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بحث داغ انتخاب شهردار

سمفونی روح اهلل رو نمایی شد

نكاتی درباره عملیات 
تروریستی اخیر در 

تهران

حاشیه های سفر ترامپ به عربستان و اسراییل
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سمفونی »روح اهلل« به آهنگسازی« شاهین  فرهت«  سه شنبه شب نهم خرداد ماه با 
حضور  برخی چهرههای سیاسی ، فرهنگی و هنری در تاالر وحدت رونمایی و با ارکستر 

سمفونیک تهران  اجرا شد. این مراسم به همت موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
امام خمینی )ره( و با همکاری...

تحلیل زوایای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و  پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

تب انتخابات فرو نشست!! 

ساخت پروژه های 
ساختمانی توسط افراد 
فاقد صالحیت خیانت 

به مردم است

لومینیویم، فرمان، شیلد،  تولید کننده انواع سیم های میس و آ
کسیال، کنستانرتیک، سیم های ارتینگ زویج، کوا
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بررسی علل انتخاب مجدد روحانی و پیروزی لیست امید
نشان  هم  و  خواهند  می  چه  دادند  نشان  مردم  اخیر،  انتخابات  در 
دادند که چه نمی خواهند، همانطور که امام راحل همیشه در مورد حق 
نیز  دراین دوره  تاکید داشتند  رای مردم  بودن  انتخاب مردم و میزان 
مردم برای تحقق خواست امام و رسیدن به حقشان پای صندوق های 
رای آمدند و با حضورحدود 74 درصدی خود نشان دادند که انتخابات 

و تعیین سرنوشت کشور، برایشان اهمیت دارد 
اهلل هاشمی  آیت  قبل جای خالی  دوره های  با  دوره  این  تفاوت  تنها 
رفسنجانی بود البته یادگار ایشان محسن هاشمی با حضورش در میان 
کاندیداهای شورای شهر تهران یاد این سرباز انقالب را دوچندان در دل 
ها زنده کرد ، هرچند این یار سفر کرده امام و رهبری در میان ملت نبود 

اما راهش و آرمان هایش در ذهن ها جاودان مانده و خواهد ماند.
علت شکست اصولگراها و پیروزی اصالح طلبان:

انتخابات امسال انتخاب فرد نبود ، انتخاب سیره و روش و راه  بود، 
در این انتخابات مردم دیگر با دغدغه نان و مسکن به پای صندوق ها 

نیامدند بلکه مطالبات سیاسی خود را مبنای انتخاب قرار دادند.
بنابه اظهار نظر بسیاری از سیاسیون انتخابات 96، همچون انتخابات 
76، هرچند با فاصله 20 سال اما دو انتخاب رقابتی مهم در طول تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.
چرا جریان اصولگرا در انتخابات اخیر شکست خورد؟

علت این است که اصولگرایان هیچ گفتمان جدیدی که نیاز و دغدغه 
امروز کشور را برطرف کند ندارند و بدون توجه به تحوالت نسلی ، برنامه 
هایی دور از دسترس ارائه می دهند. در مقابل اصالح طلبان گفتمان 
خودشان را نو می کنند و هم گام با تحوالت جامعه پیش می روند. از 
طرفی8 سال دوران آقای احمدی نژاد کارنامه خوبی از جریان اصولگرا 
را در ذهن مردم نقش نبست چراکه مردم مقایسه می کنند که در طول 
آن 8 سال همه امکانات مادی ، معنوی و تبلیغاتی در اختیار دولت نهم 
و دهم بود و با وجود درآمد باالی کشور از طریق افزایش قیمت فروش 
نفت ، گشایشی در معیشت مردم حاصل نشد بلکه تورم 45 درصدی 

را هم تجربه کردند.
علت  واکاوی  در  اصولگرا  سیاسی  فعال  اردستانی  بخشایش  احمد 
برای  اول  )گزینه  رییسی  است:  گفته  اصولگرا  نامزدهای  شکست 
اندازی  پوست  به  نیاز  اصولرگاها   ، نیست  سیاست  مرد  اصولگراها( 
دارند. ایراد کار اصولگراها این است که به جای آنکه خود را وکیل مردم 
این رویه موجب کاهش  را وکیل نظام می دانند و  نشان دهند خود 

مقبولیت آنها در انتخابات شد.
بخشایش در در جایی دیگر با انتقاد از رویه رییسی در طول مناظره ها 
می گوید: او در مناظره ها نشان داد که مرد سیاست نیست و در نتیجه 

آن طور که انتظار می رفت ندرخشید.
اشتباه  به  اشاره  با  عبدی  عباس   : اصولگرایان   استراتژیک  اشتباه 
اساسی  اشتباهات  اصولگرایان  گوید:  می  اصولگرایان  استراتژیک 
داشتند ، مهم ترین آن اینکه ایده های ایجابی را مطرح می کردند و 
تمام توان شان را به هر قیمتی در تخریب دولت گذاشتند و این رویه 

نتیجه منفی و کاهش آراء را به همراه داشت.
چرا جریان اصالح طلبان در انتخابات اخیرپیروزشد؟

 همراه بودن ساکنین شهر های مرکزکشور با رویه اصالح طلبان مسلم 
بود ،جریان اصالح طلبان فقط دغدغه رای استان های محروم را داشتند 
اما دغدغه این رای ها نیز با عللی که در ادامه بیان می شود برطرف شد. 
ساکنین   : ها  نشین  مرکز  با  محروم  های  استان  مطالبات  همسویی 
مناطق محروم هرچند با مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه 
را  اشتغال  ایجاد  و  یارانه  افزایش  نجومی  های  وعده  فریب  اما  اند 
نخوردند و به کاندیدایی رای دادند که در فیلم تبلیغاتی اش از چهره 
مردم محروم استفاده ابزاری نکرد و مصداق این ادعا رای 73 درصدی 
استان هایی همچون کردستان و سیستان و بلوچستان و.... به روحانی 
بود، همچنین در این انتخابات وحدتی بین اقوام و گروه های سیاسی 
نه محکم  نهم و دهم  با دولت  به گروه های همسو  رخ داد که مردم 

گفتند.
امنیت و آرامش کلید واژه موفقیت مجدد روحانی :

اگر بخواهیم مهم ترین دستاورد دوره اول دولت روحانی رابرشماریم ، 
امنیت و آرامش است این دستاورد نه تنها در بحث روابط بین الملل و 
ارتباط با جهان رخ داد بلکه در زمینه اقتصادی ، آرامش در تورم ، نرخ 
ارز و .... فراهم آمد. این ثبات و آرامش برای مردم مهم بود و عاملی شد 
تا مردم در انتخاب رییس دولت دوازدهم آرامش سیاسی و اقتصادی را 

مالک انتخاب قرار دهند نه وعده های پوپولیستی را...
روحانی در سخنرانی های تبلیغاتی صدای مردم شد:

اش  انتخاباتی  تبلیغات  طول  در  که  هایی  سخنرانی  تمام  در  روحانی 
داشت ازتکرار مطالب کلیشه ای دوری کرد ، نه تنها مصلحت اندیشی و 
احتیاط را کنار گذاشت بلکه در بیان مطالبات معوقه مردم با زبان مردم 
تالش کرد به طوری که مردم احساس می کردند او از زبان آنها سخن 

می گوید و وکیل مردم است... 

الملل دانشگاه جان هاپکینز درمجله  ، استاد روابط بین  ولی رضانصر 
آتالنتیک در تحلیل خود از چرایی پیروزی روحانی نوشته است: انتخاب 

روحانی مانور سیاسی شجاعانه و تغییر مسیری بزرگ در ایران بود.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا و پیروزی لیست امید:

روستا  شهرو  های  شورا  در  اصولگراها  جریان  متوسط  عملکرد  کارنامه 
در دوره های قبل و ایجاد اتحاد در جبهه اصالح طلبان برای به میدان 
آوردن شخصیت های کارآمد تحت عنوان لیست امید ، دست به دست 
هم داد تا در دوره پنجم مردم به لیست امید اقبال نشان دهند ،البته 
هرچند اختالف نظرهایی درانتخاب اعضای لیست امید وجود داشت 
اما این موضوع اصل هویت و اعتبار آنرا خدشه دار نکرد . از طرفی کالن 
شهر ها به ویژه شهرتهران با مشکالت عدیده ای  روبروهستند و این 
امر مردم را به طور آگاهانه به لیست امید سوق داد چراکه امیدوارند با 
حضور افراد متخصص و نه ورزشکار و هنرمند در تیم مدیریتی شهری 
زمانی  امید  لیست  به  اعتماد  این  همچنین  شود.  حل  مشکالت  این 

دوچندان شد که شورای عالی سیاست گذاری و در راس آن دکتر عارف و 
رهبر اصالحات حجت االسالم خاتمی ، لیست را معرفی و تایید کردند. 
این عوامل در کنار اطالع رسانی گستره خود مردم در فضای شبکه های 
مجازی منجر شد تا برای اولین بار در طول انتخابات شورای شهر مردم 
تمام 21 نفر اعضای شورای شهر را با رای حداکثری برای شورای جدید 

انتخاب کنند و همین رویه در اغلب کالنشهر های کشور نیز رخ داد.
مردم   ، کشور  کالنشهرهای  اکثر  در  امید  لیست  پیروزی  از  پس  حاال 
خواستار مطالبات خود هستند .بنابراین اعضای جدید شوراهای شهر 
ارائه کارنامه مثبت عملکردی باید از تمام ظرفیت ها و  و روستا برای 
و  شهری  مشکالت  حل  جهت  در  دارند  اختیار  در  که  قانونی  امکانات 
نیز خواهند  این صورت در دورههای بعد  روستایی استفاده کنند.. در 
بهر مند  به جریان سیاسی خود  اقبال مجدد مردم نسبت  از  توانست 

شوند و حضور اصالح طلبان در شوراها را  شاهد باشند...
انتخاباتهای اخیر رفراندوم مشروعیت گفتمان اصالحات بود

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با بیان اینکه انتخاباتهای 
اخیر رفراندوم مشروعیت گفتمان اصالحات بود بر لزوم تجدید نظر در 

ساز و کار شورای عالی سیاست گذری اصالحطلبان تاکید کرد.
انتخابات  منتخبین  پیروزی  جشن  مراسم  در  عارف  محمدرضا  دکتر 
شوراهای شهر تهران با بیان اینکه خرداد، ماه حماسههاست به حماسه 
دوم خرداد، سوم خرداد و ۱۵ خرداد اشاره کرد و با گرامی داشت یاد 
و خاطره شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و رهبر فقید انقالب، 
گفت: اصالح طلبان در دهه ۹۰ شعار اخالق، عقالنیت و خرد جمعی را 
محور فعالیتهای خود قرار دادند و بر همین اساس در گام اول در خرداد 
مسیر  این  که  کردند  آغاز  اصالحات  گفتمان  پیروزی  با  را  مسیری   ۹۲
سیاسی  سپهر  در  اصالحات  گفتمان  کردن  حاکم  برای  دوباره  شروعی 

ایران بود.
آغاز  مسیر  دهم  مجلس  انتخابات  در  و   ۹۴ اسفند  در  داد:  ادامه  وی 
شده از خرداد ۹۲ را ادامه دادیم و مردم هم حقیقتًا با مهر تاییدی که 
به این مسیر زدند کاری کارستان کردند و گام دوم هم با همراهی مرد 

به خوبی برداشتیم.
رفراندوم  اخیر  انتخاباتهای  اینکه  بیان  با  امید  فراکسیون  رئیس 
مشروعیت گفتمان اصالحات بود، تصریح کرد: در انتخابات اردیبهشت 

خلق  با  بزرگوار  مردم  و  برداشتیم  موفقیت  با  هم  را  سوم  گام  امسال 
حماسهای ماندگار مسیر ما )اصالحطلبان( را تأیید کردند و الحق سنگ 

تمام گذاشتند.
برای  اصالحطلبان  سیاستگذاری  عالی  شورای  تصمیم  به  اشاره  با  وی 
حمایت قاطع از دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان 
حمایت  برای  اصالحطلبان  گذاری  سیاست  عالی  شورای  تصمیم  کرد: 

قاطع از دکتر روحانی ظرفیت گفتمان اصالحات را نشان داد.
عارف شوراهای اسالمی شهر و روستا را پایههای دموکراسی دانست و با 
بیان اینکه احیاء نهاد شوراها میراث گرانسنگ دولت اصالحات است، 
به روند ارزیابی نامزدهای انتخابات شوراها در تهران توسط شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخصهای 
احصا شده توسط شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گروهی 
انتخابات  عالی  رئیسه شورای  هیات  توسط  که  کارشناسان  از  نفره   ۱۴
شدند مأموریت بررسی خوداظهاریهای ارسالی توسط نامزدهای محترم 

را بر عهده داشتند و بر همین اساس مرحله اول غربالگری با محوریت 
شاخصهای مدنظر انجام شد و در نهایت ۱۵۰ نفر انتخاب شدند.

وی در همین زمینه افزود: در مرحله بعدی طی فراخوانی ۱۵۰ نفری که 
در مرحله اول غربالگری انتخاب شدند در یک جلسه گرد هم آمدند و از 
آنها خواستیم در گروههای تخصصی ده گانه تعریف شده در هر گروه ۳ 
برابر ظرفیت اعالمی، خودشان افرادی را به شورای عالی سیاستگذاری 
را تقبل  از نامزدهای محترم این مسئولیت  معرفی کنند که هیچ یک 
محول  عالی  شورای  به  جلسهای  صورت  طی  را  وظیفه  این  و  نکرد 
کردند و در نهایت یک گروه ۷ نفره منتخب هیات رئیسه شورای عالی 
سیاستگذاری وظیفه غربالگری مرحله دوم را بر عهده گرفت و ۴۲ تفر 
را با اولویت دادن به زنان و جوانان به هیات رئیسه معرفی کرد و در 
از میان ۴۲ نفر  انتخاباتی ۲۱ نفره  نهایت رأی گیری برای تهیه لیست 
اعالم شده به هیات رئیسه در صحن اصلی شورای عالی سیاست گذاری 

انجام شد.
عارف با بیان اینکه در تهیه لیست انتخاباتی شوراها توزیع جغرافیایی 
هم مدنظر قرار گرفت که اعضای لیست همگی متعلق به یک منطقه 
جغرافیایی نباشند، خاطرنشان کرد: بعد از انتخاب لیست نهایی قابل 
پیش بینی بود که با اعتراضاتی رو به رو شویم ولی اگر به دموکراسی 
که  کنیم  کمک  و  باشیم  داشته  باور  را  جمعی  خرد  باید  داریم  اعتقاد 
منتخبین محترم در نهاد شوراها وظیفه خود را در برابر مردم به نحو 

احسن انجام دهند.
از انصراف دهندگان به نفع لیست  رئیس فراکسیون امید با قدردانی 
امید به میزان رأی منتخبین انتخابات شوراها اشاره کرد و با بیان اینکه 
فاصله رأی نفر ۲۱ با ۲۲ در انتخابات تهران بسیار معنادار است و باید 
و  شوراها  منتخبین  عهده  بر  سنگینی  مسئولیت  گفت:  شود،  تحلیل 
همینطور دکتر روحانی قرار دارد. مردم از خرداد ۹۲ تاکنون با حمایتشان 
از گفتمان اصالحات ما را شرمنده خود کردند. االن زمان پاسخگویی به 
انتخابات به مسئوالن فرصت دوبارهای داد که  مطالبات مردم است. 
به شعارهایی که میدهند و مطالبات اصلی مردم است، وفادار بمانند 
و این خواستهها را به طور جدی دنبال کنند. امیدواریم در دولت جدید 
مطالبات  این  و  شود  توجه  مردم  خواست  به  جدیتر  دهم  مجلس  و 

پیگیری شود.

