
انتصاب رئيس  جديد
شوراى سياستگذارى 

ائمه جمعه

با حكم رهبر معظم انقالب صورت گرفت ؛

2 | ايران

برگزاري دهمين دوره 
جايزه جالل آل احمد

حجت  االسالم آقاي حاج علي اكبري 
به رياست شــوراي سياستگذاري 

ائمه جمعه منصوب شد.

6 | ادب و هنر

4 مصوبه طاليي
براي اشتغال زايي

درگردشگري

7| زيست بوم

قدم هايي كه
به سفر  عادت دارند

سد برجام

پس از ســال ها باالخره حق انتخاب متقاضيان وام مسكن 
بيشتر شد. قرار است بانك ملي هم اوراق تسهيالت مسكن 

منتشر كند كه اگر اتفاق خاصي رخ ندهد اين اوراق حداكثر تا نيمه دوم بهمن ماه 
در فرابورس قابل خريدو فروش خواهد شد.

طبيعت گــــــردي، 
ماجراجويي، مكاشفه 

و خطر باعث  شده كه زندگي از نوعي ديگر را 
تجربه كند. ايرج ميالني، متولد سال1342 
ميالن تبريز، كارشــناس، مستندســاز و 
طبيعت گــرد ايراني اســت كه ليســانس 
كارگرداني فيلم و فوق ليســانس هنر دارد 
اما به دليل سفرهاي پيوسته اش به سراسر 
ايران، به او لقب «ماركوپولوي ايران» داده اند.  

طرح جديد ترافيكي كه به زودي قرار است در پايتخت اجرا شود، 
اين روزها واكنش هاي موافق و مخالف زيادي را در پي داشته و 

شهروندان در اين جريان، منتظر اطالعات بيشتر از طرحي هستند كه مي تواند به 
حدود 40سال اجراي طرح ترافيك و 12سال طرح زوج و فرد در تهران پايان دهد. 

بازي آمريــكا در شــوراي امنيت بهــم خورد؛ دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا شــايد قصد داشــت با گرفتن يك بيانيه 
درباره اعتراض هاي داخلي ايــران، بهانه اي براي بهم زدن برجام 
دست و پا كند اما تيم او بامداد ديروز دست خالي از سازمان ملل 
خارج شد. طوري كه محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 

بالفاصله بعد از پايان جلسه شوراي امنيت 
يك جمله نوشت تا در تاريخ روابط بين الملل 

ثبت شــود: يك افتضاح ديگر براي سياســت خارجــي آمريكا.
 از قبل از برگزاري نشست شــوراي امنيت پيش بيني مي شد كه 

آمريكا از اين نشست نتايج دلخواه خود را به دست نخواهد آورد.
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جوانان و مطالبه گري فعال آمريكا در بدترين شرايط جهاني

يادداشت يادداشت

 معصومه ابتكار
معاون رئيس جمهور

صادق خرازي
سفير پيشين ايران در فرانسه

سال هاست كه آنها را مي شناسم؛ تشكلي غيردولتي كه 
به سراغ سخت ترين كارها رفته، به سراغ زمين خوردگان 
انتهاي خط... كارتن خواب ها و معتادان بي خانمان؛ اين 
تشكل با گروهي از جوانان عاشق كه هم دردها را مي شناخته اند و هم همت مقابله با 
درد و نيز اميد غلبه بر بدترين مصائب را داشته اند كار مي كند. با آنها و ده ها مانندش، 
در دوران نمايندگي شوراي شهر تهران آشنا شدم و تاكنون نيز تالش كرده ام افتخار 
همراهي شان را داشته باشم. حاال بسياري از كارها نتيجه داده؛ مانند بازپروري و اشتغال 
به كار كساني كه ديگر حتي اميد زنده ماندن هم نداشتند. اما اشاره ام در آغاز موضوع 
به چنين فعاليتي، چرا؟ زيرا اين نمونه اي است از فعاليت هزاران نهاد مدني و غيردولتي 
كه بر شانه همت جوانان و مردم براي بهبود و تغيير شرايط زندگي هموطنان بنا شده 
است. خوشبختانه روند رشد اين تشكل ها طي سال هاي اخير و پس از افول شديدي كه 
در دولت هاي نهم و دهم دچار شدند، رو به تزايد بوده و نمونه هاي بارز آن را مي توان در 
زمينه هاي اجتماعي زنان، كودكان و محيط زيست ديد. فضايي كه براي اين نوع كارها 

در عرصه هاي اجتماعي فراهم شــده بي ترديد سرمايه بزرگي 
براي كشور و از نمادهاي مردم ساالري به حساب مي آيد و در آن 

فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي جوانان رو به رشد و مورد حمايت دولت است. براي 
جوانان رويكردهاي ديگري نيز در سال هاي اخير بروز و ظهور يافته است.

