
معنای اجالس اخیر گازی تهران برای آمریکا چیست؟
اجالس اخیر مجمع کشورهای صادر کننده گاز در تهران از یک دیدگاه حاوی نکاتی بسیار جدید است. نکاتی 
که این اجالس را با همه شباهت های آن به یک اجالس اقتصادی با محوریت انرژی، متفاوت از دو اجالس 
گذشته آن میکند. اجالس تهران نمونه ای بارز از یک اجالس به تمام معنا اقتصادی - سیاسی است و دیگر از 
جنبه های اقتصادی صرف برخوردار نیست. حضور رئیس جمهوری روسیه در این اجالس و دیدارهای وی با 

صفحه ۲مقامات ایرانی و به ویژه رهبر انقالب در حاشیه این اجالس معنای خاص خود را در بر دارد ...

بحران جدید در روابط مسکو با آنکارا 
سرنگون شدن یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه در منطقه مرزی سوریه با ترکیه، چشم انداز آغاز بحرانی جدید را در منطقه و در روابط مسکو با آنکارا مطرح 

کرده است. در حال حاضر، روایت های دو طرف از این واقعه با یکدیگر متفاوت است. یکی از سواالت مطرح در این میان، این است که روسیه چه واکنشی به 
این واقعه نشان خواهد داد؟ ماجرا از آنجایی آغاز شد که حوالی ظهر امروز، برخی رسانه ها از سرنگون شدن یک فروند هواپیمای جنگنده در منطقه مرزی ترکیه 
با سوریه خبر دادند. بر اساس اعالم این رسانه ها، جنگنده های ترکیه این هواپیما را به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه سرنگون کردند. اندکی بعد، مشخص شد 

که هواپیمای مذکور، یک فروند »سوخو-24« روسی بوده که در پی هدف قرار گرفتن، سرنشینان آن با چتر نجات از هواپیما بیرون پریده اند. 
در پی انتشار این اخبار، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای، سرنگون شدن جنگنده خود را در منطقه مذکور تأیید کرد. در بیانیه این وزارتخانه 

آمده بود که یک فروند هواپیمای روسی در داخل خاک سوریه سرنگون شده که دلیل آن، احتمااًل اصابت موشک زمین به هوا بوده است. 
صفحه 3صفحه ۲صفحه 3این جنگنده در ارتفاع شش هزار متری پرواز می کرده و وضعیت خلبان های آن نیز در دست بررسی است ... صفحه 4

صبح امــروز پانزدهمین جلســه 
رســیدگی به پرونده فساد نفتی 

در شعبه ...

هاشــمی رفســنجانی با تأکید بر 
تأثیرات وحدت در جوامع اسالمی 

و مخصوصًا در بعد  ...

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
در نشســت خبری هفتگی خود در 

جمع خبرنگاران  ...

حمله وکیل 
 زنجانی 

به دستگاه قضا

به خواسته های 
 مردم توجه 

کنیم 

دولت با مخالفان 
آزادی بیان 

برخورد می کند

 نباید آمریکا جرئت کند 
از تجزیه عراق حرف بزند
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گزارش اولیه حادثه قرچک آماده شد
اســتاندار تهران گفت: گزارش اولیه حادثه قرچک به دست من رسیده اســت و من آن را مطالعه کرده ام. سید حسین 
هاشــمی در ادامه اظهار کرد: تیمی که این اتفاق را بررسی می کند از من تقاضا کرد تا وقت بیشتری داشته باشد تا ابعاد 
مختلف این اتفاق را دقیق تر بررسی کنند. وی افزود: من هم با تقاضای آنها موافقت کردم بنابراین تا آخر این هفته متن 

کامل این گزارش تهیه خواهد شد.
استاندار تهران در ادامه با بیان اینکه وقتی این گزارش نهایی شده آن را وزیر کشور خواهیم داد، افزود:  وزیر کشور تاکید 
کرده اند که اگر در این اتفاق، تخلفی ثابت شــد حتما با آن برخورد شود بنابراین اگر بر اساس گزارش نهایی اثبات شود 

که تخطی از قانون انجام گرفته است، پرونده آن به قوه قضاییه ارجاع داده می شود.
وی با اشــاره به اینکه در گزارش اولیه درباره  بررســی فیلم های دوربین های محل اتفاق صحبتی نشده است، گفت: تیم بررسی اتفاق قرچک اکنون 

دنبال این هستند که اطالعات دقیق تری به دست آورند.
هاشمی در پایان درباره  محتوای گزارش اولیه حادثه قرچک اظهار کرد: متن این گزارش فعال قابل انتشار نیست.

پنج شــنبه هفته گذشته عده ای با تجمع غیر قانونی برای برگزاری جلسه اصالح طلبان که مجوز هم داشت مزاحمت هایی ایجاد کرده بودند که وزیر 
کشــور که خواستار برخورد قانونی با متخلفان شــده بود، به استاندار تهران دستور بررســی این موضوع را داد و قرار بود تا دیروز )دوشنبه( گزارش این 

موضوع تهیه شود.

تکذیب مجروحیت سرلشکر سلیمانی در سوریه
ســخنگوی سپاه پاسداران گفت: سرلشکر قاسم سلیمانی در ســالمتی کامل پیگیر راهبرد آزادی قدس است. در پی 
انتشــار اخباری در برخی از رسانه ها مبنی بر مجروح شدن سرلشکر حاج قاسم سلیمانی در سوریه، سردار سرتیپ دوم 
پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه ضمن تکذیب این گونه اخبار، گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی 
در ســالمتی کامل به سر می برد و شــاداب، پرانرژی و پرقدرت در حال کمک به مقاومت اسالمی سوریه و عراق برای 
مقابله با تروریستی های تکفیری است و اخبار مجروحیت ایشان کذب و دروغی در راستای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
و جبهه مقاومت می دانیم. وی افزود: پیروزی های راهبردی اخیر جبهه مقاومت در سوریه و وارد شدن ضربان مهلک 

بر پیکر داعش و تروریســت تکفیری در حلب و الذقیه بهانه ای شده است تا رسانه های وابسته به صهیونیست بین الملل برای سرپوش گذاردن بر این 
شکست ها به دروغ پردازی متوسل و برای انحراف افکار عمومی هر روز به شایعات بی اساس دامن زنند.

ســردار شریف جریان سازی رسانه های معاند و وابسته به تروریست های تکفیری را تالشی محکوم به رسوایی دانست و تصریح کرد: از آنجا که حضور 
سردار حاج قاسم سلیمانی در خطوط مقدم نبرد ضد داعش و تروریســت های تکفیری از واقعیت های غیرقابل انکار است، لذا فکر می کنند با انتشار 

شایعاتی از این نوع می توانند بر افکار عمومی ملت ها و نیز رزمندگان امت اسالمی تأثیر بگذارند.
مســئول روابط عمومی کل سپاه در پایان گفت: برخالف رویای باطل و آرزوهای شیطانی دشمنان امت اسالمی سردار سلیمانی بحمدالله مصمم به 

پیگیری راهبرد آزادی قدس شریف است.

»نفوذ« نباید ابزار حذف 
رقیب شود

علی مطهری در رابطه نفوذ دشــمن، گفت: مسئله 
نفوذ موضوع ساده ای نیست و از ابتدای انقالب وجود 
داشته اســت. طبعا دشمنان می خواهند در کشور ما 
نفوذ سیاســی، اجتماعی و فرهنگی داشــته باشند 
همانطور که ما هم وظیفه داریم در کشــورهای آنان 
نفوذ کنیم و اسالم را گسترش دهیم. مگر ما به دنبال 
نفوذ در آمریکا و اروپا نیستیم؟ و البته باید هم باشیم.
این نماینده مجلــس تاکید کرد: همانطور که گفتیم 
بحث نفوذ همواره وجود داشته است ولی رهبر انقالب 
به خاطر مسئله برجام گفتند که مراقب باشید از طریق 
این مسئله دشمنان نفوذ نکنند و این یک نوع هشدار 

بود تا مراقبت بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: مســئله نفوذ بیش از آنکه نیاز به شعار 
داشته باشد به عمل نیاز دارد و ما باید مراقب باشیم تا 

نفوذی صورت نگیرد.
مطهری  خاطرنشان کرد: می توان گفت تا حدودی 
در بحث فرهنگــی نفوذ صورت گرفته اســت. االن 
وقتی زندگی خودمان را نــگاه می کنیم می بینیم که 
تا چه حدی ســبک زندگــی غربی رواج پیــدا کرده و 
متاســفانه گزارش های مایوس کننده ای در رابطه با 

نفوذ فرهنگ دشمن وجود دارد.
این نماینده مجلس گفت: درست است که بخشی از 
آســیب های فرهنگی به خاطر مشکالت اقتصادی 
است ولی بخشی از آن به خاطر تغییر فرهنگ هاست. 
مســائلی مانند طالق نشان می دهد بحث فرهنگی 
ما مشکل دارد و سبک زندگی اســالمی تغییر کرده 
است. در رســتوران ها و غذاخوری ها نیز شاهد رکود 
فرهنگی هستیم. نوع پوشش نیز نسبت به 15 سال 
پیش تغییر کرده و سبک غربی بیشتر شده است که 
این نشان می دهد نفوذ مقداری صورت گرفته است.
مطهری تصریح کرد: نفــوذ نباید به عنوان یک ابزار 
در دســت برخی ها برای بیرون کردن رقبا از صحنه 

قرار گیرند.
وی در ادامه پیرامون شــعاری در رابطه با بازداشــت 
خبرنگاران گفت: بازداشــت خبرنــگاران برای من 
روشــن نیســت. نمی توانیــم بگوییم ایــن موضوع 
بهانــه ای بــوده یا بــرای فشــار بــه اصالح طلبان 
 انجــام شــده اســت امــا توضیحــی در ایــن رابطه 

داده نشده است.
وی تاکید کرد: در گذشــته نیز حدود 30 الی 40 نفر 
از خبرنگاران را بازداشــت کرده اســت و ما از وزارت 
اطالعات خواســتیم در این خصــوص توضیح دهد 
و البتــه از توضیحاتــی که دادنــد قانع نشــدیم. در 
توضیحاتــی که ارائه شــد نهایــت این بــود که یک 
خبرنگار با یــک خبرنگار بی بی ســی صحبت کرده 

است.
مطهری گفت: مگر یک خبرنگار چه چیزی از اسرار 
نظام دارد که بخواهد به دشــمنان بگوید. البته بعدا 
معلوم شــد هدف از این کار این بود که در رسانه یک 
رعبی ایجاد کنند و االن مــن بدبینم که نکند دوباره 

چنین جریانی باشد.
این نماینده مجلس افزود: امروز برخی از خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران نگران این هســتند کــه نکند ما را 

دستگیر کنند و این خیلی بد است.
مطهــری یادآور شــد: در رابطــه با علت بازداشــت 
خبرنگاران یک تذکر به وزرای اطالعات و دادگستری 
نوشتم و در رابطه با علت بازداشت خبرنگاران توسط 
اطالعات ســپاه ســوال کردم ولی متاســفانه کسی 
که این تذکر را داد اســم ســپاه را قرائت نکرد که این 
سانسورها به ضرر کشور است و اینکه سپاه به مسئله 
بازداشــت خبرنــگاران وارد شــود باعــث دوگانگی 

می شود.

نباید آمریکا جرئت کند از تجزیه عراق حرف بزند
می توان به راه حل عملی برای مقابله با تروریسم دست یافت

روز دوم نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در حالی امروز پی گرفته شد که 
در کنار آن روسای جمهور کشــورهای مختلف با رهبر انقالب و رئیس جمهور 
روحانی دیدار و درخصوص مسائل منطقه ای و جهانی گفت و گو کردند. موضوع 

مقابله با تروریسم و امنیت جهانی ازجمله محورهای این گفت و گوها بود.

نگذارید آمریکا جرئت کند از تجزیه عراق حرف بزند
از جملــه دیدارهای امــروز، دیدار فــواد معصوم رئیس جمهور عــراق و هیئت 
همراهش بــا رهبر انقالب بود. آیــت الله خامنه ای در این دیــدار که با حضور 
اســحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور برگزار شــد، با اظهار خرســندی از 
پیشروی های اخیر در عراق و غلبه نسبتًا خوب بر فتنه داعش، بر لزوم مراقبت 
از وحدت کنونی در عراق تأکید کردند و افزودند: در ساختار تشکیالتی حکومت 
عراق، رئیس جمهور از جایگاه خاصی برخوردار اســت و می تواند در کم کردن 

اختالفات و افزایش وحدت، نقش آفرینی مؤثری کند.
ایشان با اشاره به تالش برخی طرف های خارجی برای ایجاد اختالف در عراق، 
خاطرنشان کردند: مردم عراق اعم از شــیعه و سنی و کرد و عرب، قرنها است 
که بدون هیچ مشــکلی در کنار یکدیگــر زندگی می کنند اما متأســفانه برخی 
کشورهای منطقه و همچنین بیگانگان به دنبال بزرگنمایی اختالف ها هستند 
که باید در مقابل آن ایســتاد و از هرگونه بهانه ای که زمینه ســاز بروز اختالفات 
می شود، پرهیز کرد. رهبر انقالب، بروز اختالفات و کشیده شدن آن به صحنه 
عمومی عراق را زمینه ساز اظهارات مداخله جویانه بیگانگان دانستند و گفتند: 
نباید فضا به گونه ای شــود که آمریکاییها به خود جرأت دهند تا به صورت علنی 

صحبت از تجزیه عراق بکنند. 
ایشان با بیان اینکه قطعًا مسئوالن عراقی، روابط خارجی با کشورهای دیگر از 
جمله آمریکا را براساس مصالح و منافع مردم این کشور تنظیم خواهند کرد، تاکید 
کردند اما نباید به آمریکایی ها اجازه داد که عراق را همچون ملک شخصی خود 

تصور کنند و هر صحبتی را بیان و هر اقدامی را انجام دهند.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه عراق امروز به واسطه ملت بزرگ خود و همچنین 
جوانان توانمند و هوشیار، با عراق گذشته کاماًل متفاوت است، گفتند: جوانان 
عراق اکنون بیدار شــده اند و به قدرت و توانایی خود پی برده اند و چنین جوانانی 
قطعًا زیر بار ســلطه آمریکا نخواهند رفت. آیت الله خامنه ای نیروهای داوطلب 
مردمی عــراق در جنگ با داعش را مظهر بارِز بیــداری و قدرت جوانان عراقی 
خواندند و تأکید کردند که باید از ظرفیت و توانایی های جوانان عراق برای رساندن 
این کشور به جایگاه شایسته خود بیش از پیش استفاده شود. ایشان همچنین بر 
آمادگی همه جانبه جمهوری اسالمی ایران برای انتقال تجربیات و توانایی های 

علمی، فناوری، دفاعــی و خدماتی خود به عراق تاکید کردنــد و افزودند: باید 
تالش شود تا سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور ارتقای بیشتری یابد.

می توان به راه حل عملی برای مقابله با تروریسم دست یافت
آیت الله خامنه ای همچنین در دیدار دیگری با عبدالمالک سالل نخست وزیر 
الجزایر و هیأت همراهش با اشــاره به نزدیکی دیدگاه های سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران و الجزایر در بســیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی گفتند: 
عالوه بر نزدیکی دیدگاههای سیاسی، همواره ملت ایران دیدگاه مثبتی به کشور 
و مردم الجزایر داشــته اســت و این موضوع هم به دلیل مجاهدت های مردم 

الجزایر بر ضد استعمار، در دوران انقالب الجزایر است.
رهبر انقالب با اشاره به سخنان نخست وزیر الجزایر درخصوص پدیده داعش و 
لزوم مقابله جدی کشورهای منطقه با تروریست هایی که چهره اسالم را تخریب 
کرده اند، گفتند: موضوع داعش و تروریســت هایی که با نام اسالم در سراسر 
منطقه پراکنده شده اند، یک موضوع عادی و طبیعی نیست بلکه این تروریست 

ها بوجود آورده شده اند و مورد حمایت هستند. 
آیت الله خامنه ای با اظهار تأسف از حمایت برخی کشورهای اسالمی منطقه از 
تروریست های داعش و همچنین با اشاره به حمایت امریکا و دشمنان اسالم از 
این تروریست ها تأکید کردند: کشورهای اسالمی که دلسوز هستند و با یکدیگر 
تفاهم بیشــتری دارند، می توانند با گفتگو و همکاری، بــه راه حل عملی برای 

مقابله با تروریست ها برسند. 
ایشان با یادآوری جبهه مقاومت متشکل از الجزایر، ایران، سوریه و چند کشور 
دیگر که در ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تشکیل شده بود، افزودند: برخی 
کشــورهایی که دنباله رو امریکا هســتند، مانع از ادامه فعالیــت آن مجموعه 
شدند اما به نظر می رســد اکنون زمینه تشکیل چنین مجموعه ای متشکل از 
کشورهای اســالمی که دارای دیدگاههای مشترک هستند، وجود دارد.  رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگر چنین مجموعه ای تشکیل شود، این 
کشورهای اسالمی می توانند در مســائل مهم دنیای اسالم تأثیرگذار باشند و 

برای مشکالت منطقه و با مبارزه با تروریست ها، اقدامات عملی انجام دهند.

