
رئیس جمهوری با بیان این کــه تعطیالت نوروزی 
فرصت مناسبی برای پاسداشت فرهنگ صله رحم در 
جامعه است گفت:  سال جدید  سال محبت و دوستی و 
برادری باشد، کینه ها را کنار بگذاریم و الاقل از آغاز  سال 
نو، تفرقه ها و انشقاق ها و مسائل جناحی را کنار بگذاریم 
و در این آغاز  سال به فکر وحدت، اتحاد و برادری و منافع 

ملی و امنیت ملی باشیم. 
حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته در حاشیه 
آخرین جلسه هیأت دولت در  سال 1395 در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: در شــرایط اقتصادی توانســتیم 
قدم هایی با کمک مردم و حمایت آنان رو به جلو برداریم.

رئیس دولت تدبیــر و امید خودکفایــی در گندم، 
تحوالت در بخش انــرژی را ازجملــه اقدامات دولت 
یازدهم در  سال 95 بیان کرد و افزود موفقیت هایی نیز 
در تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و میعانات گازی 
بدست آوردیم، همچنین توانستیم عقب ماندگی های 

گذشته را در زمینه انرژی پشت سر بگذاریم.
روحانی تصریح کرد: ســالی که روزهای پایانی آن 
اســت ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود که در 
زمینه اقتصاد مقاومتی چه در زمینه برنامه ریزی برای 
طرح های بلندمدت و چه در زمینه طرح های کوتاه مدت 

قدم های خوبی برداشته شده است.
رئیس قوه مجریه تأکیــد کــرد: در زمینه اقتصاد 
مقاومتی به مردم گزارش داده خواهد شــد که در این 

یک سال چه اقداماتی انجام شده است. 
رئیس جمهوری در بخش دیگر از ســخنان خود به 
اهتمام دولت در مبارزه با آسیب های اجتماعی در کشور 
تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که پیش 
رو داریم مبارزه با آســیب های اجتماعی اســت که در  

سال جاری قدم های خوبی برداشته شده است و رهبر 
معظم انقالب هم در این زمینه اهتمام ویژه ای داشتند 

و جلساتی در محضر ایشان در این زمینه تشکیل شد.
روحانی خاطرنشــان کرد: معاونت اجتماعی وزارت 
کشــور برای این که بتواند اقدامات بهتری انجام دهد 
تبدیل به سازمان شد، طبق همان جلساتی که خدمت 
رهبر معظم انقالب داشتیم و شورای اجتماعی کشور به 
ریاست جمهوری شروع به کار کرد برای این که بتوانیم با 

آسیب های اجتماعی بهتر مقابله کنیم.
وی تصریــح کــرد: مجموعــه آمارهــا نشــان 
می دهــد در ایــن زمینــه موفقیت هایی داشــتیم 

داریــم . رو  پیــش  در  طوالنــی  راه  اگرچــه 
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد  ســال آینده سال 
پرخیر و برکتی برای همه ما و ملت عزیز ایران باشــد، 
این  سال نیکویی است که در آستانه آن میالد با سعادت 
حضرت فاطمه)س( اســت. دخت پیامبری که افتخار 
همه مسلمانان و زنان عالم و ســرور بانوان است. راه و 
طریق ســعادت را به همه ما و به ویژه بانوان زندگی آن 

نشان می دهد.
تبعیض های جنسیتی باید جبران شود

رئیس جمهوری ادامه داد: حضرت زهرا)س( سبک 
زندگی، راه اطاعت از خدا، راه مبارزه با انحرافات را به ما 

آموخته است. بانویی که نشان می دهد اسالم چه مکتب 
با عظمتی است که می تواند یک بانوی جوان را در این 
حد به منزلت عالی برساند و بتواند نه تنها برای دیروز و 
امروز بلکه برای همه تاریخ انسان ها یک الگوی بزرگ 

و بلند باشد.
روحانی تصریح کــرد: بانوان جامعه مــا در زمینه 
آموزشی، علمی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی تقریبا 
هم پای مردان در جامعه درحال حرکت هستند البته 
تبعیض های جنسیتی در جامعه ما قرن ها است که باید 