ایستادند،  روحانی  به  رأی  پای  قاطعانه  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  عارف 
پای  که  است  جمهور  رئیس  و  جدید  دولت  نوبت  حاال  کرد:  تصریح 

مطالبات مردم بایستد.
گفت:  دوازدهم  دولت  اولویتهای  به  اشاره  با  امید  فراکسیون  رئیس 
اولویت دولت دوازدهم مشخص است. توجه به موضوعات اقتصادی، 
اشتغال، معیشت مردم، آسیبهای جدی اجتماعی و موضوعات زیست 

محیطی باید در اولویت کار دولت جدید قرار بگیرند.
رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان با تاکید بر برنامههایی 
پیگیر  گفت:  است،  کرده  تعیین  شهر  شوراهای  برای  عالی  شورای  که 
برنامههایی که برای شورای شهر تهران و همه کالن شهرها اعالم کرده 
به  این  از  امیدواریم  شوند.  اجرایی  جدی  طور  به  تا  هستیم  بودیم، 
بعد شورایی تخصصی داشته باشیم که مهمترین دغدغه آن پاسخ به 

مطالبات مردم و حل مشکالت مدیریت شهری و خدماتی آن است.
عارف با بیان اینکه گام چهارم برای انتخابات مجلس یازدهم را محکمتر 
از گام سوم برخواهیم داشت به فعالیتهای شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان اشاره کرد و نقد عملکرد این شورا را ضروری دانست و 
تاکید کرد: باید با نقدهایی که به عملکرد شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان میشود تجدیدنظری در ساختار و ساز و کار این شورا با 

هدف ارتقا و تقویت جایگاه شورای عالی صورت بگیرد.
فراخوان از نخبگان اصالحطلب: پاکدستی اصالحطلبان سرمایه اجتماعی 

بزرگی است که باید آن را حفظ کرد
تا پایان شهریور ماه پیشنهادات خود را برای گام چهارم اعالم کنید

رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اعالم فراخوانی از 
نخبگان اصالحطلب از آنها خواست ساز و کارهای پیشنهادی خود را تا 
پایان شهریور ماه برای اجماع بیشتر در گام چهارم )انتخابات مجلس 

یازدهم( مطرح کنند.
دکتر محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
در مراسم تقدیر از عوامل ستاد انتخاباتی مرتضی الویری با بیان اینکه 
در انتخابات اسفند ۹۴ به وحدت در فرماندهی رسیدیم،گفت:در جریان 
انتخابات مجلس دهم همه اصالحطلبان یکصدا شدیم،و شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان نقش مهمی در هماهنگی نیروهای اصالح 

طلب داشت.
وی با بیان اینکه شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان دربرگیرنده 
انتخاباتی در  همه جریانات اصالح طلب نبود، به نحوه بستن لیست 
انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: برای بستن لیست انتخاباتی ۳ راه 
پیش رو داشتیم .یک روش این بود که جمعی از نخبگان اصالح طلب 
مأموریت پیدا میکردند و لیست شوراها را تهیه میکردند یا اینکه احزاب 
میدان دار بودند که البته به دلیل اینکه احزاب فراگیر نداریم وبسیاری 
روش  این  عماًل  نیستند  حزبی  هیچ  عضو  طلب  اصالح  چهرههای  از 
امکان پذیر نبود و سومین راه هم فراخوان عمومی بود که این روش 
عملیاتی شد و با اعالم شاخصهای تصویب شده که در سایت شورای 
این شاخصها  بر مبنای  قرار گرفته بود خواستیم  عالی سیاست گذاری 

اعالم آمادگی برای حضور در لیست اصالحطلبان کنند. 
مبنای خرد جمعی این نیست که اگر رأی جمعی با ما نبود بد اخالقی 

پیشه کنیم.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه در دور دوم فعالیت شورای عالی 
دور  فعالیت  به  گرفته  صورت  نقدهای  به  توجه  با  گذاری  سیاست 
کردیم،تصریح  اصالح  داخلی  نامه  آئین  در  را  مواردی  شورا  این  اول 
کرد:عقالنیت در شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان باعث شد 
خرد جمعی محور فعالیتها قرار بگیرد و مبنای خرد جمعی این نیست که 
اگر رأی جمعی با ما نبود بد اخالقی پیشه کنیم.در انتخابات شورا افرادی 
دیدند  وقتی  نهایی  لیست  اعالم  از  بعد  داشتند  تقاضای شفافیت  که 

نامشان در لیست قرار ندارد فریاد وااسالما سردادند. 
پاکدستی اصالحطلبان سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید آن را حفظ 

کرد
پیشنهاداتی  ارائه  برای  طلب  اصالح  نخبگان  از  درخواست  با  وی 
گام چهارم)انتخابات  در  بیشتر  اجماع  برای  کارهایی  درخصوص سازو 
ارزشمند ۴  و دستاوردهای  انسجام  یازدهم(،گفت:برای حفظ  مجلس 
سال گذشته در برابر بداخالقیها سکوت میکنیم،گفتمان اصالحات سکوت 
در برابر بداخالقیهاست .خیلیها تالش کردند انگ مشکالت اقتصادی به 
گذاری  سیاست  عالی  .شورای  نشدند  موفق  ولی  بزنند  طلبان  اصالح 
اصالح طلبان نتیجه پاکدستی اصالحات بود و پاکدستی اصالحطلبان 

سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید آن را حفظ کرد
عارف با توصیه به اصالح طلبان برای رابطه نزدیکتر با مردم ،گفت:مردم 
همیشه از مسئوالن و نخبگان جلوتر بودند در همین انتخابات شوراها 
با  مردم  ولی  بودیم   » »امید  نام  با  جعلی  لیستهای  شاهد  متاسفانه 
درک درست به لیست واقعی اصالح طلبان رأی دادند و باید قدردان 
با مردم روز به روز  را  بزرگوار بود و تالش کنیم فاصله خود  این مردم 

کمتر کنیم.

تب انتخابات فرو نشست!!  )تحلیل زوایای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا(
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بود. نمادین  امام)ره( حمله ای  و حرم  اسالمی  به مجلس شورای  1-  حمله 
تروریست ها می توانستند در محل هاي پرتردد یا دیگر اماکن عمومی كه تيم 
حفاظتي هم ندارند نقشه خود را عملی کنند.چرا اماکن دیگر انتخاب نشد؟ 

2- به خانواده های داغ دیده و آسیب دیده تسلیت می گوییم. هرکدام از ما 
ممکن بود در هنگام وقوع عملیات تروریستی آن جا بودیم. مجلس و حرم 

امام،خانه محرومان هستند.
رخ  جهان  کشورهای  دیگر  در  اگر  حادثه  این  معتقدند  خیلی ها    -3
خیلی  کشته ها  تعداد  هم  این جا  بود  قرار  داشت.  بیشتری  می داد،تلفات 
بیشتر از این حرف ها باشد.اگر کشته ها بیش از این بود،تروریست ها بیشتر 
جلیقه های  از  بکنید،هیچ کدام  را  فکرش  می شدند.  نزدیک  خود  اهداف  به 
انفجاری میان جمعیت منفجر نشد. آن چه باعث شد دو عملیات تروریستی  

امروز به یک عملیات ناموفق )به نسبت آن چه تروریست ها در ذهن داشتند(  
تبدیل شود، آمادگی و واکنش سریع نیروهای امنیتی ایران بود. دستشان 

را می بوسیم.
این حوادث واکنش حرفه ای نشان  به  انتظار دارند صدا و سیما  4-  مردم 
هر  متوجه  سهولت  به  مردم  و  نیست  امکان پذیر  دیگر  اخبار  دهد.حبس 
به  آمریکا  در  مدرسه  یک  در  تیراندازی  که  است  می شوند.چگونه  اتفاقی 
فوريت پوشش خبری داده می شود اما چنین حادثه ای در قلب پایتخت از 

چشم مدیران صدا و سیما دور می ماند؟
5-  زمانی که فراگیرترین رسانه کشور دربرابر این اتفاق سکوت می کند،بازار 
شایعات داغ می شود.اثر تروریسم دروغ،کم تر از تروریسم انفجاری و انتحاری 

نیست.آيا صدا و سیما مردم را نامحرم می داند؟

6-  واکنش برخی از افراد به این حوادث،منطقی و عاقالنه نیست. معموال 
در  اما  این حوادث دور می شوند  اصلی  ازمحل  اروپایی،مردم  در کشورهای 
دردناک  حادثه  تواند  می  بیشتر  می کنند.تجمع  تجمع  بیشتر  ایران،مردم 
میان  مردم،بمبی  رفتار  این  به  علم  با  تروریست ها  کند.اگر  خلق  دیگری 

جمعیت نظاره گر منفجر می کردند،تعداد کشته ها چقدر می شد؟
7-دشمن پشت در است. مرزها را در نوردیده و به حساس ترین اماکن کشور 
رسوخ کرده. زمان کنار گذاشتن اختالفات است. ما یک ساختاریم و سفید 
امروز  هستیم.اما  ایران  ملت  نیستیم.ما  چندپاره  و  پاره  نداریم.دو  سیاه  و 
آن  وقت  آیا  نبود.  ملت  این  و  پیکره  این  از  که  شنیده شد  صداهایی هم 

نرسيده که قبل از هر چيز به همبستگي و منافع ملي بينديشيم؟
8-  منطقه خاور میانه به یک جنگ تمام عیار نزدیک شده است.سران بیشتر 

مراقب  همیشه  ماجراجو.مثل  بعضا  و  تجربه اند  ما،کم  همسایه  کشورهای 
باشیم و آماده. همدل باشیم و هم صدا. متحد باشیم و نگذاریم سگ های 

پوشالی امنیت خانه ما را تهدید کنند.
صدا و سیمای ایران با بیش از 20 شبکه تلویزیونی و 50 هزار نفر پرسنل، در 
اطالع رسانی حوادث روز کشور بسیار عقب است. در اتفاقاتی که امروز رخ 
داد، این رسانه فقط برخی خبرها را زیرنویس کرد درحالی که رسانه حرفه ای 
در اولین قدم، برنامه های عادی خود را قطع می کند. اطالعیه صادر می کند. 
از مردم می خواهد در مناطق پرتردد حاضر نشوند. با اعزام خبرنگار به محل 
حادثه تالش می کند خبر معتبر را منتشر کند و از نقل شایعات جلوگیری کند. 
میزگردهای فوری تشکیل می دهد و به تحلیل و چرایی حوادث می پردازد. 
آن  بلکه شبکه های مختلف  نکرد  را  کارها  این  تنها  نه  ایران  تلویزیون  اما 

برنامه های عادی و روزانه خود را پخش می کردند. 
یک رسانه در چنین موقعیت هایی می تواند نه تنها اعتماد و اطمینان مردم 

را به خود جل کند بلکه باعث افزایش مخاطبان خود شود.

چند نکته درباره دو عملیات تروریستی ۱۷ خردادماه در تهران:
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دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر خارجی خود از 
که  کرد  خواهد  دیدار  واتیکان  و  اشغالی  فلسطین  عربستان سعودی، 

جایگاه نمادین سه مذهب ابراهیمی بزرگ جهان به شمار می روند.
وی در هنگام اعالم برنامه سفر خود گفت: وظیفه ما آموختن چگونه 
زیستن به دیگران نیست، بلکه ایجاد ائتالفی از دوستان و شریکانمان 
است که در هدف مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت، فرصت و ثبات در 

خاورمیانه جنگ زده، با ما هم فکر هستند. 
یک مقام بلندپایه دولت ترامپ نیز در حاشیه به خبرنگاران گفت: هدف 
این مالقات ها متحد کردن همه کشورها و مذاهب مختلف در مبارزه با 

نابردباری و شکست دادن بنیادگرایی و تندروی است.
وی مدعی شد: فکر این سفر با دیدار از عربستان سعودی و با تمرکز 

اصلی بر مهار ایران آغاز خواهد شد.
ترامپ در آغاز نخستین سفر خارجی خود تا حدی از رئیسان جمهوری 
سلف خود عقب مانده است. زیرا همه رئیسان جمهوری از دوره رونالد 
ریگان به بعد تا آوریل نخستین سفر خارجی خود را شروع کرده بودند و 
در بسیاری از موارد، نخستین سفرها به مکزیک و کانادا بوده است و نه 
یک سفر دوره ای عمده مانند ترامپ. )ریگان در هنگام ریاست جمهوری 

تا سال دوم ریاست جمهوری، نیمکره غربی را ترک نکرد.
شمیشیر رئیس جمهور آمریکا، دریافت مدال طالی وی توسط پادشاه 
تشکیل  ترامپ،  ایوانکا  از  سعودی  های  شیخ  خواستگاری  سعودی، 
جبهه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، بی احترامی شاه قطر با پوشیدن 
دمپایی در طول جلسه با ترامپ، قرادادهای نجومی با مقامات عربستان 
سعودی – تمامی این موارد با حاشیه های بسیاری در سفر ترامپ به 

خاورمیانه همراه بود.
به گزارش اسپوتنیک حاشیه های سفر ترامپ به همراه همسر، دختر، 
داماد وی به عربستان سعودی، اسرائیل به سوژه داغ رسانه های خبری 

در این هفته تبدیل شد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربستان سعودی رقص سنتی عربستان به نام »العرضه« را اجرا کردند 
که ویدئوی این رقص به یکی از پربازدیدترین ویدئوهای این در یوتوب 

تبدیل شده است.
 در دیدار اخیر ترامپ با پادشاه عربستان، سعودیها با توافق با رییس 
جمهور آمریکا، به زودی طرح خرید ۱۱۰ میلیارد دالر سالح از آمریکا را 
آغاز می نمایند و قصد دارند در طول ۱۰ سال تا ۳۵۰ میلیارد دالر نیز در 
این زمینه سرمایه گذاری نمایند. این قراداد نیز به یکی از سوژه های 

کاریکاتور این هفته تبدیل شده است. 
یک تیر و چند نشان » ترامپ« با سفر به خاورمیانه

سفر دونالد ترامپ به عربستان تنها به اهداف سیاسی خالصه نمیشود 
بلکه رئیس جمهور تاجر آمده است تا هم به تجارتش برسد و هم ادای 

سیاستمداران را دربیاورد.
طبق پیش بینی های انجام شده باالخره ترامپ در اولین سفر خارجی 
خودش به خاور میانه آمد. دونالد ترامپ در اولین سفر رسمی خود بعد 
از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا کشورهایی 

را انتخاب کرده است که با کمی تامل می شود .
هدف اصلی وی از این سفرها را تشخیص داد. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجی خود وارد عربستان شد. او قرار 
است سپس به رژیم صهیونیستی، واتیکان برای دیدار با پاپ و بلژیک 

