
بوکسور ایرانی- استرالیایی
قاچاقچی از آب درآمد! 

به بهانه آبرو داری 
فوتسال ایران در آسیا

 چرا بورس 
اینگونه شد؟

 10 راهکار 
ضد استرس!

 فرار از فشار 
با برتری در دربی

احمدی نژاد هم در حصر 
بود، اعتراض می کردم

 علل پرفشاری خون 
در کودکان

کشورهای همسایه 
 بدنبال استفاده از 
امکانات ایفمارک

چهار فــرد پناهنده به اســترالیا، متهم هســتند که 
اقدام به قاچــاق محموله های موارد مخدر به ارزش 
میلیون هــا دالر به ســیدنی کرده اند. ســه تن از این 
افراد که اصالت ایرانــی دارند، اکنون به این جرم در 
بازداشت به ســر می برند. طرح قاچاق مواد مخدر از 
ســوی این افراد، تحت هدایت فردی به نام ســعید 

قربان پور تدوین شده بود ...

مراســم انتخاب بهترین های ســال 2015 آسیا در 
دهلی برگزار شد. همانند سالهای اخیر تنها فوتسال 
ایــران بود که آبــرو داری کرد و چند ســوغاتی برای 
فوتبال ایران به همراه داشت. وحید شمسایی و تیم 
تاسیســات دریایی بعنوان  بهترین بازیکن و بهترین 
تیم فوتسال آسیا در سال 2015 انتخاب شدند. عدم 

حضور شمسایی  ...

شهریار شهمیری کارشناس مسائل بازار سرمایه در 
خصوص وضعیت فعلی بورس کشورمان گفت: هر 
بازاری که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا دستکاری 
شود، ممکن است که در کوتاه مدت نتایج مثبتی در 
پی داشته باشد اما نباید یک بازار کارآمد را دستکاری 
کــرد، زیرا این اقــدام منجر بــه ناکارآمــدی و عدم 

شفافیت خواهد شد ...

احســاس آشــفتگی و اســترس بخاطر دستورات 
ضد و نقیض رئیستان یا ســه کیلو افزایش وزنی که 
پیدا کرده اید، مشــکلی را حل نمی کنــد. همانطور 
که نمی توانیــد آب و هــوا را کنترل کنیــد، با گفتن 
جمله”نگران نباش” به خودتــان نیز نمی توانید کار 
مفیدی انجام دهید. در عــوض می توانید از نگرانی 

به نفع خودتان استفاده کنید ...

دارگون اسکوچیچ با پیروزی در دربی اهواز موفق شد 
از زیر فشارها بیرون بیایید. فوالد که با ناامیدی دربی 
را دنبال می کرد در ثانیه های آخر با پنالتی حســین 
ابراهیمی گل پیــروزی را وارد دروازه حریف کرد و با 
این برد نوار شکســت های متوالی را پاره کرد. فوالد 
با پنالتی ثانیه های آخر مســابقه باالخره یک پله در 

جدول صعود کرد و  ...

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی بر 
لزوم پرهیز از هرگونه اقدام خالف قانون اساسی در 
کشور تاکید کرد. علی مطهری که به دعوت انجمن 
اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران در این پردیس 
درباره آزادی تفکر ســخنرانی می کرد، در بخشی از 
سخنان خود به بیان تفاوت بین فکر و عقیده پرداخت 

و گفت: هر عقیده ای  ...

فــارس- محمدحســین ســلطان زاده متخصص 
کودکان و نوزادان گفت: پرفشــاری خون همچون 
اسلحه ای به شمار رفته که اعضاء حیاتی بدن مانند 
چشــم، مغز، قلب و کلیه را نشانه می گیرد و می تواند 
منجر به کوری، افزایش شــیوع ســکته های قلبی 
مغزی و نارسائی کلیه شود.در افراد بالغ بیش از 90 

درصد فشار خون از  ...

دکتر زهره هراتیان رئیس مرکز پزشــکی مورد تایید 
فیفا در ایــران، در مــورد تصمیماتی کــه در کمیته 
پزشــکی فیفا و AFC در حاشــیه مراســم انتخاب 
برترین ها گرفته شــد، گفت: در 2 روزی که در اینجا 
حضور داشــتیم تصمیمات مهمی گرفته شد. اولین 
تصمیم این بــود که قرار شــد پروژه تســت خون از 

بازیکنان در ایران انجام شود ...
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حضور کی روش در 
قطر مشکلی  برایمان 

نخواهد داشت
حبیب کاشــانی مدیر تیم ملی امیــد  در مورد اردوی 
تیم ملی امید ایران در کشور ترکیه گفت: قرار است 
تیم به آنتالیا ســفر کند و پیش بینی 2 بازی دوستانه 
را داشــتیم. تیم های زیادی در ترکیه حضور دارند به 
همین خاطر کادرفنی می تواند بر اساس برنامه خود 
اگر مرور تاکتیک می کند با یک تیم ضعیف تر و اگر 

صفحه ۷قصد تثبیت ترکیب  ... صفحه ۷

خانه ای از جنس قسـط

جزئیات بیشتر از طرح فروش قسطی مسکن

تعجب از صبوری قاضی 
دادگاه زنجانی

امیرعباس سلطانی با اشاره به حواشی پرونده بابک 
زنجانی، گفــت: بابــک زنجانی بایــد در چارچوب 
کیفرخواســت صحبت کند ولی رویه فــرار رو به جلو 
را آغــاز کــرده و بدون ارائــه ادله و مــدارک الزم، رو 
تهمت زدن و توهین  آورده  اســت. سلطانی تصریح 
کرد: معتقدیــم زنجانی جزئی از یک مافیا اســت و 

صفحه 3وقتی این گونه صحبت می کند ...

ای کاش همراه زائران اربعین بودیم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )دوشنبه( در جلسه درس خارج فقه، پدیده 
بی نظیر و حرکت عظیم و پر معنای راهپیمایی اربعین حسینی علیه السالم را حسنه ای ماندگار خواندند و گفتند: 
ترکیب »عشق و ایمان« و »عقل و عاطفه« از ویژگی های منحصر به فرد مکتب اهل بیت علیهم السالم است 
و حرکت عاشقانه و مؤمنانه مردم از کشورهای مختلف جهان در این پدیده بی سابقه، بدون تردید از جمله 

صفحه ۲شعائر الهی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بزرگواری و محبت مردم عراق  ...
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غیبت روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظاماقتصاد، بسیجی شود

مشغله یا قهر؟
مدتی است حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی کند. موضوعی که باعث 

گمانه زنی ها و خبرسازی هایی درمورد علت آن شده است. در حالی که رسانه ها و شخصیت های 
اصولگرا از قهر روحانی با مجمع سخن می گویند، تنها واکنش از این سو پاسخ نوبخت، سخنگوی دولت 

بود که گفت علت غیبت روحانی مشغله زیاد است.  اما امروز یکی از اعضای مجمع نیز قهر روحانی با 
مجمع را تایید کرده است، موضوعی که اگر درست باشد درواقع مخالف شعارهای روحانی 

مبنی بر تمکین به قانون و رعایت عقالنیت و اعتدال است. چراکه مجمع تشخیص 
صفحه 3صفحه 5صفحه 3مصلحت نظام نهادی قانونی در کشور است که وظایفی برای آن  ... صفحه 3

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه 
هایی با خبرگزاری تســنیم 
درخصــوص بســیج، 
اقتصاد و آسیب های 
اجتماعی سخن گفت. 
محسن رضایی بسیج 

را یک تفکر ...

حضور سران کشورهای مختلف جهان در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس

پاریس، از تروریســم ســخت تا تروریسم نرم
صفحه 4

صفحه ۲

قائــم مقام حــزب اعتمــاد ملی 
خطاب به دولــت گفت که اگر در 

انتخابات از  ...

رکن الدین جوادی در درباره آخرین 
وضعیــت از ســرگیری صادرات 

نفت ...

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح 
با افتخارآمیز خواندن اقدام پوتین 

در سرکوب فتنه ...

 هشدار 
به حامیان 

روحانی

جزئیات فروش 
 نفت به انگلیس 

و فرانسه

اقدام پوتین 
 ستودنی 

است
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تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی 
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که به زودی در تمامی واحدهای قضایی استان شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و 
جرایم احتمالی انتخابات آینده، هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه، تشکیل می شود. رئیس کل دادگستری استان 
تهران اضافه کرد: نظام اسالمی ما از حیث محتوا مبتنی بر مردم ساالری دینی است و برگزاری انتخابات های گوناگون 
پس از پیروزی انقالب اســالمی نیز مؤید همین مطلب اســت لذا از این حیث یک نظام بی بدیل در جهان است. وظایف 
خطیری به عهده این ستاد گذاشته شده اما محور اصلی آن باید پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف احتمالی باشد. مهمترین 
مســئولیت ما برگزاری انتخابات سالم و ارتقای اعتماد عمومی است؛ البته در چارچوب مقررات قانونی با تخلفات و جرایم 

احتمالی، در اشکال مختلف آن برخورد قاطع خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود افزود: الزم است تمامی سیاست ها، راهبردها و شرح وظایف مصوب 
در ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخابات با مسئولیت دادستان کل کشور، نصب العین اعضای ستاد قرار گیرد. به زودی در تمامی واحدهای 
قضایی استان، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی در انتخابات آینده، هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه، تشکیل می شود و راجع به آن 
اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت. در این خصوص ضروریست نسخه ای از گزارشات مربوط به جرایم و تخلفات به دبیرخانه ستاد نیز منعکس شود.
اسماعیلی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به چند نمونه از اقدامات و تدابیر ضروری برای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات احتمالی در انتخابات پیش 
رو، در مورد ظرفیت بســیار باالی مطبوعات و رسانه های جمعی در این راســتا تأکید کرد و گفت: ارباب جراید و رسانه های جمعی می توانند با پرداختن به 
اهمیت نفس انتخابات و بیان نکات قانونی و اخالقی راجع به آن، همراه با ایجاد نشاط و تحرک در جامعه، مانع از وقوع بسیاری از تخلفات احتمالی شوند.

امام پرسید مگر قرار است هزار سال با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟
محسن رفیق دوست گفت که خاطره اش درباره سفارت آمریکا در ایران را تحریف معنایی کرده اند و او به هیچ وجه چنین منظوری 
نداشته است که باید روابط با آمریکا از سر گرفته شود. رفیق دوست با اشاره به مطلبی که از وی درباره سفارت آمریکا نقل شده 
است، اظهار داشت: این مطلب واقعیت دارد، زمانی که بنده وزیر سپاه شدم، مکان مناسبی برای وزارتخانه پیدا نکردم، بنابراین 
به این نتیجه رسیدم که وزارتخانه سپاه را در سفارت آمریکا و یا یا النه جاسوسی تشکیل دهم که به همین دلیل به جماران رفتم و 
مالقاتی با حاج احمد آقای خمینی داشتم و از او خواستم که در این باره از امام)ره( سؤال کند، وقتی حاج احمد آقا از نزد امام)ره( 
برگشت با خنده به بنده گفت که "شما بیا و خودت در این باره از امام سؤال کن، نزد امام رفتم و درخواستم را مطرح کردم، ایشان 

به بنده گفتند که "برای چه می خواهی به آنجا)سفارت سابق آمریکا( بروی؟ مگر ما قرار است هزار سال با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟" رفیق دوست در ادامه با 
اشاره به تحریف معنایی این خاطره خود توسط برخی رسانه ها، تاکید کرد: برخی با برداشت غلط، این خاطره من را به عنوان لزوم بازگشایی سفارت آمریکا در ایران 
در زمان فعلی معنا کردند در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و این حرف من دلیلی بر این نیست که اگر آمریکا آدم نشود، بازهم باید با او مذاکره کنیم. وی در 
ادامه سخنان خود با اشاره به خاطره دیگری درباره موضوع دشمنی آمریکا با ایران به نقل از محمدجواد الریجانی، گفت: مثال دیگر که شاهد آن زنده است، آقای 
محمدجواد الریجانی است که در آن زمان وزیر امورخارجه بود و بنده نیز وزیر سپاه بودم. ایشان برای مالقات با بنده و انجام کاری به وزارت سپاه آمد و گفت که سفیر 
سوئیس )حافظ منافع آمریکا در ایران( به دیدار من آمد و از او پرسیدم که ریشه دشمنی آمریکا با ایران در کجاست و تا چه زمانی ادامه دارد؟، او)سفیر سوئیس( 

پاسخ داد که "واقعیت این است که شما با انقالب اسالمی هیمنه آمریکا را شکسته اید و تا آمریکا هیمنه شما را نشکند، شما را   رها نمی کند."

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی بر لزوم پرهیز از هرگونه اقدام 
خالف قانون اساسی در کشور تاکید کرد.

علی مطهری که به دعوت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران در این 
پردیس درباره آزادی تفکر سخنرانی می کرد، در بخشی از سخنان خود به بیان 
تفاوت بین فکــر و عقیده پرداخت و گفت: هر عقیده ای ناشــی از فکر و تعقل 
نیســت بلکه بعضی عقاید ریشه عقالنی ندارد و ناشی از تقلید و مانند آن است، 
مانند عقاید خرافی و بت پرســتی ها. اســالم با این گونه عقاید مبارزه کرده و آن 

را محترم نمی شمارد.
مطهری اضافه کرد: در همین نقطه است که راه اسالم و راه غرب درباره آزادی 
عقیده از هم جدا می شود چون غربی ها همان طور که در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر آمده است می گویند چون انسان محترم است هرعقیده ای که او انتخاب 

کند محترم است ولو بت پرســتی یا گاو پرستی باشد. اما سیره پیامبران غیر این 
اســت، همان طور که حضرت ابراهیم و حضرت موسی و پیغمبر اسالم با بت 

پرستی ها مبارزه کردند و بت ها را شکستند.
وی گفت: ریشــه این نگاه غربی ها بــه آزادی عقیده، یکــی محکمه تفتیش 
عقایدی است که کلیسای کاتولیک در قرون وسطی در اروپا برپا کرد. اروپاییان 
خاطره خوشــی از آن قرون ندارند و برای آنکه خود را راحت کرده باشــند گفتند 
اساسا هر عقیده ای محترم اســت. ریشه دیگر آن این است که آنها دین را یک 
امر سلیقه ای و شخصی تلقی می کنند مانند رنگ لباس، نه راه واقعی سعادت 
انســان، لذا می گویند هرکس عقیده ای را می پسندد و نمی توان به دیگری به 
خاطر عقیده اش خرده گرفت. ولی ما دینی را که یک امر سلیقه ای و شخصی 

باشد دین نمی دانیم.

در بخش پرسش و پاسخ، مطهری در پاسخ به این سوال که چرا شما از سران 
فتنه دفاع می کنید، گفت: حرف من این است که در کشور نباید کاری خالف 
قانون اساســی صورت گیرد. حبس یا حصر بدون حکم قضایی خالف قانون 
اساســی است. اگر درباره آقای احمدی نژاد هم اتفاق می افتاد من اعتراض 
می کردم. عالوه براین، حوادث سال ٨٨ ســه ریشه داشت، یکی اشتباهات 
برخی نهادهای حکومتی، دوم شیطنت های آقای احمدی نژاد و سوم عدم 
تمکین به قانــون آن دو نفر و طوالنی کردن اعتراضــات. باید به هر ٣ عامل 
رسیدگی شــود نه اینکه تمام تقصیرات را به گردن آن دو نفر بیاندازیم و آنها را 

به آمریکا و اسرائیل متصل کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ترکیب مجلس آینده گفت: این امر بستگی 
به میزان مشارکت مردم دارد و میزان مشــارکت مردم هم بستگی به نوع رفتار 
شــورای نگهبان دارد که افراد مستقل و حقگو اجازه شــرکت در انتخابات پیدا 

کنند یا نه.

 پی ام دی برپایه 
یک دروغ بزرگ است

رییس مجلــس شــورای اســالمی تاکید کــرد که 
درمذاکرات دانش هســته ای را بــه هیچ وجه حراج 

نکرده ایم.
علی الریجانی روز دوشــنبه در دوازدهمین اجالس 
سراســری مدیران حوزه های علمیــه خواهران کل 
کشور گفت: قطعًا تا جایی که امکان بود ما بر اصول 
و مواضع خود ایســتادگی کردیم و توافق هســته ای 
صورت گرفته یک بســته قابل قبول است، به شرط 
اینکه غربی ها تحریم ها را برداشته و به تعهدات خود 

از جمله پی ام دی عمل کنند.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 
گفت: مسئله هسته ای ایران نشان داد که زورگویی 

غربی ها هیچ وقت جواب نمی دهد.
رییس مجلس تاکید کرد: ایران در این حوزه مقاومت 
بســیاری انجام داد،  البته ایــن مقاومت هزینه هایی 
را در برداشــت، امــا درنهایــت نتیجه بخــش بوده و 
جمهوری اســالمی ایران به دانش هسته ای دست 

یافت.
الریجانی با بیان اینکه به طورحتم پذیرش غنی سازی 
ایران ازســوی آمریکایی ها از روی اضطرار و ناچاری 
بود، اظهار کرد: آنها فکر نمی کردند که ایران در برابر 
تمام فشــارها مقاومت کند، حال زمانی که ایران به 
دانش هســته ای دســت یافت،آمریکایی ها به پای 

میز مذاکره آمدند.
الریجانی با اشــاره بــه اینکه مذاکــرات تنها مربوط 
به دولــت فعلــی نمی شــود، بلکه ایــن گفت وگوها 
در یک ســال پایانــی دولت قبل کلید خــورد، گفت: 
درایــن رابطه بایــد گفت کــه مذاکرات به درســتی 
پیش رفت،هر چنــد در درون آن چالش هایی ایجاد 
شــد،اما داده ها و ســتاده ها درمذاکرات هسته ای 
 لطمــه ای بــر فعالیت صلح آمیز هســته ای کشــور 

وارد نکرد.
وی تاکید کرد: براساس توافق صورت گرفته دربخش 
تحقیق و توسعه در باالترین سطح تثبیت شد و البته 
آنها می خواستند محدودیت هایی را در این حوزه ایجاد 
کنند که ما زیر بار آن نرفتیم و حتی حدود 2 ماه تعیین 

تکلیف این مسئله به طول انجامید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، گفت: 
قطعًا در مذاکرات هسته ای در مسائل اصلی مقاومت 
کرده و زیربار خواســته های آنها نرفتیم، البته برخی 
موضوعــات پذیرفته شــد،چراکه آنهــا تاثیری روی 

دانش هسته ای ما نداشت.
کتور اراک نیز قرار  الریجانی ادامه داد: دربحــث رآ
است، براساس برجام تغییراتی صورت گیرد که براین 
اساس ساعت ها روی آن فکرشــده تا تغییرات برای 

ایران پیشرفت ایجاد کند .
رییــس مجلس شــورای اســالمی در ادامه گفت: 
قطعًا مســئله PMDعلیــه ایران برپایــه یک دروغ 
بزرگ اســتوار اســت و غربی ها این مسئله را سالیان 
ســال اســت که طــول داده اند،حال بــرای حل آن 
 لیســتی برای گفت وگو داده اند که آن لیســت انجام 

شد.
الریجانی تصریح کرد: به طورحتم در شرایط کنونی 
اعالم می کنیم که اگر پرونده پی ام دی بسته نشود، 
نمی توانیم حرکت ترسیم شــده در مذاکرات را انجام 

دهیم.
وی با اشــاره به تصویــب برجام در کشــور و موضوع 
دارای  ایــن مســئله  کــرد:  تاکیــد  آن  اجــرای 
ریزه کاری هایی اســت،از این رو برای نظارت برابعاد 
برجام،هیاتی مشخص شــد، بنابراین اگر این مسیر 
 می خواهد ادامه پیدا کند، باید درست و سامان یافته 

صورت گیرد.

