
مصوبه کنگره آمریکا بی اعتمادی را افزایش می دهد
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار ژرار الرشه رییس مجلس سنای فرانسه گفت مصوبه 
اخیر کنگره آمریکا موجب افزایش سوءتفاهم و بی اعتمادی می شود و می تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر 
روند اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجام داشته باشد.   نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در این دیدار که پیش از ظهر دوشنبه انجام شد، با اشاره به آغاز فصل نوین در روابط همه جانبه 

صفحه ۲میان ایران و فرانسه در فضای پساتحریم گفت: برداشتن گام های مشترک و سازنده  ...
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 تالش برای بهبود 
روابط ایران و عربستان

روحانی: والیت فقیه  ستون نظام است

ثبت نام روحانی و هاشمی برای خبرگان
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز دوشنبه با حضور در محل ستاد انتخابات در وزارت 

کشور، برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. وی در جمع خبرنگاران با تبریک 
آغاز امامت حضرت ولیعصر)عج( گفت: این روز مبارک را به همه ملت ایران و همه خاندان رسالت و اهل 
بیت)ع( تبریک و تهنیت عرض می کنم و ان شاء اهلل روزهای مبارکی برای ملت ایران در پیش رو باشد. 

رئیس جمهور ادامه داد: این روزها به دلیل حضور داوطلبان در مراکز ثبت نام در سراسر کشور، شور خوبی را در 
میان مردم ایجاد شده است و برای ما اهمیت دارد که به دنیا اعالم کنیم که تصمیم گیر اصلی برای 

صفحه 3صفحه 3صفحه ۲مدیریت کشور، آرای مردم و صندوق های انتخاباتی است ... صفحه 3

سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
وزارت امور خارجه مجری 
تصمیمات جمهوری 
اسالمی ایران در مورد 
اجرای تعهدات 
برجام است ...

از ائتالف اصولگرایان تا ائتالف اصالح طلبان

»اولیــن بیانیه« اصالح طلبــان و اصولگرایان
صفحه ۲

صفحه ۲

نمایندگان مجلس از پاســخ های 
وزیر آموش و پرورش به ســؤال 

موسوی نژاد  ...

معاون وزیر امور خارجه نامه کری 
به ظریف را تعهد محکمی از سوی 

دولت آمریکا ...

فرمانده سپاه قدس گیالن گفت: 
امروز توان بسیج انقالب اسالمی 

ایران به حدی  ...

یک وزیر دیگر 
روحانی سه 

کارته شد

 نامه کری 
 تعهد 

محکمی بود

 3 روزه 
اسرائیل را 

می گیریم

ــودگی  آل
به بهای  5/  6 هزار میلیارد

 آداب شب یلدا 
از دیدگاه طب سنتی

تســنیم- ناصر رضایی پور دســتیار تخصصی طب 
سنتی گفت: در این شب، شام سبک مصرف شود. 
آجیل شــب یلدا، از گذشــته ها شــامل گندم، نخود 
برشته، شاهدانه، تخمه هندوانه و کدو، بادام، پسته، 
فندق، گردو، کشمش و مویز، انجیر و توت خشک، 
برنجــک و... بوده ولی امروزه متأســفانه آجیل های 
مرسوم، بسیار شور هستند. مویز، توت و انجیر خشک 
را دریابید. وی افزود: ِجرم لبو، کمی حابس شــکم 

صفحه 6اســت در حالی که آبی که چغندر  ...

 خون خواهی 
»سردار اسرا« 

تأیید خبر شــهادت ســمیر قنطار، مبــارز لبنانی در 
جریان حمله جنگنده های رژیم اسرائیل در سوریه، 
از روز گذشته تاکنون نه تنها موجی از واکنش ها را در 
سطح منطقه به راه انداخته، بلکه ناظران بین المللی 
را نیز به بحث و گمانه زنی درباره پیامدهای آن سوق 
داده اســت. از یک ســو، مطبوعات و رســانه های 
صهیونیســتی نســبت به واکنش حزب الله لبنان به 
ایــن واقعه ابــراز نگرانی می کنند و از ســوی دیگر، 

صفحه 4رســانه های فرامنطقــه ای  ...

توزیع کارت اعتباری خرید 
میان بازنشستگان

وزیــر کار از توزیــع کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانی 
میــان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشســته تامین اجتماعی 
در فاز نخســت خبــر داد و گفت: رئیس جمهور دســتور 
داده عقب ماندگی دســتمزد در طول برنامه ششم جبران 
شــود. علی ربیعی گفت: کارت اعتبــاری رفاه اجتماعی 
برای بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در روزهای آینده 
ابتدا به صورت آزمایشــی در دو اســتان توزیع و سپس در 
سراســر کشــور اجرایی می شــود. وزیر تعاون، کار و رفاه 

صفحه 5اجتماعی از ارائه کارت خرید برای  ...

آشنایی با 10 خاصیت 
شگفت انگیز هندوانه

هندوانــه منبع طبیعی از بهترین آنتی  اکســیدان ها 
بــوده کــه طبیعــت فراهــم کــرده اســت. آنتــی 
 اکســیدان هایی مثــل ویتامین  C و A کــه از ما در 
برابــر بیماری هــا محافظــت می کنند. بــا مصرف 
هندوانه خطر کم  آب شدن بدن نیز کاهش می  یابد.
هرچند تابستان و هندوانه دو یار جدا نشدنی هستند، 
اما این میوه خاص برای ایرانیان یادآور یک جشــن 
باســتانی و مشــهور هم هســت که موجب می شود 

صفحه 6یکــی از پر مصــرف تریــن  ...

ایمون زاید همچنان 
دشمن مظلومی!

ایمون زاید از جمله معدود بازیکنان خارجی که نامش 
در فوتبــال ایران ماندگار شــد. وی در دربی تاریخی 
پایتخت هتریک کرد تا باخت دو بر صفر پرسپولیس به 
برد 3 بر ۲ تبدیل شود. وی عالوه بر عملکردش در آن 
مسابقه، در خارج از مستطیل سبز نیز صحبت هایی 
داشــته که جنجال برانگیز بوده است. وی بواسطه 
اینکــه کار خبرنگاری هم کرده بود از ادبیات خاصی 
اســتفاده می کرد.   یک روز بعــد از دربی معروف بود 
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یک وزیر دیگر روحانی سه کارته شد
نمایندگان مجلس از پاســخ های وزیر آموش و پرورش به سؤال موسوی نژاد قانع نشــدند و به وی کارت زرد دادند؛ بدین 
ترتیب دولت یازدهم، هفدهمین اخطارش را از مجلس دریافت کرد.  نمایندگان مجلس شــورای اســامی در نشست 
علنی امروز )دوشنبه( پارلمان سؤال ملی مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان از علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند سیدمهدی موســوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسامی امروز در 
صحن علنی مجلس در ســوالی از علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر علت استفاده از نیروهای غیرکارآمد و 
بازنشسته و عدم توجه به منابع انســانی و فرهنگیان از جهت حقوق و مزایا همچنین تعطیلی برخی از روستاها و شهرها 

اظهار داشت: مجلس و ملت و متفکران متعهد باید اصاح فرهنگ و از آن جمله اصاح مدارس از دبستان تا دانشگاه را جدی بگیرند و با تمام قوا در سد 
راه انحراف بکوشند. پس از توضیحات وزیر، موسوی نژاد اعام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با 78 رأی موافق، 83 رأی مخالف 
و 8 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و بدین تریب وی سومین کارت زرد خود را از پارلمان 
دریافت کرد. وکای ملت پیش از این به علی  اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش )2 کارت زرد(، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی )دو کارت زرد(، 
رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم )یک کارت زرد(، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی )سه کارت زرد (، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی )2 
کارت زرد(، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور )یک کارت زرد( و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت )3 کارت زرد(، محمود گودرزی 

)یک کارت زرد( و محمود واعظی وزیر ارتباطات )یک کارت زرد( داده  بودند.

پاسخ شیخ االزهر را خواهم داد 
آیت  الله ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، فرا رسیدن سالروز آغاز امامت 
حضرت ولیعصر )عج( را به همه مسلمانان، شیعیان و عاقه مندان آن حضرت تبریک گفت و افزود: باید در این ایام در مسیر 
وحدت هرچه بیشتر مسلمین تاش کرده و از کارهایی که به این امر مهم لطمه می زند پرهیز کرد. وی با اشاره به اینکه پایبندی 
به والیت با اهانت به مقدسات منافات دارد، سخنان اخیر شیخ  االزهر را مورد توجه قرار داد و گفت: شیخ االزهر که تمایات 
وحدتی و تقریبی دارد طی روزهای اخیر سخنرانی تندی علیه شیعیان داشته است و علت این سخنرانی نیز توهین های برخی 
از کانال های تلویزیونی به مقدسات دیگران بوده است. این مرجع تقلید بیان کرد: برخی از این شبکه های تلویزیونی از سوی 

بیگانگان تحریک شده و تغذیه می شوند تا به مقدسات دیگر مذاهب فحاشی کنند. وی با اشاره به اینکه به رئیس االزهر پاسخی خواهم نوشت تصریح کرد: 
تاکید خواهیم کرد که اینها نتیجه تحریک دشمنان است و شما باید مذهب را از مرجعیت بگیرید نه از کانال های مشکوک و وابسته. آیت الله مکارم شیرازی 
نتیجه اقدامات این کانال ها را به راه افتادن جنگ های طایفه ای و دعوای شیعه و سنی دانست و بیان کرد: عقل و شرع اجازه نمی دهد که با دست خود جنگی 
را فراهم کنید و خسارات و خونریزی رقم بزنید. وی بیان کرد: شادی کردن و جشن گرفتن اشکال و منعی ندارد ولی در جشن ها باید از برنامه های تفرقه آمیز 
که نتیجه آن نفاق، جنگ و تخریب است با جدیت پرهیز شود. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه باید به گونه ای عمل کنیم که پیوند ما با امام عصر )عج( بیشتر 
شود، گفت: باید برای ظهور آن حضرت دعا کنیم و اصاح دنیا با ظهور حضرت میسر خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به برگزاری گردهمایی اعتراض آمیز 

علما، طاب و مدرسان حوزه علمیه برای محکومیت کشتار شیعیان نیجریه بیان کرد: جنایت در کشور نیجریه و کشتار مردم بی گناه بسیار بی سابقه بود.

 والیت فقیه 
ستون نظام است

حجت االسام حســن روحانی رئیس جمهور صبح 
امروز دوشــنبه با حضور در محل ستاد انتخابات در 
وزارت کشور، برای انتخابات پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری ثبت نام کرد.
وی در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز امامت حضرت 
ولیعصر)عج( گفت: ایــن روز مبارک را به همه ملت 
ایران و همه خاندان رسالت و اهل بیت)ع( تبریک و 
تهنیت عرض می کنم و ان شاء الله روزهای مبارکی 

برای ملت ایران در پیش رو باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: ایــن روزها به دلیل حضور 
داوطلبــان در مراکــز ثبت نام در سراســر کشــور، 
شــور خوبــی را در میان مردم ایجاد شــده اســت و 
بــرای ما اهمیــت دارد که بــه دنیا اعــام کنیم که 
تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشــور، آرای مردم 

و صندوق های انتخاباتی است.
روحانی تصریح کرد: ما اولین کشور هستیم در این 
منطقه که نظام پارلمانی و انتخاباتی را در مشــروطه 
قبول و به آن عمل کردیم، ولو اینکه در سالهای بعد 
این مســئله دچار انحراف شــد و اولین کشور بودیم 
که مدیریت کشور را در مسیر آرای مردم قرار دادیم.

وی افزود: ما اولین کشوری بودیم که مردمساالری 
دینی را در منطقه پیاده و نظام اســامی را تاســیس 
کردیــم. رئیس جمهــور با بیــان اینکه امــروز برای 
سی وســومین انتخابات در نظام جمهوری اسامی 
آماده می شــویم، گفت: با آرای مــردم، نمایندگان 
مجلس شورای اسامی انتخاب می شوند و با آرای 
همــان نمایندگان مجلس اســت کــه وزرای دولت 

مجوز فعالیت را دریافت می کنند.
روحانی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری گفت: 
مجلس خبرگان رهبری مهمترین ســتون این نظام 
یعنی رهبری معظــم نظام را انتخاب می کند و امروز 
اگر اتحاد، انسجام و هماهنگی در کشور وجود دارد 
و اینکه می توانیم از مشــکات متعــدد عبور کنیم، 
در ســایه والیت فقیه و شــخص ولــی فقیه)مدظله 

العالی( است.
وی مهمترین و باالترین ستون ارکان نظام جمهوری 
اســامی را والیت فقیه دانســت و گفــت: خبرگان 
رهبری همــواره برای روز مبادا آماده اســت که این 
مسئله برای ثبات سیاسی کشور اهمیت دارد و مردم 
احســاس می کنند که در هیــچ موقعیتی خائی در 
کشور به وجود نخواهد آمد، بنابراین خبرگان رهبری 

برای ما بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهــور تاکیــد کــرد: مــردم در اســفندماه 
برای تعیین نمایندگان مجلس شــورای اسامی و 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پای صندوق های 
آرا می روند و هر دو انتخابات ان شاء الله برای ملت ما 

مبارک خواهد بود.
روحانــی با بیان اینکــه ما از همه آنهایــی که خود را 
صالح به خدمت مردم می دانند چه در خبرگان و چه 
در مجلس دعوت می کنیم که به صحنه بیایند و ثبت 
نام کنند، گفت: این افراد به برخی دغدغه های که در 
گوشه و کنار گفته می شود اعتنا نکنند؛ چرا که کشور 
ما یک کشور قانونی است، یعنی شورای نگهبان بر 
مبنای قانون عمل خواهد کــرد و همچنین دولت، 
وزارت کشــور و هیات های اجرایی انتخابات نیز بر 

مبنای قانون عمل می کنند.
وی تصریح کــرد: اگر خدای ناکرده در گوشــه ای 
از اجرا تخلف باشــد، دولت با شــدت بــا آن برخورد 
خواهد کرد. ما به دنبال انتخابات صددرصد ســالم، 
شــکوهمند و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم 
بود و دولت با هماهنگی شــورای نگهبان این مهم 

را تامین می کند.

