
سفرنامه مرد آتنی!
در ادامه روند فشرده سفر مقامات کشورهای مختلف خارجی به ایران، الکسیس سیپراس، نخست وزیر 
یونان، روز گذشته وارد ایران شد تا ضمن دیدار با مقامات ارشد ایرانی، درباره توسعه روابط و همکاری های 
دوجانبه با آن ها به گفت و گو بپردازد. نکته جالب توجه این سفر که آن را موارد معمول متفاوت می ساخت، 
انتخاب مقصد اولیه سفر بود؛ به گونه ای که سیپراس به جای ورود به تهران، ابتدا مستقیماً از آتن به اصفهان 

صفحه 4رفته و ضمن دیدار با استاندار اصفهان، از آثار تاریخی و میراث فرهنگی این شهر بازدید کرد ...
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 جهانبخش 
در تیم هفته لیگ هلند

روحانی:

از ظریف خواستم حرف »آقا« زمین نماند
صبح امروز مراسم تقدیر از افتخارآفرینان هسته ای در سالن اجالس برگزار شد. در این مراسم رییس 

جمهور به پاس قدردانی از زحمات وزیر خارجه در جریان تصویب برجام، به ظریف نشان لیاقت و 
مدیریت و به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی  و سردار حسین دهقان وزیر دفاع نشان درجه 

یک شجاعت تقدیم کرد.  روحانی در سخنان خود در این مراسم به تالش های انجام شده در 30 ماه 
مذاکرات اشاره کرد و تاکید کرد اگر رهبری نبود دستاوردهای امروز برجام نیز نبود. رئیس 
جمهور همچنین از اظهارات برخی بدبینان و بدخواهان انتقاد کرد که به دروغ می گویند 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3بعد از برجام کاالی خارجی جایگزین تولید داخلی خواهد شد ... صفحه 7

ستاره ایرانی آلکمار با درخشش برابر ویتسه در 
تیم منتخب هفته بیست و دوم لیگ هلند قرار 
گرفت. آلکمار شب گذشته در 
حالی میزبان ویتسه بود که 
علیرضا جهانبخش از ابتدا 
برای تیمش بازی کرد ...

باید مراقب بود که پشت لبخند دشمن چه حیله ای نهفته است

مشــارکتهمگانی،انقالبرابیمهمیکند
صفحه 2

صفحه 3

رئیس شــورای عالی سیاســت 
گذاری اصالح طلبــان گفت: ما 

باید سهم خواهی  ...

در  یــی  با حاجی با حمیدرضــا 
خصوص چگونگی تهیه لیســت 

انتخاباتی شورای  ...

علی مطهری گفت: لیست صدای 
ملت هنــوز نهایی نشــده و هیچ 

ائتالف و  ...

باید
سهمخواهیرا
کنارگذاشت

جبههیکتا
لیستجدا
نمیدهد

لیست»صدای
ملت«هنوز
نهایینشده

همه پورشه های خانم »م.د«

 لیست اصولگرایان 
منتشر شد

باالخره و بعد از کش و قوس ها و حرف و حدیث های 
بســیار، لیســت انتخاباتی اصولگرایان برای تهران 
منتشــر شد. لیستی که اکثریت اعضای آن را جبهه 
پایداری تشکیل می دهد و جای بسیاری از چهره ها 
و گروه ها خالی اســت یا حضورشان بسیار کمرنگ 
است. لیســت مذکور به ســبب کثرت کاندیداهای 
اصولگرایی بــا حذف تعداد زیادی از آنان به دســت 
آمد و به همین علت هم حساســیت خاصی روی آن 

صفحه 3بود. اصولگرایان می گویند  ...

ادامه موفقیت آمیز عملیات 
آزادسازی »حلب« 

ارتــش ســوریه و نیروهای مقاومــت تاکنون موفق 
شــده اند که ۸۰ درصد از حومه جنــوب حلب را آزاد 
کنند. به گزارش شــبکه »المیادین«، ارتش سوریه 
و نیروهــای مقاومت تا کنون توانســته اند ۸۰ درصد 
از حومــه جنوبی حلب را از وجود تروریســت ها پاک 
سازند. در همین راســتا، یگان های کرد نیز شهرک 
»دیر الجمال« در شــمال شهرک »کفین« در حومه 
شــمالی حلب را آزاد ســاختند نیروهای کرد سوری 

صفحه 4در جریــان ایــن درگیــری  ...

 گزارش شش ماهه 
از بازار مسکن

مرکز آمار ایران اطالعات قیمت و اجاره مســکن در نقاط 
شهری کشور در نیمه اول ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این 
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین 
یا زمین ســاختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور ۱۱۷۴۴ 
هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۰.۷ درصد کاهش و 
نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته 
اســت )متوسط دوره های قبل با اســتفاده از روش جدید 

صفحه 5محاســبه شده است(؛ همچنین  ...

زوجین، هنوز معنی واقعی 
نکاح و تفاهم را نفهمیده اند
زینــب صناعی- تا آنجا که از نســل های گذشــته 
شــنیده ایم، دیده ایم و حتی در کتاب ها خوانده ایم، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هــای ما در نیم قرن قبل، 
زندگی های زناشــویی خوبی را با یکدیگر داشته اند. 
البته این به این دلیل نیســت کــه بگوییم آنها هیچ 
مشکلی در زندگی شان وجود نداشته، بلکه به دلیل 
وجود تفاهم، مهربانی، گذشــت و فداکاری مســیر 
زندگی شان به ســمت گذرگاه خوشبختی پیش می 

صفحه 6رفته است؛ چنانکه ناراحتی  ...

آبروی فوتبال را بردند
عضو مجمع فدراسیون فوتبال درخصوص پافشاری 
وزارت ورزش برای انتخاب سرپرســت در پایان دوره 
کفاشــیان گفت: وزارت ورزش از روز اول دنبال زدن 
فوتبال بود اما بهتر است برود سراغ فدراسیون های 
دیگر. امیر عابدینی در بررسی مشکالت تیم فوتبال 
امیــد ایران و حــذف از رقابتهــای انتخابی المپیک 
گفــت: تیم امیــد به هر دلیل حذف شــده اســت و 
حاال اظهار نظرهای آنچنانی را شــاهد هستیم. تیم 
امید کادر خوبی داشــت ولی تجربه الزم را نداشت. 

صفحه 7مــا مقابــل ژاپن حــذف شــدیم ...

صفحه 5

واردات ۷۰۰ پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین
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تغییر حوزه انتخابیه الریجانی کذب محض است 
این روزها اخباری با عنوان "تغییر حوزه انتخابیه علی الریجانی در 20 دقیقه" در فضای مجازی دست به دست می چرخد.

اخباری که همچنین از تصمیمات جامعه مدرســین حوزه علمیه قم برای ارائه فهرست انتخاباتی با حضور آقایان علی 
الریجانی، رضا آشــتیانی و احمد امیرآبادی فراهانی خبر داده که البته دلیل عدم اعالم این خبر از مبانی رسمی، فشار 
برخی عناصر فراکســیون رهروان برای تغییر حوزه انتخابیه الریجانی از قم به تهران عنوان شده است. همچنین، در 
خبر مذکور آمده است: در حال حاضر برخی اطرافیان رئیس مجلس از جمله آقایان کاظم جاللی، زمانی، بهروز نعمتی 
و عوض حیدرپور به دلیل اینکه چهره شاخصی در فهرست خود ندارند و با دولت و فهرست  علی مطهری دچار اختالف 

شده و همچنین نمی توانند فهرست برجسته ای ارائه دهند، به دنبال تغییر حوزه الریجانی از قم به تهران هستند. در همین رابطه کاظم جاللی، رئیس 
فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس  گفت: تغییر حوزه انتخابیه الریجانی از قم به تهران کذب محض است. جاللی همچنین تاکید کرد: به 
هیچ وجه خبر مذکور صحت نداشــته و الریجانی از حوزه انتخابیه قم به فعالیت های انتخاباتی خود می پردازد. اما موضوع فعالیت فراکسیون رهروان 
والیت در انتخابات مجلس موضوعی اســت که تاکنون از ســوی افراد سرشناس این فراکسیون تبیین نشده اســت.  این درحالی است که یک عضو 
فراکسیون رهروان از تصمیمات افراد سرشناس فراکسیون پرده برمی دارد و در گفتگویی می گوید:  ما  درباره با فعالیت انتخاباتی فراکسیون رهروان 
با آقایان الریجانی و جاللی مذاکره داشــتیم که این عزیزان در جواب به ما گفتند: »فراکسیون در ســطح شهرستانها و یا مراکز استانها هیچ فعالیتی 

نخواهد داشت ولی در سطح تهران شاید تدابیری اندیشیده شود.«

سعودی ها تاکنون مسئولیت حقوقی فاجعه منا را نپذیرفته اند
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دولت عربستان تاکنون مســئولیت حقوقی فاجعه منا را نپذیرفته است، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران این موضوع را همچنان در دســتور پیگیری خواهد داشت. حسین جابری انصاری 
درباره آخرین نتیجه پیگیری های حقوقی صورت گرفته در موضوع فاجعه منا اظهار داشت: فاجعه منا هرگز از وجدان 
عمومی ملت و دولت ایران پاک نخواهد شــد و خاتمه نخواهد یافت. وی گفت: منا یک فاجعه انســانی بزرگ بود که 
به دلیل سوءمدیریت عربستان ســعودی اتفاق افتاد و از لحظه وقوع آن نیز جمهوری اسالمی ایران، هم از مجاری 
دو جانبه و هم در قالب گفتگو با کشــورهای منطقه و مراجع بین المللی، ضرورت پذیرش مسئولیت های قانونی این 

مسئله توســط عربستان را دنبال کرده اســت. ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: موفقیت این تالش ها منوط به این است که در سیاست 
های یک جانبه عربســتان تغییر ایجاد شــود و ما نیز این موضوع را همچنان در دســتور کار داریم. جابری انصاری با بیان اینکه مسائلی که در حوزه 
کشــورهای دیگر اتفاق می افتد پیچیدگی های خاص خودش را دارد، اظهار داشــت: به دلیل اینکه این فاجعه در ســرزمین عربستان اتفاق افتاد، 
دولت عربستان باید از این سیاست ها دســت بردارد و زمینه رفع این مشکل انسانی را فراهم کند؛ متاسفانه دولت عربستان همانگونه که در مسائل 
منطقه ای سیاســت های خاص خودش را دنبال می کند، در رابطه با فاجعه منا نیز تاکنون مسئولیت قانونی خود را نپذیرفته است. وی تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران با همه ظرفیت های دیپلماتیک خود و تا زمانی که دولت میزبان مســئولیت حقوقی خود را در قبال این فاجعه بپذیرد، این 

مسئله را دنبال خواهد کرد.

 نهادهای نظارتی 
مانع نااهالن شوند

آیــت الله صــادق آملــی الریجانی در جلســه امروز 
مســئوالن عالی قضایی با گرامیداشــت دهه فجر و 
روز 22 بهمن و یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی 
و حضرت امــام خمینــی)ره( گفــت: حادثه عظیم 
انقالب اســالمی ایران حادثه ای بی بدیل در تاریخ 
منطقــه و جهان بود و کشــورهای ســلطه گر هرگز 
گمان نمی بردند مردمی با دست های خالی، چنین 
انقالبی بر پا کننــد و پس از آن نیز با صالبت و اقتدار 
 در مقابل تمام دشــمنی ها، شرارت ها و توطئه های 

آنها بایستند.
وی، اتــکا به »حضور مــردم« و »ارزش های الهی و 
معنوی« را دو رکن اساســی انقالب اســالمی ایران 
برشمرد و با تاکید بر اینکه تکیه بر ارزش های الهی، 
معنــوی و اخالقی تفاوت بــارز این انقالب و ســایر 
انقالب های جهان بوده است افزود: در کنار حمایت 
گسترده مردمی از انقالب اسالمی ایران، باید گفت 
آرمان ها و اهدافی که بر پایه ارزش های الهی ترسیم 
شــده اســت ماهیتًا این انقــالب را از دیگر انقالب 
 هــا جدا کــرده و موجب مانــدگاری و اقتــدار آن نیز 

شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اینکــه »مردم، نظام و 
انقــالب را از آن خود می دانند و تــا زمانی که چنین 
اســت بقای ایــن انقالب تضمین شــده اســت« به 
وظیفه سنگین مســئوالن در قبال حضور و حمایت 
چشــمگیر مردم از انقالب نیز اشــاره و اظهار کرد: 
مسئوالن همگی، عقاًل و شرعًا وظیفه دارند از ارزش 
های انقالب و اسالم دفاع کنند و نگذارند که در پناه 
سخنان ناصحیح دشــمن در درون و بیرون از کشور 

این ارزش ها کم رنگ شود.
 آملــی الریجانی افزود: دشــمنان این نظــام با هر 
وســیله ای کــه مــی توانســتند در مقابــل انقالب 
ایســتادند و شــرارت کردند و متاســفانه کسانی هم 
در درون کشــور برای کمرنگ کردن حضور مردم و 
دلســرد کردن آنان همراهی کردند؛ اما این انقالب 
 توانست با حضور و حمایت مردم با صالبت به راه خود

 ادامه دهد.
وی با اشــاره به اینکه »افرادی در داخل کشور گمان 
نکنند که با چراغ سبز نشان دادن به دشمن می توانند 
مســیر انقالب را عوض کنند« تاکیــد کرد: انقالب 
ایران ماهیت اسالمی دارد و با نظام های سکوالری 
تناسبی ندارد. نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

بر محور والیت فقیه است.
رئیس دســتگاه قضا به برخی ادعاهــای نمایندگان 
کنگــره آمریــکا در خصــوص نظارت بــر انتخابات 
ایران اشــاره کــرد و افزود: مــردم ما بــه هیچ وجه 
بــه اجانــب اجــازه چنیــن تحرکاتــی را نخواهنــد 
 داد و دوران حضــور بیگانــه در ایــن کشــور تمــام 

شده است.
آملی الریجانی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را 
انتخاباتی سرنوشت ساز اعالم کرد و گفت: نهادهای 
نظارتی و اجرایی در کنار حضور و مشــارکت گسترده 
مــردم در انتخابات باید به وظیفه خــود عمل کنند تا 
حقــی از نامزدهــای انتخاباتی و حقــوق عامه ملت 

تضییع نشود.
رئیس قــوه قضائیــه افــزود: نهادهــای نظارتی با 
نظــارت دقیق خود مانــع از ورود نااهالن به مجلس 
 شــوند و تضعیــف ایــن نهادهــا کار ناصحیحــی 

است.

مشارکتهمگانی،انقالبرابیمهمیکند
باید مراقب بود که پشت لبخند دشمن چه حیله ای نهفته است

آیت الله خامنــه ای صبح امروز در دیدار فرماندهان و جمعی از پرســنل نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی بر شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 
و انتخابات برای بیمه کردن انقالب تاکید کردند. رهبر انقالب در این سخنان 
هدف دشمن را تغییر هویت انقالبی نظام جمهوری اسالمی خواندند و تصریح 
کردند که دشمن اگر در این جنگ نرم پیروز شود، اساسا به جنگ سخت نیازی 
نخواهد داشت. ایشان همچنین مسئوالن را به پرهیز از سخنان تشویش آمیز و 
نیز سرگرم شدن به مسائل زودگذر انتخاباتی توصیه و برتوجه به اقتصاد مقاومتی 
تاکید کردند. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان همچنین تاکید 
کردند که نباید فریب لبخند های دشمن را خورد و در مقابل لبخند زد و باید دید 

پشت این لبخندها چه حیله ای نهفته است.

هدف دشمن تغییر هویت انقالبی نظام است
رهبر انقالب در ابتدای سخنانشــان با تجلیل از حضور مردمی در مراســم 22 
بهمن هر ســال خاطرنشان کردند: حضو مردم در راهپیمایی 22 بهمن در سی 
و هفت سال گذشــته، حضور جسمی همراه با اراده و عزم و محبت و پشتیبانی 
بوده اســت و امســال نیز به فضل الهی حضور مردم در خیابان ها، چشمگیر و 

دشمن شکن و مأیوس کننده بدخواهان خواهد بود.
ایشان با اشاره به در پیش بودن 22 بهمن با تأکید بر اینکه نباید گذاشت خاطره 
حادثه عظیم انقالب به فراموشــی سپرده شــود، گفتند: باید حقیقت انقالب 
همواره در ذهن مردم زنده بماند زیرا انقالب اســالمی در نیمه راه خود اســت و 
برای استحکام پایه ها و رسیدن به اهداف واالی خود، نیازمند زنده نگه داشتن 

اهداف اصلی است.
آیت الله خامنه ای تشــکیل جامعه اســالمی برخوردار از علم، عدل، اخالق، 
عزت و پیشرفت را اهداف اصلی نظام اسالمی برشمردند و تأکید کردند: هدف 
اساسی جبهه دشمن، به فراموشی سپرده شــدن این اهداف واال، و در   نهایت 
تغییر رفتار و »تغییر درونی نظام جمهوری اسالمی« است. ایشان با تأکید بر اینکه 
هدف اصلی دشــمن »تغییر ماهیت و هویت انقالبی نظام جمهوری اسالمی« 
است، افزودند: تمام تالش جبهه گسترده بدخواهان نظام اسالمی، بازداشتن 
جمهوری اسالمی از ادامه حرکت به سمت هدف های عزت آفرین و قدرت آفرین 

و بازگرداندن سلطه بیگانگان بر کشور است.
آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه احتمال جنگ سخت بر ضد ایران، در شرایط 
کنونی بعید است ولی محال نیست، تأکید کردند: امروز اصلیترین برنامه برای 
مقابله با نظام اســالمی، جنگ نرم اســت تا نظام و مردم ایران را از مؤلفه های 

قدرت تهی کنند.
ایشان تهی شــدن یک ملت از مؤلفه های قدرت را به معنای تسلیم پذیر شدن 
دانستند و گفتند: اگر ملت ضعیف شد، برای مقابله با او دیگر احتیاجی به جنگ 

سخت نیست. رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: تنها راه جلوگیری از چنین 
وضع دهشــتناکی، حفظ و حراســت از تفکر انقالبی در »عمل و رفتار و جهت 

گیری ها و ضوابط و قوانین« است.

