
اعدام زنجانی، آری یا نه؟
خبر صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از روز گذشته بحث های بسیاری را در سطح افکار عمومی در شبکه 
های اجتماعی و نیز از سوی برخی شخصیت ها به راه انداخته است. بحث هایی با چند محور عمده؛ اول اینکه 
آیا این حکم متناسب با جرم زنجانی است؟ آیا او به واقع مفسد فی االرض است یا تنها یک بدهکار ساده 
است؟ دوم اینکه درصورتی که او مفسد فی االرض اقتصادی باشد، آیا اساسا حکم اعدام برای چنین افرادی 

صفحه ۳چاره مشکل است و می تواند از وقوع مجدد آن پیشگیری کند؟ سوم اینکه با اعدام زنجانی  ...
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 ما مستحق والیق 
پیروزی بودیم!

حجت االسالم رئیسی با حکم رهبر انقالب به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

حکم 7 بندی برای تولیت جدید آستان قدس رضوی 
با درگذشت حجت االسالم عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی گمانه زنی ها درمورد جانشین 

او برای این نهاد عظیم فرهنگی، تاریخی و اقتصادی بیش از هر کس دیگری به سمت حجت االسالم 
رئیسی دادستان کل کشور بود. گمانه زنی هایی که درست بود و او امروز رسما با حکم رهبر انقالب اسالمی 

به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. هرچند  در این میان گزینه های دیگری مثل آیت اهلل علم 
الهدی امام جمعه مشهد نیز مطرح بود، این رئیسی بود که توانست این مسئولیت بزرگ و حساس را بر عهده 
بگیرد.  گفتنی است آستان قدس رضوی در حال حاضر به طور کلی مشتمل بر پنج بخش فرهنگی- رسانه 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳ای، اقتصادی، پزشکی-بیمارستانی، اجتماعی- آموزشی و خدماتی-زیارتی است ... صفحه 7

مصطفی کارخانه در مورد پیروزی سه بر صفر 
در بازی دوم فینــال لیگ برتر شاگردانش 

والیبال اظهار داشت: ما 
پیروزی  این  استحقاق 
را داشتیم. حتی در بازی 

دیروز ...

از جاکارتا تا قدس

برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی با موضوع فلسطین
صفحه 4

صفحه 2

یــک نماینده منتخــب مردم در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
ضرورت رعایت اخالق در تمامی 

ابعاد زندگی ...

دبیر کل حزب موتلفه اســالمی با 
بیان اینکه هر رای مردم برگی از 

دفتر اقتدار و  ...

نایب رئیس دوره های دوم و سوم 
شورای اسالمی شهر تهران گفت: 

برخی صحبت از ...

راه نیافتگان  
بررسی کنند

 انتخابات 
میخی بر تابوت 

تقلب بود

نتیجه انتخابات 
حاصل افکار 

خاکستری بود

کاهش یک درصدی سود تسهیالت مسکن

 اکثریت مجلس دهم 
موافق الریجانی هستند

دبیــرکل جبهــه پیــروان با تاکیــد براینکــه تالش 
داریــم خــود را در یــک حــزب جمع کنیــم گفت: 
بــه اصالح طلبــان هــم توصیــه می کنم خــود را 
در یــک حــزب جمــع کنند چراکــه یک کشــور به 
چنــد حــزب شناســنامه دار و پاســخگو نیــاز دارد.
وی با تاکیــد براینکه مجلس باید کارآمدی، بصیرت 
و دردشناســی مردم را مورد توجه قرار دهد، افزود: 
تاکنون امکان تشخیص ترکیب نهایی 221 نفری که 

صفحه ۳انتخاب شده اند وجود ندارد  ...

جزئیات مذاکرات آمریکا با 
ایران پیش از حمله به عراق
زلمــی خلیل زاد، ســفیر ســابق آمریــکا در عراق، 
افغانستان، ســازمان ملل و افسر سابق دولت جرج 
بوش، در کتاب جدید خود به مرور خاطرات گذشــته 
پرداخــت و در آن عملکــرد دولــت جــرج بــوش را 
بررسی کرد. بخشی از این کتاب به سیاست خارجی 
آمریکا در عراق و افغانســتان و تعامل این کشــور با 
ایــران اشــاره دارد. در این کتاب آمده کــه مقامات 
آمریکایــی قبل از اینکه به عراق حمله نظامی کنند، 

صفحه 4در ایــن رابطــه جلســاتی  ...

بازگشت کارخانه ساز ژاپنی 
به ایران

رئیس یکی از شــرکت های بــزرگ کارخانه ســاز ژاپن با 
اشــاره به فرصت هــای بزرگ تجاری در ایــران گفت: ما 
کارمندان خودمان را به دلیل تحریم ها از این کشور خارج 
کــرده ایم، اما قصد داریم تا فصــل بهار یک یا دو دفتر در 
تهران تاسیس کنیم. به گزارش پایگاه خبری نیکی، ایران 
اکنون که از تحریم های غرب رها شده، در آستانه احداث 
پاالیشگاه های جدید نفتی و کارخانجات پتروشیمی قرار 
دارد. کارشناسان هشدار می دهند که سرمایه گذاری در 

صفحه ۵این کشور خاورمیانه ای به دلیل  ...

نکات کلیدی برای 
سریعترین خانه تکانی

خانه تکانی شــب عید، از کارهایی است که برخالف 
اســمش نباید »شــب عید« انجام شــود، بلکه باید 
مدت هــا قبــل از رســیدن لحظات ســال تحویل 
انجامــش دهید. در حقیقت، داشــتن خانه یی تمیز 
در طی تعطیالت، بخصوص اگر از روش صحیحی 
اســتفاده کنید، ساده تر از چیزی است که تصور می 
شود. نظافت لزومًا معادل با کار سخت نیست، یک 
موســیقی خوب یا یک برنامه رادیویی مفید می تواند 

صفحه 6شما را با اشــتیاق بیشتری  ...

ناکامی های دنباله دار دایی 
در مقابل تیم های اصفهانی

علی دایی ســالها اســت در لیگ برتر مربیگری می 
کند و به همین دلیل بارها در ورزشــگاه فوالدشــهر 
مقابــل تیم های نصف جهان قرار گرفته اســت. در 
طول این ســالها نتایــج و اتفاقــات مختلفی در این 
ورزشگاه رخ داده که البته به نظر می رسد سهم علی 
دایی بیشــتر از دیگر مربیان لیگ برتری است. علی 
دایی ســرمربی صبا در بــازی پرماجرای صبای قم 
مقابل ســپاهان درگیری لفظی سنگینی با سرمربی 

صفحه 7ســپاهان داشــت. در این بازی  ...

صفحه ۵

مدیر عامل بانک مسکن جزئیات جدید وام مسکن را تشریح کرد
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بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان تا چند روز آینده
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان در روزهای آینده خبر 
داد.سیامک ره پیک ابراز امیدواری کرد نتایج بررسی این شکایات در اسرع وقت تا قبل از پایان سال به اتمام برسد.وی با 
تبیین فرآیند دریافت و بررسی شکایات انتخاباتی در هیات های اجرایی و نظارتی گفت: طبق قانون شکایات از بخش 
های مختلف هم به هیات های اجرایی و هم به شــورای نگهبان ارســال و در این هیات ها به شکل اولیه بررسی شده 
است.ره پیک ابراز امیدواری کرد: نتایج بررسی هیات های اجرایی به طور کامل به شورای نگهبان برسد و بررسی اولیه 
شکایاتی نیز که در این شورا دریافت شده است به نتیجه برسد.سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: در 

این مرحله شــکایات انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان مربوط به حوزه های انتخابیه سراسر کشور باید بر اساس گزارش ها بررسی 
و صحت انتخابات در این حوزه ها تایید شود.ره پیک گفت: انتخابات در حوزه هایی که مشکلی ندارند یا شکایاتی واصل نشده و یا شکایات مستند و در 
حدی نبوده است که خللی در نتیجه انتخابات وارد کند، تایید می شود.وی افزود: اما اگر شکایات و مستندات دریافت شده در روند انتخابات هر حوزه 
مشــکالتی ایجاد کند طبعا در شورای نگهبان درباره آن تصمیم گیری می شــود.ره پیک در پاسخ به پرسشی درباره آمار شکایت های دریافتی گفت: 
تعداد شکایات دریافت شده اعم از گزارش های مردمی، دستگاه ها و هیات های نظارت زیاد است، منتهی طبق قانون شکایات باید مستند و مستدل 
باشد که در بخش های کارشناسی در حال بررسی است.وی افزود: تعدادی از این پرونده از طریق هیات اجرایی بررسی شده که بخش عمده اش تایید 

انتخابات حوزه ها بوده به این معنی که شکایاتی دریافت نشده است.

موضع وزارت ارشاد درباره ممنوع التصویری رییس دولت اصالحات
ســخنگوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با تأکید بر این که ممنوع التصویری مانعی برای فعالیت و نقش آفرینی در 
عرصه های سیاسی و فرهنگی نیست، اظهار کرد: حضور چهره های سیاسی در انتخابات که در مقطعی از تاریخ کشور، 

خدمات و نقش مثبتی داشتند نه تنها جای اشکال نیست، بلکه تقدیر و تشکر هم دارد.
حسین نوش آبادی درباره بحث ممنوع التصویری »محمد خاتمی« و تأثیر او در زمینه ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات، 
گفت: قطعا از حضور همه چهره های مطرح و شخصیت های علمی، سیاسی و فرهنگی که در به وجود آمدن حماسه بزرگ 
انتخابات نقش داشتند و مردم را ترغیب و تشویق کردند، تشکر می کنیم، چون کشور و انتخابات متعلق به همه مردم است.

او ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری همه مردم با هر گرایش و نگاهی حق حضور و شرکت در انتخابات را دارند، حتی کسانی که اعتقادات راسخی 
به اسالم و مبانی نظام نداشتند، طبق فرمایش رهبری برای مشارکت در انتخابات دعوت شدند. بدیهی است که حضور چهره هایی که در مقطعی از تاریخ 
کشور خدمات و نقش مثبتی داشتند، نه تنها جای اشکال ندارد، بلکه تقدیر و تشکر هم دارد. ما از نقش مثبت همه کسانی که دل در گرو اقتدار، پیشرفت، 
مصالح و منافع ملی دارند، برای به وجود آمدن انتخاباتی پرشور تشکر می کنیم. سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنانش که 
17 اسفندماه در نشستی مطرح می کرد، درباره وضعیت ممنوع التصویری محمد خاتمی، گفت: در این رابطه مصوبه ای که تشریفات قانونی را در شورای 
امنیت طی کرده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، نداریم؛ اما بحث هایی وجود دارد که از طریق دبیرخانه ی شورا در این زمینه تصمیم هایی گرفته 

شده است. این مسائل به حوزه های امنیتی و سیاسی کشور مربوط است و ما پاسخگوی آن نیستیم.

یک »قدرت« بزرگ هستیم
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: اگر کشوری بخواهد مستقل باشد، 
اشغال هم نشــود و به او حمله هم نشود، فقط باید 

قدرتمند باشد.
سردار ســرتیپ پاسدار حسین ســالمی در مراسم 
اختتامیــه اولیــن دوره خلبانی هوادریــای نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با اشاره 
بــه روند آماده ســازی مجموعه دانشــگاهی امام 
خامنــه ای  )مدظلــه العالی( نیروی دریایی ســپاه 
گفت: با لطف و عنایت خدا ســاخت این مجموعه 
آخرین مراحل خود را طی می کند و یک گام بیشتر 
تا بازگشــایی کامل این مرکز نمانده و ان شــاءالله 
ایــن مجموعه به یکــی از مراکز مهم ســازندگی و 
آمــوزش نیروهای کارآمد و مؤمن در ســپاه تبدیل 

خواهد شد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه توطئه هــای رنگانگ 
دشــمنان علیــه جریــان اصیــل اســالم انقالبی 
خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت که از ســال 
1907 تا بــه امروز یعنــی از تقارن کشــف نفت در 
ســرزمین های اســالمی تا آغاز جنگ جهانی اول 
جهان اسالم داســتان غم انگیزی را تجربه کرده 
اســت. از اولیــن تفرقه های خونین و وحشــتناک 
جهان اســالم مثل درگیرشــدن ســرزمین شریف 
مکه با عثمانی با دسیسه انگلستان تا تقسیم دنیای 
عرب به دو بخش فرانســوی انگلیســی و تأسیس 
دولت مصنوعی یهود در ســرزمین های اشــغالی 
فلســطین و جنگ های 1948 تا 1973 همچنین 
کودتاهــا در ایــران همــه در جهت ضربــه زدن به 

اسالم بوده است.
سردار سالمی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه 
انقالب اسالمی ایران و شــکوفایی بازیابی هویت 
حقیقی در منظومه انقالب اســالمی گفت: بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی تمام قدرت های جهانی 
شــرق و غرب متعهد شــدند تا از ظهور یک جهان 
نویــن و قدرتمند بنام اســالم جلوگیــری کنند و از 
همان تاریخ تــا به امروز شــاهد جنگ های بزرگی 
در منطقه بنام جهان اسالم در غرب آسیا و منطقه 
خاورمیانه بوده و ســرزمین های اســالمی عرصه 

تاخت و تاز قدرت های جهانی شده است.
وی همچنیــن با بیان اینکــه در جهان امروز برای 
ملت ها و کشورهای ضعیف 3 حالت اشغال و ملت 
سازی توســط قدرت های بزرگ، تحت حمله قرار 
گرفتــن و پذیرفتــن تابعیت سیاســی آمریکایی ها 
متصور اســت گفت : اگر کشوری بخواهد مستقل 
باشد، اشــغال هم نشود، به او حمله هم نشود فقط 
باید قدرتمند باشد و این قوی بودن راز و اسرار بقاء 
مستقل یک ملت و نظام سیاسی است و ما به فضل 

الهی از این جنس هستیم.
وی با اشــاره به اینکه ما آنچه را که ایجاد می کنیم 
باید در همه بخش ها در تراز پیشرفته ترین قدرتهای 
جهانی باشد گفت: ما االن دیگر متفاوت از گذشته 
و یک قدرت بزرگ هســتیم و باید در همه زمینه ها 

به این مسئله توجه شود.

حکم 7 بندی برای تولیت جدید آستان قدس رضوی 
حجت االسالم رئیسی با حکم رهبر انقالب به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

با درگذشت حجت االسالم عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی 
گمانه زنی ها درمورد جانشــین او برای این نهاد عظیــم فرهنگی، تاریخی و 
اقتصادی بیش از هر کس دیگری به سمت حجت االسالم رئیسی دادستان 
کل کشــور بود. گمانه زنی هایی که درســت بود و او امروز رسما با حکم رهبر 
انقالب اسالمی به تولیت آســتان قدس رضوی منصوب شد. هرچند  در این 
میان گزینه هــای دیگری مثل آیت اللــه علم الهدی امام جمعه مشــهد نیز 
مطرح بود، این رئیســی بود که توانســت این مســئولیت بزرگ و حساس را بر 

عهده بگیرد. 
گفتنی اســت آســتان قدس رضوی در حال حاضر به طور کلی مشتمل بر پنج 
بخش فرهنگی- رســانه ای، اقتصادی، پزشکی-بیمارســتانی، اجتماعی- 
آموزشی و خدماتی-زیارتی است. صنایع غذایی قدس رضوی، مرکز دارالشفاء 
امام)ع(، موسســه خدمات دارویی رضوی، بیمارستان رضوی، بنیاد فرهنگی 
رضوی، ســازمان کتابخانه ها، تلویزیون اینترنتی امام رضا و موسســه تربیت 

بدنی آستان قدس رضوی از جمله سازمان های تحت این مجموعه هستند. 