مشغله یا قهر؟
غیبت روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدتی است حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی کند. 
موضوعی که باعث گمانه زنی ها و خبرسازی هایی درمورد علت آن شده است. در 
حالی که رسانه ها و شخصیت های اصولگرا از قهر روحانی با مجمع سخن می 
گویند، تنها واکنش از این سو پاسخ نوبخت، سخنگوی دولت بود که گفت علت 

غیبت روحانی مشغله زیاد است. 
امــا امروز یکی از اعضای مجمــع نیز قهر روحانی با مجمع را تایید کرده اســت، 
موضوعی که اگر درست باشد درواقع مخالف شعارهای روحانی مبنی بر تمکین 
به قانون و رعایت عقالنیت و اعتدال اســت. چراکه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نهادی قانونی در کشور است که وظایفی برای آن تعیین شده است و ادامه 

چنین روالی به روند قانون گرایی در کشور ضربه می زند.
از طرف دیگر این اتفاق درصورت صحت منافی مشی دیپلماتیک و گفت وگومحور 
دولت یازدهم اســت. چراکه از کسی مثل روحانی که با مذاکره گره کالف درهم 
پیچیده هسته ای را بعد از 13 سال باز کرد، بعید به نظر می رسد که برای شنیده 
شدن نظرش و حتی به کرسی نشاندن حرفش، راهی به جز گفت و گو را انتخاب 

کند. 
ضمن اینکه به نظر نمی رسد با عدم حضور او در مجمع، کاری را از پیش ببرد و با 
این کار صرفا خود را از تاثیرگذاری بر تصمیمات مجمع محروم می کند. همچنین 
این اتفاق یادآور رفتارهای رئیس جمهور سابق است که چند سال پیاپی در جلسات 
مجمع شرکت نکرد و به گفته هاشمی در طول 6-7 سال، کمتر از تعداد انگشتان 
دست در مجمع حضور داشت. موضوعی که مقایسه روحانی با احمدی نژاد را در 

پی دارد و قطعا نمی تواند برای روحانی و طرفدارنش خوشایند باشد.
مشغله کاری یا قهر؟

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یکی از نشست های خبری اش در پاسخ 
به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص غیبت روحانی در جلسات مجمع گفت: 

»دلیل این غیبت ها، مشــغله کاری اســت ولی ارتباط دولت و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، محکم است و هر زمان فرصت برای آقای رئیس جمهور پیش 
بیاید، در جلسات مجمع حضور خواهد یافت«. اما امروز حجت االسالم محمود 
محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتی گفته است 
که به نظر می آید علت این غیبت، اعتراض روحانی درخصوص بررســی برنامه 
ششم توسعه در مجمع است. به گفته محمدی عراقی این مسئله در جلسه اخیر 
مجمع از سوی هاشمی رفسنجانی مطرح شده است. او می گوید که وقتی بحث 
سیاست های برنامه ششم توسعه در مجمع مطرح شــد، روحانی معتقد بود که 
تعیین این سیاست ها از وظایف دولت است و نباید مجمع در این مسئله ورود کند، 
اما اکثر اعضای مجمع خواستند که مجمع درباره این سیاست ها ورود پیدا کند و 

روحانی بعد از آن جلسه دیگر در جلسات مجمع شرکت نکردند.
محمدی عراقی در پاسخ به این سوال که آیا روحانی به دلیل اعتراض به این روند 
مجمع از حضور در جلسات امتناع می کند، گفت: »از صحبت های آقای هاشمی 
این طور استفاده می شد که انگار آقای رئیس جمهور وقتی نظر اعضای مجمع این 
گونه شد، قهر کردند و به مجمع نیامدند«. این عضور مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در عین حال به موضع سخنگوی دولت که گفته بود غیبت روحانی به علت 
مشغله کاری بوده و درخصوص علت آن می گوید که ممکن است مجمع چندین 
ساعت درباره یک ماده بحث کند و بنابراین فرصت رئیس جمهور با توجه به مشغله 

کاری اجازه حضور پیوسته را به وی نمی دهد و هرگاه بتواند شرکت خواهد کرد.
مقایسه روحانی با احمدی نژاد

اما به گفته اصولگرایان این اولین بار نیست که روحانی با مجمع قهر کرده و او سال 
گذشته هم به علت تصمیم گیری مجمع در »حل معضل شرایط عزل رییس کل 
بانک مرکزی« به مدت 3 ماه از شــرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خودداری کرده است. موضوعی که یادآور قهر احمدی نژاد با مجمع است. 

هاشمی رفسنجانی در جایی درخصوص علت احتمالی نیامدن احمدی نژاد به 
جلسات مجمع گفته بود: »تفاوتی بین اعضا و سران قوا از این جهت نیست. ایشان 
جلسات دیگری که دارد، رئیس است و کمی که بحث می شود، تصمیم می گیرد. 
اما اینجا این  گونه نیست«. هاشمی همچنین از عسگراوالدی نقل کرده بود که 
احمدی نژاد گفته است: »من در مجمع بحث می کنم، به آن توجهی نمی شود«.
البته احمدی نژاد چندین سال به مجمع نرفت و دلیلش هم اختالفات سیاسی 
اساسی بود که او با هاشمی داشت. موضوعی که اگر واقعا عدم حضور روحانی، 
اعتراضی باشــد با توجه به نزدیکی دیدگاه های روحانی و هاشمی کمی عجیب 

به نظر می رسد.
اما رســانه ها اصولگرا از اصالح طلبان و رسانه هایشان انتقاد می کنند که چرا با 
وجود ادامه داشتن غیبت روحانی از مجمع و حرف و حدیث هایی که در این مورد 
هســت، به این قضیه نمی پردازند و روحانی را نقد نمی کنند. در حالی که نرفتن 
احمدی نژاد به مجمع را نه تنها به دلیل اختالفاتش با هاشمی، بلکه به علت عدم 

اعتقادش به این نهاد قانونی در کشور و خودرأیی او عنوان می کردند. 
برای مثال صادق زیباکالم در سال 90 و در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی 
نژاد گفته بود: »عدم حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت 
یکی از نکات تاســف بار چه در دولــت نهم و چه در دولت فعلی بود و متاســفانه 
ایشان یک نگاه تحقیرآمیز و بدبینانه به مجمع داشت و عمال حاضر نشد با مجمع 

همکاری داشته باشد«.
در عین حال اصالح طلبان بر این نظرند که روحانی به مجمع تشخیص و شخص 
هاشمی اعتقاد دارد و خودش هم سال ها ریاســت مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشــخیص را به عهده داشته اســت، این در حالیست که احمدی نژاد در 
دوران ریاست جمهوری اعتقادی به حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نداشت و لذا مقایسه این دو اشتباه است.

؟؟

خاطره روزپیگیری روز

ای کاش همراه زائران اربعین بودیم 
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح امروز )دوشنبه( در جلسه درس خارج فقه، پدیده بی نظیر و حرکت عظیم و پر معنای راهپیمایی اربعین حسینی علیه السالم را حسنه ای ماندگار 
خواندند و گفتند: ترکیب »عشق و ایمان« و »عقل و عاطفه« از ویژگی های منحصر به فرد مکتب اهل بیت علیهم السالم است و حرکت عاشقانه و مؤمنانه مردم از کشورهای مختلف جهان در این پدیده بی سابقه، 
بدون تردید از جمله شــعائر الهی اســت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بزرگواری و محبت مردم عراق در پذیرایی از زائران اربعین، به کســانی که توفیق حضور در این حرکت پر معنا و پر مغز را پیدا کرده اند 
توصیه کردند این فرصت را مغتنم بشمارند و افزودند: ما نیز از دور به حال زائران اربعین غبطه می خوریم و آرزو می کنیم ای کاش همراه شما بودیم. رهبر انقالب، فرصت ارتباط معنوی و عاشقانه با خاندان پیامبر 
اکرم)ص( و زیارت این عناصر ممتاز، برجسته، نورانی و ملکوتی را از امتیازات تفکر شیعی در میان فرق اسالمی دانستند و گفتند: حرکت عظیم مردم از ایران و سایر کشورهای جهان برای حضور در راهپیمایی 
اربعین، جلوه ای از ویژگیهای برجســته مکتب اهل بیت علیهم السالم اســت که در آن، هم »ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای راستین« موج می زند هم »عشق و محبت«. ایشان همچنین زائران اربعین را به 

رعایت ضوابط و مقررات توصیه و تأکید کردند: دولت در خصوص خروج از کشور مقرراتی معین کرده که حتمًا باید مراعات شود و حرکت خارج از این ضوابط مطلوب نیست.

احمدی نژاد هم در حصر بود، اعتراض می کردم

سیاسی
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اقتصاد، بسیجی شود
مشکل دنیای امروز ضعیف بودن پیوندهای اجتماعی است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مصاحبه هایی با خبرگزاری تســنیم 
درخصوص بســیج، اقتصاد و آســیب های اجتماعی ســخن گفت. محســن 
رضایی بســیج را یک تفکر نظامی اطالعاتی معرفی کرد و مشکل اقتصاد ایران 
را غیربسیجی و غیرمردمی بودن خواند. رضایی همچنین مشکل دنیای امروز 
را ضعیف بودن پیوندهای اجتماعی و انزوای افراد خواند و راه حل آسیب های 

اجتماعی را قوی کردن این پیوندها معرفی کرد. 

بسیج، یک تفکر است
فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس در پاسخ به سوالی درباره کارکرد بسیج که 
امام)ره( از آن به عنوان لشگر مخلص خدا نام بردند، تاکید کرد: بسیج یک تفکر 
است. یک اندیشه است و بخشی از اندیشه انقالب اسالمی را شکل می دهد و 

مولود ایران اسالمی است.
به گفته رضایی رضایی پیش از شــکل گیری بســیج، در دنیا دو نوع کار مردمی 
صورت می گرفت، یک نوع ســربازگیری بود که ارتش های دنیا سربازان خود را 
از مردم می گرفتند و دیگری تربیت میلیشیا بود که در بلوک شرق انجام می شد. 
وی با بیان این موضوع درخصوص بسیج افزود: بسیج با هر دوی این شیوه ها که 
یکی کالسیک و دیگری سوسیالیستی است متفاوت است. در این دو نوع شیوه 
هیچ گاه یکی مثل آقای مرتضی قربانی به عنوان فرمانده لشکر پیدا نمی شود.

محســن رضایی در بیان این تفاوت ها تاکید کرد که بسیجی می تواند از صفر تا 
صد باال برود یعنی می تواند از یک رزمنده تا رهبر رشد کند ولی در میلیشیا چنین 
شرایط و بستری مهیا نیست. به گفته این فرمانده سپاه، تفکر بسیجی خود را در 
شکل نظامی نشان داد. در شکل اطالعات و ما درواقع اطالعات 20 میلیونی 
را تشکیل دادیم. او با بیان اینکه بسیج در نهضت های جهان اسالم به صورت 
حزب الله و مقاومت وطنی در سوریه یا حشد الشعبی )نیروهای بسیج مردمی( 
در عراق، خودش را نشان داد، افزود: در بوســنی و هرزگوین ما در حال شکل 
دادن بسیج بودیم و داشتیم سارایوو را آزاد می کردیم و نیروهای ما در حال نزدیک 
شدن به مرکز شهر بودند که آمریکایی ها هلی برن کرده و جلوتر از ما نیرو وارد آن 
نقطه سارایوو کردند. رضایی تاکید کرد که اگر نیروهای ما زودتر وارد آن منطقه 
می شدند، تفکر بســیج در آنجا حاکم می شد، اما آمریکایی ها متوجه شدند که 

اگر بسیج در اروپا شکل بگیرد، تفکر بسیج به آنجا رخنه خواهد کرد.

اقتصاد باید مردمی و بسیجی شود
رضایی با بیان اینکه اندیشه بسیج متاسفانه در کشور خود ما که زادگاه این تفکر 
است از یک جایی به بعد کند شد و به آن بی اهمیتی و بی توجهی صورت گرفت، 
تصریح کرد: برای مثال ما نتوانستیم این تفکر را وارد اقتصاد کنیم. االن دفاع ما 
دفاع مردمی است ولی اقتصاد ما غیر مردمی است. چون دولتمردانی که مجلس 
و دولت را اداره می کردند نتوانســتند قوانین و سازوکارهای الزم را برای مردمی 
کردن اقتصاد یا بســیجی کردن اقتصاد به کارگیری کنند. به گفته او اقتصاد ما 
در حال حاضر به شدت نیازمند درســتکاری و ایثار است، تفکر بسیج می تواند 
درستکاری و ایثار را وارد اقتصاد کند و چنانچه این دو ویژگی وارد اقتصاد ایران 

نشود تحولی در این بخش حاصل نخواهد شد.

در ادامه گفت وگو با توجه به فرارسیدن ایام چهلمین روز از شهادت سردار شهید 
حســین همدانی، از محسن رضایی پرسیده شــد: در خاطرات شما آمده است 
که در جبهه میان یگان ها می گشــتید و افراد زبــده  را به عنوان فرمانده معرفی 
می کردید. حاج حسین همدانی را چطور پیدا کردید و چه ویژگی هایی در ایشان 
دیدید و آیا اگر باز هم مســئولیت اجرایی در کشــور پیدا کردیــد، آن کار را انجام 
می دهید یا خیر؟ محســن رضایی در پاســخ به این ســوال گفت: آقای حسین 
همدانــی را  در عملیات فتح المبین که با حاج همت آمده بود در دزفول  دیدم. با 
شهید باقری و آقای عندلیب فرمانده سپاه دزفول نشسته بودیم که حاج همت 
و آقای همدانی از لشگر 27 آمدند. حاج همت رئیس ستاد بود و آقای همدانی 
هم معاون ایشان بود برای گرفتن امکانات آمده بودند. اما در آنجا فرصت نشد 
که ایشان را کامل بشناســیم، ولی در عملیات بیت المقدس که ایشان به آقای 
احمد متوسلیان کمک می کرد ایشان را شناختیم و همان موقع ایشان را زیر نظر 
گرفتیم و در عملیات بعد تیپ 32 انصار الحسین همدان را که قرار شد تشکیل 

بدهیم، ایشان را فرمانده آن تیپ گذاشتیم.

داعش و اسراییل اسالم و یهودیت را نمی شناسند
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گوی دیگری با این خبرگزاری، با 

اشاره به سقوط ارزش های انسانی در جهان و افزایش روزافزون 
آسیب های اجتماعی در دنیا، راه حل جدیدی برای مبارزه 

با این آسیب های اجتماعی غرب و دنیا پیشنهاد کرد. 
محســن رضایی در خصوص راه حــل میان مدت 
برای آســیب های اجتماعی پیِش رو اظهار کرد: 
کشور ما تنها قربانی آسیب های اجتماعی نیست 
و آســیب های اجتماعــی در دنیا بیــداد می کند و 

شاهد افزایش روز افزون سقوط ارزش های انسانی، 
خانواده و گسترش مواد مخدر هستیم.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان اینکه 
با 24 ســاعت بی انضباطــی در شــهرهای نیویورک یا 

لندن، مغازه هــا غارت می شــوند، افزود: 
ایــن مــوارد نشــان می دهــد که 

ارزش های انسانی، پشتوانه 
نظــم در غــرب نیســت و 

در حقیقــت زور قانــون 
است که امروز جلوی 
بروز و ظهور بسیاری 
ی  ســیب ها آ ز  ا
اجتماعــی در غرب 
را گرفته است. وی 
با تاکید بر اینکه در 
کشور ما انضباطی 
که در کشورهای 

پیشرفته اســت وجود ندارد، گفت: اگر آن قدرت در کشور ما باشد خیلی از این 
آسیب های اجتماعی پنهان یا محدود می شود. 

رضایی بزرگترین مساله  پیش رو را مساله نگاه به انسان دانست و افزود: در حال 
حاضر ما باید یک نگاه جدید و عینک جدیدی بر چشم بگذاریم که وقتی به کسی 
نگاه می کنیم آن فرد یا شخص را نبینیم بلکه انسانیت را ببینیم و این چیزی است 
که داعش واســراییل از آن محروم است. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: مشکل بزرگ داعش و اسراییل آن است که خدا را در انسان ها نمی بینند 
لذا باورشان می شود که خودشان نماینده مستقیم خدا در زمین هستند و این در 

حالی است که هیچ اطالعی هم از اسالم و دین موسی ندارند.