مسئوالن سرگرم مسائل مقطعی انتخاباتی نشوند
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان انتخابات را تزریق روح و خون تازه و نفسی نو 
برای ملت و کشــور خواندند و افزودند: ملت با استفاده از حق طبیعی خود، در 
موعد های مقرر، به صحنه می آید تا تصمیم گیری کند چه کسانی از مسئوالنی 
که قباًل انتخاب کرده، بمانند یا بروند. ایشــان انتخابات را »تجدید قوای ملت و 
بیعتی تازه با اهداف انقالب« برشمردند و افزودند: اصرار بنده بر حضور همه در 
انتخابات به این دلیل است که مشارکت همگانی، کشور و نظام را عزت می بخشد 
و بیمه می کند لذا شرکت در این حادثه عظیم، فریضه ای برای همه مردم است.
آیت الله خامنه ای ایجاد شکاف و دو قطبی کاذب و خطرناک میان ملت و نظام 
را از اهداف همیشگی جبهه دشمن و در رأس آن آمریکا خواندند و تأکید کردند: 
حضور ملت در انتخابات و تجلی دوباره ارتباط مستحکم مردم و نظام، به معنای 
نصرت جمهوری اســالمی و ناکام ماندن این اهداف دشمن است و این حضور 
براساس وعده صدق الهی، نصرت و یاری پروردگار را به همراه می آورد. ایشان 
خطاب به ملت تأکید کردند: عزت و افتخار و اقتدار میهن و ملت، در گرو عمل 
به وظایف انقالبی اســت که شــرکت در انتخابات از مهم تریــن این وظایف به 

شمار می رود.
آیت اللــه خامنه ای در ادامه ســخنان خود دربــاره انتخابات با اشــاره به برخی 
حرفهای غلط و نامناســب که این روز ها مایه تشــویش و تردید مردم می شــود 
افزودنــد: این حرف ها فقط بــا نگاه سیاســی و به علــت دوری از انگیزه های 
خدایی بیان می شــود امــا اکنون قصد ندارم بــه آن ها بپــردازم. رهبر انقالب 
در بحــث انتخابات، خطاب به مســئوالن نیــز چند نکته مهم بیــان کردند که 
اصلی ترین آن ها، مشــغول نشدن به مســائل تبلیغاتی و روزنامه ای بود. ایشان 
افزودند: مسئوالن به یاری پروردگار مشغول کار و تالشند، اما مراقب باشند که 
جنجال های روزمره انتخاباتی آنها را ســرگرم نکند و از پرداختن به مسائل مهم 

به ویژه اقتصاد غافل ننماید.
آیت اللــه خامنــه ای، انتخابــات را موضوعــی در   نهایت اهمیــت خواندند اما 
خاطرنشان کردند: این مسئله با همه اهمیتش مقطعی است و آنچه بعد از چند 
هفته باقی می ماند مسائلی اساســی کشور از جمله مقاوم سازی اقتصاد است. 
رهبر انقالب با اشــاره مجدد بــه ظرفیت عظیم نیروی انســانی تحصیلکرده و 
پرانگیزه، ویژگی های اقلیمی و منابع و ذخائر طبیعی ایران به مســئوالن تأکید 
کردند: با تکیه بر این ســرمایه های بی نظیر، اقتصاد کشور را به گونه ای مقاوم 
کنید که دشــمن از فکر فشــارهای اقتصــادی برای تحمیل خواســته هایش 

منصرف شود.
آیت الله خامنه ای خاطرنشــان کردند: مسئوالن با هدایت سرمایه ها به سمت 
تولید صنعتی و کشــاورزی، رونق تولید و حل مشــکل رکود، به پیشرفت کشور 
شــتاب دهند تا دشــمن باالجبار بفهمد که تحریــم بی فایده اســت. آیت الله 
خامنه ای با یادآوری ســخنان »ده، ۱2 ســاله اخیر خود« به مســئوالن درباره 
ضرورت مقاوم ســازی درونی اقتصاد افزودند: اگر این هدف تحقق یابد برای 
اشــتغال جوانان، بیکاری، و دیگر مشکالت اقتصادی نیز راه حلهای مناسبی 

پیدا می شود.

مراقب پشت لبخندهای دشمن باشید
رهبر انقالب در نکته مهم دیگری، توجه کامل و همیشگی به نقشه ها و اهداف 
جبهه وسیع دشــمنان را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: کسانی که از 
دشمنان خود غافل می شوند و دلشان به آنها خوش است، هیچ گاه مورد تمجید 
مردم قرار نمی گیرند. ایشــان افزودند: دشــمن لبخند می زند، شما هم لبخند 

می زنید، اما باید مراقب بود که پشت لبخند دشمن چه حیله ای نهفته است.
آیت الله خامنه ای تأکید کردند: باید نقشــه های دشــمن را در مسئله امنیت، 
معیشت، فرهنگ، جوانان، آسیب های اجتماعی و دیگر مسائل درک کرد و با 
هدف مقابله با آن، سیاســت گذاری، قانون گذاری و اقدام کرد و حرف زد. رهبر 
انقالب با اشــاره به سخنی از شاعر شیرین سخن، سعدی شیرازی خاطرنشان 
کردند: دشمن وقتی سلسله دوســتی بجنباند، درلباس دوست کاری می کند 

که هیچ دشمنی نمی تواند.
ایشان با یادآوری وقاحت و نابکاری دشمن، مســئوالن را به مراقبت مضاعف 
فراخواندند و افزودند: آمریکایی ها به ساده ترین سؤال های افکار عمومی جهان 
درباره علت حمایت از عوامل جنایات وحشیانه در یمن پاسخ نمی دهند و وقیحانه 
به حمایت از کسانی ادامه می دهند که بی رحمانه ترین شکل تروریسم دولتی را 

در کشتار مردم بی گناه یمن انجام می دهند.
آیت الله خامنه ای ادعای دفاع آمریکایی ها از حقوق بشــر و دموکراسی را به 
سخره گرفتند و خاطرنشــان کردند: آنها از رژیم کودک کش صهیونیستی و 
هم پیمانان منطقه ای خود که کوچک ترین آشنایی با انتخابات ندارند و اصاًل 
انتخابــات را نمی فهمنــد، حمایت می کنند! رهبر انقــالب افزودند: هیئت 
حاکمه آمریکا به قدری وقیح است که وحشیانه ترین کار ها را انجام می دهد 
و بعد به شــما لبخند می زند، آیا نباید در مقابل چنین دشمنی، با حواس جمع 
رفتار کــرد؟ آیت الله خامنه ای در پایان تأکید کردنــد: حواس ملت در مقابل 
دشــمن به یاری پروردگار جمع بوده و هســت و حرکت عظیم ملت، تاکنون 
توطئه های این دشــمن غــّدار و حلیه گر را ناکام گذاشــته و بعد از این هم او 

را خوار خواهد کرد.

پیگیری روزواکنش روز

آمریکا بر اسب وحشی، لنگ و بیمار سعودی ها  سوار است
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه ریشه همه انفجارات تروریستی و جنایات داعش در وهابیت سعودی اســت، تاکید کرد: تهدید به لشکرکشی سعودی ها به سوریه شکست آمریکا در آن 
منطقه را تصدیق می کند . ســردار سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مســلح با نگاه به تحوالت جاری منطقه و تهدیدات اخیر سعودی ها مبنی بر لشکر کشی به سوریه اظهار داشت: 
امروز سیاست امریکا در منطقه غرب آسیا بر اسب وحشی، لنگ و بیمار سعودی ها  سوار است. عربستان سعودی با شکست های پی در پی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تروریستی با رنجوری و 
ناتوانی، با عصبیت به هر ســو می تازد و در چنین وضعیتی امریکا فقط چشم به دریاچه نفت ارزان، همراه سیاست سعودی ها شده است.  وی افزود: رژیم اشغالگر قدس که در ناکامی مطلق به سرمی 
برد امروز افسار این اسب را به دست گرفته است و هر سه دائما به زمین می خورند و با یک عصبیت و سازش جدید و دوباره از جا برمی خیزند. فیروزآبادی با بیان اینکه هیچ یک از کشورهای مسلمان در 
غرب آسیا و شمال افریقا از توطئه مثلث شوم امریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود در امان نمانده است، خاطرنشان کرد: هر روز خبر یک انفجار ترویستی یا یک جنایت داعشی و یا تهدید به لشکرکشی 

به یکی از کشورهای مسلمان به گوش می رسد که البته ریشه همه آنها در وهابیت سعودی است.

سیاسی
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لیستاصولگرایان
منتشرشد

صبح امروز مراســم تقدیر از افتخارآفرینان هسته ای در سالن اجالس برگزار شد. در این مراسم رییس جمهور به پاس 
قدردانی از زحمات وزیر خارجه در جریان تصویب برجام، به ظریف نشان لیاقت و مدیریت و به علی اکبر صالحی رئیس 

سازمان انرژی اتمی  و سردار حسین دهقان وزیر دفاع نشان درجه یک شجاعت تقدیم کرد. 
روحانی در سخنان خود در این مراسم به تالش های انجام شده در 30 ماه مذاکرات اشاره کرد و تاکید کرد اگر رهبری 
نبود دســتاوردهای امروز برجام نیز نبود. رئیس جمهور همچنین از اظهارات برخی بدبینان و بدخواهان انتقاد کرد که 

به دروغ می گویند بعد از برجام کاالی خارجی جایگزین تولید داخلی خواهد شد.

دنیا درحال مذاکره برای حمله به ایران بود
روحانی در این ســخنان با بیان اینکه این ملت هیچ گاه برابر قدرت های بزرگ نترســید و ســر فــرود نیاورد، یادآور 
شــد: به   همان نســبت که تصمیم گیری عملیات ولفجر ۸ ســخت بود. شب مذاکرات ژنو هم ســخت بود، اما راه 
را گم نکردیــم. وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر رهبری نبود، دســتاوری که امروز می بینیم وجود نداشــت تاکید 
کرد: نه من فراموش می کنم و نه آقای ظریف که از او خواســتم، حرف آقا زمین نماند و آقای ظریف با شــهامت و 

کاردانی این کار را انجام داد.
رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه   کاردانی کاردانان در کنار مسائل دیگر تاثیرگذار بود، گفت:   مردی -ظریف- مسئولیت 
مذاکرات را داشــت که مانند او با این همه دانش و تجربه و خلوص نبود و در طول این مدت از او هیچ ناخالصی ندیدم. 
چقدر جلساتی که با آقای ظریف، با آقای عراقچی و تخت روانچی در روزهای سخت برگزار کردیم و من همه جا شهامت 
و خلوص دیدم. رییس  جمهوری با قدردانی از سایر تیم هایی که در کنار تیم مذاکره کننده تالش کردند خاطرنشان کرد: 
اگر طی 30 ماه مذاکرات هسته ای، ســتاد اقتصادی دولت قادر نبود تورم را مهار کرده و رشد منفی 6/۸ را به مثبت 3 

برساند و آرامش را بر بازار حاکم کند، بدون شک در مذاکرات موفق نبودیم.
روحانی با بیان اینکه دلیل موفقیت برجام تنها یک کلمه اســت و آن این است که دنیا راه تحقیر و تحریم را کنار گذاشته 
و راه تکریم و تجلیل از ملت ایران را برگزیده اســت، گفت: دنیا فهمیده اســت که در برابــر ملت ایران راه دیگری وجود 
ندارد گرچه حتی به دنبال آن بودند که جنگ را بر ما تحمیل کنند و رییس جمهور فرانســه چنین مطرح کرد که در سال 
20۱2 سران قدرت های بزرگ در حال مشورت برای ساعت و روز حمله به ایران بودند اما امروز همه آنها برای حضور و 

مشارکت در کنار ملت ایران با یکدیگر مذاکره می کنند.

به دروغ می گویند برجام یعنی ورود کاالی خارجی
روحانی خاطرنشــان کرد: بر خالف آنچه که برخی به دروغ  اعالم می کنند آنچه بعد از برجام برای ملت ایران خواهیم 
گرفت کاالی خارجی به جای ساخت داخلی است،  ما به دنبال سرمایه، فناوری جدید و مشارکت برای تصاحب بازارهای 

مشترک هستیم. اینها به مردم دروغ نگویند.
رییس  جمهوری با تأکید بر این که دولت به دنبال نوســازی خطوط ارتباطی و بویژه ناوگان هوایی است، اظهار داشت: 
نخواهیم گذاشــت مردم ایران بر هواپیماهای فرسوده سوار و تحقیر شــوند. ما به دنبال نوسازی ناوگان هوایی و تأمین 
قطارهای پرســرعت و مدرن برای رفاه، آســایش و سالمت ملت ایران هســتیم و اینها همه هنوز از نتایج سحر است و 

بدبینان و بدخواهان هر چه می خواهند بگویند.
رییس  جمهوری خاطرنشــان کرد: آیا افتخار نمی کنیــم به این که رییس جمهور آمریکا که بــه ظاهر باالترین قدرت 
اقتصادی و نظامی دنیا را برعهده دارد در برابر فتوای رهبر معظم انقالب ســر فرود آورده و می گوید به صلح آمیز بودن 
برنامه هسته ای ایران به خاطر فتوای تاریخی رهبر ایران اعتماد دارم؟ رییس شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: آیا 
اثبات دروغگویی صهیونیســت ها و آمریکا نسبت به برنامه هسته ای ایران و لغو قطعنامه های ظالمانه برای ما افتخار 

نیست؟ 
رییس  جمهوری در پایان با اشاره به اینکه برجام  نه تعلق به دولت یازدهم دارد و نه به یک جناح و حزب خاصی تعلق دارد 
بلکه از افتخارات ملی است، گفت: دستاورد هسته ای حاصل تالش همه دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی 

و احمدی نژاد است که هر یک به سهم خود تالش کردند و به دنبال خلق افتخار برای این ملت بودند.

باالخره و بعد از کش و قوس ها و حرف و حدیث های بسیار، لیست انتخاباتی اصولگرایان برای تهران منتشر شد. لیستی 
که اکثریت اعضای آن را جبهه پایداری تشکیل می دهد و جای بسیاری از چهره ها و گروه ها خالی است یا حضورشان 
بسیار کمرنگ است. لیست مذکور به سبب کثرت کاندیداهای اصولگرایی با حذف تعداد زیادی از آنان به دست آمد و به 
همین علت هم حساسیت خاصی روی آن بود. اصولگرایان می گویند قرار است همه گروه ها و شخصیت ها از لیست 
ارائه شــده حمایت کنند و میثاق نامه ای را هم امضا کرده اند که بر اساس آن کاندیداهایی که در لیست نیستند، برای 

حمایت از این لیست از رقابت ها انصراف می دهند. 
در لیســت ارائه شــده تعداد ۱3 نفر یعنی نزدیک به 50درصد عضو جبهه پایداری یا متمایل به این جبهه و تشــکیالت 
آیت الله مصباح یزدی هســتند: مرتضی آقــا تهرانی، فاطمه آلیا، مهرداد بذرپاش، پرویز داوودی، محمد ســلیمانی، 
زهره طیــب زاده نوری، محمد جــواد عامری شــهرابی، حجت الله عبدالملکی، علی قریشــی، اســماعیل کوثری، 
 مســعود میرکاظمــی، بیژن نوبــاوه وطن و محمــود نبویــان. ۱ نفر یعنــی محمد ناظمــی اردکانی هــم عضو جبهه 

یکتاست.
4 نفر شامل یحیی آل اســحاق، الله افتخاری، محمد نبی حبیبی و فاطمه رهبر عضو حزب موتلفه اسالمی هستند، 
2 نفر شــامل زهره الهیان و علیرضا زاکانی عضو رهپویان اند، 3 نفر شــامل مجتبی رحماندوست، لطف الله فروزنده و 
الیاس نادران عضو ایثارگران هســتند و غالمعلی حدادعادل هم که نزدیک به رهپویان و ایثارگران اســت. همچنین 
نام 4 نفر از اصولگرایان نســبتا معتدل در لیست به چشم می خورد: محمد حسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، غالمرضا 

مصباحی مقدم و مرضیه وحید دستجردی.
اما در جلســات اصولگرایان نمایندگانی از قالیباف و محسن رضایی نیز حضور داشته اند که نهایتا هر یک توانستند یک 
نامزد را در لیست داشته باشند: حسین مظفر نماینده قالیباف و مهدی وکیل پور نزدیک به محسن رضایی است. چیزی 
که با توجه به شــایعات و لیست های غیررسمی که پیش تر منتشر شده بود، به نظر می رسد همین شب های آخر اتفاق 

افتاده است.

رهروان والیت، غایبان لیست تهران
با یان حال جریانی که اساسا جایی در لیست اصولگرایان نیافته جریان موسوم به الریجانی یعنی رهروان والیت است. 
موضوعی که نشــان می دهد نه تنها تالش ها برای راضی کردن شــخص الریجانی برای پیوستن به ائتالف شکست 
خورده است، بلکه تالش برای راضی کردن تندروها برای جا دادن نام کاندیداهای رهروان والیت نیز به جایی نرسیده 
اســت. تالش هایی که بنا بر شایعات علت تاخیر در انتشار لیست بود و گفته می شد برخی چهره های اصولگرا از جمله 
محمدرضا باهنر و حجت االســالم ابوترابی بر حضور کاظم جاللی از رهروان والیت در این لیســت تاکید داشــتند اما 
جریان پایداری گفته اســت که در صورت قرار گرفتن نام جاللی، لیست مجزا از اصولگرایان خواهد داد. امیر محبیان 
تحلیلگر اصولگرا در این خصوص گفته است که لیست تهران که عمدتا متشکل از نزدیکان حداد و خالی از الریجانی 

و طرفدارانش است، پیامی منفی برای ریاست الریجانی بر مجلس آینده است.
اما با انتشــار لیســت تهران ســخنگوی جبهه پایداری گفت این جبهه چنان که قبال هم اعالم کرده اســت از لیست 
اصولگرایان حمایت می کند. حجت االسالم والمسلمین ناصر سقای بی ریا با اعالم این موضوع گفت: ما از دوستانی 
که در لیست حضور ندارند می خواهیم که در حمایت لیست، انصراف دهند؛ قاعدتا اعضای پایداری چنین عمل خواهند 
کرد. وی در ادامه افزود: بنده از حوزه انتخابیه قم کاندیدای مجلس شــده بودم و قصد داشــتم که حوزه انتخابیه را به 
تهران منتقل کنم، اما با توجه به انتشار لیست تهران و قرار نگرفتن بنده در لیست تهران، ضمن حمایت از لیست ائتالف، 

کاندیداتوری خود را منتفی می دانم و امیدوارم دیگر دوستان هم انصراف بدهند.
با این حال ســید مهدی هاشــمی یکی از اعضای جبهه پایداری در خصوص قرار نگرفتن اســمش در لیست ائتالف 
اصول گرایــان گفت: پس از قرار نگرفتن نام بنده در لیســت انتخاباتی ائتالف اصولگرایان، برخی دوســتان بر حضور 
مســتقل بنده اصرار دارند و برخی پیشنهاد حضور در لیســت های دیگر را مطرح کرده اند که بنده نظر خود را به زودی 
اعالم می کنم. هاشمی همچنین با تشکر از کسانی که نام او را در لیست قرار نداده اند گفت: قطعا و حتما قرار نگرفتن 

نام برده در این لیست انتخاباتی به نفعم خواهد بود.