هفت نکته برای تولیت آستان قدس
رهبر انقــالب در حکمی که در این خصوص صادر کــرده اند خطاب به حجت 
االسالم رئیسی، وی را »برخوردار از صالح و امانت، و کارآزموده در مدیریت های 
کالن« و لذا شایســته تولیت آســتان قدس خوانده اند.  ایشان در این حکم اما 
7 نکته را نیز خطاب به رئیســی مطرح کرده اند و خواستار اهتمام جدی تولیت 

جدید به آن ها شده اند. 
رهبر انقــالب در نکاتی که مطرح کرده اند، آســتان قدس را ظرفیت فرهنگی 
عظیمــی خوانــده اند کــه می تواند در فضای عمومی کشــور و جهان اســالم 
اثرگذاری کند و لذا تا کید کرده اند که با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره 
از این ظرفیت کم نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السالم 

گرفته شود. 
آیت الله خامنه ای در بند دیگری از این نکات خود، به بناهای آستان قدس اشاره 
کرده و با بیان اینکه مجموعه فضاها و بناهای آســتان قدس گنجینه  منحصر 

به فردی از هنر معماری اسالمی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون 
ملت ایران است، تاکید کرده اند که نگهداری و نگهبانی از این موزه ی عظیم که 
در زمان تولیت شیخ عباس واعظ طبسی فقید به نزدیک ده برابر گذشته ارتقاء 

یافته از جمله  وظائف بزرگ و شایسته  توجه رئیسی نیز باشد. 
رهبــر انقالب در نکته دیگر مــورد تاکید خود به وجه اقتصادی آســتان قدس 
اختصاص داده اند و تاکید کرده اند که سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی 
و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آن ها باید همواره مد نظر بوده 

از آن غفلت نشود.
آیت الله خامنه ای حفاظت از موقوفات و بهره گیری بهینه از آن در مصارف خود 
را وظیفه مهم دیگری عنوان کرده اند که متولی قبلی بدان اهتمامی ویژه داشته 
اســت. آیت الله خامنه ای بویژه به بهره مند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور 

که آن موقوفات در آن قرار دارند، اشاره کرده اند.
ایشان همچنین به رئیسی تاکید کرده اند که خدمت به زائران بارگاه مقدس امام 
رضا و بویژه ضعفا و نیازمندان را از رؤس برنامه های خود قرار دهد و به خدمت به 

مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان اهتمام ویژه داشته باشد.

نگاهی به کارنامه رئیسی
سید ابراهیم رئیســی متولد 1339  نوغان مشهد اســت. او در سن 1۵ سالگی 
وارد حوزه علمیه قم شــد و ســطوح عالی را در محضر اســاتید و علمای بزرگ 
حوزه  پشت سر گذاشت و همچنین دارای دکتری فقه و مبانی با گرایش حقوق 

خصوصی است. 
او طی سه دهه گذشته به طور مستمر در مناصب قضایی حضور داشته است؛ از 
قضاوت در دادگاه های انقالب تا جایگاه دادستانی کل کشور. در دوره ریاست 
هاشمی شاهرودی و صادق الریجانی تا جایگاه معاون اول این قوه ارتقا پیدا کرد.

ورود حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 13۵9 
و با حضور در جایگاه دادیاری شهرســتان کرج و پس از آن دادستانی کرج آغاز 
شد. ســال 1364 عهده دار ســمت جانشینی دادســتان انقالب تهران شد. با 
گذشــت 3 سال از این تاریخ و در سال 1367، مورد توجه ویژه امام خمینی )ره( 

قرار گرفت و احکام ویژه و مســتقیمی برای رســیدگی به مشکالت قضایی در 
برخی استان ها را مســتقل از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقالب اسالمی 

دریافت کرد. 
بعد از رحلت امام)ره( رئیســی با حکم آیت الله یــزدی رئیس وقت قوه قضائیه، 
به ســمت دادستان تهران منصوب شد و از ســال 1368 تا 1373 به مدت پنج 
سال این مســئولیت را برعهده داشــت. پس از آن و از ســال 1373 به ریاست 
ســازمان بازرسی کل کشــور منصوب شد و این سمت را تا ســال 1383 عهده 
دار بود. رئیســی از ســال 1383 تا ســال 1393 معاون اول قوه قضائیه بود و از 
سال 1393 تاکنون نیز دادستان کل کشور است. وی همچنین از سال 1391 
 تاکنون بــا حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادســتان کل ویژه روحانیت نیز 

منصوب شد.
اما به لحاظ سیاســی حجت االسالم رئیسی عضو جامعه روحانیت مبارز است. 
او در نیمه دوم سال 1376 پیشنهاد اعضاء مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله 
آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی برای حضور و عضویت در شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز را پذیرفت و با رأی اعضا در یکی از جلسات جامعه، رسمًا 
به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت در آمد. وی همچنین دارای نسبت 
نزدیک با امام جمعه اصولگرای این اســتان و داماد آیــت الله علم الهدی امام 

جمعه مشهد است.
رئیســی به عنوان یکی از معتمدان رهبری و نظام در نهادهای دیگر نیز سمت 
های مهمی داشته از جمله وی به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان در سال 88 انتخاب شــد. افزون بر این ها وی تولیت امامزاده صالح را 

در سال های اخیر برعهده داشته است.
او طی سال های گذشــته از طرف نظام مســئولیت و عضویت در کمیته های 
ویژه پیگیری برخی از حوادث حساس سیاسی و امنیتی را برعهده داشت است. 
در قضیــه برخورد با عوامل و متهمــان حوادث 88 او مدیریــت برخی از کمیته 
های تحقیق و بررســی را بر عهده داشت. رئیسی در آن مقطع به عنوان یکی از 
اعضای هیئت سه نفره ویژه بررسی موضوع اتهام بدرفتاری با متهمان ماجرای 

کهریزک شد.  

واکنش روزپیگیری روز

حوزه و دانشگاه مقابل دشمن ایستاده  اند
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دســت اندرکاران و مسئوالن کشور باید بیشتر همدل و همزبان باشــند، گفت: اینکه رهبر انقالب فرمودند سال، سال همدلی و همزبانی است کامال 
درســت است؛ در این صورت اســت که ما هیچ مشــکلی نخواهیم داشــت.آیت الله جوادی آملی در دیدار  مادر و خواهران شهید زین الدین و همسر شهید ســردار احمدی که در بنیاد 
بین المللی علوم وحیانی اســراء برگزار شــد با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و سیره شهدا بیان کرد: نخستین وظیفه ما در مقابل شــهدا بیداری و هوشیاری است، چراکه خود شهدا هم 
همواره نســبت به ما هوشیارند و منتظرند تا ما در مسیر آنها گام برداریم و به آنها ملحق شویم.این مرجع تقلید به دسیسه های بی شمار دشمنان اشاره کرد و اظهار داشت: واقعًا دشمن 
از هر طرف کمر بســته است اکنون زمان و زمین را دشــمن پر کرده، ولی به لطف الهی حوزه، دانشگاه، مردم و مساجد ایستاده اند و بدون تردید ایستاده اند، قباًل دشمنان به اندازه 
امروز ســعی نمی کردند که جوانان ما  را آلــوده کنند، اآلن از هر طریق هزینه می کنند تا جوانان ما را آلوده کنند یا خدای ناکرده مشــکالتی در مملکــت پیش بیاورند اما مردم به 

لطف الهی همواره در صحنه هستند.

سیاسی
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نقص های قانون انتخابات سیاه چاله است

نماینده مردم آران و بیدگل اظهار کرد: نقص هایی در قانون فعلی انتخابات وجود دارد که می توان آنها را به سیاه چاله تعبیر کرد؛چراکه این نقص ها باعث شده بسیاری از فرزندان انقالب دچار مشکل شوند.عباسعلی 
منصوری آرانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس گفت: در ایام انتخابات همه انگشت های اتهام به سوی شورای نگهبان نشانه می رود در حالی که بیشترین تأثیر را سیاه چاله های تحقیقاتی و 
اطالعاتی دارند که با توجه به نبود دادگاه انتخاباتی امکان دفاع برای داوطلب و رد صالحیت شده وجود ندارد.نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مایلم استدعا کنم پرونده اینجانب به عنوان 

فردی که رد صالحیت شده به عنوان یک شاخص مبنا قرار داده شود تا به جای پیروی از احساسات این افتخار را داشته باشم که حتی رد صالحیتم به نظام و انقالب اسالمی و کشور کمک کند. اگرچه این رد صالحیت 
در آرای حوزه انتخابیه تأثیر منفی گذاشت.منصوری با اشاره به مواردی که معتقد است می تواند از عوامل رد صالحیتش باشد، خاطرنشان کرد: بستر رد صالحیت یک نماینده مجلس یا باید در زندگی خصوصی اش 

باشد یا دوران نمایندگی وی. بنده اعالم می کنم در زندگی شخصی و دوران نمایندگی ام و پیش از آن هیچ تخلف اقتصادی، رفتاری، اجتماعی، فرهنگی  و سیاسی وجود ندارد که بتوان آنرا مستندی برای رد 
صالحیت دانست؛ لذا از شورای نگهبان و نهادهای مختلف قانونی و نظارتی می خواهم چنانچه مستندی خالف این ادعاها دارند بدون در نظر گرفتن آبروی اینجانب آن را منتشر کنند.

راه نیافتگان  بررسی کنند
یک نماینده منتخب مردم در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر ضرورت رعایت اخالق 
در تمامی ابعاد زندگی گفت:  رعایت اخالق 
سیاسی در ایام انتخابات و پس از اعالم نتایج 
از ســوی تمام کاندیداهای شرکت کننده در 
انتخابات و هواداران آن ها از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.غالمرضا حیدری خاطر نشان کرد: پیروز های انتخابات باید از 
بیان سخنان تحقیرآمیز نسبت به رقبای خود بپرهیزند و از طرف دیگر کسانی 
که موفق به کسب آراء مردم نشدند، از تهمت و شایعه پراکنی علیه جناح رقیب 
پرهیز کنند.این منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کسانی 
که به مجلس دهم شورای اسالمی راه نیافتند نباید احساس نابودی کنند بلکه 
باید از این فرصت به نحو احسن برای بررسی عملکرد خود در گذشته استفاده 

کنند و برای خدمت رسانی به مردم از هر فرصتی بهره بگیرند.

انتخابات میخی بر تابوت تقلب بود
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه 
هر رای مــردم برگی از دفتر اقتــدار و عزت 
ایران اسالمی شــد و انتخابات اخیر آخرین 
میخ بــر تابوت ادعــای تقلب بــود،  گفت: 
هــر نماینــده ای از هر جنــاح و گروهی که 
در ایــن انتخابــات رای آورده نماینده ملت 

است.محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در اجالس دبیران 
اســتانهای این حزب با اشــاره به انتخابــات اخیر اظهار داشــت: مردم در 
سراســر کشــور در لبیک به رهبری پای صندوق های رای آمدند و عظمت 
مردمســاالری دینی را به جهانیان نشــان دادند.همچنین در این اجالس 
بادامچیان نایب رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی نیز با اشاره 
به اخالق پیروزی در انســانها بیان داشت: انسانی که برای خدا کار می کند 
همیشه پیروز است و در پیروزی و شکست همیشه اخالق ویژه توحیدی دارد.

نتیجه انتخابات حاصل افکار خاکستری بود
نایب رئیس دوره های دوم و ســوم شــورای 
اسالمی شــهر تهران گفت: برخی صحبت 
از آرای خاکســتری مــردم در انتخابات می 
کنند اما به نظر من این بار مسئولین بودند که 
فکرشان خاکســتری و بی خبر از حال مردم 
بود.حسن بیادی افزود: تفکر و منظور بعضی 

مسئولین از آرای خاکستری، رای افرادی است که نسبت به انتخابات و آینده 
کشور بی خیال و بی توجه هستند. این خیال باطل در حالیست که هفتم اسفند 
امسال عده ای که خود را در حاشیه امنیت می دیدند و گمان می کردند که مردم 
به آنها چک سفید امضاء داده اند با یک جواب غیرمنتظره رو به رو شدند.دبیرکل 
جمعیت آبادگران جوان ایران تصریح کرد: بعضی از این افراد که حاکمیت را 
متعلق به خود می دانند گمان می بردند چون بعضی از مسئولیت های تصمیم 

ساز نظام دست آنهاست مردم به آنها روی خوش نشان می دهند.

 اکثریت مجلس دهم 
موافق الریجانی هستند

دبیــرکل جبهــه پیروان بــا تاکیــد براینکــه تالش 
داریــم خــود را در یک حــزب جمع کنیــم گفت: به 
اصالح طلبان هم توصیه می کنم خود را در یک حزب 
جمع کنند چراکه یک کشور به چند حزب شناسنامه 

دار و پاسخگو نیاز دارد.
وی با تاکید براینکه مجلــس باید کارآمدی، بصیرت 
و دردشناســی مردم را مورد توجه قــرار دهد، افزود: 
تاکنون امکان تشخیص ترکیب نهایی 221 نفری که 
انتخاب شده اند وجود ندارد اما براساس گرایش هایی 
که در برخی ســایت ها آمده بــود. جمعیت اصولگرا، 
اصالح طلب و مســتقل به یکدیگر نزدیک است اما 
از مرحله دوم که 69 نماینده باید انتخاب شوند 9 نفر 
از آنها اصالح طلب هستند و رقابت بر سر 10 کرسی 
بین اصولگرایان خواهد بود و ۵0 کرسی دیگر رقابت 
بین اصولگرایان و اصالح طلبان و مستقل ها شکل 

می گیرد.
باهنــر تاکید کرد: ما افــراد تند با مواضــع رادیکالی 
اصالح طلبان در مجلس آینده داریم اما تعدادشــان 
بسیار کم خواهد بود و این مجلس می تواند مجلسی 
معتدل باشد که مشــکالت مردم را از دولت مطالبه 

کند.
دبیرکل جبهه پیــروان با بیان اینکه مــردم تهران به 
صورت لیستی و تشــکیالتی رای دادند گفت: چند 
نکته مثبت در نتیجه انتخابات 7 اســفند وجود دارد 
که باید به آنها توجه کنیم؛ اوال همه باور کردند که اگر 
مطالبه ای دارند از هر جناحی که باشــند باید آن را از 
صندوق رای پیگیری کنند و بــا قهر و تحریم و دعوا 
کســی به مطالبه اش نمی رسد حتی تئوریسین های 
اصالح طلــب نیز بــه ایــن جمع بندی رســیدند که 
اصالح طلبی، اعتدالگرایــی و اصولگرایی همراه با 
نظام می توانــد مطالباتش را پیش ببــرد نه در مقابل 

نظام.
وی یادآور شد: افراد نتیجه انتخابات را پذیرفتند و این 
خطا را تکرار نکردند که اگر در پای صندوق های رای 
کم آوردند آن را در خیابان و با فتنه گری جبران کنند.
باهنر با اشــاره به حضور دو گزینه عارف و الریجانی 
برای ریاست مجلس دهم گفت: قاعدتا آقای عارف 
نیز توقــع دارد که مدیریت مجلس آینده را به دســت 
بگیرد و آقای الریجانی هم هســت امــا در مجموع 
این مسئله به نتیجه انتخابات مرحله دوم ارتباط پیدا 
می کند و شــاید اکثریت نمایندگان ترجیح بدهند که 
الریجانی رئیس مجلس باشــد اما هنوز زود است و 

کار باید جلوتر رود.
نایب رئیــس مجلــس در خصــوص ریاســت آینده 
فراکسیون اصولگرایان با توجه به عدم حضور حداد 
عــادل در مجلس گفت: ایــن موضــوع را باید خود 
مجلــس تصمیم بگیرد کــه آیا در مجلــس آینده دو 
فراکســیون فعال باشد یا سه فراکســیون اما در هر 
صورت اصولگرایان یک فراکسیون خواهند داشت و 
در مجلس هشتم ریاست با خود آقای الریجانی بود 
اما اگر این گونه هم نباشد ما نیروهای زیادی داریم 

که می توانند رئیس فراکسیون اصولگرایان باشند. 

نامه نیوز نوشت: قم و مشهد، پایگاه مخالفان روحانی
نمایندگان دو شهر مذهبی ایرانی یعنی »قم و مشهد« به تنهایی جور غیبت تهرانی ها در مجلس دهم را می کشند و به مخالفت با دولت 

روحانی می پردازند.

 بهارنیوز نوشت: پوپولیسم در شهرهای بزرگ جواب نمی دهد
یک کنشگر سیاسی طبقه متوسط دارای رای استداللی و منطقی است اما یک شخص دیگر ممکن است به خاطر اعتقاد، شعارهای 

کاندیداها، کم اطالعی )مثال اگر رای ندهید یارانه شما قطع می شود( و. . . در انتخابات شرکت کند.

 ایلنا نوشت: مدیران هیات رئیسه اصولگرایان ناکام در رسیدن به بهارستان
نتایج انتخابات در سراسر کشور نشان می دهد اعضای فراکسیون اصولگرایان با حداقل اقبال عمومی مواجه شده اند و از راهیابی به 

مجلس بازمانده اند.

 الف نوشت: لزوم تعریف هویت اقتصادی برای گفتمان اصولگرایی
جبهه اصولگرایی اگر مایل است در عرصه سیاست کشور نقش پررنگ خود را حفظ کند و بر مقبولیت خود بیفزاید می بایست هرچه زودتر از 

پرداختن به شعارهای کلیشه ای و تکراری در زمینه اقتصاد دست بردارد.