جبران شود.
روحانی با تشــریح تالش های نهادهــا و ارگان های 
مختلف کشور برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی 
گفت: چه ســتاد نوروزی و چــه ارگان هایی همچون 
هالل احمر، بخش های امدادی و آمــوزش و پرورش، 
بهداشت و درمان، وزارت کشور همه تالش کردند که در 

 سال نو و روزهای آغازین به مردم کمک کنند.
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که مسافران به 
خیر سالمت به ســفر بروند و برگردند و همه ارگان ها 

بتوانند رفاه حال مسافران را فراهم کنند. 
روحانی ازجمله این مشکالت را در استان ها به ویژه 
در خوزســتان عنوان کرد و گفت: برخی اســتان ها با 
مشکالت سرما، سیل و سایر مســائل طبیعی روبه رو 

بودند.
رئیس جمهوری در پایان گفت: بــرای این که در هر 
زمینه ای پیشرفت کنیم رسانه ها باید پیشتاز آن مسأله 
باشــند و با اطالع رســانی دقیق و خبررسانی در همه 
زمینه ها بتوانند به منافع ملی کمک کنند و مردم را در 
مسیری که سعادت مردم و همچنین رفاه مردم در آن 

مسیر خواهد بود، هدایت کنند.

رئیس جمهوری در آخرین جلسه هیأت دولت در  سال 95: تا انتخابات

سال جدید  سال دوستی و برادری باشد
 تفرقه ها، انشقاق ها و مسائل جناحی را کنار بگذاریم                                  در زمینه اقتصاد مقاومتی قدم های خوبی برداشته شده است

خبر

رشد 14.5 درصدی حداقل دستمزد، 
میانگین 9.2درصدی تورم را پشت سر 

گذاشت
ایرنا|  شورای عالی کار در حالی حداقل دستمزد 
ســال 1396 را 14.5درصد افزایــش داد که نرخ 
تورم بهمن ماه 6.8 و میانگین نرخ 11ماهه امسال 
9.2 درصد بود. شــورای عالی کار دیشب حداقل 
دستمزد ســال 1396 را پس از 15ساعت بحث و 
گفت وگوی شرکای اجتماعی کار تعیین کرد. در 
حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین 
نرخ تورم امسال )بدون اسفندماه( 9.2درصد بود، 
حداقل دستمزد 14.5 درصد افزایش یافت. افزایش 
دســتمزد بیش از نرخ تورم اعالم شده در تعامل و 
سه جانبه گرایی شورای عالی کار )دولت و 2 بازوی 
کار یعنی کارگر و کارفرما( ریشه دارد. وقتی تولید 
با مشــکل روبرو شــود، جامعه از این امر ضرر می 
بیند و کارگران نخستین قربانیان آن به شمار می 
روند که یا از کار تعدیل می شوند یا به دلیل ضعف 
در چرخش سرمایه، قدرت خرید آنان کاهش می 
یابد. دســتمزدهای ناچیز نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای متعارف یک خانواده باشد اما رونق تولید و 
بهینه سازی دستمزدها در گرو رشد تولید و حرکت 
چرخ های اقتصادی است.مقایسه آمارها نشان می 
دهد در ســال 1392 نرخ تورم 34.7 درصد اعالم 
شــد و دولت یازدهم وارث تورمی برآمده از دولت 
پیشین بود؛ در حالی که حداقل دستمزد برای سال 
1393 معادل 25درصد افزایش یافت اما با ملحقات 
این افزایش به 31درصد رسید. در سال 1393 نرخ 
تورم بــه 15.6درصد تقلیل یافت اما دســتمزد 
سال 1394 با رشــد 17درصدی تصویب شد که 
با ملحقات آن بــه 20.7 درصد رســید.نرخ تورم 
اعالم شده در سال 1395 نیز معادل 9.2درصد و 
دستمزد برای ســال 1396 با رشد 14.5درصدی 
روبرو شد که با ملحقات به نرخ بیشتری افزایش می 
یابد. از این رو، حداقل دستمزد کارگران برای سال 
1396 به 13 میلیون و 170 هزار ریال )با ملحقات( 

افزایش یافت. 

