساســی چیزی به نام 

نظارت بر رهبری نداریم.
رئیس قــوه قضاییه بــه مــواد ۱07، ۱0۸، ۱09، 
۱۱0 و ۱۱۱ قانــون اساســی و اصــل 5 آن درباره 
شــرایط، صفات و ویژگی هــای رهبــری در نظام 
جمهوری اســالمی ایــران اشــاره کــرد و گفت: 
مطابق قانون اساســی تشخیص دارا بودن شرایط 
رهبــری و یا فقدان این شــرایط به عهــده خبرگان 
رهبری اســت و طبیعی اســت که مقوله تشخیص 
 از نظــارت جداســت و ایــن دو تالزمــی بــا هــم

ندارد.
رئیس قوه قضاییــه با اعالم »متأســفانه گاهی از 
قــول برخی افراد و شــخصیت ها چنیــن حرفها و 
چنیــن توقعاتی را می نویســند و مطــرح می کنند 
که انتظــارش نمی رود، چــون علی القاعده باید به 
نص قانون اساسی واقف باشــند« افزود: نظارت 
مجلس خبــرگان بر رهبــری مانند این اســت که 
بگوییــم: "افــراد در مقــام تقلیــد از مراجع، چون 
بایــد شــرایطی همچون )اعلــم بودن یــا مجتهد 
مطلــق بودن( یا عدالــت را در مرجــع تقلید احراز 
کننــد، پس بــر وی نظــارت  دارند!" ســخنی که 
بطــالن آن روشــن اســت. چــون  وظیفــه مقلد 
تشــخیص ویژگی هــا و صفــات مرجعیت اســت. 
خالصه آنکه آنچه در قانون اساســی آمده اســت 
»تشــخیص« صفاتــی خــاص یــا فقــدان آن در 
 رهبــری اســت و تشــخیص، تالزمی بــا نظارت

 ندارد.
آیــت اللــه آملــی الریجانی از رســانه ها خواســت 
از مطــرح کــردن مباحــث خالــی از اســتناد و 
برگــزاری  آســتانه  در  ناســالم  فضا ســازی های 
انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت 
قشــرهای مختلف مردم و در فضایی ســالم برگزار 

شود.

»تله گذاری« برای بیت امام یا »کمترین« حق بیت امام؟
واکنش فعاالن سیاسی به اعالم خبر کاندیداتوری سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان

باالخره و بعد از گمانه زنی ها و تحلیل های بســیار درخصوص آمدن و نیامدن 
ســید حسن خمینی، نواده امام به انبوه دعوت های دوستدارانش لبیک گفت. 
خبر نامزدی خمینی جوان برای انتخابات مجلــس خبرگان رهبری را برادر او 
در روزهای تعطیل آخر هفته پیش اعالم کرد و از همان ساعات اولیه، واکنش 
ها به آن در رســانه های داخلی و نیز خارجی آغاز شــد. به ویژه اینکه پس از آن 
اعالم شد آیت الله موسوی بجنوردی، یکی دیگر از نزدیکان بیت امام خمینی 
و پدرهمسر سید حســن نیز در انتخابات خبرگان کاندیدا می شود. این واکنش 
ها در روز یکشــنبه و با انتشار روزنامه های رسمی کشــور وارد فاز جدیدی شد. 
واکنش هایی که به ویژه از جانب تندروها نشــان از اهمیت موضوع برای هر دو 

جریان سیاسی کشور دارد.
اما واکنش ها را می توان در چند دســته جای داد. دســه اول کســانی اند که از 
دوستداران او هستند و از حضور او خوشحال اند. دسته دوم اصولگرایان میانه 
رو هستند که باز هم از این موضوع استقبال کرده اند ولی می گویند سید حسن 
متلعق به جریان خاصی نیست. دسته سوم نیز اصولگرایان تندروی هستند که 
نگران این موضوع هستند. این دست درواقع همان هایی هستند که چند سال 
پیش سخنرانی سید حســن را در حرم امام بر هم زدند و شعار دادند »نواده روح 
الله، سید حسن نصرالله«. این دسته در تحلیل هایشان اوال می گویند سید حین 
خمینی صالحیت علمی الزم برای حضور در خبرگان را ندارد، ثانیا بر این باورند 
که امام خمینی مخالف حضور بیت خخود در سیاســت بــوده اند و ثالثا حضور 
سید حســن را دسیسه ای از جانب اصالح طلبان و فتنه گران و سوءاستفاده از 
نام »خمینی« می خواننــد. در میان می توان به واکنش تند دو روزنامه کیهان و 

وطن امروز اشاره کرد.

تله گذاری برای بیت امام و کاسبی با نام خمینی
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان »بازی با نام  ها، اسم رمز تخریب و تحریف 
امام)ره(«، حضور ســید حسن را بازی با نام سید حســن خمینی می خواند و 
آن را اقدامی برای اســتتار بازی اصلی جریان تجدیــد نظرطلب و نفاق جدید 
توصیف می کند.  این روزنامه مراوده سیدحســن خمینی با برخی سیاســیون 
را بــه منزله »نوعی تله گذاری برای بیت حضرت امام« خوانده و خطاب به نوه 
امام نوشــته است: »اگر هم کسانی به سید حســن طمع کرده اند، تنها برای 
وام گرفتن نام خانوادگی اوست«. کیهان در بخش دیگری از این گزارش بلند 
باال، موضوع تایید صالحیت سید حســن را پیش می کشد و تلویحا می گوید 
شورای نگهبان باید بررسی کند آیا سید حسن فقیه مجتهد است و آیا به لحاظ 
عملی و سیاســی، تکلیف او با نظام و انقالب و به ویژه معارضان و دشــمنان 

آن روشن است یاخیر.
روزنامه وطن امروز نیز در یادداشــتی با نام »عنوان خمینی یک اســم نیست« 
نوشت: »خمینی که تنها یک اســم درون فالن صفحه شناسنامه نبود! االن 
هم خمینی بیش از آنکه یک اسم باشد، یک رسم است«. این یادداشت هم به 

سوءاستفاده از نام خمینی اشاره دارد و در ادامه می نویسد: »اگر سانسور نام بلند 
خمینی جواب داد، کاسبی با اسم او هم جواب می دهد«.

به جز رســانه های اصولگرا، برخی از شخصیت های اصولگرا نیز به این قضیه 
واکنش نشان داده اند. برای مثال بادامچیان گفته است که سید حسن اساسا 
اصالح طلب نیســت و حبیبی نیز به خمینی جوان توصیه کرده است که با فتنه 
گران مرزبندی کند. بادامچیان  با اشــاره به انتخابات 92 گفته  است امروز نیز 
اصالح طلبان می گویند در انتخابات اسفند ماه با محوریت آقایان ناطق نوری و 
سیدحسن خمینی وارد عرصه می شوند که هیچکدام از این افراد اصالح طلب 
نیستند و اصالح طلبان به این دلیل سراغ این افراد رفته اند که هیچ شخصیتی 

از خودشان ندارند. 
دبیر کل حزب موتلفه اســالمی نیز در مورد نامزدی حجت االسالم سید حسن 
خمینی با بیان اینکه هر کس که شورای نگهبان ورود او را به انتخابات خبرگان 
تایید کند برای ما محترم اســت، تاکید کرده اســت که حجت االســالم ســید 
حســن خمینی از یک خانواده اصیل و مورد احترام ملت است، نباید اجازه دهد 
روزنامه هــای زنجیره ای با نــام او بازی کنند و جریان تجدیــد نظر طلب و نفاق 
جدید برای استتار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند«. حبیبی 
اظهار کرد است: »ایشان قطعا مطلع هستند که پدر بزرگوارشان در اواخر سال 
۱۳۶9 به صراحت فرمودند که هر کس اطاعت از آیت الله خامنه ای را با اطاعت 
از امام تفاوت قائل باشد در خط آمریکاست. بسیار به جاست که حجت االسالم 
والمســلمین سید حسن خمینی مدعیان خط امام را با همین معیار ارائه شده از 

طرف پدر بزرگوارشان بسنجند«.

هشدار به روش مهدی کوچک زاده
مهدی کوچک زاده نیز واکنشــی در این خصوص داشت که در نوع خود جالب 
بود. او مخالفت و نگرانی خود را در این خصوص در پای پست اینستاگرام احمد 
خمینی، فرزند ســید حســن خمینی بیان کرد. ســید احمد خمینی در صفحه 
اینستاگرامش عکســی از خود و پدربزرگش، آیت الله موسوی بجنوردی پست 
کرده بود و کوچک زاده پای آن این چند جمله از صحیفه امام را نوشته بود: »امید 
اســت که علمای اعالم و مراجع بزرگ اســالم از خیانت و نفوذ اجانب و عمال 
استعمار به حوزه های علمیه و جامعه روحانیت جلوگیری به عمل آورند، و ایادی 
مخالفین را که در ســلک روحانیت قرار دارند و اســالم و روحانیت را به سقوط و 
انحطاط تهدید می کنند طرد و رسوا سازند؛ و اجازه ندهند که مشتی فریب خورده 
و دنیاطلب، استقالل هزار ساله شیعه را دستخوش امیال و اغراض مخالفین 
اسالم و مزدوران استعمار قرار دهند«. جمالتی که امام خمینی در سال ۱۳5۱ 
در نامه ای خطاب به اتحادیه انجمن های اســالمی دانشــجویان مقیم اروپا، 
امریکا و کانادا نوشته بودند و در آن نسبت به دسیسه های رژیم پهلوی و »نفوذ 
عمال استعمار به حوزه های علمیه«، »ایادی مخالفین که در سلک روحانیت 
قرار دارند« هشــدار داده بود. جمالتی که اســتفاده از آن در پای پستی از فرزند 

سید حســن و پس از اعالم کاندیداتوری او و آیت الله موسوی بجنوردی، قابل 
تامل است.

مشکل تندروها، نزدیکی سید حسن به هاشمی است
صادق زیبــاکالم اما ناخشــنودی و حمله تندروها به ســید حســن خمینی را 
نامنتظــره و پیچیده نمی دانــد. او با بیان اینکــه از مقطــع رویدادهای پس از 
انتخابات ریاســت جمهوری دهم، اصولگرایان با سید حسن زاویه پیدا کردند و 
هرچــه جلو آمدیم، این فاصله افزایش یافت، به عنــوان مثال به ماجرای برهم 
زدن سخنرانی سید حسن در ١٤ خرداد ٨٩ اشــاره می کند. زیباکالم در ادامه 
می نویسد: » اما این همه داستان نیســت؛ به همان میزان که اصلی ترین فرد 
بیت امام)ره( از تندروها فاصله گرفته  اند، به چهره های ملی کشور نظیر آیت الله 
هاشمی رفســنجانی نزدیک تر شــده اند«. به گفته او تندروها به چیزی کمتر از 
جدایــی کامل آیت الله خمینــی از آیت الله هاشمی رفســنجانی و موضع گیری 
ایشــان علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت رضایت نخواهند داد. اما از آنجا 
که سیدحسن خمینی هرگز به چنین شیوه هایی تن نخواهد داد، تندروها بیش 

از گذشته عصبانی خواهند شد.

امام مخالف حضور نظامیان در سیاست بود، نه فرزندانش
یکی از مواردی که مخالفان نامزدی ســید حســن در این روزها همواره مطرح 
کرده اند، مخالفت امام خمینی )ره( با حضور بیتش در عرصه سیاســت است. 
موضوعی که امروز محمد هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به آن پاسخ 
داده و آن را رد کرده اســت. محمد هاشــمی با بیان اینکه طرح این ادعا توسط 
برخی فعالین سیاســی که امام فرمودند نباید فرزند ایشــان در انتخابات حضور 
داشته باشــد نیاز به توضیح دارد، می گوید: »حتی می توانم بگویم، به صورت 
انحرافی این  نقل قول از امام طرح شده است«. وی تصیح می کند که در هیچ 
جا جز در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری، امام نگفته است که مخالف 
حضور فرزندان و بیتش در انتخابات یا حکومت است و در هیچ کجای صحیفه 
امام نیز چنین مطلبی نیامده اســت. محمد هاشمی دلیل مخالفت امام با حاج 
احمد آقا در آن دوره ا نیز این گونه بیان می کند: »در خصوص بیت امام و مرحوم 
سید احمد آقا هم صحبت های امام دلیل خاصی داشت. منافقین )مجاهدین 
خلق( ایشــان را به عنوان کاندیدای ریاســت جمهوری مطرح کردند امام فقط 
حضور سید احمد آقا را در آن دوره منع کردند«. او با بیان این موارد در ادامه تاکید 
می کند: »ایشان گفته اند که نظامیان نباید در انتخابات شرکت کنند اما نگفته 

است که بیت و نوه های من در حکومت و انتخابات دخالت نکنند«.
آیت الله هاشمی رفســنجانی نیز امروز به هجمه ها علیه سید حسن انتقاد کرد 
وددر این خصوص گفت: »اعالم نامزدی شــخصیتی چون ایشان، کمترین 
حق خانواده امام و حتی یک شهروند عادی اســت، ولی می بینید که چگونه با 

این یادگار ارزشمند برخورد می کنند«.

دیدبان مجلسپیگیری روز

ایران در مذاکرات راه درستی را انتخاب کرد
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: ایران در مذاکرات راه درستی را انتخاب کرد زیرا دســتاوردهای فنی به دست آوردیم و فشارها را از روی کشور برداشــتیم. علی الریجانی افزود: در دهه اخیر با 

ماجراجویی های غربی ها از جمله متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و تحریم شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم اما در آینده وضع کشور بهتر می شود.
وی با اشــاره به پرونده هسته ای ایران گفت: ایران در این باره مسیر درســتی را طی کرد و با مقاومت خود، گرچه هزینه هایی را متحمل شدیم اما دانش هسته ای را به دست آوردیم و در این باره صاحب 
نظر شــدیم.  الریجانی افزود: مذاکرات به نوعی داد و ســتد بود و ایران توانست اهداف خود را محقق کند.  وی گفت: اینکه گفته می شــود ایران با عجله و تحت فشار تصمیم گرفت، نظر سنجیده ای 
نیســت زیرا مذاکره کنندگان در طول ســه سال و نیم مذاکره، دائم با داخل مشورت و نظرات بررسی می شــد و اینگونه نبود که فقط عده معدودی مذاکره کنند.  الریجانی با بیان اینکه اجرای برجام به 
صورت گام به گام است و در هر گام دو طرف باید اقدامات را انجام دهند؛ افزود: امیدواریم با گزارش آمانو و تصویب پیش نویس قطعنامه در روزهای آینده، موضوع پی ام دی بسته شود زیرا اگر اینگونه 

نشود گامهای بعدی برداشته نمی شود. 

سیاسی



3 دوشنبه 23 آذر ماه 1394

 دادگاه زنجانی 
تاکنون هم علنی نبوده !

 برخورد کریمانه 
با مرتضوی 

باالخره بعد از ماه ها انتظار پرونده متهم بزرگ نفتی در دادگاه مورد بررسی قرا گرفت، بیش از 20 جلسه از دادگاه این متهم به 
صورت علنی برگزار شد، اما به ناگاه رئیس دادگاه اعالم کرد جلسه بیست و دوم متهمان به صورت غیر علنی برگزار می شود. 
هرچند قوه قضاییه در خصوص این موضوع اظهار نظر نکرده، رسول کوهپایه زاده وکیل زنجانی می گوید مسائلی هست که 
نباید علنی مطرح شود. مسئول پیگیری این پرونده در مجلس اما تاکید دارد که آنچه تاکنون نیز برگزار شده، علنی نبوده است.

