
واکنش به اظهارات 
مایلی کهن

پیام رهبر انقالب به 
اجالس سراسری نماز

برای خدا می نویسید یا 
هواهای نفسانی خود؟

 خواب آشفته از 
»پای بی قرار«

حداقل حقوق 
بازنشستگان در سال ۹۵

به خاطر داعش از 
النصره غافل نشوید! 

توصیه هایی برای 
افزایش اعتماد به نفس

تب افزایش قیمت  
اوراق مسکن

فدراســیون فوتبال که این روزها به خاطر نرسیدن 
تیم امید به المپیک مورد انتقاد قرار گرفته اســت به 
اظهارات اخیر خاکپور و مایلی کهن پاسخ داد. یک 
افشــاگری هم در مورد پیشنهاد مایلی کهن صورت 
گرفته است. امیرحسین حســینی به اتفاقات اخیر 
پیرامون تیم امید و فدراسیون فوتبال واکنش نشان 

داد و گفت: در مدت اخیر ...

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به بیست و چهارمین 
اجــالس سراســری نمــاز، بــر ضرورت احســاس 
مسئولیت همگانی در خصوص »ترویج نماز«، تاکید 
کردند. آیــت الله خامنه ای در این پیام که از ســوی 
آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین 
قرائت شد، با بیان اینکه تالش دست اندرکاران این 

اجالس مهم در بخش های  ...

در پی انتقادات اخیر روزنامه کیهان به سخنان علی 
مطهری، او با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود 
به این روزنامه پاســخ داد. علی مطهری با اشــاره به 
اینکه کیهان به نقل از وی نوشته »نباید از این ترسید 
که مجلسی بر ضد نظام تشکیل شود«، اظهار کرده 
است: چنین القاء شده بود که مقصود او این است که 

تشکیل مجلسی بر ضد ...

 )Restless Legs Syndrom( سندرم پای بی قرار
که به اختصار RLS نیز نامیده می شــود، بر اساس 
آنچه در »وب ام دی« توضیح داده شــده، احساس 
ناراحتی خاصی در پا ها )و گاهی دســت ها یا ســایر 
بخش هــای بدن( اســت. این ناراحتــی به صورت 
خارش، سوزن سوزن شدن، و احساس هایی از این 

دست ظاهر می شود و فرد را  ...

ســخنگوی دولت در نشســت خبــری در خصوص 
برنامه های دولت برای بازنشســته ها گفت: آنهایی 
که ۷۵۰ هزار تومان حقوق مــی گیرند ۴۰ درصد به 
حقوقشان اضافه شده است و حداقل حقوق در سال 
آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه یک میلیون 
تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود. محمد باقر 

نوبخت در نشست خبری  ...

هرچنــد میزان بــاالی توجه بــه داعش از ســوی 
بازیگران مختلف منطقه ای و بین المللی، ناشی از 
تهدیدات بالقوه این گروه تروریستی بوده، بی توجهی 
به ســایر گروه های تروریســتی، مســئله ای اســت 
که می توانــد در بلندمدت تبعــات امنیتی زیادی در 
خاورمیانه و سایر نقاط جهان داشته باشد. یکی از این 

گروه های تروریستی که  ...

شــفا آنالین- برای اینکه همه اطرافیان و آدم های 
اطرافتان روی حرف شما حســاب کنند و به عبارت 
ســاده تر جدی فرضتان کنند بایــد مجهز به اعتماد 
به نفس باشــید، اما رســیدن به اعتماد به نفس هم 
یک شبه ممکن نیســت. دکتر رســولیان برایتان از 
تکنیک های باورپذیری و افزایــش اعتماد به نفس 

می گوید که می خوانید ...

اوراق تســهیالت مســکن که یک روز بعد از اجرای 
برجام مسیر حرکتی خود را تغییر داد و با افت قیمت 
مواجه شد، چند روزی اســت که مجددا رشد خود را 
آغاز کرده و به محدوده 9۰ هزار تومان نزدیک شده 
است. اوراق تسهیالت مسکن که در ابتدای دی ماه 
رونق چندانی نداشت و همگام با رکود بخش مسکن 
در رکود فرو رفته بود، با نزدیک شدن به زمان اجرای 

برجام روند  ...
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پرسپولیس از پس دایی 
برنیامد

تیم فوتبال صبــای قم با برتری مقابل پرســپولیس 
قهرمان جام شــهدا شــد. دیــدار تیم هــای صبا و 
پرسپولیس در فینال جام شهدا با برتری یک بر صفر 
صبایی ها به پایان رســید و این تیم قهرمان دومین 
دوره جام شــهدا شــد. تک گل این دیــدار را محمد 
قاضــی در دقیقه 6۵ به ثمر رســاند. در آغاز بازی دو 
تیم نمایش متعادلی از خود نشان دادند و روی یکی 

صفحه 7دو صحنه توانستند  ... صفحه 5

صفحه ۲

بازمانده
 با اعالم نظر شورای نگهبان در خصوص کاندیداهای 
مجلس خبرگان سید حسن خمینی از این انتخابات جا ماند

عده ای به اشتباه خود 
را حزب اللهی می دانند

تولیت آســتان قدس رضوی با تاکید بر لزوم تالش 
برای نزدیک کــردن دلها گفت: عــده ای بیمارند و 
تحت هیچ عنوانی به راه نمی آیند. اما افرادی را که به 
مبانی حزب الله نزدیکند باید با تبلیغات صحیح جذب 
کنیم. آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای شورای 
مرکزی جبهــه پیروان خط امام و رهبری خراســان 

صفحه ۳رضوی با تاکید بر اینکه ما  ...

طرح تقویت بسیج در مجلس
اولین دستور جلسه امروز بهارستانی ها، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح 
یک فوریتی حمایت از بسیج مستضعفین بود. طرحی که مخالفانی جدی داشت که بر آن 
بودند که چنین افزایش اختیارات بسیج، مداخله در وظایف قوه مجریه است. برخی دیگر 
نیز می گفتند این طرح فضا را امنیتی می کند. حاال بعضی از مواد این قانون تصویب شده و 

صفحه ۳بعضی دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مجلس فرستاده شده ...

|   2016 ژانویــه   26   |   1437 ربیع الثانــی   15   |   1394 مــاه  بهمــن   6 |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 5:40  |  اذان ظهــر ۱2:۱۷  |  غــروب آفتــاب:  ۱۷:24  |   اذان مغــرب: ۱۷:44  ||   سه شــنبه 

 واکنش فردوسی پور 
به گزارش  کمیسیون اصل نود

آغاز سفر اروپایی روحانی از ایتالیا

به ُرم با دیپلماسی! 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شب گذشته در آغاز سفر چهار روزه خود به اروپا، وارد رم، پایتخت 

ایتالیا شد. وی قرار است پس از دیداری دو روزه با مقامات ایتالیایی، در ادامه سفر خود راهی فرانسه 
شود. این سفر که نخستین سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان پس از اجرایی شدن برجام و برداشته 

شدن تحریم های ایران محسوب می شود، به شدت در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفته 
و رسانه ها و مطبوعات مختلف، گزارش ها و تحلیل های گوناگونی را درباره این موضوع 

منتشر کرده اند. در این میان، مهمترین موضوع مورد توجه، گسترده تر شدن دامنه 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳تعامالت سیاسی و اقتصادی بین المللی در دوره »پسابرجام« و  ... صفحه 7

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی درباره فساد در فوتبال واکنش های 
مختلفی در پی داشــته است 
که آخرین واکنش مربوط 
به تهیه کننــده و مجری 

برنامه نود است ...

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن

رونق از نوع »غیر تورمی« در بازار مسکن
صفحه 5

صفحه ۴

سفر معاون اول رئیس جمهوری 
به استان قزوین، جهت شرکت در 

اجالس سراسری ...

دکتر صادق زیباکالم فعال اصالح 
طلب و اســتاد دانشــگاه گفت: با 

نگاهی به بررسی ...

ســخنگوی جبهه پیروان با اشاره 
به روند وحــدت اصولگرایان به 

تشکیل شورای ...

لغو سفر 
جهانگیری به 

دستور روحانی

تحریم 
انتخابات، به نفع 

تندروهاست

قرار بود 
الریجانی 

نماینده بفرستد
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پرونده انتخابات الکترونیک هنوز باز است
با اینکه هفته گذشته شورای نگهبان اعالم کرد که انتخابات الکترونیک منتفی است، وزارت کشور همچنان بر برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیک تاکید دارد. موضوع انتخابات الکترونیک امروز در نشست خبری محمدباقر نوبخت، 
ســخنگوی دولت مطرح شد و او این گونه پاسخ داد: اینکه انتخابات باید مثل همه دنیا الکترونیکی برگزار شود بحثی 
نیســت. به گفته نوبخت دولت هم همین تصمیم را داشــت و اعتبارات مالی را هم در نظر گرفت، اما در بحث نرم افزار 
اختالفاتی پیش آمد و تشکیک شورای نگهبان در این بخش این بود که ممکن است انتخابات به این صورت، صحیح 
و ایمن انجام نشــود. نوبخت در عین حال تاکید کرد: انتخابات با تامین نظر شــورای نگهبــان به صورت الکترونیک 

برگزار می شود و ما نمی توانیم آن را یک جانبه انجام دهیم. اما امروز رئیس ستاد انتخابات کشور محمد حسین مقیمی در مورد بحث برگزاری انتخابات 
الکترونیک و اعالم شورای نگهبان مبنی بر منتفی شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، گفت: ما در حال تدوین نامه ای به شورای نگهبان 
هســتیم که مجددًا این شورا بحث انتخابات به صورت الکترونیکی را بررسی کند، چرا که در جلسه ای که شورای نگهبان در این ارتباط تصمیم گرفته 
از وزارت کشــور نماینده ای حضور نداشته است.  مقیمی با بیان اینکه وزارت کشــور از ابتدا تا امروز هر موضوعی که در این زمینه بوده است را به تأیید 
شــورای نگهبان رسانده است، اظهار کرد: ما بر روی نرم افزار و سخت افزار این موضوع با شــورای نگهبان در تعامل هستیم تا ایرادات رفع شود. وی 
یادآور شــد: در انتخابات قبلی مجلس شورای اســالمی در ۱۴ حوزه انتخابیه انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد و اکنون نمایندگان آن ها در 

مجلس شورای اسالمی هستند.

برای خدا می نویسید یا برای هواهای نفسانی خود؟
در پی انتقادات اخیر روزنامه کیهان به ســخنان علی مطهری، او با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به این روزنامه 
پاسخ داد. علی مطهری با اشاره به اینکه کیهان به نقل از وی نوشته »نباید از این ترسید که مجلسی بر ضد نظام تشکیل 
شود«، اظهار کرده است: چنین القاء شده بود که مقصود او این است که تشکیل مجلسی بر ضد نظام امری مستحسن 
و نیکوســت و نباید از آن ترسید، در حالی که جمالت قبل از این جمله چنین است: ریشه این گونه بررسی صالحیت ها 
ترس بی جایی اســت که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور می کنند که مردم آن رشــد الزم را ندارند و فریب 
می خورند و شــاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولی فقیه بایســتند. این ترس، بیهود بوده و موجب ضربه 

خوردن نظام می شود.
مطهری در ادامه تاکید کرده است: هرکس ذره ای انصاف و به قول خود نویسنده »خبر ویژه« ذره ای شعور داشته باشد می فهمد که مقصود این است که 
مردم هرگز به چنین مجلسی رای نخواهند داد، بنابراین ترس از تشکیل چنین مجلسی و به دنبال آن سخت گیری در بررسی صالحیت ها ضرورتی ندارد.
علی مطهری همچنین با یادآوری اینکه در شماره پنجشنبه اول بهمن روزنامه کیهان نیز در همین ستون مطلب ناقصی از او نقل شده بود که »التزام 
به اسالم قابل تشخیص نیست«، نوشته است: در حالی که اصل سخن من این بود که مسلمانی هر شخص به گفتن شهادتین است و اعتقاد و ایمان 
فرد به اســالم نیز امری قلبی است و قابل تشخیص نیســت و عدم التزام عملی شخص به اسالم نیز به این معنی اســت که مثال او بر یک گناه کبیره 

مثال شرب خمر اصرار دارد. 

به عدالت شورای نگهبان 
امیدواریم

سخنگوی دولت درباره مسأله بررسی صالحیت ها، 
گفت: ما به عدالت شــورای نگهبــان در این زمینه 
امیدوار و مطمئنیم که این مشکل را در حد قانون حل 
می کند. محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی 
خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره مسأله 
بررسی صالحیت های نمایندگان مجلس و همچنین 
رایزنی های صورت گرفته در این زمینه، اظهار کرد: 
آقای رئیس جمهور جلســات منظمی با مقام معظم 
رهبری دارند که قطعًا در آن جلســات مسائل مهمی 
بررسی می شود و این مسأله هم می تواند مطرح شده 
باشــد، ولی من قطعًا نمی توانم درباره آن اظهار نظر 
کنم چون دقیقًا نمی دانم چه مسائلی در این جلسات 

مطرح می شود.
وی ادامه داد: کسانی که می توانستند در این زمینه 
تأثیرگذار باشــند به صورت غیررســمی رایزنی هایی 
انجام داده اند. ما به عدالت شورای نگهبان امیدواریم 
و مطمئنیــم که ایــن مشــکل را در حــد قانون حل 
می کند. هیچ کس از کســانی کــه صالحیت ندارند 
دفاع نمی کند، اما انتظار این اســت که کسانی را که 
مراجع چهارگانــه تأیید کرده انــد و می توانند خدمت 
کنند به جمــع خدمتگزاران نظام بازگردانند تا بتوانند 

خدمت کنند.
نوبخت همچنین درباره دســتور رئیــس جمهور به 
وزرای کشــور و اطالعــات و همچنیــن معاون اول 
رئیس جمهور برای رایزنــی دراین زمینه، بیان کرد : 
در این بــاره فعالیت هایی صورت گرفتــه و می گیرد. 
ایــن مأموریــت آقای رئیــس جمهور اجرایی شــد و 
پیگیری می شود. من هم در جریان هستم که آقای 
جهانگیری و وزرای کشور و اطالعات فعالیت هایی 

در این زمینه داشته اند.

رعایت مر قانون در هیئت های اجرایی 
وی در توضیــح صحبت هــای مشــاور فرهنگــی 
رئیس جمهور کــه گفته بود اظهــارات روحانی به 
شــورای نگهبان بــاز نمی گــردد بلکــه مربوط به 
هیأت های نظارت اســت، تأکید کرد: این مسأله 
درست است چون در آن مقطعی که رئیس جمهور 
ســخنرانی کردند هنوز شــورای نگهبان به مسأله 
صالحیت ها ورود پیدا نکرده بود. مســاوی کردن 
هیأت هــای نظــارت با شــورای نگهبــان قیاس 

مع الفارق است.
وی همچنیــن در واکنش به این مســأله که گفته 
می شود هیأت های اجرایی با تأیید صالحیت تعداد 
زیادی از نامزدهــای انتخابات بار رد صالحیت ها 
را به دوش هیأت های نظــارت انداخته اند، تأکید 
کرد: هیأت های اجرایی مــر قانون را اجرا کردند. 
االن هم انتظار ما از مجریان بعدی در هیأت های 
نظارت و شــورای نگهبان اجرای قانون است که 
امیدواریــم و ان شــاءالله این اتفــاق خواهد افتاد 
و در مــواردی هم که الزم اســت بازبینــی انجام 

خواهد شد.
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ســوالی درباره 
پیگیری های صورت گرفتــه در زمینه رفع حصر و 
اینکــه فاطمه کروبــی در مصاحبه ای اظهار کرده 
دولت تاکنون در این زمینه کار خاصی انجام نداده 
اســت، خاطرنشــان کرد: اگر منظــور از پیگیری 
این اســت که آثارش به رفع حصر منتهی شــود ما 
هم قبــول داریم که اتفاقی نیفتاده اســت، ولی ما 
تالشــمان را به اندازه وســعمان انجام داده ایم و 
در پــاره ای از مــوارد بیش از وســعمان هم تالش 
کرده ایــم اما به هــر حــال در این زمینــه تصمیم  

گیرنده نهایی نیستیم.

صالحیت نوه امام تایید نشد
شورای نگهبان اسامی کاندیداهای تأیید، رد و عدم احراز صالحیت شده نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را اعالم کرد

اعالم نتایج بررســی صالحیت هــای نامزدهای مجلس خبــرگان، پایانی بود 
بر گمانه زنی ها. ســید حســن خمینی ردصالحیت و هاشــمی و روحانی تایید 
صالحیت شــدند. نامزدهای مهم این دوره از انتخابات خبرگان که گمانه زنی 
های بســیاری درمورد آن ها می شد. به ویژه اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در 
انتخابات ریاست جمهوری دور قبل ردصالحیت شده بود و حسن خمینی هم 
در امتحان کتبی خبرگان شرکت نکرده بود. حاال با تایید نشدن صالحیت سید 
حسن خمینی، موضوع بررسی صالحیت ها از سوی شورای نگهبان به خاندان 
بنیان گذار انقالب هم رســید. پیش تر و برای انتخابات مجلس نیز صالحیت 

مرتضی اشراقی دیگر نوه امام احراز نشده بود.

