
به من رای بدهید
هرچند آن هایی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس را داشتند از مدت ها پیش تبلیغات غیررسمی خود 
را با روش های قدیمی مثل شام دادن شروع کرده بودند، تبلیغات رسمی نیز چند روزی است شروع شده 
است. حاال نامزدها در روزهای مانده به انتخابات از هر روشی که فکرش را بکنید به دنبال کسب رای هستند، 
از روش های سنتی مثل پوستر با جذابیت های بصری و پیام های تاثیرگذاری که این پوسترها در لفافه به 

صفحه ۲مخاطب می رسانند، تا روش های مدرنی مثل ارائه وای فای رایگان، از شرکت در  ...
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 آقا کریم محبوب 
همه نسل ها

یوسف بن علوی:

امنیت خلیج فارس و منطقه، امنیت همه است
یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان عصر شنبه با علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحوالت منطقه و گسترش همکاری های دو کشور 

در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت وگو کرد. شمخانی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی 
عمیق و مستحکم دو کشور که هم گرایی کم نظیری را در روابط منطقه  ای ایجاد کرده است، تاکید کرد: 

مهمترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توسعه همه جانبه با همسایگان و ارتقای 
مناسبات سازنده مبتنی بر تامین منافع مشترک است. دبیر شورای عالی امنیت ملی، عمان را دوست، 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3همکار و شریک قابل اعتماد جمهوری اسالمی ایران در منطقه عنوان کرد و  ... صفحه 7

شب گذشته حساب اینستاگرام فیفا با اشتراک 
تصویری از کریم باقری 
تولد او وچند ستاره دیگر 
بین المللــی را تبریک 
گفت. حــاال آقا کریم 

وارد چهل و سومین ...

مردم شعور دارند، نگران تحرکات رسانه های غربی نیستیم

نگوییم در انتخابات عده ای انگلیسی هستند
صفحه 3

صفحه ۲

مصطفی معین در پیامی از عموم 
مردم برای مشارکت در انتخابات 

7 اسفند ...

رئیس مرکز پژوهش های صدرا 
با انتقاد از تداوم ســکوت برخی 

نامزدهای مورد ...

دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: 
مجالس ســه گانه اخیــر منزلت 
مجلس را پائیــن آورد، میخواهیم 

مجلس را به ...

دعوت به مشارکت 
 در انتخابات

 7 اسفند

 BBC حمایت
مایه خجالت 

است

اصالحات 
نمرده است

پایان عصر »بوش« ها

صدای پای مجلس ششم 
شنیده می شود

کاندیــدای دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ادبیات جنجالی که حاکم بر مجلس 
ششــم و فضای کشــور بود را در تبلیغات انتخاباتی 
مجلس دهــم می توان دید. غالمعلــی حداد عادل 
سخنگوی شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان گفت: 
تبلیغات انتخاباتی آغاز شــده و شاهد شور و هیجان 
و نیز انواع تبلیغات در رســانه های مکتوب و فضای 
مجازی هســتیم. وی با اشاره به اینکه اصولگرایی، 

صفحه ۲وفــادار ماندن به مبانی امام  ...

آمریکا برای مرحله بعد از 
آل سعود آماده می شود 

دلیل قطعی وجــود ندارد که کشــورهای غربی، به 
ویژه آمریکا ســناریوی بعد از ســقوط رِژیم سعودی 
را طراحی کرده باشــند، اما هیچ کــس درغرب باور 
نمی کند رِژیم سعودی یک رِژیم مقتدر است که تمام 
مقوم های قدرت را دارد. به نوشته روزنامه »االخبار«، 
روزنامه ها، دستگاه های امنیتی و موسسات پژوهشی 
غربی هر چند وقت یکبار در گزارش ها و تخمین های 
خــود، آمارهــای تــازه ای از حجــم بحران هــای 

. . . ســعودی   صفحه 4راهبــردی 

 »لیزینگ مسکن« 
در راه است

در حالــی که طرح های بزرگ دولتــی و خصوصی برای 
ســر و ســامان دادن به وضعیت مسکن کشــور از زمان 
حضور روحانی در راس اجرایی کشــور و همچنین حضور 
آخوندی بر روی صندلی وزارت راه و شــهر سازی همگی 
یا به گونه ای با شکســت مواجه شــده و یــا در حد طرح و 
ایده باقی مانده اســت، اکنون خبر از آن میرســد که قرار 
اســت تا چند ماه آینده طرح مســکن لیزینگی نیز پای به 
عرصه اقتصاد مســکن در کشــور بگذارد. ایــن در حالی 

صفحه 5اســت که هنــوز پرونــده پــروژه  ...

مراقب آسیب های ناشی 
از خانه تکانی باشید

به رســم دیرینــه ی ایرانیان، همه ســاله از روزهای 
میانــی و گاه ابتدایــی اســفندماه، خانــواده هــا و 
به ویــژه زنان ایرانــی به خانــه تکانی مــی پردازند.

با اندکی دقت در چهره ی شــهر، می توان به آسانی 
دریافــت کــه این روزهــا، خانه تکانی ها آغاز شــده 
اســت، فرش هــای آویخته بر بام هــا، پنجره هایی 
کــه پرده ندارنــد و اگر پا به درون خانــه ها بگذاریم، 
شاهد تمیزکردن دیوارها، آشپزخانه ها خواهیم بود.

صفحه 6این اســتقبال از نو شــدن و  ...

 دروغ سیزده 
آقای بمب خبری!

علی فتــح الله زاده مدیرعامل ســابق اســتقالل از 
جمله مدیرانی اســت کــه قصــد دارد در انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال شــرکت کند. حضور وی 
که همیشــه با حاشــیه هایی همراه بوده این بار نیز 
مســائلی را بدنبال دارد. علی فتح اللــه زاده مهرماه 
گذشــته در خصوص آخرین حواشــی گفت:  من و 
امیر قلعه نویی مشــکل اساســی ای با هم نداریم. از 
ســال 75 که من به اســتقالل آمــدم قلعه نویی هم 

صفحه 7در این باشــگاه حضور داشــت ...

صفحه4

پیروزی کلینتون و ترامپ در دور جدید رقابت های انتخاباتی آمریکا
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آغاز به کار قرارگاه »مقداد« برای کنترل مرزها تا پایان انتخابات
فرمانده مرزبانی ناجــا از آغاز به کار قرارگاه "مقداد" مرزبانی به منظور اقدامات ویژه کنترلی در مرزها ، تا پایان انتخابات 
خبر داد. ســردار رضایی گفت: با پیروزی انقالب اسالمی مردم ما به هویت اصلی خویش رسیدند و انقالب اسالمی به 

ملت ما فرصت تصمیم گیری داد.
وی با اشاره به برگزاری خوب انتخابات از ابتدای انقالب تا کنون افزود : دشمنان ما به دنبال آسیب رساندن به انتخابات 
و حتی جلوگیری از برگزاری آنها بودند که به لطف الهی ، تدبیر مقام معظم رهبری ، آمادگی و هوشیاری سازمان های 

اجتماعی و امنیتی از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد : مرزبانی نیز به عنوان یکی از رده های تاثیرگذار در بحث امنیت و پیشگیری از ورود نا امنی به کشور ، چندین ماه 

قبل از انتخابات با افزایش اقدامات کنترلی ، اشراف و جلوگیری از ورود هرگونه نا امنی به کشور را در دستور کار خود قرار می دهد.
ســردار رضایی همچنین بیان داشــت : در ایام انتخابات، کنترل مرزها با راه اندازی قرارگاه ویژه ای در ســتاد مرزبانی و حضور کارشناسان در مناطق 
مرزی افزایش می یابد و به همین منظور قرارگاه "مقداد" برای رصد لحظه به لحظه مرزها تا پایان انتخابات در مرکز فرماندهی و کنترل مرزبانی از اول 

اسفند ماه آغاز به کار کرد.
براساس گزارش سایت پلیس، این مقام عالی رتبه در مرزبانی کشور در پایان گفت : امیدواریم با اقدامات کنترلی صورت گرفته همانند دوره های قبل 

شاهد برگزاری با شکوه انتخابات و حضور میلیونی مردم در پای صندوق های رای باشیم .

حمالت به آیت اهلل جنتی از هجمه ها به شهید بهشتی فراتر رفته است
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با اشــاره به اینکه امروز عده ای از افراد انقالبی و از اصحاب امام به آیت الله 
جنتی توهین می کنند، گفت: کسانی که برای رسیدن به قدرت دست به تخریب شخصیت های نظام می زنند همچون 
معاویه هستند.دکتر عبدالحسین خسروپناه که پژوهشگر فلسفه دین و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه است 
در رابطه با » مظلومیت دکتر بهشــتی و مظلومیت آیت الله جنتی« و زیرســوال بردن تصمیم های شورای نگهبان می 
گوید: البته که موج حمالت صورت گرفته نسبت به آیت الله جنتی سخت تر از حمالتی بوده که به مرحوم دکتر بهشتی 
صورت گرفته زیرا آن زمان جبهه ملی و نهضت ملی و طیف بنی صدر به شهید بهشتی حمله می کردند ولی از آنجایی که 

شخصیت و ماهیت ایشان برای همه آشکار بود، مردم می توانستند بفهمند کسانی که به شهید بهشتی توهین می کنند، انگیزه تخریبگرانه دارند ولی 
در شــرایط فعلی اغلب مردم ما به درستی شناختی از شخصیت آیت الله جنتی ندارند و خوب این مسئله کار را سخت و دشوار می کند زیرا ممکن است 
عده ای این شایعات و دروغ ها را باور کنند و از طرف دیگر این مسئله را باید در نظر داشت که یک بار ابوسفیان و یک بار معاویه برای امیرالمومنین نقشه 
می کشــد و این ها با هم تفاوت دارند، می خواهم به این نکته برســم که در شرایط فعلی ما شاهد هستیم که اتفاقا عده ای از افراد انقالبی و از اصحاب 
امام به آیت الله جنتی توهین می کنند و در این بین دشــمنان انقالب اســالمی هم به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و پشت این جریانات 
قرار می گیرند پس متوجه شده ایم که حمالت صورت گرفته نسبت به آیت الله جنتی پیچیدگی خاص خود را دارد و دست های پشت پرده زیادی برای 

تخریب شخصیت ایشان فعالیت می کنند، ما نباید از این دست های پشت پرده غافل شویم.

صدای پای مجلس ششم 
شنیده می شود

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ادبیات جنجالی که حاکم بر مجلس 
ششــم و فضای کشــور بود را در تبلیغات انتخاباتی 

مجلس دهم می توان دید.
غالمعلی حداد عادل ســخنگوی شــورای مرکزی 
ائتالف اصولگرایان گفــت: تبلیغات انتخاباتی آغاز 
شــده و شاهد شــور و هیجان و نیز انواع تبلیغات در 

رسانه های مکتوب و فضای مجازی هستیم.
وی با اشــاره به اینکه اصولگرایی، وفادار ماندن به 
مبانی امام راحل و ادامه راه امام )ره( با رهبری مقام 
معظم رهبری و حفظ ارزش هایی اســت که ما را در 
انقالب به پیروزی رساند، افزود: نه تنها اصولگرایی 
را در اعتقاد به سلســله اصول و ارزش های انقالب 
می دانیم، بلکه آن را در ثبات قدم نســبت به اصول 

هم می دانیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: در ۳۷ ســال گذشــته شــاهد بودیم که 
عده ای اصولشان را متناسب با اقتضای کشور تنظیم 

کرده و در حقیقت اصل و اصولی ندارند.
حداد عــادل گفــت: یک روز متناســب بــا فضای 
کشــور، سوسیالیست دوآتشــه در اقتصاد شده و از 
اقتصاد دولتــی بــرای رأی آوردن حمایت می کنند 
و یک روز همه حرف های گذشــته را کنار گذاشــته، 
تمایالت غرب گرایانه پیدا می کنند تا رأی بیاورند اما 
اصولگرایی مقابل چنین رفتاری در عالم سیاســت 

قرار دارد.
ایــن کاندیــدای اصولگــرا بــا اشــاره بــه انتشــار 
فهرســت واحــد اصولگرایان، گفــت: وحدتی که 
در مرکز به وجود آمد، ســبب شــد در شهرستان ها 
و مراکــز اســتان ها هــم وحــدت قابــل توجهــی 
میــان اصولگرایان حاصل شــود به طــوری که در 
اکثر شــهرها و اســتان ها توانســتیم با ســاز و کار 
وحدت گرایانــه ، نامزدهــای مــورد تائیــد ائتالف 

اصولگرایی را معرفی کنیم.
رئیــس فراکســیون اصولگرایان مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: در فهرست اصولگرایان 
حداقل ۱۰ نفر اقتصاددان دیده می شــود که عالوه 
بر تحصیالت دانشــگاهی و تخصــص در اقتصاد، 
تجربــه مدیریتی و قانونگــذاری دارند؛ این نشــانه 
اهتمــام اصولگرایان به معیشــت مردم اســت، ما 
معیشــت را بخش اول شــعار انتخاباتی خــود قرار 

دادیم.
حــداد عــادل تصریــح کــرد: معتقدیــم در دوران 
پسابرجام، مجلس قوی از نظر اقتصادی می تواند به 
دولت در زمینه اقتصاد کمک کند تا کشور به سویی 

که صرفه آن است، حرکت کند.
این کاندیدای انتخابات مجلس گفت: در شعارهای 
انتخاباتــی و آنچــه در فضــای مجــازی می گذرد، 
بداخالقی و تخریب، دروغ و جنجال آفرینی به شدت 

احساس می شود.
وی تصریح کرد: من تجربه مجلس ششــم را دارم. 
احســاس می کنم صــدای پای مجلس ششــم در 
تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شــنیده می شــود. 
خوب اســت که ملــت بــه یــاد آورد آن روزهایی که 

مجلس ششم در کشور ایجاد کرده بود.
حداد عــادل ادامه داد: ادبیــات جنجالی که حاکم 
بر مجلس ششــم و فضای کشــور بود را در تبلیغات 
انتخاباتی می بینیم، باید افراد سیاسی یک انسجام 
منطقی میان آرای شــان داشــته باشــند. نمی توان 
مدام نام رهبــری را برد ولی در شــعارهای تبلیغاتی 
از کســانی طرفداری کرد که به صراحت مقابل مقام 

معظم رهبری ایستادند.

به من رای بدهید
روش های تبلیغات، از رژ لب صورتی تا وای فای رایگان

هرچند آن هایی که قصــد نامزدی در انتخابات مجلس را داشــتند از مدت 
هــا پیش تبلیغات غیررســمی خود را بــا روش های قدیمی مثل شــام دادن 
شــروع کرده بودند، تبلیغات رسمی نیز چند روزی اســت شروع شده است. 
حاال نامزدها در روزهای مانده به انتخابات از هر روشــی که فکرش را بکنید 
به دنبال کســب رای هســتند، از روش های سنتی مثل پوســتر با جذابیت 
های بصری و پیام هــای تاثیرگذاری که این پوســترها در لفافه به مخاطب 
می رســانند، تا روش های مدرنی مثل ارائه وای فای رایگان، از شــرکت در 
صفوف نماز جمعه تا ارائه رژ لب به رنگ انتخاباتی شــان و از شــیرینی و شام  

تا برگزاری مسابقه تلگرامی!

از وای فای رایگان تا حضور همسران
تکنولوژی پیشرفت کرده است و به تناسب آن روش های تبلیغات هم عوض شده 
است. حاال بعضی از نامزدها در ستادهایشان به جای شیرینی و شام، »اینترنت 
رایــگان« می دهند. چنان که بنا بر گفته ها یکــی از نامزدها انتخابات مجلس 
در غرب اســتان گیالن، برای جذب هواداران در ستاد تبلیغاتی خود وای فای 
رایگان نصب کرده اســت. این نامزد مجلس دهم از حوزه انتخابیه شهرستان 
های ماسال، تالش و رضوانشهر، با نصب دستگاه وای فای بدون رمز، اینترنت 

رایگان در اختیار جوانان و دیگر اقشار قرار می دهد.
همچنین نامزدهای انتخابات شــبکه تلگرام را بهتریــن فضای مجازی برای 
تبلیغات خود دیده اند و تقریبا همه برای خود یک »کانال تلگرامی« برای پوشش 

اخبار انتخاباتی و اعالم برنامه ها و شعارهایشان دارند. 
اما تبلیغات مدرن فقط منحصر به تکنولوژی مدرن نمی شود و به نظر می رسد 
برخی نامزدها از همه نظر مدرن شده اند. چنان که یکی از نامزدهای انتخاباتی 
مجلس در لرستان گفته اســت: اگر طرفدار من باشید، »رژ لب صورتی« برای 
خانم ها و قاب عینک صورتی در میان آقایان توزیع خواهم کرد. او در یک نشست 
خبری در توجیه این اقدام اظهار کرده اســت که رنگ مورد نظر ســتاد تبلیغاتی 
اش را صورتی انتخاب کرده اســت و هر کس نمادی از این رنگ داشــته باشد، 
یعنی طرفدار او اســت.  این نامزد انتخابات مجلــس دهم تاکید دارد که دوران 
شام دادن و طایفه گرایی به سر آمده است چون در صورت طایفه بازی، کوتوله 

پروری در جامعه رواج پیدا می کند.
در این میان نامزدهای انتخاباتی روش جدیدی را به تبعیت از کشورهای دیگر 
کشف کرده اند: حضور همســران در صحنه! چنان که استان مازندران شاهد 
صحنه مبارزات تبلیغاتی گروهی همسران نامزدها است. همسران نامزدهای 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در مازندران اعالم کرده اند: ما 
با این اقدام خود ثابت کردیم که زن ایرانی همیشه دوشادوش مرد خود در تمام 
عرصه ها حضور می یابد. اما مهمتر از آن، شــیوه ای است که تاکنون کمتر در 
کشور خود شــاهد آن بوده ایم و آن حضور نامزدها همراه با همسرشان هنگام 
ثبت نام در انتخابات مجلس بوده اســت. ظاهرا، در این زمینه نیز مازندرانی ها 

حضور پررنگ تری داشته اند.