»بیداری اسالمی« تا »قلب اروپا« پیش خواهد رفت
حجت االســالم و المســلمین "مهدی طائب" رییس قرارگاه راهبردی عمار  در مورد نقش انقالب اسالمی در بیداری اسالمی اظهار داشت: انقالب اسالمی انفجار نوری بود که پیامدهای آن تا زمانی حاضر 
وجود داشت و باعث ایجاد بیداری اسالمی در کشورهای منطقه گردید.   وی ادامه داد: بیداری اسالمی به مفهوم زنده شدن اسالم ناب محمدی است که باعث زنده شدن استقالل، عدالت و همه آموزه ها و 
ارزش های خداوند متعال می شود.   حجت اسالم والمسلمین طائب با اشاره به اهداف بیداری اسالمی افزود:  هدف بیداری اسالمی تشکیل یک تمدن ناب محمدی جهانی است که در آن عقالنیت با معنویت، 

قدرت با اخالق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع می شــود و بیداری اســالمی باعث بازگشــت دوباره دین به عرصه زندگی اجتماعی و زندگی فردی می گردد.   وی ادامه داد: نقش علما و متفکران 
واندیشــمندان دنیای اسالم در جهت پیشبرد بیداری اسالمی بسیار تأثیرگذار است و این حرکت باید به سمت صحیح و درستی هدایت شود تا تأثیر مثبت آن را شاهد باشیم.  رئیس قرارگاه عمار در 
بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: اسالم می خواهد که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنیم که این ایستادگی برگرفته از منش اهل بیت )ع( است که بارها در صحبت های مقام معظم رهبری 

به آن اشاره شده و اینکه ملت ها فقط بیدار باشند کافی نیست و باید حرکت کنند که این حرکت به امیدواری احتیاج دارد و این بیداری  تا قلب اروپا پیش خواهد رفت. 

باید سهم خواهی را کنار گذاشت
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح 
طلبــان گفت: ما باید ســهم خواهی را کنار 
بگذاریــم و می توانیم لیســتی از نخبگان و 
برجستگان اصالح طلب ببندیم.محمد رضا 
عارف رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبــان در همایش حــزب اعتماد 

ملی که در موسســه الهادی تهران برگزار شد با اشاره به نزدیک شدن به روز 
انتخابات مجلس دهم گفت: ما باید سهم خواهی را کنار بگذاریم و می توانیم 
لیستی از نخبگان و برجســتگان اصالح طلب ببندیم.وی با اشاره به لزوم 
استفاده از شرایط پسابرجام اظهارداشت: برای اینکه به دولت کمک کنیم و 
برجام اقتصادی دیگری داشته باشیم باید در مجلس آینده حضور تاثیر گذار 
داشت.عارف تاکید کرد: اصالح طلبان باید حضور جدی در انتخابات داشته 

باشند تا اجازه ندهیم مجلس آینده مانع اهداف دولت شود.

جبهه یکتا لیست جدا نمی دهد
حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص چگونگی 
تهیه لیست انتخاباتی شورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایان اظهار داشت: برای تهیه لیست 
شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان از ابتدا 
قرار نبود گروه و یا فردی سهمیه داشته باشد 
بلکه قرار بر این بود که معیار ها و مالک هایی 

برای تهیه لیســت در نظر گرفته شــود.وی در ادامه با بیان اینکه لیست 30 
نفره اصولگرایان براســاس رای آوری در انتخابات تنظیم شده است، افزود: 
معیارهایی مانند کارآمدی، انقالبی گری و ســالمت در تهیه لیست شورای 
مرکزی ائتالف اصولگرایان در نظر گرفته شده است.عضو جبهه یکتا با بیان 
اینکه افرادی در لیســت شورای مرکزی حضور دارند که از جهات مختلف با 
احزاب و گروه های گوناگون ارتباط داشــته اند، ادامه داد: توافق برای تهیه 

لیست با توجه به ضرورت وحدت اصولگرایان شکل گرفته است.

لیست »صدای ملت« هنوز نهایی نشده 
علــی مطهــری گفــت: لیســت صدای 
ملــت هنوز نهایی نشــده و هیــچ ائتالف 
و بــده بســتانی بــا گروه هــای مختلف و 
دولت نداریم.وی تاکیــد کرد: برای قرار 
دادن اشــخاص در لیســت یک ســری 
معیارهایی داریم که این معیارها شــامل 

مســتقل بودن، وامدار افراد و گروه ها نبودن، حریــت و آزادگی، توجه 
به حقوق مردم و حساســیت نسبت به مســائل فرهنگی و احکام اسالم 
اســت.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کســانی که به طور نســبی 
این معیارها را داشــته باشند، در لیســت قرار می گیرند، گفت: در مورد 
مصادیــق تا حــدودی بحث کردیــم و یک فهرســت اولیه تهیه شــده، 
 اما هنوز نهایی نشــده و لیســت صدای ملــت اوایل هفتــه آینده نهایی 

خواهد شد.

 الیحه جامع انتخابات 
به مجلس دهم می رسد

محمد حســین مقیمی  رئیس ستاد انتخابات کشور 
به ارائه روند اجرای انتخابات در 7 اســفند ماه جاری 

پرداخت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تبلیغــات 
انتخاباتــی پیــش از موعــد قانونــی تخلف نیســت 
اظهار داشــت: هر نوع فعالیتی که جنبــه تبلیغاتی 
 داشــته باشــد خــالف اســت  و بایــد بــا آن برخورد 

شود.
مقیمی اضافــه کرد:  در حال حاضــر اصالح طلب 
هــا، اصول گرایان، مســتقلین و معتدلیــن در حوزه 
شهرســتان ها  جلســاتی را برگزار کــرده و منجر به 
ایجاد یک شــور انتخاباتی شــده اند طبق گزارشات 
رسیده نشان داده که مردم در تبلیغات رعایت قانون 

را خواهند داشت.
رئیس ستاد انتخابات کشــور با بیان این که تبلیغاتی 
کــه امروز شــاهد بودیم تخلــف بوده امــا به صورت 
عمــده نبوده اســت اظهار داشــت: در حــوزه های 
انتخابــی شهرســتان هــا تذکراتــی داده شــده و با 
تعامــل ســعی کرده ایــم فضــا را به ســمت فضای 
 قانونــی برگردانیــم و اجــازه ندهیم که فضــا آلوده 

شود.
مقیمی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر این که 
ستاد انتخابات کشور برای رصد بازیگران انتخابات 
چــه تمهیداتی اندیشــده  اســت اظهار داشــت: در 
فراینــد انتخابــات یک عامــل مردم و عامــل دیگر 
داوطلبان، ناظــران و مدیران انتخابات هســتند در 
ماده 60 قانون انتخابــات تکلیف ناظران و مجریان 
انتخاباتی مشخص شــده است و در این قانون گفته 
شــده اســت که حق ندارند در تایید و یــا رد داوطلب 
ورود کنند در این راســتا شــورای نگهبــان و وزارت 
 کشــور به عنوان مجریان انتخابــات باید این مهم را 

رعایت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشــور افزود: تعداد نامزدهای 
ثبت نامی این دوره از انتخابات مجلس بیش از دوره 
های گذشته بوده و نقدهایی پیرامون این ثبت نام ها 
وجود داشــته اســت آیا تجدید نظری در شرایط ثبت 

نام داوطلبین برای دوره های بعد انجام خواهد شد 
وی در ادامــه اظهــار داشــت: از زمــان ثبــت نام 
داوطلبیــن در وزارت کشــور افراد بســیاری حضور 
داشــتند و این حضور بســیار جدی بــود و اما در این 
 راســتا از کلمه فله ای اســتفاده شــده که در شــان 

این افراد نبود 
وی اضافــه کــرد:  این کــه بخواهیم تعــداد افراد را 
محــدود کنیم بایــد قانــون اصالح شــود در قانون 
انتخابــات تحصیــالت درمقطــع ارشــد و ســابقه 
ایثارگــری و .... وجــود دارد کــه مــا مــی بینیم در 
مقایســه با ۱6 ســال گذشــته میزان تحصیل کرده 
هایمــان افزایــش یافته اســت و این افــراد در خود 
 احســاس تکلیف کردند تا در کشور مشارکت زیادی 

داشته باشند.
مقیمی با تاکید بر این که با شــکل گرفتن مجلس 
دهم امیدواریم قانون جامع انتخابات در این دوره 
مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت: مقدمات این 
قانون باید در دولت بررسی شده و به عنوان الیحه 
به مجلس برود حضور ۱2 هــزار نفر در زمان ثبت 
نام انتخابات نشــان دهنده این است که ما باید از 
فرصت به وجــود آمده اســتفاده کنیم. محصالن 
مــا با عالقــه آمده اند و مــا با داشــتن بانک های 
اطالعاتی می توانیم ســوابق این افراد را بررســی 

کنیم.

نامه نیوز نوشت: مجلس اعتدالی؛ آرزوی روحانی
این روزها بخشی از جریان اصول گرا معتقد هستند که رئیس جمهور روحانی و دولت به دنبال تشکیل مجلسی بله قربان گو هستند. آنها بر 

این باور هستند که قوه مجریه به دنبال تشکیل مجلسی با خیل عظیمی از » وکیل الدوله «هاست.

 بهار نیوز نوشت: اصولگرایان دوباره به فکر ژاپن  اسالمی افتادند!
بهبود اقتصاد خانواده هاي ایراني توسط معجزه هزاره سوم و تبدیل ایران به »ژاپن اسالمي« در انتخابات مجلس هفتم توسط غالمعلي 

حداد عادل شعارهایي بودند که در ادوار قبل با رویکردي عوام گرایانه و میدان خالي از رقیب، اصولگرایان را پیروز انتخاباتي کردند.

 تدبیر و امید نوشت: چرا "رئیس رسانه ملی" با" رئیس جمهور برگزیده ملت" لجبازی می کند؟
مدت هاست تیم محمد سرافراز ریاست صداوسیما علیه پخش زنده هر نوع مراسم و سخنرانی توسط رئیس جمهور موضع مخالفی گرفته و 

به انحای مختلف آن را به بودجه صداوسیما و انتقام جویی از برگزیده ملت وصل کرده است.

 افکار نیوز نوشت: دور برگردان اصالحات
زمانی می خواستند از خاتمی عبور کنند، حاال به عارف هم رضایت می دهند با این حال هنوز در رسانه هایشان وقتی می گویند "تندرو" 

منظورشان حزب الهی هاست. این خالصه آن چیزی است که در این مدت اصالحات به آن دست یافته است.

 تسنیم نوشت: بررسی و مقایسه شرایط داوطلبان انتخابات مجلس در 6۰ کشور دنیا
در همه کشورهای دنیا شرایطی از سوی نهادهای نظارتی و قانون گذاری برای داوطلبان و نامزدهای انتخابات مجلس تعیین می شود، به  

طوری که در برخی از کشورها الزم است داوطلبان مبلغی را برای مخارج تبلیغات انتخاباتی شان سپرده گذاری کنند.

عکس روزسایت نگار

آلکسیس چیپراس 
نخست وزیر یونان عصر 
امروز دو شنبه با حضرت 
آیت الله خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی 
دیدار کرد

خبرنامه
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رصدخانه

سفرنامهمردآتنی!
نخستین سفر نخست وزیر یونان به اصفهان و تهران

در ادامه روند فشــرده سفر مقامات کشــورهای مختلف خارجی به ایران، 
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، روز گذشته وارد ایران شد تا ضمن 
دیدار با مقامات ارشد ایرانی، درباره توسعه روابط و همکاری های دوجانبه 
با آن ها به گفت و گو بپردازد. نکته جالب توجه این سفر که آن را موارد معمول 
متفاوت می ساخت، انتخاب مقصد اولیه سفر بود؛ به گونه ای که سیپراس 
به جای ورود به تهران، ابتدا مستقیمًا از آتن به اصفهان رفته و ضمن دیدار با 
استاندار اصفهان، از آثار تاریخی و میراث فرهنگی این شهر بازدید کرد. اما 
فارغ از این جنبه فرهنگی و نمادین، اهمیت این سفر از این بابت بوده که با 
توجه به وضعیت نامساعد یونان در چارچوب اروپا و فشارهای اقتصادی وارد 
شده به این کشور از جانب اعضای اتحادیه اروپا، مقامات یونانی اخیرًا درصدد 
برآمده اند تا دایره شــراکت اقتصادی خود را گسترده تر کرده و با کشورهای 
بیشتری وارد تعامل شوند. در همین راستا، انعقاد یک قرارداد برای واردات 
نفت از ایران، از جمله اهداف اولیه سفر سیپراس بود که از همان آغاز مورد 

توجه قرار گرفته بود.
الکسیس سیپراس روز گذشته در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد 
تهران شد. وی روز یکشنبه )۱۸ بهمن( در فرودگان مهرآباد مورد استقبال 
عباس آخونــدی، وزیر راه و شهرســازی ایران قرار گرفــت. هیئت یونانی 
شــامل 50 نفر از جمله نیکوس کوجی یاس، وزیر امــور خارجه، پایوتیس 
اســکورلتیس، وزیر محیط زیســت و انرژی، یورگوس استاساکیس، وزیر 
دارایی، گردشگری و توســعه، دیمتری مرداس، معاون وزیر امور خارجه و 
گروهی از صاحبان صنایع و تجار یونان است. براساس گزارش ها، از ابتدا 
قرار بوده در این دیدار ها، توافقنامه هایی در زمینۀ ساخت و ساز مسکن، جاده 
و راه سازی، مواد غذایی، تولیدات کشاورزی، گردشگری، صنایع دارویی، 
تبادالت ارزی و بانکی و توســعه روابط فرهنگی بین دو کشور منعقد شود. 
همان گونه که اشاره شد، نخســت وزیر یونان شامگاه شنبه )۱7 بهمن( به 
صورت مستقیم از آتن، پایتخت یونان به اصفهان سفر کرد. دیدار با استاندار 
اصفهان و بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر از برنامه های سفر یک 

روزۀ سیپراس و هیأت همراه وی در اصفهان بود.

پیشتر، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران اعالم کرده بود که 
در ســفر این مقام یونانی به ایران، تفاهمنامۀ انرژی امضا خواهد شد. امیر 
حسین زمانی نیا با اشاره به اینکه در سفر اخیر نفتی مقامات ایران به یونان، 
تفاهمنامه ای میان دو کشــور در زمینۀ پرداخت بدهی این کشور و شرکت 
»هلنیک پترولیوم« و همچنین خرید نفت این کشور اروپایی از ایران به دست 
آمد، افزود: »همزمان با سفر نخست وزیر یونان به تهران، مذاکرات نفتی 
میان دو کشور نهایی می شود«. ایران و یونان طی ماه های گذشته و پس از 
اجرای برنامۀ جامع اقدام مشترک )برجام( در دی ماه سال جاری که منجر 
به رفع تحریم های ضد ایرانی شــد، گفت وگو های خود را در حوزۀ اقتصاد 
گسترش دادند. پیشتر، نیکوس کوتزیاس، وزیر امور خارجه یونان در تاریخ 

7 آذر ماه سال جاری به ایران سفر کرده بود. 
با لغو تحریم های ضد ایرانی، آتن بــرای خرید نفت از ایران ابراز تمایل کرد 

و در   نهایت، پس از ســفر هیاتی از وزارت نفت ایران به آتن، دو طرف درباره 
جزئیات واردات دوباره از ایران به توافق رســیدند. شرکت هلنیک پترولیوم 
پیش از آغاز تحریم ها، ٢٠ درصد از نیاز نفت خام خود را از راه واردات از ایران 
تأمین می کرد. براساس گزارش ها، یونان براساس توافق جدید با ایران، قرار 

است 25 درصد نفت خام مورد نیاز خود را از ایران بخرد.
در ادامه ســفر ســیپراس بــه ایــران، وی صبح امــروز در دیدار بــا معاون 
رئیس جمهور کشورمان اقدام به امضای سه سند همکاری دوجانبه کرد. 
مراسم امضای این اسناد، با حضور الکسیس سیپراس و اسحاق جهانگیری 
در کاخ ســعدآباد برگزار شد. یادداشــت تفاهم مشورت های سیاسی میان 
وزارتخانه های امور خارجه ایران و یونان، یادداشــت تفاهم میان دو دولت 
درخصوص لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و نقشه راه توسعه 
همکاری میان دو کشور، اسنادی بودند که در این مراسم میان دو کشور به 

امضا رســیدند. این دو مقام، پس از دیدار، با یکدیگر در یک نشست خبری 
حضور یافتند. جهانگیری در این نشست گفت دو طرف در زمینۀ گسترش 
همکاری های دوجانبه در همۀ زمینه های مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، 

پتروشیمی، حمل ونقل و گردشگری تبادل نظر کردند.
به گفتۀ معــاون اول رئیس جمهور ایــران، بحث درباره مســائل منطقه  و 
تهدید های جدی علیه امنیت بین المللی از دیگر موضوعات نشست مقامات 
ایران و یونان بود. سیپراس نیز در این نشست خبری بر روابط تاریخی میان 
ایران و یونان تأکید کرد و افزود ملت یونان و ایران مکمل یکدیگر هستند.  
نخست وزیر یونان خواستار همکاری های راهبردی دو کشور در زمینه های 
مختلف شــد و گفت: »نمایندگان یونانی در حال مذاکره با همتایان ایرانی 
برای گسترش همکاری های مشترک هستند«. وی با اشاره به اینکه یونان 
می تواند »پــل ارتباطی میان ایران و اروپا« باشــد، افــزود: »ایران و یونان 
باید نقش خود را در مبارزه با گروه تروریســتی داعش ایفا کنند«. سیپراس 
موضوع بحران در ســوریه و عراق را از مباحث مطرح شــده در گفت وگوی 
خود با جهانگیری اعالم کرد و گفت: »ایــران می  تواند در بازیابی ثبات در 

کل منطقه موثر باشد«. 
نخست وزیر یونان در بخش دیگری از سخنانش بر گسترش همکاری های 
راهبردی با ایران در دوران پســابرجام را خاطرنشــان ساخت و گفت: »دو 
کشور می توانند همکاری های وســیعی در حوزه های انرژی، کشتیرانی، 
تجــارت، جهانگــردی و فناوری های جدید داشــته باشــند و از امکانات 
موجود به بهترین نحو اســتفاده کنند«. وی با اشــاره به حضور نمایندگان 
ده ها شرکت یونانی در هیات همراهش برای توسعه روابط تجاری گفت: 
»اطمینان می دهیم که یونان بعنوان عضو اتحادیه اروپا و کشــوری که در 
میان سه قاره قرار گرفته نقش ســازنده ای برای توسعه مناسبات تهران با 
ســایر اعضای اتحادیه اروپا ایفا خواهد کرد«. وی با اشاره به برقراری پرواز 
مستقیم میان دو پایتخت گفت: »خوشبختانه فاصله بین دو کشور کوتاه 
شــده و امیدواریم این پرواز به صورت روزانه برقرار باشــد و موجب آشنایی 

ملت های دو کشور با یکدیگر شود«. 