راه حل آسیب های اجتماعی، قوی کردن پیوندهاست
محسن رضایی با انتقاد از فردگرایی غرب خاطرنشان کرد: فردگرایی غرب باعث 
شــده مولکول های جامعه به کلی متالشی شــود و به عبارتی دنیای غرب یک 
دنیای اتمی شود؛ دنیایی که خانواده و پیوندهای اخالقی در آن مفهومی ندارد. 
این در حالی است که پیوند اجتماعی یک پیوند انسانی است و ما در آیات شریف 

قرآن مجید این مفهوم را شاهدیم.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: به نظر من امروز جهان به بعدی 
از معرفت اســالمی نیاز دارد و فکر می کنم یکــی از انقالب های بزرگی که 
حضرت ولی عصر)عج( انجام می دهند بازگشت انسان به پیوندهای 
انسانی و اجتماعی قبل از مساله قانون است. زمانی که انسان ها 
به فطرت خود بر می گردند و جمعــی زندگی می کنند که اگر 
چنین شود بســیاری از مفاسد و آسیب های اجتماعی مانند 

طالق، مواد مخدر و... برطرف می شود.
وی با اشــاره به اوج گیــری نهضت وال اســتریت در 800 
شــهر جهان خاطرنشــان کرد: در این شــهرها تظاهراتی 
شکل گرفت که شــعار آن »مردم« بود و این نشانه های آغاز 
نهضتی است که من نام آن را موج چهارم گذاشتم. رضایی در 
پایان خاطرنشان کرد که اسالم قوی ترین دینی است که 
می تواند این نیاز بشر را پاسخ دهد چراکه 
همگرایــی و نگاه متعالی 
بــه انســان در جای 
جای اســالم مورد 
تاکیــد و اهمیــت 
ویــژه قــرار گرفته 

است.

برای پیدا کردن شهادت دشت ها و کوه ها را پیموده ام
فرمانده نیروی قدس سپاه در واکنش به شایعات گسترده ای که درباره مجروح یا شهید شدن وی منتشر شده است، خندید و گفت: "اینها چیزهایی است که دشت ها و کوه هایی را برای پیداکردنش پیموده ام". 
همچنین ســردار سلیمانی درباره شــهادت رکن ابادی گفت: رکن آبادی یک شخصیت انقالبی بود که به دیپلماسی معنای تازه ای بخشــید؛ او زیر بمباران های رژیم صهیونیستی علیه لبنان در جنگ ٣٣روزه 

نقشی مهم در حفظ شیرازه لبنان در برابر این تهاجم داشت.
سردار قاسم سلیمانی یکشنبه ٨ آذر در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری الوقت در تهران گفت: شهادت در منا و پس از مناجات در عرفات و در سرزمین وحی برای آقای رکن آبادی یک پایان افتخارآمیز 

بود؛ وی با جهاد در راه خدا، به دیپلماسی رنگ و بوی دیگری بخشیده بود.
سردار سلیمانی در این گفتگو که در دفتر کار وی در تهران صورت گرفت، رکن آبادی را یک شخصیت انقالبی نامید که به دیپلماسی معنایی تازه داده است.

او گفت: "رکن آبادی زیر بمباران های وحشیانه رژیم صهیونیستی در جنگ ٣٣روزه تابستان 2006 میالدی، نقشی مهم در حفظ شیرازه لبنان در برابر این تهاجم داشت".

هشدار به حامیان روحانی
قائم مقام حزب اعتماد ملی خطاب به دولت 
گفت که اگــر در انتخابات از اصالح طلبان 
فاصلــه بگیرند، مشــکل خواهند داشــت. 
رســول منتجب نیا قائم مقــام حزب اعتماد 
ملی گفت: تصمیم حزب اعتدال و توســعه 
برای دادن لیســت جدا از اصالح طلبان را 

به صالح دولت نمی دانم ولی باالخره آنها به این جمع بندی رسیده اند و نظر 
آنها مهم است. 

بر اســاس این گزارش، منتجب نیا  قدرتمند ترین پشتوانه  دولت میان مردم 
و گرو ه های سیاســی را "جناح اصالح طلب" دانسته و خطاب به دولت گفته 
اســت که اگر اصالح طلب هــا از دولت فاصله بگیرند برای دولت مشــکل 
به وجــود خواهد آمد، لذا بــه هیچ وجه نبایــد اجازه داد کــه فاصله ای بین 

اصالح طلبان و دولت به وجود  بیاید.

اقدام پوتین ستودنی است
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با افتخارآمیز 
خواندن اقدام پوتین در ســرکوب فتنه داعش 
برای مــردم روســیه گفت:این اقدام نشــان 
داد روس ها از رهبــری آینده نگر و دوراندیش 
برخوردار است. سرلشکر فیروزآبادی افزود: این 
اقدام نشان داد که روس ها از رهبری آینده نگر 

و دوراندیش برخوردارند که خطرات تروریسم پرورش یافته به دست امپریالیسم، 
صهیونیسم و ارتجاع برای امنیت ملی روسیه را بخوبی دریافته است. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با بیان اینکه "پوتین در این ماجرا سزاوارانه عمل کرد و نام نیکی 
از خود در تاریخ مبارزه با تروریسم در برابر شقی ترین تروریست ها، در روسیه و جهان 
بجای گذاشت" تصریح کرد: امید می رود کشورهای منطقه و زخم خورده های 
تروریسم به ویژه مردم فرانسه به تصمیم جدی برای مبارزه با تروریسم کور برسند و 

فارغ از نگاه تبلیغاتی و تعاریف غلط "تروریسم خوب و بد" وارد عمل شوند.

تعجب از صبوری قاضی دادگاه زنجانی
امیرعباس سلطانی با اشاره به حواشی پرونده 
بابک زنجانــی، گفت: بابک زنجانی باید در 
چارچوب کیفرخواســت صحبــت کند ولی 
رویه فرار رو بــه جلو را آغاز کرده و بدون ارائه 
ادله و مــدارک الزم، رو تهمت زدن و توهین  

آورده  است.
ســلطانی تصریح کرد: معتقدیــم زنجانی جزئی از یک مافیا اســت و وقتی 
این گونه صحبت می کند، قطعًا مافیای قوی پشت سر او قرار دارد که اینگونه 

جسورانه سخن می گوید.
وی ادامه داد: ظاهرًا در این پرونده جای متهم و شــاکی عوض شده است. 
بنده در دادگاه ایشان حضور پیدا کردم و می بینم با اعتماد به نفس صحبت 
می کند؛ این سخنان سراســر تهمت و توهین است و بنده از صبوری آقای 

قاضی تعجب می کنم.

با تبلیغات زودرس 
انتخاباتی برخورد می کنیم

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور با تبلیغات 
زودرس انتخاباتی برخورد می کند.

حســینعلی امیری ســخنگوی وزارت کشــور صبح 
امروز در حاشــیه همایش منطقه ای اعضای ســتاد 
انتخابات اســتان های تهران، البرز، قم و سمنان در 
جمع خبرنگاران، با اشــاره به برگزاری این همایش، 
گفت: برگزاری این همایش با حضور اســتانداران و 
بخشــداران خوب بوده و این جلســات و همایش ها 

استمرار دارد. 
وی در پاسخ به سوالی درباره حمله به یکی از اعضای 
حزب اتحاد ملت در یاســوج، افزود: سیاست وزارت 
کشــور حمایــت از تمامــی نشســت های قانونی و 
دارای مجوز اســت و پسندیده نیســت که در جامعه 
اســالمی ما کســی بخواهد اجتمــاع دارای مجوز 
قانونی را به هم بزند و امروز قانون برابر شــرع اســت 
و با حضــور فقهای شــورای نگهبان کــه مصوبات 
مجلــس را تاییــد می کنند و قوت شــرعی به قوانین 
 می بخشــند، هرگونــه نقــض قانــون نقض شــرع 

است.
ســخنگوی وزارت کشــور افــزود: بــه هیچ وجــه 
دارای  اجتمــاع  کســی  کــه  نیســت  پذیرفتــه 
کشــور  وزارت  و  بزنــد  هــم  بــه  را  مجــوز 
 بــا کســانی کــه نقــض قانــون می کننــد، برخورد 

می کند. 
امیــری در ادامــه گفــت: بنــده بــه همــراه آقای 
الریجانــی رئیــس مجلــس بــرای بازدید بــه مرز 
مهــران رفتــه بودیم و مــوردی کــه به آن اشــاره 
کردید)حملــه به عضو اتحاد ملت( هنوز گزارشــی 
را ندیــده ام. اگــر در ایــن قضیــه خــالف قانــون 
 صــورت گرفتــه باشــد، مطابــق قانــون عمــل 

می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حادثه یاسوج 
در راســتای تبلیغــات زودرس انتخاباتــی صــورت 
گرفته، افــزود: تبلیغات زودرس تعریــف دارد و اگر 
کســی تحت عنوان کاندیدای مجلــس تبلیغ کند، 
اجتماع تشــکیل دهــد، خالف قانــون عمل کرده، 
اما اگــر به عنــوان شــخصیت حقیقی ســخنرانی 
 کنــد و عنــوان کاندیــدا نداشــته باشــد، اشــکالی

 ندارد. 
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور با 
کسانی که خالف قانون عمل کنند، برخورد می کند 
و مــن در اینجا از موضع معــاون اول قوه قضائیه که 
گفــت از اجتماعات قانونــی حمایــت می کنیم و با 
کســانی که این اجتماعات را به هــم بزنند، برخورد 
می  شود تقدیر و تشــکر می کنم، لذا اراده مسئوالن 
 مربوطه برخورد با هرگونه ایجاد بی نظمی در کشــور 

است. 
امیری درباره تهیه جدول زمان بندی انتخابات تاکید 
کرد: ما جدول زمان بندی انتخابات برای انتخابات 
الکترونیکی داریم که در این زمینه با شورای نگهبان 
جلســه برگزار شــد و اعضای این شــورا مانند دولت 
به شفافیت و برگزاری ســالم انتخابات الکترونیکی 

اعتقاد دارند. 
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه اینکه 
در انتخابــات گذشــته در 14 حــوزه، انتخابــات 
الکترونیکــی برگــزار کردیم و نتیجه خوبی داشــت 
و در جهــت جلوگیــری از تضییــع حقــوق مــردم و 
کاندیداهــا موثر بــود، لذا ایــن تجربه توســعه داده 
شــد و دغدغه اعضای شــورای نگهبان که دغدغه 
نظارت دارند، قابل احترام است و به سمتی می رویم 
 که رضایــت اعضای شــورای نگهبان را به دســت 

آوریم.

روز نو نوشت: »حادثه حمله به آذر منصوری در دانشگاه آزاد یاسوج چگونه روی داد؟«
برخورد با قانون گریزان خود عملی قانونی است که نباید نادیده انگاشته شود. عدم برخورد با خاطیان هزینه این چنین قانون گریزی هایی را 

پایین می آورد و احتماال در آینده باید شاهد تکرار قانون گریزی باشیم.

 فرارو نوشت: »دفاع از حقوق مردم با پول کثیف؟«
گرچه لزوما، هر هشداری نمی تواند به معنای وجود آن آسیب در زمان حال آن جامعه باشد، ولی قطعا نفوذ این پول ها به »محافل سیاسی« 

و تغییر نتایج معادالت و رقابت های مردمی، با کمک و دوپینگ چنین منابعی، خطری جدی است.

 تدبیر و امید نوشت: »موج جدید حمالت هسته ای مخالفان به دولت«
از آنجایی که عده ای با این جریان مخالف بودند و از ابتدا تمایلی به مذاکره و حل مشکل نداشتند امروز در راستای مواضع قبلی خود بار 

دیگر وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی را در سیبل انتقادات و هجمه های خود قرار داده اند.

 مشرق نیوز نوشت: »لیدر سابق اصالحات چه هزینه ای برای اصالح طلبان رقم زد؟«
بر این اساس اگرچه این جریان نام اصالحات را یدک می کشد اما به نظر نمی رسد که با توجه به وجهه طمع گونه قدرت طلبی و ابزارگرایی و 

تنوع طلبی، بتوان این مجموعه را ذیل یک گفتمان واحد جمع کرد.

 پارس نیوز نوشت: »انشقاق در درون، وحدت در رسانه«
اگر واقعا اصالحات میلیونی است و بدنه این جریان فراگیر، چه نیازی بود تغییر شعار دهند و متمسک به سر دادن شعار اعتدال شوند! اگر 

روحانی نبود اصالحات نمی توانست به رای مردم دست یابد و به قدرت بازگردد؟

عکس روزسایت نگار

هر لحظه که به اربعین 
حسینی نزدیک تر 
می شود، ازدحام 
جمعیت در کربال هم 
باال می رود و میلیون ها 
نفر برای عزاداری 
امام حسین)ع( آماده 
می شوند. در روزهای 
اخیر از سراسر ایران 
صدها هزار نفر برای 
شرکت در این مراسم 
راهی کربال شده اند که 
همچنان نیز ادامه دارد

خبرنامه
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رصدخانه

پاریس، از تروریسم سخت تا تروریسم نرم 
حضور سران کشورهای مختلف جهان در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس

اجــالس جهانی تغییــرات آب و هوا در حالی با حضور ســران بســیاری از 
کشورهای جهان در پایتخت فرانسه آغاز شد که سایه وقایع تروریستی اخیر 
پاریس، بر این گردهمایی بین المللی نیز ســنگینی می کند. به این ترتیب، 
می توان گفت که در این اجالس برای یکی از معدود دفعات، مسائل مربوط 
به تهدیدات امنیتی »نرم« و »سخت« علیه دولت های مختلف جهان، به 
یکدیگر گره خورده و در یک چارچوب واحد مورد توجه و بحث قرار می گیرد. 
در همیــن حال، گزارش هایی از برگزاری برخــی تجمعات اعتراضی علیه 
این اجالس در پاریس و دیگر شــهرهای جهان منتشر شــده که بعضًا به 
درگیری هایی نیز انجامیده است. از یک منظر، هرچند اجالس تغییرات آب 
و هوایی یک گردهمایی به ظاهر فنی و موضوعی است، اما حضور رهبران 
کشورهای مختلف در آن از یک سو و گسترده تر شدن دامنه مفهوم امنیت 
و تهدیدات امنیتی علیه کشورها طی سال های اخیر، به آن اهمیتی بیش 

از یک موضوع صرفًا غیرسیاسی بخشیده است.
 )COP21( »21کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس موســوم به »ُکپ
امروز با حضور سران 150 کشور جهان تحت تدابیر شدید امنیتی کار خود 
را آغاز کرد. در این کنفرانس با حضور 150 تن از ســران کشورهای جهان 
تالش می شود تا توافقی برای محدود کردن میزان افزایش جهانی دمای 
کره زمین به 2 درجه تا ســال 2100 میالدی، حاصل شود. مذاکرات این 
کنفرانس از دیروز )یکشنبه( آغاز شده، اما مراسم رسمی افتتاحیه آن برای 
امروز برنامه ریزی شــده بود. دیروز، فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه با 
بیان این که »مســئله آینده جهان مطرح است«، بار دیگر از انعقاد توافقی 
بلندپروازانــه در مورد تغییرات آب و هوایی دفــاع کرد. این کنفرانس پس از 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، بزرگترین کنفرانس دیپلماتیک دنیا 
محسوب می شود. مراسم رسمی افتتاحیه در ساعت 11 به وقت پاریس در 
ســالن اصلی محل برگزاری نمایشگاه ها در »بورژه« پاریس و با یک دقیقه 
سکوت برای گرامیداشــت قربانیان حمالت تروریستی 13 نوامبر پاریس 
آغاز شــد و پس از آن، اوالند و بان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
ســخنرانی خواهند کرد. بیشتر مقامات تا امشــب، فرانسه را ترک خواهند 

کرد و میدان را به مذاکره کنندگانی خواهند سپرد که تالش دارند در 11 روز 
آینده به توافقی دســت یابند. کنفرانس آب و هوایی پاریس، پس از امضای 
بیانیه جهانی حقوق بشــر در پاریس در ســال 1948 میــالدی، بزرگترین 
کنفرانسی محسوب می شود که تاکنون در این شهر برگزار شده است. لوران 
فابیوس، وزیر امور خارجه فرانســه، ریاست این کنفرانس را بر عهده دارد. 
مقامات فرانسوی انتظار دارند که از این کنفرانس بر خالف کنفرانس 2009 

کپنهاگ، نتیجه ای ملموس و توافقی الزام آور حاصل شود.
این اجالس در شــرایطی برگزار می شــود که از مدت ها پیش، کشورهای 
جهــان و به خصوص کشــورهایی نظیر آمریکا، از برنامه هــای خود برای 
اجالس مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس خبر داده 
بودند. قرار اســت در این اجالس، توافقنامه هایی در راستای کاهش تولید 
آالینده ها، به خصوص گازهای گلخانه ای که تأثیر بسزایی در افزایش دمای 

کره زمین داشته است، بین کشورها به امضا برسد. در این میان، آمریکا در 
تالش است تا چهره ای مثبت در این زمینه از خود نشان داده و نقش کلیدی 
را در این عرصه ایفا کند. در حال حاضر، رئیس جمهور آمریکا در تالش است 
تــا خود را به عنوان یک فعال در زمینه حفاظت از محیط زیســت در جهان 
نشان دهد. ماه گذشته نیز به بهانه حفاظت از محیط زیست، آمریکا اجرای 
خط لوله نفت کانادا به این کشور را لغو کرده بود. اما در حاشیه اجالس امروز، 
بســیاری از فعاالن حفاظت از محیط زیست در پاریس دست به تظاهرات 