برای شرکت در نشست پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( برود.
جالب است یادآوری کنیم که در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ زمانی که باراک اوباما 

به عنوان رئیس جمهور، قدرت را به دست گرفت.
در اولین سفر خارجی به مصر رفت. اوباما در سال ۲۰۰۹ در نخستین 

سفر خارجیاش با شعار »آغازی نو« به مصر رفت.
این که دو رئیس جمهور اخیر آمریکا در اولین سفرهای خود به منطقه 

ما و به کشورهای عربی سفر کردند حاوی پیام هایی است.
به هرحال گمانه زنی هایی راجع به دلیل اصلی سفر ترامپ به عربستان 

وجود دارد که در زیر به خالصه ای از آن اشاره میکنیم.
چرا عربستان ؟

متصور  زیادی می شود  دالیل  عربستان سعودی  به  ترامپ  برای سفر 
شد. هم بر اساس تحلیل ها و هم بر اساس مشاهدات عینی از روند 
این دیداراهدافی را برای ترامپ و در واقع دولت ایاالت متحده برای 

این سفر برخواهیم شمرد.
در نگاه اول برخی از ناظران و تحلیل گران به نقل از یک مقام کاخ سفید 
هدف از این سفر را هماهنگی برای مقابله با داعش و ایران تحت عنوان 

»مبارزه با اسالم افراطی؟!« عنوان میکنند.
از این منظر، »ایران« محور مذاکرات ترامپ در ریاض خوانده و گفته 
میشود که هدف ترامپ از سفر به عربستان سعودی تالش برای منزوی 

کردن ایران است. اجالسی که ترامپ در آن با سران کشورهای عربی بر 
سریک میز نشست تحت عنوان تشکیل »ناتوی عربی« رسما هدفش 
ترامپ  بعدی  مقصد  وقتی  که  البته  شد.  اعالم  ایران  نفوذ  با  مقابله 
اراضی اشغالی قدس می باشد پازل جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه به 

جبهه مقاومت نیز تسری پیدا کند.
اما سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان تنها به اهداف سیاسی خالصه 
نمیشود بلکه با توجه به اینکه ترامپ موفقیت خود را بیشتر در دنیای 
بالطبع  است،  کرده  تجربه  و  آورده  بهدست  سرمایهگذاری  و  بیزینس 
یک  ترامپ  دونالد  داشت.  خواهد  هم  اقتصادی  انگیزههای  او  سفر 
قرارداد ۵۰۰ میلیارد دالری با آل سعود امضا کرده است که ۱۱۰ میلیارد 

دالر آن به فروش تسلیحات به عربستان اختصاص دارد.
کی دیگر از دالیلی که برای سفر دوره ای ترامپ در این مقطع زمانی می 
توان عنوان کرد تالش برای انحراف اذهان افکار عمومی در آمریکا بر 
سر جنجال اخراج جیمز کومی مدیر اف. بی. آی می باشد. کومی بدلیل 

اصرار بر ادامه تحقیقات درباره ارتباط تیم ترامپ با روسیه و افشاگری 
های زمان رقابت های انتخاباتی از سوی ترامپ اخراج شد.

به  توان  می  خاورمیانه  به  ترامپ  سفر  با  ارتباط  در  که  دیگری  نکته 
مسائل  بر  تمرکز  از  آمریکا  جمهور  رئیس  گیری  فاصله  کرد  اشاره  آن 
داخلی و سوق یافتن او به سمت مداخله بیشتر در کشورهای دیگر می 
باشد. احتمااًل این سفر نیز موجب خواهد شد که رویکرد جنگ طلبانه 
واشنگتن تقویت شود و یا حداقل با فروش انواع و اقسام تسلیحات 
زمینه دخالت بیشتر عربستان در جنگ های یمن ، سوریه و دخالت در 
بحرین را فراهم خواهد کرد. البته سفر ترامپ به عربستان با انتقاداتی 
از رای دادگاهی  مواجه شده است. به طور کلی جو ضد سعودی بعد 
در نیویورک درباره امکان شکایت از عربستان بدلیل حوادث 11 سپتامبر 

افزایش یافت.
همچنین ترامپ بعد از عربستان به رژیم صهیونیستی سفر خواهد کرد 
و موضوع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها در دستور کار اصلی 

وی قرار دارد.
البته این اعتقاد به شدت در بین کارشناسان و تحلیل گران سیاسی   
وجود دارد که تیم ترامپ فاقد یک دیدگاه و برنامه راهبردی منسجم 
برای حل مشکالت و تنش های منطقه خاورمیانه و جهان می باشد و 

همین عامل می تواند موجبات افزایش جنگ ها را فراهم نماید.
عبدالملک حوثي، رهبر انصاراهلل در البالی تحلیل های فراوان در مورد 
و  در  تجزیه  که  کند  اشاره می  به موضوعی  به عربستان  ترامپ  سفر 
نابودی کشورهای عربی در سایه تحرکات آمریکا در منطقه خالصه می 

شود.
نظر آمریکایی ها راجع به اهداف سفر ترامپ

کسانی که از برنامه نخستین سفر خارجی  دونالد ترامپ رئیس جمهور 
از  تاکید کرده بودند که هدف  این سفر  از  با خبر بودند، پیش  امریکا 
این سفر که از عربستان آغاز می شود و سرزمین های اشغالی فلسطین 
را نیز شامل می شود، اعالم »دوران جدید« در  و بروکسل و سیسیل 

سیاست خارجه امریکا است.
او  خارجی  سفر  نخستین  که،  بودند  گفته  ترامپ  دونالد  معاونان 
که  است  امریکا  نزدیک  متحدان  برابر  در  اراده«  سمبلیک  »نمایش 
امیدوارند ترامپ تالش های آنان برای مقابله با افراط گرایی و تعصب 

در جهان را احیا کند.
یک منبع مسئول که در برنامه ریزی سفر ترامپ به عربستان به عنوان 
این  از  هدف  بود،  گفته  داشت  شرکت  او  خارجی  سفر  اول  ایستگاه 
سفر خنثی کردن وجهه ضد اسالمی ترامپ است زیرا برخی اقدامات او 
موجب نارضایتی و خشم جهان اسالم شد که نمونه آن صدور دستور 

ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور اسالمی به آمریکا بود.
امیدوار  وی  بودند،  گفته  پیشتر  ترامپ  سفر  از  آگاه  منابع  همچنین 
است در نخستین سفر خارجی خود اعتماد را به متحدان دیرینه آمریکا 
بازگرداند، زیرا دولت ترامپ مدعی است دولت باراک اوباما متحدان 
قدیمی آمریکا را نادیده گرفت که منظور همان توافق هسته ای با ایران 

و نیز خودداری اوباما از سفر به فلسطین اشغالی در اولین سفر منطقه 
ای در سال 2009 است.

تناقضات ترامپ و عربستان
که  گیرد  می  حالی صورت  در  عربستان  به  ترامپ  خارجی  سفر  اولین 
رئیس جمهور آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی یکی از منتقدان جدی 
این کشور در منطقه و جهان  افراط گرایانه  عربستان و سیاست های 

بود.
به عنوان مثال ترامپ در می 2016 در فلوریدا در جمع هوادارنش گفت 
که ما از عربستان محافظت می کنیمدر حالی که قبل از کاهش قیمت 
نفت  فروش  محل  از  دالر  میلیارد  یک  روزانه  سعودی  عربستان  نفت 
درآمد کسب می کرد، با این حال ما از آنها محافظت می کنیم. چرا باید 
عربستان این همه هزینه گزاف را بر ما تحمیل کند؟ ترامپ در انتقاد 
که  افزود  همچنین  عربستان  از  آمریکا  وقت  دولت  حمایت  چرایی  از 

عربستان سعودی بدون حمایت آمریکا یک هفته دوام نخواهد آورد.
 حتی چند هفته پیش نیز ترامپ درباره عربستان گفته بود که ریاض 
برخورد عادالنه ای با آمریکا ندارد و واشنگتن پول زیادی را برای دفاع 

از این کشور از دست می دهد.
این در حالی است که در سفر اخیر ترامپ قرار است وی در نشست 
های مختلفی حضور پیدا کند و سخنرانی نیز درباره های راه های مقابله 
با اسالم رادیکال انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا این سخنان را 
در کنفرانس کشورهای عربی- اسالمی ایراد خواهد کرد. ریاض برای این 

کنفرانس حدود 50 نفر از سران کشورها را دعوت کرده است.
این را هم در نظر بگیرید که اولین تصمیم ترامپ بر روی کرسی ریاست 
جمهوری آمریکا ممانعت از ورود مسلمانان به کشورش بوده است. حال 

اولین سفرش به کشوری است که خانه مسلمانان در آنجا قرار دارد.
بزرگترین مدعی  را  آمریکا که خود  ایاالت متحده  اینکه  از همه مهمتر 
حقوق بشر میشناسد در واقع به کشوری سفر کرده است که بزرگترین 
و  قانونی  غیر  های  زدن  گردن  از  است.  منطقه  در  بشر  حقوق  ناقض 

و  یمن  کشور  با  وحشیانه  تا جنگ  گرفته  عربستان  مردم  انسانی  غیر 
خونریزی از کودکان و غیر نظامیان مسائلی است که بعید است آقای 
ترامپ در  برای  بزرگترین فرصت  باشد. حاال که  فراموش کرده  ترامپ 
توسط  یمن  به جنگ  دادن  پایان  برای  مذاکره  عربستان جهت  خاک 
عربستان دست داده بود، دیدیم که به جای این مذاکره در حرکتی کامال 
ایاالت متحده تجهیز شدند تا  غیر منطقی ارتش عربستان نیز توسط 
هم منطقه نا آرام بماند و هم چرخ صنعت نظامی آمریکا به چرخش 

در بیاید.
اگر ترامپ خود را دوست ریاض میداند و به شعارهای انتخاباتی وفادار 
و  منطقه  در  تروریستها  آتشافروزی  ادامه  از  که  راههایی  درباره  است، 
تکرار 11 سپتامبرهای دیگر در کشورهای غربی توسط سعودیها جلوگیری 

میکند، با عربستان گفتوگو کند.
هدف عقیم سفر ترامپ

قید  با  مخصوصا  متحده،  ایاالت  برای  سطح  این  در  سفری  طبیعتا 
»اولین« در دولت ترامپ، عالوه بر اهدافی که در باال به صورت مبسوط 
به آن ها اشاره شد اهداف و توجیحات دیگری نیز دارد. به عنوان مثال 

برد رسانه ای و جریان سازی در رسانه های دنیا.
هدف انعکاس دست آوردهای سفر ترامپ به سعودی برای وی آنقدر 
مهم به نظر می رسد که با خانواده خبر سازش در این سفر حاضر شده 

است.
جریان رسانه ای از ما وقع سفر می تواند راه ترامپ را در سفرهای آینده 
داده است  انجام  این سفر  در  آنچه  اقل  اینکه حد  یا  و  کند  تر  هموار 

گلدرشت تر به نظر برسد.
همه این اهداف ریز و درشت که حتما در ذهن ترامپ و مشاورانش 
قرار  عزیزمان  کشور  باشکوه  انتخابات  اخبار  سایه  زیر  در  است،  بوده 
گرفت و تیتر رسانه ها به جای سفر ترامپ به عربستان از صف های 

طوالنی مقابل صندوق های اخذ رای نوشته بودند.
ستاوردهای اقتصادی هنگفت برای اقتصاد اسرائیل

سود نجومی اسرائیل از قرارداد عربستان و امریکا 
 بخش کالنی از قرارداد تسلیحاتی امضا شده میان آمریکا و عربستان، 

سهم شرکت های اسرائیلی خواهد شد.
روزنامۀ اقتصادی »مارکر«، در گزارش شب گذشتۀ خود نوشت: بسیاری 
از شرکت های اسلحه سازی »اسرائیل« با شرکت های آمریکایی که به 
عربستان سالح و سامانه های  نظامی خواهند فروخت، قرارداد دارند. 
بر اساس قرارداد امضا شده میان عربستان و آمریکا، این قرارداد، در 
مرحلۀ اول، بالغ بر 110 میلیارد خواهد بود و تا 10 سال آینده، این مبلغ 

به 350 میلیارد دالر افزایش می یابد.
به نوشته مارکر، قراردهای امضا شده میان آمریکا و عربستان، جهشی 
در تولیدات شرکت های اسرائیلی ایجاد خواهد کرد و با توجه به حجم 
باالی تقاضا که باید در مدت مشخص تحویل داده شود، برنامه های 

تولیدی این شرکت ها گسترش خواهد یافت.
این نشریۀ اسرائیلی خاطر نشان کرد که کارخانجات نظامی آمریکایی 
که عهده دار تهیه سالح و سامانه های جنگی برای عربستان شده اند 
ریتیون(  و  گورمن  گروپ  نورتو  مارتین،  الکهید  های  جمله شرکت  )از 
گاهی برای تولیدات شرکت صنایع نظامی اسرائیلی »رافائل« بازاریابی 

می کنند.
به نوشتۀ این نشریه، با توجه به این که رافائل، شرکت سهامی عام و 
وابسته به رژیم »اسرائیل« است، سیاستمداران و نظامیان »اسرائیلی« 
و  عربستان  تسلیحاتی  قرارداد  که  اقتصادی هنگفتی  دستاوردهای  به 
دنبال خواهد داشت، توجهی ویژه  به  اقتصاد »اسرائیل«  برای  آمریکا 

دارند.
رژیم  جنگ  وزارت  بارز  مسئول  یک  از  نقل  به  همچنین  مارکز  روزنامۀ 
قراردادهای  نوشت:  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  صهیونیستی 
هنگفتی که میان ریاض و واشنگتن امضا شد، قدرت رقابت شرکت های 
تسلیحاتی اسرائیلی در آمریکا را افزایش خواهد داد، زیرا این قرادادها 
فرصت های شغلی گسترده ای ایجاد می کنند و با توجه به نیاز شرکت 
ها،  این شرکت  اسرائیلی،  های  با شرکت  به همکاری  آمریکایی  های 

برای تامین بسیاری از تقاضاهای این قرادادها، فعالیت خواهند کرد.
مشاور اقتصادی سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در همین راستا، 
هرچند  کرد:  نشان  خاطر  و  گفت  رژیم  این  برای  دیگری  دستاورد  از 
برتری  بر  تاثیری  آمریکا،  و  عربستان  میان  تسلیحاتی  قراردادهای 
تسلیحاتی »اسرائیل« نمی گذارد، اما در عوض، بهانۀ الزم را می دهد تا 
از دولت آمریکا بخواهد، سالحی ویژه به »اسرائیل« بدهد که تاکنون 

به »اسرائیل« نداده است.

