
ائتالف اصولگرایان به جز رهروان
روی نیست که چند شخصیت اصولگرا درخصوص »ائتالف اصولگرایان« سخن نگوید. موضوعی که نشان 
از سختی کار و درعین حال تالش آن ها برای ائتالف است. اصولگرایان زخم خورده از تشتت انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته، مدت هاست که درپی جمع شدن زیر یک چتر بزرگ هستند، چتری که از جلیلی 
تندرو تا الریجانی معتدل را دربربگیرد. چتری تحت رهبری معنوی »سه آیت اهلل«.  اما گفته های اصولگرایان 

صفحه ۲درخصوص ائتالف، از اواخر هفته گذشته وارد فاز مثبت تری شد ...
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شناسایی حامیان مالی و تسلیحاتی بازگشت سرباز فراری؟
تروریست ها دشوار نیست

رییس جمهوردر دیدار با رییس مجلس سنای فرانسه  حضور گروه های تروریستی و ایجاد ناامنی و رعب 
توسط آنها را یکی از مشکالت امروز منطقه و جهان دانست و با اشاره به لزوم رایزنی بیشتر ایران و فرانسه 

در جهت حل مسایل مهم منطقه ای و بین المللی، افزود: امروز گروه های تروریستی نظیر القاعده و 
داعش سودای تسلط بر منطقه را دارند و می خواهند این منطقه را به جوالنگاه خود تبدیل کنند 

که این خطری برای جهان است و همه باید برای کاهش قدرت این گروه های تروریستی 
تالش و مشارکت کنند. روحانی از نفت و مواد مخدر به عنوان دو منبع اصلی درآمد 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3گروه های تروریستی یاد کرد و با تأکید بر اینکه همه باید  ... صفحه 7

سال قبل بود که بحث سرباز 
فراری های فوتبال یا همان 
هایی که با استفاده از 
مدارک جعلی  موفق شدند 
کارت معافیت بدست 
بیاورند مطرح 
شد. داستانی 
که  ...

نرخدالردرپایان۹۵چقدرمیشود؟

معجــزه ای بــه نــام ارز تــک نرخــی
صفحه 5

صفحه ۲

ســید محمد غرضی بــا حضور 
در ســتاد انتخابات کشــور برای 

نمایندگی پنجمین ...

آمریــکا در قبال ایــران، با یك 
سرگردانی مواجه شــده است از 

یکطرف به عقب ...

دبیــر کل حزب اســالمی ایران 
زمین تصریح کرد: مختومه شدن 

پرونده  ...

غرضی داوطلب 
نمایندگی در 

دو مجلس

از ویزای 
 آمریكا 

تا »سوریه«

لغو پی ام دی 
پیروزی برای 

ملت ایران 

تروریست ها بیایند

 دغدغه های 
آیت الله

نماز جمعه مراسمی عبادی سیاسی است و همیشه 
بخشی از ســخنانی که در خطبه ها از سوی امامان 
جمعه گفته می شود، درخصوص مسائل سیاسی روز 
است. اما اینکه امامان جمعه چقدر بایسته و شایسته 
است که در جناح بندی های سیاسی کشور از دیدگاه 
خاصی حمایت کنند، موضوع بحث و انتقاد، ازجمله 
از سوی برخی از امامان جمعه است. آیت الله جعفری 
امام جمعه کرمان یکی از افرادی اســت که بر لزوم 

صفحه 3اســتقالل امامــان جمعــه ...

ترکیه وادار به عقب کشیدن 
نیروهایش از عراق شد 

پــس از فشــار مســتقیم رئیس جمهــور آمریــکا بر 
رجب طیــب اردوغان، همتای ترکیــه ای خود و در 
راســتای کاهش تنش با بغداد بر سر تجاوز به خاک 
این کشــور، دولتمردان ترکیه تصمیمشــان درباره 
اســتقرار نیرو  در خاک عراق را تغییــر دادند و طبق 
اعالم رســمی، ارتش ترکیــه از مناطق حضور خود 
در شــمال عــراق عقب نشــینی می کند و بــه ترکیه 
باز می گردد تــا بدین ترتیب، از درگیری نظامی ترکیه 

صفحه ۴در یک محور تازه پیشگیری ...

 قحطی در ایران 
تا 20 سال دیگر

رئیــس انجمن علوم خاک کشــور با بیان اینکه ســاالنه 
حداقل ۱۰ هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی به سایر 
کاربری ها تبدیل می شــود، گفــت: در صورت ادامه روند 
فعلی، ۲۰ سال بعد در ایران قحطی خواهد شد. منوچهر 
گرجی با بیان اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار وســعت کشور 
تنها ۱۸.۵ میلیون هکتار آن در طول تاریخ بشــر توانسته 
در کشــاورزی مورد اســتفاده قرار بگیرد، اظهارداشــت: 
از ایــن میــزان تنهــا  ۱.۳ میلیــون هکتــار خاک هــای 

صفحه 5درجــه یــک حاصل خیــز و  بقیه  ...

توصیه متخصصان تغذیه 
برای کاهش اشتها

شاید قرصی جادویی برای کاهش وزن وجود داشته 
باشــد، اما جولی آپتون متخصص تغذیه عالقه ای 
به جادو ندارد و مــی خواهد راه حلی علمی برای رام 
کردن اشــتها ارائه کند. او نتیجه تحقیقات اخیرش 
را در قالب شــش غذایی که می توانند جلوی اشــتها 
را بگیرند، این گونه با عالقمندان در میان گذاشــته 
اســت: حس می کنید بــرای کنترل گرســنگی به 
کمی کمک نیاز داشــته باشید؟ شــما تنها نیستید. 

صفحه 6بیشتر مراجعانم که در تالش ...

»ترین«های قهرمان نیم 
فصل اول لیگ برتر

اســتقالل خوزستان در نیم فصل نخست لیگ برتر 
ضمن کسب قهرمانی توانســت رکورد کمترین گل 
خــورده را از خود در طول ادوار لیــگ به جا بگذارد.
در بررســی تیم هــای لیــگ برتری ابتدا به بررســی 
عملکرد استقالل خوزستان، صدرنشین رقابت های 
لیــگ برتــر و قهرمــان نیــم فصــل می پردازیــم.
کلیات: استقالل خوزستان سومین فصل حضورش 
در لیــگ برتــر را هم بــا عبدالله ویســی آغــاز کرد 

صفحه 7اما با ایــن تفاوت که اســتقالل ...

صفحه ۴

ترجمه تبصره تنش زای الیحه بودجه آمریکا در دو کلمه:

مایکزوجپاکستانیآمریکاییهستیمکه
وهابیترادرعربستانسعودییادگرفتیمواالن
میخواهیماینجاعملیاتتروریستیانجامدهیم

االنمابایدکاریعلیهایرانانجامدهیم
کهازتروریسمحمایتمیکند
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حکم محمدعلی طاهری نقض شد
وکیلمدافعمحمدعلیطاهریازنقضحکماعدامموکلشدرشعبه33دیوانعالیکشوروارجاعپروندهجهترسیدگی

مجددبهشعبه26دادگاهانقالبخبرداد.
سعیدخلیلیبابیاناینمطلباظهارکرد:همانطورکهانتظارمیرفتقضاتمحترمدیوانعالیبادقتوظرافتبهدالیل
واستدالالتمادربیاعتباریحکمتوجهکردهورایدادگاهبدویرابهلحاظوجودایراداتیموجهوقابلتاییدندانستهاند.
وکیلمدافعمحمدعلیطاهریمعتقداست:باتوجهبهاینگاممثبتوارزندهدستگاهقضایی،هرچندحکمدادگاهبدوی
مغایرتهاییبامعیارهایحقوقیوقوانینداشتوتاثیراتمنفیدرجامعهبرجاگذاشت،ولیضرورتینداشتکهچنین

هزینههاییتحمیلشود.
خلیلیباتشکرازقضاتبلندپایهدیوانعالیکشورونیزمسئوالنمحترمقضاییبهخاطردقتوجسارتشاندررسیدگیقانونیگفت:امیدواریمشرایط

آزادیموکلهرچهزودترفراهمشود.
براســاساینگزارش،ســعیدخلیلی23شــهریورماهگفتهبودکهپسازصدوررایازسویشــعبه26دادگاهانقالبمبنیبراعدامدرخصوصاتهام

افسادفیاالرض،نسبتبهحکمصادرهاعتراضکردیموپروندهبهدیوانعالیکشورارجاعشدهاست.
سخنگویقوهقضاییهنیزدرنشستخبریمورخ2۹شهریورماهدرپاسخبهسئوالیمبنیبروضعیتپروندهمحمدعلیطاهریموسومبهرییسعرفان

حلقهگفتهبود:حکمصادرهبرایمحمدعلیطاهریمورداعتراضقرارگرفتواکنونپروندهبهدیوانعالیکشورارسالشدهاست.

ترور سمیر قنطار جدیدترین نمونه تروریسم دولتی است
ســخنگویوزارتخارجهکشورمانترورسمیرقنطاررامصداقآشــکارنقضحاکمیتملیوتمامیتارضییکدولت
مستقلعضوسازمانمللمتحدوجدیدتریننمونهتروریسمدولتیسازمانیافتهونهادینهرژیمصهیونیستیدانست.

جابرانصاریسخنگوورئیسمرکزدیپلماسیعمومیورسانهایوزارتامورخارجه،ترورسمیرقنطار»نمادمقاومتدربرابر
اشغالوتجاوزرژیمصهیونیستی«کهپسازنزدیکبهسهدههاسارت،چندسالقبلدرعملیاتمبادلهاسراباحزبالله
لبنانآزادشدهبود؛رابهخانوادهوهمرزماناینشهیدسرافراز،مقاومتلبنانوفلسطینوملتودولتلبنانتسلیتگفت.
سخنگویوزارتامورخارجهترورقنطاردربمبارانجنگندههایرژیمصهیونیستیدرحومهدمشقرامصداقآشکارنقض

حاکمیتملیوتمامیتارضییکدولتمستقلعضوسازمانمللمتحدوجدیدتریننمونهتروریسمدولتیسازمانیافتهونهادینهرژیمصهیونیستی
دانستهوآنرابهشدتمحکومکرد.جابرانصاریباتاکیدبراینکهاینگونهاقداماترژیمصهیونیستیکهبهیکرویهثابتومستمرتبدیلشده،خطرناک
ترینشکلتروریسمدولتیاست؛ازسازمانهایبینالمللیودولتهایجهانخواستایناقداماتتروریستیوتجاوزکارانهرامحکومکردهواجازهندهند
عزمجامعهجهانیبرایمقابلهباتروریســم،تحتتاثیراقداماتتروریستیرژیمصهیونیستیتضعیفشود.گفتنیاسترسانههاینزدیکبهحزبالله
لبنانباتاییدخبرکشتهشدهسمیرقنطاروهشتتندیگرازمسئوالناینحزب،تاکیدکردندکهاینافراددرحملهدوجنگندهرژیمصهیونیستیبهیک
ساختماندرمنطقهجرماناباشلیکموشکهایدوربردکشتهشدهاند.سمیرقنطارکهفرماندهاسرایمقاومتخواندهمیشودقدیمیتریناسیرلبنانی
محسوبمیشودکهرژیمصهیونیستیدستگیرکردهاست.اواولینباردرسال1۹78دریکعملیاتعلیهنظامیانرژیمصهیونیستیبهاسارتگرفتهشد.

از ویزای آمریکا تا »سوریه«
محسن رضایی

آمریکادرقبالایران،بایكسرگردانیمواجهشده
اســتازیکطرفبهعقبنشــینِیپیدرپیناچار
شــدهوازطرفدیگربرایحفظدوســتانمنطقه
ایخــودازجملهعربســتانواســراییل،ناچاربه
اعمالفشارهایجدیدعلیهایراناست.لغودوازده
قطعنامههستهاِیشورایحکامپیراموناتهامات
ودروغهایبیاساسعلیهایران،برایدوستان

آمریکاسنگینبود.
چیزینگذشتکهعقبنشینِیدیگریدرسیاست
خارجــیآمریکانســبتبهایرانصــورتگرفتو
آنهمقبولادامهحاکمیتبشاراسددرسوریهبود.
مذاکراتنیویوركوپذیرشقطعنامهپیشــنهادی
کهبهپیشنهاداتایرانبســیارنزدیكبودوحذف
شرطکناررفتناسد،عقبنشینیجدیدیدرکمتر

ازیكهفتهبهشمارمیآید.
وادارکردنارتــشترکیهبهعقبنشــینیازخاِك
عراق،درشــرایطیکهدولتاردوغانباآبروریزِی
قاچاقنفتداعشوفشــارروســیهمواجهاســت
نشانگروخیمبودنشرایِطیکیازمتحدینآمریکا

درمنطقهاست.
وضععربستاننیزبسیاروخیماست،هفتههاست
کهدولتسعودیدرپیاستقرارآتشبسدریمن
اســتولینمیخواهدبادســتخالــیصحنهرا
ترککندبنابراینبرســردوراهِیآتشبسوادامه

جنگ،گرفتارشدهاست.
وضعســومیندوســتآمریکایعنیاسراییلنیزاز
آندو،بهترنیســتقریبسهماه،انتفاضهسومی
درســرزمینهایاشغالِیفلســطین،آنهمدرکرانه
غربیکهتاکنونمردمآنســاکتبودهاندبوقوع
پیوســتهودههانفرشــهیدوصدهانفــرمجروح
داشــتهولیهنوزدولتنتانیاهونتوانســتهصدای

مردمراخاموشکند.
آمریکابرایجبرانعقبنشینیهایپیدرپیدر
مقابلایرانوشکستهایدوستانخوددرمنطقه
وایجــادتوازنبینایرانوآنها،بــهتصویبقانون

ویزادستزدهاست.
قانونویزا،بغِضپسازشکسِتطرحنفوذایاالت
متحدهنیزبهشــمارمیآید،وقتیکهباهوشیاری
رهبــریمعظمانقالب،توجهمســوالنامنیتیبه
ورودجاسوســانآمریکاییبیشــتروبهدستگیری
تعــدادیازآنهــاانجامیــد،آمریکادرصــددوارد
ســاختنضربهایبرآمدکهباوضعیتدوســتان
خودوشــرایطمنطقه،فرصترابــرایایناقدام
غیرمنطقی،مناســبیافتویکباردیگر،ماهیت
غیردوســتانهوکینهخودنســبتبهملــتایرانرا

نشانداد.

ائتالف اصولگرایان به جز رهروان
حامیان الریجانی راه خود را جدا کردند 

روینیســتکهچندشــخصیتاصولگرادرخصوص»ائتالفاصولگرایان«
ســخننگوید.موضوعیکهنشــانازســختیکارودرعینحالتالشآنها
برایائتالفاست.اصولگرایانزخمخوردهازتشتتانتخاباتریاستجمهوری
گذشته،مدتهاستکهدرپیجمعشدنزیریکچتربزرگهستند،چتریکه
ازجلیلیتندروتاالریجانیمعتــدلرادربربگیرد.چتریتحترهبریمعنوی

»سهآیتالله«.
اماگفتههایاصولگرایاندرخصوصائتالف،ازاواخرهفتهگذشــتهواردفاز
مثبتتریشد.هرچندهمچنانشاهداظهارنظرهایمتناقضبودیموهستیم،
بهویژهدرخصوصپیوســتنالریجانیبهاینائتالفکهدرســکوترسانهای

الریجانی،گاهتاییدوگاهتکذیبمیشود.

شورای ائتالف اصولگرایان تشکیل شد
اولینخبرامیدوارکنندهبرایاصولگرایانراهفتهگذشــته،حجتاالســالمو
المسلمینحســینابراهیمیعضوجامعهروحانیتمبارزاعالمکرد.اوگفت:
شورایائتالفاصولگرایانباانتخابغالمعلیحدادعادلبهعنوانسخنگو
کارخودراآغازکرد.آنطورکهگفتهشد،شــورایهماهنگیاصولگرایانکه
یکماهیاســتکارخودراشروعکرده،بهشــورایائتالفاصولگرایانتغییر
نامدادهاستوقراراستباارائهیکلیســتائتالفیوباشعار»یکفهرست،
یکصدا«واردانتخاباتشود.سیدکمالسجادینمایندهاصولگرایمجلس
گفتکهشورایمرکزیائتالفاصولگرایانباحضور22نفرتشکیلشدهاست.
پسازاینخبریداللهحبیبیدبیرکلجبههایستادگیگفتکهدرچندروزآینده
اخبارخوبیازاصولگرایانوشــکلحضورآنهادرانتخاباتخواهیمشــنید.
حمیدرضــافوالدگرنیزخبــردادکهآقایانموحدیکرمانــیویزدیدعوتیاز
والیتی،قالیباف،جلیلی،الریجانیومحســنرضاییبرایپیوستنبهائتالف
اصولگرایانداشــتندکهالبتهآقایرضاییبهدلیلاینکهملبسبهلباسسپاه

شدندقاعدتاایندعوترانپذیرفتند،اماسایریندعوتراردنکردهاند.
روزگذشتهنیزمحمدرضاباهنر،دبیرکلجامعهاسالمیمهندسیندرخصوص
وحدتاصولگرایانگفت:اولینجلسهشورایهماهنگیاصولگراییتشکیل
شدهاستودردوسوماستانهایکشوربحثوحدترویریلهمگراییقرار
داردودربقیهاســتانهاکهتعدادکمیهمهســتندکارهمگراییادامهدارد.
بنابراینوحدتدربیناصولگرایانبیشازدورههایگذشتهبهوجودآمدهاست.