عالقه مندان به ســازمان هاي بين المللي مي دانند كه 
شوراي امنيت، مجمع عمومي ســازمان ملل متحد و 
دبيرخانه اين سازمان در ظاهر هم كه شده براي احترام 
به حق حاكميت كشورها ايجاد شده است و اين در حالي است كه اياالت متحده بعد 
از جنگ ســرد و همچنين در زمان بوش پدر، بوش پسر و هم اكنون در زمان دونالد 
ترامپ، بدعت گذاري هايي را دنبال كرده است كه حيثيت سازمان ملل را زير سؤال 
مي برد. اياالت متحده با نقشي كه در برگزاري جلسه اضطراي شوراي امنيت در قبال 
ناآرامي هاي ايران داشت از اساسنامه سازمان ملل و منشور ملل متحد فاصله زيادي 

گرفت. در اين زمينه الزم است به چند نكته در ادامه اشاره كنيم.
آمريكا امروز به خوبي اين واقعيت را درك نكرده است كه ديگر جهان امروز 

وقت قلدري و زورگويي نيست. امروز ديگر كشورها نمي توانند بدون توجه 1
به واقعيات موجود در كشــورهاي مســتقل، زورگويي كنند. آن هم زورگويي در 
شرايطي كه خود آمريكا، امروز در بدترين شــرايط جهاني قرار دارد و ناقض همه 

هنجارهاي بين المللي اســت. اياالت متحده آمريكا به جاي 
اينكه پاســخگوي جنبش هايي مثل وال استريت باشد و يا به 

جاي اينكه پاسخگوي قتل هاي جمعي شيكاگو و منهتن باشد به كشورهاي ديگر 
مي پردازد. اسم اين حقيقت را بايد فرار رو به جلوي آمريكا گذاشت. 
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  نشست شوراى امنيت درباره ناآرامى هاى ايران، با دفاع متحدان آمريكا
از برجام به ناكامى ديگرى براى واشنگتن تبديل شد

  جزئياتى از اقدامات روزهاى آينده واشنگتن درباره برجام 
و 2دليل ناكامى مخالفان آن، در گفت وگوى همشهرى با على واعظ

همراه با ايرج ميالني طبيعت گرد
و مستندساز

 دشنه ها  
درغالف نيستند

10| ميدان

گزارشي از وضعيت بازار چاقوسازان 
و چاقو فروشان پايتخت  بعد از 

ممنوعيت حمل سالح سرد

نشانه صلح دوستي
 بهانه اي براي شادي

15 | زندگي و فرهنگ 

چرايي اقبال مردم ايران
 به مناسبت هاي غيرايراني 
در گفت وگو با سعيد معيدفر

2400 ميليارد تومان براى 
كارآفرينى در روستا ها ،ايجاد 

30هزار شغل دربخش 
گردشگري  از جمله اين 

مصوبات است 

«بي كتابي» و« اين خيابان سرعت گير 
ندارد» رمان هاي برگزيده شدند

آغاز معامالت وام مسكن 
بانك ملي از بهمن 

ابطال 600  كارت شناور 
طرح ترافيك در تهران

 

خاموشي موبايل هاي قاچاق
اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه از ديروزبا  قطع آنتن  3هزارگوشي آيفون 

وارد مرحله جديدي شد

امكان مبادله اوراق مسكن بانك ملي در كنار وام بانك مسكن 
از بهمن ماه در فرابورس فراهم مي شود

 موافقان و مخالفان طرح ترافيك جديد معتقدند كه بايد 
انحصار آرم طرح ترافيك از گروه هاي خاص برداشته شود

4

27

30  گزارشي از محله خاني آباد كه زنده ياد 
غالمرضاتختي در آن قهرمان جهان شد

24  در پنجاهمين سالمرگ تختي، 
سيدصّباح خياط زاده از خاطرات ميزباني 

جهان پهلوان در كربال سخن مي گويد...

پهلواني كه مدالش را 
از مردم شهرگرفت

آن چشم هاي موّرب، آن چاِل گونه

يادداشت

 ابراهيم افشار
روزنامه نگار

هميشه به آن صحنه مي خندم كه وقتي آمده 
بود تبريز، ملت چه شــكلي عين نقل و نبات 1

ليسيده بودندش. بعد هم كه زار و خسته رفته بود هتل، 
كه مثال لم بدهد لختي، ديده بود كه مردم عين مور و ملخ ريخته اند آنجا و از سمت 
خيابان، نردبام چوبي گذاشته اند به بالكن اتاقش كه بيايند باال و از نزديك ببينند كه 
اين مرد كيست. اين مرد كيست كه گرسنه و سير، خودش را برايش مي كشد؛ زن و 
مرد. «ملّي چي» و پرولتاريا. چريك و الادري. من و تو. تو و من. حاال سال هاست به 
صحنه نردبام مي خندم و سلبريتي هاي كمان ابروي امروز را به ياد مي آورم كه جواب 
سالم مردم را دادن از كندن كوه با قاشق، برايشان سخت تر است. حاال سال هاست كه 
من فقط يك جفت چشم مورب يادم مي آيد كه آخر شرم رويي بود و وقتي خجالت 

مي كشيد چالي مي افتاد روي گونه اش كه شبيه سياووش شهنامه اش مي كرد.
اگر شهالخانوم در اين سال ها هرچه پابندش شدم براي مصاحبه؛ نوچ گفت، 

در عوض سال ها پيش تر در دهه 60، يكي از غمشادانه ترين گفت وگوهاي 2
زندگي ام، با عمه نرگس بود كه هنوز از يادآوري صحنه هايش، يا 
دلم غنج بايد برود يا خاك بر سر مي شوم. يكجوري با ولع درباره 

داداش غالمرضايش حرف مي زد كه فكر مي كردم مردي كه در اين دنيا خواهر ندارد 
پس هيچ ندارد و بايد برود سرش را بگذارد بميرد.
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ايران سپيدپوش شد 
برف و باران در شهرها


