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از چند هفته پیش و هم زمان با اعالم تصمیم ترکیه برای حمله به مواضع داعش در شمال سوریه و گروه شبه نظامی »پ ک ک« در شمال عراق، اکثر 
ناظران پیش بینی می کردند که اتخاذ این تصمیم و به ویژه درگیر شدن هم زمان آنکارا در دو جبهه، سبب اوج گیری یک باره تهدیدات امنیتی در داخل 
این کشور خواهد شد. در حقیقت، با توجه به حضور عناصری از هر دو گروه مذکور در داخل خاک ترکیه، وقوع چنین تهدیداتی از همان ابتدا دور از ذهن 
نبود. وقایع امروز استانبول که در جریان آن، از یک سو انفجاری در یک پایگاه پلیس در این شهر رخ داد و از سوی دیگر، افراد مسلح کنسولگری آمریکا 

صفحه 4را در استانبول هدف قرار دادند، مهم ترین نمود وخیم شدن اوضاع امنیتی در ترکیه در پی انجام حمالت برون مرزی اخیر ارتش ...

برای تخریب قوه قضائیه 
فیلم وداع می سازند

محسن رضایی:

برخی به دنبال به حاشیه راندن دولت و نظام هستند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تالش عده ای دو قطبی کردن فضای سیاسی کشور در آستانه 

انتخابات گفت و تصریح کرد: برخی به دنبال به حاشیه راندن دولت و نظام هستند و این افراد بازیگرانی اند 
که در بطن کشور نیستند و می خواهند از طریق دوقطبی کردن جامعه اداره کشور را به دست بگیرند و 
فضای آینده را مصادره کنند و در این راستا نیروهای امنیتی باید اطالعات الزم را در اختیار مردم قرار 
دهند. محسن رضایی که به مناسبت روز خبرنگار از باشگاه خبرنگاران جوان دیدن کرد همچنین در 

خصوص بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی گفت: بحث پیرامون برجام در این شورا ادامه دارد 
صفحه 3صفحه ۲صفحه 3و در جلسات آینده به نتیجه خواهد رسید و هر وقت نتیجه گیری ها در شورای امنیت ... صفحه 3

زندان رفتن مهدی هاشمی رفسنجانی آنقدر 
پرسرو صدا بود که تا مدت ها 
باید منتظــر واکنش ها و 
اظهار نظرها راجه به آن 
باشیم. از آن روز تاریخی، 

دو فیلم ...

کمپین »خودرو صفر ممنوع«

بالی جدید خودروسازان در شبکه های اجتماعی
صفحه ۲

صفحه ۲

یک عضو کمیته پیگیری پرونده 
زنجانی در مجلس معتقد اســت 

نامه بابک زنجانی...

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: امروز آمریکا دیگر 

ابرقدرت نیست...

محمدمحســن  فــع  ا کیل مد و
مهاجرانی، پسر عطاءاهلل مهاجرانی 

گفت که ...

نامه بابک 
زنجانی کذب 

محض است

آمریکا دیگر 
ابرقدرت 

نیست

 پسر 
مهاجرانی 

شکایت کرد

یک قدم تا  استیضاح آقای ضد تورم

تدارک عربستان برای 
آغاز حمله زمینی به یمن 

روزنامــه رای الیــوم بــه نقــل از گــزارش مؤسســه 
»استراتفور« نوشت تدارک برای حمله زمینی به یمن 
در مراحل پایانی قرار دارد. در این گزارش آمده ده ها 
تانک، زره پوش و نفربر به همراه صدها ســربازی که 
عربســتان آن ها را آموزش داده، شب ششم اوت از 
گذرگاه مرزی الودیعــه وارد مرزهای یمن شــده اند. 
در صــورت صحت ایــن گزارش ها،  ایــن امر تحول 
بزرگی محســوب می شود و مؤسسه اســتراتفور این 

صفحه 4قضیه را مدتی قبل پیش بینی...

افزایش وام مسکن از 35 
به 50میلیون تومان

چندی پیش مدیرعامل بانک مســکن اعالم کرد در 
صورت موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول 
و اعتبــار وام 35میلیون تومانی فعلــی تا 50 میلیون 
تومان افزایش خواهــد یافت. بت شــکن این را هم 
گفت که ســقف وام خرید برای زوج هــای جوان که 
در حال حاضر 50میلیون تومان است تا 60میلیون 
تومــان افزایش می یابد. با وجود گذشــت چند ماه از 
ارائه این طرح به بانک مرکزی، به نظر می رسد بخش 

صفحه 5اعتبــارات این بانــک فعال ...

فواید علمی باردار شدن 
برای زنان

مســتانه تابش- می خواهیم دربــاره فواید مادر شــدن و 
زایمان بگوییم. البته نیم نگاهی به این مســئله هم داریم 
که این روزها مــدام اخباری درباره نگرانی های ناشــی از 
رشــد جمعیت درکشور به گوش می رســد. اما باردار شدن 
و تجربــه این حس ناب فواید زیادی بــرای مادر دارد. این 
حرف ما نیســت، بلکه علم این مهم را ثابت کرده اســت.
در فضای مجازی تا جایی که جا داشــته درباره مشکالت 
ناشــی از بــارداری و خطــرات آن مطلــب وجــود دارد. 

صفحه 6حتی دربــاره اینکه افراد نابــارور ...

 یک نایب قهرمانی 
و چند سوال

در راه بررسی هر فرآیند، پروسه یا پروژه ای، مهم ترین 
چیز این اســت که ببینیم روز نخست، آن کار را با چه 
هدف یا اهدافی آغاز کرده ایم. به یاد آوردن نقطه هدف 
و وصل کردن آن به جایی که در خط پایان ایستاده ایم، 
ساده ترین راه برای محک نتیجه کاری است که انجام 
داده ایم. حاال با اینکه می شــود تمام جوانب کار را با 
همین روش ســاده ســنجید، گاهی اوقات می رویم 
و خــود را درگیر کارهای پیچیــده و تو در تو می کنیم. 

صفحه 7در آخر هم آن قــدر دورمان ...

 استقالل و پرسپولیس تا 
فینال به هم نمی خورند

قرعه کشــی جام حذفــی در دو گروه برگزار شــد که 
نتیجه این قرعه کشی به شــرح زیر است: جدول در 
دو ردیف A و B طراحی شده که تیم ها بر این اساس 
 A به دیدار یکدیگر می روند. پرســپولیس در قسمت
جدول و اســتقالل در قســمت B جدول قرار دارد.

A ردیف
در اولین دیــدار مقدماتی یکــی از تیم های قهرمان 
استان به مصاف خلخال دشت اردبیل می رود. برنده 

صفحه 7این بــازی با برنده دیــدار داماش...

صفحه 2

طیب نیا در آستانه استیضاح



تکذیب آقای شهردار
مدتی است در گمانه زنی های پیش از انتخابات مجلس، حرف از تحرکات انتخاباتی شهردار تهران است. محمدباقر 
قالیباف، اصولگرای مســتقلی که شانس خود را پیش از این برای ریاســت جمهوری امتحان کرده و ناموفق بوده 
اســت، حاال گفته می شــود او و هوادارانش دارند خــود را برای انتخابــات مجلس آماده می کننــد. موضوعی که 
محمدرضــا باهنر دبیرکل جبهه پیــروان خط امام و رهبری و نایب رییس مجلــس آن را تایید کرده و از آغاز فعالیت 
قالیباف برای انتخابات مجلس خبر داده بود. عوض حیدرپور، نماینده شهرضا و از حامیان قالیباف نیز اعالم کرده 
بود ارتباط تشــکیالتی خوبی میان قالیباف و گروه هایی که از او در انتخابات ریاســت جمهوری پشتیبانی کرده اند، 

به وجود آمده و شــهردار تهران برای انتخابات مجلس از آن ها حمایت خواهد کرد. اما روزنامه اعتماد دیروز به نقل از حســن بیادی، عضو سابق 
شــورای شهر تهران و از چهره های نزدیک به شهردار پایتخت خبر داده بود که قالیباف تا پیش از انتخابات مجلس حزب خود را تاسیس می کند. 
اعتماد در تحلیل این خبر هم نوشــته بود قالیباف که از ســویی هواداران خود را دارد و از ســوی دیگر می بیند در ائتالف اصولگرایان جایی ندارد، 
به این صورت جای خالی چارت ســازمانی خود را پر کرده است. آقای شهردار اما امروز این خبر را به نوعی تکذیب کرده و در پاسخ به این سوال که 
آیا ائتالف و حزبی برای ورود به مجلس تشــکیل داده، گفته است: »حزبی به این منظور به ثبت نرســانده ایم«. هرچند قالیباف توضیح بیشتری 
نداده و نگفته اســت آیا در آینده و همان طور که حســن بیادی گفته اســت، تا پیش از انتخابات قصد این کار را دارد و اینکه اساســا قصد ورود به 

رقابت های انتخابات مجلس را دارد یا خیر.

شرط صدا و سیما برای پخش فیام دادگاه مهدی هاشمی
مهدی هاشمی دیروز با پای خودش به اوین رفت، اما حرف و حدیث های زیادی را بیرون از اوین به جا گذاشت. ازجمله اینکه 
پیش از ورود به زندان متنی را خواند که در آن حکمش را غیرعادالنه و غیرقانونی خواند و درخواســت کرد اجازه داده شــود 
باتوجه به اینکه دادگاهش برغم میل او غیرعلنی برگزار شده است، همه جلسات محاکمه اش به طور کامل و بدون حاشیه 
از صدا و سیما پخش شود. او ابراز امیدواری کرد درخواستش پذیرفته شود و گفت اطمینان دارد »این اقدام از سوء استفاده 

افراد افراطی و مغرض و ضربه زدن به یکی از ارکان مهم جمهوری اسالمی پیشگیری خواهد کرد«. 
وحید ابولمعالی وکیل مهدی هاشمی دیروز درباره این خواسته موکلش گفته بود، این کمترین حقی است که او می توانسته 

مطالبه کند. ابولمعالی همچنین درخصوص فیلم برداری در دادگاه اظهار کرده بود که فیلم برداری از ابتدا و در همه جلسات و با چند دوربین انجام شده است. 
به گفته او یک یا دو دوربین متعلق به روابط عمومی قوه قضائیه بوده است و دوربین های دیگری هم در دادگاه بوده، اما زمانی که سوال می کرده اند چرا تعداد 
دوربین ها زیاد است، پاسخ مشخصی نمی گرفتند. او همچنین گفته بود: »اگر قوه قضائیه اطمینان دارد که رأی صادرشده برای این پرونده درست است و 
اطمینان دارد که ادله  مورد استنادش ادله ای محکم و تزلزل ناپذیر است، این جلسات را بدون سانسور پخش کند«. اما اینکه چقدر به لحاظ قانونی چنین 
امری ممکن است مسئله ای است که ابولمعالی آن را امکان پذیر می داند، چراکه رای دادگاه صادر و قطعی شده است. به گفته او آن ها این درخواست را به 
قوه قضاییه داده اند و اگر فیلم ها در اختیارشان قرار گیرد، آن را منتشر خواهند کرد. نعمتی انارکی مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما نیز امروز در 

واکنش به درخواست مهدی هاشمی از لزوم صدور مجوز از سوی قوه قضاییه برای »پوشش تصویری« جلسات محاکمه گفته است.

نشست علنی صبح امروز با حضور 210  نفر از وکالی ملت و 77 کرسی خالی به 
ریاست ابوترابی فرد آغاز شد. بررسی طرح اصالح قانون انتخابات مجلس اولین 
دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود. امروز نیز مانند روزهای گذشته 
بیشتر مباحث مطرح شده در مجلس حول محور توافق هستهای و متن برجام 
بود، بو طوری که حمید رســایی در اخطاری قانونی که ارتباطی هم با مزاکرات 
در حال انجام نداشت، اظهار داشــت: مطابق آیین نامه داخلی مجلس، همه 
توافق نامه ها باید به صورت الیحه توسط دولت به مجلس ارائه شود اما متأسفانه 

تاکنون توافق هسته ای به صورت الیحه تقدیم مجلس نشده است.
رســایی با بیان اینکه نمایندگان بدانید در حال دور خوردن هســتیم و ما را دور 
می زنند، گفت:  رهبری فرمودند توافق هســته ای باید در مسیری که در قانون 
پیش بینی شده به طور دقیق بررسی شود، بنابراین سوال اینجاست چرا مجلس 

را از روند بررسی برجام حذف می کنند.

وی در ادامه صحبت های خود با مقایســه قطع نامــه 598 با قطع نامه 2231 
شــورای امنیت گفت: قرارداد 598 بحث صلح و جنگ بــود که بر عهده مقام 
معظم رهبری بود، مگر قرار است جام زهر به کسی بدهیم که قطعنامه 598 را 

به میان می کشید؟!
ابوترابی فرد در پاسخ به وی، توضیح داد: ریاست مجلس نظر شخصی خودش 
درباره ارائه توافق هســته ای به صورت الیحه را بیان کرده و درباره نظر افرادی 
که معتقدند نیازی به تقدیم چنین الیحه ای به مجلس نیســت هم توضیحاتی 

را مطرح کرده است.
او تأکید کرد: بر اســاس مصوبه مجلس، بررسی توافق هسته ای در پارلمان در 
دســتور کار خانه ملت قرار خواهد گرفت؛ اما همان طور که نمایندگان می دانند 
پرونده هسته ای از همان ابتدا در دستور شورایعالی امنیت ملی قرار داشته است؛ 
لذا نمایندگان توجه داشته باشــند که از این زاویه مقداری باید کاماًل هماهنگ 

عمل کنیم. در ادامه روح الله حسینیان با اعتراض به نحوه اداره جلسه خطاب 
بــه باهنر گفت: مدیریت مجلس عادالنه برخــورد نمی کند، ما صحبت داریم. 
چرا اینگونه با ما برخورد می کنید؟ اگر واقعا به این نتیجه رسیده اید که مخالفین 
دولت در توافقنامه حرف نزنند یک مقدار چســب بگیرید و دهان ما را ببندید که 
صحبت نکنیم. اما باهنر در پاسخ به این گفته های حسینیان بیان داشت: قطعا 
اگر مجلس به این جمع بندی برسد که دولت باید درباره برجام الیحه به مجلس 
بدهد دولت مکلف به این کار است و رئیس مجلس نیز اعالم کرده است که دولت 
باید الیحه بدهد. مطمئن باشــید اگر جمع بندی نظام ارائه الیحه درباره برجام 

به مجلس باشد دولت موظف به تقدیم الیحه مربوطه به مجلس خواهد بود.
در انتهای جلسه امروز نیز مطابق معمول، ســواالت برخی از نمایندگان از وزرا 
اعالم وصول شد، موارد اعالم وصول شده در صحن علنی امروز مجلس شامل 
ســواالتی از وزرای جهاد کشاورزی، کشــور و امور اقتصادی و دارایی بود. پس 
از آن نیز نشســت علنی با اعالم باهنر به پایان رسید، تا جلسه بعدی پارلمان روز 

یکشنبه 25 مردادماه تشکیل  شود.

محسن رضایی: برخی به 
دنبال به حاشیه راندن دولت 

و نظام هستند
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام از تالش 
عده ای دو قطبی کردن فضای سیاســی کشــور در 
آستانه انتخابات گفت و تصریح کرد: برخی به دنبال 
به حاشــیه راندن دولــت و نظام هســتند و این افراد 
بازیگرانی اند که در بطن کشور نیستند و می خواهند 
از طریق دوقطبی کردن جامعه اداره کشور را به دست 
بگیرند و فضای آینده را مصادره کنند و در این راســتا 
نیروهــای امنیتی بایــد اطالعــات الزم را در اختیار 

مردم قرار دهند.
محسن رضایی که به مناسبت روز خبرنگار از باشگاه 
خبرنگاران جوان دیدن کــرد همچنین در خصوص 
بررســی برجام در شــورای عالی امنیت ملی گفت: 
بحــث پیرامون برجام در این شــورا ادامــه دارد و در 
جلســات آینده بــه نتیجــه خواهد رســید و هر وقت 
نتیجه گیری ها در شورای امنیت و مراجع دیگر کامل 
شد، قطعا به اطالع مردم می رسد. وی همچنین در 
خصوص رونــد مذاکرات و پیامدهــای پس از تواف 
هم گفت: دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
تأکید بر اینکه دولت های گذشــته هم موفقیت ها و 
شکست هایی در این زمینه داشته اند. اگر سیلی 20 
هزار سانتریفیوژی دولت گذشته نبود، هیچ گاه آنها 
پای میز مذاکره نمی آمدند. آنچه روی میز مذاکره رد 
و بدل شده، محصول ســانتریفیوژهایی است که در 
گذشته تولید شد و اگر این سانتریفیوژها نبود میزی 

برای مذاکره تشکیل نمی شد.
 رضایی تأکید کــرد: بعضی ها از همــکاری ایران با 
آمریکا صحبت می کننــد و می گویند آمریکا با ایران 
همکاری کرده اســت و گویا فراموش کرده اند زمانی 
آمریکا به تیــم مذاکره کننده پیوســت که مــا تولید 
ســانتریفیوژها را شــروع کرده و افزایش داده بودیم. 
دوازده ســال پیش و در دوره اول کــه آقای روحانی و 
ظریــف مذاکره کردند، آمریکایی هــا در میز مذاکره 

شرکت نکردند و ما فقط با اروپایی ها جلسه داشتیم.
وی اضافه کــرد: آمریکا در این مذاکره کارشــکنی 
جدی می کرد. آمریکایی ها در دوران احمدی نژاد به 
میز مذاکرات اضافه شدند، برای اینکه ایران تصمیم 
گرفــت به غنی ســازی اورانیوم ادامه دهد و مســأله 

انرژی هسته ای صلح آمیز را جدی دنبال می کرد.
 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به 
سؤال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر مسئوالن 
دولت فعلی به وجود آوردن مشــکالت در کشور را بر 
گردن دولت قبلی می اندازنــد و برخی دیگر در نقطه 
مقابل مسئولین فعلی را به سیاه نمایی متهم می کنند، 
ارزیابی شما از این عملکردها چیست، اظهار داشت: 
این جریان مشــکوکی است که برای دومین بار موج 
می گیرد، یک بار قبل از تشییع جنازه شهدای غواص 
این موج شکل گرفت و پا به پای مذاکراتی که در وین 
جاری بود پشت صحنه جامعه را دوقطبی می کردند.
 رضایی ادامه داد: در این راستا کامال مشخص بود که 
مذاکرات به بن بست کشیده شده بود و گویی عده ای 
در خارج منتظر بودند تا در ایران خبری بشود و سپس 
بحث هایی را به پیش ببرند که ســخنان مقام معظم 

رهبری در دیدار با مسئوالن نظام آن را خنثی کرد.
 وی اضافه کرد: در این راســتا بعضی از مســئوالن 
امنیتی نیز فعالیت هایــی کردند، حتی در یک مجله 
گفته شــده بود اگر حادثه ای شبیه فتنه 88 در ایران 
رخ دهد، نظام مسئول این اتفاق است و حتی یکی از 
افراد داخل کشــورمان این مسأله را بیان کرد که این 
توطئه یکبار خنثی شــد، اما دوبــاره در حال به وجود 

آمدن موج دیگری است.

