
خسارت جانبی
دو روز پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعه عربستانی به دست آل سعود که به اوج گیری 
تنش ها میان عربستان سعودی و ایران و قطع رابطه ریاض با تهران منجر شد، گزارش ها و تحلیل های 
مربوط به این موضوع، همچنان یکی از داغ ترین مباحث مطرح در عرصه رسانه ای و تحلیلی است. در این 
میان، تأثیرات جانبی این تیرگی روابط، به ویژه از جنبه تأثیر بر اقتصادهای منطقه خاورمیانه و نیز پیش بینی 

صفحه 4روند احتمالی آتی در این موضوع، یکی از اصلی ترین جنبه های بحث را تشکیل می دهد ...
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رئیس مجلس:سیاستمداری رحمتی

قدرت سپاه دشمن را مرعوب می کند
رئیس مجلس در بازدید از مراکز موشکی سپاه با بیان این که قدرت سپاه دشمن را مرعوب می کند، 
بر حمایت بیش از پیش مجلس از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله ششم تاکید کرد. در این دیدار، 

فرماندهان و مسئوالن نیرو با تشریح میزان آمادگی دفاعی خود، روش های مقابله با دشمن احتمالی در 
عرصه های گوناگون را بیان کردند. رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین در جمع فرماندهان و کارکنان 
این مراکز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو به خصوص شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج 
حسین تهرانی مقدم و تجلیل از پیشرفت ها و توانمندی  ایجاد شده گفت: روحیه انقالبی، اخالص، توکل بر 

صفحه 3صفحه ۲صفحه 3خدا و همچنین فرهنگ حاکم بر سپاه همراه با پیشرفت های علمی  ... صفحه 7

چهره ای که سید مهدی رحمتی دوشنبه شب 
در 90 از خود نشان داد با چهره ای که فوتبال 
ایران از دروازه بان سابق 
تیم ملی سراغ داشت، 
متفاوت بود.

اینکه باال رفتن 
سن و رسیدن به 
مرز  ...

پایان بررسی سوابق داوطلبان در هیئت های اجرایی

خواناولتاییدصالحیتها
صفحه ۲

صفحه 3

بروجــردي از حضور بازرســان 
آژانس در ایــران خبر داد و گفت: 

سانتریفیوژهاي ...

وزیر اطالعات با بیان اینکه نفوذ 
آخرین حربه دشمن است، گفت: 

 دشمن در ابتدا ...

رییس بنیاد امیــد ایرانیان با بیان 
اینکه به دنبــال حوادث نامیمون 
88 و ایجاد برخی ســوء تفاهم ها، 

بین  ...

حضوربازرسان
آژانسدر

ایران

مقاصد
نفوذدشمن

شناساییشده

گامهایموثری
اصالحطلبان

»سقوط« ریال »آل سعود«

 »اتحاد«؛
راه عالج افغانستان

حضرت آیت الله خامنه ای صبح ســه شنبه در دیدار 
عبداللــه عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانســتان با 
تحسین ابتکار تشــکیل دولت وحدت ملی و اظهار 
امیدواری در خصوص حل مشــکالت افغانســتان 
افزودند: ان شاءالله دولت وحدت ملی شکل حقیقی 
و واقعی پیدا کند، زیرا راه عالج مشکالت افغانستان، 
ایجاد وحدت واقعی در میان اقوام و مسئوالن است.
رهبر انقالب با اشاره به سابقه همزیستی مسالمت آمیز 

صفحه ۲شیعه و سنی و اقوام مختلف  ...

 عدم حضور نوه امام 
در آزمون خبرگان

آزمون کتبی اجتهاد خبرگان امروز صبح در دربیرخانه 
مجلس خبــرگان در قم برگزار شــد. آزمون بیش از 
100 غایب داشــت که سید حسن خمینی، نوه امام 
از جملــه غایبان بزرگ بود. موضوع شــرکت و عدم 
شرکت سید حسن خمینی از هفته پیش در رسانه ها 
مطــرح بود و تحلیل ها گمانه زنی ها و شــایعه های 
بســیاری درخصــوص آن شــد، از ایــن موضــوع 
کــه آیا او بــا توجه به اینکــه برخی علما بــر مجتهد 

صفحه 3بودنش صحه گذاشــته اند ...

وضعیت ساخت و ساز در کشور 
مضحک است!

مهــدی موذن رئیس ســازمان نظام کاردانی ســاختمان 
اســتان تهران در مجمع عمومی ساالنه ســازمان نظام 
کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به این که شرایط 
سختی بر ما حاکم است، اظهار کرد:  تا روزی که مسئوالن 
بــه واقعیت ها جلــب نکنند چاره ای جز تکــرار حقایق را 
نداریــم. وی تصریح کــرد: واقعیت این اســت که امروز 
صنعت ســاختمان و ســاخت و ســاز روزگار خوبی ندارد، 
ویژگی های ســاختمان سازی درســت نیست و آدم هایی 

صفحه 5که باید دراین عرصه باشــند،  نیستند ...

 فرار از »نازایی« 
ممکن است

هیــچ زوجی تــا پیــش از ازدواج و زمانی کــه برای 
بچه دار شــدن اقدام نکنند، نمی داننــد با ناباروری 
مواجه هستند یا نه. مشــکل ناباروری زمانی مطرح 
می شــود کــه زوجی پس از یک ســال اقــدام برای 
بچه دار شدن، به حاملگی دست نیافته باشد که این 
مشــکل در حدود یک ســوم موارد، فقط به زن و در 
یک ســوم موارد به مرد و در یک ســوم موارد به هردو 
مربوط اســت. دانش پزشــکی امروز به روش های 

صفحه 6موثری برای درمان ناباروری  ...

 چالش بزرگ زی زو 
در رئال

رئال مادرید، اولین باشــگاهی که لقب کهکشــانی 
ها را به خود اختصاص داد، دوشــنبه شــب با تغییر 
در کادر فنی خود مواجه شــد. زی زوی فرانسوی ها 
و یکی از کهکشانی های ســابق این باشگاه، جای 
بنیتــس را روی نیمکــت این تیم گرفــت و حاال او با 
چالش جدیدی مواجه شــده اســت. رافائل بنیتس، 
ســرمربی اخراج شــده رئال مادریــد در طول دوران 
کوتاه مدت حضور در این تیم در بازی مقابل تیم های 

صفحه 7بــزرگ ضعف خاصی داشــت و  ...
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تبعات اقتصادی تنش میان ایران و عربستان
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انتقاد علی مطهری از رای دادگاه حادثه شیراز
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از حکم صادره توسط دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده متهمان 
حادثه شیراز گفت که شــکایت جدیدی را علیه آمران آن حادثه اقامه کرده که به زودی به مرجع قضایی ابالغ می شود.

علی مطهری در نوشتاری آورده است:
»رأی دادگاه حادثه شــیراز به نظر من برای مهاجمــان، با رأفت و ارفاق بود و برای دانشــگاهیان عادالنه نبود و اصال 
دانشگاهیان نباید محاکمه می شدند چون نقشی در آن حادثه نداشتند. بنده درخواست تجدیدنظر با هدف تشدید مجازات 
مهاجمان نخواهم داد چون فکر می کنم آنها متنّبه شــده و از کرده خود پشیمان اند و فهمیده اند که ابزار واقع شده اند 

خصوصا که آنها در اعترافات خود نام تعدادی از آمران و دستوردهندگان را ذکر کردند. به دالیلی که عرض کردم و با توجه به این که احکام مهاجمان، 
تعلیقی است و مجازات زندان و شالق آنها فعال اجرا نمی شود رضایت دادن بنده هم فعال موضوعیت ندارد. ضمنا بهتر بود دادگاه به دادخواست ضرر 

و زیان ناشی از جرم، صرفا بابت ایاب و ذهاب وکیل اینجانب رأی مثبت می داد تا این هزینه ها جبران می شد.
البته من شکایت جدیدی علیه آمران آن حادثه که مقصر اصلی هستند اقامه کرده ام که به زودی توسط وکیل بنده جناب آقای همدانی به مرجع قضایی 

در شیراز ابالغ خواهد شد. همچنین من امیدوارم که احکام مربوط به دانشگاهیان در دادگاه تجدیدنظر نقض شود.
نکته قابل توجه این اســت که اصل این اتفاق که باالخره در جمهوری اسالمی یک گروه فشار محاکمه شد و احکامی درباره آنها صادر شد امر مبارکی 

است.«

مرتضوی هنوز با محافظ به دادگاه می آید
وکیل کارگران تامین اجتماعی گفت: محافظان مرتضوی به صورت مسلح در حالت بازپرسی حاضر می شدند و بازپرس مجبور 
به بیرون کردن آنها از جلسه می شد. مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه سعید مرتضوی فردا در دادگاه حاضر می شود، گفت: 
فردا برای برگزاری جلسه دوم رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه 
رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، تعیین وقت شده است. وی با بیان اینکه در این جلسه به اتهام های سعید مرتضوی درباره 
واگذاری های شرکت های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق بابک زنجانی رسیدگی شود، اظهار داشت: همچنین در این 
دادگاه، پرداخت های خارج از قانون از صندوق سازمان تامین اجتماعی به افراد غیر زیر مجموعه سازمان اعم از چند مقام ارشد 

دولت سابق یا برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد. وی درباره نامه اخیر سعید مرتضوی به نمایندگان 
مجلس نیز خاطرنشان کرد: سعید مرتضوی چون اطالع داشته است که روز چهارشنبه باید به دادگاه برود، با انتشار این نامه درصدد انحراف افکارعمومی بود و 
تالش داشت تا از این طریق ، نمایندگان در موقعیت ضعف قرار دهد. وکیل کارگران تامین اجتماعی با یادآوری اتهام پرداخت پول به نمایندگان مجلس از سوی 
مدیرعامل سابق تامین اجتماعی ابراز داشت: با گذشت بیش از دو سال از تشکیل پرونده و ادعاهای این فرد مبنی بر اینکه برای کمک به مستضعفان، ایتام و 
معلوالن، مبلغی را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته، تاکنون وی فهرستی به دادگاه ارائه نکرده است و من به عنوان وکیل پرونده، آن را در پرونده ندیده ام. ترک 
همدانی با یادآوری ادعای دادستان اسبق تهران در نامه اش در رابطه با اینکه محافظانش مسلح نیستند، عنوان کرد: محافظان او به صورت مسلح در حالت 

بازپرسی حاضر می شدند و بازپرس مجبور به بیرون کردن آنها از جلسه می شد و در جلسه اخیر دادگاه نیز محافظانش آقای مرتضوی را همراهی می کردند.

 »اتحاد«؛
راه عالج افغانستان

حضرت آیت الله خامنه ای صبح سه شنبه در دیدار 
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانســتان با 
تحسین ابتکار تشــکیل دولت وحدت ملی و اظهار 
امیدواری در خصوص حل مشــکالت افغانســتان 
افزودنــد: ان شــاءالله دولــت وحدت ملی شــکل 
حقیقی و واقعی پیدا کند، زیرا راه عالج مشــکالت 
افغانســتان، ایجاد وحدت واقعی در میــان اقوام و 

مسئوالن است.
رهبر انقالب با اشــاره به سابقه همزیستی مسالمت 
آمیز شیعه و سنی و اقوام مختلف افغانستان گفتند: 
ما از قدیم مردم افغانستان را به عنوان مردمی صبور، 
قانع، سخت کوش و دیندار و برخوردار از ذوق ادبی 
می شناســیم امــا اختالفــات اقــوام و زمینه های 

دوگانگی، هر ملتی را ضعیف می کند.
ایشان با یادآوری حمایتهای ایران از ملت افغانستان 
از جمله مخالفت منحصر به فرد جمهوری اسالمی 
بــا اشــغالگری شــوروی و حمایــت از مجاهــدان 
افغانســتانی، افزودند: جمهوری اســالمی اکنون 
نیز در کنار افغانســتان و میزبان حدود 3 میلیون نفر 

از اتباع آن است.
حضرت آیت الله خامنه ای حضور ۱6 هزار دانشجو 
و فارغ التحصیل افغانســتانی در ایــران را فرصتی 
ارزشمند برای افغانستان برشــمردند و خاطرنشان 
کردند: دولت افغانســتان باید با تعیین مشوقهایی، 
این دانش آموختگان را برای بازگشــت و خدمت به 

کشورشان ترغیب کند.
رهبر انقالب، با اشاره به ظرفیتها و امکانات فراوان 
ایــران در بخشــهای علمــی، فنــی و اقتصادی، و 
همچنیــن وجود منابــع طبیعی و انســانی غنی در 
افغانســتان افزودند: افزایش ســطح همکاریها به 
نفع هر دو طرف است و باید با صمیمیت و همکاری، 
برخی اختالفات نظیر مسئله آبهای مرزی حل شود.
ایشــان با انتقاد از سیاست منزوی کردن مجاهدین 
افغانستان در سالهای گذشته تأکید کردند: منزوی 
کردن مجاهدین با عناوینی نظیر »جنگ ساالران« 
سیاســت غلطی است و در کشــوری که در معرض 
تهاجم نظامی و فتنه ای فراگیر قرار دارد خود مردم 
بایــد با روحیه مجاهــدت آماده دفاع از کشورشــان 

باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای، قدرت نداشتن در دفاع 
از خود را زمینه ساز ورود و دخالت بیگانگان خواندند 
و افزودند: دیدیم که امریکاییها در افغانستان چقدر 
انســانها را کشــتند و ضررهای زیادی وارد کردند و 

هنوز نیز دست بر نمی دارند.
رهبــر انقالب بــا تحســین روحیه مقاومــت مردم 
افغانســتان در مقابــل اشــغالگری و تجــاوزات 
»انگلیس، شــوروی و در ســالهای اخیــر امریکا«، 
گفتنــد: روحیــه مقاومــت و دینــداری در مــردم 
افغانستان بســیار عمیق و در تاریخ معروف است که 
هیچ اشغالگری نتوانسته در افغانستان دوام بیاورد.

در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور نیز حضور داشت، آقای »عبدالله عبدالله« 
رئیس اجرایی دولت افغانستان با تشکر از حمایتهای 
ایران از دولت و ملت افغانســتان، گفت: تشــکیل 
دولت وحدت ملی در افغانســتان نسخه خوبی بود و 

از مشکالت زیادی جلوگیری کرد.
رئیس اجرایی دولت افغانســتان، مشکل اصلی این 
کشــور را ناامنی و وجود گروههای تروریستی خواند 
و گفت: تالش می کنیم با توکل به خداوند، وحدت 
و حمایتهای مردم و همچنین با همکاری و حمایت 
برادران و دوستان ایرانی که از دوران جهاد و مقاومت 

تاکنون همچنان ادامه 

خواناولتاییدصالحیتها
پایان بررسی سوابق داوطلبان در هیئت های اجرایی

شب گذشته خوان اول از تایید و رد صالحیت ها که از سوی هیئت های اجرایی 
وزارت کشــور بود به پایان رسید. فرایند اســتعالم از مراجع چهارگانه که شامل 
اداره اطالعات، دادگستری، نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال بود و برخالف 
بسیاری که تایید صالحیت شدند، برخی نتوانستند از این مرحله بگذرند. هرچند 
این مرحله نهایی تایید یا ردصالحیت ها نیست و کاندیداها در نهایت با نظر هیئت 

نظارت شورای نگهبان می توانند در انتخابات شرکت کنند.
امسال ۱۲ هزار و ۱۲3 نفر در سراسر کشــور برای کاندیداتوری انتخابات دوره 
دهم مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده اند که بر اساس آنچه تاکنون اعالم 
شده اســت، هیئت اجرایی اکثر این افراد را تایید صالحیت کرده است و لذا به 

نوعی اصل کار با هیئت نظارت خواهد بود. 
گفتنی اســت داوطلبانی که صالحیتشــان در هیئت های اجرایی احراز نشده 
است، چهار روز مهلت دارند تا شکایات خود را به هیئت نظارت استان تحویل داده 
و پس از آن هیئت نظارت استان با همکاری هیئت نظارت مرکزی به شکایات 

این داوطلبان رسیدگی خواهد کرد.
اتفاق دیگری که امروز شــاهد آن بودیم، آزمون کتبی خبرگان بود. آزمونی که 
مرحله ای از تایید و ردصالحیت های کاندیداهای خبرگان به حســاب می آید. 
هرچند نتایج آزمون خبرگان هنوز مشــخص نیست و بخش شفاهی آن انجام 
نشده است، آزمون امروز تعدادی غایب داشته است که به گفته شورای نگهبان 

عدم شرکت آن ها به منزله انصراف آن ها تلقی می شود. 

رسایی و کوچک زاده ردصالحیت شدند
خبرهای اولیه امروز درخصوص تایید و ردصالحیت ها حاکی از ردصالحیت دو 
اصولگرای تندرو و پرحاشیه ها بود: حمید رسایی و مهدی کوچک زاده. هرچند 
ردصالحیت حمید رسایی دور از ذهن نبود. ســال گذشته بود که هیئت بدوی 
تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد رسایی متخلف است و او ۵ سال 
از داشــتن مسئولیت محروم شد. به همین علت بود که بعد از نام نویسی رسایی 
برای انتخابات مجلس حرف هایی مبنی بر ردصالحیت او زده می شد. هرچند 
رســایی که حکم رســیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را سیاسی 
می داند، در پاســخ به این بحث ها گفته بود: »دلیلی برای رد صالحیت خودم 
نمی بینم اما اگر رد صالحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند 
و االن در دولت یازدهم مســئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه 
بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لوالگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم 

و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده 
از چهره نفاق کنار می زنم«. 