تروریسم مانند بیماری مسری همه کشورها را تهدید می کند
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهوری نیز امروز با روســای جمهور 
بولیوی، نیجریه و نخســت وزیر الجزایر دیدار و گفت و گو کرد. روحانی در دیدار 
با اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی به همکاری و مشــارکت دو کشور در مبارزه 
با تروریسم و یکجانبه گرایی اشــاره کرد و افزود: معتقدیم در جهان امروز همه 

کشــورها در مجامع بین المللی دارای یک رأی هســتند و نباید کشوری به خود 
اجازه دهد تا در امور دیگر کشــورها مداخله کند، چرا که از دیدگاه ما استقالل و 

حق حاکمیت ملی کشورها حائز اهمیت است.
رئیس جمهور با اشاره به اوضاع منطقه تاکید کرد: معتقدیم در سوریه، عراق و 
یمن و نقاط دیگر باید با تروریســم مبارزه شود و کشورها نیز حق دخالت در امور 
داخلی دیگر کشورها را ندارند. به گفته او برای رفع معضالت، تالش ها باید روی 

رسیدن به راه حل سیاسی در راستای خواست ملتها متمرکز شود.
روحانی بــا بیان اینکه امروز همه کشــورهای جهــان باید در برابــر گروه های 
تروریســتی ایســتادگی و مقاومت کنند، گفت: نباید اجــازه دهیم تا گروه های 
تروریستی اقدامات ضد انســانی خود را به آسانی انجام داده و حقوق ملت ها از 

سوی قدرت های زورگو تضییع شود.
رئیس جمهور در دیدار با محمدو بوهاری رئیس جمهوری نیجریه نیز با تأکید بر 
اینکه ایران و نیجریه در زمینه مســایل منطقه ای و مبارزه با تروریســم دیدگاه و 
اهداف مشــترکی دارند، اظهارداشت: تروریسم به عنوان یک بیماری مسری، 
همه کشــورها و مناطق جهان را تهدید می کند و مبــارزه جدی و همگانی با آن 

ضروری است.
روحانی با بیان اینکه متأسفانه برخی کشــورها تروریسم را ابزاری برای پیشبرد 
سیاســت های خود در نظر گرفته اند، گفت: باید این واقعیت برای همه تفهیم 
شود که تروریسم خطری همگانی است و باید به جایی برسیم که همه کشورهای 

منطقه و جهان علیه تروریسم همکاری و همفکری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تروریست ها رفاه و جان مردم جهان را به خطر انداخته و ضد 
انسان ها و تمدن بشری اند، تاکید کرد: از همه مهم تر این که با ادعای اسالمی 
بودن فعالیت می کنند و در حقیقت ماموریتشــان بدنام کردن دین مبین اسالم 

است؛ لذا همه وظیفه داریم با این خطر بزرگ مقابله کنیم.
رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران را دارای تجربیات فراوانی در زمینه مبارزه 
با تروریســم خواند و گفت: تهران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه در 

اختیار کشورهای دوست از جمله نیجریه قرار دهد.
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار با عبدالمالک سالل نخست وزیر الجزایر، 
نیز تاکید کرد که نام الجزایر در حافظه مردم ایران به عنوان ملتی قهرمان مبارزه 
با استعمار ثبت شده اســت. روحانی نظرات و مواضع ایران و الجزایر را در مورد 
مسایل منطقه از جمله در عراق، سوریه، یمن و همچنین شمال آفریقا نزدیک 
توصیف کرد و گفت: همه مســایل منطقه فقط از راه سیاسی و گفتگو قابل حل 
و فصل خواهد بود و ایران و الجزایر با توجه به سوابق خود می توانند در این راستا 

همکاری و همفکری مؤثری داشته باشند.

واکنش روزپیگیری روز

به خواسته های مردم توجه کنیم و نگذاریم ناامید شوند
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر تأثیرات وحدت در جوامع اسالمی و مخصوصًا در بعد داخلی، گفت: باید به خواسته های مردم توجه کنیم و نباید بگذاریم آنها نا امید شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همراهی با مردم در اوج قدرت را یک اصل اسالمی دانست و گفت: قدرت، باید اقتدار قلبی نظام را باال ببرد و در غیر این صورت، فواید درازمدت ندارد.
وی توجه به نظر مردم را یک اصل اصیل اســالمی و برخاسته از سیره نبوی دانست و با اشــاره به وصیتی که پیامبر اسالم )ص( به حضرت علی)ع( در خصوص خالفت پس از خودشان 
فرمودند، گفت: با اینکه در غدیر جانشینی حضرت علی )ع( به عنوان یک آموزه آسمانی اعالم شد، اما وقتی مردم نخواستند، 25 سال خانه نشینی اختیار کرد و در کنار مشورت به خلفا، 

کشاورزی می کردند.
فرمانده هشت سال دفاع مقدس با بیان برخی از گفت وگوهای حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در خصوص دفاع از اسالم و جلوگیری از انحراف، گفت: آنچه در این گفت وگوها 

برجسته است، تأکید آن امام همام بر توجه به خواست مردم است.

سیاسی
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 حمله وکیل زنجانی 
به دستگاه قضا

دولت با مخالفان آزادی بیان 
برخورد می کند

صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی 
در شــعبه 15 دادگاه انقالب و به ریاســت قاضی صلواتی 
برگزار شد. در این جلسه رســول کوهپایه زاده وکیل متهم 
ردیف اول پرونده فســاد نفتی دفاعیات خــود را از زنجانی 
ادامه داد و دســتگاه قضا را متهم کرد که در این پرونده بی 

طرف نیست.

فرض را بر مجرم بودن زنجانی گذاشتند
کوهپایه زاده در دفاعیات خود از زنجانی بار دیگر تاکید کرد 
که موکلش متهم اســت و مجرم نیست. وی با بیان اینکه 
زنجانی از ابتدا مجرم تلقی شده، گفت: در راستای اثبات 
این پیش فرض و ادعا هم تالش قابل توجهی صورت گرفته 
اســت. کوهپایه زاده در توضیح با اشــاره به اینکه در بیان 
ســابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان 
در 16 سال قبل اشاره شده، گفت: یعنی 16 سال پیش از 
ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی 
که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است. وکیل بابک 
زنجانی همچنین گفت که تغییرات در شناسنامه موکلش 
در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دالیل اتهامی در این 
پرونده اعالم شــده که این موضوع عدم رعایت بی طرفی 
در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شــده هیچ یک از 
خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشــور، مردم و نهادهای 
عمومــی و دولتــی در جهت رفع مشــکالت انتقــال ارز، 
کاالهای اساسی و طرح های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد 
و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود. کوهپایه زاده با بیان 
اینکه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات زنجانی در 
جهت جلب اعتماد مسئوالن اقتصادی کشور بوده، گفت: 
این در حالی است که بانک ها و شرکت های متعدد موکل 
من ســالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس 

شده است.

بدهی به شرکت نفت مورد تایید زنجانی است
کوهپایه زاده با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم 
مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به 
تمکین مقابل قانون هســتیم، گفت: اینکه موکل من به 
شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم 
از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم. وکیل زنجانی 
با بیان این مطلب تصریح کرد: نکته مورد توجه این است 
که چون بابک زنجانی بدهکار است لزومًا مجرم نیست و 
در راستای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق 
ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخالقی را زیر پا بگذاریم. 

وی همچنین در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی 
متهم پرونده نفتی اظهار کرد که بسیاری از مواردی در کیفر 
خواســت به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان 
شرکت موکل، مورد اســتناد قرار گرفته است در حالی که 
خود این افراد در مظان اتهام قرار داشته اند.  وکیل زنجانی 
در بخش دیگری با بیان اینکه در کیفرخواست دادستانی به 
اظهارات آقای»ی« معاون وقت اقتصادی وزیر اطالعات 
هیچ اشاره ای نشده است، گفت: به عنوان مثال آقای ی به 
عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می گوید 
نکته مهم دیگر این بــود که زنجانی بابــت جابه جایی ارز 
روشــهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت 
آن بررسی می شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمانهای 
قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع 
تحریم خود در بســیاری از موارد درســت عمل کرده بود.  
کوهپایه زاده ادامه داد: آقای »ی« همچنین در بازپرسی 
گفته اســت که در وزارت اطالعات موضوع به این شکل 
تعریف شد که زنجانی برای سرمایه گذاری در کشور و انتقال 
منابع خود به ایران تشویق شــود که از جمله این اقدامات 
می توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام 
بانک پارسیان اشاره کرد. به گفته وی از دیگر اظهارات آقای 
»ی« معــاون وقت اقتصادی وزارت اطالعات در شــعبه 
بازپرسی، این اســت که گفته است آقای زنجانی فردی با 

هوش و وطن دوست است.

دستگاه قضا بی طرفی را رعایت نمی کند 
وکیل زنجانی با بیان این موارد گفت: متاسفانه همه مواردی 
که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده 
و بی طرفی در دســتگاه قضایی صورت نگرفته است. وی 
عــدم توجه به اظهارات برخی مطلعــان و متهمان پرونده 
و اســتعالم هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محســوب 
می شــود را نشــان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی 
خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه ای که 
در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت 
و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعالم می کند که 
مبلغ 435 میلیون یورو تعامالت فیمابین به درستی انجام 
شده است. متاســفانه در کیفر خواســت دادستانی هیچ 
اشــاره ای به این مسائل نمی شــود بلکه به آن در راستای 
جلب اعتماد مسئوالن توجه می شود.  کوهپایه زاده با اشاره 
به این موارد اظهار کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدالل و 
قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی طرفی 

و انصاف است؟

محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت در نشســت خبری 
هفتگی خود در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت آن ها 
پاسخ داد. هیئت نظارت بر اجرای برجام، برخورد با مخالفان 
آزادی بیان و برهم زنندگان تجمعات قانونی، ماجرای سیب 
زمینی های دفن شــده و خداحافظــی نعمت زاده از جمله 

مواردی بود که نوبخت درخصوص آن ها سخن  گفت.

 نگرانیم هر سرمایه  گذار خارجی را 
»نفوذی« بخوانند

نوبخت در پاســخ به ســوالی در خصوص تشکیل هیئت 
نظارت بر برجام، با بیان اینکه این هیئت تشــکیل خواهد 
شــد، گفت: باید همه موضوعات برجــام را به این هیئت 
واسپاری کنیم و این هیئت نیز گزارش خود را به مقام معظم 
رهبری تقدیم کند. اینکه از فردا هر کسی به خودش اجازه 
دهد بگوید این نحوه اجرای برجام طبق چهارچوب نیست، 

سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. 
ســخنگوی دولت با اشــاره به موضوع ســرمایه گذاران 
خارجی در دوره پسابرجام تاکید کرد: باید نگران باشیم که 
از پس فردا هر کسی که بگوید این سرمایه گذار که می آید 
نفوذی است را باید ثابت کنیم که این سرمایه گذار نفوذی 
نیســت. کافی است این دو اتفاق توسط برخی که آتش به 
اختیار هستند به شکلی که خود فتوا می دهند و خود عمل 

می کنند رخ بدهد. لذا نگرانیم فرصت ها از دست برود.
نوبخت تاکید کــرد: قطعا وقتی تحریم ها لغو می شــود 
شــرکت های بزرگی بــه ایران می آینــد لذا بایــد ببینیم 
سهامداران این شرکت ها چه کسانی هستند و سود آن را 
به کجا می برند و بعد ماجرا درست کنیم. وی با بیان اینکه 
فرصت پســاتحریم و پسابرجام فرصت بسیار خوبی برای 
کشور است یادآور شد: هیئت نظارت بر برجام که تشکیل 
شــده قانونا مسئول اجرای این ســند است لذا ما نباید در 

کرسی قضاوت بنشینیم و حکم صادر کنیم.

دولت جلوی مخالفان آزادی بیان را می گیرد
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی که جویای برنامه 
دولت بــرای حمایت از میتینگ هــای انتخاباتی دارای 
مجوز بود، گفت: حادثه ورامین همان طور که اولین مورد 
نبود، اخرین هم نخواهد بود. تقابل دو سلیقه است. یک 
ســلیقه اجازه مــی دهد همه افراد در چهــار چوب قانون 

اساسی بتوانند نظر بدهند، ولی سلیقه دیگر 
نه. کما اینکه مخالفان دولت تا جایی که 
می توانند برنامه های خودشان را برگزار 

می کنند و هیچ مزاحمتی برایشــان نیست. اما باید از این 
سو هم تحمل کنند تا نظرات مقابل آنها هم مطرح شود. 
وی تصریح کرد: اگر به اصول پایبند هستیم اصول در این 
کشور می گوید در جمهوری اسالمی قانون و شرع یکسان 
است وقتی قانون اجازه داد کسی اجتماعی داشته باشد و 
ســخنرانی کند هر کسی این اجتماع را به هم بزند خالف 
قانون و شــرع عمل کرده است. نوبخت در این خصوص 
تاکید که نباید اجازه دهیم جلوی ازادی بیان و ازادی نظر 
را بگیرند. موضع صریح و قطعی دولت این اســت که اگر 
کسی با آزادی بیان مخالفت کند جلوی او را خواهیم گرفت. 
به گفته نوبخت اگر نمی شود هر مقامی مثل وزارت کشور 
اظهار نظر کند و برخی بگویند »او غلط کرده«! وی در ادامه 
ضمن تشکر از معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: باید در 
این بخش از سخنان معاون اول قوه قضائیه تشکر کنم که 
وقتی عده ای تجمعات قانونی دیگران را به هم می زنند با 

آن برخورد صورت می گیرد.

سیب زمینی ها متعلق به دولت نبوده است
نوبخــت همچنیــن در بخش دیگری از این نشســت در 
خصوص خبری که یکی از نمایندگان مجلس آن را اعالم 
کرده است و آن امحای 1700 تن سیب زمینی است گفت: 
اینکه دولت می خواهــد امحاء کند اصال این اقالم برای 
دولت نیست. به گفته او سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 
طریق بانک توسعه صادرات این تعهد را دارد که اگر بازار 
صادراتــی برای این محصوالت یافته شــد، دولت درباره 
صادرات این محصوالت کمک می کند. لذا دولت از طریق 
یارانــه صادراتی از اینگونه محصــوالت حمایت می کند. 
نوبخت در خصوص اخباری مبنی بر عزل نعمت زاده نیز 
گفت: این مسئله صحت 
ندارد. نعمت زاده از 
باتجربــه  وزرای 
کشــور است و 
کار خود را ادامه 

خواهد داد.

فروپاشی می تواند برای آمریکا هم تکرار شود
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: فروپاشی می تواند برای ایاالت متحده آمریکا نیز اتفاق بیافتد. آیت الله عباس واعظ طبســی در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه امام رضا )ع( افزود: البته ایران به دنبال این 

مسائل نیست و همه را به صلح، همراهی و همکاری، احترام به مردم و دخالت نکردن در امور کشورها دعوت می کند و در صورت رعایت این موارد آماده هرگونه همکاری نیز خواهد بود.
وی اظهار کرد: رجال سیاسی دنیا از قدرت فکری باالیی برخوردار هستند و می توانند به جای فکر به سلطه گری و استثمار کشورهای ضعیف و منابع مالی آنها، با منطق صحبت کنند و در این راستا عمل نمایند.
وی گفت: رجال سیاسی دنیا باید بدانند که اسالم با قدرت، نفوذ و اراده مردم، تدبیر رهبری بی نظیر، استفاده از توصیه های امام راحل، عشق و عالقه مردم و آمادگی آنها برای شهادت پیش می رود لذا آنان باید 

تخیالت و افکار شیطانی را از مغز خود بیرون کنند و بدانند که تجاوزگری به مستاصل شدن آنان و افزون شدن عزت و قدرت اسالم می انجامد.
نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان با اشاره به حضور رئیس جمهوری روسیه در ایران افزود: اینکه پوتین بعد از ورود به تهران مستقیم به دیدار رهبری می رود و یک قرآن خطی به ایشان هدیه 

می دهد، پیام های مهمی دارد و بسیار قابل توجه است.

یونیسف صهیونیستی است
سردار نقدی فمنیسم را یکی از دروازه های 
نفوذ اســتکبار دانســته و گفت: موسسات 
فمینیستی کارگزار نفوذ، استان اصفهان را 
نقطه اصلی تحرکات خود قرار داده و گاهی 
به پشتوانه برخی نهادهای بین المللی قصد 
اجرایی نمــودن توطئه های خود را دارند که 

من یقین دارم هیچگاه بانوان اصفهانی نمی گذارند این اتفاق صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: من یک بسیجی هســتم و به صراحت می گویم یونیسف 
یک ســازمان صد درصد صهیونیستی بوده که ماموریت تخریب، به ابتذال 

کشاندن و نابودی نسل ها را در جهان بر عهده دارد.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین در پایان سخنان خود در اجتماع بانوان 
اصفهانی تاکید کرد: با شــهدای عزیز عهد و پیمــان می بندیم که تا آخرین 

نفس و تا آخرین قطره خون دست از مبارزه با استکبار بر نمی داریم.