ردصالحیت، برغم تایید عالمان دینی
ردصالحیت های گســترده اصالح طلبــان در انتخابات مجلــس و حاال هم 
ردصالحیت ســید حســن خمینی دومین خبر تکان دهنده فضای انتخابات 
کشــور در این دو هفته بود. سید حســن خمینی روز امتحان کتبی خبرگان سر 
کالس درسش حاضر شد و با انتشار عکسی از خود سر کالس، خواست بگوید 
اجتهاد چیزی نیســت که با امتحان شورای نگهبان تعیین شود. پس از آن بود 
کــه چندین تن از عالمان دینی اجتهاد و علم فقهی او را تایید کردند. برای مثال 
آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ســید حسن آقا از نظر فقهی در زمره علمای 
بزرگ است، درمورد صالحیت سیدحسن خمینی برای خبرگان گفته بود: بنده 

ایشان را از هر جهت واجد شرایط می دانم. 
اما حاال شورای نگهبان می گوید نتوانسته است صالحیت نوه امام را احراز کند و 
این درحالیست که امتحان کتبی مذکور تنها یک سال است که برگزار می شود و 
پیش تر چنین رسمی وجود نداشته است. به عالوه به جز سید حسن افراد دیگری 

هم در این آزمون شرکت نکردند و با این حال صالحیتشان تایید شده است.
سید احمد خمینی پسر سید حسن خمینی با انتشار عکسی در اینستاگرام خود 
در این خصوص نوشت: دیشــب دیگر قطعی شد که شورای نگهبان نتوانسته 
صالحیت علمی بابا را احراز کند و نتوانســتند از شــهادت ده ها مرجع و عالم و 
فقیه به اجتهاد پی ببرنــد. به نظرم برای همگان علت عدم احراز، احراز شــده 
است، مخصوصا که برخی دیگر هم بدون امتحان اجتهادشان احراز شده است.
سید احمد خمینی همچنین از واکنش سید حسن به خبر عدم احراز صالحیتش 
می نویسد:  قبل از خواب با بابا صحبت کردم از اوضاع سؤال نمودم. یك بیت از 
حافظ خواند: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه بر سر ما می رود 
ارادت اوست. اما این بیت تنها واکنش ســید حسن خمینی نبود. او پس از این 
زیر پست اینستاگرامی پسرش نوشت: فعال همین. در یکی دو روز آینده در این 

باره سخن خواهم گفت... خاک پای مردم ایران هستم.
حــاال باید دید نواده امام چه خواهد گفت. او که در روز ثبت نامش گفته بود: اگر 

کوچک ترین آبرویی دارم، در راه تحکیم جمهوری اســالمی گذاشته و خواهم 
گذاشت.

166 نفر از 801 داوطلب خبرگان تایید صالحیت شدند
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته است صالحیت ۴۵ درصد از 
داوطلبان مجلس خبرگان تائید شده است. سیامک ره پیک اظهار کرد: برای 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری 8۰۱ نفر نام نویسی کرده بودند که البته آمار 
نهایی ۷9۴ نفر بود که تعداد کمتری نیز پرونده هایشان تکمیل نشده بود و ثبت 
نامشــان عملی نشــد. وی گفت: از این تعداد ۱۵8 نفر از ادامه رقابت و ورود به 
انتخابات انصراف دادند، ۱۱۱ نفر غیر مجاز بودند و ۱۵2 نفر نیز در آزمون کتبی 
شــرکت نکردند که مجموع انصرافی، غیر مجازی و غایبان آزمون به ۴2۱ نفر 
رسید. به گفته ره پیک بر همین اساس صالحیت 3۷3 نفر بررسی شد که از این 
تعداد صالحیت 2۰۷ نفر رد و صالحیت ۱66 نفر نیز تائید شد. گفتنی است این 
آمار در حالیســت که در دوره قبلی مجلس خبرگان نیز صالحیت ۱۴6 نفر تائید 
و 2۰9 نفر رد شده بود و در دوره قبل تر هم )دوره سوم( صالحیت ۱6۰ نفر تائید 
و 2۱۵ نفر رد شده بود. ره پیک با اشاره به تائید صالحیت ۱66 نفر در انتخابات 
خبرگان رهبری گفت: تعداد داوطلبان تائید صالحیت شده این دوره از انتخابات 

مجلس خبرگان در مقایسه با دوره های پیشین افزایش یافته است.
ره پیک همچنین اعالم کرد امروز و فردا وزارت کشــور شرایط وضع صالحیت 
داوطلبان را به خودشــان اعالم خواهد کرد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات گفت: برای کســانی که درباره صالحیت خود شــکایت دارند سه 
روز فرصت در نظر گرفته شــده اســت تا به شــورای نگهبان ارائه شکایت کنند 
تا دوباره صالحیت آنان بررســی شود که ممکن اســت در بررسی ها تعداد تائید 

صالحیت ها بیشتر شود. 
اما از آمار کلی که بگذریم معاون سیاسی فرماندار تهران اعالم کرد در تهران 36 
نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید صالحیت شده اند. علی اصغر 
ناصربخــت گفت: 28 نفر اعــالم انصــراف داده و ۱۰۵ نفر هــم در تهران رد 
صالحیت شده اند. وی با بیان اینکه اسامی رد صالحیت  شده ها محرمانه است 
و نمی شــود آنها را منتشر کرد، گفت: ما امروز و فردا مراتب رد صالحیت ها را به 
افراد رد صالحیت شده اعالم خواهیم کرد. به گفته ناصربخت افراد رد صالحیت 
شــده در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه پیش رو فرصت دارند که با حضور در 

ورزشگاه تختی تهران اعتراض خود را اعالم کنند.

مهم ترین نامزدهای تایید و ردصالحیت شده کدام اند؟
آخرین اخبار از بررســی صالحیت ها حاکی از این اســت که صالحیت آیت الله 
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسن روحانی 

رئیس جمهور ایران تایید شده است. حجت االســالم سید محمود علوی وزیر 
اطالعات از دیگر نامزدهای تایید صالحیت شده است. تایید صالحیت علوی 
از این جهت جالب بود که او پیش تر دو بار برای انتخابات مجلس و به علت عدم 

التزام به والیت فقیه ردصالحیت شده بود.
در میان اسامی تایید صالحیت شده، اســامی روحانیانی مثل آیت الله ابراهیم 
امینی، آیت الله باقری کنی، حجت االســالم والمســلمین بطحایی، آیت الله 
تسخیری، آیت الله احمد جنتی، محمد صادق حائری امام جمعه یزد، آیت الله 
دری نجف آبادی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، حجت االســالم محسن 
قمی معاون ارتباطــات بین الملل دفتر مقام معظم رهبــری و آیت الله مجتهد 

شبستری دیده می شود.
آیــت الله محمد یــزدی، عضو فعلی مجلــس خبــرگان، غالمرضا مصباحی 
مقــدم، نماینده فعلی مجلس شــورای اســالمی و همچنین آیت الله هاشــم 
زاده هریســی عضو اعتدالگرای مجلس خبرگان که از حــوزه ارومیه نیز تایید 

صالحیت شده اند.
اما به جز حجت االســالم سید حسن خمینی یادگار امام که مهم ترین چهره ای 
بود که صالحیتش توسط شــورای نگهبان برای انتخابات دوره پنجم مجلس 
خبرگان رهبری تایید نشــد، صالحیت حجت االسالم رسول منتجب نیا عضو 
حزب اعتماد ملی، آیت  الله امجد نماینده پیشین مردم تهران در مجلس خبرگان 
و حجت االســالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری نیز برای انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری رد شده است.
آیت الله موسوی بجنوردی عضو پیشین شورای عالی قضایی در دوران حضرت 
امام)ره( و از روحانیون نزدیک به بیت امام، آیت الله محسن غرویان عضو سابق 
دفتر مصباح یزدی که از این اســتاد حوزه جدا شــد، محمد غرضی وزیر سابق 
پست، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و حجت االسالم مجید انصاری عضو 
ســابق مجلس خبرگان و معاون پارلمانی رئیس جمهور به دلیل عدم شرکت در 
آزمون خبرگان تایید صالحیت نشدند. همچنین صالحیت حسن نمازی برای 

مجلس خبرگان رهبری تایید نشده است.
سیدمحمد غرضی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه هنوز 
مطلبی درباره رد یا تائید صالحیتش برای انتخابات مجلس خبرگان از ســوی 
شورای نگهبان به او ابالغ نشده و مطالبی که مطرح می شود در حد گمانه زنی 
است، گفت: از سوی هئیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی تائید 

صالحیت شده ام و این موضوع به بنده ابالغ شده است.
همچنین گفتنی اســت در این میان اعضای شــورای نگهبان بــا ورود زنان به 
مجلس خبرگان رهبری موافقت نکردند. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات 
پیش از این گفته بود از مجموع کسانی که برای انتخابات پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری نام نویسی کردند، ۵ نفر زن هستند.

واکنش روزپیگیری روز

تعصباتدینیبالیجانبشریتشدهاند
دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی گفت: تعصبات دینی امروزه بالی جان بشــریت شده است. حجت االسالم و المسلمین یونسی در پنجمین دور گفت وگوی دینی ایران و 
کره جنوبی با عنوان » دین،  صلح و امنیت« با بیان اینکه باید آســیب هایی که بشــریت از ناحیه تعصبات دینی متحمل می شود را مورد بررسی قرار دهیم اظهار کرد: ذات دین برای این است که مردم را 

به خدا و دوستی بین خودشان و پیوند انسان ها با یکدیگر دعوت کند. انسان ها تا زمانی که این هدف را از دین دنبال کنند، 
می تواننــد یــک جامعه ای پر از صلح ، آشــتی و امنیت داشــته باشــند. یونســی ادامــه داد: تعصــب وقتی آمد، حق کنــار می رود هر جــا نفع و خود باشــد ، خدا در آنجا نیســت . خدا در جایی اســت 
که انســان خــود را نبیند. وی ادامــه داد:ما در میان مســلمانان همواره مــدل هایی را برای مبــارزه با تعصبات دینی داشــته ایم که موفــق بوده اند و در انــواع مکتب های عرفانی که در اســالم 
 بــوده اســت از ایــن خاصیــت بهره بردیــم و روح و جســم مــردم را به معنویــت دعوت کــرده ایم . همین دعوت به معنویت ســبب شــده اســت که بســیاری از جنــگ هــا و خونریزی ها 

از بین برود.

سیاسی
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طرح تقویت بسیج در مجلس
مخالفان می گویند این طرح دخالت در وظایف قوه مجریه است

اولین دستور جلســه امروز بهارستانی ها، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی 
درباره طرح یک فوریتی حمایت از بسیج مستضعفین بود. طرحی که مخالفانی 
جدی داشــت که بر آن بودند کــه چنین افزایش اختیارات بســیج، مداخله در 
وظایف قوه مجریه اســت. برخی دیگر نیز می گفتنــد این طرح فضا را امنیتی 
می کند. حاال بعضی از مواد این قانون تصویب شده و بعضی دیگر برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون های مجلس فرستاده شده است.

آحاد مردم آموزش نظامی می بینند
مــاده یک طرح یک فویتی حمایت از بســیج امروز بــا ۱22 رأی موافق، ۱8 
رأی مخالــف و ۱۵ رأی ممتنع رای آورد. در این ماده بــا بیان اینکه هدف از 
تشــکیل سازمان بســیج مســتضعفین ایجاد توانایی های الزم در کلیه افراد 
معتقد به قانون اساســی و اهداف انقالب اســالمی و ســازماندهی آنان به 
منظور دفاع همه جانبه از کشــور نظام اســت، آمده اســت: آموزش نظامی 
آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی اجرا می شود؛ تعلیم 
و تربیــت در زمینه های عقیدتی، سیاســی و تخصص های مورد نیاز صورت 
خواهد گرفت؛ جذب و سازماندهی اعضای بسیج؛ تهیه و اجرای طرح های 
دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی ســایر دستگاه های مربوط؛ تعمیق و 
ترویــج ارزش ها، باور ها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بســیجی در جامعه؛ کمک 
به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی؛ 
کمک به توســعه و رشــد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بســیجیان؛ 
 کمک به مــردم به هنــگام بروز بالیــا و حــوادث غیرمترقبه بــا هماهنگی 

مراجع ذیربط.
اما ماده 2 این طرح بحث برانگیز شــد و مخالفت های بســیار باعث شــد که 
این مــاده به دلیل وجود ابهامات برای بررســی بیشــتر به کمیســیون امنیت 
ملــی ارجاع شــود. در این مــاده آمده اســت که در راســتای ایفــای وظایف 
سازمان بســیج مستضعفین رده های مقاومت بســیج در سراسر کشور شامل 
شــهرها، بخش ها، شهرک های مســکونی و مجتمع های تجاری، روستاها، 
مســاجد و محالت، وزارتخانه ها، ادارات، مدارس، دانشــگاه ها، حوزه های 
علمیــه و مراکز علمــی، فدراســیون ها و باشــگاه ها و مراکز ورزشــی ایجاد 
 می شود. کلیه دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظف به همکاری 

می باشند.
همچنیــن تبصره یک ایــن ماده می افزایــد: در کلیه کارخانه هــا، کارگاه ها، 
موسســات و شــرکت های تولیدی و خدماتی پایگاه مقاومت بســیج تشکیل 
می شود. در تبصره 2 این ماده هم آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی نسبت 
به راه اندازی رده های مقاومت و اجرای برنامه های بسیج همکاری و اقدامات 
الزم را برای تامین مکان، تجهیزات و نیروی انســانی با اســتفاده از امکانات 

موجود معمول دارند.
نماینــدگان مجلــس در ادامه مــاده 3 ایــن طرح را برای بررســی بیشــتر به 
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی ارجــاع دادند. این مــاده مربوط 
به احداث پایگاه های مقاومت بســیج از ســوی ســازمان بســیج با همکاری 
دســتگاه های دولتی، خصوصی و مردم در سطح کشور بود که در تبصره های 

آن وزارت راه و شهرســازی، بنیاد مســکن انقالب اســالمی، شــهرداری ها 
و ســایر نهادها موظف شــده بودنــد در طراحــی و اجرای طرح هــای جامع 
تفصیلی شــهری و هادی روستایی، شــهرهای جدید االحداث، شهرک های 
مســکونی و صنعتی و مجتمع های تجــاری و مناطق آزاد، اراضی مناســبی 
را برای احداث رده های مقاومت بســیج پیش بینی کند و پس از  آماده ســازی 
و بدون دریافــت هزینه و با حفــظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بســیج 
مســتضعفین قرار دهند.همچنین مقرر شده بود در کلیه اماکن مذهبی کشور 
 از قبیل مساجد و حســینیه ها مکان مناسبی برای ایجاد پایگاه مقاومت بسیج 

پیش بینی شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۴  ایــن طرح را تصویب کردند که به موجب 
این ماده دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین 
و حضور بیشــترین نیروهای مردمــی در صحنه های دفاع از امنیت کشــور، 
پیشــبرد آرمان ها و مبانی اندیشــه های انقالب اســالمی، امکان استفاده از 
خدمت کارکنان بسیجی فعال شــاغل را برای شرکت در آموزش ها و اردوها و 
سایر برنامه های بسیج به مدت ۱۵ روز در ســال جاری به جای خدمت اداری 

فراهم  کند.
همچنین نمایندگان بــا تصویب ماده ۵ این طرح، مقــرر کردند که داوطلبان 
عضویت در بســیج، پایگاه های مقاومت محلی و کانون های قشــری از قبیل 
دانش آموزان، دانشــجویان، کارمنــدان، کارگران، اصناف، زنان، عشــایر، 
فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان 
از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، اساتید، طالب و روحانیون و حقوقدانان 
جذب و ساماندهی شوند. نمایندگان تبصره این ماده را نیز برای بررسی بیشتر 

به کمیسیون امنیت ملی اسالمی ارجاع دادند.

این ها وظایف قوه مجریه است، نه بسیج
نماینده دولت پیش از آغاز رای گیری از مجلس خواست این طرح به کمیسیون 
امنیت ملی برگردد تا طرح پخته تری ارائه شــود. صالح گفت: بسیح قرار است 
به عنوان کمک به دستگاه ها وارد شود نه این که خودش جای آن ها را بگیرد 
و نقششــان را ایفا کند. در این طرح برخی از وظایف دستگاههای اجرایی عینا 
به بسیج واگذار شده اســت. ورود به کار دستگاه های دیگر ممکن است روی 

ماموریت این دستگاهها اثر بگذارد.
اما محمد حســن آصفری، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی به 
مخالفت نماینده دولت با این طرح که آن را دخالت در کار دیگر دستگاه ها می 
دانســت، واکنش نشان داد و گفت: بســیج همواره در تمام عرصه ها جلوتر از 
ارگان های دولتی به عنوان یک نیروی مردم نهاد حضور داشــته اســت و قرار 

نیست با طرح ارائه شده خللی در امور اجرایی وارد شود.
احمد توکلی هم از دیگــر نمایندگانی بود که این طرح را دخالت در وظایف قوه 
مجزیه خواند. توکلی در نخستین دقایق نشست علنی امروز مجلس و در حالی 
که نمایندگان مجلس بررســی طرح تقویت بسیج مستضعفین را در دستور کار 
داشــتند، با بیان تذکری گفت: در اصل 6۰ قانون اساسی آمده که اعمال قوه 
مجریــه جز در مواردی کــه در قانون مورد تاکید قرار گرفته باید توســط رئیس 

جمهور و وزرا انجام گیرد و آنچه به عنوان وظیفه در این طرح ذکر شــده، تمامًا 
و بدون استثنا از وظایف قوه مجریه است.

توکلــی با تاکید بــر لزوم رعایــت قانون اساســی و توجه به محــدوده وظایف 
دســتگاه ها یادآور شــد: تمام آنچه در کلیات طرح تقویت بسیج آمده وظایف 
قوه مجریه اســت و این در حالی اســت که بســیج از نظر رده سازمانی زیر نظر 
نیروهای مسلح است. نماینده مردم تهران با تاکید بر افتخارآمیز بودن بعضی 
فعالیت هــای داوطلبانه بســیج یادآور شــد: این اقدام هــا از روی بزرگواری و 
داوطلبی است که اشکالی ندارد، اما اگر چنین قانونی تصویب شود بخشی از 
وظایف قوه مجریه زیر نظر نیروهای مسلح قرار می گیرد. توکلی در پایان تصریح 
کرد: این اتفاق با اصل 6۰ قانون اساســی ســازگار نیســت و احتمااًل شورای 
نگهبان آن را رد می کند و در نتیجه کارهای بسیج که با زحمت و افتخار انجام 

می شود زیر سوال می رود.