 پارس نیوز نوشت: تغییر جهت دولت روحانی در مرحله دوم به سمت اصولگرایان
در مرحله دوم، دولت آقای روحانی تمایل کمتری به پیروزی اصالح طلبان نشان خواهد داد و احتماال فشار برای پیروزی اصولگرایان 

افزایش می یابد چرا که در دوقطبی عارف- الریجانی، اصولگرایان به الریجانی رای خواهند داد.

عکس روزسایت نگار

آیت الله آملی الریجانی 
با کاشت یک اصله نهال 
هفته منابع طبیعی را 
گرامی داشت.

خبرنامه

اعدام زنجانی، آری یا نه؟
اعدام زنجانی، پاسخ مسئله است یا پاک کردن صورت مسئله؟

خبر صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از روز گذشــته بحث های بسیاری را 
در سطح افکار عمومی در شبکه های اجتماعی و نیز از سوی برخی شخصیت 
ها به راه انداخته اســت. بحث هایی با چند محور عمده؛ اول اینکه آیا این حکم 
متناسب با جرم زنجانی اســت؟ آیا او به واقع مفسد فی االرض است یا تنها یک 
بدهکار ساده اســت؟ دوم اینکه درصورتی که او مفســد فی االرض اقتصادی 
باشد، آیا اساسا حکم اعدام برای چنین افرادی چاره مشکل است و می تواند از 
وقوع مجدد آن پیشگیری کند؟ سوم اینکه با اعدام زنجانی تنها صورت مسئله 
پاک خواهد شد و اصل مسئله که فساد ســاختاری در اقتصاد ایران است برجا 
خواهد ماند و چهارم اینکه  با اعدام زنجانی راه دســت یافتن به مسئوالنی که در 
این فسادها دست داشته اند و زمینه وقوع آن را فراهم کرده اند، مسدود خواهد 
شد. با این حال مدافعان صدور این حکم از استقالل دستگاه قضا و صدور چنین 
حکم هایی برغم وجود فشارها و نیز خاصیت بازدارندگی حکم اعدام می گویند.

زنجانی معلول است، نه علت
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکر خود در صحن علنی مجل 
با اشاره به صدور حکم اعدام برای زنجانی گفت: »فراموش نکنیم بابک زنجانی 
معلول بوده و چرا دستگاه قضایی به سراغ علت نرفته است؟ همین غفلت باعث 

تولید معلول های دیگری همچون بابک زنجانی ها در آینده خواهد شد«.
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران نیز 
در این خصوص با بیان اینکه بابک زنجانی یک کالهبردار معمولی است و مفسد 
فی االرض نیست، تاکید کرده اســت: »اعدام وی دردی از مردم دوا نمی کند. 

باید به دنبال بدهکاری های زنجانی بود«.
حســین دهدشــتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نیز از 
نگرانی اعضای این کمیته نسبت به آنکه اعدام بابک زنجانی مانع از شناسایی 

و مجازات عوامل اصلی پرونده شود، خبر داده است. دهدشتی اظهار می کند: 
»ما اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با توجه به سوابق قبلی که وجود 
دارد نگرانیم که حکم اعدام پایان رسیدگی به پرونده باشد و افراد پشت پرده ماجرا 

هرگز مشخص نشوند.«
این عضو کمیته پیگیــری پرونده بابک زنجانی در مجلــس، می گوید: »طبعا 
محکــوم حرف های زیادی بــرای گفتن دارد که باید مطرح شــود و سیســتم 
قضایی درصدد افشای آن اســت. کمیته پیگیری این پرونده در مجلس نیز به 
هیچ وجه راضی به اجرای حکم قبل افشــا شدن دست های پشت پرده نیست. 
چون به اعتقاد ما از مجموعه تخلفاتی که در این پرونده صورت گرفته نهایتا 1۹ 
تا 2۰ درصد آن متعلق به شــخص آقای بابک زنجانی است و عمده تخلفات به 
زمینه هایی برمی گردد عواملی باعث ایجاد این حجم از تخلفات شدند«. به گفته 
او اگر دســت عوامل اصلی این پرونده رو نشود، چنین شیوه ای از فساد طبیعتا 

ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین الزم است که تمامی عوامل شناسایی شوند.
عضــو کمیته پیگیری پرونده بابــک زنجانی در مجلس همچنین در پاســخ به 
این ســوال که آیا صدور حکم اعدام می تواند یک عامل بازدارنده موثر در زمینه 
پرونده های کالن اقتصادی باشد، تصریح می کند: »عمده دالیل ایجاد فساد 
در جاهای دیگری اســت که باید به صورت شفاف بررسی و رسیدگی شود. البته 
مجازات شاید درس عبرتی برای دیگران باشــد ولی وقتی فساد در این وسعت 
اتفاق می افتد اعدام تنها راه برای بازدارندگی از تکرار این اتفاق نیســت. ۹ هزار 

میلیارد تومان رقمی کمی نیست که با اعدام دو یا سه نفر مختومه شود«.
او با تاکید بر اینکه مهم ترین اتفاق در خصوص این پرونده شناسایی و مجازات 
عوامل دخیل و البته پنهان فساد نفتی است، افزود: »عواملی که در این پرونده 
دخیل بوده و توانســتند زمینه را برای فسادی به این حجم و وسعت رقم بزنند، 
قطعا افراد کوچک یا جز نبوده و قدرت باالی سیاســی داشــتند. باید این افراد 

شناسایی و با ایشان برخورد جدی صورت بگیرد«.

فشارها تاثیری بر دستگاه قضا ندارد
با این حال محاکمــه و صدور حکم اعــدام برای متهمان نفتــی موافقانی نیز 
داشته است. این موافقان دســتگاه قضا را برای استقالل عمل و برخوردش با 
چنین مفسدانی تحســین می کنند، چراکه این برخورد برغم فشارهای زیاد بر 

این دستگاه است.
مصال نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حکم بابک 
زنجانی و  برخی اعمال نفوذ و فشار ها به دستگاه قضا تاکید می کند: »فشارها 
تاثیری بر عملکرد دســتگاه قضا ندارد و قوه قضائیه با قاطعیت کار خود را برای 

رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی ادامه خواهد داد«.
محمد علی اســفنانی نماینده مردم فریدن و عضو کمیســیون حقوقی قضایی 
مجلس نیز در خصوص حکم بدوی صــادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه 
قضائیه در این خصوص با بیان اینکه عملکرد قوه قضائیه در بحث رسیدگی به 
پرونده های مفاســد اجتماعی و اقتصادی، قابل قبول و قابل دفاع بوده است، 
می گوید: »ما باید توجه داشته باشیم که صدور حکم کیفری باید یک اثر تنبیهی 
نسبت به مرتکب و یک اثر تنبهی نسبت به دیگرانی داشته باشد که زمینه ارتکاب 

جرم در آنها وجود دارد«.
حمیدرضا طباطبایــی نماینده مردم نایین و عضو کمیســیون حقوقی مجلس 
نیز با تاکید بر اینکه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده بابک زنجانی بسیار شفاف و 
عادالنه بوده و تمام آنچه کــه به عنوان حقوق و آزادی های متهم در قوانین در 
نظر گرفته شده، در روند بررسی پرونده کامال دیده شده، تصریح می کند: »این 
نوع رسیدگی ها برای دستگاه قضایی افتخار است و انشاالله آنچه که حق است 

جاری شود و حقوق بیت المال به مردم بازگردد«.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جمع مردم یزد با اشاره 
به انتخابات 7 اسفند اظهار کرد: همانطور که مردم در سال ۹2 حماسه آفریدند 
در این انتخابات هم حماسه آفریدند، در انتخابات ۹2 برادر عزیز من دکتر عارف 

هم نقش بسزایی داشت.
روحانی با اشاره به نمایندگان استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، در سال های 
نخست پیروزی انقالب اظهار کرد:  در دورانی که من در مجلس حضور داشتم 
بزرگانی مثل شــهید ســید رضا پاک نژاد و برادر عزیز من سید محمد خاتمی از 
اردکان در مجلس حضور داشتند. ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که 
بــرای عظمت ایران تالش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس 
هم نمی تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کرده اند را خاموش کند.
روحانی با بیان این که مردم قهرمان ایران در 7 اسفند کار عظیمی کردند و دنیا 
را به حیرت واداشتند گفت: در این انتخابات هیچ جناحی شکست نخورد و همه 

جناح ها پیروز شدند. در این انتخابات اخالق بر بد اخالقی و اعتدال و میانه روی 
بر افراط پیروز شــد. اکنون باید برای ســاختن ایرانی سربلند تر و آبادتر دست به 

دست هم دهیم و با وحدت و هماهنگی و اتحاد ایران را بسازیم.
وی با اشــاره به اینکه رای مــردم رای به عقالنیت و منطق و امیــد به آینده بود 
افزود: امروز روح و امیدی جدید در کالبد این کشــور دمیده شــده است. دلها را 
باید از کینه بشــوییم. امروز روز وحدت و اتحاد است. باید قدردان نعمت بزرگی 
که خداوند در این انتخابات به ما داد باشــیم. قدردانی این نعمت هم این است 

که به مردم خدمت کنیم.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد:  دولت آماده همکاری بیشتر با مجلس دهم 
است. مجلس دهم و دولت یازدهم در کنار هم برای حل مشکالت کشور بیش 

از گذشته تالش می کنند.
رئیــس دولت تدبیر و امید در بخــش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به رکود 

جهانی و کاهش قیمت نفت به یک ششم خاطر نشان کرد و خطاب به کسانی که 
می گویند دولت یازدهم چه کرده گفت: باید به این آمار توجه شود. دولت یازدهم 
کشور را با نفت 25 دالری اداره کرده است و ارزش پول ملی و ثبات و آرامش بازار 
و روند کاهش تورم را حفظ کرده است. درست است که مردم مشکالت فراوانی 
دارند من همه اینها را قبول دارم اما به کســانی که انصاف را در انتخابات رعایت 
نکرده و با بوق هایی که در اختیار داشــتند بی انصافی کردند می گویم در دوران 
وفور، قیمت نفت در سالهای گذشته و مشخصا در سال ۹۰ که درآمدهای نفتی 

12۰ میلیارد دالر بود هیچ اشتغالی درست نشد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه قبول دارم که کار فراوانی برای اشتغال جوانان باید 
انجام دهیم افزود:  اقتصاددانان،  محققین، اساتید و دانشجویان، آمار اشتغال 
پاییز ۹4 را با پاییز ۹2 مقایســه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغالن یک 
میلیون و 17۹ هزار نفر اضافه شــده اســت. البته ما به اشــتغال بیشتر و رونق 
اقتصادی نیاز داریم و من به مردم قول می دهم که سال ۹5 سال رونق اقتصاد 

ایران خواهد بود.

ایران خدمتگزاران خود را فراموش نمی کند



دوشنبه 17 اسفند ماه 41394

رصدخانه

از جاکارتا تا قدس
برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی با موضوع فلسطین

نشست فوق العاده سازمان همکاری اسالمی برای بررسی موضوع فلسطین 
که از روز گذشته با حضور مقامات ارشد و برخی سران کشورهای عضو این 
سازمان در جاکارتا، پایتخت اندونزی برگزار شده بود، ظهر امروز با تصویب 
پیش نویس یک قطعنامه و همچنین یک بیانیه درباره موضوع مورد بحث، 
به کار خود پایان داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به نمایندگی 
از کشورمان در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان روز گذشته ضمن 
اشاره به اینکه شورای امنیت تاکنون اقدامی در حمایت از فلسطین انجام 
نداده، تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران با وجود همه فشارهای موجود، 
به سیاست خود در حمایت از آرمان فلسطین ادامه خواهد داد. به جز ظریف، 
دیگر مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان نیز درباره موضوع مورد بحث 
به اظهارنظر پرداخته و مواضع دولت های خود را بیان کردند. این اجالس 
فوق العاده به درخواست دولت فلسطین و برای رسیدگی به اقدامات رژیم 

اسرائیل در زمینه یهودی سازی قدس و تهدید مسجداالقصی برگزار شد.
در چارچوب این نشست فوق العاده، اجالس وزرای خارجه سازمان همکاری 
اسالمی روز یکشنبه با سخنرانی وزیر خارجه اندونزی به عنوان دولت میزبان 
آغاز بــه کار کرد. دکتر محمد جــواد ظریف که ظهر دیــروز در رأس هیئتی 
برای شــرکت در نشســت فوق العاده سران اســالمی در خصوص قدس و 
مسجداالقصی وارد جاکارتا شــده بود، در این اجالس حضور داشت. وزیر 
خارجه اندونزی در ســخنان افتتاحیه خود با اشــاره به اینکه این نخستین 
اجالس فوق العاده سران اسالمی اســت که ویژه قدس و مسجداالقصی 
برگزار می شود، گفت صلح در خاورمیانه تا هنگامی که مسئله فلسطین حل 
نشود، برقرار نخواهد شد. در ادامه اجالس وزرای خارجه اسالمی در جاکارتا، 
ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت فلســطین، به ایراد سخنرانی پرداخت. 
المالکی در سخنرانی خود با اعالم اینکه قدس در شرایط استعماری قرار دارد، 
به ادامه شهرک سازی در قدس، جلوگیری از ورود مسلمانان به حرم قدس 
شریف، حمله به نمازگزاران و ترور فلسطینیان به عنوان برخی از ابعاد سیاست 
اســتعماری رژیم اسرائیل در قدس و فلسطین اشــاره کرد. ریاض المالکی 
خواهان برخورد جمعی و قاطع کشــورهای اسالمی با اقدامات استعماری 

رژیم اسرائیل شد.  در ادامه اجالس، ایاد مدنی، دبیرکل سازمان همکاری 
اسالمی، سخنان خود را آغاز کرد. وی با تشکر از اندونزی به خاطر میزبانی 
اجالس و هیئت های شرکت کننده به خاطر شرکت در اجالس فوق العاده 
سازمان، سخنان خود را آغاز کرد. ایاد مدنی با تأکید بر ضرورت از سرگیری 
رونــد صلح، گفت: »بدون اتحاد داخلی فلســطینی ها، شــرایط الزم برای 
تحقق حقوق فلسطینی ها و موفقیت روند صلح فراهم نمی شود«. در ادامه، 
حسن کلیب، معاون بین الملل وزارت امور خارجه اندونزی و رئیس اجالس 

کار شناسان ارشد، گزارشی از جلسه صبح کار شناسان ارشد ارائه کرد. 
از نکات جالب توجه نشست دیروز این بود که در حاشیه این نشست و در قالب 
عکس هــای یادگاری وزرا، ظریف و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان 
سعودی با یکدیگر دســت دادند. این اتفاق البته بســیار کوتاه و گذرا بود و 
دیالوگ خاصی بین دو طرف برقرار نشد و تنها سالم و احوالپرسی میان دو 

طرف رد و بدل شــد. ظریف در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: »در یک 
لحظه با یکدیگر رو در رو شدیم و هیج کدام اول به سمت دیگری نرفتیم«. 
گفتنی اســت وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در اجالس جاکارتا اشاره 
کرد جمهوری اســالمی با وجود اینکه می داند فشارهایی که در دهه های 
اخیر علیه ایران اعمال شده محصول حمایت از آرمان فلسطین بوده است، 
به این سیاســت ادامه خواهــد داد. وی گفت: »وضعیت فلســطین بیش 
از پیش قربانی اســتفاده از زور توسط صهیونیســت ها شده و ادامه اشغال 
وحشیانه اسرائیل، مهم ترین اصول حقوق بین الملل در خصوص حمایت 
از حقوق بشردوستانه را نقض کرده است«. ظریف افزود: »رژیم اسرائیل 
برای سرپوش گذاشتن بر برنامه توســعه طلبانه خود جهت تغییر وضعیت 
مسجداالقصی و اطراف آن، در پوشش اقدامات افراط گرایان صهیونیست، 
در حال اعمال سیاست خود در زمینه تغییر ترکیب جغرافیائی و یهودی سازی 

مســجداالقصی و قدس اســت«.  وزیر خارجه ایران در ادامه تأکید کرد: 
»شورای امنیت به دالیل متعدد به ویژه سیاست های یکی از اعضای دائم 
خود متاســفانه در جهت انجام مسئولیت خود بر اساس منشور ملل متحد 
اقدامی نکرده و اجازه داده است این تهدید برای صلح و امنیت بین المللی 
ادامه یابد«. ظریف با بیان اینکه ما به عنوان مسلمانان باید اختالفات خود 
را کنار بگذاریم و به دنبال اقدامات عملی برای پایان دادن به تمامی مظاهر 
اشغال فلسطین در یک چارچوب سازمانی باشیم، اظهار داشت: »به عنوان 
یک گام در مسیر آزادی کامل فلسطین، مانع تحقق تالش های غیر قانونی 
اشغالگران اســرائیلی برای تغییر ماهیت شهر اشغال شده قدس شویم«. 
وی همچنین گفت: »مسئله فلسطین و قدس شریف در قلب و مرکز توجه 
و اولویت اصلی ما در ســازمان همکاری اســالمی قــرار دارد و باید بتوانیم 
به وعده های خود در این زمینه جامه عمل بپوشــانیم. ما امروزه با مســائل 
مختلفی سر و کار داریم، اما هیچ امری نباید ما را از توجه به موضوع اصلی 

و فلسفه وجودی سازمان همکاری اسالمی منحرف کند«. 
نشســت جاکارتا، امروز با حضور برخی سران کشورهای عضو و سخنرانی 
آن ها ادامه پیدا کرد و به پایان رســید. در پایان نشســت امروز، پیش نویس 
قطعنامه و بیانیه جاکارتا درباره فلسطین و قدس شریف به تصویب حاضران 
در نشست رسید. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی، عمر البشیر رئیس 
جمهور سودان و ممنون حســین رئیس جمهور پاکستان، محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، ســامح شکری وزیر خارجه مصر، 
معاون نخســت وزیر قطر، نومــان کورتولماز معاون نخســت وزیر ترکیه، 
عادل الجبیر وزیر خارجه عربســتان، وزرای خارجه افغانســتان، بحرین، 
تاجیکســتان، موریتانی و ســیرالئون و همچنین ایاد امین مدنی، دبیرکل 
ســازمان همکاری های اســالمی از جمله مقامات شــرکت کننده در این 
نشســت بودند. دیگر اعضای این سازمان نیز در ســطوح مختلف در این 
نشست شرکت کرده بودند. در این نشســت 60۵ هیأت از ۵7 کشور عضو 
سازمان همکاری های اسالمی و دو ســازمان بین المللی حضور یافتند و 

بیش از 600 خبرنگار، عکاس و تصویربردار این مراسم را پوشش دادند.