باید به کسانی رای داد که  موی دماغ 
دولت نشوند

بــاره ترکیب  مجلس  محمدرضا خباز در
به من نشــان  ینــده اظهار کــرد: تجر آ
می دهد هنگامــی که مردم یک دولت 
بــات  انتخا در  می کننــد،  انتخــاب  را 
مجلــس نیــز مجلســی هماهنگ با آن 
که مردم  یننــد؛ چرا دولــت را برمی گز

هــم اعتقاد دارنــد مجلس و دولت دو بــال این نظام هســتند. در 
تفــاق افتاده اســت.وی با  یــن مســاله بارها ا یــخ انقالب نیز ا تار
بیــان این  عقیده کــه »این دولت یک دولت اصالح طلب نیســت« 
ر  کید کــرد: دولت یازدهم یک دولــت اصولگرای شناســنامه دا تا
بــه من حکــم می کند کــه باید به کســانی رای داد که  اســت، تجر

موی دماغ دولت نشــوند

خداوند همه ما را هدایت کند!
وزیر کشــور در واکنش به اظهارات یکی از 
نمایندگان مجلس گفت: انشاء الله خداوند 
همــه ما را هدایت کند و بیشــتر به اخالق و 

قانون پایبند باشیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست 
مشترک اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر و 

خیرین اســتان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی 
در پی برگزاری جلســه ســخنرانی برای آقای موســوی الری اظهار داشته 
"وزارت کشور غلط کرده که مجوز سخنرانی صادر کرده" افزود: وزارت کشور 
براســاس قانون مجوز می دهد و اگر شــورای تامین شهرستان متناسب با 
وظایف و اختیارات قانونی مجوزی بدهد که فرد یا افرادی سخنرانی کنند و 

یا تجمع داشته باشند قانونی است...

 منبری ها چیزی نگویند 
که به آن عمل نمی کنند

یک عضــو شــورای عالی حــوزه گفــت: طالب و 
منبری ها نباید چیــزی را که خودشــان به آن عمل 
نمی کنند با توپ و تشر به مردم بگویند زیرا این مسئله 

بوی نفاق می دهد.
آیت الله رضا اســتادی در ادامه تفســیر سوره مبارکه 
مومنون با محوریت تفســیر المیــزان در دارالقرآن 
عالمه طباطبایی در قم، افزود: مشی و سیره ائمه)ع( 
نشان می دهد که آنان در وحدت با پیروان اهل سنت 
به ســر می بردند و لعن و دشنام نداشــتند، حتی اگر 
زیارت عاشورا می خوانده اند هم به صورت امروز علنی 
نبوده اســت و مراعات حال را می کردند. وی افزود: 
براساس روایت فوق یکی دیگر از عالمات شیعه این 

است که در مسایل مالی دیگران را از خود جلو بیندازد 
که االن اصال در کشور ما رسم نیست کسی چند وقت 
یکبار خانه اش را بزرگتر می کند و ماشــینش را تغییر 
می دهد در حالی که در اطراف او کســی هســت که 
خانه ندارد. این استاد حوزه علمیه در توصیه به طالب 
گفت: شما در مســایلی که در منابر مطرح می کنید 
ابتدا در عمل به آن خودتان باید پیشگام باشید و اگر 
نیستید مردم را با عتاب و سرزنش خطاب نکنید، این 

درست نیست و بوی نفاق می دهد.
استادی ادامه داد: اگر شما نماز شب نمی خوانید به 
خودتان و مردم توصیه کنیــد و از ثوابش بگویید ولی 
مــردم را مورد عتاب قرار ندهید که گاهی متاســفانه 
می بینیم کســانی در منابــر چنان به مــردن نهیب 
می زنند که چرا فــالن کار با ثــواب را نمی کنید ولی 
وقتی وارد زندگی خودشان می شویم می بینیم از عمل 
خبری نیســت. این عضو شورای عالی حوزه تصریح 
کرد: باید برای مردم در منابر احترام قایل شویم و توپ 
و تشــر به آنان نزنیم آن هم در حالی که خودمان در 

عمل به مسایل تفاوتی با آنان نداریم.
وی با بیان این که »همان طور که قرآن، آیات متشابه 
دارد روایات نیز متشــابه دارند، حتــی گاهی اعمال 
معصومین نیز متشــابه اســت مثــال در جایی برای 
درخواســت خصوصی چــراغ بیت المــال خاموش 
می کنند و گاهی هزاران درهم به فردی می بخشند« 
افزود: دیدگاه من این است که یا این مباحث در منابر 
مطرح نشــود ولی اگر مطرح کردیم باید دو جنبه آن 
عنوان شود نه یکطرف مطلب، گاهی متاسفانه دیده 
می شود که فردی یکدسته از روایات را گرفته و تا آخر 
منبر هم بر آن تاکیــد دارد وقتی از منبر پائین می آید 
مورد ســؤال واقع می شــود که پس روایــات متضاد 
چیســت و بالعکس. وی تاکیــد کرد: البتــه توجیه 
بهتری هم برای این مســئله می توان بیان کرد و آن 
این اســت که آن حضرات در نماز هم که بوده اند اگر 
انگشتری به کسی می دادند کار دنیایی نبود، نباید ما 
آنان را با خودمان مقایسه کنیم زیرا عدم حضور قلب 
ما به منزله سیر در وادی دنیاست اما آنان چطور که به 
رکعات و ارکان نماز توجه دارند همان طور هم در وقت 
اهدای انگشــتری به خدا توجه دارنــد و مانع حضور 

قلب نیست و عدم حضور تلقی نمی شود.

روز نو نوشت: »پایانی بر قهرمان بازی زنجانی«
او افکار عمومی را هم به سخره گرفت؛ جایی که گفت نمی خواهد بیژن زنگنه سوار ماشینش شود! حکایتی است این نوکیسگی. پرونده 

بابک زنجانی به نقطه ای رسیده که باید هر روز درباره آنچه به هم می بافد مطلب نوشت.

 نامه نیوز نوشت: »پایداری ها به دنبال شریک جرم«
لیست مشترک اصول گرایان با حضور تمام گروه ها یعنی یکسان سازی اصول گرایی، بزرگ ترین ضربه ای است که جریان اعتدالی اصول 

گرایی از وحدت با افراطی ها خواهد خورد.

 عصرایران نوشت: »خروج خانم کاپیتان؛ استثنایی که می تواند قاعده شود«
  اجازه خروج نیلوفر اردالن با دستور دادستان نشان می دهد دست حکومت بسته نیست و در مواردی از این دست می توان به گونه ای عمل 

کرد که حساسیت های شرعی برانگیخته نشود.

 صراط نیوز نوشت: »نزدیکان رییس جمهور هم دروغ حمایت صادقانه اصالح طلبان از روحانی را باور کردند؟«
اصالح طلبان در انتخابات از هاشمی حمایت می کردند و پس از رد صالحیت، در سکوت فرو رفتند و صرفًا برای اینکه متهم به قهر نشوند، 

به حمایت ایما و اشاره ای از روحانی رو آوردند.

 فارس نیوز نوشت: »آقازاده دولت اصالحات؛ سرنخ اصلی دکل گمشده«
این روزها سرنخی مهم از پرونده دکل گمشده نفتی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد؛ فرزند عطا مهاجرانی احتمااًل اعترافاتی خواهد داشت که 

در آن نام برخی همدستان وی نیز به میان می آید.

عکس روزسایت نگار

خدمات رسانی و پذیرایی 
از زائران اربعین حسینی 
توسط 105 موکب 
مردمی به طول یک و 
نیم کیلومتر در اطراف 
مرز چذابه به صورت 
خودجوش انجام می 
شود. دستگاههای 
اجرایی و سازمان های 
خدمات رسانی در مرز 
چذابه، کار ساماندهی 
زیرساخت ها را انجام 
میدهند.

خبرنامه
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رصدخانه

بحران جدید در روابط مسکو با آنکارا 
یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه در منطقه مرزی سوریه با ترکیه سرنگون شد

ســرنگون شــدن یک فروند هواپیمای جنگنده روســیه در منطقه مرزی 
سوریه با ترکیه، چشم انداز آغاز بحرانی جدید را در منطقه و در روابط مسکو 
با آنکارا مطرح کرده است. در حال حاضر، روایت های دو طرف از این واقعه 
با یکدیگر متفاوت است. یکی از سواالت مطرح در این میان، این است که 
روسیه چه واکنشی به این واقعه نشان خواهد داد؟ ماجرا از آنجایی آغاز شد 
که حوالی ظهر امروز، برخی رسانه ها از سرنگون شدن یک فروند هواپیمای 
جنگنده در منطقه مرزی ترکیه با ســوریه خبر دادند. بر اساس اعالم این 
رســانه ها، جنگنده های ترکیه این هواپیما را بــه دلیل نقض حریم هوایی 
ترکیه سرنگون کردند. اندکی بعد، مشخص شد که هواپیمای مذکور، یک 
فروند »سوخو-24« روســی بوده که در پی هدف قرار گرفتن، سرنشینان 

آن با چتر نجات از هواپیما بیرون پریده اند. 
در پی انتشــار این اخبار، وزارت دفاع روســیه با صدور بیانیه ای، سرنگون 
شــدن جنگنده خود را در منطقه مذکور تأیید کرد. در بیانیه این وزارتخانه 
آمده بود که یک فروند هواپیمای روســی در داخل خاک سوریه سرنگون 
شــده که دلیل آن، احتمااًل اصابت موشــک زمین به هوا بوده است. این 
جنگنده در ارتفاع شش هزار متری پرواز می کرده و وضعیت خلبان های آن 
نیز در دست بررسی است. آنچه مشخص است اینکه خلبان ها توانسته اند 
در هنگام هدف قرار گرفتــن، با چتر نجات به بیرون بپرنــد. در این بیانیه 
همچنین اشاره شده که مختصات و جزئیات حادثه در دست بررسی قرار 
دارد. وزارت دفاع روسیه تأکید کرده که در تمام طول پرواز، جنگنده مذکور 
در داخل مرزهای ســوریه بوده و داده هــای مانیتورینگ، این موضوع را 

اثبات می کند.
با این وجود، دولت آنکارا مدعی شد این جنگنده حریم هوایی ترکیه را نقض 
کرده اســت. خبرگزاری رســمی ترکیه )آناتولی( به نقل از منابعی در دفتر 
ریاســت جمهوری در این زمینه نوشت جت های جنگنده این کشور، یک 
هواپیمای روســی را که گمان می رود از نوع »ســوخو-24« بوده باشد، به 
دلیل نقض حریم هوایی ترکیه در منطقه مرزی این کشور با ترکیه سرنگون 
کرده اند. ســتاد کل ارتش ترکیــه نیز اعالم کرد کــه دو فروند »اف-16« 

نیروی هوایی این کشــور، ابتدا طی پنج دقیقه، 10 بار به جنگنده روســی 
اخطار داده و سپس اقدام به شلیک به سمت آن کرده اند. بنا بر اعالم این 
ستاد، رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه به سرعت در جریان واقعه مذکور 
قرار گرفته اند. روزنامه »گاردین« در گزارش خود درباره این موضوع اشاره 
می کند این نخستین بار است که در موضوع ســوریه، یک عضو ناتو وارد 
تقابل مستقیم با روسیه شده است. در این گزارش اشاره شده که هواپیمای 
مذکور، در محلی ســاقط شــده که منطقه درگیری میان نیروهای دولتی 
سوریه و شورشیان است. این در شرایطی اســت که از آغاز ورود روسیه به 
عرصه درگیری ها در سوریه، ترکیه نســبت به این موضوع و به ویژه نقض 

احتمالی حریم سرزمینی خود به مسکو هشدار داده بود.
در ادامه این مطلب اشــاره شده که واقعه امروز، خطر جدی درگیری میان 

نیروهای بین المللی مختلفی که در سوریه درگیر هستند را نشان می دهد. 
به عبارت دیگر، سرنگون شدن این جنگنده روسی، نشانه ای از اوج گیری 
درگیری ها است که احتمال بروز تقابلی مستقیم میان روسیه و یک عضو 
ناتو را مطرح می ســازد. از سوی دیگر، این امر را می توان نشانه ای از عدم 
موفقیت تالش ها برای کاستن از ســطح و شدت درگیری های جاری در 
ســوریه دانست. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت می یابد که اندکی پس 
از آغاز عملیات روس ها در سوریه، مســکو و واشنگتن برای جلوگیری از 
درگیری احتمالی در ســوریه با یکدیگر به گفت و گو پرداختند که نتایج آن 
نیز موفقیت آمیز اعالم شــد. شان واکر، تحلیلگر گاردین پس از این واقعه 
نوشت سوال اصلی اکنون آن است که روسیه چه واکنشی به این موضوع 
نشان خواهد داد؟ در ساعت نخست پس از واقعه، رسانه های روسی بحث 

چندانی درباره آن نکردند و اعالم شد که رئیس جمهور این کشور در حال 
آماده کردن بیانیه ای درباره این موضوع است.

همزمان، مقامات سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اعالم کردند 
درباره این موضوع، با مقامات ترکیه در تماس هســتند. نیویورک تایمز 
نیز خبر داد که احمد داووداوغلو، نخســت وزیر ترکیه، به وزارت خارجه 
این کشــور دســتور داده با ناتو و ســازمان ملل در این زمینــه به رایزنی 
بپردازد. از ســوی دیگر، ســاعتی پــس از واقعه، دیمیتری پســکوف، 
سخنگوی والدیمیر پوتین، واکنشــی محتاطانه نشان داده و خواستار 
شکیبایی شد. به گفته وی، نباید تا زمان مشخص شدن کامل موضوع 
و جمــع آوری کامل اطالعــات، به ارزیابــی و قضاوت پرداخته شــود. 
همزمان، رســانه های بین المللی تصاویری را منتشــر کردند که گفته 
می شــود متعلق به یکی از خلبان هاســت که در پی این واقعه، کشــته 
شده است. بحث کشته شدن این خلبان به ویژه پس از آن جدی شد که 
یکی از اعضای گروه موسوم به »بریگاد دهم ساحلی« که از گروه های 
مســلح مخالف دولت سوریه به شــمار می رود، اعالم کرد اعضای این 
گروه، پس از بیرون پریدن خلبان ها آنان را هدف شــلیک قرار داده اند 
که در نتیجه این امر، یکی از خلبان ها کشته شده و از سرنوشت دیگری 

اطالعی در دست نیست. 
عصر امروز و در شرایطی که بزرگترین نگرانی تحلیلگران ترک – بر اساس 
آنچه از نوشــته های آنان در پایگاه های اینترنتــی برمی آید – نوع واکنش 
روســیه به این ماجرا اســت، ناتو تأیید کرد که درباره موضوع، جلســه ای 
اضطراری تشکیل می دهد. با این حال، در بیانیه این سازمان تأکید شده 
که این نشست، در چارچوب »ماده 4« منشور ناتو )ماده ای که ناظر به تهدید 
علیه تمامیت سرزمینی، اســتقالل سیاسی یا امنیت یکی از اعضا است( 
برگزار نمی شود و هدف، تنها بررسی اطالعات مربوط به این واقعه است. 
گفتنی است این واقعه در شرایطی رخ داد که طی هفته های اخیر، مواردی 
از تنش در مناطق مرزی میان روسیه و ترکیه روی داده بود و مقامات ترکیه، 

روس ها را به نقض حریم هوایی خود متهم می کردند. 

هدیه موشکی عربستان و قطر به تروریست های سوری 
یک گروه هکری در اوکراین فاش کرد که دولت قطر در اواخر ماه سپتامبر گذشته برای خرید سامانه موشکی دفاع هوایی »S-125-2D Pechora« معروف به »سامانه سام 3« با کی یف مذاکره کرده وهدف نهایی، تحویل این سامانه به 
گروه های تروریســتی در سوریه است. روزنامه لبنانی االخبار ضمن انتشار این خبر، افزود اسناد درز کرده فاش می کند که هدف خرید این سامانه دفاعی، هشداری آشکار به روسیه و دیگر طرف هاست و تجهیز گروه های مسلح تروریستی 
گاهی و همکاری ترکیه و آمریکا صورت می گیرد. گروه »سایبر بیرکوت« یک سازمان است که فعاالن اوکراینی حامی روسیه تشکیل داده و با شیوه »انانیموس« فعالیت می کند تا رسوایی فساد در کی یف  در سوریه به سالح ضد هوایی، با آ
و مداخالت غرب در اوکراین و روســیه را فاش نماید. بیرکوت )عقاب طالیی( نام یک یگان نیروهای ویژه در پلیس اوکراین بوده که نظام کنونی کیف آن را منحل کرده اســت. این گروه با نفوذ به پســت الکترونیکی بویتولد کوجیکوفسکی 
رییس شــرکت هلندی تجارت سالح با نام » LEVEL 11« به نامه هایی دست یافته که نشان می دهد این شرکت از طرف ســعودی ها و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مانند قطر برای خرید سالح به منظور تحویل به گروه های 
تروریســتی مورد حمایت این کشورها در ســوریه و دیگر کشورهای منطقه اقدام می کند. افزون بر سامانه مذکور، خرید مسلسل های سنگین و 500 دوشــکا و صدها خمپاره انداز و ده ها میلیون گلوله جنگی نیز گزارش شده که تنها برای 

مسلح کردن گروه های تروریستی مورد حمایت آل سعود در سوریه و دیگر کشورها صورت گرفته است.

تبادل آتش میان جوانان که در زمین بازی در نیواورلئان آمریکا تجمع کرده بودند، 
16 زخمی بر جای گذاشت.

نمایی از شهر سنجار عراق که پس از یک 
سال از کنترل داعش خارج شده است.

مهاجران در مرز یونان و مقدونیه در اعتراض به بسته شدن مرزها اقدام به اعتصاب غذا، دوختن لب های خود و مسدود 
کردن مسیر راه آهن کردند.

حرکت قطار در منظره پوشیده از برف 
حومه پکن چین.

