
اعالم آمادگی امارات 
برای اعزام نیرو به سوریه 

تساوی ها صدر جدول را 
به هم پیچید

گروه های جدید مشمول 
پرداخت مالیات

اولتیماتوم ۶ ماهه 
ایران به هند

 »امتحان« ؛ تنها راه 
احراز فقاهت نباشد

حمله عوامل شهرداری 
به یک کارواش

راه مقابله با این 
خودخوری خردساالن  

 آغاز مذاکرات 
سطح باالی ایران و اروپا 

انور قرقاش، وزیر مشــاور در امــور خارجه امارات، 
نســبت به پیوستن کشــورش به ائتالف آمریکایی، 
اعالم آمادگی کــرد. قرقاش در گفت و گــو با منابع 
رسانه ای اماراتی در ابوظبی، ضمن اعالم این خبر 
افزود: »ما همگام با دیگر کشــورها، برای مبارزه با 
داعش، آمادگی اعزام نیروی زمینی را به ســوریه و 

حتی یمن داریم« ...

در پایان هفتــه نوزدهم لیگ برتر اگرچه صدرجدول 
دســت نخورد اما رقابت در باالی جدول به شــدت 
فشرده شد. اســتقالل تهران با تساوی برابر همنام 
اهــوازی و قعرنشــین خــود نتوانســت از موقعیت 
فوق العاده ایجاد شده تساوی پرسپولیس و ذوب اهن 
اســتفاده کند و حاال هم امتیاز با استقالل صنعتی 

خوزستان و تنها به لطف  ...

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی با اعــالم طرح 
شناســایی گروه هایی که خارج از تــور مالیاتی قرار 
دارند، گفــت: رویکرد قانــون جدیــد مالیات های 
مســتقیم بر توجه به حقوق مردم استوار است. سید 
کامل تقوي نژاد به تشریح رویکردها و سیاست هاي 
کلي حاکم بر اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم 

پرداخت و گفت: رویکرد  ...

ایران از پاالیشــگاه های هندی نظیر اســار اویل و 
مانگالور خواســته تا بدهی های نفتی قبلی شان را 
که به بیش از 6 میلیارد دالر می رســد، در طی 6 ماه 
آینده به یورو تسویه کنند. با لغو تحریم های آمریکا، 
ایران به پاالیشگاه های هندی گفته که عمر مکانیزم 
پرداخت 45 درصد بدهــی های نفتی ایران به روپیه 

و حفظ 55 درصد باقیمانده  ...

امام جمعه موقت اصفهان گفت: برای من و بســیار 
دیگری مانند من که ســال ها اســت از فضای حوزه 
علمیه دور شده ایم امکان شرکت در آزمون خبرگان 
وجود نداشت در حالی که ممکن بود یک طلبه جوان 
20 یا 25 ســاله که 11 سال درس حوزه را گذرانده در 
این امتحان موفق به اخذ درجه اجتهاد شود.  حجت 

االسالم محمد تقی رهبر  ...

امروز ویدئویی از سوی یکی از کارواش های موقوفه 
تهران منتشر شد که حمله تعداد زیادی از نیروهای 
شهرداری را به کارواشــی در تهران نشان می دهد. 
حمله ای که با ضرب و شتم کارگران و تخریب اموال 
این کارواش همراه بوده اســت.  بنا بر گزارش های 
مردمی و رئیس هیات امنای مسجد قدس در اولین 

ساعات بامداد  ...

بســیاری از والدیــن زمانی کــه متوجه می شــوند 
فرزندشــان در حال جویــدن ناخن هایش اســت، 
ناراحــت و آزرده خاطر مــی شــوند و او را از این کار 
منع می کنند. والدیــن از این که ناخن جویدن مانند 
مکیدن انگشت، تاباندن موی سر و چرخیدن در اتاق 
به شکل یک رفتار درآید، نگران اند. معموال عادت با 

تکرار یک رفتار  ...

مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه گفت: 
دور تــازه مذاکرات ایــران و اتحادیه اروپــا با عنوان 
»مذاکرات ســطح باال « فردا - دوشنبه - با حضور 
هلگا اشــمید و هیات کارشناسی اروپا در تهران آغاز 
می شود.رییس هیات مذاکره کننده ایران با اتحادیه 
اروپا اظهارداشت: هیات اروپایی به سرپرستی خانم 
اشــمید به تهران می آید و مذاکرات سطح باال بین 

ایران و اتحادیه اروپا  ...
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 میزبانی 
فقط در ایران!

نشست مشترک وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور 
خارجه و اعضای فدراســیون فوتبال با تاکید بر حق 
میزبانی ایــران در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
برگزار شد. نشست مشــترک وزیر ورزش و جوانان و 
اعضای فدراســیون فوتبال و نمایندگان وزارت امور 
خارجه در مورد اختالفات فوتبالی اخیر میان ایران و 
عربستان برگزار شــد و در نهایت تصمیم بر آن شد تا 

صفحه ۷ایران بر موضع خود  ... صفحه ۲

عزم انتخاباتی 
رئیس جمهور

عده ای می خواهند زن همیشه در خانه محصور بماند

دیدار انتخاباتی وزیر 
کشور با رهبر انقالب 

قائــم مقام و ســخنگوی وزارت کشــور گفت: فقط 
147 نفــر می توانند تقاضــای تجدیدنظرخواهی به 
رد صالحیت ها را داشته باشــند. حسینعلی امیری 
در خصوص اینکه نتایج بررسی صالحیت ها توسط 
شــورای نگهبان هنوز به برخی اعالم نشده است، 
عنوان کرد: نتایج به تدریج اعالم می شــود ممکن 

صفحه ۲است کد ملی و  ...

»ایرباس« از نمای نزدیک
صنایع ایرباس به عنوان یک گروه اقتصادی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۰ تاسیس شد. در این گروه شرکت های 
آئرواسپاسیال فرانسوی و دویچه ایرباس آلمانی هر یک ۳۶٫۵ درصد، هاوکر سیدلی بریتانیایی ۲۰ درصد 
و فوکرهلندی ۷ درصد سهم کاری داشتند. در سال ۱۹۷۱، آئرواسپاسیال و دویچه ایرباس جمعا سهام خود 
را به ۴۷٫۹ درصد کاهش دادند. تا شرکت اسپانیایی کاسا بتواند ۴٫۲ سهام را دریافت کند. در ژانویه ۱۹۷۹ 

صفحه 5شرکت هوافضایی بریتانیا که مالک جدید هاوکر سایدلی بود، ۲۰ درصد سهم را از آن خود کرد ...
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محمدرضا عارف:باز هم شهریار!

وظیفه ما با وجود رد صالحیت ها حضور در انتخابات است
محمدرضا عارف در جمع اعضای شاخه جوانان ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران با بیان این که با امید به کار 

خود ادامه می دهیم، افزود: بعضی از اتفاقات که هدف آن کنار رفتن ما است با آرامش مردم به سود ما خواهد بود 
بنابراین با جدیت بیشتر این مسیر را ادامه دهید چرا که وظیفه ما حضور است.عارف تاکید کرد: راه همین است 
راه دیگری نداریم، ما خودمان را داخل نظام تعریف می کنیم، اگر بخواهیم بر جام های دیگر در کشور شکل 

بدهیم.وی همچنین گفت: رد صالحیت ها برای ما اتفاق افتاده ، نسل جوان باید خوشحال باشد که 
به عرصه انتخابات وارد شدند.رییس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان با بیان 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3این که چهره های شاخص به لیست وزن می دهند، افزود: ولی این رد صالحیت ها  ... صفحه ۷

در روزهایی که ســارا عبدالملکی، ملی پوش 
راگبی ایران در بی خبری روی 
تخت بیمارستان خوابیده 
بود و تنها چند حرکت 
مردمــی در فضــای 
مجازی برای 
از  حمایت 

او  ...

تشدید رقابت نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا در روند انتخابات

جنجال دموکرات ها، حواشی جمهوری خواهان
صفحه ۲

صفحه 3

نماینده مردم تهــران در مجلس 
گفت: لیست  وکیل الدوله ها برای 

تقلیل مجلس ...

معاون سیاسی استانداری تهران 
گفت: وضعیت بررسی صالحیت 

۵۶ داوطلب  ...

دبیر کل حزب موتلفه اســالمی با 
اشاره به تجربه انتخابات سال ۹۲ 

گفت ...

لیست  
وکیل الدوله ها 

منتشر خواهد شد

وضعیت ۵۶ 
نفر هنوز 

معلوم نیست

اشتباه  سال 
۹۲ را تکرار 

نمی کنیم
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دیدار انتخاباتی وزیر کشور با رهبر انقالب 
قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور گفت: فقط 147 نفر می توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی به رد صالحیت ها را داشته 
باشند. حسینعلی امیری در خصوص اینکه نتایج بررسی صالحیت ها توسط شورای نگهبان هنوز به برخی اعالم نشده است، 
عنوان کرد: نتایج به تدریج اعالم می شود ممکن است کد ملی و سایر مشخصات برخی ناخوانا یا ناقص باشد و این کار قدری 
طول بکشد. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر نتایج وجود دارد، گفت: قانون مسیر کار را مشخص کرده است آنها 
که در مراحل قبل تایید صالحیت شدند و االن توسط شورای نگهبان رد شدند می توانند تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته 
باشــند که البته تعداد این عده محدود به  147 نفر است برای اعتراض سایر افراد راه مسدود است. قائم مقام و سخنگوی 

وزارت کشور تاکید کرد: در جریان بررسی صالحیت ها، ما مشورت های الزم را به عنوان نظر دولت به شورای نگهبان ارائه کردیم. آنها هم می توانند بپذیرند 
یا نپذیرند ما در مشورت های خود به شــورای نگهبان تاثیر رد و تایید صالحیت ها بر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کردیم و نهایتا تصمیم این 
شورای چیزی اســت که امروز می بینیم. او افزود: وزرات کشور به عنوان عضوی از دولت تالش کرد مشورت های الزم را با شورای نگهبان داشته باشد، 
مکاتبات الزم هم انجام شــد و ما طی جلسات متعددی در شورای نگهبان حاضر شدیم و در نهایت محصول کار نتایجی بود که دیروز اعالم شد. امیری با 
تاکید بر اینکه نظر وزارت کشــور به شورای نگهبان صرفا مشورتی بوده است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ناظر کلیه مراحل انتخابات است از این به 
بعد اگر کسی صحبتی دارد باید با خود اعضای شورای نگهبان صحبت کند. سخنگوی وزارت کشور در مورد دیدار وزیر کشور با رهبری گفت: در جریان 
جزئیات بحث های وزیر کشور و رهبری نیستم، اما نفس این دیدار کامال متعارف بوده و عجیب نیست و در راستای مالقات دوره ای با رهبری تعریف می شود.

اعزام نیروی سعودی به سوریه لطیفه سیاسی است
سردار سالمی گفت: ایران نه تنها تمرکز استراتژیک دشــمنان بر محیط پیرامونی خود را از بین برده، استراتژی های 
آنان در منطقه را هم مختل کرده است.وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال حضور نیروی زمینی عربستان در سوریه 
ادامه داد: برآوردهای واقعی از قدرت نظامی عربستان از افکار عمومی جهان پنهان نیست.جانشین فرمانده کل سپاه 
گفت: عربستان در یک جنگ نابرابر با همراهی یک ائتالف در حالی که تمام شاخص های ظاهری غلبه بر رقیب را در 
اختیار دارد در برابر مردم یمن، ناکام بزرگ است.سردار سالمی تصریح کرد: وقتی عربستان برای نبرد زمینی با یمنی 
هــا نیروهایی را از اقصا نقــاط جهان اجیر و یک جنگ اجاره ای زمینی را دنبال می کند و وقتی رژیم ال ســعود امنیت 

داخلی عربســتان را با ماموریت چند تیپ از یک کشــور دیگر منطقه انجام می دهد آیا ظرفیتی از نظر قدرت زمینی برای این رژیم باقی می ماند که در 
یک صحنه وسیع پر مخاطره و سهمگین مانند سوریه بخواهد نیرو اعزام کند؟وی افزود: این مسئله بیش از آنکه یک واقعیت میدانی وخارجی باشد، 
یک لطیفه سیاسی است.جانشین فرمانده کل ســپاه خاطرنشان کرد: سعودی ها باید پاسخ دهند که برای مقابله با چه جریانی می خواهند به سوریه 
نیرو اعزام کنند؟ آیا نیروهای آنان قادرند با نیروهای تکفیری بجنگند؟ســردار سالمی اعالم این خبر را در راستای عملیات روانی با اهداف مشخص 
و ازجمله اوهام و آرزوهای ســعودی ها دانســت و ادامه داد: ســعودی ها می خواهند با این خبرها از نظر ظاهری خود را به عنوان یک عامل مبارزه با 
تروریســم نشان دهند و فشــارهایی را که بر آنان به خاطر جنگ یمن پیش آمده کم کنند و خود را قدرتی در جهان عرب به نمایش بگذارند اما واقعیت با 

آنچه آنان در ذهن دارند 1۸0 درجه متفاوت است.

 آغاز مذاکرات 
سطح باالی ایران و اروپا 

مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه گفت: 
دور تــازه مذاکرات ایــران و اتحادیه اروپــا با عنوان 
»مذاکرات ســطح باال « فردا - دوشنبه - با حضور 
هلگا اشــمید و هیات کارشناسی اروپا در تهران آغاز 
می شود.رییس هیات مذاکره کننده ایران با اتحادیه 
اروپا اظهارداشت: هیات اروپایی به سرپرستی خانم 
اشــمید به تهران می آید و مذاکرات سطح باال بین 
ایران و اتحادیه اروپا شــروع می شــود.معاون وزیر 
امور خارجه خاطرنشــان کرد که ایــن مذاکرات دو 
روزه و در سطح معاونان است و هیات های دو طرف، 
کارشناســانی در زمینه های مختلف را در برخواهد 
گرفت.روانچــی گفت: قرار اســت در این مذاکرات 
کــه هر 6 ماه یــک بار در تهــران و بروکســل انجام 
می شــود، موضوعات متنوعــی در زمینه روابط دو 
جانبه ایران و اتحادیه اروپا از جمله در زمینه انرژی، 
تجارت، همکاری های مالی و بانکی، محیط زیست 
و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشــته شــود. وی 
افزود: بررسی مســائل منطقه ای نیز در دستور کار 
ما خواهد بود. مســائلی همچون مبارزه با تروریسم 
و افراطــی گری که هم کشــورهای منطقــه از این 
پدیده شوم متضرر می شــوند و هم اتحادیه اروپا در 
حــال حاضر گرفتار آن اســت.رییس هیات مذاکره 
کننده ایران و اتحادیه اروپــا بحران های منطقه در 
عراق، سوریه، یمن و برخی دیگر مناطق بحران زده 
را از دیگر محورهای مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا 
عنوان کرد.روانچی تصریح کرد که این گفت و گو ها 
به نزدیکی نظرات دو طرف کمک می کند و ایران به 

طور جدی آن را دنبال خواهد کرد.
مرور اجرای برجام

معاون اروپــا و آمریکای وزیر امور خارجه در عین حال 
گفت که حضور اشــمید در تهران موقعیتی مناســب 
برای مرور اجرای برجام و بررسی آن خواهد بود.روانچی 
اضافه کرد: سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری 
اجرای برجام هم در این مذاکرات ، روند اجرای برجام را 

با همتای اروپایی خود بررسی خواهد کرد.
سفر موگرینی به تهران و ظریف به بروکسل

وی در پاســخ به ســوالی درباره زمان سفر موگرینی 
هماهنــگ کننده سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
خاطرنشان کرد: این مرحله از مذاکرات را که پشت 
سر بگذاریم ســفر چند کمیســیونر اتحادیه اروپا به 
ایــران را خواهیم داشــت. صحبت اســت که خانم 
موگرینی هم بــه ایران بیاید.رییــس هیات مذاکره 
کننده ایران و اتحادیه اروپا اضافه کرد: تاریخ دقیق 
سفر هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحایه اروپا به 
ایران هنوز مشخص نشده است ولی در آینده نزدیک 
انجام خواهد شد.روانچی از سفر محمد جواد ظریف 
به بلژیــک در هفته آینده نیز خبر داد و گفت: در این 
سفر عالوه بر دیدار و گفت و گو با مقام های بلژیک 
با مجموعه اتحادیه اروپا در بروکســل هم دیدارها و 

گفت و گوهایی انجام خواهد شد.
درخواست سه نماینده جمهوریخواه 

آمریکا برای سفر به ایران
معــاون اروپــا و آمریــکای وزارت امــور خارجــه در 
این باره که پاســخ ایران به درخواســت ســه نماینده 
جمهوریخــواه کنگره آمریکا برای ســفر بــه ایران 
چیست، اظهارداشــت: این موضوع ارزش چندانی 
ندارد که بخواهیم به آن بپردازیم چون هدف از آن ، 
سیاســی، تبلیغاتی و جنجال آفرینی است. روانچی 
تاکید کرد: ما بــه هیچ کس و هیچ کشــوری اجازه 
دخالت در امور داخلی کشور را نمی دهیم و در عمل 
هم این را ثابت کرده ایم. تحت تاثیر فضاســازی ها 

هم قرار نمی گیریم.

در هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنیم
عده ای می خواهند زن همیشه در خانه محصور بماند

رئیس جمهور امروز در دومین همایش ملی اعتدال درخصوص انتخابات سخن 
گفت و تاکید کرد که با وجود مشــکالت نباید از صنــدوق رای فاصله بگیریم. 
حسن روحانی با بیان اینکه از او می پرسند چرا درخصوص مشکالت انتخابات 
هیچ کاری نمی کند، گفت: من همه مشکالت را می دانم و هرجا مشکلی دیدم 
ســکوت نکردم و هزینه های مربوط به خودم را پرداخت می کنم. وی در عین 
حال تاکید کرد که حتی اگر وضعیت دلچسب ما نیست باید در انتخابات شرکت 

کنیم، چراکه نفع کم بهتر از ضرر قطعی است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در این همایش که با عنوان »زنان 
، اعتدال و توســعه« در سالن اجالس سران برگزار شــد، به مسائل حوزه زنان 
پرداخت و با اشــاره به بی عدالتی های موجود درخصــوص زنان، گفت که رفع 
این مشکالت شــدنی اســت. روحانی همچنین بر حضور زنان در بخش های 
اقتصادی و مدیریتی تاکید کرد و از کسانی که می خواهند زن در خانه محصور 

بماند، انتقاد کرد.