علنی شدن برخی مسائل به نفع کشور نیست
رسول کوهپایه زاده، گفت غیرعلنی بودن این جلسه به دلیل درخواست برخی متهمان انجام گرفته است. وی گفت: در این 

پرونده مسائلی وجود دارد که متهمان نمی توانند آنها را به صورت علنی مطرح کنند.
کوهپایه زاده ادامه داد: این موضوعات به خصوص تحریم ها با منافع و امنیت ملی در ارتباط اســت و علنی شــدن آن به 
نفع کشور نیست. موکل من و همچنین متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده دست شان بسته است و نمی توانند خیلی از 
موضوعات را در دادگاه علنی بیان کنند، به همین جهت هم قرار شد تا دادگاه روز یکشنبه به صورت غیرعلنی برگزار شود تا 

در یک فضای آرام، مباحث مورد نظرشان مطرح شود.
کوهپایه زاده در پاســخ به این سؤال که تا چه زمانی دادگاه غیرعلنی خواهد بود، گفت: قطعًا تا زمانی که صحبت  متهمین 
به پایان برســد، دادگاه غیرعلنی است و من بعید می دانم این روند بیش تر از یک جلسه باشد. قطعًا پس از بیان موضوعات 

محرمانه، بالفاصله دادگاه به روال عادی خود بازمی گردد. 
اما این موضوع با واکنش برخی افراد دخیل در پرونده مواجه شــد، به طوری که حســین دهدشتی یکی از اعضای کمیته 
رســیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسالمی انتقاد تندی از روند پرونده در نطق پیش از دستور روز گذشته 
خود داشت، همچنین امیرعباس سلطانی رئیس کمیته پرونده زنجانی در مجلس نیز از این موضوع انتقاد کرد و روند بررسی 

پرونده به این شکل را نادرست ارزیابی کرد.

این دادگاه تاکنون نیز علنی نبوده است
امیر عباس سلطانی در خصوص این موضوع و با انتقاد به روش برگزاری  و روند بررسی پرونده متهم نفتی در دادگاه گفت: 
روشی که تا به امروز بابک زنجانی را محاکمه کرده اند، به هیچ عنوان علنی نبود و نمی توان بر این روش دادگاه علنی گفت.
این نماینده مجلس در خصوص تغییر روش قوه قضاییه در دادرسی به پرونده این اختالس کالن گفت: معلوم نیست به چه 
دلیلی دادگاه غیرعلنی کامل شده است و این سی درصد هم که علنی بود دیگر غیر علنی خواهد بود، در این گونه موارد که با 
بوق کرنا کاری را آغاز کردیم و برای آن دادگاه علنی تشکیل دادیم ، درست نیست در میانه راه مسیر را عوض کنیم، روند کار 
باید به همین صورت ادامه پیدا می کرد، تا مردم از همه جزئیات مطلع شوند. در غیر این صورت ممکن است مردم اعتماد 

خود را نسبت به سیستم از دست بدهند.
مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون متهم های ما به جای قاضی نشسته اند، 
بابک زنجانی، مرتضوی، و نفرات دیگر اکنون دیگر مسئولیتی در نظام ندارند و به عنوان متهم به دادگاه می روند این افراد 

در جایگاهی نیستند که بتوانند برای نظام تاخت و تاز کنند.
وی گفت: من به روند این پرنده خیلی خوش بین نیستم، متهمان در دادگاه هر کاری دوست داشته اند کرده اند از دروغ و 
تهمت گرفته تا توهین و افترا به مقامات و افراد عادی کوتاهی نمی کنند. این پرونده به سمتی می روند که شامل مرور زمان 

گردد، البته ممکن است به نتیجه برسد، اما چه نتیجه ای داشته باشد معلوم نیست.
ســلطانی فر گفت: این پرونده پیچیدگی فوق العاده دارد و زوایای پنهان و آشــکار زیــادی در آن وجود دارد، هنوز مردم از 
90 درصد محتویات این پرونده اطالع ندارند، اگر این پرونده به صورت علنی مورد برســی واقع شود باعث حیرت خیلی ها 

خواهد شد.
وی گفت: در این پرونده اســامی کسان زیادی وجود دارد، اسامی افراد و مدیران نظام که با بابک زنجانی در ارتباط بودند، 
نوع ارتباط و حجم بیت المالی که در خالل این سالها توسط این افراد حیف و میل شده است، این ها باید مشخص گردد، 
هنوز اسامی میران و نهادهای دخیل و مقصر در این پرونده برای مردم مشخص نیست، امیدوارم غیر علنی بودن دادگاه 

روند دادرسی را محرف نکند.

نوع برگــزاری دادگاه های دو متهم بزرگ اقتصادی یعنی بابک زنجانی و ســعید مرتضوی اعتراضات بســیاری را 
در پی داشــته است. اینکه زنجانی در دادگاه همه مســئوالن نظام را متهم می کند و خود را بی گناه نشان می دهد 
و اینکه مرتضوی با محافظ مســلح وارد دادگاه می شود، برای بســیاری از ناظران عجیب و غیرقابل قبول بود. اما 
خروج مرتضوی از کشــور و حضورش در مراسم اربعین بود که داد خیلی ها را درآورد. امروز نیز پنج نماینده مجلس 
در نامه ای سرگشــاده خطاب به رئیس دســتگاه قضا، به شــدت و صراحت از این روند انتقاد کرده اند و خواســتار 
رســیدگی به آن شــده اند. احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا محجوب، سیدحســین دهدشتی و نادر قاضی پور 

امضاکنندگان این نامه هستند.

آیا با همه متهمان مثل مرتضوی برخورد می کنید؟
این نمایندگان در ابتدای نامه خود با اشــاره به اینکه دو ســال پیش گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان 
تأمین اجتماعی و شــرکتها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و به دلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه 
مورد تفحص، هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد، نوشته اند که مطابق قانون، دادگاههای رسیدگی 
به پرونده های ارجاعی از هیأتهای تحقیق و تفحص می بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند. 
اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرارگرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحوالت و مسائلی پیرامون این پرونده بوده 

ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
این پنج نماینده در ادامه نامه خود خطاب به آیت الله آملی الریجانی نوشــته اند: »انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا 
درخصوص بررســی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بویژه قاضی 
معلق آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی 
و قضائی کشــور از مرز هوایی به پیــاده روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای ارســال پیامی 
مشــخص در شــبکه های اجتماعی قرار دهد و در جامعه هم به نحوی موضوع بازتاب یابد که اواًل ظاهرا این فرد، فرد 

استثناییست و ثانیًا نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده اند«.
به نوشــته آن ها در نتیجه این اتفاقات این ســوال در جامعه ایجاد می شود که آیا رفتار دســتگاه قضاء با همه متهمین 
اقتصادی همانند مرتضوی اســت. این نماینگان از آیت الله الریجانی ســوال کرده اند کسی که فیلمی مخفیانه تهیه 
می کند و پخش آن باعث می شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر انقالب خالف شرع، 
اخالق و قانون اســت، آیا سزاوار چنین برخورد کریمانه ای است؟ آن ها در ادامه پرســیده اند که آیا اثر منفی این جواز 
خروج از کشور بر ســرمایه های اجتماعی ایران اسالمی آیا سنجیده شده اســت؟ این نمایندگان نوشته اند: »وقتی با 
فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت »یکشنبه سیاه« در کارنامه نظام جمهوری اسالمی 
اســت برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشــت که فرد مطلق العنان با سرمایه های میلیون ها 

بیمه شده مانند »پول توجیبی« رفتار نموده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟«

تحقق عدالت، شرط اعتماد مردم است
این نمایندگان در ادامه به طوالنی شدن روند دادرسی پرونده مرتضوی اعرتض کرده اند و نوشته اند: »عجیب آنجاست 
که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ 25 
آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه ها روایت شده محل مداّقه است و قرار دادگاه بعدی 

پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین می گرددکه علت این مدت طوالنی بین دودادگاه روشن نیست«. 
این پنج نماینده در پایان این نامه تتاکید کرده اند که همه مطالبه شــان این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم 
انتصاب رئیس دستگاه قضا که از سوی رهبری در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود، آنجا که 
ایشان بر کوتاه نمودن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سالمت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید 
فرمودند. آن ها در انتها تصریح کرده اند: »اینک به عنوان وکالی ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، 
فرامین مقام عظمای والیت وتکلیف شرعی حضرتعالی با  »سرعت«، »دقت« و »قاطعیت« پرونده این قاضی معزول 

رسیدگی شود. چراکه »تحقق عدالت« شرط »اعتماد« به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است«.

ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا می کند
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرد: قطعنامه شورای حکام از گزارش آمانو مهمتر است و بعد از بسته شدن پرونده هسته ای، ایران به صورت داوطلبان پروتکل الحاقی 
را اجرایی می کند. نوذر شــفیعی با اشــاره به بررسی گزارش آمانو در خصوص پرونده هسته ای ایران در شورای حکام اظهار داشــت: طبق توافقنامه برجام بعد از اینکه مدیر کل آژانس بین المللی هسته ای 

گزارش خود را ارائه کرد بر اساس آن گزارش جلسه ای برای تهیه پیشنویس قطعنامه از سوی ایران و اعضای شورای حکام برگزار می شود تا این پیش نویس به تصویب شورای حکام برسد.
 این نماینده در ادامه به ارتباط بسته شدن پرونده هسته ای ایران و پروتکل الحاقی اشاره کرد و گفت: طبق برجام، بعد از بسته شدن پرونده هسته ای، ایران باید به صورت داوطلبانه پروتکل 

الحاقی را اجرا کند. بعد از مدت زمانی نیز باید روند قانونی پروتکل یعنی تصویب در مجلس طی شود. شفیعی با بیان اینکه  ایران در برجام تعهدات و حقوقی دارد، اظهار کرد: باید به تعهدات 
خود پایبند باشــیم و در عوض برای احقاق حقوقمان تالش کنیم. این دو موضوع باید پا به پای هم جلو برود، نمی شــود توقع بسته شــدن پرونده هسته ای را داشته باشیم که البته حق 

ایران است اما در مقابل به پروتکل الحاقی عمل نکنیم.

جبهه یکتا لیست انتخاباتی می دهد
عضو شورای مرکزی جبهه یاران کارآمدی و 
تحول ایران اسالمی از ارائه لیست انتخاباتی 
برای حضور در انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی خبر داد.
لطف الله فروزنده با اشــاره به جلســه شــب 
گذشته شــورای مرکزی تشکل متبوعش، 

اظهار داشــت: در این جلسه مقرر شــد جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران 
اســالمی در بستر قانونی لیستی را برای حضور در عرصه انتخابات ارائه و با 

جریانات اصولگرا فعالیت و تعامل داشته باشد.
وی ادامه داد: معتقدیم که باید مجلسی کارآمد و تحول خواه تشکیل شود که 
با ظرفیت های موجود، این جبهه می تواند در خدمت مردم باشد و بسترهای 
الزم را برای کارآمدی و تحول در مجلس فراهم کند و کشور را از نظر وضعیت 

رکودی خارج و مطالبه گر و یاری گر دولت باشد.

در انتظار نظر قوه قضائیه درباره احمدی نژاد
رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی می گوید که این کمیسیون در مورد 
پرونده های احمدی نــژاد منتظر اعالم نظر 
دستگاه قضایی است. محمدعلی پورمختار 
اظهــار می کنــد: پرونــده های مربــوط به 
احمدی نژاد سه فقره بود که قبال ارسال شد 

و عبارتنــد از عدم معرفــی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عــدم ابالغ قوانین و 
مقررات و عدم تهیه به موقع اساسنامه شرکت ملی نفت. وی اضافه می کند: این 
پرونده ها در دوره های قبلی مجلس ارسال شد و پرونده آن نیز با اطالع رسانی از 
سوی قوه قضائیه رسیدگی شد و ما منتظر اعالم نتایج هستیم. رئیس کمیسیون 
اصل 90 بــا بیان اینکه پرونــده ای در مورد وزرای دولــت احمدی نژاد در این 
کمیسیون نیست، می گوید: پرونده ای در مورد برخی از معاونان احمدی نژاد 

وجود دارد که در حال حاضر به پرونده معاون اجرایی وی رسیدگی می شود.

انتظار اصالح طلبان از دولت
سیدمحمدرضا خاتمی در پاسخ به این سوال 
که انتظــار اصالح طلبــان از دولت یازدهم 
با توجه به نزدیک شــدن بــه انتخابات آتی 
مجلس چیســت؟ گفت: انتظار ما از دولت 
این اســت که دولت تنها به قانون عمل کند 
و به هیچ چیز غیرقانونی گردن ننهد. وی در 

مورد نحوه تهیه لیست انتخاباتی٬ اظهار داشت: ما می خواهیم وارد انتخاباتی 
رقابتی بشویم. رقیب اصالح طلبان هم اصولگرایان هستند. به همین دلیل 
اصولگرایان لیست مســتقل خودشــان را دارند و اصالح طلبان نیز لیست 
مستقل خودشان را دارند تا یک رقابت سازنده ایجاد شود. این فعال سیاسی 
اصالح طلب با اشاره به نقش افراطیون در جریان اصولگرایی تصریح کرد: 
اصولگرایان در انتخابات آتی، کار بســیار ســختی در پیش روی خود دارند٬ 
زیرا در طول هشت سال گذشته، عنان خود را در اختیار تندروها قرار دادند.

 رایزنی اصالح طلبان 
با مسئوالن انتخابات

دبیــرکل مجمــع نیروهــای خــط امــام گفــت: 
اصالح طلبــان بــرای جلوگیــری از برخوردهــای 
ســلیقه ای با نامزدها، در حال رایزنی با مســئوالن 

اجرایی و نظارتی انتخابات هستند.
حجت االسالم والمســلمین سید هادی خامنه ای 
در جمــع فعــاالن سیاســی اصالح طلب اســتان 
گلســتان در مشهد، با اشــاره به انتخابات مجلس 
نهــم گفــت: در وضعیــت کنونــی که در آســتانه 
گاهان و دلســوزان  انتخابات قرار گرفتیم وظیفه آ
نظــام از هــر جناحــی کــه هســتند، تنهــا و تنها 
روشــن کردن مردم نســبت بــه واقعیــت جایگاه 
نمایندگــی مجلــس و نــوع فعالیت افــراد در این 
پســت و ویژگی هایی اســت که یک فرد به شــرط 
 داشــتن آنها الیق نشســتن بــر کرســی نمایندگی 

ملت است.
وی ادامــه داد: اگــر ایــن کار بــه درســتی انجام 
شــود، دیگر هر کس عکس های بهتر و بیشــتری 
منتشــر و هزینــه بیشــتری کــرد به مجلــس راه 
 پیــدا نمی کنــد بلکــه هــر شــخصی مفیدتــر بود 

نماینده می شود.
خامنه ای افزود: اگر فردی که نامزد انتخابات می 
شود مدعی تقوا است باید این را در عمل و نه کالم 
ثابت کند.همچنین اگر خود را حامی جوانان و زنان 
یا محرومان نیز معرفی می کنــد، باید در عمل این 

امر را نشان دهد.
وی با اشاره به حدیثی از معصومین که عنوان شده 
بود مومن ممکن اســت هر خطایی را انجام دهد، 
اما به طور قطع دروغ نمی گویــد، ادامه داد: مرکز 
هر فسادی دروغ است. واقعا متاسفم هستم که در 
جامعه ما دروغ تا این حد رشد و گسترش پیدا کرده 
اســت. البته دروغ انواع بســیار دارد. تعریف بی جا 
و بزرگ را کوچک عنــوان کردن و کوچک را بزرگ 

جلوه دادن نیز دروغ است.
دبیــر کل مجمع نیروهای خط امــام افزود: بدنام 
کردن و تهمت زدن به افراد پاک وســالم نیز دروغ 
اســت.فضائل افراد را منکر شدن و برای آدم های 
نادرســت فضیلت عنوان کردن هم دروغ اســت و 

البته بسیار هم دروغ بزرگی است.
دبیر کل مجمــع نیروهای خط امام به ویژگی های 
الزم برای اینکه فــردی نامزد قابل قبول انتخابات 
باشد اشاره کرد و گفت: افراد اگر به طور همزمان 
دارای سه ویژگی تخصص، عدم تالش برای منافع 
شــخصی و اعتدال در روش باشند،فرقی نمی کند 
که از کدام جناح باشند،می توانند نامزد خوبی برای 

انتخابات مجلس باشند.
دبیــر کل مجمــع نیروهای خط امــام درباره لزوم 
رعایت اعتدال توسط نامزدهای نمایندگی مجلس 
گفت: همیشه تندروی و کندروی و افراط و تفریطی 
عمل کــردن باعث خارج شــدن از خــط انصاف و 
سالمت شده و پاکی و صداقت فرد را به مرور زمان 
از بین بــرده و در مــواردی وی را بازیچه صاحبان 

قدرت و ثروت می کند.
وی با اشاره اینکه برخی از اصالح طلبان در حال 
رایزنــی با مســئوالن اجرایی و نظارتــی انتخابات 
بــرای جلوگیــری از برخوردهــای ســلیقه ای بــا 
نامزدهــا هســتند، عنــوان کرد: در حــال حاضر 
وظیفــه کســانی کــه خــود را دارای ســه شــرط 
عنوان شــده در باال مــی دانند و توانایــی فعالیت 
در مســئولیت خطیــر نمایندگــی چــه مجلــس 
شــورای اســالمی و چــه خبــرگان رهبــری را 
 دارند در ایــن صحنه ها بــه عنوان نامــزد حضور 

پیدا کنند.