گزارشی ازحاشیه و متن سفر ترامپ به عربستان و اسرائیل 

Email : info@armaghannews.com

به  بزرگی  پیروزی  ایران  ملت  وقتی  همواره  جمهورگفت:  رئیس 
دست می آورد بدخواهان به دنبال این هستند ضربه ای به مردم 

و کشور وارد کنند.
از  انتقام  درواقع  تهران  تروریستی  اقدام  انتخاب،  گزارش  به 
دموکراسی استآقای روحانی در حاشیه مراسم وداع با پیکرهای 
سیما،گفت:  و  صدا  به  تهران  تروریستی  اخیر  حادثه  شهدای 
ریاست  انتخابات  در  العاده  فوق  مشارکت  یک  در  مردم  حضور 
اعجاب  به  را  ما  بدخواهان  اسالمی، همه  جمهوری و شوراهای 

واداشت و دوستان ما را در سراسر جهان خوشحال کرد.
از  انتقام  درواقع  تروریستی  اقدام  این  افزود:  جمهور  رئیس 

دموکراسی است.
حامی  که  آنهایی  چه  ما  منطقه  در  دموکراسی  گفت:  وی 
ندیده  دموکراسی  شان  سیاسی  زندگی  در  و  هستند  تروریسم 
تحت  دموکراسی  با  هستند،  تروریست  که  آنهایی  چه  و  اند 

عنوان دموقراتی طاغوت تحت عنوان طاغوت یاد می کنند و با 
دموکراسی مخالفند. 

آقای روحانی افزود: چون دموکراسی اساس فکری تروریست ها 
را از بین می برد و نشان می دهد خشونت راه حل نیست، زور 
صندوق  و  انتخابات  است،  مردم  رأی  حل  راه  نیست،  حل  راه 
انتخابات به مبنای فکری خشونت طلبان و تروریست ها ضربه 
غافل  بودند،  انتقام  دنبال  آنها  حامیان  همه  و  است  زده  کاری 
این حوادث در  از  و  ایران، مردمی مقاوم هستند  آنکه مردم  از 

زندگی خودشان فراوان دیده اند. 
رئیس جمهور گفت: مردم ایران از سال 57 و از 22 بهمن ماه تا 

امروز حوادث اینچنینی فراوانی دیده اند. 
اهداف  به  دستیابی  برای  را  خودشان  راه  مردم  افزود:  روحانی 
ملی، انسجام ملی و وحدت ملی ادامه خواهند داد و بی تردید 

ملت ایران، ملتی موفق خواهد بود.

رئیس جمهور : اقدام تروریستی تهران 
انتقام از دموکراسی است
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سمفونی »روح اهلل« به آهنگسازی« شاهین  فرهت«  سه شنبه شب نهم خرداد ماه با حضور 
برخی چهرههای سیاسی ، فرهنگی و هنری در تاالر وحدت رونمایی و با ارکستر سمفونیک تهران 

اجرا شد.
این مراسم به همت موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و با همکاری معاونت 
هنری ارشاد و بنیاد فرهنگی هنری رودکی و برگزار شد، فاطمه طباطبایی همسر مرحوم حاج 
از محیط  ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت  سید احمد خمینی، معصومه 
زیست، علی کمساری معاون فرهنگی، هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام، 
علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی، مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری ایران و ... حضور داشتند که 
علی کمساری قبل از اجرای ارکستر سمفونیک تهران ضمن خوشامدگویی به حضار گفت:  بسیار 
خرسندیم که روزهای ماه مبارک رمضان و در آستانه بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار 
انقالب اسالمی شاهد رونمایی و اجرای سمفونی »روح اهلل« هستیم . سمفونی که برای اولین بار 
در جمهوری اسالمی ساخته شده  که در کنار همه آثار خوب مذهبی و دفاع مقدس برای اولین 

بار تولید شده است.
وی ادامه داد: ما تا به امروز در کشورمان سمفونی مرتبط با زندگانی با برکت حضرت روح اهلل 
نداشتیم اما خدا کمک کرد که در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و همت شورای 

موسیقی مجموعه تصمیم گرفته شد تا سمفونی »روح اهلل« ساخته شود.
کمساری بیان داشت: خوشبختانه با تصمیم شورای موسیقی برای ساخت موسیقی سمفونی 
»روح اهلل« قرعه به نام استاد شاهین فرهت افتاد که همه میدانیم در حوزه موسیقی و خلق 
از  ارزشمند کشورمان هستند. به هر حال این هنرمند بعد  از هنرمندان درجه یک و  سمفونی 
اینکه پیشنهاد ما را برای ساخت سمفونی پذیرفت مطالعاتی را در حوزه زندگی پربرکت حضرت 
امام آغاز کرد و سرانجام بعد از ماهها تالش این سمفونی که امشب پیش روی شما اجرا میشود 

در چهار موومان خلق شد.

اینکه  با بیان  امام خمینی)ره(  آثار  ارتباطات موسسه تنظیم و نشر  معاون فرهنگی و هنری و 
سمفونی »روح اهلل« در چهار موومان ساخته شده گفت: موومان اول سمفونی روح اهلل به تولد و 
رشد و نمو حضرت امام اختصاص دارد، موومان دوم به دوران بلوغ علمی، اجتهاد و بالندگی امام 
در حوزه علمیه و قلههای بلند علم و معرفت شناسی میپردازد. موومان سوم هم با زبانی رمزآلود 
به جریان مبارزات حضرت امام که در نهایت منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد پرداخته و در 
موومان چهارم آهنگساز به عروج ملکوتی امام خمینی که با دلی آرام و قلبی مطمئن رحلت کرده 
و دنیایی از اهالی معرفت را داغدار هجران میکنند میپردازد که به طور حتم این داغ هجران 

هیچ گاه جبران نمیشود.
وی در خاتمه با بیان اینکه امیدوارم این اثر بتواند در جهت معرفی حضرت امام خمینی )ره( 
اهلل«  »روح  اظهار داشت: سمفونی  کند،  به جهانیان موفق عمل  نه سرزمینِی  و  زمینی  زبان  با 
آرزومندم  انقالب اسالمی است که  بنیانگذار  با  این چنینی مرتبط  آثار  اولین تجربه در ساخت 
تجربه موفقی در این عرصه باشد.همچنین امید دارم این اقدام موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی بتواند جلوههای رحمانی، ربانی، سیاسی و انقالبی 

امام راحل را به درستی معرفی کند.
امام  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  ارتباطات  و  فرهنگی،هنری  معاون  صحبتهای  از  بعد 
خمینی )ره(، با حضور ایشان ، فاطمه طباطبایی و معصومه ابتکار لوح تقدیر و سردیس امام 
به علی مرادخانی معاون هنری ارشاد، جهانگیری حامی مالی ، بهروز رضوی، شاهین فرهت و 
سهراب کاشف رهبر ارکستر اهدا شد و سپس ارکستر سمفونیک تهران به رهبری سهراب کاشف 
به صحنه آمد و با خوانش غزلیاتی توسط بهروز رضوی ، سمفونی »روح اهلل« که به سفارش 
فرهت  توسط شاهین  موسسه  این  موسیقی  دفتر  و  امام  آثار حضرت  نشر  و  تنظیم  موسسه 

ساخته شده بود با پخش تصاویری از زندگی امام اجرا شد.
دومین اجرای سمفونی »روح اهلل« که قرار بود امشب 9خردادماه در تاالر وحدت برگزار شد به 

سالگرد تولد امام خمینی )ره( موکول شد.

آرمان های  امام راحل و انقالب اسالمی باید به نسل جوان انتقال پیدا کند
امسال سالروز رحلت امام با ایام ماه مبارک رمضان تقارن یافت که ارزش معنوی بیشتری به این ایام داد.

مردم بعد از ۳۸ سال با حضور حداکثری در پای صندوق های رای ، انتخابات اخیر را به حماسه ملی تبدل کردند. همچنان پیرو 
دستورات و رهنمودهای امام و رهبری هستند، در واقع برنده اصلی، مردم همیشه در صحنه هستند، دولتمردان برای پاسداشت 

ارزش ها ، حفظ مودت و برادری ضمن احترام به رای مردم باید صادقانه و بدون منت به مردم خدمات الزم را ارائه کنند.
 شخصیت و جایگاه امام راحل، در دل مردم پایدار و ماندگار است ودر این نظام و انقالب اسالمی هر چه داریم مدیون رهبری 
امام گونه حضرت امام خمینی)ره( و خون پاک و مطهر شهداست، امام همه هستی خود را تقدیم اسالم و انقالب کرد، زیرا مطیع 
و عبد صالح خدا بود. لذا این وظیفه برعهده تک تک ماست تا راه و مکتب امام راحل  را که همانا عقالنیت، عدالت و معنویت 

است اشاعه دهیم ، آرمان های  امام راحل و انقالب اسالمی باید به نسل جوان انتقال پیدا کند.
معمار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره ( با انقالب ایران در جهان اسالم و دل کشورهای غربی لرزه انداخت لذا همه باید این 

انقالب را تداوم و پاس بداریم.

اظهارات عارف درباره انتخاب شهردار تهران
این  کشاندن  شود،  تبدیل  برانگیز  اختالف  موضوعی  به  نباید  تهران  شهردار  انتخاب  بحث 

موضوعات به رسانهها به صالح نیست.
محمدرضا عارف در نشست مشترک منتخبین شورای شهر تهران و هیات رئیسه شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان که در دفتر بنیاد امید ایرانیان برگزار شد با تبریک به منتخبین به 
خاطر کسب رأی الزم از سوی ملت برای حضور در شورای شهر، گفت: حضور چشم گیر و با نشاط 
مردم در روز انتخابات جلوهای زیبا از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را رقم زد که این 
حضور معنادار منجر به پیروزی لیست امید شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان شد که 

مردم با درک صحیح خود به تغییر ترکیب شورای شهر تهران اقدام کردند.
وی با اشاره به لیستهای جعلی منتشر شده در زمان تبلیغات انتخابات، یادآور شد: مردم بزرگوار 
تهران علی رغم اینکه با لیستهای جعلی رو به رو بودند اما با وسواس در پای صندوقهای رأی 
حاضر شدند و به تمامی 21 نفر لیست اصلی اصالح طلبان رأی دادند، باید قدردان این هوشمندی 

و درک باالی مردم عزیزمان باشیم.

شهر،  شورای  در  حضور  سال   4 کرد:  تاکید  طلبان  اصالح  گذاری  سیاست  عالی  شورای  رئیس 
مجلس و دولت به سرعت میگذرد و باید لحظه لحظه این ایام را به فکر خدمت گذاری به مردم 
و رفع مشکالت آنها باشیم بخصوص که شهر تهران با مشکالت و معضالت زیادی رو به رو است 

که انتظار است اعضای محترم شورای شهر با اولویت بندی به حل این چالشها بپردازند.
عالی  شورای  انتظار  گفت:  چهارم  شهر  شورای  اعضای  خدمات  و  زحمات  از  قدردانی  با  عارف 
سیاست گذاری اصالح طلبان از منتخبین محترم این است که خود را از ظرفیت عظیم ایجاد شده 
در جریان فراخوان حضور در لیست اصالحطلبان بی نیاز ندانند. باید با استفاده از تجربه کسانی 
که در شوراهای گذشته حضور داشتند و نخبگان و صاحب نظران، شهر تهران درشان و منزلت 

مردم بزرگوار این شهر اداره شود.
وی حاکم شدن نگاه سیاسی در اداره شهر را خطرناک دانست و گفت: متاسفانه در گذشته به 
دلیل نگاه کوتاه مدت در برنامه ریزی شهری و بعضًا حاکم شدن نگاه سیاسی در اداره شهر و 
رویارویی شهرداری و دولت عماًل بسیاری از مطالبات به حق مردم زمین ماند و انتظار است در دور 
جدید که با دولتی همسو مواجه هستیم در خدمت رسانی به مردم عملکرد خوبی داشته باشید.

اختالف  و  به موضوعی چالشی  انتخاب شهردار  نباید بحث  کرد:  تاکید  امید  فراکسیون  رئیس 
برانگیز تبدیل شود، کشاندن این موضوعات به رسانهها به صالح نیست.

گذاری  سیاست  عالی  شورای  عملکرد  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  عارف 
اصالحطلبان، خاطرنشان کرد: در دهه 80 اصالح طلبان در انتخاباتهای مختلف به مانند دهه 90 
وحدت استراتژیک نداشتند علت آن، نبود یک مرکز فرماندهی در جریان اصالح طلب بود ولی در 
2 انتخابات اسفند 94 و اردیبهشت 96 که با حمایت بزرگان و همراهی اکثر جریانهای اصالحطلب 

شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تشکیل شد به پیروزیهای خوبی دست پیدا کردیم.
وی تصریح کرد: نمیگوییم که عملکرد شورای عالی بی عیب و نقص بود ولی نبود آن هم مطمئنًا 
اصالح طلبان را با چالش های مختلفی رو به رو میکرد. برای گامهای بعدی این نواقص باید بر 
طرف شود به همین دلیل از نخبگان اصالح طلب و صاحب نظران میخواهم با بررسی عملکرد 
2 دوره شورای عالی سیاستگذاری پیشنهادهای خود را برای اصالح ساز و کار و ساختار آن اعالم 

کنند.

سمفونی »روح اهلل« رونمایی شد

آیین سالگرد ارتحال امام راحل به صورت باشکوه برگزار شد

بحث داغ انتخاب شهردار

مفهوم سبک زندگی ازجمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعهشناسی و مردمشناسی است 
که بتازگی و در دهه اخیر بسیار مورد  توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار 
گرفته است. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت ماه رمضان و عبادات و دستورات ویژه آن، 
این ماه میتواند سبک زندگی خاص اسالمی را میان افراد و بخصوص جوانان ترویج دهد. 
زندگی اسالمی و قرآنی و ترویج این  نوع سبک زندگی در زندگی انسانها همواره مورد توجه 
و تأکید علما و مراجع دینی ما بوده است و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز تأکید  زیادی در 
ترویج سبک زندگی اسالمی و قرآنی دارند. ماه مبارک رمضان بهترین بستر و فرصت برای 
و  یکی  است  اسالمی  و  قرآنی  زندگی  به سبک  گرایش  و  افراد جامعه  زندگی  تغییر سبک 
از شاخصههای مهم سبک زندگی در ماه رمضان، خودسازی، قرائت قرآن و تدبر و عمل به 

دستورات کتاب آسمانی است .  
تأثیر روزهداری بر تهذیب نفس و تقوا 

روزه و امساک، نوعی تمرین مراقبت، کنترل و مهار کردن نفس است. اگر کسی بحق، این کار 
را انجام دهد، توانا میشود تا در بقیه ایام و در مقابل کارهای نادرست دیگر هم نفس اماره 
خود را کنترل کند. به طور طبیعی نفس به سمت لذایذ راغب است. اگر نفس را به سمت 
لذایذ رها کنیم به خودش آسیب میزند. یکی از حکمتهای ماه مبارک رمضان و اثرات عبادات 
و بخصوص روزهداری در این ماه این است که انسان تمرین میکند، چگونه نفس خود را در 