هرجا مشکلی دیدم، سکوت نکردم
رئیس جمهور روحانی در این سخنان با اشاره به مشکالتی که در قضیه انتخابات 
وجــود دارد، گفت: برای مــن نامه ها و پیغام هایی می آیــد و خیلی ها حضوری 
می گویند چرا این جور شد و آنجور نشــد و چرا شما کاری نمی کنید اما من همه 
مشکالت را می دانم و می فهمم که آنچه خیلی ها می خواستند و مطلوبشان بود، 

امروز پیش چشم آن ها نیست.
رئیس جمهور با بیان ایکه من هر کجا مشکلی دیدم سکوت نکردم گفت: هیچ 
مشکلی برای بیان مســاله از نظر خودم نداشته و من هزینه ای را که مربوط به 
شخص من است پرداخت می کنم، اما خیلی مهم است که پایان کار را ببینیم. 
و بدانیم کــه می  توان با تدبیر و صبر و حوصله و با بســیج عمومی پای صندوق 

آراء برویم.
روحانی با تاکید بر این که ما یک هدف بلند داریم و تدبیر یعنی عاقبت اندیشــی 
و دیدن پایان کار تصریح کرد:  می توان بلندتر حرف زد و اعالمیه داد؛ اما هدف 
مهم است و نباید آن را فراموش کنیم. وی افزود:  من احساس می کنم در برخی 
ازامور اگر درست نیاندیشیم، ممکن است جامعه را مایوس کنیم و عده ای بگویند 

برای چه پای صندوق آراء بیاییم؟ چه کسی را انتخاب کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی انتخاب سخت می شود و آنچه شما می خواهید 
نیســت توضیح داد: گاهی در یک فروشــگاه برای خرید لباس فرزندتان آنچه 
ایده آل تان هست را پیدا نمی کنید، اما برای جلوگیری از سرما خوردگی فرزندان 
خود حتی لباسی را که با ایده آل شما هماهنگ نیست خریداری می کنید، پس 

بدانید در انتخابات هم اگر حضور نیابید فرزند و جامعه ما دچار مشکل می شود، 
پس همان طور که به ناچار از فروشگاه لباسی خریداری می کنید، ولو دلچسب 
شما نباشــد حضور در انتخابات هم کاری الزم اســت. و ما در هر شرایط باید 7 
اسفند پای صندوق انتخابات برویم. روحانی با بیان این که ما حضور در انتخابات 
را به عنوان وظیفه و مســئولیت بزرگ خود می دانیم تصریح کرد : می دانیم اگر 
برویم نفع کمی به دست می آوریم و اگر نرویم قطعا ضرر می کنیم. پس بین نفع 

کم و ضرر قطعی ، ما نفع کم را انتخاب می کنیم.

عده ای فقط راه افراط و جنگ را بلدند
رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که اعتدال یک شــعار انتخاباتی نیست، 
بلکه یک گفتمان است تصریح کرد: امروز در جامعه ما مشکل افراط و افراطیون 

وجود دارد و در منطقه نیز افراط و خشونت بالی جان مردم شده است.
وی با بیان اینکه درگیری ها و کشتار در منطقه امروز به خاطر خشونت است که 
از فکر آغاز شده است خاطر نشان کرد : افراط از مشت و چماق شروع نمی شود، 
بلکه افراط از مغز شروع می شود و برخی فکر و اندیشه افراطی دارند و متاسفانه 

گاهی به نام دین افراطی می اندیشند و دین را افراطی تبیین می کنند.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از مشــکالت امروز جهان از افراط اســت خاطر 
نشان کرد:  نگاه برخی به دنیا افراطی است و معتقدند نباید به همه اعتماد کرد. 
نباید به غریبه هــا و به آن طرف میزی ها اعتماد صــد در صد کنیم در حالی که 
هر چیزی اعتدالی دارد. رئیــس دولت تدبیر و امید ادامه داد: عده ای معتقدند 
هیچ مشکلی را نمی توان پای میز مذاکره حل کرد و فقط راه افراط و جنگ را بلد 

هستند و هیچ کار دیگری بلند نیستند.

دستمزد کمتر زنان نسبت به مردان غیر قابل قبول است
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به وجود تفکر افراطی و تفرطی 
در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: در اوایل انقالب عده ای ایراد وارد کردند که چرا 
اخبار را مرد و زن در پشت یک میز در بخش های مختلف برای مردم می خوانند 
و به این که زن و مرد پشت یک میز بنشینند و خبر بخوانند اشکال وارد می کردند.
روحانی با بیان اینکه همواره شاهد حضور زنان در عرصه های اقتصادی بوده ایم، 
گفت: اما در بسیاری از موارد به عنوان نیروی کار دست دوم و تحت فرمان مرد 
حضور داشتند و در بخش اقتصادی درآمدها در اختیار مرد قرار می گرفت و آن 

مقدار که می خواستند به زنان می دادند.
روحانی با اشــاره به اینکه در دنیای امروز نقش زنان در حوزه ی آموزش بســیار 
تاثیرگذار است و تقریبا فاصله ی جنیستی وجود ندارد گفت: در حوزه های علمی 

پیشرفت های بسیاری از سوی زنان اتفاق افتاده است و گاهی در برخی رشته ها 
تعداد بانوان بیشتر از مردان است و در بخش اقتصادی هم روز به روز نقش زنان 

پررنگ تر می شود گرچه هنوز بی عدالتی هایی وجود دارد که قابل رفع است.
روحانــی با بیان اینکــه باید در مورد حضــور زنان در عرصه ی علــم و اقتصاد و 
سیاست تناسب و تعادل ایجاد شود گفت: نمی شود خانم ها در عرصه ی علمی 
دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه ی اقتصاد با موانع رو برو باشند و ارزش 

کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیر قابل قبول است.

عده ای می خواهند زن همیشه در خانه محصور بماند
روحانی با بیان اینکه مردها در بعضی مسائل از جمله توانمندی خانم ها دیر باور 
هستند گفت: مردهای جامعه ما باید با چشم توانمندی خانم های ما را ببینند و 
تجربه شخصی من پس از حضور در دانشگاه و مجلس شورای اسالمی این بود 
که خانم ها بدون اغراق اگر بهتر از نمایندگان مرد کار نکرده اند نقششان از آنها 

کمتر نبوده است.پس باید حضور زنان را باور کنیم.
روحانــی همچنین به موانع حضــور زنان در بخش های مدیریتی اشــاره کرد و 
گفت: در توانمند سازی و حضور سیاسی و مدیریت زنان هنوز به نقطه مطلوب 
نرســیده ایم و باید برای آن برنامه ریزی کنیم. وی با اشــاره به مســئولیت های 
گوناگــون زنان در بخش های مختلف اجرایی و دولتــی از جمله فرمانداری ها 
،اســتانداری ها و معاونت ها و غیره گفت: بدون اغــراق می گویم در انجام این 

وظایف و عملکرد بانوان تفاوتی بین مردان و زنان نمی بینم.
رئیس جمهور با اشاره به این که عده ای می گویند خانم ها باید وظیفه ی مادری 
انجام دهند و آیا وظیفه فقط مادری است پس وظیفه  پدری چه می شود؟ گفت: 
گاه هستیم اما در تربیت  از رســالت ســنگین زنان در تربیت فرزندان به خوبی آ
فرزندان پدر هم وظیفه دارد و چطور می شود که پدر هم بیرون از خانه کار کند و 

وظایف پدری را انجام دهد اما خانم  ها نتوانند.
وی بــا بیان این کــه ما تفکرات فمینیســتی را قبــول نداریم امــا تحجر را هم 
نمی پذیریم گفت: نمی دانم عده ای بر چه مبنایی می گویند زن باید محصور در 
خانه برای همیشــه بماند و این ها مثل این که حتی مقام و عظمت فاطمه زهرا 

)س( را هم به زور می پذیرند.
روحانی با بیان اینکه زندگی فاطمه زهرا )س( به ما نشان می دهد زن ها لیاقت 
و استعداد هر مقامی را دارند افزود: اگر نگذاریم بانوان از فرصت هایی که خدا 
و جامعه به آنها داده اســتفاده کنند ظلم بزرگی به زنــان و ایران آینده کرده ایم. 
روحانی در پایان گفت: وعده همه ماهفتم اســفند ماه پای صندوق رای برای 

انتخاب بهترین هاست.

واکنش روزپیگیری روز

احترام به رای اشتباه مردم هم مهم است
وزیر دادگستری، مهمترین حقوق شهروندی را حق الناس دانست و با بیان اینکه اصل احترام به رای مردم یک اصل مهم در نظام جمهوری اسالمی است، گفت: حتی احترام به رای اشتباه مردم هم 
مهم اســت و نمی توانیم بگوییم چون مردم در این مورد انتخاب درســتی انجام ندادند، نباید به رای آنها احترام بگذاریم.وی ادامه داد: البته گفتمان انقالبی اســالمی تنها در آزادی خالصه نمی شود 
و همراه خود رفاه و تعالی زندگی مادی بشــر را هم دنبال می کند اما نمی توانیم بگوییم که گفتمان انقالب اســالمی در همین خالصه می شود و همچنین تنها اجرای عدالت نیست و گفتمان انقالب 
اســالمی حق مداری و حق گرایی است.پورمحمدی گفت: وقتی گفته می شــود حقوق شهروندی یعنی شان و جایگاه مردم در باالترین جایگاه جامعه باید باشد و از روز اول انقالب اسالمی امام راحل 
فرمودند که آنچه مردم می گویند باید مبنا باشــد و میزان رای ملت اســت و این عمال در منطق و گفتار امام بود و بر همین اســاس هم فقط 4۸ روز پس از پیروزی انقالب اسالمی نخستین انتخابات در 
کشور صورت گرفت.وزیر دادگستری با بیان اینکه تقربیا در تمام فصول قانون اساسی به حقوق مردم اشاره شده، افزود: در فصل سوم قانون اساسی صراحتا به این حق تاکید شده و همه مردم در تمام 

جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی از این حقوق برخوردارند.

سیاسی
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حمله عوامل شهرداری به یک کارواش

 برخورد دادستانی 
با پارتی های شبانه

از بررسی صالحیت ها 
چه خبر؟

برخورد با نصب ماهواره در خانه ها، پارتی های شبانه، باشگاه های بدن سازی غیرمجاز، کشف حجاب در ماشین های 
شخصی و... از جمله مواردی است که درجلسه ای که با حضور دادستان تهران، تعدادی از معاونان دادستان و رئیس 
پلیس امنیت عمومی و اطالعات تهران بزرگ در دادستانی تهران برگزار شد، بر آن ها تاکید شد.  جعفری دولت آبادی  
دادستان عمومی و انقالب تهران در این جلسه بر نقش مدعی العموم در پیشگیری از وقوع جرم تصریح نمود و بر ضرورت 
مبارزه با جرایم و آســیب های اجتماعی مانند حضور متکدیان و زنان خیابانی در سطح شهر، شرارت ها، مقابله با جرایم 
مجرمان حرفه ای، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز، اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، تخلفات و 
جرایم ارتکابی در برخی مشاغل مرتبط با زنان و باشگاه های ورزشی تاکید کرد. دولت آبادی با اظهار این موارد بر ضرورت 
همکاری مسئوالن اتحادیه های صنفی جهت حل مشکالت تاکید نمود و با اشاره به عزم دادستانی در برخورد با صنوف 
متخلف، از فرمانده پلیس امنیت تهران خواســت به طور ماهیانه گزارش های مســتمر و مســتند در این زمینه ارسال 
نماید. وی با احصای مهم ترین پدیده های علیه امنیت اجتماعی، در مقابله با این گونه جرایم و آســیب های اجتماعی 
ضمن تصریح بر عزم دادستانی برای برخورد با موارد آشکار فساد، قاچاق دختران، اعمال نظارت بر پانسیون ها و لزوم 
رصد پلیس بر فعالیت  برخی صنوف مرتبط با امنیت اجتماعی را ضروری دانســت. دادستان عمومی و انقالب تهران، 
مقابله با تجهیزات دریافت از ماهواره ها را در اجرای قانون ضروری دانست و با اشاره به این که امروزه برخی شهروندان 
تجهیزات مذکور را در بالکن ها نصب می کنند، اظهار داشت این امر مانع از اجرای قانون توأم با اتخاذ تدابیر الزم نخواهد 
بود. جعفری دولت آبادی همچنین عدم ورود سایر متولیان امر حجاب و را زمینه ساز برخی معضالت موجود در جامعه 
دانست و با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر توقیف خودروهایی که در معابر عمومی در آن ها کشف حجاب می شود، 
اعالم کرد: برخورد با جرایم ارتکابی از ســوی باغ  تاالرها، باشگا ه های بدن سازی غیرمجاز و پارتی های شبانه از دیگر 
اقدامات دادســتانی تهران است. در ادامه این جلسه قطبی معاون دادســتان تهران با اشاره به عرضه و استعمال مواد 
مخدر و داروهای غیر مجاز الغری در برخی واحدهای صنفی ضمن انتقاد از فقدان عزم جدی در اتحادیه ها ی مربوطه 
برای برخورد با متخلفان، خواستار اقدام در این زمینه شد. در ادامه سرهنگ لطفی، رئیس پلیس امنیت تهران با تشریح 
برخی اقدامات صورت گرفته از ســوی پلیس امنیت، از عدم توجه برخــی اتحادیه ها ی صنفی به وظایف قانونی خود، 
انتقاد کرد و ضمن نســبت دادن این امر به ساختار اتحادیه ها، خاطرنشان کرد: اخیرًا با گسترش موارد استفاده از آرم و 
عالئم شیطان پرستی مواجه بوده ایم که تعداد قابل توجهی از آن ها به دستور سرپرست دادسرای ارشاد جمع آوری شد.

امروز ویدئویی از سوی یکی از کارواش های موقوفه تهران 
منتشر شــد که حمله تعداد زیادی از نیروهای شهرداری 
را به کارواشــی در تهران نشــان می دهد. حمله ای که با 
ضرب و شتم کارگران و تخریب اموال این کارواش همراه 

بوده است. 
بنا بر گزارش های مردمی و رئیس هیات امنای مســجد 
قدس در اولین ســاعات بامداد 17 بمن عوامل شهرداری 
اقدام به حمله و ضرب و شــتم کارگران و تخریب کارواش 
موقوفه مســجد نموده اند و پس از تخریــب، با قراردادن 

نیوجرسی و خاکریزی مقابل در، مانع گذر افراد شده اند.
گفتنی است دو شب قبل از بروز حادثه نیز عوامل شهرداری 
به محل مذکور مراجعه و به کارگران اعالم کردند که جهت 
پلمب کارواش مســجد محل را ترک کننــد که با مقاومت 

نگهبان و کارگران مواجه شــده و نهایتا با ایجاد درگیری، 
موقعیت را ترک کرده  اند. 

در پی این اتفاق رئیس فراکســیون کارگری شورای شهر 
تهران خطاب به ریاست این شورا نسبت به اقدامات عوامل 
شــهرداری تهران مبنی بر تخریب این کارواش موقوفه و 
ضرب و شتم کارگران آن اعتراض کرد. محسن سرخو در 
جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران با شاره به اینکه 
قوانین و مقررات در زمان بروز تخلف ساختمانی و کاربری، 
تکالیف شــهرداری را به روشــنی مشــخص کرده  است، 
خاطرنشــان کرد: علت عدم ارائه مجوز احتمالی تعطیل 
یا تخریب بنای کارواش و ســایر اقدامات، خالف شــئون 

اخالقی و مذهبی مشخص نیست.
رئیس فراکســیون کارگری شــورای شــهر تهران اضافه 

کرد: با نظر به قرار گرفتن در دهه مبارک فجر و با توجه به 
اینکه در برنامه 5 ســاله دوم، ساخت 2000 مسجد برای 
شهرداری تکلیف شده است و شهرداری تهران همه ساله 
هزینه های زیادی را برای ساخت و یا تجهیز مساجد هزینه 
می کند، اعمال این رویه های نادرســت بر خالف اهداف 
عالیه نظام اسالمی است. وی تاکید کرد: مقتضی است؛ 
ضمن برخورد سریع و قاطع با متخلفان، نتیجه را اعالم و 
از تکرار چنیــن حوادث تلخ و غیرقابل دفاع ممانعت بعمل 
آید و دراجرای ماده هفتاد و سوم )73( قانون شوراها مراتب 

را به شهردار تهران به عنوان تذکر ابالغ کنید.
همچنین شاکری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
تهــران با تأکید بــر اینکه جایی که قانــون و حکم قضایی 
وجود دارد، نیاز به درگیری و نزاع نیست، گفت: شورا ابعاد 

درگیری ماموران شهرداری منطقه 2 با پرسنل کارواش را 
در صحن بررسی خواهد کرد.

وی با بیــان اینکه در حال حاضر نمی تــوان به طور دقیق 
در خصوص اتفاق صــورت گرفته اظهار نظری کرد، بیان 
داشت: بعد از این اتفاق تعدادی از اعضاء به محل درگیری 

مراجعه کردند و گزارشاتی را تهیه کردند.
شــاکری ادامه داد: این کارواش جزء زمین های مسجد 
بود و در واقع بایســتی عقب نشینی کند که البته بخشی از 
درگیری هم به همین خاطر بوده است. وی با تأکید بر اینکه 
نبایســتی حق و حقوقی از هیچ کس چه کارکنان کارواش 
و یا مأموران شــهرداری منطقه 2 ضایع شود،گفت: نباید 
همانند  آتش سوزی در خیابان جمهوری عجوالنه تصمیم 

بگیریم و  ابعاد حادثه بایستی مورد تحلیل قرار بگیرد.