ژانر روز

مهمانان نوروزی »ژانر روز«

علیرضا کیانپور
روزنامه نگار
@kianpourAlireza

از قدیم گفته اند، میهمان حبیب خداست. اما 
گفتنی ها کم که نیســت. این طور نبوده که اول 
»قدیم« باشــد، بعد یک آدم معروفــی یک قول 
معروفی صادر کنــد، و زارپ، عصر مــدرن با آن 
چرخ های عظیم پوالدینش رسیده باشد! ذره ذره، 
روز روی روز انبار و عمر روی عمر فشــرده شده تا 
رسیده به امروز که از ســردبیری پیغام دادند اوالً 
بنشــین آخرین »ژانر روز« امســالت را بنویس 
که ای امان از عمر رفته... و ثانیاً امروز کلی میهمان 
از ســرویس های دیگر دارید که باید اخبارشان را 
بچپانند توی صفحه سیاسی! چرا؟! مثالً ویژه نامه 
درست کرده اند برای شــما. که خدای من شاهد 
اســت، اگر هر دلیل دیگری داشــت، خدای من 
شاهد است که نمی گذاشتم یک خبر بچپانند توی 
صفحه سیاسی. ولی چه می شود کرد که میهمان 
حبیب خداست. اما گفتنی ها کم که نیست. همین 
مهمان، خیلی وقت ها هم خِر صاحب خانه است! 
تازه اگر این مهمــان، همان میهمان حبیب خدا 
نباشــد که بدتر. چون این میهمان از آن میهمان 

خوشش نمی آید، صاحب خانه از هر جفت! 
خالصه که گفتیم ما کاری به این ضرب المثل ها 
نداریم. شب عید است و حتی یک چو منی با این 
میزان از گوشــِت تلخ و بدمزه هم این وقت سال 
میهمان نواز می شــود، و از آن جا که کالً منتظرم 
یک جوی بیاید که سفت بچسبم و ولش نکنم، کل 
ایده هایی که طی یک ماهــه اخیر برای »ژانر روز« 
شماره آخر سال گذاشته بودم کنار، شیفت دلیت 
کردم و رفتم سراغ نوروز و سال نو! »ریک سانچز« 
نوشــته بود: »هنوز عید نشــده؟ پارسال همین 
موقع تابســتون شــده بــود!« و »نویدک« هم 
توییت کــرده بود: »می دونی اگه عید باشــه پول 
نباشه، یعنی چی؟!« خالصه داشتیم با این وضع 
خوش و خرســند، کیف می کردیــم که ناگهان 
»Mahima« کــه اتفاقاً جزء همکارانی اســت 
که امروز میهمان صفحه محترم سیاسی شده اند، 
توییت کرد: »افشــین یداللهی فوت کرد! باهاش 
برای بعد از عید قرار مصاحبه داشتم و فوت کرد. به 
همین سادگی. موندم تو درگاه در و نمی تونم تکون 
بخورم. لعنِت 95« خالصه خبر درگذشت ترانه سرا 
مثل بمب ترکید وسط مهمانی آخر سالی ما و کل 
توییتر، شد وصف استاد و آن قدر نوشتند و نوشتند 
که »حسین نوروزی« که بخاطر نام فامیلش هم 
که شده، باید کوت می شد، نوشت: من که ُمردم، 
بگید قدش بلند بود، ابروهاش قیامت... ابروهاش... 
بــا ابروهاش ابرها رو شــالق مــی زد.« ما هم که 
دیدیم آخر سالی دوباره مصیبت مرگ هنرمندان 
یقه مان کرده، رفتیم سراغ صفحه شیخ »محسن 
قرائتی« که ازقضا نوشــته بود: واژه عید از »عود« 
به معنای بازگشت است درعید نوروز، دیدوبازدید، 
صحرا رفتن و کوهنوردی، شــادی و خنده وجود 
دارد. اما کمی هم باید به خود برگردیم.« بنابراین 
برگشــتیم ســر همان موضوع اول کــه دیدیم 
»mary94am« از قول ســعدی علیه الرحمه 
توییت کرده: »آن شــب که تو در کنــار مایی روز 

است، وآن روز که با تو می رسد نوروز است«

حمید رسایی در انتخابات میان 
دوره ای اصفهان ردصالحیت شد

ایلنا|  هیــأت اجرایی حــوزه انتخابیه اصفهان، 
صالحیت حمید رسایی را رد کرد. یک منبع آگاه به 
ایلنا گفته است: هیأت اجرایی اولین دوره انتخابات 
میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
حوزه انتخابیه، حجت االســالم حمید رســایی را 

ردصالحیت کرد.