کسیکهبرایائتالفتالشنکند،درقیامتبایدپاسخگوباشد
امروزنبیحبیبیدبیرکلحزبموتلفهاســالمیبابیاناینکهشــورایائتالف
اصولگرایانبهزودیباسخنرانیغالمعلیحدادعادلاعالمموجودیتمیکند،
گفت:اینشــوراتاهفتهآیندهبرایارائهراهکارهــایالزمومعرفیکاندیداها
تشکیلمیشود.حبیبیباذکراینکهحزبپایداری،ایثارگرانوموتلفهبیشاز
6۰جلسهتشکیلدادهاند،اظهارکرد:دراینجلساتتاکیدشدبالیستواحد

واردانتخاباتمجلسشوند.
ویبااشــارهبهشکســتاصولگرایاندرانتخابات۹2،بــهمالقاتباآیتالله
مکارمدراردیبهشتماهسال۹2قبلازانتخاباتریاستجمهوریاشارهکردو

گفت:ایشاندرآنمالقاتتأکیدداشتندکهاصولگرایانباکاندیدایواحدراهی
انتخاباتشوندامااینطورنشــدضربهکاریکهدرانتخاباتمجلسخوردیم

اکنوندرانتخاباتمجلسهمامکانداردبخوریم.
دبیرکلحزبموتلفهاســالمیخاطرنشانکرد:درجلساتیکهباسرانجبهه
پایداریوایثارگرانداشــتیمشهادتمیدهمدرتمامجلساتآندوستانهم
دغدغهائتالفراداشــتندومعتقدماگرهمهباهمباشــیمموفقخواهیمبودو
اکنوندغدغهائتالفدربیناصولگرایانبهوجودآمدهاست.حبیبیدرادامه
افزود:اصولگراییکههمتشرابرایائتالفبهکارنگرفتهباشددرروزقیامت
بایدپاسخگوباشد،روزنامههایاصالحطلبدرمورداتحاداصولگرایانتحلیل
سوءدارندومتأسفانهبرخیاصولگرایانهمباآنانهمراهمیشوندوبرخیهم

اختالفبینآیتاللهمهدوی،مصباحویزدیرابهرخمیکشند.

سکوت الریجانی ادامه دارد
اماآنچهازهفتهگذشــتهدرخبرهابیشازهمهجلبنظرمیکند،پیوســتنو
نپیوســتنالریجانیورهروانوالیتبهائتالفاصولگرایاناست.ابتدایاین
گمانهزنیهایاخیردرخصــوصالریجانی،خبریبودکــهآیتاللهمرتضی
مقتداییعضوجامعهمدرســینحوزهعلمیهقمازپایانیافتنجلســاتگروه۴
)حجتاالسالمناطقنوری،آیتاللهمقتدایی،علیالریجانیووالیتی(اعالم
کرد.هرچندآیتاللهمقتداییفقطبهگفتناینکه»اینجلساتبرایدستیابیبه
وحدتبود«بسندهکردوتوضیحیدرخصوصعلتپایانآنونتیجهآننداد،
روزبعدخبرگزاریاصولگرایتسنیمخبردادکهعلیالریجانیتمامجمعهای
انتخاباتیکهپیشازایندرآنحضورداشــترامنحلوبهائتالفحداکثری
اصولگرایانپیوســتهاست.موضوعیکهانعکاسویژهاییافت،ولیازسوی
کاظمجاللیازنزدیکانرئیسمجلسکهریاستفراکسیوناکثریتمجلس
رانیزبرعهدهدارد،ردشد.جاللیباردپیوستنالریجانیبهائتالفاصولگرایان
گفت:»هرچندائتالفاقدامیپسندیدهاســت،بایدتوجهداشتاینمباحث،
فضاسازیهایرسانهایاستودرعالمواقعیسیاست،اتفاقخاصینیفتاده
اســت«.اماموضوعبههمینجاختمنشــدوتکذیبجاللیهمتکذیبشد،
اینبارازســویغالمرضامصباحیمقدمســخنگویجامعهروحانیتمبارزو
عضومجمعتشــخیصمصلحتنظام.مصباحیمقدمدرگفتوگوباتسنیم،
گفت:»بندهتکذیبیهایراامروزدریکیازروزنامههادیدممبنیبراینکهآقای
الریجانیبهشــورایائتالفاصولگرایاننپیوســتهاســت.لذادرجلسهامروز
مجمعتشــخیصمصلحتنظاماینتکذیبیهرابهاقایعلیالریجانینشان
دادم.آقایالریجانیاینتکذیبیهراقبولنداشــت؛یعنیبهعبارتدیگرآقای
الریجانیهمچنانبرعهدخوددرپیوستنبهشورایائتالفاصولگرایانپایبند
است؛لذاآنتکذیبیهراتکذیبمیکند«.مصباحیمقدمهمچنیناظهارکرد:
»مندرجلسهامروزمجمعتشخیصبهآقایالریجانیگفتمکهاینرابگویید

کهتکذیبکنندواوهمقبولداشت«.
امروزنیــزنبیحبیبیدبیرکلحزبموتلفهاســالمیگفت:»بانشســتهای
مکرریکهبهمنظورائتالفاصولگرایانداشتیم،آقایالریجانینهایتًااعالم

کردبهائتــالفاصولگرایانمیپیوندم«.اینگفتهحبیبیدرحالیبودکهوحید
فیاضی،عضوفراکســیوناصولگرایــانمجلسدربارهحضــورالریجانیدر
ائتالفاصولگرایان،خاطرنشانکرد:»آقایالریجانیهنوزموضعخودشان
رامشخصنکردهاندلذابایدصبرکنیمتاشخصایشانهماظهارنظرکنند«.

حامیان الریجانی راه خود را جدا کردند
امااتفاقمهمامروزجلســهاعضایفراکســیونرهروانوالیت)متشــکلاز
حامیانالریجانی(بود.جلســهایکهدرآنموضوعپیوستنآنهابهائتالف
اصولگرایانبهرایگذاشــتهشدوراینیاورد.اســماعیلجلیلیعضوشورای
مرکزیفراکسیونرهروانوالیتمجلسبااشارهبهاینجلسهگفت:»عملکرد
تندروانهبرخیگروههادرطولسالهایگذشتهوترجیحمنافعگروهیبرمنافع
ملیازکلیدیترینعللمخالفتاکثریتبرایپیوستنبهاینائتالفبود«.

همچنینپسازاظهاراتوتاییدوتکذیبیههایمربوطبهحضورالریجانیدر
جلساتائتالف،منصورحقیقتپورباردیگراینموضوعراردکردوگفت:»آنچه
تابهامروزازسویبرخیرسانههادرخصوصائتالففراکسیونرهروانباجبهه
متعهداصولگرایانمطرحشــدهفضاسازیهایژورنالیستیوسیاسیاستو
بنابرآنچهمادرخصوصفعالیتهایانتخاباتیآقایالریجانیمیدانیم،وی
هیچقولیبرایشرکتدرجلساتائتالفاصولگرایانندادهوتابهامروزنیزدر

هیچکدامازایننشستهاشرکتنکردهاند«.
حقیقتپوربااشــارهبهبرگزارینشستصبحامروزشورایمرکزیفراکسیون
رهروانوالیتمجلسخاطرنشــانکــرد:»باعنایتبهاینکــههیچدعوتیاز
فراکسیونرهروانوالیتبهعنوانفراکسیوناکثریتدرمجلسبرایمشارکت
دراینوحدتاصولگراییصورتنگرفتهاستامروزبارایقاطعتمامیاعضای
شورایمرکزیتصمیمگرفتیمکهبهصورتمستقلدرانتخاباتشرکتکنیم«.
ویدرپاسخبهسوالیدرخصوصنظرآقایباهنرونمایندگاننزدیکبهویو
همچنینبرخوردجریانهایسنتیاصولگرایانمنتسببهجبههپیروانبرخورد
باتصمیماخیرفراکســیونرهرواناعالمکرد:»امروزمرکزیتفراکسیونبه
اینتصمیمرســیدهکهبهصورتمســتقلعملکندوتنبهوحدتباائتالف
اصولگرایانندهدواینتصمیمشورایمرکزیاستکهباتوجهبهاینکهتصویب

اکثریتقاطعشورایمرکزیرسیدههمهبایدازآنتبعیتکنند«.
حقیقتپوردرپاســخبهاینکهآیادرصورتارائهدرخواســتازالریجانیبرای
پیوســتنبهائتالفامکانحضورویدرجمعجبههمتحداصولگرایانوجود
دارد،اعالمکرد:»باتوجهبهزماناندکباقیماندهتابرگزاریانتخاباتوآغاز
فرصتثبتنامنامزدهاواینکهبســیاریازاعضایفراکسیونمراحلثبتنام
خودراانجامدادهاندامکانچنیناتفاقیوجودندارد«.عضوشــورایمرکزی
فراکســیونرهروانوالیتمجلسبابیاناینکهدوســتانمــادرجبههمتحد
اصولگراییسازوکارهایالزمرابرایایجادوحدتفراهمنکردند،افزود:»به
نظرمیرسداصولگرایاندرحالتجربهمجددائتالفهایگذشتههستندواز
آنجاکهائتالفهایگذشتهآنچنانکارسازنبودند،ماتصمیمگرفتیمبهصورت

مستقلعملکنیم«.

واکنشروزپیگیریروز

شناسایی حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست ها دشوار نیست
رییسجمهوردردیداربارییسمجلسسنایفرانسهحضورگروههایتروریستیوایجادناامنیورعبتوسطآنهارایکیازمشکالتامروزمنطقهوجهاندانستوبااشارهبهلزومرایزنیبیشترایرانوفرانسه
درجهتحلمسایلمهممنطقهایوبینالمللی،افزود:امروزگروههایتروریستینظیرالقاعدهوداعشسودایتسلطبرمنطقهرادارندومیخواهنداینمنطقهرابهجوالنگاهخودتبدیلکنندکهاینخطری

برایجهاناستوهمهبایدبرایکاهشقدرتاینگروههایتروریستیتالشومشارکتکنند.
روحانیازنفتوموادمخدربهعنواندومنبعاصلیدرآمدگروههایتروریســتییادکردوباتأکیدبراینکههمهبایددســتبهدستهمدادهوتوانمالیاینگروههایتروریستیرامحدودودرنهایت
آنراازبینببرند،گفت:متأســفانهامروزبرخیکشــورهاباارایهامکاناتوسالحازگروههایتروریســتیحمایتمیکنندکهالبتهشناســاییحامیانگروههایتروریستیکاردشوارینیست.
رییسجمهوریبابیاناینکهاگرهمهدربرابرگروههایتروریســتیمتحدشــوند،پیروزیوموفقیتقطعیاست،افزود:نبایداجازهدهیمبرخیکشورهابرایرسیدنبهاهدافخودازابزار

گروههایتروریستیاستفادهکنند.

سیاسی

یادداشت
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دغدغه های آیت الله
اگر می خواهیم مردم را داشته باشیم، باید مستقل باشیم

نمازجمعهمراسمیعبادیسیاسیاســتوهمیشهبخشیازسخنانیکهدر
خطبههاازسویامامانجمعهگفتهمیشود،درخصوصمسائلسیاسیروز
است.امااینکهامامانجمعهچقدربایستهوشایستهاستکهدرجناحبندیهای
سیاسیکشــورازدیدگاهخاصیحمایتکنند،موضوعبحثوانتقاد،ازجمله
ازســویبرخیازامامانجمعهاست.آیتاللهجعفریامامجمعهکرمانیکی
ازافرادیاستکهبرلزوماستقاللامامانجمعهازجناحبندیهاتاکیددارد.
اودرعینحال،دراینســالهاهموارهمنتقدسرسختتندرویسیاسیبوده
استومرزبندیهایصریحشباتندروهامثالزدنیاست.آیتاللهسیدیحیی

جعفریامروزنیزدرموردایندودغدغهاشسخنگفتهاست.

امامان جمعه باید از جناح بندی ها مستقل باشند
امامجمعهکرماندرسخنانیدرگردهماییائمهجمعهسراسراستانکرمان،
بااشــارهبهانتخاباتمجلسخبرگانرهبریومجلسشــورایاســالمیدر
اسفندماهسالجاریتاکیدکرد:مشیبندهازابتدایمسئولیتدرامامتجمعه
اینبودهاستکهجزبیانکلیات،بهگونهایصحبتنکنمکهبخواهمطرفدار

اینجناحیاآنجناحباشم.
جعفریبابیاناینکهاگرمیخواهیممردمراداشتهباشیم،بایدمستقلباشیم،
اظهارکرد:هرکسبگویدامــامجمعهبایدازیکحزبخاصیطرفداریکند،
ازنظربنده1۰۰درصداشــتباهاست،زیرامعتقدماگرمیخواهیممحبوبیتو
اســتقاللخودراحفظکردهورضایتخداراداشتهباشیم،بایدمستقلباشیم.
بــهگفتهویامامانجمعــهتنهاوظیفهدارندکهمعیارهاوشــاخصهارابرای
مردمبیانکنندتامردمبدانندچهکسیرادرانتخاباتپیشروانتخابکنند.

آیتاللهسیدیحییجعفریهمچنینباعرضتسلیتسالروزشهادتامامحسن
عسکری)ع(اظهارکرد:همهامامانمادربرابرطاغوتهایزمانسختیهای
زیادیمتحملشــدهوزجرهاکشیدندوسرانجامبهشهادتنائلآمدند.ویبا
بیاناینکهامروزشــیعهدردنیامظلوماستدرحالیکهاسالماصیلوحقیقی
نزدماست،گفت:امامحسنعسکریروشهایخاصیرادرشرایطخفقان
پیشگرفتوبابحثهایعلمیدربرابرکســانیکهبهامامتایشــاناعتقاد

نداشتند،حقانیتخودراثابتمیکرد.
امامجمعهکرمانبابیاناینموضوعازامامــانجمعهانتقادکردوگفت:این
امامهمامایمانواعتقاداتمردمرانسبتبهغیبتفرزندشامامعصر)عج(
فراهممیکرد،امامتاسفانهماائمهجمعهکمتربهاینبحثمیپردازیمضمن
آنکهبایدائمهجمعهغیرازنمازجمعهجلساتهفتگیبهویژهباحضورجوانان
برگزارکردهومســائلاصولیاســالمراازجملهتوحید،امامتوبهویژهامامت
ولیعصر)عج(مطرحکردهوبرمراتببصیرتجوانانبیفزاییمومابایدحرف

اولرادردنیابزنیم.
امامجمعهکرماندرادامهبااشارهبهتوافقهستهاینیزگفت:رهبریدرمسئله
هستهایازابتدامدیریتکردندواگرغربیهابرخالفعهدوپیمانشانعمل
کنند،مانیززیربارنخواهیمرفت.مادرصورتیبرجامرابهنقطهنهاییخواهیم

رساندکهآنهانیزمتعهدباشندوبهحرفهایشانعملکنند.
جعفریبابیاناینکه12ســالبهدروغتبلیغکردندکهایرانبهدنبالســالح

هستهایاستومنشــاءآنرژیمصهیونیستیاست،خاطرنشانکرد:اعالم
شــدهکهطییکماهآیندهتحریمهابرداشتهمیشــودوایننقطهقوتیبرای

دولتبودکهتوانستاینمسئلهرابهجاییبرساند.

مجلس جای تندروهای جاهل نیست
نمایندهولیفقیهدراستانکرماندرادامهسخنانامروزشدرخصوصمجلس
شورایاسالمی،بابیاناینکهکمترازسهماهدیگرتاانتخاباتاسفندماهداریم
وبایدنهایتتالشراکنیمتاافرادباتقوا،والیتمداروافراداهلبهمجلسبروند
نهافرادبیسواد،تصریحکرد:مجلسجایهرکسینیستومتاسفانهعدهای
افرادافراطی،تندوجاهلهماکنوندرمجلسشورایاسالمیحضوردارند.
ویصریحکردکهبایدکســیبهمجلسبرودکهدانشــمند،متخلقبهاخالق
الهیوتابعمقاممعظمرهبریباشدورهنمودهایایشانرامدنظرقراربدهد.
امامجمعهکرمانخردادماهامسالنیزدرخصوصانتخاباتآتیمجلسگفته

بود:چندیقبلجاللی)رئیسدفترمصباحیزدیدرکرمان(پیشمن
آمدوبهآقایانروحانی،الریجانی،باهنروهاشمیرفسنجانیباالفاظی
مانندبیشعورو]…[توهینکرد.بهویگفتمبرچهاساسیاینمردان
مســلمانرالعنتمیکنیکهویگفتمناجــازهگرفتم.آیتالله
جعفریبابیاناینمطلبخواستارروشنگریمردمشدوگفت:این

هاازعناصرافراطِیافراطِیافراطیهستند.
نمایندهولیفقیهدرکرماندرادامهسخنانشهمچنینبهماجرای
مالقاتکوچکزادهاشارهکردوگفت:ویباچندنمایندهدیگرآمده
بودنداینجا،وقتیاســمهاشمیرابردمکوچکزادهبرآشفتوگفت
هاشمیچنیناستوچنان.جعفریافزود:مننمیگویمهاشمی

معصوماستاماآنوقتکهتودرشکممادرتبودیاوداشت
شــکنجهمیشــد.مــادرجامعهبــاافراطیون

مواجهایم.امامبهمقــاممعظمرهبری
وآقایهاشــمیعالقهداشتندوما
بایدمواظبباشــیمکهمجلســی
کــهدرآیندهتشــکیلمیشــود

اسالمیباشد.
گفتنیاستآیتاللهجعفری
انتخابــاتدور درجریــان
گذشــتهمجلسازحجت
االســالمجاللیمسئول
دفتــرعالمــهمصبــاح
کاندیــدای و یــزدی
ری یــدا پا  جبهــه
حمایــتنکردودر
تنــد اظهاراتــی
پسازانتخابات
گفت:برخیها

بهموضعگیریبندهدرایــامانتخاباتمجلسانتقادکردند،درحالیکهجایی
برایانتقادنیست؛زیرامناحساسوظیفهکردمتاجلویورودیکآدمفاسق
وفاجروافراطیرابهمجلسبگیرم.آیتاللهجعفریبابیاناینکهاوازجریانی
حمایتکردهاســتکهموردتأییــدرهبریبود،درخصــوصکاندیدایجبهه
پایداریگفت:اگریکعمامهبهسرفحاشیکندوبهبرادرمسلمانشبدبگوید،

چهتوقعیازعواممیتوانداشت؟
امامجمعهکرمــانهمچنینچندیپیــشدرخصوصحملهعلیــهآیتالله
هاشــمینیزســخناندرخوردتوجهیگفتهبود.آیتاللهجعفریبااشــارهبه
تبلیغاتمنفیگســتردهایکهعلیهآیتاللههاشــمیرفسنجانیطی8سال
گذشــتهایجادشــدهبود،گفت:منازابتدابااینجریانمخالفتکردموروی

موضعخودنیزایستادم.
ویبااشــارهبــهمبارزاتسیاســیآیــتالله
هاشــمیرفســنجانیاظهارداشت:
درجریانپیــروزیانقالبافراد
زیــادیشــکنجهشــدنداما
معتقــدمآقایهاشــمیاز
افرادیبودکهبیشترین
شکنجهراتحملکرد.
ایــنافــرادبــهگردن
انقــالبحــقبزرگی

دارند.