طرح مذکور، موجب امنیتی شدن فضا می شود
علی مطهری هم از مخالفین این ماده بود که در تذکری گفت: حضور بســیج 
در شهرک های مسکونی ضرورتی ندارد بلکه آثار منفی دارد. همچنین حضور 
بسیج در شهرک های مســکونی حالت امنیتی به کشور می دهد، بنابراین اگر 
مقصود حفظ امنیت مجتمع های مســکونی است می توان از نیروی انتظامی 

استفاده کرد.
مطهری پس از جلســه امروز مجلس نیز در گفــت و گویی گفت: طرح تقویت 
بسیج دفاع بد از بســیج است که شاید بهترین حمله باشــد و در واقع به خاطر 
عالقه به بسیج، نوعی دوستی غیرعاقالنه در حال انجام بود که احیانا به بسیج 
ضربه می زد. علی مطهری با بیان اینکه طرح تقویت بســیج تا حدودی منجر 
به امنیتی شدن فضا می شــود، گفت: تصویب چنین طرحی ضرورتی نداشت 
و حالت امنیتی پیدا می کند و اگر مقصود حس امنیت باشــد، نیروی انتظامی 

انجام وظیفه می کند و نیازی به طرح این مطلب نیست.
نماینده مردم تهران اضافه کــرد: به طور کلی این طرح تا حدودی با یک نگاه 
امنیتی تدوین شــده و ایرادهایی دارد که ان شــاءالله مرتفع خواهد شد. عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص 
تذکر احمد توکلی درباره تحت الشعاع قرار گرفتن اختیارات قوه مجریه مصرح 
در قانون اساسی در پی تصویب طرح تقویت بسیج، یادآور شد: به نظر من هم 

این تذکر وارد بود و من با این نظر موافقم.
او گفت: دولت مســئول قوه مجریه اســت و نباید به مرجع دیگری مسئولیت 
اجرایی بدهیم، لذا بخش هایی از این طرح با اصل 6۰ قانون اساســی مغایرت 
داشت، چرا که در این طرح دولت را موظف کرده ایم درخصوص برخی مسائل 
با بسیج همکاری کند و در واقع نوع عبارت بکار گرفته شده ایراد دارد و به اصل 

این بحث، ایرادی وارد نیست.
نماینده مردم تهــران در مجلس اعالم کرد: در اصل 6۰ قانون اساســی تنها 
دولت مســئول اجرا دانسته می شــود و قوه مجریه منحصر در دولت است. در 
واقع نمی توانیم از دولت بخواهیم که در اجرا، دنباله رو راه بســیج باشد، اگر نه 

عمال همه هماهنگ هستند.

پیامرهبرانقالببهاجالسسراسرینماز
رهبر انقالب اسالمی در پیامی به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز، بر ضرورت احساس مسئولیت همگانی در خصوص »ترویج نماز«، تاکید کردند. آیت الله خامنه ای در این پیام که از سوی آیت الله 
عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین قرائت شــد، با بیان اینکه تالش دســت اندرکاران این اجالس مهم در بخش های اساسی و مؤثری به بار نشسته و کارهای مفیدی در ترویج فریضه ی بزرگ و 
بی بدیل نماز انجام گرفته اســت، تاکید کرده اند: با این همه، ظرفیت و میدان کار و نیز نیاز و عطش جامعه اســالمی برای رســیدن به نقطه مطلوب، بسیار بیش از واقعیت های کنونی در این باره است. در 
پیام ســال گذشته گوشــه ای از این فضای خالی و تالش پذیر، نشان داده شده است. ایشان در ادامه تصریح کرده اند: سخن امروز من تأکید بر احساس مسئولیت همگانی است. توقع و انتظار اینجانب آن 

است که همه بویژه مسئوالن دستگاهها و دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی، عظمت این مسأله را به درستی دریابند و گام در راه عمل نهند. آیت الله خامنه ای با بیان اینکه یکی از مؤثرترین راه ها 
برای کاســتن آسیب های اجتماعی، ترویج نماز اســت، تاکید کرده اند: به این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این یکی از بهترین راه ها برای سالمت 

معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است.

لغو سفر جهانگیری به دستور روحانی
ســفر معاون اول رئیس جمهوری به استان 
قزوین، جهت شرکت در اجالس سراسری 
نمــاز به دلیــل پیگیــری آخریــن وضعیت 
نامزدهــای انتخابــات لغو شــد. اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور قرار 
بود امروز برای شرکت در بیست و چهارمین 

اجالس سراسری نماز و افتتاح و بازدید از چند طرح عمرانی به استان قزوین 
ســفر کند، که به دلیل رایزنی درباره احراز صالحیــت نامزدهای انتخابات 
هفتم اســفند ماه این ســفر انجام نشــد. در پی دســتور رئیس جمهوری به 
معاون اول رئیس جمهور و وزرای اطالعات و کشور برای پیگیری وضعیت 
نامزدهایی که صالحیت آنها توسط هیات های نظارت احراز نشده است، در 
روزهای اخیر جلسات متعددی برای تامین حقوق شهروندان و ایجاد فضای 

با نشاط سیاسی برای حضور همه سالیق در انتخابات برگزار شده است.

تحریم انتخابات، به نفع تندروهاست
دکتر صادق زیباکالم فعال اصالح طلب و 
استاد دانشــگاه گفت: با نگاهی به بررسی 
صالحیت ها می بینیم طرفــداران دولت و 
کســانی که در ســتادهای روحانی در دوره 
انتخابــات فعالیت می کردند هــم اغلب رد 
صالحیت شــدند و وقتی بــا آن ها صحبت 

می کنیم می گویند تنها جرم آن ها فعالیت در ستاد روحانی در انتخابات سال 
92 بوده است. زیباکالم با بیان این مطلب تاکید کرد: با تمام وجود باید از بدنه 
اجتماعی اصالح طلبان بخواهیم در انتخابات شرکت کنند چون راهی جز 
شرکت در انتخابات و فعالیت در چارچوب های قانونی وجود ندارد. وی یادآور 
شد: ما باید همین طور به تدریج دموکراسی را تمرین کنیم. هرگاه در انتخابات 
شــرکت نکرده ایم نتیجه به ضرر اصالح طلبان و طرفداران دموکراسی و به 

نفع جریان های تندرو تمام شده است.

قرار بود الریجانی نماینده بفرستد
سخنگوی جبهه پیروان با اشاره به روند وحدت 
اصولگرایان به تشکیل شورای مرکزی ائتالف 
اصولگرایــان پرداخت و گفت: مــا معتقد به 
انسجام و همگرایی اصولگرایان هستیم و در 
دیدارهای مشترکی که با برخی علما داشتیم 
آنها هم از این موضوع استقبال کردند لذا پس 

از مذاکرات زیاد با محوریت روحانیت شورای ائتالف اصولگرایان متشکل از 22 
نفر تشکیل شد. سجادی با بیان اینکه اگر تفاوت سلیقه ای بین اصولگرایان باشد 
از طریق گفت وگو حل شده و می شود، یادآور شد: ۵۰۰ ساعت جلسه مشترک با 
پایداری و ایثارگران زمینه های ائتالف را فراهم کرد و همگان محوریت روحانیت 
را پذیرفتند. وی تصریح کرد: همه اصولگرایان اعم از حقیقی و حقوقی در ائتالف 
نماینده دارند و آقای الریجانی نیز این ســاز و کار را پذیرفته و فهرست جداگانه 

نخواهد داد، البته قرار بود ایشان شخصی را به عنوان نماینده نیز بفرستد.

عده ای به اشتباه خود را 
حزب اللهی می دانند

تولیت آســتان قدس رضوی با تاکیــد بر لزوم تالش 
برای نزدیک کردن دلها گفت: عده ای بیمارند و تحت 
هیچ عنوانی به راه نمی آیند. اما افرادی را که به مبانی 
حزب الله نزدیکند باید با تبلیغات صحیح جذب کنیم.
آیت اللــه واعظ طبســی در جمع اعضای شــورای 
مرکزی جبهه پیــروان خط امام و رهبری خراســان 
رضوی با تاکید بر اینکه ما جریان حزب الله را در بین 
همه جریان های فکری، سیاســی و عقیدتی مقدم 
می دانیم، اظهار کرد: اصول گرایی نیز به به معنای 
حزب اللهی بودن اســت، اصول گرا یعنــی خود را از 
"جند خدا" بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که "جند الله" 

همیشه غالب خواهد بود.
عضو مجلس خبــرگان رهبری افزود: یک اصولگرا 
باید سعی کند همه کارهایش به خاطر رضای خداوند 
متعال باشد و مادامی که مطمئن نشد کارهایش برای 

رضای خداست، اقدام نکند.

وی افزود: جریان اصول گرایی که مدعی اســت ما 
اصول گراییــم. اما جریان های دیگــر هم اگر قبول 
مســئولیت و فعالیت برای رســیدن به یک سمت را 

برای خدا می دانند، باید به این جریان ملحق شوند.
نماینده ولی فقیه در خراسان تاکید کرد: وجود احزاب 
و گروه ها در جامعه الزم است و اساسنامه همه هم باید 
مبتنی بر مبانی دین تنظیم شود. اگر محوریت حرکت 
مبانی دین باشد و ما در بحث های فکری نیز به یک 
تفاهم نرسیم، در کنار هم با کمال صمیمیت و دوستی 
قــرار می گیریم و هر کــس مطابق افــکار خودش، 

فعالیت می کند و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.
واعظ طبسی ادامه داد: در غیر این صورت پیشرفت 
گاه، آشــنا به  معنا پیــدا نمی کنــد و مجلس فعال، آ
جریان هــای فکری و سیاســی و اهــل تدبیر برای 
برخوردهــای الزم شــکل نمی گیــرد. بســیاری از 
اختالفاتی که منجر به برخوردهای جدی می شــود 
نیز معلول همین امر اســت که ما اشتباه می کنیم و 
حزب اللهی نیستیم. واعظ طبسی با تاکید بر ضرورت 
حضور آحاد ملت در انتخابات، عنوان کرد: باید یک 
مجلس قــوی، قدرتمند، خوش فکــر، اهل تدبیر و 

حکمت با تالش همه ما به وجود بیاید.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری با تاکید 
بر اینکه ما مــی توانیم با تالش دل هــا را به یکدیگر 
نزدیک کنیم، گفت: البته عــده ای بیمارند و تحت 
هیــچ عنوانی به راه نمی آیند. اگــر هم گاهی چیزی 
می گویند، حرف اســت و در مقــام عمل، اهل عمل 
نیســتند. با این هــا کاری نداریم. اما افــرادی که به 
خاطر نزدیکیشان به مبانی حزب الله، می توان با آن 
ها همکاری کرد را باید با تبلیغات صحیح جذب کنیم.
وی بــا تاکید بر اینکه رضایت همــه مردم قابل جلب 
نیســت، گفت: بــه همین دلیل انســان بایــد راه را 
تشــخیص دهد، نشــان دهد و با علم و یقین دنبال 
کند. اگر در مقابل قدرت های ســلطه گــر بیگانه و 
مسلح به تمام ســالح های روز قرار گرفت، نترسد و 
اگر هم کارها آن طور که او فکر می کند، پیش نرفت، 

محزون نشود.

خرداد نیوز نوشت: وقتی تندروها فیل شان یاد مکه می کند
علیرغم آن که تمام رسانه های بین المللی سفر روحانی به کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا و فرانسه را بازتاب داده اند رسانه های 

دلواپس در اقدامی جالب توجه به فرافکنی روی اورده اند.

 رویداد ۲۴ نوشت: ایرادات طرح جرم سیاسی
اعمالی به عنوان جرم شناخته شده است که اساسًا آن اعمال جرم نیست، چنانکه در این طرح آمده است اگر رفتاری با انگیزه نقد عملکرد 

حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود و مرتکب قصد ضربه زدن به چارچوب اساسی نظام را نداشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

 نامه نیوز نوشت: آیا روحانی به دنبال دخالت در انتخابات مجلس است؟
در تمام جریان های سیاسی اعم از اصالح طلب و اصول گرا، روحانی و مکال، اعتدالیون حضور دارند و بر این اساس می شود گفت که 

روحانی در سخنان خود آرزوی حضور تمام جریان ها را در مجلس دهم دارد.

 فردا نیوز نوشت: 1۴ دوره بالتکلیفی برای برگزاری الکترونیک انتخابات
به نظر می رسد زمان برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در ایران هنوز فرا نرسیده باشد و به رغم توسعه زیرساختارهای کلی فناوری 

اطالعات و ارتباطات، هنوز استانداردهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران فراهم نشده است.

 پارس نیوز نوشت: »حسن کردمیهن« به مثابه گوشت قربانی
حتما بایستی خطای کردمیهن را دید و برخورد الزم را با او داشت. اما این رافع آن نیست که عملکرد نهادهایی چون »شورای هماهنگی 

تبلیغات اسالمی« و نهادهای اطالعاتی و امنیتی دیده نشود.

عکس روزسایت نگار

پنجمین دور گفت وگوی 
دینی مرکز گفت وگوی 
ادیان و تمدن های 
سازمان فرهنگ 
وارتباطات اسالمی 
باسازمان کنفرانس 
ادیان برای صلح کره 
جنوبی، با عنوان»دین، 
صلح و امنیت جهانی« 
صبح امروز آغاز شد.

خبرنامه
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رصدخانه

به ُرم با دیپلماسی! 
آغاز سفر اروپایی روحانی از ایتالیا

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شب گذشــته در آغاز سفر چهار روزه 
خود به اروپا، وارد رم، پایتخت ایتالیا شــد. وی قرار است پس از دیداری دو 
روزه با مقامات ایتالیایی، در ادامه سفر خود راهی فرانسه شود. این سفر که 
نخستین سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان پس از اجرایی شدن برجام 
و برداشته شدن تحریم های ایران محسوب می شود، به شدت در عرصه 
بین المللی مورد توجه قرار گرفته و رسانه ها و مطبوعات مختلف، گزارش ها 
و تحلیل های گوناگونی را درباره این موضوع منتشر کرده اند. در این میان، 
مهمترین موضوع مورد توجه، گسترده تر شدن دامنه تعامالت سیاسی و 
اقتصادی بین المللی در دوره »پسابرجام« و تأثیری است که برداشته شدن 
تحریم ها می تواند بر بهبود روابط بین المللی ایران داشته باشد. در این میان، 
به ویژه انجام این سفر بالفاصله پس از دیدار رئیس جمهور چین از تهران، 

بر اهمیت موضوع افزوده است.
ورود روحانی به رم به عنوان نخستین مقصد سفر چهار روزه اروپایی خود، با 
استقبال رسمی مقامات ارشد ایتالیایی مواجه شد. وی پس از ورود به رم، از 
سوی »متئو رنتسی«، نخست وزیر ایتالیا، در محل کاخ- موزه شهرداری 
رم مورد استقبال رســمی قرار گرفت. در مراسم اســتقبال رسمی از دکتر 
حســن روحانی که بعد از ظهر دوشــنبه به وقت محلی برگزار شد، پس از 
نواخته شدن ســرود ملی ایران و ایتالیا، مقامات عالی اجرایی دو کشور از 
گارد احترام ســان دیده و ســپس هیئت های عالیرتبه همراه را به یکدیگر 
معرفی کردند. پس از آن، گفت و گوی دوجانبه روحانی و رنتســی در محل 
موزه »کاپیتولینی«، واقع در شهرداری مرکزی شهر رم آغاز شد و ساعتی 
ادامه پیدا کرد. روحانی و رنتسی در این دیدار در خصوص گسترش روابط 
دوجانبه در تمامی زمینه ها بویژه همکاری های اقتصادی گفت و گو کردند. 
این در حالی بود که از پیشتر اعالم شده بود ده ها سند توسط وزرای ذیربط 

ایرانی و ایتالیایی امضا خواهد شد. 
طرفین پس از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده و دیدگاه های 
خود را درباره مســائل مختلــف مربوط به روابــط دوجانبه بیــان کردند. 
نخســت وزیر ایتالیا در ایــن کنفرانس دربــاره اهمیت توافق هســته ای 

گفت: »این توافق نه تنها آغاز فصل جدیدی در مناســبات و روابط ایران و 
جهان بود، بلکه گام مهمی برای صلح و ثبات برای کل منطقه محســوب 
می شــود«. رنتسی در این نشســت خبری تصریح کرد:» برجام نشان داد 
که اگر توانستیم در موضوع هسته ای به توافق برسیم، درباره تمام مسائل 
منطقه ای نیز می توانیم به تفاهم و توافق دســت یابیم«. وی اشــتراکات 
فرهنگی و روابط دیرینه دو تمدن ایران و رم را پشتوانه قوی در روابط پایدار 
دو ملت دانســت و اظهار داشــت: »ایتالیا در ضرورت نیازمندی جهان به 

صلح و دوستی، با ایران اشتراک نظر دارد«. 
رنتســی با تأکید بر نقش و جایگاه برجســته ایــران در معادالت منطقه ای 
گفت: »ایران می تواند در دســتیابی به صلح و دموکراسی در منطقه نقش 
مهم و قابل توجهی داشــته باشد. ضمن اینکه مبارزه با تروریسم به عنوان 
یک خطر فراگیر نیازمند اتحاد و هماهنگی همگانی اســت و ایران نقش 

فعال و موثری در مبارزه با تروریسم و تروریست ها دارد. نخست وزیر ایتالیا 
همچنین اراده جدی کشــورش را برای توســعه روابط با ایــران در تمامی 
زمینه ها مورد تاکید قرار داد و گفت: »ایتالیا مصمم اســت با بهره گیری از 
فرصت به وجود آمده، گام های جدید و بلندی در تحکیم روابط دوســتانه 
با ایران بردارد و در این راســتا احیای جاده ابریشــم می تواند سرآغازی در 
روابط جدید دو کشــور باشد«. گفتنی اســت روحانی در ادامه حضور خود 
در ایتالیا، امروز در واتیکان با پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان 
دیدار کرد. پاپ در این دیدار خواستار افزایش تالش های ایران برای حل 
و فصل سیاسی مسائل خاورمیانه شد. دیدار امروز با پاپ، نخستین دیدار 