معاون رئیس جمهوری: 

تجربه نشان داده که دولت ها 
دودوره ای هستند

ایسنا|  معاون حقوقــی رئیس جمهوری ضمن 
ارایه تحلیل از شــرایط پیــش روی رئیس دولت 
یازدهم در انتخابات 96 درباره برخی اظهارات نسبت 
به یک دوره ای شدن دولت حسن روحانی گفت که 
با شناختی که از جامعه دارد معتقد است که روحانی 
در مرحله نخست انتخابات 96 با رأی خوب پیشگام 
خواهد شد. مجید انصاری همچنین گفته است: از 
ماه های اول روی کار آمدن آقای روحانی و زمانی که 
برجام آغاز شد مخالفان برجام می گفتند که دولت 
آقای روحانی یک دوره ای است و درواقع آرزوی قلبی 
خود را در قالب تفســیر و تحلیل مطرح می کردند. 
این درحالی اســت که تجربه نشــان داده است که 
دولت ها در ایران همواره دو دوره ای بوده اند و مردم 

نیز این گونه می پسندند.

ضرغامی رسمًا نامزدی خود را برای 
ریاست جمهوری 9۶ اعالم کرد

مهر|  رئیس اسبق ســازمان صداوسیما، رسما 
حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری 96 اعالم 
کرد. سیدعزت اهلل ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی 
و عضو شورایعالی انقالب فرهنگی، با انتشار پستی 
در صفحه شخصی خود، رســما نامزدی خود را در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده اعالم و بر پایبندی 
به تصمیم جمعی جبهــه مردمی نیروهای انقالب 

اسالمی تأکید کرد.

ردصالحیت 33نفر و انصراف 18 نفر از 
داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس 
ایرنا|  معاون سیاســی وزیر کشور و رئیس ستاد 
انتخابات کشــور با اشــاره به ثبت نام 287 نفر در 
انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســالمی 
گفت: هیات های اجرایی با توجه به استعالم از مراکز 
چهارگانه، از مجموع این افراد، صالحیت 33 نفر را 
رد کردند و 18نفر دیگر نیر انصراف دادند. علی اصغر 
احمدی عصر چهارشــنبه در جمــع خبرنگاران 
اظهار داشت: هیأت های اجرایی به استناد بندهای 
پیش بینی شــده قید می کنند که ردصالحیت ها 

مصداق کدام جرم است.

دیپلماسی
وزیر امور خارجه: 

  امیدواریم ترکیه نگاه جدی تری 
به مسائل منطقه  داشته باشد

وزیر امور خارجه کشــورمان گفــت: با توجه به 
تأکیداتی که در حوزه سیاســت خارجی مبنی بر 
همه جانبه گرایی داشــته ایم، در سفرهای خارجی 
همواره مدنظر داشــته ایم که کشورهای همسایه 
مسلمان و همسو با کشــورمان، مدنظر قرار گیرند. 
محمدجواد ظریف در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت خارجه  سال 
پرکاری را داشت و من 57 سفر خارجی داشتم که 
بیشتر به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای 
التین بود و بیش از 84 هیأت سیاسی و تعداد زیادی 
هم هیأت اقتصادی به ایران آمدند.وزیر امور خارجه 
کشورمان با اشــاره به این که برای اجرای برجام به 
آمریکا فشار آورده ایم، تصریح کرد: مثالً 9 ماه طول 
کشــید تا آمریکا را مجبور کردیم دســتور فروش 
هواپیمــا را صادر کند. همین زمــان هم برای حل 
مشکل بیمه صرف شد. در حوزه نفت هم نه تنها سهم 
خود را گرفتیم بلکه قیمت نفت را هم حفظ کردیم و 
اکنون 2 میلیون و 800 هزار بشکه به قیمت باالی 50 
دالر می فروشیم. ظریف در پاسخ به پرسشی درباره 
رابطه ایران و ترکیه افزود: رابطه ما با همسایگانمان 
براســاس تفاهم و احساس همســایگی است که 
خویشــتنداری بخش مهمی از روابط همسایگی 
محسوب می شــود. امیدواریم دوستان و برادران ما 
در ترکیه نگاه جدی تری به مسائل منطقه ای داشته 

باشند.