از اجاره انحصاری بیلبوردها تا ویزیت رایگان
بــا وجود روش های مدرن اما چاپ بنر و پوســترهای انتخاباتی همچنان یکی 
از مهم ترین روش ها برای تبلیغات اســت. پوستر ها و بنرهایی که گاهی وقت 
ها حاوی متن هایی است که با دست به دست شدن در شبکه های اجتماعی، 

بیش از تبلیغ موجبات تفریح مردم می شوند.
امــا گاه اتفاقات دیگری هم مــی افتد که در نــوع خود جالب اســت، از جمله 
»سوءاستفاده از نام نهادها«. مثال شنیده ها و گفته ها حاکی است نماینده مردم 
یکی از شهرها در مجلس از نام دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه برای تبلیغات 
انتخاباتی خود استفاده کرده و موجب نارضایتی و اعتراض روسای این نهادها 
شده است.  بنرهای تبلیغاتی این نماینده در قالب گزارش عملکرد پیرامون جذب 
اعتبار برای توسعه سوئیچ مرکز مخابرات در یک شهرستان نصب شده و در پایین 
این بنرها نوشته شده است: »از طرف روابط عمومی اداره مخابرات شهرستان 
«. این در حالیست که رئیس اداره مخابرات با ارسال نامه ای به فرمانداری این 
شهرستان نســبت به این اقدام اعتراض و اعالم کرده است که این اداره اصال 

روابط عمومی ندارد و مخابرات هم این پارچه نوشته را نصب نکرده است.
»اجاره انحصاری« بیلبوردها نیز یکی دیگر از این اتفاقات جالب اســت. چنان 
که گفته شــده اســت یک نامزد نمایندگــی دهمین دوره مجلس شــورای در 
استان خراســان شمالی پیشنهاد اجاره انحصاری بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از 
شهرستان ها را برای رقابت با دیگر نامزدهای حوزه انتخابیه داده است. او برای 
اجاره انحصاری تمام بیلبوردهای تبلیغاتی شهر در زمان انتخابات به مسئوالن 
آن ها مراجعه کرده و گفته است که هر مقدار هزینه که دیگر نامزدهای انتخابات 
مجلس در شهرســتان برای بیلبوردها بدهند 2۰میلیون تومان بیشــتر از سایر 

متقاضیان برای دراختیار گرفتن همه بیلبوردها پرداخت خواهد کرد.
اما از میان روش های سنتی هنوز »شــام دادن« جای خود را حفظ کرده است. 
چنان که یکی از نامزدهای انتخابات در یکی از شهرستان های خراسان شمالی 
که از مدتی قبل تبلیغات زودهنگام را شروع کرده ، در همایش های انتخاباتی خود 
به تعداد زیادی شام داده و طعم این غذاهای رایگان چنان به مردم چسبیده است 
که گفته می شود افراد زیادی برای شرکت در جلسات همراه با شام او ثبت نام کرده 
اند.  بعضی هم در میان از »مجالس مذهبی« استفاده کرده اند، آن هم با »قرعه 
کشــی و جایزه«. چنان که یکی دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس در همین 
استان جشن میالد حضرت زینب)س( را با طعم انتخابات برگزار کرده و با دعوت 
از خانواده ها برای شرکت دراین جلسه، با قرعه کشی هدایایی به آنها داده است. در 
این میان نامزدها از قشر و شغل های مختلف روش های خاص خود را در تبلیغات 
دارند، از آن جمله است نامزدهای پزشــکی که بیماران را »ویزیت رایگان« می 
کنند. چنان که یکی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس درحوزه انتخابیه 
ساری و میاندرود استان مازندران، از بیمارانی که در یک هفته اخیر به وی مراجعه 
کرده اند، حق ویزیت دریافت نکرده اســت. او همچنین این روزها به روستاهای 
حوزه انتخابیه خود می رود وبا عکس گرفتن از بیماران ویزیت شــده، آن ها را در 

کانال تعبیه شده اختصاصی خود در فضای مجازی قرار می دهد. 

از همایش علمی تا نماز جمعه
اما داســتان تبلیغات نامزدها به مهمانی ها ختم نمی شود. در استان خراسان 
رضوی، همایشی در یکی از شهرها تحت عنوان »همایش علمی« برگزار شده 
اما در عمل، به تبلیغات انتخاباتی برای یک نامزد پرداخته اســت. بنا بر شنیده 
ها هزینه برپایی همایش را یک نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی متقبل شــده و مجری همایش نیز سنگ تمام گذاشــت و در خالل 
اعالم برنامه ها و دعوت از مهمانان، بارها به معرفی این نامزد انتخابات مجلس 

پرداخت و خود نامزد نیز در آن سخنرانی کرده است.
از سوی دیگر نماز جمعه های پیش از انتخابات رونق تازه ای گرفته است. چنان 
که از آذربایجان شرقی گزارش داده اند عوامل و نزدیکان نامزدهای دهمین دوره 
مجلس در یکی از شــهرهای معروف این استان حضور پررنگی در میان شرکت 
کنندگان آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه داشته و عالوه بر آن، با توزیع عکس 
و کاغذ نوشته حاوی زندگی نامه و سوابق نامزدهای مورد نظر خود، برای جلب 

نظر نمازگزاران در پای صندوق های رای تالش می کنند. 
برخــی از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس نیــز در برخی نقاط از جمله 
تبریز و تهران در بین نمازگزاران حاضر شده و با آنان چاق سالمتی می کنند تا از 
شیوه تبلیغات چهره به چهره بخوبی بهره گرفته باشند. همچنین تعدادی از آنان 
در ردیف های نخست نماز جمعه حضور یافته اند تا هم مردم آنها را بهتر ببینند 

و هم، شاید بخت با آنها یاری کند و در قاب دوربینهای تلویزیون جای بگیرند.

رأی شما را خریداریم!
و امــا در نهایت »خریــد رای« که احتمــاال طوالنی ترین ســابقه را در تبلیغات 
انتخاباتــی یا بهتر اســت بگوییم تخلفــات انتخاباتــی دارد، همچنان به قوت 
خود باقیســت. چنان که گفته شده است در غرب کرمانشــاه طرفداران دو نفر 
از نامزدهــای تایید صالحیت شــده دهمین دوره مجلس در ســرپل ذهاب و 
قصرشیرین اســتان کرمانشاه در چند روز گذشــته اقدام به خرید و فروش رای 
کــرده اند و گفته اند در قبال دریافت شناســنامه و خریــد رای افراد تا مبلغ یک 

میلیون ریال به آنها می پردازند.
همچنین شنیده شده است که در مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین که دو هزار 
کارگر مشغول فعالیتند در روز دوشــنبه دو نفر از هواداران نامزدهای انتخاباتی 
به قصد خرید آرای کارگران که از قشــر ضعیف جامعه هستند به صحبت با آن 
ها پرداختند و گفتند که در صورت رای به نامزد مورد نظرشان وجه خوبی به آن 

ها می پردازند.
محمد امامی امین جانشین هیات بازرســی ستاد انتخابات استان تهران گفته 
اســت که ادعا شــده یکی از داوطلبان نمانیدگی مجلس دهم اعالم کرده در 
صورتــی که هرکس در برگه رای نام مرا بنویســد و از این برگــه با موبایل عکس 
بگیرد، مبلغی به فرد رای دهنده می دهم.  به گفته او براین اساس باید نسبت به 
اجازه عکس برداری از آرای انتخاباتی با تلفن همراه و یا همراه داشتن این تلفن 

ها در شعب اخذ رای تصمیم گیری شود.

واکنش روزپیگیری روز

امنیت خلیج فارس و منطقه، امنیت همه است
یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان عصر شنبه با علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحوالت منطقه و گسترش همکاری های دو کشور 
در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت وگو کرد. شمخانی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی عمیق و مستحکم دو کشور که هم گرایی کم نظیری را در روابط منطقه  ای ایجاد کرده است، تاکید 

کرد: مهمترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توسعه همه جانبه با همسایگان و ارتقای مناسبات سازنده مبتنی بر تامین منافع مشترک است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، عمان را دوست، همکار و شریک قابل اعتماد جمهوری اسالمی ایران در منطقه عنوان کرد و افزود: باید با بهره گیری از فضای پسابرجام، تالشی مشترک برای ترمیم 
فاصله عمیق میان روابط سیاســی با همکاری های اقتصادی دو کشور شکل بگیرد. در پایان شمخانی با بیان این که اولویت ایران احترام به خواست مردم و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود است، 
خاطرنشان کرد: گزینه های نظامی در سوریه و بحرین و بمباران مردم یمن هیچ  یک نخواهد توانست اراده ملت ها را برای انتخاب حاکمیت خود تغییر دهد. نماینده مقام معظم رهبری افزود: امنیت 

خلیج فارس و منطقه، امنیت همه است و هر نوع تنش آفرینی و بحران به ضرر کشورهای منطقه و تامین کننده اهداف نظام سلطه است.

سیاسی
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نگوییم در انتخابات عده ای انگلیسی هستند
مردم شعور دارند، نگران تحرکات رسانه های غربی نیستیم

وزیر کشــور شب گذشته در برنامه نگاه یک صداوسیما حاضر شد و در خصوص 
انتخابات ســخن گفت. عبدالرضا رحمانی فضلی در این ســخنان با اشــاره به 
فضاسازی های رسانه های خارجی، گفت: نباید بگوییم عده ای انگلیسی هستند 
و اجازه دهیم دشمن در میان صفوف ما نفوذ کند. وی بر لزوم خودداری از تخریب 
و تهمت در این روزها بین کاندیداها و طرفدارانشان تاکید کرد و گفت: امکان دارد 
اعتبارنامه نمایندگانی که با تخریب به مجلس راه یافته ان تایید نشــود. رحمانی 

فضلی همچنین از رسانه ملی خواست تا در انتخابات بی طرف باشد.

نگوییم در انتخابات عده ای انگلیسی هستند
رحمانی فضلی در بخشــی از ســخنان خود در ایــن برنامه با اشــاره به تبلیغات 
رسانه های خارجی درباره انتخابات اظهار کرد: رسانه های غربی همواره به دنبال 
تاثیرگذاری بر رویدادهای نظام ما هستند و مردم به این دخالت ها عادت کرده اند 
و به جایگاه خود در نظام واقفند و به آن ها اعتنایی نمی کنند. وی با اشاره به اینکه 
دخالت آن ها هم نتیجه عکس داشته است، تصریح کرد: ما نگران نیستیم که 
گاهی و شعور  گفتمان انتخاباتی ما را رسانه های غربی تعیین کنند؛ چراکه مردم آ

کافی دارند و برخالف خواست رسانه های غربی عمل می کنند.
وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: ما باید متحد باشیم و نگوییم در انتخابات عده ای 
انگلیسی هستند. نباید اجازه دهیم دشمن در میان ما صف بندی کند و اتحاد ما 
را از بین ببرد. همه جناح ها باید این دخالت ها را محکوم کنند. رحمانی فضلی با 
اشاره به جنگ روانی رسانه های دشمن برای ایجاد ابهام در انتخابات نیز گفت: 
این اقدامات کهنه شده و دشمن باید واقعیت قدرت ایران را بپذیرد. افراد ما در سر 
صندوق ها آموزش دیده و باتجربه هستند و مطابق دستورالعمل ها عمل می کنند.

تخریب ها و تهمت ها به جایی نمی رسد
وزیر کشور در ادامه با اشاره به لزوم رعایت اخالق 

در انتخابــات، خاطرنشــان کــرد: هر 
جریانی که به خواســته های مردم 

بیشــتر توجه کند با اقبال آن ها 
مواجــه خواهد شــد. وی با 

تاکید بر اینکه تخریب ها و 
تهمت ها به جایی نمی رسد 
و جناح هــا و نامزدها باید 
بــا مــردم صادق باشــند، 
گفت: اکنون شاهد برخی 

تهمت هــا  و  تخریب هــا 
هستیم که اگر مستند باشد، 

باید حتما این مســایل به قوه 
قضاییه گزارش داده شــود، نه 

اینکه به مردم گفته شود.
رحمانی فضلــی با تاکید بــر اینکه 

"در هیات هــای اجرایی 
و نظــارت، 

با تهمت ها و تخلف های انتخاباتی برخورد می شــود"، گفت: حتی ممکن است 
اعتبارنامه نمایندگانی که با تخریب به مجلس بعدی راه یافته اند، تأیید نشود. ما 
موارد زیادی داشته ایم که شورای نگهبان رأی گیری یک شهرستان را تأیید نکرده 

چون رأی با تهمت یا پول های خارج از ضوابط به دست آمده است.

تخلفات انتخاباتی نگران کننده ای نداشته ایم
رحمانی فضلی در بخشی از ســخنانش به تخلفات انتخاباتی پرداخت و با بیان 
اینکه "نحوه تبلیغات در قانون آمده اســت"، گفت: ما بــرای اولین بار جزوه ای 
را موقع ثبت نام به همه نامزدها داده ایم و حقــوق و تکالیف آن ها را طبق قانون 
مشخص کرده ایم. وی با اشاره به اینکه "بعضی وقت ها انطباق قانون با شرایط 
کمی سخت می شود"، تصریح کرد: امروز گزارشی داشتیم که 8۰۰ وسیله نقلیه 
برای گوش دادن به سخنرانی یک نامزد از شهری به شهر دیگر رفته اند. قانون 
می گوید راه اندازی کارناوال ها خالف اســت و ما در بررســی خود متوجه شدیم 
حرکت این 8۰۰ دســتگاه سازماندهی نشده بود به همین دلیل سخت نگرفتیم 
اما با برنامه ریزی ها برای نادیده گرفتن قانون برخورد می کنیم. رحمانی فضلی در 
ادامه با بیان اینکه شکایات به تخلفات انتخاباتی حتما رسیدگی خواهد شد اظهار 
کرد: تاکنون تخلفات موجب نگرانی نشده است. وی درباره جمع آوری تبلیغات 
در 22 بهمن نیز گفت: در بررسی انجام شــده مشخص شد که نیروی انتظامی 
تصور کرده که تبلیغات متعلق به افرادی اســت که کاندیدا نبوده اند که تذکرات 
الزم را هم در این زمینه ناجا دریافت کرده اســت. رحمانی فضلی با بیان اینکه ما 
در مجموع نگران این مسایل نیستیم، گفت: البته در گزارش ها داشتیم که برخی 
افراد سایرین را تهدید کرده اند و اجازه تبلیغات قانونی به آن ها نداده اند که به این 
مساله هم رسیدگی کرده ایم. ما این موارد را در کوتاه ترین زمان رسیدگی خواهیم 
کرد. ما همچنین برای همه نامزدها یک کد در نظر گرفته ایم که شکایت خود را از 
آن طریق به ما اعالم کنند که این کدها فردا در اختیار نامزدها قرار می گیرد. وی 
همچنین تاکید کرد: تاکنون هیچ جلسه تبلیغاتی که به هم خورده باشد 
نداشته ایم اما برخی رسانه ها به دنبال بزرگ نمایی یا مظلوم نمایی اند. 
وزیر کشور درباره اخباری مبنی بر حضور برخی استانداران در 
برنامه های تبلیغاتی نامزدها اظهار کرد: چنین مساله ای وجود 
نداشته و ما به مسئوالن در اســتانداری ها، فرمانداِری ها و 
بخشــداری ها تاکید کرده ایم که بی طرف باشند. با کسانی 
که چنین ادعاهایی  را بدون ادله مطــرح می کنند برخورد 
می کنیم. نباید به این مسائل دامن زده شود و کار این رسانه ها 
با رسانه های غربی که به دنبال تشکیک در انتخابات هستند 
فرقی نمی کنــد. وی درباره رصد فضای مجــازی نیز گفت: 
دستورالعمل رصد فضای مجازی به رئیس جمهور داده شده 
و کمیته ای هم در این زمینه تشکیل و فضای مجازی در حال 
رصد است. ما به شکایات حتما رسیدگی می کنیم. شعار ما هر 
شهروند یک بازرس است. رحمانی فضلی جعل لیست های 
انتخاباتی را نیز مصداق تخلف انتخاباتی 
و  نســت  ا د
گفــت: اگر 

در این زمینه هم شکایتی وجود داشته باشد حتما رسیدگی خواهد شد.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا پول های کثیف وارد انتخابات 
شــده اســت یا نه؟" اظهار کرد: در این زمینه شکایت زیاد اســت و نامزدها نامه 
می نویســند که فالنی هزینه زیادی کرده است که البته این شکایت باید مستند 
باشد و کار ما شناسایی مبدا و مقصد این پول ها نیست و باید قوه قضاییه این مسایل 
را رسیدگی کند. با این وجود، ما در این زمینه خالء قانونی داریم. رحمانی فضلی در 
پایان به رسانه ملی توصیه کرد که در پوشش انتخابات و اخبار انتخاباتی بی طرفی 
خود را رعایت کند و در جهت افزایش مشارکت و انسجام و اتحاد ملی عمل کند.