 تشدید حمالت علیه مسلمانان 
در آمریکا

این هفته، آمریکا بیش از آنکه حال و هوای مراسم شکرگزاری 
را داشته باشــد، مملو از فضای بیم و نگرانی است. نامزدهای 
فرصت طلب ریاســت جمهوری، از زمان حمالت تروریســتی 
13 نوامبــر در پاریس پیوســته تــالش کرده اند از احساســات 
ضداسالمی برای جلب آرا اســتفاده کنند. آن ها سعی کرده اند 
با طرح پیشــنهادهای ناخوشــایندی همچون بستن مساجد، 
ثبت نام رأی دهندگان بر اســاس دینی که دارند، و خودداری از 
پذیرش آوارگان سوری که مسیحی نیستند به خاک خود، مردم 

را تحریک کنند.

  هشدار امنیتی واشنگتن 
به شهروندان آمریکایی

وزارت خارجــه آمریــکا، بامداد سه شــنبه با صــدور بیانیه ای 
شــهروندان ایــن کشــور را به دلیــل افزایش تهدیــد حمالت 
تروریســتی از ســفر به اقصی نقاط دنیا منع کــرد. بیانیه ای که 
بامداد سه شــنبه روی وب ســایت وزارت آمریکا قــرار گرفت، 
»افزایش تهدیدهای تروریســتی« را دلیل صدور هشدار جدید 
عنوان کــرده اســت. در این بیانیــه آمده اســت: »اطالعات 
موجود حاکی از آن است که داعش، القاعده، بوکوحرام و سایر 
گروه های تروریســتی در تــدارک حمالت تروریســتی در نقاط 

متعدد هستند«.  

  ربایش قایق ایرانی توسط 
دزدان دریایی سومالی

یک کارشناس مبارزه با دزدی دریایی اعالم کرد دزدان دریایی 
ســومالی به دو قایق ماهیگیری حمله کردند و قایق ایرانی را با 
15 خدمه ربودند. این کارشــناس افزود این قایق هم اکنون در 
حال حرکت به سمت سواحل سومالی است. جان استید از گروه 
»اقیانوس ها فراتر از دزدی دریایی« که کشتی هایی را که هدف 
حمله قرار گرفته اند، رصد کرده و به حمایت از گروگان ها کمک 
می کند، اعالم کرد: »دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند«. یکی 
از آن ها که یک قایق ماهیگیری تایلندی اســت، روز دوشــنبه 

زمانی که دزدان دریایی حمله کردند، موفق شد فرار کند.  

 احتمال آغاز عملیات نظامی 
انگلیس در سوریه

ممکن است طی روزهای آینده، حمله هواپیماهای بمب افکن 
انگلیس علیه مواضع داعش در ســوریه آغاز شود. این احتمال 
پس ازآن قوت گرفت که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، 
راه را برای رأی گیری طرح گسترش حمالت هوایی این کشور 
علیه مواضع داعش در سوریه در هفته آینده باز کرد. نخست وزیر 
انگلیس روز دوشنبه در نشســت مجلس عوام گفت: »من روز 
پنجشنبه به مجلس خواهم آمد و شخصًا به کمیته منتخب امور 
خارجی مجلس در ارتباط با ضرورت پیوستن انگلیس به حمالت 

هوایی علیه داعش در سوریه پاسخ خواهم داد«.

بین الملل
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جنگ سرد جدید و نبرد خط لوله ها
معنای اجالس اخیر گازی تهران برای آمریکا چیست؟

اجالس اخیر مجمع کشــورهای صادر کننده گاز در 
تهران از یک دیدگاه حاوی نکاتی بسیار جدید است. 
نکاتی که این اجالس را با همه شــباهت های آن به 
یک اجالس اقتصــادی با محوریت انرژی، متفاوت 
از دو اجــالس گذشــته آن میکند. اجــالس تهران 
نمونه ای بــارز از یک اجالس به تمام معنا اقتصادی 
– سیاسی است و دیگر از جنبه های اقتصادی صرف 

برخوردار نیست.
حضــور رئیس جمهوری روســیه در ایــن اجالس و 
دیدارهای وی با مقامات ایرانی و به ویژه رهبر انقالب 
در حاشیه این اجالس معنای خاص خود را در بر دارد. 
معنایی که برای درک و فهم آن نیاز به کنکاش زیادی 
هم نیست و برگزاری این اجالس در زمانی که ایران 
و روسیه بر سر معضل بزرگی به نام سوریه در منطقه با 
کشورهای غربی و به ویژه امریکا درگیر هستند، خود 
بیانگر مسیر ویژه ای است که اکنون اجالس مجمع 

کشورهای صادر کننده گاز در تهران می پیماید.
اجالس اخیر در شرایطی برگزاری میشود که میتواند 
دربر دارنده معنایی ضمنی برای ایاالت متحده آمریکا 
باشد، در نگاه نخست در بعد اقتصادی و بسیار مهمتر 
از آن در بعد امنیتی و سیاســت خارجی. کنار هم قرار 
دادن این دو بعد در زمینه پویــش های امنیتی اخیر 
منطقه و هم ســویی های سیاســت خارجی ایران و 
روســیه در ابعاد منطقه ای، به خوبــی میتواند معانی 
ضمنی اجالس اخیر گازی در ایــران را برای ایاالت 
متحده و به ویژه متحدان منطقه ای آن روشن سازد.

افسانه ای به نام اوپک گازی
از زمان شروع مباحث پیرامون شــکل دهی به مجموعه 
ای از کشــورهای صادر کننده گاز در دنیا تحت لوای یک 
سازمان و چهارچوب مشــخص، همواره این موضوع مد 
نظر بوده است که آیا یک چنین نهاد و ساز و کاری میتواند 
به ســمت یک اوپک جدید از نــوع گازی آن حرکت کند یا 
خیر؟ برای اولین بار نشریه نیویورک تایمز این سوال را پیش 
رو نهاد و بعد از آن بســیاری از تحلیل هــا پیرامون مجمع 
کشــورهای صادر کننده گاز، حول ایــن محور قرار گرفته 
بود که آیا اوپک دیگری در راه اســت؟ و اگر اینگونه باشد 
تبعات و تاثیرات آن بــر آینده اقتصادی جهانی و به تبع آن 

اقتصادی سیاسی بین الملل چیست.
البته و هرچند که شاید اعضای این مجمع از همان ابتدای 
شــروع به کار خود نیم نگاهی به آینده این مجمع در قالب 
یک اوپک گازی داشــتند، اما به مرور زمان مشخص شد 
که حرکت در این راستا کاری بسیار دشوار و حداقل در میان 
مدت غیر قابل تحقق اســت. مهمترین مانع در این مسیر 
چند پارگی اعضای مجمع بر ســر سیاســت ها به ویژه در 
قیمت گذاری و به خصوص رقابت شدید قطر و روسیه بر سر 
بازار گاز به عنوان دو مهره کلیدی در این مجمع بوده است. 
این امر هم کشورهای عضو را به تدریج به این نتیجه رساند 

که بهترین راهکار در میان مدت پایبندی به اهداف اولیه و 
حداقلی تعیین شده این مجمع است و از سوی دیگر خیال 
ایاالت متحده و بســیاری از شــرکای این کشــور در بازار 
انرژی را در مورد شــکل گیری نهادی قدرتمند و اثر گذار 
بر بازار گاز جهانی – به عنوان ارجح ترین ســوخت فسیلی 
برای آینده نزدیک – راحت کرد. به همین جهت میتوان به 
خوبی درک کرد که چرا ایاالت متحده اکنون به سادگی و 
بی هیچ هراسی سیاست Fracking خود در زمینه گاز را 
که به شکل خالصه تبدیل این کشور از وارد کننده خالص 

به صادر کننده خالص گاز در جهان است دنبال میکند.

بازار اروپا و عطش گاز
ایــن موضوع مدخلــی اقتصادی به موضوع جنگ ســرد 
جدید اســت. البته به کار گیری عنوان جنگ سرد در این 
زمینه شاید تا حد زیادی بی تناسب باشد و با در نظر آوردن 
مختصــات و ماهیت جنگ ســرد بدانگونه که شــناخته 
میشــود، اطالق ان عنوان در این موضوع شاید نوعی بی 
پروایی و عــدم دقت در نگاه را تداعی کنــد. اما با اغماض 
و با در نظر آوردن اتمســفر کلی در فضــای فعلی و رقابت 
اقتصادی و امنیتی ایاالت متحده در چند جبهه به شکل 
همزمان و از جمله با روسیه، میتوان گفت جنگی سرد در 

ابعادی متفاوت شاید از چندی پیش کلید خورده است.
نکتــه محوری در مختصــات این جنگ، اروپــا به عنوان 

مهمترین بازار هــدف و مقصد نهایی خــط لوله های گاز 
است. این موضوع خود از دو نگاه قابل ارزیابی است. اول 
تحرکات اخیر روســیه به لحاظ امنیتی که منجر به تحریم 
اقتصادی و انرژی این کشــور شده اســت، بازار اروپا را به 
عنوان نقطه ای حساس برای پر کردن عطش تقاضا مطرح 
میکند. بازاری که رویه های سابق آن نشان داده است که 
از بهترین و امن ترین گزینه ها بــرای اقتصاد انرژی خود 
اســتقبال میکند و در این اســتقبال حتی گاهی حاضر به 
خط کشیدن بر روی مالحظات امنیتی و سیاست خارجی 

نیز هست.
این موضوع میتواند انشقاقی اساســی در میان سیاست 
های فعلی اعضای مجمع کشــورهای صــادر کننده گاز 
باشد. پر کردن خالء روســیه در بازار اروپا غنیمتی بزرگ 
برای هر کشوری است که به عنوان دارنده و صادرکننده 
گاز در جهــان مطرح اســت و میتواند منجر بــه واگرایی 
اساســی در بین کلیدی ترین اعضای ایــن مجمع یعنی 
ایران، روســیه و قطر باشــد. این موضوع به ویژه با توجه 
به گرایشــات اقتصادی و سیاســی قطر موضوعی جدی 

و اساسی است.
اما از ســوی دیگــرv ورد به ایــن موضوع میتواند شــامل 
دیدگاهی متفاوت باشد. اســتراتژی Fracking ایاالت 
متحده، در عین حال منجر به آن میشود که درکی مشترک 
در میان ایران و روســیه از تهدید اقتصادی ایاالت متحده 

شکل بگیرد. درکی مشترک که اتفاقا در همسویی کامل با 
ادراکات امنیتی این دو کشور در مورد تهدیدهای ناشی از 

کنش های سیاست خارجی ایاالت متحده نیز قرار دارد.
این موضوع میتوانــد منجر به یک ائتــالف از پیش کلید 
خورده میان ایران و روسیه باشد. ائتالفی که هدف نهایی 
آن مقابله با تهدیــد اقتصادی ایاالت متحــده در آینده نه 
چندان دور است و زمینه قبلی این کشور در مورد نفت شیل 
نیز به اثبات رســانده است که اینگونه تهدیدات معموال در 
فضای ذهنی باقی نمیماند و در عمل نیز از اعتبار و جدیت 

برخوردار است. 
حــال همه این موضوعــات را اگر در همــان زمینه فعلی 
که درگیری امنیتی ایران و روســیه در یک جبهه با ایاالت 
متحده و مکتب این کشور بر سر سوریه است، قرار دهیم، 
به خوبی میتوان اهمیت اجــالس اخیر گازی در تهران و 
معانی ضمنی آن برای ایاالت متحده را درک کرد. حاشیه 
های این اجالس و دیدارهای دوستانه و معنادار مقامات 
ایرانی و روســی، پرده ای دیگر از این داســتان است و به 
خوبی بیان میکند که هر چند اجالس کشــورهای صادر 
کننده گاز در تهران فاصله ای بسیار زیاد تا تبدیل شدن به 
یک اوپک گازی دارد، اما درک مشترک مهمترین بازیگران 
این نهاد یعنی ایران و روســیه از تهدید ایاالت متحده، آن 
را تبدیل به یک اجالس با اهمیت فوق العاده در سیاست 

خارجی و بعد امنیتی کرده است.

شرط بانک مرکزی برای تامین اعتبار وام 25 میلیونی خودرو
مهر به نقل از مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی از وصول چک خودروسازان 
درصورت کامل بودن مدارک مربوط 
به تســهیالت 25 میلیــون تومانی 
خرید خودرو خبر داد و گفت: امروز 
مجــددًا این موضوع را بــه بانک ها 
متذکر شــدیم. ســید علــی اصغر 

میرمحمد صادقی گفت: بانک مرکــزی برای تامین 
مالی 110 هزار دستگاه خودرویی که با خودروسازان در 
راستای طرح تحریک تقاضا و اعطای وام 25 میلیون 
تومانی تفاهم کرده بود، هیچ مشــکلی ندارد. مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی افزود: براســاس تفاهم اولیه، 
مقرر شده بود که خودروسازان یا نمایندگی های ذیربط 
آنها مدارک و مستندات کامل به شرح لیست مشتریان، 
چک های ظهرنویســی شده توســط خودروسازان به 
انضمام مشــخصات خودرو و همچنین ســایر مدارک 
هویتی و شناســایی و... را ارائه کننــد. وی ادامه داد: 

برهمین اســاس، خودروسازان این 
مــدارک را باید به بانک هــا تحویل 
دهند و بعد از آن، بانک ها صحت و 
کامل بودن مدارک را احراز می کنند 
و سپس مدارک برای بانک مرکزی 
ارسال خواهد شد تا این بانک نسبت 
به تامین مالی اقــدام کند. این مقام 
مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این در حالی 
است که برخی از نمایندگی ها و خودروسازان این مدارک 
را به طور کامل تحویل ندادند؛ مانند ظهرنویسی چک ها 
که انجام نشده بود، ضمن اینکه شرط اصلی و الزم این 
اســت که مدارک به صورت کامل و طبــق تفاهم نامه 
های اولیه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. میرمحمد 
صادقی در عین حال خاطرنشان کرد: امروز مجددًا به 
بانک ها تاکید کردیم، در صورتی که مدارک و مستندات 
را بــه صورت کامل دریافت کردند، نســبت به کارهای 

بعدی اقدامات الزم را صورت دهند.

بازنگری تعرفه ها برای سال ۹5 و آینده تعرفه واردات خودرو
ولی الــه افخمــی راد معاون وزیر 
صنعت در گفتگو بــا مهر با تاکید 
بر اینکه تعرفــه واردات خودرو تا 
این لحظه هیچ تغییری نداشــته 
اســت، گفت: تغییــر تعرفه برای 
خــودرو در برنامه دولت نیســت. 
معــاون وزیــر صنعــت، معدن و 

تجــارت بــا بیــان اینکه هر ســال کتــاب مقررات 
واردات و صــادرات مورد بازنگری قــرار می گیرد، 
افزود: جلســات کمیســیون ماده یــک برای هر 
گونه بازنگــری در تعرفه کاالها، بــه صورت مرتب 
در طــول ســال برگزار می شــود و بر این اســاس، 
هر گونه درخواســتی که دســتگاه ها بــرای تغییر 
در تعرفه یــا ضوابط و مقــررات واردات و صادرات 
درخواســت کنند، در طول سال با تشــکیل جلسه 
کمیســیون ماده یک، بررســی و مــورد تجدیدنظر 
 قــرار مــی گیرد امــا بــه هرحــال تعرفه هــا برای 

ســال ۹5 هم بازنگری می شود.
وی تصریح کرد: قرار دولت است 
که واردات را مدیریت کند، ضمن 
اینکه میانگین تعرفه کشــور هم 
اکنــون بی جهــت باال اســت و 
البته ایــن به این مفهوم نیســت 
که تعرفــه هایــی که بــرای کل 
کاالها وجود دارد، یک باره پایین بیاید. براســاس 
مصوبه هیــات دولــت از ابتدای ســال ۹4 تعداد 
 طبقات تعرفه ای کشور از 14 به 10 طبقه کاهش 
یافته است. کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی 
کاالها در ســال ۹4 حــدود 4 درصــد و باالترین 
حقوق ورودی به 75 درصد است. براساس مصوبه 
هیات دولت در سال جاری تعرفه های 6 و 8 درصد 
بــه 7 درصد، تعرفــه هــای 12 و 15 درصد به 15 
درصد، تعرفه هــای 18 و 22 درصد به 20 درصد 

تغییر کرده است.