حاال امروز سایت شخصی حمید رسایی با اعالم خبر ردصالحیت رسایی نوشته 
است که مستندات »کذب« ارائه شده از سوی هیات بدوی تخلفات اداری نهاد 
ریاســت جمهوری دلیل این رد صالحیت عنوان و ادعا شــده که رد صالحیت 
حمید رســایی مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاســی و مدیریتی بوده 
اســت. این سایت نوشته است: »اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت 
آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صالحیت شــده اســت که نه تنها پاســخ 
اســتعالمات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره 
شــده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشــته و پس از ثبت نام در انتخابات 

تحویل فرمانداری تهران داد«.
دومین نماینده اصولگرای پرحاشــیه ای که تاکنون خبر ردصالحیتش اعالم 
شــده، مهدی کوچک زاده اســت. هرچند اساســا ثبت نام کوچک زاده برای 
انتخابات مجلس با توجه به اینکه او ماه گذشــته می خواست از همین مجلس 

فعلی استعفا بدهد، در نوع خود جالب بود.

اکثر اصالح طلب ها تایید صالحیت شده اند
رد صالحیت های رســایی و کوچک زاده در حالی اســت کــه خبرها حاکی از 
تایید صالحیت اکثر اصالح طلب هاســت. حجت االســالم محســن رهامی 
دبیرکل انجمن اســالمی مدرسین دانشــگاه ها با بیان اینکه صالحیتش تایید 
شده، گفته اســت: »بر اســاس اخباری که از نتیجه بررســی صالحیت های 
نامزدهای انتخابات توســط هیأت های اجرایی به دســت آمده اســت تاکنون 
بیشتر اصالح طلبان در تهران تأیید صالحیت شده اند و شخصیت برجسته ای 

از اصالح طلبان نبوده که صالحیتش تأیید نشود«.
الیاس حضرتــی٬ جواد اطاعــت، محمدجواد حق شــناس، محمدرضا عارف٬ 
منتجب نیا، رهامی، ابراهیم اصغرزاده، محســن هاشــمی، فاطمه هاشمی، 
محسن مهرعلیزاده، مرتضی مبلغ و حمید عارف از اصالح طلب هایی هستند 
که تاکنون تایید صالحیت اولیه شــان در هیئت اجرایی به آن ها اعالم شــده 
است. همچنین از شیراز خبر می رســد هیچ چهره شاخصی بین رد صالحیت 
شده ها نیســت و به این ترتیب احتماال می توان مصطفی معین را در میان تایید 
شده های انتخابات قرار داد. با این حال یدالله طاهر نژاد عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران رد صالحیت شده است.

گفت وگو بین جلسه امتحان آزاد بود
اما آزمون کتبی اجتهــاد خبرگان امروز 8 صبح در قم آغاز شــد و ۲ بعد از ظهر 
به پایان رسید. آزمونی که ۱۵ سوال داشــت، ۵ سوال از اصول، ۵ سوال از فقه 
و ۵ سوال از تحریرالوســیله و جواهرالکالم امام خمینی به صورت استداللي و 
اجتهادي که تماما تشریحي بودند. آن طور که اعالم شد از 8۰۱ نفری که برای 
مجلس خبرگان کاندیدا شــده  بودند، حدود ۵4۰ نفر برای آزمون امروز دعوت 
شــده و در نهایت حدود 4۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند و بیش از ۱۰۰ نفر 
غایب بودند. موضوعی که با واکنش شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعالم 
کرد کسانی که در آزمون کتبی اجتهاد خبرگان شرکت نکرده اند، از ادامه مسیر 
احراز صالحیت ها بازمانده اند. همچنین از شــرکت کنندگان امروز 6 نفر زن و 

3۰ نفر عالم اهل سنت بودند.
گفتني اســت آیات مومن و مدرســي یزدي از اعضاي شــوراي نگهبان، براي 
نظارت بر این آزمون در محل دبیرخانه مجلس خبرگان حضور یافتند و آیت الله 
مومن سخنراني کوتاهي هم براي شرکت کنندگان کرد. بنا بر گزارش ها شرکت 
کنندگان در این آزمون پس از خروج از جلسه درباره کیفیت سواالت و سطح آنان 

به خبرنگاران مي گفتند که سواالت سخت نبوده است. 
نکته جالــب درمورد این آزمون بر اســاس آنچه خبرنــگاران حاضر در محل 
جلســه اعالم کرده اند این بوده اســت که نحوه برگزاری آزمــون و نظارت بر 
آن استانداردهای مرسوم را نداشته اســت. به گونه ای که برخی کاندیداها با 
خود موبایل و کتاب ســر جلســه آورده بودند و امکان ارتباط با بیرون از جلسه 
داشــتند. همچنین آزمون هنگام اذان ظهر معلق شــد و شرکت کنندگان به 
نماز رفتند و به راحتی می توانســتند با یکدیگر گفت وگو کنند. یکی از شرکت 
کننــدگان آزمون در این باره گفته اســت: «موقع تجدید وضــو، گفت وگو در 
گرفت. خصوصا که ســواالت شبه اجتهادی سه ســوال بود؛ یکی درباره نماز 
و دیگــری وضو. جای تعجب و اعتراض هســت که موقع نمــاز و وضو حالت 

امتحان محفوظ نماند«.
به عالوه برخی از شــرکت کنندگان منتقد بودند که چــرا ابواب خاصی برای 
آزمون معین نشده یا پیامک دعوت نرسیده است. این در حالی است که منابع 
خبری شورای نگهبان گفته بودند که شورای نگهبان برای شرکت در آزمون، 
برای هیچ نامزدی دعوتنامه ارسال نمی کند و روال دعوت از همه نامزدهایی 
که شورا قصد گرفتن آزمون از آن ها را دارد، ارسال پیامک و یا اطالع رسانی 

به دفاتر آنان است.

پیگیری روزواکنش روز

مقاصد نفوذ دشمن شناسایی شده است
وزیر اطالعات با بیان اینکه نفوذ آخرین حربه دشــمن است، گفت:  دشمن در ابتدا سعی می کند در نظام نوپا با هرج و مرج و رویش قارچ گونه گروهک ها نگذارد نظم و انضباطی حاکم شود، بعد از آن سعی 
می کند از طریق کودتا نظام نوپا را از بین ببرد. حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات تأکید کرد: کار اطالعاتی در چارچوب شرع مقدس اسالم و بر پایه حالل و حرام انجام می شود و به سادگی از 
احکام اولیه به سمت احکام ثانویه عدول نخواهد شد. وی با بیان این که در کارهای اطالعاتی ارزش های اخالقی رعایت می شود، خاطرنشان کرد: برابر حکم شرع یک مجرم را باید مجازات کرد اما نمی شود 
به او توهین کرد و اسالم حتی توهین به دشمن را هم برنمی تابد. علوی با راهبردی خواندن هشدار رهبری در زمینه نفوذ و نگاه ایشان به مسایل و قضایا گفت: نفوذ، راهبرد دشمن با تاکتیک هایی است که 
به کار می گیرد و این نیازمند دقت و مطالعه عمیق اســت. وی با بیان اینکه دشمن اهدافی برای نفوذ دارد که اطالعاتی، اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی است و بنا دارد در این الیه ها تأثیرگذاری کند،  
افزود: به حول و قوه الهی و با تالش سربازان گمنام )عج( این مقاصد شناسایی شده است. رئیس دستگاه اطالعاتی کشور خاطرنشان کرد: وزارت اطالعات کارهای مطالعاتی زیادی در زمینه 

نرم افزاری انجام داده و در این زمینه اشراف اطالعاتی دارد و ها مورد را زیر ضربه برده است.

سیاسی
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عدمحضورنوهامامدرآزمونخبرگان
آزمون کتبی اجتهاد خبرگان برگزار شد

آزمون کتبی اجتهاد خبرگان امروز صبــح در دربیرخانه مجلس خبرگان در قم 
برگزار شــد. آزمون بیش از ۱۰۰ غایب داشت که ســید حسن خمینی، نوه امام 
از جمله غایبان بزرگ بود. موضوع شــرکت و عدم شــرکت سید حسن خمینی 
از هفته پیش در رســانه ها مطــرح بود و تحلیل ها گمانه زنی ها و شــایعه های 
بسیاری درخصوص آن شد، از این موضوع که آیا او با توجه به اینکه برخی علما 
بر مجتهد بودنش صحه گذاشته اند، اساسا لزومی دارد که در آزمون شرکت کند 
یا خیر، تا شــایعه توصیه برخی برای شرکت او در آزمون و در نهایت این موضوع 
که از او اساسا دعوتی برای شرکت در آمون صورت نگرفته است. به هر صورت 
نواده امام امروز در ســاعاتی که آزمون برگزار می شد سر کالس درس فقهش 

و مشغول تدریس بود.

سیدحسن هم استثناست؟
شورای نگهبان پنجشنبه گذشــته در اطالعیه ای اعالم کرد همه کسانی که 
برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند باید در آزمون 
علمی شرکت نمایند، به جز این افراد:  اعضای فعلی مجلس خبرگان،  کسانی 
که در گذشــته در آزمون خبرگان شــرکت نموده و از نظر علمی تأیید شده اند و  
کســانی که در آزمون پانزدهم شهریور ۱394 شــرکت نموده اند أعم از آنان که 
تأیید شده اند یا خیر. همچنین کسانی که فاقد تحصیالت حوزوی بوده و ثبت نام 

نموده اند نمی توانند در آزمون شرکت کنند.
پس از این اطالعیه بود که ســایت جماران نزدیک به ســید حســن خمینی در 
یادداشتی با عنوان »اشــکاالت حقوقی اطالعیه اخیر شورای نگهبان« به آن 
واکنش نشــان داد. در این یادداشت آمده بود که اوال این اطالعیه درخصوص  
بســیاری از بزرگانی مثل آیت الله ابراهیم امینی که قباًل در خبرگان عضو بوده 
اند ولی در امتحان شرکت نکرده اند و اکنون نیز عضو خبرگان نیستند، تکلیف 

را مشخص نمی کند. ثانیا اینکه  سیره شورای نگهبان در دوره های گذشته این 
بوده که امتحان را صرفًا از کســانی می گرفته که هیــچ راه دیگری برای احراز 
صالحیتشان وجود نداشته و این سیره طبق گفته چند هفته پیش آیت الله مؤمن 
به نظر در این دوره نیز باید جاری باشد. این یادداشت تاکید می کند این سیره در 
دوره های گذشته به قدری قوی بوده که تقریبا هیچ یک از اعضای ادوار گذشته 

مجلس خبرگان در امتحان شرکت نکرده اند.
هم زمان روزنامه فرهیختگان مصاحبه ای با ســخنگوی شورای نگهبان می 
کند و از نجات الله ابراهیمیان در این خصوص می گوید: »اگر کسی اجتهادش 
مســلم باشد، ممکن اســت آن فرد مستثنی واقع شــود و الزم نباشد در آزمون 
خبرگان شــرکت کند«. وی همچنین می گوید از کسانی که باید آزمون اجتهاد 
دهند، برای شرکت در آزمون دعوت شده است، هرچند از بودن یا نبودن نام سید 

حسن خمینی در لیست دعوت شدگان اظهار بی اطالعی می کند.

ماجرای پیامک دعوت
روز دوشــنبه یعنی یک روز قبــل از برگزاری آزمون نیز ســیامک 
ره پیک ســخنگوی هیات مرکزی نظارت بــر انتخابات مجلس 
و خبرگان رهبری اعالم می کند که شــب گذشــته از داوطلبان 

مجاز به شــرکت در آزمون علمی خبرگان رهبری از طریق پیامک 
دعوت شده اســت. این گفته های ره پیک درحالی است که سید 

علی خمینی برادر ســید حسن، شــب گذشته اعالم 
مــی کند کــه چنین پیامکی برای ســید حســن 

ارسال نشده اســت. موضوعی که با توجه به 
اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان و 

اطالعیه شــورای نگهبان، می توانست 

به این معنی باشد که اجتهاد سید حسن احراز شده است و او نیازی به شرکت در 
آزمون ندارد. روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: »اگر کسانی در 
آزمون شرکت نکنند، منصرف تلقی نمی شود، اما چون ابزار کنترل صالحیت از 
فقهای شورای نگهبان گرفته می شود، به منزله عدم احراز صالحیت محسوب 
می شود«. لذا با شرکت نکردن سید حسن سرعت این شایعه در سایت ها مطرح 
شد که او از نامزدی خبرگان انصراف داده است. هرچند این شایعه ساعتی بعد از 
سوی نزدیکان او تکذیب شد. حجت االسالم و المسلمین سید علی خمینی در 
این خصوص گفت: »از کاندیداتوری در انتخابات خبرگان انصراف نداده است 
و هرگونه خبر دیگری بر خالف آنچه تاکنون اعالم شده قویا تکذیب می شود«. 
به گفته او دعوت رســمی از سید حسن خمینی برای شــرکت در آزمون علمی 
خبرگان نشده، او پیامک یا دعوتنامه ای در این رابطه دریافت نکرده  و در زمان 
برگزاری آزمون علمی خبرگان سر کالس درس و مشغول تدریس بوده است. 

با این حال ابراهیمیان ســخنگوی شــورای نگهبــان بار دیگر 
امروز بــا بیان اینکه در ســاز و کار دعوت هیچ شــبهه ای 
پذیرفتنی نیســت، گفــت: »مالک همــان اطالعیه 
فقهای شورای نگهبان است. البته ممکن است برخی 
از افرادی که اجتهادشــان محرز است با این اطالعیه 
دچار شک شده باشند ولی این اطالعیه درباره افرادی 
بود که اجتهادشــان جــای تردید دارد و هیچ شــبهه ای 
نیســت«. وی همچنین تصریح کرد که مباحثی 
که در برخی رســانه ها در مورد ارسال یا عدم 
ارســال دعوتنامه به داوطلبان انتخابات 
خبرگان رهبری مطرح شــده، محمل 

قانونی ندارد. 

قدرت سپاه دشمن را مرعوب می کند
رئیس مجلس در بازدید از مراکز موشکی سپاه با بیان این که قدرت سپاه دشمن را مرعوب می کند، بر حمایت بیش از پیش مجلس از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله ششم تاکید کرد.

در این دیدار، فرماندهان و مسئوالن نیرو با تشریح میزان آمادگی دفاعی خود، روش های مقابله با دشمن احتمالی در عرصه های گوناگون را بیان کردند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی همچنین در جمع فرماندهان و کارکنان این مراکز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو به خصوص شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسین تهرانی مقدم 

و تجلیل از پیشــرفت ها و توانمندی  ایجاد شده گفت: روحیه انقالبی، اخالص، توکل بر خدا و همچنین فرهنگ حاکم بر سپاه همراه با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی، امروز قدرتی از سپاه ساخته که 
دشــمن را مرعوب نموده است.  وی تصریح کرد: پیشرفت هایی که اکنون در سپاه در زمینه های مختلف روی داده موجب خوشــحالی همه دوستداران نظام و کشور است و این مهمترین عامل بازدارندگی 

است که باعث ایجاد امنیت و صلح در کشور و منطقه می شود.
الریجانی در بخشی از سخنان خود به حمایت بیش از پیش مجلس شورای اسالمی از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله ششم تاکید کرد.

حضور بازرسان آژانس در ایران
بروجردي از حضور بازرسان آژانس در ایران 
خبــر داد و گفت: ســانتریفیوژهاي اضافه 

تأسیسات هسته اي نطنز جمع آوري شد.
عالءالدین بروجــردي با اشــاره به نزدیک 
شــدن روز اجراي برجــام و احتمال حضور 
بــراي راســتي آزمایي  آژانــس  بازرســان 

فعالیت هاي هســته اي ایران افزود: حضور بازرســان آژانــس بین المللي 
انرژي اتمي در تأسیسات هسته اي ایران امري عادي است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي اضافه کرد: بازرسان آژانس 
طبق روال، بازرسي هاي موضوعي خود را انجام مي دهند و حضور آنها اتفاق 
جدیدي نیست. وي در ادامه اظهار داشت: تاجایي که مطلع هستم، اقدامات 
الزم در نطنز، یعني کاهش تعداد ســانتریفیوژها انجام شده است و بارزسان 

براي بررسي و تهیه گزارش درخصوص برجام این روند را بررسي مي کنند.

آمریکا گفته برجام را نقض نمی  کند
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور 
در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شما قانون 
جدید کنگره آمریکا را مشخصا نقض برجام 
می دانید یــا خیر؟ اظهار داشــت: آنچه که 
از نظر ما در مناســبات بین المللی مالکیت 
دارد اقــدام و اعالم دولت ایــاالت متحده 

آمریکا است.
وی افزود: طبق اظهارنظر رسمی وزیر امور خارجه آمریکا )اشاره به نامه جان 
کری به محمدجواد ظریف در مورد قانون جدید کنگره آمریکا در محدودیت 
ویزا به ایران و چند کشــور( به طور رسمی اعالم کرده که به هیچ وجه اقدام 
نخواهند کرد تا موجب نقض برجام شود. بنابراین ما به توافق بین المللی که 
به امضای قدرت جهانی و به تصویب شــورای امنیت ســازمان ملل رسیده 

است اتکا می کنیم.

گام های موثری اصالح طلبان 
رییس بنیــاد امید ایرانیان با بیــان اینکه به 
دنبال حوادث نامیمــون 88 و ایجاد برخی 
سوء تفاهم ها، بین بخشی از اصالح طلبان 
بــا بخشــی از حاکمیــت زوایه ایجاد شــد، 
انتخابات اســفند 94 را فرصتی برای ترمیم 
این فاصله دانست. محمدرضا عارف در دیدار 

جمعی از اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقالب اظهار کرد: از طرف 
اصالح طلبان گام های موثری برای حل برخی سوء تفاهم ها برداشته شده 
است و انشــالله این مسیر با حســن نیت همگان ادامه خواهد یافت. وی با 
اشاره به نقش آفرینی اعضای کانون در پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت: 
سرمایه معنوی کشور ما مبارزان قبل از انقالب هستند که زیر پرچم رهبر فقید 
انقالب اسالمی در پیروزی این انقالب نقش بسزایی داشتند و مردم و تاریخ 

ایران هیچگاه نقش آفرینی موثر آنان را فراموش نخواهند کرد.

پاسخ انتقاد، سر بریدن 
نیست

رییس جمهوری در دیدار وزیر امورخارجه دانمارک 
با اشــاره به اعدام شیخ نمر؛ رهبر شیعیان عربستان 
به دلیل انتقــاد از دولت ریاض، اظهار کرد: پاســخ 
انتقاد نباید سربریدن باشــد و امیدواریم کشورهای 
اروپایــی که همواره به مســأله حقوق بشــر واکنش 
نشــان می دهند در این زمینه هم به وظایف حقوق 

بشری خود عمل کنند. 