»اولین بیانیه« اصالح طلبان و اصولگرایان
از ائتالف اصولگرایان تا ائتالف اصالح طلبان

باالخره پس از مدتها رایزنی های انتخاباتی دو جناح سیاسی اصلی کشور ائتاف 
اصلی و مرکزی این جناح ها تشکیل شد به طوریکه روز این جناح ها اولین بیانیه 
های خود را منتشر کردند. بر همین اساس منابع گفته اندشب گذشته )یکشنبه 
شــب( تشــکل ها و فعاالن اصول گرا در محل جامعه روحانیت دومین نشست 
هماهنگی را به ریاست حضرت آیت الله موحدی کرمانی برگزار کردند و درباره 
فرآیندها و سازورکارهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسامی و مجلس 

خبرگان رهبری به تبادل آراء پرداختند.
در این نشست که با حضور چهره های شــاخص اصول گرا و نمایندگان تمامی 
طیف های اصلی اصول گرای ایران برگزار شــد، بر سر رویکردهای کلی توافق 
شــده و این جمع بندی در قالب اطاعیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر 

است:
»همزمان با آغاز فعالیت های انتخاباتی و در پی احســاس لزوم اتحاد و ائتاف 
میان تشــکل های اصولگرای سراســر کشــور در انتخابات دورۀ دهم مجلس 
شورای اسامی و درخواست این تشــکل ها از حضرات آیات یزدی، مصباح و 
موحدی کرمانی برای هدایت اصولگرایان در مســیر وحدت، »شورای مرکزی 
ائتاف اصولگرایان« به دعوت حضــرت آیت الله موحدی کرمانی دبیر محترم 
جامعۀ روحانیت مبارز با حضور نمایندگان تشــکل های اصولگرا و شــماری از 

شخصیت های فعال سیاسی اصولگرا تشکلیل شد.
اعضای این شــورا در نخستین جلسات خود که در آستانۀ هفتۀ وحدت و میاد 
مبارک پیامبر گرامی اسام )ص( و امام صادق )ع( برگزار شد با استعانت از درگاه 

خداوند متعال و توکل بر او، نکات زیر را مورد تأیید و تأکید قرار دادند:
1- ضرورت وحدت و همدلی همۀ تشکل ها و جمعیت ها و انجمن ها و نیروهای 

اصولگرا در انتخابات
2- ائتاف نیروهای اصولگرا بر پایــۀ راه نورانی امام راحل و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و شاخص ها و ضوابط ذکر شده در منشور جامعۀ روحانیت مبارز 

و جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
3- رعایت اخاق اسامی در تبلیغات انتخاباتی و پرهیز از تخریب دیگران )اعم 

از اصولگرایان دیگر یا رقبای اصولگرایان(
4- مرزبندی دقیق میان اصولگرایی با فتنه و جریان انحراف

5- اهتمام بر انتخاب افراد اصلح و اجتناب از هرگونه تعصب جزبی و سازمانی 
و پرهیز از قبیله گرائی

6- هوشیاری کافی در برابر انواع توطئه های دشمنان انقاب و ترفندهای تفرقه 
افکن میان نیروهای اصولگرا

شــورای مرکزی ائتاف اصولگرایان در اولین و دومین جلســۀ خــود با اتخاذ 
تصمیمات الزم دربارۀ ساز و کار مناسب برای تشخیص نامزدهای اصلح و نیز 
اجرای فعالیت های انتخاباتی بر دعوت از همۀ فعاالن سیاســی و نیروهای با 
بصیرت اصولگراو تشکل های مختلفی که در همۀ مواقف و مراحل حساس با 
گاهانۀ خود در صحنه، انقاب اسامی را یاری کرده اند تأکید کرد و از  حضور آ
همگان خواست با عنایت به اطاع رسانی های بعدی که از طریق اطاعیه های 
آیندۀ شــورا صورت خواهد گرفت خود را برای ایفای وظیفۀ اســامی و ملی در 

انتخابات دورۀ دهم مجلس شورای اسامی آماده سازند«
اما از جناح اصاح طلبان هم خبر میرسد که آنها هم پس از تشکیل چند جلسه 

باالخره اولین بیانیه خود را منتشر کرده اند
 متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا
بیانیه شماره 1

شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصاح طلبان
سام اصاحات به ایران سربلند

از تفاوت آراء، دیدگاه ها و روش ها عبور کرد ه ایم، تا فصلی تازه و سرشــار از امید 
و نشــاط را همراه با عمــوم هم میهنان پدیــد آورده، دوباره آغــاز کنیم. جریان 
اصاح طلبی با امید به بهبود، توسعه و پیشرفت کشور آغاز شده و تداوم آن جز با 
همراهی و حمایت همه ایرانیان میسر نبوده و نیست. اینک فصل جدیدی برای 
رویش دوباره اســت. خردمندان باید نقش¬آفرینان این عرصه باشند. حرکت 
گسترده اندیشــمندان، خردورزان، عاقه مندان و دلســوزان کشور، در جهت 
مشارکتی فعال، گســترده و توام با آرامش در همه عرصه های مجلس خبرگان 
رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی، بارقه درخشان امیدی 

است که پیام آور تشکیل مجالسی در طراز ملت بزرگ ایران اسامی است.
شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان حاصل اجماع احزاب، شخصیت ها 

و عاقه مندان به گفتمان اصیل اصاح طلبی، بر این باور است که:
1- دهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی باید انتخاباتــی بر پایه 
عقانیــت، اخاق، آزادی، مــدارا و قانون گرایــی و در راســتای تنش زدایی، 
اعتمادســازی داخلــی و بین المللــی، گفتگو، مشــارکت، برابری جنســیتی، 
جوان باوری، تامین امنیت همه جانبه و تقویت همه ابعاد مردم ســاالری به ویژه 
ایجاد رونق اقتصادی و تامین معیشت همه مردم باشد. چنین انتخاباتی می تواند 
با تقویت و تحکیم مبانــی نظام و جایگاه واالی رهبری آن، به توســعه و تعالی 
جامعه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند و زمینه ساز تحقق همه اصول 

قانون  اساسی و مردم ساالری دینی شود.
2- رمز پیــروزی و اصاح امور، مشــارکت حداکثری همه مردم اندیشــمند، 
توســعه خواه و فعال در مســیر پیشــرفت جمهوری اســامی ایــران در همه 

عرصه های داخلی و خارجی، در تعیین سرنوشت خویش است.
3- مشارکت حداکثری، ضامن افزایش سرمایه و رفاه اجتماعی، اقتدار، وحدت 

و امنیت ملی است.
4- مجلس شورای اســامی به عنوان باالترین نهاد قانونگذاری در جمهوری 
اســامی ایران، کارکردی اساسی و حیاتی دارد. برگزیدن نمایندگانی متناسب 
با این جایگاه، تکلیف تاریخی، حســاس و تعیین کننده است که نه تنها بر روند 
تحوالت داخلی، بلکه روند تحوالت منطقه ای و بین المللی نیز تاثیر مســتقیم 

خواهد داشت.
5- حضور مقتدرانه و هوشیارانه ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
1392 برای تعیین سرنوشت خود، با حماسه ای دیگر در انتخابات دهمین دوره 

مجلس شورای اسامی در اسفند 1394 تکمیل خواهد شد.
همه دستگاههای حاکمیتی مسئول برگزاری انتخابات، باید در جهت حفظ و 
افزایش اعتماد عمومی، وحدت و یکپارچگی ملی و تحقق مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات، با آماده ســازی زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی 
پرشور، تنها بر اساس مستندات قانونی به بررسی و تعیین صاحیت نامزدهای 
انتخابات بپردازند، تا شــاهد انتخاباتی باشــکوه و قانونمند باشیم. حاال با این 
اوصاف به نظر می رسد که در روزهای آینده شاهد جدی تر شدن رقابتهای این 

دوجناح برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسامی باشیم.

واکنش روزپیگیری روز

مصوبه کنگره آمریکا بی اعتمادی را افزایش می دهد
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار ژرار الرشه رییس مجلس سنای فرانسه گفت مصوبه اخیر کنگره آمریکا موجب افزایش سوءتفاهم و بی اعتمادی می شود و می تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر روند 
اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجام داشته باشد.   نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار که پیش از ظهر دوشنبه انجام شد، با اشاره به آغاز فصل نوین در روابط همه جانبه 
میان ایران و فرانســه در فضای پساتحریم گفت: برداشتن گام های مشترک و ســازنده برای بازسازی و تقویت اعتماد، سرآغاز شکل گیری مناسبات جدید بر پایه احترام تقابل و تامین منافع دو ملت است.  
شمخانی فضای پسابرجام را زمینه ای مناسب برای جایگزینی گفت و گو و مفاهمه به جای خصومت و منازعه عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت صیانت طرفین مذاکره از دستاورد های آن اظهار داشت: برخی 
اقدامات و تصمیماتی که اخیر نمونه ای از آن در مصوبه کنگره آمریکا بروز و ظهور یافت به طور قطع موجب افزایش ســوءتفاهم و بی اعتمادی می شود و می تواند تاثیرات جبران ناپذیری را بر روند اجرای 
تعهدات متقابل در اجرای برجام به دنبال داشــته باشد.    شمخانی با ابراز تاسف و همدردی نسبت به کشته شدن جمع زیادی از شهروندان فرانسه در جریان حوادث تروریستی اخیر در پاریس افزود: مقابله 

با تروریسم که امروز اثرات مخرب آن در اروپا، آمریکا، منطقه غرب آسیا و بخشی از آفریقا، امنیت، ثبات و صلح را به چالش کشیده است نیازمند مشارکتی فراگیر، واقعی و اثرگذار در سطح بین المللی است. 

سیاسی
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تالش برای بهبود روابط ایران و عربستان
به زودی ؛ فعالیت سفیر جدید عربستان در تهران

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: وزارت امــور خارجه مجــری تصمیمات 
جمهوری اسامی ایران در مورد اجرای تعهدات برجام است.

حسین جابرانصاری صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در پاسخ 
به ســوالی در رابطه با قانون جدیــد  آمریکا که در ارتباط بــا محدودیت روادید 
صادر شــده اســت و اینکه تکلیف تعهدات ایران که برخی از آنها آغاز شده اند 
چیست، گفت: وزارت امور خارجه در این زمینه تصمیم گیری نمی کند. بلکه 
کمیسیون نظارت بر اجرای برجام که از سوی مسئوالن عالی کشورمان تعیین 

شده است در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه مجری تصمیمات جمهوری اسامی ایران 
در این مورد اســت. ما تمــام تاش های خود را انجام می دهیــم تا طرفین به 

انجام تعهدات پایبند باشند و نقض تصمیمات و تعهدات صورت 
نگیــرد. در هر صورت روند کار بر اســاس نظر کمیســیون 

دنبال و تصمیم مورد نظر اتخاذ شود.
جابرانصاری که در پاســخ به ســوال دیگــری درمورد 
قانون جدید آمریکا مبنی بــر ایجاد محدودیت هایی 
برای اتباع 38 کشور به ایران و آخرین گفت وگوهایی 
کــه بین ایران و آمریکا در ایــن ارتباط صورت گرفته 
اســت، تصریح کــرد: همانطــور که اطــاع دارید 

جریــان مخالف برجــام در آمریــکا، منطقه و جهان 
بــه جلوداری رژیم صهیونیســتی تاش گســترده ای 

انجــام دادند که برجام به نتیجه نرســد و بعد از به نتیجه 
رســیدن برجام تاش های گسترده ای را 

برای ایجاد فشار و تحت تأثیر 
قرار دادن ایــن موضوع 

صــورت دادنــد و این 
همچنان  تاش ها 

در ایــن راســتا در 
جریان است.

 : د و فــز ا وی 
بــا فشــار البی 
نیســت  صهیو
و جریان هــای 
برجام  مخالف 
و ایران شــاهد 
ایــن بودیم که 
در  تبصــره ای 
الیحه دو هزار 
ی  صفحــه ا

بودجه آمریکا گنجانده شــد که بر اساس آن محدودیت هایی برای سفر اتباع 
برخی کشــورها به ایران در نظر گرفته شــده اســت و این موضوع به امضای 

رئیس جمهور آمریکا رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در رابطه با حضور نیروهای 
دولت ترکیه در عراق با وجود اعتراضات دولت های عربی و بین المللی، گفت: 
از دیدگاه جمهوری اسامی ایران هرگونه اقدامی که بدون هماهنگی و تأیید 
دولت های عراق و سوریه صورت بگیرد قابل قبول نیست و اقدامات در زمینه 
مقابله با تروریسم باید با در نظر گرفتن قوانین بین المللی و احترام به حاکمیت 

دولت هایی باشد که در محدوده سرزمینی آنها این اقدامات صورت بگیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشــاره به تاش های جمهوری 
اســامی ایران در ارتباط با پیگیری های این موضوع و تأثیر آن بر اجرای 
برجام، ادامه داد: در این راســتا با طرف هــای اروپایی به خصوص 
کشــورهای درگیر در مذاکرات گفت وگوهایــی را انجام دادیم، 
با مقامات ایاالت متحده نیــز گفت وگوها و رایزنی هایی انجام 
شــد و نتیجه این پیگیری ها و تاش های دیپلماتیک نامه ای 
است که توسط وزیر امور خارجه آمریکا به آقای ظریف نوشته 

شده است.
جابرانصاری همچنین در پاســخ به ســوال دیگــری مبنی بر 
اینکه در روز گذشــته برخی از رســانه های منطقه اعام کردند 
که دولت الجزایر به ایران و عربستان پیشنهاد داده که در ارتباط 
با مسائل منطقه به صورت مســتقیم با یکدیگر مذاکره کنند و 
در این ارتباط نیز مکانیسم هایی را پیشنهاد داده 
اســت، گفت: همانطــور که پیش 
از ایــن جمهــوری اســامی 
ایــران اعام کرده اســت 
ما بر اســاس سیاســت 
یــن  ا د  خــو بــت  ثا
آمادگــی را داریم که 
بــرای تســریع حل 
مســائل منطقــه با 
کشورهای منطقه 
و همسایگان خود 
گفت وگو و رایزنی 
باشیم.  داشــته 
یــی  ش ها تا
یــن  ا در  نیــز 
در  چارچــوب 
حــال انجــام 

اســت و امیدواریم با وجــود اراده ای که در ایران وجــود دارد در طرف مقابل 
نیز چنین اراده ای وجود داشته باشــد تا امکان حرکت به سمتی که اشاره شد 

فراهم شود.
وی همچنین گفــت: اقدامات و تاش هایی برای بهبــود روابط بین ایران و 
عربستان صورت گرفته است و این اقدامات همچنان در حال پیگیری است.

جابرانصاری همچنین در مورد فعالیت ســفیر جدید عربســتان در تهران نیز 
گفت: ســفیر جدید عربستان به تهران معرفی شــد. بررسی های الزم در این 
ارتباط بر اساس ســازوکارهای موجود داده شــد و به زودی ما شاهد فعالیت 

سفیر جدید عربستان در تهران خواهیم بود.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری به اقدام دولت عربستان برای تشکیل 
ائتاف اسامی ضدتروریسم اشاره کرد و گفت نظر ایران در مورد این ائتاف 
چیست که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: جمهوری اسامی ایران 
همواره سیاست ثابتی در راســتای مبارزه با تروریسم داشته و بیشترین هزینه 

را نیز در دهه های اخیر در این ارتباط پرداخته است.
وی با اشاره به تاش های گسترده ایران برای مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: 
این جزو سیاســت ثابت جمهوری اسامی ایران اســت که از هرگونه اقدامی 
در راستای مبارزه با تروریسم اســتقبال می کند اما موثر بودن اقدامات جهت 
مبارزه با تروریسم منوط به در نظر گرفتن برخی از مسائل است. از جمله اینکه 
شعاری که در این ارتباط داده می شــود باید با عملکردها در این راستا همسو 
باشــد و چندگونه عمل کردن و داشتن اســتاندارد چندگانه در این زمینه نباید 

مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه انطباق شــعارها و عملکردها در این زمینه مهم است، ادامه 
داد: در بحث مبارزه با تروریسم باید به این موضوع نیز توجه داشت که هرگونه 
اقدامی جهت مبارزه با تروریسم در کشوری باید همراه با حفظ حاکمیت ارضی 

و ملی آن کشــور باشد و قوانین بین المللی نیز مورد توجه قرارگیرد.
جابرانصــاری افزود: انجــام اقداماتی برخــاف حقــوق بین المللی و بدون 
هماهنگ کردن با دولت مرکزی آن کشــور و چندگانــه عمل کردن در بحث 
مبارزه با تروریســم می تواند چارچوبی را که شکل گرفته و اعام شده است از 
محتوا خارج کند و داشتن چنین رویکردی منجر به نقض غرض خواهد شد.
وی افزود: با رعایت این سیاست ها جمهوری اسامی ایران بر اساس سیاست 
ثابت و اصولی خود از هرگونه اقدام جهت مبارزه با تروریسم استقبال می کند.
جابرانصاری در پاســخ به ســوالی در رابطه با اقدامات عربستان سعودی در 
منطقه گفت: ما به عنوان جمهوری اســامی ایران از هر گونه اقدامی که در 

راستای موفقیت در رویارویی با تروریست باشد استقبال می کنیم.
وی ادامه داد:  این که آیا دولت سعودی پس از مجموعه وقایعی که در منطقه 
اتفاق افتاد چه سیاست هایی را دنبال می کند را آنها باید پاسخگو باشند و این 
که آیا توجه به واقعیت ها را در دســتور کار خود قــرار می دهند یا نه را من نباید 
پاسخگو باشم. ما به عنوان همسایه عربستان امیدواریم دولت این کشور این 
واقعیت ها را مورد توجه قرار بدهد و همکاری بین ایران و عربستان هم بتواند 
فعال شــود. این مشروط به این اســت که در طرف مقابل هم چنین دیدگاهی 

وجود داشته باشد.