خبرانالین نوشت: ناامیدی نتایج رایزنی  برخی اصالح طلبان با شورای نگهبان
قدرت الله علیخانی گفت: خیلي نسبت به نتایج رایزنی  برخی اصالح طلبان با شورای نگهبان امیدوار نیستم. اگر قرار است رایزنی صورت 

گیرد باید بزرگان اصالحات بروند با سطحي باالتر گفتگو کنند. اگر احساس می شود که ممکن است از جانب شورای نگهبان مساله اي 
پیش بیاید باید خدمت رهبری بروند و با ایشان صحبت کنند.

 جماران نوشت: با امام نمی توان برخورد گزینشی کرد
آیت الله برقعی با انتقاد از برخی استفاده های ابزاری و برخوردهای گزینشی از افکار و سخنان امام، تصریح کرد: کسانی که با نیت خوب و 

نگاهی سالم می خواهند سخن امام را نقل کنند ،باید دقت کنند که امام آن سخن را به چه مناسبتی و چگونه و چرا به کار برده اند و زمینه آن 
سخن چه بوده است و امام از بیان آن سخن چه هدفی داشته اند.

 خبرگزاری دانشجو: بنای اعزام گسترده نیروی بسیجی به سوریه را نداریم
سردار نقدی گفت: در سوریه حضور مستشاری داریم نیاز به حضور رزمنده نیست در جاهایی که نیاز است تکاوران بسیجی حضور پیدا می 

کنند آن هم به صورت محدود ولی بنای اعزام گسترده نیروهای بسیجی به سوریه را نداریم چرا که رزمندگان بومی در آنجا وجود دارند.

 روزنو نوشت: تندروی واقعی تندروها هستند
مرتضی الویری گفت: به نظر من تندروها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته کسانی که به دلیل تبلیغات خاصی که در یک جریان 
گاهانه دست  گاهانه و یک وظیفه دینی و شرعی مجالس را به هم می زنند. دسته دوم هم عواملی که آ و جمعی صورت می گیرد به صورت ناآ

به این اقدامات می زنند، من می توانم بگویم نفوذی های واقعی این ها هستند.

عکس روزسایت نگار

صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی صبح 
امروز دوشنبه با طرح 
سوال ایرج عبدی 
نماینده مردم خرم آباد از 
علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد.

خبرنامه
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رصدخانه

مصائب شیخ شیعه 
افزایش فشار ارتش نیجریه بر رهبر شیعیان این کشور

حمله نیروهای ارتش نیجریه به خانه رهبر شیعیان این کشور و کشتار چندین 
تن در جریان این حمله، موضوعی بود که هرچند در ابتدا تنها در رسانه های 
محلی نیجریه بازتاب یافت، اما با توجه به گستره و اهمیت حادثه، به سرعت 
در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها، دستکم 20 تن 
در جریان این حمله جان باخته اند. پایگاه خبری »اینترنشنال بیزنس تایمز« 
در گزارشی از وقایع اخیر نیجریه می نویسد در جریان حمله نیروهای ارتش 
نیجریه به خانه رهبر شــیعیان این کشور و دستگیری وی، دستکم 20 تن 
کشته شده اند. شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه، در خانه 

خود در شهر »زاریا« در منطقه »کادونا« بازداشت شده است. 
بر اســاس این گزارش، هنوز به طور دقیق مشــخص نیست که علت این 
حمله و وقایع رخ داده چه بوده است؛ اما ارتش نیجریه مدعی است اعضای 
جنبش شیعیان این کشور، سعی داشته اند توکور بوراتای، رئیس ستاد ارتش 
را به قتل برسانند. این در حالی است که »جنبش اسالمی نیجریه« ضمن 
رد این اتهام، تصریح کرده که ارتش، اقدام به حمله به افراد بی دفاع کرده 
اســت. بر اســاس گزارش ها، محمد توری، از رهبران ارشد این جنبش و 
مصطفی سعیدو، رئیس تیم پزشکی، از جمله افرادی بوده اند که به دست 
ارتش کشته شده اند. رســانه های دولتی نیجریه مدعی هستند که حمله 
ارتش پس از آن صورت گرفته که اعضای جنبش اسالمی، اقدام به بستن 
خیابانی کردند که بوراتای قصد عبور از آن را داشته است. سخنگوی ارتش 
مدعی اســت که نیروهای نظامی ابتدا از این افراد درخواست کرده اند که 
موانع ایجاد شده در خیابان را بردارند و پس از عدم اجرای این درخواست و 

حمله به نیروهای ارتش، آن ها را مورد حمله قرار داده اند.
در مقابل، جنبش اســالمی نیجریه با انتشــار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی 
خود، تأکید کرده که ارتش به دنبال قتل عــام اعضای این جنبش و رهبر 
آن بوده اســت. اعضا و طرفداران جنبش اسالمی، در شهرهای مختلف 
نیجریه و همچنین لندن، با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی رهبر خود 
شــده اند. ابراهیم موسی، سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه نیز گفته در 
جریان حمالت شب گذشته، ده ها تن کشته و صدها نفر نیز زخمی شده اند. 

وی با اشاره به اینکه نیروهای ارتش، خانه شیخ زکزاکی و همچنین مسجد 
شیعیان را مورد حمله قرار داده اند، گفته در حال حاضر مشخص نیست که 
شیخ زکزاکی و خانواده وی دقیقًا کجا هستند. این نخستین باری نیست که 
ارتش نیجریه اقدام به حمله به اعضای جنبش اسالمی می کند. در ژوئیه 
20۱۴، پس از برگزاری یک تظاهرات در طرفداری از مردم فلســطین در 
زاریا، ۳۴ تن از اعضای جنبش توسط ارتش کشته شدند. این واقعه، خشم 
گســترده ای را در عرصه بین المللی برانگیخت و کمیســیون حقوق بشر 

اسالمی )IHRC( نیر تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد.
گفتنی است در این میان، برخی رسانه های غربی تالش دارند ضمن تطهیر 
ارتش نیجریه، انگشت اتهام را به سوی اعضای جنبش اسالمی نیجریه و 
شیعیان این کشور نشانه رفته و همسو با دولت نیجریه، آن ها را مقصر حادثه 

اخیر معرفی کنند. سایت شبکه خبری »بلومبرگ« از این جمله است که در 
گزارش خود مدعی شده هرچند تمرکز اصلی ارتش نیجریه بر مبارزه با گروه 
تروریســتی »بوکو حرام« در شمال شرق کشور قرار دارد، اما روابط جنبش 
اسالمی با گروه های مســلح، همواره مایه نگرانی بوده است. بلومبرگ در 
ادامه ادعاهای خود می افزاید جنبش اسالمی، یک گروه مسلح و مرتبط با 
ایران و حزب الله لبنان است که در مقاطعی، وارد درگیری با گروه های سنی 
در برخی مناطق نیجریه شده است. با این حال، حتی همین سایت نیز در 
انتهای مطلب خود به نقل از یک کارشناس تأکید می کند که دست زدن به 
اقدام نظامی علیه جنبش اسالمی، غیرعاقالنه است؛ زیرا این گروه هیچ 
اقدام تروریستی مرتکب نشده و از سوی دیگر، در حال حاضر باید اولویت 

ارتش نیجریه مبارزه با بوکو حرام باشد. 

در همین حال، هارون بیناوی، فعال سیاسی در نیجریه می گوید: »شیخ 
را به نشر خشونت متهم کرده اند؛ اما باید سوال کرد که چه تعداد از پیروان 
شیخ کشته شده اند؟ سربازان ارتش چقدر آدم کشته اند؟ آنها پاسخی برای 
این سوال ندارند«. بیناوی در پاسخ به این سوال که چرا ارتش به منزل شیخ 
زکزاکی حمله کرده است، می گوید این حمله، به دلیل افزایش محبوبیت او 
و پیامی است که او با خود برای مردم دارد. اخیرًا در مراسم اربعین در شهر 
زاریا )در حسینیه بقیة الله( بیش از پنج میلیون نفر تجمع کردند. این فعال 
نیجریه ای توضیح می دهد: »این تجمع، بعد از اربعین در کربال، بزرگترین 
تجمع در دنیاست. اتهام حمله به کاروان هیئت ستاد مشترک ارتش، صرفًا 
بهانه ای برای حمله به شیخ است. آنها فکر می کنند با کشتن شیخ زکزاکی 
می توانند نــور او را خاموش کنند«. بیناوی تأکید دارد که شــیخ زکزاکی، 
فردی ضد صهیونیسم و ضد امپریالیسم است: »او فردی پایبند به قانون 
است. باید با این جنگ تبلیغاتی مقابله کرد. ارتش نیجریه می خواهد وجهه 
شیخ زکزاکی را مخدوش کند تا با این کار خشونت و کشتار را توجیه کنند«. 
این در حالی است که حسینیه »بقیة الله« در شهر زاریا در ایالت کادونا در 
شمال نیجریه، امسال در روز اربعین شاهد باشکوه ترین تجمع راهپیمایی 

و تجمع شیعیان بود.
باید اشــاره کرد که ابراهیم یعقوب زکزاکی، روحانی شیعه اهل نیجریه و 
رهبر »جنبش اســالمی نیجریه« است. وی دانش آموخته رشته اقتصاد 
اســت. او چندین بار در دهه ۸0 و 90 میالدی به زندان افتاد. ســه پســر 
وی در راهپیمایی روز قدس ســال 20۱۴ به دســت پلیس نیجریه کشته 
شدند. در نتیجه فعالیت های زکزاکی، از دهه ۱9۸0 تاکنون بین ۸ تا ۱2 
میلیون نیجریه ای شیعه شده اند و این موضوع باعث حمالت شدید برخی 
گروه های اســالمی افراطی به او شده اســت. در همین راستا، یک منبع 
گاه از رخدادهای نیجریه می گوید ارتش نیجریه در حمله به منزل شیخ  آ
زکزاکی از نیروهایی اســتفاده کرده که به وهابیت در این کشــور نزدیک 
هســتند. شــیخ زکزاکی همچنین عضو مجمع عمومــی مجمع جهانی 

اهل بیت )ع( است. 

دومین رویارویی دریایی روسیه و ترکیه طی دو روز 
در حالی که هنوز تنش های شــدید ناشــی از اقدام روز گذشته یک کشتی ماهیگیری ترکیه در دریای اژه که با فاصله کمی به یک ناو روسی نزدیک شده بود و هشدار مسکو به آن کاهش نیافته، امروز یک ناوچه روسی در دریای سیاه به زور 
یک کشــتی تجاری ترکیه را از مســیر حرکت دو سکوی نفتی روسی دور کرد. دو ســکوی حفاری نفتی روسی که در ۱50 کیلومتری سواحل شبه جزیره کریمه در دریای سیاه با شــناورهای ویژه در حرکت بودند، با اقدام یک کشتی تجاری 
ترکیه که در مســیر حرکت یکی از دو شــناور قرار گرفت، متوقف شدند. پس از این حادثه و به دنبال چند بار هشدار خدمه یکی از دو شناور روسی و خودداری کشتی ترکیه ای از خروج از مسیر حرکت این شناورها، یک ناوچه سازمان مرزبانی 

روسیه وارد عمل شد.
بر اساس گزارش ها، با تالش ناوچه روسی، کشتی تجاری ترکیه به زور از مسیر حرکت شناورها دور شد و شناورهای ویژه انتقال سکوهای حفاری نفتی در سواحل شبه جزیره کریمه پهلو گرفتند. این دومین رویارویی دریایی میان روسیه و 
ترکیه در شبانه روز اخیر است. یک کشتی ماهیگیری ترکیه روز یکشنبه در بخش شمالی دریای اژه به یک ناو روسی به نام »اسمتلوی« نزدیک شد و این ناو برای جلوگیری از برخورد، به سمت کشتی ترک تیراندازی کرد. وزارت دفاع روسیه 

در پی این اقدام و به نشانه اعتراض به اقدام کشتی ترک، وابسته نظامی ترکیه را احضار کرد و آناتولی آنتونف، معاون وزیر دفاع روسیه، به وابسته نظامی ترکیه نسبت به عواقب تکرار چنین حادثه ای هشدار داد.

عبور ساکنان محلی از میان سیل در »کارالیل« انگلیس.

اعتراض طرفداران حقوق بشر در 
فیلیپین.

ارتش نیجریه در یورش به حسینیه بقیه الله در شهر زاریا ده ها تن از شیعیان عضو جنبش اسالمی این کشور را به خاک و 
خون کشید.

پاریس آغشته به رنگ زرد معترضان 
فرانسوی.

مصر: سقوط هواپیمای روسیه، 
تروریستی نبود

رئیس کمیته حقیقت یاب سانحه ســقوط هواپیمای مسافربری 
روسیه در صحرای سینای مصر اعالم کرد که این کمیته تاکنون 
هیچ شواهدی درباره اقدام تروریستی که منجر به سقوط این هواپیما 
شد، دریافت نکرده اســت. ایمن المقدم در بیانیه ای تأکید کرد: 
»کمیته تحقیقات تاکنون موردی دال بر وجود مداخله غیر قانونی 
و یا اقدام تروریستی در هواپیما دریافت نکرده است و بر این اساس، 
تحقیقات این کمیته همچنان ادامه دارد«. وی افزود که این کمیته 
روز گذشته نخستین گزارش خود درباره این حادثه را به نمایندگان 

کشورهایی که در این تحقیقات شرکت دارند ارسال کرده است.

 سه شرط روسیه برای عادی سازی 
روابط با ترکیه

سفیر روسیه در ترکیه، عذرخواهی، شناسایی و مجازات عامالن 
ساقط شدن جنگنده روسی و پرداخت غرامت را سه شرط روسیه 
برای بخشــیدن آنکارا اعالم کرد. آندری کارلــوف می گوید در 
صورتی که این سه شرط به جا آورده نشود، اظهارات دیگر ترکیه 
نتیجه ای نخواهد داشــت. کارلوف ضمن ابراز تأسف از مجبور 
شدن به اعمال تحریم علیه ترکیه گفت: »مطالعات و بررسی های 
ما برای اعمال تحریم های مضاعف علیه آنکارا ادامه دارد«. وی 
تصریح کرد: »رســانه های حاضر در محــل، تمام واقعه و نحوه 

هدف قرار گرفتن خلبان ما با مسلسل را ثبت و ضبط کردند«.