با پایان مهلت رســیدگی به بررســی صالحیت ها، شــورای نگهبان نتیجه نهایی را به وزارت کشور اعالم کرده است و 
کاندیداها نیز کمابیش از وضعیت رد یا تایید صالحیت مطلع شده اند. بنا بر گفته امیری قائم  مقام وزیر کشور اگر تعداد 
افراد تأیید صالحیت شــده را بر 290 کرسی مجلس تقسیم کنیم برای هر کرسی 21 نفر ثبت نام کرده اند. گفتنی است 
در حــوزه تهران از مجموع 2 هزارو 390 داوطلب انتخابات مجلس در تهران، هزار و 144 نفر تایید، هزار و 17۸ نفر رد 

و 6۸ نفر هم انصراف داده اند. 
با این حال به گفته معاون سیاســی اســتانداری تهران وضعیت بررســی صالحیت 56 داوطلب اعالم نشده و شورای 
نگهبان همچنان در حال بررسی صالحیت آنهاست. همچنین تعداد 147 نفر از کاندیداهایی که پیش تر تایید صالحیت 
شده بودند، حاال رد شده اند که بنا بر اطالعیه ستاد انتخابات کشور این داوطلبان 3 روز مهلت دارند از شورای نگهبان 
درخواست رســیدگی مجدد کنند. سخنگوی وزارت کشــور نیز در این خصوص تاکید کرد که این مقطع سه روزه برای 
تجدید نظرخواهی داوطلبان در شورای نگهبان مختص کسانی است که صالحیت آن ها در مراحل قبلی یعنی هیئت 

های اجرایی و نظارت تایید شده بود، اما حاال رد صالحیت شدند و راه برای اعتراض سایرین بسته است.
اما خبرها درخصوص اصالح طلبان تایید صالحیت شده در مواردی متناقض است. برای مثال برخی سایت ها نوشته 
اند که نام حجت االسالم اشــراقی نوه امام خمینی تا این لحظه در فرم اسامی وزارت کشور نه در میان تایید صالحیت 
شدگان اســت نه در میان رد صالحیت ها. موضوعی که شاید نشان از این باشد که اشراقی جزء آن 56 نفری است که 
هنوز بررسی صالحیتشان ادامه دارد. در عین حال برخی رسانه ها اعالم کرده اند که اشراقی رد صالحیت شده و برخی 
دیگر از تایید صالحیت او خبر داده اند. همچنین درمورد صالحیت الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد خبرهای 
متناقضی در این دو روز منتشر شده است.  در عین حال تایید صالحیت علی مطهری و وزیر اطالعات و پسرش قطعی 
شده است. همچنین رد صالحیت الاقل 30 اصالح طلب در تهران قطعی است، چهره هایی نظیر حجت االسالم رسول 
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، حجت االسالم محســن رهامی دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه، 
فاطمه هاشــمی بهرمانی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم محمد اشــرفی اصفهانی رییس هیات 
بدوی رســیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری، مهدی نادمی عضو شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
و عضو بنیاد امید ایرانیان،  فاطمه راکعی عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران،  مجید فراهانی دبیر کل حزب 
ندای ایرانیان، محسن مهرعلیزاده معاون رییس جمهوری دولت اصالحات و داریوش قنبری نماینده ادوار مجلس.

وظیفه ما با وجود رد صالحیت ها حضور در انتخابات است
محمدرضا عارف در جمع اعضای شــاخه جوانان ســتاد ائتالف اصالح طلبان تهران با بیان این که با امید به کار خود ادامه می دهیم، افزود: بعضی از اتفاقات که هدف آن کنار رفتن ما است با آرامش مردم به 
سود ما خواهد بود بنابراین با جدیت بیشتر این مسیر را ادامه دهید چرا که وظیفه ما حضور است.عارف تاکید کرد: راه همین است راه دیگری نداریم، ما خودمان را داخل نظام تعریف می کنیم، اگر بخواهیم بر 

جام های دیگر در کشور شکل بدهیم.وی همچنین گفت: رد صالحیت ها برای ما اتفاق افتاده ، نسل جوان باید خوشحال باشد که به عرصه انتخابات وارد شدند.رییس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان با بیان این که چهره های شاخص به لیست وزن می دهند، افزود: ولی این رد صالحیت ها اتفاق افتاده و دست ما هم نبوده است؛ ما نسبت به مردم انقالب و نظام وظیفه داریم.عارف 

ادامه داد: می خواهند اصالح طلبان را نا امید کنند،می خواهند مردم را نا امید کنند ولی نشان می دهیم با جدیت و حفظ امید و آرامش مطمئنا به اهداف خودمان دست پیدا خواهیم کرد.رییس 
شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان یادآور شد: کمتر کسی در 92 فکر می کرد که پیروز می شویم در حالی که شرایط امروز خیلی بهتر از 92 است و نخبگان احساس تکلیف و 

حضور پیدا کردند. وظیفه ما این است که آنها را شناسایی کنیم لیست ها را شکل دهیم. 

لیست  وکیل الدوله ها منتشر خواهد شد
نماینده مــردم تهــران در مجلــس گفت: 
لیســت  وکیل الدوله ها برای تقلیل مجلس 
بــه معاونــت رئیس جمهور منتشــر خواهد 
شــد.مهرداد بذرپاش  با بیــان اینکه دولت 
به دنبال "مجلســی در اختیار" است، گفت: 
به تعبیــر عامیانه، دولت بــه دنبال مجلس 

وکیل الدوله اســت.وی گفت:لیســتی که روزهای آتی منتشــر خواهد شد 
نیز با کارکرد وکیل الدوله بودن بســته می شــود؛ وکیل الدولگی برازنده یک 
مجلس آزاده نیســت؛ ما نگرانیم وکیل الدوله هــا به محض ورود به مجلس 
پولی کردن مدارس را برای خــوش خدمتی به دولت تصویب کنند. نگرانیم 
در شرایط کنونی که مردم از رکورد و تورم رنج می برند با مصوبه وکیل الدوله ها 
یارانه ها مردم حذف شــود تا دولت را به قول خودشــان از مصیبت پرداخت 

یارانه نجات پیدا کند.

وضعیت ۵۶ نفر هنوز معلوم نیست
معاون سیاسی اســتانداری تهران گفت: 
وضعیت بررســی صالحیت 56 داوطلب 
اعالم نشده و شــورای نگهبان همچنان 
در حال بررســی صالحیت آنهاست.سید 
شــهاب الدین چاوشی با اشــاره به بررسی 
صالحیت داوطلبان استان تهران عنوان 

کرد: طبق آمار اعالم شده در اســتان تهران در 6 حوزه انتخابیه 1261 نفر 
تایید صالحیت شــدند به عبارت دیگر 54 درصــد داوطلبان رد و 46 درصد 
آنها تایید صالحیت شــدند.وی افزود: در شــهر تهران هم 1133 نفر تایید 
صالحیت شدند.معاون سیاسی استانداری تهران در مورد اسامی برخی که 
هنوز وضعیت صالحیت شان به آنها اعالم نشده است، گفت: هنوز وضعیت 
بررسی صالحیت  56 نفر از داوطلبان مشخصا اعالم نشده و شورای نگهبان 

همچنان در حال بررسی صالحیت این افراد است.

اشتباه  سال ۹۲ را تکرار نمی کنیم
دبیر کل حزب موتلفه اســالمی با اشــاره به 
تجربه انتخابات سال 92 گفت: اصولگرایان 
یک اشــتباه را دو بار تکرار نمی کنند.محمد 
نبــی حبیبی در پایان نشســت دبیــران این 
حزب ســخن  می گفت، در مــورد انتخابات 
تاکید کــرد: بزودی فهرســت اصولگرایان 

منتشر می شود و امیدواریم یک صدا برای ترویج و تبلیغ آن اقدام شود.وی 
افزود: ما از این فهرســت دفاع می کنیم و هر فهرست موازی دیگر به اسم 
اصولگرایان را مّضر می دانیم چرا که همه اضالع و افراد و شــخصیت های 
اصولگرا در شکل گیری این فهرست مشارکت کردند و اگر کسی غیر از این 
فهرست، لیست یا افرادی را تبلیغ کند در زمین رقیب بازی می کند.حبیبی 
با اشاره به تجربه انتخابات سال 92 گفت: اصولگرایان یک اشتباه را دو بار 

تکرار نمی کنند.

 »امتحان« ؛ تنها راه 
احراز فقاهت نباشد

امام جمعه موقت اصفهان گفت: برای من و بســیار 
دیگری مانند من که ســال ها اســت از فضای حوزه 
علمیه دور شده ایم امکان شرکت در آزمون خبرگان 
وجود نداشت در حالی که ممکن بود یک طلبه جوان 
20 یا 25 ســاله که 11 سال درس حوزه را گذرانده در 

این امتحان موفق به اخذ درجه اجتهاد شود.
حجت االسالم و المسلمین محمد تقی رهبر با بیان 
اینکه علت عدم احراز صالحیت من در دور نخست 
تعیین صالحیت ها به دلیل شرکت نکردن در آزمون 
اجتهاد بــود، اظهار کرد: برای من و بســیار دیگری 
مانند من که ســال ها اســت از فضای حــوزه علمیه 
دور شده ایم امکان شــرکت در آزمون خبرگان وجود 

نداشت در حالی که بسیار ممکن بود یک طلبه جوان 
20 یا 25 ســاله که 11 سال درس حوزه را گذرانده در 

این امتحان موفق به اخذ درجه اجتهاد شود.
وی در عین حال با اعالم اینکه شورای نگهبان پیش 
از برگزاری انتخابات و پس از اعالم نتیجه نخســت 
صالحیت ها موارد را با ارســال پیامک اطالع رسانی 
کرده است، افزود: در هر حال انتظار می رود کسانی 
که پیش از این از ســابقه علمی، تحقیقاتی یا تألیفی 
ویژه ای برخوردارند در این میان از شــرایط متفاوتی 
برخوردار باشند و برای احراز فقاهت آن ها به شرکت 

در امتحان نیازی نباشد.
امــام جمعــه موقت اصفهــان گفت: مــن در مدت 
درخواســت رســیدگی مجدد، کتاب تألیفــی خود با 
عنوان "رســاله الجهاد تحقیقی فقهــی" که از حوزه 
علمیه قم موفق به کســب نمره عالی هیئت داوران 
شــد را به همراه تذکراتی برای دبیر شورای نگهبان 
ارسال کردم؛ انتظار می رود کسانی که حتی از یکی از 
مراحل فقاهت برخوردار هستند نیز امکان حضور در 

صحنه انتخابات خبرگان را داشته باشند.
رهبر اضافه کرد: هنوز هیچ پاســخی به مطالبه من 
در خصوص رسیدگی دوباره به عدم احراز صالحیتم 
داده نشــده اســت و تمام حرف ما نیز این اســت که 
ممکن است فردی آمادگی شرکت در آزمون خبرگان 
را نداشته باشد و یا به دلیل دوری نتواند در این آزمون 
شــرکت کند بایــد مطالب دیگــری را مــالک تأیید 
صالحیت متقاضیان شرکت در آزمون خبرگان قرار 
داد. رهبر با تاکید بر اینکه باید در هر حال از شــورای 
نگهبان تمکین کرد، افزود: خبرگان رهبری عالوه 
بر برخــورداری از حق نظارت بر عملکرد رهبری حق 
تعیین رهبری را نیز در شرایط خاص دارد این در حالی 
است که رهبر معظم انقالب که به طور شایسته توسط 
خبــرگان رهبری پــس از ارتحال امــام خمینی )ره( 
انتخاب شدند هر روز بهتر و مؤثرتر از دیروز حکیمانه 
و مدبرانه رهبری نظام را به پیش می برند. وی با بیان 
اینکه رهبری نیز به صورت غیر مستقیم توسط نظام 
مردم ساالری دینی انتخاب می شود، ادامه داد: این 
شیوه در هیچ کجای دنیا جز ایران مرسوم نیست؛ در 
ایران مردم به طور مستقیم خبرگان رهبری را انتخاب 
می کنند و آن ها نیز به انتخاب رهبری دست می زنند.

رویداد ۲۴ نوشت: تخریب چهره های اصیل نظام با برگ اسرائیل
در روزهای اخیر پوسترهایی با نقل قول های منتسب به نتانیاهو و یا شیمون پرز منتشر شده است تا به زعم طراحان این سناریو در 

سایت های خبری وابسته به نهادهای خاص، حمایت اسرائیل از اصالح طلبان را نشان دهد.

 خرداد نیوز نوشت: مجلس ترحیم اصولگرایی با صاحب عزایی احمدی نژاد
اعتراف بزرگ رییس دولت جریان در کما مانده اصولگرایی در حالی صورت می گیرد که دولت او به عنوان شاخص این جریان کارنامه ای 

منفی از خود در عرصه های مختلف برجای گذاشت.

 عصر ایران نوشت: دلواپس ترین هاشمی دوران
هاشمی امروز را می شود، دلواپس ترین هاشمی دوران دانست. مروری بر سخنان این روزهای او حکایت از این معنا دارد که هاشمی به 

شدت نگران فردای ایران است.

 صراط نوشت: منظور روحانی از "برجام داخلی" و "برجام ۲" چیست؟
حسن روحانی احتماال "برجام داخلی" را چندین بار با هدف حل و فصل ماجرای فتنه به کار برده که این موضع گیری سواالت و ابهامات 

فراوانی را در خود دارد.

 الف نوشت: به چه کسانی رأی ندهیم؟
گروه دیگری که باید به شدت از انتخاب آنها پرهیز کرد، کسانی هستند که به شکل غیرمنطقی و نامعقول، مرعوب و یا مجذوب فرهنگ و 

تکنولوژی بیگانگان شده اند و تصور می کنند.

عکس روزسایت نگار

نخست وزیر یونان در نخستین مرحله از 
سفر خود به ایران، در صدر هیئت بلندپایه 
سیاسی، اقتصادی و تجاری وارد اصفهان 
شد.الکسیس سیپراس را در این سفر، وزیر 
امورخارجه، وزیر محیط زیست و انرژی، 
وزیر دارایی، گردشگری و توسعه و 50  تن از 
صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان این کشور 
همراهی می کنند.دیدار با استاندار اصفهان 
و بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر از 
برنامه های سفر یک روزه نخست وزیر یونان 
و هیئت همراه به اصفهان است.نخست وزیر 
یونان قرار است عصر امروز عازم تهران شود 
و با مقامات بلندپایه کشورمان دیدار و درباره 
توسعه روابط دوجانبه و مسائل بین المللی و 
منطقه ای بحث و تبادل نظر کند.

خبرنامه
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رصدخانه

جنجال دموکرات ها، حواشی جمهوری خواهان
تشدید رقابت نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا در روند انتخابات

در حالی کــه روند انتخابات آمریکا از هفته گذشــته و با برگزاری انتخابات 
درون حزبی در ایالت »آیووا« آغاز شــد و اکنون نامزدهای دو حزب، خود را 
برای رقابت بعدی در نیوهمپشایر آماده می کنند، بحث بر سر صحت نتایج 
شمارش آرا در آیووا، اوضاع را در میان دموکرات ها کم و بیش جنجالی کرده 
اســت. برنی ســاندرز، یکی ازدو نامزد اصلی دموکرات ها، ضمن اعتراض 
به نتایج آرا، خواســتار بازبینی آن شــده اســت. در جبهه مقابل و در جبهه 
جمهوری خواهان نیز مناظره شــب گذشته نامزدها با حاشیه های فراوانی 
همراه شــد؛ از جمله اینکه مارکو روبیو، یکی از نامزدهای این حزب، مورد 
انتقاد شدید رقبای هم حزبی خود قرار گرفت و دونالد ترامپ، نامزد جنجالی 
حزب جمهوری خواه نیز در مقطعی از این مناظره از سوی حاضرین »هو« 
شد.  روزنامه »یو اس ای تودی« امروز در مطلبی درباره جنجال شمارش آرا 
در آیووا نوشت »زماني که هیالري کلینتون در حال پایکوبي در نیوهمپشایر 
به مناسبت پیروزي در آیووا بود، مشاوران برني ساندرز سواالتي را در خصوص 
صحت انتخابات مطرح کرده و خواستار بازبیني آن شدند«. در این گزارش 
که به قلم »جنیفر جاکوبز« نوشته شــده، آمده است: این گزارش بازبینی 
سناریوی کابوس وار آیوواست، گزارشی از هرج ومرج در حوزه ها و اشکاالت 
کامپیوتری که ابهامات زیادی را درباره صحت و دقت شمارش آرا و اعالم فرد 
پیروز ایجاد نموده است. این بار نوبت دموکرات ها بود و نه جمهوری خواهان. 
زمانی که هیالری کلینتون در حال پایکوبی در نیوهمپشــایر به مناســبت 
پیروزی در آیووا بود، مشاوران برنی سندرز سواالتی را )در خصوص صحت 
انتخابات( مطرح کرده و خواستار بازبینی آن شدند. رییس حزب دموکراتیک 
در آیووا با این درخواست مخالفت کرده و اعالم نمود که »نتایج نهایی شده 
اســت«. چنین وضعیتی در انتخابات درون حزبی ســال 2012 در جبهه 
جمهوری خواهان وجود داشت؛ هنگامی که یک برنده )میت رامنی با ۸ رای( 
در شب انتخابات پیروز اعالم شد اما بررسی دقیق تر برگه های رای نشان داد 
که فرد دیگری حائز آرای بیشتر بوده است )ریک سانتوروم با 34 رای(. نتایج 
برخی حوزه ها همچنان مفقود مانده است. همانند مقامات جمهوری خواه 
در انتخابات درون حزبی ســال 2012، مقامات حزب دموکرات در آیووا در 

ســال 2016 نیز از نخستین ســاعات صبح روز بعد انتخابات، تالش خود 
برای شمارش آرا از چند حوزه ای که با تاخیر نتایج خود را اعالم کرده بودند، 
آغاز کردند. اما در ساعت 2:30 دقیقه صبح سه شنبه، »اندی مک گوایر« 
رییس حزب دموکراتیــک آیووا اعالم کرد که براســاس نتایج آرای 16۸2 
حوزه از 16۸3 حوزه انتخابیه، هیالری کلینتون با اختالفی نه چندان زیاد 
پیروز شده است. در حالی که سندرز خواســتار بررسی مجدد آرا شد، پاسخ 
به این درخواست از ســوی مک گوایر »نه« بود. وی در بیانیه ساعت 2:30 
دقیقه بامداد خود اعالم کرد: »هیالری کلینتون 699.57، برنی ســندرز 
695.49، مارتین اومالی 7.6۸ و )نامزدهای( غیرمتعهد به حزب 0.46 
نسبت وکالت کســب کرده اند. ما هنوز نتایج یک حوزه را در اختیار نداریم، 
حوزه ای که دارای 2.2۸ نسبت وکالت می باشد. نتایج نهایی هنگامی که 
نتیجه این حوزه نیز توسط روسای آن اعالم شود، گزارش داده خواهد شد«. 