انتشار جزئیات مذاکرات آمریکا با ایران پیش از حمله به عراق
زلمی خلیل زاد، ســفیر ســابق آمریکا در عراق، افغانستان، سازمان ملل و افسر سابق دولت جرج بوش، در کتاب جدید خود به مرور خاطرات گذشته پرداخت و در آن عملکرد دولت جرج بوش را بررسی کرد. بخشی از این کتاب به سیاست 
خارجی آمریکا در عراق و افغانســتان و تعامل این کشــور با ایران اشاره دارد. در این کتاب آمده که مقامات آمریکایی قبل از اینکه به عراق حمله نظامی کنند، در این رابطه جلساتی را با مقامات سیاسی ایران برگزار کردند و از ایران خواستند 

در رابطه با جنگنده های آمریکاییـ  که احتمااًل به اشتباه به مرزهای غربی ایران وارد می شوندـ  تعامل الزم را داشته باشند و آن ها را مورد اصابت موشک های خود قرار ندهند. 
در این کتاب به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه فعلی ایران نیز که آن زمان، یعنی ســال 2003 نماینده ایران در ســازمان ملل بود، اشاره شده که در این رابطه دیدارهایی با مقامات آمریکایی در شهر ژنو داشت. این کتاب مدعی است 
تعامالت سیاسی- نظامی ایران و آمریکا به پیش از آغاز حمالت محدود نشد و در جریان حمالت و تصرف عراق نیز ادامه داشت. در این کتاب همچنین به قدرت نفوذ ایران در بین جامعه شیعی عراق که اکثریت جمعیت عراق نیز هستند 
اشاره و نوشته شده است، در سال 2003 آمریکا عالقه مند بود از طریق نفوذ ایران در عراق، موافقت جامعه شیعی عراق را برای سقوط صدام جلب کند، زیرا آمریکا به خوبی می دانست رهبران شیعی عراق از سوی ایران حمایت می شدند 

و همچنین قدرت نفوذ باالیی در میان جامعه شیعی عراق داشتند.

استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن مردم از مقابل دفتر روزنامه؛ استانبول، 
ترکیه.

مهاجران در حال تماشای کارتون؛ 
مرز مقدونیه.

دانشمندان از مشاهده گونه ای جدید از هشت پا در عمق حدود 4 کیلومتری اقیانوس مجمع الجزایر هاوایی، خبر دادند و 
نام آن را »روح تاپوس« گذاشتند.

صدمه دیدن هوادارا فوتبال در حاشیه 
دیدار تاتنهام و آرسنال؛ لندن.

  برنامه ایران برای خرید
تسلیحات بیشتر از روسیه

بعــد از دهه ها تحریم های بین المللی در بازارهای تســلیحاتی، 
اکنــون ایران خــود را آماده خریــد تجهیزات نظامــی ضروری 
می کند تا با کمک تجهیزات نظامی روسیه عقب ماندگی رقبای 
منطقه ای مجهز به ســالح های آمریکایی را جبران کند. در این 
راستا، برخی رسانه ها از فهرســت خرید 8 میلیارد دالری ایران از 
جمله جنگنده های پیشرفته »سو– 30«، هواپیماهای آموزشی 
»یاک–30«، بالگردهای نظامی چون »ام آی- 8« و »ام آی- 17« 
و سامانه دفاع موشــکی »اس-300« و البته کشتی های جدید 

و حتی زیردریایی های جدید دیزلی و الکتریکی خبر می دهند. 

  تنها درخواست نصرالله 
از دولت های عربی

ســید حســن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در بخشــی از 
ســخنرانی خود در انتقاد از رویکرد جدید کشــورهای عربی در 
قبال لبنان، اظهار داشــته: »ما در ســال 2006 به آن ها تنها 
اعالم کردیم از شــما هیچ چیز نمی خواهیم، جز اینکه دست از 
سر ما بردارید. امروز بار دیگر     همان مسأله را تکرار می کنیم و به 
آن ها می گوییم از شما هیچ چیزی نمی خواهیم. فقط ما را     رها 
کنید. مقاومت را به حال خــود واگذارید. ملت را     رها کنید و این 
کشور را به حال خودش واگذارید«. وی افزوده: »آن ها هرگز به 
ما کمک نکردند بلکه همواره ضد مقاومت تالش می کردند«. 

  جنجال بر سر توقیف 
و رفع توقیف روزنامه »زمان«

روزنامه »زمان« ترکیه با مدیریت جدید و در نخستین شماره خود 
پس از رفع توقیف، به شــدت از خط مشی دولت ترکیه حمایت 
کــرد. مدیریت جدید روزنامه زمان بر اســاس حکمی از دادگاه 
منصوب شد و کارمندان تحت تدابیر امنیتی وارد دفتر روزنامه 
شدند. منتقدان می گویند این اقدام دولت ترکیه با هدف ریشه 
کن کردن رســانه های مخالف صورت گرفته اســت. روزنامه 
زمان در آخرین نســخه خود پیش از توقیف، هشــدار داده بود 
این کشور، تاریک ترین روزهای مطبوعاتی خود در تاریخ ترکیه 

را می گذراند. 

ادامه رقابت های مقدماتی 
انتخابات آمریکا

مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا و از نامزدهای انتخابات درون 
حزبی جمهوری خواهان، پیروز انتخابــات مقدماتی این حزب 
در پورتو ریکو شد. روبیو 7۵ درصد، معادل 23 هیأت انتخاباتی 
در این حوزه را از آن خود کرد. بعد از روبیو، دونالد ترامپ، نامزد 
جنجالی جمهوری خواهان نفر دوم شد و 13 درصد آرا و تد کروز 
نیز 8 درصد آرا را از آن خود کرد. روز شنبه نیز جمهوری خواهان 
در چهار ایالت کانزاس، کنتاکی، لوئیزیانا و مین رقابت کردند. 
گفته می شــود ترامپ در دو ایالت کنتاکی و لوئیزیانا برنده شده 

و کروز هم در ایالت های کانزاس و مین توانسته پیروز شود.

بین الملل
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کاهش یک درصدی سود تسهیالت مسکن
مدیر عامل بانک مسکن جزئیات جدید وام مسکن را تشریح کرد

هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبات جدیدی در رابطه با افزایش سقف وام 
مسکن به ویژه برای زوجین داشت که بر این اساس از دو محل حساب صندوق 
پس انداز یکم )خانه اولی ها(، حســاب ســپرده ممتاز )از محــل خرید اوراق در 
بورس( سقف های وام افزایش یافت. همچنین شورای پول و اعتبار تاکید کرد 
که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب با تورم، سود تسهیالت مسکن 
نیز کاهش یابد که محمدهاشــم بت شــکن - مدیرعامل بانک مسکن - امروز 
در نشستی خبری به تشــریح ابعاد مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در حوزه 

مسکن پرداخت.
وی با این توضیح که وام های جدید مصوب، اقشــار متوسط و کسانی که توان 
پرداخت اقساط را دارند در بر می گیرند، تاکید کرد که بانک مسکن در این طرح ها 
به هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی و یا خط اعتباری آن اســتفاده نکرده است 

بلکه هر آنچه تامین منابع شده از محل خود بانک مسکن است.

شروط دریافت وام های 80، 120 و 160 میلیونی
مدیرعامل بانک مسکن افزایش سقف تسهیالت برای زوجین از محل صندوق 
پس انداز یکم را مورد اشاره قرار داد و گفت: با مصوبات جدید پرداخت تسهیالت 
برای زوجیــن در تهران از 80 بــه 160 میلیون تومان، از 60 بــه 120 میلیون 
تومان و از 40 به 80 میلیون تومان افزایــش خواهد یافت که زوجین می توانند 
برای یک پالک ثبتی در مجموع براســاس وام های جدید اقدام کنند. به گفته 
بت شکن، تســهیالت ارائه شده به زوجین براســاس حداکثر 80 درصد ارزش 

ملک خواهد بود.

به شرط پرداخت تسهیالت از محل صندوق پس انداز یکم
وی در ادامه به شرایط اعطای تسهیالت جدید از محل صندوق پس انداز یکم 
اشاره کرد و افزود: فرد متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته، از تسهیالت 
بانک مسکن و ســایر بانک ها تاکنون هیچ استفاده ای نکرده باشد و همچنین 

از امکانات دولتی نیز برای مسکن بهره نبرده باشد.
مدیرعامل بانک مســکن تاکید کرد که زوجین برای استفاده از وام های جدید 
160، 120 و 80 میلیونی هیچ محدودیتی از لحاظ تاریخ ازدواج ندارند. بت شکن 

این را هم گفت که در مورد اســتفاده از تســهیالت صندوق پس انداز یکم این 
استثنا وجود دارد که اگر بخواهند در بافت های فرسوده از آن استفاده کنند هیچ 
محدودیتی نداشــته و شرایط در مورد آنها اجرا نمی شود و می تواند از تسهیالت 
جدید بدون الزام به شروط خانه اولی بودن در بافت های فرسوده استفاده کنند.

اقساط و سود وام های جدید
مدیرعامل بانک مســکن همچنین به کاهش یک درصدی ســود تســهیالت 
پرداختی از محل صندوق پس انداز یکم اشاره کرد و گفت: براساس تاکید شورای 
پول و اعتبار و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مسکن نیز سود از محل 
صندوق پس انداز یکم از 14 به 13 و همچنین از محل اوراق حق تقدم از 18.۵ 

به 17.۵ درصد کاهش داد.
با توجه به ســودهای کاهش یافتــه به 13 درصد و همچنیــن دوره بازپرداخت 
12 ساله بنابر آنچه که مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد اقساط پرداختی در 
وام های جدید از این محل به این شرح است: وام 160 میلیونی در تهران ماهیانه 
یک میلیون و 900 هزار تومان، وام 120 میلیون تومانی در مراکز اســتان ها و 
شــهرهای باالی 20 هزار نفر جمعیت ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان 
و همچنین وام 80 میلیون تومانی در ســایر مناطق شهری ماهیانه 970 هزار 

تومان خواهد بود.

زوجین تاریخ سال 8۵ به بعد مشمول تسهیالت 60، 80 و 100 
میلیونی

بت شکن در توضیح سقف های افزایش یافته برای وام مسکن زوجین از محل 
خرید اوراق حق تقدم در بورس توضیح داد که هیچ یک از محدودیت های موجود 
در دریافت وام از صندوق پس انداز یکم اعمال می شود در این بخش وجود ندارد. 

نه استفاده از امکانات دولتی و مسکن و نه شرط سنی.
اما بت شکن این را تاکید کرد که بانک مسکن برای حفظ تعادل منابع و مصارف 
خود برای وام های حســاب ســپرده ممتاز )اوراق حق تقدم( زمان ثبت ازدواج 
زوجین برای دریافت این وام ها را به اول فروردین 138۵ محدود کرده است. بنا 
بر آنچه که مدیرعامل بانک مســکن توضیح داد نرخ سود وام های پرداختی در 

این بخش نیز از 18.۵ به 17.۵ درصد کاهش یافته و بر این اســاس با توجه به 
دوره بازپرداخت 12 ساله وام 100 میلیون تومانی زوجین در تهران ماهیانه یک 
میلیون و 400 هزار تومان، 80 میلیونی در مراکز اســتان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر جمعیــت ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان و همچنین وام 
60 میلیونی در ســایر مناطق شهری نیز ماهیانه 890 هزار تومان قسط خواهد 

داشت.

شرایط ویژه برای وام مسکن جوانان
طرح سومی که اخیرًا شورای پول و اعتبار آن را تصویب و مدیرعامل بانک مسکن 
در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد در مورد اســتفاده همزمان از دو وام بود. بر این 
اساس کسانی که قبال در بانک مسکن سپرده گذاری کرده اند و اکنون می توانند 
از محل آن تسهیالت دریافت کنند همانقدر که میزان تسهیالت دریافتی آنها 
باشد می تواند تا صددرصد سقف مصوب وام های مسکن را بدون سپرده دریافت 
کنند. آنطور که بت شــکن اعالم کرد به عنوان نمونه اگر فردی درخواست وام 
مسکن جوانان داشــت می تواند تا 30 میلیون تومان دریافت کند از این قدرت 
برخوردار اســت که تا 60 میلیون تومان در تهــران، ۵0 میلیون تومان در مراکز 
اســتان ها و همچنین 40 میلیون تومان در ســایر مناطق شهری تسهیالت را 

بدون سپرده دریافت کنند.
این در حالی است که سود تسهیالت جوانان در حال حاضر 13 درصد است، اما 
مابه التفاوت دریافتی براساس سود روز شورای پول و اعتبار در عقود مبادله ای 

یعنی 20 درصد پرداخت خواهد شد.

فعال تصمیمی برای افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد
در این نشست از مدیرعامل بانک مســکن سوال شد که آیا با توجه به مصوبات 
اخیر طرحی برای افزایش مجدد وام در ســال آینده وجود دارد که وی توضیح 
داد باید چند دوره عملکرد طرح های فعلی مورد بررســی قرار گرفته و آثار آن بر 
شــاخص های اقتصاد کالن، مسکن و خانوار مشخص شــود تا بتوان در مورد 
افزایش مجدد تصمیم گیری کرد، امــا فعال دیگر هیچ برنامه ای برای افزایش 

ندارد.

بابک زنجانی: واقعا من مفسد فی االرض هستم؟
رســول کوهپایه زاده  درباره واکنش 
بابــک زنجانــی به حکم شــعبه 1۵ 
دادگاه انقالب مبنی بر صدور حکم 
اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار 
کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و 
زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که 
روز گذشته )یکشنبه( با موکل داشتم 

زنجانی گفت شما صرف نظر از اینکه چنین رأیی صادر 
شــده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه 
بدهی پیگیری کنید. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه 
کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصًا به وکالی 
خارجی خــود نیز منتقل کند تا آنها بــدون توجه به رأی 
صادره و عواقــب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال 
کنند. کوهپایه زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی 
مطلع شــد از من پرســید آیا واقعًا من مفسد فی االرض 

هستم؟ به او پاســخ دادم که از نظر 
من چنین نیســت و دادگاه به ماده 2 
قانون مجــازات اخاللگران در نظام 
اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال 
شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده 
است. موکل وقتی این را شنید خیلی 
متعجب و متاثر شــد و گفت» یعنی 
من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته 
شــدم؟. من که همه هدفم خدمت به نظام بوده اســت 
و به نظام کمــک کردم«.  بنابر اعالم حجت االســالم 
غالمحسین محسنی اژه ای، شعبه 1۵ دادگاه انقالب 
هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد فی االرض شناخته و 
به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین عالوه بر 
حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل 

یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است.