 پیروزی ۲0 زن در انتخابات 
شوراها در عربستان

رأی دهندگان عربستانی 20 زن را برای تکیه زدن بر کرسی های 
شــوراهای محلی انتخــاب کردند. زنانی کــه در این انتخابات 
برگزیده شــده اند، در مناطق مختلف این کشــور، از بزرگترین 
شهر عربســتان ســعودی گرفته تا کوچکترین روستاهای این 
کشور، مورد استقبال قرار گرفته اند. هرچند از نظر نسبت، این 
20 زن تنها یک درصد از مجموع اعضای شــوراهای محلی را 
تشکیل می دهند، همین دستاورد نیز به عنوان گامی رو به جلو 
برای زنانی در نظر گرفته می شود که تا پیش از این، اصواًل حق 

شرکت در انتخابات را نداشتند.

  ناکامی راست گرایان فرانسه 
در انتخابات منطقه ای

رأی دهندگان فرانســوی با حضور گســترده در انتخابات، مانع 
انتخاب شدن حزبی شدند که هم با دولت و هم با سیاست های 
مهاجرتی این کشور مخالف است. این در حالی است که همین 
یک هفته قبل، پیشــتازی این حزب راســتگرا در دور نخســت 
انتخابات، سبب شوکه شدن افراد بســیاری در فرانسه شد. بر 
اساس نتایج مقدماتی شمارش آرا، حزب »جبهه ملی« فرانسه 
از دستیابی به قدرت بازمانده است. این حزب محور فعالیت های 
خود را بر توقف مهاجرت، قطع خدمات رسانی به غیرشهروندان 

و محدود کردن روابط فرانسه با اتحادیه اروپا قرار داده است.

بین الملل



5 دوشنبه 23 آذر ماه 1394

بهبود اندکی در توسعه انسانی
رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی بهبود یافت

ســازمان ملل در جدیدترین گزارش خود، از حفظ جایگاه ایران در رده بندی 
شاخص توسعه انسانی و کسب رتبه ۶9 بین ۱۸۸ کشور خبر داد. جدیدترین 
گزارش از سلســله گزارش های توســعه انسانی ســازمان امروز در پایتخت 
اتیوپی و با حضور نخســت وزیر این کشور و مقامات سازمان ملل منتشر شد. 
این گزارش »توسعه انسانی20۱5؛ کار برای توسعه انسانی« نامگذاری شده 
است. در این گزارش آمار و اطالعات مربوط به شاخص های توسعه انسانی 
۱۸۸کشــور جهان از جمله ایران ارائه شــده اســت. درواقع شاخص توسعه 
انســانی ترکیبی از آمار و اطالعات کشورها در مورد امید به زندگی، آموزش، 
درآمد سرانه و اشتغال است که بر اساس آن کشورها در چهار طبقه بندی به 
لحاظ توسعه انسانی دسته بندی میشــوند. در ابتدای گزارش سازمان ملل 
متحد از شــاخص توسعه انســانی در سال 20۱5 اشاره شــده است که طی 
دو دهه قبل در بســیاری از کشورهای جهان توســعه انسانی پیشرفت های 
اساسی داشــته است. امسال کشورهای نروژ، اســترالیا و سوییس به ترتیب 
در رده های اول تا سوم بهترین کشورها در شاخص توسعه انسانی رده بندی 
شده اند و اریتره، جمهوری آفریاقی مرکزی و نیجر، در پایین جدولرده بندی 

کشورها قرار دارند.

افزایش توسعه انسانی در ایران و کسب رتبه 69 جهان
گزارش توســعه انسانی 20۱5 که بر پایه آمار و اطالعات مربوط به سال 20۱۴ 
تهیه شده است نشان می    دهد توسعه انســانی در ایران طی این سال نسبت به 
سال قبل از آن اندکی بهتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی 
در این ســال نسبت به ســال قبل از آن افزایش اندکی داشــته است. شاخص 
توسعه انسانی ارقامی از صفر تا یک را دربر می    گیرد که هر چه این رقم برای یک 
کشور بیشتر باشد داللت بر توسعه یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی دارد.

ایران در شــاخص توسعه انسانی در ســال 20۱۴ نمره 0.7۶۶ را بدست آورده 
است. برای سال 20۱۳ نیز نمره ایران در این شاخص 0.7۶۴ اعالم شده است. 
با این حال ایران در رتبه بندی جهانی از نظر توســعه انســانی رتبه ایران تغییری 
نداشته اســت و در حالی که ایران در ســال 20۱۳ در جایگاه ۶9 جهان از نظر 
توسعه انسانی قرار گرفته بود در سال 20۱۴ نیز جایگاه ۶9 را حفظ کرده است.

البته سازمان ملل در برآورد خود از وضعیت توسعه انسانی ایران در سال 20۱۳ 
تجدید نظر کرده اســت. در گزارش توسعه انســانی 20۱۴ رتبه جهانی ایران از 
نظر توسعه انسانی 75 اعالم شده بود. سازمان ملل ایران را در میان کشورهای 
دارای توســعه انســانی باال به حســاب آورده اســت. در گزارش این ســازمان 
کشــورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه تقسیم بندی شده 
اند که عبارتند از کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار باال، کشورهای دارای 
توسعه انسانی باال، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کشورهای دارای 

توسعه انسانی پایین.
در گزارش جدید ســازمان ملل ۴9 کشور در گروه نخســت قرار گرفته اند یعنی 
دارای توسعه انسانی بسیار باال هســتند و 5۶ کشور در گروه دوم، ۳۸ کشور در 

گروه سوم و ۴5 کشور نیز در گروه چهارم قرار داده شده اند.

 ایران توسعه یافته تر از 119 کشور
 در حوزه شاخص های انسانی

بر اساس این گزارش، توسعه انســانی ایران از ۱۱9 کشور جهان بیشتر است. 
برخی از این کشورها عبارتند از: ترکیه با رتبه 72، برزیل با رتبه 75، آذربایجان با 
رتبه 7۸، اردن با رتبه ۸0، اوکراین با رتبه ۸۱، چین با رتبه 90، مصر با رتبه ۱0۸، 
اندونزی با رتبه ۱۱0، هند با رتبه ۱۳0 و یمن با رتبه ۱۶0. برخی کشورها که رتبه 
بیشــتری از ایران دارند عبارتند از: انگلیس با رتبه ۱۴، ژاپن با رتبه 20، فرانسه 

با رتبه 22، قطر با رتبه ۳2، عربســتان با رتبه ۳9، کویت با رتبه ۴۸، عمان با رتبه 
52، روسیه با رتبه 50، و لبنان با رتبه ۶7.

نروژ رتبه 1 توسعه انسانی جهان را کسب کرد
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشــور نروژ را به عنوان توسعه یافته ترین 
کشــور جهان در حوزه انسانی معرفی کرده اســت. نمره این کشور در شاخص 
توسعه انسانی 0.9۴۴ اعالم شده است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته 
اســت. استرالیا با نمره 0.9۳5 و ســوئیس با نمره 0.9۳ به ترتیب در رتبه های 
دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. کشورهای دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، 
آمریــکا، کانادا، و نیوزیلند نیز به ترتیب در رتبه های ۴ تا ۱0 جهان از نظر میزان 

توسعه یافتگی انسانی قرار گرفته اند.
کشور آفریقایی نیجر با کسب نمره 0.۳۴۸ در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر 
رده بندی جهانی را از این نظر به خود اختصاص داده است. متوسط نمره جهان 
در شاخص توسعه انســانی 0.7۱۱ اعالم شده است که با توجه به کسب نمره 
0.7۶۶ توسط ایران در این شاخص نشــان می دهد توسعه انسانی در ایران از 

متوسط جهانی بیشتر است.

رتبه 8 منطقه ای ایران از نظر توسعه انسانی
در ســطح خاورمیانه رتبه ایران از نظر توسعه انســانی ۸ اعالم شده است. قطر 
با کســب نمره 0.۸5 در شاخص توسعه انســانی رتبه نخست منطقه را به خود 
اختصاص داده است. عربستان در رتبه دوم منطقه و امارات در رتبه سوم از این 
نظر قرار گرفته اند. کشورهای بحرین، کویت، عمان و لبنان نیز پیش از ایران به 
ترتیب در رتبه های چهارم تا هفتم قرار گرفته اند. کشورهای اردن، عراق و یمن 

نیز پس از ایران و در رتبه های نهم تا یازدهم قرار گرفته اند.

مراحل ثبت و دریافت وام کاالیی ازدواج اعالم شد
بر اســاس اعالم بانک مرکی فرآیند 
اجرایی تبصره 2۶ قانون بودجه سال 
۱۳9۴ در خصوص تسهیالت کاالیی 

ازدواج« به شرح زیر است :
۱-  ثبت نام در ســامانه تسهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج ، انتخاب 
گزینه دریافت تســهیالت کاالیی و 

اخذ کد رهگیری. 2 - انتخاب فروشــنده مورد نظر از 
لیست اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مندرج 
در پایگاه اطالع رسانی آن وزارتخانه به آدرس اینترنتی 
http://www.mimt.gov.ir. ۳ - مراجعــه بــه 
فروشنده، دریافت پیش فاکتور و معرفی بانک عامل از 
سوی فروشنده به متقاضی. چنانچه متقاضی کاالهای 
متفــاوت از فروشــندگان مختلف را انتخــاب نماید، 
الزم اســت به این نکته توجه داشته باشــد که تمامی 
فروشندگان انتخاب شده نســبت به معرفی متقاضی 
فقط به یک بانک اقــدام نمایند. ۴ - مراجعه متقاضی 

به شــعب بانک عامل )معرفی شده 
از سوی فروشندگان کاال(، پذیرش 
متقاضی در سامانه ازدواج از سوی 
شــعبه مربوطه ، انعقاد قــرارداد با 
بانک عامل و ارائــه تضامین کافی 
و معتبر به بانک عامل )ظرف مدت 
حداکثــر 2 مــاه از تاریــخ اخــذ کد 
رهگیــری(. 5 - مراجعه متقاضی به فروشــنده، ارائه 
نســخه ای از اصل قــرارداد منعقده بــا بانک عامل و 
دریافــت کاال )حداکثر ظرف یک هفته پس از تکمیل 
قرارداد با بانک عامل(. ۶ - فروشــنده مکلف اســت 
گواهی امضاء شــده از ســوی خریدار جهت واگذاری 
کاال را به بانک ارسال نماید. بدیهی است بانک قبل از 
اخذ گواهی مذکور نباید نسبت به واریز اقساط به حساب 
فروشــنده اقدام نماید. زوجهای مشمول دریافت وام 
ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقـدی، 

از تسـهیالت فـروش اقساطی استفاده کنند. 

زمان آغاز طرح فروش قسطی مسکن
محمد حسن مرادی در پاسخ به این 
سئوال که زمان شروع طرح فروش 
قسطی مسکن از چه زمانی خواهد 
بود،گفت: هنوز تأییدیه نرخ 5 درصد 
کارمزد مزد فروش قسطی مسکن 
از ســوی بانک مرکزی صادر نشده 
است، به همین دلیل نیز برنامه ای 

روز گذشته از سوی بانک مسکن تنظیم و برای ولی الله 
سیف رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد تا با مساعدت 
رئیــس کل بانک مرکزی مصوبه آن صادر شــود. وی 
ادامه داد: نرخ کارمزد متناســب با خدماتی که بانک 
مســکن ارائه می دهد تعیین می شــود و کارمزدهای 
بانکی به شکل کلی توسط بانک مرکزی تعیین و اعالم 
می شــود و چون فروش قســطی مســکن قبال وجود 
نداشته و اولین بار است انجام می شود بررسی های این 

نرخ کارمزد یک مقدار طول کشیده است.
مرادی در پاســخ به این ســئوال که آیا در نشست ها و 

جلساتی که با انبوه سازان داشته اید 
تعداد واحدهای مسکونی مورد نظر 
آنها برای فروش قسطی مشخص 
شــده اســت، گفت: در جلســاتی 
که با انبوه ســازان کشــور و تهران 
برگــزار کرده ایم آنهــا اعالم کردند 
واحدهایی را دارند که حاضر هستند 
وارد پروسه فروش قسطی مســکن کنند اما اینکه در 
عمل چه اتفاقی بیافتد باید منتظر ماند. مدیر امور طرح 
و برنامه بانک مســکن اضافه کرد: برآوردی از تعداد 
واحدهای مسکونی مشــمول فروش قسطی مسکن 
نداریم اما به هر حال بارها اعالم شده است که حدود 
250 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که 
می توانند تعدادی از این واحدها از این طرح استفاده 
کنند. به گفته وی، در شــروع طرح فروش قســطی 
مســکن فعاًل بانک مســکن تا ۱00 میلیون تومان را 

ضمانت می کند.

کاهش 34 رتبه ای جایگاه 
ایران در بهبود کسب و کار 

علی طیب نیا امروز)دوشــنبه( در دومین همایش 
ملی بهبود محیط کســب و کار که با حضور محمد 
نهاوندیــان رئیس دفتر رییــس جمهوری در محل 
اجالس ســران در حــال برگزاری اســت، افزود: 
برقــراری ثبــات و آرامــش و همچنیــن مقابلــه با 
نوســانات اقتصادی از اولویت های دولت اســت. 
وی بــا اشــاره بــه کاهش بــی ســابقه درآمدهای 
نفتــی گفــت: در حالــی کــه میــزان درآمدهای 
نفتــی حــدود ۱00 میلیــارد دالر بــوده ایــن رقم 
امســال به کمتــر از 20 میلیارد دالر رســیده اما با 
ایــن وجود دامنــه تغییرات نــرخ ارز محدوده بوده 
 و همیــن نشــان از افزایــش ضریــب تــاب آوری

 اقتصاد است.
به گفته وی، میانگین وزنی قیمت ارزهای مختلف 
نشان می دهد که نرخ موثر ارز در ماه های گذشته 
تغییرات زیادی نداشــته اســت. وی همچنین در 
حاشــیه دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و 
کار گفت: زمینه های قابل سرمایه گذاری از سوی 
دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور به هیات های 
خارجی معرفی می شود. وی افزود: باید با پرهیز از 
تکرار اشــتباهات گذشته، از فرصت های به دست 
آمده در مسیر سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت 
تولید بهــره ببریم. وزیر اقتصاد خاطرنشــان کرد: 
معنــای اقتصــاد مقاومتی نیز اســتفاده از فرصت 
هــای موجود بیــن المللــی بــرای درون زا کردن 

اقتصاد ملی است.
ایــن مقام مســئول به تهیــه نقشــه راه جامع برای 
همــکاری هــای اقتصــادی خارجی نیز اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: نقش هر کشــور و هر دســتگاه 
داخلی در این نقشــه مشــخص شده اســت؛ امید 
مــی رود بــا عملــی کــردن آن بتــوان از فرصــت 
های موجــود در اقتصــاد جهانی اســتفاده بهینه 
کــرد. طیب نیــا همچنیــن بر دســتیابی به رشــد 
هشــت درصدی اقتصادی بــر پایــه ابالغیه مقام 
معظــم رهبری تاکیــد کــرد و گفت: ایــن میزان 
رشــد تضمین کننــده دســتیابی بــه رفاه بیشــتر 
 عمومــی و ایجاد اشــتغال برای نســل های جدید 

است.
وزیر اقتصاد، حضور فعال مردم، فعاالن اقتصادی 
و بخــش خصوصــی در اقتصاد کشــور را از جمله 
ملزومــات دســتیابی به رشــد اقتصادی هشــت 
درصدی برشــمرد. وی ادامــه داد: بهبود محیط 
کســب و کار به عنــوان یکــی از راهبردهای مهم 
اقتصــادی از ابتــدای کار دولت یازدهــم در نظر 
گرفته شــده و اجرایی می شــود. طیب نیــا به آثار 
و نتایــج لغــو تحریم هــا نیز اشــاره کــرد و گفت: 
لغــو تحریــم هــا زمینه افزایــش صــادرات نفت، 
دسترســی بــه منابــع مالــی خارجــی و ســرمایه 
 گــذاری بیشــتر خارجــی در اقتصــاد ایــران را 

فراهم می کند.
مقام عالی وزارت اقتصــاد، درباره دومین همایش 
ملی بهبود کسب و کار با حضور فعاالن اقتصادی 
نیز گفت: شــناخت محدودیت هــای مختلف در 
محیط کســب و کار و برنامه ریزی جامع برای رفع 
آنها، در این همایش در دستور کار قرار می گیرد. به 
گفته طیب نیا، در فاصله دو ســاله همایش گذشته 
تاکنون، بر پایه گزارش بانک جهانی جایگاه ایران 
در بهبود کســب و کار ۳۴ رتبه کاهش یافته است. 
وی اضافه کرد: هدفگذاری دولت دستیابی به رتبه 
دو رقمی در این عرصه اســت که تا دوســال پیش 

حائز رتبه ۱52 بودیم.