زدند که با دخالت پلیس این کشور به خشونت کشیده شد. 
خبرگزاری فرانســه گزارش داده اســت که در شــرایط کنونی، پلیس این 
کشور با استفاده از قانون وضعیت فوق العاده، بدون دریافت مجوز قانونی 
به برخی خانه ها حمله کرده و تعداد زیادی از فعاالن محیط زیست فرانسه 
بازداشت خانگی شــده اند. سایه سنگین تروریســم نیز در این اجالس به 

شدت احساس می شود؛ به گونه ای که برخی از سران کشورهای جهان، 
از جمله رئیس جمهور آمریکا، شــب گذشــته و پس از رســیدن به پاریس 
برای ادای احترام به قربانیان حوادث تروریستی اخیر در پاریس در محل 
وقــوع جنایت ها حضــور پیدا کردند. بر اســاس پیش بینی هــا، نتایج این 
اجالس می تواند به کاهش 300 هزار تنی تولید دی اکسیدکربن به عنوان 
اصلی ترین گاز گلخانه ای عامل گرم شدن کره زمین منجر شود. در شرایط 
کنونی، چین و آمریکا بزرگترین کشورهای آالینده آب و هوای کره زمین 
محسوب می شوند که هر دو این کشورها نیز به شدت با این مشکل دست 

به گریبان هستند.
آلودگی منابع آبی و هوای چین در کنار آب شدن یخ های قطبی و تخریب 
محیط زیســت در آمریکا از جمله مشکالتی اســت که دو کشور بیشترین 
آلوده کننده زمین با آنها روبرو هستند. بنا به گفته هیالری کلینتون، یکی 
از نامزدهــای احتمالی انتخابات ریاســت جمهوری پیــش روی آمریکا، 
این کشور باید ســردمدار مقابله با تغییرات ّآب و هوایی کره زمین باشد. در 
نشست های کارشناسان و نمایندگان کشورها در اجالس های پیشین که 
در کشورهایی مانند پرو برگزار شد، کشورهای مختلف جهان تصمیماتی را 
در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی 
زمین گرفتند که قرار اســت در اجالس کنونی ایــن تصمیمات به صورت 

توافقات رسمی به امضای کشورهای عضو برسد.
به هر حال، آنچه در شــرایط کنونی بیش از هر زمــان دیگری در موضوع 
اجالس آب و هوایی باید مورد توجه قرار گیرد، رویکرد کشورهای مختلف 
به این موضوع است که تغییرات آب و هوا را به عنوان یک تهدید جدی علیه 
امنیت، ثبات و توسعه خود در نظر می گیرند. به این ترتیب، می توان گفت که 
به مرور زمان، در کنار مبارزه با تهدیدات امنیتی »سخت« همچون تهدیدات 
مستقیم مسلحانه، مقابله با »تهدیدات« نرم، از جمله تغییرات آب و هوایی 
نیز به همان اندازه جدی در دستور کار رهبران کشورهای جهان قرار گرفته 
و طرف های مختلف درصــدد یافتن راهکاری برای حل و فصل مســائل 

مربوط به این حوزه هستند. 

بوکسور ایرانی- استرالیایی، قاچاقچی از آب درآمد! 
چهار فرد پناهنده به استرالیا، متهم هستند که اقدام به قاچاق محموله های موارد مخدر به ارزش میلیون ها دالر به سیدنی کرده اند. سه تن از این افراد که اصالت ایرانی دارند، اکنون به این جرم در بازداشت به سر می برند. طرح قاچاق مواد 
مخدر از سوی این افراد، تحت هدایت فردی به نام سعید قربان پور تدوین شده بود. انوشیروان نوریان که عضو تیم بوکس ایران در المپیک سیدنی بود نیز به دلیل ارتباط با این شبکه قاچاق در مظان اتهام قرار دارد. هرچند این افراد مدعی 

بودند که به دلیل شرایط بی ثباتی و وجود جنگ در خاورمیانه به استرالیا رفته اند، اما دو تن از آن ها برای فراهم کردن ترتیبات قاچاق یک محموله 90 کیلویی سودوافدرین به استرالیا، دوباره به منطقه سفر کرده بودند.
نوریان روز چهارشنبه گذشته در دادگاهی در استرالیا متهم شد که در فاصله ماه فوریه 2014 تا فوریه 2015، در قاچاق محموله های بزرگ سودوافدرین به این کشور دست داشته است. وی پس از پناهنده شدن، در سال 2004 در ترکیب 
تیم ملی استرالیا در المپیک آتن حاضر شد و یکی از بخت های کسب مدال نیز بود که البته نتوانست به مقامی باالتر از نهم دست پیدا کند. پلیس استرالیا می گوید قربانپور عضو فعال یک سندیکای مجرمانه بین المللی بوده است. محموله 
ســودوافدرین که وی به دســت داشتن در قاچاق آن متهم است، در ماه ژوئیه 2014 در پوشش بسته های چای وارد سیدنی شده بود. گفتنی است نوریان که در ســال 2000 در قالب تیم ایران برای شرکت در مسابقات المپیک به سیدنی 

رفته بود، به دلیل دوپینگ از مسابقات کنار گذاشته شد و پس از پناهندگی، در المپیک 2004 برای استرالیا به میدان رفت. 

تظاهرات جهانی علیه تغییرات آب و هوایی .

بارش شدید برف در 
اسکاتلند.

یک میمون دم دراز در انتظار غذا و پذیرایی در جشنواره »بوفه میمون« تایلند. این جشنواره هرسال در ماه نوامبر در بانکوک 
برگزار می شود.

بحران آلودگی هوا 
در پکن چین.

 افزایش 80 درصدی تلفات 
تروریستی در جهان

سومین گزارش ساالنه »شاخص تروریسم جهانی« که به بررسی آثار 
تروریسم در 162 کشور جهان پرداخته، نشان دهنده رشد و گسترش 
تروریسم در سطح جهان است. بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان 
اقدامات تروریستی در سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است. 
در سال 2014 این رقم 32 هزار و 658 نفر بوده که در مقایسه با 18 
هزار و 111 نفر سال قبل رشد چشمگیری داشته است. بوکو حرام و 
داعش به طور مشترک مسئول 51 درصد از این تلفات انسانی هستند. 
خسارت مالی اقدامات تروریستی اکنون بالغ بر 52.9 میلیون دالر 

است که نسبت به سال قبل تا 61 درصد افزایش یافته است. 

 احتمال همکاری غرب با ارتش 
سوریه علیه داعش

وزیر دفاع آلمان از احتمال همکاری با نیروهای دولتی سوریه 
برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داده است. اورسوال وان 
در لین، اعالم کرد ایــن احتمال وجود دارد که نیروهای دولتی 
ســوریه در تالش های بین المللی علیه گروه تروریستی داعش 
مشارکت کنند. وی مدعی شد هرچند هیچ آینده ای را با حضور 
بشــار اسد در ســوریه نمی توان متصور بود، اما نیروهای ارتش 
سوریه می توانند علیه داعش به خدمت گرفته شوند؛ همان گونه 
که در عراق چنین کاری صورت گرفت و نیروهای محلی هدف 

آموزش قرار گرفتند.

 افزایش موج ترک داعش و فرار از 
سوریه به عراق

بر اســاس گزارش نهادهای اطالعاتی و تصاویر هواپیماهای 
بدون سرنشین آمریکایی، روی گرداندن اعضای داعش از این 
گروه، موجب کاهش تروریســت های افراط گرا در عراق در ماه 
گذشته شده است. استیو وارن، سخنگوی ائتالف ضدداعش 
اظهار داشــت: »فرار گســترده جنگجویــان داعش، کاهش 
افراد مســتقر در مراکز ایست بازرســی این گروه و مجبور شدن 
جنگجویان باال دستی داعش برای انجام وظایف عادی به علت 
کمبود نیرو، نشــان می دهد حمالت هوایی به رهبری آمریکا و 
پیشروی نیروهای کرد، موجب تضعیف این گروه شده است«.

 طعنه یونان به ترکیه درباره 
سرنگونی جنگنده روسی

نخست وزیر یونان در گفت و گو با همتای ترکیه ای خود، اظهاراتی 
طعنه آمیز را درباره سرنگونی جنگنده »سوخو-24« مطرح کرده 
اســت. الکســیس ســیپراس خطاب به داووداوغلو گفته جای 
خوشبختی است که خلبانان یونانی مانند خلبانان ترکیه ای عصبی 
نیستند. وی این اظهارات را در جریان نشست روز گذشته سران 
اروپایی در بروکســل و با اشاره به مســئله مهاجران و اقدام مداوم 
خلبانان ترکیه ای در نقض حریم هوایی یونان ابراز داشت. دولت 
یونان چندی پیش اعالم کرده بود که هواپیماهای ترکیه فقط در 
سال 2014 بیش از 2244 بار حریم هوایی یونان را نقض کرده اند.

بین الملل
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خانه ای از جنس »قسط«
جزئیات بیشتر از طرح فروش قسطی مسکن

تنها در حدود یک هفته پیش بود که اظهارات جالب توجه 
وزیر راه و شهر ســازی در در پانزدهمین همایش سیاست 
های توسعه مسکن مانند پتکی بر سر افکار عمومی نشست. 
ســخنانی که البته بخش مهمــی از آن در مــورد اقتصاد 
مسکن در کشور بود و به ویژه انتقاداتی شدید از شهرداری 
در مورد شــهر فروشی را در بر داشت. شــاید یکی از جالب 
ترین بخش های سخنان آخوندی در این مراسم مربوط به 
شاخص زمان خرید مسکن در کشور بود. آخوندی در این 
همایش گفت: زمان الزم برای تملک واحدهای مسکونی 
که میانگین 12 ســال بود این عدد برای اقشــار کم درآمد 
از 20سال هم گذشته اســت. این سخنان به خوبی عمق 
فاجعه اقتصادی مسکن در کشوری در حال توسعه و رو به 

رشد را نشان میدهد.
این در حالی اســت که طرح وزارت راه و شــره سازی تحت 
عنوان مسکن اجتماعی که قرار است جایگزین جدی طرح 
مسکن مهر دولت قبل شــود – طرحی که از همان ابتدای 
شــروع به کار دولت جدید با انتقادات فــراوان روبرو بود – بر 
اساس مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد، به اجتمال 
زیاد تا چند سال دیگر قابل پیگیری نخواهد بود. مهمترین 
این مشــکالت تامین اعتبار و مال این طرح اســت و این 
موضوع را روز گذشته معاون آخوندی به صراحت بیان کرده.
سیدمحمد پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 
با بیــان این  که پولی برای اجرای طرح مســکن اجتماعی 
نداریــم، گفته:  برای رکــن اصلی این قضیــه یعنی تامین 

مالــی چه در بخش ســهم دولت و چه بخشــی که مربوط 
به تسهیالت بانکی اســت، اقدامی صورت نگرفته است. 
وی بیان کرده است که  هنوز اقدامی در رابطه برای تامین 
مالی کســانیکه خودشــان می خواهند -در طرح مسکن 
اجتماعــی- صاحب واحد شــوند یا چه این که کســانیکه 
می خواهنــد واحد احداث کــرده و به صــورت اجاره داری 
نگهداری کنند، صورت نگرفته است. با این تفاسیر نمیتوان 
امیدی جدی به طرح جدید و جایگزین مسکن مهر در کشور 
داشت و این موضوع را باید در کنار موضوعی که آخوندی در 

همایش سیاست های توسعه مسکن بیان کرده قرار داد.
امــا در جایی که طــرح های دولتی به بن بســت رســیده 
اســت، اخیرا خبر از طرحی با همکاری انبوه سازان بخش 
خصوصی رســیده که میتواند حرکتی جدی برای توســعه 
بخش مسکن در کشور باشد. حرکتی که البته هم برای انبوه 
سازان نان دارد و هم برای متقاضیان مسکن آب. اخیرا خبر 
از آن رسیده است که بانک مرکزی نیز به حمایت از این طرح 
پرداخته که میتوان دالیــل آن را فرار از تامین مالی طرحی 

هزینه بر مثل مسکن اجتماعی دانست.
اخیرا علی چگنــی مدیرکل برنامه ریــزی و اقتصاد وزارت 
مسکن و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دوم سیما گفت: پیش بینی ما این است که قیمت ها تا بهار 
ســال آینده هم ثابت باقی بمانــد. وی در خصوص اجرای 
طرح فروش مســکن قسطی گفت: هنوز مصوبات نهایی 
اجرای این طرح از بانک مرکزی گرفته نشده است. چگنی 

اظهارداشــت: در ماده 14 قانون ساماندهی بازار مسکن، 
فروش مســکن به صورت لیزینگ، فروش ســندیکایی و 
قســطی دیده شــده که گروه هدف در آنها طبقه متوسط و 

باالتر است.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با 
اشاره به اینکه 60 درصد مردم تهران در پی خرید واحدهای 
60 متر و کوچکتر هســتند، گفت: در آینده باید سازندگان 
به سمت ســاخت مســکنی بروند که مورد تقاضای مردم 
است. چگنی تصریح کرد: طرح فروش مسکن به صورت 
قسطی، واحدهای موجود را هدف قرار داده است و طبیعتًا 
نمی تواند واحدهای مســکونی بزرگ را پوشش دهد، زیرا 
بانک مســکن محدودیت هایی برای ارائه تســهیالت در 

این زمینه دارد.
وی گفت: بدون شک اجرای این طرح به خروج بازار مسکن 
از رکود کمک می کند، زیرا حجم قابل توجهی از نقدینگی 
وارد بازار می شــود. مدیرکل برنامه ریــزی و اقتصاد وزارت 
مسکن و شهرسازی، دولت را تنها سیاست گذار در بخش 
مسکن دانســت و افزود: این بخش حقیقی و حقوقی و در 
مجموع مردم هستند که ســازندگان واحدهای مسکونی 
به شــمار می روند. چگنی تصریح کــرد: 20 درصد ارزش 
افزوده و 20 تا 30 درصد مجموع سرمایه گذاری های کشور 
در بخش مسکن اســت. وی همچنین گفت: هم اکنون 
باالترین نرخ سود بانکی به سپرده ها داده می شود که باید 

در نهایت نرخ سود آنها تعدیل شود.  

رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مســکن هم در ارتباط 
تلفنی با این برنامه با اشــاره به اینکه 18 شــهریور امســال 
بانک مرکزی با اجرای طرح فروش قسطی مسکن و ورود 
بانک مســکن به آن موافقت کرده اســت، گفت: موافقت 
اصولی در بانک مرکزی برای اجرای این طرح گرفته شده 
است. محمدحسن مرادی با بیان اینکه هم اکنون مباحث 
حول نحوه محاسبه کارمزد در جریان است، افزود: اینکه 
بانک عاملیت وصول اقســاط را صرفًا داشته باشد و هیچ 
گونه تضمینی نپذیرد و نرخ کارمزد آن ســه درصد باشد و یا 
اینکه بانک پرداخت اقساط پرداخت نشده را هم تضمین و 

نرخ سود آنرا 5 درصد محاسبه کند، در حال بررسی است.
در همین حال، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه 
سازان کشور با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن 
را انبوه سازان شهریور پارسال به دولت ارائه کردند، گفت: 
برنامه ریزی ما در قالب ســه طرح برای فروش مسکن به 

اقشار پایین، میانه و طبقه باالی جامعه بود.
حال گویا این طرح به شکلی جدی در دستور کار قرار میگیرد 
و هرچند هنوز ساز و کار عملیاتی ساختن آن به شکل کامل 
و با جزئیات مشــخص نیست، میتوان امید داشت که یک 
چنین طرحی خال های مسکن مهر را پر کرده و با ارئه خانه 
ای از جنس قسط به متقاضیان مســکن، هم این حوزه را 
به عنوان یکی از مهمترین حوزه های اقتصاد در کشــور از 
رکود خارج سازد و هم بخش مهمی از تقاضای مسکن در 

کشور را پوشش دهد.

جزئیات فروش نفت به انگلیس و فرانسه
رکن الدین جوادی در درباره آخرین 
وضعیت از ســرگیری صادرات نفت 
ایــران بــه کشــورهای انگلیــس و 
از  برخــی  بــا  گفــت:  فرانســه، 
شرکت های انگلیســی و فرانسوی 
به منظــور صادرات نفــت به این دو 
کشــور انگلیس توافق هایی انجام 

شده است. معاون وزیر نفت با اعالم اینکه شرکت های 
نفتی فرانسوی و انگلیسی عالقه مند به خرید نفت خام 
از ایران در دوران پساتحریم هســتند، تصریح کرد: از 
این رو به محض لغو تحریم ها، فــروش نفت از طریق 
شــرکت ها به این دو کشــور از ســر گرفته خواهد شد. 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه صادرات نفت به انگلیس و فرانسه صرفا 
از طریق شــرکت های شــل و توتال انجام می شــود؟ 
اظهار داشت: عالوه بر شرکت های شل و توتال، سایر 
شرکت های اروپایی هم به منظور انتقال و صادرات نفت 

خام ایران به انگلیس و فرانسه اعالم 
آمادگی کرده و مذاکراتی در این باره 
انجام شده است. این مقام مسئول 
اخیرا در گفتگــو با مهر در خصوص 
امضای قراردادهــای جدید فروش 
نفت خام ایران به شــرکت های شل 
انگلیس و توتال فرانسه، بیان کرده 
اســت: شــرکت ملی نفت تاکنون با همه خریداران و 
مشتریان سنتی خود مذاکره داشته است و محدودیتی 
به منظور از سرگیری فروش نفت و امضای قراردادهای 
جدید نفتی با شل و توتال و سایر شرکت های نفتی وجود 
ندارد. پیش بینی می شــود در صورت لغو تحریم ها در 
مرحله اول ایران روزانه 500 هزار بشکه ظرفیت تولید و 
صادرات نفت خام خود را افزایش دهد که بخشی معادل 
40 درصــد از این افزایش تولید روزانه پاالیشــگاه های 
نفت ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانســه، انگلیس و سایر 

کشورهای اروپایی شود.