 عربستان نمی تواند بر جنایتش 
سرپوش بگذارند

رئیس جمهور در این دیدار با تأکید بر اراده جمهوری 
اســالمی ایران بــرای روابط خوب با همســایگان، 
گفــت: طبیعــی اســت کــه جنایــت علیــه حقوق 
اســالمی و انســانی، عکس العمل افکار عمومی را 
در پی خواهد داشت. روحانی خاطرنشان کرد: البته 
دولت عربســتان برای این که بر جنایتش نسبت به 
ســربریدن یک رهبر دینی در کشــور خود سرپوش 
بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه سیاسی 
خود را با جمهوری اســالمی ایران قطع کرده است 
در حالــی که بی تردیــد هیچ گاه این گونــه اقدامات 

نمی تواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند.
رییــس  جمهوری تصریح کــرد: ایــران بهترین راه 
حل بــرای رفع اختالف بیــن کشــورها را مذاکره و 
دیپلماسی می داند و شرایط امروز منطقه به گونه ای 
است که همه کشورها باید برای مبارزه با تروریسم با 
یکدیگر همکاری و رایزنی داشــته باشند و معتقدیم 
کشــورهای منطقه بــا اتحاد می تواننــد منطقه را از 

خطرات تروریسم پاکسازی کنند.

کشورهای حامی تروریسم مشخص اند
رییس  جمهوری همچنین در ادامه با اشاره به برخی 
اقدامات ضروری برای ریشــه کنی تروریسم، اظهار 
داشــت: در مبارزه با تروریســم اول باید کشورهایی 
که به هر نحو به تروریســت ها کمک می کنند تحت 
فشار قرار بگیرند. مخفی نیست که چه کشورهایی به 
گروه های تروریستی کمک های مالی می کنند، چه 
کسانی از تروریست ها نفت می خرند و چه کشورهایی 
ســالح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می دهند و یا 
مرزهای خود را بــرای عبور و مرور تروریســت ها از 

گوشه و کنار جهان باز گذاشته اند.
روحانــی تصریح کــرد: مســأله دیگر در مبــارزه با 
تروریســم این اســت که باید در ایــن موضوع کاماًل 
جدیت داشته و از همه امکانات تبلیغاتی، اطالعاتی 

و عملیاتی خود علیه تروریست ها استفاده کنیم.
رییس  جمهوری اضافه کرد: تفاوتی وجود ندارد که 
فردی که مورد تهاجم تروریست ها قرار گرفته دارای 
چه ملیت، دین و مذهبی اســت، لذا مهم اســت که 
موضع گیری  واحدی نسبت به همه انسان هایی که 

بی گناه کشته می شوند، اتخاذ شود.
روحانی همچنین تأکید کرد: اسالم دینی است که 
صد درصد با ترور و تروریسم مخالف است و باید توجه 
داشت که قضاوت نادرست برخی از رسانه ها نسبت 
به اســالم باعث می شــود که تروریســت ها بتوانند 
از بین جوامع ســربازگیری کنند و این مســأله دامی 
اســت که خود تروریســت ها پهن کرده اند و نباید در 

آن گرفتار شد.
رییــس  جمهوری با اشــاره به آیه ای از قــرآن کریم 
مبنی بر این که کشتن یک انسان بی گناه به معنای 
کشــتن همه انسانیت اســت، اظهار داشت: مسیر 
دین از مســیر تروریست ها جدا اســت و نباید اجازه 
داد کــه برنامه های تبلیغاتی در این زمینه در مســیر 

انحرافی قرار گیرد.

خرداد نیوز نوشت: تعیین تکلیف برای اصالح طلبان از سوی رسانه های نظامیان چه معنایی دارد؟
در آستانه انتخابات انتظار طبیعی از ارگان های نزدیک به مهم ترین نهاد نظامی کشور آن است که به تقویت امنیت برگزاری انتخابات و بی 

طرفی سیاسی مبادرت ورزند نه آن که با طرح دوباره مسائل چالش برانگیز و موضع گیری علنی سیاسی علیه یک جناح سیاسی اظهارنظر نماید.

 ایلنا نوشت: تفاوت معنادار رفتار استانداران طرفدار و مخالف سیاست های دولت
نحوه بررسی صالحیت ها از سوی هیات های اجرایی نشا می دهد که استانداران اصولگرای مازنداران و اصفهان در بررسی صالحیت های 

چهره های نزدیک به اصالح طلبان٬ رفتار متفاوتی نسبت به استان های دیگر نشان داده اند.

 تدبیر ۲4 نوشت: احترام به زنان یکی از شاخصه های توسعه هر کشوری
توهین به معاون رییس جمهور را نباید جناحی نگاه کرد. نگرانی و بی ادبی من از این هجمه ها این است که راه برای همه نوع بی ادبی و 

تخطئه کردن زنان در مسئولیت های مختلف باز شود.

 پارس نیوز نوشت: انفعال دولت بهانه برای اقدام خودسرانه حمله به سفارت سعودی
قربانی شدن صدها زائر بیگناه در منا نیز بار دیگر موجب جریحه دار شدن احساسات هم وطنان ما شد. اما مردم ایران به جز مواضع قاطع 

رهبر انقالب، تقریبا موضع و واکنش محکمی از سوی مسئوالن دولتی در برابر سعودی ها مشاهده نکردند.

 الف نوشت: آیا انتخابات الزامًا عین عدالت است، اگر درست انتخاب نکنیم؟
رسِت توأم با بصیرت، شرط اصلی و اساسی برقراری عدالت و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور محسوب می شود و لذا به تعبیر دیگر؛ 

برگزاری انتخابات، لزومًا به معنای برقراری عدالت نخواهد بود، اگر درست انتخاب نکنیم.

عکس روزسایت نگار

دومین شهر موشکی 
نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران با حضور علی 
الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی رونمایی 
شد.

خبرنامه

محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت امروز در نشســت هفتگــی خبری اش با 
خبرنگاران به سواالت آن ها پاسخ گفت. نوبخت در اظهاراتش ضمن واکنش 
شــدید به حمله افراد به سفارت عربســتان و مشــکوک خواندن آن، گفت که 

درخصوص قطع رابطه با عربستان نگرانی وجود ندارد.
نوبخت در این نشســت خبری با محکوم کردن اقدام غیرانسانی و داعش گونه 
عربستان در به شهادت رساندن شیخ نمر گفت: عربستان در سیاست های خود 
به شکست رسیده است برای همین از این دســت اقدامات برای خنثی کردن 

شکست های خود انجام می دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ضمن تقدیس واکنش آزادی خواهان 
جهان در اعتراض به اعدام شــیخ نمر٬ اما این مسئله کامال مشکوک است که 
عده ای بیایند نسبت به ساختمان سفارت عربستان تعرض کنند. این مسئله از 
نظر شرعی هم قابل توجیه نیست. نوبخت با بیان اینکه اگر کسی از حوزه حق 

خارج شــد٬ ما نباید خارج شویم چنین اقدامی در شٔان ملت ایران نیست، گفت 
باید تحقیق کرد و دید چه دستگاهی پشت صحنه این ماجرا است که عده ای این 
اتفاق را می آفرینند تا اقدام ناشایست دولت عربستان را تحت الشعاع قرار دهند٬ 
البته قوه قضاییه در حال بررسی است که چه کسی عامدانه و یا غیرعامدانه چنین 

اقداماتی را انجام داده و با آن ها برخورد خواهد شد.
وی همچنین در ارتباط با قطع رابطه دیپلماتیک با عربســتان گفت: عربستان 
با سیاســت های ناپخته خود برخی کار ها را می کند٬ امــا قطعا خودش متضرر 
خواهد شــد هر چند که دولت بزرگ جیبوتی هم در کنار آن باشــد! سخنگوی 
دولت تصریح کرد: ما کشور بزرگی هستیم و در شرایطی هستیم که با استقبال 
انبوه دیگر کشور ها برای توسعه روابط مواجهیم٬ عربستان چه سهمی از توسعه 
روابط مــا دارد که بخواهیم نگران قطع روابط دیپلماتیک خود با آن ها باشــیم. 
قطعا قطع رابطه عربستان و کشورهای ریزه خوار آن تاثیری بر ما نخواهد داشت. 

محمدباقر نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی ناجا روز 
گذشــته اعالم کرد ما نباید برخورد سلبی داشته باشیم و نمی توان مردم را زد٬ با 
توجه به اینکه این مسئله باعث بروز مشــکل های بین المللی شده٬ آیا با نیروی 
انتظامی در این زمینه صحبت خاصی شده و موضع دولت چیست٬ گفت: کسی 
از پلیس نخواسته که مردم را بزند. می توان از سازوکارهای مختلف برای صیانت 
از محدوده های مشخص شده استفاده کرد. سخنگوی دولت تاکید کرد: الزم 
است قوای امنیتی و انتظامی ما دقت بیشتری داشته باشند تا عده ای که معلوم 
نیست مقاصدشــان برای کدام دولت است از احساســات برخی سوء استفاده 
نکنند٬ اهداف ما با روش های غیرمدنی تامین نمی شود ما مشکوک هستیم که 
نکند دستگاهی برای تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع احساسات برخی را 
تحریک کرده باشد. وی همچنین افزود: قوه  قضاییه در حال بررسی است که چه 
گاهی یا به صورت ابزاری از آنها  کسانی در این حادثه قصور کرده اند٬ یا اینکه با آ
استفاده شده تا این اقدام غیرقانونی انجام شود. ما باید موضوع را به بررسی های 

قوه قضاییه واسپاری کنیم.

کسی از پلیس نخواسته مردم را بزند
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رصدخانه

خسارتجانبی
زیان هایی که عربستان از قطع روابط با ایران می بیند

دو روز پس از اعدام شــیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعه عربستانی 
به دست آل سعود که به اوج گیری تنش ها میان عربستان سعودی و ایران 
و قطع رابطه ریاض با تهران منجر شد، گزارش ها و تحلیل های مربوط به 
این موضوع، همچنان یکی از داغ ترین مباحث مطرح در عرصه رسانه ای 
و تحلیلی اســت. در این میان، تأثیرات جانبی ایــن تیرگی روابط، به ویژه از 
جنبه تأثیر بــر اقتصادهای منطقه خاورمیانه و نیز پیش بینی روند احتمالی 
آتی در این موضوع، یکی از اصلی ترین جنبه های بحث را تشکیل می دهد. 
در همین زمینه، خبرگزاری »رویترز« به بررسی تأثیرات تنش های اخیر بر 
بازارهای سهام در کشورهای منطقه پرداخته و »سی ان ان« نیز این موضوع 
را مورد توجه قرار داده که بحران در روابط ریاض با تهران، به دیگر کشورها نیز 

سرایت کرده و آن ها را به صف بندی در این موضوع کشانده است.
»رویترز« در گزارش خود از بازارهای ســهام کشورهای منطقه خاورمیانه 
می نویسد در روز سه شنبه، بیشتر بازارهای ســهام در منطقه در وضعیت 
ضعف قرار داشــت که دلیل این امر، نگرانی از بی ثباتی قیمت های نفت 
و همچنین ناپایداری اقتصاد جهانی بوده اســت. در همین راستا، هرچند 
در ابتدای صبح امروز، شــاخص ســهام در عربســتان افزایش یافت، اما 
به ســرعت کاهش پیدا کرد و روی ۷ دهم درصد بســته شد. در این میان، 
بیشترین کاهش ارزش سهام متوجه شــرکت تولید مواد غذایی »اسلووا« 
بود که کاهشــی 9.۷ درصــدی را تجربه کرد و دلیل ایــن امر نیز تصمیم 
دولت ســعودی برای قطع همه روابط تجاری با ایران بود. اســلووا یکی از 
معدود شرکت های عربستانی است که در بازار ایران – از طریق یک شرکت 
واسطه – حضور داشته و به کار تولید روغن های خوراکی اشتغال دارد. سهم 
تجارت با ایران در میان مجموع عایدی این شرکت در سه ماهه سوم سال 

۲۰۱۵، یازده درصد بوده است. 
اما در این میــان، آنچه بیش از موضوع اقتصاد و تجــارت برای ناظران و 
تحلیلگــران اهمیت دارد، تأثیر تنش های به وجــود آمده در روابط ایران و 
عربستان بر عرصه گسترده تر تعامالت در خاورمیانه است. شبکه خبری 
»ســی ان ان« در یک گزارش تحلیلی درباره همین موضوع که در پایگاه 

اینترنتی خود منتشــر کــرده، می نویســد پیامدهای اعــدام یک روحانی 
برجسته شــیعه عربســتانی، از تنش میان تهران و ریاض فراتر رفته؛ زیرا 
دیگر کشورهای خاورمیانه نیز اقدام به گرفتن جانب یکی از دو طرف ماجرا 
کرده اند و روســیه و چین نیز به عنوان دو قدرت بــزرگ جهانی وارد ماجرا 
شــده اند. بحرین روز دوشنبه اعالم کرد که روابط دیپلماتیک خود با ایران 
را قطع می کند و مدعی شــد دلیل این امر، »مداخله آشــکار و خطرناک« 
ایران در امور داخلی بحرین و دیگر کشورهای عربی است. امارات متحده 
عربی نیز اعالم کرد که ســطح روابط دیپلماتیک خود بــا ایران را کاهش 
می دهد. امارات نیز همچون بحرین، این اقدام را با ادعای مداخله ایران 
در امور داخلی کشورهای عربی انجام داد. دامنه این تنش دیپلماتیک به 
قاره آفریقا نیز کشیده شد و سودان، از سفیر و کلیه کادر دیپلماتیک ایران 

خواســت  که خاک این کشــور را ترک کنند. دولت ســودان سفیر خود در 
ایران را نیز فراخواند. 

این در حالی اســت که در پی اوج گیری تنش ها، روســیه و چین به عنوان 
دو قدرت بزرگ فعال در منطقه خاورمیانه، با انتشــار بیانیه هایی خواستار 
خویشتنداری ایران و عربستان شــدند. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: 
»مسکو نگران اوج گیری تنش ها در خاورمیانه با حضور بازیگران کلیدی 
منطقه است«. این وزارتخانه همچنین از ایران و عربستان خواست از خود 
خویشتن داری نشان داده و از انجام هرگونه اقدامی که می تواند سبب بدتر 
شــدن اوضاع و افزایش تنش ها شــود، خودداری نمایند. دولت چین نیز 
اعالم کرد که وقایع جاری را از نزدیک زیرنظر دارد و امیدوار است که همه 
طرف ها خونسردی و خویشتنداری خود را حفظ کرده، از گفت و گو و مذاکره 

برای حل و فصل صحیح اختالفات بهره ببرند و به منظور حراست از صلح 
و ثبات منطقه، به همکاری با یکدیگر بپردازند. 

اما با نگاهی به سمت و سوی مجموعه تحوالت، می توان گفت که بر خالف 
آنچه سعودی ها در ابتدا و همزمان با آغاز بهانه جویی خود جهت قطع روابط 
با ایران انتظار داشــتند، نه تنها هدف آنان مبنی بر منزوی کردن ایران در 
عرصه منطقه ای و جهانی محقق نشد، بلکه عماًل این خود عربستان بود 
که در این ماجرا، از جهات مختلف تحت فشــار قرار گرفت. در این بحث، 
توجه به چند نکته ضروری است: نخست اینکه با وجود تالش های همه 
جانبه عربستان برای همراه کردن دیگر دولت های عربی و اسالمی با خود، 
این همســویی تنها به دولت های کوچک تر و کم اهمیت تر این مجموعه 
گاهی از هزینه های سنگین قطع روابط  محدود شــد و حتی امارات نیز با آ

با ایران، از این کار خودداری کرد. 
دوم آنکه در میانه همه تالش های عربستان برای منزوی جلوه دادن ایران، 
روز گذشته هیئتی عالی رتبه از دانمارک به ریاست وزیر خارجه این کشور به 
تهران سفر و با شــماری مقامات ارشد جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد؛ 
سفری که جدید ترین نمونه از ترافیک دیپلماتیک ایران پس از حصول توافق 
هسته ای محسوب می شود و در آن، توافقات مهمی برای همکاری های 
دوجانبه حاصل شد. جالب اینجاست که اتفاقًا در این میان، این عربستان 
بود که عماًل منزوی شدن از سوی کشورهای غربی را تجربه کرد؛ زیرا دیوید 
کامرون، نخســت وزیر انگلیس، در اعتراض به اعدام های دســته جمعی 

در عربستان، سفر از پیش برنامه ریزی شده خود را به این کشور لغو کرد. 
نکته سوم اینکه تالش سعودی ها برای تحت فشار قرار دادن ایران، نه تنها 
در عرصه بین المللی و بحث روابط با غرب تأثیرگذار نبوده، بلکه در ســطح 
منطقه نیز توانســته تحولی جدی به همراه داشته باشد، زیرا امروز عبدالله 
عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان در رأس هیأتی بلندپایه وارد تهران 
شــد تا به دیدار و گفت و گو با مقامات ایرانی بپــردازد. به این ترتیب، به نظر 
می رسد سعودی ها حتی برای ۲4 ســاعت هم نتوانستند جو منطقه ای و 

بین المللی را به نفع خود و علیه ایران جهت دهی کنند.