قالیباف و الریجانی به شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان پیوستند
پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقاب اســامی در خصوص پیوستن محمدباقر قالیباف به شورای مرکزی ائتاف اصولگرایی گفت: تا آنجایی که بنده اطاع دارم جریان اصولگرایی در این 
مرحله ائتاف و وحدت حداکثری را در پیش گرفته است. وی افزود: شرایطی که امروز در جریان اصولگرایی به و جود آمده در خصوص وحدت در کمتر دوره ای بوده که همه شخصیت های آن با اختاف 
ســایقی که دارند با وحدت انقابی کنار هم بنشــینند و این یک عامت خوب برای وحدت است. سروری تصریح کرد: حتی کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کردند از جمله آقای 

قالیباف، والیتی، حداد عادل و رضایی در ائتاف اصولگرایی نقش داشتند و در کنار هم بو دند و با یکدیگر موضوع وحدت را پیگیری می کنند و با یک ائتاف و وحدت حداکثری جریان انقاب 
را حمایت می کنند. قائم مقام جمعیت رهپویان انقاب اسامی در خصوص پیوستن قالیباف به شورای مرکزی ائتاف اصولگرایی گفت: آقای قالیباف همیشه از جریان اصولگرایی حمایت 
کرده است، این بار نیز از این جریان حمایت می کند. سروری در پایان با تاکید براینکه با شناختی که بنده از آقای قالیباف دارم وی در این دوره نیز از مجموعه اصولگرایی حمایت می کند  اظهار 

داشت: آقای الریجانی نیز با توجه به ضرروت های خاص این دوره به ائتاف اصولگرایی پیوسته اند.

نامه کری تعهد محکمی بود
معاون وزیر امور خارجه نامه کری به ظریف 
را تعهــد محکمی از ســوی دولــت آمریکا 
خوانــد مبنی بــر اینکــه از همــه ابزارهای 
خــود، حتــی توقف اجــرای قانــون، برای 
اجــرای موفقیت آمیز برجــام و بهره مندی 
 ایــران از منافــع اقتصــادی آن اســتفاده

 می کند.
 ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت: نامه آقای کری وزیر امور خارجه آمریکا تعهد محکمی از سوی دولت 
آمریکاست مبنی بر اینکه از همه ابزارهای خود، حتی توقف اجرای قانون، 
استفاده خواهد کرد تا اجازه ندهد قانون جدید کنگره درخصوص ویزای ورود 
به آمریکا، اجرای موفقیت آمیز برجام و بهره مندی ایران از منافع اقتصادی 

آن را خدشه دار کند.

نقض کنند ، نقض می کنیم
معاون اروپــا و آمریکای وزیر امــور خارجه 
کشــورمان، با بیــان اینکه مصوبــه کنگره 
آمریکا مغایر با برجام است گفت: باید منتظر 
مانــد و دید آمریــکا در عمل چطــور ظاهر 
خواهد شد. مجید تخت روانچی ادامه داد: 
تعهد ایران و تیم مذاکره کننده هســته ای 

اجرای موفقیت آمیز برجام اســت اما اگر آمریکا در عمل به تعهد خود پایبند 
نباشد ما هم تعهداتمان را در برجام نقض خواهیم کرد.

وی افزود: از آنجا که هیچ کدام از حامیان تروریسم در جمع موافقان برجام 
قرار ندارند می توان اینگونه استنباط کرد که کاسه ای زیر نیم کاسه است.

این عضو ارشد تیم مذاکره کننده ی هســته ای کشورمان، مصوبه کنگره 
امریکا را خاف ســازوکارهای مورد تعهد با ایران اعام کرد و گفت: ایران تا 

اقدام عملی آمریکا ،عکس العملی نشان نخواهد داد

خنده ظریف در میان خنده های برتر
شبکه  خبری سی ان ان پس از برگزاری یک 
نظرســنجی درباره ی عکس های منتشــر 
شــده خود در ســال 2015 تصاویر مربوط 
به بهترین خنده های جهان در سال جاری 
میادی را منتشر کرد که در میان آنها افراد 
سیاسی برجسته، اقتصادی ، ورزشی و مردم 

عامه دیده می شود.  خنده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز یکی 
از 35 تصویر منتخب در این گزارش تصویری است.

وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در دو ســال گذشــته در جریان مذاکرات 
هســته ای ایران و گــروه 1+5 بارها با یکدیگر دیــدار و گفت وگو کردند. این 
مذاکرات ســرانجام بــه حصول توافق بر ســر برنامه جامع اقدام مشــترک 
منجر شد که بر اساس آن، ایران در ازای لغو تحریم های بین المللی برنامه 

هسته اش را محدود می کند.

 رهبرانقالب اجازه دهند
3 روزه اسرائیل را می گیریم

فرمانده ســپاه قدس گیان گفت: امروز توان بسیج 
انقاب اسامی ایران به حدی است که اگر حضرت 

آقا اجازه دهند سه روزه اسرائیل را می گیریم.
ســردار محمد عبدالله پوردر مراســم روز قشر بسیج 
حقوقدانان گیان در راســتای برگزاری کنگره ملی 
هشــت هزار شــهید گیان، اظهار کــرد: حضورم 
در این مراســم قدردانی از بســیجیانی اســت که در 
بســیج حقوقدانان فعالیت می کنند و در این مراسم 

حضور دارند. 
وی با بیان اینکه قبل از انقاب دو گروه ســلطه گر و 
ســلطه پذیر بودند، افزود: پس از انقاب اسامی به 
رهبری امام )ره( ســلطه پذیری به وجود آمد و به دنیا 

یاد دادند که می شود در مقابل سلطه قرار گرفت. 
فرمانده سپاه قدس گیان با اشاره به اینکه انقاب 
اســامی نظــام ســلطه را به هــم ریخــت، گفت: 
بسیجیانی که داوطلبانه آمدند اجازه ندادند انقاب از 
بین برود و تا زمانی که بسیجی است، کسی نمی تواند 

جریان انقاب را از بین ببرد. 
وی با تصریح بر اینکه دشــمن بیش از بیســت سال 
برای از بین بردن اسام هزینه کرده است، تشکیل 
گروه تروریستی داعش را یکی از هزینه های دشمنان 
علیه اسام ناب محمدی )ص( ذکر کرد.  عبدالله پور 
به تٔاکید رهبر معظم انقاب درباره جریان نفوذ اشاره 

کرد و گفت: موضوع نفوذ باید جدی گرفته شود. 
فرمانده ســپاه قــدس گیان بــا بیان اینکــه نفوذ 
در گذشــته وجود داشــت اما بــرای تاکتیــک بود، 
خاطرنشــان کرد: امروز »نفوذ« استراتژیکی شده و 
می خواهند در مسایل فرهنگی و اجتماعی ورود کنند. 
وی ایجاد نفوذ را در ســه دســته از آدم ها ذکر کرد و 
افزود: نفوذ در آدم های ترسو، ساده لوح و خوش بین 

و کسانی که حرص و طمع دارند، رخنه می کند.
عبدالله پــور اقتصــاد آمریکا را محتــاج نفت منطقه 
دانســت و یادآور شــد: تمام اقتصاد آمریــکا به نفت 
عربســتان وابسته اســت. وی در بحث نفوذ تصریح 
کرد: آمریکایی ها عنوان کردند که اگر تا سال 2025 
ایران را شریک نکنیم، تمام آمریکا در جهان متاشی 

می شود.
فرمانده ســپاه قدس گیان توانمندی دفاعی ایران 
اسامی را بســیار زیاد خواند و خاطرنشان کرد: اگر 
حضرت آقا دستور دهند سه روزه اسرائیل را می گیریم 
و این توانمنــدی در ایــران وجــود دارد و آمریکا نیز 

هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
وی متذکر شــد: دشــمن دل خود را به مشــکات 
فرهنگی ما خوش کرده و امروز خطر بسیار بزرگی در 

این زمینه ما را تهدید می کند.
عبدالله پور نقش بسیج حقوقدانان را بسیار با اهمیت 
خواند و یادآور شــد: بخش قضایی و حقوقی بســیج 
منتظر دســتور نیست. در نشســت مذکور از جمعی 
بسیجیان حقوقدان استان تجلیل شد و دفتر بسیج 
حقوقدانان مرکز علمــی  ـ کاربردی اداره زندان های 

گیان به بهره برداری رسید.

فردا: 77درصد مردم توان خرید خوراکی های یلدایی را ندارند
این نظرسنجی با طرح این سوال که آیا از توانایی مالی برای خرید تنقات شب یلدا )آجیل، شیرینی، هندوانه( برخوردارید؟ عنوان شده 

بود.در نظرسنجی، 3468 نفر در آن شرکت و 77% از آنها گزینه خیر را انتخاب کرده بودند. تنها با نگاهی گذرا به بازار و قیمت آجیل، 
شیرینی و هندوانه در این روزها، می توان آمار به دست آمده از این نظرسنجی را درک کرد.  

 افکار خبر: حضور فعال خمینی ها در انتخابات
خمینی جوان وارد عرصه انتخابات خبرگان شد آنهم با هیاهو و فعالیت شش ماهه رسانه های جریان چپ در حمایت از وی هر چند او تا 

کنون مستقل بوده ولی به نظر می رسد جریان نزدیک به اصاحات در تاش است تا به نفع خود او را مصادره کند .
 فرارو: دو لیست شدن اصولگرایان مصیبت نیست

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: »دو لیست شدن اصولگرایان را خیلی مصیبت نمی دانم و به نظرم ُسلمه ای به اسام وارد 
نخواهد شد.«ایمانی اظهار کرد: »اینکه احزاب و جناح های سیاسی از دو لیست شدن پرهیز دارند به این دلیل است که می ترسند این امر 

موجب بروز اختافات جدی شود و کینه و کدورتی ایجاد کند که کار را در آینده مشکل کند. اما اگر اختافی ایجاد نشود دو لیست شدن اشکال 
خاصی به وجود نمی آورد.«

 جهان نیوز: هزینه ای که آلودگی هوا روی دست ایرانی ها می گذارد
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به تبعات اقتصادی گفت: هزینه آلودگی هوا برای پایتخت 6.5 هزار میلیارد تومان است. 

سید محسن طباطبایی با انتقاد از بی توجهی دستگاه ها در مدیریت آلودگی هوا، گفت: متاسفانه تنها وقتی میزان غلظت آالینده ها به مرز 
هشدار می رسد مساله آلودگی هوا به اولویت دستگاه ها تبدیل می شود در حالی که سیاست های مقطعی تنها مسکن شرایط بحرانی هستند.

عکس روزسایت نگار

عدم تصویب الیحه ایجاد مناطق 
آزاد در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس، اعتراضاتی را امروز 
برانگیخت.

نمایندگان معترض قصد خروج 
از جلسه علني و آبستراکسیون 
داشتند اما با تجمع در هیات رئیسه، 
با حجت االسام ابوترابي فرد که 
ریاست جلسه را بر عهده داشت، 
وارد مذاکره شدند. اعتراض آنها 
که عمدتا از نمایندگان استان هاي 
مرزي بودند، به این بود که ایجاد 
مناطق آزاد، مغایرتي با قانون برنامه 
ندارد که تصویبش نیازمند دو سوم 
آراي نمایندگان باشد. 

خبرنامه
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رصدخانه

خون خواهی »سردار اسرا« 
نگرانی تل آویو از واکنش حزب اهلل به ترور سمیر قنطار

تأیید خبر شهادت سمیر قنطار، مبارز لبنانی در جریان حمله جنگنده های 
رژیم اسرائیل در ســوریه، از روز گذشته تاکنون نه تنها موجی از واکنش ها 
را در ســطح منطقه به راه انداخته، بلکه ناظران بین المللی را نیز به بحث و 
گمانه زنی درباره پیامدهای آن ســوق داده اســت. از یک سو، مطبوعات و 
رسانه های صهیونیستی نسبت به واکنش حزب الله لبنان به این واقعه ابراز 
نگرانی می کنند و از سوی دیگر، رسانه های فرامنطقه ای نیز نسبت به بروز 
جنگی جدید میان رژیم اسرائیل و همچنین تغییر قواعد درگیری در منطقه 
جوالن اشغالی هشدار می¬دهند. در این میان، گروه موسوم به »ارتش آزاد 
سوریه« نیز خود را وارد ماجرا کرده و مدعی شده مسئول شهادت قنطار، نه 

رژیم صهیونیستی، بلکه این گروه بوده است. 
شبکه خبری »روسیا الیوم« در گزارشی به موضوع شهادت قنطار پرداخته 
و اشــاره می کند در حالی که دولت ســوریه ترور ســمیر القنطار، ملقب به 
»سردار اسرای لبنانی« را اقدامی تروریستی توصیف کرده، ناظران بر این 
باورند که این حادثه می تواند قواعد درگیری ها را در مناطق تماس با جوالن 
اشــغالی، تغییر دهد. در همین حال، عمران الزعبی، وزیر اطاع رســانی 
ســوریه، از ادامه تحقیقات به منظور کشــف ابهامات این حمله خبر داد. 
خبرنگار این شبکه تلویزیونی در گزارشــی از دمشق گفت که پس از حمله 
هوایی به ساختمانی در منطقه جرمانا در ریف دمشق، پیکر سمیر القنطار، 
قدیمی ترین اسیر لبنانی و یکی از فرماندهان میدانی حزب الله از زیر آوارها 
بیرون آورده شد. بر اساس بیانیه ای که حزب الله منتشر کرد، ساختمان محل 
سکونت قنطار با موشک های هدایت شونده جنگنده های اسرائیلی هدف 
قرار گرفته است. دولت سوریه این اقدام را عملیاتی تروریستی توصیف کرد 
و آن را دلیل دیگری بر عمق روابط اسرائیل با گروه های تروریستی دانست. 
روســیال الیوم اشــاره می کند در عملیاتی که به ترور القنطار منجر شد، دو 
غیرنظامی نیز جان باختند و بیش از 16 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی 
اســت که هم اکنون بحث هایی در زمینه پاســخ به این حمله تروریستی از 
جانب حزب الله وجود دارد. در این میان، شاید این حمله قواعد درگیری ها را 
در مناطق تماس با جوالن اشغالی، تغییر دهد. ناظران بر این باورند این نوع 

تنش آفرینی، ناشی از بی تدبیری تل آویو است.
نشــریه »دیلی بیســت« نیز در مطلبی مفصل که در پایــگاه اینترنتی خود 
منتشر کرده، به بررسی سوابق و فعالیت های قنطار پرداخته و اشاره می کند 
که هرچند وی دشــمنان بسیاری داشــت که ممکن است هر یک از آن ها 
مسئولیت ترور وی را بر عهده داشته باشند، اما به احتمال زیاد، همان گونه 
حزب اللــه اعام کرده، این ترور کار اســرائیلی ها بوده اســت؛ زیرا از زمان 
آغاز درگیری ها در ســوریه تاکنون، موارد متعددی از حمات هوایی رژیم 
اســرائیل در سوریه گزارش شده اســت. یکی از مهمترین این موارد در ماه 
ژانویه گذشته اتفاق افتاد که در جریان آن، جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، 
فرمانده شهید حزب الله به همراه چهار تن دیگر از اعضای این سازمان به 
شهادت رسیدند. واقعه مذکور، به واکنش حزب الله و حمله به مزارع شبعا 

که در اشغال رژیم اسرائیل قرار دارد، منجر شد. اما نکته مهتر از منظر دیلی 
بیست، این است که فارغ از اینکه چه دولت یا گروهی مسئول ترور قنطار را 
بر عهده داشته، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، یقین دارد که 
این، کار اسرائیلی ها بوده است. بر همین اساس، اکنون سوال اصلی این 
اســت که نصرالله چگونه به این امر واکنش نشان خواهد داد؟ آنچه مسلم 

است، حزب الله و ایران در مقابل چنین واقعه ای ساکت نخواهند نشست.
در این میان، روزنامه »واشــنگتن پست« گزارشی از واکنش مقامات رژیم 
اســرائیل به ترور قنطار را منتشــر کرده کــه تقریبًا هرگونــه تردیدی درباره 
مســئولیت صهیونیســت ها در این واقعــه را از بین می برد. به نوشــته این 
روزنامه، بسیاری از مقامات اسرائیلی از خبر کشته شدن سمیر قنطار ابراز 
شادمانی کرده اند. اســحاق هرزوگ، رهبر جناح مخالف رژیم اسرائیل در 

صفحه توئیتر خود مدعی شد این »عدالت تاریخی« بوده است.. هرزوگ در 
ادامه ادعا کرده قنطار یک »تروریست« بود و نپذیرفت که از مسیر کشتار و 
ترور بازگردد. منطقه بدون حضور وی امن تر است. البته یاکوف آمیدرور، از 
مشاوران سابق امنیت ملی رژیم اسرائیل، با اشاره به پیچیدگی های جنگ 
داخلی سوریه گفت وی کامًا مطمئن نیست که حمله روز شنبه علیه قنطار 
را این رژیم انجام داده باشد؛ هر چند اسرائیل اطاعاتی در اختیار داشت که 
نشان می داد سمیر قنطار تاش می کند جبهه جدیدی را در مناطق شمالی 
سرزمین های اشغالی علیه این رژیم ایجاد کند. این مقام امنیتی سابق رژیم 
اســرائیل گفت اگر کسی سمیر قنطار را از میان برداشــته باشد، این برای 

اسرائیل خبر خوبی است. 
مروری بر مطالب منتشره در مطبوعات اسرائیلی درباره این موضوع، بیش 
از پیش تأییدکننده نقش رژیم اسرائیل در این ماجرا است. روزنامه »یدیعوت 
آحارانوت« به صراحت اشاره کرد که پس از 37 سال، پرونده سمیر قنطار با 
موشک های نقطه زن دقیق در حومه دمشق بسته شد. این روزنامه با بیان 
اینکه قنطار درصدد اجرای عملیات علیه رژیم اســرائیل بود، می افزاید در 
پی ترور وی، تل آویو ســطح آمادگی خود را در مناطق شمالی برای مقابله با 
اقدام احتمالی حزب الله افزایش داده است. در این مطلب همچنین آمده 
که پس از قنطار، شمار دیگری از نیروهای مقاومت لبنان و نیز فرماندهان 
ایرانی، در فهرســت ترور رژیم اســرائیل قرار دارند. روزنامــه »هاآرتص« با 
ابراز نگرانی از واکنش حزب الله، می نویســد تنش میان تل آویو و حزب الله 
در سالهای گذشته بارها باال گرفته اســت، اما پاسخ به ترور سمیر قنطار را 
ایران تعیین خواهد کرد. روزنامه »معاریو« نیز در گزارش خود از جدی بودن 
احتمال انتقام گیری حزب الله سخن گفته و پایگاه اینترنتی »دبکا« نیز مدعی 
شده قنطار در جبهه جنوبی ســوریه تحت فرماندهی سپاه پاسداران ایران 
عمل می کرد. به هر حال، آنچه این مطبوعات و همچنین دیگر رسانه های 
بین المللی درباره آن اتفاق نظر دارند، این اســت که روزهای آتی، روزهای 
حساســی خواهد بود که می توانــد با انتقام گیری حزب الله از اســرائیلی ها 

همراه باشد. 