یک جنگ جهانی بی سر و صدا در سوریه در جریان است
حجتاالسالموالمسلمینمهدیطائبدرجمعمسئولینودانشجویانوظیفهمرکزآموزشومیدانتیرشهدایوظیفهپداهسمنان،بااشارهبهچراییحضورعربستانیهادرمذاکرهبایمنیها،اظهارکرد:خاندانآل
سعودامروزدرباتالقیگیرافتادهوبرایاینکهآبرومندانهازاینمیدانجنگخارجشوددستبهسویقدرتهادرازکردهاست.وی،بااشارهبهموفقیتیمنیها،ادامهداد:سعودیهاچناندراینباتالقگیرافتادندکه

امروزحاضرنددرمذاکراتشروطیمنیهاراهمبپذیرند.رئیسقرارگاهعماربابیاناینکهشکست،سرنوشتمحتومتروریستهایتکفیریاست،خاطرنشانکرد:امروزاینگروههابهجاییرسیدندکهدیگر
حتینمیتوانندقدمیبهجلوحرکتکنندوهرروزخوارتر،کوچکتروتنهاترازگذشتهمیشوند.

طائببهتحوالتسوریهاشارهواظهارکرد:امروزهدرسوریهیکجنگجهانیسومبدونسروصدادرجریاناست.ویبابیاناینکهارتشونیروهایمردمیسوریهبهخوبیدرمقابلگروههایتروریستیو
جبههاستکبارایستادگیکردند،گفت:خوشبختانهبهیاریخداوندشرایطدراینکشوربهنفعمحورمقاومتوجبههحق،هرروزبهترازدیروزمیشودوارتشسوریهونیروهایمردمیتوانستهاندمناطق

وسیعومهمیازخاکسوریهراازتصرفداعشیهایتروریستخارجکنند.

لغو پی ام دی پیروزی برای ملت ایران 
دبیرکلحزباســالمیایرانزمینتصریح
کــرد:مختومــهشــدنپرونــدهپــیامدی
ایــرانوخــارجشــدنآنبرایهمیشــهاز
دستورکارشورایحکام،موفقیتبزرگیبرای
دولتوملتومایهافتخارویکپیروزیاست.
ابوالقاسمرئوفیاندرپنجمینجلسهشورای

مرکزیحزباسالمیایرانزمینبابیاناینکهمختومهشدنپروندهپیامدی
ایرانوخارجشدنآنبرایهمیشهازدستورکارشورایحکام،برنامهجامعاقدام
مشترکولغو12قطعنامهشوراعلیهایرانکهبسیارهمسنگینبود،موفقیت
هایبزرگیبرایدولتوملتومایهافتخارویکپیروزیاســت،اظهارکرد:
همچنینازنتایجمذاکراتدستیابیبهغنیسازی2۰درصدوساختهزاران
سانتریفیوژبودکهدرطولسالهاتالشومطالعهبدستآمد،اماهیچگاهنباید

اینموفقیتهارانقطهعطفیدرروشبرخوردخودباآمریکابدانیم.

غرضی داوطلب نمایندگی در دو مجلس
ســیدمحمــدغرضیبــاحضوردرســتاد
انتخاباتکشــوربــراینمایندگیپنجمین
دورهمجلسخبرگانرهبریودهمیندوره
مجلسشورایاسالمیبهطورهمزماننام
نویسیکرد.غرضیازحوزهانتخابیهتهران
برایانتخاباتمجلسخبــرگانرهبریو

مجلسشورایاسالمیثبتنامکرد.نامنویسیازداوطلباننمایندگیدوره
دهممجلسشــورایاسالمیکهازروزگذشــتهآغازشدتاپایانروزجمعه

چهارمدیماهادامهخواهدداشت.
همچنیننامنویســیازداوطلبانانتخاباتپنجمیندورهمجلسخبرگان
رهبریکهاز26آذرماهآغازشدهتادومدیماهادامهدارد.انتخاباتدهمین
دورهمجلسشورایاســالمیهمزمانباانتخاباتپنجمیندورهمجلس

خبرگانرهبریهفتماسفندماهسالجاریبرگزارمیشود.

شورای نگهبان دعوای شخصی ندارد
هادیغفاریفعالسیاســیاصالحطلب
درپاســخبهاینســؤال"فتنهبهعنوانخط
قرمزعنوانشــدهوبــاتوجهبــهمواضعی
کــهحضرتعالیدرانتخاباتداشــتهاید،
احتمالمیدهیدکهصالحیتشــماتأیید
شود؟"،اظهارداشت:یقینًاشوراینگهبان

باکسیدعوایشــخصیندارد.ویافزود:شوراینگهبانهرکسیراکه
ردصالحیتمیکنددلیلوادلهخودراداردوقطعًاآنطرفیانتوانســتهاز

خوددفاعکندیااینکهمواضعاوبانظامزاویهداشتهاست.
غفــاریبابیان"بندهدرایامانتخابات88وپــسازایرادبیاناترهبرمعظم
انقالبدرنمازجمعههمیشــهازمواضعایشانطرفداریکردهام"،گفت:
منهیچگاهنگفتمکهدرانتخابات88تقلبشد.بهتقلبدرانتخاباتمعتقد

نبودهونیستموفقطبهکارهایاحمدینژادایرادداشتم.

ردصالحیت ها بر اساس 
قانون باشد

سخنگویوزارتکشوردرجمعخبرنگارانگزارشی
ازاخرینوضعیتثبتنامهاارائهداد.

حســینعلیامیریگفت:تاســاعت12و۵۵دقیقه
امروزکهچهارمینروزثبتنامخبرگانودومینروز
ثبتانتخاباتمجلساســت،درانتخاباتمجلس
1311نفرثبتنامکردهاند.اینتعدادثبتنامعالوه
بروزارتکشوردر2۰7حوزهاصلیدرسراسرکشور

انجامشدهاست.
امیریبابیــاناینکهازایــنتعــداد۴6۹نفرامروز
ثبتنامکردهانداظهارداشــت:ازتعدادگفتهشده
۵1خانمبرایمجلسثبتنامکردهاندوبیشــترین

فراوانیازنظرسنی۴6تا۵۰سالبودهاست.
ویگفت:بیشــترینثبتنامهاهــمبرایمجلس
خبرگانوهمبرایمجلسدرحوزهانتخابیهتهران

انجامشدهاست.
قائممقاموزیرکشــورادامهداد:بــرایخبرگاندر
همینبــازهزمانی1۹7نفرثبتنامکــردهاند.کهاز
اینتعداد۴۹نفرامروزثبتنــامکردهاند.اینتعداد
ثبتنامعالوهبروزارتکشوردر31ستادانتخاباتی

درمراکزانجامشدهاست.
امیریاظهارداشــت:درمیانثبتنامکنندگاندر
مجلسخبرگانتااینلحظهدونفرخانمهمحضور
دارند.مســنترینکاندید۹2سالهوجوانترینها۴

جوان27سالههستند.
امیریدرپاسخبهســوالخبرآنالینمبنیبراینکه
ســخنگویدولتبعدازاتفاقــاتقرچکگفتکه
اینآخریناتفاقازایندستنخواهدبود؛آیاوزارت
کشورقرارنیستبرنامهایبرایامنیتاجتماعات
ومیتینــگهایانتخاباتیداشــتهباشــد؟،اظهار
داشــت:مادرکشــوربزرگیزندگیمــیکنیم.در
کشــوریکهدموکراسیحاکماستودراینشرایط
هرکســیمیتواندنظریبدهدکهبــانظردیگران
متفاوتباشــد.منامیدوارمدیگرشــاهداتفاقاتی

مشابهآنچهدرقرچکرویدادنباشیم.
ویاظهارداشت:هرکسیدراینکشورآزاداست
اظهــارنظر،مباجثــه،مناظره،ســخنرانیو...در
چهارچوبقانونداشتهباشد.سیاستوزارتکشورو
دولتایناستکهازتماماجتماعاتقانونیحمایت
کندواگرشــخصیاگروهیاجتماعــاتقانونیرا
بهمبریزدقطعاباآنهــادرچهارچوبقانونبرخورد

خواهیمکرد.
ویادامهداد:درجمهوریاســالمیکلیهقوانینبا
شــرعمقدستطبیقدادهمیشود.بنابرایندراین
شــرایطنقضقانوننقضشرعمقدسنیزهست.
هیچکسحقنــداردقانونرازیرپــابگذاردوحفظ
ارزشهابهانهایبرایحملهبهاجتماعاتقانونی

ونقضقانوننمیتواندباشد.
امیریدربارهپروندهقرچکهمگفتکهاینپرونده
بهآقایمقیمی،ســامانیوبندهارجاعشــدومابه
دقــتآنرابررســیکردیم.پرونــدهداراینواقصی
بودکهبرایرفعنقصبهاســتانداریبرگرداندهشد.
قرارشداســتانداریبعدازرفعایننواقصمستقیما
آنرابهقوهقضاییهارجاعدهد.دراینپروندهبرخی
افرادعامل،آمرومباشرهستندوبعضادچارجرائم
خصوصیعمومیشدهاند.ایندادگاهودادستانی
استکهبایددربارهایناتهاماتاظهارنظرکردهوآنها

راواردبداندیانداند.
ویدرپاســخبــهســوالیدربــارهعملکــردهیات
هاینظــارتگفت:قانــونوظیفههیــاتهای
نظــارتواجرایــیرامعلــومکــردهاســتومــا
معتقدیــمردصالحیتهــابایدبراســاسقوانین

باشد.

ایسنا نوشت: ائتالف اصولگرایان و چالشی به نام الریجانی
انتشاراخبارضدونقیضازپیوستنعلیالریجانیبهائتالفاصولگرایاندرروزهایابتداییثبتنامکاندیداهایانتخاباتدهمیندوره

مجلسحداقلمیتواندحکایتازدستنیافتنبهاستراتژیواحددربخشیازبدنهاینجریانونبودهماهنگیبینآنهاباشد.

 خرداد نیوز نوشت: از تصمیم ورود به انتخابات تا تغییر وزنه معادالت
میتوانگفتکهحضورخمینیجوانمقدمهایبااجماعدرمیانسطوحمختلفجامعهدرنوسازیسیاسیکشورونیزگامجدیدیاز

گفتمانامام)ره(برایتصمیمدرامورمهمکشورتلقیمیشود.

 تدبیر و امید نوشت: معنای اظهارات عارف چه بود؟
ازآنجاییکهگرایشبهرویکارآمدنمجلسیبرپایهتعقلتقویتشدوافرادیدارایشانووزنسیاسیواجتماعیتصمیمگرفتندتاپادر
میدانانتخاباتبگذارندایننظریهقوتگرفتکهخواهناخواهافرادیکهدارایپیشینهایتندهستندباانزوایبیشتریمواجهمیشوند.

 پارس نیوز نوشت: چند پرسش اصول گرایانه از بزرگان ائتالف اصولگرا
هنوزچندصباحیازانتخاباتریاستجمهورینگذشتهاست.مردمهنوزتشتتعجیبجریاناصولگرارافراموشنکردهاند.چراانتظار

داریماینوحدتراباورکنندوصوریندانند؟اساسابرایبرداشتمردمسهمیقائلشدیم؟

 598 نوشت: تعطیلی بیش از 150 کارخانه و واحد تولیدی کشور در سه ماه گذشته
بسیاریازکارشناساناقتصادیکشوربراینعقیدههستندکهگرهزدنمسائلاقتصادیکشوربهمذاکراتوتوافقهستهایاز

اشتباهاتتاریخیدولتیازدهمبودکهاینرویهعلیرغمهشدارهایمکرربدنهکارشناسیکشورهمچنانادامهدارد.

عکسروزسایتنگار

رئیسمجلسسنای
فرانسهصبحامروز
یکشنبهباحجت
االسالمحسنروحانی
رئیسجمهوردیدارو
گفتگوکرد.

خبرنامه
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رصدخانه

تروریست ها بیایند 
ترجمه تبصره تنش زای الیحه بودجه آمریکا در دو کلمه

مصوبهکنگرهآمریکابرایمحدودیتسفربهایران،شبگذشتهباامضای
باراکاوباما،رئیسجمهــورآمریکا،بهقانونتبدیلشــد.مصوبهایکه
بســیاریازناظرانوصاحبنظران،آنراگونهجدیدیازوضعتحریمها
علیهایرانوبهمثابهنقضمفادتوافقهستهایقلمدادمیکنند.اینمصوبه
نهتنهادرداخل،بلکهدرخارجازکشــورودرمیاندولتهایغربینیزبا
اعتراضمواجهشدهاست.براساسفصل2۰3ازمتنبودجهسالآینده
اگر کهبعدازتصویبســناوامضایاوبامابهقانونتبدیلشــدهـ آمریکاـ
شهرونداناین38کشوردرپنجسالگذشتهبهسوریه،عراقیاکشورهای
حامیتروریســمازنظروزارتخارجهآمریکا)ایران،سودانوسوریه(سفر

کردهباشند،نمیتوانندمانندگذشتهبدونویزاواردآمریکاشوند.
درواکنشبهاینقانون،دیویدُاسولیوان،سفیراتحادیهاروپادرواشنگتن،
درمقالهایکهپایگاهاینترنتی»هیل«آنرامنتشرکرد،بهنیابتازسفرای
2۹کشوراروپاییهشدارداد:»چنیناقدامناعادالنهوتبعیضآمیزیدر
قبالبیشاز13میلیونشهرونداروپاییکههرسالهبهآمریکاسفرمیکنند،
غیرسازندهاست.ایناقدامعالوهبرآسیبزدنبهکشورهایهردوسوی
اقیانوساطلس،نهتنهاموجبافزایشامنیتنمیشــود،بلکهمیتواند

سرمنشاءاقدامهایمتقابلیباشدکهمنشاءحقوقیوقانونیدارند«.
»هیل«درادامهبهبررســینکاتحقوقیوایراداتقانونیپرداختهکهبه
اینمصوبهوارداســتوبهویژه،بهمواردنقضبرنامهجامعاقداممشترک
هستهای)برجام(بهواسطهاینمصوبهاشــارهکردهاست.دراینمطلب
کهرضانصری،حقوقدانبینالمللیوعضوموسسهمطالعاتعالیبین

المللیژنوبهنگارشدرآورده،آمدهاست:
نخست،اگراینقانونبهاجراگذاشتهشود،نقصآشکارتعهداتآمریکادر
قبالاروپابراساسقانونتجارتبینالمللیوبهطورمشخص،براساس
قوانینومقرراتسازمانتجارتجهانیاتفاقمیافتدکههماکنونبرروابط
بازرگانیبینشرکایآنسویاقیانوساطلسحاکماست.درحقیقت،این
قانونتجاروبازرگاناناروپایی،پیمانکاران،مدیرانوکارکنانشرکتهای
بزرگرادرموقعیتیقرارمیدهدکهبایدبینمسافرتبهکشورهایممنوعه

ویاتجدیدنظردرروابطشانباآمریکایکیراانتخابکنند.شرایطیکهبرای
شرکتهایآمریکاییســودناعادالنهوغیرقانونیبسیاریرادرمقایسهبا

شرکتهایخودشاندرآنبازارهادرپیدارد.
ایجادچنینشــرایطیدربــازارآزادجهانیبااســتفادهازروندقانونگذاری
داخلیغیرقانونیاست؛چراکهمستقیمًابا»اصلملیرفتار«ونیزقانون
Most-Favored-Nationدرتضاداســت.ایندواصل،دوســتون
اصلعدمتبعیضبهشمارمیآیندکهبنیاننظامتجاریسازمانتجارت
جهانیبرآنپایهگذاریشدهاست.اتحادیهاروپاازگذشتههایدورباچنین
اقداماتیمخالفتمیکردهوآنهارادرقالبمکانیزمحلوفصلمناقشه
سازمانتجارتجهانی،»تحریمهایثانویه«میداندوایننکتهایاست
کهسفرایکشورهایاروپاییبایددرنامهخودبهکنگرهآمریکاودولتاین

کشوربهآناشارهمیکردند.