افزایش تنش پکن و واشنگتن در دریای چین جنوبی 
یک مقام ارشد دولت آمریکا روز سه شنبه به دولت چین به سبب انجام پرواز آزمایشی به جزایر مصنوعی در منطقه مورد مناقشه این کشور با کشورهای همسایه انتقاد کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امروز با اشاره به انجام 
این پروازهای آزمایشــی به جزایر اســپارتلی و ریف در دریای چین جنوبی، افزود: »واشــنگتن این قبیل اقدامات چین را به نفع امنیت و ثبات منطقه نمی داند؛ بلکه آن را عاملی برای افزایش تنش های موجود قلمداد می کند. وی از چین 

خواست ضمن خودداری از انجام چنین اقدامات تحریک کننده ای، از ساخت و ساز و توسعه یک جانبه و تجهیز بیشتر این جزایر و نیز نظامی ساختن مناطق غیرنظامی دریایی نیز دست بردارد. 
دولت چین نیز 3۰ آذرماه از دولت آمریکا خواست تا از اعزام هواپیمای جنگی و ناوهای هواپیمابر به نزدیکی جزایر مصنوعی متعلق به چین در دریای چین جنوبی پرهیز کند. وانگ لی، وزیر خارجه چین، شنبه گذشته در یک گفت و گوی 
تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود، خواستار دخالت نکردن آمریکا در امور کشورهای شرق آسیا شد. وانگ همچنین از آمریکا خواست تا از انتقال جنگ افزار ها و تجهیزات نظامی به اطراف جزایر مورد مناقشه این کشور با کشورهای 
منطقه به ویژه مجموعه جزایر مصنوعی اسپارتلی امتناع ورزد. چین همچنین در واکنش به پرواز یک فروند بمب افکن راهبردی »بی ۵۲« آمریکا در نزدیکی تپه های مرجانی خود در دریای جنوبی، یادداشت اعتراضی را تسلیم سفارت این 

کشور در پکن کرده بود. منطقه مورد نظر چین، شامل تقریبًا کل مساحت دریای جنوبی است که ساالنه ۵ هزار میلیارد دالر تجارت کشتیرانی در آن انجام می شود و پکن آن را متعلق به خود می داند. 

 مسابقات رالی داکار ۲۰۱6 این روز ها در کشور آرژانتین در حال برگزاری 
است.

انتصاب زین الدین زیدان به عنوان 
سرمربی جدید تیم رئال مادرید.

زلزله ای 6.۷ ریشتری در مناطق دور افتاده شمال شرق هند موجب مرگ دست کم 8 تن و زخمی شدن 
بیش از ۱۰۰ نفر شد.

نصب مجسمه غول پیکر رهبر چین 
در استان هنان.

 ترامپ، همچنان پیشتاز نامزدهای 
جمهوری خواه آمریکا

نظرسنجی شبکه »ان.بی.سی« و یک موسسه در آمریکا نشان 
می دهد کــه دونالد ترامپ، نامزد جنجالــی جمهوری خواهان 
در انتخابات ۲۰۱6 این کشــور، همچنــان در صدر نامزدهای 
این حزب قرار دارد. در اولین نظرسنجی سراسری سال ۲۰۱6 
در آمریکا در میــان نامزدهای جمهوری خــواه، دونالد ترامپ 
همچنان در صدر قرار دارد و حاال با اختالف ۱۷ درصدی پیشتاز 
اســت. ترامپ 3۵ درصد آرا را کسب کرده و پس از او، دو سناتور 
جمهوریخــواه »تد کروز« با ۱8 درصد درصد و »مارکو روبیو« در 

رده های بعدی قرار دارند. 

  تالش داعش برای تسلط بر 
منابع نفتی لیبی

شاخه داعش در لیبی، روز دوشــنبه حمالتی را به یک ترمینال 
صادرات نفت در مدیترانه ترتیب داده است؛ اقدامی که جدید ترین 
نشــانه از تالش داعش برای دســت یافتن به ســرزمین هایی 
ارزشمند در این کشور جنگ زده به شمار می رود تا بدین ترتیب، 
اهداف جهانی این گروه تروریســتی محقق شود؛ هرچند شاخه 
داعش در لیبی تاکنون کامل هیچ میدان بزرگ نفتی را به دست 
نگرفته، اما روز دوشنبه مدعی شد که کنترل شهر ساحلی »بن 
جواد« را در منطقه مدیترانه به دســت آورده اســت. پایانه نفتی 
موجود در این شهر، در مرکز »هالل نفتی« کشور لیبی قرار دارد.

  اروپایی ها در مقابل عربستان 
از ایران حمایت می کنند

پس از تشــدید تنش میان ایران و عربســتان درپی اعدام شیخ 
نمر، کشورهای اروپایی به سرعت نسبت به این اقدام عربستان 
واکنش نشــان دادند که این اقدام بیانگــر نگرانی بین المللی 
از سیاست های آل ســعود و نقش این کشــور در ناآرامی های 
خاورمیانه اســت. اتحادیه اروپا و شــش قدرت جهانی اخیرا به 
توافق هسته ای با ایران دست یافته اند و ایران نیز کشوری مهم 
در پایان جنگ داخلی ۵ ساله ســوریه به شمار می رود. درحال 
حاضر نیز بسیاری از کشورهای اروپایی و ایران دستکم در مورد 

تنش ایجاد شده اخیر با عربستان در یک جبهه قرار گرفته اند.

 درگیری های جدید میان حزب الله 
و ارتش اسرائیل

حزب اللــه روز دوشــنبه اعالم کــرد بمبــی را در نزدیکی یک 
کاروان نظامــی رژیم اســرائیل در مرز لبنان با ســرزمین های 
اشغالی منفجر کرده اســت. اقدامی که واکنشی آشکار به قتل 
ماه گذشته یکی از اعضای ارشد این جنبش توسط اسرائیل به 
شمار می رود. این انفجار در بزرگراهی در منطقه به نام »مزارع 
شبعا« رخ داده است. شبکه خبری »المنار« اعالم کرده که یک 
مقام ارشد اسرائیلی در کاروان مذکور حضور داشته است. ارتش 
رژیم اسرائیل ضمن تأیید این خبر، اعالم کرده که این انفجار را 
با هدف قرار دادن بخش هایی از جنوب لبنان پاسخ داده است.

بینالملل
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»سقوط«ریال»آلسعود«
تبعات اقتصادی تنش میان ایران و عربستان

بعد از گذشــت چند روز از اوج گیــری تنش ها میان روابط 
ایران و عربســتان برخی کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
به تبعیت ار رژیم آل ســعود روابط خود با تهران را قطع یا به 
سطوح پایین تر تنزل داده اند. در آخرین اخبار پیرامون این 
موضوع گفته میشود که سفیر کویت در ایران که برای یک 
مرخصی چند روزه به کویت بازگشته بود، فعال از باز گشت 
به ایران ممنوع شده اســت و این امر منجر به آن شده که 
بســیاری از کارشناســان و تحلیل گران صرف نظر از بعد 
سیاسی، به تبعات اقتصادی اوج گیری تنش ها میان ایران 

و کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازند.
نکته اساســی این ماجرا در این جا اســت که این اتفاقات 
در حالی رخ میدهد که بعد از توافق هســته ای بسیاری از 
کشورهای غربی و اروپایی اکنون خواهان گسترش روابط 
تجــاری و اقتصادی خــود با ایران هســتند و هیات های 
تجاری کشــورهای اروپایی متوجه فرصت های ســرمایه 
گذاری کــه بعد از توافق بــرای آنها در ایران فراهم شــده 
است، اکنون ســفرهایی با هیئت های بلند پایه به ایران را 
تدارک میبینند. در این شــرایط این سوال پیش می آید که 
در واقع چه کسی بازنده اصلی قطع روابط سیاسی با ایران 

در این شرایط است؟
آنگونه که پیدا است، تا همین جا نیز که هنوز چند روز بیشتر 
از افزایش تنش ها میان ایران و عربستان نمیگذرد، تبعات 
اقتصادی قطع ارتباط سیاســی برای کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس به ویژه رژیم ســعودی سنگین بوده است. در 
اولین اتفاق بهای نفت روز گذشته در پی این چالش ها بعد از 
مدتها با افزایش قابل توجهی مواجه شد تا هر آنچه رژیم آل 
سعود طی این یکسال گذشته برای تحت فشار قرار دادن 

ایران با پایین نگه داشتن قیمت نفت رشته بود پنبه شود.
از سوی دیگر امروز گزارش ها حاکی از آن است که قیمت 
هر دالر در برابر ریال ســعودی 68۰ واحد رشد داشت که 
باالترین میزان در ۱6 سال گذشته بوده است. در چند ماه 
اخیر، ارزش ریال عربستان از سال ۱999 تاکنون به پایین 
ترین میزان خود رسیده است. شاخص بورس عربستان نیز 
۲.4 درصد ســقوط کرد و شاخص بورس مصر نیز ۱.۵۱ 
درصد کاهش یافت. بر همین اساس شاخص بورس دبی 
۱.3 درصد و شاخص بورس ابوظبی ۰.3 درصد کاهش 

یافت. شاخص بورس قطر ۱.۲ درصد سقوط کرد.
غالمحســین طاهری کارشــناس مســائل اقتصادی در 
همین رابطه گفت: تیرگی که بین ایران و عربستان ایجاد 
شد سناریویی اســت که توسط غربی ها و صهیونیست ها 
برنامه ریزی شــده چرا که آنان نگــران این موضوع بودند 
که ایران، بعد از برجام به ثبات اقتصادی دســت یابد. این 
کارشــناس اقتصــادی در ادامه با بیان اینکــه این تیرگی 
توانســته برکاهــش ارزش ریــال عربســتان در برابر دالر 
آمریکا شود یادآورشد: رییس جمهورکشورمان این اقدام 
را نادرســت خواند اما تبلیغات طوری طراحی شده که هم 
براقتصاد عربستان و همچنین ایران تاثیرگذار خواهد بود.
طاهــری در ادامــه با بیان اینکه چشــم انــداز اقتصادی 
عربستان موفق نخواهد بود عنوان کرد: حدود 9۰ درصد 
درآمد این کشور از طریق فروش نفت است و هرگونه خللی 
در این امر موجب ضربه زدن به اقتصاد عربستان می شود 

این در حالی اســت که  قدرت مالی عربســتان در داخل و 
خارج متزلزل و این امر در آینده نیــز اثرات منفی بر جای 

خواهد گذاشت.
این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط 
تجــاری خوبی با ایران دارند و در عین حال بازار مناســبی 
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران به حساب می آیند، 
در عین حــال این تجارت برای طرف مقابل نیز ســودمند 
است اما اگر به دالیل سیاسی تصمیماتی بگیرند که منجر 
به قطع روابط اقتصادی دو کشور شود، قطعا بیشترین زیان 

این اقدام متوجه آنها خواهد بود.

وضعیت تجارت ایران و عربستان
بررســی روابط تجاری میان ایران و عربســتان نشان داد 
مدت زیادی است که روابط این دو کشور به دلیل اختالف 
نظرهای سیاســی کم شده و تجارت خاصی بین دو کشور 
برقرار نیست. همچنین مقایسه آمار و اقالم کاالها و درآمد 
دو کشور نشان می دهد که با قطع تجارت، عربستان بیش 
از ایران متضرر خواهد شــد، البته این در حالی اســت که 
عربستان اعالم کرده که مشکلی با حضور زائران ایرانی در 
این کشور مشکلی ندارد که این موضوع تا حدی درآمدهای 

عربستان را بهبود خواهد بخشید.
هرچند که قطع روابط سیاســی و اقتصادی دو کشــور در 
هــر جایگاهی می توانــد یک نقطه منفی بــرای دو طرف 
تلقی شــود، اما نگاهی به آمارهای تجــارت میان ایران و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می تواند میزان ارتباط 
و تبعات قطع همکاری برای این کشورها و ایران را بیش از 

پیش مشخص کند.

وضعیت تجارت ایران و امارات
کشــور امارات جزو بزرگ ترین شرکای تجاری ایران است 
و ســطح روابط دو کشور در سال های اخیر بیشتر نیز شده 
اســت؛ به عبارت دیگر ایران در این ســال هــا همواره از 
کشــور امارات به عنوان بندرگاهی بــرای ورود کاالهای 
سایر کشورها به خود استفاده می کرده و بسیاری از کاالها 

از طریــق امارات بــه ایران صــادرات مجدد می شــدند. 
همین باعث شده بود در سال گذشته امارات به بزرگترین 
صادرکننده به ایران تبدیل شود که بر اساس آمار گمرک در 
سال گذشــته 3۷۷4 قلم کاال به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد 

دالر از امارات به ایران وارد شده است.
اما در مقابل، ایران نیز توانسته صادرات خوبی به این کشور 
داشته باشــد و امارات نیز به یکی از مقاصد مهم صادراتی 
تولیدکنندگان ایرانی تبدیل شــده اســت. در سال گذشته 
میزان صادرات به این کشور ۱۰۰۷ قلم کاال به ارزش بیش 
از چهار میلیارد دالر بوده اســت. شاید این موضوع یکی از 
دالیلی باشــد که امارات روابط خود را با ایران به طور کامل 
قطع نکرده اســت؛ به عبارت دیگر این کشور هم خواسته 
از نظر سیاسی دل عربستان را به دست بیاورد و هم روابط 

تجاری خود را ایران ادامه دهد.
واضح اســت که در صورت قطع ارتباط دو کشــور، ایران 
مشکالت بســیار زیادی از بابت واردات پیدا خواهد کرد، 
اما این امر را نیــز نباید نادیده گرفت که قطعــا امارات نیز 
عالقمند نیست تجارت 3۰ میلیارد دالری خود با ایران را از 
دست بدهد، به ویژه که این کشور یکی از مهم ترین مقاصد 
گردشگران ایرانی است و ساالنه درآمد زیادی از این طریق 

نیز به دست می آورد.

وضعیت تجارت ایران و بحرین
تجــارت بحرین با ایران شــکل جالبی دارد امــا در نهایت 
می توان ســود بحرین را بیش از ایران دانست، چراکه در 
روابط میان این دو کشور، تراز تجاری ایران به شدت منفی 
اســت. صادرات ۲۲۲ قلم کاال در سال گذشته به بحرین 
تنها ۱۰ میلیون دالر برای ایران درآمدزایی داشته و این در 
حالی اســت که بحرین با ارسال تنها ۱9 قلم کاال به ایران 
درآمــدی 3۲8 میلیون دالری را نصیب خود کرده اســت. 
البته دلیل اصلی این تفــاوت واردات ۲8۰ میلیون دالری 
سنگ آهن بهم فشرده شــده از بحرین به ایران است که 
با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضای ســنگ آهن 
در بازار جهانــی و کاهش قیمت جهانی ایــن ماده، ایران 

به راحتی می تواند آن را از کشــور دیگری تهیه کند و دچار 
مشکلی هم نشود. البته روغن های سبک به جز بنزین و 
سیســتم صوتی خودرو نیز از دیگر کاالهای مهمی است 
که از بحرین به ایران وارد می شود. حاال بحرین به عنوان 
استان چهاردهم عربستان روابط خود را با ایران قطع کرده 
باید دید که آیا عالوه بر روابط دیپلماتیک قصد قطع روابط 

اقتصادی و تجاری را هم دارد یا خیر؟

وضعیت تجارت ایران و قطر
کشور قطر هنوز تصمیمی درباره قطع روابط با ایران نگرفته 
و مسئوالن این کشــور نیز اظهار نظری در این باره نکرده 
اند، هر چند که بعید به نظر می رســد قطر بخواهد ارتباط 
خــود را با ایران قطع کند. اما به طــور کلی حجم مبادالت 
تجاری این دو کشور نیز خیلی زیاد نیست و به کمی بیشتر از 
۱۰۰ میلیون دالر می رسد که البته در این میان سهم ایران 
از صادرات بسیار بیشــتر از واردات است. عمده صادرات 
ایران به قطر را محصوالت معدنی، انواع کفپوش، زعفران 
و پسته تشکیل می دهد و البته بخشی از این صادرات نیز 
مربوط به حیوانات زنده است که در مجموع حجم صادرات 
در سال گذشته به کشــور قطر به بیش از 89 میلیون دالر 

رسیده است.
از ســوی دیگر میزان واردات از قطــر در همین مدت نیز 
حدود ۱8 میلیون دالر بوده که مهم ترین کاالهای وارداتی 
از این کشور محصوالت خونی و مکمل های دارویی بوده 
اســت. از طرف دیگر این وضعیت می تواند برای قطر یک 
فرصت تلقی شــود، چراکه این کشــور با عربستان رقابت 
اقتصادی دارد و ایران می تواند با اســتفاده از این فرصت، 

صادرات خود را به قطر گسترش دهد.

وضعیت تجارت ایران و کویت
کویت نیز یکی دیگر از شرکای تجاری ایران در منطقه است 
که قطعا عربســتان روی آن برای قطع روابط با ایران فشار 
وارد خواهد کرد. این کشــور از بزرگترین مشتریان سیمان 
ایران اســت و مانند سایر کشــورهای منطقه عالقمندی 
خاصی به واردات حیوانــات زنده از ایران دارد؛ به طوریکه 
بیش از ۷3 میلیون دالر از صادرات ایران به این کشور تنها 

مربوط به حیوانات زنده است.
از ســوی دیگر ایران نیز حجم عمده ای از وســایل نقلیه 
موتــوری را از طریق این کشــور وارد می کنــد و در نهایت 
مجموع مبادالت تجاری این دو کشــور در سال گذشته به 
حدود ۲6۰ میلیون دالر رسیده که از این میان ۱9۷ میلیون 
دالر سهم ایران و 63 میلیون دالر سهم کویت است. اینطور 
که مشخص است کشوهای حاشــیه خلیج فارس به جز 
عربستان روابط تجاری خوبی با ایران دارند و می توان آن 
ها را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی 
ارزیابی کرد. البته بدیهی است که این کشورها نیز با توجه به 
شرایط ویژه جغرافیایی ایران و نزدیک بودن به این کشور، 
ســود خود را از تجارت با ایران کتمــان نمی کنند و اگر به 
دالیل سیاســی تصمیماتی بگیرند که منجر به قطع روابط 
اقتصادی دو کشور شــود، قطعا بیشترین زیان این اقدام 

متوجه آنها خواهد بود.