حذف 500 هزار نفر از دریافت یارانه
احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون اجتماعــی از توزیــع 
11 میلیون بســته امنیت غذایی به 
نیازمندان تا پایان سال خبر داد. وی 
هزینه این کار بــرای دولت را 1۵0 
میلیارد تومان عنــوان کرد. میدری 
همچنین از تخصیص ســهمیه به 

دانش آموزنی که در نوبت شبانه تحصیل می کنند، خبر 
داد. معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون اجتماعی در 
حوزه حمایت اجتماعی، کمتر از 2 میلیون نفر در ایران 
دچار فقر خوراکی هستند و باید به این افراد کمک های 
مستمر صورت بگیرد. وی با اشاره به این مطلب که در 
حوزه رفاه اجتماعی پول های زیادی صرف می شود، 
ولی اثر بخشی زیادی ندارند، گفت: توزیع یارانه و کمک 
به صندوق های بازنشستگی، قشر فقیر جامعه را هدف 

قرار نمی دهد و منابع آنچنانی برای 
توزیــع بیــن نیازمنــدان باقی نمی 
ماند. وی همچنیــن از حذف ۵00 
هزار نفر از افرادی که برای دریافت 
کارت ملی خود اقدام نکردند، طی 
بهمن و اســفندماه سال جاری خبر 
داد و گفــت: تصمیــم دولت برای 
پرداخت یارانه طبق روال گذشته در سال آینده خواهد 
بود. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون اجتماعی درباره 
حذف یارانه افراد ثروتمند در سال آینده هم گفت:این 
کار منوط به مصوبات نمایندگان در مجلس شــورای 
اســالمی خواهد بود. وی همچنیــن در پایان گفت: 
کسانی که دارای 2 دفترچه بیمه درمانی بوده و بیمار با 
شــرایط خاص دارند، باید تا پایان فروردین سال آینده، 

یکی از این دو دفترچه را انتخاب کنند.

بازگشت کارخانه ساز ژاپنی 
به ایران

رئیس یکی از شرکت های بزرگ کارخانه ساز ژاپن 
با اشــاره به فرصــت های بزرگ تجــاری در ایران 
گفــت: ما کارمنــدان خودمان را بــه دلیل تحریم 
ها از این کشــور خارج کرده ایم، اما قصد داریم تا 
فصل بهار یک یا دو دفتر در تهران تاســیس کنیم.
به گــزارش پایــگاه خبــری نیکی، ایــران اکنون 
کــه از تحریم هــای غرب رها شــده، در آســتانه 
احداث پاالیشــگاه های جدید نفتی و کارخانجات 
پتروشیمی قرار دارد. کارشناسان هشدار می دهند 
که ســرمایه گذاری در این کشور خاورمیانه ای به 
دلیل تنــش های فرقــه ای با همســایگانی نظیر 
عربســتان همچنان پرریسک اســت. اما شرکت 
ها نگران یک ریســک دیگر هستند و آن از دست 

دادن فرصت های عظیم است.
جی جی سی، یکی از شــرکت های بزرگ کارخانه 
ساز ژاپن، یکی از شــرکت هایی است که به دنبال 
راه های اســتفاده از پتانســیل بازار پرســود ایران 
است. یوشیهیرو شــیگه هیســا، رئیس گروه جی 
جی ســی به چشــم انداز تجــارت در ایران خوش 

بین است.
وی در پاسخ به این ســوال که انتظاراتتان از ایران 
بعــد از تحریم چیســت گفت، ایــن فرصتی برای 
ورود به یــک بازار بــزرگ و امیدوار کننده اســت. 
ایران با حــدود 80 میلیــون نفر جمعیــت یکی از 
بزرگترین جمعیــت ها را در خاورمیانــه دارد. این 
کشــور گفته تولیــد نفــت خــود را در دو مرحله به 
میــزان یک میلیون بشــکه افزایــش خواهد داد. 
ما کارمندان خودمان را بــه دلیل تحریم ها از این 
کشــور خارج کرده ایــم، اما قصد داریــم تا فصل 
بهار یــک یا دو دفتــر در تهران تاســیس کنیم. ما 
انتظار داریــم تقاضا برای کارخانــه جات افزایش 
 یابد و امیدواریم تــا پایان امســال قراردادهایی را 

کنیم. منعقد 
این فعــال اقتصادی ژاپنی افــزود: فرصت هایی 
برای دیگر بنگاه های اقتصــادی ژاپنی و نه فقط 
ما در ایــران وجود دارد. به دلیــل تحریم ها دولت 
اعتبارات برای پروژه هــای جدید را محدود کرده 
اســت. برای تالش های بزرگ، تهــران به دنبال 
گرفتــن وام هایی بزرگ یا ســایر ترتیبــات مالی با 

شرکای خود خواهد بود.
وی افزود، ما می خواهیم در زمینه هایی ســرمایه 
گذاری کنیم که به توســعه این کشــور کمک کند. 
هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما ممکن است 
ســرمایه گذاری در بخش بیمارستانی یا کشاورزی 

و همچنین نیروگاه های برق را بررســی کنیم.
وی در خصــوص تعمیــق درگیری هــای مذهبی 
در منطقــه بعــد از تشــدید تنــش ها بیــن ایران و 
عربستان گفت، احســاس من این است که روابط 
دو جانبه بیش از این بدتر نخواهد شد. افت قیمت 
نفت در حال آســیب زدن به اقتصاد هر دو کشــور 
)ایران و عربستان( اســت. آنها باید از این مسئله 
گاه باشــند کــه االن زمــان مواجهه بــا یکدیگر   آ

نیست.
»به عــالوه، ما بایــد وقتی بــا ایران قــرارداد می 
بندیــم محتاط باشــیم، تا مانع از بــه خطر افتادن 
روابطمــان بــا عربســتان شــویم. من اخیــرا، به 
عربســتان ســفری داشــتم. هرچنــد این کشــور 
ممکن اســت از تجارت ما با ایران استقبال نکند، 
 امــا دریافت مــن این بود کــه آنهــا آن را خواهند 

پذیرفت.«

رصدخانه

بهای نفت به مرز 40 دالر رسید
بهای ســبد نفتی سازمان 
کشــورهای صادرکننــده 
نفت)اوپک( بــه باالترین 
سطح ســال 2016 رسید. 
قیمت ســبد نفتــی اوپک 
در آخریــن معامالت با 73 
ســنت افزایش به 32 دالر 

و 34 ســنت در هر بشکه رســید. نفت اوپک 
از 1۵ دســامبر 201۵ تاکنــون هیــچ گاه به 
این قیمت نرســیده بــود. همچنیــن قیمت 
نفت در معامالت امروز)دوشــنبه( بازارهای 
جهانی به دلیل کمتر شدن عرضه و افزایش 
شایعات پیرامون احیای بازار، افزایش یافت. 

نفــت برنــت در معامالت 
امــروز تقریبا با ۵0 ســنت 
افزایش بــه 39 دالر و 20 
سنت در هر بشــکه رسید 
و نفت ســبک آمریکا نیز با 
44 سنت افزایش 36 دالر 
و 36 ســنت در هر بشــکه 
داد و ستد شد. قیمت نفت آمریکا هم اکنون 
نسبت به سطوح ماه فوریه 40 درصد افزایش 
یافته است. بانک ANZ در بیانیه ای اعالم 
کرد: تولیدکنندگان نفت شــیل برای ذخیره 
کردن ســرمایه در حال جمــع آوری دکلها از 

میادین است.

رتبه بندی بانک ها در سال ۹۵ اعالم میشود
کمیجانی در پاســخ به این 
ســوال کــه برنامــه بانک 
مرکزی بــرای رتبــه بندی 
بانک ها به کجا رسید، گفت: 
به طور جــدی این موضوع 
را در دســتور کار داریــم و 
امیدواریــم در آینده نزدیک 

به اصول و محورهایی برسیم تا از منظر جایگاه 
و درجــه بانک هــا بتوانیم رتبه بنــدی بانک ها 
مشخص شود. قائم مقام بانک مرکزی با بیان 
اینکه اطالع به عموم داده می شود که هر بانک 
از چه توانمندی برخــوردار و چه خدماتی را ارائه 
گاهی، مشتریان  می دهد، افزود: با این کسب آ

متوجه می شوند که بانک تا 
چه حد بــه تعهدات در قبال 
تســهیالت اعطایی و ارائه 
خدمات به ســپرده گذاران 
پایبند است. وی تاکید کرد: 
بنابراین به دنبال رسیدن به 
یک سلسله اصول نظارتی، 
بانکداری و مدیریت نقدینگی هستیم و امیدواریم 
در قالب یــک مجموعه تدوین و اعالم شــود. 
کمیجانی در پاسخ به این ســوال که آیا در سال 
آینده رتبه بنــدی بانک ها نهایی خواهد شــد، 
گفت: تالش می کنیم ســال آینده رتبه بندی 

بانک ها نهایی و به عموم مردم اعالم شود.

توافق برای واردات 20 فروند هواپیمای نو از برزیل
شــرکت  مــل  عا یر مد
از  گــرس  زا هواپیمایــی 
توافق های اولیه برای وارد 
کردن 20 فروند هواپیمای 
نو برزیلی به کشور خبر داد. 
هوشــنگ صدیق تصریح 
کرد: در طــول هفته ها و 

ماه های گذشته ما مذاکراتی را با شرکت های 
خارجی مختلفی داشته ایم تا امکان وارد کردن 
هواپیماهای جدید به کشور فراهم شود. یکی 
از این شرکت ها هواپیماساز برزیلی امبرائر بوده 
است که خوشبختانه مذاکرات ما با آنها نتایج 
مثبتی به همراه داشته است. وی اضافه کرد: 

براساس توافق اولیه ای که 
با مذاکره  کننده این شرکت 
در تهران داشته ایم، شرکت 
زاگرس اعالم کرد که توان 
خریــد 20 فروند هواپیمای 
ســاخت این شــرکت را که 
13۵ نفر ظرفیت سرنشین 
دارد خواهد داشــت و با تفاهــم  اولیه نماینده 
این شرکت به برزیل بازگشت تا مقدمات نهایی 
کار را فراهم کند. مدل مالی پیشــنهاد شده از 
طرف زاگــرس پرداخت 10 درصد از هزینه ها 
به شکل نقد و در نظر گرفتن 90 درصد مابقی 

از طریق فاینانس شرکت سازنده خواهد بود.

اقتصاد
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پنجره

نکات کلیدی برای سریعترین خانه تکانی
مبادا دو روزه خانه تکانی کنید!

از همین حاال شروع کنید
خانه تکانی شب عید، از کارهایی اســت که برخالف اسمش نباید »شب عید« 
انجام شــود، بلکه باید مدت ها قبل از رســیدن لحظات سال تحویل انجامش 
دهید. در حقیقت، داشتن خانه یی تمیز در طی تعطیالت، بخصوص اگر از روش 

صحیحی استفاده کنید، ساده تر از چیزی است که تصور می شود.

خوش بگذرانید
نظافت لزومًا معادل با کار ســخت نیســت، یک موســیقی خوب یا یک برنامه 
رادیویی مفید می تواند شــما را با اشتیاق بیشــتری به تحرک وا دارد. برای خود 
انگیزه هایی پیدا کنید و به خود قول دهید که اگر کارهای روزانه را مطابق برنامه 
انجام دادید، به خود جایزه یی خواهید داد. این جایزه می تواند چیزی ساده، اما 
دلپذیر مانند یک حمام طوالنی، صرف چای و شیرینی با خانواده یا تماشای یک 

برنامه خوب تلویزیونی باشد.

سازماندهی وسایل نظافت
در هنگام خانه تکانی گشــتن بــه دنبال وســایل نظافت واقعًا خســته کننده و 
گیج کننده است.پس بهتر است همه وسایل مورد نیاز را در یک سطل یا یک سبد 

نزدیک خود قرار دهید تا همیشه به آن دسترسی داشته باشید.

همه کارها را به تنهایی انجام ندهید
این عید، تنها عید شما نیست و تنها دوستان و خانواده ی شما به منزل تان نمی آیند، 
پس نباید تمام نظافت آن را به تنهایی بر عهده بگیرید! کارها را با فرزندان و همسر 
خود تقسیم کنید. از بچه ها بخواهید تخت های خود را مرتب کرده، اسباب بازی ها 
و لوازم دیگر خود را جمع کنند و پس از گردگیری قفسه ها را سر جای خود بگذارند.

اتاق نشیمن
برای تمیز کردن اتاق نشیمن یا هر اتاقی، از سطوح باالتر شروع کرده و به پایین 
بیایید. بهترین وســیله گردگیری یک پارچه مایکروفایبر قابل شستشو است که 

با کمی آب مرطوب شده باشد.

مرتب کردن
روش خانه تکانی شما هرچه که باشد، قدم اول مرتب کردن خانه و درآوردن آن 
از درهم و برهمی اســت. چند دقیقه برای جمع کردن و مرتب کردن لباس ها، 
کتاب ها، اسباب بازی ها و ... وقت بگذارید، ســپس می توانید به سراغ وسایل 

نظافت رفته، بدون سردرگمی به خانه تکانی ادامه دهید.

اتاق خواب ها
با گردگیری یا جاروکشــی لوسترها و لبه پنجره ها شروع کنید وسپس لوازم اتاق 
را گردگیری کنید. مالفه ها را دست کم هفته ای یکبار عوض کنید. روتختی ها 

و پتوها نیز باید ماهانه شسته شوند .

آشپزخانه
ابتدا از پیشــخوان شــروع کنید. همه وســایل را به یک طرف بــرده و بعد از 
تمیز کردن با یک شوینده دست ســاز یا سازگار با محیط زیست دوباره به سر 
جایشان برگردانید. ســطح بیرونی همه وسایل آشپزخانه از یخچال و فریزر 

گرفته تا اجــاق گاز و مایکرویو و هود همه را تمیز کنید.

کف
کف را برای آخر کار نگهدارید. بعد از اینکه مطمئن شدید همه جا به طور کامل 
تمیز شده، شروع به تمیز کردن کف کنید. بسته به نوع پوشش کف)سرامیک، 

پارکت، فرش و ...( روش تمیز کردن نیز فرق می کند.

جاهای دیگر
فیلتر جاروبرقی، تارهــای عنکبوت، جرم های اطراف درهــا و پنجره ها و کف 
اتاق هــا را تمیز کنید. آثار انگشــت روی درها، دســتگیره ها و کلیدهای برق را 

پاک کنید.

سیلیاک چیست؟
ایسنا- ایرج ملکی رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
سیلیاک یک بیماری گوارشی است که به علت اختالل در سیستم ایمنی دستگاه گوارش ایجاد 
می شــود و بیماران به آرد گندم و جو دارند. این حساســیت سبب اختالل در جذب مواد غذایی 
می شــود و به دنبال مشــکالت گوارشــی عوارضی از قبیل بیماری های پوستی و روماتسیمی 
اتفاق می افتد. راه تشخیص این بیماری از طریق انجام آزمایش سرولوژی و انجام آندوسکوپی 
و بیوپسی از روده باریک است. وی افزود: پایه درمانی این بیماران اجتناب از مواد غذایی حاوی 
گلوتن )آرد گندم و جو( است و بیماران باید رژیم غذایی سختی را در تمام طول عمر خود رعایت 
کنند؛ از این رو شناخت این بیماری و روش های تشخیص و درمان آن حائز اهمیت فراوان است. 
انجمن های گوارش در سطح کشور در دانشگاه های علوم پزشکی آماده اقدامات تشخیصی، 

درمانی و حمایتی برای این بیماران هستند.

دو عامل موثر در تشدید میگرن چیست؟
شــفا آنالین- غزاله صفاریان متخصص مغز و اعصاب در مورد عوامل موثر در تشــدید میگرن 
گاهی از دالیل بروز بیماری و پیشگیری از عود میگرن برای همه مبتالیان به این  اظهار کرد: آ
بیماری ضروری به نظر می رســد. بی خوابی و تغذیه نامناســب دو عامل موثر در تشدید میگرن 
است. وی افزود: عواملی نظیر گرسنگی، بی خوابی، استرس، فعالیت فیزیکی، مصرف غذاهای 
مانده، کنسروها، سوسیس و کالباس، غذاهای آماده، شکالت، پنیر و بادام زمینی جزو عوامل 

تشدید کننده و تحریک کننده میگرن به شمار می رود.
 صفاریان عنوان کرد: دوری از استرس، تغذیه مناسب و رعایت اصول و موارد پیشگیری کننده 
در کنترل و عود آن بسیار موثر است. برخی از افراد نسبت به بوهای خاص نظیر عطر یا ادویه 
خاص حســاس هســتند و ممکن است با استشمام این بوها به حمالت میگرن دچار شوند. بر 

همین اساس دوری از این عوامل می تواند در پیشگیری از حمالت میگرنی موثر باشد.