سیاسی

یک قدم تا استیضاح آقای ضد تورم
طیب نیا در آستانه استیضاح

3 کارت زرد که بشود، یعنی وزیر باید خودش را برای استیضاح آماده کند. این بار 
نوبت علی طیب نیاست که وقتی در جلسه مجلس حضور یافت، سوت را زدند، 
کارت سومش رو باال بردند و پیام استیضاح به او دادند. وزیر اقتصاد و دارایی، در 
صورتی که همه چیز به وفق مراد استیضاح کنندگان پیش برود، یکشنبه آینده 

استیضاح می شود. 

علی طیب نیا و داستان غم انگیز کارت هایش
علی طیب نیــا را به »آقای ضد تورم« می شناســند. طیب نیای 55 ســاله، 
تنها کســی بود که وقتی نامش به عنوان وزیر اقتصاد کابینه حســن روحانی 
درآمد، اقتصاددانان و متخصصین زیادی نفس راحت کشــیدند. علی طیب 
نیا چهره ای علمی و شــناخته شــده بود، گرچــه جوانترین عضــو کابینه به 
شمار می آمد، اما توانست از 284 رای اعتماد، 274 کرسی مجلس را جذب 
خود کند. طیب نیا باالترین رای اعتماد جمهوری اســالمی ایران را به خود 
اختصاص داد و بعد از این اتفاق تاریخی گفت:» در مجلس که با دوســتان 
صحبت می کردیم، به نوعی پیش بینی می کردم که شــاید رأی اول را بدست 
بیاورم، منتهــی ذهنیتم روی رأی 250 تا 2۶0 بود، اما وقتی شــنیدم 274 
نفــر از نمایندگان محتــرم مجلس به من رأی اعتماد دادند، واقعًا احســاس 
مســئولیت عجیبی در خودم احساس کردم و آن شب برای من شب خاصی 
بود.« علی طیب نیا، کارش را در ســخت ترین حالت ممکن آغاز کرد، زمانی 
که تحریم ها کمر اقتصاد ایران را شکســته بودند، زمانی که تورم بیش از 40 
درصد اعالم می شــد، نرخ بیکاری 12.2 درصد بود، شاهد رشد اقتصادی 
منفی بودیم، و به عبارتی، برای طیب نیا آواره ای از دولت قبل به ارث رسیده 
بود. اما ناگهان ورق برگشت، مرد شــماره یک کابینه، کسی که توانسته بود 

بیشترین رای اعتماد را اخذ کند، اولین کارت زرد را هم از آن خود کرد. قاسم 
جعفری، نماینده اصولگرای مجلس شــورای اسالمی و نماینده بجنورد،  به 
اظهارات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ کف 
بازار برای دالر اعتراض داشــت. اما از 217 نماینده، 82 نماینده توضیحات 
طیــب نیا را قانع کننده دانســتند، 101 نماینده مخالف بودنــد و 10 نماینده 
نظری نداشتند. طیب نیا بعد از آن جلسه، با اولین کارت زرد دفترش بازگشت. 
اما این تمام ماجرا نبود، 14 بهمن 93، درســت یک سال بعد،علی طیب نیا 
باز هم به مجلس احضار شــد، این بار برای پاســخ به حمید رسایی. نماینده 
اصولگرای مردم تهران در مورد حمایت از بازار بورس و بســته حمایتی برای 
جبران خســارت وارده به سرمایه گذاران سوال داشــت و وزیر امور اقتصاد و 
دارایی باز هم نتوانســت نمایندگان را قانع کند. طیب نیا با کســب 103 رای 
موافق، 91 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 212 رای مأخوذه، دومین 

کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد و به دفترش بازگشــت. 
مرداد 94 ســومین احضار علی طیب نیا به مجلس شــورای اســالمی بود. 
زمانــی که پیچ اقتصاد ایران داشــت در ســرازیری بهبــود وضعیت قرار می 
گرفت، تحریم ها ســایه سنگینشــان را کمرنگ می کردند، سرمایه گذاران 
خارجــی برای ورود به ایران برنامه ریزی می کردند و در صف خرید بلیط قرار 
می گرفتند. مرداد 94 شــاید بهترین زمان بــرای حضور پررنگ وزیر اقتصاد 
و دارایــی بــود، وقتی که طیب نیــا باید تمــام تمرکزش بر کنتــرل اقتصاد و 
مدیریت پســاتحریم قرار می گرفت. اما مهرداد بذرپــاش، نماینده اصولگرا 
و عضــو جبهه پایداری، از علی طیب نیا ســوال داشــت.» علت عدم اجرای 
مصوبه گشــایش ال ســی و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 
93 و فشــار بر اصناف خرد چیســت؟«، طیب نیا به این سوال پاسخ داد. اما 

در نهایــت با کســب 80 رأی موافق، 105 رأی مخالــف و 10 رأی ممتنع از 
مجموع 211 رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و با سومین کارت 

زرد، به دفتر بازگشت. 

سرنوشت مبهم وزارت امور اقتصاد و دارایی
جلسه علنی مجلس شورای اســالمی در آن روز جلسه ای عادی نبود. طیب 
نیا از بذرپــاش ناراحت بود و رو به نائب دبیر مجلس گفته بود:» ســؤاالتی که 
آقای مهرداد بذرپاش نماینده تهران امروز مطرح کرد آن چیزی نبود که ما در 
کمیسیون روی آن بحث کردیم.« محمد حسن ابوترابی اما از طیب نیا حمایت 
های ضمنی کرد. نایب دبیر مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به آیین نامه 
جدید مجلس، طرح اســتیضاح خودکار وزیر بعد از دریافت سومین کارت زرد 
را رد کرد. مــاده 211 آئین نامه همه چیز را به اصل 89 قانون اساســی واگذار 
می کند، آنجایی که می گوید:» اســتیضاح  وقتي  قابل  طرح  در مجلس  است  
کــه  با امضاي  حداقل  10  نفــر از نمایندگان  به  مجلس  تقدیم  شــود.«، این اما 
تمام ماجرا نبود. اســتیضاح کنندگان بر ســرعقیده خودشــان پافشارکردند و 
طرح اســتیضاح را با 25 امضاء تقدیم هیئت رئیسه نمودند تا برای تصویب آن 
مانعی وجود نداشته باشد. حاال علی طیب نیا، فرصت 10 روزه ای برای اقناع 
نمایندگان دارد، اگر این 25 نفر، در این مدت، به کمتر از 10 نفر برسند، طیب 
نیا اســتیضاح نمی شود، اما اگر طیب نیا بازهم نتوانست متقاعد کند، سومین 
وزیر اســتیضاح شده از کابینه دولت یازدهم به حساب می آید، استیضاحی که 
شــاید پس از فرجی دانا، پرسروصداترین استیضاح مجلس نهم باشد. آیا علی 
طیب نیا، از صندلی وزارت کنار کشیده می شود و این وزارت خانه مهم، تا مدت 

ها با سرپرست اداره خواهد شد؟

دیدبان مجلس

پیگیری روزواکنش روز

آمریکا دیگر ابرقدرت نیست
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امروز آمریکا دیگر ابرقدرت نیست. سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف با بیان این موضوع گفت آمریکا هیچ جنگی را در منطقه شروع نکرده، اال که 
در آن شکســت خورده اســت. به گفته او غرب اگر قادر بود غیر از میز مذاکره کار دیگری کند، دریغ نمی کرد و اسرائیل و هم پیمانان  آن ها به خوبی می دانند که نمی توانند علیه ایران اقدام نظامی انجام 
دهند و اگر می توانســتند لحظه ای درنگ نمی کردند. سخنگوی ســپاه با بیان اینکه دشمنان می  دانند در صورت کوچک ترین اقدامی علیه ایران تاوان ســنگینی باید بپردازند، گفت آن ها دیگر شاهد 
بمباران دزفول و اندیمشــک نخواهند بود و ملت ایران و پاســداران انقالب هیچ گاه به آمریکا اجازه نمی دهند که مجددا از نزدیکی مرزها علیه این ســرزمین دست به کوچک ترین اقدامی 
بزنند. به گفته او اینکه کشــورهای به اصطالح قدرتمند یک سوی میز مذاکرات و نمایندگان قدرتمند ایران در ســوی دیگر میز نشستند، ناشی از عظمت کاری است که شهدا در دفاع 
مقدس انجام دادند و ناشی از هدایت  های رهبر انقالب و استقامت هفتاد میلیون ایرانی است. وی ضمن اشاره به مذاکرات اظهار کرد نتیجه مذاکرات هرچه باشد، ما آن را تبدیل به 

سکوی پرش بزرگ تر یعنی به سمت رسیدن به آرمان امام در برافراشتن پرچم اسالمی در کره زمین خواهیم کرد.

2

از اخطار خارج از موضوع رسایی تا چسب زدن بر دهان مخالفان

دوشنبه 19 مرداد ماه 1394



برای تخریب قوه قضائیه فیلم وداع می سازند
آیت اهلل آملی الریجانی: دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نخواهند فروخت

زندان رفتن مهدی هاشــمی رفسنجانی آنقدر پرسرو صدا بود که تا مدت ها باید 
منتظر واکنش ها و اظهار نظرها راجه به آن باشــیم. از آن روز تاریخی، دو فیلم 
موجود اســت، یکی وقتی هاشمی پدر داشت در گوش پســر قرآن می خواند و 
سپس گفت:» جامعه زحمات تو را فراموش نخواهد کرد، خداحافظ«، یکی هم 
وقتی مهدی هاشمی متنش را قرائت کرد، همسر و فرزندانش را در آغوش کشید 
و رفت. صادق آملی الریجانی اما ساکت ننشست. رئیس قوه قضائیه، فیلم ها 
را »تخرین آراء قضایی« توصیف کرد، صحبت های الریجانی اما شاید واکنش 
به این گفته باشد:»حکم مهدی غیرقانونی و غیرشرعی است.« حرفی که وکیل 

مهدی هاشمی، از قول هاشمی پدر نقل کرد.

احکام صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم 
جامعه نیست

رئیس دســتگاه قضا، با اشاره به تالشــهایی برای تخریب 
دستگاه قضایی به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی 
مســئوالن و یا وابستگان به برخی مســئوالن اشاره کرد و 

گفت:» چنین تالشــهای مخربی در عزم دستگاه قضایی 
خللی ایجاد نمی کند، گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه باشد 

اما تخریب نهاد قضایی آنهم بدون دلیل و سند و صرفًا 
به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده 

کاری شــرعی و قانونی نیســت. از هر قشر 
و طبقه ای در این کشــور ممکن اســت 

افرادی محکوم شــوند، احــکام و آرا 
صادره تنها متعلق به قشر ضعیف 

و مردم عادی جامعه نیســت و 

نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حاال علیه او و 
یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال 

ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.«
آملی الریجانی تاکید کرده است که هیچ انگیزه ای در مسئوالن قضایی جهت 
صدور حکم برای افراد مختلف نیست. وی در این خصوص بیان می کند:» در 
مســئوالن قضایی برای صدور آرای غیرعادالنه و غیرقانونی علیه هیچ فردی 
وجود ندارد و مسئوالن عالی قضایی و بدنه دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر 
دنیای دیگران نخواهند فروخت. همچنین رویکرد قوه قضاییه همواره حرکت 
در مســیر اتقان آرا، رأي عادالنه، اعتدال و قانون اســت و توصیه ما به افرادی 
که بدون مبنا، احکام قضات را زیر ســوال می برند این اســت که از راه اشــتباه 
برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از مســیر درســت و قانونی اقدام 
کنند. هوشیاری رسانه ها در پرهیز از تبدیل شدن به ابزاری برای 
مظلوم نمایی رسانه ای برخی افراد به وجود بیاید. البته توقع این 
گاهی بخشی جامعه به نحو  است که خبرنگاران محترم برای آ
صحیح تالش و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنند.«
وی در ادامه به گالیه های رســانه از دســتگاه قضا اشاره کرد 
و گفت:» رســانه هــا هم گالیــه هایی از دســتگاه قضایی 
دارند که برخی از آنها ممکن اســت به حق باشد، 
دادســتان ها هم در بحث رسیدگی به پرونده 
های مطبوعاتی تا جایی که ممکن است 
ســختگیری نکنند و اگــر اتهاماتی 
چون توهین و افترای اثبات شده 
ای در کار نیست و خبرنگاران 
نیز خود اذعان می کنند که 

قصدشــان ترویج خالف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان 
شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب 
توهین، افترا و نشــر اکاذیب نشــوند. در ســال همدلی و همزبانی، رسانه ها و 
خبرنگاران باید کمک کننده دستگاه قضایی باشند و از نشر اخباری که موجب 
انشقاق در جامعه می شود پرهیز کنند و بدانند که دشمنان این نظام از هر اقدام 
و تالش برای ضربه زدن به اقتدار کشورمان دریغ نمی کنند و یکی از مهمترین 
این تالشــها دامن زدن به شــایعات و گمراه کردن اذهان و به خطر انداختن و 

متزلزل کردن نظام است.«

امیدوارم آمریکایی ها گذشته پراشتباهشان را جبران کنند
آیت اللــه آملی الریجانی درانتهای ســخنانش با تاکید بر بــه تالش غرب و به 
خصوص آمریکایی ها در گسترش موج جدید ایران هراسی گفت:» شایعه سازی 
علیه اقدامات ایران از جمله انتشار اخباری مربوط به پارچین پس از توافق هسته 
ای، کاری غیرصحیح و خالف توافق هسته ای است که آمریکایی ها نسبت به 
آن اقدام کردند. مطابق فتوای مرجع و رهبر دینی کشورمان تولید، نگهداری و 
بکارگیري سالح اتمی حرام است آمریکایی ها حتی پس از توافق هسته ای و با 
علم به فتواي مذکور به این مسئله دامن می زنند و جنجال رسانه ای به پا می کنند 
که ما با توافق جلوي ساخت بمب اتمي را گرفته ایم و تالششان این است که ایران 
هراسی را در منطقه ترویج دهند درحالیکه با وجود فتواي مذکور، کسي در ایران 

بدنبال سالح هسته اي نبوده است که با توافق بخواهند آن را منتفي سازند.«
رئیس قوه قضاییه همچنین ضمن ابراز امیدواری از جبران گذشــته پراشــتباه 
مقامات آمریکایــی علیه ایران گفت:» امیــدوارم این اتفــاق در مورد مقامات 
آمریکایی بیفتد وآن ها حضور عزتمندانه و با اقتدار ایران پای میز مذاکره را طور 

دیگری تفسیر نکنند و بر طبل اشتباهات گذشته خود نکوبند.«

در انتخابات امسال شاهد وزن کشی باالیی خواهیم بود
وزیر کشور گفت: در انتخابات امسال شاهد رقابت گسترده ای خواهیم بود و وزن کشی باالیی صورت می گیرد. عبدالرضا رحمانی فضلی با اعالم اینکه تاکنون چهار هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت 
در دو انتخابات امســال اعالم حضور کرده اند، تاکید کرد باید برای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از شــائبه و استفاده از ابزارهای غیرقانونی بکوشیم. وی درمورد عملکرد دوساله دولت گفت دولت در 
شــرایط سختی مسئولیت کشور را به عهده گرفت اما با هدایت های رهبری، تدبیر رئیس جمهور و حمایت های مردم توانست توفیقات چشمگیری در زمینه کنترل تورم، ورود به عرصه رونق اقتصادی و 
ثبات داشــته باشد. رحمانی فضلی به فعال شدن روزنامه ها و احزاب و سروسامان گرفتن خانه احزاب در عرصه سیاست داخلی و توفیق در مذاکرات، برداشتن تحریم ها و عادی شدن روابط با کشورهای 
منطقه در زمینه سیاست خارجه، به عنوان نمونه هایی از این توفیقات اشاره کرد. وی که در نشستی با اهالی رسانه به مناسبت روز خبرنگار سخن می گفت، با بیان اینکه وظیفه ما امیدوارکردن مردم است 

گفت: مردم اگر مایوس شوند هیچ تالشی نخواهند کرد. وزیر کشور با اشاره به سیل اخیر درمورد نحوه اطالع رسانی در شرایط بحرانی گفت ما امکان پیش بینی حوادث خرد را نداریم و به یک باره شاهد 
هجمه برخی رسانه ها به دستگاه های مختلف برای معرفی مقصر بودیم که این درست نیست.