کلینتون: ترامپ، بهترین نیروهای داعش است! 
هیاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ علیه مسلمانان، وی را بهترین نیروی داعش خواند. هیاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در ســال 2016 در واکنش به ســخنان توهین آمیز ترامپ که خواستار جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا شده بود گفت: »ترامپ بهترین نیرو برای داعش است«. وی در این زمنیه بدون اشاره به حمایت های محور غربی- عربی درخلق و 
گســترش تروریست های داعش در خاورمیانه گفت: »آمریکایی ها باید مطمئن باشند که پیام های کامًا تبعیض آمیز ترامپ در جهان گوش شنوایی ندارد. او به این شکل بهترین نیروی داعش است؛ چرا که این گروه تصاویر سخنان دونالد 
ترامپ درباره اسام و مسلمانان را برای به خدمت گرفتن بیشتر نیروهای افراطی به کار گرفته و در پیام هایشان به نمایش می گذارند«. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات سال 2016 آمریکا در سخنان چند روز گذشته خود پیشنهاد 
کرده بود که باید به صورت کامل از ورود مسلمانان به آمریکا تا زمان استقرار برنامه جامع مبارزه با تروریسم جلوگیری شود؛ اظهاراتی که هم پیمانان وی را نیز به واکنش وادار کرد. در این میان، نخست وزیر انگلیس سخنان وی درباره مسلمان 
را »نادرست و احمقانه« خوانده بود. پیش از این ترامپ در بین طرفداران حزب جمهوری خواه پیشتاز بود، اما اظهارات اهانت بار اخیر وی علیه مسلمانان از دالیل اصلی کاهش محبوبیت وی در بین رأی دهندگان به شمار می آید. گفتنی است با 
وجود واکنش های شدید جهانی به این اظهارات ترامپ، وی از مواضع خود در قبال مسلمانان کوتاه نیامده و در سخنرانی ها و مصاحبه های بعدی، بار دیگر همان اظهارات را تکرار کرده است. امری که سبب تشدید انتقادات از وی نیز شده است. 

رعد و برق در سواحل استرالیا.

رژه جشن کریسمس در »سائوپائولو«

تخریب خانه ها بر اثر رانش زمین در چین.

 خاموش کردن آتش 
در شمال غربی اسپانیا.

  پیشنهاد الجزایر 
به ایران و عربستان

منبعــی دیپلماتیک در الجزایــر اعام کرد کشــورش از ایران 
و عربســتان خواســته برای حل مناقشــات ســوریه، عراق و 
یمن، مســتقیمًا با یکدیگر مذاکره کننــد. عبدالعزیز بوتفلیقه، 
رئیس جمهوری الجزایر، پیشــنهاد مذاکره تهــران و ریاض را 
به اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهــوری ایران و 
فرستاده ویژه پادشاه عربستان به صورت مجزا اباغ کرده است. 
جهانگیری هفته گذشته در الجزایر بود و فرستاده ویژه پادشاه 
عربستان نیز در همان هفته وارد الجزیره – پایتخت الجزایر – شد 

و با بوتفلیقه و وزیر امور خارجه دیدار کرد. 

 دیدار خالد مشعل با اردوغان و 
داووداوغلو

درپی انتشــار خبرهای مربوط به توافق آنــکارا و تل آویو برای 
عادی ســازی روابــط، خالــد مشــعل، رئیــس دفتر سیاســی 
حماس، شــنبه شــب با ســفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری و یکشــنبه شــب نیز به مدت دو ساعت و نیم 
با احمد داود اوغلو ،نخســت وزیر ترکیه دیدار و گفت و گو کرد. 
خالد مشعل و داود اوغلو درباره این دیدار که پشت درهای بسته 
انجام شــد، توضیحی ندادند؛ اما گمانه زنی رســانه های ترکیه 
حاکی از آن اســت که محور مذاکرات، راجع به نگرانی حماس 

ازعادی سازی روابط آنکارا با تل آویو است. 

  دفاع دونالد ترامپ 
از والدیمیر پوتین

دونالد ترامپ، نامزد احتمالــی جمهوری خواهان در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، با رد اتهام های مطرح شده در برخی 
رســانه های آمریکا علیه پوتیــن مبنی بر اینکه او دســتور قتل 
روزنامه نگاران را در روســیه صادر کرده است، پرسید: »آیا این 
اتهام ها ثابت شده اســت«؟ ترامپ که پیش از این نیز از پوتین 
به عنوان یک شخصیت »بسیار محترم« تعریف کرده، افزود: 
»اصل بر برائت اســت، مگر اینکه عکس آن ثابت شود؛ پوتین 
همواره چنین اتهام هایی را رد کرده اســت«. پوتین نیز متقابًا 

لحن مثبتی در قبال ترامپ اتخاذ کرده است. 

  رضایت اوباما از عملکرد 
آخرین سال خود

باراک اوباما خوشحال است که پیش بینی ها مبنی بر اینکه وی در 
سال 2015 رئیس جمهوری ناتوان خواهد بود، غلط از کار درآمده 
اســت. با این حال، تحقق اهداف اصلی وی، نظیر بستن زندان 
گوانتانامو و نیز تدوین قانون کنترل اسلحه، آزمونی برای اختیارات 
کاخ سفید اســت. تعداد زیادی از روسای جمهوری در سال آخر 
ریاســت خود با بحران هــای تازه مواجه شــده اند و پیروزی های 
حاصل شده یک دولت، ناگهان به طوفانی از نارضایتی ختم شده 
است. دو چیز وضعیت ســال 2016 را برای اوباما تعیین خواهد 

کرد: یکی باتاق سوریه و دیگری باتاق پرهزینه در عراق.

بین الملل
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آلودگی به بهای 6.5 هزار میلیارد
تبعات سنگین اقتصادی آلودگی هوا

تهــران در روزهای 21 تا 27 آذر ماه، شــرایط نامطلوبی را 
از نظر کیفیت هوا ســپری کرده و این بازه زمانی با یک روز 
ناسالم و شش روز ناسالم برای گروه های حساس، از نظر 
تعداد روزهای ناســالم آلوده ترین هفته سال جاری برای 
پایتخت می باشد. بررسی میانگین تغییرات ساعتی غلظت 
ذرات معلق کمتر از 10 و 2.5 میکرون در ایســتگاه های 
ســنجش آلودگی هوای تهران و پارامترهای هواشناسی 
در هفته گذشــته حاکی از آن است که تداوم شرایط جوی 
پایدار، وقوع پدیده وارونگی دما، باالبودن رطوبت نســبی 
هوا و افزایش اســتفاده از خودروهای شــخصی به دلیل 
ســردی هوا از عوامل تأثیر گــذار بر کاهــش کیفیت هوا 

بوده است.
این در حالی است که پیش بینی ها درمورد الودگی هوای 
تهران همچنان ریســک باالی تنفس در تهــران را طی 
روزهای آتی در بر دارد و بر همین اســاس معاون عمرانی 
استانداری تهران گفت: با نظر هواشناسی شدت آلودگی 
هوا طی روزهای آینــده افزایش می یابد و در صورتی که به 
سامت شهروندان ضرر برســاند احتمال تعطیلی وجود 
دارد. محمدرضا محمودی  دربــاره آلودگی هوای تهران 
اظهار داشــت:  ریزگردها از کشــورهای عربی وارد شهر 

تهران شده اند.
وی ادامه داد:  امروز جلســه ای در محیط زیســت شــهر 
تهران در  خصوصی آلودگی هوا تشکیل می شود. هرچند 

شــرایط هوا در حالت اضطراری نیســت. معاون عمرانی 
اســتانداری تهران گفت: به منظور پیشگیری از افزایش 
آلودگی هوا این جلســه تشکیل می شود و تصمیمات الزم 

اتخاذ خواهد شد.
بر همین اســاس خبرگزاری ایســنا گزارش داده اســت 
که  کمیته اضطــرار آلودگی هوای تهران ســاعاتی پیش 
تشکیل جلســه داد. به گزارش این کمیته با حضور اعضا 
و دســتگاه های مربوطه تشکیل جلسه داد. در این کمیته 
آخرین وضعیت آلودگی هوای تهران بررســی شده و برای 
تعطیلــی احتمالی مــدارس، تصمیمات جدیــدی اتخاذ 

خواهد شد.

زیان های اقتصادی آلودگی هوا
اما همچنان که موضــوع آلودگی هوا و تبعات آن از لحاظ 
زیستی بر روی شــهرواندان مورد توجه قرار میگیرد، آنچه 
معموال مغفول واقع شــده و میشــود، ضــرر و زیان های 
اقتصادی است که ناشی از عدم توجه به موضوع آلودگی 
هوا در کان شــهرهایی مانند تهران اســت. دبیر انجمن 
علمی اقتصاد شهری ایران با اشــاره به تبعات اقتصادی 
آلودگی هوا گفت: هزینه آلودگی هــوا برای پایتخت 6.5 

هزار میلیارد تومان است.
سید محســن طباطبایی مزدآبادی در این رابطه با انتقاد 
از بی توجهی دســتگاه ها در مدیریت  آلودگی هوا، گفت: 

متاسفانه تنها وقتی میزان غلظت آالینده ها به مرز هشدار 
می رسد مساله آلودگی هوا به اولویت دستگاه ها تبدیل می 
شود در حالی که سیاست های مقطعی تنها مسکن شرایط 

بحرانی هستند.
وی با اشــاره به اینکه یکی از موضوعات مغفول در زمینه 
آلودگــی هوا، تبعات ســنگین اقتصــادی آن برای کان 
شهرهاســت، خاطرنشــان کرد: در ســال 2013 تبعات 
اقتصــادی آلودگی هــوا در کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری و توســعه )OECD( به رقم 2.3 هزار میلیارد 
دالر رسیده است و در کشور چین نیز این عدد حدود 1.6 

هزار میلیارد دالر برآور شده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران، افزایش هزینه 
های بخش های سامت ، بهداشــت و درمان، تعطیلی 
بنگاه های اقتصادی و مراکز خدماتی و آثار منفی اجتماعی 
آلودگی هــوا از جمله مولفه هایی دانســت که در باالبردن 
تبعات اقتصادی آلودگی هوا نقــش دارند و ادامه داد: در 
کان شــهر تهران در روزهای آلوده میــزان مرگ و میر از 
150 نفر به 180 تــن افزایش می یابد و ایــن به معنای از 
دست دادن منابع انســانی به عنوان باارزش ترین سرمایه 

های کشور است.
طباطبایــی به نتایج پژوهش دانشــگاهی در زمینه برآورد 
هزینه های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران در سال 90 
نیز  اشاره کرد و گفت: بر اساس این پژوهش که محققان 

دانشــگاه تهران آن را انجام داده اند سهم هزینه خارجی 
چهار آالینده  NOx ،CO،SO2 و PM   در شهر تهران، 
برای ســال 1390 به تولید ناخالص داخلی ایران و تهران 

به ترتیب 0.18 و 0.71 درصد می باشد.
وی با اشــاره به اینکه نتایج نشان می دهد که هزینه های 
خارجی ناشــی از آلودگی چهار آالینده برای کان شــهر 
تهران در سال 90 مبلغی بالغ بر 18.06 هزار میلیارد ریال 
بوده است، افزود:  این عدد با توجه به قیمت های سال 81 
به دست آمده است که بر اساس واقعی سازی به روش نرخ 

تورم 66.74 هزار میلیارد ریال برآورد شده است .
نائب رئیس هیــأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شــهری 
ایران میزان کل هزینه خارجی ناشــی از چهار آالینده در 
ســال 90 را تقریبا یک و نیم برابر بوجه پیشنهادی وزارت 
علوم درهمان ســال عنوان کرد و گفــت: در این تحقیق 
هزینه خارجی مجموعه پولی است که بتواند صدمات ناشی 

از انتشار مواد آالینده و گازهای گلخانه ای را جبران کند
طباطبایی در پایان با بیان اینکه تعطیلی مدارس و یا ادارات 
راه حل مشکل آلودگی هوا نیست بلکه صدمات اقتصادی 
و آموزشی بیشتری را به کشور وارد می کند، گفت: چندی 
پیش از سوی رهبر معظم انقاب اسامی سیاست های 
کلی محیط زیســت اباغ شــده که دو بند آن صراحتا به 
مباحث محیط زیست شــهری مرتبط است و می تواند به 

عنوان راهکار عبور از این شرایط قلمداد گردد.

اخذ کارمزد کارت خوان از مردم و اصناف منتفی شد
مدیر کل فنــاوری اطاعات بانک 
مرکزی گفت: طرح دریافت کارمزد 
از تراکنش های خرید توسط بانک 
مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که 
قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از 
دارنــدگان پایانه های فروشــگاهی 
اجرا شــود، ندارد. ناصــر حکیمی  

درباره اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش های 
خرید توســط بانک مرکزی از سه شــنبه هفته جاری 
)فردا( گفت: تاکنون بانک هــای صادرکننده کارت، 
کارمــزد تراکنش هــای بانکــی مربوطــه را پرداخت 
می کردند اما با اباغ بخشــنامه جدیــد این کارمزد به 
بانک هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به 
حساب آنها منتقل می شود و این وجوه در حساب های 

آنها رسوب می کند.
 مدیرکل فناوری اطاعــات و ارتباطات بانک مرکزی 

افزود: پیرو این بخشنامه قرار نیست 
کــه کارمــزدی از مردم یــا اصناف 
دریافت شــود. وی عنوان کرد: این 
اقدام فقط تغییر جهــت در بانک ها 
اســت و اتفاق خاصــی در مراودات 
بانکی مــردم بــا نظام بانکــی روی 
نخواهد داد. در این مصوبه هیچ اشاره 
ای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ 
کارمزدی نمی توان از مردم گرفت. این مقام مســئول 
در بانک مرکــزی تاکید کرد: طــرح دریافت کارمزد از 
تراکنش های خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی 
به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان 
پایانه های فروشــگاهی اجرایی شــود، ندارد. حکیمی 
همچنین گفت: بخشنامه دریافت کارمزد 500 تا 2 هزار 
و 500 ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی اســت و فقط 

جهت کارمزد را در بانک ها عوض می کند.