تمام پیش بینی ها را برای صیانت از آراء در نظر گرفته ایم
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه "نیروی انتظامی حافظ امنیت و مسئول حفاظت 
از امنیت صندوق های رأی است"، گفت: امنیت برای ما مهم ترین مسأله است. 
نیروی انتظامی اکنون آماده است و البته می تواند از کمک سایر نیروهای نظامی 

نیز استفاده کند که این کار انجام شده و توافقات الزم به دست آمده است.
وی با بیان اینکه "وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارد و بیش 
از یک میلیون نفر کارگزار در حوزه های اجرایی پیش بینی شده است"، خاطرنشان 
کرد: همه تعرفه ها و صندوق ها به مراکز و حوزه ها فرستاده شده اند. ما برای هر 
شــعبه یک بازرس در نظر گرفته ایم. قبال در هر 5 یا ۱۰ شعبه یک بازرس وجود 
داشــت. وزیر کشور با اشــاره به اینکه همچنین نمایندگان کاندیداها و احزاب و 
نیز نماینده فرماندار در حوزه ها حضور خواهند داشــت و تا آخر مرحله شــمارش 
رأی هــم بر روند امور نظارت خواهند کرد، تاکید کرد: دشــمن در حال حاضر به 
دنبال بهانه جویی و القای تخلف و تقلب اســت، اما ما تمام پیش بینی های الزم 
را بــرای صیانت از آراء مردم در نظر گرفته ایــم. رحمانی فضلی همچنین درباره 
استقرار صندوق های ســیار برای اخذ رأی اظهار کرد: در مورد این ها نیز مانند 
ســایر صندوق ها، ناظر و مجری و نماینده فرماندار حضور دارند و در نظر داریم 
جابجایی آن ها تنها با اتوبوس یا مینی بوس انجام شود تا ناظرین و مجریان همه 

در یک جا مستقر باشند.

55 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند
وزیر کشور در مورد تعداد واجدین شرایط رأی دادن نیز گفت:  بر اساس آمار ثبت 
احوال و مرکز آمار، حدود 55 میلیون نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند که سه 
میلیون نفر هم رأی اولی هستند. وی با اشاره به اینکه "تا امروز شش هزار و ۳۰۰ 
نفر تأیید صالحیت شده اند"، افزود: کاندیداها برای هر صندلی مجلس تقریبًا 25 
نفر هستند که با یکدیگر رقابت می کنند و براساس آخرین اخبار واصله از استان ها 
و شهرستان ها واقعًا رقابت خوبی شکل گرفته؛ البته وزن رقبا با یکدیگر متفاوت 
است. رحمانی فضلی درباره اعالم زمان نتیجه نهایی انتخابات نیز اظهار کرد: 
با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات، دو انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و خبرگان رهبری به طور همزمان برگزار می شــود، قطعًا بــا توجه به تعداد زیاد 

کاندیداها در تهران، حداقل سه روز زمان الزم است تا نتیجه نهایی اعالم شود.
وی افزود: البته حوزه های یک نفره هم هســتند که همان شب نتایج آراء آن ها 
اعالم می شود و در برخی از حوزه ها نیز که بیش از یک نفر یعنی حدود 2 تا 6 نفر 
نماینده باید انتخاب شوند، اعالم نتیجه ممکن است تا صبح روز بعد طول بکشد.

قرارگاه مقابله با انتخابات توسط انگلیس تشکیل شده است
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت:کسانی که در جریان انتخابات مسأله رهبری شورایی یا رهبری نظارت پذیر را مطرح می کنند، یا کسانی که صالحیت شورای نگهبان را زیر سوال می برند، 

هماهنگ با استراتژی دشمن هستند، تضعیف شواری نگهبان و رهبری جزئی از استراتژی دشمن و خواسته دشمن است و هرکسی که به هر دلیل و با هر انگیزه ای تالش کند که مؤلفه رهبری و 
شخص رهبری در کشور ما ضعیف شود، حتمًا درون استراتژی دشمن بازی کرده است.سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه گفت:امروز می بینیم که دشمنان در جریان 
انتخابات، نوک پیکان تهدید را روی این حوزه گذاشته اند، انگلستان که سابقه تهدید و دشمنی علیه جمهوری اسالمی را دارد، در خصوص شورای نگهبان موضع گیری ، تصمیم گیری ، خط دهی و 
جریان سازی می کند و یک عده هم در داخل کشور از این جریان تبعیت می کنند و بیانگر این است که قرارگاهی در انگلیس تشکیل شده که کارش مقابله با حرکت انتخابات در داخل کشور ماست.وی 

در ادامه گفت: چرا انتخابات ما مهم است؟ چون یک انتخابات واقعی است، اگر قرار بود انتخابات ما یک انتخابات مهندسی شده و از اول معلوم باشد چه کسی رأی می آورد، نه مردم این اندازه حساسیت 
داشتند و نه دشمنان، مقام معظم رهبری فرمودند؛" اصل تالش دشمن بر این است که انتخابات ما شکل نگیرد و برگزار نشود، و اگر برگزار شد تالش کنند که به سمت اهداف خودشان شکل بگیرد"، 

دعوت به مشارکت در انتخابات 7 اسفند
مصطفی معیــن در پیامی از عموم مردم 
بــرای مشــارکت در انتخابات ۷ اســفند 
دعــوت کرد.این فعال سیاســی اصالح 
طلــب در بخش هایــی از پیــام خــود با 
دعوت از جوانان و فعاالن اصالح طلب 
و مردمی به حضــور در انتخابات، اظهار 

کرد: از همــه می خواهم که بدون هیچ وقفــه و تردیدی راه را با عبور 
از میدان امــکان و واقعیــت ادامه دهنــد. اصالحات متکــی به فرد 
نیســت و راه آن که راه دفاع از اسالم رحمانی و پیشــرفت همه جانبه 
ایران اســت، هیچگاه مســدود نمی شــود. باید همچنان بر ضرورت 
گاهانه و مسئوالنه عموم مردم در انتخابات  حضور جدی و مشــارکت آ

داشت. کید  تأ

حمایت BBC مایه خجالت است
رئیس مرکــز پژوهش های صدرا بــا انتقاد از 
تداوم سکوت برخی نامزدهای مورد حمایت 
بیگانگان گفت: عدم واکنش مناسب و سریع 
این افراد به حرکت مذبوحانه BBC و اعالم 
برائت نکــردن از این حرکت توســط برخی از 
آنان مایه خجالت است.حجت االسالم رضا 

غالمی اظهار داشت: حضور باشکوه مردم فهیم ایران در انتخابات آتی ضمن 
تقویت وحدت و انســجام ملی، زمینه حرکت پرشتاب ملت ایران به سمت قله 
ها را فراهم خواهد کرد.غالمی افزود: دشــمنان ملت ایران، از انتخاب افراد 
دلسوز، مردمی و معتقد به آرمان های مترقی ملت ایران به شدت نگران هستند 
لذا بر خالف عقالنیت سیاسی علنًا وارد میدان انتخابات شده و به خیال امکان 

پهن کردن سفره وطن فروشی در ایران، مبادرت به لیست انتخاباتی کرده اند.

اصالحات نمرده است
دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: مجالس 
ســه گانه اخیر منزلت مجلس را پائین آورد، 
میخواهیــم مجلــس را بــه جایــگاه واقعی 
خــودش برگردانیم.عضــو لیســت ائتالف 
اصالح طلبــان و حامیــان دولــت بابیــان 
اینکــه مجلســی می خواهیــم کــه در برابر 

ممنوع التصویرها و بیانی ها ســکوت نکند، گفت: می گویند لیست ائتالف 
متعلق به بی بی سی است، این لیست تکیه اش مردم هستند و هر گروهی که 
به مردم تکیه کند، به قدرت های خارجی وابسته نمی شود.کواکبیان گفت: 
ما را اصحاب فتنه و نفوذی می خوانند. با صدای بلند رسما اعالم می کنیم، 
اصالحات نمرده است؛ فتنه گر و نفوذی خودتان هستید، ما افتخارمان این 

است که در خط امام)ره(، چارچوب نظام و مطالبات نظام حرکت می کنیم.

 قهر با انتخابات  
راه حل مشکالت نیست

یادگار گرامی امام با تأکید بر اینکه انتخابات امسال 
به هیچ بهانه نباید مورد غفلت واقع شود، گفت: همه 
کسانی که نسبت به روند این انتخابات گله و شکایت 
دارند باید در آینده اعتراض خود را دنبال کنند، ولی 
این هفته بایــد در میان همین بزرگــواران حاضر به 

انتخاب بهترین و الیق ترین افراد اقدام کنند.
حجت االســالم و المسلمین ســید حسن خمینی 
در دیدار جمعی از مدیران رســانه های کشــور در 
جماران، شــرکت در انتخابات را هــم یک وظیفه 
و هــم یک حق خواند و اظهار داشــت: حضور در 
انتخابات یک وظیفه نســبت به گذشتگانی است 
کــه باید دین آنها را ادا کنیم و زحماتشــان را پاس 
بداریم تــا از این طریــق اجازه ندهیــم انقالب و 
ارزش هایی همچون دین داری، مردمســاالری، 
ظلم ستیزی، حق مداری، صداقت، اعتالی نام 
اســالم و ایران و... که آنها برایش تالش کردند، 
 به تعبیــر امام بــه دســت نااهــالن و نامحرمان 

. بیفتد
وی تأکید کرد: شرکت در انتخابات ادای دین نسبت 

به امام و شهدا است.
یــادگار امام همچنیــن شــرکت در انتخابات را یک 
وظیفه نسبت به مردم امروز کشــورمان خواند که با 
انتخاب صحیح، معیشــت، آرامش و امنیت بیشتر 
و بهتــری پیدا مــی کنند و افزود: امروز مشــکالت 
اقتصادی، بیکاری، تورم و گرانی از یکسو و تبعیض 
و اجحــاف و حق کشــی ازســوی دیگــر و اعتیاد و 
ناهنجاری های فرهنگی از جهت ســوم، جامعه را 

آزار می دهد.
سید حســن خمینی گفت: با رأی و انتخاب صحیح 
می توانیم در مســیر حل این مشکالت گام برداریم 
و بنابرایــن قهر با صندوق هــای رأی حتی اگر خود 
را محق بدانیم راه حل نیســت و به اســتدامه اشتباه 

می انجامد.
یادگار امام در ادامه، با ابراز نگرانی نســبت به اینکه 
امــروز جهات دینــی در جامعه کمرنگ شــده و باید 
ظواهر دینی را هم پاس بداریم، شرکت در انتخابات 
را انجام وظیفه نسبت به نسل های بعدی نیز دانست 
و یادآور شــد: قافله تمدن بشــری با شــتاب حرکت 
می کند و هر اشــتباه امروز، مــا را به پله های متعدد 

عقب می راند.
یادگار امام با تأکید بر اینکه انتخابات هفتم اســفند 
به هیچ بهانه نبایــد مورد غفلت واقع شــود، گفت: 
همه کســانی که نســبت به روند این انتخابات گله و 
شــکایت دارند باید در آینده اعتــراض خود را دنبال 
کنند، ولی این هفته بایــد در میان همین بزرگواران 
 حاضر بــه انتخــاب بهتریــن و الیــق تریــن افراد 

اقدام کنند.
وی همچنین در پاسخ به ســخنان برخی حضار در 
خصوص موضوع عدم امــکان حضور در انتخابات 
خبرگان، گفت: در مورد مســائل گذشته در فرصتی 
مناســب میتوان به تفصیل ســخن گفت، اما امروز 
نگاه من به آینده است و در این راستا آنچه باید مورد 
توجه ما باشد انتخابات هفتم اسفند است که اهمیت 

باالیی دارد.
وی تأکید کرد: باید به کسانی رأی دهیم که وظیفه 
امــروز و فردای خود را بشناســند، نســبت به دیروز 
جامعه اســالمی احســاس دین کنند، حق را پاس 
بدارنــد و به هیــچ بهانه ای چشــم بــر روی ظلم و 

اجحاف نبندند.
سید حســن خمینی در پایان از مردم خواست در هر 
جایی که به این مهم اقدام می کنند، به تمام ظرفیت 

رأی دادن توجه داشته باشند.

خرداد نیوز نوشت: دائی جان ناپلئونیسم سیاسی میراث دوران احمدی نژاد برای رسانه های دلواپس
رسانه های دلواپس مخالفان تندروی در کشور را با برچسب "انگلیسی" خطاب می کنند. برجسته سازی نقش قدرت های خارجی تالشی در 

جهت خودداری از آسیب شناسی علت ناکامی دلواپسان بوده است.

 نامه نیوز نوشت: »جنجال طلبان«به دنبال دو قطبی کردن انتخابات
فضای دو قطبی می تواند زمینه ساز جنجال در کشور در آستانه انتخابات هفتم اسفند باشد. این گروه که به خوبی می داند از فضای گل آلود 

چگونه ماهی بگیرد، در تالش است تا آرامش ایجاد شده از سوی دولت را برهم بزنند و به اهداف خود برسند.

 عصر ایران نوشت: 7 نکته کاربردی برای انتخابات 7 اسفند
آنچه نتیجه انتخابات و فراتر از آن، آینده ایران را رقم می زند، "تعداد رأی دهندگان" است به گونه ای که نتیجه انتخابات را می توان از 

میزان حضور مردم، حدس زد.

 رجا نیوز نوشت: مقایسه دو لیست ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان در تهران
بررسی ها نشان می دهد که اصالح طلبان، هم مسیر با دولت یازدهم، صرفا گشایش سیاسی با غرب را در اولویت اول برنامه های خود قرار 

دادند؛ در حالیکه تاکید بیشتر لیست اصولگرایان بر بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و بهتر شدن معشیت مردم بوده است.

 جهان نیوز نوشت: 69 کاندیدای اصالح طلب برای 30 کرسی رقابت می کنند
صحبت های مطهری نشان می دهد که لیست اعالم شده از سوی اصالح طلبان تنها یک اتحاد تاکتیکی بین مطهری و اصالح طلبان 

است و آنها مطهری را تنها برای پیروزی در انتخابات در یک لیست قرار داده اند.

عکس روزسایت نگار

تبلیغات انتخاباتی در 
موج گرد و غبار هوای 
اهواز! گرد و غبار هوای 
امروز خوزستان در 
وضعیت اضطراری قرار 
گرفت. به شهروندان 
به ویژه بیماران مبتال 
به مشکالت تنفسی و 
آسم توصیه شده برای 
کارهای غیرضروری از 
خانه خارج نشوند.

خبرنامه
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رصدخانه

پایان عصر »بوش«ها
پیروزی کلینتون و ترامپ در دور جدید رقابت های انتخاباتی آمریکا

رقابت هــای درون حزبــی و مقدماتی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
که به صــورت دوره ای در ایالت های مختلف در حال برگزاری اســت، روز 
شنبه، 2۰ فوریه شــاهد برگزاری ســومین انتخابات ایالتی بود که در آن، 
هیالری کلینتون از حزب دموکرات در ایالــت نوادا و دونالد ترامپ از حزب 
جمهوری خــواه در ایالــت کارولینــای جنوبی موفق به کســب حداکثر آرا 
شــدند. در انتخابات مقدماتــی ایالت نوادا کــه در آن نامزدهای دموکرات 
ریاســت جمهوری آمریکا با یکدیگر رقابت کردند؛ نهایتًا هیالری کلینتون 
توانســت 52.۷۱ درصد آرا را کســب کند و در مقابل، برنی سندرز توانست 
4۷.22 درصــد آرای مــردم ایالــت نوادای آمریــکا را از آن خــود کند. در 
همین رابطه، خبرگزاری »رویترز« نوشــت پیروزی کلینتون در ایالت نوادا 
او را به مرحله بعدی انتخابات بیشتر امیدوار می کند؛ به خصوص اینکه در 
نظرسنجی های ایالت کارولینای جنوبی، او آرای زیادی دارد و تعداد زیادی 

از سیاه پوستان ایالت کارولینای جنوبی نیز از او حمایت می کنند. 
کلینتون پس از برگزاری انتخابات در جمع هواداران خود گفت: »برخی از 
افراد به ما شک دارند و ما را باور ندارند؛ اما ما به خودمان باور داریم و در این 
رقابت ها هیچ شــکی به خود راه نمی دهیم«. در مقابل، برنی ســندرز نیز با 
امیدواری دادن به هواداران خود درباره ادامه رقابت ها، با اشاره به سه شنبه 
بزرگ که روز ۱ مارس خواهد بود و رقابت هــا در آن روز در چند ایالت برگزار 
می شود، تالش کرد هواداران خود را به نتایج ماه های آینده امیدوار نگه دارد. 
در انتخابــات مقدماتــی کارولینــای جنوبــی نیــز کــه در آن نامزدهای 
جمهوری خــواه با یکدیگــر رقابت کردنــد، نهایتًا دونالد ترامــپ، میلیاردر 
جنجالی، توانست ۳5 درصد آرا را به دست آورد و رقبایی چون تد کروز و مارکو 
روبیو که هرکدام حدود 22درصد آرا را به دســت آوردند، پشــت سر بگذارد. 
دونالد ترامپ پس از پیروزی، در جمع هــواداران خود فریاد می زد، »بیایید 
این مسائل فعلی را کنار بگذاریم و بیایید آمریکای بزرگ را دوباره بسازیم«. 
او همچنین با خوشحالی گفت که »من باعث شکل گیری یک جنبش باور 
نکردنی با وجود مردمی باور نکردنی شده ام«. ترامپ که از پیروزی به دست 
آمده بسیار خوشحال بود، گفت: »این نوابغ نمی دانند که مردم آن ها را کنار 

خواهند زد و من در ادامه آرای بیشتری را کسب خواهم کرد«. دونالد ترامپ 
در حالی پیروز انتخابات کارولینا شد که پیش از این، با طرح مواضعی انتقادی 
علیه جرج دبلیو بوش )رئیس جمهور اسبق( در مورد جنگ عراق و همچنین 