تیم کلینتون با مانور سریع بر این خبر اعالم کردند که هیچ چیزی نمی تواند 
این نتیجه را تغییر دهد. مت پل، مدیر کمپین کلینتون در آیووا در بیانیه ای 
در ســاعت 2:35 دقیقه بامداد اعــالم کرد: »هیــالری کلینتون پس از 
گزارش کامل و تجزیه و تحلیل نتایج در آیووا پیروز شــده و هیچ تردیدی در 
این زمینه وجود ندارد. کلینتون با موفقیت توانست بخش اعظمی از آرای 
ایالــت را به خود اختصاص دهد. طبق آمارها هیــچ اطالعاتی برای ایجاد 
تغییر در این نتیجه و پیشتازی ســندرز وجود نداشته است«. مک گوایر نیز 
بعدازظهر سه شنبه اظهارات خود درباره عدم امکان اشتباه در شمارش آرا 
را تکرار کرد. کلینتون که در سال 200۸ انتظار پیروزی در آیووا را داشت روز 
سه شنبه باالخره این موفقیت را بدست آورد. وی در گردهمایی تبلیغاتی اش 
در نیوهمپشایر، ایالت بعدی برگزارکننده انتخابات درون حزبی گفت: »من 
می توانم به شــما بگویم که در آیووا یک بار برنده شــده ام و یک بار )در سال 

200۸( شکست خورده ام، اما برنده بودن بهتر است«. اما این اظهارات تردید 
درباره نتایج انتخابات آیووا را از بین نبرد. اســتفان اشــمیت، ناظر سیاسی 
قدیمی و استاد دانشگاه ایالتی آیووا در این خصوص تأکید کرد: »سیاست 
یک ورزش پر برخورد با داورانی اندک اســت و آزار مخالفان با ســواالتی در 

خصوص شفافیت یک انتخابات، می تواند قویًا مضر و مخرب باشد«. 
اما در میانــه این جنجال به وجــود آمده در کمپیــن دموکرات ها، مناظره 
جمهوری خواهان نیز با حواشی زیادی همراه بود. در مناظره دیشب، مارکو 
روبیو به شدت مورد انتقاد رقبای خود قرار گرفت و دونالد ترامپ زمانی که به 
جب بوش گفت ساکت باشد، توسط حاضران »هو« شد. کریس کریستی« 
فرماندار ایالت »نیوجرسی« در این مناظره در انتقاد بسیار شدیدالحن، روبیو 
را بی تجربه و خام که از روی نوشته متن را می خواند، توصیف کرد. روبیو که 
سناتور ایالت فلوریدا است همچنین مورد انتقاد شدید »دونالد ترامپ« نامزد 
پیشتاز جمهوری خواهان قرار گرفت و در عوض با حمله به »باراک اوباما« 
رئیس جمهور آمریکا، مقابله به مثل کرد. این مناظره که در »منچستر« ایالت 
نیوهمپشایر برگزار شد، چهار روز قبل از برگزاری انتخابات درون حزبی در 
این ایالت برگزار شده است. یکی از لحظاتی که در این مناظره حائز اهمیت 
بود، زمانی بود که کریس کریستی در انتقاد از روبیو گفت: »تو آنجا که الزم 
بود تصمیمات مهمی اتخاذ کنی، خــودت را وارد عمل نکردی«. وی این 
سناتور جمهوری خواه را به طفره رفتن و وقت گذرانی در رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 آمریکا متهم کرد و گفت که سخنرانی های شیوا و 

فصیح روبیو تأثیری در بهبود وضعیت مردم آمریکا ندارد.
این مناظره که به میزبانی شــبکه »ای بی ســی نیوز« برگزار شــد، شروع 
عجیب و غریبی داشت زیرا زمانیکه »بن کارسون« نامزد جمهوری خواه و 
جراح بازنشسته آماده می شد که مجریان برنامه او صدا کنند و وارد صحنه 
شود، مجریان ای بی سی نیوز، سناتور تد کروز را صدا کردند و او مجبور شد 
که در جای خود منتظر بماند. زمانی که مناظره جریان پیدا کرد، اختالفات 
نامزدهای جمهوری خواه درباره موضوعاتی چون امنیت ملی، مهاجرت و 

سقط جنین برجسته شد.

اعالم آمادگی امارات برای اعزام نیروی نظامی به سوریه 
انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، نسبت به پیوستن کشورش به ائتالف آمریکایی، اعالم آمادگی کرد. قرقاش در گفت و گو با منابع رسانه ای اماراتی در ابوظبی، ضمن اعالم این خبر افزود: »ما همگام با دیگر کشورها، برای 
مبارزه با داعش، آمادگی اعزام نیروی زمینی را به سوریه و حتی یمن داریم«. وی تصریح کرد: »البته از نگاه ما، شرط الزم و کافی برای پیوستن امارات به این ائتالف، رهبری آمریکا است«. او گفت: »موضع همیشگی ما این است که هر 
اقدام نظامی علیه داعش باید نیروی زمینی را نیز شــامل شود«. خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که عربستان سعودی طرحی برای آموزش نظامی 150 هزار نیروی عربستانی، مصری، سودانی و اردنی در خاک خود برای مداخله 
در ســوریه به بهانه مبارزه با داعش، در نظر گرفته اســت. در همین خصوص و به گزارش پایگاه خبری یمن اآلن، این افراد که همه از مردم مناطق جنوب یمن از جمله یافع، ضالع و حضرموت هستند، برای دیدن آموزش نظامی به امارات 
اعزام شده و پس از اعطای تابعیت اماراتی برای جنگ به یمن باز می گردند. این اقدام مقامات اماراتی ها در حالی انجام می گیرد که پیشتر در حمله نیروهای یمنی به مواضع نیروهای ائتالف، ده ها نفر از نیروهای امارتی به هالکت رسیدند. 
بر اســاس توافق های صورت گرفته میان امارات و کشــورهای ائتالف عربی – آمریکایی علیه یمن، این کشــور باید شــماری از نیروهای پیاده و زمینی خود را برای جنگ و آموزش نظامی به داخل یمن اعزام کند و تاکنون صدها نفر از این 

نیروها در پایگاه های نظامی در جنوب یمن مستقر شده اند.

در پی وقوع انفجار بمب در نزدیک پارک »لیاقت« 9 نفر کشته و 12 نفر زخمی 
شدند.

عملیات نجات زلزله زدگان تایوان 
همچنان ادامه دارد.

شهرهای مختلف اروپا و استرالیا نظیر پراگ، امستردام، درسدن، کاله، کانبرا و بیرمنگام شاهد تظاهرات گروه های راست 
افراطی علیه مهاجران و مسلمانان بود.

آوارگان سوری در کمپ آوارگان 
باب السالم.

 تهیه مقدمات سفر هیئت 
اتحادیه اروپا به ایران

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در کنفرانس 
خبری مشترک با وزیر امور خارجه هلند در آمستردام در پاسخ به سئوالی 
درباره سفر آینده اش به ایران و دعوت از محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران برای سخنرانی در پارلمان اروپا، گفت: »از ظریف برای 
سخنرانی در شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا دعوت نشده است؛ 
از وزیر امور خارجه لبنان دعوت شده است ده روز دیگر درباره بحران 
آوارگان ســوری و تأثیر آن بر لبنان سخنرانی کند. قرار است من روز 
پانزدهم یا شانزدهم در بروکسل با ظریف دیدار کنم، ولی این دیدار 

ربطی به شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا ندارد«. 

 پایان بازی برای معارضین سوری 
نزدیک است

اگر حلب ســقوط کند، کار معارضین سوری تمام است و جنگ به 
سرعت به نفع بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه تغییر می کند. دو نفر 
از مقامات آمریکایی اعالم کردند بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
می تواند بزرگترین دستاورد در نبرد داخلی درازمدت در این کشور را 
به دست آورد و ظرف مدت چند هفته، نتایج را به نفع خود برگرداند و 
این امر با خارج کردن کنترل شهر حلب از دست نیروهای معارض 
میسر خواهد شد. اگر نیروهای دولت سوریه قادر باشند با موفقیت 
شهر حلب را آزاد کنند و کنترل آن را به دست بگیرند و کنترل مناطق 

اطراف حلب را نیز داشته باشند، »جنگ الزامًا تمام است«.

 نگرانی چین از استقرار سامانه 
موشکی آمریکا در کره جنوبی

وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعالم کرد پکن به شدت نگران 
تصمیم احتمالی آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی در کره 
جنوبی است. وزارت خارجه چین امروز با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
طرف چینی نگرانی جدی خود را نسبت به استقرار احتمالی سامانه 
دفاع موشکی آمریکا در کره جنوبی اعالم کرده است. پیش از این، 
یو جه سونگ، معاون وزیر سیاست کره جنوبی گفته بود که سئول و 
واشنگتن بر سر آغاز مذاکرات مربوط به استقرار سامانه دفاع موشکی 
»تاد« به توافق رســیده اند. چین و روسیه مخالفت خود را با استقرار 
سامانه دفاع موشــکی آمریکا در ژاپن و کره جنوبی اعالم کرده اند.

 واکنش ها به پرتاب موشک جدید 
کره شمالی

کره شمالی روز یکشنبه یک موشک ماهواره بر دوربرد را پرتاب و بدین 
ترتیب، قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض کرد. این اقدام کره 
شمالی، باعث تشدید واکنش های جامعه بین المللی شد که تا پیش 
از این، مصمم بود پیونگ یانگ را بابت آزمایش هسته ای ماه گذشته 
مجازات کند. انتقادها از این اقدام کره شمالی به سرعت منتشر شد. 
آمریکا پرتاب این موشک را »بی ثبات کننده« و تحریک آمیز خواند و 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز این اقدام را »تحمل ناپذیر« توصیف 
کرد. جامعه بین المللی عقیده دارد پرتاب موشک توسط کره شمالی، 
در حقیقت آزمایش موشک های بالستیک توسط این کشور است.

بین الملل
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»ایرباس« از نمای نزدیک
نگاهی به خانواده هواپیماهایی که وارد خط هوایی ایران می شوند

صنایع ایرباس به عنوان یک گروه اقتصادی در 1۸ دسامبر 
1970 تاسیس شد. در این گروه شرکت های آئرواسپاسیال 
فرانســوی و دویچه ایرباس آلمانی هر یک 36.5 درصد، 
هاوکر سیدلی بریتانیایی 20 درصد و فوکرهلندی 7 درصد 
ســهم کاری داشــتند. در ســال 1971، آئرواسپاسیال و 
دویچه ایرباس جمعا سهام خود را به 47.9 درصد کاهش 
دادند. تا شرکت اسپانیایی کاسا بتواند 4.2 سهام را دریافت 
کند. در ژانویه 1979 شرکت هوافضایی بریتانیا که مالک 
جدید هاوکر سایدلی بود، 20 درصد سهم را از آن خود کرد. 
محصوالت ایرباس به طور عمده شامل موارد زیر هستند. 

1 - خانواده ایرباس 3۲0
این هواپیما که ایران از آن 45 فروند سفارش داده آخرین 
مرحله از توســعه و بهســازی را در ســال 2015 پشت سر 
گذاشته است و ازاین رو جزو به روزترین هواپیماهای شرکت 
ایرباس به حســاب می آید. در مدل جدیــد این هواپیما که 
ایرباس آن را Neo320 نام گذاری کرده طراحی جدیدی از 
موتورهای هواپیما به کار رفته است که مصرف سوخت را به 
شکل قابل توجهی کاهش می دهد و درنتیجه هزینه پرواز 
را پایین می آورد. کاهش آلودگی صوتی نیز از دیگر مسائلی 

بوده که در نوع جدید ایرباس 320 لحاظ شده است.
ایرباس 320 در دو کالس پروازی مســافرگیری می کند و 
ظرفیتی بین 16۸ تا 1۸4 مسافر خواهد داشت. با توجه به 
نیاز جدی ایران به هواپیماهایی با برد متوسط که مسافرانی 
در حدود 150 نفر را جابه جا می کنند به نظر می رسد ایرباس 
320 می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت هوایی 
ایران را برای پروازهای داخلی برطرف کند، موضوعی که 
ســفارش 45 فروند از آن به خوبی نشــان دهنده اهمیتی 
اســت که وزارت راه و شهرســازی برای واردات این مدل 

خاص قائل شده است.

۲ - خانواده ایرباس 330
این هواپیمــای دوموتوره کــه جزو مدل هــای پهن پیکر 
ایرباس به حساب می آید و قابلیت پروازهای دوربرد را دارد 
نیز دومین هواپیمایی است که ایرانیان به آن عالقه زیادی 
نشان داده و در سبد 11۸ فروندی خود، 45 فروند از آن را 
جای  داده اند. ایرباس 330 نخستین پرواز خود را در سال 
1992 ثبت کرده و پس ازآن در سال 1994 وارد پروازهای 

رسمی شده است.
ایــن هواپیما نیز ماننــد مدل قبلی فرایند بهبــود و ارتقای 
موتور را پشــت سر گذاشــته و ازاین رو مدل جدید آن که به 
Neo330 نام گذاری شده در سال های گذشته طرفداران 
زیادی داشته است. مسافت طوالنی و ظرفیت مسافرگیری 
باالی این هواپیما آن را برای سفرهای بین المللی مناسب 
می کند. مدل قدیمی ایرباس330، تــوان انتقال بیش از 
330 مسافر و نوع جدید آن در دو کالس پروازی ظرفیتی 

بین 2۸0 تا 440 مسافر را پشتیبانی می کند.

 A3۴0 3 - ایرباس
ایرباس A340 یــک هواپیمای مســافربری پهن پیکر و 
چهار موتوره است. کاربرد اصلی این هواپیما در جابه جایی 

تعداد زیادی مسافر در مسافت های طوالنی است. ساخت 
ایرباس A340 از ســال 19۸7 آغاز شد و نخستین بار در 
3 آبــان1370 )25 اکتبر1991 به پرواز( درآمد. طراحی و 
ساخت این هواپیما همزمان با ایرباس A330 انجام شد. 
A340 در 3 مــدل 300، 500 و 600 ارائــه می شــود که 
مدل 300 برای مســیرهای بیش از 7400 ناتیکال مایل 
)13704 کیلومتر( طراحی شــده است که همه نیازهای 
300 مسافر را برای این سفرها برآورده کرده است. تاکنون 
از این مدل 246 فروند تحویل داده شده و 241 فروند هم 
در حال ساخت است. مدل 500 دوربردترین مدل است و 
قادر به جابه جایی بیش از 313 مســافر در 3 کالس برای 
مسیرهای بیش از 9000 ناتیکال مایل )1666۸ کیلومتر( 
را دارد. هواپیمایی سنگاپور از این مدل برای مسیر سنگاپور 
لس آنجلس اســتفاده می کند که بیش از 19 ساعت طول 
می کشــد. همچنین این مــدل از موتورهــای رولزرویس 
استفاده می کند. مدل 600 که طویل ترین مدل 340 است 
قابلیت حمل 360 مســافر در 3 کالس یا 419 مسافر در 
2کالس را برای مســیرهای بیش از 7900 ناتیکال مایل 
دارد. این مدل هم مثل مدل 500 از موتورهای رولزرویس 

ترنت 500 بهره می گیرد.

۴ - ایرباس350
ایــن هواپیما که ایربــاس آن را در رقابت بــا بوئینگ 777 
و 7۸7 طراحــی و عرضــه کــرده در ســال های گذشــته 
به خصوص بین کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتریان 
زیادی داشته تا جایی که یک ایرالین قطری در یک مرحله، 

60 فروند از این مدل را به طور یک جا خریده است.
البته ایربــاس به دلیــل انتقادهایــی که از ســوی برخی 
ایرالین ها مطرح شــد، طرح بهبود این مدل را در دستور 
کار قرار داد و هزینه ای قابل توجه برای آن متحمل شــد. 
این هواپیما در دو کالس پروازی مسافرگیری می کند و با 
توجه به ظرفیت مسافرپذیری 2۸0 تا 360 نفره و البته توان 
پروازهای طوالنی مدت می تواند برای اهداف بین المللی 

ایران مورد استفاده قرار گیرد.
طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی در قرارداد اخیر ایران 

سفارش خرید 16 فروند ایرباس 350 ارائه شده است.

5  - ایرباس 380
ســبد خرید بزرگ ایران، تنها پر سر و صداترین هواپیمای 
مســافرتی جهــان را در خود کــم داشــت. ایرباس3۸0، 
هواپیمــای چهار موتــوره، پهن پیکــر و دوربــرد ایرباس 
به حســاب می آید و از حیث حجم و ظرفیت مســافرگیری 
بزرگ ترین هواپیمای جهان محسوب می شود. این هواپیما 
که سال گذشته به طور نمادین در فرودگاه امام خمینی فرود 
آمد، به دلیل بزرگی غول آســای خود تنها در تعداد کمی از 
فرودگاه های جهان توان نشست وبرخاســت دارد و در این 
 بین فرودگاه  امام خمینی ایران نیز جزو همین فرودگاه های 

محدود به حساب می آید.
 این هواپیما دوطبقه در ســه کالس پروازی مسافرگیری 
می کنــد و در صورت مجزا شــدن کالس ها بیش از 520 
مســافر و در صورت استفاده بدون کالس پروازی بیش از 
۸50 مســافر را جابه جا  می کند. این هواپیمای غول پیکر 
کــه کار طراحی اش در ســال 2005 به پایان رســیده و از 
سال 2007 استفاده تجاری از آن کلید خورده است، برای 
رقابت با خاطره بوئینگ 747 ســاخته شد و در ساخت آن 
چهار کشور فرانسه، آلمان، اســپانیا و انگلیس مشارکت 
داشــته اند. این هواپیمای خاص که شــاید استفاده از آن 
اعتبار خاصی به صنعت هواپیمایی کشــورها ببخشد، در 
طول مذاکرات اخیــر ایران با ایرباس در دســتور کار قرار 
گرفته و بناســت 12 فروند آن در آینــده نزدیک به ناوگان 

هوایی کشور بپیوندند.