لغو تعرفه واردات لبنیات ایران به روسیه تا ۱۰ روز دیگر 
محسن جاللپور رئیس اتاق بازرگانی 
در نشســتی که رؤســای ســه اتاق 
بازرگانــی، اصنــاف و تعــاون در آن 
حضور داشتند، نگرانی های بخش 
خصوصــی از عــدم امــکان حضور 
قدرتمندتر این بخش در اقتصاد مورد 
انتقاد جدی قرار گرفت و تأکید شد که 

اگر امکان بهره گیری از فرصت های کم نظیر به وجود 
آمده برای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی فراهم 
نگردد و از سوی دیگر از همه ظرفیت های موجود کشور 
استفاده نشود، نمی توان به خروج از رکود و دست یافتن 
به رونق اقتصادی امید داشــت.بدین ترتیب مقرر شــد، 
کارگروهی به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی برای مبارزه 

با رکود از سوی دبیرخانه سه اتاق تشکیل شود.
رئیس اتاق ایران در همین راستا با اشاره به روابط ترکیه و 

روســیه که با چالش هایی روبرو شده 
اســت، عنوان کرد: ایــران می تواند 
از موقعیــت به وجود آمــده بهره ببرد 
و حضــور خود را در بــازار این منطقه 
افزایش دهد. البتــه این اقدام منوط 
به آن است با برنامه ریزی دقیق وارد 
شویم. جاللپور همچنین از مذاکرات 
جدی با سفیر روسیه در ایران به منظور ارتقای سطح روابط 
بین ایران و این کشــور خبر داد و یادآور شد: بازار روسیه 
ظرفیت بالقوه ای اســت کــه نباید به راحتــی از کنار آن 
بگذریم. بر اســاس اظهارات وی قرار است از ۱۵ ژانویه 
تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه و از اواسط فوریه 
تعرفه سایر کاالها از سوی این کشور برداشته شود. هرچند 
مسئوالن روس اعالم کرده اند که سختگیری آنها نسبت 

به کیفیت و رعایت استانداردها بسیار باالست.

۱5 روز تا اتصال شبکه بانکی به سوئیفت
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: 
یکی از الزامات اجرای برجام اتصال 
شــبکه بانکی به ســوئیفت است که 
پیش بینی می کنم تا پایان دی ماه این 
کار انجام شــود، در این صورت روابط 
کارگزاری بانک ها از سر گرفته خواهد 
شد. علی دیواندری در نشست خبری 

پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت که در پژوهشکده پولی و بانکی با حضور جمعی از 
خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر برداشته 
شدن تحریم سوئیفت گفت: برداشته شدن تحریم سوئیف 
از الزامات پیاده سازی برجام است، اما صرف برداشته شدن 
تحریم سوئیف مشکل را حل نمی کند. موضوع مهم این 
است که در حوزه بانکی، بانک های ما توان ارائه  خدمات 
بانکی به مشــتریان خود را ندارنــد. وی همچنین ادامه 

داد: مشکالت اصلی در دوره تحریم 
بیشتر در حوزه پرداخت بود، اما کم کم 
این امکان به وجــود می آید که روابط 
کارگزاری بانک ها از سرگرفته شود. اگر 
سوئیفت نباشد نمی توان این معامالت 
را در شبکه انجام داد، اما این امر کافی 
نیســت. دیواندری گفت:ســوئیفت 
در اتحادیه اروپاســت و یک شــرکت اروپایی محســوب 
می شود، برای همین سوئیفت فقط بر روی شرکت هایی 
که تحریم اروپا داشــتند بســته شده اســت، بانک هایی 
که تحریم اروپا نداشــتند بدون مشکلی با داشتن مجوز 
بانکداری بین المللی از طرف بانک مرکزی به فعالیت خود 
ادامه دادند. وی افزود: آغاز به فعالیت برخی از بانکهای 
خصوصی هم در دوره تحریم بود و آنها به کل نتوانستند از 

این سرویس استفاده کنند.

وضعیت ساخت و ساز در 
کشور مضحک است!

مهدی موذن رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان تهران در مجمع عمومی ساالنه سازمان نظام 
کاردانی ساختمان اســتان تهران با اشــاره به این که 
شرایط ســختی بر ما حاکم است، اظهار کرد:  تا روزی 
که مســئوالن به واقعیت ها جلب نکنند چاره ای جز 
تکرار حقایق را نداریــم. وی تصریح کرد: واقعیت این 
است که امروز صنعت ساختمان و ساخت و ساز روزگار 
خوبی ندارد، ویژگی های ســاختمان ســازی درست 
نیست و آدم هایی که باید دراین عرصه باشند،  نیستند.

وی با بیان این که ۱۰ سال پیش هم اینگونه بوده و االن 
همین طور است، افزود: آسیب پذیری بسیاری زیادی 
ســاختمان ها در برابر زلزله دارند و این مسئله بر کسی 
پوشیده نیست. ضریب ایمنی ساختمان ها بسیار بسیار 
پایین اســت وی با اشــاره به وجود بافت های فرسوده 
شهری بسیار در کشور،  تصریح کرد: این ساختمان ها 
نیازی به زلزله شــدیدی ندارند و یک زلزله با ریشتر کم 

برای تخریب آنها کافی است.
وی گفت:  آقایان مســئوالن بگویند فالن تصمیم را 
گرفتیم که موجب شد ساختمان ها ایمن ساخته شود، 
اما وضع ســاخت  ســاز تغییری نکرده و شیوه ساخت 
نیز همچنان مانند گذشته است. رئیس سازمان نظام 
کاردانی ساختمان اســتان تهران در ادامه با اشاره به 
این که باید بــه خودمان بیاییم، افزود: به مســئوالن 
سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته ام چرا واقعیت 
های ساخت و ساز کشور را به روی خودمان نمی آوریم، 
ما مسئول هستیم. موذن با تاکید بر این که وظیفه داریم 
راهکار ارائه دهیم، تصریح کرد:  ســازنده ما کیست،  
آیا ســاختمان ها درست ساخته می شــود؟ چرا اجازه 
می دهید ساخت و ساز ها مانند نظارت ها صوری باشد 
مانند وزارتخانه ها که صوری تشکیل شده اند. وی بیان 
کرد: وضعیت ساخت و ساز در کشور مضحک است،  
با این وضعیت می خواهیم کیفیت ساختمان ها مناسب 
باشد. وی با اشاره به وقوع زلزله در بازه های زمانی ۲۰۰ 
ساله در تهران، گفت: سال هاست از دوره ۲۰۰ ساله 
زلزله در تهران می گذرد و آخرین زلزله ای در پایتخت 

آمد ۷ ریشتر قدرت داشت.
وی با بیان این که 8۰ درصد کاردان های فنی ساختمان 
عاشق این شغل هستند، گفت: چرا باید شرایط را آنقدر 
سخت کنند که کاردان های فنی این حرفه را رها کنند؟ 
آیا هیچ راهی به جز مهندس شــدن کاردان های فنی 
در کشور وجود ندارد،  آیا این به نفع ساخت و ساز کشور 
اســت؟ وی بیان کرد:  مســئوالن نباید دنبال کننده 
تصمیمات قبلی باشند، آقایان اظهار نگرانی می کنند 
چرا ایــن حرف ها را مطــرح می کنند مــا می خواهیم 
ساختمان با کیفیت بسازیم چرا جلوی ما را می گیرید؟

موذن بیان کرد: از وزیر راه و شهرسازی انتظار داریم و 
فرد با هویتی در صنعت ساختمان هستند و اجازه ندهند 
برخی مدیران میانی با تصیمات اشــتباه خود صنعت 
ساخت و ساز ساختمان را به چالش بکشند. مگر اینها 

آزاد هستند که هر تصمیمی بگیرند.
وی بــا بیان این که در برنامه پنج ســاله پنجم توســعه 
پیش بینــی 4۰۰ هزار کاردان فنی شــده بود، اما چرا 
در پایان این برنامه تعداد کاردان ها 6۰ هزار نفر شــد، 
گفت: در صنعت ســاختمان نیازمند توجه هســتیم، 
خوشبختانه جلسه خوبی با شهردار تهران داشتیم و از 
وی می خواهیم وارد عرصه ساخت و ساز شود. از وزیر 
راه و شهرسازی هم انتظار داریم که از کاردان های فنی 
در راستای افزایش کیفیت ساخت و ساز  حمایت کند.

وی افزود: آقایــان بنــده وادار بــه اســتعفا از برخــی 
مســئولیت ها کردند و بنده هم تمکین کردم. به اندازه 
43 سالی که در این بخش بوده ام وظیفه دارم صنعت 

ساختمان را اصالح کنم.

رصدخانه

خودروسازان به حمایت تعرفه ای نیاز ندارند!
عضو هیــات مدیره انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه 
های خــودرو درباره حمایت 
دولــت از خودروســازان و 
انتقادهایی کــه متوجه این 
طرح شــده اســت، گفت: 
اگــر در شــرایط رقابتی قرار 

بگیریم، ما نیز همچون دیگر کشــورها نیاز به 
حمایت های تســهیالتی و تعرفه ای نخواهیم 
داشــت. وی ادامه داد: طرح خــروج از رکود و 
اعمال تســهیالت خودرویی شــرایطی ایجاد 
کرد که مردم از محل درآمدهــای آتی، خودرو 
خریــداری کنند. خرید خودرو و خرید مســکن 

از محــل درآمدهــای آتی 
در دنیــا عادی اســت. وی 
درباره شرایط خودروسازان 
در دیگر کشورها نیز گفت: 
زمانی که رقیب من در آلمان 
با نرخ سود دو تا پنج درصدی 
تسهیالت دریافت می کند و 
من برای تسهیالت دریافتی باید نرخ سود ۲۰ تا 
۲۵ درصد پرداخت کنم، روشــن اســت که این 
فضا، رقابتی نیست و من در فضای رقابتی کار 
نمی کنم. نجفی منش تاکید کرد: اگر نرخ سود 
به چهار درصد کاهش یابــد، قیمت خودرو ۱8 

درصد کاهش خواهد یافت.

اولین کارنامه روزانه تجاری ایران
مسعود کرباســیان، رئیس 
کل گمرک ایران اعالم کرده 
که در راستای اجرای قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات، اطالعات تجارت 
خارجی بــه صــورت روزانه 
به روز می شود و در دسترس 

همگان قرار خواهد گرفت. هم اکنون در سامانه 
اطالعاتی گمرک ایران، اطالعات واردات روزانه 
ایران برای متقاضیان قابل مشاهده است. مسعود 
کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران اعالم کرده 
که در راســتای اجرای قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعــات، اطالعات تجارت خارجی به 

صورت روزانه به روز می شود 
و در دســترس همگان قرار 
خواهــد گرفت. قرار اســت 
در ایــن ســامانه اطالعاتی 
گمرک ایران، در سه بخش 
صادرات، واردات و ترانزیت، 
اطالعات روزانــه در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد. در حال حاضر فعال بخش 
واردات آن به روز می شود، اما به گفته رئیس کل 
گمرک ایران دو بخش دیگر نیــز فردا )۱6 دی 
ماه( فعال خواهد شد. شکل های زیر بر اساس 
اطالعات ارائه شــده درباره واردات ایران در روز 

چهاردهم دی ماه 94 تهیه شده است.

حضور دانمارکی ها با 60 کمپانی در ایران
تومــاس اســترات رئیس 
انجمن کسب و کار و معاون 
کنفدراســیون  مدیــرکل 
در  دانمــارک،  صنایــع 
نشســت مشــترک تجــار 
ایران و دانمارک با اشــاره 
بــه آخریــن ســفر  هیات 

تجاری دانمارکی به ایران گفت: آخرین ســفر 
دانمارکی ها به ایران ۱۰ سال پیش بوده است 
که ایــن وقفه طوالنــی را نباید ناشــی از عدم 
عالقه دانمارکی ها برای حضور در صنایع ایران 
دانست بلکه این تحریم ها بود که نگذاشت ما 
میزان فعالیت هــای اقتصادی خود با ایران را 

گسترش دهیم. وی افزود: 
در هیات تجاری دانمارکی 
6۰ کمپانــی حضــور دارند 
که این تعداد نشــان از اراده 
کشــورمان برای گسترش 
روابــط اقتصادی بــا ایران 
است. وی با اشاره به سابقه 
تاریخی دو کشور گفت: درسال ۱8۰4 اولین 
ســفیر در ایران وارد دانمارک شد و یافته های 
تاریخی اخیر نشان می دهد تجارت در بین دو 
کشور حتی در زمان واتینگ ها نیز وجود داشته 
اســت و در آن زمان وایکینگ هــا برای خرید 

ابریشم به ایران سفر می کردند.

اقتصاد
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پنجره

فراراز»نازایی«ممکناست
نگاهی به فرایند لقاح مصنوعی و موفق یا ناموفق بودن آن

هیــچ زوجی تا پیــش از ازدواج و زمانی که برای بچه دار شــدن اقــدام نکنند، 
نمی دانند با ناباروری مواجه هستند یا نه. مشکل ناباروری زمانی مطرح می شود 
که زوجی پس از یک ســال اقدام برای بچه دار شدن، به حاملگی دست نیافته 
باشد که این مشکل در حدود یک سوم موارد، فقط به زن و در یک سوم موارد به 

مرد و در یک سوم موارد به هردو مربوط است.
دانش پزشــکی امروز به روش های موثری برای درمان ناباروری دســت یافته 
که مبتنی بر شیوه های لقاح آزمایشگاهی )شــامل IVF، میکرو اینجکشن و 
ZIFT( است. در این روش ها، تخمک و اسپرم را در آزمایشگاه مجاور هم قرار 
می دهند و پس از تشکیل سلول تخم، آن را در شرایط خاصی در آزمایشگاه نگه 

می دارند و پس از چند روز به رحم مادر منتقل می کنند.
اما این تمام ماجرا نیســت و هنوز در بهترین شــرایط نیز 

میزان حاملگی با این روش ها که بسیار پرهزینه 
است، چیزی حدود ۲۵ درصد است. یعنی از 

هر چهار زوج نابــاروری که تحت درمان با 
روش IVF قرار می گیرند، یک زوج 

صاحب فرزند می شود.
به گفته دکتــر آمنه الهوتی، 

متخصص زنان و زایمان، 
مهم تریــن عاملــی که 
 IVF میــزان موفقیت
را تعیین می کند، ســن 
تخمک و به عبارتی سن 

تقویمی مادر است. همه 
زنان با تعداد مشــخصی 

تخمــک بــه دنیــا می آیند 
کــه مجموع ایــن تخمک هــا را در 

اصطالح، رزرو تخمدان می نامند. 
رزرو تخمدانــی هر کســی از 

ابتــدای تولد مشــخص 
است و تاکنون راهی 
بــرای افزایش آن 

یافت نشــده است، 
اما با افزایش ســن زن، 

تخمک هــای وی نیز پیر 
می شوند و از کیفیت سابق 

برخوردار نخواهند بود.

تخمک هایی که جوان نیستند
هر چه سن مادر باالتر باشــد، نه تنها رزرو تخمدانش کمتر می شود بلکه میزان 
پاســخ دهی تخمدان به داروها کمتر خواهد بود. این متخصص در گفت وگو با 
جام جم می افزاید: تخمک هایی که از این افراد به دســت می آید، کم کیفیت تر 
و جنین هــا نیز فاقد کیفیت مطلــوب خواهند بود. ضمن این کــه احتمال بروز 
مشکالت کروموزومی با افزایش سن خانم افزایش می یابد و طبیعتا جنین های 
مشکل دار قادر به النه گزینی نیستند یا در صورت بروز حاملگی در مراحل اولیه 

سقط می شوند.

تشکیل جنین بی کیفیت
مشکالت ژنتیک سلول تخم منحصر به اشکاالت تخمک نیست و اختالالت 

ژنتیک اسپرم نیز منجر به تشکیل جنین بی کیفیت می شود.
دکتر الهوتی با تاکید بر این که در موارد شکســت IVF، یکی از راهکارها برای 
افزایش میزان موفقیت، بررسی ژنتیک جنین قبل از النه گزینی )PGD( است، 
توضیح می دهد: عالوه بر خوب بودن کیفیت تخمک و جنین، اندومتر )دیواره 

خلــی  ا رحم که جنین در آن النه گزینی و رشــد د
می کند( باید پذیرای جنین باشد.

این متخصــص تاکید می کند: 
النه گزینــی جنیــن در رحــم 
مادر، فرآیند بســیار ظریف و 
پیچیده ای اســت. همزمانی 
تغییــرات ایجــاد شــده پس 
از لقــاح در جنیــن و اندومتــر 

بــرای النه گزینی و دســتیابی 
بــه حاملگــی طبیعی 

بســیار مهم 
اســت و چنانچه این 
تغییرات که الزمــه پذیرندگی 

جنین اســت، در سلول های اندومتر 
ایجاد نشده باشد، جنین با وجود ورود 
به حفره رحــم، قادر به تهاجــم به بافت 
اندومتر و النه  گزینی در آن نخواهد بود 

و دفع خواهد شد.

بیماری های عامل IVF ناموفق
بعضی بیماری هــا مثل اندومتریوز یا تنبلی تخمدان 
)تخمدان پلی کیستیک( و اختالالتی مثل عفونت 

مزمن لولــه رحمیـ  که با اتســاع لوله و 

وجود مایع درآن مشخص می شودـ  با آسیب به جنین یا تغییر محیطی که جنین 
قرار است در آن النه گزینی و رشد کند، می تواند موجب عدم دستیابی به حاملگی 

از طریق IVF شود.
دکتر الهوتی تاکید می کند: در صورتی که این بیماری ها در خانمی که مبتال به 
ناباروری است وجود داشته باشد، باید ابتدا به کمک دارو یا جراحی )در صورت 

نیاز( کنترل یا حداقل سرکوب و سپس اقدام به IVF شود.

 ناباروری در مادران پراسترس
واضح اســت که اســترس می تواند بر درمان ناباروری تأثیــر بگذارد. همچنین 
ناباروری می تواند تأثیرات روان شناختی ایجاد کند و زمینه ساز 

بروز اختالالت روانی و مشکالت زناشویی شود.
 این متخصص زنان با اشــاره به ایــن که اثرات 
روان درمانی در افزایش میزان حاملگی 
در مطالعات مختلف متفاوت بوده 
است، می گوید: بعضی محققان 
نشــان داده انــد مداخــالت 
روان درمانی تأثیر اندکی بر 
میــزان حاملگی دارد، اما 
در بعضی مطالعات نتیجه 
گرفته انــد، روان درمانی 
باعث کاهــش اضطراب و 
افسردگی می شــود و شانس 
پذیرش جنیــن در رحم را افزایش 

می دهد.
 به همیــن دلیــل، روش های مختلــف روان 
درمانــی و اضطراب زدایــی بــه عنــوان درمــان 
کمک کننده در کنار دیگر روش های درمان وجود دارد، 

ولی اثر این درمان ها هنوز به قطعیت روشن نشده است.