آخرین وضعیت اموال بابک زنجانی و امیرمنصور آریا
و  جمــع آوری  ســازمان  رئیــس 
فروش امــوال تملیکی درباره تعداد 
مزایده های برگزار شــده در ســال 
گذشته و امســال بیان کرد: در این 
یک ســال و نیــم نزدیک بــه 174 
مزایده برگزار شده است که در سال 
گذشته کل فروش سازمان 3245 

میلیارد ریال بوده و در هشــت ماهه امسال این میزان 
به 3244 میلیارد ریال رسیده است. دلیری در خصوص 
اموال بابک زنجانــی، توضیح داد: هنوز حکم قطعی 
درباره اموال بابک زنجانی صادر نشده است و سازمان 
به بحث مزایده اموال او ورود نکرده است. اموال بابک 
زنجانی توقیف شده است، ولی باید حکم قطعی توسط 
دادگاه صادر شود و بعد اموالش در اختیار ما قرار گیرد؛ 

مانند اتفاقی که در مورد گروه آریا افتاد.
او در خصوص گروه آریا نیز توضیح داد: اموال گروه آریا 

که شــامل تعداد بســیار زیادی فقره 
سند بود در اختیار ما قرار گرفت. حتی 
کارخانه صنعت فوالدســازی جنوب 
هم در اختیار ما قــرار گرفت که البته 
بخشــی از عواید فروش آن به بانک 
ملی تعلق گرفت، چون این بانک به 
این گروه وام زیادی پرداخت کرده بود 
که باید پول این بانک به آن بازگردانده می شد. درباره اموال 
گروه آریا باید بگویم که درآمد حاصل از فروش اماک این 
گروه بیش از پیش بینی های اولیه محقق شده است. در 
واقع سازمان اموال تملیکی توانســت اموال این گروه را 
دو برابر پیش بینی های اولیه به فروش برســاند. وی در 
خصــوص بابک زنجانی توضیــح داد: باید حکم متهم 
مشخص شود و بعد اموالش در اختیار ما قرار گیرد. الزم 
است بدانید که اموال او تاکنون توقیف شده اند ولی هنوز 

به فروش نرسیده است.

 در ضرورت 
توافق خوب داخلی

مســعود نیلی در مصاحبه ای با هفته نامه آینده در 
مورد اثر تحریم ها بر وضعیت اقتصاد کشور گفت:  
در کوتاه مدت در منابع ارزی کشــور، بهبود صورت 
خواهد گرفت که قاعدتًا بهبودی در بودجه کشــور 
ایجــاد می کند و در تحــرک اقتصادی کشــور مؤثر 
خواهد بود. بنابراین انتظار ما این اســت که تحرک 
کوتاه مدتی در اقتصاد ما ایجاد شــود اما اینکه این 
تحرک بتواند استمرار داشــته و به رشد تبدیل شود 
در گرو بخشــي از اصاحات اقتصادی است. یعنی 
پایدار بودن رشــد در گرو پایدار بودن عواملی است 

که رشد را ایجاد می کند.
شاید بسیاری تصور می کردند بعد از توافق هسته ای 
و آثــار مثبتی که از نتایج مذاکرات ایجاد می شــود، 
بازار ارز در جهــت کاهش نرخ ارز تحــت تأثیر قرار 
می گیــرد که البته ایــن اتفاق نیفتاد. شــاید یکی از 
دالیل این بود که اگر افراد احســاس کنند در آینده 
قیمــت ارز کاهش پیدا می کند ارزی کــه در اختیار 
دارند به جای فــردا، امروز وارد بــازار می کنند و اگر 
کســی بخواهد امروز ارز بخرد خریدش را به تعویق 
می انــدازد. این دو عامل باعث می شــود، قیمت ارز 
کاهش پیدا کنــد. با توجه به این رفتــار، بازار ارز در 
ســال های 91و 92 کامًا تخلیه شــده بود. بنابراین 
هیچ کس ارزی نداشت تا وارد بازار بکند. لذا، معلوم 
شــد این برداشــت که اگر مذاکرات هســته ای به 
نتیجه برســد نرخ ارز کاهش می یابد، اشــتباه بوده 
اســت و نرخ ارز فعًا در همین حد تعادلی که ایجاد 

شده، باقی خواهد ماند.
 باالخره در ســطح عمومی جامعه تصوراتی شــکل 
گرفته که عملکــرد نامطلوب اقتصادی در این چند 
ســال مربوط به نحــوة مدیریت اقتصاد و مســئلة 
تحریم هاســت. فرض بر این است که هر دوی این 
مــوارد تا حدودی اصاح شــوند. تصور این اســت 
که اصاح این موارد به ســرعت در بهبود وضعیت 
اقتصــادی دیده شــود. لذا اگــر این انتظــارات به 
درســتی مدیریت نشود؛ به دلیل فشــارهای روانی 
سیاســت گذار، دچار شــتاب زدگی شــده و ممکن 
است به سمت واردات بی رویه روی آورد. ازاین رو به 
نظر من توافق خوب داخلــی مهمتر از توافق خوب 
خارجی اســت. اگر اکنون تصویر بدبینانه ای ایجاد 
شــود مردم دچار یأس می شــوند و اگر خوش بینی 
کاذب ایجاد شــود و بعد تحقق نیابد، این حالت در 
عرصة سیاســت گذاری انعکاس مطلوبی نخواهد 

داشت.
بنابراین به نظر بنده مدیریت انتظارات به اندازة همة 
این داستان ها حائز اهمیت است. ضمن اینکه باید 
بدانیم قیمت نفت در تابســتان سال گذشته، 105 
دالر بود اما اکنون بســیار پایین تر اســت. این بدان 
معناست که فشار ســنگینی بر بودجه کشور و فراز 
پرداخت ها ایجاد خواهد شد. شاید، شما شنیده باشید 
ایران، ونزوئا و روســیه خیلی شــبیه بــه هم اداره 
می شوند. شما در ونزوئا مشاهده می کنید کامیون-
های ارتش مواد غذایی را به ســوپرمارکت ها می برند و 
سربازها آنجا می ایستند تا مردم ارزاق عمومی را تهیه 
کنند. البته آنها تحریم نیســتند بلکه فقط با کاهش 
قیمت نفت مواجه هستند؛ ازاین رو انتظارات مردم بر 
روی عملکرد اقتصادی دولت ها به شدت تأثیرگذار 
اســت. هرچه اعتماد مردم به سیاســت گذار بیشتر 
باشــد، سیاســت گذار با طمأنینه و ثبات بیشــتری 
سیاســت گذاری می کند اما اگر سیاست گذار دچار 
شــتاب زدگی شــود، به ســمت اهداف کوتاه مدت 
حرکت کرده و در بلند مدت اتفاق مثبتی در اقتصاد 

نخواهد افتاد.

رصدخانه

توزیع کارت اعتباری خرید میان بازنشستگان
وزیــر کار از توزیــع کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی 
میان 2 میلیون و 700 هزار 
بازنشسته تامین اجتماعی 
در فاز نخســت خبــر داد و 
گفت: رئیس جمهور دستور 
داده عقب ماندگی دستمزد 

در طول برنامه ششــم جبران شود. علی ربیعی 
گفــت: کارت اعتبــاری رفــاه اجتماعی برای 
بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای آینده 
ابتدا به صورت آزمایشــی در دو اســتان توزیع 
و ســپس در سراســر کشــور اجرایی می شود. 
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از ارائه کارت 

خرید برای زوج های جوان 
از طریق بانک مرکزی خبر 
داد و گفــت: در این زمینه 
فراخوان برای ثبت نام داده 
می شود و این کارت ها قابل 
استفاده برای خرید کاالهای 
ضروری اســت. وی افزود: 
در مرحله بعدی توزیع کارت میان بازنشستگان 
صندوق بازنشستگی انجام خواهد شد. به گفته 
ربیعی، ایــن کارت ها یکبار مصرف نبوده و پس 
از هر خرید دوباره شارژ می شوند. بازنشستگان 
می توانند با مراجعه به اتحادیه ها و فروشگاه های 

بزرگ کاالی خود را خریداری کنند.

کسری 50 هزار میلیارد تومانی بودجه 94
عضــو کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلس بــا بیان 
اینکــه بودجه امســال 50 
هزار میلیارد تومان کسری 
دارد، گفــت:  قیمــت نفت 
نباید در بودجه ســال آینده 
بیشتر از 30 تا 40 دالر باشد. 

علی محمد احمدی با اشاره به عملکرد بودجه 
ســال جاری اظهار داشــت: در حــال حاضر 
براســاس گزارش هــای ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، درآمدهای دولت به شدت کاهش 
یافته اســت، زیرا بنا بود 40 میلیــارد دالر نفت 
فروخته شود که تا پایان سال پیش بینی شده 20 

میلیــارد دالر درآمد از محل 
فروش نفت کســب شــود. 
وی تأکید کــرد: پیش بینی 
می شود بودجه سال جاری 
40 تا 50 هزار میلیارد تومان 
کســری داشته باشــد. وی 
با اشــاره به اینکه بالغ بر 20 
هزار میلیارد تومان به طرح های تملک دارایی 
اختصاص یافته است، گفت:  این در حالی است 
که طبــق بودجه 94 تا پایان ســال باید حداقل 
30 هزار میلیارد تومان بــه طرح های عمرانی 
اختصاص یابد، دولت با توجه به کسری بودجه 

باید تدابیر بهتری در این رابطه اتخاذ کند.

سقوط نفت باز هم رکورد زد
قیمت نفــت برنــت برای 
در  فوریــه  در  تحویــل 
معامات ICE بازار لندن 
حدود دو درصد یا 71 سنت 
کاهش یافت و به 36.17 
دالر در هر بشــکه رسید که 
پایین ترین قیمت معامات 

از ژوییه سال 2004 به این طرف بود. قیمت نفت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 32 سنت یا 
حدود یک درصد کاهش یافت و به 34.41 دالر 
در هر بشکه رسید. هر دو قیمت مبنا از ابتدای 
سال 2015 تاکنون حداقل 35 درصد کاهش 
داشــته اند. به گفته تحلیلگران، در شــرایطی 

کــه کشــورهای عضــو و 
غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفــت اوپــک 
به رقابــت برای ســهم بازار 
ادامــه می دهد، قیمت نفت 
همچنان تحت فشار خواهد 
مانــد. دانیل آنــج، تحلیلگر 
انرژی "فیلیپ فیوچرز" در این خصوص اظهار 
کرد: بازار در حال حاضر کاما ضعیف است و 
کاهش قیمت نفت برنت به 35 دالر در هر بشکه 
در کوتاه مدت بعید نیست اما تقاضا برای خرید 
ارزان از سوی مدیران صندوقهای بیمه ریسک 

ممکن است به باال رفتن قیمتها کمک کند.

اقتصاد
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پنجره

آشنایی با 10 خاصیت شگفت انگیز هندوانه
به بهانه شب چله

هندوانــه منبع طبیعی از بهترین آنتی  اکســیدان ها بوده که طبیعت 
فراهم کرده است. آنتی  اکسیدان هایی مثل ویتامین  C و A که از ما 
در برابر بیماری ها محافظت می کنند. با مصرف هندوانه خطر کم  آب 

شدن بدن نیز کاهش می  یابد.
هرچند تابســتان و هندوانه دو یار جدا نشدنی هســتند، اما این میوه 
خاص برای ایرانیان یادآور یک جشن باستانی و مشهور هم هست که 
موجب می شود یکی از پر مصرف ترین روزهای هندوانه، در حدفاصل 
پاییز و زمستان باشد. در بلندترین شب سال که یلدا نام دارد و چون در 

انتهای چله بزرگ واقع شده، به آن شب چله هم می گویند.
شــاید جالب باشــد که بدانید هندوانه تقریبًا در همه جــای دنیا پیدا 
می شود ولی یکی از خاستگاه های آن را کشورمان می دانند؛ هرچند 
که برخی مورخان بر این باورند که هندوانه ره توشــه ایرانیان از ســفر 
هند بوده و در اصل این میوه بومی سرزمین هفتاد و دو ملت بوده و از 

آنجا به ایران و سپس به دیگر کشورها راه یافته است.
اما بهانه نگارش این مطلب، شب یلداست. شبی که یکی از رسوم آن 
خوردن هندوانه هایی بوده که در قدیم برای نگهداریشان تا این موقع 
از ســال مرارت ها متحمل می شدند و امروزه سردخانه های صنعتی 

جایگزینشان شده و خیال همه را راحت کرده است.
این مطلــب را بخوانید اما پیش از آن بد نیســت یادآور شــویم که به 
هزار و یک دلیل ممکن اســت برخی از خوردن این میوه در این شب 
محروم باشــند؛ پس چه بهتر که یلدایمان را با دیگران شریک شویم 
و این عادت را به یلدای هر سالمان ســنجاق کنیم تا یلدا برای همه 

دلنشین تر شود.

فواید هندوانه برای سامتی بسیار زیاد است. مهم نیست که 1  
هندوانه را چطور برش بزنید، بهترین آنتی  اکسیدان ها در آن 

یافت می شود.

هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین C و A است.2  

هندوانــه قرمــز خوشــمزه همچنیــن منبــع قــوی از آنتی 3 
 اکسیدان کاروتن است که لیکوپن نامیده می شود. این آنتی  
اکسیدان ها در بدن حرکت کرده و رادیکال های آزاد را خنثی می کنند. 
رادیکال های آزاد موادی در بدن هستند که می توانند آسیب زیادی 
به ما وارد کنند. این مواد می توانند کلســترول را اکسید کرده و باعث 
شــود که به دیواره رگ  های خونی چسبیده و موجب ضخیم تر شدن 
آن شود و این عمل می تواند منجر به ســکته قلبی شود. لیکوپن که 
رنگ قرمز زیبا را به هندوانه می دهد به کاهش خطر سرطان پروستات 

هم کمک می کند.

جالب است بدانید که هندوانه تنها میوه  ای است که نسبت به 4 
میوه ها و ســبزی جات دیگر دارای مقدار بیشتری بتاکاروتن 

است.

هندوانه میوه  ای اســت که حاوی میــزان باالیی الکترولیت 5  
سدیم و پتاسیم است که آن را از طریق عرق دفع می کنیم.

هندوانه همچنین سرشــار از ویتامین های B است که برای 6 
تولیــد انرژی حیاتــی هســتند. متخصصین تغذیــه توصیه 
می کنند که هندوانه منبع بسیار خوبی از ویتامین B1 ،B6 و منیزیم 
اســت. این میوه بخاطر میزان باالی آبی که در خــود دارد که تقریبًا 
90 درصد آن را می گیرد و ارزش کالری آن، جزء باارزش ترین میوه  ها 

دسته  بندی می شود.

هندوانه خاصیت خنک کنندگی خاصی دارد و به طرز شگرفی 7 
سرشار از ســیترولین بوده که آمینو اسیدی است که بدنمان 

برای ساخت یک آمینواسید دیگر، آرژنین، که در چرخه اوره برای از 
بین بردن آمونیاک استفاده می شود، مصرف می کند.

آنتی اکســیدان ها به کاهش شــدت آســم کمک می کنند. 8  
همچنین خطر ســرطان روده، آســم، بیماری قلبــی، آرتروز 

هماتوئید و سرطان پروستات را کاهش می دهد.

هندوانه منبع خوبی از تیامین، پتاســیم و منیزیم است که از 9 
بدن در برابر بیماری های مختلفی محافظت می کنند.

هندوانه فاقد چربی است اما به تولید انرژی کمک می کند. 10  
دربرابر زوال ماکوال هم محافظ خوبی محسوب می شود.

به این مــوارد می توان نکات دیگری را هم افــزود؛ مثل این نکته که 
خــوردن هندوانه یک راه بســیار ســالم و مطمئن بــرای جایگزینی 
نوشــابه های انرژی زاســت. ازآنجا کــه مقدار آب زیــادی دارد، آب 
موردنیاز بدن ما را تامین می کند. به ویژه در روزهایی که هوا گرم است 

و تعرق موجب می شود آب زیادی از دست دهیم.
در انتها بد نیســت ســری هم بزنیم به خواص تخمه هندوانه؛ 100 
گرم تخمــه هندوانه، 590 کالــری انــرژی دارد و در 10 عدد آن، 5 
کالری انرژی نهفته اســت. ترکیب های موجــود در این تخمه مانند 
انواع دیگر اســت و مصرف متعــادل آن می تواند از کــم خونی، بی 
اشــتهایی، ســوءجذب و التهاب جلوگیری کند. این تخمه بیشتر به 
نام تخمه جابانی )ژاپنی( معروف است و کلسیم آن برای زنان یائسه 
در پیشــگیری از ابتا به پوکی استخوان مفید به نظر می رسد. تخمه 
جابانی با توجه به گونه های مختلف هندوانه اندازه های ریز و درشت 
دارد و می توان آن را به صورت بوداده در طعم های نمکی )البته کم 

نمک(، گلپر و آبلیمو مصرف کرد.