خرید دست دوم به صرفه تر نبود؟
آرمــان بیات کارشــناس حمل ونقل هوایــی درباره خرید 
هواپیماهای دست اول اظهار کرده است: خرید هواپیمای 
نو به طور بی واسطه از شــرکت های سازنده که بر پایه حق 
انتخاب ســفارش دهنده در نوع ، متعلقــات و تجهیزات 
است، نقدی انجام نمی شــود و خرید 11۸ فروند هواپیما 
که گفته شده 10.5 میلیارد دالر هزینه داشته نیز همچون 
دیگر شرکت ها و کشــورهای ســفارش دهنده به صورت 

اعتباری و فاینانس انجام گرفته است.
بنابراین می توان نتیجه گرفــت در این خرید که به صورت 
فاینانس انجام شــده، شــرکت هواپیمایــی متقاضی پس 

از ارائه درخواســت و انتخاب اختیــاری تجهیزات و ثبت 
ســفارش با توافق در میزان پیش پرداخت، پس از تحویل 
وسیله پرنده، طی 10 سال یا 120ماه، بازپرداخت را انجام 
می دهــد، پس اینکه گفتــه می شــود 10.5میلیارد دالر 
یک جا پرداخت شده صحیح نیســت و این برای ما خبری 

خوش است.
با بحث مقایســه خرید هواپیمای نو و هواپیما از واسطه ها 
در بازار آزاد و نیز  صحبت هایی که با کارشناســان صورت 
گرفته، نتیجه می گیریم برای خرید از بازار آزاد الزم اســت 
پول نقــد پرداخت شــود و خرید هواپیمای دســت دوم به 
دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده وســیله پرنده و مســتهلک 
شدن طی عملیات پرواز ، عموما از طریق فاینانس انجام 
نمی شــود  مگر آنکه بر اساس ارزش روز به فاینانس کننده 
ضمانت نامه هــای معتبــر ارائه شــود.   ظاهــرا در چنین 
شرایطی که شــرکت های هواپیمایی راهکارهای دیگری 
در جهت توســعه ناوگان پیش می گیرند کــه غالبا اجاره یا 
اجاره به شــرط تملیک اســت؛ تا در طی عملیــات پرواز با 
ارائه ضمانــت حداقل پرواز ماهانه، حق اجاره در اقســاط  
کوتاه مدت پرداخت می شــود و این روش بــا خرید بر پایه 

فاینانس متفاوت است.
به نظر می رســد این دلیلی اســت کــه در مدیریــت نوین 
حمل ونقل هوایی بین المللی، شرکت های بزرگ هواپیمایی 
به دنبال خرید هواپیماهای دست اول از کارخانه هستند، 
چراکه خرید از کارخانه به صورت اعتباری انجام می شود و 
بازپرداخت با مدیریت بهره برداری در حوزه های بازاریابی 
و فروش و افزایش ضریــب عملیاتی و درآمدهای حاصله 
بعدی انجام می شود که این امر در پیشبرد اهداف شرکت 

هواپیمایی اهمیت دارد.
در ادامه یــادآوری می کنم : ورود هواپیما بــا تعداد باال به 
کشــور عالوه برافزایش ســطح و نوع خدمت رسانی، در 
ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم و افزایش 
بهره وری منابع انسانی، تاثیرگذار است.  قرار است ظرفیت 
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به 45 میلیون نفر در 
سال برسد که با بهره برداری از هواپیماهای جدید می توان 
از این ظرفیت با محور ترانزیت مسافر و کاال استفاده کرد ، 

مشروط بر اینکه هوشمندانه و علمی رفتار شود.

اولتیماتوم ۶ ماهه ایران به هند
ایران از پاالیشگاه های هندی نظیر 
اسار اویل و مانگالور خواسته تا بدهی 
های نفتی قبلی شان را که به بیش از 
6 میلیارد دالر می رسد، در طی 6 ماه 
آینده به یورو تسویه کنند. با لغو تحریم 
های آمریکا، ایران به پاالیشگاه های 
هندی گفته که عمر مکانیزم پرداخت 

45 درصــد بدهی های نفتی ایران بــه روپیه و حفظ 55 
درصد باقیمانده برای پرداخت از طریق کانال های دیگر 
که در طی 3 سال گذشته مورد استفاده قرار می گرفت، 

به سر آمده است.
گاه گفتند، رقم بدهی های نفتی هندی ها به ایران  منابع آ
اکنون بیش از 6 میلیارد دالر اســت که ایران توافق کرده 
در طی 6 ماه آینده در چند قسط دریافت کند. غالمعلی 
کامیاب، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران به مقامات 

هنــدی گفته که بدهی هــای نفتی 
ایران از حــاال به یورو پرداخت خواهد 
شــد، زیرا ایران قادر بــه دریافت پول 
به دالر از طریق سیستم مالی آمریکا 
نیست. ایران قرار است با بانک های 
هندی حساب هایی را به یورو باز کند 
یا مجددا فعــال نمایــد و تمایل دارد 
پاالیشگاه های هندی بدهی های خود را به این حساب 

ها منتقل کنند.
ایران به این منظور در حال مذاکره با بانک مرکزی هند 
است و یک حســاب بانکی نیز با بانک ایدبی هند ایجاد 
کرده است. این منابع گفتند، ایران همچنین می خواهد 
بدهی هنــد از طریق اتحادیه پایاپای مبادالت آســیایی 
انجام شود و در این باره نامه ای نیز به بانک مرکزی هند 

ارسال کرده است.

 همکاری ایران با ایرباس همکاری با اروپاست
مدیرعامل شــرکت هواپیماســازی 
ایرباس با اشاره به این نکته که ایرباس 
یک کمپانی کامال اروپایی است گفت: 
مــا می خواهیم ســهمی در برقراری 
روابط اقتصادی ایران با کشــورهای 
اتحادیه اروپا داشــته باشیم. توماس 
آندرس که در راس شرکتی جای دارد 

که متشکل از متخصصانی از آلمان، اسپانیا، چین و بریتانیا 
به مرکزیت فرانسه است، گفت: من الزم می بینم که دو 
نکته را بیان کنم: اول این که ایرباس یک شرکت کامال 
اروپایی است. یعنی شــراکت با ایرباس به معنی شراکت 
با آلمان، فرانســه، بریتانیا و ایتالیا است. این مساله مهم 
است زیرا به عنوان یک شرکت بزرگ اروپایی می خواهیم 
سهمی در برقراری روابط اقتصادی با ایران و کشورهای 
اتحادیه اروپا داشته باشیم. این مدیر آلمانی گفت: نکته 

دوم این که فــروش هواپیما، آموزش 
خلبانان، کمک در نگهداری هواپیما، 
مدرن سازی سیســتم هدایت پرواز، 
همگی مســایل مهمی هستند، اما 
دید ما دید بلندمدت است. ما روی این 
موضوع تمرکز می کنیم که چه کمکی 
می توان از لحاظ فنی و مهارتی انجام 
داد. هدف ما تشویق جوانان به فعالیت در زمینه هوانوردی 
اســت و توجه ما بــر همکاری های اجتماعی و توســعه 
توانمندی جوانان متمرکز شده است. وی افزود: بنابراین 
ایرباس و ATR تنها برای فروش هواپیما اینجا نیستند 
بلکه هدف ما ایجاد رابطه ای پرثمر و پایدار اســت و بعد از 
اعالم برداشته شدن تحریم ها، مسایل دشواری همچون 
تامین مالی را پیش رو داریم که همانطور که بیان شد برای 

آن راه حل هایی داریم. 

شناسایی گروه های جدید 
مشمول پرداخت مالیات

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی با اعــالم طرح 
شناسایی گروه هایی که خارج از تور مالیاتی قرار دارند، 
گفت: رویکرد قانون جدید مالیات های مســتقیم بر 
توجه به حقوق مردم اســتوار است. سید کامل تقوي 
نژاد به تشــریح رویکردها و سیاست هاي کلي حاکم 
بــر اصالحیه قانون مالیات هاي مســتقیم پرداخت 
و گفت: رویکرد قانون جدید مالیات هاي مســتقیم 

بر مردم گرایي و توجه به حقوق مردم استوار است.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتي کشــور بــا تاکید بر 
اینکه پس از موفقیت تیم برجام در عرصه دیپلماسي، 
اکنون کشــور نیازمند یک حماســه اقتصادي است 
اظهارداشــت: در شــرایط کنوني کشــور، ما به یک 
مدیریت جهادي نیاز داریــم؛ مدیریتي که بر مبناي 
آن تــالش مجاهــدان عرصــه اقتصــادي بیش از 

پیش شود.
وی خاطر نشــان کرد: نیروي انســاني سازمان امور 
مالیاتي کشــور توانایي تبدیل شــدن به یکي از قوي 
ترین مجموعه هاي مدیریتي و کارشناسي را داراست؛ 
مجموعه اي که ضمن تســلط بر قوانیــن و مقررات 
مالیاتــي، درک درســتي از وضعیت و شــرایط ویژه 

اقتصادي کشور داشته باشد.
تقوي نژاد با بیان اینکــه اصالحیه قانون مالیات ها 
فراز و نشــیب هاي بســیاري را طي کرد و سرانجام 
با اعمــال تغییراتي در آن توســط مجلس به تصویب 
رســید گفت: از نقاط مثبت این اصالحیه آن اســت 
که شــرایط کلي حاکم بر این قانون به ســمت مردم 
گرایي و حل مشــکالت فعلي نظام مالیاتي پیش مي 
رود و همچنین، این قانون رویکرد ویژه اي به سمت 
رفع موانع تولید و ایجاد اشــتغال و سرمایه گذاري در 

کشور دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور با اشاره به اینکه 
قانون مالیات هاي مستقیم به سمت شفاف تر شدن 
هرچه بیشــتر پیش مي رود بیان داشــت: ماموران 
مالیاتي حق برداشت ســلیقه اي از قانون را ندارند و 
آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایي که از 
سوي مدیریت سازمان در خصوص اجراي این قانون 
تدوین مي شود، مبناي اجراي صحیح قانون خواهد 
بود. وي با بیان اینکه ســازمان امور مالیاتي کشــور 
توجه ویــژه اي به آموزش کاربــردي و موثر کارکنان 
خود دارد افزود: ماموران مالیاتي باید اشراف عمیقي 
به قوانین مالیاتي به ویژه بخش هایي که در ارتباط با 
رعایت حقوق مودیان است داشته باشند و خوشحال 
هستیم از اینکه مردم هم پا به پاي کارکنان مالیاتي با 

تکالیف قانوني خود آشنا مي شوند.
تقوي نژاد با تاکید بر اینکه رابطه نظام مالیاتي با مردم 
باید بر قانون استوار باشد اظهارداشت: در همه جاي 
دنیا، مقوله مالیات مورد بحث و مناقشــه است اما در 
مجموع نباید ارتباط نظام مالیاتي با مردم، خشــک و 
بي روح باشد و باید به سمت تعامل هر چه اثربخش تر 

با مردم و اعتمادآفریني بیشتر پیش برویم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور بر اهمیت سالم 
سازي امور و ســالمت نظام اداري به عنوان یکي از 
اولویت هاي اساســي ســازمان اشــاره کرد و گفت: 
تامین درآمدهاي مالیاتي، رســالت و وظیفه اساسي 
سازمان امور مالیاتي است و کارکنان این سازمان باید 

با شرافت و پاکدستي این ماموریت را انجام دهند.
تقوي نژاد از طرح جامع مالیاتي به عنوان اصلي ترین 
برنامــه در نظام مالیاتي یاد کرد و گفت: اجراي طرح 
جامع مالیاتي مورد تاکید مســئوالن ارشد اقتصادي 
نظام اســت و همه همکاران باید دوره هاي آموزشي 
این طرح را طي کرده و در پیاده سازي هر چه مطلوبتر 

این طرح، نقش آفرین باشند.

رصدخانه

توضیح وزیر کار درباره مدل افزایش حقوق بازنشستگان
 : گفــت بیعــی  ر علــی 
موضوع دستمزد کارگران 
به شــکل ســه جانبه و در 
جلســات میان نمایندگان 
و  کارفرمایــی  کارگــری، 
دولت همچنان در دســت 
بررســی اســت و شــخصا 

در جلســه های آینده حضور خواهم داشــت 
و از نزدیــک در جریــان امــر قــرار خواهم 
گرفــت. ربیعی همچنیــن از افزایش حقوق 
بازنشســتگان خبر داد و گفــت: درصددیم 
تــا حقــوق و دســتمزد بازنشســتگان را بــه 
صورت پلکانی افزایــش بدهیم. وی تربیت 

تکنســین های حرفــه ای 
را حایــز  دانشــگاهها  در 
اهمیت دانســت و افزود: 
دولــت در نظــر دارد تــا 
شرایط را به گونه ای فراهم 
کند کــه دانشــجویان در 
حین تحصیل در دانشگاه 
شــغل آینده خود را نیز پیش بینی کنند. وزیر 
کار در ادامه بر ضرورت تشکیل انجمن ملی 
نخبــگان مهارتی تاکیــد کرد و از ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور و مســئوالن 
امر خواست تا با تشکیل این انجمن،  فعالیت 

نخبگان مهارتی را رصد کنند.

اعالم قیمت سه مدل جدید پژو در ایران
مدیر عامل شــرکت "ایران 
خودرو" در نشســت خبری 
دربــاره قــرارداد جدید این 
شــرکت بــا پــژو فرانســه 
توضیحاتی ارائه کرد. "هاشم 
یکه زارع" در پاسخ به سوال 
در مــورد قیمت ســه مدل 

جدید پژو را به این شــرح اعــالم کرد: پژو 301 
دستی: 5۸ میلیون تومان، پژو 301 اتوماتیک: 
63 میلیون تومان، پژو 20۸ دستی: 63 میلیون 
تومان، پژو 20۸ اتوماتیک: 6۸ میلیون تومان، 
پــژو 200۸ دســتی: 72 میلیون تومــان، پژو 
200۸ اتوماتیــک: 7۸ میلیون تومــان. مدیر 

عامــل ایــن خودرو بــه این 
نکته نیز اشــاره کرد که این 
قیمت ها با فاکتورها و شرایط 
کنونی است. وی همچنین 
در مــورد بازگشــت فیات به 
ایرانف گت: قرارداد با فیات 
بــه زودی امضا می شــود. 
فیات در آمریکا نیز مجموعه بزرگ خودروسازی 
دارد و می تواند از شرکای خوب ما باشد. در حال 
حاضر پلت فرم های مشترکی بین شرکت های 
آمریکایی وجــود دارد و این اتفــاق دور از ذهن 
نیســت که از طریــق فیات، تکنولــوژی  تولید 

خودروهای آمریکایی به ایران وارد شود.

لزوم افزایش ۴ میلیون بشکه ای تولید اوپک
بر اساس گزارش جدیدی 
که توســط بانــک آمریکا 
مریل لینچ منتشــر شده، 
عرضــه نفت کشــورهای 
عضــو اوپک باید تا ســال 
2020 بــه میــزان قابــل 
توجهــی افزایــش یابد تا 

بتواند کاهش تولید کشــورهای غیرعضو این 
ســازمان را جبران کند. در حالــی که قیمت 
نفت خام اخیرا به بشــکه ای کمتر از 30 دالر 
رســیده، انتظار مــی رود تولیــد نفت کاهش 
بیابد. این گزارش حاکی اســت: »تغییر رویه 
ســاختاری به ســمت فضــای قیمــت پایین 

نفت تاثیــرات عمیق و دراز 
مدتی بر تولید کشــورهای 
غیر عضو ســازمان خواهد 
داشت.« انتظار می رود کل 
عرضه نفت کشورهای غیر 
عضو اوپک در سال 2017 
بــه 56.4 میلیون بشــکه 
برسد و ســپس در ســال 2020 ترمیم شود و 
به 57.5 میلیون بشکه یعنی نزدیکی سطح 
تولید سال 2015 برســد. این گزارش حاکی 
اســت، اگر قیمت نفت در حــد 30 تا 40 دالر 
باقی بماند، هیچ پروژه تولیــد نفت متعارف یا 

غیرمتعارفی به تصویب نخواهد رسید.

اقتصاد
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پنجره

راه مقابله با این خودخوری خردساالن چیست؟
قابل توجه والدینی که کودکشان ناخن می جود!

بســیاری از والدین زمانی که متوجه می شوند فرزندشان در حال جویدن ناخن 
هایش است، ناراحت و آزرده خاطر می شوند و او را از این کار منع می کنند. والدین 
از این که ناخن جویدن مانند مکیدن انگشــت، تاباندن موی سر و چرخیدن در 
اتاق به شکل یک رفتار درآید، نگران اند. معموال عادت با تکرار یک رفتار ایجاد 
می شــود و بهتر اســت والدین قبل از این که جویدن ناخن به عادت کودکشان 

تبدیل شود، برای رفع آن اقدام کنند.
از جمله دالیلی که موجب ناخن جویدن کودک و نوجوان می شود، آن است که 

او سعی می کند با انجام این کار از میزان استرس خود بکاهد.
ناخن جویدن موضوع مهمی در بحث روان شناســی و روان پزشــکی اســت؛ 

زیــرا تعدادی از افــراد درگیر 
ایــن اختــالل هســتد. در 
کشــور ما نیز آمارها نشــان 
می دهد، یک سوم کودکان 
دبستانی، نیمی از نوجوانان 
دوره راهنمایی و یک چهارم 
آمــوزان دبیرســتان  دانش 
عادت به جویدن ناخن دارند. 
این اختــالل باعــث ایجاد 
مشکالت متعددی از جمله 
بیمــاری های جســمی می 
شــود و احتمال بروز عفونت 
هــای قارچــی، باکتریایی و 
ویروسی را افزایش می دهد. 
از طرفی وجــود این اختالل 
در کودکان، به دندان آسیب 
می رســاند و در برخی موارد 
باعــث تغییر شــکل ناخن و 
قرمــزی اطراف انگشــتان 

دست کودکان می شود.
بــروز ایــن اختــالل، علــل 
متفاوتی دارد. کارشناســان 
معتقدنــد معمــوال افــرادی 
کــه ناخن مــی جونــد دچار 
اضطراب و افسردگی هستند 
و کمتر در جمــع حضور پیدا 
می کنند. همچنین ترس از 
سرزنش دیگران، عادت و یا 
الگو گرفتــن از اطرافیان، از 
دیگر عوامل بروز این اختالل 

است. البته خوب اســت بدانید، نتایج بررسی ها نشان می دهد، این رفتارها در 
برخی موارد علت ژنتیکی دارد. 

بــا توجه به عوارض جویدن ناخن، پیش گیری و درمان آن اهمیت زیادی دارد. 
اما پرســش هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان 
از این اختالل پیشگیری و آن را درمان کرد و نقش بزرگ ترها در کمرنگ شدن 
این عادت چیست؟ باید گفت والدین هرگز نباید فرزند خود را برای ناخن جویدن 

تنبیه کنند، زیرا خود تنبیه ترس و اضطراب کودک را بیشتر می کند.