رصدخانه

فرصتی دوباره برای اعتراض به حذف یارانه
وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی کســب مشکل 
فنی سامانه ثبت اعتراضات 
یارانــه ای که پیــش از این 
اعالم شده و به مدت ۱0 روز 
مسدود بود، را رفع و دوباره 
فعال کــرد. در حال حاضر 

  ir.www.yaraneh۱0 این سامانه به نشانی
برای ثبت اعتراضات احتمالی حذف شدگان 
یارانه های نقدی فعال است و افراد می توانند 
اعتراضات خود را در این ســامانه ثبت کنند. 
علی ربیعی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در روزهای اخیر از حذف 2 میلیون و 9۴۳ هزار 

نفــر از دریافت یارانه نقدی 
خبــر داده و گفته اســت: 
کمتــر از ۸0 درصد حذف 
شــده ها اعتراضی نکرده 
اند و مــا یارانــه ۶۶ درصد 
معترضان را برگردانیم ولی 
از آنهــا تضمین گرفتیم که 
اگر خالف گفته هایشــان ثابت شود به روشی 
که قانون معین می کند باید یارانه گرفته شده را 
پس بدهند ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران 
خواهد شد. در این بخش به دنبال کار حساب 
شده هستیم اما می گویند وقتی چیزی را می 

دهید، گرفتنش سخت است.

کارت خرید اعتباری هفته بعد می آید
ناصــر حکیمــی مدیــرکل 
فنــاوری اطالعــات بانک 
مرکزی در برنامــه پایش از 
آغاز طــرح کارت اعتباری 
خرید کاال در هفته آینده خبر 
داد و اظهار کــرد: »اجرای 
ایــن طــرح مثــل طــرح 

تسهیالت خودرو به یکباره انجام نمی شود چرا 
که نمی توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند 
میلیون نفر متقاضی کارت صادر می شود، بلکه 
این برنامه ای است که باید به تدریج پیش برود.« 
به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت 
شش ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف 

اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای طرح ُپر خواهد شــد. 
ناصر حکیمی گفت: »بانک 
مرکزی ریالی از منابع خود را 
برای بحث خرید کاالهای 
وارداتی یا هــر گونه کاالی 
دیگری که خارج از لیســت 
وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تخصیص 
نخواهد داد«. وی گفت: »کارت خرید کاالی 
ایرانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت 
و با بازپرداخت اقســاط مجددًا اعتبارات قبلی 
به کارتشان برمی گردد و دارندگان کارت دوباره 

می توانند با همان کارت خرید کنند.«

کاالهای ممنوع الورود از آمریکا اعالم شد 
ســازمان توســعه تجارت 
طی بخشــنامه جدیدی، 
واردات 227 قلــم کاال از 
آمریــکا را ممنــوع اعالم 
کرد. یک مقام مســئول در 
ســازمان توســعه تجارت 
ضمن اشــاره به ابالغ این 

بخشــنامه  به ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت اســتان ها، گفــت: در میان کاالهای 
ممنوعه وارداتی از آمریکا، واردات ۸0 کاال از 
گروه کاالیــی 9 و ۱۴7 کاال از گروه کاالیی ۱0 
ممنوع شده است. بر اســاس اعالم سازمان 
توسعه تجارت، پوشــاک و متعلقات آن، انواع 

لوازم التحریر، تمبر، شامپو، 
فرآوده های آرایش ناخن و 
اصالح صورت، اشیاء جشن 
کریسمس، مجسمه، اشیاء 
دست ســاز از اســتخوان، 
دســتمال ســفره، بامبــو یا 
نخل رونــده، تابلو نقاشــی 
و متعلقات آن، اشــیاء کلکســیونی و اشــیاء 
عتیقه از کاالهای ممنوعــه وارداتی از آمریکا 
هستند.  همچنین در بین محصوالت خوراکی 
ممنوع الورود از ایالت متحده آمریکا می توان به 
انواع چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، 

آب معدنی و آب گازدار اشاره کرد. 

اقتصاد
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پنجره

ضد آنفلوانزا!
توصیه هایی ساده برای کاهش احتمال ابتال به بیماری ترسناک این روزها

بیشتر افراد نســبت به مراقبت از خود در مقابل سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا بی توجه هســتند و نمی دانند چطــور از انتقال آن به 
دیگران پیشگیری کنند. این در حالی است که بعضی از آداب 
و رســوم غلط اجتماعی می توانــد در انتقال ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا به دیگران موثر باشــد. به این آداب و رسوم، بعضی 
از عادت ها هم اضافه شــده که کار را سخت  تر می کند. بر این 
اســاس مناســب دیدیم توصیه های مفید و کارآمــدی در این 
خصوص با شــما در میان بگذاریم؛ به این امیــد که به کارتان 
بیاید و از ابتالیتان به بیماری ترسناک این روزها جلوگیری کند.

دکمه های آسانسور تمیز نیست 
دکمه های آسانســور مکان مناسبی برای گسترش عفونت در 
محل کار و آپارتمان اســت. انگشتان تمام ســاکنان آپارتمان 
مدام با این دکمه ها در تماس اســت و تمیز نگه داشتن آنها کار 
ساده ای نیست. ویروس هایی مانند سرماخوردگی و آنفلو آنزا 
که روی دکمه های آسانســور می نشــینند، می توانند تا سه روز 

فعال باشند.
   چطور ایمن بمانید: از آرنج یا کنار بازوی تان برای فشار دادن 
دکمه ها اســتفاده کنید. به این ترتیب از ابتال به سرماخوردگی 
و آنفلو آنزا یا ســایر بیماری های ویروسی در امان می مانید. به 
هر حال کار عاقالنه این است که بعد از لمس هر شی عمومی 

دست های تان را به طور کامل بشویید.

مراقب مکان های شلوغ مانند اتوبوس و مترو باشید
اگر در مکان های شلوغ تردد دارید، باید بدانید در معرض خطر 
ویروس های سرماخوردگی و آنفلو آنزا هستید. در پاییز و زمستان 
هوا خشک اســت و میکروب ها بیشتر از آب و هوای مرطوب در 
هوا معلق می مانند. به همین دلیل مترو، اتوبوس و وسایل نقلیه 
عمومی کــه تراکم و ازدحام زیادی دارنــد، می توانند ویروس را 

منتقل کنند.
   چطور ایمن بمانید: خودتان را مجهز کنید. همیشــه یک کرم 
ضدعفونی کننده دست همراه تان  باشد و از آن استفاده کنید. اگر 
دست تان را با مواد ضدعفونی کننده مرطوب کنید تماس دست 

شما با هر سطحی می تواند آن مکان را هم تمیز کند.

مراقب سرویس های بهداشتی باشید
در ســرویس های بهداشــتنی عمومــی در بخش هایــی مانند 
دستگیره ها و شیرآالت که احتمال تماس دست های آلوده وجود 
دارد، خطر سرایت ویروس های سرماخوردگی و آنفلو آنزا را جدی 
بگیرید. برخالف تصور عمومی نشستن در توالت فرنگی عمومی 
خطر عفونت کمتری دارد درحالی که در دستشــویی بیشــترین 

احتمال انتقال میکروب دیده می شود.
   چطــور ایمن بمانید: بهتریــن دفاع در برابر ایــن ویروس ها 
شستن دست ها بعد از استفاده از توالت است. برای بستن شیر 
آب یا باز کردن در خروجی هم حتما از یک دستمال استفاده کنید 

تا دوباره در معرض آلودگی قرار نگیرید.

در باشگاه از حوله استفاده کنید
بعضی از شما که به باشگاه ورزشی می روید ممکن است هنگام 
عطســه و ســرفه جلوی دهان تان را با دســت بگیرید و بعد به 
وسایل و تجهیزات سالن دست بزنید. در یک تحقیق مشخص 
شد 56 درصد از تجهیزات هوازی و 73 درصد از وزنه ها حاوی 

ویروس هستند.
   چطور ایمن بمانید: حوله می تواند بین شما و این تجهیزات 
یک ســد محافظ باشــد؛ به خصــوص زمانی کــه از دوچرخه 
ثابت اســتفاده می کنید. حواس تان باشــد که دیگر با آن حوله 

صورت تان را پاک نکنید چــون در این صورت در معرض خطر 
انتقال میکروب ها قرار می گیرید.

به پله های برقی دست نزنید
حتما برای تان پیش آمده که هنگام خروج از مترو و اســتفاده از 
پله های برقی، دست تان را به کناره های آن بگیرید. این ریل ها 
شــاید یک بار در روز تمیز شوند و شاید هم اصال نشود؛ بنابراین 
احتمال انتقال میکروب و عوامل بیماری زا بیشــتر اســت. این 
موضوع در مورد کودکان و ســالمندان بیشتر اهمیت دارد چون 

برای حفظ تعادل از کناره های پله برقی استفاده می کنند.
   چطور ایمن بمانید: اگر دست تان با کناره های پله برقی تماس 
داشــت مراقب باشــید که قبل ازغذا خوردن دســت ها را حتما 
بشویید. دســت تان را قبل از شست وشــو با صابون یا ژل های 

ضدعفونی کننده با صورت تان تماس ندهید.

همه صندلی ها را لمس نکنید
تمام صندلی های اتوبوس و هواپیما را برای رسیدن به صندلی 
مورد نظرتان لمس می کنید، خب ممکن اســت افــراد الوده به 
ویروس های سرماخوردگی و آنفلو آنزا قبل از شما این صندلی ها 
را لمس کرده باشــند. افــراد معموال دســتمال های اســتفاده 
شده شان را در جیب این صندلی ها قرار می دهند که آن را به یک 

منبع میکروبی تبدیل می کنند.
   چطور ایمن بمانید: بهتر اســت هواکش باالی ســرتان را باز 
کنید تا با گردش هوا بین شما و عطسه ها و سرفه های مسافران 
هوای پاک ایجاد شود. عالوه بر این استفاده از دستمال مرطوب 
ضدعفونی کننده برای تمیز کردن میــز مقابل صندلی پیش از 

استفاده می تواند خیلی از میکروب ها را از بین ببرد.

دست دادن و روبوسی ممنوع
گروهی از افراد به دلیل رودربایستی یا رعایت 
آداب و رسوم ایرانی در دوره سرماخوردگی 
هم با دوســتان و نزدیکان شان روبوسی 
می کنند یــا حداقــل دســت می دهند. 
این کار به انتقال ســریع ویروس های 
سرماخوردگی و آنفلو آنزا کمک می کند.

   چطــور ایمــن بمانید: اگــر خودتان 
ســرماخورده اید بــا معذرت خواهی به 
دیگران اطالع دهید که بیمار هســتید 
و نمی توانید آداب معاشرت را به خوبی 
ادا کنیــد. حتــی اگر فرد ســرماخورده با 
شما دست داد بالفاصله دست های تان را 
با آب و صابــون یا کرم های ضدعفونی کننده 

تمیز کنید.

خودکار همکارتان را نگیرید
احتمــال دارد در محــل کار ناگهــان نیاز به خــودکار پیدا  کنید 
اما کنار دســت تان نباشــد و در این شــرایط اولین کسی که دم 
دست تان باشد همکار سرماخورده تان باشد. شما این خودکار 
را از همکارتــان قرض می گیرید، غافــل از اینکه همراه خودکار 
کلی میکروب و ویروس را هم روی انگشــتان تان می چسبانید. 
خب وقتی همکارتان ســرما خورده به احتمال زیاد ویروس روی 
انگشتان دســتش هم هســت، پس می تواند آن را منتقل کند. 
وسایل دیگری مانند تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، در مایکرویو، 
دستگیره یخچال و… هم می توانند مکان تجمع ویروس شوند.

   چطور ایمن بمانید: راه حل دوری از سرماخوردگی و آنفلو آنزا 
این است که نه تنها به فرد سرماخورده نزدیک نشوید بلکه از هیچ 
کدام از وسایل او استفاده نکنید.به هیچ عنوان خودکار، کیبورد 
یا تلفن تان را بــا دیگران به طور مشــترک اســتفاده نکنید. اگر 
چاره ای ندارید چندبار در روز دست های تان را بشویید یا به کمک 
دستمال های مرطوب بهداشــتی و ژل های ضدعفونی کننده با 

ویروس ها بجنگید.

بیش از 9 ساعت خواب شبانه کشنده است
ایسنا- متخصصان دانشگاه سیدنی دریافتند افرادی که بیش از 9 ساعت در شب می خوابند یا 
برای مدت زمان بیش از هفت ســاعت در طول روز بی تحرک هستند بیشتر احتمال دارد دچار 
مــرگ زودهنگام شــوند. همچنین این پیامد می تواند برای افرادی کــه در هفته کمتر از ۱50 
دقیقه ورزش می کنند هم وجود داشته باشد.زمانی که بی تحرکی با خوابیدن بیش از حد همراه 
شــود همچون فاکتورهای خطرزایی از جمله مصرف مواد الکلی و داشــتن رژیم غذایی ناسالم 
باید جدی گرفته شــود. یافته ها حاکی از آن اســت که عادات ناسالم خواب )از قبیل خوابیدن 
کمتر از هفت ساعت در روز یا بیش از 9 ساعت در روز(، نشستن های طوالنی مدت و نداشتن 
فعالیت جســمی خطر مرگ زود هنگام را افزایش می دهــد. عالوه بر این، افرادی که کمتر از 
هفت ساعت در روز می خوابند و در کنار آن از مواد دخانی و الکلی مصرف می کنند خطر مرگ 

زود هنگام را در خود چهار برابر افزایش می دهند.

چند توصیه تغذیه ای برای سالمت قلب
فــارس- دکتر مجید کاراندیش متخصص تغذیه گفــت: مجموعه ای از بیماری هایی که قلب 
و سیســتم خون رســانی به بدن را در بر می گیرند، بیماری های قلب و عروق نامیده می شوند و 
شــایع ترین بیماری هایی که این سیســتم را درگیر می کنند، فشــارخون باال و تصلب شرایین یا 
تنگ شــدن سرخرگ ها هســتند. وی افزود: به وجود آمدن وقفه ای در سیستم خون رسانی، 
اگر محل وقفه در قلب باشد موجب سکته قلبی و اگر در مغز باشد موجب سکته مغزی در فرد 
خواهد شد.ریشه این بیماری ها بسیار طوالنی است و می توان گفت از دوره کودکی آغاز می شود 
که در این روند، جدار داخلی عروق به تدریج ضخیم شده و به دلیل افزایش فشار، دچار پارگی 
می شــود.توصیه می شود چربی های اشباع کمتر دریافت شود؛ چربی های اشباع، چربی های 
موجــود در روغن های حیوانی و در غذاهای حیوانی مانند پوســت مرغ که حاوی چربی مرئی 

است و در بیشتر محصوالت قنادی و شیرینی پزی هستند.