رئیس جمهور ایران با رهبر کاتولیک های جهان پس از ۱6 سال بود.
گفتنی اســت از همان روز گذشته، ســفر اروپایی روحانی با توجه گسترده 
مطبوعات و رســانه های غربی مواجه شده اســت. روزنامه »گاردین« در 

مطلبی اشاره کرد که این اولین سفر رسمی یک مقام بلندپایه ایرانی به اروپا 
از سال ۱999 میالدی به شمار می آید. گاردین افزود: »در جریان این سفر، 
قرار است مناسبات اقتصادی میان تهران و اروپا دوباره از سر گرفته شود و 
انتظار می رود که ایران قرارداد خرید ۱۱۴ هواپیمای ایرباس را امضا کند«. 
این روزنامه بابیــان اینکه »اروپا بزرگ ترین شــریک تجاری ایران پیش از 
تحریم ها بوده است«، نوشت: »پس از امضای توافق هسته ای وین، شمار 
زیادی از هیئت های اقتصادی کشورهای اروپایی به تهران سفرکرده اند«. 
این روزنامه افزود: »پایان تحریم ها و برداشــته شدن محدودیت واردات 
نفت خام از ایران، بدین معناست که تجارت گسترده با این کشور دوباره از 

سر گرفته خواهد شد«.
نشریه آمریکایی »نیویورکر« نیز ضمن نشان دادن توجه ویژه به این سفر، 
در پایگاه اینترنتی خود نوشت ایران پس از سال ها دوری از تجارت جهانی، 
اکنون ظرف تنها ۱۰ روز به تجارت با شرق و غرب بازگشته است. این نشریه 
نخست به عالقه وافر چین برای گسترش تعامالت تجاری با ایران و سفر 
»شــی جین پینگ«، رئیس جمهور این کشــور در تهران و توافق دو طرف 
برای افزایش این تعامالت به سقف 6۰۰ میلیارد دالر ظرف یک دهه گذشته 
اشاره کرد و افزود: »شــی این توافق را به منزله گشودن فصل جدیدی در 
روابط دو کشور خوانده اســت«. نیویورکر در ادامه به سفر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه برای انجام مذاکرات تجاری اشاره 
کرد و افزود: »استقبال از روحانی چنان گرم بود که انگار تا همین دو هفته 

پیش در این کشور معامله با ایران مشکلی نبود«. 
در مجموع، به عقیده این نشــریه، رقابت بزرگ برای دستیابی به آنچه که 
یک سفیر غربی در تهران »آخرین معدن طال« در زمین خواند، شروع شده 
است. ایران یک کشور ۷۰ میلیونی، دارای بزرگ ترین اقتصادی است که از 
زمان مرگ اتحاد شوروی سابق در یک ربع قرن پیش به بازار جهانی بازگشته 
است. اما ایران برخالف اروپای شرقی، پس از دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دالر 
در آمد نفتی بلوکه شــده در بانک های خارجی در طول تحریم ها، از توان 

مالی سرشاری برخوردار شده است.

هشداردواندیشکدهآمریکایی:بهخاطرداعشازالنصرهغافلنشوید!
هرچند میزان باالی توجه به داعش از ســوی بازیگران مختلف منطقه ای و بین المللی، ناشی از تهدیدات بالقوه این گروه تروریســتی بوده، بی توجهی به سایر گروه های تروریستی، مسئله ای است که می تواند در بلندمدت تبعات امنیتی 
زیادی در خاورمیانه و سایر نقاط جهان داشته باشد. یکی از این گروه های تروریستی که عدم توجه و تمرکز بر آن، می تواند مخاطره آمیز باشد، گروه تروریستی جبهه النصره است؛ گروهی وابسته و ملتزم به مشی شبکه تروریستی القاعده. 
عدم توجه به این گروه تروریســتی در سایه توجه به داعش، می تواند عواقب و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. در همین زمینه نیز دو اندیشکده آمریکایی اینترپرایز و مطالعات جنگ طی یک گزارشی به این موضوع پرداختند و خطر 
جبهه النصره را برای امنیت ملی ایاالت متحده در درازمدت گوشزد کردند.  در این گزارش آمده است: »هرچند به نظر می رسد داعش بسیار مشهور تر از جبهه النصره است، هر دو این گروه خطری علیه آمریکا هستند و هر دو قصد حمله 
به آمریکا را دارند«. در این گزارش تأکید شده است:  »النصره به عنوان شاخه سوری القاعده تهدیدی درازمدت و رام نشدنی تر از داعش است و هدف قرار دادن آن نیز دشوار به نظر می رسد«. این گزارش می افزاید جبهه النصره بی سروصدا 
و بدون جلب توجه در حال خیزش در درون جمعیت ســوریه و مخالفان سوری است. آن ها منتظر فرصت هستند تا در صورت سقوط داعش، »جهاد جهانی« خود را آغاز کند. عدم تمرکز و بی توجهی باعث می شود گروهی همچون جبهه 

النصره خود را درون جمعیت جوامعی همچون سوریه جا بزنند که در بلندمدت می تواند مخاطرات امنیتی زیادی برای این جوامع به همراه داشته باشد.

بارندگی شدید، موجب وقوع سیل در نوار غزه شده و مردم جنگ زده این منطقه را با 
مشکالت مواجه کرده.

حسن روحانی، روز سه شنبه با پاپ 
فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان 

دیدار کرد.

امواج آب الشه دو نهنگ غول پیکر را به ساحل شهر اسکگنس در انگلیس و مردم شهر را برای گرفتن عکس یادگاری به 
سمت ساحل کشانده است.

نمایی از انجماد آب و 
هوا در اروپا.

چامسکی: اروپا از رسیدگی به 
جنایات غرب امتناع می کند

در شرایطی که بحران مهاجرت به اروپا تشدید شده و این بحران 
ابعاد تازه ای به خود گرفته اســت، نوام چامســکی، اندیشــمند 
سرشــناس آمریکایی به بررســی علل وقوع این بحران و آینده 
اروپای چندفرهنگی پرداخته اســت. نوام چامسکی در این باره 
تأکید کرد: »غیر از کشــتار و ویرانی، اشــغال وحشیانه موجب 
تشدید درگیری های فرقه ای شده است که اکنون در حال تجزیه 
کشورها و کل منطقه است. اشغال میلیون ها نفر از مردم را آواره 
کرد، بسیاری از آنها فرار کردند و جذب کشورهای همسایه شدند، 

کشورهای فقیری که درگیر مقابله با جنایت های غرب است«.

 برنامه داعش برای حمالت بیشتر 
در اروپا

عالی ترین نهاد پلیســی اروپا هشــدار داده که داعش برای انجام 
حمالت مرگبار تر در این قاره در ســال 2۰۱6 تالش خواهد کرد. 
همزمان با این هشدار، پلیس اروپا )یوروپل( یک مرکز جدید مبارزه با 
تروریسم را در واکنش به حمالت ۱3 نوامبر پاریس ایجاد کرده است. 
در بیانیه یوروپل آمده: »دالیل محکمی وجود دارد که انتظار داشته 
باشیم داعش، تروریســت هایی که از داعش انگیزه می گیرند و یا 
یک گروه تروریستی افراطی دیگر، بار دیگر دست به انجام حمله ای 
تروریســتی در نقطه ای از اروپا بزند؛ اما به ویژه در فرانسه، هدف از 

چنین حمالتی بروز تلفات گسترده در میان شهروندان است«.

 داووداوغلو: ایران همسایه است؛ 
رقیب نیست

احمد داووداوغلو، نخســت وزیر ترکیه، گفت: »ایران همسایه 
ماست و رقیب ترکیه نیست«. او تفاوت در دیدگاه های دو کشور 
در خصوص بحران ســوریه را معمولی ارزیابی کرد. داووداوغلو 
درباره برجام و رفع تحریم های ایران نیز گفت: »من از حصول 
توافق در مسئله هسته ای ایران بسیار خرسند هستم. حل این 
مســئله نه تنها برای این کشــور، بلکه برای اقتصاد جهانی نیز 
تحول خوبی است«. وی در پاســخ به اینکه آیا ترکیه در منطقه 
ایران را رقیب خود می بیند؟ گفت: »ما ایران را رقیب نمی بینیم. 
ما همسایه هستیم. در طول تاریخ روابط خوب و بدی داشتیم«.

 طرح عربستان برای ایجاد 
اقتصاد غیرنفتی

عربستان سعی دارد به سمت یک اقتصاد غیرنفتی حرکت کند. 
عربستان سعودی در تالش برای متقاعد کردن سرمایه گذاران 
بین المللی درباره اینکه این کشور توان کنار آمدن با قیمت های 
پایین نفت را دارد، طرح هــای بلندپروازانه ای را برای حرکت به 
ســوی مجموعه ای صنایع جدیــد، از فناوری های اطالعاتی 
گرفته تا شرکت های مربوط به حوزه سالمت و بهداشت اعالم 
کرده است. مقامات ســعودی می گویند، قصد دارند وابستگی 
کشورشــان به نفت و بخش دولتی را کم کنند و به همین دلیل، 
حوزه کارآفرینی کم کم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

بین الملل
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رونق از نوع »غیر تورمی«
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن

گزارش »تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال ۱39۴« که برگرفته از 
آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. براساس این 
گزارش، در دی ماه ســال ۱39۴، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به ۱63۱8 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب به میزان 29.۱ و 8.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 38.۰ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب با ۱.9 و 
3.۱ درصد کاهش همراه بوده است. در دی ماه سال ۱39۴ از میان مناطق 22 
گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط  قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
معامله شده معادل ۷۵.۵ میلیون ریال به منطقه 3 و کمترین آن 2۰.9 میلیون 

ریال به منطقه ۱8 تعلق داشته است.
خاطر نشان می  نماید، گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه »تحوالت بازار 
معامالت مسکن شهر تهران« بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به 
معامالت مسکن و سایر مناطق شهری کشور نمی باشد. در دی ماه سال ۱39۴، 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱6.3 هزار واحد مسکونی 

رسید که در مقایسه با مشابه سال قبل 8.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه 
سال ۱39۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۵.۷ 
درصد بیشترین حجم از واحدهای مســکونی معامله شده را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مزبور در مقایسه با دی ماه سال ۱393، 2.2 واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. توزیع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر 
تهران در دی ماه ســال ۱39۴ حاکی از آن اســت که از میــان مناطقه 22 گانه 
شــهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱3.۱ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 

قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق ۴، 2 و ۱۵ به ترتیب با ســهم ۱۰.۱، ۷.۷ و 6.6 درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است 68.۰ درصد از کل تعداد معامالت 
انجام شده در شــهر تهران صرفا مربوط به ۱۰منطقه شهر )به ترتیب بیشترین 
فراوانی شــامل مناطق ۵، ۴، 2، ۱۵ف ۱۴، ۱۰، 8، ۷، ۱ و ۱۱( بود و ۱2 منطقه 

دیگر تنها 32.۰ درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
در دی ماه سال ۱39۴، متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 38.۰ میلیون ریال 

بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.9 و 3.۱ درصد کاهش 
نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به منطقه 22 )معادل ۱.9 درصد( و بیشــترین کاهش قیمت به منطقه ۱ 

)معادال ۱۰.۴( درصد تعلق دارد.
در دی ماه ســال ۱39۴ از میان مناطق 22 گانه شــهرداری تهران، بیشــترین 
متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای مســکونی معامله شــده معادل ۷۵.۵ 
میلیون ریال به منطقه 3 و کمترین آن با 2۰.9 میلیون ریال به منطقه ۱8 تعلق 

داشته است.

 تحوالت بازار معامالت مسکن در شهر تهران
در ۱۰ ماهه نخســت سال ۱39۴، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به ۱2۵.۱ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۱2.3 درصد کاهش نشــان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر 
مربع بنای واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
شــهر تهران 38.6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با 

کاهش ۱.3 درصدی مواجه بوده است.

سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده بر حسب قیمت یک متر 
مربع بنا در دی ماه سال ۱39۴ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی 2۵ الــی 3۰میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با ســهم ۱۵.۴ درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 2۰ 
الی 2۵ و 3۰ تا 3۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۴.۱ و ۱2.8 درصد، رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است که در 
حدود 6۱.6 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر 

مربع واحد مسکونی )38.۰ میلیون ریال( معامله شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر 
واحد مسکونی در دی ماه سال ۱39۴ نشان می دهد، بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده به واحدهای مســکونی با زیربنای 6۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱6.۴ 
درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا 6۰ و 8۰ تا ۷۰ متر 
مربع به ترتیب با سهم ۱۵.3 و ۱3.2 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در 
مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 8۰ متر مربع، 

۵۷.۵ درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در دی ماه ســال ۱39۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر 
حســب ارزش هر واحد حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی با ارزش ۱3 تا 

۱۰۰ میلیون تومان با سهم ۱۱.۱ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، 
بیشترین سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهــای دارای ارزش ۱3 تــا ۱6۰ و ۱6 تا ۱9۰ میلیون تومــان نیز به ترتیب با 
اختصاص سهم ۱۰.۴ و 9.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند در دی 
ماه سال ۱39۴ حدود ۴۷.8 درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش 
کمتر از 22۰ میلیون تومان اختصاص داشــته است و ۵.2 درصد از واحدهای 
مســکونی معامله شــده نیز ارزشــی بیش از 98۰ میلیون تومان داشته اند. این 

سهم ها در دی ماه سال ۱393 به ترتیب معادل ۴6.9 و ۵.8 درصد بود.

تحوالت اجاره بهای مسکن
در دی ماه سال ۱39۴ شــاخص کرایه مسکن اجاری در شــهر تهران و در کل 
مناطق شــهری نسبت به ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۱.۵ درصد 
رشد نشان می دهد. ماهیت قرادادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم 
می گردند و نیز اثرپذیری شــاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و 
مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 
خاطر نشان می دهد سهم هزینه مسکن )اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و 
غیرشخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی )براساس 

سال پایه ۱۰۰=۱39۰( معادل 28.۴ درصد است.

جمع بندی
بررسی تحوالت قیمت و حجم معامالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در دی 
ماه سال ۱39۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش تعداد معامالت به 
میزان 8.۵ درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به 
میزان 3.۱ درصد است. همچنین حجم معامالت در دی ماه سال جاری نسبت 
به ماه قبل از افزایش قابل توجه 29.۱ درصدی برخوردار بوده است که نشانگر 

استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می باشد.
بهبود محســوس حجم معامالت در این ماه نسبت به ماه قبل همراه با کاهش 
جزیی متوسط قیمت مسکن،  نشانگر آغاز شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن 
شهر تهران است. انتظار می رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کالن و 
نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری 

بخش مسکن همراه شده است، در ماه های آتی نیز تداوم یابد.
همچنین بررسی  تحوالت بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال ۱39۴ نیز مؤید 
تغییر متناســب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم اســت به طوری که شاخص کرایه 
مســکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۱.۵ درصد رشد نشان می دهد.

تردیدانگلیسدررفعتحریمدوبانکایرانی
گاه به رویترز گفتند ناظران  دو منبع آ
انگلیسی در حال بررسی این موضوع 
است که آیا به 2 بانک ایرانی در لندن 
پس از سال ها تحریم اجازه ازسرگیری 
فعالیت بدهند یا نه. این منابع مطلع 
توضیــح دادنــد بانک ملــی و بانک 
بین المللی پرشیا تنها در صورتی قادر 

هستند دراین کشور فعالیت کنند که ضوابط بانک مرکزی 
انگلیس برای شرکت های مالی را رعایت کنند.

توافق هسته ای با ایران موجب شد تا در اوایل ماه جاری 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه بانک های ایران کاهش 
یابــد. این امر می توانــد بانک های ایــران را به انگلیس 
بازگرداند. بانک خاورمیانه ایران و یک مقام ارشــد بانک 
مرکزی این کشــور روز جمعه به رویترز گفتند ایران طی 
هفته های آتی با مرتبط شدن بانک هایش به بانک های 
خارجی از طریق شــبکه ســوئیفت، بار دیگــر به نظام 

بانکــداری جهانی متصــل خواهد 
شــد. به گفته این منابع، بانک ملی و 
بانک بین المللی پرشــیا ماه هاست 
که در حال مذاکــره با ناظران مالی و 
وزارت خزانــه داری انگلیس در مورد 
از ســرگیری فعالیت هایشان در این 
کشور هستند و نامشان در فهرست 
واحد آغاز به کار بانک های جدید وارد شــده اســت. این 
واحد به بانک های جدیدی که می خواهند وارد بازار این 
کشور شوند، کمک می کند. دولت انگلیس طی بیانیه ای 
اعالم کرد: »دولت انگلیس از توسعه روابط تجاری با ایران 
به طور کامل حمایت می کند و تجار انگلیسی را برای بهره 
بردن از فرصت های تجاری ایجاد شده، تشویق می کند... 
با این حال، برخی از تحریم ها همچنان پابرجاست از اینرو 
تجار انگلیسی باید اطمینان یابند که از تمامی رژیم های 

تحریمی پیروی می کنند.«

حداقلحقوقبازنشستگاندرسال۹۵
سخنگوی دولت در نشست خبری 
در خصــوص برنامــه هــای دولت 
برای بازنشسته ها گفت: آنهایی که 
۷۵۰ هزار تومــان حقوق می گیرند 
۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده 
است و حداقل حقوق در سال آینده 
دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست. بلکه 

یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
محمد باقر نوبخت در نشســت خبــری در خصوص 
برنامه های دولت برای بازنشسته ها گفت: همانطور 
که عرض کردم برای سال آینده یک اقدام کلی برای 
تمام شاغلین و بازنشستگان انجام شد و آن این است 
کــه ۱2 درصد به حقوق همه از ســال 9۵ نســبت به 

دریافتی سال 9۴ اضافه خواهد شد.
وی گفت: برای بازنشستگان که یک میلیون و 26۰ 
هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰- ۵۰۰ هزار بازنشسته 

لشــکری هســتند که حقوق بیش 
از یک میلیون نفر از بازنشســتگان 
کشــوری بین ۷۵۰ هــزار تومان تا 
یک و نیــم میلیون تومان اســت؛ 
اقدامی که ما برای بازنشســتگان 
انجام دادیم و جامعــه هدف ما نیز 
این یک میلیون نفر اســت این بود 
که به طور متوســط حقوق آنها 2۰ درصد اضافه شده 
اســت. وی ادامه داد: برای کاهش فاصله و نابرابری 
در راســتای عدالت به نسبت کســانی که حقوقشان 
کمتر است در سال 9۵ صورت گرفته است و عالوه بر 
آن تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش 
بازنشســتگی مطالباتــی دارند بالغ بــر ۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار در بودجــه اختصاص داده ایم 
و تمام کســانی که پاداش بازنشســتگی طلب دارند را 

پرداخت خواهیم کرد.