پاپ )در مورد جناحی رفتار کردن او( با انتقادات شدیدی روبه رو شده بود. 
با این وجود، دیگر نامزدهای جمهوری خواه، مانند جان کاسیچ و بن کارسون، 
همچنان بر ادامه حضور در رقابت های انتخاباتی امیدوار هستند و با وجود 
نتایج ضعیف، تاکنــون برنامه ای برای کنار کشــیدن ندارند. پایگاه خبری 
»یوس ای تو دی« در این زمینه نوشت: »اکنون دیگر تد کروز و مارکو روبیو 
به عنوان جدی ترین رقبای دونالد ترامپ، باید این رقیب جنجالی و بی پروای 
خود را جدی تر بگیرند و آن ها می ترسند که مبادا ترامپ پیروز نهایی انتخابات 
درون حزبی جمهوری خواهان شود«. در همین راستا، مارکو روبیو در میان 
هوادارانش با خوشحالی گفت: »از امشب دیگر این رقابت، رقابتی سه نفره 

خواهد بود«. تــد کروز، دیگر نامزد جمهوری خواهــان نیز گفت: »من تنها 
محافطه کاری هستم که در ادامه می توانم دونالد ترامپ را شکست بدهم«. 
»یو اس ای تــودی« در خبــری جداگانه بــه وضعیت جب بــوش، نامزد 
جمهوری خواه انتخابات و برادر رئیس جمهور اســبق آمریکا پرداخت. روز 
قبل، این رســانه پیش بینی کرده بود که انتخابات کارولینانی جنوبی برای 
جب بوش حکم مــرگ و زندگی را دارد و در صورت شکســت، امید خود را 
برای ادامه رقابــت و پیروزی از دســت خواهد داد. در همین راســتا، جب 
بوش، فرماندار ســابق فلوریدا، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات 
ایالت های آیووا، نیوهمپشایر و کارولینا زبان مردم آمریکاست، گفت: »مردم 
من را نمی خواهند و مــن باید کنار بروم«. از این رو، پیــش بینی این پایگاه 
خبری درست درآمد و جب بوش جمهوری خواه پس از اینکه در کارولینای 
جنوبی نیز با اقبال عمومی روبه رو نشــد و تنها حدود 8 درصد آرا را به دست 

آورد، عطای پیروزی در انتخابات را به لقایش بخشــید و از حضور در ادامه 
رقابت ها انصراف داد.  گفتنی اســت در اولین مرحله از برگزاری انتخابات 
مقدماتی در ایالت آیووا، در جناح دموکرات کلینتون و در جناح جمهوری خواه 
تد کروز پیروز شــدند و در دومین مرحله نیز در ایالت نیوهمپشایر، در جناح 
دموکرات ســندرز و در جناح جمهوری خواه ترامپ پیروز انتخابات شــدند. 
هفته آینده، رقابت هــای درون حزبــی انتخابات آمریکا ادامــه می یابد و 
نامزدهای جمهوری خــواه در ایالت نوادا و نامزدهــای دموکرات در ایالت 
کارولینای جنوبی حاضر خواهند شــد. باید اشــاره کرد که با وجود پیروزی 
اخیر کلینتون، رشد میزان آرای سندرز در ایالت نوادا بسیار معنادار بود؛ چون 
پیش از برگزاری انتخابات، در نظرسنجی ها میزان رأی این نامزد انتخاباتی 
بســیار کمتر بود، اما در یک هفته منتهی به انتخابات، میزان آرای سندرز 
رشد قابل مالحظه ای داشت. از سوی دیگر، پیشتازی و پیروزی ترامپ در 
جبهه جمهوری خواهان در حالی رخ داد که بســیاری از ناظران، شانس او 
را برای احراز نامزدی نهایی حــزب جمهوری خواه و یا پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، زیاد نمی داننــد. با این حال، تاریــخ انتخابات 
مقدماتی در حزب جمهوری خواه نشــان می دهد از ســال ۱۹8۰ )پیروزی 
رونالد ریگان( همه نامزدهای جمهوری خواه که به عنوان نامزد نهایی این 
حزب برگزیده شدند، در انتخابات مقدماتی دو ایالت نیوهمپشایر و کارولینای 

جنوبی به پیروزی رسیده بودند.
افزون بر این، الزم به ذکر است که با کناره گیری بوش، اوضاع مارکو روبیو 
و تد کروز برای شکســت ترامپ در ایالت های بعدی اندکی بهتر خواهد شد 
و ســبد رأی نامزدهای حزب جمهوری خواه برای مقابله با پیشتازی ترامپ 
می تواند منسجم تر شــود. کســب نتایج ضعیف در انتخابات مقدماتی در 
حالــی بود که پیش تــر، از بوش به عنــوان یکی از امیدهــای اصلی حزب 
جمهوری خواه برای ریاســت جمهوری نام برده می شــد. خانواده بوش در 
روزهای گذشته وارد گود حمایت از او شده بودند و جورج دبلیو بوش، برادر 
بزرگ تر جب برای نخستین بار برای انتخابات مقدماتی در کارولینای جنوبی 

به نفع برادرش سخنرانی کرده بود.

آمریکا برای مرحله بعد از آل سعود آماده می شود 
دلیل قطعی وجود ندارد که کشــورهای غربی، به ویژه آمریکا ســناریوی بعد از سقوط رِژیم سعودی را طراحی کرده باشند، اما هیچ کس درغرب باور نمی کند رِژیم ســعودی یک رِژیم مقتدر است که تمام مقوم های قدرت را دارد. به نوشته 
روزنامه »االخبار«، روزنامه ها، دستگاه های امنیتی و موسسات پژوهشی غربی هر چند وقت یکبار در گزارش ها و تخمین های خود، آمارهای تازه ای از حجم بحران های راهبردی سعودی در پرونده های مختلف ارائه می دهند، تعداد این 

گزارش ها از ابتدای انقالب های عربی و به ویژه پس از افت قیمت نفت و مرگ ملک عبدالله تا جایی افزایش یافته که حجم موارد استناد شده به آن ها برای نویسندگان غربی مالل آور شده است. 
لحن بدبینانه گزارش های غربی و تکرار زننده و مالل آور آن ها به معنی مبالغه آمیز بودن این گزارش ها و یا هدف گیری سیاســی عامدانه ضد ریاض نیســت؛ بلکه واقعیت این اســت که در ماه های اخیر صدق و درستی برخی از این پیش 
بینی ها و گمانه زنی ها ثابت شده است. در آخرین مورد از این گزارش ها، سایت »دیفنس وان« گزارشی را با عنوان »خود را برای سقوط پادشاهی سعودی آماده کنید« از دو نویسنده با نام های »ساره شایز« )مشاور سابق رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا و پژوهشــگر موسسه کارنگی( و »الکس دی وول« )پژوهشگر و استاد دانشگاه و کار شــناس امور آفریقا و کشورهای عربی( منتشر کرده است. در این گزارش از دولت آمریکا خواسته شده خود را برای مرحله سقوط رژیم آل 

سعود در آینده آماده کند. این گزارش فاش کرده که مراکز تصمیم گیری در واشنگتن از چندی پیش برنامه ریزی های عملی خود را برای مرحله فروپاشی پادشاهی سعودی آغاز کرده اند.

حدود پنجاه نفر بر اثر دو انفجار در حمص کشته شدند.

مرگ ۳۰ تن ماهی پرورشی در اندونزی.

یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوگاندا، پلیس این کشور در خیابان های کامپاال با مخالفان معترض درگیر شد.

برخورد موتور سوار با موانع در مسابقات 
جهانی قزاقستان.

 توافق روسیه و آمریکا 
برای آتش بس در سوریه

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، اعالم کرد که با همتای روسی 
خود به توافق موقتی برای آتش بس در ســوریه و ترک مخاصمه 
دســت یافته اند. کری این مطلب را در نشست خبری مشترک با 
ناصر جوده، همتای اردنی خود در امان، پایتخت این کشور اعالم 
کرد. کری گفت که در ساعات اولیه روز یکشنبه با سرگئی الورف، 
همتــای روس خود گفت و گو کرده اســت و آن هــا امیدوارند که 
باراک اوباما و والدیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، 
در روزهای آتــی به منظور تکمیل توافق موقت مذاکره کنند و دو 

طرف هنوز در مرحله تکمیل جزئیات آن هستند. 

  تأکید روسیه 
بر ادامه همکاری نظامی با ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشــاره به تعبیر نادرست 
رسانه های غربی از قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت درباره ایران، 
اعالم کرد ایــن قطعنامه همکاری فنی- نظامی بــا ایران را منع 
گاهانه در این مورد سکوت می کنند.  نکرده ؛ اما مقام های غربی آ
ماریا زاخارووا اظهار داشته: »اگر در شورای امنیت، اعضای دارای 
حق وتو و مخالف تحویل تســلیحات رأی کافی برای درخواست 
ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران به دست نیاورند، باید توضیح 
دهند که چرا مانع تحقق حق قانونی یک کشور برای دفاع از خود 
به ویژه در شرایط مبارزه با تروریسم در منطقه خاورمیانه می شوند«.

حمایت شورای همکاری خلیج فارس 
از عربستان در مقابل لبنان

شــورای همکاری خلیج فارس اعالم کرد از تصمیم عربستان 
برای بازنگری همه جانبه روابط خود با لبنان حمایت خواهد کرد. 
عبداللطیــف الزیانی، دبیر کل شــورای همکاری خلیج فارس 
با صدور بیانیه ای اظهار داشــت: »کشــورهای عضو شورای 
همــکاری خلیج فــارس، حمایت خود را از تصمیم عربســتان 
سعودی که در پاسخ به مواضع رسمی لبنان اعالم شده است، 
ابراز می دارد. الزیانی مدعی شد که مواضع رسمی لبنان خارج 
از اجماع عربی بوده و روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

با لبنان انسجام ندارد«.

  آمادگی مشروط اسد 
برای پذیرش آتش بس

رئیس جمهور ســوریه از آمادگی دولتش بــرای پذیرش آتش بس 
خبر داده است. بشار اسد، پیشرفت های ارتش این کشور را مدیون 
کمک های ایران و روسیه دانسته و گفته »ما به شرط تغییر نکردن 
مواضع میدانی تروریست ها، آماده آتش بس هستیم«. اسد گفته: 
»شکی نیست که حمایت روسیه و ایران برای تحقق پیشرفت ارتش 
ما، جوهری و اساسی بود«. وی افزوده: »در صورت برقراری آتش 
بس، باید ضمانت داده شود که تروریست ها به سالح و حمایت ترکیه 
دست نخواهند یافت«. وی تأکید کرده »اگر تمام الزامات مورد نیاز 
را برای آتش بس فراهم نکنیم، شاید منجر به تقسیم کشور شود«. 

بین الملل
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»لیزینگ مسکن« در راه است
نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در اردیبهشت یا خرداد

در حالی که طرح های بزرگ دولتی و خصوصی برای سر 
و سامان دادن به وضعیت مســکن کشور از زمان حضور 
روحانی در راس اجرایی کشور و همچنین حضور آخوندی 
بر روی صندلی وزارت راه و شــهر سازی همگی یا به گونه 
ای با شکست مواجه شده و یا در حد طرح و ایده باقی مانده 
است، اکنون خبر از آن میرسد که قرار است تا چند ماه آینده 
طرح مســکن لیزینگی نیز پای به عرصه اقتصاد مسکن 
در کشور بگذارد. این در حالی است که هنوز پرونده پروژه 
بزرگ و چالشی مسکن مهر باز مانده و تتمه این طرح هنوز 

مسائل و چالش های خود را به دنبال دارد.
بر همین است سید علی اصغر میرمحمدصادقی امروز در 
نشســتی خبری در بانک مرکزی  در مورد آخرین وضعیت 
پرداخت تســهیالت به طرحهای نیمه تمام مســکن مهر 
گفت: 8۰۰ هــزار واحد مســکن مهر نیمه تمــام بود که 
خط اعتباری 5۰۰هــزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری 
555هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرحهای 

نیمه تمام افزوده شد.
وی با تأکید بر اینکه در ســال ۹5 پرونده مســکن مهر در 
وزارت راه و شهرســازی و بانک مرکزی بســته می شــود، 
تصریح کرد: مبلــغ وام را نیز از 25 میلیــون تومان به ۳۰ 
میلیون تومــان افزایش دادیم، در عیــن حال بانک های 
تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند 

که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعالم شد.
مدیــرکل اعتبــارات بانک مرکــزی ادامــه داد: اعطای 
تسهیالت بهسازی و نوسازی مســکن روستایی به تعداد 
2۰۰ هزار واحد مســکونی جزو تکالیف بود که با ســقف 

فردی ۱5 میلیون تومان پرداخت شد.

لیزینگ مسکن اردیبهشت یا خرداد 95 نهایی 
می شود

میرمحمدصادقی از تهیه آئین نامه انتشــار اوراق رهنی و 
ایجــاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیســیون فرعی 
شــورای پول و اعتبار خبر داد و اظهــار امیدواری کرد که 
انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز 

منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.
وی اضافــه کرد: راه انــدازی لیزینگ مســکن در بخش 
مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای 
ما باشــد، این موضوع در حال نهایی شــدن است. بر این 
اســاس پیش بینی می شود در اردیبهشــت یا خرداد سال 
آینده لیزینگ مســکن برای تأمین مالی بخش مســکن 
و برای تصویب شــورا بــرود تا بتوانیــم از نقش لیزینگ ها 

بهره مند شویم.

توقف کارت اعتباری خرید در مرحله بانک
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت 
تأمین اعتبــار کارت اعتباری خریــد کاالی ایرانی گفت: 
تاکنون ۱8 هــزار و ۹۳2 نفر در ســامانه مربوطه ثبت نام 
کرده اند و مزدوجیــن می توانند کنار وام قرض الحســنه 
۳ میلیــون تومانی از این کارت نیز اســتفاده کنند، این در 

حالی اســت که بانک ها هنوز هیچ گونه مکاتبه ای درباره 
اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت 
به طرح خرید خودرو در راســتای اجرای طرح های دولت 
برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تأمین مالی 
۱۱۰ هزار خودرو را به عهده گرفته بود. براساس عملکرد، 
تاکنــون ۹۹ هزار و 8۰2 خودرو بــرای 5 بانک به مبلغ 2۱ 

هزار و ۷22 میلیارد ریال تأمین مالی شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان این که "براســاس 
اعالم وزیر صنعت ۱2۹ هــزار و ۹۷5 خودرو در این طرح 
ثبت نام شــد اما ســقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود" 
افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷5 خودرو توسط 
خودروســازان تأمین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و 
دستور رئیس کل بانک مرکزی و تأمین اعتبار کمیسیون 
اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تأمین 
این تعداد خــودرو خط اعتباری با نــرخ ۱۹ درصد و نه ۱6 
درصد در اختیار بانک ها قرار دهد و بانک ها نیز با نرخ 2۱ 
درصــد این تعداد خودرو را تأمین مالــی کنند اما در نهایت 
خودروسازان ملزم هســتند که با نرخ ۱6 درصد، خودرو را 
در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این 
شرط صورت گرفته اســت و اقدامات نهایی آن به زودی با 

بانک ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.
میرمحمدصادقی در مورد روند پرداخت اعتبار به کاالهای 

واسطه ای گفت: 2۱ هزار و ۳5۰ میلیارد ریال خط اعتباری 
در این زمینه به بانک ها پرداخت شد که این به این معناست 
که صنعــت و تولید کنندگان می تواننــد کاالهایی را که در 
انبار دارند به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد 

بانک ها به فروش برسانند.

امید به کاهش مستمر نرخ سود در سال 95
مدیــرکل اعتبــارات بانک مرکــزی از کاهــش ۱۰ واحد 
درصدی نرخ ســود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: 
این عمل باعث کاهش نرخ ســود سپرده و تسهیالت شد 
و امید است که در ســال ۹5 این روند ادامه یابد و ما شاهد 
کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی باشیم.

میرمحمدصادقــی بــا اشــاره بــه اقداماتی کــه در بازار 
بین بانکــی صــورت گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: از 
جمله این اقدامات این بود که نرخ ها شکسته شد. بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد 
می کرد و بانک هــا مجبور بودند که در این بازار با نرخ باال 
تســهیالت اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه 
برداشــت بانک هــا از بانک مرکزی جلســات مختلفی با 
بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳6۰هزار میلیارد 
ریال اضافه برداشــت بانک ها با نــرخ ۳4 درصد به خط 
اعتباری با نــرخ ۱۰ درصد برای بانک کشــاورزی و نرخ 
۱5 درصد برای ســایر بانک ها تبدیل شد. رقم ۳6۰هزار 

میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی 
و بانک های اصل چهل و چهارمی بود.

بانک مرکزی بانک های خصوصی را تهدید کرد
میرمحمدصادقی گفت: براســاس دستورالعمل اجرایی 
مصوب هیئت مدیره، بانک ها اجازه دارند بخشی از منابع 
قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه 
به کمبود منابع و متقاضیــان زیاد در صف، بانک مرکزی 
آنها را مکلف کرد که این منابع فقط به بخش تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی 
بانک های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام 
ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی کردند، بنابراین بانک 
مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی دهند، 

دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی براساس قانون 
به نظام بانکی ابالغ می شــود، افزود: به بانک ها تکلیف 
کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان شان 

تسهیالت پرداخت کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اقدام دیگر بانک مرکزی را 
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک 
مرکزی دیگر نگران تأثیرگذاری این مؤسسات در بازار پولی 
کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با 

ساماندهی مؤسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.