مقابل لذایذ مهار و مدیریت کند.
ماه مبارک رمضان و تغییر در سبک زندگی متعارف 

نقش ماه رمضان بر تحول و تغییر سبک زندگی مسلمانان کامال مشهود است، هر کس با 
نگاه بیرونی به جامعه اسالمی مشاهده میکند، درک میکند که ضرباهنگ زندگی مسلمانان 
در ماه مبارک رمضان به گونهای کامال محسوس و معنادار تغییر پیدا میکند، ساعات خواب 
و بیداری، ساعات صرف غذا )از سه وعده و بیشتر به دو وعده اصلی در روز( تغییر میکند. 
حاالت معنوی در این ایام به وجود میآید. معموال مردم مسلمان در این ایام آمادگی دریافت 
پیامهای الهی و اسالمی را بیش از ماههای دیگر دارند. به همین علت حوزههای علمیه ایران 
در ایام ماه مبارک رمضان تعطیل است و روحانیون به اقصینقاط کشور اعزام میشوند تا پیام 

دین و قرآن را به مردم منتقل کنند.
اثرات ماه مبارک رمضان در حوزه اجتماعی 

طبعا عناصر تغییر در سبک زندگی و روحیه افراد و اعمال و رفتار مسلمانان فراوان است. به 
طبع این معنویت، نرمش خلق دارند. خشونت در جامعه کمتر میشود. بزهکاریها به حرمت 
این ماه کاهش پیدا میکند. طبق آماری که مراکز رسمی مربوط اعالم میکنند در ماه مبارک 
رمضان آمار بزهکاری به شکل معنی داری کاهش پیدا میکند. مردم هم نسبت به همدیگر 
مهربانتر هستند و دوست دارند در افطاریها همدیگر را دعوت کنند و ضیافتی راه بیندازند 
و... این گونه اعمال از کارهایی است که در ماههای دیگر هرچند وجود دارد، اما به تراکم ماه 
مبارک رمضان نیست. در بعضی از شبهای ماه مبارک رمضان مردم تا سحر بیدار میمانند و 
به درگاه خداوند تعالی نیایش و عبادت میکنند؛ در حالی که در ماههای دیگر چنین اتفاقی 

بسیار کم و برای افراد نادری روی میدهد، در ماه مبارک رمضان تقریبا عمومی است.
استمرار  ایجاد میشود،  ما مسلمانها  زندگی  در سبک  که  مثبت  تغییرات  این  میتواند  چگونه 

داشته باشد؟
ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن کریم و بنابر بعضی از اخبار، ماه نزول همه کتابهای آسمانی 
متقیان  برای  هدایت  کتاب  این  فرموده  خود  وحیانی  کتاب  درباره  تعالی  خداوند  است. 
است، روزه و اثر روزه را تقوا قرار داده است. ماندگاری حاالت معنوی ماه مبارک رمضان برای 
ماههای دیگر در گرو ماندگاری جوهر تقوا در انسان است. اگر تقوایی که زمینهاش بیشتر در 
این ماه فراهم آمده است در انسان عمیق شود، این امید هست که در تمام سال و در چهار 

فصل، انسان آن لطافتها و معنویت ماه مبارک رمضان را بتواند حفظ کند.
آیا سفارشهایی که در عرفان اسالمی به کم خوردن هست، با اهداف روزه ماه رمضان ارتباط 

ندارد؟
در عرفان اسالمی، به کم خوردن سفارش نشده است. کم خوردن در عرفان اسالمی، کم نسبی 
است. کم نسبت به آنها که زیاد میخورند. نکته باریک و ظریف است. باید دقت کنید. خدای 
تعالی به کسی نگفته است کم بخور. کم خوردن به این معناست که نسبت به نیاز بخوریم. 
اگر نسبت به نیاز کم بخوریم چه بسا محذور شرعی داشته باشد. آن چیزی که توصیه شده 
به اندازه خوردن است. این که در بین سحر و افطاری، چیزی نخوریم و امساک کنیم، تمرین 
است. مومنان چند ساعتی از خوردن غذا خودداری میکنند و امساک نفس را تمرین میکنند. 
نوعی توانمندی و تمرین است و اال وقتی افطار شد نمیگویند کم بخورید و نمیگویند زیاد 

بخورید. باید به اندازه بخوریم تا ظلمی به بدنمان نشود.
این  به  دیگر  ماههای  در  شاید  و  میدهیم  انجام  مبارک  ماه  در  معموال  که  کارهایی  از  یکی 
مداومت نباشد، قرائت قرآن و نماز خواندن بموقع است. این کارها را در ماههای دیگر چگونه 

ادامه دهیم؟
در ماه مبارک رمضان، انگار فیتیله معنویت مردم باال کشیده میشود. برخی مسلمانان هستند 
که در طول سال نماز نمیخوانند و فقط در این یک ماه نماز میخوانند. شماری از مردم این 
گونه هستند. آنها که از حیث معنویت رگی از اسالمیت دارند این گونه رفتار میکنند. ماه 
مبارک رمضان ماه معنویت است. خداوند در این ماه چنین آثاری قرار داده است، چنانچه 
این  اندازه ختم قرآن در ماههای دیگر است.  به  این ماه  آیه در  قرائت یک  فرموده است 
یک تجارت پرسود معنوی برای کسانی است که در ایام دیگر فرصت نکردند قرآن بخوانند، 
تجارت معنوی بسیار پرسودی است. خدای تبارک و تعالی گاهی ما را به تجارتهای پرسود 
معنوی داللت میکند: »ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما 
را از عذابی دردناک می رهاند.« )آیه 10 سوره صف( چه بسا یکی از مصداقهای این آیه قرائت 
قرآن ماه رمضان باشد. خداوند این فرصتها را قرار میدهد تا آنها که از سودآوری معنوی و 

الهی عقب ماندند در این ماه بهره الزم را ببرند.

سبک زندگی در
ماه مبارک رمضان 
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نماینده منتخب مردم در شورای شهر پنجم با هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
مسائل  در  تهران  شهر  در  بسیاری  های  گرفتاری  کرد:  اظهار  تهران 
مربوط به ساختمان سازی، ترافیک و... وجود دارد که می طلبد همه 
متولیان امر دست در دست هم دهند و برای حل معضالت موجود 

به یاری هم بشتابند.
مهندسی ساختمان مجموعه  نظام  افزود:  قربانخانی  مهندس حسن 
برق،  مکانیک،  معماری،  عمران،  رشته  هفت  در  متخصصان   از  ای 
شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. بیش از 115 هزار مهندس در 
این هفت رشته عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

هستند که 30 درصد مهندسان در کشور را شامل می شود.
وزیر  جمله  از  کشور  عالیرتبه  مسئوالن  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس و... عضو سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران، گفت: از این رو شرایطی که نظام مهندسی 
بسیار  پتانسیل  ما  و  است  متفاوت  دیگر  استان های  با  دارد  تهران 

خوبی برای همکاری با شورای شهر و شهرداری داریم.
مهندس قربانخانی تاکید کرد: در دوره های قبل ارتباط نظام مهندسی 
هرچند  نبود  پررنگ  شهرداری  و  شهر  شورای  با  تهران  ساختمان 
جلساتی داشتیم اما مستمر و تاثیرگذار نبود. انتخابات اخیر شورای 
بیشتر  را  نهاد  بین دو  ارتباطات موثرتر و مستمر  برای  ما  امید  شهر 
کرده است و اعالم آمادگی می کنیم در هر موقعیتی که به ما نیاز باشد 

انجام وظیفه نماییم.
وی یکی از وظایف و مسئولیت های مهم شورای شهر پنجم را انتخاب 
با شورا دانست که در اجرای سیاست های  شهرداری قوی و همراه 

تدوین شده و عمل به قانون، همراه و همدل این نهاد باشد.
بیانات  ادامه  در  سازمان  مدیره  هیات  عضو  کروبی  سعید  مهندس 
مهندس قربانخانی اظهار داشت: از سال 92 تفاهم نامه های خوبی 
بین سازمان شهرداری منعقد شد و درنتیجه شاهد اتفاقات خوب در 
افزایش  از جمله کاهش آمار حوادث ساختمانی و  این مدت بودیم 
ایمنی. اما از ابتدای سال 95 به یکباره تمام تفاهم نامه ها از سوی 

شهرداری لغو شد.
برای  را  ماموریت   37 کشور  وزارت  اینکه  بیان  با  کروبی  مهندس 
شهرداری در نظر گرفته است، اظهار کرد: از این میان ماموریت های 
شهرداری، 7 حوزه به بحث ساختمان، شهرسازی، مکانیک و... مربوط 
است که نظام مهندسی می تواند در تمام ماموریت های شهرداری 

همراه و همدل این نهاد در این حوزه ها باشد.
مدیره  هیئت  عضو  دیگر  روانشادنیا،  مهدی  دکتر  جلسه،  ادامه  در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: ما از شورای 
شهر پنجم خواسته ای نداریم جز همت برای افزایش کیفیت ساخت 
و ساز که این امر ممکن نمی شود مگر حضور سازندگان ذی صالح و 
بیمه تضمین کیفیت که این دو موضوع بدون همکاری شهرداری و 

شورای شهر با نظام مهندسی امکانپذیر نیست.
وی افزود: یکی از معضالت در جامعه مهندسان بحث بیکاری است 
از سوی دیگر ما شاهد ساخته شدن ساختمان ها توسط افراد فاقد 
صالحیت هستیم. این دو معضل سبب شده ما شاهد کاهش عمر 
سمت  به  حرکت  با  آنکه  حال  باشیم.  کشور  در  ها  ساختمان  مفید 

قانون حضور مجریان و سازندگان ذی صالح، هردو معضل گفته شده 
حل خواهد شد.

دکتر روانشادنیا تاکید کرد: از این رو، یکی از وعده های شورای شهر 
ها  ساختمان  عمرمفید  افزایش  تواند  می  ساختمان  حوزه  در  پنجم 
زیرا  این مسیر حتما همراه شورای شهر خواهیم بود،  باشد و ما در 
حتی اگر یک سال به عمر مفید ساختمان ها افزوده شود برآوردهای 
اقتصاد کشور  به  در  ما نشان می دهد حدود 4 هزار میلیارد ناموت 

کمک خواهد کرد.
این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خاطرنشان کرد: سازمان 
دارد که در حوزه  را  آمادگی  این  دارد  ای که  با عقبه  نظام مهندسی 

نظارت تخصصی و اجتماعی همراه شورای شهر و شهرداری باشد.
نیز در خصوص  مهندس کامبیز رضوی، عضو هیئت رییسه سازمان 
برخی مشکالت اظهار کرد: از سال 84 پیوست ترافیکی از طریق وزارت 
راه و شهرسازی به شهرداری ابالغ شد ولی به هر دلیلی از همان زمان 
تا کنون شهرداری از اجرای این پیوست ممانعت به عمل آورده است.

وی افزود: درنتیجه امروز شاهد ساخته شدن مجتمع ها و برج های 
بزرگ بدون پیوست ترافیکی هستیم که اصلی ترین معضل مردم در 
شهر تهران یعنی ترافیک و آلودگی هوا را به دنبال دارد. از این رو، از 

شورای شهر پنجم درخواست داریم به موضوع پیوست ترافیکی روی 
پروژه های خاص توجه ویژه داشته باشند.

در ادامه این جلسه، دکتر حیدر جهانبخش عضو هیئت مدیره سازمان 
اظهار کرد: شهر تهران بیشتر تحت تاثیر ابعاد کمی شکل گرفته و ابعاد 
کیفی در آن نادیده گرفته شده در نتیجه معضالت پیش آمده امروز به 

گرده شورای شهر پنجم افتاده است.
وی افزود: یکی از معضالت امروز شهر تهران، از بین بردن موضوعات 
ایمنی شهری است و ما شاهدیم مسائلی مثل روانشناسی شهری به 
دستاویزی برای کسب درآمد عده ای تبدیل شده است که امیدواریم 

از درآمد  شورای شهر پنجم معضل عدم تخصیص بودجه های الزم 
عمومی، تراکم فروشی، فروش فضای سبز و... را حل کند.

وی با بیان اینکه ما خود را بازوی شورای شهر می دانیم، اظهار کرد: 
امیدواریم شورای شهر از ابتدای برنامه ریزی های خود این موضوع را 
لحاظ کند که امر مدیریت شهری مختص یک سازمان نیست و بخش 
عمده ای از مسئولیت های آن بر عهده سازمان های نظام مهندسی 

و مهندسان است.
نظام  سازمان  مدیره  هیئت  عضو  دیگر  راد  مقدم  فرهام  مهندس 
مهندسی در ادامه اظهارات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی تهران 
بیان کرد: انفکاک بین نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر، مسلما 

نتیجه خوبی نخواهد داشت و به نفع شهر و شهروندان نیست.
پنجم  که شورای شهر  مهمی  اقدامات  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  اظهار  گرایی است،  کند تخصص  توجه  آن  به  باید  و شهرداری 
تاکنون ارتباط بین شورای شهر و نظام مهندسی مغفول بوده است و 
هیچ جلسه مشترکی بین نظام مهندسی و شورای شهر چهارم تشکیل 

نشده در حالی که این دو نهاد دو بال مدیریت شهری هستند.
نظام  به  کمک  بحث  در  خوبی  پتانسیل  شهرداری  کرد:  تاکید  وی 
نظام  دارد.  مهندسی  و  فنی  توسعه صادرات خدمات  برای  مهندسی 

و..  جاده  پل،  جمله  از  ساختمان  جز  هایی  زمینه  در  هم  مهندسی 
تخصص دارد که شهرداری و سایر سازمان های مربوطه می توانند از 

این ظرفیت استفاده کنند.
در ادامه، دکتر شمس نوبخت دودران عضو هیئت مدیره سازمان هم 

بر تعامل نظام مهندسی باشهرداری و شورای شهر تاکید کرد.
دکتر علی نبی زاده دیگر عضو هیئت مدیره سازمان در ادامه اظهارات 
سایر اعضای هیئت مدیره بیان کرد: امروز دغدغه اصلی سازمان نظام 
مهندسی توسعه پایدار شهری است. درهر شهری که بخواهد مدیریت 
پایدار شهری اتفاق بیفتد باید مهندسان نقش اساسی ایفا می کنند 

در غیر این صورت نمی توان به این مهم دست یافت. از سوی دیگر، 
درگیر شدن  اسالمی،  ایرانی-  معماری  ارزش  و  فرهنگ  توسعه  شرط 

نظام مهندسی با این موضوع است .
ملی ساختمان  مقررات  در کشور  اگر می خواهیم  اینکه  بیان  با  وی 
اجرا شود که ایمنی و زیست بهتر را به دنبال خواهد داشت باید برای 
سازمان نظام مهندسی و مهندسان نقش پررنگی قائل شد، اظهار کرد: 
اگر می خواهیم ساختمان هایمان باکیفیت شود باید سازندگان ذی 
صالح و متخصص در پروژه حضور داشته باشند. در حالی که امروز 

متاسفانه پروژه هایمان بدون حضور متخصصان انجام می شود.
دکتر نبی زاده افزود: امروز ما دچار بی قوارگی شهری شده ایم چون 
فاقد  سازندگان  حضور  و  شود  نمی  استفاده  مهندسان  ظرفیت  از 
صالحیت به این بی قوارگی دامن زده است. برای داشتن شهر آرمانی 
و ایده آل سازمان نظام مهندسی و مهندسان باید جایگاه واقعی خود 