 بی نیاز از استراحت مطلق
 طــی انجام مراحل IVF پــس از این که انتقــال جنین به 
داخــل رحم صورت گرفت، الزم اســت مادر چند ســاعتی 
در بیمارستان اســتراحت مطلق داشته باشــد، ولی پس از 
آن می توانــد بــه منزل برود وبــه صرف انجــام IVF نیاز به 
استراحت مطلق ندارد، مگر این که مشکل همزمان دیگری 

وجود داشته باشد.
دکتر الهوتی با اشــاره به این مطالــب اظهار می کند: نزدیکی 
جنســی نیز در ســاعات یا شــاید روزهای اولیه بــه دلیل ایجاد 
انقباض رحمی و احتمال دفع جنین بهتر است انجام نشود ولی 

بعد از آن، شخص می تواند زندگی معمول خود را از سر بگیرد.

ناامید نشوید
 بــه گفته ایــن متخصص در صورتــی که اولیــن IVF منجر به 
بارداری نشود، بررسی های خاص )مثل بررسی مولکولی پذیرندگی 
اندومتر یــا بعضی اعمال جراحــی یا بررســی های ژنتیک( صورت 
خواهــد گرفت. بنابرایــن یک بار شکســت در IVF بــه معنی کاهش 
احتمال موفقیت در بار دوم نیســت وحتی شــاید با بررسی بیشتر، احتمال 

موفقیت، بیشتر بشود.

تاثیر رژیم غذایی متعادل بر سالمت پوست
 ایســنا- رژیم غذایی سالم و متعادل می تواند خطر اختالل ها و بیماری های پوستی را کاهش 
دهد و به شــفافیت بیشــتر پوست کمک کند.مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین ها سالمت 
کلی پوست را به دنبال دارد، نرمی و انعطاف پذیری آن را بهبود می دهد و مانع از آسیب دیدن 
پوست بر اثر باال رفتن سن می شود. آنتی اکسیدان ها که در انواع مختلف میوه ها و سبزیجات 
همچون پرتقال، هلو و کاهو وجود دارند نیز به ترمیم بافت پوست آسیب دیده کمک می کنند.
همچنین چربی های امگا 3 فاکتور کلیدی دیگری به حســاب می آیند که در خشکبار و ماهی 
وجود دارند و موجب می شــوند میزان چین و چروک پوســت کمتر شــود. عالوه بر این مصرف 
آب آشــامیدنی کافی به مرطوب ماندن پوست کمک کرده و موجب می شود مواد سمی از بین 
بروند.همچنین پزشــکان بر منع مصرف مواد قندی و غذاهای نشاسته دار که موجب افزایش 

سریع قندخون و التهاب می شود، تاکید دارند.

آقایان چکاپ را جدی بگیرند
باشگاه خبرنگاران- زاهدی متخصص داخلی گفت:آزمایشات برای تشخیص زودرس بیماری ها 
انجام می شود و سبب سالمتی مردان و طول عمرشان می شود و چکاپ به علت این که مردانی 
زیاد به فکر سالمتی شان نبوده و در جامعه امروزی امری ضروری به حساب می آید.مردان بهتر 
اســت که هر شــش ماه یکبار خود را چکاپ کرده و از این طریق از درصد ســالمتی خود مطلع 
شوند، زیرا اگر در معرض بیماری باشند، با تشخیص و درمان به موقع آن می توانند جلوی آن 
بیماری را بگیرند. وی افزود: ســرطان پروســتات شــایع ترین بیماری در بین مردان است این 
ســرطان به دلیل این که دارای ســیر آهسته ای اســت برای مبتال نشدن به این عارضه و رشد 
سریع آن باید با تست های غربالگری قبل از بروز عالئم آن را شناسایی و با روش های DRE و 
PSA به درمان آن بپردازیم.مردان باید چکاپ را جزو برنامه اصلی زندگی شان قرار دهند زیرا 

آنها بیماری خود را دیر باور می کند.

ضرورت گنجاندن مواد پروتئینی به رژیم غذایی
ســالمت نیوز- محمدتقی انوشــه پزشــک متخصص تغذیه با اشــاره به این که گوشت و مواد 
پروتئینی برای بدن خیلی مؤثر است، گفت: پروتئین یک منبع مهم انرژی است و تأمین کننده 
انرژی بدن است، این مواد گوشتی می توانند سه نوع منبع انرژی در بدن تولید کنند که شامل 
قند، چربی و پروتئین اســت.پروتئین در واقع همان آمینواســیدها هستند که ترکیب ساختاری 
پروتئین در بدن را به وجود می آورد و همه اندام ها عضالت، اندام های داخلی انرژی مورد نظر 

خود را از آن تأمین می کنند و پروتئین باید در رژیم غذایی به اندازه کافی وجود داشته باشد.
وی افزود: کمبود پروتئین در بدن باعث تحلیل بافت ها، عضالت و کاهش سیستم ایمنی بدن 
می شود، به هر حال همه مواد غذایی ساختار پروتئینی دارند و حداقل باید پروتئین های گیاهی 
و گوشــتی مصرف شــود و همه اینها به عنوان یک منبع مهم تأمین انرژی و نقش ساختاری و 

اساسی در بدن انسان را به عهده دارد.

خوردن آب سر در حمام ممنوع!
تســنیم- مهــدی میرغضنفــری 
متخصص طب سنتی گفت: حمام 
رفتن با با معده ُپر موجب اختالل در 
هضم غذا می شود که حذف ناقص 
موجب بروز احساس خستگی و عدم 
جــذب کافی مواد غذایی می شــود.
حمام با معده خالی در مقایسه با معده 

پر آسیب رســان تر است تا شکم پر؛ اگر با شکم خالی به 
حمام بروند، موجب تحلیل بدن و ضعف بدن خواهد شد 
ولی برای افرادی که چاق هستند، موجب از بین رفتن 

چربی های زائد و مواد زائد خون خواهد شد.

حمــام صبحگاهی با شــکم خالی 
برای کســانی که ورزش نمی کنندو 
کم تحرک هستند، بسیار مفید است 
به شــرط آنکه در حمــام عرق کنند. 
برای افراد کم تحرک حمام مناسب 
تر اســت چرا که تجمع مواد زائد خود 
موجب بــروز بیماری ها می شــود و 
تعریق در حمام خود راهی برای دفع مواد زائد خون است. 
برخی افراد در حمام آب ســرد می خورند که بسیار ضرر 
دارد و این آب خنک سریع جذب اعضا رئیسه مانند قلب، 

کبد و مغز می شود و به آنها آسیب جدی وارد می کند.

خواص درمانی روغن چوب صندل
شــفا آنالین- روغن چــوب صندل 
در طب ســنتی کاربرد فراوانی دارد و 
به عنــوان دارو در چین و شــرق هند 
محســوب می شــود کــه در درمان 
اختالل های روانی، ســرماخوردگی 
معمولی، عفونت مجــاری ادراری، 
بیماری های کبدی و کیســه صفرا 

مفید و آرامش بخش ماهیچه ها و دستگاه یکی از شناخته 
شــده ترین کاربردهای چوب صندل در رایحه درمانی 
است. رایحه درمانی به کار بردن اسانس ها و عطرها در 
درمان مشکالت روانی و جسمی است. همچنین چوب 

صندل در افزایش هوشیاری می تواند 
موثر باشد. عالوه بر این برای کاهش 
اضطراب نیز می توان از چوب صندل 
اســتفاده کرد. بررسی ها حاکی از آن 
است که روغن چوب صندل کاربرد 
موضعی هم دارد.ما اغلب تصور می 
کنیم این گیرنده ها فقط داخل بینی 
است در حالی که پوســت نیز دارای گیرنده های بویایی 
است و به همین دلیل روغن چوب صندل در درمان زخم 
و ترمیم پوست کاربرد دارد. از دیگر فواید چوب صندل تاثیر 

آن در پیشگیری از سرطان پوست است.
چگونه مهارت های اجتماعی 

کودک مان را تقویت کنیم؟
ایســنا- بررســی ها حاکی از آن اســت که سه روش 
اساســی وجود دارد کــه در موقعیت هــای اجتماعی 

انتخاب می شوند.
نخست، کودک رفتار دیگران را مشاهده کرده و آن را 
دنبال می کند. افراد بزرگسال هنگام صحبت با کودکان 
)و دیگران( ارتباط چشمی برقرار می کنند که با مشاهده 
این رفتــار کودکان متوجه اهمیت ارتباط چشــمی در 

مکالمات می شوند.
دوم،  کودکان از طریق فکر کردن در مورد آنچه که در 
اطرافشان رخ می دهد، یاد می گیرند. زمانی که کودک 
از خودش می پرسد چرا همبازی اش از بازی خود را کنار 
کشیده و قادر است متوجه شود کودک دیگر کسل شده 
است، به طور موفقیت آمیزی مهارت های اجتماعی 
را درک کرده اســت. ســوم، کودکان در عمل آموزش 
می بینند. زمانی که کودک با دیگران صحبت یا بازی 
می کند و شرایط به خوبی پیش می رود کودک به درک 
درستی از چگونگی ارتباط با دیگران دست پیدا می کند. 
زمانی که سطح تعامالت به خوبی پیش نمی رود کودک 

به دنبال آن می رود تا متوجه اشکال کار شود.
هلث الین در مطلبی به بررسی نکات ابتدایی پرداخته 
که به کودک کمک می کند تا به راحتی با دیگران ارتباط 

برقرار کند:
۱. صحبت کردن: همان طور که والدین، بسیاری از 
مهارت ها را به فرزندشــان آموزش می دهند، ممکن 
است بخواهند ضرورت های رفتاری و فرآیند تعامالت 
اجتماعی را برای کودک خود بازگو کنند. به طور مثال 
می توان به کودک آموزش داد پس از گفتن درخواست 
خود از کلمه لطفا اســتفاده کند. در حقیقت با این کار 
کودک بخشی از یک رفتار مودبانه اجتماعی معمول 

را آموزش می بیند.
۲. نشــان دادن رفتار صحیح: در نظر داشــته باشید 
کودکان از طریق مشــاهده آنچه که والدینشان انجام 
می دهنــد، آمــوزش می بینند. به طور مثال داشــتن 
رفتارهای مودبانه و کمک به همسایه ها به کودک نشان 
می دهد چگونه این رفتارهــا به تداوم رابطه اجتماعی 
کمک می کند. اگر دوست دارید کودکتان در برخورد 
با دیگران اعتماد به نفس داشــته باشــد، این کار را به 

او نشان دهید.
3. تکــرار کردن: زمانیکــه فرزندتان در یک شــرایط 
اجتماعی دچار مشکل می شــود می توان با صحبت 
کردن و شناســاندن نکاتــی که فراموش کــرده به او 
آموزش دهید تا بار دیگر در موقعیت مشــابه متفاوت 
عمل کند. سپس به عقب برگشته و تمامی نکات ذکر 
شده را مجدد تکرار کند. به یاد داشته باشید در سراسر 
زندگی فرد شــرایط اجتماعی جدیــدی وجود خواهد 
داشت و بسیاری از افراد به تمرین و آمادگی نیاز دارند. 

4. بــازی کردن: کــودکان روش های بــازی کردن با 
کودکان دیگر را تنها از طریق بازی بدســت می آورند. 
کودک با قرار گرفتن در فضایی که کودک دیگری وجود 
دارد فرآیند یادگیری را آغاز می کند. کودکان یکدیگر را 
هنگام بازی زیر نظر می گیرند و در نتیجه به همدیگر 
می آموزند چگونه می توانند از بازی کردن لذت بیشتری 
ببرند. زمانیکه کودک شــخصیتی خجالتی دارد بهتر 
است تنها با یک کودک و در فضایی آرام بازی کند و در 

نتیجه دچار ترس نمی شود. 

سالمت
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رئال مادرید، اولین باشــگاهی که لقب کهکشانی ها را به خود اختصاص داد، 
دوشنبه شب با تغییر در کادر فنی خود مواجه شد. زی زوی فرانسوی ها و یکی از 
کهکشانی های سابق این باشگاه، جای بنیتس را روی نیمکت این تیم گرفت 

و حاال او با چالش جدیدی مواجه شده است.

عملکرد ضعیف رافا
رافائل بنیتس، ســرمربی اخراج شده رئال مادرید در طول دوران کوتاه مدت 
حضــور در این تیــم در بازی مقابــل تیم های بزرگ ضعف خاصی داشــت و 
نتایج ضعیفــی گرفت. رافا غیر از برتــری ۲ بریک در خانه بیلبائو و تســاوی 
یک بریک در زمیــن اتلتیکومادرید، جدال با تیم های باالی جدول شــامل 
بارسلونا) شکست 4 بر صفر( ، ویارئال) شکست یک بر صفر( و سویا) 3 بر ۲( 
را از دست داد و به عبارت بهتر با احتســاب تساوی ۲ بر۲ مقابل والنسیا تنها 
۵ امتیــاز از ۱8 امتیاز ممکن)۲۷.۷ درصــد امتیاز در مجموع و ۰.8 درصد 
امتیــاز در هر بازی( مقابل بزرگان را به دســت آورد.  از طرفی رافا در جمع 3 
مربی اخیر باشــگاه شــامل خودش، آنچلوتی و مورینیو، بدترین عملکرد در 

فصل اول حضورش را داشت.

عجله ویکی پدیا
خبر انتصاب زیدان در ســاعت ۲۲ بــه وقت تهران روی خروجی ســایت هایی 
همچــون آس و مارکا قــرار گرفت، هرچند ویکی پدیا ســاعاتی قبــل از تمامی 
رســانه ها نام زیدان را به فهرست سرمربیان تاریخ باشــگاه رئال مادرید اضافه 
کرده بود. زیدان در نهایت سرمربی رئال شــد اما عجله ویکی پدیا برای معرفی 
او سوژه رسانه ها و به عنوان بهانه ای برای محتمل تر بودن رخ دادن این اتفاق 

جلوه داده شد.

هواداران؛ حمایت یا عدم حمایت از رئال
وب سایت مادریدی مارکا در نظرسنجی روز سه شــنبه خود از خوانندگان خود 
خواسته درباره زیدان و شایستگی و پتانسیل وی برای مربیگری در رئال مادرید 
نظــر بدهند، هر چنــد رای دهندگان الزامــا از هواداران رئال مادرید نیســتند 
اما معموال قســمت اعظمی از خوانندگان مــارکا را هواداران مادرید تشــکیل 
می دهند. در این نظر ســنجی که 9۱۲9۷ نفر شــرکت کرده انــد و طی آن ۵۷ 
درصد از رای دهندگان معتقدند که زیدان شایستگی مربیگری در رئال مادرید 
را ندارد!نویسنده وب ســایت مارکا در گزارشــی از این نظرسنجی یکی از علل 
بدبینی مــردم مادرید را ملی گرایی آنها توصیف کرده و نوشــته اســت: زیدان 
خیلی بزرگ اســت اما یک مربی اسپانیایی برای مردم مادرید بهتر از یک مربی 

فرانسوی است!

واکنش مربیان و بازیکنان سابق
ستاره های سابق فوتبال جهان در خصوص مربیگری زیدان در مادرید واکنش 

نشان دادند:
-دیوید بکام)دوســت زیدان و همبازی اش در رئــال(: انتخاب از این بهتر 

می شــد؟... کســی که در دوران خــودش، بهترین بود، حاال ســکان 
هدایــت تیــم را در اختیــار می گیرد. همان کســی کــه همه ما 

دوســتش داریــم. همانی که با شــور و هیجان و اشــتیاق 

بســیار آمده و هیچ خطایی را هم نمی پذیرد. به نظرم زیدان بهترین راه حل 
برای این پست بود.

-ژابی آلونسو)هافبک کنونی بایرن و دوست زیدان(: زین الدین موفق باشی!
-کریســتوف متســلدر)مدافع ســابق آلمان و رئــال(: فکر کنــم با حضور 
او، ترکیب رئال کامل شــد. رئال واقعا به رهبر ارکســتری مثل او نیاز دارد نه 

نوازنده!
-بیزانت لیزارازو)همبازی اسبق زیدان در تیم ملی فرانسه(: از انتخابش بسیار 
خوشــحالم. او در آغاز دوره مربیگری است. او مرا به یاد گواردیوال می اندازد که 

همین راه را طی کرد.
-دیدیه دروگبا)دوست ساحل عاجی زیدان(: موفق باشی برادر بزرگ!

-یورگن کلوپ)سرمربی آلمانی لیورپول(: آرزو می کنم زیدان در پست جدیدش 
موفق باشد

-دیدیه دشان)ســرمربی تیم ملی فرانسه و همبازی ســابق زیدان(: به زیدان 
تبریک می گویم، او لیاقت هدایت رئال را دارد

-ریمون دومنش)سرمربی اسبق فرانســه و زیدان(: اطمینان دارم زیدان در 
رئال موفق می شود

تیترهایی برای زیدان
نشــریه ها و ســایت های اروپایی هم به حضور زیدان روی نیمکت رئال مادرید 

واکنش نشان داده و اینگونه تیتر زدند:
-اکیپ فرانسه: رسمی شــد، زیدان جایگزین بنیتس در پست 

سرمربی رئال مادرید شد
-کیکــر آلمان: رئــال مادرید بنیتــس را بیرون در 

گذاشــت، زیــدان ســکان هدایــت را در اختیار 
گرفت.

-روزنامه لوپاریزین فرانسه: زیدان سرمربی رئال 
شد، زین الدین در آزمونی بسیار دشوار!

-روزنامه سوفوت بلژیک: خوشامد رئال مادرید 
به زیدان با ارائه پست سرمربیگری!