ادعای آمریکا و عربستان علیه ایران
ایسنا| رئیس جمهوری آمریکا و مشاور وزیر دفاع 
عربستان در دیدار با یکدیگر ادعایی بی اساس علیه 
ایران مطرح کردند. یکی از مشــاوران ارشد محمد 
بن ســلمان مدعی شد: محمد بن ســلمان، وزیر 
دفاع و جانشین ولیعهد عربســتان و دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا در دیــدار با یکدیگر به این 
نتیجه رســیدند که ایران امنیت منطقه را تهدید 

می کند.

روحانی به زودی به روسیه سفر می کند
ایسنا| معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری 
در توییتــی اعــالم کرد کــه به دعوت رســمی 
والدیمیرپوتین، ســفر رســمی مهــم وتاریخی 

دکترروحانی به روسیه به زودی انجام می شود. 
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خبر

خبرگزاری صداوسیما|  وزیر اطالعات با حضور 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شــب 
شبکه دو سیما، با بیان این که »مدیران دوتابعیتی 
در بین مدیران دولتی نمی شناســیم« اعالم کرد: 
حتی پیش تر هم خواســته بودیم که اگر کســی 
مدیر دوتابعیتی می شناســد، به ما معرفی کند که 
حتی یک مورد هم به ما معرفی نشد. تنها یک فرد 
را می شناختیم که بسیار مومن و متدین و فرهیخته 
و داماد یکی از شخصیت های ارزشمند کشور بود؛ 
ولی چون دوتابعیتی بود ناگزیر از مسئولیتش استعفا 
داد اما به غیرایشــان مورد دیگری نمی شناختیم و 

نمی دانم چرا دوباره این موضوع مطرح می شود. 
حجت االسالم سیدمحمود علوی ادامه داد: برادر 
عزیزم آقای حجت االسالم منتظری دادستان کل 
کشور نامه ای را برای ما فرســتادند و اسم 16 نفر از 
افراد را ذکر کردند که از مدیران دوتابعیتی هستند، 

ما آن را برای بررســی به بخش کارشناسی کشور 
فرستادیم، بعد از بررسی ها معلوم شد از این تعداد 
2 نفرشــان گرین کارت دارند. او گفت: همان طور 
که می دانیــد گرین کارت، تابعیت نیســت و فقط 
یک اقامت 10ساله است که با گذرنامه ایرانی تردد 
می کنند البته آقــای منتظری هم درنامه شــان 
قیــد کرده بودند که این افراد منعــی برای تصدی 
مسئولیت شــان ندارند.وزیر اطالعات تصریح کرد: 
براســاس تحقیقاتی که کارشناســان ما به عمل 
آورده اند، در کشورمان هیچ مدیر دولتی دوتابعیتی 
را نداریم و نمی شناســیم. او با بیان این که نباید به 
همه دوتابعیتی ها نگاه بدبینانه داشته باشیم، گفت: 
برخی از این دو تابعیتی ها دل به ایران بسته اند و مهر 
کشور را در دل می پرورانند؛ جایی نوشته بودند که به 
این افراد باید گفت مدیران بی وطن! این افراد چون 

دوتابعیتی هستند باید بگوییم بی وطن؟!