 تب افزایش قیمت 
اوراق مسکن

اوراق تســهیالت مسکن که یک روز بعد از اجرای 
برجــام مســیر حرکتی خــود را تغییــر داد و با افت 
قیمت مواجه شد، چند روزی است که مجددا رشد 
خــود را آغاز کــرده و به محدوده 9۰ هــزار تومان 

نزدیک شده است.
اوراق تســهیالت مســکن که در ابتدای دی ماه 
رونق چندانــی نداشــت و همگام با رکــود بخش 
مســکن در رکود فرو رفته بود، با نزدیک شــدن به 
زمان اجرای برجــام روند صعودی به خود گرفت و 
با افزایش شــدید قیمت و تقاضا مواجه شــد. روند 
صعودی طولی نکشــید و هیجــان خرید و فروش 
اوراق یک روز بعد از اجــرای برجام فروکش کرد و 
قیمت اوراق مســکن از ســطح 83 هزار تومان تا 
محدوده ۷۷ هــزار تومان کاهش یافــت. اما روند 
نزولی قیمت این اوراق نیز دوام چندانی نداشت و 
معامالت اوراق مسکن از ابتدای هفته و همزمان 
با رشــد بــورس رونق دوبــاره گرفــت و قیمت این 
 اوراق در برخی سررســیدها به 9۰ هزار تومان هم 

رسید.
روند صعــودی قیمت اوراق تســهیالت مســکن 
در حالی همچنــان ادامه دارد که " تســه" آذر ماه 
با اختالف نســبتا زیاد نســبت به ســایر تسه ها در 
قیمــت های 9۰ هزار تومان معامله می شــود. در 
این میان ســایر تســه های ســال 9۴ یعنی اوراق 
اردیبهشت، شــهریور و مهر با قیمت های کمتری 
معامله می شــوند؛ به طوری که تســه اردیبهشت 
با قیمت 86 هزار تومان، تســه شــهریور 8۷ هزار 
تومان و تســه مهر ماه با قیمت 86 هزار تومان در 
 حال معامله هســتند و تقاضــای خرید قابل قبولی

 دارند.
در ایــن میان برخی تســه های ســال گذشــته در 
قیمت های کمتری در حال داد و ســتد هستند، تا 
جایی که تســه مهر و آبان ۱393 با قیمت 83 هزار 
تومان، تســه دی مــاه با قیمت 8۵ هــزار تومان و 
تســه اســفند ماه با قیمت 86 هزار تومان در حال 
داد و ســتد هســتند. همچنیــن تســه فروردین و 
اردیبهشــت، تیر و مــرداد ســال ۱393 در قیمت 
هــای 86 هــزار تومــان معامله می شــود؛ تســه 
خــرداد ماه بــه قیمت 8۵ هــزار تومان رســیده و 
 تسه شــهریور در قیمت 8۴ هزار تومان داد و ستد 

می شود.
با افزایش قیمت تســه ها تا سطح 8۵ هزار تومان، 
متقاضیان خرید وام مسکن باید برای دریافت وام 
6۰ میلیونی مسکن، اقدام به خرید ۱2۰ برگه 8۵ 
هزار تومانی بکنند و در مجموع ۱۰ میلیون تومان 

برای خرید این اوراق هزینه کنند.
بعد ابالغ رســمی مصوبه شــورای پــول و اعتبار 
در خصــوص افزایــش وام مســکن بــه بانــک 
مســکن و اجرایی شــدن پرداخت وام 6۰ میلیونی 
مســکن از ابتــدای دی مــاه، شــرایط جدیــدی 
نیــز بــرای اوراق تســهیالت مســکن در نظــر 
 گرفتــه شــد و قیمــت ایــن اوراق در ابتــدای کار 

تغییر کرد.
طبق شرایط جدید معامله اوراق، کسانی که از قبل 
اوراق مســکن برای وام 3۵ میلیون تومانی با نماد 
قبلی خریــداری کرده اند، اکنــون ضمن فرصت 
برای دریافــت وام 3۵ میلیون تومانی این مزیت را 
نیز دارند که برای دریافــت وام جدید هم از همان 
اوراق قبلی خریداری شــده استفاده کنند و میزان 
تفاوت تا سقف اوراق الزم برای وام جدید را مجدد 

با شرایط تازه خریداری کنند.

رصدخانه

اسامی 9 فراورده غذایی غیر استاندارد در ایران
مدیرکل اســتاندارد تهران 
از ابطــال و تعلیــق 223 
پروانه اســتاندارد در ده ماه 
نخست سال و ابطال پروانه 
استاندارد 9 فرارده غذایی در 
تهران خبر داد. به گزارش 
میــزان، کارشناســان این 

اداره کل پــس از بررســی پرونده هــای چند 
فراورده غذایی ، پروانه استاندارد آنها را ابطال 
کردند. لیســت مــواد غذایی فاقد اســتاندارد 
به شــرح زیر اســت: کباب لقمــه ۷۰درصد 
گوشــت قرمز با نام تجارتی احســان ، غالت 
حجیم شــده برپایه بلغور و غالت ) اســنک ( 

با نــام تجارتــی نانانمکی ، 
دوغ بــدون گاز گرمادیده 
در بسته بندی بطری pet و 
لیوانی با نام تجارتی رهبان 
، دی کلسیم فسفات با نام 
تجارتی دارویی پرتوبشاش 
، کیــک با نــام تجارتی پچ 
پچ ، فراورده یخی خوراکی در بسته بندی پلی 
اتیلن با نــام تجارتی روز ، پروتئین ســویا با نام 
تجارتی گلها ، قند کله شکســته با نام تجارتی 
قند پرنیان ، بســته بندی برنج با نــام تجارتی 
پدید، خدمات ســردخانه امین زاده و خدمات 

سردخانه استقالل.

پیشنهاد برای دو برابر شدن قیمت بنزین
عضــو  فزونــی  فرهــاد 
انرژی مجلس  کمیسیون 
برخــی  ص  خصــو ر  د
صحبت های کارشناســی 
که در خصوص ارزان شدن 
قیمت بنزین به میان آمده 
است، عنوان کرد: الزامی 

ندارد دولت زمانی که قیمت بنزین به باالتر از 
9۰ درصد FOB می رسد، آن را ارزان کند. باید 
توجه کرد که اگر دولت بخواهد قیمت بنزین 
را پایین آورد، بخش مهمی از درآمدهای خود 
را از بین برده است. فزونی تاکید کرد: قیمت 
بنزیــن حتی می توانــد به دو برابــر نرخ فعلی 

برســد. نباید فراموش کرد 
که قیمت بنزین برای دولت 
درآمد ایجــاد می کند. این 
مساله در کشورهای دیگر 
هم به چشم می خورد و باید 
در ایران نیــز به یک عادت 
تبدیل شــود. سال هاست 
که مردم ایران به سوزاندن بنزین ارزان عادت 
کرده اند. باید نرخ به گونه ای باشــد که در هر 
منطقه بر اساس شــرایط دسترسی به بنزین، 
نرخ های متفاوتی اعمال شود. یکسان بودن 
نرخ بنزین در تمام کشــور، یک مســاله غلط 

است که در سالیان گذشته پابرجا بوده است.

نفت تا 1۴ سال دیگر بین  ۴0 تا60 دالر می ماند
نماینــده کویــت در اوپک 
اعــالم کــرد: بــه دلیــل 
کاهش شدید قیمت نفت 
در بازار جهانی سال جاری 
سال ســختی برای کویت 
خواهد بــود و این حقیقت 
کــه افزایــش قیمت نفت 

پس از ســال 2۰۱6 کلید خواهد خورد شرایط 
را برای این کشور دشوار کرده است. به گزارش 
رویترز، نوال الفوزیا اعالم کرد: پس از ســال 
2۰۱6 قیمت نفت روندی افزایشی را در پیش 
خواهــد گرفت امــا قیمت ها تا ســال 2۰2۰ 
در دامنه ۴۰ تــا 6۰ دالر باقــی خواهند ماند. 

الفوزیا با اشــاره به بازگشت 
نفت ایران به بــازار جهانی 
پس از لغو تحریم ها گفت: 
هر گونه عرضــه اضافی در 
بــازار نفت شــرایط قیمتی 
این حامل انرژی را تشــدید 
خواهد کرد. این مقام کویتی 
تأکیــد کرد کــه طی 6 مــاه گذشــته چندین 
درخواست از سوی اعضای اوپک در راستای 
تشکیل جلسه اضطراری مطرح شده است اما 
در مقابل اگر هم جلسه ای تشکیل شده است 
به دلیل عدم همکاری اعضاء شرایط بازار نفت 

را بدتر کرده است.

اقتصاد
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پنجره

خواب آشفته از »پای بی قرار«
10 درصد افراد به این بیماری مبتال هستند و عده کمی درباره آن می دانند

سندرم پای بی قرار )Restless Legs Syndrom( که به اختصار RLS نیز نامیده 
می شــود، بر اســاس آنچه در »وب ام دی« توضیح داده شده، احساس ناراحتی 
خاصی در پا ها )و گاهی دســت ها یا سایر بخش های بدن( است. این ناراحتی به 
صورت خارش، سوزن سوزن شدن، و احساس هایی از این دست ظاهر می شود 
و فرد را وامی دارد که پا ها یا عضو درگیر را مدام حرکت دهد و تا چنین کاری نکند، 

آرام نخواهد گرفت.
این احساس معموال هنگام استراحت، به ویژه وقتی فرد می نشیند یا دراز می کشد، 
شدید تر می شــود. البته، بروز این عالئم دائمی نیست. آن ها می آیند و می روند و 
شدتشان نیز ممکن است تغییر کند. به عالوه، شدت بروز عالئم در افراد گوناگون 
نیز متفاوت است اما یک قاعده کلی حین بروز این عالئم برقرار است: شدت عالئم 
بیماری هنگام غروب یا شب وخیم تر می شود و در برخی افراد چنان موجب اختالل 

خواب می شود که کیفیت زندگی آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
به گزارش سالمت آنالین به نقل از پریونشــن،   آمار ها حکایت از آن دارند که ۱۰ 
درصد آمریکایی ها به این سندروم مرموز مبتال هستند. دکتر دیوید رایزن، محقق 
خواب و استادیار عصب شناسی در دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا، 
می گوید متخصصان تقسیم بندی کالسیکی برای RLS دارند و آن در دو دسته 

اولیه و ثانویه جای می دهند.
این متخصصان »RLS ثانویه را حاصل برخی مشکالت قابل تشخیص، مانند 
کمبود آهن یا بیماری های کلیوی، به حساب می آورند«. اگر این مشکالت بنا به 
مورد با مصرف مکمل های آهن یا پیوند کلیه برطرف شود، عالئم این سندرم نیز 
از بین خواهد رفت اما RLS اولیه خصوصیتی ژنتیکی به حســاب می آید که فرد 
با آن متولد می شــود. در سایه پیشرفت هایی که در پژوهش های ژنتیک طی ۱۰ 
سال اخیر حاصل شده، تفکیک و تمایز میان این دو دسته تا حدودی از میان رفته 
اســت. از سوی دیگر، چنین نیســت که همه مبتالیان به بیماری های کلیوی یا 
کمبود آهن به RLS هم مبتال شــوند. آنچه اکنون می دانیم این است که ظاهرا 
کمبود آهن و بیماری  کلیوی می تواند زمینه بروز این بیماری را در افرادیفراهم کند 

که استعداد ژنتیکی دارند.

دانشمندان هنوز علت دقیق ابتال به سندروم پای بی قرار را نمی دانند. آنچه اکنون 
مسلم است این نکته است که شیوع این سندرم در میان زنان حدود دو برابر مردان 
است، و هر چند ممکن است پاگیر هر فردی شود، عالئمش معموال با افزایش سن 
وخیم تر خواهد شد. رایزن می گوید: محققان تعدادی ژن را شناسایی کرده اند که 
ظاهرا می توانند در بروز RLS نقش ایفا کنند. البته در حال حاضر دانش ما از این 
بیماری بسیار ابتدایی است. پژوهش های بسیاری باید انجام شود تا بدانیم چگونه 

ژن ها می توانند سبب بروز این سندروم شود.«
با این حال، جنبه های مهمی از این ســندرم هست که متخصصان در موردشان 

اطمینان دارند: 

یک بیماری واقعی
رایزن می گوید این ســندرم بی تردید یک بیماری واقعی است. اگر بی قراری پای 
افراد آنقدر شــدید باشد که مانع خوابیدنشان شود، نه تنها آن ها همیشه احساس 
خسته خواهند کرد، بلکه با افزایش خطر بیماری های قلبی، فشار خون باال، و به 
طور کلی زندگی نه چندان ســالم مواجه خواهند بود. حتی پژوهش هایی ابتدایی 
هستند که نشان می دهند RLS وخیم می تواند با خطر باال تر سکته مغزی مرتبط 
 RLS باشد. طبق اعالم موسسه ملی سالمت آمریکا، پزشکان برای تشخیص

معموال چهار معیاردارند: 
۱.     عالئم شب ها وخیم تر از صبح هاست. 

2.     تمایل فرد به حرکت دادن پا ها بســیار شدید اســت و به رفتاری ناگزیر تبدیل 
می شود. 

3.     ظاهرا استراحت کردن یا خوابیدن سبب بروز عالئم می شود. 
۴.     ظاهرا با حرکت دادن مداوم پا ها عالئم از بین می رود. 

دارو درمانی، نه برای همه
رایزن می گوید برای برخی افراد، حرکت مداوم تنها اقدام موثری است که آرامشان 
خواهد کرد، اما متاســفانه اثر این اقدام موقت اســت، یعنی وقتی دیگر پایشان را 

تکان ندهند، مشــکل هم اغلب بالفاصله برمی گردد. بــرای برخی از این افراد، 
البته نه همه، می توان از دارو کمک گرفت. برخی از این دارو ها روی گیرنده های 
مربوط به انتقال دهنده عصبی دوپامین در مغز عمل می کنند، برخی دیگر بر ورود 
کلسیم به ســلول ها اثر می گذارند، و البته داروهای دیگری هم هستند که جنبه 
تخدیری یا تســکینی  دارند. او می گوید دلیل تاثیر این دارو هــا در چنین مواردی 

دقیقا روشن نیست. 
در مقابل، افرادی که به RLS مالیم مبتال هســتند ممکن است با تغیر ساده ای 
در سبک زندگی مانند افزایش تحرک جسمانی و ورزش و مصرف کمتر کافئین بر 
مشــکل غلبه کنند. رایزن می گوید گاهی برای رفع بی قراری پا ها به نوع دیگری 
از تحریک حســی، مانند حرکات کششی روزانه یا حتی صرفا ماساژ مناسب، نیاز 
داریم که تحریک حسی حاصل از این سندروم را خنثی کند. به همین دلیل است 
که برای برخی افراد وان آب گرم یا جکوزی راه حل بسیار مطلوب و متبوعی است. 
برخی هم هستند که می گویند دستگاه های ماساژ مورد تایید سازمان غذا و داروی 

آمریکا در رفع عالئم بیماریشان موثر بوده است. 

غوز باالی غوز
رایزن می گوید این بیماری  را فقط و فقط می توان بر اساس عالئمش، و نه به هیچ 
طریق دیگری، تعریف کــرد و توضیح داد، در نتیجه بســیاری از افراد غیرمبتال 
درکی از آن ندارند. به همین دلیل اســت که بسیاری از بیماران شکایت مشترکی 
دارند: »اعضای خانواده می گویند مگر به سرت زده که شب ها مدام راه می روی. 
چرا نمی توانی ســر جایت بند شــوی؟« در واقع یکی از مشکالت اساسی سندرم 
پای بی قرار همین جنبه اجتماعی این بیماری اســت. متاسفانه، در اغلب موارد، 
توضیح دادن این بیماری به افرادی که به آن مبتال نیســتند بسیار دشوار است، و 
همین امر سبب ناراحتی بیشتر در افراد مبتال می -شود. افرادی که سردرد دارند به 
راحتی می توانند از مشکلشان حرف بزنند. کافی است بگویند »سرم درد می کند«؛ 
دیگران به آسانی می فهمند که آن ها چه می گویند و از چه مشکلی حرف می زنند. 
اما بسیاری از مبتالیان به RLS نمی دانند چگونه باید مشکلشان را شرح دهند. 

آلودگی هوا باعث عارضه های چشمی می شود
فارس- مهدی رخصت یزدی فوق تخصص قرنیه و جراحی های چشــم گفت: به طورکلی هر 
عاملی که باعث کاهش تولید یا تغییر کیفیت اشک شود، می تواند منجر به بروز خشکی چشم 
شود که عوامل محیطی و باال رفتن سن از نشانه های عمده آن هستند. آلودگی هوا باعث تشدید 
خشــکی چشــم می شود و در افرادی که زمینه خشکی چشم دارند نیز ممکن است نشانه های 
محســوس تری بروز کند. وی افزود: در شــرایط آلودگی هوا، سموم موجود در آلودگی هوا، به 
چشم واردشده و آثار زیان بار خود را بر فرد تحمیل می کند؛ معمواًل این سم ها در اشک حل شده 
و الیه چربی اشک را از بین می برند. این فعل  و انفعال باعث تبخیر اشک شده و همین مسئله، 
خشــکی چشم را در پی دارد. از سوی دیگر این نوع آلودگی ها روی سلول های سطح چشم نیز 
تأثیر منفی می گذارند. در این حالت ســلول های ترشح کننده مخاط اشکی نیز آسیب می بینند 

و همین مسئله، خشکی چشم را افزایش می دهد.