پانزده درصد خانوارهای کشور زیر خط فقر هستند
دانشــکده   هیأت علمــی  عضــو 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: طبق آمار رســمی 15 درصد 
خانوارهــای کشــور زیر خــط فقر 
هســتند که پژوهش های برخی از 
اساتید نشان می دهد که 40 درصد 
از خانوارهای کشــور زیــر خط فقر 

هستند. دکتر سید احســان خان دوزی در یک برنامه 
تلویزیونــی گفت: وضعیــت عدالت در حــال حاضر 
در کشــور مناســب نیســت. با وجود تمام آموزه های 
دینــی و علیرغم تمــام کارهایی کــه در زمینه عدالت 
تاکنون صورت گرفته تا وضــع مطلوب فاصله زیادی 
داریــم. وی در بیــان مصادیق یکــی از بی عدالتی ها 
گفت: بررســی فیش حقوقی مجموعــه مدیران یک 
صندوق بازنشســتگی که در شرف ورشکستگی است 
نشــان می دهد که حقــوق پایه مدیــران این صندوق 
بازنشســتگی 19 میلیون و 300 هزار تومان است که 

بــا جمع مزایــا حقوق مدیــران این 
صندوق بازنشستگی 31 میلیون و 

400 هزار تومان می شود.
این اقتصــاددان در بیان وضع فقر 
در کشور گفت: مردم ما مثل مردم 
کشــوری مثل هنــد با فقــر مواجه 
نیســتند. در هند افراد فقیر در کنار 
خیابان به دنیا می آینــد و در کنار خیابان می میرند، اما 
خوشبختانه این چنین صورتی از فقر را در کشور نداریم. 
در دنیا هر 40 روز یــک میلیون نفر بر اثر فقر می میرند 
که 85 درصد از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند. 
خان دوزی گفت: در کشور ما اما وجود دیگری از فقر 
وجود دارد. آخرین سرشماری کشــور در سال 1390 
انجام شد، مرکز آمار کشور اعالم کرد 75 هزار خانوار در 
کشور در زاغه، کپر و چادر زندگی می کنند. خوزستان، 
سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین جمعیت کپر 

نشینی را دارند.

چرا بورس اینگونه شد؟
شهریار شــهمیری کارشناس مســائل بازار سرمایه 
در خصوص وضعیت فعلی بورس کشورمان گفت: 
هــر بازاری کــه براســاس مکانیزم عرضــه و تقاضا 
دســتکاری شــود، ممکن اســت که در کوتاه مدت 
نتایج مثبتی در پی داشــته باشــد اما نبایــد یک بازار 
کارآمد را دســتکاری کــرد، زیرا این اقــدام منجر به 
ناکارآمدی و عدم شــفافیت خواهد شــد. وی ادامه 
داد: ســرمایه گذاران بورســی همــواره از المان هــا 
 تاثیر می گیرند و این نشــانه ها هستند که بر رفتار آنها 

تاثیرگذارند.
این تحلیلگر مســائل بــازار ســرمایه تصریح کرد: 
در کشــور ما دو ریسک سیســتماتیک بین المللی 
و داخلــی بر بورس تاثیرگذار اســت. ریســک های 
سیســتماتیک روز به روز در حال بهبود اســت و با 
نزدیک شــدن به زمان اجرای برجام، اثرات مثبت 

آن نمایان می شود. 
وی اضافه کــرد: ممکن اســت که اثــرات مثبت 
برجام در ذات آن نباشــد اما اتفاقاتــی که به دنبال 
آن می افتــد و فرصت ها و راه های تجــاری که باز 
می شــود، می تواند یــک افق بلندمــدت دید برای 

سرمایه گذاران به وجود آورد.
شهمیری گفت: در بخش داخلی نیز محدودیت هایی 
در قوانین و صنایع بورسی حاکم است و 6-5 صنعت 
بزرگ بورسی از جمله پتروشیمی، پاالیشی، کاالهای 
فلــزی، خودرو، بانکــداری و ... بیــش از 70 درصد 
بورس را به خود اختصــاص داده اند و محدودیت ها 
و قوانین اعمال شــده در این بخش ها بر کل بورس 

تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی بورس به دلیل 
درگیری هــای مربــوط بــه قیمت گــذاری خوراک 
پتروشــیمی ها فرسوده شده اســت، تصریح کرد: ما 
نباید بازار سرمایه مان را با بازار سرمایه سایر کشورها 
مقایسه کنیم، زیرا بازار سرمایه ما مقیاس های خود 

را دارد.
شــهمیری تاکید کرد: ما باید از فرصت ها اســتفاده 
کنیــم و ابهاماتــی را کــه در زمینه هــای مختلف از 
جملــه قیمت گذاری هــا و ... برای ســرمایه گذاران 
وجــود دارد را در بورس مــان مرتفــع کنیــم، این در 
حالی اســت که همه تصمیماتی کــه در حال حاضر 
توسط سرمایه گذاران بورســی اتخاذ می شود، همه 
بــر مبنای کوتاه مدت اســت و آنهــا نمی  توانند برای 
بلندمــدت تصمیم گیــری کنند، زیرا افق دیدشــان 
 مشخص نیســت و همواره در یک شــرایط انتظاری 

به سر می برند.
وی با انتقاد از عدم شفافیت وضعیت قیمت گذاری ها 
در برخی صنایع و مشکالت مربوط به بهره مالکانه و 
... گفت: این موضوعات صنایع بورسی را با مشکالتی 
مواجه کرده اســت، همچنین کاهــش قیمت مواد 
اولیه، سودهای باالی پرداختی در صنعت بانکداری، 
ابهامات صنعت خودرو و ... همگی بر بورس تاثیرگذار 

است.
شــهمیری گفت: هم اکنــون فصــل بودجه ریزی 
اســت و تــا مشــخص شــدن وضعیــت بودجــه تا 
حــدودی بازار در انتظــار خواهد بود. بر این اســاس 
الزم اســت کــه المان ها حداقــل برای چند ســال 
آینــده مشــخص باشــد تــا شــرکت ها بتوانند یک 
 برنامه ریزی و تصمیم چند ســاله بــرای خود اتخاذ 

کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: تمامــی این عوامل دســت 
بــه دســت هــم داده و شــرایط انتظــاری را ایجاد 
 کــرده و هیچکس اطمینانــی از ادامه این شــرایط 

ندارد.

رصدخانه

بانک مرکزی: زمان خرید مسکن فرا رسید
بــازار  گــزارش تحــوالت 
مسکن شهر تهران در آبان 
ماه سال 1394 که برگرفته 
از آمارهــاي خام ســامانه 
ثبــت معامــالت امالک و 
مســتغالت کشــور است، 
توســط اداره بررســي ها و 

سیاست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهیه و 
منتشر شد. براســاس این گزارش در آبان  ماه 
سال 1394، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربناي واحد مسکوني معامله 
شــده از طریق بنگاه هــاي معامالت ملکي 
شهر تهران 38.5 میلیون ریال بود که نسبت 

به ماه مشابه ســال قبل با 
2.0 درصــد کاهش همراه 
بوده اســت، همچنین در 
آبان ماه تعــداد معامالت 
آپارتمان هــاي مســکوني 
شــهر تهران بــه 12056 
واحد مســکوني رسید که 
نســبت به مــاه قبل و ماه مشــابه ســال قبل 
بــه ترتیــب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشــان 
مي دهــد. تت مجموت ثبات نسبي قیمــت ها در 
باتات مسکن طي تتسات اخیر فرصت مناسبي 
بــرای تتتت خريداتات به باتات مسکن فراهم 

نموته است.

آغاز مذاکره با »فیات« برای ساخت خودرو در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از آغــاز مذاکــرات یکی از 
خودروسازان ایرانی به فیات 
ایتالیا خبر داد و گفت: این 
شــرکت برای همــکاری با 
خودروســاز ایرانــی اعالم 
آمادگی کرده و ایران نیز برای 

همکاری استقبال می کند. محمدرضا نعمت 
زاده روز گذشته در حاشیه همایش تجاری ایران 
و ایتالیا در سالن همایش برج میالد در نشستی 
خبری با حضور خبرنــگاران ایرانی و ایتالیایی 
افزود: بیش از 10 ســال پیش مذاکراتی بین 
خودروســازان ایرانی و فیات انجام شده بود اما 

از آنجایــی که این شــرکت 
با آمریکا همــکاری خود را 
آغاز کــرد، به فیــات اجازه 
همکاری با ایران داده نشد. 
وزیر صنعت از آمادگی برای 
همکاری با فیات برای تولید 
خودروهای سبک، تجاری، 
موتورهای گازســوز و اتوبوس خبر داد و گفت: 
بر اساس برنامه ریزی ها، قرار است در کمتر از 
10 سال، سه میلیون خودرو تولید شود که یک 
سوم آن صادراتی باشــد. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرد در زمینــه خودرو به دنبال 

شرکای معتبر هستیم. 

آبلیموهای غیراستاندارد لزوما تقلبی نیستند
ملــی  ســازمان  رییــس 
استاندارد تاکید کرد که همه 
آبلیموهای غیراســتاندارد 
لزومــا تقلبــی و بی کیفیت 
نیســتند. نیــره پیروزبخت 
دربــاره  انتقــاد برخــی از 
شــرکت های آبلیمو مبنی 

بر غیراستاندارد اعالم شــدن برند آنها به دلیل 
بسته بندی اظهار کرد: وقتی استاندارد طراحی 
می شــود که موارد مود نظــر از هر جهت کامال 
رعایت شــود، حال آنکه مربوط به بسته بندی یا 
ویژگی های خود محصول باشــد، باید هر نظر 
استاندارد باشد. وی افزود: اگر استاندارد مشکلی 

دارد مــا همیشــه آمادگــی 
پذیرش هرگونه پیشنهاد برای 
اصالح یا تجدید نظر استاندارد 
مربوطــه را داریــم؛ بنابراین 
اطالعــات دهند تا بررســی 
کنیم. رییس ســازمان ملی 
استاندارد با بیان این که برخی 
واحد های تولیدی آبلیمو مشــکل بسته بندی و 
اوزان داشتند، ادامه داد: بسته بندی در حجم زیاد 
اولین خطری که دارد این است که مصرف کننده 
یک بسته بزرگ می خرد و بعد از مدتی استفاده، 
آن محصول کپک می زند که ما این را ناشــی از 

کیفیت بد آبلیمو می دانیم نه بسته بندی.

آی تی
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پنجره

10 راهکار ضد استرس!
چه کنیم کمتر نگران باشیم و بیشتر خوشحال؟

احساس آشفتگی و استرس بخاطر دستورات ضد و نقیض رئیستان یا سه کیلو 
افزایش وزنی که پیدا کرده اید، مشــکلی را حل نمی کند. همانطور که نمی توانید 
آب و هوا را کنترل کنید، با گفتن جمله”نگران نباش” به خودتان نیز نمی توانید کار 
مفیدی انجام دهید. در عوض می توانید از نگرانی به نفع خودتان استفاده کنید. 
کمبرلی مدالک، سازمان دهنده حرفه ای در این باره می گوید: باید یاد بگیرید که 
چگونه نگرانی را تشــخیص دهید و سپس آن را با تفکر، جایگزین کنید. نگرانی 
وقتی بوجود می آید که افکار شما درگیر یک مشکل می شوند. اما تفکر زمانی است 
که شما برای پیدا کردن یک راه حل، تمرکز می کنید. نگرانی، بی فایده است اما 
تفکر باعث پیشرفت می شــود.  این نکات را دنبال کنید تا نگرانی تان را به نتیجه 

مطلوبی برسانید:

۱. هدفمند، نگران باشید
روانپزشــک ادوارد هاوول می گوید: به احتمال زیاد، مشــکل شــما آن چیزی 
نیست که بیش از حد نگرانش هســتید بلکه چیزی است که برای مقابله با آن، 
استراتژی های معدودی دارید. او توصیه می کند که بنشینید و یک ورق کاغذ را به 

سه ستون تقسیم کنید. در ستون اول، تمام نگرانی هایتان 
را بنویسید. در ستون دوم، بدترین چیزی که ممکن است در 
مورد نگرانی هایتان اتفاق بیفتند، بنویسید و در ستون سوم، 
سه یا چهار استراتژی برای مقابله با “بدترین اتفاق ممکن” 
بنویســید و دور یکی از آنها که فکر می کنید می توانید بکار 
ببرید، خط بکشید. سپس آن را انجام دهید. یک برنامه قابل 

اجرا تقریبًا همیشه، پادزهری برای نگرانی است.

۲. نگرانی هایتان را بزرگ نکنید
یکــی از چیزهایی که نگران اتفاق افتادنشــان هســتیم، 
چیزهایی هســتند که کنترل کمی روی آنها داریم یا اصال 
نمی توانیم آنها را کنترل کنیم مانند اخراج از کار. از خودتان 
بپرســید که آیا این نگرانی، واقعا فایده ای دارد؟ اســتفان 
سلطانف، دکتر و اســتادیار روانشناسی در دانشگاه پپردین 
کالیفرنیــا می گویــد: هر چیــزی که در مــوردش ناراحت 
هستید، به احتمال زیاد، آنقدری که فکر می کنید ترسناک 
نیست. هنگامیکه این ترس را بررســی کنید و بپذیرید که 

احتمالش کم است یا از کنترل شما خارج است، کمتر در موردش نگران می شوید.

3. بهترین سناریوی ممکن را تصور کنید
رالی مک آلیستر، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت عمومی می گوید: تصور کنید 
در حال مقابله با یک مشکل هستید و آن را با موفقیت حل می کنید. اگر نمی دانید 
یا نمی توانید بفهمید که بهترین داستان ممکن چه چیزی است، رسیدن به آن، 
بسیار دشوارتر می شود. هنگامیکه نگرانی ها یا چالش های جدید بوجود می آیند 
به دنبال یک قســمت مثبت و امیدوار کننده باشید. مک آلیستر میگوید: هرگاه 
یک موقعیت جدید پیش می آید، بالفاصله از خودتان بپرسید که قسمت مثبت 
ماجرا چیست؟ مثال اگر در مورد نتیجه یک آزمایش نگرانید، به خودتان بگویید 
که به سالمتی تان اهمیت می دهید و مهم نیست که چه اتفاقی می افتد. پس بهتر 

است به جای 6 ماه بعد، همین حاال متوجه بیماری تان شوید.

4. کارهایتان را به بعد موکول نکنید
آیا عــادت دارید کارهایتان را بــه تعویق بیندازید؟ اینکار بیشــتر از آنچه که فکر 
می کنید، شــما را مضطرب می کند. جان راولی، پزشک خانواده در انجمن بین 

المللی علوم ورزشــی می گوید: بسیاری از مردم عادت دارند که به مشکالتشان 
رسیدگی نکنند تا زمانیکه آنها غیر قابل کنترل شوند. کاری را که باید انجام دهید، 
همین امروز انجام دهید. اگر برای اجرای یک پروژه بزرگ کاری تا دقیقه آخر صبر 
کنید، انجام آن، غیر ممکن تر بنظر می رسد. در عوض آن را به کارهای کوچکی 
تقسیم کنید که می توانید در طول هفته، قبل از به پایان رسیدن مهلت پروژه انجام 
دهید. شاید تقسیم پروژه، نگران کننده بنظر برسد اما به محض اینکه اولین قدم 

را بردارید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.

5. خودتان را تشویق کنید
اغلب اوقات، برای رهایی از نگرانی فقط کافی اســت کمی خودتان را تشــویق 
کنید. گاهی اوقات، ما بدترین دشــمنان خودمان هســتیم. دکتر ساندرا هاربر 
می گوید: برای اینکه با خودتان مهربان باشــید، برای یــک روز وانمود کنید که 
روی سرتان یک حباب کارتونی دارید و جمالت مثبت به خودتان بگویید. آنها را 
یادداشت کنید و دوباره بخوانید. صحبت منفی با خودتان، شما را در دردهایتان 
غرق می کند. در عوض، همانطور که از بهترین دوستتان حمایت می کنید و به 

او انرژی می دهید به خودتان نیز انرژی و انگیزه دهید. اینکار در ابتدا، مســخره 
و بچگانه بنظر می رسد اما وقتی متوجه شــدید در حال گفتن حرف معنی داری 

هستید، صبر کنید و کمی به آن بها دهید.

6. کار بهتری برای انجام دادن پیدا کنید
یــک راه دیگر برای نادیده گرفتن نگرانی این اســت کــه در ذهنتان، موضوع را 
عوض کنید. مک آلیســتر می گوید: فعالیتی انجام دهید که شــما را شاد کند یا 
تمام توجه شما را جلب کند. تحقیقات دانشگاه مریلند نشان می دهد که شادترین 
مردم، به میزان 30% کمتر در جلوی تلویزیون وقت می گذرانند. یک دلیل شاید 
این باشد که تماشــای تلویزیون باعث می شــود که غرق در افکارتان شوید و در 
مورد نگرانی هایتان، بیشتر فکر کنید. دکتر اســتفان الردی، نویسنده “درمان 
افسردگی” توصیه می کند برای متوقف کردن این چرخه نگرانی، با یک دوست 
صحبت کنید. یک مکالمه دو طرفه خوب، انرژی ذهنی زیادی می گیرد بنابراین 

وقتی در حال مکالمه هستید، فکر و خیال کردن دشوار است.
یــک راه دیگر برای پرت کردن حواس: یک کار نشــاط آور انجــام دهید مثال با 
کنســول بازی کودکتان برقصید یا جلوی خانه بســکتبال بــازی کنید. به گفته 

الردی، هماهنگی حرکات شــما به تمرکز زیادی نیاز دارد بنابراین نمی توانید به 
نگرانی هایتان فکر کنید.