دوماینکهاینقانون،نقصآشکاربرجامویاتوافقهستهایباایرانبهشمار
میآید.هماتحادیهاروپاوهمآمریکا،چینوروســیهازامضاکنندگاناین
توافقهستند.توافقهستهای،اقدامیمتقابلبینایرانازیکسووگروه
۵+1ازسویدیگربهشمارنمیآید،بلکهتوافقیاستچندجانبهکهدرآن،
عملکردهریکازطرفها،منافعدیگرانراتحتتاثیرقرارمیدهد؛درحالی
کهبرایادامهیافتنکلفرایندضروریاست.بهعبارتدیگر،معاهدهای
چندجانبهویانظامیحقوقیاســتکهتعهداتیوابستهبههمداردوهمه
طرفهاموظفشــدهاندبهتعهداتطرفمقابلخوداحترامبگذارند.لذا
اگرکنگرهبدوندلیل،مسیراجرایتوافقراباتصویبقوانینیاینچنینی
مسدودکند،فقطایراننیستکهکهبهعلتنقضتعهدآمریکاودرنهایت

ناکامیبرجامآسیبمیبیند.
بنابرایناگرکنگرهویادولتاوباماچنینقانونیرابرایاجراابالغکند،نه

فقطایران،بلکههمهطرفهایتوافقهستهای،بهویژهکشورهایاروپایی
وظیفهدارندپایبرجامراوسطبکشندوهمهاقداماتشایستهرادرجهت
ناکامگذاشــتنقانونمصوبدولتآمریکابهاجرابگذارند.اگرالزمشد،
میتوانندکمیسیونمشترکبرجامرابراینشستاضطراریفرابخوانند
ونگرانیهایخودرادربارهپایبندنماندنبهتوافقمطرحکنند.اینقانون
اثریعمــدهبراقتصادایرانوروابطتجاریبهناممبارزهباتروریســمدارد.
درحقیقت،فوریتریناثرقانونشدناینمصوبهزمانیرویمیدهدکه
اعضایهیئتهایتجاریاروپایی،استرالیایی،ژاپنیوکرهایکهپساز
امضایتوافقهســتهایقصددارندبهایرانســفرکنند،دلزدهمیشوند.
صنعتگردشگریایرانکهدارددرسایهبرداشتهشدنتحریمهادوبارهجان
میگیردنیزضربهایسختازتصویبچنینقانونیمیخورد.درحقیقت
اینقانونبرایهرکسیکهآروزداردبهایرانسفرکندهزینهبرخواهدشد.
بهعبارتدیگر،سیاســتتــازهدولتآمریکابند2۹برجــامراکهمیگوید
»اتحادیهاروپا،اعضــایاتحادیهودولتآمریکابراســاسقوانینخوداز
تصویبهرسیاســتتازهایکهمخصوصًابخواهدبرروندعادیســازی
روابــطتجاریواقتصادیباایراناثرمســتقیمومعکوسبگذارداجتناب

میکنند«،نقضمیکند.
بههرترتیب،باامضایباراکاوباماپایمصوبهکنگره،اینمصوبهاکنون
بهقانونتبدیلشدهوایراداتحقوقیکهنصریبهآناشارهکرده،اکنون
جنبهآشــکاروعملیبهخودگرفتهاست.گفتنیاســتدرهمینراستا،
محمدجوادظریــف،وزیرخارجهایران،امروزطیاظهاراتیبهاینقانون
واکنشنشاندادهوآنرامغایربرجامدانست.ظریفدرگفتوگوباپایگاه
اینترنتی»المانیتور«،با»بیمعنی«و»پوچ«توصیفکردنمصوبهاخیر
کنگرهآمریکا،آنراخالفتعهداتاینکشــوردربرجامدانستوگفت:
»اکنونمنتظرتصمیمدولتآمریکاهستیمتاببینیمکهچطورمیخواهد
خــودراباتعهداتشدربرجــام،همخوانکنــد«.اوهمچنینخبردادکه
دربارهاینمصوبهباجانکریهمتایآمریکاییاشدرنیویورکصحبت

کردهاست.

ترکیه وادار به عقب کشیدن نیروهایش از عراق شد 
پسازفشــارمستقیمرئیسجمهورآمریکابررجبطیباردوغان،همتایترکیهایخودودرراســتایکاهشتنشبابغدادبرسرتجاوزبهخاکاینکشور،دولتمردانترکیهتصمیمشاندربارهاستقرارنیرودرخاکعراقراتغییردادندو
طبقاعالمرســمی،ارتشترکیهازمناطقحضورخوددرشمالعراقعقبنشینیمیکندوبهترکیهبازمیگرددتابدینترتیب،ازدرگیرینظامیترکیهدریکمحورتازهپیشگیریشدهباشد.وزارتامورخارجهترکیهدربیانیهایبااشاره
بهحساســیتهایطرفعراقینســبتبهحضورنیروهاینظامیترکیهدرخاکعراق،تأکیدکرد،درحالحاضرعقبنشینینیروهاینظامیترکیهازخاکعراقآغازشدهواینرونددرروزهایآیندهادامهخواهدداشتوبهطورکامل
نیروهایشراازعراقخارجمیکند.ترکیهدرهفتهگذشته،دههاتانکوبین1۵۰تا3۰۰نیروینظامیرابهبهانهحمایتازمربیانشکهگروههایشورشیموردحمایتترکیهراآموزشمیدهند،درپایگاهینزدیکموصلمستقرکرده
ودرپیایجادپایگاههایزمینیوهواییدرخاکعراقبود.دولتعراقپسازایناقدامترکیه،درطولهفتهگذشــتهبارهاخواســتارخروجنیروهایترکیهازخاکعراقشــدهبودودراینزمینه،ترکیهرابهپاسخهاییکردهتهدیدبودکه
باعثاوجگیریتنشمیانایندوکشــورهمســایهشدهبود.درروزهایاخیرراهپیماییهاییعلیهترکیهدرعراقانجاموپرچماینکشــوربهآتشکشیدهشد.همچنینیکحملهعلیهنیروهاینظامیترکیهدرشمالعراقپیادهشدکه

خبرهایمتناقضیاز۴زخمیتا7کشتهدربارهتلفاتاینحملهوهمچنینعاملاینحمالتمنتشرشد.

دریاچه»پوپو«کهزمانیدومیندریاچهبزرگدرکوهپایههایآند)بولیوی(بود،
اکنونبهطورکاملخشکشدهاست.

نیروهایرژیمصهیونیستیبرای
متفرقکردنتظاهرکنندگانگاز

اشکآورپرتابمیکنند.

همزمانبابرگزاریجشنوارهرقصسماعدرقونیه،آرامگاهموالناجاللالدین،درویشاندرسراسرترکیهمراسمرقص
عرفانیسماعرابهجایآوردند.

باالآمدنآبرودخانههایفیلیپینبه
خاطربارشهایسنگیناخیر.

  تشکیل کمیته نظارت بر 
آتش بس در یمن

مطبوعاتسوئیسنوشتندشرکتکنندگاندرمذاکراتیمندر
برنسوئیستصمیمگرفتندکمیسیوننظارتبرآتشبستشکیل
دهند.خبرگزاریســوئیسATSبهنقــلازیکمنبعنزدیکبه
گفتوگوهاییمندربرناعالمکرداینکمیسیونتحتسرپرستی
یکژنراللبنانیفعالیتخواهدکردواعضایآنرانمایندگاندولت
منصورهادی،رئیسجمهورومستعفیفرارییمنوهمچنین
جنبشانصاراللهیمنتشکیلخواهندداد.دوطرفحاضردراین
مذاکراتازپنجروزپیشنشســتهایخودراآغازکردند،بهامید

اینکهبتوانندراهحلیبرایپایاندادنبهمناقشهیمنپیداکنند.

 داعش، عربستان سعودی را 
تهدید کرد

داعش،عربســتانســعودیرابهعلت»ائتالفباصلیبیها«
بهحملهبهاینکشــورتهدیدکرد.اینتهدیدپسازآنصورت
میگیردکهســعودیهامدعیشدندائتالفیرابامشارکت3۴
کشوربرایمبارزهباتروریسمدرمنطقهتشکیلدادهاند.داعش
درواکنشبهاظهاراتشــاهزادهمحمدبنسلمان،جانشین
ولیعهدعربســتانســعودیکهگفتهبودمقراینائتالفبرای
هماهنگیتالشهادرمبارزهمشــترکباتروریســمدرجهان
اســالمدرریاضخواهدبــود،فعالیتنظامیایــنائتالفرا

»ائتالففریبخوردگانوسادهلوحان«توصیفکرد.

 آغاز انتقال اورانیوم غنی شده 
ایران به روسیه

رئیسسازمانانرژیهســتهایایرانروزشنبهاعالمکرداین
کشور۹تنازاورانیومغنیشدهخودرابهمنظورپیگیریتضمین
رفعتحریمهابراساستوافقتاریخیماهژوئیهگذشته،بهروسیه
میفرستد.اینروزنامهمیافزاید،ایرانباروسیهبهتوافقرسیده
استکهاورانیومغنیشدهخودرابهاینکشوربفروشد.ارسال
اینمقداراورانیوم،بخشیازتوافقیاستکهبراساسآنایران
هــمبایددرمقابل،1۴۰تنازاورانیومباغنایکمراازروســیه
واردکند.هدفازاینتوافق،کاهشمیزانذخائراورانیومغنی

سازیشدهباغنایباالدرایراناست.

 هدف قرار گرفتن اشتباهی 
نیروهای عراقی توسط آمریکا

اشــونکارتــر،وزیردفــاعآمریکا،دربــارههدفقــرارگرفتن
اشــتباهیســربازانعراقیتوســطنیروهاینظامیائتالف
بینالمللیضدداعشبهاظهارنظرپرداخت.کارترگفتهبهنظر
میرســدنیروهایائتالفبهرهبریآمریکا،مسئولآندسته
ازحمالتهواییباشندکهبهاشتباه،بهکشتهشدنشماریاز
سربازانعراقیمنجرشد.ویبااعالماینکهباحیدرالعبادی،
نخستوزیرعراقگفتوگویتلفنیداشتهاست،مدعیشد:
»اینحمالتهوایی،اشتباهیبودکههردوطرفدرآننقش

داشتند«.

بین الملل
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معجزه ای به نام ارز تک نرخی
نرخ دالر در پایان 95 چقدر می شود؟

دولتمــرداناینروزهادرحالتدوینالیحهبودجهســال
۹۵هســتند،ایندرحالیاســتکهتعییــنقیمتدالرو
نفتهمیشــهدرلوایحبودجهیکیازبحثبرانگیزترینو
پرچالشترینتصمیماتاقتصادیکشوراست.اهمیت
تعییننرخمناســبدالرزمانیتشــدیدمیشودکهدولت
اجرایبرنامهارزتکنرخیرادردســتورکارداشتهباشد،
قیمتبشــکههاینفتیبهحداقلرسیدهواجراییشدن

برجامهمدردستورکارباشد.
درعینحالمحمدباقرنوبختســخنگویدولتچندی
پیشدربارهتصمیماتدولتبراینرخدالردربودجه۹۵
مطرحکــردکهایننرخبهمیزاننــرخدالردربودجه۹۴
خواهدبود.البتهخبرنگارمهرازپیشــنهادبانکمرکزی
برایتعییننرخدالربودجهسالآتیازسیفسئوالکردکه
ویدرپاسخگفت:رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشــوربایدتصمیمنهاییدراینزمینهرااعالمکندامادر
جلساتیکهتاکنونبرگزارودراینزمینهبحثشده،هنوز

نرخینهایینشدهاست.
رئیسکلبانکمرکزیدرپاسخبهاینپرسشکهرئیس
سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوراعالمکردهکهنرخ
دالردربودجه۹۵مانندامسالیعنی28۵۰توماناست؟
گفت:هنوزتصمیمیدراینزمینهاتخاذنشدهاماحدود
همانهاییاستکهاعالمشدهاست.بعیداستکهنرخ
دالردرحدنرخبودجهامســالوکمتــرازدالرمبادلهای
فعلیباشد.درهمینحال،برخیمنابعخبریهممطرح
کــردهاندکهنرخدالردربودجهســالآینده31۰۰تومان
درنظرگرفتهشــدهامااینموضوعازســویهیچیکاز

مقاماتدولتیوبانکیکشورتائیدنشدهاست.
البتهتعییننــرخدالربهعواملمتعددیبســتگیداردو
کارشناسانواقتصاددانانپیشــنهاداتیبرایتعییناین
نرخدربودجه۹۵دارندونرخدالر28۵۰تومانیرامنطقی
نمیداننــد.درعینحــالمیگویندکهایــنقیمتبایدبر

اساسواقعیتهاتعیینشود.

نرخ دالر دولتی به 3300 تومان هم می رسد
مهدیتقویعضوهیاتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی
درگفتگوبامهردربارهنرخمناســبدالردرالیحهبودجه
سال۹۵گفت:بااجراییشــدنبرجام،نرخدالرکاهش
خواهدیافت.بهنظرمیرســد22.۵میلیــارددالردارایی
بلوکهشدهایراندرکشورهایخارجیبهزودیآزادسازی
شــودواینموضوعبررویکاهشقیمــتدالرتاثیرگذار

خواهدبود.
ایناقتصاددان،یکیازمسائلمهمیکهدولتدرگیرآن
اســترادرآمدبسیارپائیننفتدانستوبابیاناینکهاین
موضوعمیتواندبرقیمتگذارینفتودرعینحال،دالر
دربودجهتاثیرگذارباشــد،تصریحکرد:باتوجهبهقیمت
پائیننفت،ایــنامکانوجودداردکهنــرخآندربودجه
باالتردیدهشــودتامنابعحاصلازآننیــزباالتربفروش

برسدوازاینطریقکسریبودجهدولتتامینشود.
ویدربارهاظهاراتاخیرسخنگویدولتمبنیبراینکه
نرخدالردربودجه۹۵مانندبودجه۹۴لحاظخواهدشد،
عنوانکرد:اگرنرخدالردربودجه۹۵حدود28۵۰تومان
درنظرگرفتهشودودولتباکسریبودجهمواجهباشد،این
امرقطعابهچاپپولازســویبانکمرکزیبرایجبران

اینکسریمنجرخواهدشدکهتورمراباالمیبرد.
بهگفتهتقوی،ممکناســتکهسازمانمدیریتوبرنامه
ریزیکشــورکهاالننقــشدفتربرنامهریزیریاســت
جمهوریرابازیمیکند،بابررسیهاییکهصورتداده،
بهایننتیجهرسیدهباشدکهقیمتدالربایددربودجهسال

آتیبهاندازهامسالدرنظرگرفتهشود!
تقویادامهداد:ایندرحالیاســتکــهاگرقیمتدالر
بودجهرادرسالآینده28۵۰توماندرنظربگیرند،باتوجه
بهاینکهقیمتدالرتا33۰۰تومانهممیرســد،رقمدر
نظرگرفتهشدهازاینهمکمترخواهدبودوبنابراینریال
کمتریازدرآمدهاینفتیبدستخواهدآمدکهخرجمی
شودومنجربهکســریبودجهوچاپپولپرقدرتبانک

مرکزیمیشود.درعینحال،باگرانفروشیدالرنفتی،
مردمگرانتراجناسراخریــداریخواهندکردکهاینبه
تورمدامنمــیزند.عضوهیاتعلمیدانشــگاهعالمه
طباطباییبهارتباطبینقیمتدالربودجهوارزتکنرخی
اشــارهوبیانکرد:پیشازاین،ولیاللهسیفرئیسکل
بانکمرکزیمطرحکردهبــودکهقیمتدالررابه2۹۰۰
تومانمیرسانیماماچنیننشد.اگردالربیشتریبدست
مــیآورند،میتواناینموضوعرامحققکرد.تکنرخی
شدنارزمیتواندانجامشود؛بهشرطآنکه22.۵میلیارد
دالرمنابعبلوکهشدهآزادشــودوآنراموردمحاسبهقرار
دادهباشــندوحتمابانکمرکزیاینرقــمرالحاظکرده
است.ویادامهداد:باافزودناینرقمبهداراییهایارزی
ایرانحتمانرخدالرکاهشمییابدوتکنرخیمیشوداما
تمامیاینهااطالعاتیاستکهبانکمرکزیدراختیاردارد
واینسیفوکمیجانی)قائممقامبانکمرکزی(هستند
کهصحبتازارزتکنرخیمیکنندومطمئناتمامیاین
مواردرادرنظرگرفتهاندکهچنیناظهارنظرمیکنند.به
هرحالماامیدواریمکهارزتکنرخیاجراییشــودکهبا

اینامرتورمکاهشخواهدیافت.

نرخ دالر در پایان 95 چقدر می شود؟
سیدبهاءالدینحسینیهاشمیاقتصاددانوکارشناس
مســائلبانکینیزدرگفتگوبامهردربارهتعییننرخدالر
دربودجهسالآتیعنوانکرد:اعتقادکارشناسیدارمکه
بایدنرخدالرآزادباشدوبهصورتآزادتعیینشودودولت
فقطآنرامدیریتکندتابتواندنرخرایکسانسازینماید.
مدیرعاملاســبقبانکصادراتادامهداد:نرخدالردر
بودجهســال۹۵بایدحداقلبیــن3۵۰۰تا36۰۰تومان
باشدوبایددرتعیینآنبهنرخبازارآزادهمتوجهشود.هر
سالنرخریالدرمقابلنرخدالرحدود1۵درصدتضعیف
میشــود،بنابراینقطعانرخدالردرپایانسال۹۵حدود
1۵درصدافزایشخواهدداشتوبه۴۰۰۰تومانخواهد

رســید.ویبیانکرد:باتوجهبهکاهشقیمتنفت،مواد
معدنی،فلزاتســنگینومحدودیتمنابعارزیدرپایان
سال۹۵نرخدالربه۴۰۰۰تومانمیرسدواگرنرخیآن
کمترباشد،باکسریبودجهوضرروزیانمواجهخواهیم
شــدونهتنهــااقتصادبارونــقمواجهنمیشــودبلکهدر

صادراتهمبهمشکلبرخوردمیکنیم.
حسینیهاشمی،نرخدالر28۵۰تومانیبرایبودجه۹۵
رابهشدتپائینتوصیفوعنوانکرد:اینموضوعباعث
ارزانفروشینفتودالرمیشودوقیمتنفترابه2۰دالر
میرساند.دراینصورتوارداتافزایشواینبازیارزی
منجربهرونقاقتصادیکشورهایهمسایهدرمبادالت

باایرانخواهدشد.
ویبااشــارهبهکســریبودجهدولت،پرداخت۴۵هزار
میلیاردتومانیماهیانهیارانههاینقدی،بدهی2۵هزار
میلیاردتومانیدولتبهصندوقبازنشســتگیکشوریو
بدهی8۰هزارمیلیــاردتومانیدولتبهبانکمرکزیکه
درمجموع1۵۰هزارمیلیاردتومانرقمراشاملمیشود،
معادلکلدرآمدنفتیوگازیکشــوراست،ایندرحالی
اســتکهدولتفقــطنبایدبــهکارهایجــاریبپردازدو
کارهایعمرانی،بهداشــتی،فرهنگی،آموزشیوغیره
نیــزهمگینیازمندبودجهازنوععمرانیاســتوباارزان

فروشینفت،دولتدچارکسریبودجهمیشود.
اینکارشناسبانکیدربارهارزتکنرخیهمعنوانکرد:
تکنرخیکردنارزسالهاســتکهدردســتورکاراست
اماتاکنوناجرانشدهاست.2۰سالاستکهدولتیهااز
اجرایآنسخنمیگویندولیعملیاتینشدهاست.شاید
دولتمردانمنتظرمعجزهایبرایارزتکنرخیهستند،
معجزهایماننداینکهقیمــتدالربازارآزادازقیمتدالر
دولتیکمترشــودیاحداقلبــهاندازهقیمــتارزدولتی
کاهشیابدویکسانشودکهایناتفاقنخواهدافتاد،زیرا
رانتهایارزیوســوداگرانارزیاجــازهاینکاررانمی

دهندومانعخواهندشد.