پیشنهاد جدید نفتی ایران به اروپایی ها
مدیرعامل شــرکت ملــی حفاری با 
اشــاره به مذاکرات با هیــات نفتی 
ایتالیــا و ســنگاپور، گفــت: آماده 
مشــارکت بــا شــرکت های معتبر 
اروپایــی و آســیایی بــرای فعالیت 
مشترک در پروژه های حفاری نفت 
و گاز هستیم. حیدر بهمنی با اشاره 

به راه اندازی کمیته های پســاتحریم در سطح صنعت 
حفاری نفت و گاز ایران، گفت: با توجه به لغو تحریم ها، 
در این کمیته هــا مباحث مربوط به ابعــاد اقتصادی، 
فنی، برنامه ریــزی، مذاکره با شــرکت های خارجی و 
بررسی قراردادها دنبال می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران تصریح کرد: مهمترین محور این مذاکرات 
صنعت حفاری و استفاده از تکنولوژی های روز جهان 
بوده اســت. این مقام مسئول از شرکت های ایتالیایی، 
سنگاپوری و برخی از شرکت های نفتی اروپایی به عنوان 
مهم تریــن هیات های نفتی نام برد که مذاکرات با آنها 

انجام شده است، اظهار کرد: تمامی 
این شــرکت ها خواســتار همکاری 
مشترک با شرکت ملی حفاری ایران 
در صنایع نفــت و گاز بوده اند. وی با 
اشاره به آمادگی شرکت ملی حفاری 
به منظور مشــارکت با شرکت های 
معتبر نفتی جهان بــرای فعالیت و 
همکاری مشــترک در طرح و پروژه های حفاری نفت 
و گاز، بیان کرد: با وجود همکاری با شرکت های نفتی 
جهان در دوران پسا تحریم اما صنعت حفاری در طول 
سه دهه گذشته و با وجود تحریم های مختلف، توسعه 
کمی و کیفی در ابعاد مختلف را تجربه کرده است. وی 
با بیان اینکه در طول بیش از ســه دهه گذشته تاکنون 
نزدیک بــه 4 هزار حلقه چاه جدید نفــت و گاز در ایران 
حفاری شده اســت، تاکید کرد: هم اکنون حتی عمق 
حفاری چاه های نفت و گازی کشــور بــه حدود 6 هزار 

متر رسیده است.

حقوق بازنشستگان از چه زمانی افزایش می یابد؟
چنــد روز پیــش ســخنگوی دولت 
از افزایــش حقــوق بازنشســتگان 
کشوری خبر داد، اما آیا بازنشستگان 
بایــد از فرودین ماه ســال ۹5 منتظر 
اعمال افزایش حقوق خود باشــند؟ 
محمود اســالمیان، رئیس صندوق 
بازنشستگی کشوری در این خصوص 

گفت: دولت با وجود فشــار مالی بســیاری کــه دارد اما 
پیشــنهاد افزایش حقوق بازنشستگان کشــوری را در 
الیحه بودجه ارائه داده و شش هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار هم برای این طرح در نظر گرفته اســت. به گفته 
اســالمیان، پیشــنهاد دولت این بوده کــه هیچ یک از 
بازنشستگان کشوری در سال ۹5 حقوق زیر یک میلیون 
تومان دریافت نکنند اما اینکه افزایش حقوق آنان به چه 
میزان باشــد، بســتگی به مجلس دارد که چه میزان از 
بودجه پیشنهادی دولت برای این طرح را تصویب کند. 
در آن صــورت کمترین حقوق حدود یک میلیون تومان 

خواهد بود.
محمدباقر نوبخت گفتــه بود: یک 
میلیــون و 26۰ هــزار بازنشســته 
کشــوری داریــم کــه بیــش از یک 
میلیون نفر از این قشــر، حقوقشان 
۷5۰ هــزار تومان تــا ۱.5 میلیون 
تومان اســت. به گفته نوبخت، برای 
جبران این نابرابری دولت موافقت کرد که پرداخت به این 
بازنشستگان 2۰ درصد افزایش یابد و این افزایش برای 
بازنشستگانی که حقوقشان از ۷5۰ هزار تومان تا ۱.5 
میلیون تومان است به صورت متغیر خواهد بود و حداقل 
حقوق به یک میلیون تومان برای بازنشستگان خواهد 
رسید. بر این اساس اگرچه افزایش حقوق بازنشستگان 
در ســال آینده تقریبا قطعی به نظر می رســد اما محمود 
اسالمیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می گوید 
هنوز مشخص نیست که آیا این افزایش از فروردین ماه 

اعمال خواهد شد و نه؟ 

 آیا نقدینگی 
به بورس میرود؟

ایمان مقدســیان تحلیلگر بازارسرمایه می گوید: اثر 
مستقیمی که کاهش نرخ سود بانکی در بازار سهام 
دارد، کاهش نرخ بازده مورد انتظار ســرمایه گذاران 
اســت. اگر ســرمایه گذاران به ســود بدون ریسک 
باالتری دسترسی پیدا کنند به تبع آن نرخ بازده مورد 

توقع از بازار باالتر می رود.
او در ادامــه می گویــد: زمانی که نرخ ســود بانکی 
کاهش پیدا کنــد نرخ بــازده مورد توقــع از بازار هم 
کاهــش پیدا می کند و بــه دنبــال آن P/E بازار هم 
متناسب با این مسئله افزایش پیدا می کند. P/Eدر 
بورس های منطقه ای مانند عربســتان ۱۰ است به 
دلیل آنکه نرخ ســود بانکی در این کشور پایین است 
باالترین P/E که بازار سهام ما در سیر تاریخی خود 
تجربه کرده است رقم 8 بوده اما اگر تورم و نرخ سود ما 
تک رقمی شود قطعا P/E ۱۰ به باال هم در بازارسهام 

تجربه خواهیم کرد.
مقدســیان تصریح می کند: ضمن آنکه شــرکت ها 
نیــز برای تامیــن مالی خود نیــاز به نقدینگــی و وام 
دارنــد در صورتی کــه بتواننــد وام ها را بــا نرخ های 
پایین تر بگیرند گردش مالی در آنها اثر مثبت خواهد 
داشت و می توانند ســاختار مالی خود را بهینه سازی 
کنند و با دسترســی به پول ارزان تر هزینه های مالی 
خود را کاهش دهند بنابرایــن از این جهت هم برای 
شرکت های تولیدی و شرکت هایی که نیاز به وام دارند 
تامین مالی ارزان تری صورت می گیرد و اثر مثبتی در 

بازار سهام دارد.
در همیــن راســتا احســان حاجــی دیگــر تحلیگر 
بازارســرمایه می گوید: قطعا کاهش نرخ سود بانکی 
بر بازار ســهام اثر مثبت دارد. البته بانک ها معتقدند 
کاهش نــرخ بانکی به ضررشــان اســت در صورتی 
که این کاهش برای صنعت بانکداری حاشــیه سود 
باالیی دارد زمانی که نرخ سپرده گذارها کاهش پیدا 
کند به سرعت نرخ تسهیالت بانکی پایین نمی آید و 
طی مدت چند ماه حاشیه سود بانک ها افزایش پیدا 
می کنــد.  او در ادامه بیان می کند: درســت در حال 
حاضر بازار منفی است اما کاهش سود بانکی در میان 
مدت برای بازار سهام فوق العاده است به نوعی باعث 
می شود اصالح به زودی تمام شود و وارد محدوده 8۰ 

هزار واحدی شود.
همچنین احســان رضاپور، عنوان می کند: کاهش 
نرخ ســود بانکی از ســه جهت و به طور مستقیم در 
P/E بازار سهام اثر می گذارد، سود2۰ تا 25 درصدی 
بانک ها معادل P/E 4 تــا 5 در بازار بورس بود قطعا 
با کاهش نرخ ســود بانکی انتظار می رود P/E بازار 
سهام که قیمت بر سود سهم هر شرکت است با یک 

روند افزایشی مواجه شود.
او ادامــه می دهــد: از جهت دیگر منابــع زیادی در 
بانک ها طی دو ســال اخیر رســوب کرده بود و سود 
جذابــی را به واســطه شــرایط رکودی که در ســایر 
بازارها وجود داشــت ایجاد می کرد در حال حاضر به 
واسطه تحرکی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده توجه 
گروه های مختلفی از ســرمایه گذاران به سمت بازار 
سهام جلب شده است اما جذابیت سود سپرده بانکی 

سرمایه گذاران را در تردید قرار می داد.
رضاپور خاطر نشــان می کند: قطعا بــا کاهش نرخ 
سود بانکی شانس خروج منابع و رسوب آنها از بانک 
و حرکت آنهــا به ســمت بازارهای مولدتــر افزایش 
پیــدا می کند و یکی از بازارهایی کــه می تواند از ورود 
نقدینگی تاثیر مثبت بگیرد بازار ســرمایه اســت هر 
چه قــدر بازار بــا رونق بیشــتری مواجه شــود قطعا 
سرمایه های خارج شده از بانک شانس بیشتری برای 

جذب این بازار دارد.

رصدخانه

تورم نقطه به نقطه به 8.9 درصد رسید
تازه ترین گــزارش مرکز آمار 
از نرخ تــورم، حاکی از ادامه 
روند کاهشی نرخ تورم است. 
گــزارش شــاخص قیمت 
کاالها و خدمــات مصرفی 
خانوارهای شــهری کشور 
در بهمن ماه امســال نشان 

می دهــد که تــورم نقطه به نقطــه ۰.5 درصد 
کاهش پیدا کرده و به 8.۹ درصد رسیده است. 
نرخ تورم در بهمن ماه امسال ۱۱.8 درصد بنا به 
گزارش مرکز آمار اعالم شده که نسبت به دی ماه 
کــه نرخ تــورم ۱2.2 درصد بــود، ۰.4 درصد 
کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار 

ایران، شاخص گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« در این ماه به رقم 
258.8 رسید که نسبت به 
ماه قبل ۰.6 درصد کاهش 
داشته است. شاخص گروه 
اصلی »خوراکی ها« در ماه 
مورد بررســی به عدد 256.۹ رسید که نسبت 
به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش داشــته اســت. 
شــاخص اصلی گروه »خوراکی ها« نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان 
می دهد و نرخ تورم ۱2 ماهــه این گروه ۱۰.۱ 

درصد است.

نظر کرباسیان درباره قاچاق میوه از گمرک
رئیــس کل گمرک ایــران با 
رد قاچــاق میــوه از طریــق 
گمرک گفت:اصنــاف باید 
در شناسایی منشــا واردات 
میوه به گمرک کمک کنند. 
مســعود کرباســیان، با رد 
قاچاق هرگونه میوه از طریق 

مجاری قانونی )گمرک(اظهار کرد:مشخصات 
کلیه  کاالهایی کــه از گمرک ایران وارد کشــور 
می شوند،در اختیار گمرک قرار دارد و اطالعات 
آن نیز نزد سامانه جامع گمرک ایران موجود است. 
او همچنین گفت: هر کاالیی که به صورت قانونی 
از گمرک ایران، وارد کشور می شود ثبت سفارش 

شده و قرنطینه آن ها را بررسی 
می کند و ســپس وارد کشور 
می شود و گمرک ایران برنامه 
دارد که در این زمینه به سمت 
دریافت گواهی ثبت از کشور 
مبدا نیز برود. وی با تاکید بر 
اینکه امکان رد شــدن کاال 
به صورت غیر قانونی از گمرک وجود ندارد، بیان 
کرد: همچنین گمرک ایران از طریق ســامانه 
جامع گمرکی امــکان ردیابی هر کاالیی که وارد 
گمرک ایــران می شــود را دارد. کاالهایی که به 
ایران ترانزیت می شوند نیز از طریق GPS، قابل 

رد یابی هستند.

بانک ها کاهش نرخ سود بانکی را دور می زنند
رئیس کمیســیون صنایع 
ایــران  بازرگانــی  اتــاق 
گفــت: علیرغــم اعــالم 
خبر آزاد شــدن سوئیفت، 
هنــوز خبــری از برقراری 
سوئیفت نیست. ابوالفضل 
افزود:  روغنی گلپایگانی 

تغییر اساســی برای خــروج از رکــود و بهبود 
وضعیت واحدهای تولیدی بــرای 6 ماه اول 
ســال آینده احســاس نمی کنیم و نمی توان 
اتفــاق خارق العــاده ای را پیش بینی کرد و در 
نهایت شاهد رشــد یکی دو درصدی اقتصاد 
خواهیــم بــود. وی همچنین به نــرخ باالی 

سود تســهیالت بانکی هم 
اشــاره کرد و گفت: تا پیش 
از این می گفتند نرخ ســود 
تسهیالت 2۱ درصد است، 
اما شــما ســوال کنید چند 
واحــد صنعتــی موفــق به 
دریافــت وام بــا ایــن نرخ 
ســود شــده اند. حاال هم که اعــالم کرده اند 
نرخ سود به ۱8 درصد برســد، فقط 4-۳ ماه 
طول می کشــد تا آیین نامه هایش نوشته شود 
و بعد هم بانک ها آنقدر زرنگ و زیرک هستند 
که راهکاری برای گرفتن بهره های آنچنانی 

پیدا کنند.

اقتصاد
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پنجره

مراقب آسیب های ناشی از خانه تکانی باشید

به رسم دیرینه ی ایرانیان، همه ساله از روزهای میانی و گاه ابتدایی اسفندماه، 
خانواده ها و به ویژه زنان ایرانی به خانه تکانی می پردازند.

با اندکی دقت در چهره ی شــهر، می توان به آسانی دریافت که این روزها، خانه 
تکانی ها آغاز شــده اســت، فرش های آویخته بر بام ها، پنجره هایی که پرده 
ندارند و اگر پا به درون خانه ها بگذاریم، شــاهد تمیزکردن دیوارها، آشــپزخانه 

ها خواهیم بود.
این اســتقبال از نو شدن و تازگی، باعث ایجاد روحیه ای شاداب و با طراوات در 
همه ی شهروندان می شود، اما آنچه نباید از نظر دور داشت این است که گاهی 
در اثر عدم رعایت نکات ایمنی و سالمت، خانه تکانی منجر به بروز حوادثی می 

شود که سالمت افراد را مورد مخاطره قرار می دهد.
زنانی که تا روزها بعد از آغاز سال نو از بیماری های ریه، حنجره و تنفسی، گردن 
درد، مسمومیت های داخلی ناشی از استفاده ی مواد اسیدی و کمر درد گالیه 

های بی امان دارند.
چگونگی جلوگیری از رخداد چنین عواقبی بعــد از خانه تکانی گفت: با رعایت 
و در نظر داشــتن نکات بسیار ســاده و ابتدایی می توان ایمنی و سالمت بدن را 
حفظ نمود تا بدون آن که به سالمتی فرد خدشه ای وارد آید، بتواند به امور مورد 

نظر خود رسیدگی کند.
شــایع ترین مشکل موجود در این زمینه : آســیب های تنفسی و به ویژه آسیب 
به حنجره، به دلیل اســتفاده بی رویه و عدم رعایت نکات ایمنی در اســتفاده از 
مواد سفیدکننده و پاک کننده های شــیمیایی در اسفند ماه شایع تر از همیشه 
اســت و بدترین شیوه استفاده از مواد پاک کننده و شــوینده این است که با آب 
گرم مخلوط شوند و یا از آنها در محیط های بسته ای که بخار آب در آن موجود 

است، استفاده شود.
اســتفاده از مواد شوینده و پاک کننده ای دانست که آسیب کمتری در قیاس با 
انواع دیگر آن به ســالمتی فرد وارد می کنند و افزود: به طور مثال اســتفاده از 
پودرهای شوینده که آنزیم هم دارد، بسیار امن تر از استفاده از موادی است که 
دارای بخار هستند و تنها در مواردی می توان از مواد شوینده ی شیمیایی که بخار 

می کنند استفاده کرد که جریان سریع هوا، به پراکندگی بخارات کمک می کنند.
در صورتی که اختاللــی در حین مصرف این مواد به وجــود آمد، بهترین اقدام 
حضور در معرض جریان هوا خواهد بود، زیرا استنشاق هوای تازه به تنفس بهتر 
انسان کمک شایان ذکری می کند. خوردن شیر نیز، یکی دیگر از توصیه های 
متخصصان است، زیرا مواد شوینده و سفید کننده ها، در کنار آسیب رسانی به 

ریه، مسمومیت های داخلی در بدن انسان را نیز در پی خواهند داشت.
استفاده از ماســک و دستکش را در هنگام اســتفاده از مواد اسیدی، ضروری 
دانســت و افزود: یکی دیگــر ازخطرات نظافت نوروزی، که در بیمارســتان ها 
شــاهد آن هستیم، برق گرفتگی در اثرشست وشــوی لوازم برقی مانند لوستر، 
چراغ روشنایی کلید برق و دیگر لوازمی است که زنان بی توجه به خطران جدی 

آن بی آنکه وسیله برقی را از برق جدا کنند، مشغول تمیز کردن آن می شوند.
حمالت بیماری آســم از دیگر معضالتی که در اســفندماه در بیمارستان ها و 
اورژانس های سطح شهر به کرات مشاهد می شــود و افزود: این امر از آن جا 
پدید می آید که در اغلب موارد، زنان برای شست وشوی سرویس های بهداشتی 
و سطوح آشپزخانه و کف خانه ها، از مایع های شیمیایی نظیر انواع سفید کننده 
ها و جوهر نمک اســتفاده می کنند و از آنجا که ســرویس های بهداشــتی در 

فضای بسته و کوچک قرار دارد، ماندن طوالنی مدت در فضاهای فوق الذکر 
می تواند آســیب زیادی را به ریه و حنجره ی افراد وارد کند . همچنین استفاده 

از این شوینده ها باعث تشدید بیماری در افراد مبتال به بیماری آسم می شود.
در هنگام استفاده از شــوینده های شیمیایی و اســیدی پاک کننده، جرم گیر 
و ســپیدکننده، استفاده از ماســک امری ضروری به شــمار می آید، اما وجود 
هواکش و بازکردن پنجره ها و قرار داشتن مداوم در معرض جریان هوای آزاد، 
در ایــن خصوص، می تواند تا حد زیادی از بروز آلرژی ها و عوارض تنفســی در 

افراد جلوگیری کند .