نخستین نشانه ابتال به بیماری مزمن کلیه
فارس- سید منصور گتمیری گفت: بیماری های مزمن کلیه را در مراحل اولیه می توان تشخیص 
داد و جهت درمان به موقع آن اقدام کرد، این مســئله سبب می شود که از پیشرفت بیماری در 
بدن جلوگیری کنیم. هر گونه آسیب جزئی و نقص در کلیه را بیماری مزمن کلیه می نامیم که 
از نخســتین عائــم ابتا به این بیماری دفع پروتئین و آلبومیــن از طریق ادرار بوده که با یک 

آزمایش ساده ادرار صبحگاهی می توان به نشانه ابتا به این بیماری دست یافت.
وی افزود: به پزشــکان عمومی و همه مردم توصیه می کنیم که نسبت به انجام آزمایش ادرار 
صبحگاهی جهت تشخیص ابتا به بیماری های مزمن کلیه اقدام کنند تا با چند برنامه ساده 
بیمار وضعیت ســامتی آن به حالت عادی، طبیعی و نرمال باز گردد.کاهش مصرف بی رویه 
قرص های مســکن، عدم استعمال دخانیات، کاهش فشــار و قند خون، همچنین کم کردن 
مصرف نمک به میزان قابل توجهی سبب کاهش احتمال ابتا به بیماری های کلیوی می شود.

دست کاری جوش های غرور ممنوع!
ایسنا- دکتر اکرم انصار متخصص پوست و مو گفت: در دوران بلوغ که تغییراتی در هورمون های 
کنه یا همــان جوش های غرور ایجاد  بدن افراد ایجاد می شــود، زمینــه برای به وجود آمدن آ
می شــود. زمانی که غدد چربی پوســت به علل تغییرات هورمونی در دوران بلوغ دچار انســداد 
می شــود و چربی درون آن نتواند به بیرون از پوست راه یابد، این چربی های تجمع یافته توسط 

کنه می کند. باکتری هایی که به طور طبیعی در غده وجود دارند، عفونی می شود و ایجاد آ
وی عنوان کرد: نقاط سرسیاه به اندازه سر سوزن، نقاط سر سفید شبیه نقاط سرسیاه، جوش های 
کنه در نوجوانان اســت. در  کوچــک چرکی و التهــاب و قرمزی در اطراف جوش ها از عائم آ
کنه نوع شدید و پیشرفته ممکن است ضایعات پوستی به صورت کیستیک و آبسه دیده شود.  آ
کیســتیک به صورت تورمی بزرگ تر و سفت تر از جوش های معمولی در پوست پدیدار می شود 

و با توجه به شدت آن باید نوع درمان شکل گیرد.

آسیب های مغزی در زنان بیشتر از مردان است
تبیان- ضربه های مغزی می تواند آسیب جدی به عملکردهای آن بزند و اختال در سیستم اعصاب 
مغزی می تواند به صورت سردرد، اختال خواب، خستگی، از دست دادن حافظه و تغییرات در خلق 
و خو باشد و ضربه های مغزی، مراقبت خوب در عرض 3 ماه الیتام می یابد و در حدود 15درصد از 
مردم در درازمدت با آن دست و پنجه نرم می کنند. براساس تحقیقات انجام شده در سال 2013، 
اثرات ضربه های مغزی می تواند طوالنی مدت باشد. به طوری که فعالیت های غیرطبیعی امواج 
مغزی و ضعیف شــدن حافظه اســت، به طوری که بعضی از قســمت های مغز مثل سلول های 
خاکستری در عکسل العمل نشان می دهند.زنان ورزشکار بیشتر از مردان مورد اصابت ضربه های 
مغزی قرار می گیرند.حافظه برای طیف گسترده ای از مهارت های شناختی مهم بوده و اگر حافظه 
مخل شود، زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد. حافظه مردان سریع تر از زنان به حالت عادی 
برگشته است. زنان از منظر کاهش مداوم فعالیت های مغزی بیشتر در معرض آسیب هستند.

آداب شب یلدا از دیدگاه طب سنتی
تســنیم- ناصر رضایی پور دســتیار 
تخصصی طــب ســنتی گفت: در 
این شب، شام سبک مصرف شود. 
آجیل شب یلدا، از گذشته ها شامل 
گنــدم، نخود برشــته، شــاهدانه، 
تخمه هندوانه و کدو، بادام، پسته، 
فندق، گردو، کشمش و مویز، انجیر 

و توت خشک، برنجک و... بوده ولی امروزه متأسفانه 
آجیل های مرسوم، بسیار شور هســتند. مویز، توت و 

انجیر خشک را دریابید.
وی افزود: ِجرم لبو، کمی حابس شکم است در حالی 
که آبــی که چغنــدر در آن پخته می شــود، ملّین طبع 

اســت؛ پس بهتر اســت لبو با کمی 
از آب آن مصــرف شود.ترشــی ها 
برای بافت هــای عصبی مانند مغز 
و نخاع، دهانه معــده، تاندون ها و 
لیگامان هــا، پوســت و دهانه رحم 
زیان آور هســتند، پــس میوه های 
تــرش نخورید و پرتقال، ســیب، به 
یا انار شــیرین را با فاصله از شــام مصــرف کنند.افراد 
هندوانه را خیلی کم و به رسم یلدایی بخورند و کنار آن 
از آجیل های گرم مصرف کنند تا دچار عارضه نشوند.
چای ایرانی با هل یا دارچین یا زعفران، دم نوش نعنا با 

کمی نبات، معجون شیربادام با هل بخورید.

این مواد غذایی نباید دوباره گرم شوند
شــفا آنایــن- مــرغ سرشــار از 
پروتئیــن اســت، امــا گــرم کردن 
دوبــاره ی آن می تواند مشــکات 
گوارشــی جدی برایتان ایجاد کند. 
بهتریــن روش مصرف مــرغ باقی 
مانده این اســت کــه در ســاالد یا 
ساندویچ های سرد گنجانده شود.

اســفناج پــر از آهــن و نیتــرات اســت. وقتــی آن را 
دوبــاره گرم کنیــد، نیترات بــه نیتریت کــه عنصری 
 ســرطان زاســت تبدیل شــده و غیــر قابــل مصرف 

می گردد.
گرم کردن تخم مرغ باعث ناراحتی معده می شود، زیرا 

حرارت دوباره آن را ســمی می کند.
بهترین کار این است که قارچ را در 
همــان روزی که پختــه اید مصرف 
کنید، علتش هم وجود پروتئین در 
آن است. پس هیچ گاه آن را دوباره 
گرم نکنید.گرم کــردن دوباره برنج 
بین ما ایرانی ها بســیار شایع است. 
برنج نپخته به باکتری هایی آلوده است که بعد از پخت 
هــم زنده می مانند. گرم کردن دوباره نــه تنها آنها را از 
بین نمی برد، بلکه باعث مســموم شــدن غذا هم می 
شود.ســیب زمینی در صورت گرم شدن دوباره سمی 

می شود.

 آلزایمر چیست 
و آیا قابل پیشگیری است؟

شفا آناین- آلزایمر رایج ترین شکل زوال عقل است. 
عائم ایــن بیماری با از دســت دادن قــدرت حفظ 
اطاعات بخصوص حافظــٔه موقت در دوران پیری 
آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص 
زمــان، افســردگی، از دســت دادن قــدرت تکلم، 
گوشــه گیری و ســرانجام مرگ در اثر ناراحتی های 
تنفسی به پایان می رســد. مرگ پس از پنج تا ده سال 
از بروز عائم اتفاق می افتد؛ اما بیماری حدود بیست 
سال قبل از ظهور عائم آغاز شده است. این بیماری 
با از دست رفتن سیناپسهای نورونها در برخی مناطق 
مغز، نکروزه شدن سلول های مغز در مناطق مختلف 
سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی 
شــکلی به نــام پاک هــای پیــری )SP( در خارج 
نورون های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی 
رشته های به نام NFT در جســم سلولی نورون ها، 

مشخص می شود.
این بیماری عاج ناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی 
به نام آلویز آلزایمر در ســال 1906 میادی معرفی 
کرد. غالبًا این بیماری در افراد باالی 65 ســال بروز 
می یابــد؛ اگر چــه آلزایمر زودرس )با شــیوع کمتر( 
ممکن اســت زودتر از این ســن رخ دهد. در ســال 
2006 میادی 26.6 میلیــون نفر در جهان به این 
بیماری مبتا بودند و پیش بینی می شود که در سال 
2050 میــادی از هر 85 نفر یک مبتــا به آلزایمر 

وجود داشته باشد.
مرکز مطالعات مغزی اونتاریــو در کانادا مطالعه ای 
در خصــوص ورزش و نقــش آن در آلزایمــر انجــام 
داده است. بر اســاس این تحقیقات شواهد قوی در 
خصوص نقش مهم فعالیتهــای بدنی در چگونگی 
پیــش روی بیماری آلزایمر بدســت آمده اســت. در 
قســمت دیگری از این مطالعه، مشخص شد افراد 
باالی 65 ســالی که فعالیتهای ورزشی منظم انجام 
می دهند در مقایســه با افرادی که فعالیت جسمانی 
ندارنــد، حــدود 38 درصد کمتر در معــرض ابتا به 
بیماریهای مغــزی و آلزایمر قــرار دارند.محققان بر 
انجامحداقــل 150 دقیقه فعالیت ورزشــی هفتگی 
منظم یعنی پنــج روز در هفته و هــر روز به مدت 30 

دقیقه تاکید فراوانی دارند.
بر اساس تحقیقات در افراد دو زبانه توانایی شناخت و 
ادراک بهتر است و فعالیت مغز با افزایش سن کاهش 
نمی یابد در حالی که ذهن سایر افراد با افزایش سن 

با زوال تدریجی همراه خواهد بود.
آلزایمر را همه می شناســیم، بیمــاری زوال عقل در 
دوران ســالمندی. گرچه این بیماری درمان قطعی 
ندارد امــا می تــوان با اصاح شــیوه زندگــی از آن 
پیشگیری نمود. مطالعات انجام شده در کانادا نشان 
می دهند که یادگیــری زبان دوم می تواند به کاهش 
پیشرفت زوال عقل )دمانس( و پیشگیری از آلزایمر 
کمک کنــد. به عقیده پژوهشــگران این اثر بســیار 
ارزشــمند و منحصر به فرد است زیرا تاکنون دارویی 
با این میزان تاثیر شــناخته نشــده اســت.بر اساس 
تحقیقات در افراد دو زبانه توانایی شــناخت و ادراک 
بهتر است و فعالیت مغز با افزایش سن کاهش نمی 
یابد در حالی که ذهن سایر افراد با افزایش سن با زوال 

تدریجی همراه خواهد بود.

سالمت
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ایمون زاید از جمله معدود بازیکنــان خارجی که نامش در فوتبال ایران ماندگار 
شــد. وی در دربی تاریخی پایتخت هتریک کرد تا باخت دو بر صفر پرسپولیس 
به برد 3 بر 2 تبدیل شــود. وی عاوه بر عملکردش در آن مســابقه، در خارج از 
مســتطیل ســبز نیز صحبت هایی داشــته که جنجال برانگیز بوده است. وی 
بواسطه اینکه کار خبرنگاری هم کرده بود از ادبیات خاصی استفاده می کرد.  

صحبت علیه رحمتی
یک روز بعــد از دربی معروف بود که در اولین مصاحبه جدی اش جنجال ســاز 
شد و با گفتن این جمله به خبرآناین که: » گلر اول تیم ملی تان این بود که 3 تا 

خورد؟« جنجال ساز شد که رحمتی از این تیتر دلگیر شد.

مشکل زاید و مظلومی
مدتها پس از دربی معروف، زاید و مظلومی در  آلومینیوم هرمزگان به هم رسیدند 
و سرمربی سابق استقال او را به نیمکت ذخیره ها میخکوب کرد. تیرماه گذشته 
و پس از اینکه مظلومی سرمربی اســتقال تهران شد زاید در گفتگو با روزنامه 
خبرورزشی گفت: »اگر بخواهم صادقانه حرف بزنم باید بگویم باشگاه استقال 
}...{ بوده که چنین انتخابي را دوباره انجام داده است.« او ادامه داده بود: »به 
هر حال هر کس نظــري دارد و من هم به عنوان بازیکن خارجي که با مظلومي 
در تیم آلومینیوم هرمزگان کار کرده ام، مي گویم او اصًا مربي خوبي نیســت. 
من با او کار کرده  ام و نمي توانم حرف دروغ بزنم به همین دلیل به شما مي گویم 

اصًا از او خوشم نمي آید.«

دلیل حضور در ایران
زاید  که حاال در  تیم مصباح مالزی بازی می کند در مصاحبه ای و در خصوص  
علت حضــورش در ایران و انتخاب تیم پرســپولیس برای بــازی گفت:در این 
باره اجازه دهید بگویم که موضوع خیلی ســاده است. از آنجایی که پرسپولیس 
بزرگ ترین تیم در ایران اســت و همچنین یکی از تیم های بزرگ در قاره آســیا 
محسوب می شــود، از آنجایی که بازیکنان زیادی در لیگ ایران بازی می کنند 
و همین طور عضو پرســپولیس هســتند، از این فرصت استفاده کردم که برای 

پرسپولیس بازی کنم. تاش کردم عضوی از پرسپولیس باشم.

صحبت از دربی معروف
 زایــد که در تیم ملی لیبی ســابقه انجام 8 بــازی با یــک گل زده را دارد، در این 
مصاحبه در مورد دربی با استقال تهران و هت  تریک  اش در دقایق پایانی بازی 
نیز حرف زد.وی گفت:شــرایط من قبل و بعد از آن دربی بــا هم تفاوت زیادی 
داشت. وقتی بعد از آن بازی خوشحال به هتل باز می گشتیم، می دیدم که چقدر 
هواداران از بابت تغییر نتیجه و برد خوشــحالند. آنها ایستاده در کنار بازیکنان و 
مدیر در انتظار ما بودند.همه می خواستند به خاطر حساسیت و شرایطی که آن 
دربی داشت، تک تک تشکر کنند و مراتب خوشحالی شان را ابراز کنند. خاصه 
جوی بسیار گرم بعد از آن بازی وجود داشت. به خاطر افت و خیزهای عجیب و 
غریب آن بازی همه خوشحال بودند. هواداران در کوچه و خیابان یا در فروشگاه 
می خواســتند با من که  آشنا شــده بودند،در این مورد گپ بزنند و بپرسند زمان 
گل اول، بعد گل دوم و آخر سر گل سوم چه اتفاقی افتاده است. البته خودشان 
چیزهایی را دیده بودند و برخی موارد را هم حدس می زدند. اتفاقی که برای همه 

و من جالب بود. در این حال مهم تریــن موضوع برای من این بود که از 6 هفته 
قبل از آن بازی، در ایران بودم. هواداران می خواســتند مرا بشناسند.حتی خود 
اعضای تیم و بازیکنان نیز دنبال آشــنایی بیشتر با من بودند. در واقع بعد از آن 
بازی بود که مدیر برنامه من کار راحتی داشت که بگوید من کیستم. چه قابلیتی 
دارم و چه جور بازیکنی هســتم.به هرحال آن بازی نشان داد چه توانایی دارم و 
چه نوع بازیکنی در پرسپولیس هستم و چطور می توانم رقابت کنم. این موضوع 
دســتاورد مهم آن دربی بود. وی افزود: مصافی که باعث شــد مناسبات من و 
هواداران کاما برقرار شود.خاصه آن بازی خیلی چیزها را تغییر داد. جو را برایم 
عوض کــرد. همه چیز بین من و حتی بازیکنان عوض شــد که خود مهمترین 

دستاورد می توانست باشد.