ادامه موفقیت آمیز عملیات آزادسازی »حلب« 
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت تاکنون موفق شده اند که ۸0 درصد از حومه جنوب حلب را آزاد کنند. به گزارش شبکه »المیادین«، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت تا کنون توانسته اند ۸0 درصد از حومه جنوبی حلب را از وجود تروریست ها 
پاک ســازند. در همین راستا، یگان های کرد نیز شــهرک »دیر الجمال« در شمال شهرک »کفین« در حومه شمالی حلب را آزاد ساختند نیروهای کرد سوری در جریان این درگیری شمار زیادی از تروریست ها را کشتند. همچنین براساس 
این گزارش، ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت بیش از 60 درصد حومه شــمالی حلب را آزاد کرده اند. این نیرو ها در حال حاضر کنترل کامل شهرک »کفین« واقع در شمال شهرک »مایر« در حومه شمالی حلب را در دست دارند. روستای 
کفین در 20 کلومتری مرزهای ترکیه قرار دارد و تســلط بر این روســتا راه را به سوی منطقه »اعزاز« در مرز ترکیه باز می کند.  عالوه بر این، با تسلط ارتش سوریه براین شهرک و شهرک »مایر« تسلط این نیرو ها بر مرزهای مشترک این کشور 
با ترکیه بیشــتر می شود. نیروهای ارتش سوریه در این پیشــروی ها پس از 4 سال و نیم در پنج شنبه گذشته دو شــهرک راهبردی »نبل« و »الزهرا« را آزاد و با قطع خطوط ارتباطی آن ها حلقه محاصره را بر تروریست ها در داخل شهر حلب 
تنگ تر کردند. نیروهای ارتش ســوریه در روزهای گذشــته نیز 2 شهرک راهبردی »مایر« و »رتیان« را آزاد ساختند و با آزاد سازی این شهرک ها، خط ارتباطی تروریست ها و قاچاق سالح به تروریست ها از مرز ترکیه قطع شد. سوریه حدود 5 

سال است که به دلیل حضور گروههای مسلح و تروریستی همچون داعش که از سوی غرب و کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه حمایت می شوند، دچار بحران است.

پرتاب بمب بنزینی دست ساز توسط معترضان یونانی در آتن.

سیل و خشکسالی در اثر پدیده ال نینو 
در جمهوری ماالوی.

رژه دوشنبه رز، مهمترین روز در فصل کارناوال های ساالنه در کلن است.

رعد و برق آتشفشانی کوه 
»ساکوراجیما« در ژاپن.

  جنایت جدید 
داعش در رمادی

فرمانده عملیات االنبار از جنایت جدید گروه تروریستی داعش 
در به قتل رســاندن شمار زیادی از شــهروندان عراقی در شهر 
رمــادی مرکز اســتان غربی االنبار خبر داد. سرلشــگر ســتاد 
»اســماعیل المحالوی« فرمانده عملیات االنبار روز یکشنبه 
گفت عناصر داعش شــماری غیرنظامی از جمله تعدادی زن و 
کودک را در منطقه »جوبیه« در شرق رمادی با شلیک گلوله به 
قتل رساندند. به گفته المحالوی، »این شهروندان درپی تالش 
برای نجات از دست عناصر داعش و به بهانه همکاری نکردن 

با این گروه به قتل رسیدند«.

 دفاع ترامپ از شکنجه های قرون 
وسطایی!

ونالد ترامپ، نامزد جنجالی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
از حــزب جمهوری خواه، روز یکشــنبه گفت که بــرای مقابله با 
تهدیدهایی مانند تهدید داعش، شــکنجه های قرون وسطایی 
را باز می گرداند. ترامپ در گفت و گو با شبکه خبری »ای بی سی 
نیوز« مدعی شد که سر بریده شدن مسیحیان در خاورمیانه، نشان 
دهنده لزوم کاربرد شیوه های بازجویی شدید تر در مورد مظنونان 
گروههای تندرو است. ترامپ گفته: »ما در شرایطی مانند قرون 
وســطی زندگی می کنیم و اگر تصمیم بر عهده من باشد، قطعًا 

شکنجه هایی مانند "حس غرق شدگی" را باز می گردانم«.

 ارسال نخستین محموله نفتی 
»پسابرجام« ایران به اروپا 

مقام های شرکت کشتیرانی گلنگور سوییس گفتند، یک نفتکش 
تحت اجاره این شرکت، به عنوان نخستین شرکت غربی، جمعه 
شب یک محموله فرآورده نفتی ایران را برای تحویل به مشتریان 
بارگیری کرده اســت. یک تانکر تحت اجاره شرکت گلنکور ۸0 
هزار تن نفت کوره ایران را در پایانه صدور فرآورده های نفتی بندر 
ماهشهر بارگیری و عازم امارات متحده عربی شد. پیش از این، 
بسیاری از شرکت های مالک کشتی های نفتکش به علت نگرانی 
از رفتارهای ناگهانی آمریکا و نیز نظام معامالتی با دالر، با ایران، 

درباره بارگیری و حمل نفت ایران مردد بوده اند.

 بلوف سعودی ها و احتمال 
شعله ورتر شدن جنگ

موضع گیری جدید عربستان سعودی درباره اعزام نیروی نظامی 
به سوریه، یک »بلوف« اســت که در عین حال، می تواند سبب 
شعله ور شدن جنگ جهانی سوم شود. در حقیقت، این نخستین 
بار نیست که سعودی ها تهدید می کنند به سوریه نیروی نظامی 
اعزام خواهند کرد. به عنوان مثال، در ماه دســامبر و زمانی که 
ریاض تشکیل یک ائتالف به اصطالح ضدتروریستی متشکل 
از 34 کشور را اعالم کرد، سعودی ها اعالم نمودند، این ائتالف 
حق حمله به هر کشوری که به عنوان یک تهدید تروریستی در 

نظر گرفته شود را برای خود محفظ می داند.

بینالملل
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همهپورشههایخانم»م.د«
واردات ۷۰۰ پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین

مدیر کل فنــاوری اطالعات گمرک با اعالم اینکه با اجاره 
کارت بازرگانی یک زن مرزنشــین 700 پورشه وارد کشور 
شده اســت، گفت: 30 واردکننده بزرگ کاال، فرار مالیاتی 

دارند.
علی بعیدی در نشستی خبری به موضوع سوء استفاده از 
کارت های بازرگانی و اجاره آنها اشــاره کرد و گفت: از این 
طریق به نام یک زن روستایی مرزنشــین )م. د( و با اجاره 
کارت بازرگانــی وی به مبلغ ۱00 هــزار تومان تعداد 700 
دستگاه سواری پورشــه وارد کشور شده، ضمن اینکه این 

اقدام با 256 فقره اظهارنامه انجام شده است.
وی افزود: همچنیــن 60 بازرگان کــه تاکنون هیچ گونه 
اظهارنامه مالیاتی نداشته اند، حداقل بیش از 30 نفر آنها 
کاالهایی به ارزش بیش از ۱00 میلیون دالر وارد کردند که 
این نشان از خالء در بخشی از فرآیندهای گمرکی به دلیل 
نبود اطالعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با 

اظهارنامه های افراد در گمرک است.
وی از اجرایی شدن طرحی در گمرک برای شناسایی تمام 
کاالها و کشورهای آنها برای جلوگیری از تقلب و تخلف و 
سوء اســتفاده خبرداد و بیان کرد: براساس این طرح یک 
کد 4 رقمی به آخــر کدهای ۸ رقمی افزوده می شــود که 
طبق آن ۹ هزار و ۹۹۹ مدل، شــکل و برند شناسایی می 
شــوند و تمامی کاالهای وارداتی کشور تحت این کد قرار 
می گیرند و وارد کشور می شوند، همچنین ارزش گذاری، 

شناسایی، سیاست گذاری و آمارگیری از طریق این کدها 
انجام می شود. بعیدی از رهگیری کاالهایی مانند موبایل 
با اســتفاده از کدهای مذکور خبردداد و افــزود: بنابراین 
موبال های تقلبی و کاالهای تقلبی وارداتی از همین طریق 

قابل شناسایی است.

کارت های بازرگانی یک بار مصرف!
این مقام مســئول در گمرک ایران، یکی از مشــکالت را 
مربوط بــه کارت های بازرگانی یک بار مصرف دانســت و 
اظهار داشــت: در گــزارش گمرک اطالعــات مربوط به 
چنیــن موضوعاتی وجــود دارد که برخــی اظهارکننده ها 
پشــت کارت های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شــده تا 
هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی 
و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و 
عرضه کننده کاال که بر اساس آن بیمه نامه صادر می شود، 
در گمرک وجود داشته باشد امکان قاچاق، فساد و تخلف 

وجود نخواهد داشت.
وی، فرآینــد الکترونیکــی کردن ســامانه هایی گمرکی و 
کاهش فســاد و جعل اســناد از این طریق را تشریح کرد و 
گف: جزء معدود کشورهایی هستیم که مانیفست کاال از 
کشور مبدا را در گمرک داریم، یکی از ویژگی های مانیفست 
و اهداف آن کنترل نامحسوس و مدرن و اثربخش در کنار 
سرعت بوده تا جایی که مسافر احساس کنند، هیچ کنترلی 

وجود نداشــته، اما این کنترل ها عمال به شــکل جدی و 
نامحسوس وجود دارد.

بعیدی افــزود: پیش از این اطالعــات کاملی از وضعیت 
انبارها وجود نداشت و میزان ورودی ها مشخص نبود که 
با الکترونیکی کردن قبض انبار و سیســتم انبار کاالهای 
وارداتی و صاررداتی و اطالعاتی همه تحت پوشــش قرار 
گرفتند. اگر کسی بدهی معوق داشته باشد دیگر نمی تواند 

کاالی جدیدی را به کشور وارد و یا ترخیص نماید.

راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات گمرک ایــران با اشــاره به 
مشکالت سیســتم جزیره ای در بخش ماده 7 گفت: اگر 
فردی بدهی داشــته باشد، نمی تواند طبق مقررات کاال را 
از گمرک خــارج کند و این عمل و فرآینــد قبال به صورت 
دستی توسط عامل انسانی انجام می شد که احتمال خطا 
و بــروز تخلف وجود داشــت، اما اکنــون در لحظه پس از 
اظهار کاال در یک مرحله بدهی گذشته این فرد به صورت 
سیستمی کنترل و در صورت عدم وجود بدهی او می تواند 

وارد مراحل بعد شود.
به گفتــه وی، مجوزها در گمرک ســه دوره تکاملی را طی 
کرده عمده موارد جعل اسناد و اوراق مربوط به مجوزهای 
دســتی بوده، اکنــون با راه انــدازی پنجره واحــد تجارت 
فرامرزی، گمرک مسئول اجرای این پنجره است و تمامی 

ســازمان ها و دســتگاه های همجــوار موظف هســتند، 
مجوزهای خود را به صــورت الکترونیکی به گمرک ارائه 
دهند. اکنون برخی دســتگاه ها به این امکان نرسیده که 
اطالعاتشــان متمرکز باشــد و اگر اطالعــات به صورت 
الکترونیکی به گمرک نرســد، فراینــد واردات و صادرات 

پیش نخواهد رفت.
بعیدی از اتصــال بانک مرکزی، بیمه هــا و بانک ملی به 
ســامانه جامع گمرکی خبرداد و افزود: در برخی موارد 50 
تا 60 درصد و در برخی بخش هــا نیز به طور کامل اتصال 
برقرار اســت و هیچ ارتباط غیرالکترونیکــی وجود ندارد. 
در گذشــته بانک مرکزی نمی دانســت کاالیی که پروانه 
داشــته و ارز آن واریز شده، چه میزان از کاال وارد شده زیرا 
احتمال داشت بخشــی از آن به داخل آورده شود و مابقی 
منجر به قاچاق یا انحراف در اســتفاده از ارز وجود داشته 
باشــد. اکنون اطالعات کامل و دقیق در این زمینه وجود 
دارد از انحراف و تخلف ارز پرداختی توســط بانک مرکزی 

جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: با برقراری ارتبــاط گمرک با بانک مرکزی 
جلوی فرار ارز گرفته می شــود، زیرا امکان داشــت فردی 
۱00 تن کاال اظهار و ارز گرفته باشــد، امــا همه کاال را به 
داخل نیاورده و در این حالت مابه التفاوت کاال و ارز گرفته 
شده به بخش های دیگر سرازیر شود. اکنون با این ارتباط 
صد درصد کاال و میزان ارز آن پردازش و رهگیری می شود.

جزییات پرداخت عیدی امسال
 ۱3 عیــدی  پرداخــت  بــه زودی 
میلیون شاغل مشــمول قانون کار 
به مبلــغ ۱424000 تومان تا نهایتا 
2۱36000 تومان آغاز می شود که 
البته رقمی بین 27400 تا ۹۸400 
تومــان هم به عنــوان مالیات از آن 
کسر خواهد شــد. حداقل دستمزد 

مصوب شــورای عالی کار برای ســال جاری ماهیانه 
7۱2 هزارتومان اســت؛ بنابراین امســال نیز کارگران 
مانند ســال های گذشــته به میــزان 2 برابــر حداقل 
دســتمزد یعنی مبلغ یک میلیــون و 424 هزار تومان 
عیــدی دریافت می کننــد. کارفرمایــان می توانند در 
صــورت تمایل و توان پرداخت، تــا 3 برابر حداقل مزد 
عیــدی بپردازند که مبلــغ آن 2 میلیــون و ۱36 هزار 
تومــان می شــود. خالــص دریافتی عیدی امســال 
کارگرانــی کــه 2 برابــر حداقــل دســتمزد را دریافت 
می کنند، یک میلیون و 3۹6 هزار و 600 تومان است. 
براساس ابالغیه ســازمان امور مالیاتی کشور، حقوق 

و دســتمزدهای امســال تا مبلف 
یــک میلیــون و ۱50 هزارتومــان 
از پرداخــت مالیــات معاف اســت؛ 
بنابرایــن این گــروه از کارگران باید 
بابت مبلــغ 274 هزارتومان عیدی 
مالیــات بپردازنــد. اما شــاغالنی 
که حداقل دستمزدشــان باالتر از 
حداقل مــزد 7۱2 هزارتومانی مصوب شــورای عالی 
کار در ســال جاری است، به همان نســبت 2 تا 3 برابر 
می توانند عیدی دریافت کنند به شــرطی که حداکثر 
مبلغ عیدی آنها از 2 میلیون و ۱36 هزار تومان بیشتر 
نشــود. به بیان دیگر، اگر فردی در سال جاری دارای 
حداقل مزد یک میلیون تومانی است، احتماال 2 برابر 
آن با کســر مالیات را دریافت می کنــد و دیگر امکان 
پرداخت عیدی به میزان 3 برابر حداقل دســتمزد یک 
میلیون تومانی به عنوان عیدی وجود نخواهد داشت. 
عیدی ایــن گروه از شــاغالن در پایان امســال، یک 

میلیون و ۹۱5 هزارتومان است.

زمزمه های ورود »مستر کارت« به ایران
روز گذشته اخباری مبنی بر این که 
یکــی از معتبرترین موسســه های 
بین المللی دنیا قصد دارد با » مستر 
کارت« وارد بــازار ایــران شــود، از 
طریق ســایت اتاق بازرگانی تهران 
مطرح شــد که زمزمه های حضور 
این کارت اعتباری را که خریدهای 

خارجی را برای عموم مردم ممکن می ســازد، بر ســر 
زبان ها انداخت.

مســترکارت، شــرکت خدمات مالی آمریکایی و چند 
ملیتی اســت که از طریق پردازش پرداخت های بین 
بانکــی بازرگانان و همچنیــن از راه صدور کارت های 
اعتبــاری بــه بانک ها یــا اتحادیه هــای اعتباری که 
از خریــداران یــا اســتفاده کننــدگان از نــام تجاری 
"مســترکارت" برای خریــد انواع کاال یــا خدمات، به 
صــورت کارت اعتبــاری اســتفاده می کننــد، درآمد 

کسب می کند.
مســترکارت از ســال 2006 به یک شــرکت عمومی 

چندملیتی تبدیل شــد. قبل از ارائه 
عمومــی آن در سراســر جهــان، 
مســترکارت بصورت یک شــرکت 
تعاونی فعالیت می کــرد که متعلق 
به بیش از 25 هزار موسســه مالی 
بود کــه برند مســترکارت بــر روی 
کارت های اعتباری این موسسات 
درج می شــد. اتــاق بازرگانی تهــران دربــاره حضور 
مسترکارت در فضای اقتصادی ایران اعالم کرده که 
شــرکت ترنس فارکس یکی از شــرکت های زیرشاخه 
بانــک HSBC انگلیس که بزرگترین شــرکت صدور 
کارت  ها و خدمات  مالی موسســه مســترکارت است 
بزودی به صورت رســمی با اخــذ مجوزهای الزم وارد 
ایران می شــود و در آینده ای نزدیک بــا توافقاتی که با 
ســازمان های دولتی و بانک ها انجــام داده و خواهد 
داد، شروع به تجهیز زیرساخت های الزم برای ایجاد 
ارتباط مالی بین المللی خواهد کــرد که می تواند یکی 

از بزرگ ترین مشکالت بین المللی ایران را رفع کند.