نامه بابک زنجانی کذب محض است
یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در 
مجلس معتقد اســت نامه بابک زنجانی به 
اعضای کمیســیون انرژی مجلس، کذب 
محض اســت. امیرعباس سلطانی نماینده 
مردم بروجن در واکنش به خبر ارســال نامه 
بابک زنجانی به کمیسیون انرژی گفت این 

نامه کذب محض است، چراکه اگر قرار به ارســال نامه بود این نامه باید به 
دست او می رسید. وی افزود به نظر می رسد این نامه ازجمله مواردی است 
که زنجانی می خواهد با حاشیه ســازی در آن برخی را سرکار بگذارد، چراکه 
این قبیل حرکات از جمله فرهنگ این فرد برشــمرده می شود. عضو کمیته 
پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس همچنین تصریح کرد: معتقدم آقای 
زنجانی با چنین عکس العمل هایی به دنبال کشتن زمان و مدیریت اهداف 

خود است که بنده معتقدم وی تالش بیهوده ای می کند.

آمریکا دبه دربیاورد، ما هم دبه درمی آوریم
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت: ما همچنان به آمریکا 
بی اعتماد هستیم. عالءالدین بروجردی با 
بیان این موضوع تاکیــد کرد در این فضای 
بی اعتمــادی نگرانی وجود دارد و اگر آن ها 
بــازی دربیاورند و دبه دربیاورنــد ما هم دبه 

درمی آوریم. بروجردی با اشــاره به بررســی جدی و دقیق جمع بندی نتایج 
مذاکرات ایران و گــروه 1+5 در مجلس گفت که اگــر غربی ها به تعهدات 
خود در این توافق عمل نکنند، ایران هم هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. 
بروجردی درباره وضعیت بررسی توافق نامه در آمریکا و لغو تحریم ها یادآور 
شد فرض بر این است که دولت آمریکا تحریم ها را لغو و کنگره تحریم های 
خود را متوقــف کند و درصورتی کــه نقض عهد کنند این حــق برای ایران 

محفوظ است که عمل متقابل انجام دهد.

صندوق های رای شفاف می شوند
قائــم مقــام وزارت کشــور اعــالم کــرد: 
صندوق هــای رای شــفاف و انتخابــات 
الکترونیکی در 9 کالن شهر برگزار خواهد 
شــد. حســینعلی امیری با بیان این دو خبر 
درخصوص شفاف شدن صندوق های رای 
گفت با توجه به این اصــل قانونی که تاکید 

بر مخفی بودن آرا دارد، ســعی شد به نوعی اقدام شود که صندوق ها شفاف 
باشند، اما تعرفه داخل صندوق قابل خواندن نباشد. وی همچنین گفت در 
زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک شــورای نگهبان به این موضوع تاکید 
دارد که باید نظارت این شــورا کامل امکان پذیر باشد که ما نیز این مسئله را 
حق این شورا می دانیم. قائم مقام وزارت کشور اعتبار الزم را برای برگزاری 
انتخابات الکترونیک 400 میلیارد تومان برای سراسر کشور و 170 میلیارد 

تومان برای 9 کالن شهر اعالم کرد.

اعالم حکم جیسون رضاییان هفته آینده
وکیــل مدافع جیســون رضاییــان گفت: 
رای این پرونــده طی یک هفته آینده صادر 
می شــود. لیال احســن با بیان اینکه امروز 
چهارمین و آخرین آخرین جلسه رسیدگی 
به ایــن پرونده برگزار شــد، درمــورد روند 
رســیدگی به پرونــده گفت روند رســیدگی 

به ایــن پرونده همانند دیگر رســیدگی هایی بود که در ســایر دادگاه انجام 
می شــود. احســن درباره پرونده یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان و 
عکاس همراه وی گفت هنوز به پرونده آن ها رسیدگی نشده است. جیسون 
رضاییان روزنامه نــگار ایرانی تبار آمریکا، چندی پیش به همراه همســر و 
یکی از دوستانش بازداشــت شد و کمی بعد همسر و دوست او آزاد شدند، 

اما او در بازداشت ماند.

پسر مهاجرانی شکایت کرد
وکیل مدافع محمدمحســن مهاجرانی، پسر 
عطاءالله مهاجرانی گفت که موکلش از مسعود 
میرکاظمی، وزیــر نفت دولــت احمدی نژاد 
به اتهام نشــر اکاذیب شــکایت کرده اســت. 
ســیدمحمود علیزاده  طباطبایــی در این باره 
گفت: من به وکالت از آقای محمدمحســن 

مهاجرانی از آقای میرکاظمی به دلیل طرح موضوع »دالل ماجرای دکل نفتی« 
شکایتی به اتهام نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ثبت کرده ام. او با 
بیان اینکه مسعود میرکاظمی خودش هم می داند که این ادعا دروغ است، اظهار 
کرد: پرونده شکایت ما به شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. 
به گفته علیزاده طباطبایی قرار شده است بازپرس شکایت را به دفتر نظارت بر 
امور نمایندگان بفرستد و آن ها امیدوارند پرونده سریع تر به دادسرا برگردانده شود.

هاشمی در انتخابات سالم تشکیک کرد
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درمورد سخنان 
اخیر هاشــمی رفســنجانی گفت متأسفانه 
ایشان برای چندمین بار تشکیک در انتخابات 
ســالم را مطرح کردند. محمدنبی حبیبی با 
انتقاد از این سخنان گفت خوب است ایشان 
به یاد آورند که امام پس از جنجال های پدید 

آمده درباره انتخابات مجلس ســوم فرمودند: باید توجه داشــت که هدف از 
انتخابات در نهایت، حفظ اسالم است. وی همچنین درمورد سخنان هاشمی 
که گفته بود کسانی که در زمان انقالب در کوچه های روستاهایشان می گشتند 
حاال انقالبی شده اند، اظهار کرد جای تعجب دارد اگر هاشمی چنین سخنی 
را گفته باشــد و در این زمینه به تذکرهای مدام امام به مسئوالن درمورد اینکه 

پابرهنه ها انقالب کردند و آن ها را به مقامی  رسانده اند، اشاره کرد. 

 در هر مذاکراتی 
باید هزینه هایی داده شود

نشست ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با معاون وزیر خارجه، با بحث هایی حول 
محورهای راســتی آزمایی از جانب آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، نحوه تشکیل و وظایف کمیسیون مشترک 
برای نظارت بر توافق، شرایط قطعنامه شورای امنیت بر 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران، رویکرد دوگانه آژانس 
در برخورد با توافق هسته ای،زمان دقیق اجرای توافق، 
اجرای تعهدات و شرایط راستی آزمایی، پذیرش اختیاری 
پروتکل الحاقی، لغو تحریم های سوئیفت و تحریم های 
نفتی، شرایط غنی سازی و تولید سانتریفیوژ پس از پایان 

توافق و ... برگزار شد. 

برجام کشورها را تشویق به تحقیق با 
ایران می کند

عباس عراقچــی، معاون وزیــر خارجه درخصوص 
علت انتخــاب آژانس بــرای راســتی آزمایی توافق 
هســته ای گفت: راســتی آزمایی آژانــس در کل به 
صورت کّمی اســت، البته آژانس در توافق ژنو سابقه 
خوبی در راســتی آزمایی دارد، اما واقعیت این است 
که در عرصه برای اجرای تعهدات و راســتی آزمایی 
هیچ داور بین المللی دیگری وجود ندارد و نمی توان 
جایگزین دیگــری به جای آژانس پیــدا کرد. وی در 
خصوص گنجاندن بازرسی های غیرمتعارف در برجام 
تصریح کرد:» اساســًا براساس قانون، بازرسی ها در 
چارچوب پروتکل الحاقی صورت می گیرد و پروتکل 
الحاقی یک معاهــده متعارف بین المللی اســت که 
تاکنون بیش از 140 کشــور به آن پیوسته اند و 120 
کشور هم اکنون در حال اجرای آن هستند. از این رو 
این قانون و موضوعات مطرح شده مختص به ایران 
نیست. از سوی دیگر برجام کشورها را تشویق می کند 
که در بحث تحقیق و توسعه با ایران همکاری کنند.«

در تولید سانترفیوژ محدودیت نداریم
عراقچی در ادامه به به بحث برنامه ریزی ایران برای 
تولید ســوخت ۶ نیروگاه اتمی اشــاره کرد و گفت:» 
غالبًا برنامه تمام کشورها 10 ساله ارائه می شود، اما 
ما احتماال برنامه 15 ســاله به آژانــس ارائه خواهیم 
کرد که براســاس برنامه ریزی ها در پایان برنامه یک 
میلیون سو تولید خواهد شد. براساس برجام ایران تا 
8 ســال در تولید ماشین های جدید محدودیت دارد، 
اما در بحث تولید سانتریفیوژها محدودیتی نخواهیم 
داشت. ایران تا 3 ماه آینده برنامه غنی سازی خود را به 

آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه می کند.«

محدودیت غنی سازی جزو خطوط قرمز 
رهبری نبود

عضو ارشد تیم مذاکره کننده به سخنان رهبر معظم 
انقــالب در خصوص مذاکرات هســته ای پرداخت 
و بیان کرد:» برخی مطــرح کرده اند که محدودیت 
غنی سازی جزو خطوط قرمز رهبری بوده است،  حال 
کجا این موضوع جزو خطوط قرمز ایشان بوده است، 
بلکــه رهبر معظم انقالب فرمودنــد که تحریم های 
اقتصــادی و مالی، یکجــا و بقیــه در فاصله معقول 
برداشته شود، از این رو من ترجیح می دهم که موارد 
به صورت کارشناســی بررسی شــود. در هر عملیات 
یا مذاکراتی باید هزینه هایی داده شــود. از این رو در 
مذاکــرات نیز بایــد دســتاوردهای کالن را ببینیم. 
براساس خطوط قرمز نظام می بایست برگشت پذیری 
متقابل باشــد، نه اینکه اصال برگشــت پذیری وجود 
نداشته باشد که قطعًا این موضوع غیرمنطقی است. 
از ایــن رو از اول نیز قــرار نبود اصال برگشــت پذیری 

نباشد، بلکه قرار بود برگشت پذیری متقابل باشد.«

خبرنامه
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فرارو گفته است: »چرا آمدن مک دونالد سیاسی شد؟«
مخالفان آمدن مک دونالد اغراض سیاسی دارند. یک کارشناس مسائل سیاسی بابیان این مطلب گفت: گروهی که توافق هسته ای منافع 

آن ها را به خطر انداخته است، از هر فرصتی برای تخریب دولت و ناچیز نشان دادن دستاوردهای توافق هسته ای استفاده می کنند.

روز نو گفته است: »دالیل هجمه به هاشمی«
یقینا اگر آقای هاشمی رفسنجانی اعالم می کرد که برای انتخابات مجلس خبرگان نامزد نخواهد شد یا توافق هسته ای وین صورت 

نمی گرفت، یک مورد از این تخریب ها و هجمه ها به ایشان وارد نمی شد.

پارس نیوز گفته است: »اجرای حکم آقازاده موجب دلگرمی مردم به قوه قضاییه«
درمورد فشارهایی که بر قوه قضاییه است و به تعبیر وکیل مهدی هاشمی برخی این حکم را خالف بین شرع می دانند، انتظار این است که آقای 

هاشمی پدر باید ببیند که آیت الله گیالنی در انتخاب بین فرزند و نظام چه کردند؟ آیت الله خزعلی چه کردند؟ آیت الله مشکینی چه کردند؟

598 گفته است: »۱۱ اشتباه مهم در تعاریف سرلشگر فیروزآبادی از برجام«
با وجود امتیازهای فراوان داده شده و خط قرمزهای متعددی که از آن ها عبور شده و حفره های عمیق امنیتی که علیه امنیت کشور در متن 

برجام و قطعنامه وجود دارد، ذکر این نکات قوت توسط برادر ارجمند بسیجی دکتر فیروزآبادی، بسیار خوشبینانه است.

عصر ایران گفته است: »شیوع انتقاد خیابانی در صحن پارلمان«
دیرزمانی است که برخی مشکالت مردم را فراموش کرده اند و تنها از میان کلمات رسانه های مکتوب و مجازی به دنبال یافتن سوژه  ای 

هستند که در صحن علنی مجلس علیه مخالفان خود استفاده کنند.

عکس روزسایت نگار

حضور مادر و همسر 
جیسون رضاییان در 
جمع خبرنگاران پس از 
آخرین جلسه دادگاه 
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رصدخانه

بین الملل

آشفته بازار گلوله و انفجار در استانبول 
وقوع حمالت تروریستی متعدد در استانبول و دیگر مناطق ترکیه

از چند هفته پیش و هم زمان با اعالم تصمیم ترکیه برای حمله به مواضع 
داعش در شمال سوریه و گروه شــبه نظامی »پ ک ک« در شمال عراق، 
اکثر ناظران پیش بینی می کردند که اتخاذ این تصمیم و به ویژه درگیر شدن 
هم زمان آنکارا در دو جبهه، سبب اوج گیری یک باره تهدیدات امنیتی در 
داخل این کشــور خواهد شــد. در حقیقت، با توجه به حضور عناصری از 
هر دو گروه مذکور در داخل خــاک ترکیه، وقوع چنین تهدیداتی از همان 
ابتدا دور از ذهن نبود. وقایع امروز اســتانبول که در جریان آن، از یک سو 
انفجاری در یک پایگاه پلیس در این شــهر رخ داد و از ســوی دیگر، افراد 
مسلح کنسولگری آمریکا را در استانبول هدف قرار دادند، مهم ترین نمود 
وخیم شدن اوضاع امنیتی در ترکیه در پی انجام حمالت برون مرزی اخیر 

ارتش این کشور است.
در ساعات نخستین صبح امروز، منابع خبری از وقوع یک انفجار انتحاری 
و همچنین درگیری های مســلحانه در یک پاســگاه پلیس در اســتانبول 
خبر دادند که دست کم پنج ســرباز پلیس کشته و چند تن دیگر نیز زخمی 
شده اند. مقامات امنیتی استانبول با تایید حمله به پاسگاه پلیس در منطقه 
»سلطان ییلی« این شهر، اعالم کرند که این حمله انتحاری بوده و با یک 
خودروی بمب گذاری شده صورت گرفته است. این مقامات در ابتدا اعالم 
کرده بودند انفجار مذکور 10 زخمی بر جای گذاشــته که هفت تن از آن ها 
غیرنظامی و ســه تن نیز افســران پلیس بوده اند. با این حال، منابع خبری 
اندکی بعد با ارائه آماری جدید، از کشته شدن سه سرباز مستقر در پاسگاه 

مذکور خبر دادند.
اما درگیری ها در منطقــه مذکور، تنها به این حمله انتحاری محدود نماند 
و در جریان حمالت مســلحانه پس از آن، یکی از افســران ارشــد پلیس 
استانبول نیز هدف قرار گرفته و کشته شد. به نوشته روزنامه »تودی زمان«، 
بایزید ِچِکن، یکی از فرماندهان بخش خنثی سازی بمب استانبول صبح 
امروز و در جریان بررســی محل وقوع حمله انتحاری، مــورد حمله افراد 
مســلح قرار گرفته و جان خود را از دســت داده است. این روزنامه جزئیات 
بیشــتری از این واقعه را نیز منتشر و اعالم کرد که دو عامل تروریستی که 

یکی از آن ها زن بوده نیز در جریان تبادل آتش میان افراد مسلح و نیروهای 
پلیس، کشته شده اند. 

هم زمان با این تحوالت، اعالم شــد که تعدادی افراد مسلح، کنسولگری 
آمریکا در استانبول را نیز مورد حمله قرار داده اند. بنا بر اعالم منابع محلی، 
دو فرد مهاجم ضمن ترتیب دادن این حمله، به سوی کنسولگری آمریکا 
آتش گشــودند که پس از وارد شدن پلیس و وقوع درگیری مسلحانه میان 
طرفین، در نهایت از صحنه متواری شده اند. خبرگزاری »دوغان« گزارش 
داد کــه پس از این حادثه، یک فــرد مرتبط با حمله را بازداشــت کرده؛ اما 
جزئیات بیشتری درباره این موضوع منتشــر نکرد. عالوه بر این، یکی از 
مهاجمان نیز که یک زن بوده و در جریان تبــادل آتش با نیروهای پلیس 

زخمی شــده، در یک ساختمان در نزدیکی محل حادثه که از آن به عنوان 
مخفی گاه استفاده کرده، بازداشــت شده است. با این حال، در این حادثه 
به فرد دیگری جراحت وارد نشده است. پس از این وقایع، نیروهای پلیس 
که مجهز به جلیقه های ضدگلوله و مسلســل بودند، خیابان های منتهی 

به کنسولگری آمریکا را مسدود کردند. 
دفتر فرمانداری استانبول اعالم کرده حمله مذکور توسط دو زن انجام شده 
و زنی که توســط نیروهای پلیس بازداشت شده، هاتیس آشیک، 42ساله 
است که اعتراف کرده به گروه موسوم به »ارتش انقالبی آزادی بخش خلق« 
)DHKP-C( تعلق دارد. این گروه، خود را به عنوان یک حزب چپ گرای 
مارکسیســت- لنینیســت معرفی کرده و پیش از این نیز در تعدادی اقدام 

تروریستی و حمله انتحاری علیه اهداف دولتی در ترکیه دست داشته است. 
هم زمان، کنسولگری آمریکا در استانبول نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
که برای مشخص شدن ابعاد ماجرا، با همکاری با مقامات ترکیه می پردازد. 
این کنسولگری همچنین اعالم کرد بخش خدمات خود را تا اطالع ثانوی 
تعطیل کرده است. اهمیت این ماجرا و نکته ای که مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت، این بود که دقیقا صبح امروز، شــش جنگنده »اف 1۶« آمریکایی 
وارد پایگاه هوایی »اینجرلیک« ترکیه شدند تا از این پایگاه نسبت به انجام 

عملیات های خود در سوریه اقدام کنند. 
اما وخامت اوضاع امنیتــی در ترکیه، به همین دو واقعــه محدود نماند و 
در جریان انفجار یک مین در اســتان »شــیرناک« در جنوب شــرقی این 
کشور، چهار سرباز کشته و یک نفر به شدت زخمی شد. گفته می شود این 
مین توسط گروه شــبه نظامی »پ ک ک« کار گذاشته شده بود. در بیانیه 
استانداری شیرناک اعالم شــده که مین مذکور، به سیستم کنترل از راه 
دور مجهز بوده و بر سر راه یک خودروی زرهی پلیس منفجر شده است. به 
نوشته تودی زمان، نیروهای امنیتی برای پر کردن خندق هایی که توسط 
»پ ک ک« در منطقه مذکور حفر شده بود و به عنوان سنگر مورد استفاده 
قرار می گرفت، به منطقه مذکور رفته بودند. هم زمان با رسیدن این نیروها 
نیز درگیری هایی با عناصر مسلح رخ داده که به کشته شدن سه افسر پلیس 
و زخمی شدن هفت تن دیگر منجر شده است. در واقعه ای دیگر در استان 
مذکور، عناصر »پ ک ک« یک هلیکوپتر نظامی را هدف قرار دادند که به 

کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن هفت تن دیگر منجر شد. 
به هــر حال، وقوع پی در پی ایــن وقایع، آن هم تنها در یک روز، نشــان از 
آن دارد کــه همان گونه که پیش بینی می شــد، آثــار و پیامدهای امنیتی 
منفی درگیر شدن ارتش ترکیه در جبهه های خارجی، اندک اندک در حال 
خودنمایی است و روز به روز جنبه جدی تری به خود می گیرد. در این شرایط، 
اگر دولت آنکارا نتواند تدابیر الزم را برای برقراری هم زمان نظم و امنیت در 
داخل بیندیشــد، می توان انتظار تکرار و شدت گرفتن این حمالت را طی 

روزهای آتی نیز داشت. 