تنها روش درمان ترک خوردگی پاشنه پا
ســالمت نیــوز- دکتر کمالــی متخصص پوســت و مو گفت: تــرک خوردگی پاشــنه پا زمینه 
نفــوذ میکروب هــا و عفونت هــا را در الیه هــای زیرین پوســت افزایش می دهد بــرای بهبود 
ترک خوردگی های پاشــنه پا به افراد توصیه می شــود روزانه ســه مرتبه پاهای خود را با آب ولرم 
و صابون شست شــو دهند و بالفاصله با کرم های مرطوب کننده محل ترک خوردگی را چرب 

نگه دارند و سپس برای محافظت بیشتر از پوست از جوراب نخی و یا دمپایی  استفاده کنند.
در این میان به افراد هشدار داده می شود به هیچ عنوان از سنگ پا برای برطرف سازی ترک ها 
استفاده نکنند زیرا این مساله عالوه براینکه هیچ تاثیر مثبتی ندارد زمینه تشدید ترک خوردگی ها 
را نیز افزایش می دهد. اســتفاده جوراب نخی بعد از چرب کردن پاها الزامی اســت بنابراین به 
افرادی که نمی توانند از جوراب اســتفاده کنند توصیه می شود از جوراب های مخصوص ترک 

پاشنه پا استفاده کنند. در هنگام افزایش ترک خوردگی به پزشک مراجعه کنید.

راه  های رفع ویار و دیابت بارداری
تسنیم- آیت الله سید حسن ضیایی 
محقق طب اســالمی گفــت: زنان 
باردار یــا افــرادی دیگر کــه قبل از 
غذا خوردن یا به محــض دیدن غذا 
استفراغ می کنند، آبغورۀ طبیعی قبل 
از غذا مصرف کنند. میوۀ انار به علت 
داشتن ویتامین B6 ضد تهوع بوده و 

درمان ویار زنان باردار است و همچنین در درمان لک های 
قهوه ای و سیاه پوست مفید است و خوردن انار میخوش 
)انار ملس( برای رفع ویار بسیار مفید است. برای رفع ویار 
زنان حامله و تهوع و استفراغ بعد از غذا راه برود و سپس 

یک استکان آب سیب رسیدۀ شیرین 
بخورند، سپس راه برود. برای درمان 
اســتفراغ خونی می تــوان مخلوط 
آب تازه ســبزی َتره + آبغورۀ طبیعی 
بخورند همچنین بــرای درمان ویار 
شــدید بارداری می توان قبــل از غذا 
آبغوره طبیعی، بعد از غذا انار شیرین 
با پرده نــازک روی دانه ها بخورد. مصرف مخلوط آب انار 
شیرین طبیعی و آب انار ترش طبیعی برای رفع ویار زنان 
باردار بسیار نافع است. برای درمان دیابت حاملگی باید از 

نوشابه، قندهای شیمیائی، میوۀ موز پرهیز شود.

آشنایی با خواص فوق العاده سنجد
شفا آنالین- آیت الله تبریزیان محقق 
طب اسالمی گفت: سنجد خواص 
بسیار زیادی در درمان بیماری ها دارد 
و سنجد از پوست، گوشت و هسته اش 
پــر از خاصیت اســت.اماق صاقق)ع( 
می فرمایند: سنجد، گوشتش گوشت 
مى ققياند، هسته اش استخواق قا قشد 

مى قهد ق پوستش پوست قا می رویانــد. عــالوه بر اين، 
ســنجد، کلیه ها قا گرق میكند، معده قا پاق مى ساقق، مايه 
ايمنى اق بواسقر ق پروســتات است، ساق پا قا قوق مــیكند. 
کسی که پوستش آسیب می بیند مثاًل پوستش می سوزد، 

پوست سنجد بهترین چیز برای ترمیم 
پوســت بدنش است. ســنجد برای 
رفع تب ها بسیار مفید است. گوشت 
ســنجد برای افرادی که تمایل دارند 
چاق شوند, مفید است. هسته سنجد 
هــم برای افــرادی که شکســتگی 
استخوان یا پوکی اســتخوان دارند، 
خیلی مفید است، به این صورت که هسته سنجد را پودر 
کنند و بخورند. خوراک فرنی سنجد روزانه مصرف شود 
به این ترتیب که 3 قاشق غذاخوری پودر سنجد را داخل 

یک لیوان شیر بریزند و عسل اضافه کرده و میل کنند.
 با افکار مثبت 

به جنگ افسردگی برویم
دکترمن- ابتال به افســردگی در اغلب کشــور های 
جهان بسیار شایع است اما برخی از کشور ها به علت 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر از نقاط 
دیگر دچار این عارضه می شوند. در زمان های گذشته 
گاهی های الزم را در مــورد چگونگی  اغلب افــراد آ
برخورد با این بیماری نداشتند بنابراین افراد زمانی که 
به افسردگی مبتال می شــدند آن را انکار می کردند یا 
به پزشک مراجعه نمی کردند. افراد کمی هم که نزد 
پزشک می رفتند با واکنش خانواده و اطرافیان خود 
مواجه می شدند. هم اکنون فرهنگ سازی های الزم 
در خصوص این بیماری انجام شده است و مردم نیز از 
گاه هستند بنابراین توصیه می کنیم اگر  آن بخوبی آ
شما نیز مشکوک به ابتال به افسردگی هستید به یک 

روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید.
دکتر لیال معینی روانشناس با اشاره به اینکه افسردگی 
یکی از شــایع ترین بیماری های روانپزشکی است، 
می گوید: افســردگی ماننــد ســرماخوردگی نوعی 
بیماری است بنابراین همه افراد ممکن است در طول 

زندگی خود یک بار به آن مبتال شوند.
ذهن افراد مبتال به این بیماری اغلب به افکار منفی 
می پردازد و ممکن است حتی به سمت نگرانی های 
کاذب مانند ترس از آینده حرکت کند. این مسأله بسیار 
نگران کننده است اما با مراجعه به پزشک متخصص 

و درمان می توان باعث کاهش افکارمنفی شد.
وی بــا تأکید بــر اینکه افســردگی پــس از زایمان، 
دو قطبــی، فصلــی، افســردگی پــس از قاعدگی یا 
افســردگی های ناشــی از مرگ عزیزان از انواع این 
بیماری هســتند، تصریح می کند: دور کردن افکار 
منفی از ذهن مانند من بدشــانس هســتم یا من در 
زندگــی فــرد موفقی نیســتم، می توانــد در درمان و 
جلوگیری از افسردگی بسیار مؤثر باشد. خستگی های 
زودرس، گوشــه گیری، کاهش انرژی، بی اشتهایی 
یــا افزایش اشــتها، احســاس نــا امیدی و گنــاه از 
عالئم شــایع این بیماری است. معینی در خصوص 
راهکارهایی کــه می تواند باعث کاهش افســردگی 
شــود، اظهار می کند: تغذیه مناسب، افکار مثبت، 
ورزش، گــوش دادن بــه موســیقی های آرامــش 
بخش، شرکت در کالس های مهارت زندگی یا دید و 
بازدیدهای خانوادگی می تواند باعث کاهش شانس 
ابتال به این بیماری شــود. افرادی که مشــکوک به 
افسردگی هستند باید به پزشک متخصص مراجعه 
کنند تــا از عوارض این بیماری جلوگیری شــود. این 
دکترای روانشناسی در خاتمه با تأکید بر اینکه شیوع 
افسردگی در ایران به صورت حاد نیست، خاطرنشان 
می کند: ویژگی های افراد، اهداف و نگرش های آنها 
در درمان این بیماری بســیار مؤثر اســت که پزشک 
متخصص در زمان درمان بــه آنها توجه خواهد کرد 
بنابراین بــا تهیه یک نســخه نمی توان بــرای همه 
افرادی که مبتال به افسردگی هستند داروتجویز کرد.
برخی از سایت ها و رسانه های خبری از ایران به عنوان 
دومین کشور افسرده جهان نام می برند که این مسأله 
صحت ندارد. هم اکنون شــاهد شــور و نشاط مردم 
شهرســتان ها در کشور و مشــارکت جمعی مردم در 
مراسم های مختلف هســتیم که این مسأله فرضیه 

افزایش و شیوع این بیماری در کشور را رد می کند.

سالمت

ایرانیان طبق رســم کهن »خانه تکانــی« با خانه ای پاکیــزه و خالی از دور 
ریختنی های انباشته شده و کثیفی به استقبال نوروز می روند، با توجه به کار 
فشــرده ای که در طول خانه تکانی صورت می گیرد به سراغ یکی از اعضای 
هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران رفتیم تا با او درباره شــرایط یک خانه 
تکانی ســالم و ایمن برای افراد مختلف گفتگو کنیم چرا که افرادی هستند 
که به دلیل روش های غلط برای خانه تکانی ایام عید را مجبورند به جای دید 

و بازدید و گشت و گذار در بستر بیماری بگذرانند.
 دکتر محمد اکبری در این باره می گوید: »افرادی که سابقه فتق دیسک کمر 
دارند باید از بلند کردن و جابه جایی اجســامی کــه وزن آن خارج از حد توان 
آنها است خودداری کنند و همچنین از نظر مدت زمان فعالیت جسمی باید 

توجه کنند که در حیطه توانشان فعالیت داشته باشند.«
این فیزیوتراپیســت ادامه می دهد: »نکاتی که این افراد بایستی به آن توجه 
داشته باشند این است که سنگینی اجسامی که بلند می کنند در تشدید عالئم 
آنها موثر است و گاهی تکرار دفعات جا به جایی اجسام در تشدید عالئم ناشی 
از دیسک فتق شده موثر است. در مورد افرادی که عارضه ای ندارند باید گفت 
که این افراد باید با توجه به توانایی جسمی خود عمل کنند و جا به جایی بیش 

از حد توان آنها می تواند آسیب رسان باشد.«
این دانشیار علوم پزشــکی تهران تاکید می کند: »افراد سعی کنند اشیایی 
را کــه می خواهند جا به جا کنند به جای یکدفعه بلند کردن، بکشــند چرا که 
میزان فشار غیرطبیعی ناشی از کشیدن اجسام سنگین کمتر از بلند کردن 

آن اســت و همچنین افراد باید این جابجایی ها را با کمک و همکاری افراد 
دیگری انجام دهند تا میزان آسیب رسانی ناشی از جا به جایی وسایل سنگین 

در فرد کمتر شود.«
دکتر اکبری درباره نحوه جابجایی وسایل ســنگین اظهار داشت:»افراد تا 
حد امکان راســتای بدن خــود را در حالت معمولی و عادی نگه داشــته و تا 
حد امکان از قرار گرفتن در حالت های نامتعادل و بیش از حد خم شــدن و 
کــج کردن کمر خود اجتناب ورزند و به جای اینکه کارهای خود را برای یک 
تا دو روز نگه دارند مناســب اســت که برنامه ریزی کرده و ســعی کنند خانه 
 تکانــی را در بیش از یک هفته انجام دهند تا فشــار بیــش از حد به کمر آنها 

وارد نشود.«



7 دوشنبه 17 اسفند ماه 1394

علی دایی ســالها است در لیگ برتر مربیگری می کند و به همین دلیل بارها در 
ورزشگاه فوالدشهر مقابل تیم های نصف جهان قرار گرفته است. در طول این 
سالها نتایج و اتفاقات مختلفی در این ورزشگاه رخ داده که البته به نظر می رسد 

سهم علی دایی بیشتر از دیگر مربیان لیگ برتری است.

درگیری دایی و استیماچ
علی دایی ســرمربی صبا در بازی پرماجرای صبای قم مقابل سپاهان درگیری 
لفظی سنگینی با ســرمربی سپاهان داشت. در این بازی پر حاشیه و جذاب که 
با تســاوی 2 بر 2 پیش می رفــت داور بازی در چند صحنه خطــا روی بازیکنان 

صبا را نگرفت که این مســئله خشم شــدید علی دایی را در پی داشت. او 
که اعتراضاتش را روی یک آفســایدگیری عجیب آغاز کرده بود بعد از 
دو مرتبه ای که داور شــارژ مدافعان سپاهان روی بازیکنان تیمش را 
نگرفت به شدت به خشم آمد و خطاب به داور چهارم اعتراض کرد. 
در این لحظه اســتیماچ از روی نیمکت ســپاهان پاسخی به علی 

دایی داد که این مســئله با واکنش تندتر علی دایی مواجه شــد. 
بنابر آنچه که در تصاویر تلویزیونی مشــخص بــود علی دایی با 
صدای بلند خطاب به سرمربی سپاهان دو بار کلمه »شات آپ« 

را تکرار می کند تا او را به ســکوت دعوت کرده باشد. این دو مربی 
قوی هیکل که از مربیان بلند قامت فوتبال ایران به حساب می آیند 

و هر دو ســابقه بازی در تیم های مطرح اروپایی را دارند می رفتند که 
با یکدیگر درگیر شــوند که دخالت اطرافیــان آنها را از 

یکدیگــر دور کرد. البته دایی و اســتیماچ 
در پایان مسابقه با یکدیگر 

آشتی کردند. با توجه به افزایش فشار رقابت های لیگ در هفته های پایانی دیدن 
صحنه هایی از این دست چندان هم عجیب نیست. همانطور که در بازی نفت و 
ذوب آهن دو مربی صبور فوتبال ایران علیرضا منصوریان و یحیی گل محمدی 

نیز درگیری لفظی مختصری با یکدیگر داشتند.

خط و نشان شهریار
علی دایی پس از تســاوی تیمش مقابل ســپاهان گفت بازی را خیلی بد آغاز 
کردیم و 2 گلی که دریافت کردیم روی اشــتباه خودمان بود. 
وی ادامه: ســپاهان هیــچ کار تاکتیکی خاصی 
در این بــازی انجام نــداد و مــا بودیم که 
تــوپ را تقدیم آنهــا کردیم تا بــه ما گل 
بزننــد. دایــی متذکــر شــد: وقتی با 
2 گل عقــب افتادیم تــالش زیادی 
انجــام دادیم و این نتیجــه را جبران 
کردیم و اگر دقت بیشتری داشتیم 
می توانستیم باز هم به گل برسیم. 
ســرمربی صبا درباره درگیری اش 
با اســتیماچ هم گفت: اســتیماچ 
نباید کنار زمین بــا من کل کل کند 
و بخواهــد حرف های بی مــورد بزند. 
وی نتوانسته با تیم 

بزرگ ســپاهان نتیجه بگیرد و فشار روی او وجود دارد ولی حق ندارد به کسی 
حمله کند. دایی درباره داوری این دیدار هم خاطرنشان کرد: ما در این دیدار 
متوجه شــدیم وقتی دفاع حریف به مهاجم ما پاس می دهد آفســاید بازیکن 
ما بایــد گرفته شــود. وی تصریح کــرد: همچنین متوجه شــدیم توپی که به 
بازیکن ســپاهان خورده و بــه اوت می رود هند بازیکن صبا گرفته می شــود. 
شــاید محســن ترکی »هند اوت« گرفت.این قوانین جدید فوتبال موجب شد 
ما با نتیجه مســاوی از زمین خارج شــویم. اصاًل از این نتیجه و یک امتیازی 

که گرفتیم راضی نیستم.

افتتاح پرونده فساد
اما این بار اولی نیســت که شهریار در ورزشــگاه فوالدشهر با مشکل مواجه می 
شود. روزهای پایانی شهریور ماه سال 92 بود که یک بار دیگر دیدار  پرسپولیس 
و سپاهان در لیگ برتر به جنجال کشیده شد. در آن مسابقه با قضاوت محسن 
قهرمانی و اشــتباه وی در داوری، پرسپولیس بازی را به تیم میزبان خود واگذار 
کرد اما صحبت های علی دایی که در آن فصل هدایت تیم سرخ پوش پایتخت 
را برعهده داشت باعث شد تا پرونده فساد در فوتبال ایران در کمیسسیون اصل 
90  باز شــود. شــهریار فوتبال ایران پس از ان مسابقه جنجالی از »غش کردن 
داور« صحبت کرد و کدهایی را داد تا نشان دهد فوتبال ایران بر خالف آنچه که 
برخی ها ادعا می کنند آنچنان هم پاک نیست! به هر حال بعد از این ماجرا و با 
دعوت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی، پای تعداد زیادی از اهالی 
فوتبال به بهارستان باز شد تا آنان اطالعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار 
دهند. این کمیته پس از حدود 2 سال گزارش خود را در آستانه انتخابات اعالم 
کرد. خیلی ها اعتقاد دارند که باز شــدن پرونده فساد در فوتبال بدلیل صحبت 
های علی دایی اســت و اگر او این مســائل را مطرح نمی کرد چنین پرونده ای 

نیز افتتاح نمی شد.