قره قروت علیه آنفلوآنزا
فارس- مرتضی صفوی، متخصص تغذیه با اشاره به خواص درمانی و تغذیه ای قره قروت گفت: 
مصــرف این ماده غذایی دســتگاه ایمنی بدن را تقویت و از ابتال بــه بیماری آنفلوآنزا جلوگیری 
می کند. این ماده غذایی همچون ســایر لبنیات حاوی کلسیم فراوان بوده و برای درمان پوکی 
و نرمی اســتخوان توصیه می شــود. همچنین قره قورت دارای پروتئین، چربی و کربوهیدرات 

است که بسیاری از مواقع از شیر تولید شده یا بعد از تولید کشک به عمل می آید.
وی با اشاره به اینکه ۱00 گرم قره قروت 2۴0 کالری انرژی دارد، گفت: کسانی که دارای مشکل 
الغری هســتند برای چاق شدن می توانند قره قروت مصرف کنند و به طور کلی می توان گفت 
کالری آن همچون نان بوده و ســبب چاق شــدن می شــود. پروتئین موجود در قره قروت برای 
عضالت بدن و رشد آن مناسب است و همچنین قند موجود در آن از نوع الکتوز بوده بنابراین 

مصرف آن به دلیل اینکه بهترین قند طبیعی را دارد، توصیه می شود.

گیاهی علیه نقرس
باشگاه خبرنگاران- مطالعه ای که 
تاثیــر درمان های غربــی و گیاهان 
چینــی بر درمــان نقرس را بررســی 
کرده است به نتایجی تقریبا مشابهی 
رسیده اســت به طوری که موفقیت 
و   %9۴.2 غربــی  درمان هــای 
موفقیت گیاهان چینــی 9۴% بوده 

است. تنها تفاوت چشــمگیر بین این دو درمان این بود 
که افرادی که از درمان های غربی استفاده کرده بودند 
اثرات جانبی فراوانی را پس از آن تجربه کردند اما گیاهان 
چینی هیچ اثر جانبی نداشــت. زعفــران مغزدار حاوی 

آلکالوئیدهای کلشی سین است که 
خواص ضد درد و ادرارآور دارد که خود 
در درمان درد نقرس، تورم و احتباس 
آب در اطراف مفاصل آســیب دیده 
بسیار موثر اســت. برای استفاده از 
این گیاه برای درمــان نقرس با یک 
متخصص مشورت کنید تا از مقدار 
مصرف آن باخبر شــوید.گیاه دیگری کــه درد نقرس را 
تســکین می دهد قاصدک است. گیاه قاصدک ادرارآور 
و ضدالتهاب است.التهاب و تورم اطراف مفاصل را نیز 

کاهش می دهد.

خواص شگفت انگیز هندوانه شب چله
شفا آنالین- دکتر حسینی متخصص 
طب سنتی گفت: هندوانه میوه ای 
است که مزاج سرد و تر دارد و رنگ آن 
در ویتامینش تأثیری ندارد، به همین 
دلیل، مهم این اســت کــه هندوانه 
کاماًل رسیده و شیرین باشد. هندوانه 
از بدن در برابر بیماری های مختلفی 

مانند آسم، سکته قلبی و برخی سرطان ها مانند سرطان 
روده و سرطان پروستات محافظت می کند. وی افزود: 
هندوانه میوه  ای اســت دارای میزان باالیی از ســدیم 
و پتاســیم و منبع بســیار خوبی از ویتامین C و ویتامین 

A است و نسبت به ســایر میوه ها و 
سبزی ها، مقدار بیشتری بتاکاروتن 
دارد، به همین دلیــل از بدن در برابر 
بیماری های مختلفی مانند آســم و 
برخی سرطانها مانند سرطان روده و 
پروستات محافظت می کند.هندوانه 
دارای آنتی  اکسیدانی به نام لیکوپن 
اســت که رادیکال های آزاد و مضــر را از بین می برد، به 
همین دلیل از وقوع ســکته قلبــی جلوگیری می کند و 
به کاهش خطر ســرطان پروستات هم کمک می کند.

همچنین هندوانه باعث رقیق شدن خون می شود.
عادت های استرس زا

شفا آنالین- بعضی از عادت ها، باعث افزایش استرس 
می شــود، عادت هایی در شــیوه خوردن، نوشیدن، 
خوابیدن و حتــی در برخورد با دیگران ممکن اســت 
باعث تشدید استرس شود. از جمله این موارد می توان 

به نمونه های زیر اشاره کرد:
بیان گالیه مندی

گاهی الزم اســت با دوســت خود بنشــینید و تمامی 
ناراحتی خود را برای او بازگو کنید اما بهتر است صحبت 
های خود را خالصه کنید. به یاد داشته باشید، اگر تنها 
درباره موارد منفــی صحبت کنید و به این موضوعات 
بیندیشید، دچار استرس بیشتری خواهید شد. در هر 
صورت بهتر اســت که وقتی گالیه خود را مطرح می 

کنید، دیگر پرونده مشکلتان را به طور کامل ببندید.
ذهن خود را با موضوعاتی که نمی توانید 

آن را تغییر دهید، مشغول می کنید
باید قبول کنیم که بسیاری از موضوعات را نمی توان 
تغییر داد، انگشت گذاشتن روی اشتباهات هم مشکلی 
را برطرف نمی کند. نگرانی درباره موضوعاتی که نمی 
توانید آن را تغییر دهید، فایده ای ندارد؛ بنابراین بهترین 

کار، فراموش کردن آن است.
مواد غذایی ناسالم می خورید

گاهی، استرس باعث می شــود به خوردن هله هوله 
تمایل پیدا کنید. اما این کار می تواند وضعیت جسمی 
و ذهنی شما را بدتر کند. بنابراین در صورتی که هوس 

خوردن کردید مواد غذایی سالم را انتخاب کنید.
اولویت بندی نمی کنید

گاهی متوجه می شوید که باید کار بیشتری از آن چه 
تصور می کردید، انجام دهید؛ نگران نباشــید نفس 
عمیق بکشــید و سپس بر اســاس اولویت، کارها را 
فهرســت بندی کنید. یــک مورد را انتخــاب و کار را 
شــروع کنید تا تمامی کار به پایان برسد. به یاد داشته 
باشــید، انجام دادن چند کار با هم، نتیجه مطلوبی 

نخواهد داشت.
خواب کافی ندارید

کمبود خــواب باعث بی حالــی، بدخلقــی و ... می 
شود. با داشتن خواب کافی روزانه، از این مشکالت 

پیشگیری می کنید.
ورزش نمی کنید

زمانی که مشغله زیادی داریم، سعی می کنیم برخی از 
کارها را حذف کنیم؛ اولین برنامه ای که اغلب حذف می 
شود، ورزش است. در حالی که می توانید با انجام دادن 
ورزش های سبک قبل از خواب، استرس را از خود دور 

کنید و خواب خوبی داشته باشید.
برنامه ریزی ندارید

یک روز تنها 2۴ساعت است اما گاهی وظایفی بیشتر 
از آن چه می توانیم بر عهده می گیریم. در اغلب موارد 
پس از به عهده گرفتن مسئولیت زیاد متوجه می شویم 
که از عهده انجام آن بر نمی آییم. بنابراین بهتر اســت 
از قبل برنامه ریــزی کنیم تا بدانیم طی روز چه چیزی 

در انتظار ماست.
 تمایل دارید همه کارها را 

خودتان انجام دهید
آیا تصور می کنید برای این که کاری را به نحواحســن 
انجام دهید، حتما خودتان باید آن را بر عهده بگیرید؟ 
این کار باعث می شود تحت فشــار قرار گیرید. اجازه 
دهید دیگران به شــما کمک کنند تا از اســترس شما 

کاسته شود.

سالمت
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خصوصی سازی سرخابی ها در سالهای گذشته بارها مطرح شده و البته تبدیل 
به تبلیغات برخی نامزدهای ریاســت جمهوری نیز شــد. شرکت ها و مجموعه 
های مختلفی قصد خرید ســهام استقالل و پرسپولیس را داشتند اما در نهایت 

این ِکشتی پس از برگزاری چهارمین مزایده به ِگل نشست. 

جزایری هم خریدار بود؟!
یک سال قبل خبر پیشــنهاد جزایری به چند شریک اقتصادی اش برای خرید 
پرسپولیس منتشر شد. اینکه آنها می توانند تا سالی ۱000 میلیارد تومان از این 
برند درآمدزایی کنند.  وی در آن زمان این مساله را رد کرد. شهرام جزایری بهمن 
ماه سال 9۳  اخبار منتشر شده درباره تقاضای وی برای خرید باشگاه پرسپولیس 
را تکذیب کرد و گفت: هر چند پرسپولیســی ۶ آتیشه هستم اما به خرید آن فکر 
نمی کنم. جزایری در گفت وگو با تسنیم در واکنش به خبر برخی رسانه ها مبنی 
بر تقاضای وی برای خرید باشگاه پرسپولیس گفت: به دلیل مشکالت عدیده 
مالی که طی دوران بازداشت برایم پیش آمده، هم اکنون در شرایط مالی مناسبی 
قرار ندارم. وی تاکید کرد: در حال حاضر شدیدًا مشغول رسیدگی به مشکالت 
خانواده و فرزندانم هســتم و نه تنها به باشــگاه پرســپولیس بلکه به هیچ بنگاه 
اقتصادی و غیراقتصادی دیگری فکر نمی کنم. جزایری ادامه داد: از رسانه ها 
تقاضا دارم، این نوع شایعات را دامن نزنند و در غیر این صورت مجبور به برخورد 
قضایی و قانونی خواهم بود. وی گفت: البته یک پرسپولیســی ۶ آتیشه هستم 
و ضمن احترام به هواداران باشــگاه اســتقالل، هر جا که خبری از پرسپولیس 
باشد، شــدیدا حمایت می کنم. به نظر می رسد افرادی که شایعه تقاضای خرید 
باشگاه پرسپولیس توسط مرا منتشر کردند نسبت به این موضوع اطالع داشتند 
و برایشان سوءتفاهم ایجاد شده است. جزایری  اما روز دوشنبه به »خبرآنالین« 
می گویــد: واقعا نمی دانم آن خبــر چطور لو رفت و چون نام من هم وســط بود 
حساسیت زا شــد. واقعا به این باور داشتم که این برند می تواند چنین درآمدی را 
ایجاد کند اما مشکل این بود که قبل از ورودم به حاشیه ها با یک منتقد خانگی 
روبه رو شدم. »ایلیا« پســرم خیلی استقاللی اســت. به قدری از اینکه به خرید 
پرسپولیس حتی فکر کرده بودم، شاکی شد که ما اصال دنبال این نرفتیم تا بدانیم 
ورودمان به بازار خرید این تیم چه مشکالت و سختی هایی دارد. من مصمم بودم 
اما ناراحتی پسرم را که دیدم، واقعا منصرف شدم. چه کار کنم دیگر؟ استقاللی 
است! او درباره احساسش به کفاشیان نیز می گوید: آقای کفاشیان چهره جالبی 
است. درست در اوج جدیت که با او حرف می زنند و سوال جدی می پرسند، لبخند 
می زند و با خنده همه چیز را رد می کنــد و خنده هایش در حقیقت یک تاکتیک 
است. من در طول دادگاهم می خندیدم و خیلی ها می گفتند او دارد همه چیز را 
به تمســخر می گیرد اما خیلی جدی گفتم اصال چنین جسارتی نمی کنم که در 
ساحت مقدس قانون و مردم، بخندم یا تمسخر کنم. امیدوارم که آقای کفاشیان 

هم نیتشان مثل من باشد و کال آدم خنده رویی باشند.

چهارمین مزایده 
اردیبهشــت ماه گذشــته بود که چهارمین مزایــده واگذاری باشــگاه های 
استقالل و پرســپولیس برگزار شد. در این مزایده ۴ شرکت برای خرید این دو 
باشگاه حضور داشتند. ۳ شرکت اســتیل آذین ایرانیان، بهنام پیشرو کیش و 
شرکت ســرمایه گذاری نیوان ابتکار )از زیر مجموعه های گروه خودروسازی 
ســایپا( برای خرید این باشگاه درخواست رســمی خود را ارائه کردند. در این 

بین مبلغ پیشــنهادی شــرکت نیوان ابتــکار 290 میلیارد تومان بود. شــرکت 
بهنام پیشــروکیش مبلغ ۳29 میلیارد و ۸۸۸ میلیون و 999 هزار و ۸۸۸ تومان 
و اســتیل آذین هم ۳۳۶ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان برای 
خرید سهام باشــگاه پرسپولیس پیشنهاد دادند. ســرمایه گذاری سمند که زیر 
مجموعه ای از شــرکت ایران خودرو محسوب می شــود با پیشنهاد مبلغ 290 
میلیارد و 500 هزار تومانی تنها  خریدار باشــگاه اســتقالل به شمار می رفت.

وضعیت نهایی این مزایده اما دیرتر از حد اعالم شــده، مشخص شد.  دلیل آن 
ابتدا عدم امضای ســه وزیر جهت تأیید اهلیت شرکت های خواهان خریداری 

استقالل و پرسپولیس عنوان شد. این وزرا به دلیل مشغله کاری و سفر استانی 
رئیس جمهور نتوانســتند این مساله را بررســی و تأیید کنند. بعد از 

آن نیز به دلیل بازی پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا، 
اعالم نتیجه به روز گذشــته موکول شد. روز چهارشنبه 

نیز اعالم شد هر ۴ شــرکتی که برای خرید استقالل 
و پرسپولیس در مزایده حضور داشتند کنار گذاشته  

شدند. دالیل رد شــدن متقاضیان خرید استقالل 
و پرسپولیس بیشتر به اهلیت آنان مربوط است. 

شرکت سرمایه گذاری سمند که از شرکت های 
زیر مجموعه ایران خودرو محسوب می شود 

و برای خرید باشــگاه اســتقالل پیشنهاد 
290میلیــارد و 500میلیــون تومانی داده 
بود، با رد شدن اهلیت نتوانست این باشگاه 
را در اختیــار بگیــرد. برای خرید باشــگاه 

پرســپولیس هم سه شــرکت پیشنهادهای 
خود را داده بودند. شرکت استیل آذین ایرانیان 

بــا باالترین پیشــنهاد کــه ۳۳2میلیارد و 
۶۸۸میلیون و ۶۶۶هــزار و ۶۶۶ 

تومان بود، جدی ترین 
شرکتی بود 

کــه 

می توانســت پرســپولیس را در اختیار بگیرد اما بنا به دالیلی اهلیت این شرکت 
نیز رد شد. شرکت استیل آذین در مزایده سوم هم نتوانسته بود اهلیتش را ثابت 
کند که این مساله به دلیل سهامداران شــرکت بود. از این رو مالک این شرکت 
نام ســهامداران را تغییر داد تا این مشکل قانونی از سر راه برداشته شود. پس از 
جابجایی سهام برای حل این مشــکل، مالیات مربوط به نقل وانتقال سهام به 
اداره مالیات پرداخت نشد تا اهلیت استیل آذین بار دیگر رد شود. دلیل رد شدن 
اهلیت بهنام پیشــروی کیش که قیمت ۳29میلیارد و ۸۸۸میلیون و 999هزار 
و ۸۸۸ تومان را پیشــنهاد داده بود، هنوز مشخص نشــده اما این شرکت نیز به 
دلیل نداشــتن اهلیت موفق به خرید باشــگاه پرسپولیس نشد. نیوان 
ابتکار هم که از شرکت های زیرمجموعه های شرکت 
خودروســازی سایپاســت، با پیشــنهاد 290 
میلیاردی شــانس ســوم خرید باشــگاه 
پرسپولیس بود اما  در پاکت پیشنهادی 
خود شرطی گذاشته بود. عماًل آنها 
نمی توانســتند چنین کاری انجام 
دهنــد و بابــت مخــدوش بودن 
پیشــنهاد آنهــا به دلیــل همین 
مشــروط بودن پیشنهادشــان از 
مزایــده کنار گذاشــته شــد. بدین 
ترتیب پس از ماهها خصوصی سازی 

دولت تدبیر و امید هم سودی نداشت.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

بنگستون بار دیگر برای 
پرسپولیس گلزنی کرد تا 
سرخپوشان پایتخت به سختی 
از سد گسترش بگذرند.