وزیر اطالعات: 

به جز داماد یکی از مسئوالن، هیچ مدیری با دوتابعیت نداشتیم

خبر

پایگاه اطالع رسانی سپاه|  فرمانده کل سپاه در 
دیدار با جمعی از اساتید، علما و فضالی حوزه علمیه 
قم با ارایه تحلیلی راهبــردی از عمق نفوذ انقالب 
اسالمی و لزوم متناسب سازی تالش ها با الزامات و 
مقتضیات آن گفت: انقالب اسالمی به منزله ظرف و 
بستر حاکمیت دین خدا بر زمین در مسیر پیشرفت 
خود، منتظر کســی نمی ماند. همه مسئوالن باید 
خود را با پیشروندگی شــتابان انقالب هماهنگ 
کنند. سردار محمدعلی جعفری اعالم کرد: انقالب 
اســالمی هم اکنون در مرحله ســوم خود یعنی 
»تشکیل دولت اسالمی« قرار دارد .فرمانده کل سپاه 
پیشرفت، عدالت وکارآمدی را هندسه اصلی مرحله 
سوم انقالب دانست و با اشاره به ظرفیت های کشور 
در این مقطع تصریح کرد: اینجانب به عنوان فرمانده 
کل ســپاه و یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، 
معتقدم امروز شــور و هیجان جوانــان برای دفاع 

غیرمحافظه کارانه از انقالب به مراتب از دوران دفاع 
مقدس گسترده تر است و درخواست های مکرر آنان 
برای نقش آفرینی درکنار مدافعان حرم نشانه این 
واقعیت است. جعفری با اشاره به این که »پاسداری از 
وضع موجود انقالب، پاسداری محافظه کارانه است« 
یادآور شد: سپاه و حوزه های علمیه و همه قوای نظام 
درچارچوب منویــات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری به پاسداری محافظه کارانه اکتفا نکرده و فراتر 
ازآن خود را پاســدار پیش روندگی انقالب اسالمی 
می دانند و ان شــاء اهلل به رسالت خود در این عرصه 
عمل می کنند. او نظریه پردازی و تحول در محتوای 
علوم انسانی دانشگاه های کشور بر مبنای دین و علوم 
قرآنی را مهم ترین انتظار از علما و فضالی انقالبی 
حوزه های علمیه قلمداد کرد و گفت: رسالت انقالبی 
حوزه های علمیه در مقطع حساس کنونی انقالب، 

اقدام جهادی در این عرصه است.

سردار جعفری: 

پاسداری از وضع موجود انقالب محافظه کارانه است

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

چهره روزچهره روز

رئیس هیأت سوریه در نشســت آستانه 3 اعالم 
کرد، با هیأت روسیه مقدمات موفقیت این نشست 
و نتایج مثبت متناســب با تالش های عظیم ایران، 
روسیه و دولت سوریه را بررسی کردیم. این درحالی 
است که هیأت روسی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته 
قانون اساسی را مطرح کرد. به گزارش ایسنا، بشار 
جعفری، رئیس هیأت سوریه در مذاکرات آستانه 3 
روز سه شنبه گفت: هیأت سوریه به منظور موفقیت 
دور ســوم مذاکــرات با موضع گیــری مثبت وارد 

مذاکرات شده است.
جعفری تصریح کرد: طرف ترکیه ای در موفقیت 
نشست آســتانه مانع تراشــی می کند و ما نیامدن 
مخالفان مسلح را در این راستا می دانیم آنها مسلما 
از ترکیه دستور گرفته اند اما با وجود آن روند سیاسی 
مهم تر است و ما با طرف روسیه و ایران به طور مثبت 
مذاکره داشتیم و به مذاکرات غیررسمی خود طی 
روز چهارشــنبه نیز ادامه می دهیــم. وی افزود: با 
طرف ایرانی در جلســه مشــورتی جدید تمامی 
مسائل مربوط به مقدمات موفقیت نشست آستانه 

را بررسی کردیم. ما باید با ناظران نشست تبادل نظر 
کرده تا به توافق مشترک برسیم.از آن طرف الکساندر 
الورنتیف، رئیس هیأت روسیه در مذاکرات آستانه 
گفت: سند مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی 
را به هیأت ســوری داده اســت. وی در کنفرانسی 
خبری بعد از پایــان روز اول مذاکرات گفت: طرف 
روس پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه را به 
هیأت دمشق تحویل داد و متاسفانه هیأت مخالفان 
با بررسی این ســند مخالفت کرد. الورنتیف تأکید 
کرد: در شرایط غیرعادی مذاکرات به علت مخالفت 
مخالفان با حضور در نشست ما نسبت به این تصمیم 
متاسفیم.الورنتیف تصریح کرد، بهانه های مخالفان 
برای عدم حضور در نشست قانع کننده نیست و باید 
برای حل اختالفات دست به مذاکرات مستقیم زد. 
وی تأکید کرد، احتماال مخالفان مسلح سوریه امروز 
در نشست مشارکت نکنند. این درحالی است که یک 
منبع در هیأت های مشارکت کننده به اسپوتنیک 
گفت: امکان تمدید یک روزه مذاکرات به این دلیل 

است که احتماال هیأت مخالفان به مذاکرات برسند.