رکوردهای دایی در فوالدشهر
علی دایی ســالها قبل هم با راه آهن در فوالدشهر مقابل تیم های 
اصفهانی به میدان رفته بود.  ورزشــگاهی که همیشــه برای 
دایی خوش یمن بوده اســت. دایــی در دوران مربیگری 
خود کمترین شکســت را در  این ورزشگاه تجربه کرده 
و جالــب اینکه تیــم های او در فوالدشــهر تا فصول 
قبل حتی یک گل هم دریافت نکرده بودند. دایی با 
ســایپا نیز هرگز در این ورزشگاه نباخت و یک بار 
ســپاهان را 1- صفر برد و یک برد 2- صفر 
و یک تساوی بدون گل هم مقابل ذوب 
آهن ثبت کــرد.  به هر حال علی دایی 
بــا ورزشــگاه فوالدشــهر خاطرات 
زیادی دارد. در فصول گذشــته و 
در زمان نقــل و انتقاالت حتی 
شایعه حضور وی به عنوان 
ســرمربی ذوب آهن نیز 
مطرح بود اما هرگز این 

اتفاق رخ نداد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تصویر برداری  بر فراز استادیوم 
آزادی توسط دوربین نصب 
شده بر روی پهپاد در جریان 
بازی پرسپولیس و تراکتور!

تیتر دو

آغاز رقابت قهرمانی دو و 
 میدانی معلولین آسیا  

با دو مدال 
در اولیــن روز از رقابــت های قهرمانــی دو و میدانی 
معلولین آسیا و اقیانوسیه که از امروز دوشنبه در دبی 
شهر امارات آغاز شد، هاشمیه متقیان در ماده پرتاب 
نیزه کالس ادغامیF۵۵/۵6 به نشــان طال دست 
یافت و نخستین مدال کاروان ایران را به نام خود ثبت 
کرد.وی با ثبت رکورد 17 متر و 24 سانتی متر موفق به 
کسب عنوان قهرمانی شد و پس از او نماینده هند به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت و نماینده اندونزی 
نیز در جایگاه سوم ایستاد.همچنین پرویز گل پسند در 
ماده پرتاب وزنه کالس ادغامی F۵۵/۵6 سوم شد 
و به مدال برنز دســت یافت.وی با ثبت رکورد 8 متر و 
94 ســانتی متر پس از نمایندگان ویتنام و مغولستان 
در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز را بر گردن آویخت.
احمد رضا علیخانی در رقابت های مقدماتی دو 100 
متــر کالس T37 با ثبت رکــورد 13 ثانیه و 96 صدم 
ثانیه چهارم شــد و احمد اجاقلو نیــز در رقابت های 
مقدماتی دوی 200 متــر کالس T47 با ثبت رکورد 
22 ثانیه و 46 صدم ثانیه در جایگاه اول ایســتاد.هم 
اکنــون رقابت های ســه نماینده دیگر کشــورمان، 
مهدی علیزاده در پرتاب دیسک، صادق بیت سیاح 
در پرتاب نیــزه و علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه 
در حال برگزاری است.تیم ملی دوومیدانی جانبازان 
و معلوالن ایران با 29 ورزشــکار )23 مرد و 6 زن( در 
رقابت هــای قهرمانی دو و میدانی معلوالن آســیا و 
اقیانوسیه حضور یافته است. این مسابقات از 17 تا 22 
اسفندماه با حضور 2۵0 ورزشکار از 24 کشور جهان 

به میزبانی کشور امارات پیگیری می شود.

 نامه تهدیدآمیز 
به کمیته ملی المپیک

اتحادیه جوجیتسو آسیا با ارسال نامه ای به کمیته ملی 
المپیک کشورمان خواستار هرگونه دخالت فدراسیون 
ورزش های رزمی در انجمن جوجیتسو ایران به ریاست 
محمد حســن رســتمیان شده اســت.پس از کسب 
کرسی ریاست فدراسیون ورزش های رزمی تغییراتی 
در انجمن های تحت پوشــش ایجاد شــد. ریاســت 
انجمن جوجیتسو) j.j.I.f ( که برعهده محمد حسن 
رســتمیان بود با تصمیم رشــیدی رئیس فدراسیون 
ورزش هــای رزمی تغییر کرد. این اقــدام با اعتراض  
فدراسیون جوجیتسو آسیا مواجه  شد، چرا که رستمیان 
نماینده رسمی  فدراسیون  جهانی جوجیتسو در ایران 
است. اتحادیه جوجیتسو آســیا در مورد این تغییرات 
نامه ای را به کمیته ملی المپیک کشــورمان ارسال 
کرده اســت. متن نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک 
به این شــرح است:طی نامه ارسالی از طرف اتحادیه 
جوجیتسوی آســیا به کمیته ملی المپیک جمهوری 
اسالمی ایران اعالم گردیده تنها نماینده رسمی ایران 
انجمن جوجیتســوی ایران به ریاست محمد حسن 
رستمیان و نایب رئیسی امیر خوشبین که عضو هیت 
رئیسه اتحادیه جوجیتسوی اسیا می باشد. تنها نفراتی 
اعالمی از ســری این مجموعه ) شــامل ورزشــکار. 
مربی. داور.همراه( برای شرکت در بازی های ساحلی 
3127 مورد تایید این اتحادیه می باشد.ما از طریق امیر 
خوشبین که عضو هیات رئیسه اتحادیه جوجیتسو آسیا 
است متوجه شدیم که اتحادیه جوجیتسو ایران تحت 
پوشش و زیر مجموعه فدراسیون ورزشی های رزمی 
است که این موضوع هرگز قابل قبول نیست.به هیچ 
عنوان دخالت فدراســیون رزمی ایران و معرفی افراد 
از این فدراســیون مورد قبول اتحادیه جوجیتســوی 
آســیا نیســت و برای همکاری و حمایــت از انجمن 
جوجیتسوی ایران خواهان دخالت نکردن فدراسیون 

رزمی در این رشته هستیم.

کارخانه: همیشه قرار نیست 
که پیکان قهرمان شود

سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه گفت: به بازیکنانم 
خسته نباشید می گویم چرا که امروز مزد زحمات مان را 
گرفتیم و شایسته پیروزی بودیم. مصطفی کارخانه پس 
از پیروزی سه بر سه تیمش برابر پیکان در مورد این بازی 
اظهار داشت: به بازیکنانم خسته نباشید می گویم چرا 
که امروز مزد زحمات مان را گرفتیم و شایسته پیروزی 
بودیم. حتی در بازی روز گذشته هم باید پیروز می شدیم 
اما اینگونه نشــد.وی ادامه داد: در بازی فینال با تیم 
بزرگی مانند پیکان روبرو شده ایم. آنها تیم پرمهره ای 
هســتند. تاکنون از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. 
در فینال هم شرایط متفاوت است. روز گذشته نتیجه 
را واگذار کردیم و امروز پیروز شــدیم که این روند ادامه 
خواهد داشت. برای هیچ کدام از دو تیم کار تمام نشده 
است.سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه خاطرنشان 
کرد: روز پنجشنبه با روحیه مضاعف به میدان می آییم. 
می دانم بازی سخت و سنگینی خواهیم داشت چراکه 
پیکان بسیار قدرتمند اســت اما از طرفی بازیکنانم در 
شرایط سخت هم شایستگی های خود را نشان دادند 
و امیدوارم پنجشــنبه هم به پیروزی برســیم.کارخانه 
در مورد شــرایط داوری عنوان کرد: داوری مشــکلی 
نداشــت ما دیروز باختیم و ایرادی به داوری نگرفتیم 
چرا که معتقدم تیم هــا باید جنبه برد و باخت داشــته 
باشند.سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه در خصوص 
درگیــری پایان بازی بــا پیمان اکبــری تصریح کرد: 
نمی دانم چه بگویم. اکبری حداقل باید حرمت بزرگتر 

خود را نگه دارد!

ما مستحق والیق پیروزی بودیم!
مصطفی کارخانه در مورد پیروزی سه بر صفر شاگردانش در بازی 

دوم فینال لیگ برتر والیبال اظهار داشــت: ما استحقاق 
ایــن پیروزی را داشــتیم. حتی در بازی دیــروز نیز اگر 
بازیکنانــی مثل شــهرام محمودی بیمــار نبودند نیز 
می توانســتیم برنده شویم. او بازیکن تأثیرگذاری برای 
تیم ما اســت.وی ادامه داد: حریف ما تیم بزرگی مثل 

پیکان بود که مهره های کارآمد زیادی دارد خوشبختانه 
تا اینجا عملکرد بسیار خوبی داشتیم و امیدوارم به همین 

شکل به کارمان ادامه بدهیم. ما بازی های زیادی 
را در شــهرهای مختلف با وجود تماشــاگران 

تیم حریف انجام داده ایم و خوشــبختانه 
ســربلند بوده ایم. امروز هــم لیاقت و 

شایســتگی پیروزی را داشتیم و من 
به بازیکنان پیکان خســته نباشــید 

می گویم.

ناکامی های دنباله دار دایی در مقابل تیم های اصفهانی
 آسیب شناسی دردسرهای دایی در مواجهه با تیمهای اصفهانی

مهدی تاج بعد از جلســه نماینده امنیتی یوفا با یگان های 
ویژه ایــران در جمع خبرنــگاران درباره فوتبــال ایران راه 
زیادی تا تامین کامل امنیت ورزشگاه هایش دارد، گفت: 
این صحبت درست اســت ولی همین که ما به سمت یوفا 
رفته ایم و از آنها دعوت کرده ایم به ایران بیایند، خوب است. 
ما در آسیا وضعمان بهتر از سایر کشورها است. البته به جز 
کشــور ژاپن. ما برای تامین امنیت ورزشگاه ها فاقد دانش 
اروپایی ها هستیم و با حضور »مارک« در ایران اطالعات 
خوبی به دســت آوردیم.وی با اشاره به اتفاقات روز گذشته 
دیدار تیم های پرســپولیس با تراکتورســازی گفت: اتفاقا 
مسئول یوفا در ورزشگاه بود که تماشاگران چند ترقه زدند. 
مارک به ما گفت که این اتفاق عادی است! البته رخ دادن 
چنین اتفاقی هم از نظر ما و هم از نظر همه بد است، ولی 
در فوتبال چنین چیزهایی رخ می دهد.رئیس سازمان لیگ 
با طرح این جمله که نمی دانیم مواد منفجره از کجا داخل 
ورزشگاه می شوند، گفت: ما با یگان ویژه صحبت کردیم که 
ببینیم ترقه ها چطور وارد ورزشگاه می شوند. وقتی آوردن 
یک لیوان آب داخل ورزشگاه بسیار سخت است، ترقه ها 
از کجا می آید؟تاج خاطرنشان کرد: نمی دانم اتفاقات بازی 
روز گذشــته با چه نیتی رخ داد. مدت زیادی بود که چنین 
چیزی در ورزشگاه ها نداشتیم. تماشاگران در روزی ترقه 

زدند که مدیر یوفا در ورزشگاه بود و همچنین ما با عربستان 
دچار مسائلی هستیم. البته این اتفاقات به آسیا هیچ ربطی 
ندارد و مباحث داخلی کشور اســت که سعی می کنیم در 
آینده به حداقل برسد.وی در خصوص اینکه گفته می شود 
مواد منفجره از طریق برخی از اغذیه فروش ها به دســت 
تماشــاگران می رســد، گفت: یکی از موارد همین است. 
همچنین ماشین هایی که بازبینی نمی شوند و به ورزشگاه 
می آینــد هم می تواند دلیل دیگری باشــد. ماشــین هایی 
مثل اتومبیل خود مــا، اورژانس و غیره. یــک مورد دیگر 
هم کسانی هستند که قبل از شروع مسابقات به ورزشگاه 
می آیند.رئیس ســازمان لیگ یادآور شــد: اتفاقات بازی 
تراکتورسازی با پرسپولیس عادی نبود. چنین اتفاقی از نظر 
ما مغموم و محکوم است ولی در حوزه فوتبال امری عادی 
اســت. دیگر اجازه نمی دهیم چنین اتفاقاتــی ادامه پیدا 
کند.تاج افزود: اگر ترقه ســوم کنار نیمکت تراکتورسازی 
می افتاد، قطعا 3-2 مجروح بر جای می گذاشــت.رئیس 
سازمان لیگ در خصوص موضع گیری عربستان در قبال 
حضور در ایران گفت: من تکرار می کنم که هیچ موضوع 
ناامنی در کشور ما وجود ندارد که حتی نمونه ای برای آن 
باشــد که بتوانیم بپذیریم و برویم در کشــوری ثالث بازی 
کنیم.وی تاکید کرد: ما حتی با موضعی محکم بعد از بازی 

با تیم های امارات و قطر که آنهــا به ایران آمدند فیلم این 
دیدارها را به ای.اف.سی فرستادیم تا آنها در این خصوص 
تصمیم گیری کنند و چون هیچ مشــکل خاصی از لحاظ 
امنیتی وجود نداشــت قطعا نگران هیچ چیز نیســتیم. ما 
تنها به این فکر می کنیم که تیم های حریف به ایران آمده 
و با امنیت کامل بازی کنند و سپس به کشورشان برگردند.

رئیس ســازمان لیگ در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه 
یک عده هستند که دلواپســند اما من به آنها می گویم که 
دلواپس نباشند. ما از بازی ها انصراف نخواهیم داد. همه ما 
از کفاشیان گرفته تا دیگر مسئوالن فوتبال باید از حقوقمان 
دفاع کنیم. حتما بازی ها باید برگزار شود آن هم در ایران و 
انصرافی در کار نخواهد بود.وی در پاسخ به این سئوال که 
گفته می شــود اگر به ایران روادید ندهند تیم های ما 3 بر 
صفر برنده خواهند شد، گفت: روادید یک بحث است اما 
االن برای یکی از کشورها حافظ منافع گذاشته اند و طبق 
روال آنها هستند که تصمیم می گیرند به ما روادید بدهند یا 
خیر. من با بخشی از صحبت های محمد دادکان موافقم 
و صحبت های او را درســت می دانم اما ما باید به قوانین 
ای اف سی احترام بگذاریم.تاج در خصوص بازی در کشور 
ثالث خاطرنشان کرد: ما مخالف این مسئله هستیم و حق 

نداریم ایران را ناامن بدانیم. 

اتفاقات بازی پرسپولیس با تراکتورسازی عادی نبود

ورزش
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شمع ار چه به گریه جان گدازی می کرد
گریه زده، خندة مجازی می کرد

آن شوخ سرش را ببریدند و هنوز
استاده ُبد و زبان درازی می کرد

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

پیغام خصوصی برای بابک زنجانی
کورش علیانی |  وقت این رســیده که بابک زنجانی تصمیم بگیرد به چه کســی ســود خواهد 

رساند؛ مردم یا مفسدان.
ببین آقای زنجانی!

شــما همیشــه که در این اندازه از فعالیت و درگیر این دادگاه نبوده ای. زمانی هم بوده که کسب 
و کارهای کوچک تر داشــته ای. بگذار حدس بزنم که تا حدی هم از شــیوه های کســب و کار 
ناســالم بی خبر نیســتی. یکی از این کســب و کارهای ناسالم امیدفروشی اســت. می دانی که 
یــک نفر به چیزی نیاز دارد کــه از راه های معقــول و قانونی نمی تواند به آن چیز برســد. اول او 
را مطمئــن می کنی کــه کارش از راه نامعقــول یا غیرقانونــی قابل انجام اســت، بعد که کامال 
مطمئن شــد قدم دوم را برمــی داری و به او می قبوالنــی که تنها راه غیرمعقــول فراهم آوردن 
خواســته اش تو هســتی. تمام رمال هایی که از بیماری العالج مردم ســوء اســتفاده می کنند 
و بــا فروختن وعده ی درمان بــه آنان پول خون آنان را باال می کشــند، تمام آن هــا که به مردم 

بســته های شــبه معنوی برای فراهم آوردن آرامشی بی نظیر می فروشــند، تمام کالش هایی 
کــه دور و بر اداره ها پرســه می زنند و به مشــتریان ساده لوحشــان می باورانند کــه در آن اداره 
آشــنای ذی نفــوذی دارند که می تواند با رشــوه مشکلشــان را حــل کند، تمام موسســاتی که 
 بــه مردم قــول کم کردن فــالن کیلــو وزن در یک هفتــه را می دهنــد، همــه از همین کلک 

استفاده می کنند.
قسمت وحشــتناک کلک این اســت که قربانی پس از مدتی خود مدافع پر و پا قرص شارالتانی 
می شود که به دامش گرفتار شده، چون نمی خواهد بعد از از دست دادن سرمایه و پولش، امیدش 

را هم از دست بدهد.
خریداران امید وضع رقت انگیزی و اغلب العالجی دارند. چیزی که از پرونده ی شما پیدا است و 
ما آدم های بی خبر هم می بینیم این است که ممکن است قوه ی قضائیه صد در صد مثل ساعت 
کار نکند و در عالی ترین وضع ممکن نباشــد، اما در این پرونده اوال جدی اســت و دوم این که زیر 

بار تاثیر عوامل خارجی به هیچ وجه نمی رود. ســاده تر اگر بگویم، بعید اســت این پرونده عاقبت 
شادمانه ای برایت داشته باشد.