-گاردیــن انگلیــس: همانگونــه شــد که 
پیش بینــی می شــد: بنیتس عزل شــد و 

زیدان به عنوان جانشین آمد
-اشــپورت بیلد آلمــان: درب خروج برای 

بنیتــس بازشــد، زیــدان با شــور و هیجان 
سرمربی رئال شد

-نویه زورخر ســایتونگ سوئیس:بازهم تغییر و 
تحول مربیگری در رئال، بنیتس عزل شد، 

زیدان زمام امور را در اختیار گرفت

-روزنامه دیلی استار انگلیس: زیدان اسطوره  رئال با قبول سرمربیگری، دست 
مادریدی ها را گرفت

-روزنامه فولکس کرانت هلند: زیدان آقای جدید رئال مادرید  شد
-روزنامه پوبلیسیو پرتغال: فلورینتو پرز سکان هدایت کهکشانی ها را به زیدان 

بی تجربه سپرد
-روزنامه اونت لهستان: رویای زیدان به واقعیت رسید، آیا زین الدین به سرعت 

گواردیوال رئال خواهد شد؟!
-بلیک سوئیس: همه چیز قطعی شد، بنیتس عزل شد و زیدان آمد

-کوریر اتریش: رئال بر سرمربیگری زیدان مهر تایید زد

دستیاران زیدان
زین الدین زیدان ســرمربی تیم فوتبال رئال مادرید تمرینات این تیم را روز ســه 
شنبه با 4 دســتیار خود آغاز کرد. دیوید بتونی دستیار اول زیدان در رئال خواهد 
بود، این دو از مدت ها با هم دوســت هستند و به نوعی از ۱9 سالگی یکدیگر را 
می شناسند. حمیدو مسایدی فرانســوی که زیدان خیلی به او اعتماد دارد، در 
ریکاوری مصدومان و بازیکنان آســیب دیده تخصص دارد و برناردو رکوئنا هم 
بدنساز رئال مادرید است. لوئیس یوپیس مربی دروازه بانان رئال و کیلور ناواس 

و کاسیا هم زیر نظر او کار می کنند.

مورینیو جایگزین زیدان می شود!
رامون کالدرون، رئیس سابق باشگاه رئال مادرید ضمن 
پیش بینی روزهای سخت برای زین الدین زیدان، 
ســرمربی جدید قوهای ســپید، ادعا کرد این 
اسطوره گزینه اول ســرمربیگری قهرمان 
ســابق اروپا نبود. او پا را فراتر گذاشــت و 
اعالم کرد بــه محض ناکامی مردی که 
۷ ماه پس از انتخاب بنیتس، جانشــین 
سرمربی اسپانیایی شد، ژوزه مورینیو، 
فصل آینده ســرمربی قوهای سپید 
می شود. او گفت: برای زیزو آرزوی 
بهترین هــا را دارم امــا او در ایــن 
سمت کار دشــواری پیش رو دارد.

او شــخص مورد نظر پرس نیســت. 
فلورنتینــو نــه زیــزو بلکــه مورینیو را 
می خواســت. در این مورد شک ندارم. 
نمی دانم زیدان موفق می شــود یا نه اما در 
صورت ناکامی او، مورینیو فصل آینده سرمربی 

سفیدها نام می گیرد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

مسابقات رالی داکار ۲۰۱6 
این روزها در کشور آرژانتین 
در حال برگزاری است. رالی 
داکار بزرگترین و معتبرترین 
مسابقات موتورسواری و 
اتومبیل رانی جهان محسوب 
می شود.

تیتر دو

 نقل و انتقاالت زمستانی استقالل 
در تردید

نظری هم کنار کشید
در حالیکه در میانه های نیم فصل اول بهرام امیری 
از کمیته نقل و انتقاالت اســتقالل کنار رفته بود، به 
دلیل برخــی اختالف ها علی نظری هم قبل از نقل و 

انتقاالت زمستان ورود به این بازار را نپذیرفت.
اســتقالل به پنجره نقل و انتقاالت زمستانی رسید و 
البته پیش از ورود به این بازه زمانی دچار ســردرگمی 
شــد. علی نظری جویباری، معاون ورزشــی باشگاه 
اســتقالل که او هم یــد طوالیی در نقــل و انتقاالت 
اســتقالل دارد، به ســان بهرام امیری، از این سمت 
کنار رفت و او هم با وجود اصرار رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل باشگاه از پذیرش این سمت امتناع کرد.
اگرچه می شد این کناره گیری را پس از انتقادات زیاد 
معینــی، توفیقی ، افشــارزاده و دیگر اعضای هیات 
مدیره در جلســات هیات مدیره و البته در رســانه ها 
پیرامون نوع عقد قراردادها حدس زد اما اینکه دومین 
عضو باتجربه و فعال نقل و انتقــاالت هم این کار را 

قبول نکند، عجیب و غریب  به نظر می رسد.
نظری جویباری و بهرام امیری با سال ها تجربه در این 
رابطه می توانســتند عصای دست استقالل باشند و 
نقاط ضعف  این تیم را با لیست مظلومی از بین ببرند 
و حتی برخی بازیکنان را با فسخ قرارداد مواجه کنند 
اما ظاهرا دخالت در کارشان و انتقاد ها را - در حالی 
که این تیم در ابتدای فصل از دید مردم بهترین نقل و 
انتقاالت در میان باشگاه ها را داشتند – قبول نکردند 
و کنار کشــیدند. در واقع باید گفت استقالل در راس 
مدیریت خود مشــکالتی دارد که باید برطرف شوند. 
ورود اعضای هیات مدیره و نمایندگان اسپانســر به 
تصمیمات به دلیل مشــغله باالی بهرام افشــارزاده 
موجب اختالفاتی از همان ابتدای فصل شده و حاال 
پس از بهرام امیــری، نظری جویباری هم خودش را 
کنار کشیده و قبول نمی کند که در کاری که خودش 
متخصص است تازه واردها تصمیم گیر باشند. شاید 
هم به همین دلیل باشد که استقالل برخالف تراکتور 
سازی، گسترش فوالد، سیاه جامگان ، راه آهن ، و ... 

نتوانسته با بازیکنی تا کنون به توافق برسد.
باید دید استقالل در نقل و انتقاالت زمستانی چگونه 
توســط منتقدان امیری و نظری مهره جذب خواهد 

کرد شاید هم آنها بهتر عمل کنند.

خلعتبری می ماند، سپاهان 
ادینیو را نمی خواهیم

باشگاه سپاهان از ماندن محمدرضا خلعتبری در این 
تیم خبر داد. باشگاه سپاهان طی اطالعیه ای که آن 
را روی سایت رسمی خود قرار داده است توضیحاتی 
درباره وضعیت خلعتبری و ادینیو داد. در این اطالعیه 
آمده که محمدرضا خلعتبری تمایل دارد در سپاهان 
بماند و البته باشگاه سپاهان هم تمایلی به جدایی به 
او ندارد. به این ترتیب خلعتبری تا پایان فصل در جمع 
زردپوشان اصفهانی خواهد ماند. در بخش دیگری از 
این اطالعیه درباره ادینیو آمده که باشــگاه سپاهان 
تمایلی به جذب این بازیکن ندارد و درخواســتی هم 

برای استخدام این بازیکن نداشته است.

 پروین برای حل مشکل مکانی 
به دادسرا رفت

پیشکسوت باشگاه پرسپویس جهت پیگیری وضعیت 
دروازه بان پرســپولیس به دادســرا رفت. علی پروین 
صبح امروز با حضور در دادســرای فرهنگ و رسانه، 
پیگیر وضعیت سوشا مکانی شد. او پس از حضور در 
دادسرا برای دقایقی با وکیل مکانی صحبت کرد تا از 
وضعیت دروازه بان پرسپولیس اطالعاتی کسب کند. 
پروین پس از خروج از دادسرا، با خانواده مکانی روبه رو 
شد و ابراز امیدواری کرد تا مشکل سوشا مکانی هرچه 

زودتر حل شود.

دایی یکی از بهترین  
خریدهای خارجی هرتابرلین

پایــگاه اینترنتی فوکوس با تمجیــد از علی دایی او را 
یکی از بهتریــن خریدهای هرتابرلین در لیگ آلمان 
معرفی کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی فوکوس، علی 
دایی مهاجم تیــم ملی فوتبال ایران که چند صباحی 
را در لیگ آلمان گذراند، عملکــرد خوبی در فوتبال 
این کشور از خود به جای گذاشت. هرتابرلین در این 
فصل با هدایت داردای توانسته نتایج خوبی کسب کند 
و به نظر می رسد در پایان فصل همراه بایرن مونیخ و 
دورتموند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند. 
عملکرد خــوب هرتابرلین در این فصل باعث شــده 
اســت تا پایگاه اینترنتی فوکــوس برترین خریدهای 
تاریخ تیم پایتخت نشین فوتبال آلمان را معرفی کند 
که علی دایــی در بین ۵ خرید برتــر هرتابرلین جای 
گرفته است. دایی در سال ۱99۲ همراه بایرن مونیخ 
به قهرمانی در لیگ آلمان رســید و در همان ســال 
به عنوان اولیــن ایرانی تاریخ در دیــدار بایرن مونیخ 
و منچســتریونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپا در 
نوکمپ حاضر بود اما فرصت بازی به او نرسید. دایی 
پس از این سال از بایرن مونیخ جدا شد و به هرتابرلین 
پیوســت و در این تیم عملکرد خوبی در خط حمله از 
خود به جا گذاشت و توانست نقش مهمی در موفقیت 
این تیم در اروپا ایفا کند، از جمله گلزنی برابر تیم های 

بزرگی چون میالن و چلسی.

توافق پرسپولیس با بیرانوند
عد از بازداشت سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس و 
جدایی ایمان صادقی از جمع سرخپوشان، مسئوالن 
باشــگاه خرید یک دروازه بان جدید را در دســتور کار 
قــرار داده و مذاکراتی را بــا علیرضــا بیرانوند انجام 
دادند. بیرانوند با باشگاه نفت تهران قرارداد دارد ولی 
مدیرعامل این باشگاه برای جدایی این دروازه بان به 
پرسپولیس چراغ سبز نشان داده بود. بیرانوند عصر 
امروز سه شنبه به باشگاه پرسپولیس رفت و جلسه ای 

را با علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه برگزار کرد.

سیاستمداری رحمتی
چهره ای که ســید مهدی رحمتی دوشنبه شب در 9۰ از خود نشان داد با چهره ای 

که فوتبال ایران از دروازه بان سابق تیم ملی سراغ داشت، متفاوت بود.
اینکه باال رفتن سن و رسیدن به مرز 3۵ سالگی یا دوستان مشاورش 

در ایــن تغییــر رویه نقش داشــته اند، خیلی تفاوت نــدارد، مهم 
این اســت که رحمتی دیشــب رفتاری سیاســتمدارانه داشت و 

حرف هایش را به روشی سیاستمدارانه مطرح کرد.
مثــال جایــی کــه از پورحیــدری تعریف کــرد و گفــت که این 

پیشکســوت استقالل دنبال ســهم خواهی نیست و هیچ وقت 
حق طلبی نکرده مشــخص بود که با حرف هایش به چه 

فرد یا افــرادی کنایه می زنــد. در بخش دیگر که 
رحمتی از افرادی که با کلی گویی دنبال "بگم، 

بگم" هستند یا از "آقایان" و "دست های 
پشــت پرده" حرف می زننــد انتقاد 

کرد، می شد حدس زد منظورش 
کیست.

چالشبزرگزیزودررئال
آقای خاص جانشین زیدان می شود؟!

علی کفاشیان مطابق با شعار فیفا اصرار دارد که "سیاست از 
ورزش" جداست و حمایت از مرد بحرینی در انتخابات فیفا 
دخلی به اتفاقات رخ داده در این کشــور ندارد اما همتایان 
او در امــارات و عربســتان مطلقا با او موافق نیســتند و با 
اظهارنظرهایشان در این چند روز اخیر دوباره ثابت  کرده اند 

که نظری متفاوت دارند.
بــه گــزارش ایســنا، کمتــر از دو مــاه دیگــر انتخابــات 
فدراسیون بین المللی فوتبال برگزار می شود. در این میان 
کنفدراسیون های مختلف تصمیم شــان را برای حمایت 
از نامزدهای کســب عنوان ریاســت گرفته اند. حدود سه 
هفته قبل ســایت کنفدراســیون فوتبال آسیا بعد از جلسه 
هیات رییســه اعالم کرد که اعضا برای حمایت از شــیخ 
سلمان بحرینی به جمع بندی رســیده اند تا شانس رییس 
فعلی کنفدراســیون فوتبال آسیا در رقابت با دیگر نامزدها 
و به ویژه در رقابت با اینفانتینو سوییسی و شاهزاده "علی" 

اردنی افزایش یابد.
شانس شیخ سلمان در رقابت انتخاباتی فیفا وقتی بیشتر 
می شــود که بدانیم شــیخ احمد کویتی به عنــوان یکی از 
تاثیرگذارتریــن چهره های ورزش دنیا هم پشــت همزبان 
بحرینی اش در آمده تا ورزش آسیا مهمترین کرسی ورزش 
دنیا را به تسخیر خود در آورد. این موضوع را اگر کنار قرابت 

فرهنگی و زبانی کشــورهای عربی در آسیا با کشورهای 
عربی آفریقا بگذاریــم و اتحاد اعراب در موضوعی حیاتی 
را به عنوان یک اصل قبول داشــته باشــیم، شانس شیخ 
سلمان برای کســب یک پیروزی بزرگ بیشتر و بیشتر هم 

می شود.
آنچه در این میان شــاید به بزرگترین مشکل شیخ سلمان 
تبدیل شــود، اعتــراض کمیته هــای بین المللی حقوق 
بشری است که به نقش شیخ سلمان در سرکوب و کشتار 
معترضان بحرینی و عضویت او در خاندان ســلطنتی این 

کشور تاکید دارند. در این میان رای 
فدراسیون فوتبال ایران هم اهمیت 
فراوانی پیدا کرده است چرا که نقش 
ایــران در همراه کردن چند کشــور 

می تواند تاثیرگذار باشد.
هر چه قدر فدراسیون فوتبال ایران 
بــا تاکید بــه شــعار فیفا بــر جدایی 
"سیاست از ورزش" اشــاره دارد اما 
از آن طرف همتایان علی کفاشیان 
در کشورهای عربی در این چند روز 
با حرف هــا و رفتارهایشــان دوباره 
ثابــت کرده اند که برای اســتقالل 

فوتبال اهمیتی قائل نیســتند و تابــع حکومت های خود 
در تصمیم گیری و اظهارنظرهایشــان هســتند چه اینکه 
مســووالن باشــگاه های عربســتانی جلوتــر از خیلی از 
سیاستمداران سعودی به حضور تعدادی ایرانی در سفارت 
کشورشان در تهران واکنش نشــان دادند و به بهانه "نبود 
امنیت" خواستار برگزاری بازی هایشان با تیم های ایرانی 
در خارج از تهران شدند و امروز هم یوسف السرکال اماراتی 
که در سال های گذشته از طرف ایران "یک دوست" معرفی 
می شد از تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان حمایت کرد.
اکنــون باید دید بعد از صف کشــی 
بعضــی کشــورهای عربــی علیه 
ایران و اظهارنظرهای غیر ورزشی 
مسووالن فدراســیون  کشورهای 
عربســتان و امارات، فدراســیون 
فوتبــال ایران در انتخابــات فیفا از 
نامزد بحرینی حمایت می کند یا در 
اعتراض به تصمیم سیاسی بعضی 
از کشورهای عربی از جمله بحرین 
در تعطیلی سفارت خانه های خود در 
تهران، فدراسیون فوتبال ایران هم 

رایش را تغییر می دهد؟

فدراسیون فوتبال در انتخابات فیفا طرف چه کسی  را می گیرد؟

ورزش
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خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
|   20۱6 ژانویــه   5   |   ۱43۷ ربیــع االول   24   |   ۱394 مــاه  دی   ۱5 سه شــنبه  |   اوقات شــرعی: اذان صبح: 5:43  |  اذان ظهر 12:09  |  غــروب آفتاب:  17:04  |   اذان مغرب: 17:24  ||   

تاریک شد از مهر دل افروزم روز
شد تیره شب، از آه جگرسوزم روز
شد روشنی از روز و سیاهی ز شبم

اکنون نه شبم شب است و نه روزم روز
)منوچهری دامغانی، قرن پنجم، رباعیات(

کتابم را معرفی کنم یا ببخشم؟
رئیس سازمان کتابخانه ملی ایران، در اردیبهشت 8۷ گفت هر شهروند ایرانی در شبانه روز تنها دو 
دقیقه از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص می دهد که این میزان در مقایســه با کشورهای 
توســعه یافته همانند ژاپن و یا انگلیس که ســرانه مطالعه در حدود 9۰ دقیقه در روز اســت و یا در 
مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای همانند ترکیه یا مالزی که این عدد نزدیک به ۵۵ دقیقه در 
روز است، یک فاجعه است که با توجه به حضور فعال فضاهای مجازی و سر به درون گوشی ها و 
تبلت ها رفتن شاید بتوان این آمار را به زور اندکی تغییر داد. از سوی دیگر هزینه باالی چاپ و تیراژ 
پایین کتاب ها و از سوی دیگر عدم عالقه مندی مخاطب برای خرید آثار ادبی نیز باعث شده است 
کتاب ها دیگر آن رونق گذشته را نداشته باشند، در واقع شاید به جد بتوان گفت که کتاب و ادبیات 
امروز بی فروغ شده است. اگر روزی ورق زدن کتاب برای کتاب خوان ها لذتی وصف ناشدنی بود، 
امروز شــاید جست وجو کردن و خواندن کتاب های الکترونیکی که به راحتی در دسترس هستند 
لذت بخش باشد. در این میان گاه حرکت های خودجوشی از سوی اهل فرهنگ شکل می گیرد که 