4 هزار و 500 میلیارد تومان طلب برقی از مشترکان
حمیــدچیتچیــاندرجشــنواره
پژوهشوفناوریوزارتنیرواظهار
داشت:آبوبرقکشوربامشکالتی
مواجهاســتکهبرایحلآنهاباید
راهکارهاییاساســیبیندیشــیمو
اجراکنیم؛اماکلیدحلمشــکالت
درکارهــایتحقیقاتیورشــدعلم

استکهبایدبهاینمسالهتوجهویژهایشود.وزیرنیرو
افزود:درحالحاضرکشوربامشکالتزیادیدست
وپنجهنرممیکندکهیکیازاینمشکالتخشکسالی
1۵سالهاســتوعلیرغماینکهطیدوسهماهاخیر
بارندگیهایخوبیراداشتهایم،امانمیتوانگفتکه
مشکالتآبیبااینمسائلبرطرفمیشود.ویبابیان
"وظیفهوزارتنیروتنهارساندنآبوبرقبهمشترکان
نیســت"،گفت:نبایداینگونهتلقیشــودکهاگرپولی
اضافهبــودآنراصرفکارهایتحقیقاتیکنیم،بلکه

اولینراهکاربرایارتقاءبهرهوری
اســتفادهازعلوموتحقیقاتاست
وبایددرزمانیکهبیشترینمشکل
راداریمبــهفکراســتفادهازعلمو
تحقیقــاتباشــیم.ویادامهداد:
انجامکارهــایتحقیقاتیبهمانند
یکزرهبــرایمقابلهباتحریمهای
ظالمانهبودهاســتوازاینطریقماتوانستهایمسدرا
بشکنیموقابلیتکشورراتوســعهدهیم.وزیرنیروبه
مشــکالتاقتصادآبوبرقاشــارهکردوگفت:باید
برایســیکلمعیوباقتصادآبوبــرقبرنامهریزی
کالنوجامــعنگریصورتبگیــرد.ویافزود:هم
اکنــونصنعتبرقکشــور۴۵۰۰میلیــاردتوماناز
مشــترکینخودطلبداردکهنمیتواندآنهاراوصول
کندوبایدبهاینمســالهتوجهکردکهاینموضوعیک

مسالهیاجتماعیواقتصادیاست.

ابالغ بخشنامه وام 60 میلیونی مسکن
پیرومصوبهشورایپولواعتباربرای
اعطایتســهیالتخریدمســکن
بدونسپردهتوسطسایربانکهادر
اواخرسالگذشتهدرسقفهای6۰۰
میلیونریالدرتهران،۵۰۰میلیون
ریالدرمراکزاستانهاوشهرهای
باالی2۰۰هزارنفرجمعیتو۴۰۰

میلیونریالدرسایرشهرها،بانکمسکنبررسیهای
الزمرادرخصوصافزایشســقفهایتســهیالتدر
قالبسپردهممتازواوراقحقتقدماستفادهازتسهیالت
مسکنآغازکردوسرانجامبااینطرحموافقتشدهومقرر
شدازاولدیماهاینمصوبهاجراییشود.بخشنامهاین
طرحازسویبانکمسکنآمادهشدهاستوقراراست
اینبخشنامهفردابهشعبابالغشود.عضوهیاتمدیره
بانکمسکندرخصوصواحدهایمسکونیمشمول
اینتسهیالتگفت:ســاختمانهاییکهتاریخصدور

پروانهساختمانیآنهاکمتراز2۰سال
باشــدمشــمولافزایشتسهیالت
میشونداماساختمانهاییکهبین
2۰تا2۵ســالازتاریخصدورپروانه
ساختمانیآنهابگذردتا3۵۰میلیون
ریالازتســهیالتبهآنهاتعلقمی
گیرد.رحیمیانارکیبابیاناینمطلب
کهبازپرداختاینتسهیالتبهمنظوررفاهمشتریانبه
سهصورتساده،پلکانیسالیانهوپلکانیدورهایامکان
پذیرمیباشد؛بهمیزاناقســاطاینتسهیالتاشارهو
تصریحکرد:میزاناقساطتسهیالت6۰۰میلیونریالی
بهصورتســادهیکمیلیونو۴۰هزارتومانوپلکانی
سالیانهدرسالاول867هزارتوماناست.امادرپلکانی
دورهایاینمبلغدرپنجسالهاول،دومودوسالهپایانیبه
ترتیب۹32هزارتومان،یکمیلیونو12۰هزارتومانو
یکمیلیونو3۴۰هزارتوماندرنظرگرفتهشدهاست.

 قحطی در ایران 
تا 20 سال دیگر

رئیــسانجمنعلــومخاککشــوربابیــاناینکه
ســاالنهحداقل1۰هزارهکتاراراضیحاصلخیز
کشاورزیبهسایرکاربریهاتبدیلمیشود،گفت:
درصورتادامهروندفعلی،2۰ســالبعددرایران
قحطیخواهدشــد.منوچهرگرجیبابیاناینکهاز
16۵میلیونهکتاروسعتکشورتنها18.۵میلیون
هکتارآندرطولتاریخبشــرتوانستهدرکشاورزی
مورداســتفادهقراربگیــرد،اظهارداشــت:ازاین
میزانتنهــا1.3میلیونهکتــارخاکهایدرجه
یکحاصلخیزوبقیهشاملخاکهایدرجهدو،

سهوچهارباکیفیتپایینهستند.
ویبااشــارهبهاینکهمیزانخاکهایحاصلخیز
کشوربهشدتدرحالکاهشاست،گفت:ساالنه
حداقل1۰هزارهکتاراراضیحاصلخیزکشاورزی
بهسایرکاربریهایمسکونی،شهری،صنعتیو
غیرهتبدیلمیشود،ضمناینکهاینعدددربرخی

نقاطتا3۰هزارهکتارهمبرآوردشدهاست.
گرجیبابیاناینکهخانه،کارگاه،کارخانهوشهرک
صنعتیبایدجاییکهخاکحاصلخیزندارد،ساخته
شــود،افزود:اینیکفاجعهاســتکــهداردرخ
میدهدودرصورتادامهروندفعلی،2۰سالبعد

درایرانقحطیخواهدشد.
رئیسانجمنعلومخاککشورضمنابزارنگرانی
شــدیدازمشــکالتیکهدرپیایناقــدامبهوجود
خواهدآمد،اضافــهکرد:اگراینرونــدادامهپیدا
کند،امنیــتغذاییکشــوردچارمشــکلخواهد
شد،بنابراینمســئوالنبایدبهطورجدیمانعاین
کارشــوندونبایدبههیــچمتخلفیدرایــنزمینه

رحمشود.
گرجــیهمچنینبااشــارهبهاینکهســازمانملل
متحدســال2۰1۵رابهعنوانسالجهانیخاک
نامگذاریکردهاست،افزود:علتاینامرآناست
کهمشکالتخاکدردنیاتقریبابرایهمه،درحال

ملموسشدناست.
ویبابیاناینکهروز۵دســامبرهرســالبهعنوان
روزجهانیخاکنامگذاریشدهاست،ادامهداد:
وضعیتخاکنهدرســطحجهانونهدرکشورما

وضعیتخوبینیست.
گرجیبابیاناینکــهمنابعخاکبســیارباارزشو
االن12هزارســالاســتکهدرکشــاورزیمورد
بهرهبــرداریقرارمیگیــرد،ادامــهداد:اینبهره
برداریبایددههاهزارســالدیگرنیــزادامهیابدو
مانیازمنداینمنابعباارزشهســتیمامامتاسفانه
برخوردباآنبهگونهایاســتکهاگرســروصداو
دقتنشود،دردونســلکلخاکهایحاصلخیر

ازبینمیرود.
رئیسانجمــنعلومخاککشــورتصریحکرد:در
کشــورمابهعلتشــرایطاقلیمیموجودوضعیت
شــکنندهتروبیبرنامگیهادراینزمینهنسبتبه

جهانمقداریبیشتراست.
گرجیبابیاناینکهدربرخینقاطدنیااینمسالهاز
حدود3۰تا۴۰سالقبلدرحالپیگیریاستواز
تخریبخاکجلوگیریمیشود،گفت:مسئوالن

کشورماتازهدارندمتوجهاینشرایطمیشوند.
ویبــابیاناینکهاحساســیکهمســئوالندرباره
بحرانآبدارندونگرانآنهســتند،دربارهخاک
وجودندارد،اضافهکرد:ایندرحالیاستکهخاک
زیربنایآباستویکیازدالیلیکهمادرزمینهآب
بهمشکلبرخوردیم،اینبودهکهخاکمانتخریب
شــدهاســت.گرجیافرود:وقتیخــاکتخریب
میشــود،آببهآننفوذنمیکندتاسفرههایآب

زیرزمینیتغذیهشود.

رصدخانه

ممنوعیت خرید خودروی چینی
رت وزا  مه بخشــنا  بــا
دســتگاههای اقتصــاد،
دولتیازخریدخودروهای
بنزینســوزوچینــیمنع
شــدند.مدیــرکلامــوال
بهــادار اوراق و  دولتــی
وزارتاقتصاددربخشنامه

ایبــهاداراتکلاقتصــادیاســتانهادر
خصــوصممنوعیــتخریــدخودروهــای
ســواریخارجیوخریــدخــودرویبنزین
ســوزاعالمکرد:مطابقتصویبنامههیات
وزیران،خریدکاالیخارجیدرمواردیکه
کاالیمشــابهداخلیازنظرکیفیت،قیمت

ویاحجــمتولیــدموجود
باشــد،ممنوعاســت.در
اینبخشــنامهتاکیدشد،
دراجرایبنــد7تصویب
نامههیاتوزیراندایربر
الزامبهخریدواستفادهاز
خودروهایدوگانهسوزف
دستگاههایاجراییمجازبهخریدخودروی
بنزینســوزنیســتند.لذاباعنایــتبهاینکه
کشورســازندهونوعســوختخودرویون
برلیانسهایسدرسندخودروبهترتیبچین
وبنزیناســت،صدورمجوزخریدوشــماره

گذاریآنمقدورنمیباشد.

تجمع سپرده گذاران ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی
سپردهگذارانموسسهغیر
مجازثامنالحججبادردست
پالکاردهایــی داشــتن
خواهــانتعییــنتکلیــف
ســپردههایخودشــدند.
پیشازایننیزسپردهگذاران
موسسهغیرمجازمیزانکه

درپیسوءمدیریتورشکستهشدهبودباتجمع
درمقابلاستانداریخراسان،مجلسشورای
اســالمیوبانکمرکزیازمسئوالنتقاضای
رسیدگیداشتند.ســپردهگذاراناینموسسه
غیرمجازبصورتســاماندهیشــدهاقدامبه
مسدودکردنخیابانهایاصلیکردهوبابرهم

ریختننظماینمحدوده،
شــعارهاییبــامضمــون
درخواستحمایتازسوی
بانکمرکزیسرمیدهند.
درپیبرخیمشکالتمالی
درموسســهغیرمجازثامن
الحجــج،بانــکمرکــزی
هیاتنظارتبرعملکرداینموسسهراتشکیل
دادتابانظرسایردستگاههاینظارتی،مسائل
پیشآمدهازسویاینموسسهساماندهیشود.
اماشنیدههاحاکیازآناستکهاعضایهیات
مدیرهاینموسسهتاکنونباعدمهمکاری،مانع

ازحلمشکلسپردهگذارانشدهاند.

دالر دیگر 3۲00 تومان نمیشود
تــاق ا نکــی با  مشــاور
ایــرانگفت: بازرگانــی
پــسازلغــوتحریمهــا
بــازارارزباثباتنســبی
همــراهخواهدشــدودر
یــکدورهکوتــاهمدت
ممکناســتبازارارزبا

کاهشقیمتهاروبروشــودکهبیشــتراز
جنبهروانیاســتامابعدازآنباردیگربه
نقطهثباتخواهدرســید،لذااینکهانتظار
داشتهباشیمقیمتدالربه3۰۰۰یا32۰۰
تومــانبرگــرددانتظارنادرســتیاســت.
محمدمهدیرئیسزاده-عضوشــورای

بــاره در اعتبــار و پــول
وضعیــتبــازارارزپــس
ازلغــوتحریمهــادرمــاه
آینــده،اظهارکــرد:بازار
ارزبعدازلغوتحریمهادر
ماهآینده،باثباتنســبی
همــراهخواهــدشــدوبا
توجهبهعادیشــدنشــرایطدرسیســتم
بانکیامــکانتکنرخیشــدنارزوجود
دارد.ویافــزود:طــیدومــاهگذشــته
نوســاناتزیــادیرادربــازارارزشــاهد
بودیمکــهمهمتریندلیــلآناتفاقاتونا

امنیهایمنطقهبودهاست.

اقتصاد
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پنجره

توصیه متخصصان تغذیه برای کاهش اشتها
آشنایی شش ماده غذایی ویژه

شایدقرصیجادوییبرایکاهشوزنوجودداشتهباشد،اماجولیآپتونمتخصص
تغذیهعالقهایبهجادونداردومیخواهدراهحلیعلمیبرایرامکردناشتهاارائه
کند.اونتیجهتحقیقاتاخیرشرادرقالبششغذاییکهمیتوانندجلویاشتهارا
بگیرند،اینگونهباعالقمنداندرمیانگذاشتهاست:حسمیکنیدبرایکنترل
گرسنگیبهکمیکمکنیازداشتهباشید؟شماتنهانیستید.بیشترمراجعانمکهدر
تالشکاهشیاتثبیتوزنخودبودنددرگیرهمینمسئلهگرسنگیهستند.مسلم
استکهایناتفاقینیست،خیلیسختاستکهدرطولروزگرسنهباشیوبههر
طرفیهمبچرخیغذاهایپرکالریراببینی.جایتعجبنداردکهقدرتارادهته
بکشد.خبرخوب:تحقیقاتجدیدمواردیرادرغذاهایخاصکشفکردهاندکه
باآزادکردنهورمونیاحساسسیریدرمعدهایجادمیکنندوانتقالدهندههای
عصبیمغزاشتهاراسرکوبمیکنندواحساسگرسنگیکاهشمییابد.خوردن

مرتباینغذاهاکمکمیکنندگرسنگیکنترلشود.

سیب

یکسیبدرروزمیتواندوزناضافهراازشمادورکند.تحقیقاتجدیدنشانداده
اینمیوهحاویفیبرمحلولواســیداورسولیکاست،ترکیبیطبیعیکهباعث
تقویتچربیسوزیمیشود.دریکتحقیقکهدانشگاهآیووارویحیواناتانجام
داد،محققانمتوجهشدندگروهیازحیواناتکهمکملاسیداورسولیکدریافت
میکردندبافتعضالنیومصرفانرژیشــانبیشترشدهودرتحقیقیهمکه
رویانســانهاانجامشدنشاندادخانمهاییکهروزانهسهعددسیبکوچک)
2۰۰کالری(بهبرنامهغذاییخوداضافهکردنددر1۰هفتهمقداریوزن،بیشتر
کمکردند.یکســیبمتوســط۹۵کالریو6گرمفیبردارد،یکسیبکوچک
7۵کالریو3٫۵گرمفیبردارد.حتماسیبراکاملمیلکنید،چونبیشتراسید

اورسولیک،فیبروآنتیاکسیدانهادرپوستسیبذخیرهشدهاند.

حبوبات

لوبیاهــا،نخــودفرنگی،عــدسونخودبهخوبــیمیتوانندباگرســنگی
مبــارزهکننــدچونحــاویمقــدارزیــادیفیبرهســتند،مقــدارزیادی
پروتئیــندارندکــهخیلــیکندهضممــیشــوند،وهمچنینشــاخص
گلیســمیپاییندارنــدکهقندخونواشــتهابــهکربوهیــدراتراکنترل
مــیکند.درمتــاآنالیزیکــهاخیراانجامگرفتمشــخصشــدافرادی
کــهیکفنجــان)1۵۵گــرم(حبوباتمیلمــیکنند31درصدبیشــتر
ازکســانیکــهازایــنغــذایپــرفیبــراســتفادهنمــیکننداحســاس

سیریدارند.
دریکتحقیــقدیگرکهنتایجشدرمجلهتغذیهورژیمهایغذاییبشــر
انتشــارپیداکردگزارشدادهشدافراددارایاضافهوزنکهبرنامهغذایی
سرشــارازحبوباتدارنــد،درکاهشوزنموفــقترهســتندوهمچنین

کلسترولخونشــاننیزبهبودمییابد.

تخم مرغ

خــوردنصبحانهایکــهپروتئینباالییداشــتهباشــد)2۰تا3۰گرم(
گرلینهورمونیکهباعثتحریکاشــتهامیشــودسرکوبمیکند،این
درحالیاستکهسطحYYپپتیدوGLP-1دوهورمونافزایشسیری
راباالمیبرد.دریکتحقیقمشــخصشــدوقتیافرادبــرایصبحانه
تخــممرغمیــلمیکنندمــیتوانندتــا۴38کالریدرطــولروزصرفه
جوییکنند.درواقعدراینتحقیقمشــخصشــدخــوردنتخممرغبه
عنــوانصبحانهمیتوانداشــتهارادرکلروزکنتــرلکند.)برایکنترل
کلســترولمیتوانیددرطولروزازیــکزردهتخممرغاســتفادهکنید،

سفیدهتخممرغمجازاست(

ماست یونانی
برایاستفادهازماستیونانیبهدنبالدلیلهستید؟دریکتحقیقمشخص

شدافرادیکههرروزماستاستفادهمیکنند2۰درصدکمترازکسانیکهتنها
یکیادوباردرهفتهاســتفادهمیکننددرخطراضافهوزنقرارمیگیرند،اما
چطورماستمیتواندبهکاهشوزنکمککند؟محققانمیگویندپروتئین،
کلسیموپروبیوتیکموجوددرآنهمهدراینتاثیرنقشدارند.اگرماستیونانی
دردسترسنیست،استفادهازماستسادهبهترینانتخاباست،ماستهای

طعمدارمعموالداریقنداضافهشدههستند.