وقتی که چشم ها نیز مگس می پرانند
باشــگاه خبرنگاران- محمد کی پور متخصص اپتومتریســت گفت: حرکت مگس پران عموما 
به ذرات و لکه ها و خطوطی اطالق می شــود که در میدان بینایی فرد به صورت معلق و شناور 
مشــاهده می شود. مگس پران چشــم از شایع ترین حاالتی است که عموما با افزایش سن بروز 
می یابد. به این ترتیب که از نقاط ماده ی ژله مانند داخل چشــم کاســته شــده و به حالت مایع 
تبدیل می شود و در نتیجه بخش های ژله مانند و حل نشده در پیرامون قسمت مایع و زجاجیه 
به حالت شناور در آمده و به صورت اشکال گوناگون در برابر چشم ها و پلک ها دیده می شود.

وی افرود: مگس پران های عادی با اینکه ممکن است به حدی آزار دهنده باشد. در صورتی که 
حرکات مگس  پران با جرقه های نور همراه باشد از موارد اورژانسی به شمار می رود و باید حتما 
تحــت درمان و مراقبت های ویژه تخصصی قرار گیرند،  در این موارد احتمال جدایی زجاجیه و 

یا عارضه  ی شبکیه وجود دارد که انجام عمل های جراحی مبتدی ضرورت دارد. 

عوامل بروز واریس در زنان
مهر- در بیماری واریس، عروق پاها گشاد، متورم و پیچ خورده می شوند. در صورت عدم درمان 
واریس، این بیماری به شکل زخم تا ناحیه قوزک پا گسترش یافته و راه رفتن را دشوار می کند. 
زخم واریســی معمــوال در هر دو پا اتفاق می افتد که چندیــن رگ را که به گردش خون تا قلب 
کمک می کنند درگیر می ســازد. اگر این رگ ها آســیب ببینند، خون شــروع به تجمع در پاها 
کرده که در نهایت موجب ایجاد تورم، درد، خستگی، تغییر رنگ پوست، خارش و گشادشدگی 
سیاهرگ می شود. در طول زمان بارداری به دلیل فشار زیاد بر عروق پاها، این رگ ها ضعیف و 
گشاد می شوند.درمان نگهدارنده شامل جوراب االستیک، اجتناب از سرپا ایستادن طوالنی و 
باال نگهداشتن پا هنگام دراز کشیدن و جوراب ساق بلند کشی است. در صورت بروز مشکالت 
اساسی جراحی ضروری است. زندگی بی تحرک، پوشیدن لباس های تنگ و کفش پاشنه بلند 

باعث ابتال به این بیماری وریدی میشود.

بیماران کلیوی بهداشت دهان و دندان را جدی بگیرند
شــفا آنالین- محققان دانشــگاه برمینگهام متوجه شــدند که بیماری لثه با افزایش التهاب 
سیســتماتیک مرتبط با بیماری مزمن کلیه، خط مرگ و میر را در مبتالیان به این دو وضعیت 
مزمن افزایش می دهد.تحقیقات قبلی همچنین بهداشــت ضعیف دهان را با ابتال به بیماری 
قلبی، درد زانو، بیماری آلزایمر و انواع مختلفی از سرطان مرتبط دانسته بودند. بهداشت دهان 

تنها برای دندان ها نیست بلکه دهان دروازه بدن است.
پژوهشگران در یک پیگیری افزون بر ۱4 ساله متوجه شدند که در مبتالیان به بیماری مزمن 
کلیه، میزان مرگ و میر در طول ۱۰ سال، ۳2 درصد بود اما این میزان برای افرادی که عالوه 
بر بیماری مزمن کلیه بیماری لثه نیز داشتند، به 4۱ درصد افزایش می یافت.این اثر در افرادی 
نیز که عالوه بر دیابت به بیماری مزمن کلیه مبتال بودند، مشــاهده شــد به طوری که میزان 

مرگ و میر این افراد در عرض ۱۰ سال، به 4۳ درصد افزایش یافت.

راه های افزایش حافظه 
تســنیم- آیت الله تبریزیان محقق 
طب اسالمی گفت: ضعف حافظه، 
بالی امروزی اســت و علتش از نظر 
طبائع چهارگانه، غلبه بلغم اســت. 
خوردن عسل، حافظه را زیاد و بلغم را 
کم می کند، هر چیزی که بلغم را کم 
می کند، حافظه را زیاد می کند. کنجد 

حافظه را کــم و ضعیف می کند،خــوردن کنجد باعث 
ضعف حافظه می شود. ســیب کال و نارس نیز حافظه 
را کاهش می دهد, این روزها, ســیب را کال می چینند و 
در جعبه می گذارند تا زرد شود البته زیاده روی در مصرف 

ســبزی و تخم گشــنیز نیــز ضعف 
حافظه مــی آورد. وی افزود: درمان 
ســاده کاهش حافظه جویدن ُکندر 
است چرا که جویدن کندر موجب دفع 
بلغم از بدن می شود.درمان دیگری 
برای افزایش حافظــه وجود دارد به 
این ترتیب که ُکندر و میخک را آسیاب 
کنند و یک قاشــق چایخوری بخورنــد.داروی قوی تر، 
داروی ابن مسعود است که مخلوطی از ُکندر و میخک 
و شکر است. کم خوابی و نداشتن خواب مناسب و کافی 

بر کاهش و ضعف حافظه تاثیر می گذارد.

D نشانه های کمبود ویتامین
ســالمت نیوز- ناصــر رضایی پور 
دســتیار دکتــرای تخصصی طب 
ســنتی گفــت: متأســفانه امروزه 
کمبود ویتامین D در ایران و جهان 
بسیار شایع است. ســن باالی 5۰ 
سال، چاقی و دور بودن از نور آفتاب 
از مهم تریــن علــل ایجــاد کمبود 

ویتامین D اســت ولی شیوع آن در میان زنان، مردان 
و ســنین مختلف باال و قابل توجه اســت. وی افزود: 
عالئم شایع کمبود ویتامین D، شامل بی حوصلگی، 
احساس ضعف و زود خسته شدن، دردهای استخوانی، 

تیرگــی پوســت، تعریق زیاد ســر، 
مشــکالت روده ای و... اســت که 
البتــه هیچ یک تشــخیص قطعی 
به دســت نمی دهنــد. مهم ترین و 
مفیدترین روش جبران این کمبود 
ویتامیــن D این اســت کــه روزانه 
پوســت بدن خــود را در معرض نور 
جان بخش خورشید قرار دهیم چون این ویتامین کمتر 
با تغذیه تأمین می شود. زرده تخم مرغ، لبنیات )به ویژه 
کره و خامه(، ماهی ها )به ویژه آزاد، ُتن، کولی و حلوا(، 

جگر و  برخی غالت، از منابع ویتامین D هستند.
 استرس با سالمتی ما 

چه می کند ؟
شفاآنالین- امروزه بیشترین استرسی که ما تجربه می 
کنیم، در ذهن مان به وجود می آید، تغییر شغل، نقل 
مکان به یک شهر جدید، ازدواج، مرگ نزدیکان و وجود 
یک بیماری بااهمیت در خانواده از جمله عوامل بیرونی 
رهاسازی فشار عصبی هســتند. جالب آنکه حوادث 
شــادی آور نیز می توانند به همان اندازه وقایع غم بار 
برای انسان فشارزا باشند. به برخی عوارض استرس به 

خصوص در محیط کار اشاره کنیم.
گرفتگی عضالت

وقتی استرس دارید، بدن تان به منیزیم احتیاج دارد تا 
به شل شدن عضالت کمک کند. اگر شما به صورت 
مداوم استرس دارید، میزان منیزیم بدن تان کم می 
شود و در نتیجه دچار گرفتگی عضالت خواهید شد. 
برعکــس، وقتی آرامش تان را حفــظ کنید، گرفتگی 

عضالت تان کمتر خواهدشد و یا از بین خواهدرفت.
دور شدن اطرافیان

انسان های شــاد، افراد شاد را به ســمت زندگی خود 
جذب مــی کنند و باعث ایجاد محیطی پرنشــاط می 
شوند. وقتی شما شروع به حفظ آرامش تان می کنید، 
خوشحال تر خواهید بود که این هم برای خودتان خوب 
اســت و هم برای خانواده و دوستان تان. این در حالی 
گاه اطرافیان تان  است که با استرس به صورت ناخودآ

را از خود دور می کنید.
تاثیر بر درصد موفقیت

وقتی آرام هســتید، ذهن تان قادر به پردازش بهتری 
اســت، کارهای روزانه را بهتر انجام می دهد و هر روز 
صبح زمان کمتری را صــرف دوش گرفتن، آرایش و 
درســت کردن موهای تان می کنید. زمانی که آشفته 
حال هســتید، حتی حوصله ندارید به درستی لباس 
بپوشــید. باید بدانید اتفــاق های ناگوار همیشــگی 
نیستند و وقتی آرامش دارید موفقیت تان در روز بیشتر 

خواهد بود.
اعتماد به نفس

یک فــرد دارای اعتماد به نفس همیشــه مورد توجه 
دیگران اســت. وقتی در زندگی تان به صلح و آرامش 
دست می یابید، از خودتان اعتماد به نفس ساطع می 
کنید و افرادی که اطراف تان هستند می خواهند بدانند 

راز موفقیت شما چیست؟
سردرد

ســردردها اغلب به دلیل اضطراب ایجاد می شــوند. 
اضطراب، مقدار قابل توجهی اســترس را به بدن وارد 
می کند که می تواند منجر به سردرد شود. وقتی آرامش 
تان را حفظ می کنید، استرس کمتری به مغز وارد می 
کنید. اگر مستعد سردرد هستید، این موضوع به شما 
کمک خواهد کرد که باعث کمتر شــدن و یا رفع کلی 

سردردتان شوید.
فعالیت های روده ای نامنظم

وقتی فعالیت روده شما منظم باشد تاثیر زیادی از همه 
جهات روی بدن دارد. وقتی تحت اســترس قرار می 
گیرد، فعالیت روده شما نامنظم شده و در نتیجه دچار 
یبوست خواهید شد. استرس های عاطفی باعث بروز 
سندرم روده تحریک پذیر نمی شــود اما در فردی که 
سندرم روده تحریک پذیر دارد استرس می تواند نشانه 
ها را آغاز کند. درواقع روده می تواند به تمام چیزها مانند 

غذا، ورزش و هورمون ها واکنش نشان دهد.

سالمت
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علی فتح الله زاده مدیرعامل ســابق اســتقالل از جمله مدیرانی اســت که 
قصد دارد در انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال شرکت کند. حضور وی 

که همیشه با حاشــیه هایی همراه بوده این بار نیز مسائلی را بدنبال دارد.

حاشیه های قبل
علی فتح الله زاده مهرماه گذشــته در خصوص آخرین حواشــی گفت:  من 
و امیر قلعه نویی مشــکل اساســی ای بــا هم نداریم. از ســال ۷5 که من به 
اســتقالل آمدم قلعه نویــی هم در این باشــگاه حضور داشــت. اختالفات 
طبیعی اســت، ممکن است هر کســی در محل کارش با شخصی اختالف 
سلیقه داشــته باشــد اما متاســفانه عده ای ســعی می کنند به این اتفاقات 
پروبال بدهند.کســانی که می گویند ما علیه هم مصاحبه کرده ایم این حرف 
را نمی زننــد که مــا هرگز در مصاحبه هایمــان همدیگر را نابــود نکرده ایم و 
فقط در مورد اختالف ســلیقه هایمان نظراتمان را مطرح کرده ایم. اختالف 
حتــی بین علما هــم پیش می آید و نبایــد به آن خیلی توجه کرد. اســتقالل 
پیشکســوتان زیادی دارد و وظیفه من به عنوان بزرگتر استقالل این است 
که همه را با هم متحد کنم. وی ادامه داد: من و آقای پرهام مالک نساجی 
قرار بود برای بازدیــد از یک کمپ به ترکیه برویم. امیــر قلعه نویی هم برای 
بازی نســاجی با خونه به خونه به قائمشــهر رفته بود و در آنجا وقتی ماجرا را 
از آقای پرهام شــنید گفت که می خواهد همراه ما بیاید و من هم اســتقبال 
کردم. در مورد اینکه از قول ما نوشــته اند که به زودی قرار است مدیرعامل 
شوم و امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی آن تیم معرفی کنم باید بگویم که 
حتی اگر این حرف هم درســت باشد، چه کســی بهتر از امیر قلعه نویی. من 
به عنوان مدیرعامل سال های گذشته استقالل تنها 4، 5 نفر را می شناسم 
که بتوانند ســرمربی تیمم شــوند. چه کســی بهتر از امیر قلعه نویی که این 
گر با امیر  همه موفقیت دارد. متاسفانه از جلسات ما سوءبرداشت می شود. ا
قلعه نویی جلســه می گذارم عده ای می گویند که با ما مشــکل داری و وقتی 
هم که با مظلومی جلســه می گذارم، عده ای دیگر ناراحت می شوند. من به 
عنوان مدیرعامل ســابق اســتقالل که به نوعی پدر این مجموعه محسوب 
می شــوم وظیفه ام هست که به همه رسیدگی کنم. من نمی توانم بین ارکان 
باشــگاه هم فرق بگذارم و اگر من را شــناخته باشــید متوجه می شــوید که 
هرگز دوست ندارم در استقالل دشمنی وجود داشته باشد. وی در خصوص 
مدیریت در باشــگاه لیگ برتری بیان کرد: من در 2۰ ســالی که در فوتبال 
بوده ام همیشــه در اســتقالل مدیریت کرده ام و حاال هم بنا ندارم در تیمی 
به جز این باشــگاه مدیریت کنم. هم سال گذشــته و هم امسال از چند تیم 
پیشنهاد مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره را داشته ام اما همواره اعالم 
کرده ام که بجز اســتقالل در جایی مدیریت نخواهم کرد.من ســال گذشته 

در اســتقالل نبودم که بدانم چه مشــکالتی داشته اســت اما این را 
می توانــم بگویم که 5۰درصــد توان بازیکنان به مســائل روحی و 

روانی برمی گردد و طبیعی است اگر یک باشگاه مشکالت مالی 
داشته باشد، بازیکنان از نظر ذهنی به هم می ریزند. مدیرعامل 

سابق اســتقالل در مورد بدهی های این باشــگاه هم گفت: 
من باعث بدهکار شدن اســتقالل نشدم، در سال آخری که 
مدیرعامل استقالل بودم و تیم ما 2 بار در جام باشگاه های 

آســیا شــرکت کرد، تنها ۳ میلیارد بدهی بجای گذاشتم. 

من در ۳ سال آخری که مدیرعامل اســتقالل بودم، ۱8ـ  ۱۷ میلیارد بدهی 
برای اســتقالل گذاشــتم که اگر به کمک هــای وزارت ورزش کمک کنید 
مبلغ آن بسیار کم است. مدیری در استقالل بوده که ۱۰ میلیارد هزینه یک 
فصلش بوده و ۷ میلیارد بدهی به جای گذاشــته است. ضمن اینکه من یک 
کمپ برای اســتقالل درســت کردم که 2۰۰ میلیارد ارزش دارد. چرا کسی 

در این مورد صحبت نمی کند.

روزنامه تعطیلی 
روزنامه اســتقالل جوان که نشریه طرفداری باشگاه اســتقالل بود پس از 
25 ســال فعالیت بی وقفه تعطیل شد و امروز سه شنبه آخرین شماره خود را 
روی کیوسک فرســتاد. علی فتح الله زاده ســردبیر این روزنامه در گفتگو با 
خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: نزدیک به 25 ســال اســت که این 
روزنامــه را بدون حمایت و کمک نهاد خاصی منتشــر کردیــم اما با توجه به 
شــرایط بد اقتصادی رسانه های ورزشــی و ضررهای فراوان مالی چاره ای 
جز این نداشــتیم که فعال انتشــار روزنامه را متوقف کنیم تا ببینیم در آینده 

چه اتفاقی رخ خواهد داد. سردبیر روزنامه استقالل جوان در پاسخ 
به این پرســش خبرنگار مهر که ایــن تعطیلی تا چه زمانی 

ادامه خواهد داشت گفت: فعال که تا پایان سال قطعا 
روزنامه منتشــر نخواهد شــد. بعد از آن اگر بتوانیم 

اسپانســر بگیریــم یا راه حــل دیگری پیــدا کنیم 
مجددا انتشــار روزنامه را از سر خواهیم گرفت. ما 
شرمنده هواداران اســتقالل شدیم اما از طریق 

سایت روزنامه با آنها در ارتباط خواهیم بود.

شرط برای حضور در انتخابات
فتــح الله زاده شــهریور ماه امــا در خصوص 
حضــور در انتخابــات فدراســیون گفت: بله 
من انشــاالله در انتخابات حتما برای ریاست 

فدراســیون فوتبــال ثبت نام مــی کنم. 
مگــر این که دوســت 

آقای  خوبــم 

کفاشیان باشــد من در آن صورت کنار می کشــم و برای پست نایب رییس 
اول یا دوم ثبــت نام می کنم و به این شــکل کارم را در فدراســیون فوتبال 

شروع می کنم.