بسیار دلنشین است. مثال اتفاقی که فرهنگ دوستان اهوازی در ایام عزاداری ساالرشهیدان رقم 
زدند و آن نذر کتاب بود. درست در زمانی که همه به دنبال نذری دادن در اشکال مختلف هستند، 
نذر کتاب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار نکته پر اهمیتی است و ای کاش بتوان عالوه بر 
اینکه به فکر غذای جسم بود، به فکر غذای روحمان نیز باشیم. درحالی که ما تالش می کنیم بلکه 
بتوانیم یک دقیقه بر سرانه مطالعه بیفزاییم سال های بسیار دور، مردم فرانسه حرکت خودجوشی 
را شکل دادند و کتاب هایی را که می خواندند در مکانی جا می گذاشتند تا شخص دیگری نیز این 
امکان را داشته باشــد که بتواند کتابی را مطالعه کند. این رویکرد نه تنها باعث شد افزایش سرانه 
مطالعه درآن کشــور باال برود، بلکه این حرکت خودجوش شکل جدی به خود گرفت و هنوز هم 
ادامــه دارد. هرچند دولت نیز دراین میان نقش کمرنگــی را برعهده گرفت و خرده حرکتی در این 
زمینه انجام داد اما نتوانست دراین زمینه موفق عمل کند. نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای 
ترویج فرهنگ کتابخوانی مدتی تالش کرد و ایســتگاه های مطالعه را راه اندازی کرد اما به دلیل 

اینکه این موضوع خیلی مطالعاتی نبود و فقط از ســر اینکه حرکتی شکل گرفته باشد، انجام شد 
به نوعی می توان گفت شکســت خورد. در همین وانفســای به هم ریخته کمبود سرانه مطالعه و 
کمبود کتاب جوانان ایرانی حرکتی را که سال ها پیش مردم فرانسه شکل دادند شروع کردند و در 
مکان های فرهنگی اقدام به این فعالیت کردند، امید است که بتوانند حداقل با این حرکت های 
کوچک، کشتی شکسته سرانه مطالعه را در ایران از غرق شدن نجات دهند. اما سوال اینجاست 
که با پایین بودن سرانه مطالعه و هزینه باالی خرید کتاب، آیا جا گذاشتن کتاب، می تواند حرکت 
شایسته ای باشد و می تواند به آمار مطالعه ایران کمک کند یا نه؟ اصال کتاب خوب را باید معرفی 
کرد یا بخشید؟ به نظر می رسد با توجه به سرانه پایین مطالعه به خصوص در بین جوانان حرکت های 
اینچنینی می توانند موتور خاموش مطالعه را روشن کنند. بیاییم در کنار فعالیت های روزانه خود 
ساعتی هر چند کوتاه را به مطالعه اختصاص دهیم چرا که کتاب می تواند بهترین دوست انسان 
)منبع: هنرآنالین/ زینب افتخاری( باشد. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

رقابت »هری پاتر« و »ناتور دشت«
از میان ۵۰ رمان تاریخ ادبیات جهان، بهترین رمان دوران »بلوغ« 

انتخاب می شود
در یک فستیوال ادبی که برای انتخاب بهترین رمان درباره سن بلوغ و بزرگ شدن نوشته شده، هری 
پاتر و جین ایر مقابل هم قرار می گیرند و البته سلینجر نیز جای خود را دارد. به گزارش ایندیپندنت، 
امسال هیاتی از متخصصان ادبی سعی می کنند بهترین رمان نوشته شده در تاریخ درباره »رسیدن 
به سن بلوغ« را معرفی کنند و با این کار به یک سوال کلیدی پاسخ می دهند: آیا اثری می تواند »ناتور 
دشت« نوشته جی دی سلینجر را شکست دهد؟ سازمان دهندگان فستیوال ادبی ایندپندنت َبت، 
فهرستی اولیه شامل ۵۰ رمان را ترتیب داده اند که گستره آن چند قرن و سبک ادبی را دربرمی گیرد 
و هری پاتر را مقابل جین ایر و پیپ از رمان »آرزوهای بزرگ« چارلز دیکنز را مقابل کریســتوفر، پسر 
نوجوان رمان »ماجرای عجیب سگی در شب« قرار می دهد. ویو گراسکوپ مدیر هنری فستیوال، 
این فهرســت را از بررســی های قبلی، پیشــنهادهای متخصصان و راه حل های رسانه اجتماعی 
جمع آوری کرده اســت. »محور موضوعی کلی« مورد نیاز برای ورود به این فهرســت این است که 
رمان باید به تجربه های حرکت از کودکی به سمت بلوغ بپردازد و باید خواننده در حالیکه سال های 
نوجوانی اش را پشــت ســر می گذارد آن را کشف کند. انتخاب های گلچین شــده »زنان کوچک« 
نوشــته لوییزا می آلکوت، »ورنون گاد لیتل« نوشته دی بی ســی پِیر، »گوشت روی گندم« نوشته 
چارلز بوکفسکی و »بادبادک باز« نوشته خالد حسینی را هم شامل می شوند. خانم گراسکوپ گفته 
است: »من می خواهم گستره انتخاب ها تا جایی که ممکن است بزرگ باشد تا داوران بتوانند واقعا 
بحث کنند و درست پارامترها را تعیین کنند. مهم است که این رمان های رسیدن به بلوغ را به عنوان 
چیزی تساوی گرا ببینیم و آن وقت می توانیم چشم های مان را از طریق ادبیات به تجربه های زندگی 
فرد دیگری باز کنیم«. رمان های ژانر بزرگســاالن جوان این لیست شامل »بازی های گرسنگی« 

سوزان کالینز می شود و رمان »هری پاتر و سنگ جادو« 
نوشــته جی کی رولینگ هم در آن حضور دارد. ممکن 
است فکر کنید هری پاتر رمانی درباره رسیدن به سن بلوغ 
نیست اما مدیر این فستیوال می گوید؛ »برای یک نسل، 
این کامال یک رمان رسیدن به سن بلوغ است«. از دیگر 
داستان های غیرعادی فهرســت هم می توان به رمان 
پادآرمان گرای »هرگز مرا رها نکن« کازوئو ایشــیگورو و 
»ارباب مگس ها« به قلم ویلیام گولدینگ اشــاره کرد. 

سلینجر هم با »ناتور دشت« از اصلی ترین مدعیان این فستیوال است. »ناتور دشت« جی دی سلینجر 
یکی از رمان های محبوب بدیهی این فهرست است که در مدارس جهان درس داده می شود. خانم 
گراسکوپ می گوید: »آیا چیزی می تواند ناتور دشت را از مقام اول کنار بزند؟ شخصا من طرفدار رمان 
»ظرف زنگ« نوشته سیلویا پالت هستم. این کتابی بود که باعث شد من بخواهم نویسنده باشم«. 
هیات داوران این فستیوال در روز بیست و هشــتم ماه فوریه به هدایت خانم گراسکوپ و با حضور 
جان والش ستون نویس ایندپندنت این فهرست اولیه را به ۲۱ رمان کاهش می دهد و در نهایت یک 
رمان را به عنوان برنده انتخاب می کند. گراسکوپ می گوید: »مردم را تشویق می کنم این کتاب ها 
را دوباره بخوانند و ببینند هنوز هم همان تاثیر را دارند یا نه؟ اینها کتاب هایی برای زمان های خاص 
در زندگی شما هستند. چه اهمیتی دارد اگر آ نها وقتی 6۰ سال دارید احساس ژرف بودن برای تان 
ایجاد نکنند؟« رمان هری پاتر را نسل امروز به خاطر فیلم هایی که بر اساس آن ساخته شده به خوبی 
می شناســند. ناتور دشت اثر جروم دیوید سالینجر نیز به قهرمانی شخصیتی نوجوان به نام هولدن 
کالفیلد نخستین بار در سال ۱9۵۱ در امریکا به چاپ رسید. این کتاب ابتدا در دهه ۱34۰ با ترجمه 
احمد کریمی حکاک، بار دیگر در دهه ۱3۷۰ با ترجمه محمد نجفی، و بار ســوم در ســال ۱394 با 

ترجمه آراز بارسقیان در ایران منتشر شده است. )منبع: مهر(

وقتی بیدها گریه می کنند
محمدرضا لطفی ۱۷ دی ماه سال ۱3۲۵ در گرگان به دنیا 
آمد. موسیقی را نزد اســتادانی چون علی اکبر شهنازی و 
حبیب الله صالحی در هنرستان موسیقی فراگرفت. سپس 
در دانشکده موسیقی نزد استادان بنام موسیقی آن زمان 
از جمله نورعلی برومند، عبدالله دوامی و ســعید هرمزی 
به تکمیل آموخته هایش پرداخت. اســتعداد شگفت او در 
نواختن تار و سه تار و ســاخت تصنیف هایی با بار حماسی 
و عرفانی خیلی زود او را به شــهرت رساند. لطفی در سال 

۱343 جایزه نخســت موسیقی دانان جوان کشور را به دســت آورد. همچنین در جشنواره موسیقی 
جشن هنر ۱3۵4 در شیراز به همراه محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر به اجرای راست پنجگاه 
پرداخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. او عبدالله دوامی را در اجرای ردیف آوازی با ساز تار همراهی 

کرده است.
سال ۱3۵3 به عضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاری خود را با رادیو 
آغاز کرد. سال ۱3۵4 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده 

به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت.
کانون موسیقی چاووش را با همکاری هنرمندانی مثل حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر 
شــکارچی و... راه اندازی کرد و طی یک فعالیت چشمگیر آثاری از این گروه به جای ماند که به گفته 
بسیاری از اساتید از بهترین کارهای موسیقی ایران به شمار می روند. »گریه بید« از جمله درخشان ترین 
آثار اوست. از دیگر آلبوم هایش می توان به این نام ها اشاره کرد: زخمه ساز، بهانه از توست، خموشانه، 

بیداد و... محمدرضا لطفی ۱۲ اردیبهشت ۱393 درگذشت.

شهرداری تهران کارخانه تولید آسفالت دارد؟ 
من که تا امروز نمی دانستم شهرداری تهران کارخانه تولید آسفالت دارد. شما می دانستید؟ جالب این 
است که شورای شهر تهران حکم تعطیلی این کارخانه را صادر کرده، اما شهرداری تا به حال در این 
زمینه اقدامی جدی صورت نداده است. همین امر سبب شده شهردار تهران امروز از یکی از اعضای 
شورای شهر در این باره تذکر بگیرد. خبر این تذکر را در ادامه می خوانید: رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به آالیندگی کارخانه تولید آسفالت متعلق 
به شهرداری تهران، گفت: این کارخانه با وجود داشــتن حکم توقف فعالیت، همچنان فعال است 
از این رو به شهردار تهران برای فعالیت آالینده این مجموعه از شهرداری تذکر می دهم. رحمت الله 
حافظی سه شــنبه ۱۵ دی ماه، در تذکر پیش از دستور جلســه علنی امروز شورای شهر با بیان اینکه 
ابزار قانونی برخورد با صنایع و مشاغل آالینده در اختیار شهرداری است، اظهار کرد: متاسفانه شاهد 
هستیم برخی از فعالیت های شهرداری تهران آالینده محیط زیست است که نمونه آن کارخانه تولید 
آســفالت در منطقه ۱8 شهرداری اســت. وی ادامه داد: سال گذشته تذکر شــفاهی مبنی بر توقف 
فعالیت این کارخانه به شهردار منطقه ۱8 داده شد که وی در پاسخ اعالم کرد کارخانه متعلق به یکی 
از معاونت های شهرداری است. پس از این موضع گیری، مسیر قانونی برای توقف فعالیت کارخانه 
از طرف کمیسیون سالمت شورا طی شــد که خروجی آن صدور حکم کمیته بند ۲۰ بود. حافظی با 
اشــاره به اینکه حکم کمیته بند ۲۰ را شــهرداری منطقه به کارخانه ابالغ نکرده است، تاکید کرد: با 
توجه به اهمیت موضوع و مشکالت زیست محیطی ناشــی از فعالیت کارخانه آسفالت، به شهردار 
تهران برای توقف فعالیت کارخانه آسفالت سازی تذکر جدی داده می شود تا حکم صادره ابالغ و اجرا 
شود. حافظی درباره مشکالت منطقه ۱۵ و فعالیت اوراقچی ها، گفت: بر اساس اقداماتی که شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل صورت داده است، این صنف تابستان 9۵ به مجتمع ثامن الحجج واقع 

در منطقه فرون آباد خارج از شهر تهران منتقل خواهند شد.
وی درباره فعالیت کارخانه سیمان در این منطقه نیز افزود: بازدیدی از کارخانه صورت گرفت و بر اساس 
رصد آنالین اداره کل محیط زیست تهران و فرمانداری ری مشخص شد خروجی این کارخانه آالینده 
نیســت. آنچه موجب آلودگی هوا شده فعالیت دو کارگاه ســنگ خردکنی متعلق به بخش خصوصی 
است که در مجاورت کارخانه سیمان است و از ساعت ۲3 تا ۵ صبح فعالیت دارند. البته با تالش های 
صورت گرفته حکم توقف فعالیت این دو کارگاه سنگ خردکنی در کمیته بند ۲۰ صادر شده است. رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شــهر تهران، تاکید کرد: متاسفانه این 
حکم به دســتور دیوان عدالت اداری متوقف مانده است این در حالی است که سالمت مردم به دلیل 
این فعالیت ها به خطر افتاده است. نگذاریم بیشتر از این سالمت مردم تهدید شود، از این رو درخواست 
می شــود که دیوان عدالت اداری در اجرای حکم همراه شود.  حافظی همچنین به سنگ بری های 
خیابان فدائیان اسالم اشاره کرد و گفت: غرب این خیابان در محدوده منطقه ۱6 است که تنها ابزارزنی 
می کنند اما در شــرق این خیابان که جزء محدوده منطقه ۱۵ است قله بری نیز می کنند که این اقدام 
موجب آلودگی صوتی و ایجاد گرد و غبار شدید می شود از این رو از شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری 

تهران درخواست می شود که ورود جدی برای توقف این فعالیت داشته باشد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

حمایت از »آشغال های دوست داشتنی« 
شــهاب حســینی از مقام خود به عنوان مشاور دبیر 
سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر استعفا داد. 
حسینی در نامه ای سرگشــاده دالیل استعفای خود 
را توضیح داد. متن نامه حســینی بدین شرح است: 
»پذیرش ســمت مشاور دبیر جشــنواره سی و چهارم 
فیلم فجر در خالل مشغله کاری ام، صرفا به این دلیل 
بود که تصور مي کردم در این دوره، وجود نگاهی نو و 
اندیشه ای تازه موجب عدم تکرار اشتباهات گذشته و 

رفع نواقص دوره های قبل خواهد شد... اما متاسفانه، موضع گیری دبیر جشنواره سی و چهارم 
فیلم فجر در قبال فیلم »آشغال های دوست داشتنی« و اطالق اصطالِح »معضل« به این اثر 
که با مجوز قانوني وزارت محترم ارشــاد ساخته شــده و طی چند دوره گذشته در محاق بدبینی 
و ســیاه نگری قرار گرفته، امری قابل تامل، و نشــانگر بطالن تصورات پیشــین بنده است.... 
اینجانب، سیدشهاب الدین حسینی به عنوان بازیگر فیلم مذکور در جهت کاهش معضالت دبیر 
محترم جشنواره فیلم فجر، بدین وسیله از سمت مشاور جشنواره سی و چهارم، اعالم انصراف و 
کناره گیری می نمایم. امید که یگانه یار متعال، دل های ما را به نور مهربانی و امید روشن گرداند.
محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در نشست مطبوعاتی این جشنواره و در 
پاسخ به پرسشی درباره حضور یا عدم حضور فیلم »آشغا ل های دوست داشتنی« سومین فیلم 
محســن امیریوسفی در این دوره از جشــنواره از آن به عنوان معضل یاد کرده و گفته بود که این 

فیلم هر سال به معضلی برای جشنواره فیلم فجر تبدیل می شود.

لیال حاتمی و کوروش تهامی در »رگ خواب«
حمیدنعمت اللــه و تیم تولید »رگ خــواب« به حوالی 
خیابان های سمیه رسیدند و تا امروز 3۰ درصد از مراحل 
تولید فیلم را پشت سر گذاشتند. با اعالم فهرست نهایی 
فیلم های حاضر در بخش سودای سیمرغ جشنواره 
فیلم فجر، گویا فیلم »رگ خــواب« حمید نعمت الله 
یکی از غائبان بزرگ جشنواره است. تیم تولید این پروژه 
سینمایی در حوالی خیابان سمیه تهران کارش راشروع 
کرده است و تا امروز کوروش تهامی و لیال حاتمی جلوی 

دوربین نعمت الله رفتند. 3۰ درصد از مراحل فیلم برداری تازه ترین اثر سینمایی حمید نعمت الله 
انجام شــده و کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون در اولین همکاری اش با نعمت الله با گریم 
جدیدی جلوی دوربین رفته است. هفته  آخر آذرماه تولید فیلم سینمایی »رگ خواب« در تهران شروع 
شــد. این فیلم که با نام »مینا« پروانه ساخت گرفت، نوشته معصومه بیات است و خود نعمت الله 
تهیه کننده آن اســت. قصه این فیلم درباره اضمحالل یک زن است و به نظر می رسد نعمت الله 
قصد دارد فضایی متفاوت را در این فیلم تجربه کند. برخی از عوامل این اثر سینمایی عبارتند از: مدیر 
فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: بابک اردالن، تدوین: مهدی سعدی، طراح صحنه: 
حمیدرضــا میرزامحمدی، طراح لبــاس: آزاده قوام، مجری طرح و طراح گریم: ســهند ترابی، 
عکاس: امیرحسن شجاعی، منشــی صحنه: شیدا یوسفی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: فواد 
چاومه، دستیاران کارگردان: ایما استمراری، علیرضا اسکندر، بامداد نعمت الله، منشی صحنه: 

شیدا یوسفی، دستیار برنامه ریز: شبنم شبدیز، نورپرداز: داود محمدی و...

طرح: Alessandro Gatto/ ایتالیا سفرت به خیر اما.../ به شکوفه ها به باران برسان سالم ما را.... )محمدرضا شفیعی کدکنی( 