 گزارش شش ماهه 
از بازار مسکن

مرکز آمار ایران اطالعات قیمت و اجاره مســکن در 
نقاط شهری کشور در نیمه اول ۱3۹4 را منتشر کرد. 
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر 
متر مربع زمین یا زمین ســاختمان های مســکونی 
کلنگی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در کل کشور ۱۱744 هزار ریال بوده که نسبت 
به دوره قبل 0.7 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل ۱.5 درصد افزایش داشته است )متوسط 
دوره های قبل با اســتفاده از روش جدید محاســبه 
شده است(؛ همچنین تعداد معامالت فروش زمین 
یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده 
از طریق بنگاه های معامالتی ملکی در کل کشــور 
نسبت به دوره قبل 2۱.0 درصد و نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 36.0 درصد، کاهش داشته است.
در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان 
های مسکونی کلنگی معامله شده 3۹424 هزار ریال 
در استان تهران و کمترین آن 5۸5 هزار ریال در استان 
کهگیلویه و بویراحمد بوده اســت. همچنین کمترین 
میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین 
ساختمان های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد 
با 75 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران 

با 250000 هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش زیربنای 
مسکونی

متوســط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالتی 
ملکی در سطح کل کشــور ۱475۸ هزار ریال بوده 
که نسبت به دوره قبل ۱.2 درصد کاهش و نسبت به 
دور مشابه سال قبل 3.0 درصد افزایش داشته است 
)متوســط دوره های قبل با اســتفاده از روش جدید 
محاســبه شــده اســت(. همچنین تعداد معامالت 
فروش هر متر مربع زیربنای مســکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالتی ملکی در ســطح کل 
کشور نسبت به دوره قبل ۱5.۱ درصد و نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 24.4 درصد، کاهش داشته است.

 متوسط اجاره ماهانه
متوســط اجاره ماهانه به عالوه ســه درصــد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی 
از طریق بنگاه های معامالتی ملکی در ســطح کل 
کشور 74653 ریال بوده که نسبت به دوره قبل 7.7 
درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱0.4 درصد 
افزایش داشــته اســت )متوســط دوره های قبل با 
استفاده از روش جدید محاسبه شده است(؛ همچنین 
تعداد معامالت اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در ســطح کل 
کشــور نســبت به دوره قبل 2۱.4 درصــد افزایش و 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل ۹.0 درصد کاهش 

داشته است.
در میان استان های کشــور بیشترین متوسط اجاره 
ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره 
هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱7۸046 
ریال در استان تهران و کمترین آن 203۹2 ریال در 
استان چهارمحال و بختیاری بوده است. همچنین 
کمتریــن اجازه ماهانــه به عالوه ســه درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی 
این دوره مربوط به اســتان قزوین بــا ۱724 ریال و 
بیشــترین آن مربوط به اســتان تهران با ۹50000 

ریال بوده است.

رصدخانه

پژو یک ریال هم غرامت پرداخت نمیکند!
بر اســاس نامــه مدیرعامل 
ایران خودرو که امروز دوشنبه 
۱۹ بهمن به سازمان بورس 
ارائه شــده، پــژو حتی یک 
یورو نیز به طــور نقدی بابت 
خساراتی که به ایران خودرو 
وارد کرده، پرداخت نخواهد 

کرد. مطابق قرارداد، مبلغ 427 میلیون یورویی 
که پژو به عنوان غرامت پذیرفته، مجموع ارقامی 
اســت که از تســویه بدهی های ایران خودرو و 
تخفیفات خدماتی که در ســال های آینده قرار 
اســت پژو ارائه دهد، به دست آمده است. نکته 
جالب آن که 6۹ میلیون یورویی که پژو پذیرفته از 

بدهی ایران خودرو کسر کند، 
مربوط بــه دریافت قطعات 
و ماشین آالت هم نیست، 
بلکه مربوط به پرداخت حق 
امتیاز تولید خودروهای پژو 
در ایران بوده اســت. یعنی 
ایران خــودرو کماکان بابت 
تولید خودروهــای از رده خــارج فعلی که خود 
پژو هم دیگــر تولید نمی کنــد، همچنان حق 
امتیاز ساالنه به پژو پرداخت می کند. مشخص 
اســت که پژویی ها برای خدمات و تجهیزاتی 
کــه در آینده ارائه خواهنــد داد، تخفیفاتی ارائه 

خواهند کرد.

بلندمرتبه سازی در کل تهران ممنوع شد
اقبال شاکری رئیس کمیته 
عمران شورای شهر تهران ،  با 
اشاره به مصوبه اخیر شورای 
عالی معمای و شهرســازی 
کشور، اظهار داشت: چندی 
پیش در جلسه شورای عالی 
شهرسازی کشــور موضوع 

بلندمرتبه سازی در تهران مورد بررسی قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه بر اساس دستور هئیت وزیران 
این موضوع بررسی شده است،  ادامه داد: طبق 
مصوبه این جلســه بلندمرتبه ســازی از طریق 
توافق، تشکیل پرونده، شهرداری، کمیسیون 
ماده 5، و کمیته های این کمیســیون تا تعیین 

تکلیف قطعــی مکان یابی 
و ضوابط این ســاختمان ها 
ممنــوع اعالم شــد. رئیس 
کمیته عمران شورای شهر 
تهران با اشــاره به اینکه این 
مصوبه از تاریخ ۱5 دی ابالغ 
شده است، تصریح کرد: در 
این مصوبه بررســی تأثیر ارتفاع ساختمان ها در 
جریان باد نیز در دســتور کار قرار گرفته و بر این 
اساس سازمان های هواشناسی و محیط زیست 
موظف به بررســی این موضوع شــدند چراکه 
اظهاراتی مبنی بر تأثیر بلندمرتبه سازی در جریان 

باد مطرح شده است.

فروش 8۰ هزار مسکن مهر بدون پیش شرط
قائــم مقــام وزیــر راه و 
شهرســازی بــا اشــاره به 
افتتــاح ۱50 هــزار واحد 
مســکن مهــر در روزهای 
آینــده، گفــت: کمیته ای 
برای تعیین ضوابط اجرایی 
فروش حدود ۸0 هزار واحد 

مســکن مهر مازاد بدون پیش شرط تشکیل 
شــده اســت. احمد اصغری مهرآبادی اظهار 
داشت: در مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد 
مسکن مهر در حال ساخت بود که تاکنون به 
جز 300 هــزار واحد، مابقی به اتمام رســیده 
اســت. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امر 

مســکن مهر با اعالم اینکه 
همه تالش ما این است که 
در سال آینده پرونده مسکن 
مهر را ببندیم، افزود: ممکن 
اســت تعدادی واحــد باقی 
بماند اما اغلــب واحدهای 
مســکن مهر در سال آینده 
به اتمام می رسد. مهرآبادی با اشاره به مصوبه 
اخیر دولت در مورد واگذاری واحدهای بدون 
متقاضی مســکن مهر، گفت: تعداد 75 تا ۸0 
هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی هستند 
که عمده این واحدها در استان های خوزستان، 

اصفهان، البرز و گیالن هستند.

اقتصاد
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پنجره

زوجین،هنوزمعنیواقعینکاحوتفاهمرانفهمیدهاند
گفت وگو با دکتر محمدجعفر غفرانی

زینب صناعی- تا آنجا که از نسل های گذشته شنیده ایم، دیده ایم و حتی در کتاب ها خوانده ایم، پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما در نیم قرن قبل، زندگی های زناشویی خوبی را با یکدیگر داشته اند. البته این به این 
دلیل نیست که بگوییم آنها هیچ مشکلی در زندگی شان وجود نداشته، بلکه به دلیل وجود تفاهم، مهربانی، گذشت و فداکاری مسیر زندگی شان به سمت گذرگاه خوشبختی پیش می رفته است؛ چنانکه ناراحتی 
ها، مشکالت، فقر، کمبودها و نداری ها هم نمی توانست سیر زندگی آنها را از مسیر خوشبختی تغییر دهد. از همین رو، بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی، خودشناسی و خداشناسی را با دکتر محمد جعفر غفرانی، 

استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم قرآنی و کارشناس امور خانواده در میان گذاشتیم؛ استادی که دلسوزانه پاسخگوی سئواالت ما بود. گفتگوی دوستانه ما با وی را بخوانید.

در ازدواج اســالمی و در مراحــل پیش از عقــد آداب گفتگوی 
دختران و پسران برای شناخت یکدیگر نسبت به تشکیل زندگی 

مشترک چیست؟
از نظر اســالم یک ازدواج موفق و خوب ازدواجی اســت که شخص اول خودش 
را بشناســد و برای شــکوفایی خودش بخواهد ازدواج کند. بنابراین اصال دعوت 
نشــدیم به اینکه طرف مقابل را زیر ذره بین قرار دهیم. برای شناخت همسر فقط 
چند ویژگی که قرآن گفته است باید چک شود که این ویژگی ها اوال االن مهم است 
و در گذشته و آینده اش مهم نیست و تضمینی هم نیست؛ یعنی صفات شخصیتی 
و مواضع فرد در ازدواج تضمین ندارد و ممکن اســت تغییر کند پس در ازدواج باید 
حال افراد بررسی شود. بر همین اساس در ازدواج به دگرشناسی و اینکه همسرم 
را آنقدر دقیق بشناسم نه نیاز هست و نه توصیه شده و نه می تواند مشکلی را حل 
کند؛ وقتی از کســی برای گوشی تان تقاضای شــارژر می کنید از شما می پرسند 
گوشی شما چیســت؟ یعنی بدون خودشناسی انسان نمی تواند همسرشناسی و 
حتی خداشناسی کند که همه این موارد به خودشناسی و خودباوری موکول است. 
بنابراین در ازدواج اسالمی دختر و پسر به این روابط و معاشرت های قبل از ازدواج 
هیچ نیازی ندارند و تمام ازدواج هایی که بر مبنای این معاشرت ها و روابط با نامحرم 
صورت گرفته، ازدواج های موفقی نبوده است و حتما با اختالل مواجه شده است.

چرا؟
انسان اوال در خودشناسی اش مشکل دارد بنابراین دگر شناسی تقریبا امکان ندارد، 
ثانیا انسان آنقدر پیچیده است که شناخت پیچیدگی های طرف مقابل اصال برای 
افراد عادی امکان ندارد و اگر حســاب انبیا و اولیــا را جدا کنیم برای مردم عادی 
امکان ندارد که تمام زوایای پیچیده و پنهان یک فرد را شناسایی کنند؛ پس معاشرت 
اصال شناخت نمی آورد؛ زیرا اوال شناخت به وجود نمی آید، ثانیا نیازی نیست و ثالثا 
آنچه که ما با مطالعه رفتار و گفتار یکدیگر به دست می آوریم یک وضعیت ظاهری 
زمان حال را گزارش می کند و اصــال فرداها را هیچ تضمینی نمی کند. بنابراین 

نیازی به این ارتباط نیست.
آن ویژگی هایی که درباره انتخاب همسر فرمودید که در قرآن 

و روایات به آن اشاره شده چیست؟
قرآن می فرماید: مومن با مومن، مشرک با مشرک، زناکار با زناکار، خبیث با خبیث، 
طیب با طیب ازدواج می کنند. مواردی اســت که در قرآن به عنوان احراز کفویت 
مطرح شده اســت که این موارد را می توان از راه های خیلی ساده ای متوجه شد 
که فرد در حال حاضر نسبت به این کلمات که متاسفانه برخی از آن درست برای 
مردم ترجمه و تفهیم نشده، که اینکه خبیث یا طیب به چه کسی می گویند، و حتی 
اگر من این موارد را بفهمم، بدانم و در شخصی احراز کنم، هیچ کدام از این ها در 

فردای ازدواج تضمین و ضمانت اجرایی ندارد.
به عنوان نمونه دخترها نمی دانند که مردها همه شان مذکر هستند؛ مذکر به این 
معنی که برای چهار مورد درس، کار، عبادت، ســربازی و جهاد انگیزه ندارند، و 
مردها برای این موارد نیازمند به روحیه و انگیزه بیرونی هستند و توان درونی به آنها 
انگیزه نمی دهد. از سوی دیگر زن ها سرشار از انگیزه کار، درس، عبادت و سربازی 
هستند؛ کمتر زنی است که مشتاق درس و کار و عبادت و سربازی نباشد؛ اما زن 
این توانایی را ندارد و البته از او خواســته هم نشده است. بنابراین در ازدواج زن باید 
روحیه و انگیزه اش را به مرد دهد و توان مرد در خدمت زن قرار بگیرد تا یک ازدواج 

پویا، موفق و مفیدی داشته باشیم.

به نظر شــما در ازدواج چه معیارهایی برای گفتگوهای   •
صحیح میان زن و شوهر باید مد نظر قرار گرفته شود؟

یکی از حاالت مهم در ارتباطات، تفاهم است، برای اینکه تفاهم رخ دهد، الزمه 
اش این اســت که تک تــک واژه هایی که بین دو نفر مبادله می شــود، تک تک 
ایماها، اشــاره ها، رمزها و عالئمی که مبادله می شود، اوال برای گوینده تصویر 
ذهنی روشنی داشته باشد، دوما تصویر ذهنی این واژه بین گوینده و شنونده یکسان 
باشد؛ یک تابلوی راهنمایی و رانندگی را اگر خود کسی که این تابلو را نصب کرده 
اســت بداند که پیامش چیست و آیا موقعیت زدن این تابلو اینجاست و اگر آنهایی 
که این تابلو را می بینند، همان مفهوم را بفهمند، این ها به تفاهم رسیده اند. پس 
مهمترین کاری که زن و شــوهر دارند این است که از همان ابتدا به خصوص در 
دوران عقد باید تالش کنند مفاهیم واژه ها را بین خودشان مرور کنند و واژگانشان 
را روشن و یکســان کنند. قرآن طی چند آیه می فرماید که اکثر انسان ها از ظن و 
گمانشان پیروی می کنند و قضاوت هایشان بر اساس ظن و گمان، سطحی نگری 
و ظاهرنگری است. پس مهمترین کاری که زن و شوهر باید انجام دهند، این است 
که واژگانشان را یکی کنند و همین کلماتی که به ظاهر به فارسی بین شان گفتگو 
می شود باید ببینند خودشان معنی اش را می فهمند و مفهوم اش بینشان روشن 

است، مفهومی که دو نفری از این کلمه دارند، یکی است یا نه؟!
بدصحبت کردن زوجیــن با یکدیگر چه اثــرات نامطلوبی می 
تواند داشته باشد و چه اتفاقاتی به طبع آن می تواند پیش بیاید؟

این بد صحبت کردن برای سوء تفاهم است، وقتی ما دچار سوء تفاهم هستیم با 
هم بد حرف می زنیم و بد برخورد می کنیم، شما نگاه کنید تمام مهمانداران، دکترها 
و کارکنان زن و مرد و دانشجویان دختر و پسر با هم رابطه خوبی دارند خیلی خوب 
و خوش اخالق و با ظرفیت و با احترام، اما به محض اینکه اینها با هم زن و شوهر 
می شوند، شروع می کنند به فحاشــی، گوشی یکدیگر را نگاه می کنند در حالی 
که قرآن اجازه نداده است و فرموده »التجسسوا«. چون زن و شوهر شده ایم که 
نباید گوشی همدیگر را نگاه کنیم. اجازه نداریم به یکدیگر بی احترامی کنیم. پس 
نفهمیدیم ازدواج یعنی چه، وقتی ایشان شده است همسر من، نخریدمش که! 
زنم هست، شوهرم هست معنی اش این نیست که مال من است که. پس ریشه 

همه بداخالقی ها سوء تفاهم و یا عدم تفاهم است.
علت های ناتوانی اغلب زوج های جوان برای گفتگوی صحیح 

با یکدیگر چیست؟
شش خأل سیستم آموزشی و رسانه های ما دارد. دو تا از آنها این است که در سیستم 
آموزشی ما هر چیزی هم ممکن است، هم ارزش دارد و هم تشویق می شویم. جز 
یک چیز؛ یک درس اســت که اصال به آن دعوت نمی شوید. ممکن هم نیست و 
تشویق هم نمی شوید و آن »خودشناسی« است. آدمی که خودشناسی ندارد حتما 
همسرشناسی، امام و پیغمبرشناسی و خداشناسی ندارد. در روز عاشورا دشمنان 
که امام حسین )ع( برایشان ناآشنا نبود، دشمنان سربازان پدرش بودند، عمر سعد 
همبازی کودکی امام حسین)ع( است، نفهمیدند، فرق امام حسین)ع( و یزید را 
نفهمیدند. بهترین، خوش اخالق ترین، سخاوتمندترین همسر هم به درد جعده 
نخورد. این برای شما روشن نیست. نمی دانید که آیا زن و شوهر عامل خوشبختی 
یا بدبختی هم هستند یا نه و چون روانشناسان به دروغ گفته اند، هستند، پس شما 
برای آنکه بدبخت نشــوید دنبال یک آدم خوب مــی گردید. نمی دانید که آن آدم 
خوب اصال به درد شما نمی خورد. یک پزشک خوب دنبال آدم سالم نمی گردد، 

دنبال مریض می گردد و چون شما زن نیستید و در دانشگاه، هنِر زن بودن از شما 
گرفته شده، مانند یک پسر دنبال آدم خوشگل ظاهری، با ماشین و خانه خوب می 
گردید. دنبال مرد مذکر نمی گردید که او را اهل معراجش کنید، آسمانی اش کنید. 
دنبال یک انسان آسمانی می گردید که اگر او آسمانی باشد که دیگر شما امتیازی 

نمی برید. دنبال یک زندگی بی دردسر می گردید که این دیگر زندگی نمی شود.
زوج های جوان چه مدل هایی را باید برای تمرین برای دســت 
یافتن به گفتگوهای هدفمند و صحیح با یکدیگر در پیش بگیرند. 
حــاال چه از طریق جلســات ثابت هفتگی یا جلســات با حضور 

اعضای خانواده؛ چگونه این مهم میسر می شود؟
در واقع برای هر دختر پسری، پدر و مادر، خواهر و برادر، همسران تمرینی او هستند، 
اگر ما با این ها ارتباط نامحسوس را تمرین کنیم فردا با همسرمان، مادرشوهرمان، 
پدر خانم مان می توانیم رابطه ای درست برقرار کنیم، ولی االن در خانواده ها بین 
اعضای خانواده، پدر و مادر، فرزند و پــدر، خواهر و برادر یک تعامل تفاهم آمیزی 
حاکم نیست، این همه بچه ها به مادر می گویند گیر نده معلوم می شود که یا مادر 
نفهمیده یا بچه نفهمیده، در هر صورت بین شــان تفاهم نیست. اصال بسیاری از 
دخترها و پسرها امروز برای فرار از دست مادر و پدر ازدواج می کنند و گمان می کنند 
که پدر و مادر آنها را نمی فهمند بعد هم که ازدواج می کنند می بینند ای دل غافل 
همسر که دیگر آنها را نمی فهمد، بنابراین می بینیم درصد بسیار باالیی مانند 40 
درصد در دوران عقد مشکل پیدا می کنند به طوری که روزانه ما 500 طالق تفاهمی 
در کشور داریم. چون دنبال صورت می گردند و نمی دانند اصال سیرت اینها به هم 
می خورد یا نه. پس بهترین تمرین برای این تفاهم ارتباط درست با خدای خودمان 
است. وقتی طرف با خدا ارتباط ندارد و نمازش را نمی خواند، پس کسی که به خودش 
خدای خودش و پدر و مادرش احترام نمی گذارد و به تو می گوید فدای تو شوم، این 
حتما دروغ اســت. بنابراین باید با کسی ازدواج کنید که به خودش و پدر و مادرش و 
حتی لباسش احترام می گذارد. این به این معنا نیست که آنها بی عیب هستند؛ اما او 
احترام می گذارد اول به خودش دوم به آنها و بی احترامی نمی کند. پس مشکل ما 
سر تفاهم است، ما مفاهیم مذهبی، زناشویی، اقتصادی و اجتماعی را نمی فهمیم.