فرمانده پلیس فدرال عــراق از کنترل نیروهای 
امنیتی این کشــور بر »پل قدیم« و پیشروی آنها 
در بافت قدیمی شــهر به عنوان پرجمعیت ترین 
محله های موصل خبر داد. به گزارش ایســنا، به 
نقل از شبکه سومریه نیوز عراق، رائد شاکر جودت، 
فرمانده پلیس فدرال عراق در بیانیه ای اعالم کرد،  
تیپ سه و تیپ واکنش ســریع فدرال کنترل پل 
قدیم یا »پل آهنی« را به دست گرفته و به پیشروی 
خود به سمت اهداف تعیین شده در بافت قدیمی 

شهر ادامه دادند.
به این ترتیب با آزادی پل قدیم، ســومین پل از 
پنج پل موصل به دســت نیروهای عراقی افتاده 
است. این امر ورود نیروهای عراقی به مرکز بخش 
قدیمی موصل را بسیار آســانتر می کند. به گفته 
جودت تیپ های پنج و شــش پلیس فدرال نیز به 
پیشــروی خود ادامه دادند و توانستند ساختمان 

اداره گذرنامه را به کنترل خود درآورند.
شــبکه خبــری المیادیــن نیــز از حمالت 
جنگنده های عراقی به یک پایگاه داعش در اطراف 

مســجد جامع »النوری« واقــع در ورودی غربی 
بخش قدیمی شــهر موصل خبر داد. این مسجد 
همان جایی است که ابوبکر البغدادی خطبه اعالم 
خالفت خود را در آن جا ایراد کرد. این شبکه خبری 
در ادامه به وقوع درگیری هایی در محور راس الخور 
اشــاره و اعالم کرد: نیروهای عراقی پس از آزادی 
پل العقیق وارد درگیری های شدیدی با داعش در 

موصل قدیم شدند.
به گفته علی عبداللطیف، یکــی از فرماندهان 
پلیس فدرال عراق در پی آزادی پل قدیم در غرب 
موصل تغییراتی در طرح آزادســازی مرکز شهر 
قدیمی موصــل از داعش به وجود آمد. اســتقرار 
شدید داعشــی ها در مناطق پرجمعیت و ناتوانی 
نیروهای زمینی و هوایی در تیراندازی و بمباران در 
این مناطق باعث کندی عملیات شده است. اکنون 
با گذشت حدود یک ماه از عملیات در بخش غربی 
شهر موصل حدود نیمی از آن به کنترل نیروهای 
عراقی در آمده و آنها همچنان به پیشروی های خود 

جهت شکست کامل داعش ادامه می دهند.