دروغ 13
علی فتح اللــه زاده که به عنــوان میهمان ویژه بازی تیم های دســته یکی 
خونه به خونه مازندران و گل گهر ســیرجان را در ورزشگاه شهدای هفت تیر 
بابل تماشــا کرد در ایــن رابطه گفت : تالش های زیــادی برای پیدا کردن 
فیلم های این بازی شــده اســت اما فعال ســندی که به آن دسترســی پیدا 
کردیــم همان آرشــیو کیهان اســت. وی ادامه داد: حتی حمید درخشــان 
یکــی از پیشکســوتان تیم فوتبال پرســپولیس تهران هم در یکــی از برنامه 
هــای تلویزیونی شکســت تیمش برابــر تیم اســتقالل را تایید کــرده بود. 
مدیرعامل ســابق تیم استقالل تهران در پاســخ به این پرسش که سفر شما 
به ترکیه برای جمع آوری فیلم های مربوط به بازی معروف هشــت بر صفر 
برابر پرســپولیس به چه نتیجه ای رسیده است ، پاســخی نداد و تنها به این 
نکته اشــاره کــرد که ما نمــی خواهیم بین اســتقالل و 
پرسپولیس اختالف ایجاد شود. حمید درخشان 
در توضیح حرف مدیر عمل سابق استقالل 
گفــت ایشــان خــواب دیده امیــدوارم 
تعبیــر خوابشــان این باشــد که رئیس 
فدراسیون می شوندو من را سرمربی 
تیم ملی می کنند! درخشان از شوخی 
کــه عبــور می کندمی گوید،احتمااًل 
نــام من را اشــتباه گفته اندو کســی 
دیگــری در این بــاره با آقــای فتح 
الله زاده حرف زده اســت. درخشان 
ادامه می دهد؛ شــاید هم آقای فتح 
الله زاده چیزی مثل دروغ ۱۳ به زبان 

آورده است.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

پنجمین دور مسابقات موتور 
ریس کشور روز جمعه در 
پیست مجموعه ورزشی آزادی 
برگزار شد

تیتر دو

دختران والیبالیست هیچ 
چیز از پسران کم ندارند

رییس فدراسیون والیبال گفت: اگر استعداد دختران 
به موقع شناســایی شــود آنها هیچ چیز از پسران کم 
ندارنــد و امیدوارم که با کمک مایدا و مربیان دیگر به 
رشد و پیشرفت خوبی در والیبال بانوان برسیم. رییس 
فدراسیون والیبال در نشســت خبری معرفی مربی 
اسلوونیایی تیم  ملی والیبال بانوان ایران گفت: حضور 
این مربی خارجی نقطه آغازی برای یک تحول جدی 

است که قولش را داده بودیم. 
انتظار جامعه از ما این اســت که برای رشــد و توسعه 
والیبال بانوان گام هــای اولیه را برداریم. همان طور 
کــه در مــردان اقدامــات زیربنایی و جــدی صورت 
گرفت و در فاصله زمانی بین هفت یا هشــت ســال 
به جایــی رســیدیم که در میان هشــت کشــور برتر 
 جهان هســتیم، می توانیم این اتفاق را در بانوان هم 

تکرار کنیم.
داورزنــی ا دا مــه  داد: این موضــوع وجــود دارد که 
چــرا نمی توان در بانــوان این کار را انجــام داد. یکی 
از بحث هــای جدی مــا در شــروع کار بــا دختران 
والیبالیست سن آنها است. در گذشته تصمیم داشتیم 
شیوه استعدادیابی پســران را در دختران نیز اجرایی 
کنیم، اما من همیشــه معتقد بودم که باید تغییراتی 
در این برنامه صورت بگیرد و ما با توجه به زمان بلوغ 
دختران بر نامه ریزی کنیم تا در نهایت سرمایه گذاری 
درستی را انجام دهیم. دختران می توانستند در زمانی 
که اولین مســابقه بین المللی خود را تجربه کردند به 
آمادگی خوبی برســند تا در عرصه آسیا و حتی جهان 

موفق باشند.
رییس فدراســیون والیبــال در ادامه افــزود: اما با 
کارهایی که مــا انجام دادیــم این اتفــاق رخ نداد و 
اســتعدادهایی که انتخاب شــدند بــه قابلیت هایی 
نرســیدند که بتوانند در آسیا موفقیت زیادی را کسب 
کنند و همواره در میان هفت یا هشــت تیم آسیا قرار 
گرفتند. در بررســی کــه صورت گرفته اســت به این 
جمع بندی رسیده ایم که کار در حوزه بانوان از مینی 
والیبال شروع شود و دختران ۱۰ ساله، سن هدف ما 
باشــند. دختر مایدا چیچیچ ۱۰ ساله است و در حال  
حاضر خیلی خــوب والیبال بــازی می کند و همین 
نشــان می دهد که ما می توانیم بــا کار در پایه خوب 

عمل کنیم.

 هیدینک از چلسی 
کنار می کشد

مربی 6۹ ساله هلندی تیم فوتبال چلسی گفته در پایان 
رقابتهای فصل جــاری به دوران مربیگــری خود در 
استمفوردبریج پایان می دهد. گاس هیدینک در ماه 
دســامبر جایگزین ژوزه مورینیو در تیم فوتبال چلسی 
شــد. این مربی از زمان حضورش در اســتمفوردبریج 
باعث شده ثبات به باشــگاه آبی پوش لندنی بازگردد. 
شکست 2 بر یک مقابل پاریسن ژرمن اولین شکست 
این مربــی در دور جدید حضــورش در ایــن تیم بود. 
هیدینک گفت: هــر صبح که از خــواب برمی خیزم 
احســاس ســالمتی می کنم. اگرچه وقتی می بازیم 
وضعیت دشــواری در کوبام )زمین تمرین چلســی(  
وجود دارد با این حال عاشق اینم که سر تمرین حضور 
پیدا کنم.وی افزود: از سوی دیگر، مربیان جوان باید 
عنان کار را در اختیار بگیرند. من فصل آینده از چلسی 
بازدید می کنم اما به کار در جای دیگر فکر نخواهم کرد.

سویا در خانه رایو وایه کانو 
متوقف شد

تیم فوتبال سویا در هفته بیست و پنجم اللیگا در خانه 
رایو وایه کانو به تساوی رضایت داد. تیم های فوتبال رایو 
وایه کانو و ســویا بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب 
هفته بیســت و پنجم رقابتهای اللیگا برابــر هم قرار 
گرفتند که این بــازی در پایان با تســاوی 2 بر 2 خاتمه 
یافت. مانوچو )4۳( و میکو )62( زننده گل های تیم رایو 
وایه کانو بودند و در تیم سویا هم استیون انزونزی )۱۰( و 
ویسنته ایبورا )2۰( گلزنی کردند. تیم سویا با این تساوی 
4۱ امتیازی شد و در رده پنجم جدول اللیگا قرار گرفت.

بارسلونا بدنبال ستاره لستر
باشگاه اسپانیایی بارسلونا به جذب »ریاض ماهرز«، 
مهاجم الجزایری لسترسیتی، ابراز تمایل نشان داده 
اســت. ریاض ماهرز در حال حاضــر حقوق هفتگی 
۳5 هزار پوند از باشگاه لیگ برتری دریافت می کند و 
بارسا عالقه دارد تا حقوق این بازیکن را دو برابر کند. 
البته دیلی میرر خبر داده که این بازیکن شاید نتواند به 
طور مستقیم در تیم اول بارسلونا جایی داشته باشد با 
این حال به نظر می رسد خودش به این انتقال راضی 
است. بارســلونا برای جذب ماهرز رقبای سرسختی 

چون چلسی و آرسنال را هم پیش رو دارد.

تیفوسی های اینتر هنوز 
رونالدو را نبخشیدند

شنبه شب اینتر و ســمپدوریا در هفته  بیست و ششم 
ســری A ایتالیا به مصاف هم رفتند کــه این دیدار با 
پیروزی ســه بر یک میزبان به پایان رسید. ورزشگاه 
جوزپه مه آتزا اما شــب خاصی را تجربه کرد چون دو 
فرد مهم در تاریخ باشگاه، در آن حضور داشتند. ژوزه 
مورینیو و رونالدو برزیلی این دیدار را از نزدیک تماشا 
کردند. اینتر در زمانی کــه مورینیو هدایت این تیم را 
بدست داشت، در سال 2۰۱۰ فاتح سه جام شد و مورد 
تشویق تماشاگران قرار گرفت. آنها با شعارهایشان از 
او تقدیر کردند اما در بخش دیگر ورزشگاه، پالکاردی 
که توجه همه را به خود جلب می کرد، مربوط به نتایج 
ضعیف این تیم می شــد. در آن نوشته شده بود: »در 
سکوت رسانه ای و جنجال های پیش آمده به خاطر 
داوری، باشــگاه و بازیکنان باید مســئولیت آن را به 
گردن بگیرند.« از طرف دیگر، در ورزشگاه سخنانی 
دربــاره رونالدو برزیلی بر زبان آورده شــد.  رونالدو در 
ســال 2۰۰2 اینتر را به قصد رئال مادرید ترک کرد و 
سپس در ســال 2۰۰۷ تصمیم گرفت در تیم دشمن 

دیرینه اینتر یعنی میالن بازی کند. 

آقا کریم محبوب همه نسل ها
شــب گذشته حســاب اینســتاگرام فیفا با اشتراک 
تصویــری از کریم باقری تولد او وچند ســتاره دیگر 
بین المللی را تبریک گفت. حاال آقا کریم وارد چهل 
و ســومین سال تولدش و در همه این سال ها یکی 

از محبوبترین ســتاره های فوتبال ایران بود. کسی 
که خیلی ها اعتقاد دارند حتی در این ســن و سال هم 
از خیلی از بازیکنان ســطح اول فوتبــال ایران بهتر 

اســت و اگر همین االن هم پا به توپ شــود 
خیلی ها باید بــه احترامش بیرون 

بایستند. زمین 

دروغ سیزده آقای بمب خبری!
علی فتح اهلل زاده بار دیگر بحث شکست 8-0 پرسپولیس را پیش کشید

پس از سال ها دوباره ورزشــگاه آزادی تماشاگران زیادی را 
به خودش دیده است، اتفاقی که دیدگاه های مثبت و منفی 
بســیاری را در برداشته اســت.  پس از آنکه سازمان لیگ به 
یکباره قیمت بلیط های ورزشگاه ها را تا 5۰۰ درصد افزایش 
داد، تماشــاگران با حضور در اســتادیوم ها قهر کردند. اگر 
ایــن نکته را در کنار مشــکالت رفت و آمد و عــدم امکانات 
استادیوم ها قرار دهیم برآیند قهر تماشاگران بدست می آید. 
با این حال باشگاه ها پس از سال ها درصدد آشتی با هواداران 
خود بودند به همین دلیل پرســپولیس اســتارت بزرگترین 
اتفاق این روزهای فوتبال ایران را زد؛ رایگان کردن تماشای 
دیدارهای خانگی برای هواداران. این اتفاق در حالی رخ داد 
که پرسپولیس هر ساله نسبت به سایر تیم ها از حمایت بیشتری 
در ورزشگاه ها ســود می برد با این حال بازی تماشاگرپسند 
این فصل سرخپوشان با هدایت برانکو در کنار رایگان شدن 
بلیط ها باعث شد تا سه بازی آخر پرسپولیس به طور میانگین 

8۰ هزار نفر را در ورزشگاه آزادی به چشم خود ببیند.

رایگان شدن بلیط ها؛ خوش بحال تماشاگران 
بدبحال باشگاه ها

وقتی بلیط ها رایگان شد، تماشــاگران زیادی به ورزشگاه 
آمدند و امکانات کم و همینطور مشکالت در رفت و آمد به 

فراموشی سپرده شــد تا به صورت اجمالی باید این موضوع 
بررسی شود که آیا قهر تماشاگران صرفا هزینه باالی بلیط ها 
بوده است؟ البته نکته حائز اهمیت این است که پرسپولیس 
این فصل بســیار تماشاگر پسند بازی می کند و این دو مورد 
در کنار هم باعث شــده تا گرمای خاصی بــه فوتبال ایران 
تزریق شود. رایگان شدن بلیط توسط سایر تیم ها من جمله 
تراکتورســازی و صبای قم هم اجرا شد اما برای این دو تیم 

استقبال قابل توجهی مالحظه نشد.
استقالل تهران هم پس از 4 مسابقه درک کرد رایگان کردن 
دیدارهای خانگی تا چه حد می تواند به تیمش در راســتای 
رســیدن به عنوان قهرمانی کمک کند. دیدار با گســترش 
فوالد رایگان شــد تا پس از سال ها اســتقالل تهران نیز در 

کنار هواداران پر شورش پیروزی دلچسبی را جشن بگیرد.
این اتفاق اما در دراز مدت نتیجه ای منفی به بار خواهد آورد. 
عادت کردن هواداران به حضور رایگان در ورزشگاه می تواند 
باعث دوری غیر مستقیم تماشاگران برای حمایت از تیمشان 
شود. تنها راه درآمد زایی مستقیم باشگاه ها از جانب هواداران 
قطع می شود و این امر در بلندمدت که به سمت خصوصی 

شدن تیم ها می رویم بسیار گران تمام خواهد شد.
تماشاگران در ایران سعی کردند با قهر کردن و عدم حمایت 
از تیم محبوبشان، اعتراضشــان را بیان کنند اما با این نوع 

اعتراض، باشــگاه فقط لطمه خورد. چند وقتی اســت که 
تماشاگران لیورپول به خاطر گران شدن بلیت ها شعارهای 
انتقادی سر می دهند و نسبت به بلیت ۷۷ یورویی  استادیوم 
آنفیلد علیه مدیران باشگاه خود شــعار سر می دهند. با این 
وجود آنها هرگز پشت تیم شــان را خالی نمی کنند و همواره 
تالش می کنند با نشــان دادن اعتراضی مناســب قیمت 
بلیت ها را کاهش بدهند. در استادیوم سانتیاگو برنابئو هم 
که بازی های رئال مادریــد را میزبانی می کند قیمت بلیت 
نسبت به مکان های مختلف استادیوم از ۳۰ تا 65 یورو متغیر 
است که این هم یک درآمدزایی فوق العاده برای متمول ترین 

باشگاه دنیا است.
در هر صورت باشگاه های بزرگی چون پرسپولیس و استقالل 
تهران باید به جای مجانی کردن بلیط بازی ها، تســهیالت 
مناسبی را برای ورود تماشاگران به ورزشگاه ها در نظر بگیرند. 
همانند امکانات مناسب و رایگان شدن رفت و آمد به ورزشگاه 
در صورت داشتن کارت هواداری و همینطور تخفیف مناسب 
استفاده از مترو این بار هم با در اختیار داشتن کارت هواداری 
که همین امر باعث چرخه مناســب مالی در باشگاه خواهد 
شد. همینطور پرسپولیس یا استقالل می تواند تخفیف های 
ویژه ای برای هوادارانی در نظر بگیرد که بلیط چندین بازی 

خانگی را به صورت یک پکیج خریداری کنند.

رایگان شدن بلیط ها؛ خوش بحال تماشاگران بدبحال باشگاه ها

ورزش
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یک لحظه کسی که با تو دمساز آید
یا با تو دمی همدم و همراز آید

از کوی تو گر سوی بهشتش خوانند
هرگز نرود وگر رود باز آید

)هاتف اصفهانی، دوره زندیه، رباعیات(

آقای اکو، آخرین سفر به خیر!
 غالمرضا امامی |  اومبرتو اکو خاموش شد؛ خاموشی ای که همچنان در البه الی کتاب ها 
و یادداشت های هفتگی اش با ما و جهان سخن می گوید. هرچند وی با نام »به نام گل سرخ« 
شناخته و شهره شــد، این را خوش نمی داشت و می گفت: پس از آن که »به نام گل سرخ« به 
صورت فیلمی به نمایش در آمد، دیگر اجازه نمی دهم بر پایه داستان های بلندم فیلم بسازند.

اکو در 84 ســالگی در کتابخانه و خانه ماندنی اش که بیــش از ۳۰ هزار جلد کتاب گرد آورده 
بود، برای همیشه با ما و جهان بدرود گفت. بی گمان در تاریخ ادبیات نام بلند او ماندگار است؛ 
مردی که شرف روشنفکری را به بهانه ای برای رسیدن به قدرت، قربانی نکرد. در کابینه جدید 
ایتالیا از آن روی که وی به خشــم و نبرد با برلوسکونی، نخســت وزیر پیشین برخاسته بود و او 
را هیتلر زمانه خطاب کرد، پیشــنهاد دادند که پســت وزارت علوم برای وی محفوظ است اما 
او از این کار ســرباز زد و همچنان شــب ها در بولونیا در قدیمی ترین دانشگاه جهان که درس 

می داد، با دانشجویانش شــبانه از محفلی به محفل دیگر می رفت.