انبه
انبهفقطخوشــمزهنیســت،بلکهدوسترژیمتاننیزهســت.دریکتحقیق
مشخصشدکسانیکهدربرنامهغذاییخودازانبهاستفادهمیکنندوزنکمتر
ورژیمیبهترازافرادیکهاینمیوهرااستفادهنمیکننددارند.اینمیوهحاوی
موادفعالزیستیفراوانیاســتازجملهمنگیفرین،ترکیبیکهدرتحقیقات
اولیهنشــاندادهمیتواندبهکاهشچربیبدنوکنترلقندخونکمککند.

یکفنجانانبهتنها1۰۰کالریداردوحاوی3گرمفیبراست.

آجیل
بــاوجودکالریباال)هــر28گرم16۰تا1۵۰کالری(آجیــلهامیتوانند
الغرکنندهباشــند.تحقیقاتنشاندادهکسانیکهآجیلدوستدارندوزن
کمترینســبتبهکســانیکهازآجیلپرهیزمیکنندیاکمتربهسمتشمی
رونددارند.چرا؟آجیلهابرایمدتزمانبیشــتریسیرنگهتانمیدارند،
کالریآنهاکامالتوســطبدنجذبنمیشــود،همچنینآجیلهامقداری
رویســوختوســازنیزتاثیردارند.خوردنپســتهایکههنوزدرپوستهی
خوداســتنیزبرایخودمزایاییدارد.تحقیقاتنشاندادهکسانیکهاین
نوعپســتهرااستفادهمیکنند۴1درصدکمترازکسانیکهپستهخارجشده
ازپوســترامیلمیکنندکالریمیگیرند.پوستههایپستهمانندعالمت
هشداریبهشــمامیگویندکهچقدرپســتهخوردید،بنابراینمقدارمصرف

خودراکنترلمیکنید.

پرهیزهای غذایی در هوای آلوده
تســنیم-مجیدانوشیروانی،متخصصطبسنتیبااشارهبهپرهیزاتدرهوایآلودهگفت:
ازدیدگاهحکماتغذیهبادانههایگیاهیوسبزیجاتهموارهبهترازخوردنگوشتگاووپیتزا
وکلهپاچــهاســت.مصرفخوردنیهاییکهخلطهایلزجوغلیــظبهخونرااضافهمیکند،
موجبتشدیدآثارآلودگیهوابرجریانخوندربدنمیشود.غذاهاییمانندماکارونی،پیتزا،
الزانیا،آشوسوپهایغلیظوُپررشته،هلیمغلیظوکلهپاچهچنینتأثیریدارندودروضعیت
آلودگیهوا،تکرارمصرفیازیادهرویدرمصرفآنها،زیانبیشتریخواهندداشت.ویافزود:
خوردنچنینغذاهاییدربرخیبیماریهایدیگر،مانندافزایشچربیهایمضردرخونو
همچنیندرکبدچربتوصیهنمیشوند.ازدیدگاهحکماتغذیهبادانههایگیاهیوسبزیجات،
هموارهبهترازخوردنگوشــتگاووپیتزاوکلهپاچهاست.بایدتأکیدکردکهدردیدگاهحکما،

خوردنعدس،بادنجاناقسامکلم،وقارچنیزخونغلیظایجادمیکند.

موج اول آنفلوانزا تمام شد؛ موج دوم در راه است
ایرنا-موجاولآنفلوانزاتاسههفتهدیگرتماممیشود.اماهمینموجاول،در٨٨روزگذشته،
یکهــزارو١٠٠نفــرراروانهبیمارســتانکــردهوجان٦٠نفردیگرراهمگرفتهاســت.حاال
براســاسآنچهوزارتبهداشــتاعالمکرده،تاســههفتهدیگر،موجاولخارجمیشودوبه
احتمــالزیادموجدومجــایآنرامیگیردکهبیماریباویروسآنفلوانــزایBیاآنفلوانزای

H٣N٢راموجبمیشود.
محمــودنبوی،معاونمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشــتمیگوید:اینآمارتا
هفتهگذشتهاستوممکناستدرروزهایاخیر،اضافهشدهباشدکهبازهمدرحدسالهای
گذشتهوکامالدرحدطبیعیاست.اینویروسکهباسردشدنهوافعالمیشود،امسالکه
سرمازودترشروعشد،موجیازابتالدرشرقکشوربههمراهداشتکهفروکشکردهواکنون

بهمرکزوغربکشوررسیدهاست.

عوارض آلودگی هوا بر چشم ها
شــفاآنالین-دکترحمیداحمدیه،فوقتخصصشبکیه،باتاکیدبرتأثیرآلودگیهوابرسطح
چشــم،نسبتبهبیماریهایچشمیناشــیازآلودگیهواهشداردادوگفت:آلودگیهوابر
ســطحچشماثرمیگذاردوموجبتحریکچشــم؛آبریزش،پرخونشدنعروق،قرمزیو
ناراحتیبیمارمیشــودکهامکانداردازنظرظاهریناخوشــایندباشــد.ازطرفیدیگربراثر
آلودگیهوافرداحساسوجودجسمخارجیدرچشمخودرادارد؛افرادیکهازقبلزمینهای

داشتهباشند،بیشترازسایرافراددچارناراحتیوبیماریخواهندشد.
ویبــااشــارهبهاینکهآلودگیهواعارضــهدائمینیزایجادنمیکند،افــزود:بنابراینافراد
مستعدیکهمشکالتناشیازآلودگیهواراتجربهکردهاندتاحدامکاننبایددرهوایآلوده
قرارگیرند.افراددرصورتناراحتیهایشدیدچشمیازاشکمصنوعیاستفادهکنندوچشم

هارابهطورمرتبباآبشستشودهند.

از خوردن گالبی غافل نشوید
باشگاهخبرنگاران-پژوهشگراندر
جدیدترینتحقیقاتخوددریافتهاند
افرادیکهبهطورمنظممیوهمصرف
میکنند،3۵درصدکمترازسایرافراد
دچارچاقیمیشوند.مطالعاتجدید
کهدرخصوصمصرفمیوهگالبی
واثــراتآنبــروزنوجلوگیــریاز

بیماریهایقلبیعروقیصورتگرفته،نشاندادهاست
خوردنانواعمیوهبهویژهگالبیمیتواندباعثکاهش
وزندرافرادشود.پژوهشگراندرگالبیمقادیرفراوانی
ازفیبر،ویتامینC،منیزیم،مسوپتاسیمراشناسایی
کردهاند.بررسیهانشانمیدهند،مصرفگالبیرابطه

مستقیمبهکاهشوزندرافراددارد.
اینتحقیقبررویوزنورژیمغذایی
افراددربازهزمانیســالهای2۰۰1
تا2۰1۰بودهاســت.کارشناســان
همچنیندریافتهمصرفگالبیتازه
باعثکاهشخطربروزبیماریهای
قلبیعروقیدربزرگساالنمیشود.
مصــرفگالبیتــازههمچنیــنباعــثکاهشجذب
اسیدهایچربتوسطبدنونیزکاهشجذبمیوههای
دارایویتامینC،ازجملهمرکباتراجهتافزایشتوان
سیستمایمنیبدندرمقابلهباانواعبیماریهاوویروسها

بسیارضروریمیدانند.

ترش یا شیرین، لیمو بخورید !
جامجــم-گفتهمیشــودمصرف
م هنــگا ین لیموشــیر مرتــب
ســرماخوردگیازوخامتبیماری
میکاهــد.دکتررضاییســیدرضا
رضایــیدریاکنــاری،پزشــکو
متخصصطبسنتیایراندراین
خصوصگفت:تمامیمرکباتبه

دلیلداشتنانواعویتامینهاوطبعخنکبرایالتیام
عالئمســرماخوردگیمفیدند،امالیموشــیرینوبعد
ازآنپرتقــالکبابیمنفعتبیشــتریدارند.یکعدد
پرتقالشیرینرابهسیخبکشــیدوآنقدرکبابکنید
تاپوستشتغییررنگدهدسپسپوستراجداکنیدو

گوشتمیوهرابخورید.
ویافــزود:همچنیــناگــرلیمو
شیریندردســترسنبودمیتوانید
ازلیموترشاســتفادهکنیــد؛البته
بهاینروشکهیکقاشقعسلرا
درونیکلیــوانآبگرمحلکنید
ومقادیــریآبلیموتــرشبــهآن
بیفزایید.همچنینمیتوانیدبهجایآبلیموازآبنارنج
یاترنجکهاینروزهادربازارموجوداست،استفادهکنید.
توصیهاصلیایناســتکهدرزمانســرماخوردگی
فقطازمرکباتشــیریناستفادهشودتاباعثآسیبو

سوزشگلونشود.

آشنایی با خواص غذایی 
پوست میوه ها

مهر-تمامــیاجزاییکمیوهاعمازپوســتوبرگ
آنبخشــیازمیوههســتندکهدارایترکیباتومواد
مغذیسودمندیمیباشندومیتوانندموجبتقویت
بدنشماشوند.حتیبسیاریازاینقسمتهاحاوی
موادمغذیبیشترینسبتبهخودمیوهیاسبزیجات
میباشند.درادامهبه7موردازبخشهایدورریزمواد
خوراکیاشارهمیشودکهبایددرمورددورریختنآنها

تجدیدنظرکنید.
برگ های کرفس

برگهایکرفسمملوازویتامین،موادمعدنی،فیبر
ودرشــتمغذیهایفراوانیهســتند.هر1۰۰گرم
برگکرفس3.۹گرمفیبربدنراتامینمیکند،بعالوه
حاویمقادیرمناسبیچربیاشباعنشدهاست.چربی
اشباعنشدهباعثبهبودســطحکلسترولبدنشده
وریســکبیماریقلبیراکاهشمیدهد.برگهای
کرفسمنبعقــویمنیزیــموکلســیم،وهمچنین
ویتامینCوEبودهوازاینروخاصیتآنتیاکسیدانی

دارند.
برگ های کلم بروکلی

کلــمبروکلیمــادهخوراکیبســیارخوبیاســتکه
برگهایآنهمحاویموادمغذیزیادیمیباشــد.
Aتنهــا3۰گرمازبرگبروکلی۹۰درصــدازویتامین
موردنیــازروزانهبــدنراتامینمیکنــد.همانطورکه
میدانیدویتامینAبــرایافزایشقدرتدید،بهبود
سیســتمایمنیوقدرتباروریشــمامهماست.این
برگهــاهمچنینمنبــعغنیویتامینC،کلســیم،

پروتئینوآهنهستند.
پوست پرتقال

پوستپرتقالبههمراهالیهسفیدرنگزیرآنمملواز
انواعویتامینهاوموادمغذیاست.پوستخامپرتقال
حاوی1.۵گرمپروتئینومنبعغنیپتاسیم،کلسیم،
ریبوفالوین،ویتامینCوAمیباشد.پوستپرتقال
همچنینحاویآنتیاکسیدانهایفالوونوئیدبوده
کهمیتواندبهکاهشســطحکلســترولکمککند.
همچنینآنتیاکسیدانهایموجوددرآنهمچون
هیستامینعملکردهوبرایافرادمبتالبهآلرژیودر

کلسالمتریهمفیداست.
پوست هندوانه

پوستهندوانهدارایمقدارباالیسیترولینمیباشد،
اســیدآمینهایکهباعثبهبودجریانخونوتقویت
سیســتمایمنیبدنمیشــود.همچنینسیترولین
موجبکاهــشخســتگیماهیچههاشــدهوافراد
میتوانندمدتطوالنیتــریورزشکنندودرعوض

کنترلبهتریبروزنشانداشتهباشند.
پوست پیاز

پوستپیازمنبعغنیمادهایموسومبهکورسیتاست
کهبهکاهشفشــارخونوجلوگیریازلختهشــدن
خونکمکمیکند.امابهترینراهمصرفپوستپیاز
استفادهازآندرعصارهها،سوپهاوکبابهامیباشد
کهقبلازسروغذاازانجداشود.همچنینمیتوان

آنرادرچایهمخیساند.
پوست انبه

پوستانبهحاویمقدارقابلتوجهیآنتیاکسیدانو
همچنینترکیباتسالمنظیر»منجافرین«استکه

دارایخواصضدالتهابیوضدتوموریاست.

سالمت
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سالقبلبودکهبحثســربازفراریهایفوتبالیاهمانهاییکهبااستفاده
ازمدارکجعلیموفقشدندکارتمعافیتبدستبیاورندمطرحشد.داستانی
کهالبتهگریبانگیرباشگاههایمتمولیچونسپاهانوتراکتورسازیراگرفت
والبتــهدرتیمملینیزاثراتخودرانشــانداد.مهردادپوالدیمشــهورترین
بازیکناینگروهاســت.بازیکنیکهحاالدرموردبازگشــتشبهایرانحرفو

حدیثهاییشنیدهمیشود.

حضور در تیم ملی
قبلازشروعجامملتهای2۰1۵آسیادراسترالیابودکهعنوانشدبازیکنان
سربازنمیتوانندهمراهتیمملیراهیمســابقاتشوند.محمودگودرزیدر
جریاندیدارشباکیروشوملیپوشانفوتبالقبلازاعزامتیمبهاسترالیا،
مشکالتآنهاراجویاشدکهمهمترینآنهابحثمالیومحرومیتبازیکنان
ملیپوشســربازازهمراهیتیمملیبود.گویاکیروشخطاببهوزیرگفته
اســتاگرچهمنخواهانبازگشــتمهردادپوالدیبهتیمملیهستمومی
خواهممشــکلســروشرفیعیهمحلشوداماازشــمادرخواستمیکنم
مشکالتبازیحسینماهینیوشجاعخلیلزادهراهمحلکنید.کیروش
درادامهگفتهاســت:اینبازیکنانبرایتیمملیزحمتکشــیدهاندودرراه
صعودایرانبهجامجهانیتالشکردهاند.ماهینیوخلیلزادهمدتهاســت
ازشــرایطتمرینوبازیدورهســتندواالنبهدردتیمملینمیخورندواگر
منخواهانبخششآنهاهســتمبهایندلیلاستکهبرایتیمملیزحمت
کشــیدهاندوحداقلشرایطیفراهمشــودتادرباشــگاههاینظامیبازی
کنند.آنهاشــایدهرگزدیگربهتیمملیدعوتنشونداماحداقلفوتبالشان
نابودنمیشــود.ظاهراپسازاینصحبتهایسرمربیتیمملیوزیرگفته
اســتتالشــشرامیکندتابارایزنیونامهنگاریبهمسئوالننظاموظیفه
ومسئوالنارشدنظامیمشــکلبازیکنانملیپوشسربازراحلکند.وزیر
ورزشرایزنیهایخودرااماانجامدادوموافقتموردنظرکیروشراگرفت

تاویبتواندازبازیکنانسربازدرجامملتهااستفادهکند.

عدم بازگشت به ایران
حضورتیمملیدراســترالیاوجامملتهــای2۰1۵امااینبارهمجامیبرای
فوتبالایرانبههمراهنداشــت.تیمملیدرمرحلهیکچهارممقابلعراقو
درضرباتپنالتیتنبهشکســتدادوازگردونهرقابتهاحذفشد.دراین
مسابقهشــاگردانکیروش1۰نفرهشــدندآنهمبهدلیلاخراجبچهگانه
مهردادپوالدی!همانبازیکنیکهکیروشتالشزیادیداشــتویرابه
همراهتیمبهاســترالیاببردپاشنهآشیلتیمشــدومقدماتشکستایرانرا
فراهمکرد.پسازاینماجراکاروانتیمملیبهکشــوربازگشــتاماپوالدی
ترجیــحدادبهقطربرگرددوبهفوتبالباشــگاهیخوددراینکشــورمتمول
ادامهداد.پوالدیحتیدرمصاحبهایگفت:»پسازاینکهدرآســتانهآغاز
رقابتهایجامملتهایآسیاقرارشدبههمراهتیمملیبهجامملتهابروم،
اعالمکردمکهپسازپایانقراردادمباالشــحانیهبهقانونتمکینمیکنمو
بهایرانمیآیمتامشــکلکارتپایانخدمتمراحلکنم.بهشــخصهاعتقاد
دارمکارتپایانخدمتمنمشــکلینداردامابرایاینکهبهمسئوالنثابت
کنممشــکلیوجودنداردوکارغیرقانونیایانجامنشده،مطمئنًابابهپایان
رسیدنمدتقراردادمکهدوسالهاست،بهایرانمیآیم.«نوشتهروزنامههای

قطرپسازامضایقراردادپوالدی،گواهاینموضوعبود؛اینکهمهردادتنها
تاخرداد۹۴باالشحانیهقراردادداشتهودوسالنبودهاست!