پایان روز اول مذاکرات آستانه 3 با پیشنهادات جدید درباره قانون 
اساسی سوریه

کنترل نیروهای عراقی بر سومین پل موصل

نیمی از بخش غربی شهر آزاد شده است

بعد از کــش و قوس هایی کــه در چند ماه اخیر پیرامون لیســت 
تیم ملی وجود داشــت، باالخره روز گذشــته کارلوس کی روش به 
صورت رسمی لیست اولیه خود که شامل بازیکنان داخلی و همچنین 
لژیونرهای شاغل در قطر می شــود را اعالم کرد. محمدرضا اخباری، 
علیرضا بیرانوند، محمدرشید مظاهری، رامین رضاییان، وریا غفوری، 
پژمان منتظری، سیدجالل حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد 
انصاری، مســعود ابراهیم زاده، احســان حاج صفی، امید ابراهیمی، 
عزت اهلل پورقاز، مهــدی ترابی، مرتضی تبریزی، ساســان انصاری، 
احســان پهلوان، مهدی طارمی و وحید امیــری 19 بازیکن دعوت 
شــده به تیم ملی محسوب می شــوند. ابهام بزرگ پیش از اعالم این 
لیست دعوت شدن یا نشــدن بازیکنان پرسپولیس بود که مشخص 
شــد کی روش 6 بازیکن را از تیم برانکو دعوت کرده است و سروش 
رفیعی و کامیابی نیا غایبان بزرگ پرسپولیســی این لیست محسوب 
می شــوند. لیســت نهایی تیم ملی فوتبال روز 29 اســفندماه برای 
2 دیدار مقابل قطــر و چین اعالم می شــود. 19 بازیکن داخلی هم 
باید عصر امروز خــود را به کادرفنی تیم ملی معرفــی کرده و بعد از 
یک جلســه تمرین در روز جمعه، شــنبه در یک دیدار تدارکاتی در 

ورزشگاه آزادی به مصاف عراق بروند. 

می گویند تا بالیی ســر خود آدم نیاید، مفهوم بال را درک نمی کند. 
ما هم جمله پرمغز باال را که بهرام بیضایی در فیلم مســافران در دهان 
شخصیت هایش گذاشته بود، درک نمی کردیم؛ تا لحظه ای که آن خبر 
وحشتناک آمد: دکتر افشین یداللهی ترانه ســرا در سن 48سالگی و 

درپی سانحه تصادف از دنیا رفت.
افشین یداللهی که متولد 21 دی ماه 1347 در اصفهان و بزرگ شده 
تهران، پزشــک متخصص اعصــاب و روان و از ترانه ســرایان معروف 
بود، ظاهرا درمســیر بازگشــت از هشتگرد به ســمت تهران به دلیل 
برخورد شدید یک دســتگاه تریلی با خودرویش، بشدت مجروح شد 
و درگذشت. همسر و برادر همسر این شــاعر نیز درجریان این حادثه 
مجروح شدند. سرهنگ نادر رحمانی درباره جزییات این حادثه گفته 
است: ســاعت 2 بامداد روز گذشــته وقوع تصادف میان یک دستگاه 
سورنتو و کشنده اویکو در کیلومتر 37 جاده کرج- قزوین به پلیس راه 
اعالم شد. با حضور مأموران پلیس راه مشخص شد دراین حادثه افشین 
یداللهی، شاعر کشورمان جان خود را از دست داده و دو سرنشین دیگر 
خودرو ســورنتو مجروح شــده اند. این تصادف به دلیل توقف ناگهانی 

خودرو ســورنتو در سطح ســواره رو و عدم توجه به جلو کشنده اویکو 
رخ داده است.

پیکر این ترانه سرا درحال حاضر دربیمارستان امام جعفرصادق)ع( 
شهر هشتگرد است. یداللهی ازجمله ترانه سراهای شناخته شده کشور 
بود که برای تیتراژ بسیاری از سریال های تلویزیونی ترانه هایی سروده 
است. ازجمله آثارش دراین زمینه به ترانه های سریال های شب آفتابی، 
غریبانه، شب دهم، میوه ممنوعه، مدار صفردرجه و معمای شاه می توان 
اشــاره کرد.کتاب های »روزشمار یک عشــق«، »امشب کنار غزل های 
من بخواب«، »جنــون منطقی«، »حرف هایی که بایــد می گفتم و... تو 
باید می شنیدی« و »مشتری میکده ای بسته« از افشین یداللهی به جا 
مانده است.درگذشت افشین یداللهی بازتاب وسیعی میان هنرمندان 
داشته و هنرمندانی چون محســن یگانه، فرزاد فرزین، رضا رشیدپور، 
برزو ارجمند، آزاده نامداری، احسان کرمی و... در یادداشت هایی از این 
اتفاق اظهار ناراحتی کرده اند. مهراب قاسم خانی هم عکسی از یداللهی 
منتشر کرد و نوشت: یعنی این گلچین روزگار امسال رسما گندش رو 

درآورده.

دکتر افشین یداللهی هم درگذشت

گلچین روزگار؟! 
  نفرین به جاده ها که مفهومشون جداییه...

رونمایی از لیست پایان  سال کی روش
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