۷. یک حرکت قدرتی را تمرین کنید
آیا تا بحال دیده اید که یک بازیکن بسکتبال قبل از پرتاب آزاد، سه بار دریبل بزند 
یا یک بازیکن بیس بال قبل از اینکه توپ پرتاب شــود، چند باز تب را بچرخاند و 
عقب و جلو کند! راولی توصیه می کند دفعه بعدی که احساس استرس یا نگرانی 
کردید، یک حرکت قدرتی مشابه انجام دهید. او می گوید: حرکت شما می تواند 
ساده باشد مثال رساندن دو انگشت دستانتان به هم. مهم این است که خودتان 
را در یک نگرش ذهنی مثبت قرار دهید و سپس این حرکات را بارها انجام دهید 
تا ملکه ذهنتان شود سپس هنگامیکه در یک وضعیت پر استرس هستید فقط 
کافی اســت دو انگشــتتان را به هم برسانید. این کار به شــما کمک می کند که 

احساس آرامش و تمرکز کنید.

8. صاف تر بایستید
یک راه سریع برای بهبود خلق و خو این است که مراقب طرز 
ایستادن و نشستنتان باشید. هنگامیکه محققان دانشگاه 
ایالتی اوهایو از شرکت کنندگان در یک مطالعه خواستند که 
میزان مهارتشان نسبت به فرصتهای شغلی را ارزیابی کنند، 
دریافتند آنهایی که این کار را با طرز نشستن مناسبی انجام 
داده بودند نسبت به کسانی که در هنگام نشستن به جلو خم 
شده بودند، به توانایی هایشان مطمئن تر بودند. دکتر ریچارد 
پتی، روانشــناس و مســئول این تحقیــق می گوید: مردم 
در زمانیکه بطور درست و مســتقیم می نشینند، احساس 
اعتماد بنفس می کنند و می تواننــد آن اعتماد بنفس را به 

افکار فعلی شان ارتباط دهند.

۹. زودتر بخوابید
شــاید غیر منطقی بنظر برســد که به یک فــرد مضطرب 
بگوییم زودتــر بخوابد اما نگرانی و اضطراب اواخر شــب، 
یکی از دالیل بی خوابی اســت. به یاد داشته باشید که هیچ 
چیز مانند خستگی نمی تواند به اعصاب و توانایی شما برای 
فکر کردن آسیب برساند. دکتر تام لوب می گوید: خستگی، هر نوع اضطراب را 
تشدید می کند. برای بخواب رفتن علی رغم افکار نگران کننده تان، دکتر جوی 
والسلبن ، متخصص خواب می گوید که یک دفتر نگرانی داشته باشید)دفتری 
که چند ساعت قبل از خواب در آن، افکاری که ممکن است شما را بیدار نگه دارد 
بنویسید(. سپس وقتی آن افکار، دیرتر وارد ذهنتان شد به خودتان بگویید: من 
نمی توانم امروز برای رفع آن، کاری انجــام دهم پس در موردش فکر نمی کنم. 
کارشناسان دیگر توصیه می کنند که آن نگرانی ها را واقعا از اتاق خوابتان بیرون 

بیندازید. دفتر را به اتاق دیگری ببرید و تا صبح آنجا بگذارید.

۱0. خودتان را بخندانید
اینکه بخاطر فشــار کاری و اســترس، سه شب نتوانید شــام بخورید اصال چیز 
خنده داری نیست. اما تالش برای خندیدن یا لبخند زدن می تواند این وضعیت 
را بهتر کند. دکتر بروس رابین، مدیر پزشکی برنامه شیوه زندگی در مرکز پزشکی 
دانشــگاه پیترزبورگ می گوید: سه یا چهار خاطره انتخاب کنید که همیشه شما 
را به خنده می اندازند و آنها را در ذهنتان نگه دارید. ســپس وقتی چیزی شــما را 

ناراحت می کند، به آنها فکر کنید و به خودتان بخندید.

سه راهکار پیشگیری از سرطان پروستات
شــفاآنالین- بیش از نیمی از ســرطان پروستات ُکشنده پروســتات در مردان 60 سال به باال 
با رعایت چند عادات ســالم قابل پیشــگیری اســت. در برخی موارد، بیماری ُکشنده است و بر 
ســالمت اســتخوان ها و ســایر اعضای بدن فرد تاثیر می گذارد.کنفیلد در این باره می گوید: 
»نکته جالب این است که ورزش های سنگین همراه با تعرق زیاد باالترین تاثیر را بر پیشگیری 
از ابتال به سرطان پروستات دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که انجام ورزش های شدید به همراه 
تعریق در مردان حداقل به مدت ســه ســاعت در هفته موجب کاهش خطر بروز این سرطان تا 

34 درصد می شود.«
خوردن حداقل هفت وعده گوجه فرنگی در هفته موجب ریســک کاهش سرطان پروستات تا 
15 درصد، مصرف یک وعده ماهی چرب در هفت موجب ریسک کاهش بیماری تا 17 درصد، 

و عدم مصرف گوشت قرمز موجب کاهش ریسک بیماری تا 12 درصد می شود. 

علل پرفشاری خون در کودکان
فارس- محمدحسین سلطان زاده متخصص کودکان و نوزادان گفت: پرفشاری خون همچون 
اســلحه ای به شمار رفته که اعضاء حیاتی بدن مانند چشم، مغز، قلب و کلیه را نشانه می گیرد 
و می تواند منجر به کوری، افزایش شیوع سکته های قلبی مغزی و نارسائی کلیه شود.در افراد 
بالــغ بیش از 90 درصد فشــار خــون از نوع اولیه، یعنی بدون هیچ علت پزشــکی بوده ولی در 
کودکان، بیش از 80 درصد فشار خون باال، از نوع ثانویه و ناشی از یک بیماری زمینه ای است 
که باید علت آن جســتجو شــود. وی افزود: در افراد بالغ بیش از 90 درصد فشــار خون از نوع 
اولیه، یعنی بدون هیچ علت پزشــکی بوده ولی در کودکان، بیش از 80 درصد فشار خون باال، 
از نوع ثانویه و ناشی از یک بیماری زمینه ای است که باید علت آن جستجو شود.عالئم بالینی 
پرفشاری خون درکودکان و اطفال سردرد، تهوع، استفراغ، آنسفالوپاتی، پلی اوری، شب ادراری، 

اشکاالت بینائی، دل درد، فلج عصب صورت و خون دماغ است.

سندرم »گیلن باره« چیست؟
تبیان- علت این بیماری اختالل در سیستم ایمنی و فعال شدن آن علیه غالف میلین در اعصاب 
محیطی است. توضیح آن که وجود غالف میلین باعث انتقال پیام های عصبی با سرعت باال 
می شود و تخریب آن، سرعت هدایت عصبی را به شدت کاهش می دهد. در دوسوم موارد، این 
ســندرم به دنبال عفونت های تنفســی یا گوارشی ایجاد می شود. عالئم اولیه اغلب حسی بوده 
و شــامل گزگز و مورمورشــدن اندام ها به ویژه پاها و احساس درد می شود. به تدریج و بیشتر در 
عرض چند روز عالئم ضعف عضالنی ظاهر می شــوند و معموال به صورت صعودی از پاها به 
سمت دست ها، گردن و صورت می روند. بسته به شدت ضعف ممکن است از ضعف خفیف تا 
مشکل در راه رفتن و در نهایت فلج کامل متفاوت باشند. معموال بی اختیاری ادرار و مدفوع در 
این بیماری بارز نیســت. درگیری سیستم عصبی خودکار به صورت تپش قلب و نوسانات ریتم 

قلب و فشارخون دیده می شوند که بالقوه بسیار خطرناک است.

آشنایی با خواص شگفت انگیز کدو تنبل
باشگاه خبرنگارن- محمد حسین 
عزیزی متخصص صنایع غذایی و 
رئیس انجمن صنایع غذایی، با اشاره 
به اثرات مثبتی که کدو تنبل در سبد 
غذایی افراد می تواند داشــته باشد، 
گفت: کدو تنبل به دلیل دارا بودن 
مقدار زیادی بتاکاروتن و فیبر از نظر 

غذایی اهمیت زیــادی دارد.بتاکاروتن موجود در کدو 
تنبل می تواند تبدیل به ویتامین A شــود عالوه بر این 
کدو تنبل دارای انواع ویتامین ها از جمله ویتامین های 
گــروه B ماننــد B1 و B6 و B12 اســت و همچنین 

 K و C ویتامین هایی نظیر ویتامین
نیز در کدو تنبل موجود است.

وی افــزود: کــدو تنبــل بــه دلیل 
داشــتن ترکیبــات رنگــی می تواند 
از بــروز بســیاری بیماری هــا مثل 
بیماری های قلبی و عروقی، فشــار 
خون و دیابت و ســرطان پیشگیری 
کند.مصرف کدو تنبل در همه وعده های غذایی نهار و 
شام توصیه  می شود، چرا که به دلیل موارد ذکر شده به 
خصوص وجود بتاکاروتن و فیبر زیادی که در کدو تنبل 

است، می تواند به سالمتی افراد کمک کند.

میوه ای که ابرو و مژه را پر پشت میکند
شــفا آنالین- دکتر مهدی فهیمی 
متخصــص طــب ســنتی  گفت: 
اصلی ترین راهکار طب سنتی برای 
تقویت مژه استفاده از سرمه مغزها 
می باشــد که از بین آنها سرمه مغز 
بادام در اولویت قرار دارد و بعد از آن 
سرمه مغز پســته، سرمه مغز فندق 

می باشــد. برای تقویت ابروها استفاده از روغن ها که 
اســتفاده از ترکیب حجم کمی از روغن ســیاه دانه به 
همراه روغن بادام شیرین به نسبت برابر باعث تقویت 

ابروها می شود. 

وی افزود: چنانچه کبد دچار گرمی 
زیاد شود، ریشــه موها ابتدا در سر، 
ابروها و مژه ها آسیب دیده و باعث 
بیمــاری آلوپســی آره آتا یــا همان 
کچلــی منطقه ای می شــود که در 
مژه ها می توانــد باعث ریزش تمام 
آنها شود.استفاده از میوه های ترش 
و قرمز به طور مستقیم باعث خنک شدن کبد می شود 
که به طور غیر مستقیم جلوگیری از آسیب دیدن موها 
می کند.آب زرشک و انار برای سالمتی و تقویت موها، 

ابروها و مژه ها مفید هستند.
 آسان ترین روش ها 

برای افزایش هوش کودک
زندگــی آنالین- از آنجــا که هر کودکــی در نوع خود 
منحصر به فرد است، در اینجا به تفاوت های هوشی 
کــودکان خواهیم پرداخــت و راهکارهای اساســی 
چگونگی استعدادیابی کودکان را بررسی خواهیم کرد.
وراثــت در بیــش از 80 درصــد از اســتعداد و هوش 
بزرگساالن نقش دارد، در حالی که برخی پژوهشگران 
معتقدند عوامل محیطی تأثیر بســزایی در آن دارند. 
محیط زیست تحت تأثیر ضریب هوشی فرد )IQ( و 
فرد نیز تحت تأثیر عوامل محیطی است و این چرخه 
دوطرفــه همین گونه ادامه دارد. در طــول زمان و با 
افزایش ســن، تأثیر محیط زیســت بر هوش کودك 
کمتر می شــود.وقتی که کــودك از یك محیط خوب 
و پویا جــدا و وارد یك محیط بد )غیرپویا( می شــود، 

کارهای متفاوتی انجام می دهد.
اســتفاده ازمیان وعده های سبک سبب پیشگیری 
از اضافه وزن کودك در آینده می شــود. کودکان نیز 
همانند بزرگســاالن متوجه طعم شــیرینی و شوری 
می شوند؛ بنابراین مادران باید سبزیجات را طعم دار 
کنند تا کــودکان با خــوردن آنها ویتامین هــا و مواد 

معدنی مورد نیاز خود را دریافت نمایند. 
برای کودك اسباب بازی های ایمن و رنگارنگ و البته 
پر سر و صدا بخرید و زمان بیشتری را با کودکان خود 
ســپری کنید؛ چرا که این امر موجب افزایش رشــد 
ذهنی کودك می شــود. کودکان خود را به یادگیری و 
تبادل ایده و نظرات تشــویق کنید و زمان مشخصی 
اجازه دهید که بــه تنهایی به تماشــای تلویزیون و یا 

بازی های ویدئویی سالم بپردازند. 
تغذیه سالم و خوب در سه سال نخست زندگی اهمیت 
بسیاری دارد. برای رشد مغز به میزان کافی، ویتامین 
و مواد مغذی الزم است. از غذاهای پر چربی، قند و 
مواد غذایی فرآوری شــده و فســت فودها بپرهیزید.
آنتی اکســیدان ها، غالت، اسیدهای چرب امگا 3، 
آهن، کلســیم و آب، کربوهیدرات هــا )که عملکرد 
ذهنی انســان را تقویت می کنند(، ویتامین B و امگا 
6 .یادمــان باشــد به علت رشــد مغــزی غذاهایی با 
محدودیت چربی زیر 2 درصد نباید در رژیم کودکان 

زیر دو سال وجود داشته باشد. 
ورزش، موسیقی و بازی و به طورکلی هر نوع فعالیتی 
که موجب تمرکز و تحریك رشــد روانی کودك شود، 
ضریب هوشــی او را افزایش می دهد؛ یادمان باشد 
هیچ گاه کودك خــود را به انجام کاری مجبور نکنید؛ 
مثــاًل فقط به این دلیــل که پدر کــودك در ورزش ها 
کمی موفق اســت، او هم باید در این زمینه استعداد 

داشته باشد!
منافع و اســتعدادهای یادگیــری هر کودك منحصر 
به فرد اســت؛ فقط فراموش نکنید که برای افزایش 
و پیشــرفت هــوش کــودك حتمــًا الزم اســت به او 
بلندپروازی مثبت، شــجاعت، وجدان و عزت نفس 
را نیز بیاموزید کــه به همان اندازه هوش در موفقیت 
کودك موثر اســت، توانایی های بالقوه کودك خود را 
دریابید و ببینید که در چه زمینه ای استعداد دارد و او 
را تشویق کنید تا با تقویت نگرش ها و ابزارها، بهترین 
اســتفاده را از ذهن خود ببرد. اگر به نوع تفکر کودك 
پــی ببریم، می توانیــم براســاس توانایی هایش به او 

آموزش دهیم.

سالمت
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مراســم انتخاب بهترین های ســال 2015 آســیا در دهلی برگزار شد. همانند 
سالهای اخیر تنها فوتسال ایران بود که آبرو داری کرد و چند سوغاتی برای فوتبال 
ایران به همراه داشت. وحید شمســایی و تیم تاسیسات دریایی بعنوان  بهترین 

بازیکن و بهترین تیم فوتسال آسیا در سال 2015 انتخاب شدند.

عدم حضور شمسایی و مسافرت آقایان!
وحید شمســایی آقای گل فوتسال جهان و کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان در 
حالی موفق شــد یکبار دیگر جایزه برترین فوتسالیست آسیا را از آن خود کند که 
خود در مراسم کنفدراسیون فوتبال قاره کهن حضور نداشت و غائب بود. غیبت 
شمسایی در این مراسم وقتی به چشم می آید که می بینیم علی کفاشیان در سال 
مســافرت های زیادی دارد ضمن اینکه برادر همسر او نیز به عنوان »امور مالی 
چی« فدراسیون از این مساله بی نصیب نیست. محمود گودرزی ورزش و جوانان 
پیش از این مدعی شده بود  هزینه سفرهای خارجی فردی از بستگاه رییس یکی 
از فدراسیون های ورزشی، سالیانه 450 میلیون تومان است. هزینه چنین مدیری 
طبق محاسبات گودرزی، برای فدراسیون نزدیک به یک میلیارد تومان است. 
گرچه وزیر ورزش از کسی نام نبرد اما توضیحات قبلی و بعدی او در مورد مسائل 
و مشکالت فدراسیون فوتبال، این احتمال را تقویت می کند که فرد مورد نظر، 
سید مصطفی طباطبایی، مدیر اداری و مالی فدراسیون فوتبال باشد؛ کسی که به 
گفته آقای وزیر »امور مالی چی« است و »چرا باید در سال 30 سفر خارجی برود؟« 
از طرفی دیگر سفرهای کفاشیان هم کم نیست. در بخشی از گزارش کمیسیون 
اصل 90 هم که رسانه ای شد عنوان گردید کفاشیان 188 مسافرت در یک سال 
داشته اســت. پورمختار رئیس این کمیسیون مجلس شورای اسالمی گفت:» 
کفاشیان 188 سفر و دبیرکل وقت فدراســیون نیز 218 سفر داشته است و این 
موضوع براساس مستندات بوده و یک گزارش رسمی است. هر حرفی زده شده 
مستند و صحیح است و تردیدی در این قضایا نداریم.« مدیر و مدیرانی که دست 
به مسافرت آنان خوب است مشخص نیست چرا مقدمات حضور شمسایی را در 

این مراسم فراهم نکرده اند. مشابه این ماجرا در وزنه برداری ایران رخ داده است. 
زمانی که حســین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری بود خود به جای بهداد 
سلیمی جایزه  را دریافت کرد! در آن زمان فدراسیون کشورمان اعالم کرده ویزاي 
او نرسیده بود ولي ازبک ها که میزبان مراسم تجلیل از برترین های وزنه برداری 

جهان بودند، گفتند سلیمي براي ویزا مشکلي نداشته است.