راه کارهای عملی
1 - بــرای کمک به این کودکان می توان از ناخن آســیب دیــده تصویری تهیه 
کرد و وضعیت آن را با ناخن ســالم مقایســه کرد. همچنین هنگامی که کودک 
مشــغول جویدن ناخن است بدون این که متوجه شــود، از او فیلم تهیه کنید و 
ســپس برای او به نمایش بگذارید. احتمال دارد با مشاهده فیلم به خود بیاید و 

این عادت را کنار بگذارد.
2 - قرار دادن آیینه جلوی کودک او را متوجه این عادت ناپسند می کند. کودک را 
تشویق کنید در مجالت، تصویر دست های زیبا را جست وجو کند یا روی کتاب 

یا آینه بچسباند تا مرتب تصویر این دست ها را با دست های خود مقایسه کند.

3 - اقدام دیگری که در این زمینه مفید است، شناسایی مکان و زمانی است که 
این رفتارها در او بیشتر می شود.

به عنوان مثال، شاید کودک با ایجاد موقعیت های خاص به ناخن جویدن می 
پردازد. این حالت را که در او استرس ایجاد می کند شناسایی و کاری کنید که در 
موقعیت های استرس زا قرار نگیرد. اگر کودک هنگام تماشای برنامه تلویزیونی 
ناخن می جود، شیئی به دســت او بدهید تا سرش گرم شود. به مکان هایی که 
این عادت کودک زیاد می شــود نیز دقت کنید تا علــت این اختالل را بفهمید. 
هنگامی که این عادت کم شد، با تعیین پاداش، این رفتار خوب او را تقویت کنید. 

به عنوان مثال، برای تشــویق هر بار ناخن نجویدن ســتاره ای به جدول برنامه 
های روزانه او اضافه کنید و به ازای هر 10 ستاره به او هدیه دهید. اگر فرزند شما 
دختر اســت به او الک یا دســتکش هدیه کنید تا با استفاده از آن جویدن ناخن 
را فراموش کند. اگر پســر اســت به او ناخن گیر یا ذره بین بدهید تا با استفاده از 
آن به آسیبی که به ناخن و اطراف آن رسانده است، توجه کند و ناخن های خود 
را کوتاه کند. در صورت آسیب رســیدن به دندان های کودک به دندان پزشک 
مراجعه کنید. اگر این عادت با اضطراب شدید همراه باشد، حتما از متخصصان 
بهداشت روان کمک بگیرید. گاهی رفتار والدین یا اطرافیان، زمینه اضطراب 

کودک را زیاد می کند.

تأثیر رفتار والدین بر 
ناخن جویدن کودکان

بــر  عــالوه  متخصصــان 
بررســی رفتــار کــودک، بر 
رفتار والدین او نیز تمرکز می 
کنند. زیرا عامــل اصلی این 
رفتار، ممکن است عملکرد 
والدیــن و اطرافیان باشــد. 
متخصــص در این شــرایط 
به والدیــن کمک مــی کند 
تــا رفتــار و واکنش خــود را 
نسبت به کودک سنجیده تر 
کنند تــا اضطرابی به کودک 
وارد نشــود. کــودک با ناخن 
جویدن به نحوه رفتار والدین 
یــا اطرافیــان بــا او واکنش 
نشــان مــی دهــد؛ در ایــن 
زمینه والدین باید سعی کنند 
ناراحتی و مشکالت ناشی از 
مشغله های کاری خود را به 

منزل منتقل نکنند.
از جملــه روش هایــی کــه 
یک روان شــناس می تواند 
بــرای برطــرف کــردن این 
مشکل کودک از آن استفاده 
کنــد، روش هــای خــاص 
ریلکسیشــن اســت. اگر به 
علــت باال بــودن اســترس 
کودک، این روش درمانی نیز 
جواب ندهد، پزشک داروهایی را تجویز می کند تا اضطراب کودک کمتر شود.

الک های با طعم تلخ که برای مقابله با ناخن جویدن از آن اســتفاده می شود، 
چندان موثر نیســت و توصیه نمی شــود. والدین نباید به این عادت فرزند خود 
واکنش نشــان دهند زیرا در برخی موارد ناخن جویدن روشی برای جلب توجه 
دیگران است و عکس العمل والدین همان توجهی است که کودک خواستار آن 
اســت. در مورد این عادت با او صحبت کنید اما درباره رفتارش قضاوت نکنید. 
صحبت با او درباره ناخن جویدن نباید باعث افزایش اضطراب وی شــود. به او 

بگویید که این مشکل را با کمک او حل خواهید کرد.

عوارض ُپرنوشی بی دلیل آب چیست؟
تسنیم- ناصر رضایی پور دستیار دکترای تخصصی طب سنتی گفت: تا تشنگی واقعی و راستین 
ایجاد نشود، باید از نوشیدن آب پرهیز کرد.توصیه به نوشیدن آب زیاد در طول روز و برای همه افراد، 
هیچ پایه علمی و هیچ سند علمی و دانشگاهی ندارد و در مقابل، در طب ایرانی توصیه می شود، 
به جز گرم مزاجان و کودکان، بقیه افراد حتی بر تشنگی خود صبر کنند تا از واقعی بودن آن مطمئن 
شوند. در صورتی که شخص، آب زیاد بنوشد، به  تدریج معده، دچار سوءمزاج سردوتر می شود )نفخ 
و صدای قراقر، ترش کردن، سوء هضم و...( و پس از آن، کبد نیز دچار سردی و ضعف می  شود.
ضعف، سستی اعصاب، معده و کبد، بدرنگی پوست رخسار و بدن، فراموشی و کندذهنی، نزله 
)ترشحات پشت حلقی(، تورم دست وپا و زیر چشم، و اختالل عملکرد کبدی و حتی کبد چرب، از 
عوارض ُپرنوشی بی دلیل آب است. البته که زیان ُپرنوشی بی دلیل آب، در صاحبان مزاج سردوتر 

یا کسانی معده های سردوتر دارند یا به سوءمزاج سردوتر دچارند، بیشتر است.

راه های فرار از ابتال به سرطان سینه
باشگاه خبرنگاران- حسین فودازی رئیس انجمن آنکولوژی گفت: با توجه به این که افزایش وزن 
باعث افزایش ابتال به سرطان سینه و رحم می شود یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری 
از ابتال به این سرطان ها، وزن مناسب و متعادل است. انجام فعالیت و ورزش مناسب و منظم 
در ســالیان متوالی یکی دیگر از عوامل بســیار موثر پیشگیرانه از این سرطان در زنان و سرطان 
پروســتات در مردان اســت؛ این فعالیت های ورزشی باید حداقل 30 الی 45 دقیقه در روز و در 
5 روز هفته تکرار شــوند. وی افزود: مصرف مواد غذایی، مانند: ریز مغذی های گیاهی، ســویا 
غیر فرآوری شــده، غالت ســبوس دار، حبوبات، زیتون و روغن زیتون و همچنین مواد غذایی 
دارای فیبر نیز به دلیل کاهش میزان جریان خون باعث کاهش احتمال ابتال به سرطان سینه 
می شوند.اســتعمال سیگار باعث ابتال به سرطان سینه می شود و طبق آمار زنان سیگاری 40 

درصد بیشتر از زنان دیگر به این بیماری مبتال می شوند.

خطراتی که روحیه فرزندتان را تهدید می کند
ســالمت نیوز- دکتر زهرا عبدی گفت: پدیده ی تک فرزندی در خانواده های امروزی بسیار به 
چشم می خورد به طوری که زن و شوهر تمایل به داشتن بیش از یک فرزند را ندارند که این امر 
ممکن اســت در نحوه تربیت کودک مشــکالتی را ایجاد کند. این دسته از کودکان همیشه در 

خانه به دنبال یک همبازی هستند که این موضوع برای سالمت روانی آنها خطرناک است.
این روانشناس با تاکید بر این که لجبازی و خودخواهی یکی از بزرگترین مشکالت تک فرزندی 
اســت، افزود: کودکانی که در خانه تنها هســتند و همبازی ندارند لجباز و خودخواه می شوند و 
در رابطه با پیدایش هر موضوع نسبت به والدین خود واکنش نشان می دهند.والدین باید بدانند 
تک فرزندی برای سالمت روحی و همچنین آینده فرزندانشان خطرآفرین است و آنها به تنهایی 
قادر نخواهند بود خالءهای عاطفی به وجود آمده برای فرزندانشان را که ناشی از کمبود خواهر 

یا برادر و یک همبازی است را پر کنند.

بررسی اثرات مصرف چای سبز بر کاهش وزن
تســنیم- فهیمه مرتمی کارشناس 
تغذیــه گفــت: چــای ســبز یــک 
نوشــیدنی ُپــر طرفدار در سراســر 
دنیا به ویژه آســیای شــرقی است. 
چای ســبز حــاوی کافئیــن و پلی 
فنول هایــی به نام کاتچین اســت. 
فراوان ترین کاتچین در چای سبز" 

اپی گالوکاتچین گاالت )EGCG(" است که بسیاری از 
خواص مفید چای سبز را به این ترکیب نسبت می دهند. 
در سال های اخیر مطالعات بســیاری در زمینه اثرات 
ضد چاقی چای سبز در سطح سلولی، حیوانی و انسانی 

انجام شده است.

روزانــه  مصــرف  افــزود:  وی 
کپســول های عصــاره چای ســبز 
حاوی ماده موثره کاتچین با افزایش 
ترموژنز، 4 درصد انــرژی مصرفی 
را افزایــش داد همچنیــن میــزان 
اکسیداســیون چربــی بــا مصرف 
چای سبز در مقایسه با گروه پالسبو 
افزایش یافت.مصرف عصاره تلخیص شده کاتچین به 
میزان 430 میلی گرم در روز در مقایسه با دوز کمتر 11۸ 
میلی گرم، به مدت 12 هفته در مردانی که اضافه وزن 
داشتند به صورت وابسته به دوز موجب کاهش بیشتر 

وزن و محتوای چربی در بدن شد.

مصرف زیاد فلفل و زردچوبه ممنوع
شــفا آنالین- دکتر محمد صفریان 
متخصــص تغذیه گفــت: مصرف 
زیاد فلفــل و زردچوبه گاهی موجب 
بــروز زخم معــده یــا ناراحتی های 
گوارشــی می شــود. همچنیــن در 
کســانی که حساسیت دارند ممکن 
است مشــکل ایجاد کرده و موجب 

بروز سرطان معده یا مری شــود، اما استفاده از آن در 
حد معمول خوب اســت. فلفل کمی متابولیسم بدن را 
افزایش می دهد، اما نــه در حدی که منجر به کاهش 
وزن شــود. همچنین مصرف ادویه برای زنان باردار، 

کودکان و بیماران قلبی نیز منعی ندارد.

وی افزود: ادویه جاتــی که به طور 
سنتی در غذاها استفاده می کنیم، 
مفیدند و نباید کنار گذاشــته شوند، 
اما مواد مصنوعــی مانند رنگ ها، 
طعم دهنده های مصنوعی و بعضی 
از ترکیبات که به عنوان نگهدارنده 
اضافه شده و طعم دهنده هستند و 
بیشتر در غذاهای صنعتی استفاده می شوند، ممکن 
اســت بدن را با مشــکالتی مواجه کننــد. ادویه های 
ســنتی مانند زردچوبه و فلفل خوب  بوده و دارای آنتی 
اکسیدان هســتند، اما در صورتی که در حد معمول به 

غذا اضافه شوند، ضرری ندارند.

مسکنی طبیعی به نام عسل 
و ۴ روش درمانی

شفا آنالین- در اینجا به طرز تهیه درمان های خانگی 
عسل در درمان دردهای بسیاری از جمله دندان درد، 
بی خوابی،  سرفه و گلو درد اشاره می کنیم که در چند 

دقیقه به دردهای شما التیام می بخشند.

عسل در درمان بی خوابی
عسل از جمله موادی است که می تواند مانند قرص 
خواب شــما را به خوابی عمیق فرو برد و از بی خوابی 
و اختــالالت خــواب شــما جلوگیری کنــد. عالوه 
بر این، بر خــالف قرص خــواب هیچ اثــر جانبی بر 
 ســالمتی شــما ندارد و حاوی هیچ ماده شــیمیایی 

و مضری نیست. 
اســتفاده از قرص های خواب موجب عادت به آن ها 
می شــود به گونه ای که پــس از مدتی بــدون آن ها 
خوابتان کامال مختل می شود اما عسل طبیعی ترین، 
ارزان تریــن و در عیــن حــال موثرتریــن دارو برای 
بی خوابی و کم خوابی شما است. برای این کار کافی 
 اســت قبل از خــواب 2 قاشــق چای خوری عســل 

میل کنید.

عسل در درمان دندان درد
دندان درد از جمله دردهای طاقت فرســا اســت که 
تمرکــز و زندگی روزمــره افراد را مختــل می کند و به 
درمانی اساسی نیاز دارد. معموال استفاده از مسکن ها 
برای التیام این درد توصیه می شود که عالوه بر تاثیر 
زودگذر خود اثرات منفی برای ســالمتی افراد دارد و 
در بیشتر موارد موجب خواب آلودگی می شود و از این 
طریق فرد را از کار و زندگــی می اندازد. طبیعی ترین 
 راه بــرای برطــرف کــردن درد دنــدان اســتفاده 

از عسل است. 
برای این کار یک قاشــق چای خوری دارچین و یک 
قاشق چای خوری عســل را با هم ترکیب کنید و آن 
را مســتقیم بــرای روی دندانتان بگذاریــد. خواهید 
 دید یعــد از مدتــی کوتاه دردتــان کاهــش و یا حتی 

ناپدید می شود.

عسل در درمان گلودرد
برای درمان گلودرد خود با روشــی طبیعی و مقرون 
به صرفه و در عین حال بســیار ســریع کافی اســت 
به یک لیوان آب گرم 1 قاشــق چای خوری آب لیمو 
و دو قاشــق چای خــوری عســل اضافــه کنید. آن 
را انقدر هــم بزنید تا مواد آن کامال یکدســت شــود 
 ســپس آن را بنوشــید و از تاثیــر معجزه آســای آن 

لذت ببرید.

عسل در درمان سرفه
اگر ســرفه امانتان را بریده است کافی است دست 
بــه کار شــوید معجونی درســت کنیــد و آن را کنار 
بگذارید و هنگامی که ســرفه به سراغتان می آید از 
آن استفاده کنید. برای این کار کافی است 4 قاشق 
چای خوری آب لیمو و ۸ قاشــق چای خوری عسل 
را با هم به خوبی ترکیــب کنید و در صورت نیاز یک 
قاشــق آن را بخورید. خواهید دید که بعد از این کار 
دیگر به هیچ شــربت و داروی ضد سرفه ای احتیاج 

نخواهید داشت.

سالمت
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در پایان هفتــه نوزدهم لیگ برتر اگرچه صدرجدول دســت نخورد اما رقابت در 
باالی جدول به شدت فشرده شد. استقالل تهران با تساوی برابر همنام اهوازی 
و قعرنشین خود نتوانست از موقعیت فوق العاده ایجاد شده تساوی پرسپولیس و 
ذوب اهن استفاده کند و حاال هم امتیاز با استقالل صنعتی خوزستان و تنها به 
لطف تفاضل گل باالتر صدرنشین است. بعد از این دو تیم 36 امتیازی ذوب آهن 
32 امتیازی و پرسپولیس 31 امتیازی قرار دارند و در نهایت سایپای 30 امتیازی! 
استقالل تهران اگر در ادامه رقابت ها صدرنشینی را از دست بدهد شاید حسرت 

امروز و این تساوی عجیب را بخورد.

توقف بدموقع استقالل برابر قعرنشین
شــاگردان پرویز مظلومی که می توانســتند از نتایج رقم خورده در هفته نوزدهم 
نهایت استفاده را ببرند و فاصله خود را با تعقیب کنندگان زیاد کنند، برابر قعرنشین 
متوقف شــدند اما همچنان صدرنشــین ماندند. آخرین دیــدار از هفته نوزدهم 
رقابت های لیگ برتر عصر امروز یکشنبه بین تیم های فوتبال استقالل تهران و 
استقالل اهواز از ساعت 17 آغار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست 
یافتند. امید ابراهیمی )2۸( برای تیم اســتقالل تهران و همزه خذیروای)5۸( 

برای  استقالل اهواز گل زدند.
در این بازی که در ورزشــگاه آزادی تهران و در حضور کمتر از پنج هزار تماشاگر 
برگزار شــد تیم اهواز دقایق ابتدایی نیمه اول تالش کــرد موقعیت هایی را روی 
دروازه میزبان ایجاد کند که البته موفق به این کار هم شــد اما نتوانســت دروازه 

وحید طالب لو که جانشین رحمتی محروم شده بود را باز کند.
درحالی که استقالل هم خیلی خوب بازی نمی کرد امید ابراهیمی در دقیقه 2۸ 
روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه مهمان اهوازی را باز کرد. بعد از این 
گل بازی آرام و بدون موقعیت خطرناک دنبال شد و در نهایت نیمه اول با برتری 
آبی پوشان تهرانی به پایان رســید. در نیمه دوم تیم اهوازی برای رسیدن به گل 
تســاوی تالش زیادی از خود نشــان داد و بارها صاحب موقعیت نیز شد اما تنها 
یک بار توانست در دقیقه 5۸ توسط خذیراوی به گل تساوی دست پیدا کند. این 
تیم البته در ضد حمالت صاحب موقعیت های دیگری هم شــد اما نتوانست از 
آنها استفاده کند. با این تساوی استقالل تهران 36 امتیازی شد و به خاطر تفاضل 
گل بهتر نسبت به استقالل خوزستان صدرنشین ماند. استقالل اهواز ۸ امتیازی 

شد و همچنان در قعر جدول باقی ماند.

پنالتی نزن ها علیه پرسپولیس
تیم فوتبال پرســپولیس در هفته نوزدهم لیگ برتر برابر ذوب آهن در وقت های 
اضافه پیروزی را از دست داد تا شانس صعود به رده سوم جدول را از دست بدهد. 