را پیدا کنند.
سازمان  مدیره  هیئت  البدل  علی  عضو  سعیدیان  سعید  مهندس 
راین جلسه اظهار کرد:  نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز د 
وضعیت شهر تهران زجر آور است. علیرغم ظرفیت علمی و تخصصی 
ما هنوز یک صنعت ساختمان حرفه ای نداریم. این در حالی است 
حرفه  ساختمان  صنعت  و...  تاجیکستان  عراق،  مثل  کشورهایی  که 

ای دارند.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان حرفه ای یعنی افراد فاقد صالحیت 
اجازه ورود و دخالت در عرصه ساخت و ساز را نداشته باشند، گفت: 
حرفه  زمینه  در  است  این  پنجم  دوره  شهر  شورای  از  ما  درخواست 
ای شدن صنعت ساختمان حتی شده به اندازه یک قدم تالش کنند 
با نظام مهندسی باشند زیرا تا زمانی که صنعت ساختمان  و همراه 
مفید  عمر  و  ایمنی  و  کیفیت  زمینه  در  نشود مشکالت  ای  ما حرفه 

ساختمان ها حل نخواهد شد.
بعد از اظهارات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران، عضو منتخب شورای شهر پنجم توضیحاتی را ارائه کرد. حسن 
خلیل آبادی اظهار کرد: من در همین جلسه متعهد می شوم به تمام 
درخواست هیئت مدیره نظام مهندسی تهران توجه کنم. سازمان های 

مردم نهاد تخصصی نه تنها رقیب که رفیق مردم و دولت هستند.
نظام  داریم که سازمان  قبول  ما  افزود:  پنجم  این عضو شورای شهر 
بهترین  سازمان  این  آنکه  حال  گرفته  قرار  مهری  بی  مورد  مهندسی 

راهنما برای شورای شهر و شهرداری است.
اظهار  باشد،  باید تخصصی  امری  اینکه ما معتقدیم هر  بیان  با  وی 
کرد: متاسفانه مدیریت شهری تاکنون اعتقادی به اداره شهر با علم و 
تخصص نداشته است و این باعث دیده نشدن سازمان های مردم 

نهاد تخصصی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است.
خلیل آبادی تاکید کرد: مردم باید آگاه شوند که ساخت ارزان ملکشان 
توسط افراد فاقد صالحیت و غیرمتخصص نه تنها لطف در حق شان 

نیست بلکه خیانت به آنهاست.
فرهنگ  برای  داریم  درخواست  مهندسی  نظام  از  ما  کرد:  اظهار  وی 
سازی در این زمینه به شورای شهر کمک کند. به عبارت بهتر سازمان 
های نظام مهندسی به غیر از مهندسی سازه باید مهندسی افکار هم 
بکنند تا روزی برسد که خود مردم اجازه ندهند ملکشان توسط فردی 

جز مهندسان صاحب صالحیت ساخته شود.

ساخت پروژه های ساختمانی توسط افراد فاقد صالحیت خیانت به مردم است

افزایش استاندارد سطح زندگی در کشورها و پیشرفت در زمینه های گوناگون و افزایش 
جمعیت باعث ازدیاد  مصرف انرژی شده است، به طوریکه به کارگیری انرژی های نو در 
جهان با توجه به افول انرژی های فسیلی و هیدروکربنی و آالینده بودن آنها در آینده 
بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. پیشرفت اخیر محققان در زمینه ی گرمای موثر 
به  برزگ  توانی مرکزی  از طرح های  را  الکتریسیته  تولید  تمرکز  توزیع شده،  تولید  برای 
سمت واحدهای تولیدی محلی و پراکنده تغییر می دهد، زیرا  تولیدات پراکنده به شبکه 
از تکنولوژی تولید  با توجه به اهمیت مطالب فوق، می توان  توزیع متصل می گردند. 
همزمان و ترکیبی قدرت و حرارت CHP و برودت CCHP با استفاده از یک منبع سوخت 
در یک سیستم واحد بهره گرفت، که در این مقاله انرژی های تجدید پذیر به خصوص 
زیست توده بعنوان منابع انرژی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این روش انرژی گرمایی 
از بازیافت حرارتی مولدها مستقل به دست می آید که این حرارت را می توان در بخش 
های مختلف صنعتی، تجاری و مسکونی استفاده کرد. همچنین در این مقاله عالوه بر 
مقایسه این سیستم ها، طرح پیشنهادی بهینه شده برای استفاده از این تکنولوژی در 

ایران ارائه شده است.
3 . به کارگیری CHP و CCHP با استفاده از انرژی زیست توده 

هدف اصلی اتخاذ سیستم های تولید چندگانه ی انرژی ترکیبی، این است که به مزایای 
اقتصادی  و صرفه ی  کربن  اکسید  نشر دی  کاهش  انرژی،  باالتر  کارآیی  مثل  شاخصی 
دست یابیم.  یک نیروگاه سرمایش و گرمایش ناحیه ای می¬تواند کارآیی باالتر، تنوع 
سوختی و کنترل بهتر آلودگی را به نسبت سیستم های مرکزی فراهم کند. عنصر اصلی 
یک  فقط  یا   CHP انرژی،  ی  چندگانه  تولید  نیروگاه  ای،  ناحیه  گرمایشی  یک سیستم 
ایستگاه بویلر است. هردوی این سیستم ها برپایه ی انرژی رواج یافته اند. تفاوت بین 
آن ها در این است که در یک نیروگاه تولید چندگانه ی انرژی، گرما و الکتریسیته به طور 
همزمان تولید می شود در حالی که در یک ایستگاه بویلر-همان طور که از اسمش نیز 
پیداست-فقط گرما تولید می شود. گسترش سیستم های CHP و CCHPدر یک توسعه 
مهندسین  توسط  درست  طراحی  و  بیشتر  توجه  نیازمند  کاربردی،  هر  یا  چند هدفه  ی 
است. در این بخش به تجزیه و تحلیل سازماندهی براساس اندازه ی یک کارگاه ناحیه ای 
پرداخته شده است که CCHP و بایومس را باهم به کار گرفته است تا بیشترین کاهش 
در دی اکسید کربن حاصل شود. سیستم پیشنهاد شده، روی ساختمان های مسکونی 
و اداری پیاده سازی شده است. با توسعه ی ساختمان های مسکونی، افزایش تقاضای 
آب نیز منطقی خواهد بود. نشر دی اکسید کربن به دلیل تقاضا برای انرژی گرمایی، در 
توسعه ی یک ساختمان مسکونی حدود 47 درصد و در گسترش یک ساختمان اداری 
حدود 28 درصد خواهد بود. می توان یک واحد CHP به چیلرهای الکتریکی/جذبی و 
منابع تجدیدپذیر کوپل کرد تا  سیستم های تولید چندگانه را برای تولید محلی حامل 
های مختلف انرژی مثل الکتریسیته، گرما، سرمایش و توان را راه اندازی نمود. بویلرهای 

زیست توده نیز برای استفاده در توسعه  ی این سیستم مناسب است. این بویلرها از 
مواد زیستی استخراج شده از موجودات زنده به عنوان سوخت، استفاده می کنند. زیست 
توده می تواند به همان صورت برای هردو ماده ی مشتق شده ی گیاهی و جانوری به 
طور یکسان به کار برده شود. انرژی تولید شده از زباله های زیست توده، با در حال تمام 
شدن مخازن کربن های فسیلی، جای تولید مقدار یکسان انرژی سوخت های فسیلی را 
گرفته اند. در حالی که سوخت های فسیلی به طور فزاینده ای در حال گران شدن هستند، 
برخی از اشکال سوخت های زیست توده هنوز گران نشده اند، قابل بازگردانی اند و به 
همان اندازه که دی اکسید کربن تولید می کنند، به همان اندازه نیز مصرف می کنند. 
به همین دلیل، زیست توده یک گزینه ی قابل درک و از نظر اقتصادی قابل دوام برای 
بسیاری از پروژه های گرمایشی مرتبط با خانه ها، مجتمع ها، ادارات و صنایع است.. 
اندازه  به همان  تقریبًا  و  توده، تجدیدپذیرند  این سوخت های ورودی زیست  همه ی 
که دی اکسید کربن تولید می کنند، به همان اندازه نیز مصرف می کنند؛ به طوری که 
مقدار دی اکسید کربن آزاد شده هنگام فرآیند سوخت، در هنگام رشد درخت، جذب می 
شود. به همین خاطر، زیست توده می تواند جای بسیاری از سوخت های فسیلی مورد 
استفاده به فرم های مختلف در حال حاضر را بگیرد. سوخت اصلی گاز طبیعی است و 
CHPبویلر حاصل است که با زیست توده تغذیه می شود و سپس بویلر گازی نیز توسط 
این سوخت تغذیه می شود تا به حداکثر توان تحویلی خود برسد. الکتریسیته ی تولید 
 CHP به شبکه متصل می شود .در تابستان؛ گرمای تولید شده توسط CHP شده توسط
برای گرم کردن آب و بخشی از سرمایش مورد نیاز، استفاده می شود . کلید موفقیت برای 
یک طرح CCHP مورد استفاده در یک ساختمان، این است که به طور جزئی گرمایش، 
خنک سازی و مقدار توان مصرفی در ساختمان پرداخته شود و حجم مصارف سوختی 
آن به طور کامل بررسی شود تا از هدرروی انرژی جلوگیری شود و بتوان گرمای اتالفی 

را بازیابی نمود.
6 . نتیجه گیری 

می توان با حداکثر کردن CHP، گرمای اتالفی بیشتری در تابستان تولید کرد و با استفاده 
بویلر  از  استفاده  بازگرداند.  را  جذبی  چیلر  در  حرارت  اتالف  مقدار   ،CCHP سیستم  از 
زیست توده، نشر دی اکسید کربن را به اندازه ی 27/8 درصد کاهش میدهد که این 
مقدار مربوط به 80 درصد از تقاضای گرمای ساالنه است. بنابراین، برخالف اکثر بویلرهای 
میادین گازی، بویلرهای زیست توده نسبت به قابلیت خود محدود شده اند تا به سرعت 
گرمای خروجی خود را متعادل کنند. در پایان می توان گفت سیستم CHP می تواند در 
اندازه ها، کاربردها، سوخت ها و تکنولوژی های مختلفی به کار گرفته شود. الکتریسیته 
ی حاصل می تواند به طور کامل یا به صورت جزئی، در محل، استفاده شود. مهیا نمودن 
به هم،  مرتبط  از ساختمان های  زیادی  تعداد  برای  الکتریسیته  و  گرم  داغ، فضای  آب 
با استفاده از این روش، بسیار مؤثر است.  اگر که الکتریسیته ی تولید شده در همان 
مکان به شبکه ی الکتریسیته بازگردانده شود، این کار بسیار ارزنده و به صرفه است به 
ویژه جایی که تقاضا برای الکتریسیته در محل پایین باشد. محرک الکتریسیته ی جاری، 
عرضه ی الکتریسیته به شبکه، تطابق ظرفیت CHP به بار گرمایی پارامترهایی مهم در 
روش پیشنهادی هستند.                                                            مهرداد عباس زاده
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نظر  مفید)از  ای  گلخانه  گاز  یک  معرفی  پیرامون  رو  پیش  گزارش 
ناپذیر آن  نام »گاز خنده آور« است که عوارض اجتناب  درمانی( به 
در موارد استفاده تفریحی ، بی دلیل و غیر مرتبط اش مغفول مانده 

است.
به گزارش سایت اطالع رسانی اتاق خبر 24: امروز سالمرگ دانشمند 
سوء  دلیل  به  است،  مانده  جا  به  وی  از  آنچه  که  است  مخترعی  و 
به  انسان ها  برای  را  زیادی  نارسایی های  و  استفاده موجبات مرگ 
همراه داشته است. در واقع با پدیده مفید و علمی روبرو هستیم که 

به علت استفاده نا بجا امروزه خطرناک تلقی می شود.
با کاشف گاز خنده بیشتر آشنا شوید

دسامبر  درهفدهم  انگليسي  معروف  شيمي دان  ِديوي  سرهمْفري 
برنامه  نوجواني  در  همفري  آمد.  دنيا  به  انگلستان  در  1778م 
خودآموزي شامل الهيات، جغرافيا، هفت زبان و تعدادي موضوع هاي 
علمي براي خود طرح ريزي كرد و به مطالعه فلسفه پرداخت. وي در 
هفده سالگي به دليل آزمايش گاز نيترواكسيد معروف به گاز خنده، 
بر روي خود، به شهرت رسيد و در 24 سالگي، با سمت استادي وارد 
انيستيتوي پادشاهي انگلستان شد. وي هم چنين المپ بي خطري را 
اختراع كرد كه بر شهرتش افزود. ديوي از آن پس مطالعات عميقي 
را به عناصر تشكيل دهنده اش  را در شيمي آغاز كرد و توانست آب 
تجزيه كند. اين كار او باعث شد تا جايزه بزرگ آكادمي فرانسه، از آِن 
وي شود. او هم چنين عناصر سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، باريم و 
اين  از ديگر عناصر جدا ساخت.  را در ضمن تحقيقاتش  استرانسيم 
محسوب  بزرگ  موفقيتي  شيمي،  علم  پيشرفت  در  زمان،  آن  در  امر 
ف  مي شد. وي نظريه اي مطرح ساخت كه بر اساس آن، هيدروژن، معرِّ
سلطنتي  انجمن  رياست  به   1820 سال  در  اسيدهاست.  مشِخص  و 
انتخاب شد. ديوي به دليل كشف شش عنصر مهم شيميايي به پدر 
الكتروشيمي معروف است. همفري ديوي سرانجام در 29 مه 1829م 

در 51 سالگي درگذشت.
گاز خنده چیست؟

یکی   )N۲O( گاز خنده  یا  اکساید  نیتروز  یا  نیتروژن  مونوکسید دی 
از ترکیبات نیتروژن است که اولین بار در سال ۱۷۹۹ در دندانپزشکی 
بیهوشی  ادامٔه  و  القا  برای  پزشکی  در  آن  از  امروزه  شد.  استفاده 
بهعنوان  کم  مصرف  مقادیر  با  همچنین  دارو  این  میشود.  استفاده 
ضددرد در اعمال جراحی زنان و زایمان و برای عمل جراحی که در آنها 

به بیهوشی کامل بیمار نیاز نیست، مصرف میشود.
نیتروژن اکسید )N۲O( گازی بیرنگ، بیبو و غیرقابل اشتعال است. 
N۲O به ظاهر سّمی نیست اما خندهآور است. این گاز در ردٔه اصلی 

گازهای گلخانهای قرار داشته و آلوده کنندٔه هوا میباشد.
بار در سال 1775  اولین  برای  انگلیسی  پریستلی، شیمی دان  جوزف 
گاز شادی را تولید کرد؛ اما ِسر همفری دیوی، بعدها در دههی 1790 
آن را متداول ساخت. این ترکیب بویی خوش آیند و طعمی شیرین 

دارد. گاز خنده آور یا اکسید نیتروژن کار بردهای مختلفی دارد، اما 
استفاده از آن به عنوان یک آرام بخش بالینی به ویژه در درمانهای 
دندان پزشکی بسیار رایج است. اکسید نیتروژن در موتور موشک به 
عنوان اکسید کنندهی قوی به کار میرود؛ هم چنین این ترکیب قدرت 
سواری  موتور  مسابقات  در  را  حرفهای  موتورهای  )توان(  خروجی 
افزایش میدهد. این ماده، نوعی افزودنی خوراکی تأیید شده است 
در  نیتروژن  اکسید  از  میشود.  استفاده  آئروسل  اسپری  به شکل  که 
جای  تا  میشود  استفاده  تنقالت  سایر  و  چیپس  بستههای  کردن  پر 
گزینی برای اکسیژن باکتری زا باشد. امروزه از این ترکیب، در مقاصد 