دالیل بروز پیری زودرس در جوامع شهری
تســنیم- محمــد دریایی متخصص علوم زیســتی و گیاهان دارویی گفــت: واژه »مزاج« از 
َمزج و در  فرهنگ واژگان طب ســنتی مفهوم آن درهم آمیختن یا درآمیخته شــده، بوده و 
»َامزجه« جمع مزاج اســت.کیفیت حاصل شــده از ترکیب و امتزاج عناصر را در طب ایرانی 
»مزاج« گفته می شــود و به 9 دســته تقســیم می شود. یک دســته از مزاج ها وجود خارجی 

ندارد، اعتدال مطلق است.
وی افزود: شناختن مزاج و غذا خوردن متناسب با مزاج خود از راه های سالمتی است، متاسفانه 
این روزها مردم هرچه که دوست دارند، می خورند و کاری به مزاج آن و تناسب مزاج غذا با مزاج 
بدن خود ندارد.بدون شک تغذیه  سالم یکی از رازهای جوانی و شادابی است. فعالیت های انسان 
در زمینه های گوناگون به ســرعت در حال گسترش و پیشرفت است و کیفیت غذای افراد نیز 

با همان سرعت پسرفت می کند.

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره چاقی کودکان
شــفا آنالین- چاقی و اضافه وزن کودکان اثر مســتقیم انتخاب شیوه زندگی خانواده ها است. 
عوامل بیولوژیکی، عدم دسترســی به غذاهای ســالم، کاهش فعالیت های بدنی در مدرسه و 
بازار غذاهای ناسالم و چرب، از عوامل این اپیدمی محسوب می شوند و به شدت آن دامن می 
زنند.کارشناسان، اقداماتی از قبیل ترویج شیوه زندگی سالم و وضع مالیات های سنگین روی 
نوشیدنی های شیرین را در رفع این معضل مفید می دانند؛ گرچه اقدامات الزم برای مقابله با 

چاقی در کودکان تا امروز بسیار کند و غیر قابل اجرا بوده است.
درمان معضل چاقی نیازمند برنامه ریزی دقیق اجتماع و خانواده است. افزایش تمایل کودکان 
به بازی های رایانه ای و انواع تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن هوشــمند و لپ تاپ نیز یکی 
از مهمترین دالیل اضافه وزن اســت که احتمــال ابتال به بیماری های متابولیک و قلبی را در 

سال های بعد زندگی افزایش می دهد.

عللبروزسردردبعدازغذاخوردن
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفــت: مغز انســان با 
دریافــت فرکانس هــای عصبــی، 
وضعیت جسم را بررســی می کند و 
در صورت وجــود عارضه در عضوی 
از بدن، پیغــام آن را با ایجــاد درد در 
نواحی مختلف سر، به انسان مخابره 

می شود.استفاده از ُمسکن در این مواقع جهالت محض 
است و باید در پی رفع مشکل از بدن بود. به طور کلی 29 
مدل ســردرد وجود دارد که هر کدام، حاکی از عیب در 

قسمتی از بدن است.

وی افزود: ســردردی کــه معمواًل 
درد در پشــت چشــم و شــقیقه بروز 
پیدا می کند نشــانه ضعف در معده, 
سوء هاضمه و مشــکالت سیستم 
گوارش اســت که مالش پشت ساق 
پــا و مصرف دم کرده آویشــن به رفع 
ســردرد کمک می کند.مصرف یک 
قاشق مرباخوری تخم بارهنگ با گالب و آب گرم صبح 
ناشتا به رفع این نوع سردردها کمک می کند، همچنین 
عدم مصرف آب یا ساالد یا ماست با غذا خود از راه های 

پیشگیری از سردرد بسیار مفید است.

خرماوکشمشهمقندخونراباالمیبرند
ایســنا- دکتر رضا امانی با اشــاره به 
شیوه کنترل قند خون با تغذیه توضیح 
داد: بــرای مقایســه تاثیــر غذاها بر 
افزایش قند خون، شــاخصی به نام 
گلیسمی وجود دارد که نشان می دهد 
غذاهای حــاوی کربوهیدرات تا چه 
اندازه می توانند بر میزان قندخون یا 

بیماری دیابت اثر بگذارند. مصرف انواع عســل، خرما، 
توت خشــک، رطب، انگور نیز برای بیمــاران مبتال به 
دیابت توصیه نمی شود. وی با اشاره به خوراکی هایی که 
محدودیت مصرف کمتری برای مبتالیان به قند خون 

یا دیابت دارند، گفــت: میوه هایی از 
جمله مرکبات، انواع توت ها، ســیب 
درختی، آلبالــو، گیالس، حبوبات و 
نان های حاوی سبوس، محدودیت 
مصرف کم تری بــرای افراد مبتال به 
قندخون دارند.باید توجه کرد با این که 
مصرف خرما، کشمش و توت خشک، 
جایگزین مناسبی برای قند و شکر در افراد مبتال به دیابت 
است ولی به این معنا نیست که این مواد خوراکی موجب 
باال رفتن قندخون نمی شوند و یا به هر مقدار قابل مصرف 

هستند؛ این امر در مورد عسل نیز صدق می کند.
توصیه هایی برای افزایش 
اعتماد به نفس و خودباوری

شــفا آنالین- برای اینکه همه اطرافیان و آدم های 
اطرافتان روی حرف شــما حســاب کنند و به عبارت 
ســاده تر جدی فرضتان کنند باید مجهــز به اعتماد 
به نفس باشــید، اما رســیدن به اعتمــاد به نفس هم 
یک شــبه ممکن نیســت. دکتر رســولیان برایتان از 
تکنیک هــای باورپذیری و افزایــش اعتماد به نفس 

می گوید که می خوانید.
اول خودتان را جدی بگیرید

برای اینکه دیگران شــما را جدی بگیرنــد ابتدا باید 
خودتان شــخصیت وجودی تان را جــدی بگیرید و 
خودتان را باور داشــته باشید. برای رســیدن به این 
هدف از 2 وجه بیرونی و درونی می توان این موضوع 
را تحت بررسی قرارداد که در این مورد وجه درونی آن 
از اهمیت بیشــتری برخوردار است. اگر بخواهیم از 
بعد درونی به این موضوع نــگاه کنیم باید روند افکار 
و احساساتمان را تغییر دهیم. فردی موفق است که 
واقع بین باشد و مســئولیت رفتارهای خود را بپذیرد. 
برای مثال اگر در جایی مرتکب اشتباه شد آن را قبول 
کند و در جهت اصالح آن برآید. چنین شخصی خود 

را باور دارد و این دلیل موفقیت او است.
فرار از رنج روانی

فردی که توانایی های خود را باور نداشــته باشــد به 
دســتاوردهایی که آرزویش را دارد نمی رســد. چنین 
شخصی واقع بین نیست و به همین دلیل مسئولیت 
خطاهای خــود را نمی پذیرد چون فکــر می کند اگر 
اشتباهات را گردن بگیرد باعث بروز نوعی درد و رنج 
ذهنی و روانی در خود می شــود. به همین دلیل این 
گروه از افراد ترجیح می دهند بــرای فرار از واقعیت، 
دیگران و شــرایط بیرونی را تنها دلیل اشتباهاتشان 
معرفی و با این کار خود را از فشار روانی خالص کنند.

تکنیک های باورپذیری
تکنیک هایــی وجود دارد کــه از طریق آن می توان 
اعتماد به نفس را در افــراد تقویت کرد و خودباوری 
را در آنهــا افزایش داد. یکی از ایــن تکنیک ها این 
اســت که افراد کار خود را جدی بگیرند. برای مثال 
به کوچک ترین کاری که انجــام می دهند اهمیت 
دهنــد و آن را جدی در نظــر بگیرنــد. وقتی درون 
ذهنمــان این گونه فکــر می کنیم کــه کارهایی که 
انجام می دهیم چندان مهم نیست و جزو کارهای 
ارزشــمند به حســاب نمی آید، تاثیر زیادی در عدم 
باورپذیری مــان دارد و در واقــع باعــث ایجاد حلقه 
معیوبی می شــود؛ یعنی در فرد ایــن حس به وجود 
می آید که نه خود ارزشمند است و نه کاری که انجام 

می دهد اهمیت دارد.
وانمود کنید اعتماد به نفس دارید

نحــوه صحبت کــردن و حــرکات بدن یکــی دیگر 
از راه هایــی اســت کــه می تــوان از طریــق آن در 
دیگران تاثیر گذاشــت و به اصطــالح کاری کرد که 
اطرافیان شــما را جدی در نظر آورنــد. تحقیقاتی که 
در ایــن زمنیه انجام شــده نشــان داده افــرادی که 
اعتماد به نفس باالیی دارند معموال سرشــان را بلند 
می کنند، نگاه چشــمی متداوم تری با دیگران برقرار 
و با صــدای بلند صحبــت می کننــد. دقیقا حاالت 
 این گروه از افراد شــبیه ورزشــکاری است که گلی را 

به ثمر رساند.

سالمت
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فدراســیون فوتبال که این روزها به خاطر نرسیدن تیم امید به المپیک مورد 
انتقاد قرار گرفته است به اظهارات اخیر خاکپور و مایلی کهن پاسخ داد. یک 

افشاگری هم در مورد پیشــنهاد مایلی کهن صورت گرفته است.
امیرحسین حســینی به اتفاقات اخیر پیرامون تیم امید و فدراسیون فوتبال 
واکنش نشــان داد و گفــت: در مدت اخیــر صحبت ها و اظهــار نظرهای 
متعددی در خصوص تیم ملی امید و نتایج به دســت آمده در این تیم مطرح 
شــد و شب گذشته ســرمربی این تیم در برنامه 9۰ حضور یافت و مطالبی را 

مطرح کرد که نیاز به پاسخگویی دارد.
وی افزود: همانطور که اصحاب رســانه و مردم عزیز می دانند، 
فدراســیون فوتبال به تمام تیم های ملی خود به چشــم فرزندان 
خــود نگاه کرده و همــه آنها را به یک صورت و به یک چشــم می 
بیند و برای آنهــا برنامه ریزی و آن را اجرا می کند. کارشناســان 
و متخصصــان فوتبال بــه خوبی می دانند تجهیــز تیم های ملی 
فوتبال بسیار ســخت و به مراتب دشوارتر از تجهیز و آماده سازی 
در تیم های باشــگاهی اســت. چرا که بازیکنان در اکثر مواقع در 
اختیار باشــگاه های خود بــوده و در مدت زمان بســیار کوتاه در 
اختیار تیم ملی هســتند. از همین رو اســت که عملکرد بازیکنان 
بزرگ جهان در تیم های ملی کشورشان در مقایسه با باشگاهشان 
مورد انتقاد قرار می گیرند. وی در ادامه افزود: به طور مشــخص 
تیم ملی امید با کادر مدیریتی، سرپرســتی و فنی جدید یک سال 
و نیم گذشــته تالش زیادی برای این تیم انجام داد و متاســفانه 
علیرغم تمام تالشــها، هزینه ها و حمایتهای فدراســیون فوتبال 

و وزارت ورزش و جوانان و صد البته تالش تمام اعضــای این تیم به نتیجه 
مورد نظر منتهی نشــد و فدراســیون فوتبال بابت این اتفاق از مردم عزیز و 

عالقه مندان به فوتبال عذرخواهی کرد.
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: اما به مطالب مطرح شده باز می گردیم. 
حبیب کاشانی، کادر مدیریتی این تیم  و همه اعضای کادر فنی و بازیکنان 
زحمات زیادی برای این تیم کشــیدند که از همه آنها تشکر می کنیم. شب 
گذشــته محمد خاکپور در مصاحبه با برنامه 9۰ عنوان کرد چرا بعد از اتمام 
مسابقات هیچکس از ما تشــکر نکرد؟ نمی دانم آیا ایشان در جریان تشکر 
فدراســیون فوتبال بالفاصله بعد از بازی با ژاپن هستند یا خیر اما این اقدام 
که برای اولین بار و پس از حذف تیم صورت پذیرفت و مورد انتقاد بســیاری 
از رســانه ها نیز قرار گرفت، توسط فدراســیون فوتبال انجام شد و برخی از 
رسانه ها عنوان داشتند: »اقدام جالب فدراســیون فوتبال بعد از حذف تیم 

ملی امید.«
رئیس روابط عمومی فدراســیون در ادامه باین کرد: آقای خاکپور شــما که 
می گویید از ما تشکر نشــد، آیا زمانی که فدراسیون فوتبال و شخص رئیس 
فدراسیون برای حضور شــما در نیمکت تیم ملی تالش کرد، از فدراسیون 
فوتبال تشــکر کردید؟ همه می دانید که مدرک مربیگری شــما مورد قبول 
کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار نگرفته بود و علیرغم همه مشکالت و موانعی 
که بر سر این راه وجود داشت، فدراسیون فوتبال از تمام ابزار خود استفاده 
کرد تا شما بر روی نیمکت تیم ملی فوتبال امید ایران بنشینید. کمی صادق 
باشیم. آیا شــما تشــکر کردید؟ در حالی که تا این لحظه و بعد از انتقاد شما 

در این خصوص مجبور به پاسخگویی شدیم.

وی در ادامه گفتگــو با مهر گفت: در بخش دیگــری از مصاحبه خود گفته 
اید فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش برای شــما کاری نکرده است اما ای 
کاش با صداقت کامل می گفتید منظور از کاری نکرده چیســت؟ برگزاری 
اردوهای متعــدد داخلی و بیــن المللی، هزینه های بــاالی صورت گرفته 
توسط فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان و بازی های دوستانه در 

کشــورهای مختلف آسیایی و اروپایی، کاری نیست؟
حســینی ادامه داد: طی یک ســال و نیم گذشــته نزدیک به ۱2۰ روز اردو 
در قالب حدود ۱۵ اردوی داخلی و بین المللی در کشــورهای عمان، ترکیه 

)3 اعــزام(، کویت، هلند، قطــر، امارات )دو اعزام( در زمــره برنامه آماده 
ســازی فدراســیون فوتبال برای این تیم بوده که پیش از شــروع مسابقات 
نیز ســازمان لیگ فوتبال ایران بارها جلســاتی را با کادر فنی این تیم برگزار 
کردند و برنامه مســابقات لیگ امســال را با توجه به خواســته و برنامه کادر 
فنی تیم ملی امید انجام و ســازمان لیگ به دلیل تعویق در مسابقات بخاطر 
این تیم که از اهمیت بســیار باالیی برای فدراســیون فوتبال برخوردار بود، 
به بی برنامگی متهم شــدند اما با این حال به خاطر منافع تیم ملی، سازمان 
لیگ برنامه مســابقاتی  خود را تغییر داد تا مطابق خواســته این تیم باشــد و 
این در حالی است که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای این تیم کاری 
انجام نداده اســت! مردم بهترین قاضی برای تعیین صداقت افراد هستند.

رئیــس روابط عمومی در ادامه گفت: اما صحبت پایانی این اســت بعد از به 
وجود آمدن مشــکالت برای حضور شــما بر روی نیمکت تیم ملی، امکان 
عقد قرارداد با شما ســخت بود اما به هر جهت فدراسیون تالش کرد تا شما 
روی نیمکت تیم ملی فوتبال امید ایران بنشینید. البته پس از آن قراردادی 
هم تنظیم شد که مورد قبول و پذیرش شما قرار نگرفت و فدراسیون فوتبال 
در این امــر صادقانه رفتار و قرارداد را مجددا تنظیم کرد و مطابق خواســته 
های شــما آن را تغییر داد. اما دلیل عدم امضای آن توسط شما و عدم ارائه 
آن به فدراسیون فوتبال مشخص نیست. ای کاش شب گذشته در این باره 
نیز صحبت می کردید که چرا پس از آنکه قرارداد شــما مطابق خواسته تان 
تغییر کرد، حاضر به امضای آن نشــدید و اگر باز هم مشــکلی وجود داشت 

چرا به صورت شــفاف و رو در رو به فدراسیون فوتبال اعالم نکردید.
وی گفــت: اما باز گردیم بــه صحبت های چنــد وقت اخیر مدیــر فنی تیم 

ملی امید. محمد مایلی کهن در زمره افراد با ســابقه، تالشــگر و زحمتکش 
فوتبال ایران اســت که زحمات زیادی برای این تیــم و تیم های ملی ایران 
در رده های مختلف کشــیده اند و من شــخصا احترام زیادی برای ایشــان 
قائل هستم. اما انتقاد وارده بر ایشان این است: چرا پس از آنکه فدراسیون 
فوتبال ســرمربی تیم ملی بزرگســاالن را ممنوع المصاحبه کرد و از ایشان 
خواســت تنها در مورد مسائل فنی صحبت کند و ســرمربی تیم ملی مطابق 
قرارداد خود با فدراســیون این کار را انجام داد، شــما این کار را نکردید؟ آیا 
در این زمینه با شــما صحبت نشــد در حالی که همه رســانه ها و مردم می 
دانند که فدراســیون فوتبال بارها در ایــن خصوص تذکراتی را به 
شــما داد که متاســفانه هیچگاه انجام نشد. بله صحبت کردن در 
خصوص مسائل فنی در زمره وظایف و اختیارات مربی و اعضای 
کادر فنی اســت در حالی که ســایر موارد و مســائل و به خصوص 
مباحث مدیریتی در حیطه اختیارات سرمربی و کادر فنی تیم ملی 
نبوده و در اختیار فدراســیون فوتبال است که شــما متاسفانه این 