سرخپوشان در این بازی یک پنالتی را هم از دست داند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکشــنبه با دیدار 
پرسپولیس و ذوب آهن از ساعت 14:30 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان پیگیری 
شــد که این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر 2 مســاوی به اتمام رسید. امید عالیشاه 
)دقیقه 35( و علی علیپور )دقیقه 70( برای پرســپولیس گلزنی کردند و مسعود 
حســن زاده )دقیقه 72 - ضربه پنالتی( و مرتضی تبریزی )دقیقه 92( گل های 

ذوب آهن را به ثمر رساندند.
پرســپولیس این دیدار را با ترکیب الکســاندر لوبانف، محســن بنگر، لوکا ماریچ 
)۸6 - رضا نورمحمــدی(، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، 

امید عالیشاه، محســن مسلمان )90 - اومانا(، فرشــاد احمدزاده )64 - احمد 
نوراللهی(، علی علیپور و مهدی طارمی آغاز کرد.

پرســپولیس از همان لحظات نخســت بازی، چهره هجومی به خود گرفت و در 
دقیقه سه می توانســت روی کار ترکیبی امید عالیشاه و علی علیپور به گل برسد 
ولی مهدی طارمی به پاس عرضی علیپور نرسید. بازیکنان ذوب آهن هم در 20 
دقیقه ابتدایی صاحب چند فرصت شــدند که مدافعان پرسپولیس مانع بازشدن 
دروازه خود شدند. روند بازی اما از دقیقه 35 تغییر کرد. در این دقیقه امید عالیشاه 
با پاس مهدی طارمی با دروازه بــان ذوب آهن در حالت تک به تک قرار گرفت و 

توانست گل اول بازی را به ثمر برساند.
فشــار پرســپولیس بعد از این گل ادامه یافت. شــاگردان برانکو بعــد از گل اول 
می توانستند از آشفتگی خط دفاعی ذوب آهن استفاده کنند و گل دوم را به ثمر 
برسانند ولی مهدی طارمی در یک صحنه مشکوک به پنالتی توسط مدافع ذوب 
آهن متوقف شد. در مقابل ذوب آهن هم می توانست در دقیقه 39 و روی شوت 
هاشــم بیک زاده بازی را به تساوی بکشــاند که توپ بیک زاده با اختالف کم از 
کنار دروزاه بیرون رفت تا این نیمه با همان یک گل به سود پرسپولیس خاتمه یابد.

جلو بودن پرســپولیس در نیمه دوم باعث عقب نشــینی این تیم نشد و بر خالف 
تصور همگان باز هم این شاگردان برانکو بودند که بازی را هجومی آغاز کردند. 
اولین فرصت جدی سرخپوشان در نیمه دوم در دقیقه 52 توسط امید عالیشاه از 
دست رفت و شوت او از داخل محوطه جریمه به اوت رفت. سه دقیقه بعد فرشاد 
احمدزاده روی پاس مهدی طارمی با دروازه بان ذوب آهن تک به تک شد ولی این 

بازیکن هم نتوانست از این فرصت مسلم گلزنی استفاده کند.
بازی اما از دقیقه 69 شــرایط عجیبی را تجربه کرد. ابتدا ضربه فنی علی علیپور 
مهاجم پرسپولیس به تیرک دروازه ذوب آهن برخورد کرد و در توپ برگشتی روی 
مهدی طارمی خطای پنالتی صورت گرفت. پرسپولیس می توانست با استفاده از 

این پنالتی اختالف گل هایش را به عدد دو برساند، اما کمال کامیابی نیا در دقیقه 
70 این پنالتی و توپ برگشتی آنرا از دست داد.

دو دقیقه بعد از این اتفاق، داور به خاطر خطای هند کمال کامیابی نیا در محوطه 
جریمه پرسپولیس، برای ذوب آهن ضربه پنالتی اعالم کرد و مسعود حسن زاده 

آنرا به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.
در دقیقه 75 مهدی طارمی می توانست باز هم گل دوم را برای سرخپوشان به ثمر 
برساند ولی ضربه فنی او از پشت محوطه جریمه بعد از برخورد با دست دروازه بان 

ذوب آهن و تیرک دروازه به کرنر رفت.
تالش بازیکنان پرســپولیس برای گلزنی مجدد به ذوب آهــن در دقیقه ۸0 به 
ثمر نشســت و این تیم روی ضربه فنی علیپور از پشت محوطه جریمه در دروازه 

حریف قرار گرفت.
برانکو بعد از این گل، لوکا ماریچ را از زمین بیرون کشید و رضا نورمحمدی را وارد 
زمین کرد تا خط دفاعی پرسپولیس تازه نفس تر جلوی حمالت ذوب آهن بایستد 
ولی مقاومت پرســپولیس در مقابل حمالت پرسپولیس در دقیقه 92 شکست و 
مرتضی تبریزی توانست گل تساوی را در دقیقه آخر به ثمر برساند تا سرخپوشان 

شانس صعود به رده سوم جدول را از دست بدهند.
با این نتیجه، پرسپولیس 31 امتیازی شــد و در رده چهارم باقی ماند. ذوب آهن 

هم 32 امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت.

نتایج سایر دیدارها:
تراکتورسازی تبریز 1 – 2 پدیده

سیاه جامگان 1 - 0 گسترش فوالد
سایپا 0 – 1 استقالل خوزستان  

صبای قم 0 – 1 راه آهن 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
هواداران لیورپول در اعتراض 
 به بلیط های گرانقیمت
 77 پوندی فصل بعد این 
تیم، روز گذشته و در دقیقه 
77 ورزشگاه را ترک کردند 
تا اعتراض خود را به گوش 
مسئوالن باشگاه برسانند. 

تیتر دو

 شکست سعید مالیی 
در گرنداسلم پاریس

ســعید مالیی نماینــده وزن ۸1- کیلوگرم جودوی 
ایران با شکســت مقابل حریف یونانی در مرحله یک 
هشــتم نهایی تورنمنت پاریس،از رسیدن به مراحل 

باالتر بازماند.
در ادامه رقابت های جودوی گرنداسلم پاریس سعید 
مالیی نماینــده وزن ۸1- کیلوگرم ایــران در مرحله 
یک هشتم نهایی مقابل رومن موستوپولوس از یونان 
که در جایگاه 14 رنکینگ جهانــی قرار دارد به روی 
تاتامی رفت و در پایان با امتیاز وازاری شکست خورد 

و از رسیدن به مراحل باالتر بازماند.
مالیی در این رقابت ها که امتیاز آن در کسب سهمیه 
المپیک موثر است،پیش از این در دور نخست مقابل 
مقابل آدریان لورنزو ناسیمنتو از اسپانیا که رنکینگ 
39 دنیا را در اختیار دارد با ضربه فنی به پیروزی رسید.

وی ســپس در دومین مبارزه خود مقابل دیگو لیما از 
پرتغال که در جایگاه 50 دنیا قرار دارد، به روی تاتامی 

رفت و در پایان با امتیاز یوکو به برتری دست یافت.
اما جواد محجوب نماینده وزن 100- کیلوگرم ایران 
که جایگاه 32 رنکینگ فدراسیون جهانی جودو را در 
اختیار دارد در مبارزه نخست مقابل میروسالو ژور از 
اسلواکی و دارنده رتبه 194 دنیا قرار گرفت و در مدت 
زمان 4 دقیقه و 40 ثانیه رقیب خود را با ضربه فنی از 

پیش رو برداشت.
محجوب ســپس در دور دوم مقابــل کریل مارت از 
کشــور میزبان که در جایگاه پنجم رنکینگ جهانی 
قرار دارد به روی تاتامی رفت و در مدت زمان 3 دقیقه 
و 44 ثانیه ضربه فنی شــد و از رســیدن بــه مراحل 

باالتر بازماند.
رقابت هــای گرنــد اســلم پاریــس از معتبرتریــن 
تورنمنت هــای جهــان محســوب می شــود که در 
رقابت های امســال 564 جودوکار از 91 کشور دنیا 
حضور دارند و بــرای ارتقای جایگاه خود در رنکینگ 
فدراســیون جهانی به مبارزه با رقبــا می پردازند. پس 
از پایان تورنمنت هــای اثرگذار در رتبه جودوکاران در 
رنکینگ جهانی،22 جودوکار نخست این رنکینگ 
جواز حضــور در رقابت هــای المپیک ریو را کســب 
می کنند. دو نماینده جودوی ایران با ســرمربیگری 
مجیــد زارعیان پس از ایــن رقابت ها در مســابقات 

اتریش و آلمان نیز حضور پیدا می کنند.

 بارسلونا جایگاه خود را 
در صدر جدول مستحکم کرد

تیــم فوتبــال بارســلونا با برتــری در زمیــن لوانته 
صدرنشــینی خــود را در اللیــگا تثبیت کــرد. تیم 
فوتبال بارسلونا از ســاعت 14:30 امروز یکشنبه 
در چارچوب هفته بیست و ســوم رقابتهای اللیگا 
در زمین لوانته به میدان رفت و این تیم قعر جدولی 
را 2 بر صفر شکست داد. دیوید ناوارو )21 - گل به 
خودی( و لوئیس ســوارز )92( زننده گل های تیم 
بارسلونا در این دیدار بودند. این برد جمع امتیازات 
بارســلونا را به عدد 54 رســاند تا صدرنشــینی این 
تیــم با وجود یک بازی کمتر مســتحکم تر شــود. 
این هشــتادمین برد بارســلونا با هدایت انریکه در 
یکصدمین حضــور وی روی نیمکت آبی اناری ها 

بود.

دومین تساوی تیم گواردیوال
دیدار تیم های فوتبــال بایرلورکوزن و بایرن مونیخ 
در هفته بیســتم بوندس لیــگا با تســاوی به پایان 
رســید. تیــم هــای فوتبــال بایرلورکــوزن و بایرن 
مونیخ شــنبه شــب مهمترین بازی هفته بیســتم 
رقابتهــای بوندس لیــگای آلمان را برگــزار کردند 
که این دیدار ســنتی با تســاوی بدون گل به پایان 
رســید. ژابی آلونســو هافبــک دفاعی تیــم بایرن 
هــم از دقیقــه ۸4 با دریافــت کارت قرمــز اخراج 
 شــد تا بایرن دقایــق پایانی را با یــک بازیکن کمتر 

ادامه دهد. 
بایرن مونیــخ با پذیرش دومین تســاوی فصل 53 
امتیازی شــد و همچنان در صدر جدول از حاشیه 
امنیت برخوردار اســت. دورتموند با 45 امتیاز تیم 
دوم جدول است. تیم لورکوزن هم با 32 امتیاز رده 
پنجــم جدول را به خود اختصاص داد. شــاگردان 
پپ گواردیوال با این برد خــارج از خانه 55 امتیازی 
شــدند و در صدر جدول بوندس لیگا باقی ماندند. 

لورکوزن هم 31 امتیازی است.

لیورپول برد مقابل ساندرلند 
را با تساوی عوض کرد

تیــم فوتبــال لیورپــول در هفتــه بیســت و پنجم 
رقابتهــای لیــگ برتر انگلیــس مقابل ســاندرلند 
پیروزی خانگی را در دقایق پایانی با تساوی عوض 
کرد. تیم فوتبال لیورپول شــنبه شــب در چارچوب 
هفتــه بیســتم رقابتهای لیــگ برتــر انگلیس در 
ورزشــگاه آنفیلــد به مصــاف ســاندرلند رفت و در 
حالی که تــا دقایق پایانی بــا دو گل از حریف پیش 
بــود در نهایت با تســاوی 2 بر 2 متوقف شــد. گل 
های لیورپــول را در این مســابقه روبرتــو فیرمینو 
)59( و آدام الالنــا )70( به ثمر رســاندند اما آدام 
جانســون)۸2( و جریوین دفــو )۸9( با دو گلی که 
در دقایق پایانی به ثمر رســاندند تیم متزلزل یورگن 
کلوپ را متوقــف کردند. شــاگردان یورگن کلوپ 
با این تســاوی 3۸ امتیازی شــدند و در رده هشتم 

جدول قرار گرفتند.

نتایج دیدارهای برگزار شــده به شــرح زیر 
است:

* استون ویال 2 - نوریچ صفر
* لیورپول 2 - ساندرلند 2

* نیوکاسل یک - وست برومویچ صفر
* استوک سیتی صفر - اورتون 3

* تاتنهام یک - واتفورد صفر
* سوانزی یک - کریستال پاالس یک

باز هم شهریار!
در روزهایی که ســارا عبدالملکی، ملی پوش راگبی ایران 

در بی خبری روی تخت بیمارســتان خوابیده بود و تنها 
چند حرکت مردمی در فضای مجازی برای حمایت از 
او شــکل گرفته بود علی دایی به عیادت این ورزشکار 
زن کشــورمان رفــت و ضمن عیادت در بخشــی از 
هزینه های ســنگین درمانی او هــم کمک کرد. این 
حرکت موجب توجه رســانه ها به وضعیت عبدالملکی 

شــد و در اثــر فشــارهای رســانه ای ســرانجام 
نــان  جوا و  ورزش  رت  وزا

امــروز تصمیــم گرفت تا 
تمام  اعــالم کند کــه 
هزینه های درمانی او 

را می پردازد.

تساوی ها صدر جدول را به هم پیچید
استقالل از پس قعرنشین برنیامد، پرسپولیس از پس بازیکنان خود

نشست مشــترک وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه 
و اعضای فدراسیون فوتبال با تاکید بر حق میزبانی ایران در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد. نشست مشترک 
وزیر ورزش و جوانان و اعضای فدراسیون فوتبال و نمایندگان 
وزارت امور خارجه در مورد اختالفات فوتبالی اخیر میان ایران 
و عربستان برگزار شد و در نهایت تصمیم بر آن شد تا ایران بر 
موضع خود مبنی بر میزبانی رقابت های خود در کشــورش 
تاکید کند. در این جلسه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، 
علی کفاشــیان، رییس فدراسیون فوتبال، رضا حسنی خو، 
مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، نصرالله سجادی، 
معاون ورزش حرفه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان، 
علیرضا اســدی دبیرکل فدراســیون فوتبال، مدیران عامل 
باشگاه های تراکتورسازی و نفت و دو نفر از نمایندگان اداره 
دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه حضور پیدا کردند. در 
این جلسه قرار بود امیر عبداللهیان معاون عربی - آفریقایی 
وزارت امور خارجه نیز حضور پیدا کند که به دالیلی نتوانست 
خود را به این جلسه برساند. در این جلسه مقرر شد تا ایران بر 
حق خود در میزبانی رقابت های تیم های باشگاهی اش تاکید 
کند و در زمینه حضور در کشــور ثالث مخالفــت خود را ابراز 
نماید. در صورتی که AFC مقرر کند ایران باید در کشــوری 
سوم به میدان برود، در آن صورت جلسه ای دیگر در این زمینه 

برگزار خواهد شد تا تصمیم گیری در این مورد به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی فاز 
بعدی جلسات مشترک بر این اساس شکل خواهد گرفت. دو 
نماینده وزارت امور خارجه نیز تاکید داشتند ایران باید بر مواضع 
خود نسبت به میزبانی تیم های باشگاهی اش در ایران تاکید 

کند و از حق خود در این زمینه کوتاه نیاید.

کفاشیان: تصمیم مشترک ما تمرکز برای 
پس گرفتن میزبانی است

رییس فدراسیون فوتبال گفت: هنوز در مورد شرکت نکردن 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصمیم نگرفته ایم و فعال 
روی پس گرفتن میزبانی تمرکز داریم. علی کفاشیان عصر 
امروز در حاشیه دیدار با وزیر ورزش و جوانان که درباره تصمیم 
گیری برای نحوه حضور باشگاه های ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا در ساختمان وزارتخانه برگزار شد درباره نتایج این جلسه 
اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان وزارت ورزش و 
جوانان، نماینده وزارت امور خارجه، دکتر ســجادی معاون 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، حســنی خو مدیرکل 
حراســت ورزش و جوانان، رییس ســازمان لیگ و مدیران 
عامل باشگاه های تراکتورسازی، نفت و سپاهان برگزار شد.
او هــدف از برگــزاری این نشســت را تعامل بــا نمایندگان 

حاضر برای رســیدن به یک تصمیم مشترک درباره حضور 
باشگاه های فوتبال کشور در لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد 
 AFC و اظهار داشت: برای تحقق این موضوع مقرر شد با
یا مراجع بین المللی ذی صالح رایزنی کنیم. کفاشــیان در 
پاسخ به این سوال که آیا اقدام کشور عربستان عملی سیاسی 
است گفت: مطابق با آیین نامه داخلی AFC برگزاری هر 
گونه مسابقات باید به دور از نگاه نژاد پرستانه و یا سیاسی باشد 
بر همین اساس علی رغم اختالفات بین کشورها، بازی ها 
باید در کشــوری که میزبان است برگزار شود. او تاکید کرد: 
در این خصوص ما اعالم می کنیم ایران امنیت کامل برای 
برگزاری مســابقات را دارد. بنابراین این موضوع را از طریق 
مراجع ذی صالح پیگیری کرده تا میزبانی مسابقات را داشته 
باشیم. رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با بیان اینکه بنا بر 
تصمیم AFC چنانچه اختالف عربســتان درباره برگزاری 
مسابقات در ایران حل نشود ممکن است کشور ثالثی برای 
میزبانی این رقابت ها پیشنهاد شود اظهار داشت: ما هنوز 
در این خصوص تصمیمی نگرفته ایــم و تمام تمرکز ما این 
است که سیاســت در ورزش مداخله نداشته باشد و تصمیم 
جلسه این شد که این مسابقات به میزبانی هر دو کشور ایران 
و عربستان برگزار شــود و ما باید روی این موضوع کار کنیم 

تا به نتیجه برسیم.

میزبانی فقط در ایران!

ورزش
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پیش اسبت رخ نهم ز آنرو که غم نبود ز مات
در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

دی طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت
خون دل میخور که این ساعت نمی یابم دوات...