 راهبرد جدید روسیه 
برای نفت داعش

داعش تــا چندی پیــش و قبــل از آغــاز حمالت 
گسترده هوایی در سوریه و عملیات زمینی و هوایی 
ارتش عراق، روزانه حدود دو میلیون دالر از کیســه 
منابع ملی مردم ســوریه و عراق نفت می فروخت. 
این گروه تروریســتی تا یک ســال پیش، هفت چاه 
نفت و دو پاالیشــگاه در شمال عراق و شش چاه از 
10 چاه نفت ســوریه، بویژه در اســتان دیر الزور در 

اختیار داشت.
چاه نفت القیاره و پاالیشــگاه نزدیک آن هم قبل از 
سیطره داعش، روزانه 16 هزار بشکه تولید داشت 
و همچنین در پاالیشگاه »کسیک« در شمال غرب 
موصل روزانه هفت هزار بشــکه نفت خام سنگین 

تولید می شد.
از سوی دیگر، تروریست های داعشی روزانه بیش 
از 100 تانکر نفت خام مسروقه از چاه های حمرین 
را بارگیری و به کرکوک، موصل یا سوریه می بردند تا 
به بازرگانان از ملیت های مختلف به ویژه ترکیه ای 
با قیمت هر محموله فقط چهار هزار دالر بفروشند.
بر اساس اطالعات رسانه ها، داعش پیش از عقب 
نشــینی تروریســت های خود از مناطــق مختلف 
سوریه و عراق در این دو کشور، 14 حلقه چاه نفت 
در اختیار داشت و بخش عمده نفت این چاه ها در 
تصفیه خانه های منطقه کردستان عراق به صورت 

غیر قانونی پاالیش می شده است.
روسیه نیز با دریافت اهمیت درآمدزایی نفتی برای 
حیات و توســعه داعش، بمباران شبکه استخراج، 
پاالیش و بارگیری نفت و مسیر انتقال آن را در دور 
جدید بمباران های شدت یافته خود که با همکاری 
ارتش سوریه انجام می دهد، هدف قرار داده است.
»ســرگئی شویگو« وزیر دفاع روســیه در باره هدف 
گیری شــاهراه حیات اقتصادی داعش در جریان 
بمباران ها گفت: جنگنده های روســیه با بمباران 
مسیرهای پشــتیبانی و درآمد زایی از فروش نفت، 
توانستند 500 تانکر را به آتش بکشند که سبب شد 
داعش از تجارت روزانه 60 هزار تن نفت از سوریه 

محروم شود.
ژنــرال »ایگور کونا شــنکوف« ســخنگوی وزارت 
دفاع روســیه در این باره گفته است: جنگنده ها و 
بمب افکن های راهبردی روسی مخازن، کارخانه 
فرآوری نفــت و همچنین تانکرهــای حمل بنزین 
تروریســت های داعش را هدف قــرار داده و نابود 

خواهند کرد.
وی افزوده اســت: در تــازه تریــن عملیات، بمب 
افکن های روســی به کاروان بــزرگ حمل بنزین 
و کارخانه فرآوری نفت در شــمال و شــرق سوریه 
حمله بــرده و همچنین در فاصلــه 15 کیلومتری 
جنوب غرب رقه یــک مخزن بزرگ نفــت را نابود 

کردند.
ایــن اقدامــات بخش مهمــی از عملیــات نظامی 
روســیه علیه گروه های تروریســتی در ســوریه را 
تشکیل می دهد تا با نابودی آن، مسیرهای کسب 
درآمد داعش از محل فروش نفت خام استخراجی 
از میادین نفتی تحت کنترل آنان در ســوریه هر چه 

زودتر مسدود شود.
از ســوی دیگــر، بــر اثر عملیــات نظامــی ارتش 
عراق علیــه داعش در ماه های اخیــر، این گروه 
تروریســتی تنها یک چاه نفت در این کشــور دارد 
که با توجه به ظرفیــت تولید اندک روزانه دو هزار 
بشکه مجبور اســت، فقط به فروش نفت از محل 
غارت میادین نفتی ســوریه بــرای تامین نیازهای 

خود اتکا کند.

رصدخانه

تکذیب خبر عزل و برکناری وزیر صنعت
در حالــی که اخیــرا یکی 
از روزنامــه هــای اصالح 
طلب در مطلبی اشــاره به 
احتمال عــزل و برکناری 
وزیــر صنعت کــرده بود، 
این خبر از ســوی نوبخت 
تکذیب شــد. این روزنامه 

نوشــته بود: برخــی نه تنهــا از عملکرد وی 
راضــی نیســتند و کارنامــه وی را موفــق 
نمی داننــد بلکه چشــم انداز رشــد صنعت و 
بهبود وضعیــت اقتصادی و رفاهی را هم در 
حد مطلــوب ارزیابی نمی  کننــد. مهم ترین 
ضعف های مدیریتی و انتقادات جدی وارده 
به نعمت زاده این اســت که در کنار افزایش 

نامناسب واردات و گرانی  
کاالهای اساســی و عدم 
کنتــرل بــازار و قیمت ها، 
وجــود رانــت در برخــی 
حوزه هــا و ســازمان های 
وابسته به وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و عدم 
توجه و نظارت مناســب و دقیــق نعمت زاده 
و مدیران تحت امر وی نســبت به این مساله 
اســت. اما امروز محمدباقــر نوبخت رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست 
خبری  گفت: عزل نعمت زاده صحت ندارد 
و وی از وزرای باتجربه ما هستند که کار خود 

را انجام می دهند.

اتاق بازرگانی، اتاقی برای کراوات های رنگارنگ
عضــو کمیســیون صنایع 
مجلس شــورای اسالمی 
بازرگانــی  اتــاق  گفــت: 
محــل تجمیع آقــازاده ها 
با کراوات هــای رنگارنگ 
شده است. اتاق نادر قاضی 
پور در خصوص اینکه اتاق 

بازرگانــی محل توزیــع رانت آقازاده ها شــده 
اســت، اظهار کــرد: بله متاســفانه شــاهد 
تجمیع آقــازاده ها با کــراوات های رنگارنگ 
در اتــاق بازرگانــی هســتیم. وی ادامه داد: 
اینکه این اتاق به فرصت و محلی برای توزیع 
رانت بین اعضای اتاق بازرگانی تبدیل شــده 
اســت را نمی توانم تاییــد کنم زیــرا از آن بی 

خبرم. وی همچنین درباره 
بهــره بــرداری از نخبگان 
و جلوگیری از پدیده شــوم 
فــرار مغزهــا بیــان کرد: 
تمام سیســتم های اداری 
کشور از بخش های دولتی 
شروع شــده تا بخش های 
غیردولتــی بایــد تجدیدنظری در اســتخدام 
سرمایه انسانی داشته باشند. عضو کمیسیون 
صنایــع مجلــس شــورای اســالمی درباره 
وضعیت اســتخدام در کشــور گفت: یکی از 
علل استخدام افراد با تحصیالت غیرمرتبط، 
ضعف ساختار اداری سازمان ها و شرکت های 

دولتی در بخش استخدام نیروها است.

روسیه آماده پرداخت وام 5 میلیارد دالری به ایران
رئیس جمهور روسیه گفت 
آمــاده ارایه وامــی به مبلغ 
پنــج میلیارد دالر بــه ایران 
بــرای تقویــت همــکاری 
صنعتی با ایران هســتیم. 
ایتارتــاس  خبرگــزاری 
گــزارش داد: والدیمیــر 

پوتین، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت 
روسیه آماده ارایه وامی به مبلغ پنج میلیارد دالر 
به ایران برای تقویت همکاری صنعتی با ایران 
است. وی در گفتگو با خبرنگاران بعد از گفتگو با 
حسن روحانی، همتای ایرانی خود گفت: »برای 
احیای روابط صنعتــی برنامه ریزی کرده ایم.« 
وی افزود: »روسیه به همین منظور آماده ارایه 

وام صادرات دولتی به مبلغ 
5 میلیــارد دالر اســت.« به 
گفته رئیس جمهور روسیه، 
طرفیــن بــرای همــکاری 
مشــترک، درباره 35 طرح 
اولویــت دار در زمینه هــای 
انرژی، ساختمان، پایانه، و 
راه آهن توافق کرده اند. گفتنی است والدیمیر 
پوتین روز گذشــته در حاشــیه اجالس سران 
کشورهای عضو مجمع جهانی صادرکنندگان 
گاز که سومین دور از نشست های سراسری این 
مجمع است، با رهبر معظم انقالب نیز دیدار و 
گفتگو داشته طی آن و بر اتحاد کشورش با ایران 

تاکید کرده است.

اقتصاد
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پنجره

مراقبت از بزه های دخترانه
در برخورد با نوجوان یا جوان بزهکار چه باید کرد؟

مهسا فرزان- روحیه حساس دختران و رفتار حساب شده خانواده و جامعه. این موضوع مهم در جامعه فعلی بیش از پیش اهمیت می یابد. موضوعی که اگر مورد غفلت واقع شود تبعات بیار سوئی به همراه دارد از 
جمله بزهکاری دختران. دکتر محمد زاهدی اصل متولد سال 13۲4 در اردبیل است. وی که استاد پایه مددکاری دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد در گفت و گویی از تاثیرات بزهکاری در بین دختران سخن می گوید. 

عوامل تأثیر گذار در بزهکاری چیست؟ آیا تفاوت جنسیت 
سبب تفاوت ناهنجاری و یا بزهکاری نیز می شود؟

یکی از عواملی که می تواند در نوع جرم تأثیر گذار باشد جنسیت است. جنسیت 
نیز نوع جرم را متفاوت می کند. دخترها و پسرها ویژگی های خاص شخصیتی 
خود را دارند و هر کدام با توجه به جنســیت و ویژگی شــان بــه جرائم گوناگون 
کشــیده می شوند. یکی از دالیل بزهکاری نداشــتن خانواده ای سالم و بدور از 

مشکالت می باشد .
چــه نــوع بزهکاری هایــی در بیــن دخترها بیشــتر دیده 

می شود؟
بعضی جرائم زنانه اند و با توجه به جنسیت و روحیات خانم ها رخ می دهند. مثال 
دخترها به جرائمی همچون روابط نامشروع جنسی و تن فروشی و روابط با جنس 
مخالف کشیده می شوند و این مسائل بیشتر در خانم ها رخ می دهد، علی رغم 

آنکه در آقایان نیز تن فروشی دیده می شود.
فرار از خانه جز ناهنجاری هایی هســت که در هر دو جنســیت دختر و پسر رخ 

می دهد، اما باید توجه داشت که این اتفاق در دخترها با توجه به روحیه 
حساس و شکننده آنها بیشتر رخ می دهد. باید توجه داشت که دخترها 
بدلیل عاطفی بودن شکننده و مثل شیشه هستند و شیشه اگر بشکند 

دیگر نمی توان آنرا پیوند زد.
دخترها از لحاظ جسمی و روحی سریع وابسته می شوند واین وابستگی 
بودن به جنس مخالف همیشــه ســریع اتفاق می افتد. چون نیاز به 
جنس مخالف از لحاظ عاطفی در هر دو طرف چه دختر چه پسر امری 
غریزی است و رعایت این حریم ها و فاصله ها که نیاز و ضرورت است 
به فراموشی سپرده شده و خانواده و جامعه بیشترین کم کاری را دارند.
یک دختر و پسر قبل از ورود به جامعه در خانواده و زیر نظر پدر و مادر 
پرورش می یابنــد و باید نیازهای عاطفی و احساســی آنها را تقویت و 
در راه درســت پرورش داد و تحویل محیط آموزشی که انسان های با 
احســاس عواطف مختلف در کنار هم قرار می گیرند تا با هم تعامل 

داشته و شروع یک ارتباط نو و جدید محسوب می شود.
اینجاست که تعامل بین پدر و مادر با مســئولین آموزشی باید ارتباط 
تنگاتنگی باشد تا دختران وپسران جوان ما دنبال ارتباطات هرز و بی 
هدف نروند. بنابراین باید به گونه شــکل گیری دخترها بیشــتر توجه 

داشت تا به احساسات و عواطفشان ضربه ای وارد نشود.
به نظر شما چه عواملی سبب گرایش دخترها به 

این ناهنجاری ها می شود؟
عوامل مختلفــی در بزه و جــرم تأثیــر دارد. برخی عوامــل فردی و 
خانوادگیست و برخی دیگر هم اجتماعی و محیطی است. خانواده ها 
باید در شکل گیری شــخصیتی فرزندشــان توجه کنند و دوستان و 

مدرسه و محل هایی که رفت و آمد دارند را زیر نظر بگیرند.
بچه ها بین ســنین 5 تا 12 ســالگی از خانواده خود رفتارها را کســب می کنند 
و نوع رفتار فــردی و اجتماعی را یــاد می گیرند. اگر در این بیــن خانواده عقب 
نشــینی کند و به رفتارهای فرزند خود توجه نداشــته باشند فرزندان جای خالی 
را احساس می کنند و به سمت دوســتان نااهل کشیده خواهند شد و مسلما به 
ناهنجاری های اجتماعی کشــیده می شــوند و از خانواده و اصول رفتاری دور 

می مانند.
خانــواده به عنوان یکــی از مهم ترین و مســتحکم ترین عناصر پایــدار زندگی 

نقشی بســیار اساســی در ســنین حســاس و جوانی جوان ها دارد. استحکام 
روابط خانوادگی، تربیت و مســائل حوزه داخل خانه تماما موضوعاتی هســتند 
که شــخصیت و روحیات فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد و در زمانی که این 
حساسیت ها به اوج خود می رسند اگر فرد نتواند بر خودش مدیریت داشته باشد 

و خانواده هم به کمکش نیایند آسیب های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
که مســلما تاثیرات منفی ای که در خود فرد ایجاد می شــود به سختی برطرف 
خواهد شــد و این تاثیرات اگر در زمان درست مدیریت نشــود از طرف خانواده 
باعث ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهد شــد خانواده بایــد بداند به موقع و در 

زمان مناسب در کنار فرزندان خود باشد.
وقتی جوان احساس نیاز می کند و از لحاظ عاطفی و احساسی دچار خلع می شود 
نباید این احساس را داشته باشد که از طرف خانواده حمایت نمی شود و به سراغ 

جنس مخالف می رود و نیازهای خود را توسط اینگونه برطرف می کند.
 به این دلیل که مشــکل بر طرف نشده فقط مسکن اســت و هر لحظه ممکن 
اســت سر باز کند بنابراین باید دقت داشــت که ممکن است در پس هر اتفاق و 

رفتار کوچکی ناهنجاری و جرم بزرگی رخ دهد که اثرات آن در خانواده و جامعه 
جبران ناپذیر خواهد بود.

باید دقت داشت که یک جوان با افکار و انگیزه های نو و جدید و پرشورتر از والدین 
به اطراف خود نگاه می کند و این زمانی است که باید بگذرد و تجربه کند والدین 
هم نیز باید بدانند که نباید ســد راه باشــند بلکه باید همراه و هم قدم جوانشان 
حرکت کنند تا جوان احســاس نکند که خانواده مثل یک نگهبان است و برای 

رسیدن به آنچه که برای خود هدف نامیده نباید مانع باشند.
والدین نباید بگذارند این تصورات غلط وارد افکار جوانشــان شــود؛ بلکه این را 

به فرزندشــات القا کنند که خانواده همیشه و در همه جا در کنارش حضور دارد 
و احســاس نا امنی و کمبود عاطفی در وجودشــان رخنه نکند. البته دوســتی 
همنشین و هم راهی با جوانان وظیفه ایســت که فقط بر دوش خانواده نیست 
بلکه جامعه نیز باید نقش خود را درست ایفا کند تا بستری مناسب برای انتخاب 

یک دوست مناسب نیز ایجاد شود.
به نظر شما چطور باید با این ناهنجاری ها مقابله کرد و از 
بروز از بزهکاری ها پیش گیری کرد و در صورت برخورد با 

چنین افرادی چگونه باید رفتار کرد؟
اگر خانواده دوست جوان  باشد و بستر مناســبی برای پرورش فرزند خود ایجاد 
کند فرد جذب دوستان بد نخواهد شد. بناباین در ادامه توجه به روحیات جوان ها 
باید گفت که یک زندانی مثل یک معتاد می ماند و باید با او نیز از طریق درســتی 

رفتار کرد.
متأسفانه این روزها بجای آنکه با افراد و مسئوالنی که توانایی مقابله با اعتیاد را 
دارند مقابله شود، مستقیم به سمت خود معتاد می روند و با او برخورد می کنند در 
صورتیکه باید بجای برخورد با معتاد و بزهکار و مجرم عوامل مسبب 

آنرا شناسایی و از شکل گیری آن جلوگیری کرد.  
اول اینکه نباید چنین مشــکالتی در جامعه باشــد چون پیش گیری 
همیشــه بهتر از درمان درد می باشــد. حال آنکه خانواده ها و جامعه 
درگیر چنین معضلی شــده اند باید راهکارهای درست در اختیار آنها 

قرار داده شود.
باید آموزش های اصولی در اختیار خانواده قرار گیرد و بدانند که جوان 
و نوجوان آنها چه می خواهد و چه افــکاری را در ذهنش می پروراند؛ 
یعنی باید درک متقابل از هم داشــته باشــند و از خواسته و نا خواسته 
گاه باشــند و از لحاظ جسمی و احساسی  های جوان و نوجوان خود آ
و عاطفی بتوان تامین آنها را داشــته باشــند،  تا خلعی در شخصیت 

فرزندشان ایجاد نشود.
احساس امنیت مهمترین بخش خانواده می باشد، و باید جوان بتواند 
با تمام وجود خود این امنیت را احساس کند اگر فرزندان همراهی و 
هــم یاری والدین خود را ببیند و آنرا احســاس کنند هیچ وقت خود را 
درگیر دوستی های نا معقول نمی کنند، دوستی هایی که فقط برای 
بر طرف کردن نیازهای آنی خود و پر کردن تنهاییشان بوجود می آید.

در برخــورد بــا جوان یــا نوجوان بزهــکار، بایــد چه نوع 
واکنشی نشــان بدهیم و رفتار صحیح برای اصالح فرد 

کدام است؟
از این دست سواالت همیشه در جامعه وجود دارد و هر کس به نوعی 
به این ســوالت پاســخی مناســب و درخور می دهد. ولی اگر ما یک 
بزهکار را یک بیمار در نظر بگیریم بیماری ایســت که به ســرعت در 

حال شیوع است و برای درمان آن باید به سرعت اقدام کنیم.
 باید نشــانه محبت را مثل یک دانه در وجود یک بزهکار کاشته آن را پرورش 
دهیــم. نباید آنها را رهــا کنیم بلکه باید در حــد امکان در کنار آنها باشــیم و 
مسیر درســت را نشــان آنها دهیم باید با خانواده های آنها تعامل برقرار کنیم 
و ارتباط آنهــا را با خانواده نزدیک کنیــم تا ترس گریز از جامعــه را از آنها دور 
کنیم و راهنمایی باشــیم در مســیر حرکت آنها که نور آن وجودشان را روشن 
کند و آنها را به اهداف بلند جوانی بکشــاند و ایجاد انگیزه برای زندگی درست 

ودرخور را آغاز کند.