تفریحی به عنوان نوعی مادهی مخدر توهم زا استفاده میشود.
موارد استفاده دارویی از گاز خنده

کار برد دارویی گاز خنده آور با مصارف صنعتی آن بسیار متفاوت بوده 
بر اساس خواص ضد درد و بی حس کنندهی  و در پزشکی، عمدتًا 
آرام  عنوان  به  را  گاز  این  پزشکان  دندان  معمواًل  میرود.  کار  به  آن 
نمیتوان  را  نیتروژن خالص  اکسید  بیمار تجویز میکنند.  برای  بخش 
برای مدت طوالنی استفاده کرد چرا که موجب کم بود اکسیژن شده 
کار  در  دلیل  این  به  مرگ شود.  یا  بی هوشی  باعث  است  ممکن  و 
با اکسیژن ترکیب میشود تا طول زمان  بالینی، اکسید نیتروژن  برد 
استفاده از به گونهای بی خطر افزایش یابد. حد اقل میزان اکسیژن در 
مخلوط گازی باید 30 در صد باشد، اما امروزه برای بی هوشی از 70 در 

صد اکسیژن و 30 در صد اکسید نیتروژن استفاده میشود.
مخلوط گازی )اکسیژن و اکسید نیتروژن( از طریق بینی به مجاری 
تنفسی وارد میشود. امروزه نوعی دستگاه مکنده نیز در ماسک بیمار 
نصب میشود تا از انتشار باز دم او جلو گیری کند. این کار برای جلو 
در محیط پخش  بیمار  باز دم  با  )که همراه  گاز خنده  تأثیر  از  گیری 
میشود( بر پزشک و سایر کار کنان است. ممکن است بیمار در مراحل 
اولیه احساس سبکی و سر گیجه کند، اما میزان آرام بخشی به غلظت 
اثر  مرحلهی  اولین  دارد.  بستگی  آن  تجویز  و مدت  نیتروژن  اکسید 
آن  دنبال  به  است؛  همراه  پاها  و  دستها  در  گز  گز  احساس  با  دارو 
حس گرم شدن به بیمار دست میدهد که این مرحلهی دوم است. 
دارد و نوعی  بودن  بیمار احساس سبکی و شناور  در مرحلهی سوم، 
حس سر خوشی را تجربه میکند. بیمار در مرحلهی چهارم حالت خواب 
بی  مقدار  اگر  نیست.  کردن  حرکت  یا  تکلم  به  قادر  و  دارد  آلودگی 
هوش کننده، بیش از حد معینی باشد اولین اثر جانبی که بروز میکند 

حالت تهوع است.
عوارض اجتناب ناپذیر استفاده از گاز خنده

با توجه به خاصیت آرام بخشی اکسید نیتروژن یا گاز خنده آور، این 

اثر  از آن جا که  به صورت گسترده مورد سوء مصرف است.  ترکیب 
یک بار استنشاق این گاز تنها چند دقیقه باقی میماند، سوء مصرف 
دالیل  از  یکی  این  دارند.  آن  طوالنیتر  استنشاق  به  تمایل  کنندگان 
واسطهی  به  است.  آور  خنده  گاز  وخیم  جانبی  عوارض  بروز  اصلی 
کم  بازدم  و  دم  است سرعت  گاز، ممکن  این  از حد  بیش  استنشاق 
شود و این باعث میشود که هوای ورودی به ششها کاهش یابد. هم 
چنین کم بود اکسیژن میتواند منجر به آسیب مغزی شود. با ادامهی 
به  استفراغ  حالت  اگر  برود.  کما  به  فرد  است  ممکن  وضعیت  این 
فرد دست دهد و هوشیاری او کم شده باشد، احتمال خفگی و حتی 
مرگ وجود دارد. با اینکه گاز خنده آور به عنوان آرام بخشی بی خطر 
اثر استفادهی  از عوارض جانبی آن در  شناخته شده است، نمیتوان 
بیش از حد یا مناسب نبودن در صد اکسیژن و اکسید نیتروژن صرف 

نظر کرد. عوارض جانبی این گاز به شرح زیر است:
آن،  دلیل  رایجترین  است؛  خنده  گاز  عوارض  از  یکی  تهوع  حالت   •
اشتباه در نسبت گاز خنده و اکسیژن میباشد. اگر مقدار گاز خنده آور 

بیش از 70 در صد باشد، ممکن است حالت تهوع بروز کند.
آور تشکیل شده  گاز خنده  از  گاز،  در صد مخلوط   90 از  بیش  اگر   •
باشد ممکن است بیمار آگاهی خود را  از دست دهد و به دنبال کم 
بود اکسیژن )خفگی(، به مغز یا اندامها آسیب برسد. سایر عوارض 
حتی  یا  و  جراحی  محل  عفونت  الریه،  ذات  از  عبارتند  آن  احتمالی 

حملهی قلبی.
• ممکن است عوارض جانبی گاز خنده آور شامل بی حسی در دستها 
و پاها، احساس خستگی، سر  گیجه یا سر درد باشد. در برخی موارد 
نادر احتمال بروز اختالالت عصبی وجود دارد که به خاطر اثری است 
این  فقدان  و  میگذارد  بدن   B12 ویتامین  ذخیرهی  بر  خنده  گاز  که 

ویتامین باعث بروز مشکالت  عصبی میشود.
• عالوه بر عوارض جانبی کوتاه مدتی که در باال ذکر شد، استفادهی 
از گاز خنده آور )دوز متوسط یا  زیاد( ممکن است باعث بروز  مکرر 
آسیبهای  از  عبارتند  عوارض  این  جانبی طوالنی مدت شود.  عوارض 

عصبی، اختالالت حرکتی، بی حسی دست و پا و عدم تمرکز.
• تجویز گاز نیتروژن باید توسط پزشک یا متخصص حرفهای سالمت 
وارد سیستم  توزیع  مخزن  از  مستقیمًا   نباید  گاز  این  گیرد.  صورت 
تنفس شود، چرا که ممکن است باعث سوزش داخلی یا حتی از بین 

رفتن ریه شود.
افراد مبتال به آسم و سایر بیماریهای تنفسی و فشار  بار دار،  زنان   •
بیماری  به  عفونت گوش میانی،  خون ریوی، و هم چنین مبتالیان 
تراکم زدایی یا شکستگی دندهها باید از مصرف گاز خنده آور اجتناب 

کنند. افراد مبتال به فنیل کتونوری )نوعی اختالل ژنتیکی( نیز نباید از 
این گاز استفاده کنند.

• ترکیب الکل و گاز خنده آور نیز میتواند برای مصرف کننده مضر باشد. 
کسانی که این گاز را به همراه  سایر مواد مخدر مصرف میکنند، ممکن 
است دچار عوارض جانبی مهلک آن شوند. افرادی که از داروهای ضد 

افسردگی استفاده میکنند نیز مجاز به مصرف این گاز نیستند.
قرار  • ممکن است کسانی که به مدت طوالنی در معرض گاز خنده 
میگیرند )مثاًل سوء مصرف کنندگان،  دندان پزشکان و دست یاران 
دندان پزشکی( به ضعف، نا باروری، سقط جنین و زایمان زود رس 
دچار شوند؛ حتی ممکن است به کبد، کلیه و مغز آسیب برسد. هم 
چنین این شرایط، با افزایش ریسک ابتال به سرطان در زنان در ارتباط 
است. اگر گاز خنده آور به مدت طوالنی استفاده شود، ممکن است در 
تولید سلولهای خونی در مغز استخوان اخالل ایجاد کند. ممکن است 

چنین افرادی دچار کم خونی مگا لوبالستیک شوند.
تفریح خطرناک پایتخت نشینان مرفه

از نقاط تهران مخصوصا مناطق ثروتمند نشین،  به تازگی در بعضی 
مشاهده شده است که از گاز خنده به عنوان یک سرگرمی گران قیمت 
استفاده میشود تا مصرف کنندگان پولدار با تجربه ی حسی شبیه به 

مواد مخدر ، با جان خود بازی کنند.
ارائه  دهندگان این تفریح خطرناک با بکار گیری جذابیت های شمایل 
قلیان و معطر کردن گاز خنده اقدام به جذب مشتری های بیشتر کرده 
اند. جالب اینجاست که ادعای ارائه دهندگان این است که از ارگان 
های ذیربط برای فروش گاز خنده به عنوان یک سرگرمی مجوز دارند.

بین  در  پاناسی  و  تراپی  اکسیژن  چون:  هایی  نام  با  پدیده  این 
طرفداران خود معروف است.

 فروشندگان گاز خنده آور با هدف کم کردن ضررهای مصرف قلیان 
از این تفریح گران  و سیگار به مشتری های خود پیشنهاد استفاده 
قیمت را میدهند. گزارش ها حاکی از آن است که مصرف یک دقیقه 
از گاز خنده در این مراکز، چیزی معادل 2هزارناموت برای مصرف کننده 

هزینه خواهد داشت.
اگرچه گاز خنده آور دارویی بی ضرر به شمار میرود اما نباید احتمال 
بروز عوارض جانبی آن را نا دیده گرفت. باید از هر گونه سوء مصرف 
این دارو با مقاصد تفریحی و برای ایجاد سر خوشی خود داری شود 
و مهم است بدانید که رانندگی پس از مصرف این گاز مجاز نیست. 
اگر شما طی درمان دندان پزشکی )به دلیل استفاده از آرام بخش گاز 
خنده( دچار نا راحتی شدید، پزشک خود را از آن مطلع سازید؛ یا اگر 
مشکلی با گاز خنده آور دارید، قبل از شروع درمان آن را به پزشک 
بگویید. هرگز این مسأله را شوخی نگیرید چرا که اگر گاز خنده آور به 

درستی مصرف نشود، میتواند برای شما مضر یا حتی کشنده باشد.

خنده هایی که به گریه تبدیل خواهد شد
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در هفته های گذشته اتفاقات بدی برای فوتبال ایران رقم خورد، صرف نظر 
از دو شکست تیم جوانان و حذف از جام جهانی و موارد و دالیل فنی آن، 
باید تاکید کرد که محرومیت پرسپولیس از تماشاگر و جریمه استقالل بابت 
کشیدن سیگار درورزشگاه همچنین جریمه های ریزبینانه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برای استقالل که حتی دیر دادن لیست را هم این بار جریمه کرد، پیغام 
های مهمی برای فوتبال ایران دارد. پیغام هایی که اگر آنها را متوجه نشویم 

قطعا روزهای بدتری را پیش رو خواهیم داشت.
دو ناظر امنیتی به جای یک ناظر در پی شکایت های متعدد

این بار نه یک ناظر امنیتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا دو ناظر امنیتی برای 
هم  را  بازیکنان  لیست  کرد  دیر  و  روی سکو  سیگار  تا  و  بود  فرستاده  ایران 
و  نبوده  خوبی  های  میزبان  که  بیاید  دستمان  کار  حساب  تا  کردند  جریمه 

نیستیم.
کرهای ها هم معترض بودند

شاید شکایت های فریبکارانه کشور های حوزه خلیج فارس و طرح دعوای 
عربستان برای فوتبال ایران حساسیت برانگیز شده باشد، شاید پرتاب نارنجک 
و صدمه زدن به کمک داور بازی در دیدار ایران با چین حساسیت ها را به 
باالترین حد خود رسانده باشد اما با همه این موارد فراموش نکنید که حتی 

کره جنوبی هم نسبت به میزبانی های ما در فوتبال اعتراض دارد.
این اعتراض ها شاید در پی شکست های اخیر باشد، شاید نوعی تاکتیک 
برای منزوی کردن فوتبال ایران باشد اما با همه این احوال باید تاکید کرد 
که میزبانی های ما هم ایراد دارد. آسیب زدن به داور مسابقه شاید باالترین 
اشتباه در همه سال های اخیر بود که اگر کمک داور از جایش بلند نمی شد و 
بازی را ادامه نمی داد هم سه بر صفر می باختیم و هم تا مدت ها محرومیت 

را تجربه می کردیم.
اگر به یاد بیاورید بازیکن و یکی از مسئوالن کره جنوبی هم انتقاداتی را مطرح 
کرده بودند. کو جائه چئول اینچنین گفته بود:» آخرین بار ما در تهران یک بر 
صفر شکست خوردیم ولی هواداران در بیرون از ورزشگاه نیز ما را تعقیب کرده 
و بطری های آب و وسایل مختلف به سمت ما پرتاب می کردند؛ در حالیکه 

پلیس ما را اسکورت می کرد.«
گالیه از کمبود امکانات

کوون سوتایه دروازهبان کره جنوبی درباره تمرین در ورزشگاه فاقد امکانات 
را  توپ  تا  بود  خیلی سخت  برایم  و  نمیدیدم  را  توپ  اصال  »من  بود:  گفته 
کنترل کنم و ببینم. امکانات اینجا خیلی ضعیف است و عالوه برای آن چمن 
ورزشگاه هم شرایط خوبی نداشت. « یکی دیگر از مسئوالن تیم کره جنوبی 
گفته بود: »ما نمی خواستیم در این ورزشگاه تمرین کنیم ولی نماینده ایرانی 
انتخاب  را  را به ما پیشنهاد داد و ما مجبور بودیم بهترین  تنها دو ورزشگاه 
کنیم که شرایط خوبی ندارد. ایران از عمد امکانات بدی در اختیار ما قرار داده 
آن  بر  قرار دهد. عالوه  ما  اختیار  در  را  آزادی  توانست ورزشگاه  است و می 
مسافت نسبتا زیادی هم از هتل تا ورزشگاه بود و نماینده ایرانی ما را از این 
موضوع آگاه نکرد و این وظیفه میزبان بوده است تا ما را از این موضوع آگاه 
میکرد. مشکل دیگری نیز که برای ما وجود داشت این بود که چمدان های 
ما با تاخیر زیادی به ما رسید و این یکی دیگر از مشکالتی بود که برای ما 

ایجاد شده بود. «
پیغام ها را جدی بگیریم خطر محرومیت وجود دارد

ما می توانیم این پیغام ها و هشدارها را نادیده بگیریم و همه این موارد را 
دروغ فرض کنیم و البته می توانیم هوشیار باشیم و رفتار بهتری داشته باشیم. 
از هوادارانی که نارنجک صوتی و بطری به میدان پرتاب می کنند بگیرید تا 

برسید به پلیس اسکورت کننده و لیزریابها.
اتفاقات خوبی رخ نداده و خطر در کمین فوتبال ایران است. همه چیز نگران 
و  فوتبال  فدراسیون  و مسئوالن  تاج  مهدی  رسد  می  نظر  به  و  است  کننده 
از قبل هوشیار باشند و  ایران باید خیلی بیشتر  همه اجزای میزبانی فوتبال 
تماشاگران فوتبال ایران را هم از دسیسه ای که کشورهای عربی حوزه خلیج 

فارس برای ما چیده اند و آن را جلو می برند آگاه کنند.
نمونه اش شکایت العین است از استقالل به خاطر وجود سمور بین دو نیمه 
بازی! آنها شکایت ها را متعدد و بی دلیل کرده اند تا به کنفدراسیون آسیا 
با  هم  آسیا  کنفدراسیون  ظاهرا  و  نیست  میزبانی  الیق  ایران  که  بفهمانند 
مواردی که گزارش شده حساس شده و به نظر می رسد با کوچکترین خطایی 
باید  را  پیغام ها  این هشدار ها و  ایران است.  منتظر محروم کردن فوتبال 

جدی گرفت.