فرار شمس از دست فدراسیون!  
وضعیت فوتسال ایران مساعد نیســت. حضور خسوس کاندالس سودی برای 
فوتسال ایران نداشت تا سکان هدایت تیم ملی در اختیار ناظم الشریعه قرار گیرد 
آن هم در حالی که از وحید شمسایی و حسین شمس به عنوان جدی ترین گزینه 
های مربیگری تیم ملی نام برده می شــد! شانزدهم مرداد 1385 و در شرایطی 
که تیم ملی فوتسال ایران در شوک ناکامی در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی 
آسیا بود، حسین شــمس به عنوان جانشین ژوراندیرو برزیلی در این تیم انتخاب 
شد. شمس پس از قبول مسئولیت تیم ملی فوتسال ایران با بهره گیری از حمایت 
و پشتیانی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال چهره این تیم را در جوان کرد و ضمن 
دستیابی به سه عنوان قهرمانی در آســیا، راهیابی به مرحله دوم مسابقات جام 
جهانی 2008 برزیل و کسب نتایج درخشــان در این مسابقات، فوتسال ایران را 
تا رده چهارم رنکینگ جهان ارتقا داد. حســین شمس پس از قهرمانی تیم ملی 
فوتسال ایران در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا استعفای خود 
را به فدراســیون فوتبال ارائه کرد که این استعفا با موافقت مسئوالن فدراسیون 
روبه  رو شد. حسین شمس ر گفتگو با مهر در مورد دالیل استعفای خود گفت: با 
شــرایط فعلی حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال نیستم و دیگر به تیم 
ملی فوتسال ایران بازنمی گردم. وی همچنین خاطر نشان کرد: پنج ماه است که 
از فدراسیون فوتبال هیچ پولی دریافت نکرده ام. این فدراسیونی که اینقدر مدعی 
اســت، پول مربیانش را بدهد، پول من نه، دیگر مربیان تیم ملی فوتبال. من که 

جانم را برداشتم و از دست این فدراسیون فرار کردم.

پدرکشتگی!؟
حسین شمس روز گذشته در پاسخ به این سوال ایلنا که نام شما با قهرمانی عجین 
شــده اما گویا فدراســیون فوتبال اعتقادی به شــما ندارد؛ گفت: در هر صورت 
پدرکشتگی که کفاشــیان با من دارد گویا غیرقابل حل است. من همیشه برای 
خدمت به فوتسال کشــورم اعالم آمادگی کرده ام اما بعید است این کدورت رفع 
شود. البته از طرف من رفع شــده اما از طرف کفاشیان رفع نمی شود چون با من 
پدرکشــتگی دارد. وی افزود: برای من خدمت در هر جایی افتخار است چه در 
تیم ناشنوایان باشد و چه در تیم دانشــجویان و دانش آموزان که با هر 3 تیم هم 
قهرمان جهان شده ام. آرزویی ندارم جز اینکه دلم می خواهد با تیم ملی قهرمان 
جهان شوم که این فرصت را از من گرفتند و اجازه ندادند با تیم ملی قهرمان شوم. 
اگر اجازه بدهند دنبال تحقق این آرزو هستم. وی ادامه داد: نمی دانم کفاشیان 
چه مشکلی با من دارد. کفاشــیان می گفت در برکناری من از تیم ملی فوتسال 
سعیدلو مقصر است اما بعدها معلوم شد خود کفاشیان مقصر است. نمی دانم چه 
اتفاقی افتاد که شرایط اینگونه شد اما تا کفاشیان هست بعید به نظر می رسد مرا 
به همکاری دعوت کند هر چند که من همچنان آماده خدمت هستم. سرمربی 
سابق تیم ملی گفت: باید فدراسیون به این مساله فکر کند و جواب بدهد. مردم؛ 
کارشناسان و رسانه ها اعتقاد دارند که برگشت این حقیر و وحید شمسایی می تواند 
فوتسال ایران را به اوج برگرداند اما کفاشیان اعتقاد دیگری دارد. به هر حال برای 
تیم ملی فوتسال آرزوی موفقیت دارم. شمس در پایان گفت: وحید شمسایی در 
40 سالگی بهترین بازیکن فوتسال آسیا شــد و نشان داد که ورزش سن و سال 
نمی شناسد. کسی که 2 جلســه در روز تمرین می کند همیشه آماده است و می 
تواند این افتخار را برای خودش و کشــورش به دست آورد. جای تبریک به وحید 
و باشگاه تاسیســات دارد و امیدوارم شمسایی به عنوان مربی هم این افتخارات 
را به دســت آورد. وقتی این خبر را شنیدم خیلی خوشحال شدم. افتخارات امروز 
فدراسیون فوتبال از فوتسال است و شعار ما که »فدراسیون فوتسال حق مسلم 

ما است« را پررنگ تر می کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

پرسپولیس برابر نفت به 
تساوی رسید. فرصت های از 
دست رفته بیشمار پرسپولیس 
سرمربی و هواداران این تیم 
را عصبی کرد. شاید به همین 
دلیل یک هوادار پرسپولیس 
در ورزشگاه سکته کرد.

تیتر دو

 افول وزنه برداری ایران 
در هیوستون آمریکا

عملکرد ضعیف وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی 
نشان داد برای المپیک باید نگران این رشته مدال آور 
بود در غیر این صورت باز هم شاهد رسیدن مدال ها 
به روسیه و قزاقســتان و جایگاه بد وزنه برداران ایران 

در رده بندی خواهیم بود.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری پیش از آغاز مسابقه ها 
به نوعی آب پاکی را روی دست همه ریخت و با گفتن 
اینکــه "در چند مــاه نمی تواند معجزه کند و شــرایط 
تیم ایده آل نیســت" تکلیف وضعیت تیــم ایران را در 
مسابقه های جهانی مشخص کرد. به طور قطع کسی 
هم انتظار این را نداشــت تمام ملی پوشان مدال آور 
باشند اما اوت شدن سه وزنه بردار، کسب مقام بیست 
و هفتمی و شانزدهمی جهان هم نتیجه ای نیست که 
بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و گفت داشته های 
ما همین است. در سال 2014 نیز تقریبا همین نفرات 
به مسابقه های جهانی رفتند اما نتیجه ای به مراتب 
بهتر به دست آمد و کسب سهمیه المپیک را می توان 

مدیون نتایج سال گذشته دانست.
جدا از عملکرد ضعیف ملی پوشان در صحنه جهانی، 
حواشی که قبل از آغاز مسابقه ها پیرامون تیم وجود 
داشــت، از اختالف بعضی وزنه بــرداران با کادر فنی 
گرفته تــا ناراحتــی وزنه بردارانی که در گــروه B باید 
وزنه می زدند نشــان می داد حــال وزنه برداری ایران 
خوب نیســت و باید بیش از گذشــته نگران آن بود. 
البته ناراحتــی وزنه بردارانی که بایــد در گروه B وزنه 
می زدند در نوع خود جای تعجب داشت زیرا وضعیت 
رکوردی شان تا حدود زیادی گویای وضعیت آن ها در 
جهان بود و در نهایت هم یکی از آن ها در همان گروه 
B از مســابقه ها حذف شد و دو نفر دیگر هم بیست و 

هفتم و شانزدهم جهان شدند.
نکته کامــال مشــهود برای ملی پوشــان ایــران در 
مســابقه های جهانی این بود کــه همانند قهرمانی 
آسیا آن ها وزنه های زیادی را انداختند. در قهرمانی 
آسیا افتادن مکرر وزنه ها از دستان ملی پوشان ایران 
آنچنان جدی گرفته نشــد. هرچند ترکیب تیم برای 
جهانی تغییر کرد اما انداختن وزنه ها در ملی پوشــان 
هیچ تغییری نکرد و در نهایت این وضعیت به کسب 
ضعیف تریــن نتیجه و ســقوط به مقــام پانزدهمی 

جهان انجامید.

نامزدهای نهایی توپ طالی 
فیفا ۲0۱5 معرفی شدند

فدراسیون بین المللی فوتبال سه نامزد نهایی کسب 
توپ طالی ســال 2015 را معرفی کرد. لیونل مسی، 
کریستیانو رونالدو و نیمار سه نازمد نهایی کسب توپ 
طالی فیفا در سال 2015 هستند. 23 بازیکن از سوی 
فیفا و مجلــه فرانس فوتبال برای کســب این عنوان 
انتخاب شده بودند اما در نهایت این سه ستاره به جکع 
نامزدهــای نهایی راه پیدا کردند. نیمار که در لیســت 
نهایی قرار گرفته است در این فصل عملکرد فوق العاده 
ای داشــته و با 11 گل فعال برترین گلزن اللیگاست. 
مســی که تا به حال چهار با این عنوان را کســب کرده 
بعد از اینکه با بارسا فصل گذشته سه گانه را کسب کرد 
و لیگ قهرمانان، اللیگا و کوپا دل ری را باالی سر برد 
شــانس زیادی برای کســب پنجمین توپ طال دارد. 
رونالدو هم که تا به حال دو بار این جایزه را کسب کرده 
و توپ طالی سال گذشته را هم در اختیار دارد در جمع 
سه نامزد پایانی حضور دارد. هیچ بازیکنی از لیگ برتر 
در جمع نامزدهای پایانی نیست و این در حالی است که 

تنها بریتانیایی لیست 23 نفره گرث بیل بود.

تحریم های روسیه شامل 
بازیکنان ترک هم می شود

به دنبال تحریم ترکیه در بازار روســیه، باشــگاه های 
روســی از خرید بازیکنان ترکیه منع شدند. تنش های 
سیاسی جدید دو کشور روسیه و ترکیه به عرصه فوتبال 
هم کشیده شد و با دستور دولت روسیه، بازیکنان ترکیه 
امکان راه یابی به لیگ فوتبال روسیه را در نقل و انتقاالت 
زمستانی از دست دادند. در حالی که دولت ترکیه حاضر 
نشد از ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روسی در مرز 
سوریه عذرخواهی کند و در نتیجه این حادثه یک خلبان 
روسی جان خود را از دست داد، دولت پوتین تحریم های 
اقتصادی علیه ترکیه را اعمال کرد. این تحریم ها اکنون 
به ســرعت گســترش پیدا کرده و به عرصه فوتبال نیز 
کشیده شده است. به دنبال این تحریم های اقتصادی، 
ویتالی موتکو، وزیر ورزش روسیه اعالم کرد با توجه به در 
پیش بودن نقل و انتقاالت زمستانی، به خدمت گرفتن 
بازیکنانی از ترکیه امکان پذیر نخواهد بود. در عین حال 
این تصمیم شامل حال بازیکنان حاضر نمی شود و آن 
دسته از بازیکنان ترکیه که اکنون در حال بازی در لیگ 

روسیه هستند، می توانند به کارشان ادامه دهند.

جشن ششصدمین بازی 
رسمی مسی

لیونل مســی کــه در پیروزی پــرگل بارســلونا مقابل 
رئال سوســیداد هم ســهیم بود، ششصدمین حضور 
رســمی اش در زمین فوتبال را نیز جشــن گرفت. وی 
همچنین در آســتانه ثبت یک رکورد جدید قرار گرفته 
است. مسی دیشب به رکورد 600 بازی رسمی رسید و 
در این مدت 470 گل به ثمر رساند. بازیکن آرژانتینی 
که نخســتین بار در فصل 05- 2004 برای بارسلونا 
به میدان رفت، اکنــون دوازدهمین فصل حضورش 
در این باشــگاه را پشت ســر می گذارد. مسی در 323 
بازی در اللیــگا 290 گل به ثمر رســانده و با 50 بازی 
در رقابت های کوپا دل ری 34 گل زده اســت. او 101 
بازی خود را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داده که 79 
گل هم زده و  13 بازی نیز برای سوپرجام اسپانیا انجام 
داده که 11 گل زده اســت. عالوه بر این مسی 4 بازی 
خود را در سوپرجام اروپا انجام داده و 3 گل زده، 4 بازی 
در جام باشگاه های جهان انجام داده و 4 گل زده است. 
لئونل مســی پیش از پیوستن به بارسلونا برای باشگاه 
آلبی سلسته بازی می کرد که در 105 بازی 49 گل زد. 

فرار از فشار با برتری در دربی
دارگون اسکوچیچ با پیروزی در دربی اهواز موفق شد از زیر فشارها بیرون بیایید. 

فوالد که بــا ناامیدی دربی را دنبال می کرد در ثانیه های آخر 
با پنالتی حســین ابراهیمی گل پیــروزی را وارد دروازه 

حریــف کرد و با این برد نوار شکســت های متوالی 
را پاره کرد. فوالد با پنالتی ثانیه های آخر مســابقه 
باالخــره یک پلــه در جدول صعود کــرد و به رده 
چهاردهم رســید که این صعــود می تواند برای 

تیم اسکوچیچ روحیه بخش باشد.

به بهانه آبرو داری فوتسال ایران در آسیا
از غیبت شمسایی تا پدر کشتگی کفاشیان با شمس

 کشورهای همسایه بدنبال استفاده از 
امکانات ایفمارک

دکتر زهره هراتیان رئیس مرکز پزشکی مورد تایید فیفا در ایران، در مورد تصمیماتی که در 
کمیته پزشکی فیفا و AFC در حاشیه مراسم انتخاب برترین ها گرفته شد، گفت: در 2 روزی 
که در اینجا حضور داشتیم تصمیمات مهمی گرفته شد. اولین تصمیم این بود که قرار شد 
پروژه تست خون از بازیکنان در ایران انجام شود و قرار است فیفا 50 درصد هزینه های این 
تست خون را پرداخت کند و فکر نمی کنم که برای 50 درصد دیگر هزینه ما مشکلی داشته 
باشیم. البته باید به ایران بیاییم تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم اما لیگ برتر ایران اولین 
کشوری خواهد بود که تست خون از بازیکنان در حین مسابقه و خارج از مسابقه  خواهد گرفت. 
رئیس ایفمارک ایران در مورد بودجه این مرکز  گفت: در جلسه ای که با حضور کفاشیان، من، 
براتی و مسئوالن پزشکی فیفا برگزار شد، قرار شد که فیفا برای تجهیز مرکز ایفمارک ایران 
500 هزار دالر برای خرید تجهیزات پزشکی به فوتبال ایران کمک کند. این تجهیزات باید از 
کشور آلمان خریداری شود و به تائید نماینده فیفا که خود من هستم، برسد. ما فرصت زیادی 
نداریم و باید سریع تر برای خرید این تجهیزات پزشکی اقدام کنیم تا این مرکز مجهز شود و 
بتوانیم به فوتبال ایران و منطقه خدمات ارائه دهیم و در مورد ساختمان ایفمارک هم مقرر 
شد این ساختمان مستقل عمل کند و اساسنامه آن به تصویب فیفا برسد. هراتیان تصریح 
کرد:  االن زمان این است که از این همه اعتماد فیفا به پزشکی فوتبال ایران برای پیشرفت 
فوتبال کشور استفاده کنیم و به جای سنگ اندازی و ایجاد جو نا امیدی بین جوانان، از نیروی 
انسانی جوان کشور حمایت کنیم. در جریان برگزاری  سمینار و کنگره پزشکی  کنفدراسیون  
فوتبال آسیا در دهلی نو ، پرفسور ولژاک رییس ایفمارک فیفا  در جلسه مشترکی که با علی 
کفاشیان و زهره هراتیان داشت، اعالم کرد هرکونه دخالت  در استقالل ایفمارک  مخالف 

اساسنامه و مجوز صادره از سوی فدراسیون جهانی فوتبال است.

  حضور کی روش در قطر مشکلی 
برایمان نخواهد داشت

حبیب کاشانی مدیر تیم ملی امید  در مورد اردوی تیم ملی امید ایران در کشور ترکیه گفت: قرار 
است تیم به آنتالیا سفر کند و پیش بینی 2 بازی دوستانه را داشتیم. تیم های زیادی در ترکیه 
حضور دارند به همین خاطر کادرفنی می تواند بر اساس برنامه خود اگر مرور تاکتیک می کند 
با یک تیم ضعیف تر و اگر قصد تثبیت ترکیب خود را دارد با یک حریف قوی تر بازی کند. تیم 
ملی جوانان عراق قصد داشت با ما بازی کند که کادرفنی این مسئله را نپذیرفت. وی در مورد 
حضور کارلوس کی روش به عنوان ناظر در تمرین تیم ملی امید، گفت: فدراسیون فوتبال 
در قرارداد کی روش بندی قرار داده که از تجربیات این مربی در فوتبال پایه استفاده شود. به 
احتمال زیاد بر اساس این بند کی روش قصد دارد این کار را انجام دهد و ما هم از اینکه او کنار 
ما حاضر شود استقبال می کنیم. مدیر تیم ملی فوتبال امید در مورد اینکه شایعه شده که در 
صورت حضور کی روش در کنار تیم ملی امید محمد مایلی کهن از سمت خود به عنوان مدیر 
فنی استعفا می کند، گفت: چیزی که من گفتم نتیجه صحبتی است که با کادرفنی داشتم. 
البته با محمد مایلی کهن صحبت نکردم. او فردی حرفه ای اســت و کار خودش را انجام 
می دهم کی روش هم یک فرد حرفه ای است. افراد حرفه ای وظایف خود را به خوبی انجام 
می دهند و مطمئن باشید حضور کی روش در قطر مشکلی برایمان نخواهد داشت و کارمان 
را با قدرت انجام می دهیم. کاشانی در مورد انتخاب امیر حاج رضایی از سوی کمیته المپیک 
به عنوان ناظر تیم ملی امید، گفت: حاج رضایی از افراد با تجربه فوتبال هستند حضور او به 
تیم ملی المپیک کمک می کنید از همین جا خوشحالی خود را اعالم می کنم و امیدوارم همه 
در کنار هم بتوانیم این کار مهم را به سرانجام برسانیم و به خواسته مردم که صعود به المپیک 
است جامه عمل بپوشانیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا در اردوی ترکیه همه نفرات را در 

اختیار دارند، گفت: در این اردو همه نفرات را نداریم چراکه اردو در فیفا دی نیست. 