بیماری هایی که ظرف ۲4 ساعت می ُکشند
گاه باشند که داشتن سبک زندگی ناسالم همچون رژیم  ایسنا- در حال حاضر الزم است همه افراد آ
غذایی نامناسب، کم تحرکی و... عواقب نامطلوبی برای سالمتی انسان دارد که از آن جمله می توان به 
بیماری های قلبی، چاقی و سرطان اشاره کرد.این بیماری های مزمن یک روز زندگی فرد مبتال را پایان 
می دهد اما بیماری که فرد را ظرف 24 ساعت پس از ابتال از پای درآورد می تواند به جان سالم ترین افراد 
هم بیافتد. از تجربه شیوع بیماری طاعون سیاه در قرن چهاردهم در اروپا یا شیوع اخیر بیماری ابوال در 
غرب آفریقا به خوبی می دانیم که یک بیماری عفونی چه عواقب خطرناکی به دنبال دارد.سایت مدیکال 
دیلی بدون ارائه توضیحات بیشتر و در یک اطالع رسانی مختصر به معرفی 10 بیماری پرداخته که 
می توانند فرد مبتال را طی یک روز از پای درآورند. این بیماری ها عبارتند از: تب دانگ، ابوال،طاعون 
خیارکی،آنترو ویروس D68،وبا،اســتافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین )MRSA(،بیماری 

عروق مغزی، بیماری شاگاس،مننژیت، التهاب غالف نکروزان )اختالل ناتوان کننده پوست(.

لزوم تست غربالگری توکسوپالسموز در زنان باردار
فارس- معصومه عابدینی گفت: توکسوپالسموز یکی از شایع ترین عفونت های انگلی مشترک بین 
انسان و حیوان با پراکندگی وسیع جهانی است. شیوع آلودگی در کشورهای مختلف در زنانی که 
در سن باروری قرار دارند؛ از 4 تا 100 درصد متغیر بوده به طور مثال در کشور کره و ویتنام کمتر 
از 0.8 درصد و در برزیل 74.5 درصد اســت. آلوده شدن زنان باردار به توکسوپالسموز در برخی 
مواقع منجر به مرگ جنین، زایمان زودرس، صدمات و ضایعات شدید مغزی و چشمی همچون 
نابینایی، کری و عقب ماندگی ذهنی می شود. وی افزود:.این مسئله خطرات جدی را برای جنین به 
همراه دارد لذا به نظر می رسد که به کمک روش های آموزش و بهداشت همچنین افزایش سطح 
گاهی های بهداشتی از طریق رسانه های عمومی می توان از بار آلودگی و عوارض غیر قابل برگشت  آ
گاهی های بهداشتی همچنین سبب کاهش هزینه های  آن در نوزادان کاســت.افزایش سطح آ

سنگین ناشی از درمان توکسوپالسموز و آموزش افراد معلول ناشی از این بیماری می شود.

آب بخورید تا پوست تان پیر نشود
سالمت نیوز- دکتر درویش دماوندی متخصص پوست گفت: گاهی سلول ها از داخل شروع 
بــه پیر شــدن می کنند و گاهی عوامل بیرونی مانند اشــعه ها و عوامــل هورمونی، باعث پیری 
پوســت می شوند.تغذیه و مصرف مقدار کافی آب، میوه جات و سبزیجات و کم تر مصرف کردن 
فست فودها و غذاهای چرب و پرکالری، نحوه زندگی، خواب کافی و بدون استرس می توانند در 
جلوگیری از پیری پوست تاثیر بسزایی داشته باشند. وی افزود: همچنین افرادی که میمیک 
صورت زیادی دارند و بیش تر از عضالت صورت اســتفاده می کنند، بیشتر دچار چروک پوست 
می شــوند.بوتاکس یک نوع ســم اســت که با ورود به عضله بدن، آن قسمت را فلج کرده و در 
نتیجه چروک هایی که در اثر حرکت عضله ایجاد می شوند، از بین می برد.برای این نوع تزریق، 
حتما باید از ژل های موقت و نیم موقت اســتفاده شــود و این نوع تزریق، بیشتر در خط خنده و 

گونه گذاری کاربرد دارد که ماندگاری آن موقت و بین شش  ماه  و  نیم تا یک سال است.

درمان یبوست با ماساژ شکم جهت عقربه های ساعت
تســنیم- غالمرضــا کردافشــاری 
درباره اینکه چرا بیماری های مقعد 
درمانشــان طوالنی اســت، اظهار 
داشــت: به دلیل اینکه مواد زائد در 
مقعد ریخته می شود و از همان طریق 
خــارج می شــود و دارو در آن محل 
نمی تواند ساکن شود به عبارتی مدت 

زمانی که دارو بتواند بر موضع عمل کند کم است. به گفته 
وی چون مقعد معکوس است و دهانه آن به سمت پایین 
قرار دارد, دارو در آن مســتقر نمی شود همچنین حس 
ناحیه مقعدد زیاد است و جذب مواد زائد در آن نقطه بیشتر 

اســت. وی افزود: معمــوال مراجعه 
کنندگان بــه دلیل اینکــه خجالت 
می کشند معموال بیماری های مقعد 
بیان نمی کنند یا دیر مراجعه می کنند 
که همیــن عوامل موجب ســخت 
تر شدن بیماری می شــود. مصرف 
میوه هایی مانند آلو، گالبی, سیب, به 
، انجیر، مویز و انگور به رفع یبوست کمک کرده و لینت 
دهنده مزاج هســتند، البته در مقاالت طب جدید آمده 
است که مصرف روزانه 150 سی سی آب گالبی به مدت 

14 روز بسیار به رفع یبوست کمک می کند.

آشنایی با ادویه های دفع کننده استرس
باشگاه خبرنگاران- استرس زمانی به 
شما دست می دهد که فشار بیشتر از 
آنچه شما به آن عادت داشته اید برشما 
وارد شــود. محمدحســین عزیزی، 
متخصص صنایع غذایی با بیان اینکه 
عوامل بســیاری در ایجاد استرس در 
افراد اثــر تحریک کنندگی داشــته، 

مانند برخی از ادویه ها مثل فلفل که در افراد ایجاد استرس 
می کنند. احساس آزار دهنده استرس را می توان با برخی از 
ادویه ها و دمنوش ها کم کرد.البته برخی از ادویه ها مانند 
دارچین و زعفران آرامبخش هستند و به خصوص زعفران 

فوق العاده آرامبخش و نشاط  آور و رفع 
کننده استرس است. رییس انجمن 
مواد غذایی ادامه داد: دمنوش هایی 
نظیر گل گاوزبان نیز آرامبخش هستند 
که در مورد مصرف گل گاوزبان، زنان 
بــاردار باید احتیاط کننــد زیرا ممکن 
اســت عوارضی همچون اختالل در 
فشارخون را در آنان ایجاد کند.این متخصص در تشریح 
میزان مصرف ایــن مواد گیاهی آرامبخش گفت: به طور 
معمول برای افراد استفاده روزانه 1 الی 3 بار مشکلی را ایجاد 

نمی کند و مصرف زعفران به همراه چای توصیه می شود.
 آشنایی با مواد غذایی 
حاوی پروتئین گیاهی

تبیان- هیــچ گاه نباید پروتئیــن از رژیم غذایی حذف 
شود. این مواد مغذی به احیای سلول ها کمک کرده و 
برای متابولیسم یا سوخت و ساز بدن مفید است.  بادام 
سرشار از کلسیم، آهن و پروتئین های گیاهی است.این 
ماده ی غذایی بخصوص برای گیاهخواران فوق العاده 
است. عالوه بر این بادام سرشار از سیالیسیالت است 
که باعث ساخت اسید سالیسیلیک آسپرین می شود. 
به این ترتیب اگر بادام به طور منظم مصرف شــود به 

تسکین دردهای استخوانی کمک می کند.
با وجود اینکه برنج کامل ســالم تر است اما باید بدانید 
که همه ی انواع برنج ها سرشار از پروتئین های گیاهی 
هســتند. این مــاده ی غذایی حــاوی کربوهیدرات، 
ویتامین هــا و مواد معدنی مورد نیاز برای متابولیســم 
بدن است.  جو دوسر نیز جزو مواد غذایی فوق العاده ی 
موجود است. مواد معدنی، ویتامین ها و اسیدآمینه های 
ضروری موجــود در این ماده ی غذایــی ارزش باالیی 
دارند. جوی دوســر باعــث بهبود گــوارش، کاهش 
اســیدهای صفراوی و بهبود عملکرد روده ها شده و 

ایجاد احساس سیری می کند. 
عدس سرشــار از مواد مغذی بوده و یکی از منابع مهم 
پروتئین گیاهی محسوب می شود. عدس حاوی میزان 
زیادی فیبر و چربی اندکی است. این ماده غذایی برای 
الغری به شیوه ی سالم و همچنین افزایش انرژی بدون 
دریافت چربی مؤثر اســت. با مصرف عدس پتاسیم، 
فسفر، کلسیم، آهن، منیزیم و سدیم به بدن می رسد. 
لوبیا از هر نوع و شکلی که باشد خوشمزه و مفید است. 
این مــواد غذایی حاوی میزان اندکی چربی اســت اما 
در عوض به میزان زیادی پروتئین های گیاهی، فیبر 
و کربوهیدرات دارد. لوبیاهــا چربی بد خون را کاهش 

می دهند و به سالمت روده ها کمک می کنند. 
گردو را گنجینه ی مواد مغذی بدانید. می توانید روزانه 
بین 15 تا 30 گرم گردو مصرف کرده و از یک منبع خوب 
پروتئین گیاهی بهره مند شوید. گردو به دلیل دارا بودن 
پولیفنول ها و دیگر آنتی اکسیدان هایش باعث بهبود 
ارتباط بین نورون ها می شود.از بروز بیماری های قلبی 
عروقی پیشگیری می کند چون حاوی اسیدهای چرب 
سالم است.  کینوا شاخص گلیسمی پایینی دارد و یکی 
از منابع گیاهی پروتئین محسوب می شود. این ماده ی 
غذایی برای داشــتن یک رژیم الغری بسیار مناسب 
است. کینوا حاوی فیبر و ۹ اسید آمینه ی ضروری است 
و انرژی خوبی به بدن می رساند. میزان باال چربی های 
اشــباع نشــده ی موجود در آن به کنترل کلسترول و 
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی کمک می کند.
جلبک ها ده برابر کلسیم بیشتری نسبت به شیر دارند. 
عالوه بــر این جلبک هــا سرشــار از پروتئین گیاهی 
هســتند و جزو مــواد غذایی بســیار مفید محســوب 
می شــوند. این مواد غذایی سرشــار از ویتامین های 
B2،A،C،D،E،B1 و فســفر، پتاســیم، آهن، ید، 

فیبرها و غیره هستند. 
اگر پسته دوســت دارید می توانید روزانه بین 15 تا 30 
گرم از آن میــل کنید. به این ترتیب انــرژی و پروتئین 
خوبی نصیبتان می شود و از ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی به میزان زیادی دور می مانید. پسته سرشار از 
چربی های اشباع نشده ی مونو و پولی است و به کاهش 

میزان کلسترول خون کمک می کند.

سالمت
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فوتبال ایران با مشکالت زیادی مواجه است. عدم مدیریت مناسب در باشگاه ها، 
عدم نظارت روی گردش چند صد میلیارد تومانی  که فساد و البته معضالت مالی 
به همراه دارد را می توان در زمره مهترین مشکالت فوتبال دانست. مشکالتی 
که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحبت هایش بدان اشاره می کند.

حق پخش
اردیبهشــت ماه سال جاری  اســالمیان نایب رییس فدراســیون فوتبال با بیان 
اینکه صدا و سیما حاضر نیست حق پخش تلویزیونی را پرداخت کند، گفت: در 
لیگ های معتبر دنیا 60 درصد درآمدها از حق پخش تلویزیونی اســت، اما این 
مبلغ در کشور به پنج درصد هم نمی رسد و صدا و سیما همین درصد را هم حاضر 
نیست پرداخت کند. وی ادامه داد: اگر مسائل فوتبال حل شود پتانسل خوبی در 
کشــور وجود دارد، مثال برای بازی پرسپولیس با یک تیم عربی حدود 100 هزار 
نفر به اســتادیوم آمدند و این امر نشان دهنده عالقه مردم به فوتبال است، اما با 
این حال مشکالت بســیاری وجود دارد. نایب رییس فدراسیون فوتبال تصریح 
کرد: سپاهان حدود 10 سال است که برای بازی باید به ورزشگاه فوالد شهر برود، 
چگونه می توان انتظار حرفه ای بودن از فوتبال کشور را داشت، در صورتی که این 
مسایل نیازمند توجه و بها دادن به آنها است. اسالمیان با بیان اینکه صدا و سیما 
حاضر نیســت حق پخش تلویزیونی را پرداخت کنــد، اضافه کرد: در لیگ های 
معتبر دنیا 60 درصد درآمدها از حق پخش تلویزیونی است، اما این مبلغ در کشور 
به پنج درصد هم نمی رسد و صدا و سیما همین درصد را هم حاضر نیست پرداخت 
کند.چند ماه قبل بود که  سرافراز رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد: »ســازمان صداوســیما تا زمانی که دولت طبق قانون بودجه 
مشــخصی برای پرداخت حق پخش فوتبال به سازمان ارائه نکند، حق پخشی 
پرداخت نخواهد کرد.« این مساله باعث شد تا گره حق پخش تلویزیونی کورتر شود 
اگرچه طرح جدیدی از سوی رسانه ملی مطرح شد اما اینکه این طرح با زیر ساخت 
های موجود، چگونه برای باشگاه ها سوداوری دارد جای بحث است. بعد از این 
مساله چند تن از مدیران فوتبال با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیداری 

داشته و در این خصوص به بحث نشستند تا اینکه روز گذشته محسن رضایی دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این خصوص صحبت کرد. سردار محسن 
رضایی در صحبت هایش از عدم تغییر مصوبه قبلی مجمع صحبت به میان آورد و 
البته اینکه ورود به این بحث یکبار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. . محسن رضایی 
در گفت وگو با تسنیم، در خصوص اینکه سرانجام وضعیت حق پخش تلویزیونی 
چه خواهد شد و موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره چیست، گفت: 
اخیرًا وزیر ورزش نامه ای نوشت و از ما خواست که بحث حق پخش تلویزیونی را 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار دهیم. وی اضافه 
کرد: هنوز جلسه ای برای بررسی وضعیت حق پخش تلویزیونی برگزار نکرده ایم 
اما احتمااًل تا پایان سال جاری جلسه ای در این خصوص می گذاریم تا ببینیم آیا 
می توانیــم به اختالفاتی که وجود دارد ورود کنیــم یا این موضوع باید به مجلس 
شــورای اسالمی ارجاع داده و در آنجا بررسی شود و ما پس از کار مجلس در این 
خصوص به آن ورود و دخالت کنیم. قصد داریم ابتدا از نمایندگان صداوسیما و 
وزارت ورزش دعوت کنیم و صحبت های آنها را بشنویم. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که موضع شخصی شما در خصوص مسئله 
حق پخش چیست و آیا همچنان معتقدید غیرقانونی است، تاکید کرد: موضع ما 

همان مصوبه ای است که اعالم کرده ایم و تغییر نکرده است.

فساد در فوتبال
فروتن از جمله افرادی اســت که از فســاد در فوتبال بارها صحبت کرده است. 
پیشکسوت فوتبال ایران در خصوص اینکه آیا فوتبال ایران فاسد است، گفت: 
»من اولین نفری بودم که اعالم کردم فوتبال ایران ســالم نیست و فاسد است، 
اگر می خواهیم این فســاد و سیســتم داللی فعلی از بین برود باید به فکر تولید 
باشیم.« پرونده فســاد در فوتبال دو سال است که  در دست بررسی است و هنوز 
منتشر نشده است.  از طرف دیگر  وجود فساد در فوتبال با مخالفت برخی مدیران 
فوتبال   و واکنش های آنان نیز مواجه شده است تا جایی که علی کفاشیان رئیس 
فدراسیون فوتبال  گفت:» به نظرم فساد در فوتبال ایران وجود ندارد. هیچ کسی 

نتوانســته مدرک بیاورد که فساد در فوتبال ایران وجود دارد. تخلف دیده شده اما 
فساد ثابت نشده است. تاکنون 60 - 70 گزارش فساد به فدراسیون ارسال شده 
اما مدرکی که این گزارش ها را ثابت کند وجود ندارد.« محسن رضایی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اما مانند همیشــه واقعیت ها را بیان می کند واقعیت 
هایی که مدیرانی از جنس کفاشیان از آن فراری هستند یا قصد دارند آن را پنهان 
کننــد.  وی در البالی صحبت هــای خود از حضور سیاســیونی گفت که برای 
فوتبال و ورزش  سودی نداشته اند و مانع پیشــرفت ورزشکاران کشورمان شده 
اند. محسن رضایی در  ادامه صحبت هایش با تسنیم و در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به آماده بودن گزارش فساد در فوتبال چرا مقاومت هایی صورت می گیرد 
و این گزارش در مجلس مطرح نمی شود و آیا انتشار این گزارش به عمر مجلس 
نهم می رسد، خاطرنشــان کرد:» در ورزش ما دو آســیب جدی وجود دارد. اول 
دخالت سیاســیون و جناح هاست که باید کنار گذاشته شــود و دوم فساد است. 
فساد متاسفانه در ورزش کشــور و به ویژه فوتبال بوجود آمده است. افراد زیادی 
هستند که در فوتبال پول های حاشــیه ای زیادی می گیرند در حالی که به خود 
فوتبالیست پول زیادی نمی رسد« وی ادامه داد:» دخالت سیاسیون و جناح ها 
در ورزش و فساد اجازه نمی دهد ورزش ایران جهش داشته باشد. تا زمانی که این 
دو آسیب برطرف نشود ورزش ما جهش پیدا نمی کند بنابراین دولت و مجلس باید 
عزم جدی برای مبارزه با این دو موضوع داشــته باشــند« دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاســخ به این پرسش که آیا نســخه ای از گزارش تهیه شده از 
فســاد در فوتبال در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، گفت:» 

اطالعی از این موضوع ندارم.«

تیم های محبوب سردار
محسن رضایی رضایی البته در پایان صحبت هایش به سوالی سخت پاسخ داد. 
ســوالی که معموال پاسخی بدان داده نمی شــود. وی  در مورد اینکه طرفدار چه 
تیم هایی هستید گفت: »من طرفدار تیم ملی، تراکتورسازی و تیم های خوزستانی 

که در فوتبال ایران فعالیت می کنند، هستم.«

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
رقابت نهایی مسابقات تنیس 
تور جهانی ای تی پی در لندن 
بین نوواک جوکوویچ و راجر 
فدرر برگزار شد که این بازی در 
 نهایت به سود جوکوویچ 
خاتمه یافت.