فوتبال  های  اسطوره  ترین  بزرگ  از  یکی  توتی  فرانچسکو 
از  همیشه  برای  رم  باشگاه  وفاداری  نماد  و  سمبل  و  ایتالیا 

فوتبال خداحافظی کرد.
در ادامه هفته سی و هشتم و پایانی سری A ایتالیا، تیمهای 
رم و ناپولی رقبای خود را شکست داد. این یکی از مهم ترین 
بازی های تاریخ باشگاه رم بود چرا که اسطوره بی بدیل این 
تیم یعنی فرانچسکو توتی برای همیشه با فوتبال خداحافظی 
کرد و در مقابل دیدگان هزاران هوادار رمی به میدان رفت. 
در پایان بازی توتی زیر باران تشویق هواداران تیمش و حلقه 
انجام  را  به نحو باشکوهی مراسم خداحافظی اش  بازیکنان 

داد.
از  انجام داد که بسیار طوالنی بود. بخشی  او سخنرانی هم 

این سخنرانی به شرح زیر است:
توتی از روی نیمکت بازی را شروع کرد وازدقیقه 54 به جای 
محمد صالح به میدان آمد. همسرش ایالری و سه فرزندش 

هم در مراسم خداحافظی توتی حضور داشتند.
لحظه موعود فرا رسید. متاسفانه لحظه ای رسید که من هرگز 

دوست نداشتم از راه برسد.
گفته شد؛  مورد من  در  زیادی  روز گذشته، چیزهای  در چند 
و  کردید  حمایت  من  از  شما  زیادی.  العاده  فوق  چیزهای 
در لحظات سخت به من نیرو دادید تا به جلو بروم و برای 

همین، می خواهم از همه شما تشکر کنم.
در تنهایی، مانند دیوانه ها گریه کردم. نمی توانید 25 سالی 
مانند این را فراموش کنید. از همه تشکر می کنم. حتی اگر 
این برایم راحت نباشد. با همسرم در مورد اینکه این 25 سال 

چطور بود، صحبت کردم.
از  برادر، خانواده و دوستانم تشکر می کنم.  از مادر و پدرم، 
این  با  خواستم  می  کنم.  می  تشکر  فرزندم  سه  و  همسرم 

تشکرها شروع کنم زیرا مطمئن نیستم که بتوانم در آخر آنها 
را بیان کنم.

خیلی سخت است که این همه سال را در چند عبارت بیان 
کنم. دوست دارم آن را در یک ترانه یا شعر بگویم اما من در 
این کارها خوب نیستم. من تالش کردم تا با پاهایم خودم را 

نشان بدهم زیرا اینطور برایم خیلی آسان تر بود.
بود؟  چه  محبوبم  بازی  اسباب  بودم،  بچه  وقتی  دانید  می 
فوتبال! و هنوز هم برایم بهترین است. اما در زمان مشخصی، 

شما باید بزرگ شوید.
لعنت به زمان! در 17 ژوئن 2001 ما می خواستیم زمان خیلی 
سریع سپری شود. نمی توانستیم بیشتر از این صبر کنیم تا 
داور سه بار سوت بزند. حتی حاال هم وقتی به آن فکر می 

کنم، موهای تنم سیخ می شود.
حال زمان از راه رسیده و روی شانه های من زده و گفته که 
باید بزرگ شوم. او گفت که از فردا، تو یک آدم بزرگ هستی. 
مرد  یک  حاال  از  بیاور.  در  را  کفشت  و  ورزشی  های  لباس 
هستی و دیگر نمی توانی چمن را بو بکشی و نور خورشید 
را روی صورتت احساس کنی. دیگر نمی توانید از شادی گل، 

لبریز رضایت بشوی.
این  از  باید  چرا  که  پرسیدم  می  خودم  از  ماه  چند  این  در 
رویا بیدار شوم. وقتی بچه هستید، می دانید که وقتی رویای 
چیزی را دارید، تا وقتی مادرتان شما را برای مدرسه از خواب 
می  تالش  کنید. شما  زندگی  آن  در  توانید  می  نکرده،  بیدار 
کنید تا با خوابیدن، به همان رویا برگردید اما هرگز این اتفاق 

رخ نمی دهد.
این بار دیگر رویا نبود. واقعیت بود. می خواهم این سخنرانی 
را به همه کودکانی که من را تشویق کردند، تقدیم کنم، آنهایی 

که احتماال با من بزرگ شدند و حاال پدر هستند.«

مسابقات  در  حاضر  تیمهای 
پایان  از  بعد  فوتبال  برتر  لیگ 
برای  تالش  شانزدهم،  لیگ 
دستور  در  را  خود  تیم  تقویت 

کار قرار دادند.  
مسابقات  در  حاضر  تیمهای 
پایان  از  بعد  فوتبال  برتر  لیگ 
برای  تالش  شانزدهم،  لیگ 
دستور  در  را  خود  تیم  تقویت 

کار قرار دادند.
تیمها  از  برخی  میان  این  در 
و  مطرح  نفرات  جذب  با 
دنبال کسب عنوان  به  باتجربه 
رتبههای  در  حضور  و  قهرمانی 
از  برخی  و  بوده  جدول  باالی 
باشگاهها نیز با توجه به بودجه 
با  دارند  خود سعی  امکانات  و 
جذب نفرات جوان تیمی آماده 
لیگ  در  ماندن  باقی  برای  را 

مهیا کنند.
استقالل

پژمان  جپاروف،  سرور  ورودی: 
رضاییان،  رامین  منتظری، 
سجاد  تیموریان،  آندرانیک 
تبریزی،  مرتضی   شهباززاده، 

ساسان  پهلوان،  احسان 
مصلح،  شایان  انصاری، 
زهیوی،  رحیم  ماهینی،  دانیال 
داریوش  جهانبخش،  امید 
سعید،  بیت  حسن  شجاعیان، 

روزبه چشمی
خروجی: فرشید باقری، یعقوب 
میعاد  مگویان،  هرایر  کریمی، 
کنعانی  محمدحسین  یزدانی، 
حسین  انصاری،  جابر  زادگان، 

حسینی، طاها شریعتی
استقالل خوزستان

ورودی: ---
دانیال  نانگ،  آلوس  خروجی: 
پیمان  افشین،  آرش  ماهینی، 
سعید،  بیت  حسن  شیرزادی، 
محمد  عاشوری،  اصغر  علی 
وحید  مومنی،  مهدی  طیبی، 

شیخ ویسی
پارس جنوبی جم

واحد  عبدی،  مهدی  ورودی: 
بخشی، میثم نقی زاده

خروجی: داود نوشی صوفیانی، 
محمود خمیسی

پدیده

ورودی: ---
خروجی: حسن جعفری

پرسپولیس
شجاع  منشا،  گادوین  ورودی: 
آقایی، سعد  زاده، سعید  خلیل 
داریوش  باقری،  فرشید  ناطق، 
شجاعیان، علی حسین رحیمه، 
نوراللهی،  احمد  عالیشاه،  امید 

رحیم زهیوی، شایان مصلح
رضاییان،  رامین  خروجی: 
شهاب   ، زاده  علوان  احسان 

کرمی، محمدامین آرام طبع
پیکان

ورودی: ---
خروجی: گادوین منشا، مهدی 

شیری، سیاوش یزدانی
تراکتورسازی

ورودی: ---
کرار،  جاسم  ادینیو،  خروجی: 
مهدی  اخباری،  محمدرضا 

کیانی، سعید آقایی
ذوبآهن

ورودی: ---
جری  شکاری،  رضا  خروجی: 
تبریزی،  مرتضی  بنگستون، 

احسان پهلوان، مهرداد قنبری
سایپا

اخباری،  محمدرضا  ورودی: 
رضاوند،  آرش  شریعتی،  طاها 
مهرداد  زاده،  عباس  محمد 

کفشگری، مهدی قائدی
خروجی: ابراهیم صادقی، عزت 
برجلو،حامد  کاظم  پورقاز،  اله 

لک
سپاهان

عزت  رضاییان،  رامین  ورودی: 
اله پورقاز، سعید آقایی،شاهین 
یزدانی، حسن  ثاقبی، سیاوش 

جعفری
زاده،  خلیل  شجاع  خروجی: 
علی  کریمی،  بهزادی  فرید 

طالب  عبدی،  جالل  احمدی، 
روشندل،موسی  و  ریکانی 

کولیبالی، سرور جپاروف
سیاه جامگان

ورودی: ---
خروجی: ---

سپیدرود
یزدانی،  میعاد  ورودی: 

آندرانیک تیموریان
خروجی: حامد حاجتی، شایان 
کار،  نظیف  علیرضا  مصلح، 
هادی  شعبانی،  باقر  محمد 

تامینی 
فوالد خوزستان

ورودی: ---
خروجی: بختیار رحمانی، بهرام 
بوحمدان،  حمید  فرخی،  رشید 
ماتیاس  انصاری،  ساسان 
چاگو، مهرداد طهماسبی، میثم 

دورقی، وحید طالب لو
گسترش فوالد

حاج  محمدامین  ورودی: 
محمدی، کاخابر

اکرامی،  مصطفی  خروجی: 
محمد نصرتی، مرتضی اسدی، 

داریوش شجاعیان
نفت آبادان

داود  اسدی،  مرتضی  ورودی: 
کرار،  جاسم  صوفیانی،  نوشی 

فرید بهزادی کریمی، پریرا
خروجی: مهدی شادکام، عقیل 

اعتمادی
نفت تهران

ورودی: سوشا مکانی
تیموریان،  آندرانیک  خروجی: 
پراهیچ،  ایگور  نعمه،  آل  احمد 
ایمان مبعلی، سجاد شهباززاده، 
میالد فخرالدینی، آرش رضاوند

منبع: باشگاه خبرنگاران

کمبود امکانات همچنان فرصت میزبانی در مسابقات 
بین المللی فوتبال را از ایران می گیرد

توتی اسطوره ی فوتبال ایتالیا خداحافظی کرد 

آخرین اخبار نقل و انتقاالت تیم های لیگ برتر فوتبال
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نشریه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي و سیاسي/ شماره ۲۴3 و ۲۴۴ نیمه اول و نیمه دوم خرداد 139۶- قیمت 500 تومان  )بخشی از عواید فروش این نشریه صرف ترویج قرآن  میشود(

میالد امام حسن مجتبی مبارک باد

idn_karimpour@yahoo.com

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم همچون سالهای گذشته در مصلی امام خمینی برگزار شد. این نمایشگاه که در هشتم 
خرداد با حضور وزیر ارشاد آغاز به کار نمود، بیش از یک هفته است که پاتوق روزه داران و میهمانان ماه خداست و تا 26 خرداد ماه ) بیستم 
ماه رمضان (با حضور 308 ناشر ایرانی و خارجی  ادامه خواهد داشت ،اگر از اطالع رسانی ضعیف و همچنین عدم فضا سازی درست خارج 
از محوطه  نمایشگاه بگذریم از جمله موارد قابل بیان در این دوره، غرفه هایی با موضوعات دیگر از جمله عفاف و حجاب، اسباب بازی ، 
کودکان، خاطره نویسی و ... بود که باعث کمرنگ ترشدن موضوع اصلی نمایشگاه شده بود . از دیگر حواشی نمایشگاه غرفه اطالع رسانی 

خالی نمایشگاه بود که هیچکس پاسخگوی مراجعین به نمایشگاه نبود.

نمایشگاه قرآن در یک نگاه 

 1939 درسال  اولینبار  که  جشنواره  این 
سینمایی  رویداد  مهمترین  است،  برگزارشده 
جهان  هنری  رویداد  مهمترین  نوعی  به  و 
برگزاری  ایام  در  هرساله  و  میشود  محسوب 
شهر  این  در  جهان  سینمای  نامداران  آن، 
و  میکنند  پیدا  فرانسه حضور  ساحلی جنوب 
برای کسب نخل طال که برگرفته از سمبل شهر 

کن است، با هم به رقابت میپردازند.
شود  می  باعث  جشنواره  این  اهمیت 
رسانههای  نمایندگان  و  عکاسان  خبرنگاران، 
گروهی هم حضور چشمگیری داشته باشند و 
به تعبیری بعد از مسابقات المپیک، بیشترین 
میشود  شامل  را  خبرنگاران  تجمع  تعداد 
)حدود 5 هزار نفر( با این تفاوت که المپیک 
هرچهار سال برگزار میشود، اما این جشنواره 

ساالنه است.
چون  نامی  صاحب  فیلمسازان  هرچند 
رومن  کاپوالو  سوفیا  هانکه،  میشائیل 
پوالنسکی حضورداشتند اما کارشناسان از نظر 
سطح آثار نمره قابل قبولی به این دوره نمی 
دهند. برای کشورمان هم با وجود عدم حضور 
این  اتفاق  مهمترین  اصلی،  در بخش  فیلمی 
فرهادی  اصغر  توسط  جشنواره  افتتاح  دوره 
و نمایش آخرین ساخته عباس کیارستمی به 
اینکه  مناسبت هفتاد سالگی کن بود. ضمن 
فیلم »لرد« ساخته محمد رسول اف هم موفق 
نوعی  بخش  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت  به 

نگاه شد.
فهرست برندگان هفتادمین جشنواره فیلم کن 

:2017
جشنواره  هفتادمین  برندگان  کامل  فهرست 
فیلم کن در بخش مسابقه اصلی بدین شرح 

است:
نخل طال: »مربع« ساخته روبن اوستلند

ساخته  دقیقه«  در  تپش   120« ویژه:  جایزه 
روبین کامپیلو

»فریب  برای  کاپوال  سوفیا  کارگردان:  بهترین 
خورده«

برای  مشترک  بهطور  فیلمنامه:  بهترین 
فیلیپو  افتیمیس  و  النتیموس  یورگوس 
)تو  رمزی  لین  و  مقدس(  گوزن  )کشتن 

هیچوقت اینجا نبودی(
بهترین بازیگر مرد: خواکین فنیکس برای »تو 

هیچوقت اینجا نبودی«
بهترین بازیگر زن: دایان کروگر برای »در حال 

محو شدن«
ساخته  »بیعشق«  داوران:  هیات  ویژه  جایزه 

آندری زویاگینتسف
جایزه ویژه هفتادمین سالگرد: نیکول کیدمن

دوربین طالیی: لئونور سرائیل برای فیلم »زن 
جوان«

نخل طالی بهترین فیلم کوتاه: ژی یانگ برای 
فیلم »یک شب آرام«

هفتادمین جشنواره فیلم کن تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و با حضورچهره های سینمای جهان برگزار شد