تدارک عربستان برای آغاز حمله زمینی به یمن 
روزنامه رای الیوم به نقل از گزارش مؤسسه »استراتفور« نوشت تدارک برای حمله زمینی به یمن در مراحل پایانی قرار دارد. در این گزارش آمده ده ها تانک، زره پوش و نفربر به همراه صدها سربازی که عربستان آن ها را آموزش داده، شب 
ششم اوت از گذرگاه مرزی الودیعه وارد مرزهای یمن شده اند. در صورت صحت این گزارش ها،  این امر تحول بزرگی محسوب می شود و مؤسسه استراتفور این قضیه را مدتی قبل پیش بینی کرده بود و این امر به منزله شروع پیشروی زمینی 
ائتالف عربی به سمت صنعا از طریق مأرب است. ناهمواری های این مسیر مناسب است و باعث می شود پیشروی در مقایسه با رفتن از طریق عدن و لحج به سمت صنعا یا از طریق شمال و صعده به سمت صنعا مناسب تر باشد.  طبق این 
گزارش،  شــبکه آزادراه های یمن،  به ویژه s150 و n5 اجازه تحرکات نظامی و پشتیبانی لجستیکی عربســتان را می دهد و ناهمواری ها از گذرگاه مرزی الودیعه به سمت مأرب به یگان های مسلح تا حدی فضای مانور می دهد؛ به ویژه اگر 
همراه با پشتیبانی هوائی باشد. با همه این ها، زمانی که نیروهای ائتالف عربی به مأرب می رسند،  ناهمواری های سخت و صعب العبور پیش رو خواهد بود. طبق این گزارش،  در پیشروی به سمت صنعا از سمت شرق،  ائتالف عربی،  گروه 
حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح را وادار خواهد کرد در دو جبهه درگیر شــوند که به نفع گروه حوثی نیســت؛ چون این گروه در صدد حفظ نیروهای خود در شمال اســت تا از مرکز این گروه در صعده در برابر پیشروی عربستان از شمال 

حمایت کند. اگر این تحوالت به تصرف صنعا منجر شود، پیروزی نمادین مهمی برای ائتالف خواهد بود. 

گزارش های رسیده از استانبول، بزرگ ترین شهر ترکیه، حاکی است این شهر روز 
دوشنبه شاهد حمله به کنسولگری آمریکا و نیز یک پاسگاه پلیس بوده است.

افرادی شجاع در تایوان از نزدیک 
شدن امواج دریا که در اثر گردباد 

ایجاد شده، عکاسی می کنند.

بیش از هشتاد هزار دونده در تازه ترین دوره از مسابقات دوی ساالنه سیدنی که روز یکشنبه در این شهر برگزار شد، به رقابت 
پرداختند.

راهپیمایی مسالمت آمیز مردم فرگوسن که روز 
یکشنبه انجام شد به بن بستی سخت با نیروهای 
پلیس انجامیده و موجب مسدود شدن ترافیک شد. 
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دفاع اوباما از اظهارات پیشین خود 
درباره توافق هسته ای

اوباما با ذکر نام رهبر جمهوری خواهان سنا از ایالت کنتاکی گفت 
»دلیل مخالفت میچ مک کانل و دیگران با توافق هسته ای، حتی 
قبل از مطالعه آن این است که آن ها از نظر ایدئولوژیکی متعهد شده اند 
این توافق به سرانجام نرسد«. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه این 
توافقی خوب اســت، گفت این توافق ســبب خواهد شد بازرسان 
بین المللی توانایی دسترسی به تاسیســات ایران را داشته باشند و 
بتوانند بر ظرفیت تولید انرژی هسته ای صلح آمیز در این کشور نظارت 
داشته باشند. وی همچنین بار دیگر تاکید کرد »تندروها« در ایران 
با جمهوری خواهان آمریکا در مخالفت با توافق هم راستا شده اند. 

ناکارآمدی سیاست آمریکا در 
آموزش معارضین سوری

با وجود هزینه 40میلیون دالری آمریکا برای آموزش و تســلیح 
معارضان سوری به بهانه مقابله با داعش، این معارضان نه تنها 
نتوانستند ضربه ای به تکفیری های داعش وارد کنند، بلکه مورد 
حمله القاعده قرار گرفتند. هم اکنــون حدود 50 تا ۶0 معارض 
سوری که طبق برنامه آمریکا تحت آموزش قرار گرفته و تسلیح و 
در مکانی در شمال سوریه مستقر شده اند؛ اما هنوز نتوانسته اند 
هیچ تهدید واقعی برای تکفیری های داعش باشند. در این میان، 
دست کم یکی از این افراد در جریان یک حمله مسلحانه کشته 

شد و پنج نفر دیگر از آن ها نیز به اسارت گرفته شده اند.

معنای دعوت عربستان از مرد 
امنیتی بشار اسد

پس از سکوت طوالنی مقامات سعودی، سخنگوی رسمی دولت 
عربستان به دیدار بین سرلشگر علی المملوک، رئیس دفتر امنیت 
ملی سوریه با محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان اعتراف 
کرد؛ شخصی که تمام امور سیاسی و امنیتی عربستان را در دست 
گرفته است. اگر برخی نقل قول ها از سوی »محمد بن سلمان« که 
گفته است »ما خواهان براندازی نظام سوریه نیستیم، بلکه خواهان 
عقب نشینی گروه های شیعه از سوریه هستیم« صحیح باشد که گویی 
صحیح است، این سخن به میل عربستان برای تغییر سیاست های 
خود در قبال سوریه و به رسمیت شناختن دولت دمشق اشاره دارد.

حمایت یک سناتور دموکرات دیگر 
از توافق هسته ای

سناتور برنی سندرز از توافق هسته ای ایران حمایت کرده و گفته 
این توافق، تنها گزینه ای اســت که می توان با حمایت از آن، به 
صلح فرصت داد. وی چنین اســتدالل کرده که تنها جایگزین 
برای رسیدن به توافق، جنگ است و گفته: »نمی خواهم بگویم 
این توافق، توافقی کامل است. انتقاد از توافقی که کامل نیست، 
خیلی ساده است. اما آمریکا باید با دیگر کشورها گفت و گو کند. 
ما باید با ایران گفت و گو کنیم و شما می دانید که تنها جایگزین 
توافق نکردن چیست؛ جنگ است«. سندرز پس از گفت و گو با 

اوباما حمایت خود را از توافق اعالم کرده است.



بالی جدید خودروسازان در شبکه های اجتماعی
کمپین »خودرو صفر ممنوع«

ماجرای خــودرو و بازار خودرو در روزهــای بعد از توافق 
بسیار جالب شده است. زمزمه های حضور خودرو سازان 
بزرگ خارجی در بازار ایران کــه مدت ها قبل از حصول 
توافق هســته ای شروع شــده بود، با ســفر هیئت های 
بزرگ اقتصادی و تجاری از غول هــای اقتصادی اروپا 
همچون آلمان و ایتالیا و فرانسه و اخیرا غول اقتصادی 
آســیا یعنی ژاپن، بیش از همیشــه رنگ واقعیت به خود 
گرفته است و منجر به آن شد که رکودی عجیب بر بازار 
خودروی کشــور که پیش از این به دلیل انحصار و عدم 
امید به تغییرات جدی داغ بود، حاکم شود. این روزها از 
خودرو ســازان داخلی گرفته تا فروشندگان خودروهای 
چینی به هــر بهانه ای توصل می کنند تــا بازار خودرو از 
رکود خارج شــود. از جملــه تخفیف هــای چند میلیونی 

خودروسازان چینی.
اما ماجرا به همین جا نیز ختم نمی شــود. مدتی است که 
بنا بر گزارشات، شبکه های اجتماعی نیز در این خصوص 
فعال شــده اند و به ویژه در تلگرام که نرم افزار پیام رســان 
محبوب ایرانی هاست، فعالیت کاربران ایرانی منجر به آن 
شده که دامنه دردسرهای خودروســازان در این روزهای 
رکود بیشتر هم شود. اکنون بنا بر گزارشات کمپینی با نام 
»خودرو صفر ممنوع« در شــبکه اجتماعی تلگرام شکل 
گرفته و بسیار نیز مورد اقبال بوده است. کمپینی که هدف 
از آن تشــویق ایرانی ها برای انصراف از خرید خودرو صفر 
تولید خودروسازان داخلی، برای فشار به آن ها برای کاهش 
بهای خودرو تا زمان حضور خودروســازان مطرح خارجی 

در بازار کشور است.

واکنش تند خودروسازان 
به کمپین جدید در 

تلگرام
ایــن امر منجر به آن شــده 
اســت که خودروســازان 

که این روزهــا گویا از 
یک سو فعالیت های 

خود را متمرکز بر شراکت با خودرو سازان خارجی کرده اند 
و از ســوی دیگــر درگیر مقابله بــا فضای رکود هســتند، 
واکنش تندی اتخاذ کنند. احمد نمت بخش دبیر انجمن 
خودروسازان ایران اظهار کرد: این جو علیه خودروسازان 
از مدت ها پیش به راه افتاده اســت و حال به شــبکه های 
اجتماعی کشیده شده است در حالی که بارها در رسانه ها 
مطرح کردیم که انتظار کاهش قیمــت خودرو بی فایده و 

غیرمنطقی است.
او با بیان اینکه تشکیل این گروه ها تاثیری به لحاظ روانی 
در بازار نمی گذارد، گفت: مشــتریانی کــه نیاز به خودرو 
دارند از بازار خودرو می خرنــد و برای محصوالت داخلی 
تقاضا وجود دارد و کســی نمی تواند تقاضای مشتریان را 
سرکوب کنند. دبیر انجمن خودروســازان افزود: مردم 
تصور می کنند که االن وقت خرید نیســت و اگر پنج یا ۶ 
ماه صبر کنند تا ماشــین های جدید وارد بازار ایران شود، 
بهتر است به خرید خودرو بپردازند، در حالی که این تصور 
اشتباه اســت. هر قرارداد و همکاری که پس از تفاهم و 
توافق منعقد شده دلیلی برای کاهش قیمت خودروسازان 
نمی تواند باشــد زیرا تعیین قیمت خودرو بسیار وابسته به 
نرخ ارز است و نوســان آن با قیمت ارز صورت می گیرد.  
نعمت بخــش تصریح کــرد: آن طور کــه وزارت صنعت 
سیاســتگذاری کرده و شــورای رقابت هم بررسی های 
خود را شروع کرده، ممکن اســت قیمت خودرو حتی در 

آینده ای نزدیک گران هم شود. 

او افــزود: در حال حاضر خودروســازان روزانه 4 تا 5هزار 
دستگاه خودروی داخلی تولید دارند که نمی توانند تولیدات 
خــود را انبــار کنند و ایــن خودروها هر روز روانــه تهران و 
شهرستان ها می شود. بنابراین جوی که در فضای سایبری 
و شــبکه های اجتماعی بــه وجود آمده اســت، نمی تواند 
تاثیری در فروش خودرو داشته باشد زیرا برای خودروهای 
تولیــدی تقاضــا وجــود دارد. دبیر انجمن خودروســازان 
همچنین گفت: خودروسازان نســبت به سال 91 حدود 
70درصد تولید خود را افزایــش داده اند که این روند حتی 
باعث شــده اســت تا قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک 
شــود به همین دلیل دیگر بیش از این قیمت خودرو پایین 
نمی آید. روزانه مشــتریان برای خودروهای داخلی و صفر 
کیلومتر ثبــت نام می کنند و این تقاضا هم زیاد اســت.  او 
توصیه کرد: مردم تحت تاثیر این گروه ها در شــبکه های 
اجتماعی قرار نگیرند زیرا اگر شرکت های داخلی را در حین 
تحویل خودرو ببینند با موجی که بر علیه خودروسازان در 
حال حرکت اســت، همراه نمی شوند. خودروهای جدید و 
نتیجه همکاری ها را باید تا دو سال آینده در صنعت خودرو 
شاهد باشیم نه یکی دو ماه آینده. بنابراین هرکسی که قصد 

خرید دارد االن خودروی مورد نظر خود را خریداری کند.

بدهی بزرگ خودروسازان به مردم
اما در حالی که احمــد نعمت بخش این گونــه حرکت ها و 
جو سازی ها علیه خودروسازان را مسبوق به سابقه می داند 
و موضوع جدیدی 

تلقی 

نمی کند، کارشناســان اقتصادی از نگاهــی دیگر به این 
موضــوع پرداخته اند. ســعید لیالز، کارشــناس مســائل 
اقتصادی در این باره می گوید:  خودروسازان داخلی بدهی 
بزرگی به مردم دارند چرا که طی ســال های گذشته آن قدر 
با مردم رفتارهای نامناسبی داشته اند که سبب شده خشم 
انباشته شده ای علیه آنان به وجود آید. او می افزاید: مدیران 
صنعت خودرو باید در رسانه ها حاضر شوند و برای یکبار هم 
که شده به خاطر بدقولی ها و کیفیت نامناسب خدمات پس 
از فروش خود از مردم عذرخواهی کرده و سعی کنند که آن ها 
را همراه خود کنند. لیالز با اشاره به انتظار مردم به کاهش 
قیمت خودرو می گوید: حقیقتا این انتظار بجا نیســت چرا 
که در حال حاضر هیچ خودروسازی نمی تواند در رنج های 
کنونی به مانند ایران خودرو و سایپا در ایران به تولید خودرو 
بپــردازد و اگر چنین موضوعی در تــوان آن ها بود مطمئنا 

اکنون چینی ها سهم حداکثری را از بازار گرفته بودند.
ایــن همــه در حالی اســت کــه هنــوز ماجــرای حضور 
خودروسازان خارجی در ایران و زمان دقیق آن مسئله ای 
در ابهام اســت. هرچند به شکل کلی می توان با اطمینان 
تایید کرد که دیر یا زود خودروســازان خارجی محصوالت 
خود را روانه بازار تشنه خودروی ایران خواند کرد، اما از زمان 
دقیق آن هیچ گونه اطالع دقیقی در دست نیست. حضور 
هیئت های اقتصادی اروپایی و آســیایی در ایران تنها این 
نوید را می دهد که به زودی بازار ایران شاهد تحول اساسی 
در صنعــت خودرو خواهــد بود، اما کــی و چگونه؟ این ها 
سواالتی است که منجر به آن شده تا بازار خودرو در حالت 

رکودی این چنینی فرو رود.

خودروسازان داخلی در »آمپاس«
بازار خــودرو چندین ماه اســت که با 
رکودی بی سابقه دســت و پنجه نرم 
می کند. این رکود از اواخر سال گذشته 
آغاز و تا اوایل سال جاری ادامه یافت 
و اندک اندک نیــز اوج گرفت و حاال 
فعاالن حــوزه خــودرو می گویند که 
رکود در مــاه جاری بــه باالترین حد 

خود رســیده و خرید و فروش ها بســیار کم شده است. 
تحلیلگران معتقدند این عدم تحــرک در بازار خودرو در 
پی توافق هســته ای، وارد فاز جدیدتری هم شده که در 
نوع خود مســبوق به سابقه نبوده اســت، چرا که انتشار 
خبرهای مربوط به رفت و آمد خودروسازان مطرح دنیا به 
ایران در روزهای اخیر و امید به ورود خودروهای باکیفیت 
به بازار باعث شده متقاضیان دست از خرید بکشند و به 
نوعی با خودروهای ایرانی، قهر کنند و منتظر مدل های 

جدید خارجی باشــند. قهــر مردم با 
خودروهای ایرانــی به دلیل قیمت و 
میزان کیفیت آن، حاال کمپین های 
مختلفی را در شبکه های اجتماعی 
به راه انداخته و بسیاری از کاربران در 
پیام ها و عکس های مختلف تحریم 
خودروهای داخلی را تبلیغ می کنند و 
معتقدند تا زمانی که مسئوالن شرکت های خودرو سازی 
داخلی، قیمت ها را پایین نیاورند و از سوی دیگر کیفیت ها 
را باال نبرند، نباید اقدام به خرید کرد. از سوی دیگر عده ای 
معتقدند قهر مردم با خودروهــای داخلی چندان بی اثر 
نبوده چرا که تــا حدودی در روزهای اخیرکاهش قیمتی 
اتفاق افتاده و البته از سوی دیگر شرکت های وارد کننده 
گهی های فروش فوری،  هم دســت به کار شــده اند و آ

نقدی، شرایطی و غیره را در دستور کار قرار داده اند.