تیتر دو

احضار رییس فدراسیون 
جودو به وزارت ورزش

نصراللــه ســجادی دربــاره برکناری هایــی کــه در 
فدراسیون های اسکی و جودو انجام گرفته است، بیان 
کرد: در فدراسیون اسکی سولقانی سرپرست دبیرکلی 
فدراسیون بود بنابراین جایگزین او هم سرپرست است 
و انتصاب دبیر صورت نگرفته است بنابراین مشکلی 
وجود ندارد. در مورد جودو میراســماعیلی از ســمت 
نایب رییسی برکنار شده اســت، توصیه ما به روسای 
فدراسیون ها این است که اگر می خواهند تغییری در 
هیات رییســه ایجاد کنند بــا وزارت ورزش هماهنگ 
کننــد و دالیــل آن را بگویند که در مــورد جودو چنین 
اتفاقی نیفتاده است البته رستگار اعالم کرده در هیات 
رییسه موضوع را مطرح کرده است. او ادامه داد: زمانی 
که روسای فدراســیون ها انتخاب می شوند اعضای 
مجمع برای انتخاب اعضای هیات رییسه، دبیرکل، 
خزانه دار و کارشناس خبره به رییس فدراسیون اختیار 
تام می دهند و او هم نفــرات را به وزارت ورزش معرفی 
می کند و پس از طی فرآیند بررســی اداری و زمانی که 
از همه جهت تایید شــد ابالغ افراد از طرف وزیر صادر 
می شود. ما حتی گفته ایم زمانی که می خواهند کسی 
را برکنار کنند با وزارت ورزش هماهنگ کنند که ناصر 
طالبی برای برکناری سرپرســت دبیرکلی فدراسیون 
اســکی با من هماهنگ کــرد و دلیلش ایــن بود که 
سولقانی بازنشسته است و نمی تواند در فدراسیون باشد 
و یک سرپرست دیگر جایگزین کرد. سجادی در پاسخ 
به این پرسش که تکلیف فدراسیون جودو چه خواهد 
شد؟ گفت: ما رستگار را خواسته ایم که به وزارت ورزش 
بیاید و توضیحات را ارائه کند. پس از بررسی نتیجه آن 
را ان شاءالله اعالم می کنیم. معاون ورزش قهرمانی 
درباره بررسی وضعیت اشتباهات داوران در لیگ برتر، 
تصریح کرد: موضوع در ســه جلسه بررسی شد و قرار 
بود جمع بندی کار را فدراسیون فوتبال به صورت بیانیه 
ارائه کند که تاخیر کردند و امیــدوارم امروز آن را ارائه 
بدهند اما مهمترین تصمیماتی که گرفته شد این بود 
که تقریبا جمع اذعان داشتند در داوری ها اشکاالت 
وجــود دارد و باید کالس های توجیهــی جدی تر کار 
شود و مدرسانی با سطح مســائل فنی خوب بیاورند، 
آمادگی جســمانی، روانی، ذهنی و دانش داوران باال 
رود و همچنین در نیم فصل ارزیابی مجددی از داوران 

لیگ برتر به عمل آید.

دنیزلی در گاالتاسرای
مصطفی دنیزلی سرمربی سابق پاس و پرسپولیس در 
لیگ ایران که تیم هایش به انجام بازی های هجومی 
مشــهور بودند به عنوان سرمربی جدید گاالتاسرای 
انتخاب شد. دنیزلی که در ترکیه چندین تیم را هدایت 
کرده در چند سال گذشته بیشتر به عنوان کارشناس 
در تلویزیون ترکیه فعالیت کرده است. چندروز پیش 
دورسون ازبک، رئیس باشگاه گاالتاسرای در حرکتی 
عجیب، حامزا حامزا اوغلو را برکنار کرد و به سرعت 
مذاکرات برای انتخاب ســرمربی جدید آغاز شــد. 
اولین گزینه باشــگاه دنیزلی بود و در همان مراحل 
اولیه مذاکرات، دو طرف به توافق رسیدند. امروز هم 
این قرارداد رســما امضا شــد و ازبک برای سرمربی 
جدیــد تیمش آرزوی موفقیت کــرد. دنیزلی دو دوره 
سرمربی گاال بوده و این بار او سومین دوره خود را در 
پرافتخارترین باشگاه ترکیه آغاز می کند. او تنها مربی 
ترکیه است که توانسته با سه تیم بزرگ استانبول یعنی 
گاالتاســرای، فنرباغچه و بشیکتاش، به قهرمانی 
لیگ این کشور برسد. گاالتاسرای در لیگ قهرمانان 
اروپا نیز حضور دارد و در کنار تیم هایی چون بنفیکا، 
آتلتیکومادرید و آســتانه در یکی از کم هیجان ترین 

گروه های این فصل فوتبال اروپا قرار دارد.

حمایت دنی آلوس از رونالدو
دنی آلوس درباره کریســتیانو رونالدو گفت: رونالدو 
بازیکن سطح باال و بزرگی است، شاید مشکالتش به 
خاطر شهرتش بیش از حد اوست. زمانی که شما پیروز 
می شوید همیشه از شما صحبت خواهند کرد و زمانی 
که شکســت می خورید، تمام تقصیرها را به گردنتان 
می اندازند. مدافع بارسلونا در ادامه افزود: باید به این 
شرایط عادت کرد، اما ما به تیم خودمان توجه داریم 
و نگران وضعیت رونالدو نیســتیم. بــرای من فرقی 
نمی کند او در چه شــرایطی قرار داشته باشد. بازیکن 
برزیلی شرایط تیمی بارســلونا را پس از پیروزی پرگل 
برابر رئال مادرید خوب عنوان کرد و افزود: همیشــه 
رقابت سخت است. اگر به کسب پیروزی ادامه دهید 
و این روند را حفظ کنید، خوب است. کسب سه امتیاز 
اهمیت زیادی دارد. رئال نیز همچون ما برای کسب 
پیروزی به میدان آمده بــود، اما ما از همه لحاظ تیم 
برتر بودیم. لیونل مسی پس از دو ماه دوری از میادین 
برابــر رئال مادرید بازی کرد. آلوس در این باره گفت: 
بازی اهمیت خاص خودش را داشت، اما همه چیز در 
آن بازی خالصه نمی شود. امیدواریم که مسی بهتر 
شود و آمادگی کاملش را به دست بیاورد. ما تیم بزرگی 
داریم که به یک بازیکن وابســته نیست. هر بازیکنی 

باید در هر پستی بهترین باشد. لئو نماد تیم ماست.

انچلوتی در راه رئال؟
کارلو آنچلوتی درباره آینده مربیگری اش گفت: امکان 
دارد در فصل آینده به رئال مادرید بازگردم، یا به چلسی 
و یا به پاری سن ژرمن بروم. در همه این تیم ها دوست 
دارم مربیگری کنم. ســرمربی پیشــین رئال مادرید 
دربــاره رابطه رونالدو با رافائل بنیتس اظهار کرد: من 
هفته گذشــته با رونالدو صحبت کردم و هیچ چیزی 
درباره رابطه بدش با بنتیس نشــنیدم. او درباره نحوه 
چینش بازیکنان رئال مادرید توســط بنیتس گفت: 
زمانی که من سرمربی تیم بودم نیز می گفتند بازیکنان 
را فلورنتینــو پرس در ترکیب اصلــی قرار می دهد. هر 
مربی بازیکنی که مدنظرش است را در ترکیب اصلی 
قرار می دهد. آنچلوتی وضعیت رئال مادرید را پس از 
ال کالسیکو شنبه شب که منجر به شکست سنگین 
چهار بر صفر شــد بحرانی نمی دانــد. او در این رابطه 
اظهار کرد: مادرید تحت فشار است و برای من مشکل 

است که از بیرون درباره وضعیت رئال قضاوت کنم.

آقای مرخصی!
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشــته با موافقت شــفاهی و ضمنی رییس 
فدراســیون فوتبال تهران را ترک کرده اســت. پس از جلســه 7 ساعته برگزار شده 

میــان ســرمربی تیم ملــی فوتبــال ایران با ریاســت 
فدراســیون فوتبــال و اســالمیان نایــب رییس 

اول فدراســیون و افشــین پیروانــی مدیــر 
ورزشــی تیــم ملــی، موافقــت ضمنی و 
شفاهی کفاشــیان با مرخصی کارلوس 
کی روش اعالم شد تا این مرد پرتغالی در 
نخستین فرصت و پس از انجام کارهای 
نهایی اش ایران را ترک کند. کی روش که 
مرخصی های طوالنــی اش در ماه های 
گذشته حاشــیه هایی را به همراه داشته 

این بار هم توانســت مسئوالن فدراسیون 
را متقاعد کند و به مرخصی کمی تا قسمتی 

طوالنی برود.

گره حق پخش در مجمع باز می شود؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی موضوع حق پخش تلویزیونی در مجمع تشخیص ملحت نظام گفت

محمدرضا داورزنی در نشســت خبری خــود اظهار کرد:  
ماندن در جمع برترین های دنیا نیاز به آسیب شناسی مستمر 
دارد، باید این جایگاه را حفظ کنیم. سال های گذشته بحث 
ما این بود که در لیگ جهانی باشیم و بتوانیم سهمیه را حفظ 
کنیم و یا اینکه در اسیا قهرمان شویم اما حاال والیبال پایش 
را فراتر گذاشته است. داورزنی در این نشست درباره شانس 
المپیکی شدن ایران تاکید کرد: ما تالش کردیم و عمر خود 
را گذاشتیم تا والیبال المپیکی شود. اگر هشت سال پیش 
10 درصد شــانس داشــتیم و در 2012 با هدایت والسکو 
بیش از 50 درصد برای موفقیت شــانس داشــتیم در این 
دوره اصال به شانس و احتماالت فکر نمی کنیم و می گوییم 
حتما باید المپیکی شــویم. من تیم را برای کسب تجربه به 
مسابقات نمی فرستم بلکه تنها برای کسب سهمیه می رویم 
و حتما باید در این دوره سهمیه کسب کنیم مگر اینکه زمان 

برگزاری المپیک به تعویق بیفتد!
رییــس فدراســیون والیبــال همچنیــن دربــاره مجمع 
انتخابایت کنفدراســیون آســیا، گفت:  در این مجمع که 
اهمیت ویژه ای داشت شرکت کردیم. از هر کنفدراسیون 
شــش نفر به عنوان بــورد فدراســیون جهانــی انتخاب 
می شــوند، طبیعتا همین افراد برای مجمع جهانی سال 
آینده نیز برنامه ریزی می کنند. فدراسیون والیبال از چندین 

سال قبل در کنفدراسیون والیبال آسیا عضویت داشت اما 
چون والیبال ایران ز این ســطح باالتر رفته و جهانی شده 
است ما نیز برنامه ریختیم تا یک کرسی بین المللی داشته 
باشیم. برای پست ریاست بن ناصر مطرح ترین کاندیدا بود 
اما با مشورتی که با آری گراسا داشتم به این نتیجه رسیدیم 
که این ظرفیت وجود دارد تا ایران به عنوان یکی از اعضای 
بورد هیات رییسه معرفی شود. جالب است نماینده استرالیا 
۹ رای آورد و ما با 18 رای موفق شدیم. این نشان می دهد 

که کشورهای آسیایی نگاه خوب و مثبتی به ایران دارند. 

دلیل انتخاب سی چرلو و لوزانو
 مــا از فروردین ماه نشســتی با کــواچ داشــتیم و در مورد 
عملکرد کادرفنی ابراز نگرانی کردیم و مطرح کرد که من 
با همین کادر به مقامی چهارمی لیگ جهانی و ششــمی 
جهان رسیدم. ما گفتیم دست شما باز است که از ظرفیت 
بیشتری استفاده کنید زیرا معتقدیم تمام مربیانی که روی 
نیمکت می نشینند می توانند به مربی کمک کنند، اساسا 
به خاطر همین پنج مربی روی نیمکت والیبال حضور دارد. 
به هر ترتیب کواچ نپذیرفت. از سوی دیگر می گفتیم وقتی 
نیمکت تیم ملی فضای آرامی نداشته باشد چگونه می تواند 
انسجام تیمی را تزریق کند. خیلی ها می پرسیدند چرا سعید 

معروف می خواهد تعویض کند. وقتی خود نیمکت آرامش 
ندارد چطور تیم می تواند خوب کار کند، همه این موارد به 
نیمکت تیم ملی برمی گردد. کاپیتان اداره بازیکنان داخل 
زمین را دارد و وقتی این تعامل بین او و کادر نباشد موضوع 
قابل تامل اســت. حتی یک جایی می گفتند چرا بازیکنان 
بی تفاوت شــده اند. این را تاکید کنم که ما همیشه دست 
کادرفنــی را باز گذاشــته ایم. در انتخــاب بازیکن یا مربی 
فشــاری به کواچ نیاوردیم و به هر ترتیب او خودش در این 
بــاره تصمیم می گرفت اما بعد از ایــن بحث ها و نتایج جام 
جهانی فرصت داشــتیم تا گزینه های مختلف را بررســی 
کنیم. سی چلو فردی بود که می توانست در فاصله 45 روز 
مســابقات انتخابی المپیک مفید باشد.  خیلی می گفتند 
سی چلو می تواند به عنوان سرمربی بیاید اما ما معتقد بودیم 
تیم ملی نیاز به یک برند قوی تــر دارد که تجربه حضور در 
مسابقات المپیک و جهانی را داشته باشد. برای ما راحت 
بود با آناســتازی کار کنیم اگر فرصت بیشتری داشتیم اما 
او نهایتا 10 الی 15 روز قبل از مســابقات تازه می توانست 
به ایران بیاید. از سوی دیگر بازیکنان نیز عملکرد سی چلو 
را قبول داشــتند و به این نتیجه رسیدیم که زوج سی چلو و 
لوزانو می توانند مکمل خوبی باشــند، بــا توجه به آنچه ما 

انتظار داریم می توانند برای تیم ملی مفید کار کنند.

نیمکت تیم ملی در زمان کواچ آرامش نداشت
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دستان کسی دست زنان کرد مرا
بی حشمت و بی عقل روان کرد مرا

حاصل، دل او دل مرا گردانید
هر شکل که خواست آنچنان کرد مرا

)موالنا جالل الدین بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

هرگز در رستوران »احمد بی« غذا نخورید!
آیا مرض بدنویســی و شــیوع آن در میان عموم ایرانیان العالج است؟ نمی خواهم ناامیدتان 
کنم. اصال به خودم اجازه نمی دهم در این ســتون که به نام نامی زبان شــیرین فارسی مزین 
اســت حرف از ناامیــدی بزنم اما بــاور بفرمایید چگونه نوشــتن های هموطنــان و همکاران 
گرامی طاقت از من ربوده و هر آینه ممکن اســت کار دســت خودم بدهم و با خلق خدا دست 
به گریبان شــوم. اگر لطف خوانندگان فرضی این ســتون نبود و همین مقدار امکان درد دل 
کردن نداشــتم، ممکن بود شــبانه به بعضی مراکز اداری و تجاری حمله ور شــوم و بیلبورد و 
تراکت و نوشــته های دیگری از این دست را با خشــونت هرچه تمام تر پایین بیاورم تا بلکه آبی 
باشد بر آتشــی که در دلم شــعله ور اســت. وقتی از در و دیوار غلط می بارد آدم چقدر می تواند 
ســاکت بماند؟ چقدر باید صبر کند. چقدر با خودش بگوید اشکالی ندارد؟ از سر در بانک ها و 
اداره هایمان گرفته تا تابلوی رستوران ها و فروشــگاه هایمان تا روزنامه ها و نشریات مان همه 

جا و هر نوشته ای مملو از غلط است.