درگذشت هادی نوروزی
همچنین در این مصاحبه زاید مراتب تاسف و ناراحتی خود را از درگذشت هادی 
نوروزی، کاپیتان پرســپولیس بیان کرده اســت.او دراین مورد عنوان کرد:باید 
بدانید وقتی خبر درگذشت او را شنیدم، بسیار متاسف و ناراحت شدم. قبل از بیان 
هر چیزی باید گفت که هادی نوروزی ورزشکار و  جوان بسیار خوبی بود.در تمام 

دورانی که در پرسپولیس بودم، خاطرات خوبی از بودن در کنار او دارم. او عضوی 
خوب از تیم پرسپولیس بود. در همان دوران کوتاه حضورم در آنجا، نشان می داد 
چه فوتبالیست خوب و ارزشمندی است. از این رو در وهله نخست واقعا از آنچه 
برایش اتفاق افتاد، بسیار ناراحت شدم. اتفاقی که واقعا دلم نمی خواهد برای هیچ 
ورزشکار و انســانی رخ دهد. او با آن رفتار خوب هیچگاه در ذهن من فراموش 

شدنی نیست. همیشه در ذهنم خاطرات خوبی از بازی که در کنارش دارم.

بهترین بازیکن
 در آخریــن بخش این مصاحبه زاید گفته بهتریــن بازیکنی که در کنارش بازی 
کرده چه کســب بوده و ســخت ترین تیمی کــه مقابلش در فوتبال کشــورمان 
قرارگرفته، کدامیک از تیم هایی لیگ برتری ایران است. وی عنوان کرد:علی 
کریمی بهترین بازیکنی بود که در کنارش در فوتبال ایران بازی کردم.معتقدم او  
واقعا  بازیکنی خارق العاده بود که توانمندی بسیار باالیی داشت. در مورد تیمی 
هم که مقابلش قرارگرفتم، اینک چیزهای خیلی زیادی در ذهن ندارم. جز این 
که بگویم ســپاهان از شهر اصفهان ســخت ترین حریفی بود که با پرسپولیس 

مقابلش قرارگرفتم.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

رئالی ها شب گذشته برابر 
وایکانو آتش بازی به راه 
انداختند و با نتیجه عجیب 
10-2 این تیم را از پیش رو 
برداشتند.

تیتر دو

 چرا خاکپور 
 اصالحیه قرارداداش را هم 

امضا نمی کند؟
هرچند قــرار بود پس از بازگشــت تیم امیــد از ترکیه 
محمد خاکپور اصاحیه قراردادش را با فدراســیون 
فوتبال به امضا برســاند اما گویا باز هم این مسئله به 
چالشی جدی بدل شــد است. مشکل ایجاد شده در 
امضای قرارداد محمد خاکپور این بود که در بند 13 
این قرارداد موردی وجود داشــت کــه خاکپور آن را 
"تحقیرآمیز" تلقی کــرد و آن را بر خاف عزت نهادن 

به مربیان ایرانی دانست.
بند تحقیرآمیز قرارداد خاکپور چه بود؟

در بند 13 این قرارداد آمده بود که ســرمربی، متعهد 
می شود پس از قطع همکاری )به دلیل فسخ قرارداد 
یا انقضای مدت و عــدم تمدید قرارداد( نیز نســبت 
به جایــگاه تیم ملی امیــن بوده و از هــر گونه اظهار 
نظر منفی کــه علیه تیم  ملی، ســرمربی آتی، ارکان 
فدراسیون و افراد مسئول در فدراسیون که صابت 
فوتبال ملی را مخدوش می کنــد، خوددداری کند؛ 
در صورت عدم پایبندی مربی به این بند، فدراسیون 
می تواند تا دو برابر مبلغ قرارداد مندرج در ماده 2 این 

قرارداد تقاضای ضرر و زیان کند.
بند 13 دچار چه تغییری شده است؟

بند 13 قرارداد خاکپور با اصاحیه ای مواجه شــده 
که باز هم مورد قبول سرمربی تیم امید نیست. ایراد 
وارده توســط خاکپور متوجه این قســمت از بند 13 
قرارداد بود که "در صورت عدم پایبندی مربی به این 
بند، فدراسیون می تواند تا دو برابر مبلغ قرارداد مندرج 
در ماده 2 این قرارداد تقاضای ضرر و زیان کند". این 
قســمت قرارداد آن گونه که در ذیل آمده تغییر یافته 
است: "در صورت عدم پایبندی سرمربی به این بند، 
فدراسیون فوتبال از طریق مراجع قضایی و انضباطی 

پیگیری های الزم را انجام می دهد".
یک بام و دو هوای قرارداد خاکپور

کمتــر از یک ماه به آغــاز رقابت هــای مرحله نهایی 
انتخابــی المپیک 2016 ریــو در قطر باقــی مانده 
است که همچنان قرارداد خاکپور امضا نشده است. 
اصاحیه جدید قرارداد نیز گویا رضایت سرمربی تیم 
امید را به همراه نداشته و باز هم باید منتظر بازگشت 
تیم امید از اردوی بندرعباس باشــیم تا ببینیم چه بر 

خاکپور و فدراسیون فوتبال خواهد گذشت.

دیدار نفت تهران و استقالل 
اهواز یک روز به تعویق افتاد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از تعویق 
یک روزه دیدار نفت تهران و اســتقال اهواز به دلیل 
آلودگی هوای تهران خبر داد. به گزارش سایت رسمی 
سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال 
ایران اعام کرد: به دلیل آلودگی شدید هوای تهران 
و با توجه به اینکه سامتی ورزشکاران در اولویت قرار 
دارد، دیدار نفت تهران و استقال اهواز فردا) سه شنبه( 
برگزار نمی شود و این مسابقه روز چهارشنبه در ورزشگاه 
تختی برگزار خواهد شــد. کمیته مســابقات سازمان 
لیگ همچنین اعام کــرد: در صورتیکه آلودگی هوا 
در روز چهارشــنبه نیز ادامه داشــته باشد در آنصورت 
تصمیم های بعدی اتخاذ خواهد شد. دیدار نفت تهران 
و استقال اهواز یک بازی معوقه از هفته هشتم لیگ 

برتر است.

محسن حمیدی به گسترش 
فوالد پیوست

بازیکن اســتقال اهواز که قرارداد خــود را با این تیم 
فسخ کرده بود، با گسترشی ها به توافق رسید. محسن 
حمیدی که پیش از شــروع لیــگ پانزدهم به جمع به 
استقالی های اهواز پیوسته بود، چندی پیش قرارداد 
خود را با این تیم فسخ کرده بود و از جمع اهوازی ها جدا 
شد. وی اخیرا با گسترش فوالدی ها به توافق رسید و 
قرار داد خود را با آنها بست تا در زمان نقل و انتقاالت در 
هیات فوتبال تبریز ثبت کند.  البته پیش از این حمیدی 
با راه آهنــی ها قراردادی ثبت کرده بــود که در نهایت 
فرجامی نداشت. پس از سیدصالحی و پیمنتا، حمیدی 
سومین بازیکنی است که با گسترشی ها برای حضور در 

این تیم در نیم فصل دوم به توافق رسیده است.

مظلومی و قلعه نویی با هم 
روبرو نشدند

تاخیر سرمربی تراکتوســازی در نشست خبری پیش 
از بــازی باعث شــد که با ســرمربی اســتقال روبرو 
نشــود. امیرقلعه نویی امروز با تاخیر به نشست خبری 
پیش از بازی آمد و همین موضوع باعث شــد با پرویز 
مظلومی روبرو نشود.  قلعه نویی فصل گذشته سرمربی 
استقال بود و احتماال او برای این که با مظلومی روبرو 
نشــود با تاخیر خود را به سالن کنفرانس قبل از بازی با 

تراکتورسازی رسانده است.

حسین کریمی قراردادش را 
با راه آهن فسخ کرد

هافبک راه آهن یزدان قراردادش را با این تیم فســخ 
کرد. حسین کریمی که امسال به تیم راه آهن آمده بود 
قرادادش را با این تیم فسخ کرد تا بدین ترتیب یک نیم 
فصل بیشــتر در اختیار راه آهنی ها نباشد. کریمی از 
نیم فصل دوم کارش را در تیم دیگری که نامش هنوز 

مشخص نیست ادامه خواهد داد.

 عزیزمحمدی 
 برای انتخابات مجلس

 ثبت نام کرد
رئیس سابق سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برای 
انتخابات مجلس ثبت نام کرد. عزیز الله محمدی رئیس 
سابق سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال با حضور در 
وزارت کشور برای انتخابات مجلس شورای اسامی 
ثبت نــام کرد. عزیز محمــدی در انتخابات پیش رو به 

نمایندگی از مردم تهران شرکت خواهد کرد.

بازگشت ضیا با مظلومی
علی ضیا برای شــب یلــدا ویژه برنامه ای را ترتیــب داده و نکته 
جالب توجه دعوت از پرویز مظلومی در این برنامه اســت. بعد از 
اتفاقاتی که بعد از دربی پایتخت بین اســتقال و پرسپولیس رخ 
داد و در نهایت منجر به ممنوع الفعالیت مقطعی مجری صدا و 
سیما شد او توانست با جلب رضایت سرمربی آبی پوشان بار دیگر 

به عرصه برگردد و قصد دارد در آســتانه زمســتان و شب یلدا ویژه 
برنامه ای را روی آنتن ببرد.

ضیا در این ویژه برنامه از مهمانان و ستاره های ویژه 
نیــز بهره برده و البته نکتــه جالب توجه همانطور 

کــه عنوان شــد حضــور پرویز مظلومــی رو در 
روی مجــری جــوان و البته محبــوب صدا و 

سیماســت. باید منتظر ماند و دید در برنامه 
امشــب ضیا چه چالشــی با ســرمربی 

آبی ها داشته است.

ایمون زاید همچنان دشمن مظلومی!
  از علی کریمی و هادی نوروزی تا سپاهان

باتر و پاتینی هشــتم اکتبر )16 مهر( که از طرف کمیته 
اخاقی فیفا به مــدت 90 روز از هر گونه فعالیت در فوتبال 
محروم شده بودند با محرومیت طوالنی مدت مواجه شدند.  
کرت قاضی آلمانی و رئیس بخش قضایی کمیته اخاقی  آ
فیفا هفته گذشــته جلســه بررســی اتهامات آقایان باتر و 
پاتینی را برگزار کرد.  وی  باتر و پاتینی را به خاطر اقدامات 
نادرست و پرداخت غیر قانونی دو میلیون دالر در سال 2011 
از ســوی باتر به پاتینی برای 8 سال از تمام فعالیت های 
مربوط به فوتبال محروم کرد تا عما باتر پا به سن گذاشته 
از دنیای فوتبال محو شود!  پاتینی نیز شانس خود را  برای 

کسب ریاست فیفا در انتخابات بعدی از دست داد.

 آل کاپون  فوتبال هم محروم شد!
بهمن فروتن پیش از این در خصوص مافیای فوتبال گفت: 
»مافیای فوتبال و فیفا قدرتی بیشتر از مافیای ایتالیا دارد. 
ساختار فیفا به این شکل بود که فاصله بین کشورها حفظ 
شود. مثا فاصله بین اروپا و کشورهای آسیایی یا آفریقایی 
حفظ و شاید بیشتر شود. آیا فوتبال ایران با توجه به حضور 
کشــورهایی چون ژاپن و کره جنوبی واقعا در رتبه آسیا اول 
است؟ این مســاله نتیجه شبکه مافیای بین المللی است 
که ریاست آن را باتر بر عهده داشت. باتر شباهت زیادی 

با آل کاپون دارد. شباهت این دو به این مساله بر می گردد 
که فروش علنی مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بود و آل 
کاپون فروش غیرقانونی مشروبات را در سطحی گسترده 
انجام می داد. در این راه عده زیادی به قتل رســیدند ولی 
آل کاپون هیچگاه به دلیل فروش غیر قانونی مشــروبات 
الکلی و یا قتل انسانها دستگیر و مجازات نشد. وی بدلیل 
انجام یک سری اشتباهات در دفاتر مالیاتی اش دستگیر و 
محکوم شد. حاال هم گفته می شود اتهاماتی را نمی توانند 
علیه رئیس مافیای فوتبال مطــرح کنند ولی مطمئنا حد 
و حدود این مساله بیشــتر از »توهم توطئه« است.« بدین 

ترتیب و بر خاف داستان آل کاپون، باتر محکوم شد!

اظهار تاسف بالتر
سپ باتر در اولین اظهارنظر خود پس از اعام محرومیت 
هشــت ســاله اش از فعالیت در تمام حوزه هــای مرتبط با 
فوتبال توسط کمیته اخاق فیفا، در یک کنفرانس خبری 
در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید چه حرفی برای گفتن 
دارد، گفت: آمده ام بگویم که که امروز برای من یا فیفا روز 
خوبی اســت؟! نه، مطمئنًا اینطور نیست. متأسفم، برای 
فوتبال متأســفم. برای بیش از 400 عضو فیفا متأســفم. 
متأسفم که در این دنیای پر از انسانیت اینطور با من رفتار 

می شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بابت اتفاقات رخ 
داده شرمنده است؟ عنوان کرد: من از این بابت شرمنده ام 
که کمیته اخاق فیفا برخاف تمام مدارک موجود، حکم 

صادر کرده است.

فرانسوی ها دست بردار نیستند!
پاتینی نیز همچون باتر محروم شــد اما فرانســوی ها 
دســت بردار نیســتند و از رئیس ســابق یوفــا حمایت می 
کنند. البته یوفــا نیز از پاتینی حمایت مــی کند. روزنامه 
اکیپ فرانسه در وب سایت رسمی خود نوشت: یک حکم 
مشکوک علیه فسادی ثابت نشده به ایستگاه پایانی رسید، 
کسی در وجود فساد در فوتبال دنیا شکی ندارد اما نقره داغ 
شدن این دو رئیس و تبرئه شــدن همه فاسدان شاغل در 
فوتبال مصداق بی عدالتی اســت. روزنامه لودووار پاریس 
نیز در بخش ورزشی وب سایت وابسته به خود آورده است: 
پاتینی قربانی باتر شــد، این مرد همــه عمرش را برای 
فوتبال هزینه کرد و به خاطر دریافت مبلغی که مشخص 
بود برای چه چیزی خرج کرده و هرگز اتهامی متوجهش 
نشــد، محکوم اعام شــده و بدون تردید قربانی فضای 
موجود در فیفا شــد. فیفا آنقدر ناسالم عمل کرد که یوفای 

سالم را نیز در مرداب خود فروکشید و از بین برد.

آل کاپون فوتبال محروم شد!

ورزش
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دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را...

کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست
بر زمستان صبر باید طالب نوروز را...
)سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

گشایش مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی روسیه
مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی کشــورمان در روسیه گشایش یافت. مراسم گشایش مرکز زبان 
فارســی رایزنی فرهنگی جمهوری اسامی ایران در روســیه با حضور غامعلی حداد عادل، رضا 
ملکی رایزن فرهنگی کشــورمان در روســیه، والدیمیر ایوانف رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه 
دولتی مسکو، ایران زاده معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه عامه طباطبایی، رئیس بنیاد 
مطالعات اسامی مسکو و جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و دانشجویان زبان فارسی در محل 

رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد.
حدادعادل در سخنانی در این مراسم با اشاره به پیشینه روابط و دوستی دو کشور ایران و روسیه، زبان 
فارسی را کلید گنجینه معارف و اندیشه نهفته در این زبان معرفی و اظهار کرد: یادگیری زبان فارسی 

هم برای دستیابی به حظ و لذت معنوی این زبان و هم برای کسب معاش، مفید و ارزشمند است.
وی در ادامه با تشریح وظایف و اقدامات بنیاد سعدی برای گسترش زبان فارسی در خارج از کشور، از 
تأسیس مرکز زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ایران در روسیه ابراز خرسندی کرد و آن را سنگ بنایی 

برای گسترش زبان فارسی در روسیه دانست. رضا ملکی رایزن فرهنگی کشورمان نیز در این مراسم 
ضرورت و اهمیت تأسیس مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به تاش 
رایزنان قبلی در گسترش زبان فارسی در روسیه، ایجاد این مرکز را برای قرار گرفتن فعالیت های زبان 
فارسی در مداری باالتر، و ارتباط و همکاری مستمر با مراکز علمی دانشگاهی روسیه و ایران برای 

گسترش این زبان، ضروری و حائز اهمیت دانست.
در ادامه این مراســم والدیمیر ایوانف رئیس کرسی زبان فارسی دانشــگاه دولتی مسکو، مجتبی 
بشردوست استاد اعزامی وزارت علوم به دانشگاه دولتی مسکو، ماریا گن رئیس مرکز تازه تأسیس زبان 
فارسی رایزنی فرهنگی ایران،  و یوگینیا نیکیتنکو دبیر انجمن ادبی ایران و روسیه، به ایراد سخنرانی و 
تشریح فعالیت های خود پرداختند. در پایان این مراسم نیز مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران در روســیه افتتاح شد. همچنین پس از این مراسم، پایگاه اطاع رسانی زبان و ادب 

فارسی برای روس زبانان در محل رایزنی فرهنگی ایران در روسیه رونمایی شد.