و طبیعتًا این میان کســانی هســتند که تمام ســرمایه ی فعلی تو را، یعنی سکوتت و نشت ندادن 
اطالعاتت را با امیدت معامله می کنند. تو را امیدوار می کنند اگر به نگفتن حرف حســاب و نشت 
ندادن اطالعات ادامه بدهی، اگر وفاداریت را به آن ســرنخ های فســاد که تو را به اینجا رساندند 

ثابت کنی، خالصت خواهند کرد.
تنها توصیه ی عاقالنه ای که برایت دارم این اســت که دســت از این امید بی حاصل بردار، بپذیر 
بابت خطاهایی که کرده ای بهای جدی ای - شــاید جانــت را - خواهی پرداخت. بعد به آن ها که 
دارند تالش می کنند همچنان اغفالت کنند نشــان بده که این بازی برای آنان نیز هزینه خواهد 
داشت. نگران چه هستی؟ مدرک کافی نداشته باشی؟ علیهت به جرم افترا شکایت کنند؟ کسی 

که زیر هشت است از چه می ترسد؟

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

زشت و زیبا
نگاهی به کتاب »آواز داوود« اثر قاسم شکری 

»آواز داوود« ششمین کتاب قاسم شکری در زمینه ادبیات داستانی است که به تازگی وارد بازار نشر 
شده است. از این نویســنده پیش از این آثاری همچون »بوی خوش تاریکی«، »مارمولکی که ماه را 
بلعید«، »گانگستری از دیار حافظ«، »زخمی روزگار« و »نقص فنی« منتشر شده بود که کم و بیش با 
اقبال صاحب نظران رو به رو شــده بودند. تازه ترین اثر قاسم شکری عنواِن هفتاد و پنجمین رمان در 
مجموعه قفسه آبی نشر چشمه را به خود اختصاص داده و گفتنی است که در آینده نیز رمان »همزاد« 

به قلم این نویسنده منتشر خواهد شد.
در روزگاری که شــباهت های محتوا و فرم و همچنین حال و هوای حاکم بر آثار داستانی معضلی در 
ادبیات داستانی محسوب می شود، ارائه اثری متفاوت فی نفسه می تواند جالب توجه باشد؛ حتی اگر 
آن را نتوان امتیازی برای آن اثر محســوب کرد. قاسم شکری با آثار داستانی پیشین خود که بعضا با 
ستایش منتقدان نیز روبه رو بوده اند نشان داده که عالقه مند به پیمودن مسیرهای کمتر تجربه شده 
است؛ شیوه هایی که الاقل در ادبیات داستانی ایران چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند. داستان های 
شــکری معموال آثاری ساده خوان نیســتند، این داســتان ها فارغ از میزان توفیق آنها جزو ادبیات 
سرگرم کننده محسوب نمی شوند، نویسنده حرف هایی برای گفتن دارد که محتوا و فرم در تناسب با 
یکدیگر تابعی از این مهم محسوب می شوند. اتخاذ چنین رویکردی باعث رفتن به سراغ حوزه هایی 

می شود که گاه با حاشیه هایی از عدم درک درست این آثار به عنوان محصولی ادبی همراه می شود. 
آواز داوود نیز بر تداوم همین رویکرد در مســیر داستان نویسی قاسم شکری داللت دارد. اما او این 
بار به سراغ حوزه ای رفته که رمان حاضر را در کارنامه خود او نیز به اثری ویژه محسوب کرده است. 
در ادبیات داستانی ایران شاید بعضا به تناســب محتوای رمان و نوع نگاه و جهان بینی نویسنده، 
بارقه هایی از سیاه نویسی در برخی آثار دیده می شود. اما این ویژگی به ندرت به عنوان رویکرد غالب 

گاهانه، مورد استفاده قرار  در اثر آن هم به شکلی خودآ
گرفته است.

گاهانه و  قاسم شکری اما در آواز داوود، به شکلی خودآ
البته از پیش طراحی شده به سراغ این نوع از ادبیات رفته 
است: »تمام تالشــم در این اثر بر این نکته استوار بوده 
که ترســیم این همه پلشتی در خدمت ادبیت کار باشد، 
نه اینکه از ادبیات و هنر نوشــتن بهره و وام گرفته باشم 
برای نقش زدن این همه تیرگی و نابسامانی. شاید برای 
کسانی غیر قابل هضم باشد که بگویم گاهی در سیاهی 
و زشتی و پلشتی هم می شود رد پایی هر چند کم رنگ از 
زیبایی دید. تا سیاهی نباشد نور و روشنی فروغی ندارد. 
من در این اثر، تمام تالشــم را کرده ام تا کاشف این رد و 
نشــان کم رنگ باشــم. انگار بخواهم از زیر ِگل والی و 
لجِن باتالقی هزاران ساله، تندیس و پیکره ای زرین از 
خدای عشق بیرون بکشانم... به هر حال خوشحالم از 

نوشــتن این همه سیاهی. خمیرمایه ام با زشتی و پلشتی عجین شــده و ورز آمده، و چاره ای ندارم 
روایتگر آالم آدمی بودن.« خواندن آواز داوود یک تجربه متفاوت اســت، می تواند بسیار خوشایند 
خواننده باشد یا بسیار منزجرکننده و در هر دو حال نشان دهنده تاثیرگذاری کار نویسنده است. قاسم 
شکری در آواز داوود نثر رمان را در خدمت روایت در آورده است، چنان که گویی در تار و پود آن تنیده 
شده است، تلخی، پلشتی، سیاه انگاری و حتی طنز سیاه. البته از این نوع ادبیات خوشمان بیاید یا 
نه، نباید این ویژگی های آن را نشانه پوچ انگاری نویسنده در نظر گرفت. چه بسا در الیه های زیرین 

اثر حرف های قابل توجهی هم برای گفتن وجود داشته باشد.

زنی که در اتوبوس با آل احمد آشنا شد
سیمین دانشور 8 اردیبهشت 1300 خورشیدی در شیراز 
زاده شد. پس از دوره مدرسه برای ادامه تحصیل در رشته 
ادبیات فارسی به دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران وارد 
شد. نوشتن را در بیست ســالگی آغاز کرد و سال 1327 
مجموعه داســتان کوتاه »آتش خاموش« را منتشر کرد 
که نخســتین مجموعه داســتانی اســت که به قلم زنی 
ایرانی چاپ شده اســت. او در همین ســال، در حالی که 
در اتوبوس از تهران راهی شــیراز بــود با جالل آل احمد 

نویســنده و روشنفکر ایرانی آشــنا شــد که حاصل این آشــنایی ازدواج این دو بود. سال 1328 با 
مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. سال 1331 با دریافت بورس 
تحصیلی به دانشــگاه اســتنفورد آمریکا رفت و در آنجا دو سال در رشــته زیبایی شناسی تحصیل 
کرد. ســال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستان شناســی و تاریخ هنر شد. اندکی پیش از 
مرگ آل احمد در 1348، رمان »َسووشــون« را منتشــر کرد که از جمله پرفروش ترین رمان های 
معاصر است. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان نوشت. 
مهم ترین اثر او رمان سووشون است که به 17 زبان ترجمه شده و درباره رخدادهای زمان رضاشاه 
اســت. این بانوی پیشکسوت داســتان نویس پس از یک دوره بیماری، در ســال 86 کار نوشتن را 
دوباره از ســر گرفت و داستانی با نام برو به شاه بگو نگاشــت درباره حضرت علی و مظلومیت های 
ایشــان. از دیگر آثار او می توان به این نام ها اشاره کرد: شهری چون بهشت، از پرنده های مهاجر 
بپرس، جزیره ســرگردانی، ساربان سرگردان، کوه ســرگردان، غروب جالل و... سیمین دانشور 

18 اسفند 1390 درگذشت.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آلبوم جدید شهرام ناظری منتشر شد
آلبوم صوتی و تصویری »درفش کاویانی« با صدای 
شهرام ناظری شوالیه آواز ایران و به آهنگسازی فرید 
الهامی منتشر شد و این نوازنده تنبور و آهنگساز، این 
آلبوم را به مادر فرهیخته اش تقدیم کرد. آلبوم درفش 
کاویانی و براســاس اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی 
و همچنیــن با همــکاری نوازندگان گروه موســیقی 
فردوسی پس از نزدیک به یک دهه تالش؛ به همت 
نشر »نغمه سرای روژین« به تهیه کنندگی صدرالدین 

حسین خانی دوشنبه 17 اسفندماه جاری در سراسر کشور منتشر  شد. آخرین اثر شهرام ناظری 
تنها حماسه خوان موســیقی ایران در حالی از طریق فروشگاه های فرهنگی و هنری در اختیار 
عالقه مندان به موسیقی، شعر و ادبیات در سراسر کشور قرار گرفت که شوالیه آواز ایران پس از 
سال ها در آلبوم درفش کاویانی یکبار دیگر با ساز مقامی تنبور، حماسه سرایی )شاهنامه خوانی( 
کرده و در این اثر موســیقیایی آواهای چند هزار ســاله »هوره« و »مور« و همچنین مقام های 
باســتانی تنبور را اجرا کرده است. در درفش کاویانی، ســارا عباس پور به عنوان نقال اثر، کاری 
متفاوت اجرا کرده و کارگردان تصویری آلبوم نیز برعهده اهورا ذوالنور بوده است. برخی از قطعات 
آلبوم درفش کاویانی عبارت اند از: آواخوانی )براساس آواهای باستانی هوره و مور(، پادشاهی 
ضحاک، تولد فریــدون، تکنوازی تنبور، ضحاک در جســت وجوی فریدون )براســاس مقام 
مجنونی و شاهنامه خوانی(، خروشیدن کاوه دادخواه، قیام کاوه آهنگر، کاوه آهنگر )براساس 

مقام سحری و شاهنامه خوانی( و ...

انتقاد کمدین آمریکایی از دونالد ترامپ
لوئیس ســی .کی کمدین آمریکایــی از هوادارانش 
درخواست کرد به دونالد ترامپ رای ندهند. او ترامپ 
را بــا آدولف هیتلر مقایســه کرد. بازیگر »جاســمین 
غمگین« شــنبه صبح ایمیلی برای هــواداران خود 
ارسال کرد و در آن ضمن اطالع رسانی درباره فصل 
ششم سریال »هوراک و پیت« از هواداران خود تقاضا 
کرد به دونالد ترامپ رای ندهند. او در این نامه نوشته 
است: »لطفا رای دادن به ترامپ را متوقف کنید. این 

کار شــاید در آغاز خنده دار بود، اما این مرد هیتلر اســت. هیتلر هم در آلمان دهه 30 میالدی 
فردی بامزه بود که به مردم انرژی تازه ای می داد.« البته ســی.کی می گوید این نامه در حمایت 
از هیالری کلینتون یا برنی ســندرز نیست، هر چند این دو را دوست دارد. او در این باره نوشت: 
»من از هیالری کلینتون یا برنی سندرز حمایت نمی کنم. من هر دوی آنها را دوست دارم، و اگر 
صادق باشم برای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا دوست دارم یک محافظه کار این مسئولیت 
را برعهده بگیرد، زیرا اوباما هشت سال رئیس جمهور بوده و اکنون به یک محافظه کار نیاز داریم. 
باید یک محافظه کار باهوش رو در روی یک نامزد لیبرال قرار بگیرد.« بازیگر سریال »لویی« در 
ادامه گفت: »ترامپ آن محافظه کار باهوش نیســت. او یک فرد دوروی متعصب دیوانه است. 
او خطرناک است. او نشانه ای از یک مشکل واقعی است.« او به هواداران جمهوری خواه خود 
گفت از آنها نمی خواهد به دموکرات ها رای دهند، بلکه درخواست می کند فرد دیگری را به جای 

ترامپ انتخاب کنند، سی.کی انتخاب ترامپ را نوعی خودکشی ملی توصیف کرد.

آواز داوود
نویسنده: قاسم شکری
نشر چشمه
قیمت: 12 هزار تومان
164 صفحه

! FBI در حاشیه درگیری اپل با

به روایت یک شاهد عینی

وآن راز سر به مهر...
بنوشــه فرهت  |  خانه هایمــان از همان زمان های قدیــم، همان قدیمی که 
مــا نبودیم هنوز، خودمانی بود و خاکی. خانه، خــودش بود. یعنی همان چیزی 
می نمود که بود.. از بیرون حتی گاه تنها یک دیوار ساده می دیدی و یک در. اصال 
نمی فهمیدی که اینجا خانه ی تاجر بزرگ شــهر است یا معلم مدرسه ی بچه ها و 
یا یک حکیم. خیلی هوشیار اگر بودی، از سر کوچه که آمده بودی تا به اینجا، دیوار را گز کرده بودی و 
فهمیده بودی که پشت دیوار، زمیِن بزرگی ست. از فخر و جالل و جبروتش اما به عیان چیزی نمی دیدی. 
آشنای آن تاجر بودی و یا به هر دلیلی بخت اگر یارت میشد و پا به درون می گذاشتی، پیچ راهروی ورودی 
را که رد می کردی آهسته، روشنای حیاط که به چشمانت می کشید، تازه نشانی از آن شکوه و عظمت در 
برابرت ظاهر می شد. حیاط های بزرگ، درختانی بلندباال، حوضی در میانه و ساختمانی با تابستان نشین 
و زمستان نشین... ارسی های رنگ رنگ با قاب های مشبک که نشان دست استادکارانند، آجرچینی های 

دور و باالی پنجره ها که نقش زده بودند بر تن بنا، گچ بری ها و آیینه کاری ها و...
تجارت هم اگر نمی دانستی اما خانه ات همین بود... البته کمی ساده تر... از کوچه یک در کوچک 
بود که به خانه راه داشــت، داخل که می شــدی، چند قدمی در یک راهرو سرپوشیده و کمی تاریک 
می آمــدی و بعد دو یا ســه پله تو را پایین می برد... به روشــنی... به حیاط... بــه دنیایی دیگر... توی 
گرمازده ی هالک از تابســتان، آن بیرون که بودی، چه می دانســتی که پشــت این دیوار کاهگلی 

چنین بهشتی پنهان شده؟
اسم شان خانه بود، رسم شان اما چیزی بود که آدم هیچ نمی فهمید دقیقا چیست، هر چه بود مثل 
یک آموزگار متبحر تو را و ذهنت را ورز می داد تا پخته شوی، بزرگ شوی، بدانی و بیاموزی. »خانه« ها 

یک پا مدرسه بودند برای خودشان...
گاهت پر می شــد از آموخته های نســل های  از کودکی با این مالحظات بزرگ می شــدی و ناخودآ
پیشینت... آموخته هایی که این همه زمان را پیموده بودند و خود را به تو رسانده بودند تا درون جانت 
بنشــینند... این گونه نبود که از یک زمانی بنشــانندت در روبرو، با اصــول و قواعد و حد و کتانژانت 
و دیفرانســیل بفهمانندت کــه عزیزم! اگر پنجره های رو به جنوب را کمــی در حجم داخل ببری و 
برایشان سایبان طراحی کنی؛ در تابستان 4۵ و ۵0 درجه ی اهواز و بوشهر، الاقل وقتی درون اتاق 
نشســته ای، آفتاب بر فرق سرت نمی تابد. برای کفتر چاهی های حیاِط خانه که ته مانده ی بشقابت 
را می ریختی، چنان عشــقی درون قلبت پر می کشــید که سال های ســال دلت نمی آمد شمال که 
رفتی و پا که بر مسیر میانکاله گذاشتی، فالمینگوهای مهاجر را فاتحانه شکار کنی... همانطور که 
سرخوشانه بازی می کردی و می پریدی و می جهیدی و دور حوض می چرخیدی می آموختی که آب 
حرمت و جایگاه و مرتبه دارد... که درون آب انبار، داخل حوض، کنار پاشویه و سِر شیر، هر کجا که 
باشی، آییِن رفتار چیست. همان می شد که آب تقدس می یافت و دیگر نیازی به کمپین و پوسترهای 
تشویق به صرفه جویی در مصرف آب و تصاویر تنبیهی و دهشتناک از نبودن آن و خشکسالی، نبود...

اینگونه بود که به سِن مدرسه که می رسیدی، دانشمندی بودی برای خودت...