جماعتی می خواهند برای خودشان تبلیغ کنند؛ تراکت و بروشور تهیه می کنند و پخش می کنند 
بین خالیق. مثال تبلیغ است اما سراســر غلط... برایتان مثال می زنم که فکر نکنید سختگیرم و 
زیادی مته به خشــخاش می گذارم: چندی پیش، سر ظهر با جمعی از دوستان در حوالی میدان 
توحید بودیم و گفتیم برویم در خیابان ســتارخان غذا بخوریم. سر از رستوران احمد بی در آوردیم 
و من در بدو ورد دیدم جلوی رســتوران با فونت درشتـ  طوری که از فاصله چند متری دیده شودـ   
نوشته شده است: »رستوران احمد بی اولین و تنهاترین مبتکر کباب ترکی ذغالی در ایران«!!!!!!

خداوکیلی شما بفرمایید این جمله آبروی زبان فارسی را نمی برد؟ هرچه غلط دستوری و محتوایی 
بوده توی یک جمله جمع کرده اند و آن جمله را با افتخار بر ســر دِر یک رستوران نوشته اند که چه 

بشود؟ نمی دانم. 
از همــان دم در به همراهــان گرامی گفتم: دوســتان! بیاییــد برگردیم. غذا خــوردن در این 
رستوران توهین به خودمان است. مطمئن باشید جایی که برای تبلیغ، چنین جمله افتضاحی 

را بر سردرش نوشته باشــند غذایش هم تعریفی نخواهد داشــت. البته دوستان گرمای هوا را 
بهانه کردند و بنــده را به زور میهمان احمد بــی کردند. بعد هم نگذاشــتند بروم به صاحب آن 
رســتوراِن »اولین« و »تنهاترین« و »مبتکر« توضیح بدهم که این جمله غلط است و چرا غلط 
اســت. در عوض دل من از این نکته شاد شــد که غذا اصال باب طبع دوستان نبود و در نهایت 
احساس کردند پولشان را دور ریخته اند.  شــیوع این غلط ها و تذکر ندادن به کسانی که چنین 
غلط هایی را گل درشت و مشــخص در دید عموم قرار می دهند مراـ  اگر نگویم ناامیدـ حداقل 
نگران تر می کند. ای کاش فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با همــکاری اداره اماکن الاقل 
برای غلط هایی از جنس آنچه درباره رستوران احمد بی مثال زدم چاره ای می اندیشید. از بنده 
جز دعا کردن و غر زدن در این ســتون و بعضا نکته ای را تذکر دادن کاری ساخته نیست. امید 
که ما مردم؛ خود ما مــردم به بزرگ      ترین خانه ای که داریم بیش از اینهــا بها بدهیم که به قول 

هایدگر: »زبان، خانه هستی است«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روباه های کوچکی که سر از هالیوود درآوردند
نشر قطره »روباه های کوچک« اثر لیلین هلمن را منتشر کرد

روباه های کوچک اثر لیلین هلمن، نویســنده آمریکایی، تازه ترین عنوان از مجموعه ارزشــمند 
»جامانده ها«ی نشر قطره است که با نظارت نغمه ثمینی ترجمه و منتشر می شوند. این مجموعه 
به انتشــار آثار مهم در تاریخ ادبیات نمایشــی، از یونان باســتان تا دوران معاصر )قبل از 1۹50( 
اختصاص دارد، آثاری که به دالیل مختلف جامانده و تاکنون در ایران فرصت نشر پیدا نکرده اند. 
لیلین هلمن از مهم ترین نمایشنامه نویسان آمریکایی قرن بیستم محسوب می شود، اوایل قرن 
)1۹05( به دنیا آمد و تقریبا در اواخر آن )1۹84( با زندگی وداع کرد. زندگی هلمن به اندازه خوِد 
آثارش جالب بود، هم به خاطر دوران پرفراز و نشیبی که شاهد آن بود و گرفتاری اش در مکارتیزم 
که لکه سیاهی برای آمریکای مدعی دموکراســی در میانه قرن بیستم بود )او شرح مفصل این 
جریان را در کتاب زمانه شیاد نوشته است(؛ و هم به دلیل زندگی مشترک او با دشیل همت که در 
سبک خود نویسنده ای دوران ساز و ممتاز بود. همت به دلیل بی عالقگی اش به تئاتر مدام هلمن 
را تشــویق می کرد به جای نمایشنامه داستان بنویسد، اما در تقدیر او اینگونه رقم خورده بود که با 
یکی از موفق ترین نمایشنامه نویســان روزگار خود زندگی کند. برخی از نمایشنامه های هلمن در 
دوران خود قریب به هفتصد اجرا داشــته اند. البته هلمن به خصوص در ایام جوانی آثار داستانی 
هم نوشته است اما شهرت و اعتبار او امروزه بیش از هر چیز مدیون نمایشنامه هایی است که از او 
برجای مانده است. روباه های کوچک نمایشنامه ای سه پرده ای ست با ده شخصیت که در اوایل 
قرن بیســتم می گذرد. محل آن یک شــهر جنوبی کوچک و خانه ای اعیانی است. هلمن در این 
نمایشنامه که در سال 1۹3۹ به اجرا گذاشته شد، نگاهی واقع گرایانه و انتقادی به خرده بورژوازی 
دارد. این نمایشــنامه همانند دیگر آثار هلمن از درون سنتی در نمایشنامه نویسی بیرون آمده که 
در آن استحکام داستان بیشــترین اهمیت را دارد. به عبارت دیگر از منظر روایی به نمایش های 

کالسیک نزدیک تر است تا شیوه های مدرن روایی در 
ادبیات نمایشی. از همین رو بود که هالیوود نیز به این 
نوع آثار روی خوش نشــان می داد تا دستمایه ساخت 
فیلم سینمایی شوند. لیلین هلمن در روباه های کوچک 
بیش از توجه به موقعیت های نمایشــی یا ترتیب دادن 
بازی نمایشی، دلبسته تعریف کردن یک داستان کامل 
برخوردار از چهارچوبی محکم براســاس ســنت های 
روایی کالســیک ادبیات نمایشی اســت. همین نکته 
که باعث شده است اثر حاضر به یکی از متون آموزش 
نمایشنامه نویســی کالســیک در آمریکا بدل شــود؛ 
از دیگر ســو موجب کم توجهــی عالقه مندان ادبیات 
نمایشی مدرن به روباه های کوچک شده است، چنانکه 
آن را اثری متوســط ارزیابی می کنند. با این اوصاف به 
نظر می رسد توصیه دشیل همت به هلمن چندان هم 
بــه دلیل بی عالقگی اش بــه نمایشنامه نوســی نبوده 
است و احتماال به هلمن می گفته تو که روی سن تئاتر  

به این خوبی داســتان تعریف می کنی، چرا آن را در قالب داستان نمی نویسی؟ به هر روی هلمن 
خود روباه هــای کوچک را برای هالیوود تبدیل به فیلمنامه کرد و ویلیام وایلر آن را جلوی دوربین 
برد و هلمن را کاندیدای اســکار بهترین فیلمنامه آن سال کرد. در انتهای کتاب حاضر به سنت 
معمول در مجموعه جامانده های نشر قطره مقاله ای درباره این نمایشنامه با عنوان »بورژواهای 
کوچک« نوشته محمد رضایی راد منتشر شده اســت که تحلیلی خواندنی از روباه های کوچک، 

شاخصه ها و سنتی که از آن بیرون آمده به مخاطب ارائه می کند.

در فیلم »از کرخه تا راین« چه کسی سوت می زد؟
علیرضا خورشــیدفر، ســال 1326 در تهران متولد شــد. 
کاردئون کرد و در  از ۹ ســالگی شــروع به یادگیری ســاز آ
12 ســالگی وارد هنرســتان عالی موســیقی شد و سپس 
برای ادامه تحصیل ســاز کنترباس را انتخاب کرد. اولین 
تجربه هــای حرفــه ای را در ســال 1346 بــا فعالیت در 
ارکســترهای رادیو از جمله ارکستر بزرگ، ارکستر گل ها و 
ارکستر دانشــگاه تهران آغاز کرد و در سال 1348 به طور 
رسمی وارد ارکستر سمفونیک تهران شد که این همکاری 

تا آخرین روزهای حیاتش ادامه داشــت. از اوایل ســال 1357 تا قبل از درگذشتش به عنوان مایستر 
گروه کنترباس در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت. از سال 1367 به عنوان استاد کنترباس 
در هنرستان موسیقی پسران مشغول تدریس شد. همچنین در طرح ارزشیابی هنرمندان کشور در 
سال 1367 به عنوان هنرمند درجه یک شناخته شد. عالوه بر نوازندگی کنترباس در اجرای سوت با 
بسیاری از آهنگسازان همکاری داشته است. سوت فیلم معروف از کرخه تا راین به آهنگسازی مجید 
انتظامی را او در استودیو با دهانش نواخت. او  بیش از پنج دهه سرگروه باس های ایران بود و در خلق 

آلبوم های زیادی به عنوان نوازنده حضور داشت.
بسیاری از صاحب نظران حوزه موسیقی از او به عنوان یکی از چهره های ماندگار و پایه های اصلی 
ارکستر سمفونیک تهران یاد می کنند. دکتر محمد سریر درباره خورشیدفر گفته است: »او اگرچه 
کمتر شناخته شــده، اما به عنوان استاد اول و عضو موثر ارکســتر، حضوری تعیین کننده در همه 
اجراهای ارکستر سمفونیک تهران داشته اســت«. علیرضا خورشیدفر صبح پنجم آذرماه 13۹3 

درگذشت.

 جریمة نقدی ترویج خشونت در جامعه
 چقدر است؟

شاید شــما هم فیلم »سالخی پلنگ در مأل عام« را در فضای مجازی دیده و حواشی مربوط به آن را 
پیگیری کرده باشــید. ســرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست در 
خبری که در سایت سازمان محیط زیست منتشر شده، با اعالم اینکه وقوع جرم )سالخی پلنگ( به 
تاریخ 13 مهر1387 توســط فردی به نام جبار کریمی در روستای راشک از توابع شهرستان سپیدار 
استان فارس بوده، گفته اســت: مجرم با نام اصلی جبار کریمی و نام مستعار پژمان در تاریخ 12 آذر 
1387 به دادگاه معرفی و محکوم به پرداخت یک میلیون و 600 هزار تومان جریمه نقدی می شــود 
که پس از دریافت جریمه، قرار منع تعقیب برای مجرم صادر می شود. این اتفاق مربوط به سال های 

قبل است و باید ردپای آن را در دولت قبلی دنبال کرد و از مسئولین وقت پاسخ خواست«.
علی تیموری؛ مدیرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره این 
فیلم گفته است: »سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹2 مطالبات ضرر و زیان کشتن پلنگ را از 
پنج میلیون تومان به 80 میلیون تومان افزایش داده است. با افزایش رقم ضرر و زیان دیگر کسی جرأت 
کشتن یک پلنگ را ندارد چه برسد به اینکه در سال ۹4 عده ای به صورت خانوادگی به سالخی یک قالده 
پلنگ پرداخته و فیلم آن را پخش کنند«. سرهنگ حمیدرضا خیلدار و آقای علی تیموری از جهتی حق 
دارند؛ سازمان حیط زیست قرار نیست بابت مسأله ای که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
اتفاق افتاده پاسخگو باشد. ماجرا مربوط به سال 78 است و جبار کریمی که در فیلم یادشده از او با عنوان 
»جبار پلنگ کش« نام می برند، با پرداخت جزای نقدی کشــتن یک پلنگ براساس تعرفه رایج در دهة 
هشتاد، دارد راست راست برای خودش می چرخد. اما مسأله ای جدی تر در این میان به فراموشی سپرده 
شده و آن اینکه در عمل این فرد و کسانی که حین سالخی آن پلنگ بی نوا او را تشویق و تشجیع می کنند، 
میل پنهان و عجیبی به خشــونت موج می زند. آیا کسی بوده یا هست که »جبار پلنگ کش« را به خاطر 
ترویج خشونت در جامعه تنبیه و مجازات کند؟ آیا همین که این فرد جریمه نقدی کشتن پلنگ را پرداخت 
کند کافی اســت و بعد از آن باید برای او قرار منع تعقیب صادر شود؟ دستگاه قضایی ما در حال حاضر با 
سازمان محیط زیست همکاری گسترده ای دارد. اما در دادگاه هایی که برای عامالن کشتار بی رحمانه 
حیوانات در این سرزمین برگزار می شود، در کنار صدور احکام مربوط به جرائم نقدی و یا زندان هایی که 
به راحتی می توان با پول خریدشــان، به علل و عوامل روحی و روانی شکارهای غیرمجاز هم رسیدگی 
می شود؟ کسی که می تواند یک پلنگ یا هر حیوان دیگری را این طور بی رحمانه سالخی کند و با افتخار 
از صحنه ارتکاب جرم خود تصویربرداری کند، خشونت را در جامعه ترویج می دهد و می تواند برای چنین 
کاری محمل های دیگری جز کشتار حیوانات هم بیابد. مروری بر اخبار مربوط به شکارهای غیر مجاز از 
فروردین ۹4 تاکنون به ما ثابت می کند جرائم سنگین و صدور حکم زندان، کشتار در حیات وحش ایران را 
متوقف نکرده  است. اینکه ما فکر کنیم با قرار جریمه هشتاد میلیون تومانی می توان مانع خشونت شد، 

رویایی کودکانه بیش نیست. راستی جریمة نقدی ترویج خشونت در جامعة ما چقدر است؟

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

چرا ویل اسمیت در فیلم تارانتینو بازی نکرد؟
بازیگر »در جست وجوی خوشبختی« پیشنهاد بازی 
در فیلم »جنگوی آزادشده« را به دلیل تفاوت دیدگاه 
با کارگردان فیلم درباره سیر آفرینش داستان رد کرد. 
ویل اسمیت نخستین انتخاب برای نقش اصلی فیلم 
»جنگوی آزاد شده« بود، اما این بازیگر پیشنهاد بازی 
در این فیلم را نپذیرفت. اســمیت در میزگرد ســاالنه 
بازیگران نشــریه هالیوودریپورتر دلیل از دست دادن 
این فرصت را شرح داد. او در این باره گفت: »داستان 

مردی که برای نجات دادن زنش از بردگی آدمکشــی را فرامی گیرد، بی نقص ترین داستانی بود 
که همیشه می خواستم. اما مسئله این بود که من و کوئنتین دیدگاه های متفاوتی درباره داستان 
داشتیم.« البته بازیگر »مردان سیاه پوش« پیش از رد کردن پیشنهاد بازی در این فیلم، با تارانتینو 
مالقات و ســاعت ها درباره فیلم با او گفت وگو کرد. اســمیت گفت: »خیلی مشتاق بودم که در 
»جنگوی آزادشــده« بازی کنم، اما احســاس می کردم فیلم باید یک داستان عاشقانه باشد، نه 
داستانی درباره انتقام جویی«. او در ادامه توضیح داد: »ما نمی توانیم به حوادث پاریس نگاه کنیم 
و به فکر تالفی کردن آن باشیم. خشــونت به بازتولید خشونت منجر می شود. من با این ایده که 
خشونت راه حل مشکل است، ارتباط برقرار نمی کنم. باید عشق را به عنوان پاسخ در نظر گرفت.« 
در نهایت ویل اسمیت بازی در این فیلم را نپذیرفت و جیمی فاکس به جای او نقش اصلی »جنگوی 
آزادشده« را بازی کرد. این فیلم سال 2013 در رشته های بهترین فیلم نامه غیراقتباسی )کوئنتین 

تارانتینو( و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد )کریستف والتز( برنده جایزه اسکار شد.

فروش باغ آلبالو از مرز 100 میلیون گذشت
نمایــش »باغ آلبالو« بــه کارگردانی آتیال پســیانی تا 
پایان آبان 101 میلیون و 250 هزار تومان فروخت. 
این نمایــش در 2۹ اجرای خــود تا پایان آبــان ماه ، 
برای 6102 تماشــاگر روی صحنه رفته و گیشه آن 
تا این تاریخ یــک میلیارد و 12 میلیــون و 500 هزار 
ریال اعالم شــده است. برای این نمایش که در تاالر 
چهارسوی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه است، 
4۹58 بلیت تمام بها ، 20۹ بلیت نیم بها و ۹35 بلیت 

مهمان ارائه شده است. نمایش »موش توی پیت حلبی« به کارگردانی علی هاشمی نیز که روز 
جمعه 2۹ آبان به اجرای خود در تاالر سایه خاتمه داد برای 2358 تماشاگر اجرا شد. جمع فروش 
این نمایش 204 میلیون و 225 هزار ریال اعالم شده است. نمایش »ترور« کار حمیدرضا نعیمی 
نیز که در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده، تنها در دو اجرای اول خود 

1228 تماشاگر داشت که فروش آن 166 میلیون و 7۹5 هزار ریال بوده است. 
نمایش »فوالد هرگز زنگ نمی زند« به کارگردانی زری اماد نیز که در پالتو مجموعه تئاتر شــهر 
روی صحنه است، طی 6 اجرا 122 تماشاگر داشــته و رقم فروش آن تا 2۹ آبان 7 ملیون و 80 

هزار ریال است.
خانــه نمایش اداره تئاتر نیز روز 1۹ آبان میزبان آخرین اجرای »ایســتاده در موقعیت« بود. این 
نمایش در سه روز پایانی میزبان 74 تماشاگر بود. نمایش »کوچ« به کارگردانی حسین احمدی 

قاجاری نیز از 20 آبان کار خود را در این سالن شروع کرده است.
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