در مراسم رونمایی از این پایگاه که با حضور رضا ملکی رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه، والدیمیر 
ایوانف رئیس کرسی زبان فارسی دانشگاه دولتی مسکو، ایران زاده معاون آموزشی دانشکده ادبیات 
دانشــگاه عامه طباطبایی، رئیس بنیاد مطالعات اسامی مسکو و جمعی از استادان زبان و ادب 

فارسی و دانشجویان این رشته برگزار شد، بخش های مختلف این پایگاه معرفی شد.
دکتر حدادعادل در سخنانی در حاشیه رونمایی از این پایگاه اطاع رسانی با اشاره به ضرورت و اهمیت 
این پایگاه برای آشــنایی روس زبانان با زبان و ادب فارسی، به کارگیری زبان فارسی در این پایگاه و 

ارتباط میان پایگاه اطاع رسانی بنیاد سعدی و پایگاه مذکور را مورد تأکید قرار داد.
پایگاه اطاع رسانی زبان و ادب فارسی برای روس زبانان، با هدف آشنایی مخاطبان روس زبان 
با زبان و ادب فارســی، ایجــاد ارتباط میان فراگیران زبان فارســی و کمک به گســترش زبان و 
 ادب فارســی در حوزه روس زبان، به تازگی به زبان روســی طراحی و راه اندازی شــده و به نشانی

 www.persianlang.ru قابل دسترسی است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روشنفکران ایرانی؛ پیش رو یا دنباله رو؟
نگاهی به کتاب »ادبیات ما زیر ذره بین/ بررسی تاثیر اجتماعی ادبیات ایران«
داوود قاجوری نویسنده کتاب »ادبیات ما زیر ذره بین« پیش از انقاب برای تحصیل به امریکا 
رفته اما خواســته یا ناخواسته اقامت او بیش از سه دهه به طول انجامیده هر چند که در این میان 
سفرهایی به کشورش داشته است. در طول این سه دهه عاوه بر تحصیل و تدریس در دانشگاه 
به شکل تخصصی به ترجمه و پژوهش درباره هنری میلر و آثارش پرداخته و حاصل کارش عاوه 
بر ترجمه و تالیف مقاالت گوناگون درباره میلر و آثارش، انتشــار پنج کتاب درباره این نویســنده 

مهم و عصیانگر آمریکایی است.
خوشــبختانه قاجوری چند سالی ست به ایران بازگشــته و در کنار تدریس به ترجمه و تالیف نیز 
می پردازد. کتاب »ادبیات ما زیر ذره بین« که به قلم این نویسنده و به همت نشر نخستین به بازار 
کتاب آمده اســت، نوشته ای است درباره روشــنفکران ایرانی و نقش اجتماعی و سیاسی آنها در 

سال های حکومت پهلوی اول و ایام منتهی به پیروزی انقاب اسامی در ایران.
البته قاجوری برای پرداختن به این مهم به سراغ آن قسم از روشنفکران رفته است که در حوزه 
ادبیات فعالیت داشــته اند و البته باید اذعان داشــت که این نویســندگان و شاعران پررنگ ترین 
جریان روشــنفکران ایرانی را نیز تشکیل می دادند. در سال های دور و نزدیک نقش روشنفکران 
ایرانــی و میزان تاثیرگذاری آنهــا در جنبش های اجتماعی و یا تغییــر و تحوالتی که در جامعه به 
وجود آمده بسیار مورد پرســش قرارگرفته و در واقع نویسندگان از این منظر با چالش هایی جدی 
نیز روبه رو بوده اند. هر چند که عمدتا ترجیح داده اند در این باره ســکوت کرده و خیلی جدی بدان 
توجه نکنند. اما این مهم چالشی بوده گریزناپذیر. داوود قاجوری کوشیده در این رهگذر به این 
مســأله توجه کرده و مخاطب خود را در برابر این پرســش قرار دهد که آیا روشــنفکران ایرانی ) با 
اتکا به آثارشــان( به واقع به عنوان چهره هایی پیشــرو و برخوردار از نقشــی تعیین کننده در تغییر 

و تحوالت اجتماعی یا سیاســی در جامعه ایران حضور 
داشــته اند؟ به عبارت دیگر این روشــنفکران پیشــرو 
جریان ساز بود ه و توده مردم در پی آنها حرکت کرده اند 
یــا اینکه نه تنها خنثــی که حتی مجبور بــه دنباله روی 
گاه پشت سر مردم  گاهانه یا ناخودآ  شــده اند و در واقع آ

حرکت کرده اند!
داوود قاجوری برای اینکه به این بحث از منظرهای 
مختلف نگریســته و مخاطب را در شرایطی قرار دهد 
که برداشــتی نزدیک به واقعیت داشته باشد، به طرح 
این ایده از درون بســنده نکرده و به بررسی آن از بیرون 
نیز توجه داشته است. نویسنده کتاب برای این منظور 
به ســراغ مقاله ای از مایکل هیلمن رفته و کوشــیده با 
طرح و بسط نظر این ایران شناس آمریکایی، موقعیت 
روشنفکران و تاثیر را آنها بر جامعه ایرانی از نگاه غربی 

)نگاهی از بیرون( مورد توجه قرار دهد. 
مایکل هیلمن باور دارد تاثیر اجتماعی و سیاســی آثار 

ادبی روشنفکران و نویسندگان مدرنیست ایرانی از دوران کودتای بیست و هشت مرداد 1332 و 
سرنگونی حکومت دکتر مصدق تا بهمن ماه 1357 که انقاب اسامی به پیروزی رسید، چندان 
قابل توجه و چشــمگیر نبوده است. قاجوری در واکنش به این نوشته که ترجمه آن را به انتهای 
کتاب ضمیمه کرده اســت و با اســتفاده از پاره ای نظرات و مقاالت منتشرشده در مطبوعات آن 
روزگار، کوشــیده است صحت و ســقم این ایده را به شــکلی واقعگرایانه و توام با بی طرفی مورد 

واکاوی قرار دهد.

از تفسیر قرآن تا نجوم و هندسه
حبیب الله سلطان آبادی عراقی معروف به شیخ حبیب الله 
ذوالفنون، دانشمند ستار ه شناس و تقویم نگار، سال  1239 
خورشیدی در اراک متولد شــد. او در زمینه های ادبیات، 
ریاضیات و تفسیر قرآن نیز فعالیت داشت. پس از فراگرفتن 
دروس مقدماتــی به تحصیــل و مطالعه در علــم نجوم و 
ستاره شناسی و علوم نزدیک به آن عاقه مندی نشان داد 
و پس از سال ها مطالعه، در دانش ستاره شناسی پیشرفت 
قابل توجهی پیدا کرد و در ردیف دانشمندان زمان خود قرار 

گرفت. او درباره حرکت ماه به کشفیاتی جدید دست یافت و بر همین پایه جدول نجومی پیشرفته ای 
ترسیم کرد که حاصل بیش از چهل سال مطالعه و بررسی علمی و فکری او در علم نجوم بود.

شیخ حبیب الله ذوالفنون از بزرگ ترین تقویم نویسان دوره خود بوده و مستخرجات او در عرصه تقویم 
از سوی بســیاری از تهیه کنندگان تقویم مورد بهره برداری قرار می گرفت. شیخ حبیب الله ذوالفنون 
که عاوه بر نجوم در رشته ریاضیات و هندسه هم چرب دستی قابل توجهی پیدا کرده بود، در زمینه 
تناسب مکعبات هم به نظریات نوینی دست یافت. دیدگاه های او در این باره مدت ها مورد توجه اساتید 
دانش ریاضی و مهندســی بود. از شــیخ حبیب الله ذوالفنون در زمینه تفسیر قرآن اثری هم به زبان 
فارسی چاپ و منتشر شده است. شیخ حبیب الله ذوالفنون مدت ها در دارالمعلمین مرکزی مثلثات 
کروی و نیز مدرسه عالی سپهساالر، علم نجوم و هیأت تدریس می کرد. ذوالفنون در دانشسرای عالی 
و دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم این علوم را تدریس می کرد. حبیب الله ذوالفنون به همراه استاد 
عبدالعظیم قریب، میرزا غامحسین رهنما، فاضل تونی و عباس اقبال آشتیانی که از اساتید سرآمد 

آن روزگار به شمار می رفتند، اولین مدرسان و اساتید دارالمعلمین مرکزی بودند.

جوایز بخش محیط زیست سینماحقیقت اهدا شد:

تقدیر ویژه از »مادرکشی« و پنج فیلم دیگر
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تقدیر ویژه از فیلم »مادرکشی« از پنج فیلم جشنواره بین المللی 
ســینما حقیقت تقدیر کرد. دکتر فرهاد دبیری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست که در مراسم اختتامیه این جشنواره حضور یافته بود، بیانیه این سازمان را قرائت کرد.
در این بیانیه چنین آمده اســت: سازمان حفاظت محیط زیست با تشکر از دست اندرکاران جشنواره 
فیلم حقیقت و هنرمندانی که مسئوالنه و دلســوزانه به ضرورت های امروز طبیعت و محیط زیست 
کشــور پرداخته اند، بر خود الزم می داند تا با تشــکر از دســت انــدرکاران جشــنواره فیلم حقیقت و 
هنرمندانی که مسئوالنه و دلســوزانه به ضرورت های امروز طبیعت و محیط زیست کشور پرداخته 
اند، با تقدیر ویژه از فیلم مادرکشــی به کارگردانی آقای کمیل ســوهانی و تهیه کنندگی آقای محمد 

شکیبا نیا، لوح تقدیر و جوایزی را به فیلم های زیر اعطاء کند:
1. فیلم آزادی به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی و تهیه کنندگی حسین افشار برای پرداختن 
به موضوع شکار بی رحمانه پرندگان مهاجر در فریدونکنار و قدردانی از نقد سالم و سازنده از سازمان 

حفاظت محیط زیست
2. فیلم شــکارچی به تهیه کنندگی و کارگردانی خانم کتی جهانگیری به خاطر پرداختن به فرهنگ 
حفاظت از حیات وحش و تاش های یک خانــم در مقابله با چالش های فضا و فرهنگ موجود در 

مسیر تهیه فیلم
3. فیلم های اشک سیاه به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای فتح الله امیری به خاطر زحمات چندین 
ساله و خستگی ناپذیر کارگردان در تولید این فیلم و اوسیا به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا دهقان 

به خاطر تصویربرداری جسورانه از مجراهای طوالنی ترین قنات جهان، به طور مشترک
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست از ســازندگان سایر فیلم های مستند جشنواره حقیقت که 
به نوعی محیط زیســت را محور قرار داده یا مســئوالنه به آن نگاه کرده اند مانند فیلم های »بزمجه 
ها عاشق می شــوند« به کارگردانی دالور دوســتانیان و میثم صفری و تهیه کنندگی یوسف صفری 
بختیاری، »ناخدا سلیمان« به کارگردانی و تهیه کنندگی سعادتعلی سعیدپور، »قربانی« به کارگردانی 
رضا فرهمند و کیومرث محمد چناری و تهیه کنندگی مهدی مطهر، »جان گرفته در اعماق« کار علی 
عبدی پور، »مسیر سبز« کار محسن رمضان زاده، »گربه های ناآرام« به کارگردانی میاد خالقی منش 
و تهیه کنندگی فرشاد شکیبی، »قلمرو سلطان« به کارگردانی روح الله مولوی، »یکی شور بود، یکی 
شیرین« به کار محمدرضا خوش فرمان، »زندگی در خور موسی« به کارگردانی حجت طاهری و تهیه 
کنندگی عبدالخالق طاهری، »ساحل« کار حســین صافی و »زمستان؛ فصل آخر« کار خانم مریم 

السادات مومن زاده دعوت می کند تا در پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز شرکت کنند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

زندگی »هری پاتر« پس از ازدواج
یک بازیگر سیاه پوست نقش هرمیونی را در نمایش 
»هری پاتــر و کودک نفرین شــده« بــر صحنه  تئاتر 
لندن بــازی خواهد کرد. تهیه کننــدگان این نمایش 
اعام کردند کار انتخاب بازیگران ســه نقش اصلی 
این نمایش را به انجام رسانده اند. جیمی پارکر نقش 
هری پاتر بزرگسال، نوما دامزونی نقش هرمیونی و پل 
تورنلی نقش ران ویزلی را در این نمایش بازی خواهند 
کرد. نمایشــنامه  این اثر را جک ثورن نوشته است و 

جان تیفانی کارگردانی نمایش را برعهده دارد. این نمایشــنامه بر اســاس داستانی از جی.کی 
رولینگ، جک ثورن و جان تیفانی خلق شده است و از جوالی سال 2016 به صحنه خواهد رفت.

داستان این نمایش دو قسمتی 19 سال پس از پایان داستان کتاب هفت قسمتی »هری پاتر« 
اتفــاق می افتد و در آن هری پاتر به عنوان کارمندی پرکار در وزارت ســحر و جادو نشــان داده 

می شود که ازداوج کرده و پدر سه فرزند است.
در ایــن نمایش هری پاتر همچنان با گذشــته  خود دســت بــه گریبان اســت و در همین حین 
کوچک تریــن فرزند او تقا می کند بار میراث خانوداگی خــود که را هیچ گاه خواهانش نبوده بر 
زمین بگذارد. در حالی که گذشته و حال به شکل منحوسی با هم ترکیب می شوند این پدر و پسر 
می آموزند که برخی اوقات تاریکی از جایی که انتظارش را ندارید، پدیدار می شــود. دامزونی در 
کودکی همراه با والدین خود به انگلیس مهاجرت کرد. او سال 2005 جایزه الرنس اولیویه را در 

رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک نمایش از آن خود کرد.

افتتاح یک جشنواره با آیین عروسی
نشست خبری جشنواره پیوند روز دوشنبه 30 آذرماه با 
حضور محمدعلی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان 
هنر، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس 
و اکرم بوراکی سرپرست موسسه فرهنگی هنری صبا 
در فرهنگستان هنر برگزار شد.  اکرم بوراکی در ابتدای 
این نشست گفت: در روز افتتاحیه آیین سنتی ازدواج 
قوم لر با حضور زوجی از کهکیلویه و بویراحمد همراه 
با موسیقی زنده اجرا می شود. این آیین که دارای سه 

قسمت است از آشنایی و صحبت مادران دختر و پسر شروع می شود و پس از آن مراحل حنابندان و 
بردن عروس به خانه داماد اجرا می شود. او با اشاره به حضور 18 استان در این جشنواره گفت: پس 
از اجرای آیین عروسی، نمایشگاه پوشاک اقوام ایرانی از شهرها و اقوام مختلف افتتاح می شود که 
نمایندگانی از آذربایجان، خراسان، گلستان، قزوین، فارس و... در آن حضور دارند. بوراکی ادامه 
داد: در این کارگاه ها کارگروه های همه استان ها شرکت دارند و در هر کارگروه آیین سنتی بردن 
عروس از خانه پدری به خانه داماد اجرا می شــود. بعد از اجرای آیین هر قومی لباس های خود را 
با گویش محلی و اصطاحات خاص خود آموزش می دهد. قبادی ادامه داد: جشنواره پیوند در 
قالب یک ژورنال الکترونیکی منتشر می شود تا زحمات آن ماندگار شود. یکی از ارکان مهم جشنواره 
برگزاری کارگاه های آموزشی است که امکان حضور طراحان لباس و عاقه مندان در آن فراهم 
است تا برای آشنایی با شاخصه های لباس اقوام در آن کارگاه ها حضور پیدا کنند. جشنواره پیوند 

از ساعت 9 صبح روز شنبه 6 دی ماه در فرهنگستان افتتاح می شود. 
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