من نخستین بار، اومبرتو اکو را در بولونیا دیدم. در نمایشگاه جهانی کتاب بولونیا؛ قدیمی ترین 
نمایشــگاه جهانی کتاب که قدمتی بیــش از فرانکفورت دارد اما ویــژه کتاب های کودکان و 
نوجوانان اســت. به او گفتم: آقای اکو، شما در ایران دوست داران فراوانی دارید و شیفتگان 

بسیاری مایلند به کشور ما بیایید.
ایران و میهن ما را خوب می شــناخت و با شــرق آشــنا بود. به راحتی ســخن از ابن خلدون، 
ابوعلی سینا و مولوی به میان می آورد. به وی گفتم که »سه قصه«، شاهکار شما را می خواهم 
به فارســی برگردانم. گفت کشــور شــما که جزو کپی رایت نیســت. این کار را بدون اجازه هم 
می توانی انجام بدهی. ضمیر ســوم شــخص به کار برد. دیوار گفت وگو فرو ریخت و من در او 
هیبتی ندیدم. به طنز گفت چرا اجازه می خواهی؟ گفتم از نظر اخالقی. دلم می خواهد اولین 
کتاب شــما با نقاشی شاهکار »اوجینو کارمی« به فارسی نشــر یابد. گفت سفارشت را به ناشر 
می کنم. با ناشــر تماس گرفتم. کپی رایت کتاب پرداخت شد و »سه قصه« به فارسی منتشر و 

در مدت کوتاهی تجدید چاپ شــد. ماه پیش، چاپ جدید کتــاب را همراه نامه ای و روی جلد 
مجله چلچراغ کــه به افتخار زادروز اومبرتو اکو نشــر یافته بود )و در آن یادداشــتی با عنوان 
»آقای اکو زادروزت مبارک« نوشته بودم( برایش پست کردم. دعوتش کردم که به ایران بیاید 
و در مراســم رونمایی کتاب »فاشیسم ابدی« )مجموعه یادداشت ها و مصاحبه هایش( که به 
زودی کتاب پنجره منتشــرش خواهد کرد شرکت کند. نامه را فرستادم؛ با پست سریع. همراه 

کتاب و مجله چلچراغ...
 خبری نشــد، دلواپس شــدم. با دفترش تماس گرفتم و گفتم آقای اومبرتو اکو حالش چطور 
است، بنا بود که به ایران بیاید. منشی اش با لحن اسفباری گفت: شمع دارد خاموش می شود 
و گفت به بیماری مهیب ســرطان دچار شــده. شمع داشت خاموش می شــد اما امید داشتم 
که امســال عید که برای نمایشگاه بولونیا به آن شــهر می روم، با او دیدار و گفت وگویی داشته 

باشم و دعوتم را تکرار کنم.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

شام آخر در وین
اخبار مذاکرات هسته ای تیم دیپلماسی ظریف در وین منتشر شد

 کتاب »شام آخر در وین« با زیر تیتر )روایت یک خبرنگار هسته ای از مذاکرات ایران با گروه 5+۱( 
تالیف حسن محمدی به بیان نکاتی از مذاکرات هسته ای با حضور تیم دیپلماسی دکتر محمدجواد 
ظریف پرداخته که در این روایت خبرنگاران در کنار این تیم صحنه هایی از تاریخ دیپلماســی ایران 
را رقم زده اند.  کتاب در شــش فصل تنظیم شده که سرفصل های آن شامل »هیچ چیز مشخص 
نیست«، »دیپلماسی رسانه ای قوی نداریم«، »سوت آغاز اولین بازی تمدید«، »پاییز مذاکرات و 
چشم های امیدوار«، »مذاکرات هسته ای در شهر دانشگاه ها« و »خانه به دوشی در وین پایانی« 
است. قلم محمدی به گونه ای در نگارش خاطراتش به کار گرفته شده که روایت ها یکدست و دور 
از غرض ورزی و تبعیض باشــد. ضمن اینکه در خاطرات به بیان کاســتی های رسانه ای دستگاه 
دیپلماسی کشور نیز پرداخته است. همچنین برخی نکاتی که مورد توجه مولف در حاشیه مذاکرات 
هســته ای قرار گرفته از جمله مشکالت خبرنگاران رسانه های خصوصی، رفاه خبرنگاران رسانه 
ملی و همچنین تفاوت ترکیب رسانه های ایرانی با رسانه های خارجی از جمله خبرگزاری رویترز و 
دزدیده شدن وسایل خبرنگاران از موارد خواندنی است که راوی تالش کرده در کنار روایت اصلی 
به آن بپردازد و باعث جذاب تر شدن این کتاب شــده است. همکاری خبرنگاران در پشت صحنه 
انعکاس اخبار مذاکرات هســته ای جای خاصی در خاطرات محمدی دارد. از جمله درباره برخی 
رفتارهای خبرنگاران می نویسد: »خبرنگاران صداوسیما عالوه بر این دغدغه درونی، خودشان 
هم برای دیگران دغدغه ای بودند. علی علوی یک بار در لوزان 2 و یک بار در وین پایانی آمد باالسر 
ما )من، محمد قادری، حنیف غفاری، مهدی رحیمی و کیومرث بشــیریه( گفت: بچه ها! وقتی 
بهتون اشاره کردم،  سراســیمه به طرف در بیرونی بدوید انگار که خبری شده )آن ایام حتی وقتی 
یک خبرنگاری بــرای قضای حاجت تندتند راه می رفت، برخی دنبالش می رفتند و فکر می کردند 

خبری شده( می خواهم همه دنبال شما بدوند تا پشت 
صحنه ضبط کنم. در هر دو مورد عملیات موفقیت آمیز 
بود، البته نگاه های غضب آلود برخی و واژگانی همچون 
»چقدر شما لوسین« را به جان خریدیم تا واحد مرکزی 
خبر بتواند پشت صحنه بســازد از حضور خبرنگاران.« 
برخی از سطور خاطرات مدیر ســایت »امید هسته ای 
ایرانیان« به برخی برداشــت های رســانه ای اشتباه از 
مذاکرات پرداخته که این اشتباهات را ناشی از ناآشنایی 
خبرنگاران به انرژی هسته ای و مذاکرات آن می داند. 
ایــن ناآشــنایی را با بیــان یک رویــداد که بــر روند این 
مذاکرات تاثیرگذار اســت این گونه بیان می کند: »هر 
دوره خبرگزاری فارس به همراه تیم خبری اش به جای 
تحلیل گر یک نفر را بــرای مدیریت خبرنگارانش اعزام 
می کرد که در دو دوره قرعه به نام روح الله قاسمی افتاد. 
کال آدم جالبی بود. خاطرم هست که یک روز در وین 5 
روی صفحه فیس بوکش نوشت: خبرهای خوشی در راه 

است. آقای زمانی که نماینده وزارت خارجه در جمع ما بود، چون از روحیات روح الله قاسمیان خبر 
داشت،  گفت: بچه ها ازش بپرسین چی می خواد بنویســه که هماهنگ باشه،  یک موقع مطلبی 
ننویسه که مشــکل ایجاد کنه. در این گیرودار بودیم که آقای غرقی خبرنگار شبکه خبر در پخش 
زنده تلویزیونی گفت: نگارش متن به خوبی پیش می رود و خبرهای خوشی در راه است! سیاستی 
که به شدت با موضع وزارت خارجه تفاوت داشت از رسانه ملی بازتاب یافت. اگر به آقای زمانی کارد 

می زدی خونش درنمی آمد. 

وزیر آموزش و پرورش دولت مصدق که بود؟
محمود حســابی چهره برجســته علم و فرهنگ معاصر و 
بنیانگذار فیزیک نوین ایران چهارم اســفند ســال  ۱28۱   
شمسی متولد شــد. در  ۷   سالگی تحصیالت ابتدایی خود 
را در بیروت با تنگدستی و مرارت های غربت آغاز و از ابتدا تا 
پایان تمامی تحصیالت عالیه در میان همشاگردی هایی از 
کشورهای مختلف سپری کرد.  وی عالوه بر تسلط بر چهار 
زبان زنده دنیا، در موســیقی و نواختن ویولن و پیانو دستی 

داشت و در چند رشته ورزشی کسب موفقیت.
پرفسور محمود حســابی مدارج عالی تحصیلی را بدین شرح طی کرد: لیسانس ادبیات از دانشگاه 
آمریکایی بیروت )۱۹2۰( در  ۱۷  سالگی، مهندسی راه و ساختمان )۱۹22(   در  ۱۹  سالگی، دروس 
پزشکی از دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشــنامه ریاضی، نجوم و ستاره شناسی، دانشنامه بیولوژی 
)زیست شناسی(، مهندسی برق سال  ۱۹25   از دانشکده برق اکول سوپریورد والکتریسیته پاریس، 

مدرک مهندسی معدن )پاریس(، دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن پاریس )۱۹2۷(.
دکتر حسابی چهار زبان زنده دنیا فرانسه، انگلیسی، آلمانی و عربی را برای و مطالعه و صحبت مورد 
استفاده قرار می داد و همچنین به زبان های سانسکریت، یونانی، و التین، پهلوی، اوستایی، ترکی 
و ایتالیایی اشــراف داشــت و آن را در تحقیقات علمی خود بخصوص در امر واژه گزینی زبان فارسی 

بکار می برد.
تاسیس مراکز علمی نظیر مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین عالی، و دانشسرای عالی، نوشتن 
قانون دانشــگاه، تاسیس دانشگاه تهران و بنیانگذاری دانشــکده های فنی و علوم از برجسته ترین 

خدمات فرهنگی ایشان است.

شهر من! پروانه هایت کو؟
بنوشه فرهت  |  »چهارراه کالج« را که بخواهی بپیچی سمت »پارکینِگ پروانه«... 
درست همان نبش... نه از دانِش آموخته در کالج خبری هست و نه از پروانه های 
پّران میان آن همه رنِگ جاری در پارکینگ پروانه... هیوالیی ایستاده آنجا و با صدایی 
خفه و از ته گلو می گوید »بیا تا بخورمت«... چند ثانیه مکثی که برای راه گرفتن از 
ماشین های روبرویی و پیچیدن به سمت شرق داریم، ثقیل و سخت است... نمی گذرد... نمی گذرد، بس 
که هیوال بزرگ است... به گمانم کسی که برایش اسم می گذاشته هم این را فهمیده بود و البد فکر کرده 
بود یک اســم لطیف و مردمی می گذارم تا کمی از ترس َمردم هنگام مواجهه با بنا کم شود و چه اسمی 
بهتر از »چهارسو«... قسم به پروردگاِر دو عالم اما که همین یک سوی رو به خیابان چنان مهیب بود که 
نخواستم به سه سوی دیگرش حتی فکر کنم... جعبه ی بزرگ در میانه چرخشی هم کرده... به گمانم 

که مبادا عابری خیال کند که در سیطره ی او نیست...
خودم را از توی ماشین، از کناِر دست راننده بلند می کنم و می ایستانم در پیاده رو... کنار دوسِت بزرگمان... 
یک متر و شصت سانتی متر قد دارم و کاله از سرم افتاده تا بخواهم جان پناهش را ببینم... سوی دیگر 

خیابان هم در یک قدمی ست... من در پیاده رو، درست زیر پای ساختمان در حاِل له شدنم...
شش سال درِس معماری خوانده ام و عطای چهارساِل آینده اش را در آستانه ی شروع شدن به لقایش 
بخشیده ام و در تک تک لحظاِت این سال ها، یک اصل ِورد زبان اساتیِد وطنی و آن طرف آبی بوده و رعایت 
آن از ناِن شب واجب تر: »مقیاِس انسانی«. اصلی که اینجا وجود خارجی ندارد. تماِم معماری ایران را که 
بگردی، کوچک ترین اثری از نادیده انگاشتن انسان نمی بینی... رواق ها، پنجره ها، دیوارهای کوتاه و 
بلند، مسجد و مدرسه و چه و چه، همه در ابتدای امر، انسان را دیده اند و سپس خود را... خودنمایی در کار 
نبوده... هر چه بوده خاک بوده که ِگرد آدمی می چرخیده و به افالک می رسیده. هیوالی ما، از بیرون، 

کوچک ترین شباهتی به این همه دانشی که خوانده ایم و خورده ایم ندارد.
جلوتر، میان پالک های تو در تو و فرسوده ی این بخِش از شهر، یک پارکینِگ بزرگ جمعه های ما را رنگی 
می کند. از خیابان یک مسیر شــیبدار را به سختی طی می کنی و در انتهایش ناگهان با دنیای دیگری 
مواجه می شوی... غرفه هایی سرشار از زندگی و پر از همه چیز... از عتیقه بگیر تا لباس ها و روسری های 
ترکمن... از خنزر پنزر های تزئینی که دختران بر دست و گوش و گردن شان می آویزند تا تن پوش های 
امروزی که بر سیاِق هنر و هنرمندی دوخته شده اند و سفالینه هایی که گل های سرِخ بشقاب های جهاز 
مادر را به تن دارند... خبری از تکنولوژی و رنگ و لعاب دنیای مدرن نیست... آدم ها کنار غرفه هایی به قد 

و قواره ی خودشان راه می روند، نگاه می کنند، خرید می کنند و در یک کالم شادند.
در هر دو ساختمان فعالیتی با رنگ و بوی تجارت در جریان است. از آن »له شدگی« تا این »شوِر زندگی«، 
پیاده اگر بخواهی بیایی چند دقیقه بیشــتر نیست. چند دقیقه ای که تو را از معمارِی روِز دنیا! به »شبیِه 
خرابه ای« نیمه فرسوده می رساند... و از ترس به شور... در این چرخه ی واروونه، مِن معمار اگر بگویم که 
»می دانم« مشکل از کجاست، خنده دار است. چرا که اگر بپرسند که: ُخب اگر میدانی، پس چرا هنوز 

وضع همین است؟ من مستاصل جواب دارم که: به راستی نمی دانم...
یک چیزهایی می دانم اما... معماری سخت نیست... درست مثل زندگی... کافی ست خودت باشی و 
برای خوِد درونی ات طرح بزنی... کافی ست همان موقع که داری هیوال می کشی، خودت را بگذاری در 
پیاده رو و نگاهی به اطراف بیندازی... شهر ما، معمارِی ما، زندگِی ما فقط و فقط همین »نگاه« را کم دارد...

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

طعنه بازیگر هوادار پوتین به دی کاپریو
ژرار دپاردیو که برای تبلیغ فیلم جدید خود به جشنواره 
فیلم برلین رفته بود، از بازی ستارگان هالیوود انتقاد 
و جرج کلونی را برای دخالت در کار سیاسی سرزنش 
کــرد. دپاردیو که در نشســت خبری پــس از نمایش 
فیلم »سن آمور« شرکت کرده بود، به مالقات هفته 
گذشته جرج کلونی و آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
و گفت وگوی آنها درباره بحران مهاجران اشاره کرد. 
این بازیگر درباره دیدار کلونی و مرکل با کنایه خطاب 

به بازیگر »درود بر سزار« گفت: »خیلی خوب است که اکنون می توانید در آن واحد یک بازیگر، 
بوم شناس و سیاستمدار باشید، شما از پس همه کارها برمی آیید.« این بازیگر جنجالی در سخنان 
خود فیلم تحسین شــده الخاندرو گونزالس ایناریتو را نیز بی نصیب نگذاشت. فیلم »بازگشته از 
گور« با بازی درخشان لئوناردو دی کاپریو از شانس های اصلی مراسم اسکار امسال است. دپاردیو 
در این نشست با اشاره به اخبار منتشرشده درباره شرایط سخت فیلمبرداری »بازگشته از گور« و 
تالش بسیار دی کاپریو برای نقش آفرینی در این اثر گفت: بر خالف تصور ما احتماال تمام گل و 
گین و گرم شده است! الیی که دی کاپریو مجبور بوده در میان آنها ایفای نقش کند از قبل عطرآ
در این نشست خبری یکی از مهم ترین پرسش های خبرنگاران از او درباره پذیرفتن شهروندی 
روسیه از سوی دپاردیو در سال 2۰۱۳ بود. دپاردیو در پاسخ به این پرسش گفت: »چگونه می توانم 
با وجود رئیس جمهوری همانند فرانسیس اوالند در فرانسه احساس روس بودن نکنم؟« دپاردیو 

از زمان پذیرفتن تابعیت روسیه همواره از سیاست های این کشور حمایت کرده است.

همایون شجریان برنده 60 سکه شد
ســی ویکمین جشــنواره موســیقی فجر در حالی به 
ُنت سکوت رســید که همایون شجریان برنده جایزه 
بهترین آلبوم شد و سیاسیون نیز از روی فرش قرمز 
این جشنواره عبور کردند. آیین اختتامیه سی ویکمین 
جشــنواره موســیقی فجر شــامگاه نخســتین روز 
اســفندماه بــه میزبانی تــاالر وحدت برگزار شــد و 
هنرمندان زیادی در این مراســم حضور پیدا کردند. 
ایــن در حالی بود کــه عالقه مندان موســیقی نیز از 

ساعتی قبل مقابل در تاالر وحدت تجمع و در البی تاالر وحدت از طریق مانیتور مراسم را دنبال 
کردند. حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز 
از روی فرش قرمز جشنواره عبور کردند و عکس یادگاری گرفتند. جایزه باربد برای اولین بار در 
جشنواره موسیقی فجر طراحی و اهدا شد. البته قرار بود به برگزیدگان در همان مراسم اختتامیه، 
سکه های طال نیز اهدا شود، اما به جز تندیس باربد، جایزه ای در دستان برندگان دیده نمی شد. 
گویا قرار اســت جوایز برگزیدگان که هرکدام به جز بخش »ایران فرهنگی« بین 2۰ تا ۳۰ سکه 
است، در آینده به آن ها اهدا شود. گویا تقدیرنامه های جشنواره بنا به دالیل نامعلوم آماده نشده 
بودند. در بخش جایزه ایران فرهنگی نیز هیچ تقدیرنامه ای اهدا نشــد. جایزه ویژه جشنواره به 
همایون شجریان و تهمورس پورناظری برای آلبوم »نه فرشته ام، نه شیطان« رسید. این در حالی 
بود که پورناظری چند ســاعت قبل از اختتامیه پس از اعالم کاندیداها انصراف داده بود. با این 

حال، شجریان به تنهایی روی صحنه رفت و جایزه باربد را از آن خود کرد. 
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