ورزش
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عالم همه سرنگون توانم دیدن
خود را شده غرِق خون توانم دیدن

جان از تن خود برون توانم دیدن
من جاِی تو بی تو چون توانم دیدن؟

)سلمان ساوجی/ قرن هشتم/ رباعیات(

توافق با سیاست مداران به ضرر ما تمام می شود
ما جماعت روزنامه نگار کم در حق زبان فارســی اجحاف کرده ایم که سیاست مداران مان هم به 
صحنه آمده اند؟ شاید هم رسانه ها و سیاست مداران در توافقی نانوشته به اجماع رسیده اند و قرار 
اســت همه ما، دست در دســت هم نهیم به مهر، و زبان فارســی را بیش از پیش به خاک و خون 

بکشیم. شاید... نمی دانم...
 امروز آنقدر بی حوصله ام که حتی توان غر زدن هم ندارم. می دانید که در اسفند ماه امسال انتخابات 
مجلس خبرگان و مجلس شــورای اســالمی برگزار خواهد شــد. از ماه ها قبــل اخبار مربوط به 
صف بندی جناح های مختلف در انتخابات پیش رو در صدر رسانه های مکتوب و مجازی و دیداری 
و شــنیداری قرار گرفته اســت. جناح های مختلف به هم تاختن را آغاز کرده اند و البته گاه گاهی 
خبر اختالف نظر و ســلیقه از درون برخی جناح ها به بیرون درز می کند. البته در این ستون ما را با 
سیاست کاری نیست )راستش را بخواهید من یکی بیرون از این ستون هم کاری به کار سیاست 
ندارم(. آنچه امروز مرا بر آن داشــته تا به بحث انتخابات بپردازم عبارتی است که این روزها بسیار 

می شــنوم و می خوانم. عبارتی که حقیقتًا مصداق بارز هنرنمایی و کشف است و در همه جمالت 
و عباراتی که در ادامه می آید تکرار شده است:

ـ  دبیــر جبهــه اعتدالگرایــان از سرلیســتی محمدرضا عــارف بــرای لیســت انتخاباتی جبهه 
اصالح طلبان و اعتدالگرایان خبر داد.

ـ پذیرفته شدن سر لیستی عارف توسط اکثریت اصالح طلبان.
ـ همترازان عارف برای سرلیستی اصالح طلبان فراوانند.

ـ جنگ تمام عیار سرلیست ها در اصالحات.
ـ رسانه های اصالح طلب کماکان در دوراهی انتخاب سرلیست. 

ـ روزنامــه نزدیــک به کارگزاران همســو با ایــن حزب محمدعلی نجفی را سرلیســت فهرســت 
اصالح طلبان معرفی کرد.

ـ سرلیســت دور دوم جبهه متحــد اصولگرایان در انتخابات آقایــان مصباحی  مقدم و کازرونی 

می باشند.
ـ ممکن است جلیلی سر لیست جبهه پایداری برای انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی باشد

ـ الریجانی می تواند سرلیست اصولگرایان باشد. 
»سرلیســت« عبارتی جعلی و غلط اســت. »لیســت«، واژه ای انگلیسی اســت که معادل آن در 
فارسی، فهرست و نمایه اســت. ما می توانیم بگوییم »سرفهرست«؟ یا »سرنمایه«؟ نمی توانیم. 

پس »سرلیست« را بر پایه چه قاعده ای ساخته ایم و با چه اجازه ای به کار می بریم؟ 
اگر »سرلیست« درست باشد البد »وسط لیست« و »ته لیست« هم درست است؟ با نهایت احترام 
به همه رجل سیاسی ای که در انتخابات پیش رو قرار است فعالیت کنند، عاجزانه از همه همکاران 
مطبوعاتــی می خواهم از درج این عبارت در نوشــته ها و گزارش های خــود بپرهیزند حتی اگر 
سیاست مداران و نامزدهای انتخاباتی بر به کار بردن آن اصرار کنند. باور بفرمایید گاهی توافق و 

همراهی با سیاست مداران به ضرر ما تمام می شود. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

دختر سیاه پوستی که به دیگران اعتماد ندارد
نگاهی به کتاب »آقای پیپ« اثر لوید جونز

لوید جونز شاید در ایران به اندازه آن ســوی مرزها شهرت نداشته باشد )البته نه لوید جونز بازیکن 
تیم فوتبال لیورپول، بلکه لوید جونز نویســنده!(، اما انتشــار »آقای پیپ« فرصت مناسبی است 
برای آشــنایی بیشــتر با یکی از نویســندگان خوب معاصر که توفیق ادبی را بــا موفقیت در جذب 
مخاطب در آمیخته اســت. لوید جونز اهل نیوزلند و متولد 1955 است. فارغ التحصیل دانشگاه 
ویکتوریاســت و بعدها همین دانشگاه )در ســال 2009( دکترایی افتخاری هم به او داد. از سال 
1985 داستان نویســی را آغاز کرده و بیش از سیزده عنوان کتاب در حوزه ادبیات داستانی رمان و 
داستان کوتاه و ادبیات کودکان دارد. جوایز گوناگونی هم نصیب او شده، از کسب عنوان بهترین 

کتاب سال تا نامزد شدن برای کسب جایزه معتبر بوکر و چند جایزه ریز و درشت دیگر.
در روزگاری کــه پیــدا کردن موقعیت هــای دراماتیزه و الگوهای داســتانی تازه، بــه دلیل کثرت 
داستان های گفته شده، دشوار است، استفاده از پرداخت های نو یکی از بهترین راه ها برای کسب 
موفقیت هنری یا جذب مخاطب محسوب می شود. کاری که لوید جونز به خوبی از عهده آن بر آمده 
اســت و حتی تا آنجا پیش رفته که نسخه امروزی شده ای از آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز ارائه کند و 
حتی پای کتاب آرزوهای بزرگ را  به خود رمان هم باز می کند تا نشــان دهد که این تاثیرپذیری ها 
گاهانه و فکرشــده بوده اســت. جالب اینکه حاصل کار یعنــی رمان »آقای پیپ« اثری بســیار  آ
تحسین شــده از کار در آمده و از جمله برنده جایزه بهترین کتاب ســال، برنده نشان مونتانا، نامزد 
جایزه من بوکر در سال 2007 و برنده جایزه نویســندگان کشورهای مشترک المنافع شده است و 

مطبوعات هم بسیار به آن پرداخته اند.
چنین موفقیتی به سادگی به دست نیامده است. شاید شاهکارهای بزرگی همانند آرزوهای بزرگ 
چارلز دیکنز آنقدر غنی باشــند که بتوانند منبع الهام نویســندگان بسیاری شوند اما هر نویسند ای 

ایــن توانایی و توفیق را ندارد که از این ایده ها برای خلق 
اثری بدیع و تاز بهره بگیرد چنانچه انعکاس این ایده های 
آشنا با پرداختی تازه همراه شــده و درونمایه و مفهومی 
را که داســتان آرزوهای بزرگ قریب به 150 سال پیش 
از این داشته به شکلی امروزی شده در اختیار مخاطب 
قرار دهد و این تازه بخشــی از کتاب باشد، نه همه آن؛ 

چرا که خود لوید جونز نیز حرف هایی برای گفتن دارد.
رمان »آقای پیپ« اثری اســت با زبانی بسیار روان و به 
دور از پیچیدگی که فریده اشرفی ترجمه ای خوشخوان 
از آن ارائه کرده اســت. نویســنده رمان با وجود تفاوت 
جنسیت، به خوبی از عهده نفوذ در زوایای گوناگون ذهن 
شــخصیت یک دختر نوجوان برآمده و توانسته صدایی 
ملمــوس و پذیرفتنــی را برای او به عنــوان راوی رمان 
تدارک ببیند. این مهم نقش بسیار تاثیرگذاری در ایجاد 
رابطه میان مخاطب و اثر داشته است. به خصوص اینکه 
این شخصیت دختری رنگین پوست است که در برقراری 

ارتباط با جامعه پیرامون خود مشکل دارد و نمی تواند به دیگران اعتماد کند.
داســتان رمان ماجرای زندگی این دختر سیاه پوســت و مــادرش در جزیــره ای دور افتاده و فاقد 
امکانات پیشرفته زندگی اســت. پدر دختر برای پیدا کردن کار، خانواده را ترک کرده است. زندگی 
توأم با تنهایی این مادر و دختر در میان آدم هایی فقیر که به این شرایط خوگرفته اند با حضور مردی 
سفیدپوست که زنی سیاه پوســت دارد، دستخوش تغییراتی می شــود که بستر وقوع حوادث این 

رمان را می سازد. )منبع: الف(

پرِی ترانه های کهن ایران زمین
پری زنگنــه 11 آذر 1318 متولد شــد. او فارغ التحصیل 
شــاخه اپرا از کنســرواتوار عالی موســیقی تهران اســت. 
تحصیالت مقدماتی خود را در تهران گذراند و نخســتین 
درس های آواز را نزد اســتاد نصرالله زرین پنجه در ردیف 
آوازهــای ایرانــی فراگرفت، ســپس به هنرســتان عالی 
موسیقی رفت. به علت داشتن صدای »لیریکو اسپینتو« 
نزد خانم اولیــن باغچه بان اپرا آموخت و بعــد از آن برای 
تکمیل آموخته های خود به کشــورهای ایتالیا، آلمان، و 
کادمی فارغ التحصیل شد.  اتریش سفر کرد و از چندین آ

در سال 1350 در یک حادثه ساده رانندگی بینایی خود را از دست داد. اما تنها پس از وقفه کوتاهی به 
فعالیت های خود ادامه داد. صدای او در محافل هنری مهم جهان پخش شده است. مسافرت های 
زنگنه در سرتاسر ایران به منظور آشنایی با موسیقی محلی ایران بوده است. بازسازی علمی ترانه های 

بومی و محلی ایران و اجرای آن به سبک کالسیک از کارهای شاخص او به شمار می رود.
او برای کودکان چندین کتاب تألیف کرده و مقاالت و ترانه های متعددی منتشر ساخته است. فرهنگ 
جامع »آوای نامها از ایران زمین« که مهم ترین نام نامه در زبان فارســی به شمار می رود، اثر اوست. 
از کتاب های دیگر او می توان به »پری الالیی ها« و »ســخنی به خوشی: حرف هایی بزرگ در کتابی 
کوچک« اشاره کرد. از فعالیت های وسیع اجتماعی زنگنه در جهت بهبود وضعیت نابینایان می توان 
به برگزاری کنسرت به نفع سازمان های فرهنگی نابینایان در سراسر ایران و جهان اشاره کرد. خانم 
زنگنه عنوان بین المللی »سفیر حسن نیت« را دریافت کرده  و از جمله مسئولیت های او، ریاست روابط 

فرهنگی و اجتماعی نابینایان ایران بوده است. 

وزش باد شدید و باران در نجف و کربال
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به غبارآلود بودن هوای 4 شهر 
صنعتی در روز دوشنبه، از پیش بینی ورود سامانه بارشی در روز سه شنبه خبر داد و گفت: شدت بارش های 
بعدازظهر روز سه شنبه در غرب کردستان، غرب آذربایجان غربی، جنوب کرمانشاه، ایالم، لرستان و روز 
چهارشنبه در شمال خوزستان، لرستان، جنوب همدان و شمال البرز، شمال تهران و شمال قزوین خبر 
داد. احد وظیفه افزود: بر اساس داده ها و الگوهای پیش یابی هواشناسی، امروز )دوشنبه( و اوایل وقت 
روز سه شنبه تداوم پایداری جو، سبب کاهش کیفیت و غبارآلود شدن هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت 

تهران، کرج، اصفهان و اراک خواهد شد.
وی اظهار کرد: از روز سه شنبه با ورود یک سامانه بارشی در غرب و شمال غرب کشور بارش باران، گاهی 
با رعد و برق و در مناطق کوهســتانی شمال غرب بارش برف شروع می شــود که به تدریج تا اواخر وقت 
بخش هایی از جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز را فرا می گیرد. مدیرکل پیش بینی و هشدارســریع 
سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: روز چهارشنبه بارش ها در جنوب غرب، غرب، دامنه های زاگرس 
مرکزی و جنوبی و دامنه های جنوبی البرز ادامه خواهد داشــت و در شــمال غرب و غرب کشور موقتا از 

ناپایداری کاسته می شود.
به گفته وظیفه، شدت بارش ها بعدازظهر روز سه شنبه در غرب کردستان، غرب آذربایجان غربی، جنوب 
کرمانشاه، ایالم، لرستان و روز چهارشنبه شمال خوزستان، لرستان، جنوب همدان و شمال البرز، شمال 
تهران و شمال قزوین پیش بینی می شود، همچنین روز سه شنبه در بعضی ساعات وزش باد شدید جنوبی 
در استان های گیالن و اردبیل رخ خواهد داد. وی افزود: با افزایش سرعت باد در عراق از  بعد از ظهر دوشنبه 
و طی روز سه شنبه پدیده گرد و خاک در برخی مناطق جنوب غرب کشور و جنوب عراق دور از انتظار نیست، 
همچنین بعداز ظهر روز سه شنبه وزش باد شدید در برخی مناطق شمال شرق کشور پیش بینی می شود.

وی گفت: همچنین در روز سه شنبه جنوب عراق و شهرهای مقدس نجف و کربال با وزش باد و در برخی 
نقاط گرد و خاک و از اواخر وقت گاهی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

وی افزود: در روز چهارشنبه مصادف با اربعین حسینی هم استان های شمال غرب کشور، شامل آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی، کردستان، اردبیل و زنجان با بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش خفیف 
برف در برخی نقاط با اختالل در تردد جاده ای، استان های جنوب غرب و غرب کشور شامل ایالم، جنوب 
کرمانشاه، شمال خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد با بارش باران و در ارتفاعات با بارش برف همراه 
خواهد بود که در ایالم و لرستان و شمال خوزستان گاهی رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ و آبگرفتگی 
معابر عمومی وجود دارد، همچنین برای شــهرهای جنوبی عراق شامل نجف و کربال بارش پراکنده و 
گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود. شایان ذکر است؛ به تدریج با گذر این سامانه کاهش 
محســوس و قابل توجه دما در نیمه شمالی کشور از جمعه تا یکشنبه هفته آتی پیش بینی میشود که در 
شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور دمای کمینه به زیر صفر درجه سلسیوس خواهد رسید و برخی 
نقاط در شمال شرق کشور در این مدت بیش از 15 درجه افت دما خواهد داشت. از این رو توصیه می شود 
با توجه به وضعیت جوی پیش بینی شــده، اقدام الزم برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارات احتمالی 

توسط هموطنان گرامی و سازمان ها و ارگان های مسئول به عمل آید.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کیانوش عیاری »کاناپه« می سازد
کیانوش عیاری فیلم جدید خود را با همکاری دوباره با 
مهدی هاشــمی جلوی دوربین می برد. این کارگردان 
ســینما دربــاره فیلم جدیدش کــه پروانه ســاخت آن 
صادر شــده اســت، گفت: در حالی که پیش تولید این 
فیلم سپری می شود، هنوز مشغول نگارش فیلمنامه 
»کاناپه« هستم. او که ترجیح داد فعال از داستان فیلم 
اطالعاتی منتشر نشــود،  ادامه داد: مشخص نیست 
فیلم برداری »کاناپه« چه زمانی آغاز می شود، اما ساخت 

آن را قطعا امسال شروع می کنم. وی در پاسخ به اینکه آیا قصد دارد فیلم خود را در سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر نمایش دهد، مطرح کرد: اول تالشم می کنم کارم را به درستی انجام دهم و اگر 
برای نمایش در جشنواره فجر هم آماده شد اقدام می کنم. عیاری همچنین درباره بازیگران این فیلم 
به ایسنا گفت: در خبرها آمده بود که شهاب حسینی در این فیلم بازی می کند،  اما او قرارداد دارد و تا 
دو سه ماه آینده سر فیلم برداری است. البته کوشش می کنم که در صورت امکان مهدی هاشمی 
حضور داشته باشد و »کاناپه« با بازی او جلوی دوربین برود. کارگردان فیلم »خانه پدری« با اشاره به 
اینکه دیگر بازیگران فیلم جدیدش هنوز مشخص نیستند، درباره آخرین وضعیت »خانه پدری« اظهار 
بی اطالعی کرد و ادامه داد: با توجه به نمایش این فیلم در دانشگاه تهران که مدتی قبل لغو شد، فعال 
قرار نیســت »خانه پدری« در جایی نمایش داده شود بنابراین برنامه ای برای آن نداریم.  فیلم های 
سینمایی تنوره دیو، آن سوی آتش، آبادانی ها، بودن یا نبودن، بیدار شو آرزو، و سریال تلویزیونی روزگار 

قریب از جمله آثار این کارگردان صاحب نام اند.این فیلم بعد از ٢٤ سال اکران می شود!

رقص خاک بعد از 24 سال می آید 
ابوالفضل جلیلی کارگردان ســینما به زودی با فیلم 
»رقص خاک« در گروه هنر و تجربه به سینما می آید. 
جلیلی که اکثر فیلم هایش در سینماها اکران عمومی 
نشده است، درباره اکران فیلم »رقص خاک« در گروه 
هنر و تجربه گفت: این فیلم محصول 1370 اســت 
و بعد از حدود 24 ســال اکران عمومی می شود. وی 
درباره زمان اکران فیلمش گفت: تمام تالش هایی 
که تهیه کننده انجام داد، به هر حال نتیجه داد و این 

فیلم از اواخر آذر اکران خواهد شــد. جلیلی درباره اینکه آیا دوســت دارد، فیلمش در گروه هنر 
و تجربه اکران شــود، گفت: دیگر برایم اهمیتی ندارد که فیلم هایم چطور اکران شــود، حاال 
می خواهد گروه هنر و تجربه باشد و یا غیر. همین که عده ای دوست دارند فیلم هایم را روی پرده 
ســینما ببینند، برایم ارزش دارد. این کارگردان سینما گفت: شاید گروه هنر و تجربه تنها راهی 
باشد که یک ســری از فیلم ها اکران عمومی شــوند. »رقص خاک« درباره نوجوانی به نام ایلیا 
است که تنها و بی کس در کوره پزخانه ای قدیمی کار می کند. او دچار زمزمه ای است که گویی 
او را به خود فرا می خواند و آنچه آرامش می کند نقش دســت دختری برخشت خام است که در 
کوره پخته می شود. لیمووا رحمانی، محمود خسروی، جمیل موسوی و... بازیگران اصلی این 
فیلم هستند. فیلم های جلیلی غیرتجاری اند و معمواًل به مسائل مربوط به نوجوانان می پردازند. 
او تاکنون جایزه شیر طالیی جشنواره ونیز، پلنگ نقره ای جشنواره لوکارنو و جایزه بهترین فیلم 

جشنواره دوربان را به دست آورده است.
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