چرا احمدی نژاد 20 میلیارد دالر را در بازار فروخت؟
ر  و مشــا نجفــی  محمد علــی 
رئیس جمهور در گفت وگویی ضمن 
بیــان تخلفــات دوره احمدی نــژاد 
بــه ســندیت ســخنان  و اشــاره 
جهانگیــری درمورد ایــن تخلفات 
بیان کــرد: حــدود ٢٠ میلیارد دالر 
ارز در اختیار یک عده صراف خاص 

قرار گرفته و آن ها ایــن ارز را در بازار آزاد فروختند. این 
٢٠ میلیارد دالر، درآمد ارزی دولت بوده که به چند نفر 
صراف خاص داده اســت تا آن ها این ارز را در بازار آزاد 
فروخته و نرخ دالر را پایین نگه دارند. ســوال این است 
که اوال آن افراد خاص چگونه انتخاب شــدند؛ چراکه 
به ازای این ٢٠ میلیارد دالر، مبالغ بســیار کالن ریالی 
نصیب این چندنفر خاص شــده است. ثانیا باید روشن 
شود ارتباط این چند نفر خاص با مقامات دولتی که در 

این مورد تصمیم گیــر بوده اند، چه 
بوده اســت. ثالثا، آیا به هنگام ورود 
این ٢٠ میلیارد دالر به بازار ارز، واقعا 
کنترلی صورت گرفته است که همه 
این مقدار ارز وارد بازار شــده یا آنکه 
بخشــی از آن به بازارهای خارج از 
کشور رفته و به فروش رسیده است. 
چهارم آیا واردشدن این مقدار ارز، منجر به پایین آمدن 
قیمت ارز شده است که جواب آن منفی است؛ چراکه 
هــر روز نرخ ارز باالتر رفته اســت. بنابرایــن اگر آقای 
احمدی نژاد به این سخنان آقای جهانگیری اعتراض 
دارد، تمام اسناد، مدارک و کاری که انجام شده، روشن 
است. فکر می کنم بحث شکایت ها فرار  رو به جلو برای 
ورود مجدد به عرصه سیاســی اســت که البته پاســخ 

مناسب هم دریافت خواهد کرد.

5

 ایران بهشت 
پول شویی است

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق چین اظهار داشت: 
بخشی از این کاالها به ویژه در زمان تحریم در سواحل 
جنوبی خلیج فــارس و از طریق منطقه آزاد، قاچاق یا 
گمرک بوده است. در اتاق ایران و چین کارمان تثیبت 

و تشویق تجارت بین ایران و چین است.
وی افــزود: تفاوت در پایان ســال ها بــه میالدی و 
شمســی یک ســری اختالف در میزان صــادرات و 
واردات ایجاد می کند. چون پایان سال آن ها که اعالم 

آمار می کنند با پایان سال ایران متفاوت است.
حریری با تاکید بر اینکه  قاچاق کاال برای ما با اهمیت 
اســت، گفت: شــرط عضویت در اتاق های مشترک 
داشــتن کارت بازگانی اســت ولی قدرت تجسس در 
اموال شخصی مردم را نداریم. افرادی با ما همکاری 
دارند که دارای شناســنامه بوده و هویت کاری آن ها 

مشخص است.
وی ادامه داد: در طول 12 ســال اخیر بارها به وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کردیم که موافقت قرنطینه را با 
چین درمورد امحا و احشا انجام دهد. به شدت کاالی 
ایرانی هم به کشور چین قاچاق می شد منتهی تشدید 
مبارزه با فساد در این کشور باعث شد تا طی چند سال 

اخیر آن را کاهش بدهند.
وی افزود: درمورد قاچاق نباید آدرس اشتباه ارائه داده 
و باید بدانیم تمام قاچاق از کشــور چین انجام نشده و 
عمده قاچاق پوشاک از کشور ترکیه و پاکستان انجام 
می شــود. همچنین  یک برند ســیگار هســت که در 
ایران نمایندگی نداشته ولی پرفروش ترین برند سیگار 

در کشور است.
حریری اضافه کرد: منفعت ملی برای سایر کشورها 
که مهم نیســت و آن ها فقط کاالی خود را به فروش 
می رســانند. یکی از عیب های موجود در کشور عدم 
شفافیت و آزادســازی در آن است. باید این مسئله که 
در داخل کشــور ضوابط رعایت نمی شود را ریشه یابی 
کرد تا برخی از کاالهــای ممنوعه از طریق قاچاق به 

کشور وارد نشود.
وی با بیان اینکه اقتصادی که شــفاف، رقابتی و آزاد 
نباشد، قطعا مشــکالت زیادی را به ویژه قاچاق کاال 
خواهد داشــت، تاکید کرد: ســود بانکــی، بورس و 
بنگاه داری بانک ها نیز از سایر مشکالت ایجاد شده 

خواهد بود.
نایب رئیس اتــاق چین گفت: قبل از اســتقرار دولت 
نهــم قاچــاق کاال تنها پنج میلیــارد تومان بــود و در 
طول هشت ســال رشد حساب قاچاق کاال را تا حدود 
20میلیارد داشتیم. خوشــبختانه با استقرار مدیریت 
فعلی ســتاد مبارزه با کاال و اقدامات صورت گرفته در 
گمرک مانند پنجره واحد مقدار زیادی از رشد قاچاق 

را کاهش دادیم.
وی ادامه داد: بــا این کاهش ها طی دو ســال اخیر 
هنوز همان رقم 20میلیــارد قاچاق کاال را داریم. اگر 
نگاه غیر امنیتی و اقتصادی ادامه پیدا کند، امیدوارم 
هســتیم که این روند کاهش میــزان قاچاق کاال را تا 

سال های آینده شاهد باشیم.
حریری با اشــاره به این موضوع که متاسفانه قاچاق 
یک سوم از تجارت کشور را تشکیل نداده و بلکه چهار 
برابر واردات قانونی کشور اســت، گفت:  قاچاقچی 
فقط کاالهای ســاخته شــده را وارد کرده و در سال 
گذشــته 20میلیارد تومان کاالهای وارداتی ساخته 
شــده در مقابل واردات تنها پنج میلیــارد تومان مواد 
اولیه، کاالهای واســطه ای و کاالی اساســی بوده 

است.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما بهشت پول شویی است. 
قاچاق دشــمن تجارت قانونی بوده و باید با آن مبارزه 

کرد. تعرفه کاالی ما باال بوده و باید اصالح شود.

رصدخانه

استیضاح طیب نیا به جریان افتاد
بر اساس آیین نامه داخلی 
مجلس، دریافت سه کارت 
زرد توســط وزرا در پاسخ به 
سواالت مجلس، به منزله 
جریــان یافتن اســتیضاح 
وزیــر مربوطــه اســت که 
بایــد بــا رعایــت اصل 89 

قانون اساســی انجام شود؛ یعنی حداقل 10 
متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد. در 
جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس، به جریان 
افتــادن اســتیضاح وزیر اقتصــاد اعالم و از 
سوی رئیس جلسه برای طی مراحل قانونی، 
به کمیســیون اقتصــادی ارجاع می شــود. 

این مراحل شــامل تعیین 
مهلت 10 روزه و تشــکیل 
جلســه با طیب نیــا برای 
اقناع نمایندگان است و در 
نهایت، اگر در پایان مهلت 
10 روزه تعــداد امضاهای 
متقاضــی اســتیضاح بــه 
کمتــر از 10 نفر کاهش نیابد، اســتیضاح در 
نشســت علنی مجلس رســما اعالم وصول 
و تاریخ جلسه اســتیضاح نیز تعیین می شود. 
برخی خبرها حاکی اســت، هــم اکنون 25 
امضا پای برگه درخواست استیضاح طیب نیا 

قرار دارد.

مصلحت نیست به دنبال اتاق مشترک با آمریکا باشیم
اســدالله عســگراوالدی 
عضــو هیئــت نمایندگان 
اتاق تهــران گفــت: این 
آمریکایی هــا هســتند که 
بــه ایجاد رابطه بــا ما نیاز 
دارنــد. بنابرایــن بایــد با 
درایــت در جهــت منافع 

ملی کشــور گام برداریم. او در ادامه گفت: 
در شــرایط فعلی به هیچ عنــوان مصلحت 
نیســت که به فکر ایجاد اتاق مشترک ایران 
و آمریکا باشــیم، این در حالی اســت که بر 
این باورم تــا زمانی که ارتبــاط آمریکایی ها 
با بازرگانــان ما برقرار نشــود، نبایــد عجله 

کرد و اصرار بــر برقراری 
روابــط دو جانبه داشــت. 
عســگراوالدی با اشــاره 
به ســخنان رئیــس اتاق 
بازرگانــی ایــران درمورد 
اتاق مشــترک دو کشــور 
یادآور شد: چند روز پیش 
بود که آقای جالل پــور، رئیس اتاق تهران 
عنــوان کردند که زمانی اتاق مشــترک بین 
دو کشــور ایجاد خواهد شد که آمریکایی ها 
اقــدام کنند و تا زمانی که اقدامی از ســوی 
آنان صورت نگیرد، این کار میســر نخواهد 

شد.

مقدمات افزایش وام مسکن از 35 به 50میلیون تومان
پیــش مدیرعامل  چندی 
اعــالم  بانــک مســکن 
کــرد در صــورت موافقت 
بانک مرکــزی و تصویب 
شــورای پول و اعتبار وام 
35میلیون تومانی فعلی تا 
50 میلیون تومان افزایش 

خواهد یافت. بت شــکن ایــن را هم گفت که 
ســقف وام خرید بــرای زوج هــای جوان که 
در حــال حاضــر 50میلیون تومان اســت تا 
۶0میلیون تومان افزایــش می یابد. با وجود 
گذشــت چند ماه از ارائه این طــرح به بانک 
مرکزی، به نظر می رسد بخش اعتبارات این 

بانک فعال در حال بررســی 
ابعــاد این وام بــوده و هنوز 
جزئیاتی در رابطه با پیشبرد 
آن مطــرح نشــده کــه در 
صورت موافقت با افزایش 
وام 35میلیونی، متقاضیان 
عام می توانند از ســقف وام 
50میلیونی که به عالوه 10میلیون جعاله تا 
۶0میلیون افزایش می یابد، اســتفاده کنند. 
در عین حــال که وام پرداختــی به زوج های 
جوان هم از 50میلیون فعلی به ۶0میلیون و 
به عالوه جعاله تــا 70میلیون تومان افزایش 

خواهد یافت.

اقتصاد
دوشنبه 19 مرداد ماه 1394
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پنجره

چرا مادران سالم ترند؟
فواید علمی باردار شدن برای زنان

مســتانه تابش- می خواهیم درباره فواید مادر شــدن و زایمــان بگوییم. البته 
نیم نگاهی به این مسئله هم داریم که این روزها مدام اخباری درباره نگرانی های 
ناشی از رشــد جمعیت درکشور به گوش می رســد. اما باردار شدن و تجربه این 
حس ناب فواید زیادی برای مادر دارد. این حرف ما نیســت، بلکه علم این مهم 

را ثابت کرده است.
در فضای مجازی تا جایی که جا داشــته درباره مشــکالت ناشــی از بارداری و 
خطرات آن مطلب وجود دارد. حتی درباره اینکه افراد نابارور چطور می توانند این 
حس مهم و بی نظیر را تجربه کنند و همین طور همه مشکالتی که ممکن است 
در این حوزه برایشان ایجاد شود نیز مطالب زیادی وجود دارد. اما درباره مزایای 
بارداری و مشکالتی که در اثر این اتفاق فرخنده برای مادر می افتد و بیماری هایی 
که از وی دور می شود، مطالب زیادی به چشــم نمی خورد. برجیس بر این باور 
است که حاملگی  برای مادر اگر از عدد 4 بیشتر نباشد، بسیار مفید خواهد بود.

وی در این بــاره می گوید: البته باید این را نیز به خاطر داشــته باشــید که بدون 
رعایت موارد بهداشتی برخی از مادران بعد از بارداری دچار اضافه وزن شده و به 
وزن ایدئــال خود باز نمی گردند، اما در این کنار این موارد با رعایت اصول علمی 
و مذهبی، بــارداری فواید زیادی برای مادر به همراه دارد. ضمن آنکه همه این 
مشکالت و حتی موارد ســخت تر زمانی به وجود می آیند که مادر مراقبت های 

الزم قبل، حین و بعد از بارداری نداشته باشد.

کاهش ابتدا به سرطان های زنانه
این روزها ســرطان های زیادی دامن جامعه زنان را گرفته اســت که ســرطان 
تخمدان و ســینه در راس آن ها قرار دارند. برجیس بر این باور است که بارداری 
و به دنیا آوردن فرزند، از خطر بروز این سرطان در زنان می کاهد. وی می گوید: 
بهترین زمان برای بارداری و اســتفاده از اثر کاهشی در بروز سرطان تخمدان 

قبل از سن سی سالگی است.
این متخصص زنان با بیان اینکه هر بار باروری زن احتمال بروز این ســرطان را 
کاهش می دهد، می گوید: در تحقیقاتی در دانشگاه منچستر که روی یک هزار 

زن انجام شــده،  ثابت شده است که دوبار بارداری برای زنان احتمال 
بروز ســرطان تخمدان را به نصف کاهــش می دهد. از دیگر 

مزایایی کــه وی برای فرزندآوری می شــمارد که ارتباط 
مســتقیم با جســم و جان مادر دارد کاهش ابتال به 

فیبروم های رحمی،  ســرطان رحم و ســرطان 
سینه است. وی می گوید: بیش از ۶0درصد 

از مبتالیــان به این ســه ســرطان 
دنیــا،  زنانــی  در 

هستند که مادر شدن را تجربه نکرده اند.
برجیس می گوید: عالوه بر موارد گفته شده بسیاری از کیست های وخیم رحمی 
درمانی جز بارداری و تولد فرزند ندارد. در این شــرایط است که پزشک معالج به 
زنان توصیه می کند که بارداری را تجربه کنند. این روند حتی برای درمان بیماری 
اندومتریوز نیز کارایی دارد و از چسبندگی دیواره رحمی که می تواند منجر به بروز 

سرطان شود نیز جلوگیری می کند.

مراقبت هایی که باید اعمال شود
برجیس با بیان اینکه به راحتی می توان تمام مشکالت بارداری را از بین برد رژیم 
غذایی را مهم ترین بخش این ماجرا می داند و به مادران یا آن هایی که قصد دارند 
این موضوع را تجربه کنند، تاکید می کند: قبل از اقدام به بارداری حتما با دکتر 
متخصص زنان و مشــاور تغذیه مالقات داشته باشــید و از راهنمایی این افراد 
حتما اســتفاده کنید. البته این مراقبت ها به اینجا ختم نمی شوند و باید در تمام 
طول بارداری و حتی بعد از آن نیز با این افراد در ارتباط باشــند تا سالمتی خود و 

فرزندای که به دنیا آورده اند حفظ شود.

بارداری افزایش عمر هم می آورد
بارداری افزایش عمر هم می آورد. این را کارشناسان آمریکایی اثبات کرده اند. 
البته جامعه آن ها با مشــکل جمعیت مواجه نیســت تا بخواهند این موضوع را 
به دروغ مطرح کنند. براین اســاس زنانی که قبل از 30ســالگی صاحب فرزند 

می شوند، بیشتر از سایر زنان عمر می کند.
به هر حال فرزندآوری از ابتال به سرطان و بسیاری از بیماری های زنانه می کاهد 
و در نهایت طول عمر را برای زن به همراه دارد. اما دکتر محمدرضا رجبی، مشاور 
خانواده و سالمت جنسی به تاثیری که بارداری بر سالمت روان مادر دارد اشاره 
می کند.  وی بر این باور اســت که طول عمر زنانی که مادر شــدن را در فضای 

استاندارد روانی،  جسمی و فیزیکی تجربه می کنند بیشتر از سایر زنان است.
گفته این کارشــناس خانواده، بارداری مانع از ترشح هورمون بــه 

استروژن در زنان می شود و میزان این هورمون را در 
بدن زنان کاهش می دهد،  این هورمون اگر در 
بدن زیاد باشــد تاثیر زیاد و مخربی روی 
اعصــاب و روان و حتی اســتحکام 

استخوان های زنان دارد.

تغییراتی در فکر و ذهن 
وی معتقد اســت فواید بارداری به اینجا ختم نمی شــود بلکه این روند طبیعی و 
خدادادی تاثیر زیــادی نیز روی مرکز تصمیم گیری بدن یعنــی مغز زنان دارد. 
رجبــی می گوید: هورمون هایی که در این دوران در بدن زنان ایجاد می شــود، 
میزان یادگیری آن ها را نیز به میزان زیادی افزایش می دهد. وی در این باره به 
آمار ورودی های دانشــگاه بعد از زایمان، یا حین بارداری اشاره می کند و ادامه 
می دهد: شاید برای بســیاری از مردم این مورد عجیب باشد که چطور یک زن 
در دوره بارداری و در حالی که مسئولیت های مختلفی دارد، زحمت تحصیل را 
نیز به خود می دهد. بد نیست در این باره بدانید که بارداری هوش زنان و میزان 
یادگیــری آن ها را افزایش می دهد و آنان راحت تر از ســایر زنان متوجه مباحث 

مشکل می شوند.

مادرها صبورترند
افزایش هوش و ذکاوت زنان در اثر مادر شــدن تنها فوایــد رواني و ذهني مادر 
شدن نیســت. چرا که محققان در تحقیقي دیگر حدود 2 سال قبل ثابت کردند 
که یك مادر در برابر فشــارها و استر س هاي رواني آرام تر و منطقي تر است. این 
دانشــمندان معتقدند، ترشــح هورمون هاي دوران بارداري که باعث مي شود 
مغز مادر با شــرایط جدید بچه دار شــدن تطابق پیدا کند، باعث افزایش صبر و 

تحمل وي مي شود.