حاال زن و شــوهر این اختالفات ناشــی از گفتگوهای حاشیه 
ساز را چگونه و با چه روشی می توانند کنترل و برطرف نمایند؟

برای اینکه ازدواج صورت بگیرد احتیاج به پنج مرحله دارد که نیاز به یک کالس ۱4 
جلسه ای دارد که نمی توان حق مطلب را ادا کرد و شاید حرمت این قضیه بریزد، 
چرا که مصاحبه نمی تواند تمام یک کالس را برای شما خالصه کند. در هر صورت 
در جواب سئوال شما باید بگویم که برای اینکه چنین اتفاقاتی نیفتد، باید بچه ها 
و جوانان در ابتدا رابطه درســتی با خودشان ســپس با والدین شان داشته باشند، 
بعد مرحله سوم گزینش شان درست باشد، در مرحله چهارم عقد تا ازدواج شان را 
درست مدیریت کنند که نمی کنند، و از همه اینها مهمتر این را بدانند که از فردای 

ازدواج چه از یکدیگر می خواهند.
متاسفانه در حال حاضر هیچ پدر و مادری و هیچ دختر و پسری به فردای ازدواج فکر 
نمی کنند؛ چقدر می داند و چقدر انرژی و عاطفه هزینه می کنند تا به هم برسند اما 
وقتی به هم می رسند فردای ازدواج خانم آرایش کرده و آراسته به محل کار می رود، 
بگو بخند، شــیرینی و مبارک باشد تا شب و شب که می رسید خانه خسته اید، آن 
مرد هم که می آید خسته است، چه چیزهایتان را باید با هم تقسیم کنید؟ خستگی 

هایتان! این که ازدواج نشد. دو تا مرد خسته وقتی خانه می آیند.

دندان قروچه نوعی فعالیت ناخودآگاه عصبی عضالنی
بهترین خبر- بیشــتر مواقع همســر یا والدین این افراد شب ها موقع خواب متوجه صدای به 
هم خوردن دندان های شــان می شــوند یا دندانپزشک مشــکل آنها را تشخیص می دهد.
کلیک کردن یا خرت خرت کردن فک نیز نوعی دیگر از دندان قروچه اســت که طی آن فرد 
دندان هایش را محکم به هم فشــار می دهد و یک نشــانه آن بیدار شــدن با درد و سفتی در 

ناحیه گردن است.
به دندانپزشک مراجعه کنید، او می تواند دالیل دندان قروچه از جمله عدم هماهنگی حرکات 
فک هنگام جویدن را تشخیص دهد و برای آن اسپلینت دندان تجویز کند.برای درمان خرت 
خرت کردن فک نیز وسیله های مخصوصی وجود دارد. در این مواقع توصیه می شود از آدامس 
جویدن نیز خودداری کنید چراکه عادت جویدن در خواب نیز ادامه پیدا می کند! تزریق بوتاکس 

در عضالت فک نیز در برخی افراد کمک کننده است.

با جدا کردن کپک غذا قابل مصرف نیست
تبیان- کپک سبز که بر سطح نان یا دیگر خوراکی ها ظاهر می شود و همچنین لکه های سیاه روی 
میوه ها، هاگ هایی هستند که با چشم غیرمسلح هم دیده می شوند اما واقعیت این است که برخی 
از بخش های کپک و ریشــه های آن به سختی قابل مشاهده هستند زیرا به عمق ماده خوراکی 
نفوذ می کنند.از آنجا که هاگ های رنگی بر ســطح ماده خوراکی تنها بخشــی از کپک هستند، 
جدا کردن این قسمِت کپک از غذا مانع از ورود ذرات کوچک قارچ به بدن نخواهد شد. به گفته 
کارشناسان، اگرچه برخی کپک ها بی ضرر هستند اما تعدادی از آن ها برای سالمتی خطرناک  و 
تهدیدکننده اند.همچنین برخی کپک ها حاوی »مایکوتوکسین« یا همان ماده سمی هستند که 
موجب بروز واکنش های آلرژیک شــدید و مشــکالت تنفسی می شود و همچنین یک نوع از آن 
موسوم به »آفالتوکسین«، سرطان زا ست. مایکوتوکسین در کپک های رشد کرده روی غالت و 

خشکبار پیدا می شود اما ممکن است در سیب،  آب انگور و دیگر محصوالت هم مشاهده شود.

با زردی دندان هایتان خداحافظی کنید
باشــگاه خبرنــگاران- قرار دادن فویل آلومینیومی به همــراه خمیری خاص روی دندان فواید 
بسیاری دارد و موجب درخشان و سفید شدن دندان های شما می شود. برخی افراد برای سفید 
و درخشان شدن دندان های خود از مواد شیمیایی یا سفیدکننده های آرایشی بهداشتی استفاده 
می کننــد کــه این راه ها عالوه بر ضررهایی که دارد تنها برای مدتی کوتاه اثربخش خواهد بود. 

بیشتر این محصوالت حاوی کاربامید پراکساید و رنگدانه هستند.
برای این کار مقدار کمی جوش شیرین را با خمیر دندانتان ترکیب کنید و یک فویل آلومینیومی 
را بردارید و آن را به طوری که بتواند سراســر دندان های شــما را پوشــش دهد تا کنید و ببرید. 
ترکیب جوش شــیرین و خمیر دندانتان را بر روی فویل بمالید و آن را به مدت یک ســاعت روی 
دندانتان قرار دهید. این کار را به مدت 7 روز ،روزی دو مرتبه انجام دهید تا از اثرات معجزه آسای 

آن در سفید و براق شدن دندان هایتان لذت ببرید.

درمان ترس و دلهره با استفاده ای این میوه
تســنیم- آیت الله تبریزیان محقق 
طب اســالمی گفت: "بــه" قلب را 
تقویت و انسان را تیزهوش می کند. 
"به" قلــب را جال می دهــد و تزکیه 
نفس ایجاد می کند، "به" ســنگینی 
قلب و ســینه و هم و غم را برطرف، 
همچنیــن ذهــن و حافظــه را زیاد 

و ذهن را صــاف می کند."بــه" عقل و قــدرت درک را 
افزایش می دهد، همچنین حکمت را زیاد و افراد ترسو 
را شــجاع می کند، پس برای افرادی که ترس و دلهره 

دارند مفید است.

وی افزود: میوه "به" انسان خسیس 
را ســخاوتمند و انســان را با حلم و 
وقار و دانا می کند، همچنین برای 
معده مفید اســت و رنگ رخســار را 
صاف, شــفاف و زیبا می کند. میوه 
"به" فرزنــد را زیبا می کند و اگر پدر و 
مادر قبل از باردار شدن مدتی "به" را 
در رژیم غذایی خودشان قرار دهند بسیار به زیبا شدن 
فرزندشــان کمک می کنند. میوه "به" بــدن را تقویت 
می کند و برای بینایی مفید اســت.بهتر آن اســت که 

"به" را ناشتا بخورید

عوارض مصرف غذاهای سرد و تر با ماهی 
شــفاآنالین- ســید جــواد علــوی 
کارشناس طب سنتی گفت: زعفران 
نشــاط آور اســت و موجب شادی, 
ســرور, تقویت حــواس و نیکوکننده 
رنگ رخسار است. افراد دارای مزاج  
ســرد و تر بهتر اســت برای کاهش 
عوارض ماهی در زمان پخت آن، از 

روغن کنجد و ادویه گرم استفاده کنند و در صورت تمایل 
پس از خوردن ماهی عسل یا زنجبیل مصرف کنند. طبع 
اغلب ماهی ها سرد و تر است، مصرف آب، ماست، دوغ 
و غذاهای سرد و تر همراه آن باعث ایجاد بیماری هایی 

مانند درد مفاصل، درد معده، سردرد 
و ... در افراد مســتعد می شــود. وی 
افزود: خوراکی هایــی مانند زردآلو، 
کرفــس، گل ســرخ، گالب، عرق 
بیدمشک، مشک، کنگر، شاهتره، 
دارچیــن، و امثــال این ها عــرق را 
خوشبو می کند. خوردن زرشک برای 
گرم مزاج ها را مفید است و باعث قوت دل و جگر و معده 
این افراد می شــود همچنین برای رفع قبض و خشکی 
ناشی از آن بهتر اســت که زرشک همراه با شکر خورده 

شده یا به صورت شربت و مربا درآورند. 
 نشان  های کمبود، 

از نوع ویتامین
ســالمت نیوز- برای سالم بودن و ســالم ماندن الزم 
اســت که به میزان کافــی از انــواع ویتامین ها و مواد 
معدنی برخوردار شوید. اما متاسفانه برخی افراد کمبود 
ویتامیــن را چندان جدی نمی گیرنــد؛ غافل از این که 
کمبود ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز، برای سالمت 

بدن گران تمام می شود.
شکاف در گوشه لب ها

اگر متوجه ترک و شکاف در گوشه دهان خود شده اید، 
به فکر افزایش جــذب ویتامین B باشــید. چون این 
 B2مشکل ممکن است ناشی از کمبود ویتامین های
،B3 و B ۱2 باشد. عالوه بر این ترک گوشه دهان شاید 
ناشی از کمبود آهن و روی )زینک( باشد. این مشکل 
اغلــب در بین گیاهخــواران و همچنیــن افرادی که 
تغذیه شان متناسب با وضع بدنی شان نیست بیشتر بروز 
می کند. برای رفع این مشکل می توانید هر هفته ماهی 
و مرغ بیشــتری مصرف کنید. گیاهخواران می توانند 
برای جبران کمبود ویتامین B حبوبات، بادام زمینی و 

گوجه فرنگی  بیشتری مصرف کنند.
احساس خستگی زیاد

اگر هــر شــب کافــی می خوابید، امــا در طــول روز 
احساس خستگی زیادی می کنید، احتماال به کمبود 
ریبوفالویــن )ویتامین B2( مبتال هســتید. بنابراین 
الزم اســت  مصرف محصــوالت لبنــی، تخم مرغ یا 
گوشت های کم چرب مانند بوقلمون و... را بیشتر کنید.

خواب  رفتن و کرخی دست و پا
اگر مدام دســت و پایتان خــواب می رود یــا این که در 
قسمت های انتهایی بدن )انگشتان دست و پا( احساس 
ســوزش و گزگز دارید به این معنی اســت که شــدیدا 
مضطرب یا افسرده شــده اید، اما اگر روحیه تان خوب 
اســت و مشــکل خاصی ندارید، احتماال دچار کمبود 
اسیدفولیک و ویتامین های B6 و B۱2 شده اید. برای 
جذب این ویتامین ها سبزیجاتی مانند چغندر، مارچوبه 
و اســفناج مصرف کنید. عــالوه بر اینهــا می توانید از 
تخم مرغ نیز برای افزایش این ویتامین ها استفاده کنید.
جوش های قرمز کوچک در پشت، ران ها  

بازوها و گونه ها 
اگر متوجه شده اید   برخی از قسمت های بدن تان مانند 
ران هــا، بازوها، گونه ها و پشــت تان دچار جوش های 
قرمــز کوچکی می شــود، احتمال دارد  دچــار کمبود 
ویتامین هــای A،D و همچنیــن اســیدهای چرب 
شــده اید. برای مقابلــه با این جوش هــای ریز مزاحم 
مصرف مواد غذایی ســالم مانند سبزیجات رنگی را در 
اولویت بگذارید. سبزیجات برگ دار و سبزیجات نارنجی 
و زردرنگ حاوی ویتامین A قابل توجهی هستند. توجه 
داشته باشید که ماهی آزاد نیز جزو منابع سالم اسیدهای 
چرب ضروری   بدن اســت. توصیه می کنیم از مصرف 
قارچ، ماهی ساردین و گوجه فرنگی نیز غافل نشوید و هر 
روز به مدت پانزده دقیقه در معرض نور آفتاب قدم بزنید.

افسردگی
عوامل متعددی برای ابتال به افســردگی وجود دارد. 
یکــی از این عوامل کمبــود ویتامین D اســت. نتایج 
پژوهشی که ســال ۱۹۹۸ انجام شده ، نشان می دهد 
افرادی که در طول زمستان مکمل ویتامین D دریافت 
می کننــد از بقیه افراد روحیه بهتــری دارند و کمتر در 

معرض افسردگی قرار می گیرند. 

سالمت
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عضو مجمع فدراسیون فوتبال درخصوص پافشاری وزارت ورزش برای انتخاب 
سرپرســت در پایان دوره کفاشــیان گفــت: وزارت ورزش از روز اول دنبال زدن 
فوتبال بود اما بهتر است برود سراغ فدراسیون های دیگر. امیر عابدینی در بررسی 
مشکالت تیم فوتبال امید ایران و حذف از رقابتهای انتخابی المپیک گفت: تیم 
امید به هر دلیل حذف شده است و حاال اظهار نظرهای آنچنانی را شاهد هستیم. 
تیم امید کادر خوبی داشت ولی تجربه الزم را نداشت. ما مقابل ژاپن حذف شدیم. 
بنده معتقدم بر اساس طبیعت فوتبال، اقتصاد و بسیاری بخش ها از ژاپن ضعیف 
تر هستیم و متاسفانه در مرحله حذفی به این تیم برخورد کردیم. البته بچه ها آن 

تالش و همیت ایرانی را به کار گرفتند ولی در نهایت از مسابقات حذف شدیم.

دعوای میلیاردی تیم امید
وی ادامه داد: ما همه منتظر هستیم شکست را ببینیم و بعد مرثیه خوانی کنیم. 
عادت نکردیم حمایت بی دریغ قبل از مسابقات بین المللی انجام دهیم و آن را جزو 
وظایف خود بدانیم. کمیته المپیک، فدراسیون و وزارت ورزش باید پشت این تیم می 
بودند. ما جنگ میلیاردی راه انداخیتم و نگران پنج میلیارد هزینه رفته بودیم. عضو 
هیات رئیسه سازمان لیگ گفت: آیا این تیم از نظر تدارکات خوب بود؟ آیا حقوق آنها 
را به موقع پرداخت کردیم؟ ولی مستقیم می رویم سراغ نقاظ ضعف بازی. بخشی از 
بازی بیرون زا زمین رخ می دهد. ولی به این مسایل کاری نداریم. اگر می خواهیم 
فوتبال ایران به آسیا تنه بزند و خود را تحمیل کند خود نیاز به یک همیت ملی دارد.

اجرایی شدن مصوبات هیات رئیسه فوتبال 
به گزارش خبرنگار مهر عابدینی در خصوص پافشاری وزارت ورزش برای انتخاب 
یک سرپرســت برای فدراسیون فوتبال عنوان کرد: این کلمه سرپرستی از کجا 
آمده است؟ بر اساس اساسنامه مجمع فدراسیون حق دارد مصوباتی بگذارد و این 
الزم االجرا است. در آخرین مصوبه درخواست دو ماه تعویق در برگزار انتخابات شد 

که مصوب شد بنابراین حرفی در این موضوع نیست و باید اجرا شود.

از روز اول وزارت دنبال زدن فوتبال بود
وی افزود: برخی دوســتان از وقتی به وزارت آمدند از همان روزهای اول دنبال 
زدن فوتبال بودند. اگر سجادی از روز اول فوتبال را با تعامل پیش می برد شاید 
این اتفاقات رخ نمی داد. االن پیچ و مهره های فوتبال دنیا کمی شل شده است. 
چرا تالش می کنیم که به دنیا بگوییم در ناهنجاری ها از شما عقب نیستیم؟ اگر 
فیفا و کنفدراسیون ها دچار تزلزل شده اند چرا ما داریم اصرار می کنیم که ما هم 
دچار مشکل هستیم. حتی بحث فساد را وسط کشیدند. ولی من می گویم یکی 

از سالم ترین فوتبال ها را داریم.

غیر قانونی بودن سرپرست 
عضو مجمع فدراسیون فوتبال ادامه داد: بحث سرپرستی در فدراسیون فوتبال کامال 
غیرقانونی است. مگر می شــود رئیس فدراسیون که در این فدراسیون حضور دارد 
بگویید برود و برای دو ماه سرپرست بیاوریم؟ این دو ماه رئیس فدراسیون باید بماند و 
بعد از آن هر فردی را که به هر روزی می خواهید به فوتبال تزریق کنید را بگذارید. ولی 
به دوستان بگویم که مجمع فدراسیون مقتدری است. از وزارت درخواست داریم تعامل 
را در این دو ماه بیشتر کنند. وزارت ما را از موارد خاص نترسانند. آن چیزی که ما را می 

ترساند کنفدراسیون آسیا است که به راحتی ما را تتعلیق خواهند کرد.