پای اینترپل و فیفا هم به میان آمد
بعدازاینماجرامســئولینواکنشهاییازخودنشاندادندوحتیپایفیفا
واینترپلهمبهمیانآمد.غالمرضااســداللهیعضوفراکسیونورزش
مجلسشورایاســالمیدراینخصوصگفت:اگرفردیدرزمینه
استفادهازســندیکهباجعلتهیهشدهپروندهداشتهباشد،بهراحتی
ازطریــقاینترپلموردتعقیبقرارمیگیرد.اســداللهیاظهارکرد:
حتیمقرراتفیفانیزدراینزمینهبهحاکمیتکمکمیکندچراکه
کسیکهمقرراتداخلیکشورخودرارعایتنکردهوشکوشبهه
قانونیدرمدارکاووجودداشتهباشد،تأییدیهفیفابرایبازیدرتیم
باشگاهیکشوردیگرراازدستخواهدداد.محمدرضاتابشدیگر
نمایندهمجلسشــورایاســالمیگفت:پیشازبازیهاحاکمیت

بهایننتیجهرســیدکهبرخیبازیکناندارایکارتپایانخدمتجعلی
درمسابقاتآسیاییشــرکتکنندالبتهبهشــرطیکهبعدازآنبهکشور

برگردندتامراحــلقانونیاقــدامغیرقانونیآنهاپیگیریشــود.
عضوفراکســیونورزشمجلسشورایاسالمیدر

پایانخاطرنشــانکرد:حاکمیتدراین
زمینهوظیفهداردحتیدرصورت
پرداختجریمهبازیکنقطریاز
بیتالمالجهتحفظاعتماد
مردم،اینکارراصورتدهد
کهاخالقحرفهایورزشی

خدشهدارنشود.

بازگشت پوالدی
گذشــته روزهــای در
بازگشــت از صحبــت
ایران مهردادپوالدیبه
است.ابوالفضلجاللی
کهمدیربرنامههایعلی
کریمــیهمبــودمتنیرا

دربارهمهــردادپــوالدیدر
شــبکههایاجتماعــیقرار
دادهاستکهبهنظرمیرسد
پوالدیپشــیمانشدهاست

ودوســتداردبهایرانبرگردد:
»مهردادپوالدییكســربازواقعی

وطناســت.معافیتهایرنگارنگو
خریدخدمتهادرکنارتقلبهایوسیع

دراخذمعافیکســیراحســاسنکردهاما
مســالهپوالدیبهاندازهیكلشــگرســرباز،
افکارعمومیرادرگیرنموده.مناورادرقطر

دیدم.بســیارافسردهوپریشــانحالبود.بهامیدآنکهبامهربانیبیشتریبا
اورفتارشــود.«ظاهرامهردادپوالدیقصدداردبهایرانبرگرددودرصورت
بازگشــتبایددرتیمینظامیبازیکند.بههمیندلیلشنیدهشدهامیرقلعه
نوییوتراکتورســازیبهدنبالحضــوراینبازیکندر
ایرانوتیمتبریزیاست.قلعهنوییدرخصوص
خبــرحضورپــوالدیدرتراکتورســازیبه
یکــیازروزنامههایورزشــیگفتهبود:
»پــوالدیخوباســتامابــرایفصل
بعد!«پوالدیبازیکــنموردعالقهکی
روشاســتواگراتفــاقخاصیرخ
ندهددرصورتبازگشتبهایرانمی
تواندمجددپیراهنتیــمملیرابرتن
کند.حــالبایددیدچــهاتفاقیدرماه

هایآیندهرخمیدهد؟

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

علیرضافغانیباموفقیتدیدار
فینالجامباشگاههایجهان
راقضاوتکرد.

تیتر دو

احتمال حضور 
رئیس جمهور در مراسم 

اهدای بازوبند پهلوانی
ریسفدراسیونکشتیگفت:امیدوارمشاهدحضور
رییسمحتــرمجمهوردرمراســماهــدایبازوبند

پهلوانیدرتبریزباشیم.
بهگزارشایســنا،رســولخادمبابیــاناینمطلب
افــزود:18نفــرازدارندگانبازوبندپهلوانیکشــور
درنامهایازدکترروحانیخواســتهاندبرایاحیای
سنتاهدایبازوبند،دررقابتهایکشتیپهلوانی
کهپنجشنبهوجمعههفتهجاریدرتبریزبرگزارمی
شودحضوریابندواینسنتحسنهرادردورهمدیریت

خوددردولتتدبیروامیداحیانمایند.
ویبااشارهبهاینکهاینرقابتهابانامزندهیاد"پهلوان
علیرضاسلیمانی"برگزارمیشود،خاطرنشانکرد:
کشتیپهلوانیقدمتیبهطولتاریخایرانوریشهدر
مذهبوفرهنگاسالمی-ایرانیمادارد.امیدوارم
دکترروحانیباحضوردرتبریز،ضمنپاسخبهدعوت
میزبانیصمیمانهمردمپهلواندوستآذربایجان،با
احیایسنتاهدایبازوبندپهلوانی،دررونقورزش
باستانیوملیکشورواحترامبهپهلوانانکهقرنها
محلمراجعهاقشارمحرومومظلومسرزمینایران
بودهاند،وهنوزنیزهســتند،یاریرسانورزشملی

کشورباشند.
خــادمدرخصــوصچرایــیتقاضــایبیســابقه
هجدهپهلــوانصاحببازوبندکشــور،کــهدرقید
حیاتهســتند،برایحضوررییسمحترمجمهور
دررقابتهــاینهایی"تعیینپهلوانســالکشــور"و
اعطایبازوبندپهلوانیدرحضورهزاراننفرازمردم،
پهلوانانکشتیوپیشکسوتانورزشباستانیکشور
گفت:متاســفانهدرسالگذشــتهبرگزاریمراسم
اعطابازوبندپهلوانیبهپهلوانکشور،خارجازسنت
تاریخیمرســومودربیخبری،بدونحضورمردم
،پهلوانانوپیشکســوتانکشــتیوورزشباستانی
کشــوربرگزارگردید.امســال"فدراســیونکشتی"
و"فدراســیونورزشــهایپهلوانیوزورخانهای"به
اتفاق،آمادگیبرگزاریمراســمیدرخوروشایسته
شــانرییسجمهورمنتخبملتپهلواندوســت
ایران،واعطابازوبندپهلوانکشــوررادرشهردالور

خیز"تبریز"دارند.

بارسلونا قهرمان 
باشگاه های جهان شد

تیمهایفوتبالبارسلونایاسپانیاوریورپالتهآرژانتین
ازساعت1۴امروزیکشنبهدیدارنهاییرقابتهایجام
باشــگاههایجهانرابهقضاوتعلیرضــافغانیدر
یوکوهامــاژاپنبرگزارکردندکهدرپایانتیمبارســلونا
حریفخودرا3برصفرشکستدادوجامقهرمانیرا
باالیسربرد.لیونلمسی)36(ولوئیسسوارز)۴۹و
68(زنندهگلهایبارسلونادراینبازیبودند.بارسلونا
بااینقهرمانیتعدادجامهایخوددرســال2۰1۵را
بهعدد۵رســاند.اینتیمپیشترقهرمانیدراللیگا،
کوپادلری)جامحذفیاسپانیا(،لیگقهرماناناروپا
وســوپرکاپاروپاراجشــنگرفتهبودوتنهاسوپرجام
اسپانیاراواگذارکردتاششگانهاینتیمدرطولفصل
تکمیلنشود.بارســلوناپیشتردرسالهای2۰۰۹و
2۰۰1نیزقهرمانجامباشــگاههایجهانشدهبود
تابدینترتیببرایســومینباربتواندقهرمانیدراین
مسابقاترابهافتخاراتخوداضافهکند.علیرضافغانی
داورایرانیقضاوتدیدارامروزبارسلونابرابرریورپالتهرا
برعهدهداشت.رضاسخندانومحمدرضامنصوری
کمکهایویدراینبازیبودند.فغانیدراینبازی
بهنیمار،سرخیروبرتو،راکیتیچوجوردیآلباازبارسلونا
کارتزردنشانداد.دوبازیکنازریورپالتهنیزازداور

ایرانیاخطارگرفتند.

برد یوونتوس در زمین کارپی
تیمفوتبالیوونتــوسبابرددرزمیــنکارپیبهجمع
مدعیانقهرمانیاینفصلســریآپیوســت.هفته
شانزدهمرقابتهایسریآایتالیاعصرروزیکشنبهبا
برگزاریدیدارتیمهایکارپیویوونتوسادامهیافت
کهدراینبازیتیمیوونتوسباحســاب3بر2میزبان
خودراشکســتداد.گلزنانیووهدراینمسابقهماریو
مانژوکیچ)18و۴1(وپلپوگبا)۵۰(بودندوبرایکارپی
نیزمارکوبوریلــو)1۵(ولئوناردوبونوچی)۹۰-گلبه
خودی(گلزنیکردند.یوونتوسبااینبرد33امتیازی

شدوموقتابهردهدومجدولصعودکرد.

نخستین پیروزی چلسی بعد 
از اخراج مورینیو

تیمفوتباللســترسیتیشنبهشبدرچارچوبهفته
هفدهمرقابتهایلیگبرترانگلیسدیداریحساسی
رادرزمیناورتــونبرگزارکردکهدرپایانبرابراینتیم
3بر2یروزشــدوصدرنشــینیخودرادرلیگجزیره
ادامهداد.ریاضمحرض)27پنالتیو6۵-پنالتی(و
شینجیاوکازاکی)7۰(دراینبازیبرایلسترگلزنی
کردنــد.روملولوکاکو)32(وکویــنمیرلس)8۹(نیز
زنندهدوگلتیماورتونبودند.تیمکلودیورانیریبااین
بردجمعامتیازاتخودرابهعدد38امتیازرســاندودر

صدرجدولباقیماند.
امااتفاقویژهدیدارهایشــنبهشــببهبازیچلسی
وســاندرلنددراســتمفوردبریجبرمیگردد.جاییکه
آبیپوشانلندنینخســتینبازیخودراپسازاخراج
مورینیووســاعتیپــسازاعالمهمــکاریباگاس

هیدینکبرگزارکردندو3بریکنیزبرندهشدند.
برانیســالوایوانوویچ)۵(،پدرو)13(واســکار)۵۰-
پنالتی(گلهایتیمچلسیرابهثمررساندند.ازحواشی
جالباینبــازیمیتوانبهحمایتهــایهواداران
ازمورینیووشــادمانیفراوانرومنآبراموویچمالک

چلسیبعدازهرگلاینتیماشارهکرد.
تیممنچستریونایتدنیزدرادامهروزهایپرنوسانخود
بافنخالاینباردرورزشگاهاولدترافوردبرابرنوریچتن
بهشکســتدادتاانتقادهابهسمتاینمربیهلندی

نیزافزایشیابد.

کارلتو در آلیانس آره نا
رئیسباشــگاهبایرنمونیخدرگفتوگوباروزنامهبیلدکارلوآنچلوتیرامربیفصل
بعداینتیمآلمانیمعرفیکرد.کارلهاینتسرومنیگهرییسباشگاهبایرنمونیخ
درگفتگوباروزنامهبیلددربارهانتخابمربیبعدیاینتیمگفت:مذاکراتباکارلو
آنچلوتیبهپایانرسیدهاستواوسرمربیمادرفصلبعدخواهدبود.ایناولینبار

استکهرییسبایرنمونیخرسماجانشینگواردیوالرادر
بایرنمونیخاعالممیکندتابعدازجداییسرمربی
۴۴ســالهاســپانیاییدرپایانفصــلبالفاصله

آنچلوتیجانشیناوشود.
کارلــوآنچلوتینیزبعــدازجداییازرئالمادرید
تاکنونهدایتتیمیرابرعهدهنداشــتهاست.
رومنیگهدرپایانگفت:کارلوآنچلوتیسرمربی
بســیارموفقیســتکــهدرادامهبــااوهمکاری
خواهیمکرد.ازکاربااینسرمربیبسیارخوشحال
هســتیم.ماباآنچلوتیبرســرقراردادیسهسالهبه

توافقرسیدیم.

بازگشت سرباز فراری؟
این روزها صحبت از حل مشکل بازیکنان سرباز فراری بار دیگر مطرح شده است

استقاللخوزستاندرنیمفصلنخستلیگبرترضمن
کسبقهرمانیتوانسترکوردکمترینگلخوردهراازخود

درطولادوارلیگبهجابگذارد.
دربررســیتیمهایلیگبرتریابتدابهبررســیعملکرد
استقاللخوزستان،صدرنشــینرقابتهایلیگبرترو

قهرماننیمفصلمیپردازیم.
کلیات:استقاللخوزســتانسومینفصلحضورشدر
لیگبرترراهمباعبداللهویســیآغازکردامابااینتفاوت
کهاســتقاللدردوفصلگذشــتهبرایبقــادرلیگبرتر
تالشمیکرداماباجوانگراییاینفصلعبداللهویســی
وهماهنگیوتنوعتاکتیکیتوانســتندبااستفادهازدفاع
قدرتمندخودیکیپسازدیگریتیمهاراازپیشروبردارند
وبا32امتیازقهرماننیمفصلنخستلیگبرترشوند.
سرمربی:عبداللهویسییکیازجوانترینودرعینحال
شایســتهترینمربیانلیگبرتراستکهابتدانامخودرابا
موفقیتدرصبایقموکسبســهمیهآسیاییبااینتیم
مطرحکرداماویســیکهبرایموفقیتپیکانراانتخاب
کردهبودنتوانســتمسیرپیشــرفتراادامهدهدوپساز
یکفصلبهاســتانخودشبازگشــتوهدایتتیمتازه
لیگبرتریشدهاستقاللخوزســتانرادردستگرفت.
گوردیوالیفوتبالایراندردوسالنخستهیچگاهنشانی

ازویسیصبایقمنداشــتاماباتغییراتگستردهایکه
اینفصلدرتیمشایجادکرد،ضمنکسبقهرمانینیم
فصلرکوردهایجالبیراازخودبرجایگذاشتهاست.

مدیریت:مدیریتاســتقاللخوزســتانهموارهباهدف
حمایــتکارکردهاندوحتــیدربدتریــنروزهایفصل
گذشتههمکهاستقاللبرایسقوطنکردنمیجنگید،
ازعبداللهویســیحمایتمیکردند.آنهابالفاصلهپس
ازاتماملیگعبداللهویســیرادرسمتشابقاکردندوبه
قابلیتهایاینمربیواقفبودند.اســتقاللخوزستان
بهواســطهبرنامهریزیایکهبرایدخلوخرجشانجام
داده،معموالمشــکلمالینداردوتیمایــنفصلراهم
باپنجمیلیاردتومانبســتهاند.اســتقاللخوزستانجزو
ســرمایههایبانکملیایرانمحســوبمیشودکهزیر

نظرگروهملیفعالیتمیکند.
بازیکنان:یکیازنقاطضعفاستقاللدرفصولگذشته
حذببازیکنمســنازاستانهایمختلفکشوروتوحه
نکردنبهبازیکنانبومیبوداماعبداللهویســیدرفصل
جاریاسکلتتیمشرابابازیکنانبومیخوزستانبسته
وبدونشکنسلجدیدازبازیکنانخوزستانیدراینتیم
درحالپرورشهستندکهمیتوانندمانندفوالدخوزستان
فوتبالیستهایمســتعدیرابهکشــورمعرفیکنند.در
کنــاربازیکنانخارجیخوباســتقالل،بازیکنانیمانند
زبیدی،بیتسعید،جانفزا،عاشوریو...ازتیمفوالدنوین

خوزستانبهاستقاللپیوستند.
میانگینسنیبازیکنان:2۴٫۵1

تعدادبردوباخت:استقاللخوزستاندر1۵بازیگذشته
خود،۹پیروزی،۵تســاویویکشسکتراتجربهکرده
است.آماراینتیمدرداخلخانهشامل۵بردودوتساوی
اســتودرخارجازخانهشــامل۴برد،3تســاویویک

شکستاست.
تعدادگلزده:اینتیمهمچنیندرهمینتعدادبازی،18
گلبهثمررســاندهوچهارمینخطحملهخطرناکلیگ
محســوبمیشــود.آنها12گلدرخانهو6گلهمدر

خارجازخانهبهثمررساندهاند.