موضوع را رعایت نکردید.
رئیــس روابط عمومی فدراســیون فوتبال در ادامــه گفتگویش با 
خبرنــگار مهر بیــان کرد: دلیــل انتقادهای بی شــمار و مصاحبه 
های مکرر شــما را در مورد ســرمربی تیم ملی نمی دانم اما حتما 
خاطرتان هست روزی را که جنابعالی به همراه آقای فریادشیران 
به دفتر رئیس فدراسیون آمدید تا در خصوص موضوعی با ایشان 
صحبت کنید. البته از قضــا بنده و آقای محمدنبی، دبیرکل وقت 
فدراســیون نیز در دفتر ایشــان بودیم. حتما یادتان می آید که چه 

پیشــنهادی در خصوص آقای کی روش و مربی معروف ترکیه ای دادید؟
حســینی ادامه داد: آقای مایلی کهن، این اولین و آخرین پاسخ فدراسیون 
در خصوص انتقادهای شماست اما لطفا خودتان را جای سرمربی تیم ملی 
بگذاریــد. آیا با این همه حاشــیه و مصاحبه ای که تنها یــک نفر اخیرا برای 
شما ایجاد کرده می توانید کار کنید؟ یادمان نرود تیم ملی برای مردم ایران 
اســت و شــما  به عنوان یک پیشکســوت که قطعا عرق زیادی به تیم ملی 

دارید، می بایســت بیشتر هوای آن را داشته باشید.
وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر افزود: مدیر فنی تیم امید 
امروز مطالبی را عنوان کرده که باز نیاز به روشــنگری و پاســخگویی دارد. 
محمد مایلی کهن ادعا کرده »فدراسیون فوتبال کمک مالی وزارت ورزش 
بــه این تیم را به تیم ملی امید پرداخت نکرده اســت« آیا برای صحبت های 
خود دلیل و مدرکی دارید یا این صحبت ها نیز که باز هم در زمره مسائل فنی 
تیم نیســت، مانند سایر صحبت هایی اســت که بدون دلیل و مدرک عنوان 
می کنید؟ فدراســیون فوتبال بالغ بر ۵ میلیارد تومان بــرای این تیم هزینه 
کرده که قطعًا محمد مایلی کهن با توجه به ســمت فنی شان در این تیم، از 
هزینه های مربوطــه و همچنین کمک های مالی وزارت ورزش که تنها در 

زمان اعزام این تیم نبوده است، اطالعی ندارد.
حســینی در پایان گفت: فدراســیون فوتبال هیچگاه در مقام پاســخگویی 
به اعضــای کادر فنی تیم هــای ملی خود نبــوده و نخواهد بــود اما برخی 
ابهامات در مصاحبه های اخیر باعث شــد تا به جهت تنویر افکار عمومی و 
روشــن شــدن این موضوع، مطالبی را به اطالع مردم عزیز و عالقه مندان 

برسانیم. فوتبال 

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

راجر فدرر با یک پیروزی 
دیگر خودش را به نیمه نهایی 
مسابقات اپن فرانسه رساند.

تیتر دو

خادم: مجروح جنگی را 
بیرون ببرید!

آزادکاران حاضر در اردوی تیم ملی که با هدف کســب 
موفقیــت در رقابت های المپیک روزهای ســختی را 
پشت سر می گذرانند، این روزها زیر نظر کادر فنی تیم 
ملی خود را برای حضور در تورنمنت فرانسه و مسابقات 
قهرمانی آسیا آماده می کنند. مهمترین نکته ای که در 
بدو ورود به خانه کشــتی از ذهن هر فردی خطور می 
کند، جدیت بسیار زیاد کادر فنی و در راس آنها رسول 
خادم در تمرینات است؛ تمریناتی که در آن هیچکدام 
از آزادکاران چه شاخص و غیر شاخص نمی توانند از زیر 
فشار آن شانه خالی کنند. تمریناتی که کمتر از مبارزه 
رسمی و یک جنگ تمام عیار نیست. آزادکاران حاضر 
در اردوی تیم ملی یکی از روزهای ســخت و نفسگیر 
خود را پشت سر گذاشتند. در این تمرین آزادکارانی که 
قرار است به تورنمنت فرانسه اعزام شوند در 2 گروه با 
حریفان خود به یک مبارزه نفسگیر و جدی پرداختند و 
در سوی دیگر خانه کشتی نیز نفراتی که قرار است به 
مسابقات آسیایی اعزام شوند به همراه جوانان آزادکار به 
مبارزه پرداختند. خادم در ابتدای این تمرین شاگردان 
خود را در گوشه ای جمع کرد و به آن ها این نکته را یادآور 
شد که زمان چندان زیادی پیش رویشان نیست و باید 
هر چه سریعتر خود را به اوج آمادگی برسانند و ایرادات 
فنی خود را برطرف کنند. وی در طول این تمرین نیز با 
فریاد شاگردان خود را خطاب قرار داد و گفت: "جایگاه 
هیچ کشتی گیری در هیچ مسابقه ای حتمی نیست و 
نباید گول اسامی داده شده را بخورید" خادم در خالل 
تمرین نیز دیگر مربیان که حسین نقیبی مربی کهنه 
کار مازندرانــی نیــز در میان آنها به چشــم می خورد را 
دور هم جمع کرد و به آنها این نکته را گوشــزد کرد که 
فرصت چندانی تا مسابقات پیش رو باقی نمانده و باید 
کشتی گیران را به هجوم هر چه بیشتر به سمت حریفان 
و گرفتن امتیاز از آنها وادار کنند. در جریان این تمرین 
در یکی از تشک ها کمیل قاســمی سنگین وزن تیم 
ملی که خود را برای حضور در تورنمنت فرانسه و پس 
از آن نیز مسابقه کسب سهمیه المپیک آماده می کند 
مقابل پوریا رحمانی در حال مبارزه بود که ناگهان فریاد 
رحمانی به هوا بلند شد و بر روی تشک افتاد و مچ پایش 
را گرفت؛ فریادی که باعث شــد تمامی نگاه ها به آن 
سمت معطوف شود و برای لحظات کوتاهی آزادکاران 

دست از کار بکشند.

خداحافظی بوفون پس از 
جام جهانی ۲018

دروازه بان افســانه ای فوتبال ایتالیــا پس از پایان 
رقابتهای جام جهانی 2۰۱8 دســتکش های خود 
را خواهــد آویخت. این دروازه بان 3۷ ســاله با تیم 
ملی ایتالیا قهرمان جام جهانی 2۰۰6 شده و شش 
بــار هم با یوونتوس قهرمانی ســری آ را در کارنامه 
دارد. بر پایه گزارش ســایت گل، دروازه بان پیشین 
تیم فوتبال پارما اعالم کــرده در پایان جام جهانی 
2۰۱8 روسیه از فوتبال کناره گیری خواهد کرد. وی 
گفت: در جام جهانی 2۰۱8 به میدان خواهم رفت 
و ســپس زمان بسته شــدن در فرا می رسد. بوفون 
۱۵۴ بازی ملــی در کارنامه دارد ضمن اینکه ۵۰۰ 

بازی برای یووه انجام داده است.

حضور پلیس ایتالیا در 
باشگاه میالن

آدریانــو گالیانی، نایــب رئیس باشــگاه میالن در 
جریــان تحقیقات گســترده پلیــس ایتالیا در مورد 
پولشــویی و فرار از مالیات گسترده بین سال های 
2۰۰9 تــا 2۰۱3 در فوتبال ایتالیــا، مورد بازجویی 
قرار گرفته اســت. بین سال های 2۰۰9 تا 2۰۱3 
و در جریان نقــل و انتقال بازیکن در فوتبال ایتالیا 
تخلفات مالی گســترده ای صورت گرفته و پلیس 
ایتالیا در حال تحقیقات در همین زمینه است. 3۵ 
باشگاه سری آ و بی درگیر این پرونده فساد هستند 
و بــه همین منظور امروز باشــگاه میــالن میزبان 
پلیــس ایتالیا بود تا مدارک موجــود در مورد نقل و 
انتقاالت روســونری ها مورد بررســی قرار بگیرد.  
به ادعای خبرگزاری آنســا، گالیانی،  لوتیتو)مدیر 
التزیــو(، دی لورنتیس)مدیــر ناپولــی( و مدیران 
سابق یوونتوس) ژان کلود بالن و موجی( از جمله 
افرادی هســتند کــه در این زمینه مــورد بازجویی 

قرار گرفته اند.

پرز: رئال در زمستان خریدی 
نخواهد داشت

فلورنتینو پرز، رئیس باشــگاه رئــال مادرید هرگونه 
قصــد این باشــگاه بــرای خرید بازیکــن در نقل و 
انتقاالت زمستانی را رد کرد. رسانه های اسپانیایی 
با توجه به محروم شدن رئال از سوی فیفا برای خرید 
بازیکن در دو پنجره نقل و انتقاالتی آتی، از تصمیم 
مدیریــت این باشــگاه مبنی بــر خریــد بازیکنانی 
چون ریکاردو رودریگز از ولفســبورگ و بنتانکور از 
بوکاجونیورز در نقل و انتقاالت زمستانی فعلی که 6 
روز بــه پایانش باقی مانده خبر داده اند اما فلورنتینو 
پرز این شــایعات را در مصاحبه با فرانس فوتبال رد 
کــرد. او در همیــن رابطه گفــت:" محرومیت فیفا 
برای ما دردناک بود. لکه دار کردن شــهرت رئال با 
چنین اتهامی برای ما سخت و دشوار است؛ چون ما 
اطمینان داریم که اتهامات وارده بی اساس است. 
ما توجه ویژه ای به بازیکنان خارجی زیر ۱8 ســال 
خودمــان داریم و هیچ کار خــالف قانون در جذب 

آنها انجام نداده ایم. 
در نقل و انتقاالت زمســتانی فعلی، بازیکن جدیدی 
خریــداری نخواهیم کرد. این مســاله هیچ ارتباطی 
با محرومیــت فیفا ندارد چــون مجموعه ای که در 
اختیار داریم بســیار باکیفیت اســت و مربی بزرگی 
چون زیدان هم هدایــت آن را بر عهده دارد. زیدان 
محبوبیت فوق العــاده ای در میان هواداران دارد و 

به او اطمینان داریم."

 واکنش فردوسی پور به گزارش 
کمیسیون اصل نود

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی درباره فساد در فوتبال 
واکنش های مختلفی در پی داشــته است که آخرین واکنش مربوط به 
تهیه کننده و مجری برنامه نود اســت. در گزارشی که کمیسیون اصل 
نود مجلس روز یکشــنبه درباره فســاد در فوتبال منتشــر کرده بود، به 
مســائل و موارد مختلفی اشاره شــده بود؛ از جمله اشاره به »یک برنامه 
ورزشی پربیننده  و تاثیرگذار در ورزش« که برنامه نود را متبادر می کرد. این 

موضوع با واکنش عادل فردوســی پور مجری و تهیه کننده برنامه نود 
مواجه شــد. فردوسی پور در برنامه نود که بعد از دو هفته تعطیلی 

مجددا از امشــب روی آنتن رفت، به این موضوع اشاره کرد و 
گفت: ما خودمان از انتشار این گزارش استقبال می کنیم و 
بارها و بارها برنامه خود را به مبارزه با فساد اختصاص داده 
ایم ولی اگر منظور در این گزارش برنامه نود باشد که کامال 
خالف واقع است، اداره حقوقی صدا و سیما پیگیر خواهد بود.

واکنش فدراسیون به اظهارات مایلی کهن و خاکپور
 آقای مایلی کهن یادتان رفته  چه پیشنهادی در مورد کی روش دادید؟

تیم فوتبال صبای قم با برتری مقابل پرسپولیس قهرمان جام 
شهدا شد. دیدار تیم های صبا و پرسپولیس در فینال جام شهدا 
با برتری یک بر صفر صبایی ها به پایان رسید و این تیم قهرمان 
دومین دوره جام شهدا شد. تک گل این دیدار را محمد قاضی 
در دقیقه 6۵ به ثمر رساند. در آغاز بازی دو تیم نمایش متعادلی 
از خود نشــان دادند و روی یکی دو صحنه توانســتند فرصت 
خطرناکــی روی دروازه ها خلق کنند. در یکی از این صحنه ها 
محسن قاضی در دقیقه ۷ بازی روی اشتباه هافبک های حریف 
پشت محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ شد اما ضربه پای 
چپ او با دخالت محسن زاده به کرنر رفت. در ادامه و در دقیقه 
۱8 محسن مسلمان در میانه های زمین توپ را در اختیار گرفت 
و با یک پاس زیبا درون محوطه جریمه صبا مهدی طارمی را 
صاحب توپ کرد اما ضربه این مهاجم از باالی دروازه به بیرون 
رفت. در آغاز نیمه دوم صبایی ها بازی هجومی تری نسبت به 
حریف سرخپوش خود به نمایش گذاشتند و توانستند با تهدید 
دروازه پرسپولیس تک گل بازی را به ثمر برسانند. در دقیقه 6۵ 
بازی روی اشتباهی که هافبک های میانی پرسپولیس انجام 
دادند محمد اوسانی از سمت راست حرکت خوبی را آغاز کرد و با 
یک پاس به عقب خوب محمد قاضی را درون محوطه صاحب 
توپ کرد و او نیز با یک ضربه زیبا دروازه پرســپولیس را باز کرد. 
کمال کامیابی نیا در دقیقه 8۴ از زمین مسابقه به دلیل خطا روی 

بازیکن حریف و دریافت کارت زرد دوم اخراج شد.

برانکو: جام شهدا برای ما بسیار مفید بود
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، شرکت تیمش در جام شهدا را 
با وجود ناکامی در کسب عنوان قهرمانی، بسیار مفید توصیف 
کرد. برانکو ایوانکوویچ پس از شکست تیمش در فینال جام 
شهدا برابر صبا این جام را برای تیمش بسیار مفید توصیف کرد 
و گفت: به بانیان این مســابقات تبریک می گویم چرا که این 
بازی ها ضمن گرامیداشت مقام شهدا برای ما و سه تیم دیگر 
بســیار مفید بود تا خود را برای حضور بهتر در ادامه لیگ برتر 
آماده کنیم. وی در ادامه همچنین قهرمانی در جام شهدا را به 
علی دایی و تیم صبا تبریک گفت و اظهار کرد: بازی فقط یک 
گل داشت اما دیدار سخت و محکمی بود. صبا از یک اشتباه ما 
استفاده کرد. هم ما و هم صبا لیاقت حضور در فینال را داشتیم.

دایی: بازیکنانم انتظارات را برآورده کردند
علی دایی پس از قهرمانی تیمش در جام شهدا با پیروزی یک 
بر صفر مقابل پرسولیس اظهار کرد: فکر می کنم بازی های 
خوبــی را برگزار کردیم و در کل تورنمــت خوبی بود. همه تیم 
ها توانستند به خوبی خودشان را محک بزنند. بازیکنان ما تا 
حدود زیادی با همدیگر هماهنگ شدند. خدا را شکر بازیکنان 

توانستند انتظارات ما را برآورده کنند. او در ادامه درباره اینکه آیا 
بازیکنان جدید تیم توانستند انتطاراتش را برآورده کنند، گفت: 
مطمئنا پیام صادقیان، اکبر صادقی و رضایی می توانند به ما 
کمک کنند. پیام از بدنی عقب اســت و او را به شرایط ایده آل 
می رسانیم. صادقی هم که در شرایط خوبی قرار دارد. رضایی 
بازیکن جوانی است و باید آموزش ببیند. دایی گفت: متاسفانه 
بازیکنان جوان قدر خود را نمی دانند و مســائل حاشــیه ای 
دورشــان را می گیرد. ما نباید اجازه دهیم ایــن اتفاق بیفتد و 
جوان ها بسوزند. سرمربی صبای قم در مورد هدف این تیم در 
نیم فصل دوم اظهار کرد: ما به باالی جدول فکر می کنیم. ان 
شا ءالله در بازی های آینده اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنیم 

و امتیازات را از دست نمی دهیم و به باالی جدول می رسیم.

بابک وسیله بر از داوری خداحافظی کرد
بابک وســیله بر بعد از اتمام بازی پرسپولیس و صبا از داوری 
خداحافظی کــرد. پس از پایان دیدار فینال جام شــهدا بین 
تیم های پرسپولیس و صبای قم، بابک وسیله بر کمک داور 
این بازی از دنیای داوری خداحافظی کرد. بابک وسیله بر که 
متولد آبان ۴9 است از سال ۷3 که مدرک درجه 3 داوری خود 
را اخذ کرد، فعالیت داوری خود را شروع کرد و از سال ۱389 

در لیگ برتر فوتسال ایران قضاوت می کرد. 