هشدار به وزارت ورزش
به گزارش خبرنگار مهر عابدینی در بخش دیگری از اظهارتتش به وزارت ورزش 
هشدار داد: اگر سرپرست انتخاب شود مجمع آن را بالفاصله غیرقانونی اعالم 
می کند. کنفدراسیون آسیا نیز به هیچ عنوان با سرپرست ارتباط بر قرار نمی کند 
و آن را نمی پذیرد. وزارت ورزش با ۱0 فدراســیون دیگر دچار چالش شــده است 
و برود سراغ آنها. با فوتبال کاری نداشته باشــد و اوضاع را بدتر نکند. وی یادآور 
شد: ما گرفتاری زیاد داریم. گزارش کذایی کمیسیون اصل نود را داریم، مشکل 
عربستان را داریم، موضوع تیم ملی و آماده ســازی آن را داریم. وقتی فوتبال با 

هم این مشــکالت ۸0 هزار نفر را به استادیوم می کشاند، دوستان نمی توانند با 
این کار هنجار را به داخل بکشانند و فوتبال راه خود را می رود.

ادعای عربستان سیاسی است نه فوتبالی
از عابدینی درباره ادعای عربستان درباره نا امن بودن بازی در ایران پرسده شد که وی 
پاسخ داد: ما امن ترین کشور دنیا هستیم. چالشی که اروپا با نا امنی با مهاجرت های 
اخیر پیدا کرده است در اینجا وجود ندارد. ما در مرکز حوادث نظامی آسیا قرار داریم 
ولی امن ترین جای دنیا هستیم. وی ادامه داد: بهانه عربستان کامال سیاسی است 
و ربطی به فوتبال ندارد. وقتی فیفا می گوید حتی تبلیغ سیاسی روی پیراهن داشته 
باشید محروم می شوید آن وقت این کار سیاسی نیست؟ ما باید با تمام قوا مقابل این 

اتفاق بایستیم ولی اگر فیفا و AFC نپذیرفتند آن وقت سراغ تصمیم دیگر برویم.

واکنش به گزارش مجلس  
عابدینی تاکید کرد: اگر بخواهیم در راســتای نظام منــدی و قانون حرف بزنیم 
باید دربست احترام بگذاریم. ولی کمیسیون اصل نود مواضع کلی گویی داشته 
است و بنده اعتقاد دارم که همه اعضای کمیسیون اصل نود این گزارش را قبول 
ندارند. ما دو تا روش داریم. یکی اینکه گزارش را به ما بدهند و ما آن را پاسخ دهیم 
ولی باید پاســخ ما را هم در صحن مجلس قرائت کنند. اسم من هیچ جا نیست و 
آقایانی که هستند دفاع می کنند و باید دفاعیه آنها را قرائت کنند. به گزارش مهر 
عضو هیات رئیسه ســازمان لیگ گفت: آنها کل فوتبال را زیر سوال بردند و این 
بی انصافی اســت. هر روز در همه جای ایران فوتبال جریان دارد ولی نباید همه 
فوتبال را زیر ســوال ببرند. اگر اتفاقی افتاده برخورد شده و می شود. اگر باالتر از 
این مسایل بوده که سازمان بازرسی کشور آن را بررسی می کند و در آرامش آن را 
در اختیار مقامات قضایی می دهد. شما آبروی افراد شناخته شده فوتبال را سر نیزه 
کردید ولی تصویر یک جنایتکار را شطرنجی می کنید. به نظرم دوستان کمیسیون 

اصل نود در حق فوتبال جفا کردند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

»کرت زوما« مدافع 2۱ 
ساله فرانسوی چلسی روز 
گذشته در نیمه دوم بازی با 
منچستریونایتد از ناحیه پای 
راست دچار آسیب دیدگی 
شدید شد.

تیتر دو

شکایت ایران علیه 
AFC عربستان به

فدراسیون فو تبا ل ایران از مقامات فو تبا ل عربستان به 
کنفدراسیون فو تبا ل آسیا شکایت خواهد کرد. پس از آن 
که فدراسیون فو تبا ل عربستان به دلیل مصاحبه های 
برخی از اهالی فو تبا ل ایران، علیه فدراســیون فو تبا ل 
ایران به کنفدراسیون فو تبا ل آسیا شکایت کرد، کمیته  
انضباطی AFC از ایران خواست تا از خود مقابل این 
شــکایت دفاع کند. اکنون فدراسیون فو تبا ل ایران با 
جمع آوری مستندات و مصاحبه های پر تعداد مقامات 
رسمی فدراسیون فو تبا ل عربستان و اظهار نظرهای 
تند آنها علیه ایران قصد دارد اقدام متقابلی انجام دهد 
و ضمن پاسخگویی به کمیته  انضباطی AFC شکایت 
مستندی را از فدراسیون فو تبا ل عربستان انجام دهد. 
در یک ماه اخیر مقامات رســمی فدراســیون فو تبا ل 
عربستان از جمله رییس و نایب رییس این فدراسیون 
و همچنین رییس کمیته ملی المپیک این کشور علیه 
ایران مواضع تندی را مطرح کرده اند و جمع آوری این 
مستندات که همگی در روزنامه های سعودی موجود 

است، می تواند به محکومیت عربستان بینجامد.
حمله به رسانه های ایرانی

چند روز پیش روزنامه الریاضیه عربســتان در گفت و 
گویی که با یک فعال حقوقی ســعودی - انگلیســی 
داشــت، ســخنانی واهی و به دور از منطق را درباره 
میزبانی ایران از تیم های عربســتانی منتشر کرد که 
با واکنش رســانه های ایرانی همراه شد. این خبر که 
در خبرگزاری های مطرح ایرانی به ویژه ایسنا منتشر 
شــد، باعث خشم ســعودی ها شده اســت و این بار 
باعث شده تا آن به رســانه های ایرانی توهین کنند. 
سایت الریاضیه عربستان در ادامه یاوه گویی هایش، 
این بار رســانه های ایرانی را به دروغگویی، شــایعه 
پراکنــی و گمراه کردن افکار عمومــی متهم و تاکید 
کرد رســانه های ایرانی تحت تاثیر جهت گیری های 
سیاســی هســتند. ســایت الریاضیه عربســتان در 
ادامه خبرش، گفت وگویی را بــا ناصر حمدان، ناظر 
پیشین کنفدراســیون فوتبال آســیا انجام داد و این 
ناظر عمانی تاکید کرد تماشــاگران ایرانی به هنگام 
میزبانی از نمایندگان عربســتان و دیگر کشورهای 
عربی، شعارهای نژادپرستانه ای را سر می دهند اما 
چون ناظران از تجربه الزم برخوردار نیستند، چنین 

شعارهایی را حساس و غیر قانونی نمی دانند.

 والنسیای نگون بخت 
به رئال بتیس هم باخت

تیم بحران زده والنسیا در هفته بیست و سوم رقابتهای 
اللیگا برابر رئال بتیس شکســت خورد. تیم فوتبال 
والنسیا که که با بحران دست و پنجه نرم می کند بعد 
شکست سنگین 7 بر صفر مقابل بارسلونا به مصاف 
رئال بتیس رفت و برابر این تیم نیز یک بر صفر مغلوب 
شد تا همچنان با بحران دست به گریبان باشد. روبن 
کاســترو در دقیقه 4۹ تنها گل میزبــان را وارد دروازه 
والنســیا کرد. در این بازی خوزه گایا از والنسیا نیز در 
دقیقه ۸5 با دریافت کارت قرمز اخراج شــد. والنسیا 

با 25 امتیاز در نیمه پایین جدول قرار گرفته است.

 تساوی چلسی 
برابر منچستر یونایتد

دیدار حســاس تیم های فوتبال چلســی و منچستر 
یونایتد در هفته بیســت و پنجــم رقابتهای لیگ برتر 
انگلیس با تســاوی به پایان رســید. تیم های فوتبال 
چلسی و منچســتر یونایتد یکشنبه شب در چارچوب 
هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در 
ورزشــگاه استمفورد بریج شــهر لندن به مصاف هم 
رفتند که پایان این بازی مهیج دو تیم به تساوی یک 
بر یک دست یافتند. نیمه اول این بازی مهیج با وجود 
حمالت هر دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه یافت. 
در نیمه دوم جسی لینگارد گل منچستر یونایتد را در 
دقیقه 6۱ وارد دروازه چلسی کرد. بعد از این گل چلسی 
بر خط دفاع حریف فشار زیادی وارد کرد اما دخیا در 
چند صحنه با واکنش های عالی خود میزبان را ناکام 
گذاشــت. در حالی که دقیقه ۹0 بازی فرا رسیده بود 
دیگو کاستا روی اشتباه مدافع حریف موفق شد دروازه 
یونایتد را باز کند و اســتمفورد بریج را غرق در شادی 
کند. بعد از این گل هم چلسی دو موقعیت عالی گلزنی 
داشــت که دخیا بار دیگر با واکنــش های خود مانع 
گلزنی حریف شد. منچستر یونایتد با برد تک  امتیازی 
که کسب کرد 4۱ امتیازی شد ولی از رده پنجم جدول 
تکان نخورد. تیم بحران زده چلسی هم با 30 امتیاز در 

رده سیزدهم جدول باقی ماند.

آرسنال استعدادیاب لستر را 
به خدمت گرفت

باشگاه آرسنال استعدادیاب تیم فوتبال لسترسیتی، 
صدرنشــین رقابتهای لیگ برتر را به خدمت گرفت. 
تیم فوتبال آرســنال یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه 
امارات میزبان لسترسیتی است. »بن ریگلسوورث« 
بــر روی توییتر خود نوشــت که از ســمت مســئول 
استعدادیابی لســتر جدا شده و به آرســنال پیوسته 
اســت.  ریگلسوورث نوشــت: پس از سه و نیم سال 
حضور در لسترســیتی و کار با مردمــی فوق العاده، 
اکنون فصل جدیــدی را آغاز می کنم. البته تصمیم 
بسیار دشواری بود. اینکه بخواهم لستر را ترک کنم 
اما باید از این فرصت نهایت استفاده را می بردم چون 
شــاید دیگر تکرار نشود. برای لســتر بهترین آرزوها 
را دارم چون آنها باعث شــدند در جایــی قرار بگیرم 
که امروز  هســتم.  وی در زمان حضورش در لستر، 
ریاض محرز و انگولو کانته را کشــف کرد که هر دو 
نقش بزرگــی در موفقیت امروز لســتر دارند.  محرز 
در ســال 20۱4 با مبلغ 400 هزار پونــد از لوهاور به 
لستر پیوســت و امروز در کنار »جیمی واردی« خط 
حمله آتشین لستر را تشکیل می دهند.  کانته هم که 
تابستان گذشته از کان با شــش میلیون پوند به این 
تیم پیوســت در قلب خط میانی لستر نقشی کلیدی 

ایفا کرده است.

جهانبخش در تیم هفته لیگ هلند
ســتاره ایرانی آلکمار با درخشش برابر ویتسه در تیم منتخب 

هفته بیســت و دوم لیگ هلند قرار گرفت. آلکمار شــب 
گذشته در حالی میزبان ویتسه بود که علیرضا جهانبخش 
از ابتدا بــرای تیمش بازی کرد. با وجود اینکه نیمه اول 
این دیدار با تســاوی بدون گل به پایان رســید اما آلکمار 

حمالت زیادی داشــت کــه جهانبخش در بیشــتر آنها 
ایفای نقش کرد.

در نیمه دوم نیز حمالت آلکمار ادامه یافت تا اینکه آنها دقیقه 
62 توسط جانسن تک گل پیروزی بخششان در 

مســابقه ای که با درخشش ۹0 دقیقه ای 
جهابخش همراه بود دست پیدا کنند.
ســتاره ایرانی آلکمار پس از این بازی 
هماننــد هفته بیســت و یکــم در تیم 
منتخب هفته لیگ هلند قرار گرفت.

آبرویفوتبالرابردند
عابدینی: وزارت ورزش برود دنبال فدراسیون های دیگر!

وحیــد هاشــمیان می گوید از بازگشــت به لیگ ایــران در 
سال های پایانی فوتبالش پشیمان است و همچنین عنوان 
کرد که برنامه دارد چند سال آینده به فوتبال ایران بازگردد و 
از تجارب خود در آلمان برای پیشرفت فوتبال در کشور خود 
اســتفاده کند. بوخوم در حساس ترین دیدار فصل خود باید 
چهارشــنبه این هفته با بایرن مونیخ دیدار کند؛ دیداری که 
برای بوخومی ها بسیار تعیین کننده است و آن ها در صورت 

برتری به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه خواهند یافت.
این بازی برای وحید هاشــمیان که در بایرن مونیخ و بوخوم 
بازی کرده حس دوگانه ای نسبت به آن دارد نیز بسیار جالب 
اســت. به همین خاطر سایت فدراســیون فوتبال آلمان با 
لژیونر ســابق فوتبال ایــران در همین رابطــه مصاحبه ای 

انجام داده است.
وحید هاشــمیان درباره تقابل بوخوم و بایرن مونیخ در جام 
حذفــی گفت: در این جام فوق العــاده امکان رخ دادن هر 
چیزی است و هر اتفاقی می تواند رخ دهد و به همین خاطر 
شــاید بوخوم بتواند شگفتی ســازی کند و راهی مرحله بعد 
شــود. این یک موقعیت واقعا ســختی برای من است. من 
بهترین دوران فوتبالم را در بوخوم ســپری کردم و با این تیم 
توانستیم بهترین فصل خود را در بوندسلیگا را تجربه کنیم 
و سهمیه یوفا را کسب کنیم. من در تیم نویروور بسیار راحت 

بودم و شرایط خیلی خوبی داشتم. در ادامه خیلی خوشحالم 
که در کارنامه فوتبالی ام حضور در بایرن مونیخ را در کارنامه 
دارم. بایرن آن زمان مهاجمان زیادی داشــت و نتوانستم با 
ماکای، پیزارو و ســانتاکروز رقابت کنم. بــا این حال خیلی 
خوشحالم که در بایرن مونیخ بازی کردم و این را یک افتخار 

برای خودم می دانم.
هاشمیان در پاسخ به این ســوال که دوست دارد چه تیمی 
راهی مرحله بعد شود، گفت: چه بوخوم پیروز شود و چه بایرن 
مونیخ به مرحله بعد برود، برایم فرقی نمی کند ولی چیزی که 
واضح است، این که بایرن مونیخ تیم بسیار قدرتمندی است 
و مهاجمان قوی ای دارد و فکر می کنم این بهترین فرصت 
برای بوخوم اســت تا خودش را با یکــی از بهترین تیم های 
جهان مقایسه کند. جام حذفی جام شگفتی هاست و همیشه 
اتفاقاتی رخ می دهد که شــما انتظارش را ندارید. به همین 
خاطر نمی توانید بایرن مونیخ را از پیش برنده بدانید و به نظر 
من باید تا پایان مسابقه منتظر بمانید. من هم برای بوخوم و 
هم بــرای بایرن مونیخ بازی کرده ام و خاطرات خوبی از این 
جام دارم. خیلی حیف است که نتوانستم قهرمانی در این جام 
را تجربه کنم ولی در کل اتفاقات خیلی خوبی برای من در جام 

حذفی آلمان رخ داده است.
لژیونر سابق فوتبال ایران در ادامه مصاحبه خود گفت: من 

با نویروور خاطرات بسیار خوبی داشتم و در بایرن مونیخ نیز 
زیر نظر فیلیکس ماگات کار کردم. این دو مربی خیلی با هم 
تفاوت داشتند و به همین خاطر تجربه خوبی از کار با آن ها 
دارم. مــن در هامبورگ و هانوفر نیز تمرین های ســخت و 
فشرده ای داشتم تا بتوانم در آلمان بازی کنم. به عنوان یک 
آســیایی به کارنامه ام افتخار می کنم و فکر می کنم نماینده 
خوبی برای کشورم بودم. در سال دومی که به بوخوم پیوستم 
34 سال سن داشتم و طبیعی بود که دیگر مانند گذشته نتوانم 
کار کنم و بعد از قراردادم به ایران بازگشتم. هرچند تصمیمم 
برای بازگشــت به فوتبال ایــران از لحــاظ فوتبالی کمکم 
کرد اما از این تصمیم خوشحال نیســتم. شاید بهتر بود در 
آلمان می ماندم و در سال های پایانی فوتبالم به لیگ ایران 
نمی آمدم. به این دلیل از آمدنم به ایران پشیمانم که انتظارات 
از من خیلی باال بود و نتوانستم آن انتظارات را برآورده کنم. به 

همین خاطر خیلی از این تصمیم خوشحال نیستم.
هاشمیان در پایان درباره اهداف آینده خود گفت: برنامه ام 
این است که تا چند سال آینده به ایران بازگردم. فوتبال هنوز 
در ایران قابل مقایســه با آلمان نیست. می خواهم در آلمان 
چیزهای زیــادی یاد بگیرم و تجربه کســب کنــم و بتوانم 
تجربه ام را بــه ایران بیاورم و آنجا بــه کار ببندم. این اهداف 

بلندمدت من است. 

هاشمیان: از بازگشت به لیگ ایران پشیمانم

ورزش
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همچو من وصل تو را هیچ سزاواری هست؟
یا چو من هجر تو را هیچ گرفتاری هست؟

ای تماشای رخت داروی بیماری عشق
خبرت نیست که در کوی تو بیماری هست...