و اما آینده...
این موارد همیشه از جمله مســائلی بوده است که اختالف های زیادی را میان 
متخصصان ایجاده کرده اســت. برخی بر این باورند که بارداری در ســن کم و 
تعدد این امر مشکالت زیادی را برای زنان به همراه دارد اما عده ای دیگر مانند 
آن هایی کــه در این گزارش نام آن ها رفت، نظری عکــس دارند و حتی مدعی 
هستند که فرزندآوری حتی سالمتی زنان در سنین پیری را نیز تضمین می کند. 
رجبی دراین باره می گوید: زنانی که در ســنین کم مادر هستند و بیش از یک بار 
مادر شدن را تجربه کرده اند، صبر بیشتری دارند، هورمون های ترشح شده در 
بدن آن ها، اســتخوان های محکم تری را برایشــان به ارمغان آورده است و به 
دلیل تامین برخی از نیازهای روانی خــود با حمایت از کودکان روحیه قوی تری 

نسبت به سایر زنان دارند.
وی معتقد اســت: بــارداری برای زنان حکم ســال ها ورزش کردن را 
دارد و همان سالمتی و نشاط را به 
زنان هدیه می کند که سال ها 
ورزش مفرح به بدن سایر 
انســان ها می دهــد اما 
تاکیــد دارد که این 
بــارداری باید 
شــرایط  در 
رد  ندا اســتا

باشد.

هشدار به زنان سیگاری
مهر- براساس پژوهشی که در سوئد انجام شد، دانشمندان نشان دادند که سیگار و یائسگی 
زودرس دو ترکیب خطرناک هســتند که ممکن اســت طول عمر را کاهش دهند. محققان 
داده هــای مربــوط به بیش از 25000 زن ســوئدی را که به مدت 1۶ ســال تحت آزمایش 
بودند، مورد بررسی قرار دادند و اعالم کردند که زنانی که در سن 40سالگی یائسه شدند در 
میان ســالی فوت شدند. افراد سیگاری در مقایسه با غیرسیگاری ها و افرادی که در گذشته 
سیگاری بودند ولی اکنون ترک کرده بودند، 2/5 سال زودتر فوت کردند. سیگاری هایی که 
در ســن 40ســالگی یائسه شدند، در میان سالی فوت کردند، که 2/۶ سال کمتر از آن هایی 
اســت که در ســن ۶0سالگی یائسه شــده بودند. یائسگی قبل از ســن 40سالگی، زودرس 
محســوب می شود و سیگار تشــدید کننده عالئم کمبود استروژن در زنانی است که در سن 

پایین یائسه می شوند.

با عارضه »گردن پیامکی« آشنا شوید
فارس- گردن پیامکی حالتی اســت که طی آن فرد، گردن خود را به جلو و پایین نگه می دارد؛ 
حالتی که خیلی هایمان در زمان استفاده مستمر از تلفن های همراه، به خود می گیریم! سردرد، 
تهوع، افزایش قوس پشــتی گردن، کاهش ظرفیت ریوی، خســتگی و کوفتگی عضالنی به 
ویژه صبح ها و حتی عوارض گوارشی جزو عالئم ابتال به گردن پیامکی است. پرهام پارسا نژاد، 
فیزیوتراپیســت در این باره گفت: در گردن پیامکی ســر فرد عالوه بر جلو به ســمت پایین قرار 
می گیرد این حرکت  موجب می شــود تا قوس های گــردن کاهش یابد. قوس های گردن مثل 
کمک فنر برای ستون فقرات هستند و شوک ها و ضربه هایی که به ستون فقرات وارد می شود 
را می گیرند. وقتی گردن به سمت جلو و پایین خم می شود قوس گردن از بین می رود بنابر این 
وزن ســر روی دیســک و عضالت فشــار زیادی وارد می کند. خشکی گردن، سختی در انجام 

حرکات و مشکل فرد در صاف کردن سر جزو عوارض دیگر گردن پیامکی است.

ویتامینه کردن مو مبنای علمی ندارد
ایســنا- دکتر محمدجواد ناظمی، متخصص پوســت و مو با بیان اینکه برای تقویت و افزایش 
رشد مو باید ریشه مو یا فولیکول مو که در عمق پوست قرار گرفته، تقویت شود، گفت: مصرف 
موضعی ویتامین ها به صورت شــامپوهای ویتامینه نمی تواند این عملکرد را داشته باشد و تنها 
ســود اســتفاده موضعی از ویتامین ها بــه خصوص ویتامین های گــروه B، نرمی مو و لطافت 
بخشیدن به آن است. ویتامینه کردن موها مبنای علمی ندارد و افزودن ویتامین های مختلف 
به شامپوها تنها دارای امتیاز جلب مشتری است و البته خاصیت نرم  کنندگی را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: ویتامین های مفید برای تقویت و افزایش رشد مو از جمله ویتامین های گروه B باید 
از طریق رگ های تغذیه  کننده فولیکول  مو به آن برسند، بنابراین بهتر است به جای هزینه برای 
خرید شامپوهای ویتامینه، موادغذایی سرشار از ویتامین های تازه شامل میوه ها و سبزیجات، 
جوانه های گندم و ماش و سبوس برنج که سرشار از ویتامین های گروه B است، مصرف شود.

خواص و مضرات زردآلو  
شاید جالب باشد که بدانید درخت 
زردآلــو بومی نواحی چین اســت و 
هنوز هم به صورت وحشی در این 
مناطــق می روید. ایــن درخت در 
اوائــل قرن اول میــالدی به دیگر 
نقــاط  آســیا و اروپــا راه یافــت. از 
جمله خــواص دارویی این میوه که 

از نظر طب سنتی ایران ســرد و تر است، این موارد را 
می توان برشمرد: تصفیه کننده خون است، عروق را 
باز می کند، ملین است، بوی بد دهان  را رفع می کند، 
تب بر اســت، به علت داشــتن کبالت برای کم خونی 

مفید است، ورم مفاصل را برطرف 
می کنــد، ضــد نرمی اســتخوان 
و بــرای قلیایــی کردن بــدن مفید 
است. مضرات زردآلو را هم به این 
ترتیــب می توان برشــمرد: به طور 
کلی دیرهضم، ثقیل و نفاخ است. 
اشــخاص ســالخورده و کودکان 
باید از زیاد خــوردن آن احتراز کنند. بایــد آن را قبل 
از غذا خــورد و همراه با آن، هســته اش را هم تناول 
نمــود زیرا هســته زردآلو ضدنفخ بــوده و هضم آن را 

آسان می سازد.

مصرف ادویه عامل عمر طوالنی انسان
مهــر- افرادی کــه به طــور منظم 
غذاهــای تنــد و پر ادویــه مصــرف 
می کنند، طول عمر باالیی خواهند 
داشــت. تاکنون مطالعــات زیادی 
درمــورد خــواص درمانــی فلفل و 
غذاهای تند صورت گرفته که همه 
بر نقش موثر ایــن ماده در جلوگیری 

از ابتال به بسیاری از بیماری ها، چاقی و مشکالت قلبی 
اذعان دارند. بســیاری از مطالعات قبلی نشان داده اند 
که برخی از عوامــل فعال زیســتی در ادویه جات مانند 
کپسایســین می تواند اثرات مفیدی برای سالمت بدن 

داشــته باشــد. حال آنکه براساس 
مطالعه جدیدی کــه در چین انجام 
شــده، محققــان اعــالم کردند که 
احتمال مــرگ افرادی کــه به طور 
منظم، 3 الی 7 بار در هفته غذاهای 
تند مصرف می کنند، 14درصد کمتر 
اســت. این موضوع از این رو جالب 
توجه است که در جامعه ایرانی بسیار رایج است که مصرف 
فلفل و غذاهــای تند را موجب وارد آمدن آســیب های 
مختلف به دســتگاه گوارش می دانند؛ باوری که به نظر 

احساسی است و ریشه در واقعیت ندارد.
چراغ راهنمای تغذیه ای 

چیست؟
چربی، قند و نمک ســه ماده ای هستند که مصرف 
زیادشــان بیماری زاســت، بنابراین به گفته هدایت 
حســینی مدیرکل نظــارت بر فرآورده هــای غذایی 
ســازمان غذا و دارو، بــرای مراقبت بیشــتر چراغ 
راهنمای تغذیه ای روی محصوالت غذایی طراحی 

شده است. 
به گزارش تسنیم، در سال 93 پس از مباحث مربوط 
به اســتفاده بیــش از اندازه روغن پالــم در لبنیات، 
مســئوالن ســازمان غذا و دارو بــه تکاپــو افتادند 
تا نســبت به ســالمت مواد غذایی توجه بیشــتری 
صورت پذیرد، براین اســاس یکی از اقدامات آن ها 
طرح چــراغ راهنمای تغذیه ای بــود، به طوری که 
هدایت حســینی در توضیــح این طرح به تســنیم 
عنوان کرد: در این طرح بــا عنوان چراغ راهنمای 
تغذیه ای کــه دربرگیرنده نشــانگرهای رنگی روی 
محصوالت است، میزان چربی، قند و نمک در هر 
ماده غذایی مشــخص می شود. اســتفاده از چراغ 
راهنمــای تغذیه ای به نحوی اســت که رنگ قرمز 
میزان زیاد، رنگ زرد متوســط و رنگ ســبز نشــان 
 از میزان اندک ایــن مواد )چربی، قنــد و نمک( را 

نشان می دهد.
در این راستا علیرضا مبارکی یکی از مسئوالن غذا و 
داروی کشور نیز در خصوص برچسب های مندرج 
در روی محصــوالت و مواد غذایی گفــت: با توجه 
به تنوع مواد غذایی و آشــامیدنی، برچسب نشانگر 
رنگی این امکان را به مصرف کننده می دهد تا ماده 
غذایی مورد نظر خود را براســاس الگوی مصرف یا 
محدودیت های مصرفی انتخاب کند. برچسب های 
گاهانه ماده غذایی را با توجه  رنگی امکان انتخاب آ
به محدودیت هــای احتمالی در انتخاب، در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می دهد، افزود: هدف اصلی 
از اجــرای این طرح نیز اصــالح الگوی مصرف در 
جامعه و ارتقاء سطح سالمت جامعه است. نشانگر 
رنگی به کار رفته در این محصوالت به صورت چراغ 
راهنمای تغذیه ای اســت که شامل سه رنگ قرمز، 
نارنجــی و ســبز روی بســته بندی محصــول درج 

می شود.
این مســئول دارویی با بیان اینکه نشــانگر رنگی بر 
اساس میزان چربی کل، اسیدهای چرب ترانس، 
میزان قند و نمک در هر سهم ماده غذایی طراحی 
شــده اســت، عنوان کرد: رنگ قرمز نشان دهنده 
میزان زیاد، رنگ زرد متوســط و رنگ ســبز میزان 

اندک در تولید محصوالت است. 
بــا توجه بــه ابــالغ دســتورالعمل جدید ســازمان 
غــذا و دارو مبنــی بــر درج نشــانگر رنگــی روی 
محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، دســتورالعمل 
مربوطــه جهــت اجــرا بــه تمامــی کارخانجات و 
واحدهای تولیدی تحت پوشــش در اســتان ابالغ 
شــده و مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده تمامی 
واحدهــای تحــت پوشــش تا پایــان ســال جاری 
ملــزم بــه درج نشــانگر رنگــی روی بســته بندی 
محصــوالت تولیــدی خــود هســتند. همچنیــن 
خانواده ها به هنــگام خرید دقت و توجه بیشــتری 
 به نشــانگرهای رنگــی درج شــده در محصوالت 

داشته باشند.
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در راه بررســی هر فرآیند، پروسه یا پروژه ای، مهم ترین چیز این است که ببینیم 
روز نخســت، آن کار را با چه هدف یا اهدافی آغاز کرده ایــم. به یاد آوردن نقطه 
هدف و وصل کردن آن به جایی که در خط پایان ایستاده ایم، ساده ترین راه برای 
محک نتیجه کاری است که انجام داده ایم. حاال با اینکه می شود تمام جوانب 
کار را با همین روش ساده سنجید، گاهی اوقات می رویم و خود را درگیر کارهای 
پیچیده و تو در تو می کنیم. در آخر هم آن قدر دورمان را با تحلیل های مختلف و 
اظهارنظرهای گوناگون شلوغ می کنیم که نمی توانیم به یک جمع بندی درست 

و صحیح برسیم که آیا موفق بوده ایم یا خیر!
***

در فاصلــه کمتر از یک مــاه تا آغاز رقابت هــای والیبال قهرمانی آســیا بود که 
فدراســیون والیبال تصمیم گرفــت تیم ب را به جای تیــم اصلی در بازی های 

تهــران بــه میــدان بفرســتد. آن روزهایی که 
بحث میزبانی های ایران داغ بود و خوشــحال 
بودیم از میزبانی جــام ملت ها، همان روزهایی 
که از دســت دادن برخــی میزبانی های دیگر 
را کم اهمیت می دانســتیم و عنــوان کردیم که 
تنها میزبانی این بازی ها برایمان اهمیت دارد، 
فکرها و نقشه های بزرگی برای این تورنمنت در 
سر داشتیم. داورزنی آن روزها فکرهای بزرگی 
در سر داشــت که اگر می شــد و می توانست به 
اهدافش برســد، امروز و پس از فینال، شرایط 

متفاوتی را شاهد بودیم.
***

داروزنی روزهایی که تمام هم و غمش را گذاشت 
روی گرفتن میزبانی ایــن بازی ها، دکمه ای در 
دســت گرفت و با جســارت تمام رفت تا برایش 
کت بدوزد. کار، کار بســیار بزرگــی بود و رئیس 
فدراسیون والیبال ایران هم مصمم بود تا بلکه 
بتواند این کار بزرگ را به سرانجام برساند. هدف 
بــزرگ داورزنــی آن روزها این بود که ســهمیه 
مستقیم و مستقلی را برای آسیا دست و پا کند. 
ســهمیه ای که نه از طریق بازی های انتخابی 
با تیم های دوم و ســوم قاره های دیگر، بلکه در 

همین رقابت های قهرمانی آسیا دست قهرمان را بگیرد و با خودش به المپیک 
ببرد. اتفاقی که در نهایت نیفتاد و چند مــاه بعد همین دکمه هم ارزش خودش 

را از دست داد!
***

همان روزهایی که فدراسیون خبر حضور تیم ب در جام ملت های تهران را داد، 
اولین سوالی که به ذهن والیبال دوستان هجوم آورد این بود که »مگر قرار نبود 
این بازی ها انتخابی المپیک باشد؟« چرا که بعد از اخباری که از تالش داورزنی 
و اظهارنظرهای قاطعش در این باره منتشر شده بود، سکوتی خبری در این باره 
حاکم شده بود و حاال دوستداران والیبال به یکباره با این خبر مواجه می شدند. 
آن هم در حالی که ماجرا تفاوت زیادی با چیزی که فکر می کردند داشــت. سه 
تیم اول این رقابت ها هم بــه انتخابی المپیک نمی رفتند و تیم ایران در صورت 

نایستادن روی سکو هم راهی رقابت های انتخابی ژاپن می شد.
***

به هر ترتیب، ایران میزبان هجدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا 
بود و باید این رقابت ها را به بهترین شــکل ممکن برگزار می کرد. اتفاقی که در 
نهایت هم تقریبا بدون مشــکل و نقص خاصی افتــاد و یک میزبانی خوب را از 
فدراسیون والیبال دیدیم. در کنار نتیجه ای که حاال صحبت اصلی درمورد آن 
خواهد بود. نایب قهرمانی با تیم دوم ایران یا به قول پیمان اکبری تیم سوم! آن 
هم در شرایطی که اکثر تیم های آسیایی با تیم اصلی به تهران آمده بودند و تنها 

ژاپن و استرالیا یکی دو بازیکن خود را در ترکیب نداشتند.
***

حاال که جام ملت ها تمام شــده و تیم ایران هم نایب قهرمان، وقت بررسی این 

نتیجه و چسباندن برچسب موفق یا ناموفق روی نتیجه این تیم است و اینجاست 
که زمان یادآوری هدفی می رسد که یک ماه پیش از این رقابت ها، در پس تصمیم 
حضور تیم ب در این رقابت ها وجود داشت. فدراسیون وقتی متوجه شد که این 
بازی ها و نتیجه اش هیچ دستاوردی برای والیبال ایران ندارد، تصمیم گرفت که 
تیم الف را برای ادامه تمریناتش برای جام جهانی آزاد بگذارد و تیم ب را با هدایت 
پیمان اکبری در تهران به میدان بفرستد. تصمیمی که همین یک دلیل، یعنی 

استراحت تیم الف هم به نوعی توجهیش می کرد و عاقالنه نشانش می داد.
***

هرچه به آغاز تورنمنت نزدیک تر می شــدیم، صحبت های دیگری از گوشــه و 
کنار شنیده می شد. همان هایی که بارها و بارها از غیبت یک مربی خوب ایرانی 
روی نیمکت تیم ملی انتقاد می کردند، حاال به حضور اکبری روی نیمکت تیم 

ب معترض بودند. عده ای دیگر به نفرات دعوت شــده به اردو اعتراض داشتند 
و آن ها را از لحاظ سن و سال و کیفیت بازی مورد نقد قرار می دادند و هزار نکته 
و ایراد دیگر، حاال هم که نایب قهرمانی در آســیا با تیم ب راضی شــان نکرده و 
آســمان و ریســمان را به هم می بافند که اگر چنین می کردیم چنان می شــد و 