تیتر دو

 صدر تغییر کرد 
اما استقاللی ماند

تیم فوتبال استقالل خوزستان با پیروزی برابر پدیده 
مشــهد به صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر 
راه یافت و این عنوان از از چنگ اســتقالل تهران در 
آورد. اســتقالل برابر تیم قلعه نویی دو امتیاز از دست 
داد. هفته چهاردهم رقابتهای لیــگ برتر فوتبال از 
ساعت ۱5 امروز دوشــنبه با برگزاری دیدار تیم های 
اســتقالل خوزســتان و پدیده مشــهد در ورزشــگاه 
غدیر اهواز پی گرفته شــد که در پایان تیم اســتقالل 
خوزســتان حریف خود را ۳ بر صفر شکست داد. در 
این بازی که زیر بارش شدید باران برگزار شد مهدی 
زبیدی )۳۱( و حسن بیت ســعدی )7۴ و ۸۱( زننده 
گل های تیم استقالل صنعتی خوزستان بودند. بیت 
ســعید با دو گلی که امروز به ثمر رســاند ۸ گله شد و 
باالتر از طارمی 7 گله در صــدر برترین گلزنان لیگ 
برتر ایستاد. شاگردان عبدالله ویسی با این برد جمع 
امتیازات خود را به عدد 29 رساندند و به صدر جدول 
رده بندی صعود کردند. استقالل تهران با 27 امتیاز 
به رده دوم سقوط کرد و ذوب آهن با 2۶ امتیاز در رده 
سوم قرار گرفت. شاگردان پرویز مظلومی روز یکشنبه 
در دیدار برابر تراکتورسازی که امیر قلعه نویی هدایت 
آن را برعهده گرفته است به تساویی بدون گل رضایت 
داد تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد و به رده دوم 

سقوط کند.
از ســوی دیگــر تیــم فوتبال پرســپولیس بــا برتری 
برابر گســترش فوالد تبریز در آخرین بــازی از هفته 
چهاردهم لیــگ برتر، ضمــن صعود به رده ششــم 
جدول، اختــالف امتیــازی خود با تیم صدرنشــین 
را به 5 امتیاز رســاند تا بــه آینده امیدوارتر شــود. در 
ادامه رقابت های هفتــه چهاردهم رقابتهای فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز دوشنبه با 
برگزاری دیدار دو تیم فوتبال پرســپولیس و گسترش 
فوالد تبریز در ورزشــگاه آزادی به پایان رسید که این 
بازی با برتری یک بر صفر سرخپوشان تهرانی همراه 
شــد. جری بنگتســون در دقیقه ۳۴ گل برتری تیم 
ســرخپوش تهرانی را به ثمر رساند. پرسپولیس با این 
برد 22 امتیازی شــد و از رده نهم به رده ششم رسید 
و اختالفش با استقالل خوزستان صدرنشین را به 5 
امتیاز کاهش داد. گســترش فوالد هم با همان 20 

امتیاز قبلی به رده هشتم سقوط کرد.

 رویارویی بارسلونا 
با آرسنال

قرعه کشــی مرحلــه یک هشــتم نهایــی رقابتهای 
لیــگ قهرمانان اروپا امروز دوشــنبه در شــهر نیون 
ســوئیس برگزار شد و شــانزده تیم باقیمانده رقیبان 
خود را شــناختند. قرعه کشــی مرحله یک هشــتم 
نهایــی رقابتهــای لیــگ قهرمانــان اروپــا انجــام 
شــد و تیم های مدعــی بایــرن مونیــخ و یوونتوس 
 در یکــی از ســخت ترین قرعه هــا رو در روی هــم 

قرار گرفتند.
برنامه مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات به شرح 

زیر است:
* خنت بلژیک - ولفسبورگ آلمان

* رم ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا
* پاری سن ژرمن فرانسه - چلسی انگلیس

* آرسنال انگلیس - بارسلونا اسپانیا
* یوونتوس ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان

* پی اس وی آیندهوون هلند - اتلتیکومادرید اسپانیا
* بنفیکا پرتغال - زنیت روسیه

* دیناموکیف اوکراین - منچسترسیتی انگلیس

ندود: شکست دادن بایرن 
غیرممکن نیست

یوونتــوس و بایــرن مونیــخ یکــی از جــذاب ترین 
دیدارهای مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان را برگزار 

خواهند کرد. 
یووه که فصل گذشته تا فینال چمپیونزلیگ نیز باال 
آمد و در نهایت مغلوب بارســلونا شــد، حال به حکم 
قرعه باید در یک هشتم لیگ قهرمانان فصل جاری 

با بایرن مونیخ قدرتمند روبرو شود. 
پاول نــدود، مدیــر ورزشــی یوونتوس در پاســخ به 
ســوال خبرنگاران در مــورد این قرعه گفــت:" این 
قرعه البته می توانســت بهتر از اینها برای ما باشــد 
 ولی ما با یکی از دشــوارترین حریفــان ممکن روبرو 

شده ایم. 
ما به دشــواری توانتیم به یک هشتم برسیم چون در 
گروه پیچیده ای قرار داشتیم و حاال باید با بایرن روبرو 
شــویم. بایرن حریف سختی اســت ولی من به یووه 
ایمان دارم و مطمئنم که تا روز آن مســابقه، وضعیت 
ما بهتر از حاال خواهد بود. هیچ تیمی شکست ناپذیر 
نیســت و ما می توانیم بایرن را مغلوب کرده و به یک 

چهارم برویم."

 واکنش آرسنالی ها 
به قرعه بارسلونا

آرســنال که به ســختی توانســته بود به یک هشتم 
لیگ قهرمانان برســد، حــاال باید در ایــن مرحله با 
بارســلونا، مدافع عنوان قهرمانی روبرو شــود. در 9 
ســال اخیر این برای چهارمین بار اســت که آرسنال 
و بارســلونا در لیگ قهرمانان باهم رودررو می شوند 
 که ایــن مصاف ها بــا موفقیت بارســا همــراه بوده 
است.  دیوید مایلز، معاون باشگاه آرسنال، در واکنش 
به قرعه دشواری که نصیب آرسنال شد چنین گفت:" 
ما مفتخریم که در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
حضور داریــم.  پس از پیــروزی درخشــان در آتن و 
صعود به این مرحله، امیدوار بودیم قرعه آســان تری 

نصیب ما شود. 
خانواده ام به من گفته بودند که اگر آرسنال به بارسلونا 
برخورد کرد ،به خانه برنگردم. ما صدرنشین لیگ برتر 
هســتیم و تا فوریه و مارس، چند تن از مصدومان ما 
بهبود پیدا خواهند کرد. امیدوارم با قدرت کامل برابر 

بارسلونا قرار بگیریم."

عقاب فراموش نشدنی
امروز سالروز تولد ناصر حجازی، بازیکن، کاپیتان و مربی فقید 
باشگاه استقالل تهران است. کسی که بی شک اسطوره واقعی 

این باشــگاه است و خیل زیاد طرفدرانش از او و منشش به 
عنــوان "مکتب حجازی" یــاد می کنند. همزمان با 

ســالروز تولد اســطوره فراموش نشدنی آبی ها 
فیلم مســتند "من ناصر حجازی هستم" که 

چند سالی است در دست ساخت است در 
جشنواره فیلم مستند حقیقت اکران شد. 

فیلمی که با استقبال فراوان هواداران 
حجازی همراه بود و جشــنواره سینما 
حقیقت یکی از شلوغ ترین شب هایش 
را پشت سر گذاشت. با این حال و تنها 
یــک روز بعــد از اکران ایــن فیلم خبر 

رسیده که با شکایت امیرقلعه نویی اکران 
این فیلم متوقف شده است.

پرسپولیس جزایری؟
شهرام جزایری؛ از تکذیب تا تایید درخواست خرید پرسپولیس

فهرست محرومان کشتی جهان نشان می دهد که ایران 
بیشترین خسارت را از بابت دوپینگ در کشتی دیده است. 
دوپینگ در رشــته ها ی قدرتی بیشــتر از ســایر ورزش ها 
به چشــم می خورد که در ورزش کشــتی، ایران بیشترین 
قربانــی را داده اســت. با نگاهــی به ســوابق دوپینگ در 
کشتی جهان مشاهده می کنیم که از بین پنج ورزشکاری 
که برای همیشه به خاطر دوپینگ محروم شده اند سه نفر 

ایرانی هستند.
همچنین در بین ۱9 ورزشکاری که در حال حاضر به خاطر 
دوپینگ به مدت دو یا چهار ســال محروم هستند، ایران 
یک نماینده دارد که البته شــاخص ترین چهره در بین این 

۱9 کشتی گیر محروم است.
علیرضا غریبی، امیر علی اکبری و طالب نعمت پور ســه 
چهره شاخص کشــتی فرنگی ایران بودند که به خاطر دو 
بار ارتــکاب به دوپینگ برای همیشــه از حضور در ورزش 
محروم شدند. دو کشتی گیر دیگری که به خاطر دوپینگ با 
محرومیت مادام العمر مواجه شدند، هارون دوغان، چهره 
شاخص ترکیه و همچنین یک کشتی گیر آرژانتینی است 
که این آمار نشان می دهد ایران بیشترین ضربه را از پدیده 

دوپینگ در کشتی جهان خورده است.
اخیرا محمد حســین محمدیان، دارنده مدال برنز جهان 

و کشــتی گیر جوان و خوش آتیه که می توانست جانشین 
مناسبی برای رضا یزدانی در تیم  ملی باشد، با محرومیت 
چهار ســاله مواجه شده اســت. هر چند که گفته می شود 
این کشــتی گیر برای مداوای پای آســیب دیــده اش نزد 
پزشــک رفته و به خاطر مصرف داروهای تجویز شــده از 
سوی پزشک با محرومیت مواجه شده است، اما همه این 

حرف ها نمی تواند توجیه قابل قبولی باشد.
در شــرایطی که فدراسیون کشتی در سال های اخیر عزم 
جدی بــرای مبارزه با دوپینگ داشــته و بــا آزمایش های 
ســالمت که همواره از کشتی گیر ان می گیرد و خیلی ها را 
هم به صورت محرمانه با تنبیه مواجه کرده، مواجه شدن 
با محرومیت های ســنگین به خاطر چنین مسائل پیش پا 

افتاده ای به هیچ وجه قابل قبول نیســت که بیش از همه 
خود کشتی گیر مقصر است؛ آن هم کشتی گیری که سابقه 
کســب مدال جهانی دارد و می توانست یکی از نمایندگان 

ایران در المپیک باشد.
زمانــی که حتی مصرف مســکن برای ســردرد و یا آمپول 
بتامتازون که به بیماران عادی دائم تجویز می شود دوپینگ 
به حساب می آید اقدام کشــتی گیران در درمان و مصرف 
دارو آن هم بــدون در جریان گذاشــتن کمیته  پزشــکی 

فدراسیونشان گناهی نابخشودنی است.
به نظر می رســد جدا از تالش فدراســیون کشــتی برای 
مبارزه با دوپینگ خود کشتی گیر ان پیش از هر کسی این 
مســئولیت را بر گردن دارند تا مراقــب چنین موضوعاتی 
باشــند تا هم به خود و هم به اعتبــار ورزش ایران در ابعاد 
بین المللــی لطمه وارد نکنند. دوپینگ به ویژه در ســنین 
کم شاید بتواند یک ورزشــکار را حتی تا حد ملی برساند اما 
با توجه به پیشــرفت های صــورت گرفته در آزمایش های 
دوپینگ، رســیدن به مدال و موفقیــت با دوپینگ محال 
است و بیشترین ضربه را خود ورزشکار خواهد خورد. پس 
ضروری اســت کشــتی گیران از ابتدا و از سن کم درست 
آموزش دیده و مربیان رده های نوجوانان و جوانان عواقب 

دوپینگ را به چهره های نوپا گوشزد کنند.

ایران بزرگترین قربانی دوپینگ در کشتی جهان

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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در عالم بی وفا کسی خرم نیست
شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آن کس که درین زمانه او را غم نیست
یا آدم نیست، یا از این عالم نیست

)هاللی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

یکی از راه های شناختن آدم های عقده ای 
حتما شــما هم دیده اید افرادای را که وقت حرف زدن یا نوشــتن، یک خط در میان از کلمات 
انگلیسی اســتفاده می کنند و اگر بنده خدایی از آنها بپرسد: »ببخشید این کلمه ای که گفتید 
یعنی چه؟« چنان نگاه عاقل اندر ســفیهی به او می اندازند که انگار کفر گفته. دیدن این افراد 
و نوع مواجهه ای که با زبان فارســی دارند، دلم را آتش می زنــد و اندوهم را مضاعف می کند. 

اینها را گفتم تا بگویــم حرف هایی از این قبیل را فقط من نمی زنم. 
بســیاری از بزرگان اندیشه و ادب و هنِر این ســرزمین نیز همین حرف ها را می زنند. اگر از من 
نمی شــنوید و قبول نمی کنید از آنها بپذیرید که شاعر گفته است: نصیحت گوش کن جانا که 
از جان دوســت تر دارند/ جوانان ســعادتمند پند پیر دانا را. برایتان مثال می زنم یکی از همین 
بزرگان را. هفته گذشته برای انجام یک مصاحبه کوتاه مزاحم دکتر کریم مجتهدی شده بودم؛ 
در دفترش کار در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی. موضوع گفت وگو پژوهش 
در علوم انسانی بود و آســیب هایی که پژوهش در کشور ما با آن روبه روست. استاد مجتهدی 

ـ که خداوند او را حفظ کندـ  »تظاهر« به دانســتن را مهم ترین آســیب حوزه پژوهش در ایران 
عنــوان کردند و درباره مصادیق تظاهر به دانایی حرف هایــی زدند که دلم را خنک کرد. اینکه 

آدم حرف  دلش را از زبان بزرگی بشــنود، بسیار شیرین است. 
همین طــور که اســتاد مجتهدی حرف مــی زد من در دل می گفتــم: جانا ســخن از زبان ما 
می گویی. بخشی از حرف های استاد را برایتان نقل می کنم تا بدانید چرا دلم خنک شده است: 
»امروز در ایــران با هر فرد تحصیل کرده ای صحبت کنید، بالفاصله خواهید دید یک مشــت 
کلمــات خارجی را پشــت هم ردیف می کند کــه بگوید خیلی می داند. در حالی که نه درســت 

انگلیسی بلد است، نه درســت فرانسه بلد است و نه حتی درست فارسی بلد است. 
چنین افــرادی در واقع با این عمل در همــان بدو امر به ابتذال کار خود اعتــراف می کنند. با 
هرکه حرف می زنی  می گوید »ســرچ«! برای چه این کلمه را به کار می برند؟ چه می شــود اگر 
بگویند دارم تحقیق می کنم، یا مطالعه می کنم یا بحث می کنم. برای مثال استاد روان شناسی 

ما در تلویزیون می گوید »تایم من با تایم شــما مطابقت نمی کند«! مگر ما در فارســی کلماتی 
مثل زمان و وقت و موقعیت را نداریم؟ این مســائل باید برمال شوند. باید درباره این مشکالت 
افشــاگری شود. آسیب درست همین جاست. چنین فردی عقدة عقب بودن دارد. خوِد چنین 
فردی را باید آسیب شناســی کرد. کســی که اینطور حرف می زند به خود نــه اعتماد دارد و نه 
باور. فقط می خواهد با این کلمات پوشــش و نقابی بر صورتش بزند تا پشــت آن پنهان شــود. 