پرسپولیس از پس دایی برنیامد

ورزش
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اال ای غمت شادی جان ما
تویی راحت جان پژمان ما
غم تو چو کرد ازدل ما حرم

چو کعبه شریفست ارکان ما...
)سیف فرغانی، قرن هفتم، غزلیات(

سعودی؛ مقاومت در برابر تغییر
جالل خوش چهره |  سعودی ها هرگز نتوانسته اند نقش متغیر اصلی را نه تنها در خاورمیانه بلکه جهان 
اسالم ایفا کنند. اکنون نیز در اندازه یک عامل ایذایی عمل می کنند. رهبران این کشور در همه سال هایی 
که گمان می رفت در فرایند تحوالت خاورمیانه و جهان اسالم نقش مؤثر ایفا کنند، سرانجام در اندازه 
تابعی عمل کردند که در سیاست های راهبردی ایاالت متحده تعریف شده است؛ هم پیمانی با قیمت 

"نفت به ازای امنیت".
جنگ های اعراب و اسرائیل، ایران و عراق، انتفاضه فلسطین، جنگ سی و سه روزه لبنان، قیام مدنی 
مردم بحرین و یمن و... نمونه هایی است که در هیچ یک از آنها سعودی ها نتوانسته اند در فرجام رخدادها 
نقش سرنوشت ساز داشته باشند. مدل کودتا در مصر و سرنگونی دولت منتخب "محمد المرسی" نیز 
مثالی است از اقدام ایذایی ریاض برای تأخیر در تحوالت اجتناب ناپذیری که بر سرنوشت هژمونی قدرت 

قبیله  ای در عربستان سایه انداخته است.
رهبران کم تجربه و احساسی سعودی براین تصورند که با فاصله گرفتن از محافظه کاری های سنت شده 

در دیپلماسی این کشور، می توانند تحوالت زنجیره ای در منطقه را مدیریت کنند، اما در بهترین حالت 
قادر خواهند بود به هزینه ذخایر ارزی خود تنها به کنترل اوضاع تا آینده مبهم همت کنند. همین حاال 
هزینه ماجراجویی های سعودی ها این کشور را با کسری ۵۰ میلیارد دالری در پایان سال 2۰۱۵ روبه رو 
کرده اســت. آنان حداقل از سال 2۰۱۱ تاکنون برای فرار از تحوالت اجتناب ناپذیر از ذخیره ارزی خود 
خرج کرده اند بی آنکه کمترین نتیجه دلخواه را در خدمت به سیاست های راهبردی خود چه در روابط با 
واشنگتن و چه تغییرات منطقه کسب کنند. مشکل سعودی ها ناتوانی در هضم تغییرات غیر قابل برگشت 
در منطقه و درون کشور خود است. سعودی ها از یکسو با بحران مشروعیت نظام سیاسی روبه رویند و از 
سوی دیگر آرایش سیاسی منطقه را بسیار متفاوت از دهه های اخیر کرده است. معترضان عربستانی 
مانند مردم بحرین هرگز در پی قیام فرقه ای نیستند. آنان در پی مطالبات مدنی خود از حاکمان این کشور 
هستند. مردم مناطق "احسا" و "قطیف" در شرق عربستان بیش و پیش از آنکه در هیئت شیعیان معترض 
جلوه کنند، خواستار توزیع برابر منافع میان همه شهروندان هستند. همانگونه که زنان عربستانی برای 

کسب  بدیهی ترین حقوق خود، به صف معترضان پیوسته اند. مشکل سعودی ها غیر متعارف بودن رژیمی 
است که با دوران مدرن فاصله طوالنی دارد. همانگونه که نظام های سیاسی امارات و کویت و قطر چنین 
هستند. سعودی ها باید برای تعارض میان نمادهای مدرن در مصرف و زندگی سیاسی ـ اجتماعی عقب 
مانده از تجدد شهروندان خود، چاره اندیشی کنند. متهم کردن معترضان به فرقه گرایی و وابستگی به 
دولت های بیگانه، تنها فرافکنی در خدمت به هدفی است که فرجام معلوم برای حاکمان سعودی ندارد.
سعودی ها در این حال دست بسته شاهد تغییر در آرایش سیاسی منطقه ای هستند که تا پیش از این، آنان 
را در چارچوب سیاست راهبردی "نفت در ازای امنیت" مصون از تحوالت کرده بود. درک این واقعیت که 
جایگاه بازیگران منطقه ای تغییر کرده برای ریاض سخت است. این تغییر علی رغم خواست سعودی ها 
و متحدان منطقه ای آن از جمله اسرائیلی هاست. ایران اکنون سرافرازانه به جامعه جهانی بازگشت کرده 
است... دعوت از ایران برای حل بحران در سوریه، یمن، عراق، افغانستان به دلیل درک معلوم جامعه 

جهانی از نقش تأثیر گذار این کشور در خدمت به گشودن گره های کور منطقه ای است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

بوسه های غمگین یک سرخپوست 
نگاهی به ترجمه های قاسم صنعوی از شعر جهان

در اواخر دهه پنجاه نشر توس بخش هایی از کتاب جنس دوم اثر سیمون دوبوار را با ترجمه حسین 
مهری منتشر کرد با این نوید که در آینده با انتشار سه جلد دیگر، این مجموعه، کامل خواهد شد. اما 
وقتی نشر توس دریافت حسین مهری این پروژه را به سرانجام نخواهد رساند، با جایگزین ساختن 
مترجمی دیگر طی مدتی نه چندان طوالنی ترجمه تازه و کاملی از کتاب را به بازار فرستاد. با این رویکرد 
حرفه ای که خریداران کتاب قبلی می توانستد آنها را عودت داده و ترجمه تازه و کامل را دریافت کنند.
این مترجم کسی نبود جز قاسم صنعوی که از قضا ترجمه بسیار خوب و قابل درکی از این کتاب ارائه 
کرده بود. برگردان این منبع مهم فمنیستی قرن بیستم آن هم در فرصتی محدود حکایت از تسلط 
و توان حرفه ای این مترجم داشــت. قاسم صنعوی به ادعای خود اغلب به نیت امرار معاش ترجمه 
کرده است، اما ترجمه بسیاری از همین آثار که به اعتراف خودش به سفارش ناشران انجام شده به 
مراتب بهتر از ترجمه هایی ست که برخی مترجمان امروز به انتخاب خودشان و به اصطالح از روی 

دغدغه انجام می دهند.
این توانایی نه فقط حاصل اشراف قاسم صنعوی به زبان مبدأ )به خصوص فرانسه( که نتیجه احاطه او 
به زبان مقصد یعنی فارسی نیز هست. از ترجمه متون داستانی و فلسفی که بگذریم، یکی از مهم ترین 
حوزه های فعالیت قاســم صنعوی ترجمه شعر بوده است. او از ســال های دور به ترجمه شعر برای 
مهم ترین نشریات و جنگ های ادبی آن سال ها همانند خوشه، سخن، تماشا، رودکی و... پرداخت. 
نقطه اوج فعالیت های قاســم صنعوی در این زمینه انتشــار مجموعه ای چندجلدی از شــاعران 
قاره های مختلف است که تنها یک جلد آن منتشر شــده و جلدهای بعدی )اگرچه به وقفه( اما در 
دست انتشار است. کتاب »بوسه های غمگین یک سرخپوست« که به تازگی به همت نشر آرادمان 
وارد بازار نشر شده، از جمله ترجمه های قاسم صنعوی در همین حوزه است. اشعاری فراموش شده 

در دل نشــریاتی پراکنده کــه فریبــا و رضاعابدین  زاده 
گردآوری شان کرده اند. 

اشعار گرد آمده در این مجموعه به دلیل تعدد و پراکندگی 
نشریاتی که در دل آنها جای گرفته اند و مدت زمان بسیار 
طوالنی که از انتشار آنها می گذرد اغلب نایاب محسوب 
می شــوند؛ به خصــوص اینکه نه این نشــریات تجدید 
چاپ شــده اند و نه خود شــاعر به صرافت گردآوری آنها 
افتاده اســت. به همین دلیل اغلب اشــعار این کتاب به 
مجموعه ای منحصر به فرد از اشعار نایاب بدل شده اند 
با ترجمه یکی از خوش ذوق ترین مترجمان حوزه شــعر 

خارجی به فارسی.
در این کتاب آثار نزدیک به شــصت شاعر از کشورهای 
گوناگــون گردآوری شــده اســت، به ویژه کشــورهای 
اســپانیولی زبان که ســهم زیادی از این اشعار را به خود 
اختصــاص داده اند. فدریکو گارســیا لــورکا، راینر ماریا 
ریلکه، پابلو نرودا، موریس مترلینگ، لویی آراگون، ژاک 

پره ور، خوسه مارتی، یانیس ریتسوس، خوسه گارسیا، زف زوربا و... ازجمله شاعرانی هستند که در 
این کتاب اشعاری از آنها به فارسی ترجمه شده است. حاصل کار صنعوی باوجود گذشت نزدیک به 
نیم قرن از ترجمه پاره ای از این اشعار هنوز از طراوت و جذابیتی برخوردار است که از تبحر ویژه او در 

ترجمه شعر حکایت دارد، کاری که به راحتی از عهده هر مترجمی برنمی آید.
گردآورندگان اشعار با توجه به آنکه برخی از شاعران این مجموعه نام هایی بسیار ناآشنا برای مخاطب 

فارسی زبان هستند، در انتهای کتاب بیوگرافی مختصری از هر شاعر تدارک دیده اند.

وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره...
فریدون فروغــی )متولد نهــم بهمــن ۱329ـ  تهران( از 
نوجوانی و بــدون آنکه کســی به او آمــوزش دهد تمرین 
خواندن می کرد. در ۱6 سالگی به همراه یک گروه نوازنده 
در مکان های مختلف ترانه های غربی معروف آن روزگار 
را اجــرا کــرد و در اواخر دهه چهــل به خواننــده بلندآوازه 
کلوپ های شــبانه تهران بدل شد. سال ۱3۵۰ به اجرای 
دو ترانه به نام های »آدمک« و »پروانه من« به شهرتی بیش 
از پیش رسید. سال ۱3۵2 فیلم تنگنا ساخته امیر نادری، 

صدای خش دار و خسته فروغی را بر تیتراژ داشــت. در همان سال ترانه مشهور »نماز« )تن تو ظهر 
تابستونو به یادم میاره/ رنگ چشــم های تو بارونو به یادم میاره/ وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون 
نداره/ قهر تو تلخی زندونو به یادم میاره( را اجرا کرد؛ ترانه ای که ســبب شــد ساواک او را بازخواست 
کند. سال ۱3۵۴ اجرای ترانه »سال قحطی« باعث شد حکومت شاهنشاهی به مدت دو سال او را از 
فعالیت منع کند. سال ۱3۵6، پس از اعالم فضای باز سیاسی، آلبوم »سال قحطی« را منتشر کرد. 
سال ۱3۵۷، با وخیم شدن اوضاع سیاسی ایران، اعتراض خود را به اوضاع کشور با انتشار آلبوم بت شکن 
اعالم کرد. سال ۱3۵9 ترانه یار دبستانی را برای فیلم از فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا کرد. 
در حالی که بعد از انقالب هیچ منع رسمی ای برای فعالیت فروغی اعالم نشده بود، به تهرانی خبر دادند 
باید صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف کند و این ماجرا متاسفانه شروع منع فعالیت فریدون بود. با 
این حال فروغی در ایران ماند و پیشنهادهای تهیه کنندگان آن سوی آب هرگز او را به رفتن راضی نکرد. 
تا پایان عمر کوتاهش جز اجرای یکی دو کنسرت در جزیره کیش مجوز برگزاری کنسرت یا انتشار آلبوم 
نیافت. فریدون فروغی سیزدهم مهر ماه ۱38۰ با اندوه حنجره ای خاموش شده زندگی را بدرود گفت.  

نقش جامعه مدنی در حفظ محیط زیست 
رئیس سازمان محیط زیســت ضمن تاکید بر اهمیت نقش همیاران در حفظ محیط زیست، گفت: 
این نقش مهم نباید منجر به نادیده گرفتن آســیب های ناشی از اجرای این طرح شود و ادامه آن نیاز 
به آسیب شناســی جدی دارد. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست در جلسه شــورای حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به دستور جلسه، گفت: 
موضوع طرح همیاران محیط زیست و بررسی ابعاد مختلف آن، مدت هاست در دستور کار سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار دارد. ابتکار با بیان اینکه طرح محیط یار، طرحی دانش آموزی است که 
در محدوده داخلی مدارس و با تمرکز بر فعالیت های محیط زیســتی دانش آموزان انجام می شــود، 
اظهار کرد: محیط یار بر اساس آیین نامه خاص خود و در سطح دانش آموزی است و بهتر است که به 

همان شیوه هم فعالیت خود را ادامه دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت، صدور کارت با آرم سازمان حفاظت محیط زیست را یکی از 
آسیب های این طرح  دانست که باید بررسی بیشتری در این خصوص صورت پذیرد و راهکار جایگزین 
مناســبی برای آن پیش بینی شود. وی افزود: ســازمان حفاظت محیط زیســت به واسطه جایگاه 
حاکمیتی، اختیارات، مسئولیت ها و وظایف خطیری که بر عهده دارد، همچنین گستردگی حوزه های 

مرتبط؛ نمی تواند بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع، اقدامی در این حوزه داشته باشد.
وی استفاده از کد شناسایی همیاری مشخص با سهمیه معین برای افراد واجد صالحیت هر استان 
را از جملــه راهکارهای جایگزین کارت همیار دانســت و ادامه داد: توســعه این اقــدام باید از طرف 
سازمان های مردم نهاد انجام شود که به لحاظ ساختاری نیز در شرایط کنونی با حمایت های دولتی، 
از فضا و شرایط خوبی برای گسترش فعالیت های خود برخوردارند. ابتکار پیشنهاد داد: طرح همیاری 
در شاخه دانشــجویی نیز مورد پیگیری قرار گیرد و در قالب تشکل های محیط زیستی دانشجویی، 
توسعه داده شود. معاون رئیس جمهور با اشاره به گزارش های علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت 
شکار و صید و سرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات 
انجام شــده در فریدونکنار و نتایج کسب شــده در این حوزه، ضمن یادآوری حساسیت های موضوع 
فریدونکنار، تاکید کرد: حل این موضوع پس از ســال ها غفلت نیازمند برنامه بلندمدت، توســعه و 

گاهی ها و آموزش مردم محلی و جذب مشارکت آنها و ابزارهای تشویقی و تنبیهی است. افزایش آ
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ایجاد ناامنی برای متخلفان از طریق نظارت 
و اجرای ســختگیرانه ضوابط و مقررات و پیگیری های قضایی در این خصوص، نقش موثری در حل 
این معضل خواهد داشت. وی ضمن یادآوری جایگاه کلیدی شورای حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیست برای حل این چالش، گفت: مهم ترین کارکرد و وظیفه این شورا، ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی 
به منظور کمک به حل ســریع تر چالش هایی همچون فریدونکنار است. معاون رئیس جمهور ضمن 
گاه سازی جامعه بومی در خصوص تهدید منافع کشاورزی و زندگی پایدار  استقبال از طرح آموزش و آ
آنها با صید و شکار غیرقانونی، گفت: نقش جامعه مدنی در حفظ محیط زیست غیر قابل انکار است.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

جان اسنو روح خود را به شیطان می فروشد
ســتاره ســریال »بازی تاج و تخت« با نمایش »دکتر 
فاستوس« در وست اند لندن به صحنه خواهد رفت. 
کیت هرینگتون که به خاطر بازی در نقش جان اسنو 
در ســریال »بازی تاج و تخت« شــناخته می شــود، 
نقش اصلی نمایش کریستوفر مارلو نمایشنامه نویس 
مشــهور قرن شانزدهم میالدی انگلســتان را بازی 
خواهد کرد. این بازیگر با اشاره به فریبندگی موضوع، 
این نمایش را سیاه و بامزه دانست. این نمایش از ماه 

آوریل در تئاتر دوک یورک بــه صحنه خواهد رفت و کارگردانی آن را جیمــی لوید برعهده دارد. 
»دکتر فاستوس« داستان مردی است که روح خود را در قبال دریافت پودری جادویی به شیطان 
می فروشد. هرینگتون در این باره به بی بی سی گفت: »من او را شعبده بازی همانند دیوید کاپرفیلد 
یا دیوید بلین می بینم.« او در ادامه افزود: »برای آماده سازی یکی از دوستان قدیمی مرا با فنون 
شعبده بازی آشــنا می کند. این نمایش شامل عناصر شــگفت انگیزی خواهد بود. پشت آن تا 

اندازه ای تاثیرات دیوید لینچ وجود دارد. چیزهایی که تماشاگر را به وجد می آورد.«
او در پاسخ به ســوالی درباره سرنوشت جان اســنو در »بازی تاج و تخت« تماشاگران را ترغیب 
کرد که جواب سواالت خود را با تماشای سریال پیدا کنند. او در این باره گفت : »هر چه در فصل 
بعدی اتفاق می افتد بســیار هیجان انگیز خواهد بود. اما متاسفم جان اسنو مرده است. به نظر 
من اینکه هواداران آینده سریال را پیش بینی کنند خیلی خوب است، اما آنها نباید به هیچ چیزی 

امید داشته باشند زیرا »بازی تاج و تخت« استاد از بین بردن امید است.«

چه کسانی به معتمد آریا حمله کردند
به دنبال حمله چند روز گذشــته عوامل خودســربه 
جلسه نقد و بررســی فیلم »یحیی سکوت نکرد« در 
شهر کاشــان و ایجاد رعب و وحشت، کارگردان این 
فیلــم توضیحاتی دربــاره این حادثه ارائــه داد. کاوه 
ابراهیم پــور، کارگردان فیلــم، حضور ایــن افراد را 
عجیب و غیرقابل باور دانست و گفت: جلسات نقد و 
بررسی فیلم در همه جای ایران برگزار می شود. چنین 
اتفاقی برای فیلمی که از وزارت ارشاد مجوز ساخت 

و نمایش دارد و در ســینماها در حال اکران است، منطقی نیســت. کارگردان »یحیی سکوت 
نکرد« جلسه نقد و بررسی این فیلم را در قالب سلسله نشست های گروه هنر و تجربه عنوان کرد 
و گفت: معتمدآریا مشکلی ندارند و در ســینمای ایران در حال فعالیت هستند. واقعا دلیل این 
حمله برای من مشخص نیست. ابراهیم پور درباره تصمیمش برای شکایت از عناصر خودسر 
گفت: از چه کسی باید شکایت کنیم؟ این افراد معلوم نیست چه کسانی هستند و به هیچ ارگان 
رسمی و دولتی هم وابسته نیستند. نیروی انتظامی بود که ما را از دست این افراد نجات داد و اگر 
نیروی انتظامی نبود معلوم نیست چه بالیی سر ما می آمد. من به شخصه شکایت نمی کنم. بعید 

می دانم خانم معتمدآریا هم قصد شکایت داشته باشند، باید از خودشان بپرسید.
این کارگردان که »یحیی سکوت نکرد« اولین ساخته اوست، درباره حمایت جامعه سینمایی و 
نهادهای صنفی مثل خانه سینما از ســینماگران و راه های جلوگیری از چنین اتفاقاتی گفت: 

منطقی این است که از ما حمایت کنند اما االن گویا درگیر جشنواره فجر هستند.

بوسه های غمگین یک سرخپوست
ترجمه: قاسم صنعوی
ناشر : آرادمان
قیمت: 8 هزار تومان
15۲صفحه

طرح: بهرام بابایی از رنجی که می بریم.... 