قهرمانی را از دست دادیم.
***

در این نکته شکی نیست که اگر فدراسیون از چند ماه پیش می دانست که این 
رقابت ها کوچک تریــن ارزش و اهمیتی ندارد، می توانســت فکر بهتری کند و 
نماینده ایران را با 20 روز تمرین راهی رقابت ها نکند. تیمی مشخص و با ترکیب 
مشــخص را به رقابت ها بفرستد تا بشود استفاده بهتری از این رقابت ها کرد اما 
خب همه دیدیم که این اتفاق ممکن نبود و قطعا فدراسیون هم تا همان روزی که 
این خبر را اعالم کرد، برنامه اش حضور تیم الف 
در این بازی ها و قهرمانی بی چون و چرا در خانه 
بود. با این حال جلوی ضرر هــر کجا که گرفته 
شــود منفعت را در پی دارد و فدراســیون هم با 
تصمیمی که گرفت، به خوبی تیم الف را از ضرر 
خستگی و مواجهه با مصدومیت در رقابت های 

قهرمانی آسیا گرفت.
***

تحلیــل عملکــرد این تیم هــم خیلی بــه درازا 
نمی کشد و نیازی به ردیف کردن چند صد کلمه 
پشــت ســر هم نیســت. بهترین تعبیر را بهروز 
عطایی کرده که تنها یک خط از آن گویای همه 
چیز اســت. »این تیم من را به یاد تیم گوانگ ژو 
انداخت.« وضعیت تیمــی که اکبری در اختیار 
داشــت، به بهترین شکل در این جمله خالصه 
می شود. تیمی که عطایی و معدنی در گوانگ ژو 
در اختیار داشــتند، از لحاظ اعتمــاد به نفس، 
روحیه، تجربه و بحث های فنی، شباهت های 
زیادی به این تیم داشت. شــاید برخی مهره ها 
وضعیت بهتری داشتند اما در مجموع اختالف 
فاحشی بین این دو تیم نیست. پنج سالی که تیم 
الف را به جمع بزرگان دنیای والیبال فرستاده، 
تیم دوم ایران را درســت رسانده به جایی که آن ها پنج سال پیش ایستاده بودند. 
یعنی نایب قهرمانی آسیا. این یعنی موفقیت و این یعنی نتیجه خوب. حاال اینکه 
ما می توانســتیم تشــکری و قرا و نادی و بازارگرد را هم به این تیم اضافه کنیم و 
شــاید در نهایت به قهرمانی برسیم، نکته دیگری است که برمی گردد به هدفی 

که پشت این رقابت ها خوابیده بود.
مخلص کالم اینکه اگر هدف اســتراحت تیم اصلــی و حضور یک تیم آبرومند 
در رقابت های قهرمانی آســیا بوده، پس باید با صراحت اعالم کنیم که به یک 
موفقیت خوب رسیدیم و تجربه خوبی را پشت سر گذاشتیم. باقی صحبت های 
دیگر مثل جوان گرایی و ظهور چهره های جدید که مشخص نیست از کجا آمده، 
تنها تاثیرش شلوغ کردن فضا و گم شدن نتیجه ای است که پیمان اکبری و تیم 

ب ایران با ایستادن روی سکوی دوم آسیا به دست آوردند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیراندازی 
به اتوبوس 
هرتابرلین 
باشگاه هرتابرلین آلمان اعالم 
کرد که به اتوبوس اختصاصی 
این تیم که مسئول حمل 
بازیکنان است، تیراندازی شده 
است اما این حادثه هیچ گونه 
صدمه جانی نداشته است.

تیتر دو

پناهندگی آرزو حکیمی 
صحت ندارد

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان اعالم کرد 
پناهندگــی آرزو حکیمــی در پرتغال صحــت ندارد. 
سیدعبدی افتخاری در ابتدای این نشست با تبریک 
روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران ورزشــی همدان 
بازوان توانمند اداره کل ورزش و جوانان هســتند که 
در سال های گذشــته برای رشد ورزش و ورزشکاران 
همدانی زحمات زیادی متقبل شده اند. وی در پاسخ 
به اولین ســوال خبرنــگار حاضر در جلســه مبنی بر 
وضعیت تیم الوند تاکید کرد: تمام پول ورزش استان 
در ســال 93، پنج میلیارد ریال بود که اگر ما نیمی از 
ایــن مبلغ را به فوتبال و الونــد اختصاص می دادیم، 
بقیه هیئت ها گله می کردند. همیشه گفته ام موافق 
تیمداری در لیگ های 2 و 3 با بازیکنان بومی هستم تا 
تیمداری در لیگ برتر با بازیکنان غیربومی، اما با تمام 
این اوصاف تمام تالش خود را خواهیم کرد تا الوند در 
همدان بماند. البته شورای شهر هم باید تالش کند 

و ما نیز در حد توان مانع خروج این تیم خواهیم شد.
افتخاری در ادامه با بیان اینکه الوند نباید از اســتان 
خارج شــود، تصریح کرد: البته نباید تمام ســرمایه 

ورزش را هم به فوتبال اختصاص داد.
افتخاری در پاســخ به ســوال خبرنگار ایسنا مبنی بر 
پناهندگی آرزو حکیمی قایقران المپیکی اســتان در 
کشور پرتغال، بیان کرد: چنین چیزی صحت ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به در 
پیش بودن سفر هیئت دولت به همدان خاطرنشان 
کرد: افتتاح پروژه های ورزشــی در همدان به مبلغی 
بیش از ۶0میلیارد تومان نیــاز دارد. باالی 70 پروژه 
ورزشی در همدان به اعتبار نیاز دارد، ضمن اینکه در 
حوزه نرم افزاری و جوانــان نیز به دنبال جذب اعتبار 

هستیم.

راجرز: شانس آوردم 
کوتینیو را تعویض نکردم

ســرمربی لیورپول اعتراف کرد که می خواست زننده 
گل سه امتیازی تیمش را تعویض کند اما در نهایت او را 
در بازی نگه داشته است. او همچنین از پیروزی برابر 
استوک سیتی خوشحال است و از آمادگی باالی تیمش 
سخن گفت.  لیورپول در هفته نخست لیگ جزیره سه 
امتیاز حساس و ارزشمند به دست آورد. این تیم که در 
خانه استوک سیتی به میدان رفته بود تا دقایق پایانی با 
تســاوی بدون گل متوقف شده بود اما فیلیپ کوتینیو 
ستاره برزیلی این تیم با شوت زیبایی که در دقایق پایانی 
زد باعث شد تا قرمزپوشان آنفیلد سه امتیاز حساس این 
دیدار را به دست آورند. طبیعی است که راجز از کسب 
سه امتیاز این دیدار بسیار خوشحال باشد. او در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: پیروزی ارزشمندی را به دست 
آوردیم و بسیار خوشحالم. می خواستم کوتینیو را از بازی 
بیرون بکشم اما در نهایت تصمیم خود را عوض کردم 
و او را در بازی نگه داشتم و چه خوب تصمیمی گرفتم. 
کوتینیو با شوت زیبایی که زد سرنوشت بازی را تغییر داد 

و سه امتیاز حساس را برای ما به دست آورد.

ناراحتی ونگر از شروع آرسنال
سرمربی آرسنال از شکست برابر وستهام در هفته نخست 
لیگ جزیره بسیار ناراحت است. او می گوید که رقابت در 
لیگ برتر انگلیس سخت است و هر نتیجه دور از انتظاری 
شاید رخ دهد. آرسنال شروع بسیار بدی در رقابت های 
لیگ جزیره داشت. شاگردان ونگر دوست نداشتند که 
اتفاقات ســال قبل برای آن ها تکرار شود. توپچی ها در 
آغاز فصل جدید در خانه خود از وستهام پذیرایی کردند و 
هر چند بهتر از حریف بازی کردند اما در نهایت با دو گل 
بازی را واگذار کردند تا بار دیگر انتقادات از آرســن ونگر 
سرمربی توپچی ها زیاد شود. طبیعی است که ونگر از این 
شکست خانگی بسیار ناراحت باشد. او در نشست خبری 
بعد از بازی گفت: نه در دفاع و نه در حمله نتوانستیم بازی 
خوبی را به نمایش بگذاریم. به خوبی می دانســتیم که 
بازی سختی پیش رو داریم. به بازیکنان گفتم که حتی 
اگر پیروز نشویم نباید بازنده بازی باشیم اما متاسفانه سه 
امتیاز حساس را از دست دادیم و بازنده این دیدار شدیم. 

این شکست خانگی واقعا من را ناراحت کرد.

دنی آلوز به رکورد پائولو 
مالدینی می رسد

 دنی آلوز گوش راســت تیم فوتبال بارسلونا می تواند با 
بازی در سوپر کاپ اروپا به رکوردی که پائولو مالدینی به 
دست آورده بود برسد. دنی آلوز برزیلی با حضور در بازی 
سه شنبه بارسلونا در برابر سویا می تواند به رکورد مالدینی 
برسد. آلوز تاکنون سه بار این جام را برده که نخستین بار 
با سویا در برابر بارسلون در سال 200۶ بود. در این بازی 
سویا با نتیجه 3 بر ســفر بارسلونا را شکست داد. دو برد 
بعدی او در کنار کاتاالن ها به دســت آمد. اولین بار در 
سال 2009 در موناکو با نتیجه صفر بر یک شاخنار را برد 
و گل برد این بازی را پدرو در وقت اضافی به ثمر رساند. 
برد بعدی نیز در سال 2011 بود که بارسلون موفق شد 
با نتیجه دو بر صفر پورتو را شکست دهد. گل های این 
بازی را لیونل مسی و سس فابرگاس زده بودند. مالدینی 
به صورت رسمی چهار سوپر کاپ اروپا را در کارنامه اش 
دارد. برخی معتقدند شمار این کاپ ها پنج مورد است، 
اما مالدینی در سال 2007 به دلیل مصدومیت با تیمش 
هنگام بردن ســوپر جام همراه نبود. مالدینی در سال 
1989 با برد در برابر بارســلونا، در سال 1990 با برد در 
برابر سمپادوریا، در سال 1994 با برد در برابر آرسنال و 
در سال 2003 با برد در برابر پورتو این جام را به دست آورد.
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جدایی امیر از ملوان
بعــد از دو هفتــه امیرقلعه نویی با باشــگاه ملوان بندر انزلی قطــع همکاری کرد. 
مشکالت مالی بزرگ ترین عامل این جدایی بود تا در همین دومین هفته لیگ برتر 

نیمکت یکی از تیم ها دستخوش تغییر شود. این تصمیم در پی نشست 
یکشــنبه شــب وی با احمد دنیامالی رئیس هیئت مدیره و 

ســایر اعضای هیئت مدیره باشــگاه ملوان انزلی، به 
صورت توافقی از این تیم جدا شــد. قلعه نویی در دو 
بــازی ابتدایی لیگ برتر تیم ملوان را از روی ســکو 
هدایت می کرد و به دلیل برخی مشکالت مالی نیز 
همواره تاکید داشــت که در صورت عدم پرداخت 
مطالبات بازیکنان امکان ادامه همکاری با ملوان 

را نخواهد داشت.
دنیامالی رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان در گفت وگو 

با خبرنگار ایسنا تاکید کرد که تالش ما این است حداکثر 
تا امشــب یا تا 24 ساعت آینده سرمربی جدید ملوان را 

معرفی کنیم.

یک نایب قهرمانی و چند سوال
تیم ملی ب واقعا پشتوانه خوبی برای والیبال ماست؟

قرعه کشــی جام حذفی در دو گروه برگزار شد که نتیجه این 
 B و A قرعه کشی به شــرح زیر اســت: جدول در دو ردیف
طراحی شده که تیم ها بر این اساس به دیدار یکدیگر می روند. 
 B جدول و اســتقالل در قسمت A پرســپولیس در قسمت

جدول قرار دارد.
A ردیف

در اولین دیدار مقدماتی یکی از تیم های قهرمان اســتان به 
مصاف خلخال دشت اردبیل می رود. برنده این بازی با برنده 
دیدار دامــاش گیالن و مقاومت تهران روبه رو می شــود که 
برنده این مسابقه هم در مرحله یک چهارم نهایی با سپاهان 
بازی می کند. در طرف مقابل این بخش از جدول تیم قهرمان 
استان به مصاف نفت و گاز گچســاران می رود که برنده این 
مســابقه با برنده شــهرداری کامیاران و کارای شــیراز بازی 
می کند. برنده این مسابقه در مرحله یک شانزدهم با استقالل 
اهواز روبه رو می شــود. احتمال رویارویی اســتقالل اهواز و 
سپاهان در مرحله هشــتم وجود دارد. رهپویان رضوانشهر 
به مصاف منطقه آزاد کیش مــی رود. برنده این دیدار با برنده 
مسابقه نفت امیدیه و هامون سازه زاهدان بازی می کند که 
برنده این مسابقه در مرحله یک شــانزدهم نهایی با راه آهن 
روبه رو می شــود. در بخش پایینی نیمــه دوم گروه A عقاب 
نیروهوایی به مصاف ابوذر به کهگیلویه می رود که برنده این 

دیدار با برنده دیدار قهرمان اســتان و صنعت ســاری دیدار 
می کند تا برنده این مســابقه در مرحله یک شانزدهم نهایی 
حریف ملوان بندرانزلی شــود. در بخش بعــدی این جدول 
پیکان تهران با شهرداری بندرعباس روبه رو می شود. برنده این 
مسابقه به مصاف قهرمان استان و خانه به خانه بابل می رود 
که برنده این دیدار هم با پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم 
نهایی روبه رو می شود. احتمال رویارویی پرسپولیس و ملوان 
در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد. تیم های لیگ برتری 
پرسپولیس، ملوان، گســترش فوالد، ذوب آهن، استقالل 
 A خوزســتان، راه آهن، استقالل اهواز و ســپاهان در گروه

جدول قرار دارند.
B ردیف

در ابتدای جــدول B جام حذفی قهرمان اســتان با صبای 
باقرشهر روبه رو می شود. برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار 
الوند همدان و آلومینیوم اراک می رود که برنده این مسابقه هم 

در مرحله یک شانزدهم نهایی با نفت تهران رو به رو می شود.
قهرمان استان به مصاف پیام چهارمحال بختیاری می رود 
که برنده این دیدار با برنده دیدار شهرداری کاشان و استقالل 
آبی »ب« به تهران می رود که برنده این دیدار با پدیده خراسان 
در مرحله یک شانزدهم نهایی رو به رو می شود. در مرحله یک 
هشتم نهایی این بخش از جدول احتمال رویارویی نفت تهران 

و پدیده خراسان وجود دارد.
در گروه پایین ردیف B قهرمان استان به مصاف آراد اصفهان 
می رود. برنده این دیدار با برنده مسابقه کادوس گیالن و نیروی 
زمینی تهران رو به رو می شوند که برنده این مسابقه در مرحله 

یک شانزدهم نهایی با صبای قم دیدار می کند.
در بخش بعدی این جدول برنده اتکای گلستان و پرسپولیس 
گناوه با برنده دیدار شهرداری زنجان و بهشت کرمانشاه دیدار 
می کنند که برنده این مسابقه در مرحله یک شانزدهم نهایی با 
تراکتورسازی رو به رو می شوند. احتمال رویارویی تراکتورسازی 

و صبای قم در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد.
در بخــش بعدی این ردیــف برنده شــهرداری ارومیه و پیام 
وحدت مشــهد با برنده پارس جنوبی بوشهر و بازرگانی آمل 
رو به رو می شــود که در نهایت برنده ایــن بازی در مرحله یک 
شانزدهم نهایی به دیدار سایپا می رود. برنده دیدار کارون اهواز 
و ماشین سازی تبریز با برنده قهرمان استان و شهرداری جویبار 
رو به رو می شــود که برنده این دیدار به مصاف سیاه جامگان 
مشهد و سایپا می رود. احتمال رویارویی سایپا و سیاه جامگان 

مشهد در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد.
در ردیــف B تیم های لیگ برتری ســیاه جامگان، ســایپا، 
تراکتورسازی، صبای قم، فوالدخوزستان، استقالل تهران، 

پدیده خراسان و نفت تهران حضور دارند.