چرا زبان فارسی را خوار می کنند؟ 
چرا کســی که در کسوت اســتادی و پژوهش اســت این واژه های بیگانه را به کار می برد؟ به 
نظرم چنین کســانی با بــه کار بردن این کلمــات، می خواهند عقده های خــود را خالی کنند. 
خب این حرف هــا را باید گفت. اینکــه چهار تا اصطالح را بــه کار ببریم به این معنی نیســت 
 که فهــم درســتی از آنها داریم. از بــر بودن چنــد فرمول، لزومًا مــا را به جواب یک مســأله

 نمی رساند«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

پایان بندی هالیودی یک رمان غول آسا 
نقدی بر رمان تازه جناتان فرنزن 

جاناتان فرنزن نویســنده مشهور آمریکایی چندی پیش جدیدترین کتابش را با عنوان »خلوص« 
روانه بازار کتاب کرد. جاناتان فرنزن از نویسندگان مطرح معاصر آمریکا، نویسنده ای است که آثار 
کمی از او منتشــر شده اما هر یک از این آثار به نوعی به رخدادی ادبی بدل شده اند. این نویسنده 
که پیش از این به مناسبت انتشــار رمان »آزادی«، عکسش روی جلد مجله تایم نیز قرار گرفت، 
با انتشــار کتاب جدیدش که دو ماه پیش به بازار آمد، با نقدها و بازخوردهای متفاوتی روبه رو شده 
است. برخی از این انتقادات لحنی تند و گزنده دارند. برای مثال منتقِد »دابلین اینکوآیرر« در نقد 
این کتاب نوشته است: »وقتی یک اثر مدرن آشکارا بر پایه یک اثر کالسیک ادبی شکل می گیرد، 
معموال نوعی تجلیل یا پاســخی متقابل به آن اثر اســت و یا از طریــق کاربرد عناصر مدرن تنش 
مرکزی داســتان را آشــکار می کند، یا فضاهایی را که آن اثر کالسیک خالی گذاشته پر می  کند. 
مثال رمان »خاطرات بریجت جونز«، در یک پس زمینه مدرن از کتاب »غرور و تعصب« اقتباس 
کرده و مثل آن، تالش های زنان مجرد و خطرهای روابط رومانتیک را نشان می دهد و در نهایت 

نتیجه گیری آستن را تایید می کند که بهترین چیز برای زنان، زوجی خون گرم و سودمند است.
جدیدتریــن رمان جاناتان فرنزن یعنی »پیوریتی« )خلوص( نیــز با خطوطی موازی  با »آرزوهای 
بزرگ« شکل گرفته است. اول خیلی مطمئن نبودم که هدف این خطوط موازی چیست - چون 
مســلما نه تجلیل نه پاسخ در آن مشاهده نمی شود- و بعد از این ترسیدم که ممکن است دلیلش 

را فهمیده باشم.
مثل »آرزوهای بزرگ«، »پیوریتی« کتابی غول آسا، جدی و به طور رک و راستی احساساتی است. 
از بعضی جهات، کتابی هیجان انگیز و پر از انرژی، دسیسه، راز و دروغ است. نویسندگی فرنزن 
در آن اغلب به طور جذابی پرمغز و خنده دار اســت و جاه طلبی و صدای نویســندگی اش به شیوه 

خودش گیرا هستند. در مورد تم موضوعی »آرزوهای 
بزرگ« هم داستان از این قرار است: به جای یک پسر 
یتیم که شــخصیت اصلی بود و پیپ نام داشت، اینجا 
شخصیت اصلی دختری به نام پیپ است که پدرش را 
از دســت داده و نام اصلی اش پیوریتی بوده. او باید وام 
دانشــجویی اش را پرداخت کند و محنت های بســیار 
می کشــد تا اینکه در نهایت خلــوص وجدانش باعث 
می شود از آزمون مشکالت زندگی سربلند بیرون بیاید.

بدون اینکه پایان داســتان لو بــرود، می توان گفت که 
بخش پایانی کتاب، ترکیبی نچسب از نسخه هالیوودی 
برای ستایش عمل نیک و دیالوگ های لوسی است که 
اگر در یک کمدی رومانتیک نوجوانان به کار می رفت 
بهتر بــود. تمام اینهــا به خاطــر این ُشــک ناگوار که 
»پیوریتی« قرار نیست نســخه زنانه »آرزوهای بزرگ« 
باشد، بلکه نسخه آمریکایی آن است بدتر هم می شود.
کتاب »پیوریتی« روز اول ســپتامبر وارد بازار نشر شده 

اســت و به قیمت های 9.99 پوند، ۱۳.۶0 پوند و ۱۱.2۳ پوند در نســخه های مختلف به فروش 
می رسد. این کتاب قطور را در 57۶ صفحه خانه نشر فورت استیت منتشر کرده است.

جاناتان فرنزن ســال ۱959 به دنیا آمد و از کالج ســوارتمور فارغ التحصیل شــد. از جمله آثار او 
می توان به »بیســت و هفتمین شهر«، »حرکت قوی« و »تصحیح ها« اشــاره کرد. او همچنین 
نویســنده  این دو کتاب است: »چطور تنها باشیم« که یک مجموعه غیرداستانی است و »ناحیه 

ناراحتی« که یک کتاب خاطرات است.

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی؟
استاد ابوالحسن صبا سال ۱2۸۱ در تهران به دنیا آمد. 
پدرش ، ابوالقاســم کمال الســلطنه ، ســه تار را دلنشین 
می نواخت و اولین استاد پسرش بود. در تمام رشته های 
موســیقی ایران و حتی ســایر هنرها همچون ســاختن 
ســاز و نقاشــی و ادبیات مهارت داشــت و دانشنامه ای 
جامــع از علم و عمل موســیقی ایرانی بود. ســاز اصلی 
وی ویولــن بود کــه آن را نزد حســین خان هنگ آفرین 
فراگرفت . اســتاد صبا در ســال ۱۳0۶ از طرف اســتاد 

علینقی وزیری مامور شد تا در رشــت مدرسه ای مخصوص موسیقی تاسیس کند. وی نزدیک 2 
سال در رشت اقامت کرد و در آنجا ضمن تعلیم موسیقی، به روستاها و کوهپایه های شمال رفت 
و بــه جمع آوری آهنگ های محلی پرداخت و ارمغان های بی نظیری از این ســفر به همراه آورد. 
زرد ملیجه، دیلمان، رقص چوبی قاســم آبادی، امیری مازندرانی و چند قطعه دیگر یادگار همین 
دوره از زندگی اوست. در سال ۱۳۱۸ که رادیو تهران تاســیس شد، صبا در رادیو به کار نوازندگی 
پرداخت. او عالوه بر اینکه ادبیات کالســیک ایران را به خوبی می شــناخت، زبان انگلیســی را 
خوب می دانست و از ادبیات جدید ایران نیز اطالع داشت و با نیما و شهریار روابط نزدیک داشت.
شهریار در ســوگ صبا ســروده بود: ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی؟/ چه شرابی به تو 

دادند که مدهوش شدی؟
استاد ابوالحســن صبا که در تمام جریان های موســیقی ایران تأثیر مستقیم و مثبت داشت، 2۸ 
آذر ۱۳۳۶ چشــم از جهان فروبســت. بر طبق وصیت وی، خانه اش در 29 آبان ۱۳5۳، به موزه 

تبدیل شد.

دکتر معصومه ابتکار: توافق جهانی پاریس 
گامی مهم در بازتولید امید برای آینده ای بهتر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار یادداشتی بر اهمیت توافق آب و هوا در اجالس پاریس 
تاکید کرد. متن این یادداشــت به شرح زیر است: »یکصد و نود و پنج کشور توافق کردند برای نجات 
کره زمین اقدامات مهمی انجام دهند که البته بی نقص نیست ولی برای جلوگیری از رشد ٢ درجه ای 
دمای زمین مفید به شمار می رود. اینکه ١٨٠ کشور جهان قبل از اجالس، مشارکت داوطلبانه خود 
را اعالم کنند، گام مهمی در شکل گیری اجماع جهانی بود. بعد از توافق۱+5، دنیا به سوی همگرایی 
بیشــتری پیش می رود و تفرقه ای که مولد ناامیدی و افراط گری است، ظاهرا به سمت حاشیه کنار 
زده می شــود. اتحاد دنیا بر یک موضوع عادالنه و انسان دوستانه را باید به بشریت تبریک گفت و به 
سازمان ملل که کاری را درست انجام داد و به دولت فرانسه که با وجود شرایط امنیتی و بحران حمالت 

تروریستی با اقتدار کامل مذاکرات را هدایت کرد و به نتیجه ای عادالنه و فراگیر رساند.
خوشحالم که جمهوری اسالمی ایران از ابتدای این فرایند و از دو سال قبل در تمامی مراحل فعاالنه 
و تاثیرگذار و با هیات کارشناســی قوی و فرابخشی حضور یافته و از منافع ایران و کشورهای در حال 

توسعه به خوبی دفاع کرد.
در سطح ملی توانستیم با ابالغ سیاســت های کلی نظام توسط مقام رهبری و مواضع محکم رئیس 
جمهوری و مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه های خوبی برای کاهش انتشــار و مقابله با آثار گرمایش 
فراهم کنیم. به عالوه دولت حدود یک ماه قبل کاهش انتشار داوطلبانه ایران را هم تصویب کرد که 
این گام مهمی برای کشور تلقی می شود. بی تردید در دنیایی مملو از خصومت و جنگ و نفرت پراکنی 
و ترور، توافق جهانی پاریس گامی مهم در بازتولید امید و انرژی مثبت برای اتحاد و همدلی و تالش 
برای آینده ای بهتر بوده است. از همه کارشناسان دســتگاه های مختلف اجرایی و همکاران خوبم 
در سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص روابط بین الملل و معاونت انسانی، دفتر تغییر اقلیم، 
گاهی عمومی  تشــکل ها و رسانه ها، همچنین صدا و ســیما که روزی را با عنوان »زمین در تب« به آ
در مورد تغییرات آب و هوایی اختصاص داد، تشکر می کنم. در ضمن عصر روز شنبه و ساعتی پیش 
از توافق تاریخی پاریس طــی گفت وگویی تلفنی با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانســه و رئیس 
اجالس تغییر آب و هوایی تاکید کردم که انتظار می رود وضعیت کشــورهایی که آسیب های فراوان 
از تغییر اقلیم دیده اند، مانند ایران و آثاری که جنگ و ناآرامی بر منطقه گذاشــته در نظر گرفته شــده 
باشــد. همچنین بر لزوم عادالنه و فراگیر بودن این ســند مانند تمام مذاکراتی که طی دو سال اخیر 
با شخصیت ها و مجامع بین المللی در این زمینه داشتم تاکید کردم. در این گفت وگو لوران فابیوس 
نیز با تاکید بر اینکه تالش کردیم تا نگرانی کشــورهای در حال توسعه را در نظر بگیریم و دیدگاه ها را 
به یکدیگر نزدیک کنیم تا توافق حاصل شود، از حمایت ها و همراهی های موثر هیات ایرانی تشکر 
کرد. اکنون افق جدیدی در پیش اســت و راهی سخت و طوالنی را هم در پیش داریم؛ به همراهی و 

همسفری هموطنان عزیز امید بسته ایم.«

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

چرا آل پاچینو به جنگ نرفت؟
هریســون فورد با بــازی در نقش هان ســولو گامی 
بزرگ به سمت ستاره شدن برداشــت، نقشی که در 
ابتدای امر به آل پاچینو پیشنهاد شده بود، اما بازیگر 
»پدرخوانده« این پیشنهاد را نادیده گرفت و در سری 
فیلم های »جنگ ستارگان« حضور نیافت. اگر بازیگر 
»صورت زخمی« بازی در ایــن نقش را می پذیرفت، 
احتمــاال با جنگ ســتارگانی متفاوت بــا آنچه امروز 
می شناسیم روبه رو بودیم. آل پاچینو خیلی صادقانه 

اعالم کرد که به دلیل درک نکردن داستان فیلم »جنگ ستارگان« پیشنهاد بازی در این فیلم را 
نپذیرفته است. او گفت که عالوه بر این پیشنهاد بازی در فیلم »اینک آخرالزمان« به کارگردانی 
فرانسیس فوردکاپوال و »زن زیبا« به کارگردانی گری مارشال را نپذیرفته است. بیل موری و جک 
نیکلسون از دیگر چهره های سرشناس هالیوود هستند که همانند پاچینو حاضر به نقش آفرینی 
در »جنگ ستارگان« نشدند. هفتمین فیلم از سری فیلم های »جنگ ستارگان« از چند روز آینده 
به سینما خواهد آمد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت سینما فروشی بیش از دو میلیارد 
دالر را تجربه خواهد کرد. از سال ۱977 تا کنون شش قسمت از این سری فیلم ها در سینماهای 
جهان به نمایش درآمده و بیش از ۴.۴ میلیارد دالر فروخته است. »نیرو برمی خیزد« به عنوان 
هفتمین فیلم از سری فیلم های »جنگ ستارگان«، نخستین فیلم از سه قسمتی است که قرار 
است از سوی شرکت فیلم سازی دیزنی ساخته شــوند. بر اساس آمار توئیتر پس از پخش تریلر 

تازه »جنگ ستارگان« بالفاصله در هر دقیقه ۱7 هزار توئیت با این موضوع ثبت شده است. 

یک اتفاق عجیب در جشنواره فیلم مراکش
برندگان پانزدهمین دوره جشــنواره فیلم مراکش در 
حالی معرفی شــدند که داوران جشــنواره به ریاســت 
فرانسیس فورد کوپوال تصمیمی عجیب گرفتند. مراسم 
اختتامیه این دوره جشــنواره فیلم مراکش شنبه شب 
برگزار شــد و هیئــت داوران به ریاســت فرانســیس 
فورد کوپوال، فیلمســاز آمریکایی و ســازنده ســه گانه 
»پدرخوانــده«، جایــزه داورانـ  دومیــن جایزه بزرگ 
جشنوارهـ  را به تمام فیلم های بخش مسابقه بین الملل 

اعطا کرد. به گزارش ورایتی، کوپوال گفت: امسال جایزه داوران به خود سینما اعطا می شود. کاپوال 
گفت: بعضی وقت ها آدم ها می توانند با همکاری هم به هر هدفی دست پیدا کنند. به همین دلیل 
داوران جشنواره تصمیم گرفتند یک تقدیر گروهی صورت بگیرد که این حرکتی تازه و بدیع است. 
از ۱5 فیلم بخش مسابقه این دوره جشنواره مراکش ۱2 فیلم اولین یا دومین تجربه سازندگان این 
فیلم ها بودند. جایزه اصلی جشنوارهـ  ستاره طالیی یا جایزه بزرگ جشنوارهـ  به تریلر جنایی/کمدی 
»خیلی کله گنده« به کارگردانی میرجان بوشعیا کارگردان لبنانی رسید که اولین فیلم بلند داستانی 
اوست. عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی در این دوره جشنواره مراکش یک کالس پیشرفته برگزار 
و در این کالس از تازه ترین پروژه خود رونمایی کرد. این مجموعه »2۴ فریم قبل و بعد از لومیر« نام 
دارد و بر مبنای 2۴ فیلم چهار و نیم دقیقه ای که کیارستمی در سه سال گذشته کارگردانی کرده، 
گردآوری شده است. کارگردان 75 ساله در جشنواره مراکش برای اولین بار دو فیلم این مجموعه 
را به نمایش گذاشت. کیارستمی قصد دارد پروژه تازه خود را اواسط سال 20۱۴ روانه سینماها کند.
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