)خواجوی کرمانی، قرن هفتم، غزلیات(

ناآگاهی خودتان را توی سر مردم نکوبید!
کورش علیانی  |  دیدگاه های ایســتا که به گذشت زمان اعتنا نمی کنند خطرناک و مانع رشد و تغییر 
در جامعه هستند. دو تا از این دیدگاه ها که در واقع دو روی یک سکه هستند، به کتاب و گوشی های 
همراه مرتبط هستند. بارها دیده ایم که در تبلیغات ترسناک عمومی لپتاپ، تبلت، گوشی تلفن همراه 
و دیگر وسایل نوین ارتباطی را خطرهایی در کمین فرد و خانواده و اخالق و هنجارهای اجتماع معرفی 
می کنند. می گویند در هزارتوهای فضای مجازی خطر در کمین کودکان نشســته است و رفتن به 

فضای اجتماعی مانع ارتباط با اعضای خانواده می شود.
این حرف ها همان قدر معنا دارد که کسی بگوید خطر در گوشه های کوچه و خیابان آدم ها را تهدید 
می کند )و بعد نمایشگاهی هم از مواد مخدر و سالح های سرد و دیگر چیزهای زیر پوست شهر برگزار 
کنند که بگویند دیدید چقدر خطر؟( یا بگویند دوســت شدن بچه با هم کالس هایش در دبستان یا 
دبیرستان و یافتن دوستان جدید دردانشگاه به ارتباط فرد با اعضای خانواده آسیب می زند. چرا باید 
وجود خطر در فضایی ما را از ورود به آن فضا باز دارد بی آنکه تخمین درست و بی طرفی از میزان خطر 

و میزان منافع حضور در آن فضا داشته باشــیم؟ و چرا باید ارتباط با دیگران را خطری برای خانواده 
بدانیم اگر در خود خانواده ارتباط مخدوش و لنگ نباشد؟ و اگر ارتباط در خانواده ها رو به مخدوش 
بودن و لنگ زدن مــی رود چرا عامل را نمی یابیم و تقصیر را به گــردن فضای مجازی می اندازیم؟ 
پیشتر که فضای مجازی نبود آدم ها بیرون از خانواده دوست پیدا نمی کردند و گاه در فرار از خانواده به 
دوستی هاشان پناه نمی بردند؟ حاال فضای مجازی ارتباط را آسان تر کرده و مشکالت زودتر و بیشتر 
آشکار می شوند به جای انکار مشکل یا انداختن تقصیر به گردن فضای مجازی باید از فضای مجازی 

ممنون هم باشیم که این قدر واضح مشکالت پنهان را آشکار کرده است.
دیدگاه ایســتای دوم به کتاب خوانی مربوط است. مســئوالن امر با لج بازی ای بی نظیر دو مفهوم 
»مطالعه« و »کتاب خوانی« را معادل فرض می کنند. این فرض عمیقا غلط است. حجم »خواندن« 
مردم بسیار باال رفته است. همین گوشی هایی که آن طور به شان می تازید هر روز چندین ملیون متن 
را در کشور منتقل می کنند یا به اشتراک می گذارند. خواندن این متن ها چرا مطالعه حساب نمی شود؟ 

به این دلیل عجیب که این متن ها کتاب نیستند.
ســاده تر بگوییم، مسئوالن اگر کسی کتاب داســتان دختر مدرسه ای پسند »شقایقی در صحرای 
بی پایان« بخواند آن همه وقت هدر رفته و عمر تباه شده را جزو آمار مطالعه محسوب می کنند، اما اگر 
کسی در یک گروه مجازی چندین صفحه مطلب درباره ی یک بحث پیچیده ی فلسفی بخواند این را 
جزو آمار مطالعه نمی دانند. چرا؟ چون وقتی به گوشی خودشان نگاه می کنند رویش پر از جوک است.
اول اینکه مگر یادتان رفته دهه های شصت و هفتاد را که دکه های روزنامه فروشی کتاب های جوک 
می فروختند؟ جوک توی کتاب خوب است و روی گوشی بد؟ دوم اینکه خب عزیزان من فضاتان را 
عوض کنید. در ده سال گذشته در فضای مجازی برای من حتی 20 عدد جوک نفرستاده اند، چون 
می دانند من اهل جوک نیستم، اما کلی مطلب مفید در زمینه های نظری در فضای مجازی مطالعه 
گاهی خودتان  کرده ام. شما هم بروید دنبال مطالعه ی مجازی مفید، این کار بهتری است تا اینکه ناآ

و تشخیص ندادن فرق »مطالعه« و »کتاب خوانی« را چماق کنید و بکوبید توی سر مردم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

نسل سوم داستان نویسان ایرانی را بشناسیم
کتاب »خانه سوم داستان« به انتخاب و بازخوانی حسین آتش پرور 

منتشر شد
مجموعه ای از داستان های برگزیده نسل سوم داستان نویسان ایران در کتاب »خانه سوم داستان« 

با انتخاب و بازخوانی حسین آتش پرور، به همت انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شد.
حسین آتش پرور از منتقدان و داستان نویسان نسل سوم داستان نویسی ایران است که این کتاب را 
تدوین کرده و اشاره می کند داستان نویسی معاصر ما، گونه ای ادبی است که از اروپا و غرب صنعتی، 
با ایرانی هایی که بعد از مشــروطه به اروپا رفتند، به ایران آمده اســت. یکی از ویژگی های مهم این 
داستان نویســی، محور زمان و تکنیک اســت. آتش پرور معتقد است نســل اول داستان نویسان 
ایران مانند جمال زاده، هدایت، بزرگ علوی و چوبک، تکنیک داســتان را از اروپا و غرب گرفتند 
و بــا درون مایه ای از ســنت ها، آداب و رســوم، آیین ها و باورهــای ایرانی درآمیختند. نســل اول 
داستان نویسان ایران متعلق به سال های 1300 تا 1330 هستند. آتش پرور معتقد است نسل دوم 
داستان نویسان ایران، تقریبا داستان نویسی را در این کشور تثبیت کردند. اوج کار این گروه نیز در 
سال های دهه 30 تا اواخر دهه 50 شکل گرفت. از نظر منصور کوشان، نسل سوم داستان نویسی 
در ایران، نویسندگانی هستند که در دهه 60 به طور جدی شروع به کار کردند. نویسندگان این نسل 
که این روزها در سنین میان سالی هستند، امروز نیز مشغول به نوشتن داستان هستند. آتش پرور در 
ابتدای این کتاب اشاره می کند که »از انتشار کتاب جمعه )135۸( تا چاپ کتاب پایکوبی )1374( 
مقطع زمانی داســتان هایی بوده که آنها را مورد بازخوانی قرار داده ام. البته این محدوده را بعد بین 
سال های 1357ـ  1377 در نظر گرفتم.« این پژوهشگر در بخش دیگری از ابتدای کتاب و پیش 
از شــروع بدنه اصلی، می گوید: »جدا از آنکه مهم ترین شاخصه ســاختاری هر داستان را در نظر 
گرفتم، و داستان ها می توانند از زاویه های دیگری هم قابل بررسی باشند، به چشم یک مجموعه 

عالی ترکیبی به هر داستان نگاه کردم. مجموعه ای که 
از چند واحد داستانی مثل زمان، بستر، شخصیت، زبان 
و ... شکل گرفته است.« کتاب »خانه سوم داستان« دو 
بخش اصلی دارد که با نام های »کتاب اول« و »کتاب 
دوم« مشــخص شــده اند. کتاب اول، با عنوان فرعی 
»در رفتار فردیت ها« به بررســی داســتان ها از ســال 
1357 تا 1377 می پردازد. کتاب دوم نیز داستان های 
همین بازه زمانی را اما با رویکرد »نزدیکی داســتان به 
شعر« مورد بررسی قرار داده است. »دو رهگذر« نوشته 
محمدرضا صفدری، »حفره« نوشته قاضی ربیحاوی، 
»کنیزو« نوشــته منیرو روانی پور، »وضعیت« نوشــته 
محمد شــریفی، »اندوه« نوشــته حســین آتش پرور، 
»ســایه ای از ســایه های غار«، »برهنگی و باد« نوشته 
ابوتراب خسروی و »دِل گمشده« نوشته محمد کشاورز، 
داستان هایی هستند که در کتاب اول بررسی شده اند. 
در بخش کتاب دوم هم این داســتان ها مورد واکاوی و 

بازخوانی قرار گرفته اند: »اتاق پر غبار« نوشته اصغر عبداللهی، »از میان شیشه، از میان مه« نوشته 
علی خدایی )که با شعر ساده رنگ سهراب سپهری، موازی خوانی شده است(، »آنایرمان و دشنه و 
کلمات در بازوی من« نوشته بیژن نجدی، »پدرـ  پسر« نوشته ناصر زراعتی، »شکار شبانه« نوشته 
صمد طاهری و »گردش های عصر« نوشــته رضا فرخ فال. در این کتاب، ابتدا داستان نویسنده 
و پــس از پایان آن، اطالعاتی مختصر و کلی درباره مولف درج شــده اســت. به عالوه مقاالت و 

توضیحاتی نیز درباره داستان ها در این کتاب نوشته شده است.

یکی از سیاسی ترین نویسندگان ایران!
بزرگ علوی مشهورترین نویسنده چپ گرای ایران 13 بهمن 
12۸2 در تهران متولد شــد. ســال 1290 بــرای تحصیل 
روانــه آلمان شــد. در دوران اقامت در آلمان چنــد اثر ادبی 
آلمانی را به فارسی برگرداند. سال 1307 از دانشگاه مونیخ 
فارغ التحصیل شــد و به ایران بازگشت. سال 1309 کار در 
هنرســتان صنعتی تهران را آغاز کــرد و در همین دوران به 
گروهی از روشنفکران سوسیالیســت به رهبری تقی ارانی 
پیوست. سرانجام سال 1315 به همراه 52 تن دیگر بازداشت 

شد و به زندان افتاد. در دوره زندان کتاب »پنجاه و سه نفر« را نگاشت که درباره اعضای گروه سوسیالیست 
و ســختی های آنان در زندان بود. او همچنین مجموعه ای از داستان های کوتاه با نام »ورق پاره های 
زندان« را در این مدت نوشت. پس از جنگ جهانی دوم، به کمونیسم اتحاد شوروی گرایش پیدا کرد. او 
همچنین یکی از بنیان گذاران حزب توده ایران بود و در کنار تقی ارانی و ایرج اسکندری، نخستین دوره 
مجله دنیا را منتشر می کرد. یکی از ویژگی های زندگی علوی دوستی عمیق او با صادق هدایت است. 
علوی مدتی پیش از وقوع کودتای 2۸ مرداد در سن 49 سالگی از ایران خارج شد و تا هنگام وقوع انقالب 
57 در برلین شرقی سکونت داشت. در این زمان در دانشگاه هومبولت به عنوان استادیار اشتغال یافت و 
در پایه گذاری رشته ایران شناسی و زبان فارسی شرکت کرد. تا سن 65 سالگی در این دانشگاه به تحقیق و 
تدریس پرداخت. از جمله ثمرات این دوران تدوین لغتنامه فارسیـ  آلمانی با همکاری پروفسور یونکر است. 
از بین داستان های کوتاه علوی، »چمدان« از همه مشهورتر است. همچنین رمان »چشم هایش« از آثار 
بسیار معروف اوست. آثاری نیز به زبان آلمانی نگاشته است که از آن جمله »مبارزات ایران« و »تاریخچه و 

تحول ادبیات فارسی نوین« را می توان نام برد. بزرگ علوی 21 بهمن 1375 درگذشت.

»زاغ بور« نماد محیط زیستی سینماگران شد
در شب محیط زیست و در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر و به ابتکار بنیاد نیکوکاری »کمک «، 
از پوستر »زاغ بور« به عنوان یکی از گونه های در خطر انقراض ایران مورد حمایت هنرمندان کشور 
رونمایی شد. به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان محیط زیست؛ شنبه شب و در شب محیط زیست 
جشنواره فیلم فجر، با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت و حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی و رئیس سازمان سینمایی کشور، 
کتایون ریاحی از هنرمندان پیشکسوت و مدیرعامل بنیاد نیکوکاری »کمک« و محمد حیدری دبیر 
سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، از پوستر »زاغ بور« به عنوان یکی از گونه های خوش الحان در 
خطر انقراض کشورمان که مورد حمایت هنرمندان و سینماگران کشور است، در کاخ مردمی سی و 

چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
زاغ بور یا زاغ کویری پرنده ای از خانواده کالغیان است ولی تفاوت های زیادی با دیگر خویشاوندان 
خود یعنــی کالغ ها و زاغ ها دارد از آن جمله زمین زی بودن اوســت. داشــتن صدای خوش و رنگ 

نخودی مایل به قهوه ای از دیگر مشخصات این پرنده اندمیک و انحصاری طبیعت ایران است.
ابتکار بر روی پوستر این پرنده در حال انقراض نوشت: » به امید محیط زیست و طبیعت سالم، برای 
همه جهان.« همچنین ایوبی پوســتر »زاغ بور« را با جمله » بدان امیــد که جهان دوباره تنفس کند 
صدای تازه را« امضا کرد. معصومه ابتکار در این مراسم اظهار داشت: خوشحالم در یکی از شب های 
جشــنواره فیلم به موضوع محیط زیست اشاره شده و این شب به محیط زیست اختصاص داده شده 
اســت. وی گفت: از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین کتایون ریاحی »مدیرعامل 
بنیاد کمک« به سبب حمایت ویژه شان از محیط زیست در این جشنواره تشکر می کنم. معاون رئیس 
جمهور افزود: پیوند بین هنر و محیط زیست و طبیعت ذاتی است و با عشق و باطن ما ایرانیان شدیدا 

گره خورده است.
رئیس سازمان محیط زیســت، اقدام خانم کتایون ریاحی و بنیاد کمک در حمایت از زاغ بور را بسیار 
ارزشمند توصیف کرد چراکه این پرنده کامال ایرانی در حال تهدید است. معاون رئیس جمهور اظهار 
کرد: دنیای صنعتی و انســان عصر جدید کاری کرده که ظرف 70 سال گذشته بیش از 50 درصد از 

گونه های حیوانی به ویژه پستانداران منقرض شده اند.
ابتکار ادامه داد: این اقدامات به ســبب آز و طمع انســان ها صورت گرفته و زیستگاه های حیات 
وحش و گونه های مختلف حیوانی از بین رفته است. رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: زاغ 
بور نمادی است از ذخایر ژنتیکی کشور بوده که متاسفانه به سبب غرور و نادانی از بین رفته است. 
معاون رئیس جمهور گفت: خوشبختانه هم اکنون هنر به کمک ما آمده تا با بیان جنبه های علمی 
این موضوع شــهروندان را بیدار و هوشــیار کند که چه بالیی بر سر ســرزمین و مأمن ما انسان ها 
آمده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت در پایان از نمایشگاه مسابقه تبلیغات سینمای 

ایران بازدید کرد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بازیگر نقش مقام معظم رهبری انتخاب نشده 
تهیه کننده ســریال تاریخی »معمای شــاه« درباره  
بازیگری که قرار است نقش مقام معظم رهبری را در 

این سریال بازی کند، توضیحاتی را ارائه داد.
علی لدنــی درباره اینکه برای انتخــاب بازیگری که 
قرار اســت نقــش مقام معظــم رهبــری را ایفا کند، 
تصمیم گیری شــده؟ اظهار کرد: پیش از این بخش 
کوتاهــی از نقش مقام معظــم رهبری را به شــکل 
امتحانی ضبــط کردیم اما با حواشــی  که پیش آمد، 

قرار اســت فرد دیگری را انتخاب کنیم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و فعال جایگزینی برای 
این نقش انتخاب نشده است؛ چراکه هنوز به سکانس های مقام معظم رهبری نرسیده ایم.

تهیه کننده »معمای شــاه« با اعالم اینکه تصویربرداری این مجموعه تاریخی طی دو، سه ماه 
آینده به پایان می رسد، از ضبط سکانس هایی که مربوط به زندان قصر می شود خبر داد و گفت: 
از 1۸ بهمن  ماه گروه سازنده به لوکیشن زندان قصر می روند و بخش هایی که به شکل موزه آماده 
شــده اند را ضبط می کنند. علی لدنی خاطرنشان کرد: حدود یک هفته است که تصویربرداری 
فاز سوم سریال »معمای شــاه« را آغاز کرده ایم و امیدواریم بعد از عید نوروز طی دو الی سه ماه 
آینده تصویربرداری کلی کار به پایان برسد. به تازگی وارد سکانس های مربوط به سال 42 تا 55 

شده ایم و کارمان با پیروزی انقالب اسالمی در سال 57 به پایان خواهد رسید.
لدنی درباره سفری که به شهر قم خواهند داشت نیز اعالم کرد: بعد از عید نوروز سکانس های 

مربوط به شهر قم را ضبط خواهیم کرد. 

سعید حجاریان بازیگر شد
در فیلم تــازه مانی حقیقــی »اژدها وارد می شــود« 
سعید حجاریان بازی می کند. سعید حجاریان فعال 
سیاسی، در فیلم »اژدها وارد می شود« به کارگردانی 
مانی حقیقی در نقش خودش بازی کرده اســت. در 
خالصه داســتان این فیلم آمده است: »دوم بهمن 
ماه 1343 است، یک شورلت ایمپاالی نارنجی رنگ 
از قبرســتان باســتانی می گذرد و به سمت کشتی به 
خاک نشســته ای می راند. داخل کشتی یک زندانی 

تبعیدی حلق آویز شده، روی دیوارهای کشتی خاطرات روزانه اش را نوشته بوده، آیا این نوشته ها 
به کاراگاه حفیظی کمک خواهند کرد تا بفهمد چرا سالهاست کسی مرده اش را در این قبرستان 
دفن نکرده است؟« امیر جدیدی، همایون غنی زاده، احسان گودرزی، نادر فالح، علی باقری و 
کیانا تجمل از جمله بازیگران این فیلم هستند. نام این فیلم در ابتدا »شن، جن، ین« نام داشت 
که پس از فیلمبرداری به »اژدها وارد می شود« تغییر نام داد. ماجرای تغییر نام این فیلم از این قرار 
است که بخشی که مربوط به این نام در فیلمنامه بود حذف شد و همین باعث تغییر نام فیلمنامه 
شــد. یکی از نقاط قوت فیلم طراحی صحنه فوق العاده آن اســت کــه می تواند مورد توجه قرار 
بگیرد. همچنین بازی همایون غنی زاده کارگردان مطرح تئاتر در فیلم از نکات قابل توجه است.
فیلم در سکوت کامل خبری و بدون منتشر شدن عکسی فیلمبرداری شد. مانی حقیقی دلیلش 
برای ساخت »اژدها وارد می شود« را در سکوت خبری اینطور توضیح می دهد: علت اینکه درباره 
فیلم حرف نزدم این است که تماشاگر از صفر و بدون پیش داوری به تماشای این فیلم بنشیند. 

خانه سوم داستان
)نسل سوم داستان نویسان ایران(
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طرح:علی مریخی دنیای اقتصاد نوشت: سال آینده قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم افزایش خواهد! داشت. 