 استقالل و پرسپولیس تا فینال به هم نمی خورند

ورزش
دوشنبه 19 مرداد ماه 1394
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فارسی را پاس بداریم
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سوت  پایان
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تا کی به هواِی دل چنین خوار شوی
در دسِت ستمگری گرفتار شوی

آنگه دانی که دل چه کرده ست به تو
کز غفلت خواب عشق بیدار شوی

)مهستی گنجوی، قرن پنجم، رباعیات(

ماجرای »ف« و فرحزاد در فارسی زبانان
یکی از مشکالت امروز زبان فارسی که بنیادی ترین مباحث ویرایش استداللی در حوزه زبان را نیز شامل 
می شود، استعمال و کاربرد نادرست واژه ها در معنای خود و به عبارت بهتر بی توجهی به داللت الفاظ است. 
بدین معنا که در زمان ما، بر اثر بی توجهی اهل زبان به معنای واژگان و تکیه آنها بر تبادری عام، محدوده 
داللت الفاظ بر معانی شان تنگ تر شده و در عوض سایه های معنایی واژگان و تداخل معنایی آنها در حال 
گسترش است. این بی توجهی در کاربرد واژگان سبب شده الفاظ در سطح های زبانی خود و در جای خود به 
کار نروند و به جای داللت بر معنا تنها رایحه ای از معنا داشته باشند. بسیاری از اهل زبان معنی درست واژه ها 
را به درستی درک نمی کنند، در حالی که اجماال از آن ها معنایی به ذهنشان متبادر می شود که ظاهرا حاصل 
بدل شدن داللت لفظی به داللت  طبیعی بر اثر کثرت استعمال است. مثال، بسیاری هنوز میان واژه های 
»ذهنی« و »انتزاعی«، »حقیقت« و »واقعیت«، »مصدر«، »اسم مصدر«، و »حاصل مصدر«، »سبب« 
و »علــت« و »دلیل«، »موجب« و »موجد« و »باعث«، »فــردی« و »انفرادی«، »خواندن« و »مطالعه 
کردن«، »تماشا کردن« و »نگاه کردن« و »دیدن« و »نگریستن«، »شنیدن« و »گوش دادن« و »گوش 

سپردن«، »سماع« و »استماع«، »احد« و »واحد«، »به شکل« و »به صورت« و »به طرز« و »به طور«، 
و... فرق نگذاشته و معنای درست آن ها را درک نمی کنند. برای همین، به راحتی می نویسند: »واقعیت 
امر این است که...«، »حقیقت امر این است که...« و از این دو عبارت یک معنا را برداشت می کنند، آن هم 
معنایی اجمالی و نادقیق را. یا می نویسند: »این امری ذهنی است« و »این امری انتزاعی است« و تفاوت 
آشکار میان این دو را در نظر نمی آورند. خطری که امروز زبان فارسی را تهدید می کند همین گسترش بی رویه 
معانی اجمالی و توجه نکردن به داللت های الفاظ است که منجر به شیوع »ترادف زایی« در زبان فارسی شده 
است. مساله مهم تر این است که اهل قلم و ادب )نویسندگان، ویراستاران و دانشجویان و دانش آموختگان 
زبان و ادب فارسی( هم که باید به مناسبت حرفه و شغل و تحصیالتشان به این ناهنجاری ها حساس باشند 
از این موضوع برکنار نیستند و در کارها و نوشته هایشــان دقت کافی را ندارند و اغلب در این که یک واژه 
ممکن است معنای دیگری داشته باشد یا معنای حقیقی اش همان نباشد که آن ها گمان می کنند شک 
نمی کنند.  ظاهر امر این است که ما فارسی زبانان چون اهل زبان هستیم و به سبب آشنایی با هنجارهای 

زبان فارسی و کثرت استعمال بسیاری از واژه ها، ساخت های صرفی و نحوی و... مفاهیم را درمی یابیم و 
به قول معروف »ف نگفته تا فرحزاد می رویم« بسیاری از مفاهیم را ولو به قرائنی پیچیده و غریب و با ساختی 
اشتباه و نادرست بین زمین و آسمان درک می کنیم و در بسیاری از موارد مانند یکدیگر نیز درک می کنیم 
)بسان داللتی طبیعی و غیر لفظی(. برای مثال، از سه جمله زیر بسیاری از ما یک معنا را می فهمیم: معلم 
بچه ها را به درس خواندن سفارش کرد و خاطرنشان ساخت که آنان که درس نخوانند آینده ای هم ندارند.

معلم بچه ها را به خواندن درس تشویق کرد و گفت آنان که درس نمی خوانند آینده ای هم ندارند.
معلم بچه ها را توصیه به خواندن درس کرد و گوشزد کرد که آنان که درس نخوانند آینده ای هم ندارند.
در جمالت باال عبارت های »به درس خواندن سفارش کردن«، »به خواندن درس تشویق کردن« و 
»توصیه به خواندن درس کردن«، و نیز »خاطرنشان ساختن«، »گوشزد کردن«، »گفتن« اجماال یک 
معنا را می رسانند، در حالی که این سه عبارت معانی جزئی دیگری هم دارند که داللت بر سه حالت و 

سه فضای گفتاری مختلف می کنند.  

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

ساعت یک و بیست دقیقه  بعدازظهر 
چاپ »هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد« دوباره اتفاق افتاد

دومین چاپ کتاب »هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد« شــامل گزیده اشــعار ویسواوا شیمبورسکا، 
شاعر مشهور لهستانی، با ترجمه ملیحه بهارلو از سوی نشر چشمه منتشر شد. نخستین چاپ این 

کتاب بهار امسال در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود.
»نمایشگاه معجزه«، »بچه های نســل ما«، »تروریست تماشا می کند«، »شکنجه«، »هیچ چیز 
دوباره اتفاق نمی افتد«، »فیلمی از دهه ۶0«، »عشــق در نگاه اول« و »در ستایش رویا« عناوین 
شــماری از اشعار منتشرشده در این کتاب اســت. مترجم در مقدمه این کتاب زندگینامه کاملی از 

شیمبورسکا را نیز به مخاطبان ارائه داده است.
باهم شعر »تروریست تماشا می کند« را به نقل از صفحه 53 کتاب می خوانیم:

»بمب سر ساعت یک و بیســت دقیقه  بعدازظهر/ در کافه منفجر خواهد شد/ االن درست یک و 
شانزده دقیقه است./ هنوز وقت هست که یک عده داخل بروند،/ یک عده بیرون بیایند./تروریست 
به سمت دیگر خیابان رفته است./ در این فاصله، از خطر در امان است،/ و چه صحنه ای - درست 
مثل فیلم ها:/ زنی که کت زرد پوشیده، وارد می شود./ مردی با عینک تیره، خارج می شود./ چند 
نوجوان که شلوار جین پوشیده اند، مشــغول صحبت اند./ یک و هفده دقیقه و چهار ثانیه./ آنکه 
قدش کوتاه تر است،/ خوش شانس است، دارد سوار دوچرخه اش می شود،/ اما آن یکی، قدبلنده،
دارد می رود تو./ یک و هفده دقیقه و چهل ثانیه./دختری که روبان سبز به مو هایش بسته،/ دارد 
به آن سمت می رود./ اما، یک دفعه، اتوبوسی جلوش می ایستد./ یک و هجده دقیقه./ دختر رفته 
است./ آیا آن قدر احمق بوده که تو برود؟ یا اینکه نرفته است؟/ وقتی جنازه ها را بیرون بیاورند، معلوم 
می شــود./ یک و نوزده دقیقه./ کسی تو نمی رود،/ اما پسر دیگری که چاق است و کچل، بیرون 
می آید./ کمی مکث می کند، انگار در جیب هایش دنبال چیزی می گردد،/ و ده ثانیه مانده به یک 

و بیست دقیقه،/ برمی گردد تا دستکش های نکبتی اش 
را بردارد./ دقیقًا یک و بیســت دقیقه است./ انگار قرار 
اســت این انتظار، تا ابد طول بکشد./ حاال،/ نه، هنوز 

نه/ بله، حاال/ بمب منفجر می شود«.
الزم به توضیح اســت که کریســتوف کیشلوفســکی، 
کارگردان شهیر لهســتانی با الهام از شــعر »عشق در 
نگاه اول« شیمبورســکا در ســال 1994 فیلم »قرمز« 

را ساخت.
شیمبورســکا متولد 1923 و درگذشته به سال 2012، 
شاعر، منتقد و روزنامه نگار معاصر لهستانی است. او در 
سال 199۶ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. داوران کمیته 
ادبی جایزه نوبل در توصیف وی، او را »موتسارت شعر« 
خوانده بودند. کســی که ظرافت های زبانی را با »شور و 

هیجان های بتهوونی« در هم آمیخته بود.
ویسواوا شیمبورسکا، در تاریخ 1 فوریه 2012 میالدی، 
بر اثر ســرطان ریه در شــهر کراکف درگذشت. چندین 

مجموعه شعر و کتاب هایی بســیاری که ترجمه او از زبان فرانسه به زبان لهستانی است، در کنار 
ده ها مقاله ادبی از او برجای مانده اســت. از این شــاعر در ایران دو کتاب با نام های »آدم ها روی 
پل« و »عکسی از  یازده سپتامبر« منتشر شده اســت. از دیگر آثار او می توان به این عناوین اشاره 
کرد: برای این است که زنده ایم، پرسشــگری از خود، نمک، یکصد و یک شعر، ُکلی حال، به هر 
حال، یک عدد بزرگ، خواندِن بیخودی، پایان و آغاز، از نگاه یک دانه شن، صد شعر، صد شادی، 

نغمه هایی برای بچه های گنده و...

ابن سینای تلویزیون ایران
امیــن تــارخ بازیگر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون و مدرس 
بازیگری، 20 مرداد 1332 در شــیراز متولد شــده است. 
سال 135۶ از دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شــد و تحصیالت خود را ســال 13۶3 با 
کســب مدرک فوق لیسانس در رشــته مدیریت فرهنگی 

به پایان برد.
امین تارخ 25 ســال است به عنوان هنرپیشه آزاد فعالیت 
دارد. او هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان عضو هیأت 

داوری در جشنواره های ملی بی شمار و همین طور به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما حضوری 
فعال داشته است. تارخ در سال 1373 اولین مدرسه بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران 
تأسیس کرد. از جمله فارغ التحصیالن این موسســه که وارد عرصه های بازیگری شده اند می توان 
افراد ذیل را نام برد: حبیب رضایی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، پوریا پورسرخ، غزل صارمی، 

مهدی امینی خواه، شبنم مقدمی، شهرام قاعدی و...
تارخ از سال 137۶ به عنوان یکی از چهره های برتر احیای تئاتر ایران شناخته شد. او در هجدهمین 
جشــنواره تئاتــر و فیلم فجر هم بــه عنوان یکــی از اعضای هیــأت داوران و هم به عنــوان یکی از 
کارگردان هــای هنری حضور یافــت. بازی تارخ در نقش  دانشــمند نامــدار ایرانی ابن ســینا و نیز 
نقش آفرینــی او در فیلم مادر ســاخته زنده یاد علی حاتمی از جمله کارهای به یادماندنی او به شــمار 
می روند. از دیگر فیلم ها و سریال هایی که تارخ در آنها نقش داشته می توان به این نام ها اشاره کرد: 
مرگ یزدگرد، چمدان، پرنده کوچک خوشبختی، پاییزان، سرب، مادر، دلشدگان، مجسمه، سارا، 

سربداران، آپارتمان، معصومیت از دست رفته و...

احیای دریاچه ارومیه بر پایه تجارب آمریکاییان
رئیس کمیته زمین شناســی در ســتاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه چاره ای جز احیای دریاچه 
ارومیه وجود ندارد و باید آب گرفته شده از دریاچه را به آن پس بدهیم، گفت:  انتقال آب از جای دیگر 
راهکار احیای دریاچه  نیست و باید آب را در حوضه آبریز مدیریت کرد. راضیه لک در مورد سفر تیر ماه 
چهار نفر از متخصصان در حوزه احیای دریاچه ارومیه به امریکا به دعوت یکی از دانشگاه های این 
کشور، گفت: در این سفر از چهار دریاچه سالتون سی )Salton sea(، مونو لیک )Mono Lake( و 
آونز لیک )Owens Lake( در ایالت کالیفرنیا و سالت لیک )Salt Lake( در ایالت یوتا بازدید کردیم.
وی ادامه داد: هدف ما از این سفر کسب تجربیات آمریکایی ها در مورد مناطق خشک، دریاچه های 
خشک شده و در شرف احیا بود تا از این تجربیات در برنامه ها و تصمیماتی که برای احیای دریاچه ارومیه 
می گیریم استفاده کنیم. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه 
افزود: هدف از این سفر این بود که در آمریکا از دریاچه هایی که از نظر اقلیمی مشابه با دریاچه ارومیه 
هستند، بازدید کنیم و راه هایی را که آنها قبل از ما به کار بسته اند ببینیم و خطاها را تشخیص دهیم تا در 
برنامه هایی که قرار است در دریاچه ارومیه اجرا شود کمترین اشتباه را داشته و بهترین استفاده را ببریم.
لــک با تاکید بر اینکه هر یــک از چهار دریاچه مورد بازدید به گونه ای قابل مقایســه با دریاچه ارومیه 
هســتند، گفت: آونزلیک آینده دریاچه ارومیه اســت اگر برای دریاچه ارومیه اقدامی نکنیم، گریت 
ســالت دی وضعیت پنج ســال پیش دریاچه ارومیه را دارد، مونولیکنیز آینده دریاچه ارومیه خواهد 
بود درصورتی که بخواهیم آن را احیا کنیم و دریاچه ســالتون سی زیستگاهی است که به عنوان یک 

آزمایشگاه طبیعی برای نشان دادن تاثیر افزایش جمعیت در روند تخریب دریاچه ها مفید است.
معاون طرح و برنامه ســازمان زمین شناســی کشور با اشــاره به اینکه دریاچه آونزلیک 3.5 درصد 
مساحت دریاچه ارومیه را دارد و اگر دریاچه ارومیه خشــک شود باید منابع مالی بسیاری برای مهار 
ریزگردهای این دریاچه در نظر بگیریم، گفت: در این ســفر متوجه شــدیم اگــر دریاچه ارومیه را به 
حال خودش رها کنیم شــبیه دریاچه آونزلیک می شــود. این دریاچه در حال حاضر خشــک شده و 
دولت هزینه بسیار سنگینی معادل 450 میلیون دالر برای اتخاذ 8 روش برای مهار ریزگردهای آن 

پرداخت می کند.
لک با اشــاره به وضعیت مونولیک به عنوان دریاچه احیاشده گفت: این دریاچه یک درصد مساحت 
دریاچه ارومیه را دارد و شوری آن خیلی کمتر از این دریاچه است. درحالی که حدود 33 میلیون دالر 
برای احیای آن هزینه شــده، آب این دریاچــه که برای تامین نیاز آبی شــهر لس آنجلس به آن وارد 
می شــد، تا 75 درصد به مونولیک برگردانده و کشــاورزی اطراف این دریاچه نیز تعطیل شده است تا 
آب مصرفی کشاورزی وارد دریاچه شود و بدین طریق توانستند تا حدی این دریاچه را سرپا نگه دارند.
وی با بیان اینکه دریاچه گریت سالت دی به خاطر شباهت ظاهری و زمین شناسی با دریاچه ارومیه 
خواهر خوانده آن نام گرفته اظهار کرد: در حال حاضر آب این دریاچه وارد الس وگاس می شود و باید 

گفت اگر با این روند پیش بروند به عاقبت دریاچه ارومیه دچار می شود.

گردش روزگار برعکس است

طرح: دیاالنا نیکوالوا حاال که می روی زائر/ چیزی از خود با من بگذار... )یداهلل رویایی( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

مریل استریپ و دخترش در یک فیلم
شرکت تری استار متعلق به سونی از این هفته کمدی 
 )Ricki and the Flash( »ـ درام »ریکی و فلــش
به کارگردانی جاناتان دمی را در حدود 1۶00 ســینما 
اکران کــرد. فیلم با هفــت میلیــون دالر فروش در 
رده هفتم جای گرفــت. مریل اســتریپ در ریکی و 
فلش نقش زنی بــه نام ریکی رنداتزو را بازی کرده که 
خانواده اش را ترک می کند تا یک ســتاره راک باشد و 
بعد این فرصت را به دست می آورد که همه چیز را سر 

جای اولش برگرداند. اســتریپ در این فیلم برای ســومین بار با دخترش میمی گامر در دنیای 
واقعی همبازی شده است. کوین کالین، سباستین استن، ریک اسپرینگفیلد، اودرا مکدانلد و 
بن پالت دیگر بازیگران ریکی و فلش هستند که اولین بار در دنیا 5 اوت )14 مرداد( در افتتاحیه 

شصت و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو به نمایش درآمد.
کالین در ریکی و فلش نقش همسر سابق ریکی را بازی می کند. کالین و استریپ پیش از این 
در فیلم های انتخاب ســوفی و همراهان خانه ای در علفزار همبازی بوده اند. گامر نقش دختر 
ریکی و اســتن نقش پســر او را ایفا می کنند. فیلمنامه ریکی و فلش را دیابلو کدی نوشته است. 

کدی برای فیلم جونو )2007( برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد.
اســتریپ که ســه جایزه اســکار در کارنامه دارد پیش از این در فیلم های ماما میا! و در جنگل، 
استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داده است. جاناتان دمی کارگردان ریکی و فلش برای 

فیلم سکوت بره ها اسکار بهترین کارگردان را دریافت کرده است. 

نکوداشت حسین مجابی در خانه هنرمندان
نکوداشت مرحوم حسین مجابی  شنبه 24 مرداد ساعت 
17 درتاالر استاد شــهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شود. در این مراسم پس از سخنرانی جواد مجابی 
و محمد صنعتی فیلمی از زندگی این هنرمند پیشــرو 
معاصر به نمایش درخواهد آمد. در ادامه این مراسم که 
با همکاری سازمان زیباسازی تهران، خانه هنرمندان 
ایران و نشریه تندیس برگزار خواهد شد، نمایشگاهی 
از آثار، اســناد و عکس های حسین مجابی پیش روی 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت. حسین مجابی هنرمند نقاش در سال 1323 در قزوین به دنیا آمد. 
او در کنار منصور قندریز و رامیز شــهوق از هنرمندان جوانمرگ هنرهای تجسمی ایران است که 
علی رغم جوانمرگی، در تاریخ هنرهای تجسمی ماندگار شده اند. مجابی سال 1340 در رشته معماری 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. سال بعد به تهران آمد و فعالیت های هنری خود 
را ادامه داد. در همین سال به مطالعه مستمر آثار هنرمندان غربی در کتابخانه دانشکده  پرداخت و 
ضمن مرور آثار هنرمندانی مثل میکل آنژ، ونگوگ، گوگن، ایو  تانگی، دالی، کله، پیکاسو و مودلیانی 
به بررسی مینیاتور ایرانی نیز پرداخت. سال بعد آثارش را در سالن نمایش دانشکده هنرهای زیبا به 
نمایش گذاشت. این نمایشگاه به اهتمام هوشنگ سیحون برگزار شد و عالقه مندان بسیاری را به 
خود جلب کرد. در 2 اردیبهشت 1343 بر اثر سرطان خون در بیمارستان میثاقیه تهران درگذشت. از 
حسین مجابی نقاشی های متعددی به جا مانده که میراث نقاشی دهه 40 ایران است و برخی از این 

آثار بعد از گذشت بیش از نیم قرن از فوت این هنرمند به نمایش درخواهد آمد.

هیچ چیز دوبار اتفاق نمی افتد 
ویسواوا شیمبورسکا
مترجم: ملیحه بهارلو

نشر چشمه 
شمارگان: هزار نسخه
قیمت: 9 هزار و 500 تومان
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