»ترین«های قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر

ورزش
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فارسی را پاس بداریم
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چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم
چون رود خروشنده، خروشان توایم

چون ابر بهاریم پراکندة تو
چون زلف تو از خانه به دوشان توایم
)رهی معیری، شاعر معاصر، رباعیات(

برخی از به کار بردن واژگان فارسی احساس شرم می کنند
درقرنهجدهم،فارســیزبانیبینالمللیبود.مســعودخیاممیگوید:»زمانیکهباپروفسور
کسفورددیدارداشتم،مدارکیبهمندادکهنشان جانگریمستشرقواســتادتاریخدانشگاهآ
میداددرقرنهجدهمافرادیکهازغربوکمپانیهندشــرقیبرایتجارتبهســمتشرق
میآمدهاند،زبانتجاریشانزبانفارسیبودهاســت.زبانفارسیبیشترینکاراییرادرشرق
داشتکهمتأسفانهماشــهیدشکردیم«.ایننکتهرابگذاریدکناروضعیتامروززبانفارسیو

حالوروزبدیکهدارد.
زبانفارسیباهمهفرازونشــیبهایتاریخیوآمیختگیبازبانهایگوناگون،بهدلیلقوت
ذاتیآنهنوزماناوزندهاســتامابهدلیلانبوهآســیبهاییکهمتوجهآنشدهاستخطرهای
زیادیپیشروداردکهاهمالوسستیمیتواندخطراتجدیتریرامتوجهاینزبانکند.دراین
قرنهایمتمادیچهآنهاکهبهبهانهدفاعاززبانفارسیوپاالیشآناززبانهایدیگربهویژه
عربیوچهآنهاییکهدرصددجایگزینیخطیبرایآنبودند،هیچکدامبهدلیلافراطونشناختن

موقعیتواقعیتاریخوفرهنگوادبایرانراهبهجایینبردندوزبانفارسیبهرغمآسیبهایی
کهازاینناحیهدید،برپایهاســتوارخودایســتاد.بااینهمهوبهرغموعدهایکهفردوسیبزرگ
داد،هرآینهممکناستاینکاخبلندازبادوباراننامهربانیهاوجفاهاییکهخودمانعاملآن
هستیمگزندببیندوگناهایناتفاقبرمانوشتهشود.ایننکتهالبتهمبتنیبراشاراتیاستکهاین
روزهاگریبانرســانههاوبهویژهفضاهایمجازیراگرفتهاست.نبایدازیادببریمکهدرگذشته
6۰هزارزبانوجودداشتهامادرحالحاضرحدودسههزارزبانفعالداریم.اگربخواهیمتنها
1۰زبانراازمیاناینهابیرونبکشــیم،قطعًایکیازآنهازبانفارسیاستزیراهمهنوعکارایی

داشتهاست،اماکملطفیهاوتوسریهایمااینزبانرابیشازپیشازبینمیبرد.
آنچهفاجعهبارتراستایناستکهبرایبرخیتذکروهشدارنسبتبهسستانگاریدربرابرزبان
فارسییکشوخیتلقیمیشــودونهتنهااینتذکراتراجدینمیگیرندکهدغدغهایهمدر
برابرآنندارندوبهتعبیریکهمقاممعظمرهبریدرجاییفرمودندکاربهجاییمیرسدکهبرخی

ازبهکاربردنواژگانفارسیاحساسشرممیکنند.
امروزاگریکمتنفارسیبدونغلطنگارشیپیداشودازاتفاقاتنادرخواهدبود.انبوهمتونیکه
دررسانههایانامههایاداریورسمیوفضاهایمجازینوشتهمیشود،مملوازاشتباهاست.
اشتباههاینحویونگارشیوواژگانیکهنشانمیدهدجامعهبهزبانفارسیاهمیتنمیدهد.
چراهیچوزیرومدیریدراینکشــوردرکنارمشاورانخودیکمشاورادبیندارد؟کهاگراین
گونهبوداینهمهنامهوگزارشاداریپرازغلطواشتباههاینگارشینوشهنمیشد.فراموش
نمیکنمیکروزدوســتیمیگفتدرپیاقامهیکدعویبــهدادگاهرفتموپسازاینکهکار
تمامشــدوحکمماصادرشــدبااینکهمنکارشناسادبیاتوکارشــناسارشدزبانشناسی
هســتمنتوانســتمازمتنحقوقیحکمبفهممحاکممیامحکوم.اینیکواقعیتاستکهما
دربســیاریازشئوناجتماعینسبتبهزبانودرستنویســیکوتاهیمیکنیم.)منبع:بهار

سالمت/علیرضاحیدری(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

شاعری با یک پرنده آبی
نگاهی به کتاب»مرگ دنتون و داستان های دیگر«

داستانکوتاهاغلبمحصولجریانیاستکهبهادبیاتتنهابهعنوانسرگرمینمینگرد،بنابراین
مقبولطبعمخاطبانحرفهایترادبیاتاســت؛بهخصوصوقتیپایگزینشداســتانهاییاز
نویسندگانمعتبردرمیانباشد.»مرگدنتونوداستانهایدیگر«بهاینجریانازادبیاتداستانی
تعلقدارد؛مجموعهیهشــتداستانکوتاهازنویسندگانانگلیســیزبانکهنشرآموتباترجمه
مجتبیویســیمنتشرشانکردهاســت.مجتبیویسیقریببهدودههاســتکهبهطورجدیبه
ادبیاتوترجمهادبیمشــغولاست.ازدوکهحرفمیزنمازچهحرفمیزنم)هاروکیموراکامی(،
ابداعمورل)آدولفوبیوئیکاسارس(،دورهگردها)پلهاردینگ(،مرگیکناتورالیست)شیموس
هینی(،اعترافاتیکرماننویسجوان)اومبرتواکو(،رقصهایجنگ)شرمنالکسی(،شاعری
بایکپرندهآبی)چارلزبوکفسکی(ازجملهکتابهاییهستندکهبهقلمویسیبهفارسیبرگردانده
شدهوتعدادآنهابه1۴عنوانمیرسد.مجتبیویسیدراینمجموعهبهسراغنویسندگانیرفتهکه
اغلبمعاصرندوهمچنانمشغولنوشتنهستند.بنابراینمیتوانگفتکتابحاضرانعکاسدهنده
آنچیزیاستکهدرادبیاتمعاصرانگلیسیزبانومشخصاداستاننویسانامریکاییدرجریان
است.عناوینداستانهاونامنویسندگانشانبدینقراراست:طبیعتبیجان)داندلیلو(،توازن
ممتاز)استیفنکینگ(،عالمخاکی)سامشپارد(،خبربد)مارگارتاتوود(،پدرمبامنازحقایقپیری
میگوید)گریسپیلــی(،مرگدنتون)مارتینایمیس(،هرچهگروبگــذاری،منازگرودرمیآورم
)شرمنالکسی(ومرگدراکسلسیور)پی.جی.ودهاوس(است.درمیاننویسندگانداستانهای
کتابکســانیچونمارگارتاتوود،سامشپارد،استیفنکینگاســامیآشناومعتبریمحسوب
میشوند،داندلیلووبهخصوصشرمنالکسینیزبهتازگیدرمیانمخاطبانفارسیزبانشهرتی
بهدســتآوردهاند،امادیگرنویسندگاناینداستانهانیزهمانندمارتینایمیس،گریسپیلیوپی

جیودهــاوسنیزچهرههاییدرخوراعتناهســتندکه
کتابحاضرمیتواندسببآشناییبیشترمخاطبایرانی
باآنهاوآثارشانمیشود.رسماســتکهدرآثاریازاین
قسمکهدربرگیرندهداستانهاییازنویسندگانمختلف
هستند،مترجمدرابتدایهرداستانمقدمهایهرچند
کوتاهبرایمعرفینویسندهواثرمینویسدکهمدخلورود
بهداستانباشــد.کتابحاضرنیزازاینقاعدهمستثنی
نیســت،مجتبیویســیدرابتدایهرداستاندرقالب
معرفیهایموجزوکوتاهینوشتهبهبرخیکلیاتمهم
زندگیوسبکنویسندهاشــارهکردهتاخوانندگانکتاب
درصورتعدمآشناییباایننویسندگانبتواننداطالعاتی
کارآمدوکلیازآنهاداشتهباشند.امانکتهجالبکارویسی
ایناســتکهبرایپرهیزازلورفتنداستانوهمچنین
پرکردنخألاشــارهبهویژگیهایکلیهرداســتانکه
معموالدرانتهایهمینمعرفیهایکوتاهضمیمهشدهبه
هرداستاندیدهمیشوند،اینبخشازنوشتههایخود

رایکجاودرانتهایمقدمهاولکتابآوردهوازخوانندگانخواستهدرصورتیکهبهلورفتنداستان
حساسهستند،اینیادداشــتهایکوتاهراپسازخواندنهرداستانمطالعهکنند.گفتیماغلب
داستانهایاینمجموعهبهنویسندگانمتاخراختصاصدارد،مترجمبراینشاندادناوضاعو
احوالوتنوعحاکمبرداستاننویسیدردهههایاخیرکوشیدهآثاریبرخوردارازتنوعسبکیوزبانی
راانتخابکند.بااینحالبهلحاظمضمونیمیتوانرگههاییمشترکمیاناینآثارمشاهدهکردکه

داللتبراهمیتپارهایازمسائلبهعنواندغدغههایمشترکانسانهادارند.

بر مخمل آواز محمد نوری
محمدنوریخوانندهایکهباتصنیف»ایایرانایران/
گلزارســبزتبادادورازتاراجخزان...«آتشعشــقبه
ایــرانرادردلماشــعلهورترکردهاســت،اولدیماه
13۰8درتهــرانمتولدشــد.دردههبیســتباخواندن
اشعارنوینیکهبرروینغمههایروزمغربزمینوبرخی
قطعاتکالسیِکآوازیسرودهشدهبود،کارخوانندگی

راآغازکرد.
نوریطیپنجدههبیشازســیصدقطعهآوازیاجراکرد.

اوترانههــایزیادیباتممیهنیچون»جانمریم«،»شــالیزار«،»واســونک«و»جمعهبازار««را
اجراکردهاســت.یکیازمعروفتریــنترانههایوی،»جانمریم«نــامداردکهآهنگزیبایآناز
ساختههایخودنوریاست.اوباممارستبسیاررفتهرفتهبهشیوهمنحصربهفردخوددرآوازدست
یافت؛شــیوهایکهبهسختیمیتوانآنرادرزیرشاخهایازشاخههاییچونپاپ،کالسیکو...

گنجاند.
محمدنوریفارغالتحصیلزبانوادبیاتانگلیســیازدانشگاهتهرانبود.اومدتیبعدازانقالب،
فعالیتهنریخودراباآلبومدرشــبســردزمســتانیهمراهبافریبرزالچینیدرسال1368ازسر
گرفتواینهمکاریبعدهاباآلبوم»آوازهایسرزمینخورشید«ادامهیافت.ازدیگرآلبومهاییکه
باصدایاومنتشرشدمیتوانبهایننامهااشارهکرد:دالویزترین،درماهباران،شکوفهخاطرات،

چراغیدرافقوشکوفهدرشکوفهو...
اوبرندهجایزه»خورشیدطالیی«درسال78ازجشنوارهمهربودوسال138۵بهعنوانچهرهماندگار

موسیقیایرانبرگزیدهشد.محمدنوریسرانجام۹مرداد138۹درگذشت.

حال ما خوب است اما تو باور نکن!
تمرکزبخشزیادیازفعالیتهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیکشوردرتهرانعالوهبراینکهبخش
زیادیازامکاناتکشوریرادراینشهرمتمرکزکرده،تمامینگاههارانیزمعطوفبهاینکالنشهربزرگ
کردهاست.درستدرهمینروزهاییکهتهراندرگیرآلودگیهواشده،کالنشهرهایاصفهان،تبریز،
اراکومشهدنیزبعضاروزهایبدتریراتجربهمیکنندوحجمآلودگیهوادراینشهرهادربرخیموارد
باالترازتهراناستاماوضعیتاینشهرهابهاندازهتهراندرمعرضتوجهقرارنمیگیرد.بررسیهانشان
میدهددرآذرماهامســالبهدلیلسرمایزودرسدرکشور،پدیدهوارونگیدمایکماهزودترمهمان
کالنشهرهایکشورشدوپیشبینیهانشانمیدهدآلودگیهوادرتهرانو۴کالنشهردیگرتاروز
دوشنبهادامهخواهدداشت.مدیرکلپیشبینیوهشدارسریعسازمانهواشناسیکشورضمناشاره
بهپایداریجوگفتهاست:»اینپایداریجوسببانباشتآالیندههایجویوکاهشکیفیتوغبارآلود
شدنهوادرشهرهایصنعتیوپرجمعیتخواهدشد.براساسشاخصکیفیتهوا،کهمعیاریبرای
تعیینروزانهکیفیتهواومیزانارتباطآنباسطوحسالمتیافراداست،وضعیتآلودگیهوایچند
منطقهمانندتبریز،تهران،مشهدواستانالبرز،دیروزوامروز،وخیمبودهاست.«ویضمنتوصیهبه
استفادهازوسایلنقلیهعمومیوپرهیزازترددهایغیرضروریوفعالیتدرسطحشهرگفت:آخرین
نقشههایهواشناسیبیانگرتداومپایداریجودراغلبمناطقکشورطیروزهایشنبهویکشنبهاست

کهطیایندوروزکیفیتهوادراینشهرهادروضعیتناسالمبرایکلیهگروههایسنیقراردارد.
یکیازکالنشهرهاییکهدرآذرماهبیشازسایرکالنشهرهادرگیرآلودگیهواشدهتبریزاست.تبریز
زمانیباغشــهریبودکهبیمارانازمقاماتدرباریتامردمعادیبرایدرمانامراضخودبهدامان
طبیعتوهوایمطبوعایندیارپناهمیبردند،شهریکهنامخودرانیزازهمینخاصیتدرمانیآبو
هواییبهعاریتگرفتهوشهریبودکهتبوبیماریمردمانراازجانآنانمیگرفتوبهدورمیریخت.
تبریزامااکنونخودبهبیماریتبدیلشدهکهتبآالیندههاامانشرابریدهوهیچدرمانینیزبرایندرد
کارگرنمیافتدبهطوریکهممنوعیتترددخودروهایآالینــدهوکاهشفعالیتواحدهایتولیدی
کهآلودگیهواراتشدیدمیکنند،تاکنونچندانکهبایدوشایددرفروکشکردناینتبنفسگیرموثر
نبودهاند.درروزآلودهتهرانیعنیروزسهشــنبهکهشــاخصذراتمعلقدرتهران1۵8بود،اصفهان
شاخص163راتجربهکرد.)شاخصاستانداردذراتمعلقعدد۵۰است.(همچنینبررسیوضعیت
کیفیتهوادراصفهاننشانمیدهداینشهردر2۵روزابتداییماهآذرامسالتنها8روزهوایسالم
راتجربهکردهکههمینآماربهتنهاییعمقمشکالتنصفجهاندربحثآلودگیرانشانمیدهد.
عالوهبراصفهانوتبریزدرماهجاریاراکیهانیزروزهایبدیراتجربهکردندوشاخصذراتمعلقدر
اینشهردربیشترمواردباالترازعدد1۵۰بود.درهمینرابطه،حسینعلیابراهیمیکارنامی،مدیرکل

حفاظتمحیطزیستاستانمرکزیگفت:آلودگیهوایاراکدرروزشنبهبهمرزهشداررسید.
ویافزود:براساسآمارواطالعاتمرکزپایشکیفیتهوایاراک،میانگینغلظتذراتمعلقکمتر
ازدونیممیکروندرهوایاراکدرســاعت۹صبحامروزشنبهبه۴1میکروگرمبرمترمکعبرسیددر

حالیکهشاخصسنجشاستانداردآن3۵میکروگرمبرمترمکعباست.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ثمینی و بنی اعتماد به دهلی می روند
نغمهثمینیکهباهمراهیرخشــانبنیاعتمادکارگاه
فشردهفیلمنامهنویسیرادرقالبسفریبههندبرگزار
میکنــد،تأکیدکردکــهاینکارگاهبهمنزلهکپســول
فیلمنامهنویسینیست.اوگفت:کارگاهفیلمنامهنویسی
دردهلیدرادامهکارگاههایتجربههاینوشــتندر
محیطاستکهتابهحالدودورهآنبهاجرارسیدهاست.
ایناســتاددانشگاهدربارهشــکلبرگزاریاینکارگاه
مشارکتیتوضیحداد:منبیشتررویبخششناخت

اساطیرکارمیکنموخانمبنیاعتمادرویبخشفیلمنامهنویسیمتمرکزاستوبااینشیوهتقسیم
کارکردهایم.ثمینیدرارزیابیتجربههایقبلیخوددربرگزاریکارگاههاینمایشنامهنویسیدرهند
وترکیهادامهداد:اینگونهسفرهاهمیشهباتجربههایخوبیهمراهاستوهرباراینتجربههابه
لحاظشرکتکنندگانکاملترمیشودوبرنامهسفروجزئیاتکارگاههاروندبهتریپیدامیکند.او
خاطرنشانکرد:هدفاینکارگاهمطلقافیلمنامهنویسیآسانیافیلمنامهنویسیدریکهفتهنیست
واولینحرفماایناستکهکسانیکهثبتنامکردهاند،موردبازبینیکلیقرارمیگیرند.اینکارگاه
بیشترهنرجویانرادرمعرضنوشتنفیلمنامهقرارمیدهد،چراکهحتیباگرفتنمدرکلیسانس
هممشخصاکسینویسندهنمیشود.اینکارگاههامطلقابهمعنایکپسولنویسندگینیست.اگر
چنینبودوافرادمیتوانستنددریکهفتهفیلمنامهنویسیانمایشنامهنویسشوند،نویسندگیآنقدر
رنجومرارتنداشت.کارگاهمشترکفیلمنامهنویسیرانغمهثمینیورخشانبنیاعتمادنیمهدوم
بهمنماهدردهلیبرگزارمیکنندوسقفشرکتکنندگاندراینکارگاه1۵نفرتعیینشدهاست.

ناصرعبداللهی چاووشی زمان خودش بود
فریدونآسرایی،خواننده،ناصرعبداللهیراخواننده
محبوبومحسنچاووشیزمانخودشتوصیفکرد.
آسراییدرگفتوگوباخبرآنالین،سالروزدرگذشتناصر
عبداللهیرابهخانوادهاوتسلیتگفت.اوناصرعبداللهی
راخوانندهایمتفاوتباصداییمتفاوتتوصیفکردو
گفت:صدایناصرعبداللهیازدستهصداهایخاص
ومتفاوتبود.صداییکهتشخصخودشراداشتودر
همانزمانهمبهعنوانصداییتازهمخاطبانزیادی

رابهخودجذبکرد.آسراییبااشارهبهجنسصدایخاصاینخوانندهوسلیقههنریاشدرانتخاب
ترانهوملودیاظهارداشت:»بهنظرمناصرعبداللهی،محسنچاووشیزمانخودشبودوتاثیر
بسزاییدرموسیقیپاپبعدازانقالبداشت.«ناصرعبداللهیخوانندهپاپ،کارحرفهایخودرااز
سال137۴آغازکردوبامعرفیمحمدعلیبهمنی،شاعربندرعباسی،توانستآلبومهای»عشق
است«و»دوســتتدارم«رامنتشرکند.اوبیشترترانههایآثارشراازمیانشعرهایمحمدعلی
بهمنیانتخابمیکردوخودشراتحتتاثیرابراهیممنصفیمیدانست.»ناصریا«ازمشهورترین
ترانههایاینخوانندهفقیداست.پسازارائهترانهناصریامنتقدانعبداللهیگفتندکهاینکاری
اسپانیولیاستوازملودیهایجیپسیکینگبرگرفتهشدهاست،اماویمعتقدبودچنیننیست،
واینکارریتمعربیدارد،ریتمیکهبارهاباسازهایدیگرینظیرعود،دهل،ودفنواختهشده،اما
تاکنونهرگزباگیتارنواختهنشدهبود.ملودیترانهناصریاسال1376ساختهشد.عبداللهیدرسن

36سالگیوبعدازاینکهیکماهدرکمابود،چشمازجهانفروبست.

»مرگ دنتون و داستان های دیگر«
نویسندگان: استیفن کینگ، شام 
شپارد و...
مترجم: مجتبی ویسی
ناشر: آموت
قیمت: 11 هزار تومان
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