)سیف فرغانی، قرن هشتم، غزلیات(

یادداشتی بر »بادیگارد« ابراهیم حاتمی کیا
اصغر نعیمی |  »بادیگارد« فیلمی است درباره حلقه  های ازدواجی که از انگشت بیرون آورده می شوند. 
فیلمی درباره اســلحه ای که تحویل داده می شود، دست هایی که روی سنگ مزار یک شهید روی 
هم قرار می گیرند و چشم هایی که به وقت خواب باید با چفیه بسته شوند تا آرام بگیرند. فیلمی درباره 
محافظی که نمی خواهد بادیگارد باشد. شاید در کمتر اثری از ابراهیم حاتمی کیا این حجم از شک، 
تردید و دودلی، شــخصیت های همیشه مصمم، او را کالفه کرده باشــند. آدم های حاتمی کیا در 
سال های اخیر بیشتر اهل یقین و باور بودند تا شک و تردید و »بادیگارد« چه خوب زمینه ها و علل این 

فقدان یقین و این تردیدها را جلوی چشم ما می گیرد.
بر خالف نظر بسیاری »بادیگارد« بازگشت حاتمی کیا به آژانس شیشه ای نیست، حتی اگر حضور 
گاه آژانس را تداعی کند، برای خود من »بادیگارد«« بیشتر یادآور  پرصالبت پرویز پرســتویی ناخودآ
اثر مهجور حاتمی کیا »وصل نیکان« اســت. فیلمی درباره رزمنده ای که در اوج جنگ شــهرها و 
موشک باران تهران در برزخ و تردید ازدواج، تصمیم می گیرد مجلس عروسی اش را در تهران خالی از 

سکنه و پر از هراس سقوط موشک ها برگزار کند. آن فیلم هم حکایت تردیدها بود. حدودًا دوسال بعد 
از قبول قطعنامه و پایان جنگ ساخته شد و حاتمی کیا روح زمانه اش را در آن به خوبی بازتاب داد. حاال 
هم او در میانه دهه نود و در روزهایی که به پسابرجام مشهور شده اند با »بادیگارد« بار دیگر می خواهد 
تلنگری بزند تا فراموش نکنیم قرارمان، حداقل با خودمان، چه بوده. برای من »بادیگارد« بازگشتی 
طبیعی و البته باشکوه به نقطه آغاز است. به شاعرانگی »دیده بان«. آن جا هم عارفِی دیده بان، بی 
گاهانه از  کینــه ای در دل و طلبی از روزگار، گرای خودش را به توپخانه خــودی داد و در مرگی خودآ
باوری که داشــت محافظت کرد. این جا هم حیدِر محافظ، نه طلبی از روزگار و انقالب دارد نه خرده 
حسابی با مردم، فقط سر در پی دل خودش گرفته و می خواهد در زمانه تغییر و جا به جا شدن آدم ها 
و معناهای شان، جای درست خودش را پیدا کند و معنای حقیقی خود، زندگی و مرگش را گم نکند. 
گاه باشد. درباره  وجوه  »بادیگارد« درباره مردی است که سخت تالش می کند تا به به چرای مرگ خود آ
فنی فیلم بسیار می توان نوشت. اینکه فیلم چقدر ماهرانه ساخته شده و اجرای متناسب و درستی دارد. 

اینکه موسیقی کارن همایونفر چه گوشنواز است و بازی پرویز پرستویی از عمق جانش برخاسته و الجرم 
بر عمق جان تاثیر می گذارد و... اما از منظر من، در »بادیگارد« اینها همه در مرتبه  دوم اهمیت هستند. 
مهم روح لطیفی است که در پس پوسته  خشن اولیه فیلم موج می زند و خودش را به رخ می کشد. به 
رغم ظاهر پرتنش و داستان پرالتهابی که دارد، »بادیگارد«، از منظر من شاعرانه ترین فیلم حاتمی کیا 
در سال های اخیر است و برخالف بسیاری که آن را به عنوان یک فیلم اکشن و حادثه پردازانه ارزیابی 
می کنند، من معتقدم »بادیگارد« یک فیلم عاشقانه خالص است. و در مرتبه بعدی »بادیگارد« فیلم 
زمانه و فیلم امروز اســت. زمانه ای که در آن آدم های خوب، آدم های عاشــق باید برای پیدا کردن 
جواب سوال های شان رنج بیشتری ببرند. چون روزگاری رسیده که پرسش ها دشوارتر و تصمیم ها 
پیچیده تر شده. »بادیگارد« به ما یادآوری می کند روزهایی را که، همه چیز آسان تر بود چون پای دل در 
میانه بود را، پشت سر گذاشته ایم و فیلم و فیلمساز بی هیچ کینه و نفرتی نسبت به امروز و امروزی ها، 

حسرت خود نسبت به آن روزها را بازتاب می دهند. )منبع: خبرآنالین(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

داستان پسری که پدرش او را دوست نداشت
رمان »ایستادن روبه روی عقربه های کج« روانه بازار شد

رمان »ایستادن روی به روی عقربه های کج« نوشته مهدی میرباقری هفته گذشته وارد بازار کتاب 
شد. این رمان روایت زندگی جوانی اســت که مورد تنفر پدرش قرار دارد و از این جهت، اثری تلخ و 
گزنده اســت.  مهدی میرباقری، درباره رمانش گفت: »ایستادن روبه روی عقربه های کج« رمان 
زمان است؛ ادغام آینده و گذشته. اینکه آینده در گذشته جریان دارد و گذشته پس از آینده می آید. 
در واقــع، بن مایه  اصلی رمان، جمله ای اســت که یکی از شــخصیت ها می گوید: »آینده همون 
گذشته است«. وی ادامه داد: رمان درباره مفهوم زمان است و درهم آمیختگی آن با خواب، چراکه 
حقیقت و اصالت زمان در خواب پیدا می شود و این گونه است که زندگی شخصیت اصلِی داستان 
و خانواده اش در ۱3 بخش و در پوســته ای از زمان که به دور یک استوانه پیچیده شده است بیان 
می شود. این نویسنده در توضیح شخصیت اصلی داســتان اظهار کرد: راوی اول شخص است 
و داســتان زندگی خود را از تولد تا سن 23 سالگی روایت می کند و در هیچ کجای داستان اسمی از 
خود نمی آورد. زمان در این داســتان به صورت خطی نیست بلکه با زمانی حلقوی مواجه هستیم، 
یعنی در یک لحظه روای در چندین زمان مختلف قرار دارد. وی افزود:  داستان در ذهن شخصیت 
اصلی روایت می شود، در ذهنی که دچار فروپاشــی شده و فرورفتن در چاله  زمان پریشانش کرده 
است به همین دلیل است که شخصیت اصلی دائمًا روایت خودش را از زندگی جعل می کند و دوباره 
می سازد. میرباقری در تشریح نحوه انتخاب موضوع این رمان گفت:  هیچ وقت به صورت سفارشی 
کار نکردم و دنبال سوژه نرفتم، بلکه همیشه سوژه ها به سراغم آمدند و در ذهنم نقش بستند. برای 

مثال تکمیل این رمان ۸ سال طول کشید و نوشتن آن به شیوه کوششی نبود.
نویســنده کتاب »ایســتادن روبه روی عقربه هــای کج« با اشــاره به تفاوت های رمان نویســی با 
نمایش نامه نویسی گفت: هر دو سختی های خاص خودشان را دارند اما نوشتن رمان لذت بخش تر 

اســت چراکه مســتقیم با مخاطب روبه رو هســتی اما 
نمایش نامه زمانی قابل فهم اســت که در روی صحنه 

اجرا شود.
وی ادامه داد:  یک رمان زمانی ارزش هنری پیدا می کند 
که خوانده شــود،  به همین دلیل امیدوارم که این رمان 
هم مورد توجــه مخاطبان ادبیات قرار گیــرد و خوانده 
شود. کار اولی نبودم اما هنگام انتشار این کتاب استرس 

داشتم چراکه ممکن بود کار خوانده نشود.
میرباقری در بخش پایانی صحبت هایش اظهار کرد: اثر 
هنری باید یک زخم لذت بخش را در مخاطب ایجاد کند 
تا با آن درگیر شــود. این رمان برخالف خیلی از رمان ها 

آشپزخانه ای و همراه با لطافت نیست.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »نمی دانم چرا هر 
وقت سرم را می گیرم زیر دوش آب یاد پدرم می افتم که 
شــیر آب داغ را باز می کرد و به زور نگه ام می داشت زیر 
دوش آب داغ حمام عمومی، گردنم را محکم می گفت و 

اجازه نمی داد تکان بخورم، نگه ام می داشت زیر ریزش آب داغ، می سوختم و جرات نداشتم حرفی 
بزنم، تا چند روز تمام تنم می ســوخت، هر وقت اعصابش از زندگی به هم می ریخت یا هر مشکلی 
برایش پیش می آمد می گفت وسایل حمام را آماده کنیم برویم حمام، حتی اگر روزی دوبار می شد.«
از مهدی میرباقری تاکنون نمایشنامه های »خواســتگاری«، »سیاوش در آتش«، »زندگی یک 
رویاست«، »بازی نامه  حاســد و نّمام«، »آخرین حکایت فرهاد«، »گفت وگو با معشوق قدیمی«، 

»من آنجا نیستم«، »صحنه هایی از زندگی پدرم و داستان نیمه شب« منتشر شده است.

شاعری که با دشمن خود دوست بود
سید عمادالدین حســن برقعی مشهور به عماد خراسانی، 
غزل سرای نامی معاصر، بهار ۱300 خورشیدی در توس 
متولد شد. در 3 سالگی مادرش را از دست داد و در 6 سالگی 
پدرش را و از آن پس تحت سرپرستی پدربزرگ و مادربزرگ 
رشــد کرد. از ۹ سالگی با تشــویق دایی خود، شعرخوانی و 
سرودن شــعر را آغاز کرد. از ســال ۱33۱ به تهران رفت. 
تخلص عماد خراسانی را فریدون مشیری برای او برگزید. 
»مهدی اخوان ثالث« که یکی از دوســتان صمیمی عماد 

بود در مقدمه ای بر کتاب »ورقی چند از دیوان عماد« شرح حال و زندگی کاملی از عماد نوشته که این 
کتاب تاکنون بارها با همان مقدمه تجدید چاپ شده اســت. نکته مهم در غزل عماد، تجلی دردها، 
ناراحتی ها و ســرخوردگی هایی اســت که او در زندگی خود با آنها روبه رو بوده است. او اصالت غزل را 
حفظ کرد و هیچ وقت از روی تفّنن غزل نگفت، بلکه مفهوم غزل یعنی عشــق و دوســت داشــتن را 

شناخت و به کار برد.
برخی شــعرهای عماد به ضرب المثل بدل شــده و چند نســل از الیه های گوناگــون مردم ایران 
عواطف و احساســات خود را با تکرار بیتی از عماد بیان می کنند. از جمله مشــهورترین این ابیات 
می توان به این موارد اشاره کرد: عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر/ به جز از امشب و فردا 

شب و شب های دگر.
یا این بیت مشهور: دوســتت دارم و دانم که تویی دشمن جانم/ از چه با دشمن جانم شده ام دوست 

ندانم!
عماد خراسانی فرزندی نداشت و تا آخر عمر تنها زندگی کرد. او صبح روز 2۸ بهمن ۱3۸2 درگذشت. 

مجال تازه ای که مجلس به زمین خواران می دهد
بر اساس طرح تازه مجلس اراضی ملی که تا سال ۱3۸5 به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی 
زراعی شده اند، مجاز شمرده شــده و وزارت کشاورزی باید برای آنها مجوزهای قانونی تغییر کاربری 
صادر کند. یک کارشــناس منابع طبیعی در این باره می گوید: ظاهرًا دل نگرانی از طرح ها و لوایح و 
اعالم مصوبه هایی که تن طبیعت رنجور وطن را بلرزاند تمامی ندارد. هنوز ســایه نگرانی های طرح 
»حذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی« از سر طبیعت نگذشته است که ناباورانه از طرح 
قانونی دیگر در ماه های پایانی مجلس نهم خبر می رســد که تصویب آن، زمینه دســت اندازی های 

گسترده به اراضی ملی و انفال را فراهم می کند.
هومان خاکپور درباره این طرح توضیح می دهد: این روزها که طبیعت کشورمان سخت ترین شرایط 
شــکنندگی خود را تجربه می کند، طرح قانون »حفظ اراضی کشــاورزی جمهوری اسالمی ایران« 
نگرانی های زیادی را در بین کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی و فعاالن حوزه محیط زیست 
کشور به وجود آورده است. به موجب بخش هایی از این قانون قرار است »اراضی ملی که تا سال ۱3۸5 
به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده اند، مجاز شمرده شده و وزارت جهاد کشاورزی 
مأموریت می یابد تا برای تغییر کاربری این اراضی از ملی به زراعت و باغداری و ... مجوزهای قانونی 
صادر کند«. به اعتقاد او این قانون پیش از همه موجب جســورتر شــدن متخلفــان و قانون گریزان 
می شود و اعمال خالف قانون آنان را مشــروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست اندازی های 
بیشتر به عرصه های طبیعی و اراضی ملی را سبب خواهد شد و یقینًا روند تخریب رویشگاه های طبیعی 
کشور را شتابی نگران کننده خواهد بخشید. این فعال محیط زیست تصریح می کند: تخریب گسترده 
اراضی ملی و کاهش وسعت رویشگاه های طبیعی جنگلی و مرتعی و همین طور نابودی بخش هایی 
از کوهستان های ارزشمند کشــور نیز در شمار پیامدهای ناگوار و قابل پیش بینی تصویب این قانون 
خواهد بود. خاکپور می گوید: شــاید الزامات و محدودیت هایی به ظاهر برای رفع اینگونه نگرانی ها 
نیز تدوین شــود اما آنچه محرز و مشهود است که البته تجربه های تلخی از قوانین مشابه در گذشته 
وجود دارد، سوءاستفاده ها و فراهم شدن فرصت های زمین خواری و دست اندازی های گسترده تر به 
اراضی ملی است. دیده بان طبیعت بختیاری یادآوری می کند: حدود دو دهه پیش بود که با تصویب 
ماده 34 قانــون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، به بهانه مجاز کردن تصرفات غیرقانونی 
قبل از ســال ۱365 بخش های زیادی از اراضی ملی و رویشــگاه های طبیعی از دست رفت و برای 

تغییر کاربری آنها به باغ و زراعت مجوزهای قانونی صادر شد!
ایــن کارشــناس منابع طبیعی هشــدار می دهــد: بدون شــک رویکرد چنیــن قوانینی کــه زمینه 
زمین خواری ها و دســت اندازی های گســترده ای در اراضی ملی و دولتی را فراهــم می کند مغایر با 
منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری اســت که در ۱7 اســفند ۱3۹3 ضمن اشــاره به پدیده شــوم 
زمین خواری، بر وظایف دستگاه های قضایی و نظارتی بر جرم انگاری تخریب محیط زیست و منابع 

طبیعی تأکید فرمودند و مجلس را مکلف به تصویب قوانین پیشگیرانه کرده اند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شعر مفرغ؛ مستند زندگی پرویز تناولی 
مســتند زندگی پرویز تناولی، بار دیگر جامعه ایرانیان 
ســاکن کانادا را گرد هم آورد. این مســتند گذری بر 
زندگی پرویز تناولی و آثار شــاخص زندگی او داشته و 
البته بخش بزرگی از آن را گفت وگویی طوالنی با خود 
تناولی در کارگاه و خانه اش تشکیل می دهد. این فیلم 
بخشی از یک پروژه  بزرگ تر و یکی از شرکت کنندگان 
ســمپوزیوم هشــت روزه  فیلمســازی اســت کــه به 
شرکت کنندگان خود تنها همین زمان اندک را برای 

فیلم برداری، انجام مراحل فنی و تدوین زمان می دهد.
ترنس ترنر کارگردان هم که به گفته  خودش از مدت ها پیش شیفته  آثار تناولی بوده، از این فرصت 

نهایت استفاده را برده و با جلب موافقت تناولی، موفق شده این دوره از زندگی او را ثبت کند.
بیش از تماشــای آثار تناولی بر پرده  نقره ای، آنچه خبرنگار پایگاه »ونکوور سان« را شگفت زده 
کرده حضور بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا در روز نمایش فیلم در سالن »کی میک« بوده؛ کسانی 
که حتی از راه های دور خودشان را به این مکان رسانده و با شرکت در مهمانی خیریه  پس از نمایش 

فیلم کمک قابل توجهی به بانیان برگزاری این رویداد فرهنگی کرده بودند.
خبرنــگار »ونکوور ســان« در ادامه  گــزارش خود ضمــن اینکه تناولــی را یکــی از بزرگترین 
مجسمه سازان در قید حیات ایران خوانده، شرح طوالنی از کارهای او و نمایشگاه های مختلف 
این هنرمند در سراسر جهان داده و گزارش خود را با ستودن شیوه  تحسین برانگیز ترنس ترنر در 

کارگردانی این فیلم مستند که »شاعری به زبان مفرغ« نام دارد، به پایان می برد.

آدم برفی ها به بهشت رفتند 
دروازه های بهشــت فقط چند ماه از بهار و تابســتان 
باز است، زمســتان کابوس ساکنان ییالق سوباتان 
بود، اما امسال جامعه محلی با برگزاری جشنواره آدم 
برفی ها، راه ورود به این روســتای گردشــگری را در 

زمستان نیز باز کرد.
ســوباتان یکی از مناطــق ییالقی اســتان گیالن، 
معروف به »بهشت« است که در 20 کیلومتری غرب 
شهر »لیسار« از توابع شهرســتان تالش واقع شده و 

حدود یک دهه اســت که از »گردشــگران انبوه« میزبانی می کند، جمعیتی چند هزار نفره که 
چند روزی از اواخر بهار به این روستای ییالقی هجوم می آورند و بهشت َگردی می کنند که البته 
حضور انبوه آنها در یک دوره زمانی کوتاه، بدون تاثیرات مخرب نبوده است؛ از تغییر بافت بومی 
روســتایی گرفته تا زباله های بالتکلیفی که در مسیر منتهی به روستا انباشت می شود و سختی 

انتقال آنها چاره ای جز سوزاندن زباله ها نمی گذارد.
راه دسترسی به سوباتان با آنکه ناهموار است، اما مانع ورود گردشگران به این روستای ییالقی 
در ارتفاعات تالش نمی شــود. هرچند زمستان ها بارش سنگین برف، این دسترسی را سخت تر 
می کند، با این حال گروهی از مردمان محلی و دوســتداران سوباتان که تصمیم گرفته اند این 
روستای گردشگری را معرفی و توسعه پایدار را از طریق گردشگری در آن محقق کنند، جشنواره 
زمســتانی آدم برفی ها را برای نخستین بار در فصل خواب گردشــگری سوباتان برپا کردند تا از 

ظرفیت های خفته این روستا نیز استفاده شود.

ایستادن روبه روی عقربه های کج
مهدی میرباقری 
انتشارات مروارید 
شمارگان: هزار و 1۰۰ نسخه
 قیمت: 7 هزار تومان
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